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  التقارير الخبرية 
  للجبهة االسالمية لتحرير البحرين 

  م1996م ــ 1995م ــ 1994لسنة 
 



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

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

  .للمرتزقة يف كافة اجهزته القمعية
قدم املعارضة البحرينية من جهة، ومتتع شعبه باعلى املستويات االكادميية من جهة اخرى كانت رافداً إلثراء املكتية العربية 

إزهاق األرواح، ومن أجل هذا بالكثري من الكتب واملصادر، واليت تمنع بامجعها يف البحرين ضمن سياسة تكميم االفواه و
 بنشر نسخة رقمية مصورة » فرباير14إئتالف شباب ثورة « املنبثق من »الدراسات والبحوثلؤلؤة البحرين مركز «يقوم 

من تلك املصادر والتعريف ا وما حتويه اوالً، اضافة لتعاونه مع كافة املراكز املؤسسات املعنية باألحباث السياسية 
  .لتارخيية يف جماله الحقاًواالجتماعية وا

  هذا الكتاب
  ]م١٩٩٦-١٩٩٤التقارير اخلربية للسنوات  [يوميات االنتفاضة الشعبية يف البحرين :الكتاب
  اجلبهة االسالمية لتحرير البحرين :املؤلف
  م١٩٩٦ :سنة النشر  اجلبهة االسالمية لتحرير البحرين :الناشر
  :تعريف

عن احلراك السياسي قبله منذ ثورة العشرينات، وال عن سائر ) ٢٠٠٠-١٩٩٤(البحرين ال ختتلف االنتفاضة الدستورية يف 
املقاومة الشعبية للظلم واالضطهاد اخلليفي منذ غزوهم للبحرين، فكل يوم فيه مأساة شعب، ملئٌ للسجون، وانتهاك لكل 

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

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

  المقـــدمـــة
   

  }حسيباالذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون احدا اال اهللا وكفى باهللا {
م حملت الجبهة االسالمية 25/11/1994مع انطالقة شرارة االنتفاضة الشعبية في البحرين بتاريخ 

لتحرير البحرين على عاتقها مسؤولية االعالم لهذه االنتفاضة الباسلة، نظرا الهمية دور االعالم الرسالي 
ذي تستند عليـه سـلطات آل   في عصرنا الراهن في ايصال الحقائق وفضح االعالم الطاغوتي المظلل ال

خليفة المستبدة في البحرين، والتي سعت وبمختلف االساليب االعالمية وعبر اعتماد سياسة نفي وانكـار  
الحقائق وربط ما يحدث بجهات اجنبية، راحت تطبل وتزمر لها في اعالمها المكبـل بقـرارات جهـاز    

  .المخابرات القمعي
ين عبر تقاريرها الخبرية المنتظمة ــ شبه اليومية ــ وتمكنت الجبهة االسالمية لتحرير البحر

من رصد احداث االنتفاضة بشكل دقيق، ومتابعتها بشكل مباشر عبر اساليبها وطرقها الخاصـة، التـي   
ومتابعته لحظة بلحظة، حيث رصدته وتابعته ودونته ونشرته .. اعتمدت استقاء الحدث عن قرب ومعاينة

  .ل مستمر مع االحداث الحاصلة في البحرينضمن تقارير خبرية تواصلت بشك
وقامت الجبهة االسالمية لتحرير البحرين بنشر وايصال هذه التقارير اليومية الى مختلف وسـائل  
االعالم السمعية والمرئية وكذلك الى مختلف الصحف والمجالت، باالضافة الى ايصـالها للعديـد مـن    

  .الشخصيات والجهات في مختلف انحاء العالم
ولم تفلح السلطة الخليفية في اعتماد سياسة انكار الحقائق ضمن اعالمها المنافق، اذ سـرعان مـا   
اعترفت بحقيقة حصول االحداث ووجود حركة شعبية معارضة عمت معظم منـاطق البحـرين، حيـث    

الى االعتراف بوقوع هذه االحداث ضمن مقابلته مع صـحيفة  ) خليفة بن سلمان(اضطر رئيس وزرائها 
م بالرغم من تعجرفه وعنجهيته ونفيه لوجود أي معارضة شعبية 24/2/1995الكويتية بتاريخ ) لسياسةا(

  .لسلطته
ومن جهة اخرى شكلت هذة التقارير الخبرية التي اصدرتها ــ وال تزال ــ الجبهة االسالمية 

البحرين الباسلة في لتحرير البحرين، صوتا اعالميا رائدا تم بواسطته تغطية معظم احداث انتفاضة شعب 
  .وجه السلطة

التي رصدت ودونت من خاللها مجريات ووقـائع  ) اليوميات(وكانت هذه التقارير الخبرية بمثابة 
  .االنتفاضة في معظم مناطق البحرين، والتي اوصلتها الجبهة الى مختلف انحاء العالم

مية، مواصلة اصـدار هـذه   وهكذا دأبت الجبهة االسالمية لتحرير البحرين عبر دائرتها االعال  
  .التقارير، متحدية تضليل وارهاب وقمع السلطة وافشال حصارها

واذ نقدم هذا الجهد المتواضع، ندعوا الباري عزوجل ان يتقبل هذا العمل القليل، وان يعجل فـي  
  .نصرة شعبنا العزيز، وان يحقق مطالبه العادلة والمشروعة، انه نعم المولى ونعم النصير
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  ) 1: (الرقم
  م14/12/1994: التاريخ

  تظاهرات، اعتصامات واعتقاالت عشوائية: البحرين

منذ الخامس والعشرين من شهر نوفمبر تسود البحرين اجواء من االضطراب والعنف، حيث انفجر 
وتماديها في اجراءات القمع غيـر المبـرره   غضب شعبي ردا على سياسيات سلطات آل خليفة الحاكمة، 

  .امام اية مطالب شعبية
ففي انباء متواترة ترد الينا من مصادر موثوقة تتحدث عن سلسلة من المظاهرات واالعتصـامات  
تقوم بها جماهير شعبنا في البحرين، احتجاجا على عدم اكتراث السلطة واخفاقها في تقديم حلول لالزمات 

فمن ازمة البطالة التي اصبحت ازمة حقيقية تهدد المجتمع في البحرين، حيث بلغت  التي تعصف بالشعب،
عاطل، وهي في ازدياد يوما بعد يوم، وتاثيراتها السـلبية   30.000اعداد العاطلين عن العمل في حدود 

 على الواقع االجتماعي، حيث حاالت الفقر في تصاعد مستمرة وقد بلغ مجموع العوائل التي تعيش تحت
م، كما تسببت هذه االزمة في اصابة المجتمـع بحالـة مـن    1991عائلة حتى عام  10.000خطر الفقر

االحباط، مما ادى الى تسرب اعداد كبيرة من التالميذ من صغار السن من مقاعـد الدراسـة، وانخفـاظ    
رات المستوى التعليمي، وبروز زيادة ملحوظة في جرائم االحداث والسـرقة، وانتشـار تجـارة المخـد    

  .وتعاطيها، يحدث ذلك في بلد نفطي غني
باالضافة الى ذلك فإن جمود الوضع السياسي وعدم وجود تطوير في الوضع السياسـي اسـتجابة   
للمطالب الشعبية المتكررة بالمشاركة الشعبية في صياغة القرار السياسي، وآخرها كان عريضة شـعبية  

بتطبيق الديمقراطية، واحترام حقوق االنسان االساسية،  وقّع عليها عشرات االالف من ابناء شعبنا تطالب
  .والحريات العامة

ولكن الذي يحدث اآلن هو ما كان متوقعا من قبل هذه السلطة، التي احترفت القمع كوسيلة وحيـدة  
في مواجهة اية مطالب شعبية، وقد بادرت هذه السلطة الى التحرك في عملية اجهاض للمطالبة بتحقيـق  
الديمقراطية، بعد التجاوب الجماهيري الواسع مع العريضة الشعبية والمطالب التي وردت فيهـا، فبـدأت   
بافتعال اصطدامات مع التجمعات الشعبية التي يتم فيها التوقيع على العريضة، ومارست عمليات ضـغط  

السـلطة مـن    على البعض، حتى جاء اليوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر، حيث اقدمت قوات قمع
، واتخذت لها مسـارا علـى   )الحجر(المخابرات والشغب على مهاجمة مسيرة سلمية انطلقت من منطقة 

شارع البديع الذي يربط العاصمة المنامة بالمنطقة الشمالية الغربية من البحرين، وكان ذلك اليوم يقام فيه 
بية واالمريكية في البحرين والخلـيج،  سباق ماراثون سنوي في البحرين يشترك فيه افراد الجاليات االور

وقد تسببت تلك المظاهره في احراج السلطة الحاكمة، خاصة وانها تؤكد بصورة دائمة علـى اسـتتباب   
االمن واالستقرار في البحرين، واتبعت ذلك بشن حملة اعتقاالت بلغت خالل اليومين التاليين اكثر مـن  

واخذت دوريات للمخابرات واالمن العام تجـوب مـدن    عشرين معتقال من مناطق مختلفة من البحرين،
  .وقرى البحرين بصورة مكثفة، مترافقة مع حمالت اعتقال متواصلة

م القي القبض على الشيخ علي سلمان البالدي من منطقة بالد القديم، واخـذ  5/12/1994وفي يوم 
ت، وبدأ الناس في التجمع عند الوضع في التوتر بعد االعالن عن اعتقال الشيخ البالدي في مكبرات الصو

  .مدخل المنطقة واالعتصام هناك احتجاجا على اعتقاله، ومطالبة السلطات باطالق سراحه فورا
وعلى الفور حضرت قوة من المخابرات وعمدت الى محاولة فض االعتصام عن طريـق القـوة،   
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ى اشـتباكات تخللتهـا   وحاولت دهس المعتصمين بالسيارات عمدا، حيث وقع بعض الجرحى، مما ادى ال
اعمال عنف، حيث تم تدمير ثالث سيارات تابعة للمخابرات، ووقع عناصر المخابرات التي كانـت فـي   

  .السيارات المعتدية جرحى ايضا
وطالت االعتقاالت المستمرة عناصر معارضة نشطة معروفة، وعلى رأسها المعارض االسـالمي  

م، مما يجدر ذكره انه كـان  11/12/1994ي يوم االحد عبدالنبي احمد الطريفي من منطقة بني جمرة ف
  .م وحتى اآلن1992عرضة لالعتقال والمالحقة في فترات سابقة امتدت من ديسمبر 

وتوالت االعتصامات والمظاهرات المتفرقة واستمرت عمليات االعتقاالت العشـوائية فـي االيـام    
رت مظاهرات حاشدة باتجاه مسجد مـؤمن،  م سا13/12/1994التالية، وفي تطور جديد في يوم الثالثاء 

الكائن في فريق المخارقة في المنامة العاصمة، حيث كان محاصرا بقوات من الشغب والمخابرات، فبـدأ  
المتظاهرون برشق قوات القمع بالحجارة والزجاجات الفارغة، مما حدى بتلك القوات الى الفرار باتجـاه  

  ).القلعة(
، وقام المتظاهرون بتحطيم مظـاهر  ) باب البحرين(ط السوق باتجاه بعدها توجهة التظاهره الى وس

الذي يصادف ) العيد الوطني(الزينة التي وضعتها السلطة الحاكمة وذلك بهدف االحتفال بمناسبة ما يسمى 
م وعند وصولهم باب البحرين حيث يتواجد مركز شرطة المنامة، قام 16/12/1994يوم الجمعة الموافق 

قذف المركز بالحجارة مما ادى الى هروب الشرطة المتواجدة الى داخله، واغلقوا علـيهم  المتظاهرون ب
االبواب، كما قاموا بتحطيم سيارات الشرطة المتواجدة امام المركز، عندها طلبت عناصر مركز شـرطة  
المنامة النجدة، وفعال هرعت قوات شغب كبيرة محمولة في شاحنات قدرت باربع شاحنات الـى منطقـة   
االحداث، وفور وصولها بدأت تلك القوات باطالق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، مما حول االجـواء  
الى حالة خانقة اغلقت على اثرها المحالت ابوابها، ودارت اشتباكات بين المتظاهرين وقـوات الشـغب،   

  .لصالة المغرب بعدها توجهت التظاهرة الى اماكن اخرى في المنامة، ومن قم تفرقت عند االذان
وال تزال آثار الدماء ومخلفات االشتباكات تغطـي ارض المنطقـة حتـى صـباح اليـوم التـالي       

م واستمرت المتاجر في اغالق ابوابها كذلك، وقال شهود عيان بأن حمـالت االعتقـال   14/12/1994
ـ   ابرات تقـوم  والتفتيش مستمرة، وتقول تلك المصادر بأن قوات كبيرة من الشغب واالمن العـام والمخ

بمهاجمة المنازل االمنة في كثير من مناطق البحرين، حيث تقوم باالعتداء على االهالي وتخرب المنازل 
وتتلف محتوياتها، كما تنتشر قوات كبيرة من الشغب واالمن العام والمخابرات في كل الشوارع، واقيمت 

  .لة حتى ساعة متأخرة من الليلنقاط تفتيش متعددة على الشوارع وتقاطعاتها، واستمرت هذه الحا
م وانتشرت قـوات  13/12/1994كما فرضت حالة حصار على منطقة بالد القديم منذ صباح يوم 

الشغب والمخابرات على طول الطريق المؤدي الى بالد القديم، ابتداءا من مقام الشيخ عزيز الكائن علـى  
باتجاه المنامة، واقيمت نقاط تفتيش عديدة، كما الطريق العام نفسه القادم من منطقة مدينة عيسى والرفاع 

اغلق شارع القلعة، وتقاطع الكنيسة المؤدي الى فريق المخارقة، ومنع الناس من الدخول الى المخارقـة  
  .عبر المنافذ الرئيسية، وقد تم ايقاف السيارات واعتقال االشخاص لمجرد االشتباه فيهم

لحالة الحصار التي فرضتها قوات قمع السلطة، ولكثـرة قنابـل   وقد سادت حالة من االستياء العام 
الغاز المسيل للدموع الذي اطلق في منطقة السوق والمناطق السكنية في المنامة، وعبر الكثير من الناس 

  :عن تأييدهم لمطالب المتظاهرين، التي تمثلت في
  .المطالبة بالديمقراطية/ 1
  .سييناطالق سراح جميع المعتقلين السيا/ 2
  .والتنديد بالضغوط التي تمارسها السلطة على الناس/ 3
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م سـوف  14/12/1994وهناك تطورات عديدة حيث اندلعت المظاهرات مجددا اليـوم االربعـاء   
  ...نوافيكم بالتفاصل

ان الجبهة االسالمية لتحرير البحرين، اذ تطلع الرأي العام العربي والدولي على حقيقة االوضاع في 
انها تناشدهم الى كسر جدار التعتيم االعالمي المفروض على البحرين وكشف الحقائق، فوسائل البحرين، ف

االعالم المحلية بمجموعها مملوكة من قبل الدولة وممنوعة من التطرق او الحديث عن حقيقة االحـداث  
ي في بالدنا من الجارية، ووكاالت االنباء العربية والدولية يحظر عليها الحديث او نقل أي خبر عما يجر

  .فظائع، النها اذا تحدثت عن ذلك فسوف يكون مصيرها اغالق مكاتبها ومغادرة البالد فورا
وان مطالب شعبنا في البحرين لهي مطالب عادلة ومشروعة فله الحـق فـي المطالبـة بتطبيـق     

ه والمشاركة الديمقراطية والمشاركة في صياغة القرار السياسي، وحقه في توفير فرص العمل له في وطن
  . في تنميته وتقدمه، وفي مطالبته باحترام حقوق االنسان االساسية، واطالق الحريات العامة
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  ) 2: (الرقم
  م15/12/1994: التاريخ 

  استمرار الغضب الجماهيري: البحرين
  

تفجر الغضب الجمايري في مواجهـة اسـتبداد   اخذت حركة االحتجاج في البحرين في االتساع بعد 
السلطة وارهابها، فعلى الرغم من فرض حالة االحكام العرفية، واالنتشار الكثيـف لقـوات القمـع فـي     
الشوارع والمناطق المختلفة، وحمالت القمع المكثفة بحق ابناء الشعب، فقد نزلت الجماهير الى الشـارع  

م انطلقت مظاهرات 14/12/1994، ففي يوم االربعاء الموافق في تحد واضح الجراءات السلطة القمعية
جماهيرية من منطقة البالد القديم، ودارت اشتباكات عنيفة على الفور مع قوات الشغب التي كانت تحاصر 
المنطقة مسبقا، حيث بادرت تلك القوات الى اطالق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظـاهرين،  

تظاهرون بقذف تلك القوات بالحجارة والزجاجات الفارغة، مما ادى الى سـقوط جرحـى،   فرد عليها الم
  .اصابات بعضهم كانت بليغة

م انتقلت حركة االحتجاج الى المنطقة الشمالية الغربية 14/12/1994وفي تطور آخر في نفس اليوم 
بني جمرة، حيـث اشـتبك   من البحرين، الواقعة على شارع البديع وتحديدا في قرى ابوصيبع، الدراز و

المتظاهرون مع قوات الشغب والمخابرات، قام على اثره المتظاهرون بوضع حواجز وحرق االطارات ، 
  .وتمكنوا من اغالق الشارع لمدة يوم كامل، ولم تتمكن قوات القمع من فتح الطريق اال في اليوم التالي

غاز المسيل للدموع بكثافة علـى المنـاطق   وافاد شهود عيان في المنامة بأنه نتيجة الطالق قنابل ال
السكنية الشيعية في المنامة، فقد تسببت في وقوع حاالت اختناق كثيرة وخصوصا في صـفوف االطفـال   

  .حيث تم نقل الكثير منهم للمستشفيات وتوفي احدهم نتيجة ذلك
تصرفاتها عـن   كما افادوا بأن قوات السلطة تعاني من ارتباك شديد في مواجهة المتظاهرين، وتنم

يصـادف يـوم الجمعـة    ) العيد الوطني(توتر يسود صفوفهم، خصوصا وأن مناسبة االحتفال بما يسمى 
م باالضافة الى اقتراب موعد عقد اجتماع مؤتمر القمة لدول مجلس التعاون الخليجي فـي  16/12/1994

  .م19/12/1994البحرين بتاريخ 
م امتدت حركة االحتجاج الى منطقة سترة، التي 15/12/1994وفي تطور آخر جديد اليوم الخميس 

يوجد بها مصنع تكرير النفط وتقع في الجهة الجنوبية الشرقية من البحرين، وتفيد االنباء بأنه قد اضرمت 
  .النيران في احد البنوك، وانه دارت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشغب والمخابرات

د منطقتي بني جمرة والدراز حيث فرضت عليهما حالـة حصـار   كما ان حالة التوتر الزالت تسو
شديد من قبل قوات السلطة، وتفيد االنباء عن استمرار حاالت االعتقال العشوائية في منـاطق البحـرين   

  .المختلفة 
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  )3: (الرقم      
  م17/12/1994: التاريخ 

  اتساع رقعة الغضب الجماهيري: البحرين

تحسبا من اندالت مواجهات، كثفت قوات قمع السلطة من انتشارها في مناطق مختارة من البحرين، 
حيث كانت تتوقع انطالق التظاهرات منها، فاقامت حواجز تفتيش على الشوارع، وسدت المداخل الى تلك 

  :ليالمناطق، وقد جاء في روايات شهود العيان عن الوضع ما ي

  :المنامة ¨ 
انطلقت مسيرة مكونة من مجموعة من الشباب في حي المخارقة فـي المنامـة مسـاء االربعـاء      

م في تمام الساعة السابعة والنصف، وقد فاجاة المجموعة شاحنة مملؤة بقـوات الشـغب   14/12/1994
مصحوبة بهتافـات   بقيادة ضابط اسمة خليفة بن احمد آل خليفة ومساعده، وامطروها بوابل من الحجارة

مما اوقع الرعب في قلوب قوات القمع واربكها، واخذت تلك القوات تطلق قنابل الغاز المسيل ) اهللا اكبر(
للدموع بدون تحديد لهدف وفي اتجاهات مختلفة، وادى تساقط قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط السوق 

اب المتاجر قد تلقوا تهديدات في صباح نفس التجاري الى اغالق االسواق فورا، على الرغم من ان اصح
بعدم اغالق المحالت مهما كانت الظروف، وقـد كـان   ) خليل الساعاتي(اليوم من قبل ضابط المخابرات 

يطلق تهديداته بصوت عالي ويتوعد المتظاهرين بالقضاء عليهم، ولكن ارتباك الضابط خليفة آل خليفـة  
لم تغلق ابوابها وامر اصحابها بغلقها تحت تهديد السالح، واخذ  دفعه الى الدخول الى بعض المتاجر التي

يشتم ويعتدي على المتواجدين منهم، وقد عمد الى تكسير الزجاج الحد المتاجر الذي يقع بالقرب من مأتم 
  .مدن

بعدها بدأت قوات اضافية من الشغب بالقدوم الى المنطقة واخذت في االنتشار في الشـوارع وسـد   
  .ؤدية الى حي المخارقة، واقامت حواجز تفتيش وفرضت نظام حظر التجوالالمنافذ الم

دقيقة، قامت مجموعة من  45م وفي تمام الساعة السابعة و 15/12/1994وفي اليوم التالي الخميس 
المتظاهرين باشعال اطارات السيارات، ورشق قوات الشغب المتمركزة عند مسجد الخواجة فـي حـي   

  .وردت تلك القوات على المتظاهرين بقذف قنابل الغاز المسيل للدموع المخارقة في المنامة،
مما يجدر ذكره فإن تلك القوات كانت قد كثفت من انتشارها منذ الصباح واقامت حـواجز تفتـيش،   

  .ومنعت المصلين من الدخول الى مسجد الخواجه الكائن في نفس المنطقة حيث عمدت الى تطويقه مسبقا
لعاشرة والنصف ليال، انطلقت مسيرة كبيرة في نفس المنطقـة، وكانـت نقـاط    وفي تمام الساعة ا

االنطالق هي مأتم القصاب ومسجد مؤمن، وتميزة هذه المسيرة بمشاركة المرأة الول مرة منذ اندالعها، 
ووقعت خاللها اصطدامات مع قوات الشغب التي كانت تحاصر المنطقة، واستمرت حتى الساعة الثانيـة  

  .صف ليالعشرة والن

  ): واديان(سترة  ¨
م 15/12/1994في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر بتوقيف البحرين، يـوم الخمـيس   

، حيث قدر )العاصمة(انطلقت مسيرة حاشدة في شبه جزيرة سترة الواقعة في الجنوب الشرقي من المنامة 
مركز شرطة سترة، وهم يـرددون   متظاهر، وتوجهت التظاهرة نحو 1000عدد المشتركين فيها بــ 



7 
 

ويطالبون باطالق سراح المعتقلين والمسـاجين السياسـيين،   ) يازهراء(و) ياحسين(و) اهللا اكبر(هتافات 
وبتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، وكانوا يحملون معهم اعالما ملونه، وعند اقترابهم من مركـز  

له، حيث اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، فرد الشرطة، اصطدموا بقوات الشغب التي كانت ترابط حو
عليها المتظاهرون بقذفهم بالحجارة، ومن ثم تحولت التظاهرة باتجاه فرع بنك البحرين الـوطني، حيـث   

العيـد  (عمدوا الى مهاجمته وتحطيم واجهة البنك، ومظاهر الزينة التي كانت معلقة لالحتفال بما يسـمي  
ران وطالت النيران البنك ايضا، وتعتبر مظـاهرات سـترة مـن اكبـر     حيث اضرمت فيها الني) الوطني

  .المظاهرات التي خرجت لحد اآلن
واديـان، الخارجيـة   (م انطلقت تظاهرات حاشدة في جزيرة سترة 16/12/1994وفي يوم الجمعة 

شـخص، والزالـت    500وذلك بعد صالة المغرب مباشرة، حيث قدر عدد المتظاهرين بــ ) والمهزة
  .رات مستمرة حتى ساعة اعداد هذا التقريرالمظاه

وقال شهود عيان انه وقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشغب المنتشرة بكثافة هنـاك،  
  :واعتقل عدد من المتظاهرين، عرف منهم خمسة لحد اآلن، وهم

  عيسى على حبيب/3ابراهيم مهدي حسن     / 2محمد علي حبيب     / 1
  .عيسى يعقوب/ 5علي حبيب   حسين / 4

  : المنطقة الشمالية الغربية ¨
اندلعت مظاهرات في المناطق الواقعة على شارع البديع الذي يربط المنامة بالبديع، منذ ساعات ما 

  :م وهي كالتالي16/12/1994بعد ظهر يوم الجمعة 
انطلقت التظاهرات بعد انتهاء صالة الظهر، ووقعت اشتباكات مع  :منطقة ابوصيبع وكرانه والحجر

قوات الشغب والمخابرات، حيث رشق المتظاهرون قوات القمع بالحجارة، واطلقت تلك القـوات قنابـل   
  .الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، واستمرت المظاهرات حتى تمام الساعة الثالثة مساءا

م وبعـد انتهـاء   16/12/1994اعة الثانية عشر والنصف ليوم الجمعة في تمام الس :منطقة الدراز
صالة الظهر، انطلقت مظاهرات حاشدة من الجامع الكبير في الدراز، وعلى االثر قدمت قوات الشـغب  
على شاحنات، حيث دارت اشتباكات عنيفة اطلقت خاللها قوات القمع قنابل الغاز المسيل للـدموع علـى   

ها المتظاهرون بقذفهم بالحجارة، واستطاعت مجموعة من المتظاهرين من السيطرة المتظاهرين، ورد علي
على احدى شاحنات الشغب واستولوا على ما فيها من قاّذفات قنابل الغاز المسيل للدموع، ويقول شـهود  
عيان بأن تلك القوات لم تتمكن من الدخول الى منطقة الدراز وانما بقيت علـى اطرافهـا، واسـتمرت    

تابعة لالمن العـام قـد   ) هيلوكبتر(اهرات حتى الساعة العاشرة ليال، ويقول شهود عيان بأن طائرة التظ
  .ظهرت في سماء المنطقة

م في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد 16/12/1994انطلقت التظاهرات يوم الجمعة  :بني جمرة
مخابرات، وقد تمكن المتظاهرون من الظهر، ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشغب وال

تحطيم بعض سيارات المخابرات الذين حاولوا مهاجمة المتظاهرين ، وعمدت قوات القمع الـى اغـالق   
  .مداخل المنطقة

وقد تميزت المظاهرات باشتراك المرأة في التظاهرة، وذلك الول مرة منذ اندالع التظاهرات فـي  
  .عتقاالت في صفوف المتظاهرينهذه المنطقة، ولم ترد أنباء عن حدوث ا

  :المحرق ¨
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م انطلقت مظاهرات في منطقة الحد التي توجـد فيهـا   16/12/1994يوم الجمعة  ):الحد، الحالة(
وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعـد انتهـاء   ) اسري(احواض تصليح السفن التابعة لشركة 

راح الدكتور عبداللطيف المحمود، الـذي اعتقلتـه   صالة الجمعة، وكان المتظاهرون يطالبون باطالق س
السلطات وذلك بعد لقائه بحاكم البحرين والطلب منه االستجابة الى المطالب الشـعبية، والـذي رفـض    

  .االستجابة لهذا الطلب
م 15/12/1994م ويوم الخميس 14/12/1994مما يدر ذكره بأن مظاهرات خرجت يوم االربعاء 

عتقل الدكتور المحمود يوم االربعاء، كما امتدت التظاهرات الى منطقة الحالـة  وذلك لنفس السبب، حيث ا
  .المجاورة ايضا

م في تمام الساعة الرابعة عصرا، اندلعت مظاهرات في 16/12/1994يوم الجمعة  :الدير وسماهيج
ين وقوات هذه المنطقة التي تقع بالقرب من مطار البحرين الدولي، ووقعت مصادمات عنيفة بين المتظاهر

الشغب والمخابرات، وقد عمدت قوات القمع الى قطع الشـارع المـؤدي الـى المنطقتـين، واسـتمرت      
  .المظاهرات حتى الساعة العاشرة ليال

  : الهملة والدمستان ¨
م بعد الظهر فـي  16/12/1994في خبر وردنا اثناء اعداد التقرير بأن مظاهرات اندلعت الجمعة 

المناطق المحيطة بها، ويقع بالقرب من الهملة قاعـدة عسـكرية لقـوة دفـاع     منطقة الهملة والدمستان و
  .البحرين، ووقعت اشتباكات بين قوات القمع والمتظاهرين

يقول شهود عيان بأن قوات الشغب والمخابرات، قد اغلقت المداخل المؤدية الى حي المخارقة فـي  
داخلين والخارجين الـى المنطقـة وتعتقـل    المنامة، واخضعته الى حصار شديد، وتقوم حواجز بتفيش ال

المشتبه بهم، كما اضافوا بأن هذه القوات تعمد الى اطفاء انوار الشوارع وتطلق تهديدات عبر مكبـرات  
  .الصوت، تأمر الناس بعدم الخروج من منازلهم

ويضيفون بأن منطقة بالد القديم تخضع لنفس االجراءات، وقد فرض عليها حصار شديد، وقامـت  
ت مشتركة من الشغب والمخابرات بمداهمة المنازل في منطقة بالد القديم، وعمدت الى اعتقال الشباب قوا

  .وصغار السن المتواجدين في المنازل
  :استمرت عمليات االعتقال في مختلف مناطق البحرين، وعرف بعض المعتقلين ومن بينهم

/ 4الدكتور عبداللطيف المحمود    / 3ريفي  عبدالنبي احمد الط/ 2الشيخ علي سلمان البالدي  / 1
سيد محمد سيد ماجد / 8قاسم موسى جعفر المادح / 7اسعد عاشور / 6جعفر المادح  / 5فخري راشد    

/ 13عقيـل الـبالدي     / 12علي محمد كاظم   / 11علي التيتون    / 10عبدالغني جعفر المادح   / 9
ابـراهيم مهـدي حسـن         / 16محمد علي حبيـب       /15سيد عدنان السيد علي  / 14رضا رضي   

محمد علـي التـل     / 20عيسى يعقوب   / 19حسين علي حبيب       / 18عيسى علي حبيب      / 17
/ 25شاكر عبداهللا عيسى   / 24علي عبداهللا ربيع    / 23ابراهيم حسن جاسم   / 22السيد امين    / 21

  .احمد سعيد عيد
معتقلين بالضبط، وذلك لسعة انتشار حركة االحتجاج، ولكن البعض يقـدر بـأن   لم يتم تحديد عدد ال

العدد يزيد  عن مآتي شخص معتقل، ولكن حمالت المداهمة واالعتقال العشوائي التي تتم على الحواجز 
  . المقامة على الشواع، واثناء االشتباكات التي الزالت مستمرة
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  ) 4: (الرقم
  م18/12/1994: التاريخ 

  اليوم الدامي: البحرين

عشية انقعاد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في المنامة عاصمة البحرين، يسـتمر  
الغضب الجماهيري في التنديد بالسلطة الحاكمة، ومن مسار االحداث يتضح بأن السلطة قد بدأت تنزلـق  

خطير، حيث ان قوات الشغب بدأت في استخدام الرصاص الحي في مواجهة الجماهير الثائرة،  في اتجاه
  .مما يعبر عن فقدان السلطة لزمام االمور، وفتح المستقبل على احتماالت خطيرة جدا في مسار االحداث
ات يتضح من مسار االحداث بأن الحركة الشعبية تتجه نحو التصاعد، على الرغم من تصعيد اجراء

السلطة القمعية، سواء من ناحية المداهمات واالعتقاالت العشوائية او استخدام اساليب اكثر عنفا ودمويـة  
تجاه الجماهير، التي تؤكد على حقها في الحصول على نظام اكثر حضارية يمكنه االسـتجابة لمتطلبـات   

ة، وانهاء حالة االستبداد السياسي التطور االنساني على جميع المستويات السياسية، االجتماعية واالقتصادي
التي ادت الى وصول االوضاع الى حالة من التأزم واالنفجار، فهل ستتمكن السلطة التي بـدأت تحـرق   

  .الجسور خلفها من عبور العاصفة، ام ان العاصفة سوف تغرق النظام القديم؟

  :مواجهات دموية عنيفة واستشهاد متظاهرين ¨
م على امتداد شارع البديع، ابتـداءا مـن   17/12/1994يوم السبت  انتقلت ساحة المواجهة عصر

السنابس، جدحفص، الدراز حتى بني جمرة، وقد كانت المصادمات هي االعنف منـذ بـدئ االنتفاضـة    
الشعبية، وقد بلغت الذروة في منطقة السنابس حيث وقعت اشتبكات عنيفة بين اآلف المتظاهرين وقـوات  

اسفرت المواجهات عن استشهاد ثالثة من المتظاهرين العزل، الذين لم يمتلكوا الشغب المدجج بالسالح، و
  .غير الحجر للرد على الحقد الخليفي

ونقل شهود عيان بأنه اثر استشهاد الثالثة تفجر الغضب الجماهيري، وهاجم المتظـاهرون قـوات   
ماهير الثائرة، وتصاعدت القمع بضراوة، مما ادى الى سقوط ثالثة من قوات قمع الشغب تحت ارجل الج

  .حدة االشتباكات ووقع عشرات الجرحى نتيجة الطالق الرصاص الحي عليهم
حيث كانت تجوب اجواء مناطق االنتفاضة، وتطلق الغاز المسيل ) هيليوكبتر(كما شاركت طائرات 

  .للدموع من الجو

  :تظاهرات نسائية كبيرة ¨
تقود تظاهرات نسائية كبيرة في منطقـة بنـي    زوجة المعارض االسالمي عبدالنبي احمد الطريفي

م التظاهرة نددت بالسلطة وتطالب باطالق سراح المعتقلـين والسـجناء   17/12/1994جمرة يوم السبت 
  .السياسيين

  :اتساع حركة االحتجاج ¨
م ليشمل منطقـة كرزكـان   17/12/1994وامتد مسرح عمليات االنتفاضة الشعبية عصر االربعاء 

ة الجنوبية الغربية من البحرين، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين المتظـاهرين وقـوات   الواقعة في الجه
  .القمع



10 
 

  :حريق كبير في سوق شبه جزيرة سترة ¨
م ونتيجة لكثافة قنابل 17/12/1994كما تجددت االشتباكات في شبه جزيرة سترة عصر يوم السبت 

وتساقطها في منطقة السوق مما تسببت فـي اشـعال   الغاز المسيل للدموع التي اطلقت على المتظاهرين 
  .حريق كبير ادى الى احتراق السوق، وورد انباء عن سقوط جرحى وعمليات اعتقال

م في منطقة الدير التي تقع بـالقرب  17/12/1994واستمرت المظاهرات الشعبية مساء يوم السبت 
  .بقوات القمع من مطار البحرين الدولي في مدينة المحرق، واصطدم المتظاهرون

  :تدخل سعودي في البحرين ¨
وردت انباء مؤكدة بأن جسر السعودية قد اغلق لمدة ساعة ونصف خالل االسبوع الماضـي امـام   
المسافرين من والى البحرين، وذلك بسبب عبور قافلة عسكرية من الحـرس الـوطني السـعودي الـى     

وضعت في حالة استنفار قصوى تحسـبا الي  البحرين، وقد جاء خبر عاجل بأن قوات قوة دفاع البحرين 
  .طارئ

  :الوزير يكذب ¨
م والتزام اجهزة الدولة الرسـمية الصـمت ازاء هـذه    25/11/1994بعد استمرار االنتفاضة منذ 

) M.B.C(االحداث طوال هذه المدة، وزير االعالم البحريني طارق المؤيد، يعلن في مقابلة مع تلفزيون 
". بأن السلطة تمكنت من السيطرة على الوضع وان الوضع االمني مستتب: "م17/12/1994يوم السبت 

ولكن على عكس حديث الوزير فقد كان يوم السبت هو اليوم االكثر دموية منـذ انطـالق التظـاهرات    
الشعبية، حيث سقط ثالثة شهداء وعشرات الجرحى جراء اطالق الرصاص الحي من قبل قوات الشـغب  

  .السنابس على المتظاهرين في منطقة

  :تأثر حركة السياحة سلبيا ¨
توقفت حركت السفر بصورة شبه كلية على جسر البحرين السعودية، وينقل احد المسافرين القادمين 
من السعودية الى البحرين، بأنه بقي على الجسر لمدة ساعات تعرض خاللها لتفتيش دقيق، ولم يتمكن من 

من االنتظار، على الرغم من انه كان المسافر الوحيد طـوال  العبور الى البحرين اال بعد ساعات طويلة 
  .هذه المدة، وقد الحظ بأن سيارات النقل بين البلدين كانت فارغة من الركاب تماما
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  ) 5: (الرقم
  م18/12/1994: التاريخ 

  اعالن الجهاد: البحرين

متسارعة في البحرين، فبعد استشهاد اربعـة مـن المتظـاهرين فـي     تدهورت االوضاع بصورة 
م وسقوط العشرات من الجرحى، اثر تصعيد السلطة الحاكمة 17/12/1994مظاهرات يوم امس السبت 

  .في اجراءتها لمواجهة االنتفاضة الشعبية المتصاعدة يوما بعد يوم
د، عن سيطرة الحكومة على الوضع، فعلى الرغم من اعالن السلطة عبر وزير االعالم طارق المؤي

  .واستتباب االمن، اال ان االحداث المتسارعة تكذب هذا القول
فبعد ان عمدت السلطة الى التصعيد في اجراءاتها القمعية ضد المتظاهرات، واطلقـت الرصـاص   
 الحي على المتظاهرين العزل، واستشهد اربعة من المتظاهرين وسقط العشرات من الجرحى يوم امـس، 

عن انتهاء المظاهرات وعودة االمور الى ) M.B.C(في الوقت الذي كان الوزير يعلن في مقالبة مع الـ 
  .وضعها الطبيعي

  :تشييع جماهيري حاشد ¨
سنة، مـن منطقـة   30هاني عباس خميس، (شيعت جماهير البحرين اول شهداء االنتفاضة الشهيد 

الشيخ عبداالمير الجمري، في منطقة السـنابس، وقـد   ظهر هذا اليوم بعد صالة الظهر بامامة ) السنابس
سارت في جنازة الشهيد جماهير غاضبة، تندد بالعائلة الحاكمة وتنادي باسقاطها، من الشـعارات التـي   

  .وذلك حسب نقل شهود عيان) الموت آلل خليفة(رددت بصورة متواصلة، 
ري تشييعه وقت اعداد هـذا  يج) سنة، من منطقة جدحفص30هاني حسن الوسطي، (كما ان الشهيد 

  .التقرير
، اما الشهيد الرابع فلم يتم التأكد من هويته لحد )سنة، من منطقة جدحفص30رياض، (الشهيد الثالث 

  .اآلن

  :جرحى في حالة خطرة ¨
يرقد اآلن في مستشفى السلماية الطبي اثنان من الجرحى في حالة خطرة وهما من الذين اصيبوا في 

  :م وهما17/12/1994لشعبية الحاشدة التي وقعت في منطقة السنابس يوم امس السبت المظاهرات ا
  .بدر حبيب، السنابس/ 1
  .حسين النشابة، مني/ 2

  :اعالن الجهاد ¨
م بعد صالة الظهر، اثناء تشييع الشهيد هاني عبـاس خمـيس،   18/12/1994في هذا اليوم االحد 

الجمري يعلن الجهاد ضد السلطة الحاكمة، ومما جاء فـي   سنة، من منطقة السنابس، الشيخ عبداالمير30
اني اعلن الجهاد ضد هذه السلطة، وانا مسؤول عـن كالمـي هـذا    : "خطابه الموجه للجماهير المحتشدة
  ".واتحمل اية نتائج مترتبة على ذلك

صار ومنذ الصباح الباكر بدأت قوات الشغب والمخابرات باالنتشار في المنطقة واخضعتها لحالة ح
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  . شديد
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  )6: (الرقم
  م19/12/1994: التاريخ 

  يوم الشهداء: البحرين

م على الرغم من عمق الجرح ودمويتـه، التزمـت   17/12/1994بعد صمت مطبق استمر حتى 
م اعلنـت  17/12/1994حكومت البحرين الصمت المطبق حيال االحداث الجارية في البحرين، حتـى  

  .الحكومة في بيان لوزارة الداخلية عن احداث قديمة تجاهلت فيها حقيقة االحداث وتطوراتها
يوم امس كانت البحرين تضمد جراحاتها، بعد يوم دام تميز بعنف متعمد اليقاع اكبر عدد ممكن من 

  .االصابات

  :تشييع الشهداء ¨
ءها في منطقة السنابس وجدحفص، وآخر من شيع م شهدا18/12/1994شيعت البحرين امس االحد 

امس كان الشهيد هاني الوسطي من منطقة جدحفص، وكانت مراسيم التشييع حاشـدة، يملؤهـا التحـدي    
والغضب، فعلى الرغم من التواجد الكثيف لقوات القمع، وحصارها الذي فرضته علـى المنطقـة، اال ان   

تباعا، وقد ترددت هتافات التنديد بالسـلطة الحاكمـة    الجماهير ومن مختلف مناطق البحرين كانت تصل
  ).الموت آلل خليفة(و

الحكومة تتحدث عن تهدئة االوضاع : "وتحدث بعض رجال الدين اثناء مراسيم التشييع بمرارة فقال
في البالد، فهل قتل الناس في المظاهرات السلمية، وتخريب الممتكالت، وشن حمالت االعتقال العشوائية 

  ".عبير الحقيقي عن ذلكهو الت

  :تجدد المظاهرات ¨
سارت مظاهرات حاشدة تصدت لها قوات الشغب وعمدت الى مهاجمـة المتظـاهرين، فانـدلعت    
اشتباكات بين الطرفين، استخدمت فيها قوات الشغب اسلحة جديدة لم يشاهدها المتظاهرون من قبل وذات 

الشديد، حسب نقل شـهود عيـان، وقـالوا بـأن     فعالية اكثر واصوات عالية جدا، تشبه صوت االنفجار 
المتظاهرون ردوا على عنف قوات االمن بقذفهم بالحجارة، واشترك في التظاهرة المنـاطق المجـاورة   
ايضا، السنابس، جدحفص والسلهة، وتميزت بضخامتها حيث كان االالف يشتركون فيها، وقـد فرضـت   

مؤدية الى المنطقة ومنعت الدخول او الخروج الى قوات االمن حصارا شديدا وقطعت الشوارع والطرق ال
ومن المنطقة، بدأت التظاهرات في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا واستمرت حتى العاشرة والنصف 

  .مساءا
كما ذكر شهود عيان ان المظاهرات تجددت مرة اخرى في منطقة الدير الوقعة في جزيرة المحرق 

لي، وهاجمت قوات االمن المتظاهرون واطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل والقريبة من مطار البحرين الدو
  .للدموع بكثافة، مما حدا بهم الرد عليها بقذفها بالحجارة

  :اعتقاالت عشوائية واسعة ¨
وسعت قوات االمن المختلفة من حملة االعتقاالت العشوائية التي تشنها في جميع انحاء البحـرين،  

ان االعتقاالت تتم في كل الظروف واالوقات، حيث تقوم قوات االمن بمداهمة المنازل وقال شهود عيان، 
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وتعتقل الرجال والشباب وحتى صغار السن، ويتم توقيف السيارات في الشوارع والتحقق مـن الهويـات   
واعتقال أي شخص لمجرد االشتباه، خصوصا في المناطق التي يفرض عليها حصار، مثل المنامة، حيث 

عليها حصار شديد، ويشتبه في جميع الناس وتحدد الحركة ، وتشمل تلك االجراءات ايضا الـبالد   يفرض
القديم، السنابس، جدحفص، الديه، الحجر، ابوصيبع، كرانه، الدراز، بني جمرة، شبه جزيرة سترة، والدير 

  .وسماهيج

  :اوضاع السجون سيئة ¨
تريها حاالت سـيئة جـدا، حيـث تـزدحم     نقلت مصادر موثوقة من داخل السجن، ان السجون تع

بالمعتقلين والسجناء الذين يعيشون في ظروف صحية وبيئية سيئة جدا، وقد تدهورة الحالة الصحية لكثير 
من المعتقلين، ويقول المصدر بأن السجن ممتلئ بالدماء والقي والقاذورات، واضاف بأن سلطات السـجن  

) جو(، سجن )كالمسلخ(بأنه يبدوا ) جو(ة جدا، وعبر عن سجن تتعمد اهمال السجناء وتعاملهم معاملة سيئ
يقع في الجهة الجنوبية من البحرين، ومما يجدر ذكره انه يحتجز فيه سجناء رأي مضى على سجنهم مدد 

  .تتجاوز الثالثة عشر عاما

  :اضرابات طالبية ¨
ة، بدأ طـالب الجامعـة   مع بدء الدوام في جامعة البحرين والمدارس الحكومية بعد العطلة المدرسي

، وقـد اقـام الطـالب    )مدينة عيسى(صباح هذا اليوم االثنين اضرابا عن الدراسة في حرم الجامعة في 
والطالبات مجالس عزاء على ارواح شهداء االنتفاضة، كما وزعت منشورات في الجامعة تنند باجراءات 

الشعبية في تحقيق الديموقراطية، واجراء القمع وتدعوا الى االستمرار في االحتجاج حتى تتحقق المطالب 
انتخابات حرة ونزيهة، واطالق الحريات العامة، واحترام حقوق االنسان ووقف القمع فـورا، ومحاسـبة   

  .المسؤولين عن تفجير العنف وقتل االبرياء

  :دعم سعودي عاجل ¨
نقلت مصارد مؤكدة وقريبة من دوائر االمن ، بأن مخزون الذخيرة من الرصاص المطاطي وقنابل 
الغاز المسيل للدموع في مخازن االمن في البحرين قد اخذت في التناقص بشكل حاد، وترجع المصـادر  

نتفاضـة  سبب ذلك الى االفراط المتزايد في استخدام وسائل القمع من قبل رجال االمن فـي مواجهـة اال  
الشعبية، وقد افادت تلك المصادر بأن طلبات عاجلة قد قدمت الى السعودية لتزويـد السـلطة بامـدادات    
عاجلة من مخزونها، وربطت مصادر في السعودية بين هذه االنباء وحركة طيران مكثفة وملفته للنظـر  

  . في قاعدة الظهران الجوية باتجاه البحرين، حسب نقل شهود العيان
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  ) 7: (الرقم
  م19/12/1994: التاريخ 

  )1(يوم الشهداء: البحرين

  :استمرار المظاهرات ¨
استمرت المظاهرات في المناطق المنتفضة ضد السلطة الحاكمة، فعلى الرغم من اجراءات الحصار 

: ان المظاهرات قد اندلعت في المناطق التاليةالشديدة التي فرضت على مختلف المناطق في البحرين، اال 
الدراز، بني جمرة، وشبه جزيرة سترة، قال شهود عيان بأن مظاهرات سترة كانت كبيرة جدا، اشـترك  

  .فيها االالف من ابناء المنطقة
واضاف بأن المتظاهرين في مدينة جدحفص قذفوا قوات االمن بالحجارة بعـد ان هـاجمتهم تلـك    

عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، وبالرغم من شراسة هجوم قوات االمن اال انهـا لـم    القوات، واطلقت
تتمكن من ايقاف المظاهرات، وعندها تم استدعاء قوات اضافية عمدت الى اغالق المنطقة وتطويق مدينة 

 متر عن جدحفص، حتى 1000جدحفص، حيث كان انتشار القوات واسعا من الكوبري الذي يبعد تقريبا 
  .تقاطع منطقة السنابس

ويضيف شاهد العيان بأن تلك القوات استخدمت المدرعات الول مرة، حيث تمركزت ثـالث منهـا   
بالقرب من فرع بنك البحرين الوطني، كما شاركت طائرة مروحية في قذف المتظاهرين بقنابـل الغـاز   

  .المسيل للدموع

  :حداد عام ¨
م اعلن الناس الحداد العـام  17/12/1994ن يوم السبت بمجرد انتشار نبأ استشهاد بعض المتظاهري

حيث امتنعوا عن الذهاب الى االعمال والمدارس، واغلقت المحالت التجارية ابوابها في اسواق السـنابس  
  .وجدحفص وبداوا في التوافد على المنطقة

  :الحضور المزعج ¨
وكان الناس يتجنبون التجول فـي منطقـة   خالل اليومين الماضيين بدت االسواق خالية من المارة، 

السوق التجاري في المنامة والمناطق المحيطة بها، وذلك بسبب الوجود الكثيف لقـوات االمـن، حيـث    
وصفها احد شهود العيان بأنها تبدوا كثكنة عسكرية، يخضع خاللها المارة للتفيش واالستجواب ويعتقل كل 

  .من يشتبه به

  :االعالم الخليجي ¨
لى االعالم الخليجي تبنيه لوجهة النظر الرسمية التي تم االعالن عنها عبر بيـان وزارة  لوحض ع

م وذلك قبل يومين من بدء اجتماعات قمة دول مجلس التعاون 17/12/1994الداخلية في البحرين بتاريخ 
م يتطرق الى الخليجي، وقد استهجن المواطنون البحرانيون االعالم الخليجي الذي تجاهل االحداث تماما ول

  .االحداث الجارية

  :رفض اوامر ¨
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في تطور مثير شهد مركز شرطة منطقة توبلي التي تقع في الشمال الشرقي من مدينـة عيسـى،   
امتناع افراد شرطة المركز عن المرابطة والحضور للدوام، وجاء في نقل المصدر بأن تصرفهم ذلك جاء 

ها السلطات الحاكمة في البحرين ضد الشـعب االعـزل،   احتجاجا على عمليات القمع الرهيبة التي تمارس
  .ويعد هذا التصرف تمردا على االوامر العسكرية مما يعرضهم الجراءات المحاكمة العسكرية

  :السفارة البريطانية ¨
تحيط بالسفارة البريطانية بصورة دائمة، وذكر شهود عيان بـأن  ) كوماندوز(لوحض وجود قوات 
  .ها الحراسة المشددةاكثر من سفارة وضعت علي

كما يحتل ضباط ) أيان هندرسون(مما يجدر ذكره ان جهاز االمن في البحرين يقوده بريطاني يدعي 
بريطانيون المراكز القيادية في جهاز المخابرات في البحرين، ويتمتع هذا الجهاز بسـمعة سـيئة لـدى    

  .المواطنون البحرانيون

  :قلق كويتي ¨
في الكويت نقلت بأن البحرانيين المتواجدين في الكويت يخضعون لرقابـة  مصادر الجالية البحرانية 

شديدة من قبل السلطات المختصة الكويتية، وذلك بعد انتشار انباء االنتفاضـة الشـعبية فـي البحـرين،     
وسماعهم االخبار من وكاالت االنباء التي بدأت في نقل االخبار من مصادر مختلفة، خصوصا بعـد ان  

عارضة من اختراق الحصار والتعتيم االعالمي الرسمي في البحرين والخليج ونقلها اخبـار  استطاعت الم
  .ميدانية مباشرة
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  ) 8: (الرقم
  م20/12/1994: التاريخ 

  إنضمام الطالب: البحرين

م بأنها قد سيطرت على 17/12/1994ادعت حكومة البحرين في بيان وزارة الداخلية الصادر في 
الوضع وان االمن مستتب، ولكن تطورات االحداث اثبتت بأن ادعاء الحكومة يفتقر الى الدقـة، وكـان   
الهدف منه تشويه الحدث، والتغطية على حقيقة االمور، باالضافة الى ذلك تحدث وزيـر االعـالم فـي    

ومستغربا ان وكاالت االنباء تنقل االخبار مـن  حكومة البحرين، محاوال بعد صمت طويل، نفي الحقائق 
مصادر غير رسمية، مع ان االستمرار في النفي يخشى ان يؤدي الى ان يصدق الوزير ادعاءاته، للعلـم  

  .فإن وكاالت االنباء الدولية تتمتع باستقالل تام ولها كامل الحرية في ان تبث الخبر بكل حياد وتجرد

  :استمرار زخم االنتفاضة ¨
الرغم من الحصار الشديد الذي تفرضه قوات االمن في المناطق الساخنة من البحرين، اال ان  على

م 19/12/1994عشق الناس الى الحرية يدفعهم الىالنزول الى الشارع في تحد واضح، ففي يوم امـس  
ن صباحا ومساءا اندلعت مظاهرات حاشدة في منطقة عالي وفي اسكان عالي، اشتبك خاللها المتظـاهرو 

مع قوات االمن التي بدأت في اطالق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين، 
ويقول شهود عيان بأن قوات االمن كانت كبيرة جدا ومكونة من الشغب والمخابرات، كما شاركت طائرة 

  .لوتوفمروحية في مهاجمة المتظاهرين الذين ردوا عليها بقذفها بالحجارة وزجاجات المو

  :اتساع االحتجاجات الطالبية ¨
بعد التحرك الطالبي في جامعة البحرين باالمس، فقد سار طالب وطالبات الجامعة صباح هذا اليوم 

م في مسيرة رفعوا فيها شعارات، ورددوا هتافات تطالب بالديموقراطية وحقوق االنسـان  20/12/1994
  .والحريات العامة

م فـي تمـام   20/12/1994دينة عيسى الثانوية للبنين صباح هذا اليوم كما شارك طالب مدرسة م
طالب، وتجمعـوا خـارج    1000الساعة العاشرة والنصف، في تظاهرة قدر عدد المشاركين فيها بــ 

المدرسة وبدأوا في ترديد هتافات تندد بآل خليفة، ويطالبون باطالق سـراح المعتقلـين، وعلـى الفـور     
ها مدرعات وناقالت جنود وطائرة مروحية، عندها التجأ الطالق الـى حـرم   حضرت قوات االمن ترافق

  .المدرسة حيث اعتصموا هناك، ورددوا نفس الهتافات التي رددها زمالؤهم في الجامعة

  :تأبين الشهيد هاني خميس ¨
م مسيرة حاشدة بمناسبة تأبين الشهيد هاني خميس، 20/12/1994انطلقت في السنابس صباح اليوم 

اشتركت جموع كبيرة من الناس، ورددوا خاللها هتافات مناوئة للحكومة، وشجب اجراءاتها القمعية  وقد
  .العنيفة

هذا ويقول شهود العيان، بأن المسيرة حصرت تحركها داخل منطقة السنابس، ولكنهم رصدوا نقاط 
ارجين تفتيشا دقيقا، مما تفتيش كثيرة حول السنابس والمناطق المحيطة بها، حيث كان تفتيش الداخلين والخ
  .يجدر ذكره ان الشهيد هاني خميس طالب جامعي وقد ساد الجامعة مظاهر الحداد
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  :المظاهرات مستمرة ¨
م 20/12/1994انطلعت المظاهرات في منطقة بني جمرة والمناطق المحيطة بها صباح هذا اليوم 

حاصرتها، وجرت اشتباكات عنيفة بين ويقول شهود عيان بأنه قدمت قوات أمن كبيرة جدا الى المنطقة و
قوات االمن والمتظاهرين، اطلقت فيها قوات االمن الغاز المسيل للدموع والرصـاص المطـاطي علـى    
المتظاهرين، ورد عليها المتظاهرون بقذف الحجارة واحراق اطارات السيارات واقامة الحـواجز علـى   

  .الشوارع

  :بيان علماء الدين في البحرين ¨
رجـب   15، حرر بتاريخ )علماء الدين في البحرين والمتظامين معهم(بيان مذيل بتوقيع تم توزيع 

م تطرق البيان الى ادعاءات السلطة في بيان وزارة الداخلية حـول  17/12/1994هــ الموافق 1415
االحداث الجارية في البحرين، ورد فيه تفنيد الدعاءات السلطة حول االحداث، وتوضيح حـول موقـف   

ان التظاهرات ليست طائفية، وغير موجهة بـأي صـورة مـن    "ء وشعب البحرين من االجانب، والعلما
الصور ضد االجانب، وقد احتضن شعب البحرين في تاريخه الطويل ومازال يحتضن االعداد الكبيرة من 

اب االزمة ، وادان البيان السلطة في استخدام العنف ضد المظاهرات الشعبية السلمية، وعدد اسب.."الوافدين
  :التي اوصلت البالد الى هذه الحالة من التفجر، وورد في نهاية البيان المطالب التالية

  .اعادة الحياة البرلمانية في البالد في اسرع وقت ممكن/ 1
  .المعالجة الجذرية لموضوع البطالة، ورفع االجور ومراقبة االسعار/ 2
  .اطالق حرية الصحافة والتعبير عن الرأي/ 3
اطالق سراح المعتقلين السياسيين، وايقاف االنتهاكات لحقوق المواطنين، والسيما حقه في السفر / 4

  .والعودة الى وطنه
  .منع جميع المظاهر والممارسات العامة التي تخالف احكام االسالم وتسئ لمشاعر المسلمين/ 5

  :جسر البحرين السعودية ¨
ان الجمارك البحرينية تفرض رقابة شديدة علـى   ينقل عن مسافرين على جسر البحرين السعودية،

   .المسافرين حيث تخضع الداخلين والخارجين الى ومن البحرين الى تفتيش دقيق جدا
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  ) 9: (الرقم
  م21/12/1994: التاريخ 

  االنتفاضة تدخل اسبوعها الرابع: البحرين

الغاضبة في النزول الى الشوارع على الرغم من الحصار الشديد الذي تفرضـه  استمرت الجماهير 
السلطات على معظم مناطق البحرين وقراها، فقد عمت االنتفاضة المجيدة مناطق جديدة لم تشهد تحركات 

من ). الموت آلل خليفة(و) اهللا اكبر(، حيث نزلت جماهيرها مرددة شعارات )بوري(من قبل، منها منطقة 
  .اخرى تواصلت المواجهات في كثير من المناطق في البحرين، منها السنابس، بالد القديم وسترة جهة

  :شهيد آخر في االنتفاضة ¨
م الحاج ميرزا علي، القائم على شؤون مسجد مدينـة جـدحفص،   20/12/1994استشهد يوم امس 

واعتدت عليه بالضرب المبـرح   حيث قامت قوات الشغب بمهاجمة المسجد الذي كان قائما على شؤونه،
  .والشديد، مما تسبب في اصابته بجروح بليغة نقل على اثرها الى المستشفى حيث فارق الحياة هناك

  :اضرابات طالبية ¨
استمر اضراب طلبة جامعة البحرين عن الدراسة لليوم الثالث على التوالي، تضامنا مع الجمـاهير  

ه يومية، فقد تجمع الطلبة في الحرم الجامعي حداد علـى مقتـل   الغاضبة التي التزال تقوم بمسيرات شب
زميلهم الشهيد هاني الوسطي، في المواجهات مع قوات الشغب والمخابرات، حيث قاموا مراسيم الفاتحـة  
على ارواح الشهداء، ورفعوا صورهم على جدران الجامعة، ونظرا الصرار الطلبة على االستمرار في 

  .امعة الى توقيف الدراسة لهذا اليوماالضراب اضطر مدير الج
من جهة اخرى واصل طلبة مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين، امتناعهم عن الدخول الى صفوفهم 

  .تضامنا مع اخوانهم طلبة جامعة البحرين
  :استمرار االعتقاالت العشوائية ¨

البحـرين، حيـث اكـدت    التزال حمالت االعتقاالت العشوائية متواصلة في مختلف مناطق وقرى 
وفي خبر عاجل وردنا هذا اليـوم، ان  . معتقل بكثير 1600مصادر موثوقة ان عدد المعتقلين تجاوز الـ 

قوات قمع السلطة اقدمت على اعتقال فضيلة الشيخ محمد علي العكري وعدد من المواطنين اآلخـرين،  
  .والتزال اسباب اعتقال الشيخ العكري مجهولة حتى اآلن

ر بالذكر ان الشيخ العكري تعرض في السنوات الماضية لالعتقال والتعذيب الشديد لعـدة  من الجدي
  .مرات، بسبب التقدم بعريضة لحاكم البحرين تطالبه باجراء اصالحات سياسية

  :محاوالت لقمع االنتفاضة ¨
مـن  تقوم قوات الشغب والمخابرات باقتحام همجي لبيوت المواطنين مستخدمة اقصى حاالت القمع، 
فقـد  . اجل بث الرعب في تفوسهم، في محاولة منها لقمع االنتفاضة المجيدة والسيطرة علـى االوضـاع  

تعرض منزل المواطنه زينب الراشد، في منطقة السنابس الى هجوم من قبل قوات الشغب والمخـابرات،  
ـ  ي هجـوم  اصيبت على اثره برصاصة مطاطية ادت الى فقدان احدى عينيها، كما قامت قوات الشغب ف
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  .مماثل بحرق متعمد الى احد البيوت

  : ازدياد اعداد الجرحى ¨
ادت المواجهات الدامية التي تجددت في مختلف مناطق البحرين والتي استخدمت فيها قوات الشغب 

، باالضافة الى قنابل الغاز المسيل للدموع، الى سقوط )المطاطي والخشبي والحي(جميع انواع الرصاص 
من جهة اخرى اكدت مصادر وثيقة االطالع بأن اعـداد  . ان من بينهم نساء واطفالعشرات الجرحى ك

الجرحى في تزايد مستمر، وانه اليمكن تحديد عدد االصابات جراء اطالق النار المكثف الذي تقـوم بـه   
  .قوات الشغب لقمع االنتفاضة

  : منع عالج الجرحى ¨
رت السلطات الحاكمة في البحـرين فـي منـع    في تحد سافر لكل االعراف والقيم االنسانية، استم

من تقديم العالج للجرحى الذين يسقطون في المواجهات اليومية بين قوات ) الحكومية(المستشفيات العامة 
  .الشغب المدججة باسلحتها المختلفة والمتظاهرين العزل

للعالج لـديها،  كما امرت جميع المستشفيات والعيادات الخاصة ايضا، باالبالغ عن أي جريح يأتي 
) بتلكو(فقد اعتقل المواطن عبدالهادي رضي، الموظف في شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية 

  .اثناء تواجده في المستشفى لطلب العالج جراء اصابته برصاصة في يده
كما يعاني عدد كبير من الجرحى من اصابات خطيرة، قد تسبب لهم عاهات مستديمة في حال تأخير 

  .عالجهم، اال انهم يتخوفون من تعرضهم لالعتقال والتعذيب في حال مراجعتهم للمستشفيات

  :اجراءات امنية في مراكز الشرطة ¨
بعد التمرد الذي قام به عدد من رجال الشرطة في مركز توبلي، والذي تمثل في رفـض االوامـر   

ين باتخاذ مجموعة من االجراءات باطالق الرصاص على المتظاهرين، قامت السلطات الحاكمة في البحر
االمنية المشددة تحسبا الستشراء حالة التمرد وسط الجهاز االمني، فقد سرحت مجموعة من رجال االمن 
بصورة مؤقته باعطائهم اجازات مرضية غير مبررة، كما اصدرت تحذيرا الى رجـال االمـن تمـنعهم    

  .بموجبه من استخدام الهاتف في جميع مراكز االمن

  :واجراءات اخرى في المطار ¨
ضمن االجراءات القمعية التي تتخذها السلطات في البحرين، قامت تلك السلطات بـاغالق جميـع   
المنافذ المؤدية الى مطار البحرين الدولي في مدينة المحرق، باستثناء منفذين احدهما للـدخول واالخـر   

البحرين مما يضاعف االثار السلبية المترتبـة   للخروج، في ذات الوقت لوحظ تناقص اعداد القادمين الى
على القطاع السياحي منذ بدأ االنتفاضة، مع االخذ في االعتبار ايضا اثر االجراءات المشددة التي تتخذها 

التي تزيد من حدة هذه ) وهو المنفذ البري الوحيد للبحرين(السلطات على الجسر بين البحرين والسعودية 
  . االزمة وتفاقمها
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  )10: (الرقم
  م23/12/1994: التاريخ 

  الجماهير تعلن الحداد: البحرين

في خبر عاجل تأكد ان الجماهير الغاضبة تستعد الحياء ذكرى مرور اسبوع على سـقوط شـهداء   
باالستعداد لتسير مسيرات  االنتفاضة المجيدة، حيث تقوم مجموعات من الناس في مختلف مناطق البحرين

بعد صالة الظهر، على ان تتجه جميعها في النهاية الى منطقـة جـدحفص   ) الجمعة(عزاء تأبينية اليوم 
والسنابس حيث قبري الشهيدين هاني حسن الوسطي، وهاني عبـاس خمـيس، الـذي استشـهداء فـي      

تخدمت فيها قـوات الشـغب   م والتي اس17/12/1994المواجهات الدامية في منطقة سنابس يوم السبت 
  .والمخابرات الرصاص الحي

  :استمرار التحدي والمواجهة ¨
رغم كل االساليب القمعية التي تستخدمها قوات الشغب والمخابرات، للسيطرة على زمـام االمـور   
وللحد من اتساع رقعة االنتفاضة المجيدة، فقد واصلت الجماهير في البحرين غضـبها واحتجاجهـا فـي    

يـوم  ) المنامة(طق البالد، حيث حدثت اشتباكات ومواجهات متفرقة في بعض احياء العاصمة مختلف منا
امس، وسمعت على اثرها اصوات الطلقات النارية، كما حدثت مصادمات اخرى في عدد من المنـاطق  
 منها بني جمرة، جدحفص، بالد القديم اضافة الى منطقة الدراز التي كانت المواجهات فيها هي االعنـف، 

حيث استخدمت السلطات مرة اخرى الرصاص لتفريق المتظاهرين العزل، ايضا لوحظ اشتعال عدد من 
  ).الرجنسي(الحرائق في منطقة كرباباد، على الشارع المؤدي الى فندق 

  : حصار شديد للعاصمة ¨
، حيث تقوم قوات كبيرة )المنامة(تواصل السلطات في البحرين فرض حصارا شديدا على العاصمة 

من الشغب والمخابرات المدججين بالسالح باغالق جميع المنافذ وتفتيش الداخلين والخارجين والتحقيق مع 
المشتبه بهم، وتتوزع مجموعات اخرى من قوات الشغب والمخابرات في معظم االحياء، كما تفرض حالة 

صل العاصمة عن بقيـة  غير طبيعية من التكتيم االعالمي على حقيقة ما يجري، وذلك في محاولة منها لف
المناطق الساخنة بهدف السيطرة علي الوضع فيها، اال ان هذه المحاولة فشلت كما فشـلت غيرهـا مـن    
المحاوالت، فال زال المتظاهرون في العاصمة يواصلون احتجاجاتهم ومطالبتهم للسلطة بتحقيق مطـالبهم  

وضع االمني مستتب في البحرين خصوصا العادلة مع كل المحاوالت التي تقوم بها السلطة الظهار ان ال
في العاصمة، اال ان اصوات الرشقات النارية كانت تسمع بين الحين واآلخر، واصـوات المتظـاهرين   

  . والمحتجين باالضافة الى االخبار التي ينقلها المسافرون الى الخارج، كل ذلك يكذب ادعاءات السلطة
  :عدد الشهداء غير معروف ¨

اكمة في البحرين عائلة الشهيد الحاج ميرزا علي من مدينة جدحفص من اقامـة  منعت السلطات الح
مجلس الفاتحة على روحه الطاهرة، وفرضت عليهم دفنه ليال باشرافها بعيدا عن اعين الناس، كما هددتهم 

  .بالسجن في حال مخالفتهم ذلك
م في المستشـفى،  20/12/1994 الجذير بالذكر ان الحاج ميرزا علي استشهد يوم الثالثاء الماضي
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اثر تعرضه للضرب المبرح والشديد اثناء مهاجمة قوات المخابرات للمسجد الذي كان الحاج قائما علـى  
. شؤونه، مما تسبب في اصابته بجروح بليغة، نقل على اثرها الى المستشفى حيث فارق الحيـاة هنـاك  

ات الدامية قد يصل الى اثنين وعشرين شـهيدا  ويتخوف كثيرون بأن العدد الحقيقي للقتلى جراء المواجه
من صفوف الجماهير، وهذا ال يمكن التأكد منه ببساطة حاليا، خصوصا وان السـلطة تفـرض تكتيمـا    
اعالميا شديدا على مصير عدد كبير من الجرحى الذين راجعوا المستشفى، وكانت حاالت بعضهم خطيرة 

بعد قيام السلطة بدفن الشهداء الذين يتوفون في المستشـفيات  جدا وتم اعتقالهم من هناك، اذ من غير المست
او السجون ليال مع حضور والد او اخ الشهيد فقط، واخذ تعهد منهم بعدم نشر الخبر، خصوصا في ظل 
غياب المنظمات الحقوقية الدولية عن تحمل دورها ومسؤولياتها في توفير ادنى الحماية لشـعب اعـزل،   

  .وقه العادلة والمشروعةطالب بطريقة سلمية بحق
  :مسلسل االعتقاالت الزال مستمرة ¨

اقدمت السلطات في البحرين على اعتقال المواطن السيد كاظم السيد محسن الدرازي، احـد تجـار   
، كما اعتقلت ابنه السيد محسن السيد كـاظم  )دايو(السيارات المعروفين في البحرين، وهو وكيل سيارات 

  .االعتقال غير معروفة الدرازي، وال زالت اسباب
معقتـل   1600الى ان عدد المعتقلين تجاوز الــ  ) 9(الجدير ذكره هنا اننا اشرنا في تقريرنا رقم

  .بكثير

  :اجراءات امنية سعودية ¨
المنفذ البري الوحيـد الـذي   (افاد بعض المسافرين الى البحرين عبر جسر البحرين ــ السعودية 

من ينصحونهم بعدم المخاطرة بالسفر الى البحرين هذه االيام، وفي حال ، بأن مسؤولي اال)يربطها بالعالم
اصرارهم على الدخول تطلب منهم التوقيع على تعهد خطي يتحمل بموجبه المسافر المسؤولية الشخصية 

  .لما سيحدث له جراء دخوله البحرين

  :القوات السعودية ¨
لجسر الى البحـرين خـالل االسـبوعين    افادت مصادر موثوقة بأن القوات السعودية التي عبرت ا

الماضيين، هي خليط من قوات الحرس الوطني ومن قوات الشغب، حيث كلفت قوات الحـرس الـوطني   
بحراسة الوزارات والسفارات والمنشأت الحكومية، كما كلفت قوات الشغب السعودي بالمشاركة في قمع 

  .االنتفاضة المجيدة البناء شعبنا العزل
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  ) 11: (الرقم
  م24/12/1994: التاريخ 

  العلماء يرفضون التوسط: البحرين

رفض عدد من كبار العلماء البارزين في البحرين، والذين يتمتعون بنفوذ واسع شعبيا وحكوميا على 
لغاضبة المطالبة بحقوقهـا المشـروعة،   السواء، طلبا من الحكومة تدعوهم للتوسط بينها وبين الجماهير ا

وطلبوا من الحكومة ان تبادر قبل ذلك الى اطالق سراح جميع المعتقلين، وانهاء حالة التوتر ومظاهرها، 
  .كشرط اساسي لقبولهم التوسط بينها وبين الجماهير

  :وزير الداخلية يوقف المحاكمة ¨
ة الشيخ علي سلمان، الذي اعتقلته السـلطات  ، محاكم اوقف وزير الداخلية محمد بن خليفة آل خليفة

  ).اعمال الشغب(م ووجهت له تهمة التحريض على 5/12/1994بتاريخ 
يذكر ان جلسة المحاكمة للشيخ علي سلمان عقدت بحضور اربعة عشر محاميا بيـنهم محاميتـان،   

داخليـة، قـرر   م اال ان الحضور فوجئوا بمذكرة مرفوعة من وزير ال21/12/1994وذلك يوم االربعاء 
بموجبها ايقاف المحاكمة، واالستمرار في احتجاز الشيخ علي سلمان لمدة ثالثة شهور حتى ينظـر فـي   

  .القضية

  ):دماء الشهداء لن تذهب هدرا: (الشيخ المحفوظ ¨
بعث االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير البحرين، الشيخ محمد علي المحفوظ، برسالة الى اهالي 

الشهيد السعيد الـذي وفـد   (ذين سقطوا في االنتفاضة المجيدة، معزيا ومواسيا كل عائلة بفقيدها الشهداء ال
ونحن هنا اذ نشـد  : (، واضاف)على ربه مظلوما مضرجا بدمائه، وفيا لدينه، مدافعا عن عرضه ووطنه

ء الشهيد الطـاهرة  علىآيديكم ونسأل اهللا العلي القدير ان يلهمكم الصبر والسلوان، فاننا نؤكد على ان دما
لن تذهب هدرا، وان اخوانه في العقيدة والجهاد ال يمكن ان يفرطوا في المبادئ والقيم التي استشهد مـن  

  ").ان ربك لبلمرصاد"اجلها، انهم البد ان ينتقموا لنفسه الزكية و

  : االنتفاضة مستمرة ¨
سراح جميع المعتقلين وعودة الحيـاة  تتواصل عمليات االحتجاج الجماهيري ــ والمطالبة باطالق 

النيابية ــ في مناطق مختلفة من البحرين، فالزالت االطارات المرحوقة تسد المنافذ الرئيسية لمجموعة 
من مناطق وقرى البحرين، من بينها الدراز وجدحفص والسنابس وبني جمرة واسكان عالي، كما ترابط 

كثيفة جدا في بعض المناطق الحساسة بـالقرب مـن   مجموعات من قوات الشغب والمخابرات وبصورة 
  .فندق عذاري وفندق صحاري، وال زالت عمليات تفتيش المارة في مناطق عديدة مستمرة

من جهة اخرى اكد مسافرون الى البحرين ان الجسر الذي  يرربط بين البحرين والسـعودية، بـدا   
  .خاليا من المسافرين وموحشا يوم امس

  : ستشفىشهداء في الم) 6( (
اكدت مصادر وثيقة االطالق بأن ستة من الجرحى المصابين في المظاهرات والذين نقلوا الى مستشـفى  
السلمانية لتلقي العالج قد فارقوا الحياة هناك، وان المسؤولين في المستشفى يحتفظون بجثث الشهداء ولم 
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ة، تحسبا النفجـار االوضـاع اثـن    يسلموها الى ذويهم، وذلك بناءا على اوامر مشددة من وزارة الداخلي
  .تشييعهم

م بأن هناك تخوف لدى كثيـرين  23/12/1994بتاريخ ) 10(الجدير بالذكر اننا اكدنا في تقرير رقم
  .بأن العدد الحقيقي للقتلى جراء المواجهات الدامية قد يصل الى اثنين وعشرين شهيدا من الجماهير

  : اعتقال الشيخ العكري ¨
البحرين على اعتقال فضيلة الشـيخ محمـد علـي العكـري يـوم االربعـاء       اقدمت السلطات في 

م اثر كتابته رسالة الى السلطات الحاكمة يطالبها فيها بالخضوع الرادة الجماهير وتحقيق 21/12/1994
مطالبها، ومحتجا على الطريقة التي عالجت بها السلطات مطالب الجماهير العادلة، والتي بدأت بمسـيرة  

نطقة بالد القديم تطالب باطالق سراح فضيلة الشيخ علي سلمان وجميع المعتقلين والسـجناء  سلمية في م
السياسيين، اذ امرت قوات الشغب والمخابرات بمهاجمة المسيرة السلمية بكل ما اوتيت من قوة وبمختلف 

لنتائج، وبالفعل فقـد  االساليب القمعية، ثم قامت سيارة تابعة لجهاز المخابرات باقتحام المسيرة غير آبهة با
اصطدمت السيارة بمجموعة من الناس، ادت في بعض الحاالت الى حدوث كسور بليغة جدا، ووفاة احـد  

  .المصابين في هذا الحادث بعد نقله الى المستشفى
م الـى خبـر اعتقـال    21/12/1994الصادر في ) 9(الجدير ذكره هنا اننا قد اشرنا في تقرير رقم

  .لم تكن االسباب معروفة حينهافضيلة الشيخ العكري و
والشيخ العكري تعرض في السنوات الماضية لالعتقال والتعذيب الشديد عدة مرات، بسبب مطالبته 

  .المستمرة باجراء اصالحات سياسية

  : الوفود تستعجل المغادرة ¨
قمة مجلـس   رغم التطمينات الكثيرة التي قدمتها حكومة البحرين المراء الدول الخليجية اثناء انعقاد

التعاون الخليجي، ورغم التظاهر المستمر للحكومة باستتباب االمن في البالد، اال انهم ضلوا فـي فـزع   
شديد طوال ايام القمة وحتى ساعة مغادرتهم، وذلك لمشاهداتهم لما يجري في البحرين وسماعهم الصوات 

على مستويات منخفضه، مما يخلـق   الطلقات النارية، واصوات الطائرات المروحية التي تحلق باستمرار
  .اجواء حرب حقيقية سببت ارباكا شديدا لهم

فبعد انتهاء اعمال القمة مباشرة توافد الحكام على مطار البحرين الدولي، متجاوزين عمليات التنسيق 
التي خططتها وزارة الخارجية، حيث كان من المتعاد ان يقوم حاكم الدولة المضيفة بتوديـع الضـيوف   

ا تلو اآلخر، اال ان حاكم البحرين بعد االنتهاء من توديع الضيف االول، تفاجـأ بوفـدي االمـارات    واحد
وقطر يدخالن في نفس الوقت الى صالة المغادرة، مما تسبب في ارباكا شديد لدي المسؤولين البحرينين، 

نقلوا كـاميراتهم   حيث ازدحمت الصالة الصغيرة باعضاء الوفدين، وارتبك المصورون االعالميون الذين
  .لتصوير الطائرة وهي جاثمة على ارض المطار بدال من تصوير الضيوف

  :تضامن مع االنتفاضة ¨
شجبت المنظمة العربية لحقوق االنسان ـ فرع الكويت ـ والجمعية الكويتية لحقوق االنسان ما اقدمت 

  .اهيري السلميعليه السلطات في البحرين من حمالت اعتقال واسعة لنشطاء التحرك الجم
م الى حاكم 17/12/1994جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس الجمعية الكويتية لحقوق االنسان في 

ونحن اذ نتابع ما يجري من قمع لحرية التعبير : (البحرين، وناشده فيها االفراج عن جميع المعتقلين، قائال
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وعودة المجلس الوطني واالفراج عن جميع المعتقلين والرأي التي تستحثنا على المطالبة بتحقيق مطالبهم 
  ).فورا

  :ارتباك السلطة مستمر ¨
االرتباك الشديد الذي سببته االنتفاضة المجيدة للسلطات في البحرين، جعلها ال تميـز فـي قمعهـا    
العنيف والشديد بين قمع لمتظاهرين يطالبون بحقوقهم العادلة، وبين تجمعات اخـرى لـيس ال عالقـة    

حداث الجارية على الساحة، او بين اشخاص محرضين على االنتفاضة وبين آخرين ليس لهـم صـلة   باال
  .باالحداث

فقد هاجمت قوات الشغب والمخابرات حفل زواج في قرية عذاري واطلقت عليهم الغـاز المسـيل   
ف اطـالق  للدموع واحداث ارباك شديد قبل ان يتمكن المحتلفون من الوصول الى الضابط واقناعة بايقـا 

  .قنابل الغاز المسيل للدموع
) باربـار (جدير بالذكر ان قوات الشغب والمخابرات هاجمت حفل زواج آخر كان يقام في منطقـة  

  .م واعتقلت كل من طالته يدها من المحتفلين16/12/1994بتاريخ 
) جـدحفص (ايضا حاولت قوات الشغب والمخابرات اعتقال عبدالجليل الحـامض، مـن منطقـة    

  .اب باختالل عقلي لوال تدخل احد اقاربه، الذي حاول رجال المخابرات ضربه واعتقاله ايضاوالمص

  :استمرار التوتر في السجون ¨
افادت اخبارمؤكدة من داخل السجون ان المعتقلين ال زالوا يقومون باحتجاجات واضرابات مستمرة 

في حالة استنفار وارباك جـراء هـذه    داخل السجن، وان ادارة السجون تعيش حالة غير طبيعية، والبقاء
  .االحتجاجات، ورغم كل اساليب القمع والضرب التي تستخدمها معهم

  : اعتصام في الجامعة ¨
م مطالبين باطالق 20/12/1994يوم الثالثاء ) الجمعية التربوية في جامعة البحرين(اعتصم اعضاء 

 حبيب الذي اعتقل من منزله فـي بنـي   سراح جميع المعتقلين، وبالخصوص رئيس الجمعية علي عبداهللا
جمرة، اثناء مداهمات عشوائية للبيوت نفذتها قوات الشغب والمخابرات، بعد المظاهرات التـي شـهدتها   

  .المنطقة االسبوع الماضي

  :منع الخدمات البلدية عن منطقة سترة ¨
االوساخ في مختلـف  لليوم السابع على التوالي تعاني منطقة سترة من تكديس اطنان من النفايات و

شوارعها، وذلك بسبب اهمال متعمد من قبل المسؤولين الذين قاموا بنقل جميع عمال النظافة الخاصـين  
  .بمنطقة سترة الى مدينة عيسى

ويعتقد الكثر من اهالي سترة بأن هذه الخطوة جاءت ردا على مواقف الناس المشرفة تجاه مطالبهم 
  .العادلة

قعة جنوب المنامة شهدت احتجاجات ومظـاهرات كبيـرة جـدا خـالل     يذكر ان جزيرة سترة الوا
  .االسبوعين الماضيين

  :قائمة جديدة.. المعتقلون ¨
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الزالت حمالت المطاردات واالعتقاالت مستمرة، وال زالت قوائم جديدة باسماء المعتقلين تتـوارد،  
  :معتقل بكثير 1600وهذه قائمة جديدة ببعض اسماء المعتقلين الذين زاد عددهم عن الـ 

علي عبداهللا حبيـب،  / 3الحاج عبدالجبار، السنابس   / 2فاضل عباس ابراهيم، اسكان عالي   / 1
فاضـل  / 6عون حسين عيسى، بني جمرة    / 5احمد حسين عمران، بني جمرة      / 4بني جمرة    

ف محمد علي، يوس/ 8علي محمد علي منصور الغسرة، بني جمرة   / 7حسين عيسى، بني جمرة      
صادق عبدالحميد ادريـس، بنـي جمـرة      / 10علي فيصل صادق العرب، بني جمرة   / 9بني جمرة   

جعفر علـي  /13منصور عبدالحسين منصور، بني جمرة  / 12مالك حسين عيسى، بني جمرة    / 11
علي / 16كامل حسين يحيى، بني جمرة   / 15حسين علي حسين، بني جمرة  / 14حسين، بني جمرة  

عباس حسين البنـدري، القريـة     / 18محمد كاظم حسن، بني جمرة  / 17محمد علي يحيى، بني جمرة  
محمـد  / 21جواد ابراهيم محمد حسين، القريـة     / 20سيد نجيب سيد فاخر سيد حسن، القرية   / 19

  .  ، الدراز)مع زوجته واوالده(محسن عبداهللا بداو / 22رضا عيسى محمد حسن، القرية   
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  ) 12(رقم
  م25/12/1994: التاريخ 

  جندي سعودي اضافي لقمع االنتفاضة 4000: البحرين

قامت الحكومة السعودية بأرسال اربعة اآلف جندي اضافي من قوات الحرس الوطني السعودي الى 
من المنطقة الشرقية في السعودية متوجهة الى البحرين فجر يوم البحرين، حيث تحركت هذه القوات فعال 

  .م22/12/1994الخميس 
هذا وقد ازداد االستياء الشعبي من التدخل السعودي لقمع الشعب االعزل الذي طالب بحقوقه العادلة 

ر في والمشروعة بطريقة سلمية، واصبح هذا الخبر حديث الشارع وحافزا كبيرا لدى الناس على االستمرا
  .االحتجاجات والمواجهات مع السلطة

الجدير بالذكر ان الجبهة االسالمية لتحريـر البحـرين اكـدت فـي تقريرهـا الصـادر بتـاريخ        
م ان جسر السعودية ــ البحرين اغلق لمدة ساعة ونصف امام المسافرين مـن والـى   18/12/1994

السعودي الى البحـرين، وبأرسـال   البحرين، وذلك بسبب عبور اول قافلة عسكرية من الحرس الوطني 
  .الدفعة الجديدة اصبحت القوات السعودية الموجودة في البحرين تشاهد بشكل بارز في جميع المناطق

  :2000المعتقلون تجاوزا الـ  ¨
في الوقت الذي يجتمع فيه عدد من العلماء االفاضل مع رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفـة،  

ضاع المتردية في البالد، كثفت السلطات الحاكمة في البحرين من حمالتها القمعية بغرض التداول في االو
في كثير من مدن وقرى البحرين، حيث قامت باعتقال المئات من االبرياء من مختلـف الفئـات وشـتى    

  .االعمار
ففي المنامة شددت الحكومة من حصارها للمناطق المنتفضة، حيث قامت قوات الشغب والمخابرات 

وحتى مسجد الخواجه، ثم شنت حملة اعتقاالت واسـعة  ) دلمون(رب طوق امني شديد امتد من فندق بض
  .في صفوف الناس دون أي تمييز

م تتواصل حمالت االعتقـال العشـوائية   24/12/1994وفي منطقة سترة ايضا وطوال يوم السبت 
اب من المحالت التجارية ومـن  البشعة من قبل عناصر المخابرات، الى درجة انهم يقومون باعتقال الشب

وفي جنوسان شنت قوات القمع التابعة للسلطة حمالت . البيون والشوارع بشكل هستيري جدا ودون تمييز
معتقل حتى اآلن  2200عشوائية كبيرة ايضا، وافادت مصادرنا الخبرية بأن عدد المعتقلين تجاوز الــ 

  .من جميع مناطق البحرين
ماع الذي عقد بين العلماء االفاضل وبين رئيس الوزراء لم تكـن لـه أي   ومما يجدر ذكره ان االجت

  .نتيجة تذكر

  :اشتداد حالة الغضب ¨
عمت البحرين حالة من الغضب الجماهيري الشديد نتيجة التضرفات الرعناء للسلطة الحاكمة فـي  

سـتدعي فيـه بعـض    مواجهتها للناس، وفي طريقتها لمعالجة االزمة التي تسببت بها، ففي الوقت الذي ت
لبحث الموضوع معهم، تقوم بشن حمالت اعتقال هستيرية طالت مختلـف القطاعـات   .. العلماء االجالء

  .وشتى االعمار، مما خلق حالة شديدة من التحدي
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فقد سجلت الكثير من مواقف الحماس والثورة لدى الناس خالل اليومين الماضيين، حيـث تتـداول   
لن (، و)انهم لن يخدعونا باالعيبهم(، و)ان دماء الشهداء لن تذهب هدرا(: وبشكل واسع جدا شعارات مثل

  ).اطمئنوا فإننا لن ننتهي(، و)ننتصر او نموت.. نستسلم
والجدير بالذكر ان الشعار االخير الذي انتشر بشكل واسع في مختلف مناطق البحـرين، هـونص   

ها اثناء محاكمته الجائرة بعد ان اعتقـل مـع   لكلمة الزعيم الديني السجين السيد جعفر العلوي، والتي قال
  .م والزال مسجونا حتى اآلن1981مجموعة كبيرة من الناس خالل عام 
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  ) 13: (الرقم
  م25/12/1994: التاريخ 

  العاصفة هل يوقفها القمع : البحرين

واسعة، تحاول فيها السلطة السيطرة على المد الشعبي الذي تشهد البحرين حمالت اعتقال عشوائية 
  !يطالب بالتغيير، ولم تقتصر تلك االعتقاالت على الراشدين، بل تعدتها كثيرا الى االطفال صغار السن

يتساءل المراقب الوضاع البحرين، هل يمكن لعائلة آل خليفة باتباع اساليب القمع، ان تمنع مسـيرة  
يمكنها المحافظة على نظام حكمها القديم؟ ان نذير العاصفة الذي ضرب شواطئ جزيـرة   التغيير؟ وهل

البحرين، لم يكن مفاجئا، بل هو نتيجة تراكم مجموعة من العوامل، منها ما هـو سياسـي واجتمـاعي    
الخ، باالضافة الى طموح شعبي يعود لتاريخ قديم في اقامة نظام عصري يتمتع فيـه هـذا   .. واقتصادي

  .عب بالمشاركة في االدارة والحكمالش
لقد واجهت السلطة الحاكمة هذه التطلعات الشعبية بصورة دائمة بالحديد والنار، ولـم تضـع فـي    
حسابها يوما بأن سياستها العنيفة وغير المسؤولة وتجاهلها لمطالب الشعب وتهميشه، يمكن ان تؤدي الى 

  .الطوفان
الزالت تصر على االستمرار في نفس السياسة الهوجـاء،  والغريب في االمر يبدو ان هذه السلطة 

  .وهي لم تتعلم الدرس وتتجنب االصغاء الى صوت العقل
فنحن نعيش في عصر يختلف تماما عن الزمن الذي غزت فيه قبيلة آل خليفة البحرين، وهذا بدوره 

لتقـدم الـذي بلغـه    يتطلب ادوات واساليب تتالئم مع الواقع الذي تفرضه معطيات هذا العصر، ومدى ا
  .المجتمع االنساني والعقل البشري

  :اعتقاالت عشوائية مستمرة ¨
بدأت قوات امن السلطة في شن حملة تمشيط منسقة على المناطق المنتفضة، حيث قامت بشن حملة 
اعتقاالت عشوائية واسعة، فبعد ان شاعت جوا من االرهاب عبر حملة االعتقاالت الواسـعة فـي شـبه    

م امتدت حملة االعتقـاالت  24/12/1994ستره، التي تضم مصنع تكرير النفط يوم امس السبت جزيرة 
نبي السالم، الى منطقة الدير التي تقع في ) ع(م الذي يصادف يوم ميالد السيد المسيح25/12/1994اليوم 

مـن ابنـاء   مدينة المحرق، حيث بدأت ومنذ الصباح الباكر في شن حملة اعتقاالت واسعة، طالت الكثير 
المنطقة، وتتبع في ذلك اسلوب يتصف باالزعاج والمفاجئة، حيث يلقى القبض على الشخص الموجود في 

  .المنزل بمجرد فتحه لباب منزله

  :ازدحام السجون ¨
ينقل احد المعتقلين الذي اطلق سراحه مؤخرا، شهادة حية عن واقع السجون السييء جدا، وقال بأنه 

جدا من المعتقلين ومن مختلف االعمار بما فيهم االحداث في احـد السـجون،    كان موقوفا مع عدد كبير
واضاف بأن السجن كان مزدحما بالمعتقلين، وانهم يتعرضون لمعاملة سيئة ولاليذاء واالهانات من قبـل  
سلطات االمن، مما حدى بالمعتقلين لمقاومة االجراءات الالانسانية التي تفرضها السلطات، واالمتناع عن 

  .االمتثال لها
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  :االطفال يعتقلون ايضا ¨
لم ينجو حتى االطفال صغار السن من االعتقاالت الكمية، فقد نقلت مصادر مطلعة بأنه في اجـراء  
غير مسؤول وغير مبرر، اقدمت قوات االمن على شن حملة اعتقاالت في اوساط االطفال صغار السـن  

الذي يقع في الجهة الغربية الشمالية مـن المنامـة    الذين يقومون باعمال الخدمات في السوق المركزي،
، وقد اثر هذا االجراء القمعي استياءا شعبيا واسعا، ومما يجدر ذكره فإن كثير مـن االطفـال   )العاصمة(

صغار السن يقومون ببعض اعمال الخدمات في السوق، وذلك بسبب تفشي البطالة وحالة الفقر الشديد في 
  . ساعدة عوائلهم في تخفيف حالة العوز التي يعيشونهاالبحرين، حيث يسعون الى م
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   )14(: قمالر
  م27/12/1994: التاريخ 

  جزيرة تحت الحصار: البحرين

م في ظـل  19/12/1994انتهى مؤتمر القمة الخليجي الخامس عشر الذي عقد في البحرين بتاريخ 
شتها البالد، وغادرت الوفود المشاركة على عجل بعد ان تم اشراكها مع الجمـاهير  ظروف استثنائية عا

المنتفضة في استنشاق جرعات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، وعلى الرغم من الحشد العسكري الكثيف 
الذي طوق مقر انعقاد القمة، اال ان االنتفاضة تمكنت من إيصال رسـالتها الواضـحة بحتميـة التغييـر     

ضرورته، كما استطاع الحضور الجماهيري الميداني ان يفرض نفسه على وكاالت االنبـاء ووسـائل   و
االعالم المختلفة العربية منها والدولية، بالرغم من كل اجراءات التعتيم الشديدة التي فرضتها السلطة في 

  .البحرين
قاد القمة، احتل مركـز  ان المشهد البطولي الذي كانت تجري احداثه على بعد خطوات من مقر انع

الصدارة في وسائل االعالم، وخطف البريق الذي كانت السلطة تطمح الى تحقيقه من عقـد القمـة فـي    
  .البحرين

لقد استطاع شعب البحرين في فترة نادرة من  تاريخه السياسي، ان يسجل حضورا حقيقيا شد اليـه  
ا طويال تحت غالف النفط االسود السميك، ليكتشـف  انظار العالم، كاشفا فيه الحقيقة المرة التي تم اخفائه

العالم بأن في بلدان الذهب االسود شعوبا تطمح الن تحتل مكانها المناسب بـين شـعوب العـالم، التـي     
  .استطاعت التحرر من قيود العبودية والهوان، ونفض غبار التخلف واالستبداد الذي يمسك بخناقها

هادة حية على واقع سلطة مغرقة في العنف واالستبداد، كما ان عنف المشهد وبطوليته جعلت منه ش
م وان 25/11/1994انه ارخ لمرحلة حاسمة وجديدة من تاريخ البحرين، فهل يمكن الرجوع الى ما قبل 

  كان سبقه محطات عديدة للوصول الى هذه المرحلة الفاصلة؟
قد وقعت قرار الشعب، فهل يكون في مقدور فإذا كانت دماء الشهداء الطاهرة بلونها االحمر القاني 

أي كان ان يصادر هذا القرار، ويمد يده لمصافحة اليد اآلثمة الملطخة؟ يصعب تصور ذلك حيث ال زالت 
  ..دماء الشهداء الطاهرة لم تجف، وال زال المجرم يوغل في اجرامه

  :الوجود السعودي ¨
دي في البحرين، اال ان الواقع يخـالف هـذا   على الرغم من النفي الرسمي للوجود العسكري السعو

النفي، حيث اصبح ذلك الوجود الثقيل مالحظ بشكل واضح، والحديث المتداول بين الناس وذلك لكثافتـه،  
وينقل شهود عيان بأن هذه القوات اتخذت لها مواقع عند النقاط االستراتيجية حيث تتولى حراسة المنشئات 

  .االقتصادية والحكومية المهمة
هذا في الوقت الذي تجوب فيه دوريات مسلحة على ظهر آليات شوارع المـدن والقـرى، وتقـوم    
بمداهمات واسعة للمنازل تعقبها عمليات اعتقال عشوائية، وقد ادت هذه االجراءات الصارمة الى حدوث 
صدامات دائمة بين قوات االمن والمواطنين، وقد أثار وجود القـوات السـعودية غضـب المـواطنين     
واستياءهم، ويسود جو من التوتر الشديد مختلف مناطق البحرين وينذر بانفجار وشيك ال يمكن الـتكهن  

  .بمدى نتائجه
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  : حالة حصار ¨
تفرض قوات االمن حصارا شديدا على المدن والقرى المنتفضة، ويتركز ذلك االجراء االمني فـي  

شهر قوات االمن على الشوارع الرئيسـية  بعض المناطق التي كان لها دور نشط في االنتفاضة، حيث تنت
وتتمركز قي المداخل وتقاطعات الشوارع الرئيسية خارج تلك المناطق، حيث تقيم نقاط تفتـيش مكثفـة   

المنامـة،  : وتدقق في الهويات، وتجوب دوريات مسلحة على مدار الساعة الشوارع، واهم هذه المنـاطق 
دهم المنازل واالعتقال العشوائي تعـم منـاطق البحـرين    السنابس، بالد القديم وسترة، كما ان عمليات 

  .المختلفة
وتواصلت عمليات االعتقال في مناطق اخرى من البالد، حيث تم رصد تنفيذ عدة عمليات اعتقـال  

  :خالل الثالثة االيام االخيرة، كالتالي
في الـدراز  معتقال، و 27معتقال، وفي منطقة بني جمرة  30بلغ عدد المعتقلين في مدينة جدحفص 

  .معتقال، وجرت عمليات اعتقال واسعة في مناطق اخرى 30
بكثير، حيث تتواصل عمليات االعتقال  2200للعلم فإن عدد المعتقلين قد تجاوز العدد المذكرو سابقا 

  .الكمي يوميا

  :تسريحات  واعتقاالت في قوات االمن ¨
نية من مركز شرطة الخميس، وتأتي اقدم جهاز االمن على تسريح اربعة من عناصر الشرطة البحرا

هذه الخطوة في سياق الخطوات السابقة التي تم فيها تسريح مجاميع مع الشرطة البحرانية، وذلك نتيجـة  
للتذمر الذي اخذ يعم صفوف الشرطة الوطنيين نتيجة العمال القمع الوحشية التي تمارستها اجهزة االمن 

  .ضد المواطنين
االمن الجنائي ويدعي زكي سلمان علي المدوب، وذلك بعد تفتيش منزلـه  كما تم اعتقال احد افراد 

م واعتقـل ايضـا شـرطي مـرور بتـاريخ      25/12/1994تفتيشا دقيقا في منطقة بني جمرة، بتاريخ 
  .م في نفس المنطقة25/12/1994

  :عملية جريئة لشباب االنتفاضة ¨
قة سترة وتمكنوا من احـراق سـيارة   اشتبك شباب االنتفاضة مع دورية تابعة لقوات االمن في منط

جيب تابعة للدورية، وعلى الفور ضربت قوات االمن طوقا امنيا حول المنطقة التي نفذت فيـه العمليـة،   
  .وشنت حملة اعتقاالت واسعة طالت خمسين مواطنا

مما يجدر ذكره ان قوات االمن كانت تقوم بعمليات اعتداء على سكان المنطقة، وتنفذ عمليات دهـم  
  .لمنازل اآلمنة وتروع االهاليل

  : سقوط شهداء جدد ¨
اكدت مصادرنا الخاصة على وجود جثث لستة اشخاص في ثالجـة مستشـفى السـلمانية، وهـي     
الشخاص سقطوا اثناء االشتباكات بين المتظاهرين وقوات االمن، وترفض السلطة اعالم عوائل الشهداء 

بصورة واسعة مرة اخرى، للعلم فإن االوضاع تشـهد   عن جثث ابنائهم وذلك لخوفها من انفجار الوضع
  .حالة شديدة من التوتر

مما يجدر ذكره فإن كثير من الناس ال يعلمون عن مصير ابنائهم شئيا، هل هم في السـجن ام فـي   
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المستشفيات ام شهداء،  وقـد بـدأت هـذه الحـالة تثيـر قلقـا شديـدا على مصير ابنائهم، في ظـل  
السلطة عن تقديم أي بيان عن المعتقلين والمجروحين والشهداء، وعدم اجابتها على استفسـارات  امتناع  

  .المواطنين عن ابنائهم لدى السلطات المختصة

  : ممارسات ال انسانية ¨
بأمر من وزارة الداخلية الزالت المستشفيات تمتنع عن معالجة المصابين، وتنقل مصادرنا بأن قسم 

السلمانية يزدحم بالمصابين بالشظايا والرصاص في اجسامهم، ويعبر كثيـر مـن    الطوارئ في مستشفى
االطباء عن امتعاضهم من قرار وزارة الداخلية، ويعتبرونه قرارا ظالما وال انسانيا وغير اخالقي، حيث 

  .يمنع تقديم العالج الالزم للمصابين
الصيدليات عدم صرف أي ادوية  وقي تطور آخر اصدرت وزارة الداخلية قرارا جديدا، يحظر على

  .الي انسان اال اذا كانت الوصفة تحمل اسم الطبيب وتوقيعه بشكل واضح وكامل

  :تشديد الحصار ¨
الزالت منافذ البحرين الرسمية تخضع لرقابة امنية مشددة، فمطار البحرين الكائن في مدينة المحرق 

المواطنون يمنعون من الدخول اليه، حيث يسمح  التي تقع في الشمال الشرقي من جزيرة البحرين، ال زال
فقط للمسافرين بالدخول، والذين يخضعون لعملية تفتيش دقيقة جدا، كما ان نفس االجراءات تتخذ علـى  
الجسر الذي يربط جزيرة البحرين بالبر السعودي، ويتولى ضباط من المخـابرات بمالبسـهم المدنيـة    

يش بدال من موظفي الجمارك، وذلك منذ بدء االنتفاضـة حتـى   االشراف على اجراءات الجمارك والتفت
  .اآلن

كما يسود التوتر الشديد الجانب السعودي من الجسر، حيث يتم تفتيش المسافرين بصورة دقيقة جـدا  
وقد تأثرت حركة السفر بصورة كبيرة جدا، حيث . ويلجأون في معظم االحيان الى نزع مالبس المسافرين

ن الى البحرين خصوصا على الجسر الذي كان يشهد حركة سفر كبيرة قبل انطالق تناقص عدد المسافري
  .االنتفاضة
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  )15: (الرقم
  م28/12/1994: التاريخ 

  اعمال قتل بربرية: البحرين

  :تجدد المظاهرات ¨
شهدته مدن وقرى البحـرين المختلفـة، انطلقـت    بعد هدوء نسبي مشوب بالحذر والتوتر والترقب 

المظاهرات العشبية مجددا في منطقتي السنابس وكرزكان، ففي منطقة السنابس التي سقط فيها اول شهداء 
) العاصـمة (كيلو مترات الى الغرب من المنامة  3م والتي تبعد مسافة 17/12/1994االنتفاضة بتاريخ 

لذي عقد فيه مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي، تجددت المصادمات ا) مريديان(ويقع بالقرب منها فندق 
م بين المتظاهرين الذين لجأوا الى احـراق اطـارات السـيارات، واقامـة     27/12/1994مساء الثالثاء 

الحواجز وقذف قوات االمن بالحجارة، عندما عمدت تلك القوات الى مهاجمة المتظاهرين بقنابـل الغـاز   
صاص المطاطي، اال ان تلك القوات لم تتمكن من الدخول الى  منطقة السنابس، بـل  المسيل للدموع والر

  بقيت متمركزة على الشوارع الرئيسية وتقاطعات الطرق خارج المنطقة
كما انطلقت المظاهرات الشعبية مجددا في منطقة كرزكان التي تقع في الجنوب من البحرين، مساء 

هرون مع قوات االمن التي بادرت الى اطالق قنابل الغاز المسيل م واشتبك المتظا27/12/1994الثالثاء 
للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين، مما حدى بالمتظاهرين الى الرد علـى قـوات االمـن    
برشقهم بالحجارة واحراق اطارات السيارات واقامة المتاريس على الشوارع لعرقلة تحركات قوات االمن 

  .يةوالحد من قدراتها القمع
  .وقد استمرت االشتباكات بين المتظاهرين وقوات االمن الى وقت متأخر من الليل

  :اعمال قتل بربرية ¨
في تصرف يتعارض مع تعاليم الدين االسالمي الحنيف، واالخالق واالعـراف االنسـانية وغيـر    

تشهدوا سواء تحـت  مسؤول، لجأت السلطة الحاكمة في البحرين الى التخلص من جثث الشهداء الذين اس
التعذيب او نتيجة الصاباتهم البليغة التي اصيبوا بها اثناء التظاهرات، بالقاء جثثهم في اماكن غير مأهولة 

  .بدال من تسلميها الى ذويها
فـي  ) سـفاله (م تم العثور على جثة احد الشهداء ملقاة في مقبرة 28/12/1994ففي فجر هذا اليوم 

إن الجثة كانت مشوهة لدرجة كبيرة جدا، وقد تعرفـت عليـه عائلتـه    جزيرة سترة، وحسب مصادرنا ف
  .بصعوبة كبيرة

وفي حادث مماثل ايضا في نفس اليوم تم العثور على جثة شهيد آخر وهي مشوهة ايضا ملقاة فـي  
، التي تقع في الجهة الجنوبية من البحرين، ولم يتم التعرف على هويته حتى اعداد )كرزكان(مقبرة قرية 

  .التقريرهذا 
مما يجدر ذكره كنا قد نبهنا في تقارير سابقة عن حاالت اعتقال عشوائية واسعة، وعمليات تعـذيب  
وحشية تمارس بحق المعتقلين، كما ذكرت مصادرنا سابقا عن وجود جثث لشهداء محتجزه فـي ثالجـه   

لق الشديد جميع منـاطق  مستشفى السلمانية، ولم تسلمها قوات االمن الى ذويها، ويسود حاليا حالة من الق
البحرين نتيجة النتشار هذه االخبار، ويتساءل المواطنون الى أي حد يمكـن للسـلطة ان تمضـي فـي     
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استهتارها بحياة الناس؟ والى اين تمضي بالوطن؟ وتعم حالة من التوتر الشديد يوشك بانفجـار غضـب   
  .قتل البربرية هذهشعبي كبير، كما ان الناس يحملون السلطة المسؤولية عن اعمال ال
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  )16: (الرقم
  م30/12/1994: التاريخ 

  استمرار التحدي الشعبي: البحرين

  :استمرار المظاهرات واالعتصامات ¨
بدأت االنتفاضة الشعبية تأخذ منحا جديدا، حيث تحولت بعض المناطق مستعصية ومحرمة على قـوات  

م 29/12/1994وال تتمكن من دخولها بل تكتفي بحصارها على الشوارع الرئيسية ومداخلها، ففي يوم االمن، 
اندلعت مظاهرات حاشدة في منطقة كرزكان والمناطق المحيطة بها، واشعل المتظاهرون اطارات السـيارات،  

ابط علـى الشـارع   واقاموا المتاريس على الشوارع المحيطة بها، فتصدت لها قوات االمن التي كانـت تـر  
الرئيسي، واطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وشاركت طائرة مروحيـة فـي اطـالق    
الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين من ارتفاع منخفض، ورد المتظاهرون علـى قـوات االمـن بقـذفها     

يقين، واستمرت المظـاهرات الـى   بالحجارة، ووقعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين حيث وقع جرحى في الفر
  .وقت متأخر من الليل

م اعتصم االالف من المواطنين في السنابس ــ المدينة التي سقط فيهـا  29/12/1994وفي نفس اليوم 
م أي يومين قبل قمة مجلس التعاون الخليجي ــ امـام مسـجد   17/12/1994اول شهداء االنتفاضة بتاريخ 

لطة الحاكمة، وباجراءاتها القمعيـة، وتطالـب بـاطالق سـراح المعتقلـين      النور، ورددوا شعارات تندد بالس
والمساجين، ولم تتدخل قوات االمن لفض االعتصام الذي استمر لساعات متأخرة مـن الليـل، بـل اكتفـت     

  .بالمراقبة عن بعد، وفرضت حصارا على المدينة ومنعت غير الساكنين فيها من الدخول اليها
  :ةاالعتقاالت العشوائي ¨

استمر مسلسل االعتقاالت العشوائية الذي الزال يشمل مناطق كثيرة من البحرين، وقد رصدت مصادرنا 
المنامة، النعيم، سنابس، الدير، السـهلة، عـالي،   : حملة من االعتقاالت والمداهمات الجديدة في المناطق التالية

ية هذه اخماد جذوة االنتفاضة الشـعبية  وتحاول السلطة من خالل االعتقاالت العشوائ. كرزكان ومدينة عيسى
  .المستمرة على الرغم من الحصار والقمع
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  )17: (الرقم
  م6/1/1995: التاريخ 

  شهيد آخر يوارى جثمانه تحت حراسة قوات االمن: البحرين

م بتسليم جهة اثنين من المواطنين الذين كان 5/1/1995قامت سلطات االمن في البحرين يوم امس 
  .االهالي يجهلون مصيرهم اثر اعتقال المئات منذ بدء االنتفاضة في ديسمبر الماضي

وفيما بقيت هوية احدهم وهو من قرية الدراز مجهولة حتى اآلن، فقد استدعيت عائلة الشهيد حسين 
قبل مسؤول في المخابرات حيث عرض عليهم تسلم جثة ابنهم سنة، من سكنة مدينة عيسى، من 19قمبر، 

بشرط ان تتولى العائلة نفسها مراسيم الدفن فورا تحت حراسة قوات االمن، ومن دون نشـر الخبـر او   
  .اقامة المراسيم المتعارف عليها

ة وفي اجواء من السرية المطلقة، وبمحاصرة من قبل قوات الشغب، احتضنت مقبرة الحورة بالمنام
خامس جثة يعلن عنها منذ بدء االنتفاضة، وذلك بحضور عدد قليل جدا من افراد عائلته الذين تم التشـديد  

  .عليهم بعدم اعالن الخبر مطلقا
  
  

  : االعتقاالت واالحتجاجات مستمرة ¨
من جهة اخرى قامت قوات االمن بمطار البحرين الدولي باعتقال مجموعة من علماء الدين القادمين 

الشيخ منير المعتوق، الشيخ هاني الجدحفصي، الشيخ حميد : ينة قم المقدسة في ايران، عرف منهممن مد
  .المادح

وفور اعتقالهم اعلنوا جميعا االضراب عن الطعام وذلك من اجل االفراج عنهم والسماح لهم بدخول 
  .بنها بدخول البالد مطلقاالبالد، هذا وذكرت عائلة احد العلماء ان المخابرات ابلغتهم بأنها لن تسمح ال

الى ذلك نقلت مصادرنا الخبرية ان السلطات استمرت في عمليات االعتقال المتواصـلة منـذ بـدء    
  :االنتفاضة، وانها قامت باعتقال كل من

سـنة،  20جاسم احمد النشـابة،  / 2.  سنة، موظف، من منطقة النعيم28سلمان عبداهللا النشابة، / 1
  .سنة، موظف، من المنامة25رضا حسن المخلوق، / 3.  طالب، من منطقة النعيم

فيما واصل طالب وطالبات جامعة البحرين بالصخير احتجاجاتهم الطالبية على اعتقـال زمالئهـم   
الطلبة وبقاء مصيرهم مجهوال السابيع عدة، وذلك من خالل البيانات المتواصلة التي تصدر وتوزع داخل 

وفيها تدرج قوائم باسماء الطلبة المعتقلين اوال بـأول،  ) البحرين طالب وطالبات جامعة(البحرين بتوقيع 
وتطالب باطالق سراحهم، وتعلن عن تضامن القطاع الطالبي مع المطالب الشعبية، وعـودة االسـتقرار   

  .والحياة الديموقراطية الى البالد
  :تجمعات شعبية ومصادمات متوقعة ¨

تتوقع مصادرنا الخبرية من داخل البحرين ان تقام مراسم تأبين الشهيد حسين قمبر اليـوم الجمعـة   
م وذلك من خالل تجمعات ومسيرات عزائية سلمية ستنطلق عقب صلوات الجمعة التي تقـام  6/1/1995

ـ   ) العاصمة(في عدة مدن وقرى خاصة في المنامة  ة ومدينة جدحفص والدراز، الـواقعتين فـي المنطق
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الشمالية للبالد، وما يعزز مثل هذه التجمعات الشعبية االحتجاجية على اوضاع البالد االمنية المتأزمـة،  
الغموض الذي يكتنف مصير عشرات الجرحى ومئات المعتقلين على ايدي قوات االمن المعززة بالخبرات 

  .ولي ومنعوا من دخول البالداالجنبية، وكذلك احتجاز علماء الدين الذين اعتقلوا في مطار البحرين الد
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  )18: (الرقم
  م6/1/1995: التاريخ 

  تجدد االنتفاضة: البحرين

م على موعد مع الحضور الجماهيري الذي كان يتردد فـي  6/1/1995كانت البحرين اليوم الجمعة 
ارادة شعب يرفض ان يستكين لالستبداد والقهر ويطمح جميع ارجاء البحرين الكثر من شهر، معبرا عن 

الن يحتل مكانه الطبيعي بين شعوب االرض، التي انعتقت من قيود االستعباد واالستغالل، وان يصـيغ  
مستقبال ترتسم فيه البسمة على شفاه اطفاله ويمسح الحزن عن االباء واالمهات، ويعيش فـي طمأنينـة   

  .وحرية وسالم

  :ةتجدد االنتفاض ¨
م بعد صالة الجمعة مـن  6/1/1995اليوم الجمعة ) العاصمة(انطلقت مظاهرات حاشدة في المنامة

مسجد الخواجه، وعند اقتراب التظاهرة من مسجد مؤمن تصدت لها قوات االمن واطلقت قنابـل الغـاز   
المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين، مما حدى بالمتظـاهرين بقـذف قـوات االمـن     

الحجارة، واستمرت المطاردات واالشتباكات بين المتظاهرين وقوات االمن حتى اذآن المغـرب، حيـث   ب
تفرق المتظاهرون ولم تجرأ قوات االمن على الدخول الى الشوارع الداخلية لحي المخارقة في المنامـة،  

و السـجناء  وقد ردد المتظاهرون شعارات تندد بالسلطة الحاكمة وتطالب بـاطالق سـراح المعتقلـين    
  .السياسيين ، وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة

في نفس الوقت انطلقت مظاهرات سلمية من قرية القدم والمقشاع في تمام السـاعة الواحـدة بعـد    
الظهر، وسارت التظاهرات على شارع البديع، ورفعت فيها شعارات باللغة العربية االنجليزية، تطالـب  

لي سلمان وجميع المعتقلين والسجناء السياسيين، واعـادة البرلمـان، وشـعارات    باطالق سراح الشيخ ع
  .الخ.. اخرى تندد باجراءات السلطة القمعية

وحمل المتظاهرون صور الشهداء هاني الوسطي، وهاني خميس، وصور الشيخ علي سلمان، وعلى 
بل الغاز المسيل للـدموع  الفور حضرت قوات االمن محمولة على شاحنات كبيرة، وبدأت في اطالق قنا

والرصاص المطاطي، كما حلقت طائرة مروحية على اجواء المنطقة، واطلقت الغاز المسـيل للـدموع   
  .بكثافة على المتظاهرين، وقد لجأ المتظاهرون الى داخل قرية القدم

  :انتهاكات حقوق االنسان ¨
م 5/1/1995البحـرين يـوم الخمـيس    الزال ثمانية من رجال الدين البحرانيين الذين عادوا الـى  

  .محتجزين في مطار البحرين الدولي، من قبل سلطات االمن
ممايجدر ذكره فأن سلطات االمن اخبرت عوائل العلماء العائدين، بأن الوضع في البحرين ال يحتمل 

  .دخول رجال الدين حاليا، وتنوي السلطة اعادة تسفيرهم
  :زينوهنا قائمة باسماء رجال الدين المحتج

  .سنة، منطقة النعيم، عاد الى البحرين مع عائلته واطفاله الثالثة28الشيخ منير المعتوق، / 1
  .سنة، من منطقةجدحفص23الشيخ هاني عبداهللا صالح، / 2
سنة، من منطقة جدحفص، متزوج وعائلته فـي  37الشيخ حميد حسن محمد حسن علي المادح، / 3
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  .البحرين وله سبعة ابناء
  .سنة، من منطقة الجفير26ي محمد حسن الجفيري، الشيخ عل/ 4
  .سنة، من منطقة سترة23الشيخ ابراهيم الستري، / 5
  .سنة، من منطقة رأس رمان24الشيخ فؤاد مبارك عبدالعزيز، / 6
  .سنة، من منطقة سترة23الشيخ ابراهيم علي علي ناصر، / 7
  .ان عاليسنة، من منطقة اسك24السيد محمود السيد مصطفى الغريفي، / 8

  :جثة ملقاة في الشارع ¨
في مشهد يشبه العمليات التي تنفذها فرق الموت في امريكا الالتينية، نقلت مصادرنا بأن سـيارتي  
جيب تابعتين لقوات االمن توقفتا عند دوار اللولؤة في المنامة، ونزل منهما مجموعة من العسكريين والقوا 

ولم يستطع احد االقتراب من الجثة لفترة طويلة، وقام بعض  بجثة احد الشباب في العشرينات من عمره،
  .الناس فيما بعد بنقل الشاب، ولم يتبين هل ان الشاب على قيد الحياة ام ال

  خبر
  م3/1/1995: التاريخ

ناشد االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير البحرين، الشيخ محمد علي المحفوظ، رؤسـاء الـدول   
لمنظمات الحقوقية الدولية، التدخل لدى سلطات البحـرين مـن اجـل وضـع حـد      العربية واالجنبية وا

للممارسات الالانسانية، ووقف عمليات االعتقال العشوائي والتعذيب النفسي والجسدي، وانهاء االوضـاع  
المأساوية في السجون، واطالق سراح جميع المعتقلين والمسجونين السباب سياسـية، ومسـاندة شـعب    

  .ظاله من اجل نيل مطالبهالبحرين في ن
جاء ذلك في مذكرة وجهها الشيخ المحفوظ تمنى فيها على منظمات حقوق االنسان الدولية تشـكيل  

في جزيرة سترة، ومقبـرة  ) سفاله(لجنة لتقصي الحقائق، وذلك بعد ان تم العثور على جثتين في مقبرتي 
ن قبل قـوات االمـن اثنـاء التظـاهرات     كانتا مشوهتين، قيل انهما لشخصين تم اعتقالهما م) كرزكان(

  .االخيرة
ان عمليات االعتقال االعتباطي الزالت مستمرة، وقد شملت مواطنين من جميـع  : (وقال المحفوظ

االعمار، وان المعتقلين مكدسين باعداد كبيرة في السجون المختلفة، وان الوضع في السجون بات مأساويا 
معتقل، مما ادى ــ نتيجة لالهمال المتعمد من قبل ادارة ) 2200(جدا، حيث يتجاوز عدد المعتقلين الـ 

  ).السجون، اضافة الى ممارسة التعذيب الوحشي بصورة واسعة ــ الى تفشي االمراض بين المعتقلين
ان السـلطات ردت علـى التظـاهرات    : (وضمن المحفوظ مذكرته بسرد لمجربات االحداث مؤكدا

قبتها باعتقاالت واسعة، فبات المواطنون يعمهم اليوم القلـق الشـديد   السلمية بالقمع والرصاص الحي واع
على مصير المئات من المصابين والمتظررين والمعذبين جراء ذلك، وان هناك تخوف فعلي من وجـود  
جرحى وقتلى تتكتم السلطات عليهم وال تعطي اهاليهم اية معلومات او فرصة للقـائهم والتعـرف علـى    

  ).احوالهم وظروفهم
طالب االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير البحرين، باصالح اوضاع البالد التي وصـفها بانهـا   و

ان االعتقاالت العشوائية مستمرة من خالل مداهمة المنازل و على : (تحت االحكام العرفية الشاملة، مؤكدا
خل القرى اضافة الى فرض الحواجز ونقاط التفتيش التي تقميها قوات االمن على الشوارع الرئيسية، ومدا

  ).تعتيم اعالمي رسمي على مجريات االحداث وحقيقة االوضاع في البحرين
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  )19: (الرقم
  م7/1/1995: التاريخ 

  استمرار االنتفاضة: البحرين

  :االنتفاضة مستمرة ¨
الثالثة بعد الظهر، انطلقت مظاهرات حاشـدة   م وفي تمام الساعة7/1/1995مساء هذا اليوم السبت 

على شارع البديع، وقد شاركت فيها ) العاصمة(في منطقة الدراز التي تقع الى الشمال الغربي من المنامة 
المرأة بصورة واسعة، وتميزت التظاهرات بعنفها حيث عمدت قوات االمن الى اطالق قنابل الغاز المسيل 

لرصاص الحي بكثافة شديدة، مما ادى الى سقوط اعـداد كبيـرة مـن    للدموع، والرصاص المطاطي وا
الجرحى والمصابين من المتظاهرين، واستخدمت طائرات مروحية عدة في القاء قنابل الغـاز المسـيل   
للدموع والرصاص المطاطي من ارتفاعات منخفضة، وقد غطى الغاز المسيل للدموع مساحات واسـعة  

ابات اختناق كبيرة بين المواطنين وخصوصا االطفال وكبار السن، وقد من المنطقة، وتسبب في وقوع اص
رد المتظاهرون على العنف من قبل قوات االمن برشقهم بالحجارة واحراق اطارات السـيارات واقامـة   
المتاريس على الشوارع، وقد استمرت المظاهرات حتى وقت اذآن المغرب، حيث خفت حدت المظاهرات 

  .وتفرق المتظاهرون
وطالبوا ) اهللا اكبر(و) الموت آلل خليفة(وقد ردد المتظاهرون هتافات معادية للسلطة الحاكمة، مثل 

بتطبيق الديموقراطية، واجراء انتخابات حرة ونزية، واطالق سراح المعتقلين السياسيين، واحتـرام قـيم   
  .الشعب ومبادئه، وحل ازمة البطالة، واحترام حقوق االنسان االساسية

نفس الوقت الذي كانت فيه منطقة الدراز تشتعل بالعنف الجماهير، انطلقت مظـاهرات حاشـدة    في
اخرى في منطقة كرباباد التي تقع الى الشمال الغربي من العاصمة المنامة، وتشتهر هذه المنطقة بوجود 

للدموع والرصاص  االثرية فيها، ولجأت قوات االمن ايضا الى اطالق قنابل الغاز المسيل) قلعة البرتغال(
المطاطي والحي، كما استخدمت الطائرات المروحية في قمع جماهير االنتفاضة، ورد المتظاهرون على 
قوات االمن بقذفهم بالحجارة، واحراق اطارات السيارات واقامة المتاريس علـى الشـوارع، وقـد ردد    

تقلـين السياسـيين، ومعاقبـة    المتظاهرون هتافات تندد بالسلطة الحاكمة، وتطالب باطالق سـراح المع 
المسؤولين عن اعمال القتل والتعذيب، وتطبيق الديموقراطية، واجراء انتخابات حرة ونزيهة واحترام قيم 

  .الشعب ومبادئه، وحل ازمة البطالة جذريا، واحترام حقوق االنسان االساسية

  :استمرار االحتجاج الطالبي ¨
بحرين اشكاال متعددة من االعتصام والتظاهر وتوزيع اخذت حركة االحتجاج الطالبي في جامعة ال

  .بيانات تعبر عن وجهات نظهرهم في مجرى االحداث، ورفع مطالب االنتفاضة الشعبية
اطلقوا سـراح  (م سار طالب الجامعة في تظاهرة رفعوا خاللها مطالب مثل 7/1/1995هذا اليوم 

احترام حقـوق  (و) ونزيهة، وتطبيق الديموقراطيةاجراء انتخابات حرة (و) المعتقلين والسجناء السياسين
  ). عدم االساءة الى قيم الشعب واالداب العامة(و) اطالق الحريات العامة(و) االنسان االساسية

  :حصار جزيرة سترة ¨
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م قامت قوات االمن حواجز تفتيش على الجسر الذي يربط المنامة 7/1/1995منذ عصر هذا اليوم 
  .الواقعة في الجنوب من المنامة، والتي تضم مصفاة تكرير النفط بجزيرة سترة،) العاصمة(

مما يجدر ذكره فإن جزيرة سترة تخضع لحملة انتقام واسعة من قبل قوات امن السلطة، حيـث ان  
حملة االعتقاالت المستمرة الزالت متواصلة، كما ان اكوام القمامة تتكدس بصورة فضيعة في الشـوارع،  

المنطقة بانتشار االوبئة واالمراض، ولم تبادر الجهات المهتمة بتنظيف المنطقـة عقابـا لهـا    حيث تهدد 
  .لمشاركتها الواسعة في االنتفاضة

  :انتهاكات حقوق االنسان ¨
  تتواصل حمالت االعتقال العشوائية في مختلف مناطق البحرين، وتقوم قوات مشتركة عادة من

المخابرات وقوات الشغب بمداهمة المنازل في اوقات متأخرة من الليل، كمـا تـتم االعتقـاالت اثنـاء     
متظـاهرا يـوم امـس الجمعـة      30االصطدامات بين المتظاهرين وقوات االمن، فقد اعتقل اكثر مـن  

  .م اثناء التظاهرة التي حدثت في منطقة القدم والمقشاع6/1/1995
م 6/1/1995كما عرف ثالثة من المعتقلين الجدد في منطقة الدراز، حيث اعتقلوا يوم امس الجمعة 

  :في اوقات متأخرة من الليل، وهم
  يوسف احمد زايد  / 2سميح عبدالجليل الغربال         / 1
  .شهابي، كما تمت مصادرة سيارته من قبل قوات االمنمحمد عبدالحسين صالح ال/ 3
  م هاجمت قوات الشغب والمخابرات منطقـة الـدراز بعـد توقـف     7/1/1995وفي هذا اليوم

  .المظاهرات وشنت حملة اعتقاالت واسعة بين سكان المنطقة، ومن بين المعتقلين اطفال وصغار السن
  نين الثمانية المحتجزين فـي مطـار البحـرين    من المواط) 5(اقدمت سلطات االمن على ابعاد

  :م وهم5/1/1995الدولي منذ يوم الخميس 
  م6/1/1995الشيخ منير المعتوق، ابعد مع عائلته الى لبنان بتاريخ / 1
الشيخ هاني عبداهللا صالح والسيد محمود السيد مصطفى الغريفي، ابعد الى االمـارات بتـاريخ   / 2

  .م6/1/1995
لي علي ناصر والشيخ ابـراهيم السـتري، ابعـدا الـى االمـارات بتـاريخ       الشيخ ابراهيم ع/ 3

  . م7/1/1995
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  )20: (الرقم
  م10/1/1995: التاريخ 

  سباق مع الزمن : البحرين

سبيل ذلك فهي تسـعى  تحاول سلطة آل خليفة جاهدة احتواء آثار االنتفاضة الشعبية واخمادها، وفي 
على اكثر من صعيد لتحقيق هذه االهداف، فمن ناحية تستخدم اساليب مفرطة في العنف لقمـع التحـرك   
الجماهيري المطالب بحقوقه، وفي مقدمتها حقوقه السياسية التي عملت السلطة على حرمانه منها طـوال  

رع عن استعمال اقصى درجات العنف، فترة حكمها، بل انها قمعت مطالبته بهذا الحق بكل عنف، ولم تتو
  .فمن السجن الى النفي والى القتل العمد وحتى التعذيب الوحشي

ومن ناحية اخرى تسعى جاهدة لتزوير الحقائق وتشويهها، عبر فرض حصار وتعتيم اعالمي شديد، 
ير واستخدام بعض االبواق االعالمية التابعة لها وبعض الشخصيات لتحريف توجهـات حركـة الجمـاه   

  .وتحجيمها عبر التركيز على بعض المطالب التي ترفعها االنتفاضة
فأزمة البطالة ازمة شائكة وعامل اساسي في تفجير الوضع، ومع ثقتنا التامة بأن السلطة ليس لديها 
القدرة على تقديم حل جذري لهذه المشكلة، في وقت هيمنة تامة على االقتصاد الوطني من قبـل العائلـة   

ال انها تناور عبر التركيز على هذه المشكلة والقفز على المشكلة االساسية، التي هي المطلـب  الحاكمة، ا
الرئيسي لشعب البحرين، التغيير السياسي الذي بدوره سوف يؤدي الى السير على الطريق االسلم لحـل  

  .االزمات

  :استمرار التحدي ¨
كثير من مناطق البحرين في محاولة على الرغم من الحصار الشديد الذي تفرضه قوات االمن على 

منها الخماد االنتفاضة الشعبية، اال ان الجماهير تحدت الحشد االمني الكبير الذي فرضته قـوات االمـن   
على منطقة بالد القديم، وانطلقت في مظاهرة حاشدة في تمام الساعة التاسعة مساءا، تندد بالسلطة الحاكمة 

ق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين، وتطبيق الديموقراطية، واطالق واجراءاتها القمعية، وتطالب باطال
  .الحريات العامة، واحترام حقوق االنسان

وعلى الفور تصدت لها قوات االمن التي كانت متواجدة في المنطقة، واطلقت قنابل الغاز المسـيل  
غاز المسـيل للـدموع   للدموع، والرصاص المطاطي والحي، كما شاركت طائرات مروحية في اطالق ال

والرصاص المطاطي، فرد عليها المتظاهرون برشقها بالحجـارة وقنابـل المولوتـوف، وقـد تمكـن      
  .المتظاهرون من احراق احدى شاحنات قوات الشغب

ونتيجة لالطالق العشوائي لقنابل الغاز المسيل للدموع على منطقة بالد القديم، تسببت فـي اشـعال   
  .طقة مما ادى الى تعطليها جزئياحريق في محطة كهرباء المن

مما يجدر ذكره فإن قوات االمن كانت قد شددت من حصارها لمنطقة بالد القديم منذ ساعات بعـد  
عنصر من قوات الشغب والمخابرات حول المنطقة، وسدت  300الظهر االولى، حيث انتشر ما يقدر بـ 

  .جينجميع المداخل واقامت حواجز للتفتيش على الداخلين والخار
وذلك في ظل تخوف السـلطة مـن انـدالع    ) العاصمة(كما فرض حصار امني شديد على المنامة 

م والتي حاولت السلطة جاهدة ابقاءها بعيدة عن تأثير االنتفاضة على 8/1/1995مظاهرات فيها هذا اليوم 
في المنامة بعنف مجرى الحياة فيها، وقد حولتها فعال الى ثكنة عسكرية وقمعت المظاهرات التي انطلقت 

  .وقسوة شديدين
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وايضا لوحظ وجود كثيف لقوات االمن حول الدراز وبني جمـرة والقـدم والمقشـاع وجـدحفص     
والسنابس، وهذه المناطق جميعها تقع على شارع البديع الى الغـرب والشـمال الغربـي مـن المنامـة      

  ).العاصمة(

  : انتهاكات حقوق االنسان ¨
 عشوائية في مختلف مناطق البحرين، وفي كثير من االحيـان تـتم   استمرت حمالت االعتقال ال

مداهمة المنازل في اوقات متأخرة من الليل، ويزداد اعداد المعتقلين يوما بعد يـوم، وتـزدحم السـجون    
بالمعتقلين، حيث فاق عددهم التقديرات السابقة، والتي ذكرت لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسـيين فـي   

  .معتقل 2370بلغت البحرين بأنها 
  م ثالثة من المواطنين كانوا محتجزين فـي مطـار   8/1/1995) االحد(ابعد الى االمارات اليوم

  : م وهم5/1/1995البحرين الدولي منذ يوم الخميس 
  .سنة، من منطقة جدحفص، ابعد مع عائلته37الشيخ حميد حسن محمد حسن على المادح، / 1
  .سنة، من منطقة الجفير26 الشيخ على محمد حسن الجفيري،/ 2
  .سنة، من منطقة رأس رمان24الشيخ فؤاد  مبارك عبدالعزيز، / 3
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  )21: (الرقم
  م10/1/1995: التاريخ 

  مقاومت العنف: البحرين

  : مواجهات عنيفة ¨
منطقة بالد القديم شارك فيهـا المئـات،   م انطلقت مظاهرات في 9/1/1995بعد ظهر يوم االثنين 

وتحولت الى مواجهات عنيفة اثر تدخل قوات االمن لتفريق المتظاهرين بالقوة، حيث قامت قوات االمـن  
باطالق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي، وشاركت الطائرات المرحية 

المطاطي على المتظاهرين، فرد عليهـا المتظـاهرون   في اطالق قنابل الغاز المسيل للدوع والرصاص 
برشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة واحراق اطارات السيارات، واقامت المتـاريس علـى الشـوارع،    
وتمكن المتظاهرون من احراق احدى سيارات االمن العام على الشارع العام حيث تعطلت حركة المرور 

دت قوات االمن باطالق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للـدوع  على الشارع اثر ذلك، وردا على ذلك عم
والرصاص المطاطي عشوائيا، مما ادى الى حدوث تماس كهربائي وانفجار كبير حيث انقطعت الكهرباء 

  .عن قسم كبير من منطقة بالد القديم
تقاما لعجزها كما قامت تلك القوات باحراق حافلتي نقل تابعتين لمؤسسة الدمستاني للنقل السياحة، ان

  .عن السيطرة على الوضع
ونقلت مصادرنا بأن قوات االمن قد عجزت عن الدخول الى منطقة بالد القديم على الرغم من عنف 
الهجمات التي شنتها، والحصار الذي تفرضه على المنطقة منذ بداية االحداث، وقد ابـدى المتظـاهرون   

قة، ولم تجرأ تلك القوات على الدخول الى المنطقة حتى مقاومة شديدة لمحاوالت قوات االمن اقتحام المنط
فيما بعد انفضاض التظاهرة، حيث بقيت مرابطة في مواقعها خارج المنطقة، وال زالت آثار االشـتبكات  

  .تملئ المنطقة
كما استمرت فعاليات االنتفاضة في منطقة باربار التي تقع على شارع البديع الى الشمال الغربي من 

م مواجهات عنيفـة بـين المتظـاهرين    9/1/1995، حيث اندلعت عصر يوم االثنين ) العاصمة(المنامة 
وقوات االمن التي عمدت الى استخدام القوة في تفريق المتظاهرين، واطلقت قنابل الغاز المسيل للـدموع  
والصاص المطاطي والحي على المتظاهرين، وشاركت طائرة مروحيـة فـي قمـع التظـاهرة، فـرد      

رون برشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة، واشعلوا اطارات السيارات واقاموا المتاريس علـى  المتظاه
  .الشوارع

، اشعل المتظاهرون النار فـي اطـارات   )العاصمة(وفي كرزكان التي تقع الى الجنوب من المنامة 
  .السيارات واقاموا المتاريس على الشوارع احتجاجا على تصرفات قوات االمن القمعية

  :تشديد الحصار  ¨
م علىمنطقة بالد القـديم، وذلـك فـي    8/1/1995شددت قوات االمن من حصارها منذ يوم االحد 

محاولة منها لخنق االنتفاضة بعد االشتباكات التي جرت في المنقطة، واستمرت في هذا الحصار حتى يوم 
وجه الى اعمالهم احتجاجـا  م وقد امتنع العمال والموظفون من سكان المنطقة عن الت9/1/1995االثنين 

على الحصار وعمليات القمع، حيث عمدت تلك القوات الى اغالق المداخل والمخارج للمنقطة بواسـطة  
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  .شاحنات قوات الشغب والمخابرات، وقامت باعتقال مجاميع من المواطنين على حواجز االمن

  :انتهاكات حقوق االنسان  ¨
ة في البحرين، فقد اقدمت سلطات االمن علـى اعتقـال   الزالت عمليات االعتقال العشوائي مستمر

سنة، 30االستاذ عباس احمد عبداهللا، مدرس من منطقة القدم، كما اعتقلت ايضا اخوه جواد احمد عبداهللا، 
  .من سكنة نفس المنطقة

   تعقد محاكمات سريعة للمعتقلين تفتقد الى معايير المحاكمات العادلة، حيث تصدر احكاما علـيهم
ا على اوامر مباشرة من وزارة الداخلية، ومما يجدر ذكره فإن جهاز القضاء في البحرين يفتقر الـى  بناء

  .االستقالل، ويخضع في كثير من االحيان الى توجيه وزارة الداخلية وبعض الجهات العليا في السلطة
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  )22: (الرقم
  م13/1/1995: التاريخ 

  عنفوات االنتفاضة: البحرين

ان شعب البحرين يؤكد تصميمه على االستمرار في االنتفاضـة حتـى تحقيـق مطالبـه العادلـة      
والمشروعة، لقد راهنت السلطة على عنفها الدموي الخماد االنتافضة الشعبية، ولكنها خسرت رهانهـا،  

ت في مختلف منـاطق البحـرين، وتميـزت    م اندلعت المظاهرا12/1/1995ففي يوم الخميس الموافق 
بشمولها مناطق واسعة وتوقيت انطالقها متزامنة في مختلف المناطق، مما اربك قوات االمـن وشـتت   
جهودها، على الرغم من وضع تلك القوات في حالة استنفار قصوى منذ الصـباح البـاكر، ورصـدت    

الخميس، خصوصا وانه  قد اعلن مسـبقا   تجمعاتها في عدة مناطق تحسبا الندالع المظاهرات مساء يوم
ولم تستطع قوات االمن ان تؤثر في تصميم الجمـاهير علـى   . عن استعداد الجماهير لتسيير المظاهرات

االنطالق في انتفاضتها، وكان التوقيت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت البحـرين، وقـد   
  :شملت المناطق التالية

  :رالمنامة تفك الحصا ¨
بالرغم من حالة الحصار الشديد المفروضة على المنامة منذ بدء االنتفاضة، وتشديد هذا الحصـار  

) مـأتم بـن زبـر   (منذ الصباح توقعا النطالق التظاهرات فيها، حيث تمركزت قوات االمن بالقرب من 
جم في بداية حتى باب البحرين، حيث يوجد مركز شرطة المنامة الذي هو) مأتم القصاب(، و)مأتم مدن(و

  .االنتفاضة
فقد انطلقت التظاهرات مخترقة الحصار، فامطرتها قوات االمن بوابل من قنابـل الغـاز المسـيل    
للدموع والرصاص المطاطي، وشاركت طائرة مروحية في اطالق الغاز المسيل للـدموع والرصـاص   

ت، مما حدى بالمتظـاهرين  المطاطي على المتظاهرين، وعلى احياء المنامة التي انطلقت منها المظاهرا
التصدي لقوات االمن ورشقوههم بالحجارة والزجاجات الحارقة، وقد استمرت الصدامات حتـى سـاعة   
متأخرة من الليل، وقد ابدى المتظاهرون مقاومة بطولية لمحاوالت قوات االمن تفريقهم، واقاموا المتاريس 

اك واضحا على قوات االمن وفقدانها السيطرة على الشوارع واحرقوا اطارات السيارات، وقد بدى االرتب
  .على االوضاع، نتيجة للمقاومة البطولية التي ابداها المتظاهرون

  :المنطقة الشمالية الغربية ¨
وتكرر نفس المشهد على طول الشارع الممتد من المنامة الى البديع، حيث كانت قوات االمن ترابط 

اء على شكل تمركز قوات االمن او دوريات تجوب الشـارع  ومنذ الصباح الباكر على الشارع العام سو
العام جيئة وذهابا، ورصد تمركز للقوات بالقرب من السنابس، وتمركز آخر بالقرب من الـدراز وبنـي   
جمرة، وتجمع رئيسي للقوات في مركز شرطة البديع، وبالرغم من كل ذلك انطلقت الجماهير في كل من 

النصـر  (و) اهللا اكبـر (بار، الدراز، بني جمرة والقرية، مرددة هتافات السنابس، جدحفص، ابوصيبع، بار
وعمدت قوات االمن الـى  ) انتخابات حرة ونزيهة(و) الديموقراطية(و) اطلقوا سراح المعتقلين(و) لالسالم

مهاجمة المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي، كما شـاركت  
في القاء الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين، وكانت حركـة   طائرات مروحية
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الطائرات كثيفة على طول الشارع وذلك لسد العجز الذي كانت تعاني منه قوات االمـن فـي مواجهـة    
المتظاهرين، وقد تصدى المتظاهرون بشجاعة لقوات االمن ورشقوها بالحجـارة، واحرقـوا اطـارات    

اموا المتاريس على الشوارع، واصيبت قوات االمن بالذعر واالرتبـاك نتيجـة للمقاومـة    السيارات، واق
البطولية التي ابداها المتظاهرون، واخذت تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي 
بصورة عشوائية، واستمرت االصطدامات حتى ساعة متأخرة من الليل، وقد اغلق شارع البـديع امـام   

  .ركة المرورح

  :الدير ¨
المنطقة التي تقع الى الشمال الشرقي من مطار البحرين الدولي في مدينة المحرق، حيث انطلقـت  
التظاهرة فيها بعد صالة المغرب، واشتبك المتظاهرون مع قوات االمن التي استخدمت كالعادة قنابل الغاز 

رشقوها بالحجارة، واحرقوا اطـارات  المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وتصدى لها المتظاهرون و
  .السيارات واقاموا المتاريس على الشوارع والطرقات

  :بالد القديم ¨
المدينة الصامدة، على الرغم من الحصار االمني الشديد الذي تفرض قوات االمن، اال انهـا مـرة   

رة في االنتفاضة حتى تنال اخرى تبرهن لقوى القمع بأنها اقوى من الحصار والقمع، وبأن الجماهير مستم
حقوقها، حيث انطلقت الجماهير في تظاهرة حاشدة وارغمت قوى االمن التي تحاصـر المنطقـة علـى    
التراجع الى مواقع خلفية، وعلى الرغم من االستخدام الكثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع او الرصـاص  

اال ان المتظاهرين كانوا يقاومون قوات  المطاطي والحي، ومشاركة طائرة مروحية في قمع المتظاهرين،
االمن ببسالة، وقاموا برشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة، واستمرت االصطدامات لفترة طويلة عجزت 

  .فيها قوات االمن عن تقريق المتظاهرين او الدخول الى المنطقة

  :سترة وعالي ¨
عمدت الى شن حمالت اعتقال واسعة وفي جزيرة سترة التي كثفت قوات االن تواجدها فيها، حيث 

انتقاما من اهالي المنطقة الذين تصدوا بشجاعة فائقة لقوات االمن منذ بداية االنتفاضة وحتى اآلن، فعلـى  
الرغم من حمالت االعتقال العشوائية الواسعة، وعمليات ارهاب المواطنين العزل، اال ان سترة في مساء 

الصالة اندفع المواطنون الى الشوارع في مظـاهرات حاشـدة،    م وبعد انتهاء12/1/1995يوم الخميس 
وكانت المشاركة كبيرة رجاال ونساء واطفاال، مخترقين الطوق الذي اقامته قوات االمن، وعلى الرغم من 
االستخدام الكثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي ومشاركة طائرة مروحية في 

 ان التصميم والتحدي كان واضحا، وواصلت المسيرة انطالقها حتى وصـلت الـى   قمع المتظاهرين، اال
وجزيرة سترة، حيث تجمعوا في الدوار وتوقفت حركة السير جراء ذلك، وطوقت قوات االمن ) البا(دوار

المتظاهرين اال انهم تمكنوا من فك الطوق عندما رشقوا قوات االمـن بالحجـارة واحرقـوا اطـارات     
  .استمرت التظاهرات الى فترة طويلةالسيارات، و

وتكرر نفس المشهد في منطقة واسكان عالي، حيث انطلق المواطنون في تظاهرة حاشدة متحديـة  
قوات االمن التي عمدت الى مهاجمتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي بمشاركة 

والزجاجات الحارقة وحرق اطارات السيارات  طائرة مروحية، ورد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة
  .واقامة المتاريس
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م هـي االوسـع واالعنـف    12/1/1995وقد افادت مصادرنا بأن مظاهرات مساء يوم الخميس * 
واالكثر تنظيما منذ انطالق انتفاضة شعبنا، حيث افلت زمام االمور من يد قوات االمن ولم تعـد قـادرة   

  . على السيطرة على االمور
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  )23: (الرقم
  م13/1/1995: التاريخ 

  قافلة الشهداء: البحرين

استمرت المواجهات ما بين قوات االمن والمتظاهرين في مختلف انحاء البحرين الى ساعة متأخرة 
الـى اسـتخدام    م وتميزت المواجهات بعنفها حيث لجأت قوات االمن12/1/1995من ليل امس الخميس 

قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي والرصاص الحي، واشتركت طائرات مروحية بصورة 
واسعة في قمع التظاهرات مما ادى الى وقوع اصابات خطيرة بين المتظاهرين، وعرف لحد اآلن احـد  

  .الشهداء الذين سقطوا اثناء المظاهرات

  :الدراز تودع الشهيد ¨
م خرجت الدراز عن بكرة ابيهـا  13/1/1995عة السابعة من صباح هذا اليوم الجمعة في تمام السا

سنة، الذي سقط اثناء المواجهات بين قوات االمن 21في تشييع الشهيد السعيد عبدالقادر محسن الفتالوي، 
م اثر اصابته برصاصة في الرأس اطلقت عليه عن قـرب  12/1/1995والمتظاهرين ليلة امس الخميس 

بل قوات االمن، التي عمدت الى استخدام الذخيرة الحية بكثافة خوصا في مناطق شارع البديع، الذي من ق
  ).شارع الشهداء(اصبح يطلق عليه 

ولكن عند وصول الجماهير الى الجامع، فوجئوا بهجوم قوات الشغب علـيهم مسـتخدمة العنـف،    
مما ادى الى وقوع مصادمات عنيفة، واعتقـل   واطلقت قنابل العاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي،

في حدود خمسين شخصا، من بينهم اخ الشهيد عبدالستار محسن الفتالوي، واالستاذ محمد حسن عبـداهللا  
االعضب، كما قامت قوات االمن باختطاف جثمان الشهيد ومنعت المشيعين من دفنه، واخبروا اهل الشهيد 

جثة ودفنه باوامر منهم فقط وتحت اجراءات امنية مشددة مـن قبـل   بأنه عليهم مراجعة االمن الستالم ال
جهاز االمن، وتؤكد مصادرنا وقوع اصابات خطيرة بين المتظاهرين، وذكرت المصارد بأن قوات االمن  
كانت في حالة توتر شديد واتصفت تصرفاتها بالعنف الشديد والقسوة حيث طالت حتى االطفال، والزالت 

  .حتى اعداد هذا التقريرالمصادمات مستمرة 
  :بني جمرة  ¨

م تزامنا وتضامنا مع منطقة الدراز في تشـييع الشـهيد،   13/1/1995في صباح هذا اليوم الجمعة 
انطلقت مظاهرات حاشدة وبمشاركة نسائية كبيرة في منطقة بني جمرة، وعلى الفور عمدت قوات االمن 

حيث استخدمت الذخيرة الحيه، باالضـافة لقنابـل    الى مهاجمة المتظاهرين مستخدمة اساليب عنيفة جدا،
الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بكثافة، مما ادى الى وقوع اصابات خطيرة بين المتظاهرين، 
وقد عرف مصاب واحد على االقل وهو عبدعلي محمد بن خير، حيث اصيب برصاصة في رجله، كمـا  

  .شنت حملة اعتقاالت واسعة في المنطقة

  :قة السنابس، جدحفص والديةمنط ¨
م واثـار  12/1/1995ال زالت آثار الحرائق ومخلفات  المصادمات التي اندلعت ليل امس الخميس 

الرصاص في االبنية تظهر بوضوح في مسرح االشتباكات التي وقعت بين قوات االمن والمتظاهرين في 
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االشتبكات، واالستخدام الكثيف لوسائل القمـع  منطقة السنابس وجدحفص والديه، مما يدل على عنف هذه 
ومن بينها الذخيرة الحية، وتؤكد مصادرنا بأن االوضاع متوترة جدا، وقد خلت الشوارع من المارة بعـد  
المصادمات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، والتي تمكن فيها المتظاهرون من حرق سـيارة  

االمن قد هاجمت المآتم والمساجد وقامـت بتحطـيم محتوياتهـا     جيب تابعة لقوات االمن، وكانت قوات
  ).مأتم الكامل ومأتم سالم، وجامع جدحفص(وعرف منها 

  :اغالق جسر السعودية ــ البحرين ¨
سيطر التوتر على جسر السعودية ــ البحرين منذ يوم امس حيث كـان المسـافرون يخضـعون    

ات المختصة على توقيف حركة السفر على الجسر حيث لتفتيش دقيق جدا، وفي تطور جديد اقدمت السلط
منع المسافرون من السعودية من العبور الى البحرين، واخبروا بأن الجسر مغلق، واضاف شهود عيـان  

  . بأنه في الوقت الذي يمنع المسافرون من العبور فأنهم يخضعون لالستجواب والتعنيف من قبل السلطات
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  )24: (الرقم
  م14/1/1995: التاريخ 

  االنتفاضة مستمرة: البحرين

لم تقتصر المواجهات العنيفة في منطقتي الدراز وبني جمرة هذا اليوم، بل امتـدت الـى منـاطق    
  .اخرى

  :المنامة ¨
انطلقت مظـاهرات فـي المنامـة    م قبل صالة المغرب والعشاء، 13/1/1995مساء يوم الجمعة 

وعلى الفور قامت قوات االمن باطالق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطـاطي علـى   ،  )العاصمة(
المتظاهرين، فرد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة واشعال اطارات السيارات، واثر اتساع االشتباكات 

  .اغلقت المتاجر ابوابها وشلت حركة السوق
رات اليوم في المنامة بعد مظاهرات يوم الخميس التي استطاع فيها المتظاهرون كسـر  وتأتي مظاه

في محاولة منها لاليحاء بأن االوضاع هادئـة  ) العاصمة(الحصار الذي فرضته قوات االمن على المنامة 
  .في البحرين
  :السنابس ¨

بالمظـاهرات، وكـان   في نفس الوقت الذي انطلقت فيه مظاهرات المنامة، كانت السنابس تشـتعل  
الظالم يلف المنطقة حيث اضاءة الشوارع مطفاءة، واقد اشعل المتظاهرون اطارات السيارات ورشـقوا  
قوات االمن بالحجارة واقاموا المتاريس على الشوارع، في الوقت الذي قامـت قـوات االمـن بامطـار     

ولم تتمكن قوات االمـن مـن    المتظاهرين بوابل من قنابل الغازل المسيل للدموع والرصاص المطاطي،
دخول المنطقة، حيث قام المتظاهرون باغالق المنافذ الرئيسية بالمتاريس واشعال اطارات السيارات فيها، 
واكدت مصادرنا بأن المظاهرات كانت حاشدة وردد المتظاهرون هتافات تندد بسلطة آل خليفة، والمطالبة 

  .تطبيق الديموقراطية، واطالق سراح المعتقلينبمعاقبة المسؤولين عن اعمال القتل والقمع، و
وعمدت قوات االمن الى استخدام حواجز حديدة على طول شارع البديع، ابتداءا من السنابس وحتى 

  .البديع

  :النويدرات ¨
م انطلقت مظاهرات في منطقة النويدرات، فقامـت قـوات االمـن    13/1/1995مساء يوم الجمعة 
بواسطة طائرة مروحية التي امطرتهم بالغاز المسيل للدموع، وبعد سـاعتين مـن   بمهاجمة المتظاهرين 

تدخل الطائرة المروحية، قدمت قوات الشغب محمولة على شاحنات وبدأت بمهاجمة المتظاهرين بقنابـل  
الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فرد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة واقامة المتـاريس  

  .وارع واحرق اطارات السيارات على طول الشارع الرئيسي المؤدي الى المنطقةعلى الش
  :الدراز ¨

م اثنـاء تشـييع الشـهيد    13/1/1995آثار الجريمة التي ارتكبتها قوات االمن صباح يوم الجمعة 
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ن عبدالقادر محسن الفتالوي الزالت بادية على جدران وارضية الجامع، حيث آثار الدماء التي تلطخ جدرا
الجامع وارضيته بسبب اعتداء قوات الشغب الوحشي على الجماهير التي احتشدت لتشييع الشهيد، ومـن  
بينهم طاعنين في السن ونساء واطفال، فقد تعرضوا للضرب المبرح، والركل والضرب باعقاب البنادق، 

ثناء هجوم قـوات  ويقدر عدد الجماهير التي شاركت في التشييع بثالثة اآلف، كما اعتقل خمسين شخص أ
  :الشغب على موكب التشييع، جميعهم من الدراز، وقد عرف منهم

محمد محسن / 4مهدي حسن جار اهللا  / 3محمد جوار عبدالكريم  / 2موسى عبدالكريم الريس  / 1
/ 8حسن ابراهيم المتروك    / 7هاني ابراهيم المتروك     / 6جواد نصر احمد القالف  / 5المرزوق  
محمد حسن عبـداهللا  / 11محمد جاسم يوسف   / 10عبدالهادي احمد صالح  / 9 داوود      علي عبداهللا

جعفر علي المسـموم   / 14ابراهيم يوسف الفتالوي   / 13يعقوب يوسف الفتالوي    / 12االعضب    
الشيخ / 18محمد رضا محمد جعفر     / 17محمد باقر محمد جعفر    / 16سامي سلمان المدني  / 15

عبدالحسين مال محمـود الشـهابي    / 20السيد علي السيد سعيد السيد شرف  / 19ق محمد جعفر   صاد
الشيخ محمـد الشـيخ   / 23سيد نعمان مال صادق     / 22سيد خليل سيد ابراهيم سيد حسن       / 21

د جوا/ 27محمد جواد سرور  / 26عبدالحسين عبدالهادي  / 25جاسم عيسى البناء  / 24جعفر الخال  
سـعيد عبـدالكريم   / 30جعفر احمد مهدي قاسم    / 29علي عبداهللا احمد قاسم     / 28رضي الياس  

اسحاق محسن / 33عبدالجبار عبدالعزيز حسن مدن      / 32علي عبدالمهدي شعالن     / 31الريس  
ح احمد محمد صال/ 36سميح عبدالجليل الغرباب  / 35عقيل مهدي حسن صالح  / 34جعفر الفتالوي   

عبدالواحد محمد جعفـر النجـار     / 39احمد جعفر المدني / 38مهدي صالح احمد حسين  / 37حسين  
/ 43سيد محمد سيد احمد الموسـوي   / 42حسن جعفر ابو ادريس   / 41علي احمد علي يوسف  / 40

ى عشر عبداالثن/ 46محمد علي االعرج     / 45عبدالكريم المرزوق       / 44علي يوسف علي     
  . حسين االكرف/ 47المرزوق  
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  )25: (الرقم
  م15/1/1995: التاريخ 

  انتهاك دور العبادة: البحرين

تبذل السلطات الحاكمة في البحرين محاوالت مستميته لوقف االنتفاضة الشـعبية، ولكـن اصـرار    
يرفع من ارادة التحدي والتصلب لديهم على الرغم من بربرية ووحشية  الجماهير على نيل حقوقهم كاملة

  .القمع الذي تنتهجه السلطة في مواجهة جماهير االنتفاضة

  :المنطقة الشمالية الغربية ¨
اقدمت قوات االمن في خطوة استباقية على ما يبدو الجهاض انطالق المظـاهرات فـي منـاطق    

، )كومانـدوس (والبرهامة، على تطويق المنطقة بقوات كبيرة بينها قوات السنابس، جدحفص، الديه، مني 
وانتشرت بكثافة في الشارع العام والمنافذ الرئيسية الى المناطق منذ الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر 

م واعقب هذا االنتشار قيام مجموعة من تلك القوات بمهاجمـة مسـجدين   14/1/1995يوم امس السبت 
وحطمت جميع محتوياته، كما قامت قوة اخرى بمهاجمـة  ) مسجد المشرف(منطقة جدحفص  احدهما في

مسجد بالقرب من مقبرة السنابس وحطمت جميع محتوياته، وكمنوا في المسجد حتى قدوم المصلين لصالة 
  .المغرب وفاجاوا المصلين بالهجوم عليهم واعتقال ثالثة منهم

والعشاء، انطلقت المظاهرات مخترقة الحصار الذي فرضته قوات ولكن بعد انتهاء صالتي المغرب 
االمن، مما حدى بتلك القوات الى اطالق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، كما قامـت  
طائرة مروحية باضاءة المنطقة لتسهيل حركة قوات االمن لضرب المتظاهرين  وذلك بسبب اطفاء انوار 

  .نا بأن شارع البديع قد اغلق امام حركة المرورالشوارع، وتفيد مصادر

  :جزيرة سترة  ¨
انفجر الوضع مجددا في جزيرة سترة على الرغم من القمع الوحشي الذي تمارسه قوات االمن بحق 
االبرياء في هذه الجزيرة الصامدة، فقد انطلقت الجماهير الغاضبة في مظاهرات حاشدة متحدية مظـاهر  

تفرضه قوات االمن هناك، وعلى الفور قامت تلك القوات بمهاجمة المتظـاهرين   االرهاب العسكري التي
وبدعم من طائرة مروحية باطالق قنابل الغاز المسيل للـدموع والرصـاص المطـاطي، فـرد عليهـا      
المتظاهرون برشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة، واشعال اطارات السيارات، كما اقاموا المتاريس على 

  .استمرت االشتباكات الى ساعة متأخرة من الليلالشوارع، و

  :امارة الصمت ¨
المحامي والصحفي البحراني احمد الشمالن، تعرض لالعتقال من قبل جهاز المخابرات في البحرين 

كان قـد  ) هيئة االذاعة البريطانية ـ القسم العربي (م مما يجدر ذكره ان 14/1/1995صباح يوم السبت 
م تحدث فيها عبر الهاتف حول االوضاع السائدة 13/1/1995الشمالن يوم الجمعة  اجرى مقابلة مع السيد

هيئة االذاعة البريطانية ـ القسـم   (في البحرين، وقد اجاب على االسئلة الموجهة اليه من قبل المعلق في 
، ولكن لم يعجب هذا التصرف المسؤولين في البحرين الذين يلتزمون الصمت حيـال االحـداث   )العربي

  .يفضلون عدم التعليق على الوضع، كما يمنعون وسائل االعالم من ان تعكس االحداثو
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فـي البحـرين السـيدة عصـمت     ) هيئة االذاعة البريطانية ـ القسم العربي (كما تعرضت مراسلة 
الموسوي، لالستجواب من قبل جهاز المخابرات، وذلك بسبب اجابتها على اسئلة المعلق في نفس االذاعة 

م أي بعد يـوم واحـد مـن    13/1/1995ث االنتفاضة الشعبية، وذلك في صباح يوم الجمعة حول احدا
مظاهرات مساء الخميس التي عمت مناطق واسعة من البحرين، والتي سقط فيها الشهيد عبدالقادر محسن 

  .الفتالوي في قرية الدراز

  :االعتقاالت العشوائية ¨
اطق البحرين، وتتصف تلك الحمالت ببربريتهـا  تتواصل حمالت االعتقال العشوائي في مختلف من

ووحشيتها، حيث ان المعتقل يتعرض للضرب المبرح واالهانات واالذالل من قبل قوات االمـن، وتفيـد   
مصادرنا بأن حالة السجون اصبحت مزدحمة جدا، وقد اقيمت معسكرات اعتقال مؤقته على عجـل فـي   

ججة بالسالح، وتزداد معاناة المعتقلين الذين يعيشون مناطق صحراوية معزولة تحرسها قوات االمن المد
في العراء في ظروف جوية صعبة، ونقص في االمكانيات والتجهيزات، وذلك باالضافة الى ان كثيرا من 
المعتقلين مصابين جراء االشتبكات مع قوات االمن اثناء التظاهرات، وتتعمد ادارة السجن اهمال المعتقلين 

  .هموخصوصا المصابين من
ووردتنا اخبار مفادها ان كثيرا من المعتقلين قد نقلوا الى السعودية، وينتاب االهالي قلق شديد ازاء 
هذا االجراء، حيث ان السلطات تمتنع عن تقديم اية معلومات عن المعتقلين، كما ترفض االجابـة علـى   

  .استفسارات المواطنين بشأن اقربائهم وذويهم
  :اوضاع ال انسانية ¨

كثير من المصابين بالرصاص والشظايا من الذهاب للمستشفيات للعالج، وذلك لخشيتهم مـن   يمتنع
الوقوع في قبضة السلطات، حيث حظرت وزارة الداخلية في قرار يتصف بالالانسانية على المستشـفيات  

عنـد  عالج المصابين بدون ابالغ وزارة الداخلية عن الحاالت، وقد تعرض كثير من المصابين لالعتقال 
  .ذهابهم لتلقي العالج في المستشفيات

م وفي ذروة االحداث، تم القاء القبض على مجموعة من المصابين 13/1/1995وفي مساء الجمعة 
في منطقة كرزكان، حيث تم اكتشافهم من قبـل  ) الكراجات(الذين كانوا يتلقون االسعافات االولية في احد 
منطقة، فوجهت قوات االمن المتواجدة في المنطقة حيث قامت الطائرة المروحية التي كانت تجوب سماء ال

  .بالقاء القبض عليهم، في الوقت الذي كانت تدور فيه اشتباكات واسعة بين المتظاهرين وقوات االمن

  :التدخل السعودي ¨
تم رصد مشاركة واسعة من قبل الحرس الوطني السعودي في قمع االنتفاضة الشعبية وخصوصـا  

  . تي تميزت فيها االشتباكات بالعنف واستخدم فيها الرصاص الحي لقمع المتظاهرين العزلفي المناطق ال
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  )26(الرقم
  م16/1/1995: التاريخ 

  تزايد اعداد الشهداء: البحرين

  :شهيد آخر من بني جمرة ¨
م بعد صالة المغرب والعشاء 15/1/1995امس احتشدت جماهير غفيرة في منطقة بني جمرة يوم 

سنة، حيث كـان المـواطن    32مباشرة، على اثر انتشار خبر استشهاد المواطن رضا منصور الحجي، 
الشهيد قد اصيب برصاصة في رأسه اثناء المظاهرات التي خرجت في بنـي جمـرة مسـاء الخمـيس     

  .ناطق البحرين في تلك الليلةم ضمن حركة االحتجاج الواسعة التي عمت مختلف م12/1/1995
وقد نقل الشهيد رضا الحجي على اثر اصابته الى مستشفى السلمانية وظل في غيبوبة تامـة حتـى   

  .انتقل الى جوار ربه
من جهت اخرى سارعت اعداد كبيرة من قوات الشغب والمخابرات بالتوجه الى المنطقة، وقامـت  

  .هذه الساعة عن تسليم جثمان الشهيد الى ذويهبمحاصرة المقبرة، مع ان السلطات تمتنع حتى 

  :وفاة مواطنة بالغازات السامة ¨
سنة، من قرية بني جمرة، اثر اختناقهـا   60م السيدة سكينة الغانمي، 15/1/1995توفيت يوم امس 

والتي استخدمتها قوات السلطة بشكل كثف وواسع لقمـع االنتفاضـة   ) المسيلة للدموع(بالغازات السامة 
  .م12/1/1995ية مساء يوم الخميس الشعب

الجدير ذكره ان السلطات السعودية زودت البحرين مؤخرا بغازات مسيلة للدموع منتهية الصالحية، 
  .مما يحولها الى غازات سامة وخانقة

من جهة اخرى تناقل الناس في داخل البحرين نبأ استخدام السلطة لنوع آخر من المـواد الكيمائيـة   
  .د المتظاهرين، والتي تسبب في تساقط الشعرالمحرمة دوليا ض

مما يجدر ذكره هنا بأننا قد سبق وان ناشدنا المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تقصي للحقائق قبل فوات 
االوان، لوضع حد النتهاكات حقوق االنسان الواسعة، والكف عن االجراءات االمسؤولة التي تقـوم بهـا   

  .السلطة تجاه المواطنين

  :يلة الشيخ علي سلمانابعاد فض ¨
استمرارا لسياسة االبعاد القسري للمواطنين التي تقوم بها السلطات الحاكمة في البحرين، وفي خطوة 

م بابعاد 15/1/1995منافية لجميع االعراف االنسانية والقوانين الدولية، قامت سلطات البحرين يوم امس 
ديري، وفضيلة السيد حيدر الستري الـى دولـة   كل من فضيلة الشيخ علي سلمان وفضيلة الشيخ حمزة ال

  ).دبي(االمارات العربية المتحدة 
م اثر دعوته السلطات الى اعـادة الحيـاة   5/12/1994وقد اعتقل فضيلة الشيخ علي سلمان بتاريخ  

النيابية للبالد، وبقي مصيره مجهوال رغم ان السلطات اعلنت عن محاكمته، اال ان جميع من حضر جلسة 
مة فوجئوا بعدم وجود الشيخ علي سلمان في قاعة المحكمة، فقام المحامون باالحتجاج على ذلـك  المحاك

مما دفع وزير الداخلية الى تأجيل المحاكمة لمدة ثالثة شهور دون ذكر أي سبب، مما زاد المخاوف على 
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  .مصيره
ان بعد ان تأكد لنـا  الجدير بالذكر اننا قد طالبنا سلطات البحرين بالكشف عن مصير الشيخ علي سلم

خبر نقله الى وحدة العناية القصوى بالمستشفى العسكري قبل يومين، وانه قد اخرج من هناك يوم السبت 
  .م قبل استكمال عالجه وتحت حراسة امنية استثنائية ومشددة جدا الى جهة غير معلومة14/1/1995

  :معتقل 2500اكثر من  ¨
تقرار شديدن، حيث تحاصر اعداد كبيـرة مـن قـوات    تعيش البحرين اجواء اضطرابات وعدم اس

الشغب والمخابرات تساندها قوات من الجيش مداخل معظم المناطق الساخنة، تحسبا النفجار االوضـاع  
ذكرى ميالد أمل المستضـعفين االمـام   (هـ 1415شعبان  15م، حيث يصادف 16/1/1995هذا اليوم 
اسبات الدينية التي تعود الشعب في البحرين على احياءها في ، ويعتبر هذا اليوم من اهم المن")عج"المهدي 
  .كل عام

وعلى طول شارع البديع ) المنامة(وتتمركز تلك القوات بالذات على جميع الطرق المؤدية للعاصمة
، ومداخل جميع القرى الواقعة عليه، اضافة الى تمركز بعض القوات في داخـل تلـك   )شارع الشهداء(

  .المنامة وعالي وسترةالمناطق مثل 
من جهة اخرى الزالت حمالت االعتقاالت والمداهمات العشوائية مستمرة حيث بلغ عدد المعتقلـين  

شخصا، مما رفع عـدد   150من الدراز وحدها واثناء تشييع  الشيهد عبدالقادر محسن الفتالوي اكثر من 
  .معتقال 2500المعتقلين الى اكثر من 

  :شغبترحيل عائالت افراد ال ¨
نتيجة اعمال القمع الوحشية التي ترتكبها قوات السلطة ضد ابناء الشعب االبرياء، فقد بدأت كثير من 

بمغادرة البحرين تحسبا من اعمال انتقامية قد يقـوم بهـا   ) قوات الشغب(عوائل قوات االمن الباكستانيين 
  .والهلع في اوساطهم ذوو الضحايا من الشهداء والجرحي والمعتقلين، حيث يسود جو من الخوف

من جهة اخرى تنوي قوة دفاع البحرين االستغناء عن اآلف الجنود الباكسـتانيين السـباب غيـر    
جندي من قوات الحرس  1200معروفة، وفي نفس الوقت فإن السلطة قد استقدمت في اليومين الماضيين 
للتدريب على عمليـات  ) رحوا(الوطني السعودي، حيث تقوم بارسال مجموعات منهم اسبوعيا الى جزر 

  .قمع المواطنين
حيث ) حوار(الجدير بالذكر ان اكثر من خمسين جندي من المواطنين قد ارسلوا للمحاكمة في جزر 

  .تقام محاكم عسكرية لرجال االمن الذين يرفضون المشاركة في قمع االنتفاضة الشعبية المجيدة
  
  
  
  
  

                                       



58 
 

  )27: (الرقم
   20/1/1995: التاريخ

  مسلسل االبعاد: البحرين

تتحدث حكومة البحرين عن استتباب االمن واالستقرار والهدوء، ولكن في ذات الوقت تنتشر قوات 
االمن بصورة كثيفة في مناطق واسعة من البالد، وتخضع مداخل بعض المناطق لحصار شـديد، وتقـيم   

  .لعامةنقاط تفتيش على بعض الشوارع ا
باالضافة الى ذلك تشن السلطات حمالت اعتقال عشوائية في مختلف مناطق البالد، وقد تجاوز عدد 

معتقل وذلـك   400معتقل حتى اآلن، بينما الحكومة الزالت تصر على عدد  2500المعتقلين رقم الــ 
وحـدها فـي يـوم     حتى بعد االعتقاالت التي قامت بها في الدراز حيث بلغ عدد المعتقلين في الـدراز 

معتقل، وذلك يذكرنا بتطمينات الحكومة التي اطلقتها قبل  150م حيث شيع الشهيد الفتالوي 13/1/1995
م وهو اليوم نفسه الذي اطلقت فيه قوات 17/12/1994انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي بيومين أي يوم 

يث سقط شهداء االنتفاضـة هـاني   االمن الرصاص الحي على المتظاهرين العزل في منطقة السنابس ح
خميس وهاني الوسطي، واتسعب بعدها حمالت االعتقال العشوائي لتتخذ مسارات متصـاعدة ومترافقـة   
بتصرفات وحشية وال اخالقية تنم عن فقدان الحس بالمسؤولية، ثم جاء قرار االبعاد الذي طال مجموعـة  

العوائل مضى عليها اكثر من عشر سـنوات   من المواطنين الشرفاء وهو قرار ليس جديد حيث ان مئات
  .وهي منفية او ممنوعة من العودة

هل هي االف العوائل التي تفتقد ابنائها او معيلهـا والتـي تطالـب    ! فمن ياترى جدير بالثقة األن؟
الحكومة يوميا بالكشف عن مصيرهم، ام هي الحكومة التي ترفض الرد على استفسـارات المـواطنين   

  !!معتقل فقط 400م وقوع احداث وتصر على التوقف عند عدد الـ وتنفي بشكل دائ
لقد تم احتجازي في رواق احد مراكز "يقول احد المنفيين من الذين تم ابعادهم عن البحرين مؤخرا 

الشرطة حيث لم تتمكن سلطات السجن من ايجاد زنزانة فارغة الحتجازي فيها وذلك بسبب تجاوز عـدد  
بأن بعض المعتقلين كانوا محتجزين في زاوية اسفل السلم، "واضاف " يعابية للسجونالمعتقلين الطاقة االست

  ".وذلك عمال بفصل المعتقلين عن بعض االشخاص المؤثرين
فالقوة وحدها ال يمكنهـا ان تحـل   ! فالى أي مدى سوف تمضي سلطة آل خليفة في قمعها للشعب؟

  .المشكلة وال ان تنهي حركة شعب صمم على نيل حقوقه

  :استمرار االنتفاضة ¨
سيطرت على البحرين فترة قصيرة من الهدوء النسبي مشوبة بالحذر والقلق والترقب، فبعد ابعـاد  

م وبعـد  19/1/1995العلماء خيل الى السلطة بأن االمور قد تم السيطرة عليها، ولكن مسـاء الخمـيس   
التصميم على االستمرار في االنتفاضـة  صالتي المغرب والعشاء نزل المتظاهرون الى الشوارع يملئهم 

حتى تتحقق المطالب الشعبية وقد ردد المتظاهرون نداءات واضحة بأن االنتفاضة مستمرة حتى تتحقـق  
  .المطالب العادلة والمشروعة وان ابعاد العلماء ليس نهاية المطاف

منـددة  " صر لالسالمالن"و" اهللا اكبر"وافادت مصادرنا بأن المظاهرات كانت حاشدة وترددت ندءات 
بأل خليفة، ومرددة المطالب بتطبيق الديمقراطية واجراء انتخابات حرة ونزيهة واطالق سراح المعتقلين 

  :والسجناء ومعاقبة المسؤولين عن القمع والقتل، وقد انطلقت تلك التظاهرات في المناطق التالي
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  :ــ المنطقة الشمالية
السنابس، جدحفص، الديه، الدراز وبني جمرة حيـث نزلـت   انطلقت مظاهرات حاشدة في مناطق 

الجماهير الى الشوارع، وعلى الفور بدأت قوات االمن بمهاجمة المتظاهرين وبمشـاركة واسـعة مـن    
الطائرات المروحية التي كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة جـدا وتطلـق الغـاز المسـيل للـدموع      

قد رد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة والزجاجـات  والرصاص المطاطي والحي على المظاهرين، و
الحارقة واحراق اطارات السيارات، وتميزت االشتبكات بالعنف والتحدي من قبل المتظاهرين الذين كانوا 
يواجهون قوات االمن بشجاعة على الرغم من االساليب العنيفة التي تعتمدها قوات االمـن، وقـد لجـأ    

ابس على الخصوص الى تفجير اسطوانات الغاز امام قوات االمن، مما اثـار  المتظاهرون في منطقة السن
هلعها وخوفها حيث اندلعت النيران في المنطقة وامكن مشاهدتها من سافة بعيدة، وقد استمرت التظاهرات 

كما افادت مصادرنا بأن قوات االمن قد اغلقت شارع البديع الذي كان يلفه . حتى ساعة متأخرة من الليل
ظالم نتيجة الطفاء االنوار من قبل المتظاهرين وذلك ابتداءا من منطقة النعيم وهي تعتبر احدى المداخل ال

الرئيسية للعاصمة المنامة واقامت حواجز للتفتيش على طول الشارع نفسه، وسدت مداخل القـرى منـذ   
لم تتمكن مـن منـع    م بالمصفحات التابعة لقوات االمن اال انها19/1/1995وقت مبكر من يوم الخميس 

  .الجماهير من التظاهر واالستمرار في االنفاضة
  :ــ رأس رمان

م نزلت الجماهير الى الشارع في منطقة رأس رمان احدي ضواحي 19/1/1995في مساء الخميس 
العاصمة المنامة وتقع في الجهة الشرقية منها وقريبة من السفارة البريطانيـة والمنطقـة الدبلوماسـية،    

مع التظاهرات في المناطق االخرى من البحرين، متحدية اجراءات االمن المشددة التي تفرضها متزامنة 
السلطة على منطقة المنامة، وقد دارت اشتباكات تميزت بالعنف والتحدي بين المتظاهرين وقوات االمن، 

والرصـاص  حيث لجأت تلك القوات الى استخدام الطائرات المروحية في اطالق الغاز المسيل للـدموع  
المطاطي والحي، ورد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة والزجاجـات الحارقـة واحـراق اطـارات     

  .السيارات واقامة المتاريس على الشوارع
  : ــ كرزكان وعالي

ال زالت هذه المناطق تشهد التظاهرات بمشاركة جماهيرية واسعة، وذلك على الرغم من اجراءات 
قوات االمن الى شن حمالت اعتقال عشوائية في هذه المناطق، كما عمدت الى القمع الشديدة حيث عمدت 

م واقامت حواجز تفتيش حول المنطقة، 19/1/1995تطويق منطقة عالي منذ وقت مبكر من يوم الخميس 
اال ان الجماهير تحدت اجراءات السلطة ونزلت في مظاهرات جماهيرية مساء الخميس ودرات اشـبكات  

ظاهرين وقوات االمن التي استخدمت الطائرات المروحية في قمع التظاهرات، واطلقـت  واسعة بين المت
قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، ورد عليها المتظـاهرون برشـقها بالحجـارة    

  .والزجاجات الحارقة واشعال اطارات السيارات واقامة المتاريس على الشوارع
  :ــ توبلي

م الى المناطق المنتفضة وتقع بالقرب من مدينة عيسى، ففي مساء يـوم الخمـيس   منطقة جديدة تنظ
م اندلعت مظاهرة في هذه المنطقة، وعلى الفور توجهت قوات االمـن اليهـا حيـث دارت    19/1/1995

اشتباكات بين المتظاهرين وقوات االمن، وافادت مصادرنا بأنه بعد مدة من وقوع االشتباكات شـوهدت  
تتجه مسرعة الى المنطقة، وقد تبين فيما بعد بأنه قد نشب حريق كبير نتيجة الطالق قنابل  سيارات اطفاء

  .الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بشكل عشوائي
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  :ــ جزيرة سترة
تخضع جزيرة سترة الى حملة انتقام واسعة من قبل قوات االمن، وذلك بسبب مشاركتها الفاعلة في 

م توقف حمالت االعتقال العشوائية منذ بدء االنتفاضة حتى يومنا هذا، ولكن تـأبي  االنتفاضة الشعبية، ول
م نزلت الجماهير 19/1/1995سترة اال ان تكون مساهمتها اساسية في االنتفاضة، ففي مساء يوم الخميس 

الى الشوارع واشتبكت مع قوات االمن التي كانت تفرض حالة حصار مشـددة فـي منـاطق الجزيـرة     
ة، حيث عمدت قوات االمن وبمشاركة من الطائرات المروحية الى اطالق الغاز المسيل للـدموع  المختلف

والرصاص المطاطي والحي على المتظاهرين، وقد رد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة والزجاجات 
حتـى  هذا وقد استمرت التظاهرات . الفارغة واحراق اطارات السيارات واقامة المتاريس على الشوارع

  .ساعة متأخرة من الليل
    وتفيد مصادرنا بأنه نتيجة لعنف االشتباكات وسعتها واالستخدام المكثف للرصاص الحـي فقـد

  .وقعت اصابات كثرة في وسط المتظاهرين وقوات االمن في مختلف المناطق
  :اجراءات احترازية ¨

باتخاذ اجراءات احترازية اضافية بعد ان منيت السلطة بالفشل في منع انتشار اخبار االنتفاضة بدأت 
لمنع انتقال وتداول اخبار انتفاضة شعبنا، وذلك عن طريق نشر اعداد كبيرة مـن عناصـر المخـابرات    

الهواتف العامة، فقد تم رصد تمركز سيارات تابعة للمخـابرات بـالقرب مـن هـذه     ) كابينات(لمراقبة 
  .الكابينات لمراقبة االتصاالت ولكن دون جدوى

  :اكات حقوق االنسانانته ¨
  استمرارا في سياسة االبعاد التي تتبعها السلطة الحاكمة في البحرين الفراغ الساحة من عناصر

المعارضة النشطة امال في اخماد انتفاضة شعبنا، اقدمت سلطات االمن على ابعاد سماحة الشـيخ عـادل   
م الى دمشق، مما يجدر ذكره فان الشيخ 18/1/1995سنة، من سكنة بالد القديم يوم االربعاء  25الشعلة، 

م وبقي في سجن العدلية لحين ابعاده وبدون توضيح  لالسباب 10/1/1995كان قد تعرض لالعتقال في 
أ ، مـن  ) 17(التي دعت السلطات الى اتخاذ هذا االجراء المشين بحقه، ويعد هذا االجراء مخالفا للمادة 

  .يندستور البحرين الذي يحظر ابعاد المواطن
  في شـبه جزيـرة   ) القرية(مواطنا من منطقة ) 25(افادت مصادرنا بأن قوات االمن قد اعتقلت

سترة، ومما يجدر ذكره فان منطقة سترة تخضع لعمليات قمع واسعة، واعتقاالت عشوائية طالت اعـداد  
  .كبيرة من ابنائها انتقاما منها لمشاركتها الفعالة في االنتفاضة الشعبية
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  .حول االحداث الجارية في البحرين) 1: (بيان رقم
  م24/1/1995: التاريخ

  

  .}اذن للذين يقاتلون بأم ظلموا وان اهللا على نصرهم لقدير{
التزمت السلطة الحاكمة في البحرين الصمت المطبق ازاء احداث االنتفاضـة الشـعبية المباركـة،    
ولكنها اعتمدت اسلوب القمع العنيف الخمادها، وتسببت بذلك في ازهاق ارواح بريئة، واوقعت اصـابات  
خطيرة وكثيرة بين ابناء شعبنا الذين خرجوا في تظاهرات جماهيرية مطالبين بحقوقهم المستلبة، وزجت 

  .باآلف الشرفاء في السجون والمعتقالت
ء الشهداء، واآلم المصابين من الجرحى وعذابات وصمود وبفضل من اهللا سبحانه وتعالى وبركة دما

المعتقلين، تمكن المظلوم من إيصال صوته الى رياح االرض االربع، وفضح استبداد وطغيـان السـلطة   
الحاكمة، ليكتشف العالم بأن هناك شعب في منطقة لم يعرف عنها العالم غير ثرائها الفـاحش واسـراف   

لحياة كباقي شعوب االرض، وان هؤالء الحكام يفرضون عليه نمط مـن  يطالب بحقه في ا. وبذخ حكامها
  .الحكم تجاوزه الزمن بقرون، ويرفضه الواقع والمنطق

ومع استمرار االنتفاضة الشعبية في التعبير عن ارداة شعبنا الحرة، واصراره علـى نيـل حقوقـه    
كشفها على حقيقتها القمعيـة، وكمـا   كاملة، ازدادت حدة القمع وتوالت االحداث لتعري السلطة الجائرة وت

فشلت محاوالتها في اخفاء الحقيقة فهي لم تعد قادرة على احتواء االنتفاضة الشعبية على الرغم من العنف 
  .والقسوة المفرطين اللذين مارستهما السلطة بحق شعبنا المجاهد البطل

  ..ايها الشعب المجاهد الشجاع
نا التي نسطّر فيها مالحم البطولة والفداء، لنثبت للجالديـن  في ظل هذه المرحلة المشرقة من تاريخ

بأن ارادتنا اقوى من الرصاصات الغادرة التي مزقت صدور شهداءنا االبرار، وان جراحنا شهادة حيـة  
على غدر هذه السلطة، وان صمود اآلف المعتقلين تعبير حقيقي عن عشـقنا للحريـة ورفضـنا للظلـم     

  .واالستبداد
طة وسيلة اخرى غير التظليل االعالمي، وتزوير الحقائق واستخدام اسـاليب ملتويـة   فلم تجد السل

لتشويه الصورة الناصعة لالنتفاضة، وااللتفاف على مطالب شعبنا المشروعة والعادلة، ومن اجـل هـذا   
سخرت بعض االقالم المأجورة، واالبواق االعالمية المشبوهة لنفث سموم الحقـد، عبـر سلسـلة مـن     

ب واالدعاءات الباطلة، خصوصا بعد الفشل الذريع الذي منيت بـه اجهـزة السـلطة السياسـية     االكاذي
واالعالمية امام الحقائق، ومن اجل ذلك وضعت ماكينة االعالم التي تمتلكها بعض الدول المجاورة فـي  

نا خدمة مخطط شيطاني يهدف الى تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام وتشويه احـداث انتفاضـة شـعب   
السامية والنبيلة، ورموزه القيادية المجاهدة، ولم تتورع تلك االبواق المشـبوهة عـن اسـتخدام الكـذب     
المكشوف، ونقال عن لسان اعلى سلطة في الدولة التي عجزت عن تقديم ولو ربع برهان على ادعاءاتها 

  .الباطلة عن التدخل االجنبي في مسار االحداث

  ..ايها الشعب المجاهد البطل
ن حملة التضليل الحالية تعتمد على ابراز جزء بسيط من الحقيقة، وذلك بعد الفشل الـذريع الـذي   ا

  .القته سياسة النفي التام من قبل المسؤولين في الدولة، والتي لم تجد نفعا امام الحقائق الدامية
الظلم الذي لحق لقد اتضحت للعالم اجمع الحقيقة المفجعة الدالة على طغيان واستبداد هذه السلطة، و
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بشعبنا، ولم تعد التصريحات المصاغة عن لسان اعلى سلطة في الدولة تخرج عن اطـار العموميـات،   
وتوزيع االتهامات الرخيصة والتهديد باالستمرار في سياسة القمع، وتقديم الوعود الفارغة فـي مواجهـة   

  .الحقائق الدامية والمطالب العادلة والمشروعة
قضية بهذا الحجم ال يتم عبر التالعب اللفظي بالكلمات وتنميق الجمل االدبيـة،  كما ان التعاطي مع 

وانزالها في مقاالت صحفية بدال من التفكير الجاد، وانتهاج سياسة متعقلة لوضع حل حقيقـي للمشـاكل   
والمسببات، مما يدل على استخفاف هذه السلطة بتضحيات شعبنا، واصرارها على التالعـب بمصـيره،   

قد قدم البرهان على امتالكه وعي ونضج في تفكيره السياسي، وكان تعامله حضاريا في اسـلوب   فشعبنا
المطالبة بحقوقه، ولكنه كوفيئ برد اقل ما يمكن ان يوصف به انه بربري عنيف وقاسي، استخدمت فيـه  

بتصرفات  السلطة كل ما توصلت اليه دوائر القمع من اساليب وحشيه واجرامية بشعة، وقامت قوى القمع
  .تعبر عن انحدار اخالقي مريع وتدني في الحس االنساني للمسؤولين عن هذه القوى والموجهين لها

بينما نالحظ الترديد الدائم لمقولة العائلة الواحدة، والترابط االجتماعي بين أبناء المجتمع البحرانـي  
صورة اوضح وانصع في انتفاضـة  من قبل مسؤولي الدولة، نعم هذه حقيقة ال غبار عليها وقد تجسدت ب

شعبنا المباركة، وفي المقابل اوضحت دون لبس مدى الحقد والغل الذي تحمله هذه العائلة الغريبـة عـن   
  .الشعب

فعلى الرغم من سياسة ضبط النفس والتعقل التي تحلى بها شعبنا تجاه سياسة القمع الحمقاء، اال ان 
راءتها خاطئة ايضا، مما حدى بها الى الغطرسـة وانتهـاج   السلطة التقطت االشارات الخاطئة، وكانت ق

سياسة مغرقة في القمع وتجاوزت كل الحدود، فكانت لغة القوة الغاشمة هي اللغة الوحيدة التي اعتمـدتها  
  .في مواجهة مطالب شعبنا

لقد تمادت السلطة كثيرا وذهبت بعيدا في ارتكاب االخطاء، فزجت باالف االحرار من شـعبنا فـي   
سجون والمعتقالت، واطلقت النار على الناس عمدا ليسقط الشهداء ويراق الدم الطاهر الزاكي، ويقتـل  ال

الشرفاء ظلما وعدوانا تحت التعذيب، ويخرج المؤمنين من ديارهم بغير حق، وتنتهك الحرمات وتـدنس  
يطلـق الغـاز المسـيل    المقدسات، ويتم االستخفاف بقيم ومبادئ شعبنا المسلم، وتتم مهاجمة بيوت اهللا، و

للدموع والرصاص الحي على المصلي، وتتلطخ جدرانها بدماء المصلين االبرياء، بل ويتبجح المسؤولين 
  ).بأن الكعبة تم ضربها بالرصاص فماذا يعني لو هوجم مسجد الدراز؟(قائلين 

كـاب هـذه   ولكن ال عجب فالذي ينتهك حرمات الناس ويقتل النفس المحترمة، ليس غريبا عليه ارت
االفعال المشينة، بل انهم يعتبرون هذه التصرفات الهمجية نقطة قوة، فاذا كـانوا يحسـبون ان افعـالهم    

، )فالذي يزرع الشوك يحصد العاصفة(المسيئة للناس، وجرائمهم بحق البشرية نقطة قوة فأنهم يخطئون، 
لجسور المتبقية وال يمكنهم االعتمـاد  لقد اساءوا الحساب واخطاوا في التقدير، وبافعالهم تلك احرقوا كل ا

  .عليها بعد اآلن
فلم يعد شعبنا يثق بالوعود الفارغة، فصفة الغدر كانت هي المالزمة لتصرفات هذه السلطة طـوال  
تاريخها، واما اآلن ومن خالل انتفاضة شعبنا فقد برهنت بما ال يدع مجاال للشك على غدرها ولؤمهـا،  

العارية، فسقط الشهداء هاني خميس وهاني الوسطي وحـاج ميـرزا   فمزقت رصاصات الغدر الصدور 
رضي وعبدالقادر الفتالوي وحسين قمبر، وزينب وسكينة والطفل الرضيع، ورضا منصور الحجي الزال 
في غيبوبته، وسبقهم ايضا الشهداء جميل العلي وكريم الحبشي والشيخ جمال العصـفور ومحمـد مـدن    

  ..ابراهيم، تحت التعذيب والقافلة تطول والشيخ عباس راستي ورضي مهدي
والزالت السجون تُغيب خيرة الشاب لسنين طويلة، ففيها المجاهدين االبطال سيد جعفـر العلـوي،   
وعبدالحسين، وعلي الشبيب، وجواد حسن، وصالح الخواجة، ومحمد جميل الجمري، وصـادق محمـد   
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غير محددة من الجرحى الذين مزق الرصـاص  وغيرهم باآلالف اضافة الى اعداد .. وعبدالنبي الطريفي
اجسادهم ويمنع عنهم العالج بقرار جائر من وزارة الداخلية، فهل هذه هي روح العائلة الواحـدة التـي   
يتحدثون عنها؟ وهل محاصرة المدن والقرى ومهاجمة المنازل واالعتداء على الناس بالضرب وتوجيـه  

  م العائلة الواحدة؟؟االهانات، واحتجاز االبرياء كرهائن من شي
ان روح االنتقام والغدر هي التي تترجم تصرفات هذه السلطة، فال يمكن االطمئنان الـى الوعـود   
الكاذبة والخادعة، وهي مجرد وعود لذر الرماد في العيون، ان سمعة هذه السلطة على المحك، فكيـف  

وقد ثبت بما ال يدع ! د الذي حصل؟يمكن الي مواطن عايش هذا الواقع المرير ان يثق في هذه السلطة بع
  .مجاال للشك فشل السلطة في تحمل مسؤولياتها، مما يطرح التساؤل حول جدارتها في ادارة البالد

  ..فيا ابناء شعبنا المجاهد الشجاع
اننا على ثقة ويقين بأن هذه الوعود المخادعة ليس لها أي مصداقية، وهي ال تتعدى حدود صفحات 

  .فالواقع واالحداث تثبت غير الذي ينشر في التصريحات الزائفة الجرائد الصفراء،
وعليه، فعلى من تبرع من نفسه بحسن نية مشكورا، لينقل تطمينات المسؤولين باطالق سراح بعض 
المعتقلين، ان يحتفظ بها لنفسه، فالقضية في االساس للم تكن قضية اللمعتقلين التي خلقتها السلطة لتسـاوم  

ال يجهل ذلك، الن السلطة في الوقت الذي تطلق الوعود باطالق سراح الـبعض الزالـت    عليها، وشعبنا
تشن حمالت االعتقال اليومية وتستمر في عملية دهم المنازل بدون سبب، كما انها تقوم بابعاد المواطنين 

 زالـت  عن اوطانهم وتلفقق االتهم لهم، وتقوم بمالحقتهم حتى خارج الوطن بدون أي مسوغ قانوني، وال
  تتجاهل جرائم القتل عن عمد وكانها ليست مسؤولة ع

فحذاري من التمادي في تبرير الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا، والعمل على تمييع القضية ولفلفتها، 
فمن يرغب في ان يخلق هذا الملف االجرامي بدون تحديد المسؤول عن هذه الجـرائم وانـزال العقـاب    

فسه مع المجرم في قفص االتهام، وذلك لمشاركته في التستر على الجريمـة،  الالزم بحقه، فسوف يضع ن
  .وهم فعال يبحثون عن كبش فداء، فمن االفضل لكم ان تنأوا بانفسكم بعيدا عن هذه المحرقة المخزية

فمعتقلي الدراز والمنامة وبالد القديم، هم كمعتقلي جدحفص والسنابس والديه وكربابـاد والسـهلة   
القدم والحجر والمقشاع وجنوسان والشاخورة وابوقوه وباربار وسار وبني جمـرة والقريـة   وابوصيبع و

ورأس رمان والنعيم ومني وعذاري وتوبلي وكرزكان والدمستان وعالي وسترة ونبيه صالح وعين الدار 
وسـائر منـاطق البحـرين،    .. والماحوز والقدم والعكر والنويدرات والحوره والمحرق والدير وسماهيج

والشهداء وهم شهداء العزة والكرامة التي انتفض من اجلها شعبنا والمخرجين من ديارهم هم أبناء الوطن 
الواحد، فالحرية للجميع وبدون تسويف وبدون تجزيء، وتحديد المسؤولين عن اعمـال القمـع والقتـل    

العتـراف باخطـأ   والتعذيب ومحاسبتهم حسبما يقتضيه القانون، والتعويض على عوائل الشهداء بعـد ا 
واالعتذار عنه، والتوقف الفوري عن االعتقال والتعذيب، وانتهاك الحرمات واطالق سراح جميع السجناء 
والمعتقلين السياسيين وانهاء المظاهر العسكرية، وعودة جميع المنفين والممنوعين من العودة بدون قيد او 

احتـرام القـيم   : لة والمشروعة والمتمثلة فـي شرط، وبعدها البدء مباشرة في تحقيق مطالب شعبنا العاد
والمبادئ التي يؤمن بها شعبنا المسلم، تطبيق الديمقراطية، اجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل تعدديـة  
سياسية، العمل بدستور عصري، اطالق الحريات العامة، احترام حقوق االنسان االساسية، وحل ازمـة  

  .البطالة جذريا
  

  عند اهللا، ونصر من اهللا وفتح قريبوما النصر إال من 
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  )28: (الرقم
   27/1/1995: اريخ الت

  تودع شهيد: البحرين 

  :توديع شهيد  ¨
، ودعت منطقة بني جمرة في البحرين شهيد آخر، فقد انتقل الى 26/1/1995بعد ظهر يوم الخميس 

الطبي فـي غيبوبـة    جوار ربه الشهيد رضا منصور الحجي يوم أمس بعد ان بقي في مستشفى السلمانية
تامة اثر اصابته برصاصة غادرة في رأسه، اطلقتها عليه قوات االمن اثناء المواجهات بين المتظـاهرين  

  . 12/1/1995وقوات االمن بتاريخ 
وقد ودعته الجماهير في موكب حاشد بعد ظهر يوم الخميس ورددت خالله  هتافات تندد بالسـلطة  

، وتطالب باطالق سراح المعتقلـين والسـجناء السياسـيين وتطبيـق     الحاكمة وتنادي بالموت آلل خليفة
الديمقراطية، وقد حاصرت قوات االمن المنطقة بكثافة واحضرت تعزيزات لتلك القوات أثناء التشييع، اال 
انهم بقوا على مسافة بعيدة نسبيا، تالفيا لالحتكاك مع المشيعين، وقد استمرت مراسيم التشييع حتى صالة 

  .حيث تفرق المشيعون بعد ذلكالمغرب 
  : حالة الحصار ¨

لحالة حصـار دائمـة،   ) العاصمة(يخضع شارع البديع الذي يربط المنطقة الشمالية الغربية بالمنامة
انتشار كثيف لقوات االمن واحضرت تعزيزات كبيرة تشتمل على  26/1/1995ولكن شوهد يوم الخميس 

تماما، حيث قامت تلك القوات باالنتشار في المنطقة  قوات خاصة ومدرعات، وحوصرت منطقة السنابس
بصورة كبيرة، وسدت المداخل المؤدية للمنطقة، ولم يقتصر انتشار تلك القوات على منطقة السنابس فقط، 
وانما شوهد انتشار كبير للقوات الخاصةعلى طول الطريق من الرفاع الغربي، المدينة التي تضم سـكن  

  .، والمناطق المحاذية لها وصوال الى السنابس)ل خليفةعائلة آ(العائلة الحاكمة
وتبين فيما بعد بأن الزيادة في التعزيزات العسكرية يرجع لحضور حاكم البحرين عيسى بن سلمان 
آل خليفة الى منطة السنابس للتعزية بوفاة السيد علوي الشرخات عضو مجلس الشورى الحـالي، وكمـا   

ي خميس وهاني الوسطي، وتوقع خروج مظاهرات بهذه المناسـبة،  تصادف ذكرى اربعين الشهيدين هان
  .خصوصا وانه قد تم توزيع منشورات تدعو الحياء اربعينية الشهيدين

ويتعرض النـاس  ) شارع الشهداء(مما يجدر ذكره فان حواجز التفتيش تمتد على طول شارع البديع
  .لمضايقات قوات االمن ويخضعون لتفتيش دقيق بصورة مستمرة

  : بالد القديم ¨
قام المتظاهرون باشعال اطارات السـيارات علـى    26/1/1995بعد صالة المغرب يوم الخميس 

الشوارع المؤدية الى منطقة بالد القديم، وعلى الفور هرعت قوات االمن باعداد كبيرة وبصحبة سيارات 
المتظاهرون الى داخل منطقة بالد القديم االطفاء، حيث قاموا باطفاء النيران المشتعلة في االطارت، وعاد 

  .حيث تفرقوا بعدها
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  : مؤتمر صحافي للمعارضة البحرانية ¨
بمبادرة من النائب العمالي البريطاني جورج غلوي، تم عقد مؤتمر صحافي للمعارضة البحرانية في 

ر الحضـور عـن   احدى قاعات مجلس العموم البريطاني، وافتتح المؤتمر بكلمة من النائب غلوي، واخبا
  :اجراءات قام بها بعض النواب حول امرين

  .قضية المبعدين قسرا من البحرين، وطلبهم اللجوء في بريطانيا/  1
مسائلة الحكومة البريطانية حول المرتزق البريطاني هندرسون في البحرين، ومسؤوليته عـن  /  2

يب، بصفته مرتزق يراس جهاز االمن في قمع المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية، واعمال القتل والتعذ
  .البحرين

بعدها بدأ المشاركون في المؤتمر بالحديث، حيث ادلى الشيخ علي سلمان ببيان صـحفي شـفهي،   
وأجاب على سؤالين من قبل الصحفيين، كما اجاب الشيخ عبد الحميد الرضي رئيس المؤتمر العام للجبهة 

ثاني، ووجهت اسئلة اخرى حيث تم االجابة عليهـا، وبعـدها   االسالمية لتحرير البحرين على السؤال ال
انتهت الفترة المخصصة للمؤتمر، حيث فتح المجال للقاءات متنوعة من ممثلـي االعـالم مـع ممثلـي     

  .المعارضة، وقد عبر النائب غلوي بأن هذا المؤتمر من انجح المؤتمرات الصحفية التي رعاها
في يأتي متزامنا مع زيارة وزير خارجيـة البحـرين الـى    مما يجدر ذكره فان هذا المؤتمر الصح

  . 27/1/1995بريطانيا حيث سوف يلتقي مع وزير الخارجية البريطاني اليوم الجمعة 

  :استمرار ابعاد المواطنين ¨
تواصل السلطات الحاكمة في البحرين انتهاكاتها المستمرة لحقوق االنسان حيث اقدمت خالل هـذا  

  :لمواطنين التالية اسمائهم قسرا االسبوع على ابعاد ا
سنة من سكنة جد علي، تعرض لالعتقال حيث تم  23الشيخ محمد حسن علي حسين خوجسته، /  1

احتجازه في سجن الحوض الجاف في زنزانة انفرادية لمدة اثنى عشر يوما، تعرض اثناءهـا للتعـذيب   
المعاملة والتعذيب، وبعدها تم وضـعه  الشديد، وقد اضرب عن الطعام لمدة ستة ايام احتجاجا على سوء 

، 24/1/1995على ظهر قارب ونفي الى ايران بالقوة، ووصل الى ميناء بوشهر االيراني يوم الثالثـاء  
  :وكان برفقته شخصين آخرين 

محمد ناصر، طالب جامعي، نفي الى ايران بالقوة لسبب غير معروف، حيث انه كان يراجـع  /  2
ي البحرين اال ان الضابط عبدالرحمن بن صقر آل خليفة أمر باعتقاله وابعاده دائرة الهجرة والجوازات ف

  .عن الوطن بالقوة
علي محمد من مدينة عيسى، كان ايضا على ظهر نفس القارب الذي وصل الى ميناء بوشـهر  /  3

  .االيراني بعد رحلة العناء من البحرين، ولم يعرف سبب ابعاده
الشيخ علي سلمان والشيخ حمزة الديري والسيد حيدر الستري  مما يجدر ذكره فان زوجات كل من

  .قد تم ابعادهن من البحرين بالقوة، وليس باختيارهن كما تدعي حكومة البحرين
وتلجأ حكومة البحرين لهذا االسلوب القمعي أمال منها في اخماد انتفاضة شعبنا واخالء الساحة من 

  .العناصر النشطة
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  )29: (الرقم
   27/1/1995: التاريخ 

  الشهادة الدليل االصدق: البحرين 

على الرغم من ادعاءات حكومة البحرين وتأكيداتها بأن االوضاع عادت الى طبيعتها وأن الهـدوء  
مختلف المناطق يعم جميع مناطق البحرين، اال ان الواقع يختلف عن ذلك تماما، حيث التوتر الشديد يسود 

  .والسخط يعم الجميع نتيجة للتصرفات الالمسؤولة لقوات االمن واجراءات القمع الشديدة

  :شهيد آخر يلتحق بالقافلة ¨
وفي تمام الساعة التاسعة مساءا خرجت الجماهير في منطقة سترة  26/1/1995مساء امس الميس 

نتفاضة هاني خميس وهاني الوسط، وذلـك  لتحيي ذكرى مرور اربعي يوما على استشهاد اول شهداء اال
على الرغم من االحتياطات االمنية الشديدة واالنتشار الكثيف لقوات االمن في مختلف مناطق البحـرين،  
وعلى الفور بدأت قوات االمن في اطالق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي وبمشـاركة  

دوا عليها برشقها بالحجارة واحراق اطارات السـيارات  من طائرات مروحية لقمع المتظاهرين  الذين ر
واقامة المتاريس على الشوارع، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين ونتيجة لالطالق الكثيف للرصاص 

في جزيرة سترة، كما ) المهزة(سنة من منطقة 25الحي على المتظاهرين استشهد الشهيد حسين الصافي، 
انه لم تجرأ  قوات االمن على الدخول الى المنطقـة، ولكنهـا اخضـعتها    سقط العديد من الجرحى، اال 

لحصار شديد منعت الدخول اليها او الخروج منها، وال زالت حالةالحصار مفروضة على المنطقة حتـى  
، حيث تم تشييع الشهيد الى مثواه االخير في تمـام السـاعة   27/1/1995ساعة اعداد هذا التقرير اليوم 

هرا، واستمرت التظاهرات  حتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وتنقل مصـادرنا  الثانية عشر ظ
وقد ردد التظاهرون نداءات اهللا اكبـر، النصـر   . بأن الشهيد قد اصيب بعدد كبير من الطلقات في جسمه

نتفاضة حتى لالسالم وهتافات معادية للسلطة الحاكمة، ونددوا بأجراءاتها القمعية، واكدوا على استمرار اال
  .تتحقق جميع المطالب الشعبية، وان دماء الشهداء دافعنا لالستمرار

وتركزت المظاهرات في منطقتي نويدرات وسفالة في جزيرة سترة مساء أمس، ومظاهرات تشييع 
  .مسقط رأس الشهيد في الجزيرة نفسها) مهزة(الشهيد اليوم كانت في منطقة

  :المستشفى الدولي تحت الحصار ¨
المستشفى الدولي الخاص االمتثال لقرار وزارة الداخلية في االمتنـاع عـن تقـديم العـالج      رفض

للمصابين وكان يرد على طلب وزارة الداخلية بأن على جميع االطباء ان يقومـوا  بـواجبهم االنسـاني    
ما هو، واالخالقي تجاه أي حالة تتطلب مساعدة طبية وان ابوابه مفتوحة للجميع بغض النظر عمن هو  و

اال ان وزارة الداخلية لم يعجبها رد المستشفى، فأخذت تتدخل في شؤونه مباشرة، مما دفعه الى اخبارهم 
وردا علـى ذلـك وضـع    . بأنه سوف يتصل بالصليب االحمر الدولى ويخبره عن هذا االجراء المشين

  .ابين في التظاهراتالمستشفى تحت الحصار من قبل قوات االمن لمنعه من تقديم العالج الالزم للمص
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  )30: (الرقم
   30/1/1995: التاريخ 

  انتهاكات فاضحة لحقوق االنسان : البحرين 

  :تأبين الشهيد الصافي في سترة ¨
سنة، اثر اصابته بعـدد كبيـر مـن     25بعد مرور ثالثة ايام على استشهاد الشهيد حسين الصافي، 

اص الغادر في مظاهرات يوم الخميس في جزيرة سترة البطلة، جرى تأبين حاشد بعد ظهـر يـوم   الرص
في تمام الساعة الرابعة، حيث انطلقت الجماهير فـي مسـيرة حاشـدة مـن مـأتم       29/1/1995امس 
في جزيرة سترة، وجابت شوارع المنطقة واتجهت الى قبر الشهيد، وكان الحزن والغضب ) سفاله(منطقة
" الموت آلل خليفة"مهيمن على المتظاهرين، حيث كانوا يرددون هتافات معادية للسلطة الحاكمة، مثلهو ال

لـن  "وال فتات رفع عليهـا "  النصر لالسالم"و" اهللا اكبر"ونداء " ياخليفة شيل ايدك كل الشعب ما يريدك"و
متظـاهر، واسـتمرت    2500، وقدر عدد المشاركون بـ "الخزي والعار للقتلة"و" نهدأ حتى ننال حقوقنا

المسيرة حتى وقت صالة المغرب حيث تفرق الناس الداء الصالة، ولم تجرأ قوات االمن على الـدخول  
  .للمنطقة، وانما اكتفت باغالق الطرق المؤدية الى المنطقة، وانتشرت بكثافة على الطرق المؤدية اليها

  :عمليات تخريب متعمدة وانتهاكات فاضحة لحقوق االنسان ¨
قلت مصادرنا بأن قوات االمن تعمد الى تطويق مناطق واسعة وخصوصا المناطق التـي تشـهد   ن

بعمليات تخريـب متعمـدة   ) المخابرات(تظاهرات دائمة، وتعزلها تماما، ثم تقوم قوات تابعة المن الدولة
فـي   لبعض الممتلكات العامة و الخاصة، مثل اشعال الحرائق في محطات الكهرباء الذي تكرر  حدوثـه 

بتصوير الحدث بعد انسحاب العناصـر المكلفـه   ) بالمخابرات(بعض المناطق، ومن ثم تقوم فرق خاصة
  . بالتخريب

وتأتي هذه االعمال التخريببية التي ترتكبها السلطة في محاولة منهـا اللصـاق  تهـم التخريـب     
الـذي   28/1/1995ت وقد اتضح ذلك واضحا في بيان وزارة الداخلية الصادر يوم السـب . بالمتظاهرين

يحاول صرف االنظار عن حقيقة انتفاضة شعبنا في البحرين الذي يطالب باالصالح السياسي وتحويلهـا  
الى قضية جنائية بالدرجة االولى، والصاق تهم اخرى مثل التخابر مع جهات أجنبية، وتكوين مجموعات 

  .القانونية الخ، وما هي اال تهم واهية تفتقر الى االدلة..لمهاجمة السكان 
مما يجدر ذكره فأن حكومة البحرين تعتمد على قوانين تجيز االعتقال  لفترات طويلة دون محاكمة 

، واثناء فترات التوقيف االداري يتم احتجاز المعتقل انفراديـا،  1974مثل قانون أمن الدولة الصادر في 
معتقـل علـى اعطـاء اعترافـات     كما تجيز تلك القوانين عمليات التعذيب النفسي والجسدي الرغـام ال 

واستخدامها كدليل وحيد ضده في المحكمة، وتمنع المعتقل من االتصال مع العالم الخارجي سواء بأهله او 
وقد احتجت منظمات حقوق االنسان وخصوصا منظمة العفو الدوليـة علـى اجـراءات    . بمحامي الدفاع

ا للبحرين، اال ان الحكومة تجاهلـت طلـب   السلطة وتقدمت بطلب لزيارة لجنة لتقصي الحقائق من قبله
  .المنظمة هذا ولم تتمكن المنظمة من ارسال هذه اللجنة

اننا نلفت نظر جميع المهتمين بحقوق االنسان في العالم العربي والمجتمع الدولي الى التنبه للجرائم 
ـ  ون فـي السـجون   التي تقترف بحق شعبنا في البحرين والى خطورة االوضاع التي يعاني منها المعتقل
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وندعوهم الى التحرك الفوري لوضع حد لهذه االنتهاكات الخطيرة، والزام حكومـة البحـرين بـاحترام    
الصكوك الدولية الخاصة بحقوق االنسان الصادرة عن هيئة االمم المتحدة بوصـفها عضـو فـي هـذه     

  .المنظمة
المبعدين من المـواطنين   ان الوقت يمضي سريعا واالوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم، وما قضية

البحرانيين اال واحدة من القضايا التي تدل على استخفاف هذه السلطة واستهتارها بكل القوانين والقيم بما 
ان معاناة المعتقلين كبيرة جدا، والقلق الشديد يعتري أهالي .  1973فيها دستور البحرين الصادر في عام 

عت اخبارهم منذ اعتقالهم في ظل سياسة التعتيم الشديد التي تتبعها المعتقلين على مصير ابنائهم الذين انقط
مما يجدر ذكره فأننا كنا قد وجهنا مناشدات . السلطة، وانباء التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلون

متكررة لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، كما ناشدنا الصليب االحمر الدولي للتدخل وتحمل مسـؤلياته  
  .نسانية للكشف عن مصير الكثير من المعتقلين والمفقوديناال

  :استمرار حمالت االعتقال العشوائي ¨
تتواصل حمالت االعتقال العشوائي في مختلف مناطق البحرين، ولم تتوقـف علـى الـرغم مـن     

  :ادعاءات السلطة، وقد رصدت عمليات اعتقال في المناطق التالية
 مـن  مجـاميع  االعتقـاالت  تلك وشملت .والديه جدحفص، الدير، سترة، ،كرزكان، الدمستان، عالي

 فـي  االخيرة االعتقاالت وتركزت ،)سنة 12(عشرة الثانية سن حتى السن صغار فيهم بما االعمار مختلف
 االعتقاالت تلك وتتم الماضيين، واالحد السبت متتالين يومين خالل شخص 25 اعتقال تم حيث عالي منطقة
 وتبـدأ  االمـن  قـوات  قبل من المنطقة تطويق يتم حيث المنازل مداهمة او دعاءاتاالست طريق عن سواء

  .قضائي امر او انذار سابق دون عنوة المنازل دخول ويتم الليل، من متأخرة اوقات في المنازل بمداهمة
  :الوضع االقتصادي ¨

السلطة في اجـراءات  نتيجة لحالة التوتر التي تسود الشارع البحراني، والتصعيد المستمر من قبل 
فقد لوحظ انخفاض كبير فـي مسـتوى السـياحة    . االمن القمعية، فقد تأثر القطاع االقتصادي بهذه الحالة

وحركة السفر الى البحرين، وتبدو حركة السياحة قليلة جدا مقارنة باالوقات التي سبقت اندالع االنتفاضة، 
  .نتيجة لذلك وقد تأثر قطاع الفنادق والشقق السياحية بصورة خاصة

يشعر كثير من المتعاملين في اعمال البنوك بحالة من عدم االطمئنان واالستقرار وقد توقفت : البنوك
  .بعض البنوك عن تقديم خدماتها مؤقتا، انتظارا لما سينجلي عنه الموقف

قة تسير الحركة التجارية ببطئ شديد، وتسود حالة من الركود ويشتكي تجار منط: الحركة التجارية
االسواق التجارية في المنامة من التواجد الكثيف لقوات االمن واجراءاتها المشددة مما يدفع النـاس الـى   

  .الحذر الشديد وتجنب االسواق قدر المستطاع اال في حاالت الضرورة
يشعر كثير من التجار بحالة من القلق نتيجة لغموض الموقف وحالة الترقب والتـوتر  : قطاع التجار

  .ود البالد، وقد بادر الكثير منهم الى سحب ارصدتهم من اهم بنوك البحرينالتي تس
انتقل المقيمون االجانب الذين كانوا يسكنون في مجمعات سكنية حديثة خاصـة  : المقيمون االجانب

بهم والتي تقع في مناطق قريبة من المناطق المنتفضة الى العاصمة المنامة، حيث يقيمون حاليا بصـورة  
وتبدو تلك المجمعات السكنية التي كانت تعج بالحركة سابقا مهجـورة  . ي فنادق العاصمة المنامةمؤقته ف

  .تماما ويلفها السكون
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  )31: (الرقم

   1/2/1995: التاريخ

  استمرار فعاليات االنتفاضة: البحرين

فـي  ) الخارجيـة (سترة تستمر في االنفاضة، ففي منطقة 31/1/1995بعد ظهر يوم أمس الثالثاء 
جزيرة سترة، خرجت مسيرة نسائية منددة بالسلطات الحاكمة، لممارستها عمليات القتـل واالعقتقـاالت   
العشوائية وعمليات العذيب، رددن شعارات تطالب باطالق سراح المعتقلين والسجناء، والمطالبة بمحاسبة 

النصر "و" اهللا اكبر"والقمع، وطالبن بتطبيق الديموقراطية، كما ترددت نداءات المسؤولين عن عمليات القتل
وعلى الرغم من سلمية التظاهره اال ان قوات االمن قمعتها بعنف، باطالق قنابل الغاز المسـيل  " لالسالم

  .للدموع، والرصاص المطاطي على المتظاهرين
فـي جزيـرة سـترة، وردد    ) سفالة(طقةوفي نفس الوقت كانت مظاهرة حاشدة اخرى تنطلق في من

اهللا "المتظاهرون شعارات تندد بالسلطة الحاكمة واعمال القتل واالعتقال العشوائي والتعـذيب، ونـداءات   
، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن اعمال القتل والقمع، كمـا طـالبوا بتطبيـق    "النصر لالسالم"و" واكبر

القمع للتظاهرة باطالق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الخ، وعندها تصدت قوات ... الديوقراطية 
المطاطي، وبتدخل من طائرة مروحية، رد عليها المتظاهرون برشـقها بالحجـارة واحـراق اطـارات     
السيارات، واقامة المتاريس في الشوارع، وقد استمرت التظاهرات حتى صالة المغـرب حيـث بـادر    

  .لتظاهرة اجواء من الغضب، وتصميم المتظاهرين على االستمرارالمتظاهرون الى التفرق، وقد سادت ا

  :انتهاكات حقوق االنسان ¨
الشـيخ سـلمان    31/1/1995ابعد الى سوريا يـوم امـس الثالثـاء    : استمرار علميات االبعاد* 

سنة، متزوج وزوجته موجودة في البحرين، وقد اجتجز في مطار البحرين لمدة اربعـة   27الشاخوري، 
  .28/1/1995ث كان عائد من ايران في عطلته الدراسية يوم السبت ايام حي

مما يجدر ذكره فان السلطة تعمد الى مصادرت جوازات العائدين والتي تكون عادة صـالحة لمـدة   
خمس سنوات وتستبدلها بجوازات سفر صالحة لمدة سنة واحدة فقط، وتحدد االماكن التي يمكنهم السـفال  

على التوجه الى الدول التي تحددها هي فقط، وال يعلم المبعدون عادة عن الجهـة   كما انها ترغمهم. اليها
وتتم عمليات ابعادهم رغـم عـنهم خالفـا للعهـود     . التي سيبعدون اليها اال عند استقرارهم في الطائرة

 17(م المادة1973والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق االنسان، ونصوص دستور البحرين الصادر في عام 
  ).ج

سـنة،   34سيد مرتضى سيد عبداهللا الحسـن،   29/1/1995كما ابعد الى لبنان يوم االحد الماضي 
المنامة، متزوج، وذلك بعد احتجازه في مطار البحرين الدولي لمدةاربعة ايام حيث كان عائد يوم الخميس 

  .من ايران أثناء عطلته الدراسية 26/1/1995
ره الصالح لمدة خمس سنوات واستبداله بجواز سفر صالح وقد عمدت السلطة الى مصادرة جواز سف

سوريا، لبنان، ايـران،  (المدة سنة واحدة فقط، وحددت الدول التي يمكنه السفر اليها بست دول فقط، وهي
وهذا االسلوب كانت السلطة تعتمده مع المنفيين او الممنوعين من العودة قسرا ). تركيا، باكستان ونغالدش

ولكنها حاليا تطبقه بحق كل المواطنين العائدين الى البحرين خصوصـا علمـاء الـدين    السباب سياسية، 
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  .وطلبة العلوم الدينية
مما تجدر االشارة اليه فان وزير الداخلية البحريني محمد بن خليفة كان قد ذكر في مقابلة لـه مـع   

نهم اكتسبوا جنسية البلـد  ، وا)قرار مناسب(جريدة الشرق االةسط، بأن قرار الترحيل بحق المواطنين هو
الذي يقيمون فيه قسرا، وهذا محض افتراء لم يستطع الوزير او احد من حكومة  البحرين تقديم الـدليل  
عليه، بل ان هناك قضايا مرفوعة ضد التصرف الحكومي الال مسؤول في االمم المتحدة، ولدى بعـض  

لوثائق والوقائع، لمخالفة حكومة البحرين منظمات حقوق االنسان خصوصا منظمة العفو الدولية مدعمة با
لمجمل القوانين المتعلقة بقضايا السفر والجنسية سواء منها العهود والمواثيق الدولية الصادرة عن االمـم  

  .1973المتحدة او دستور البحرين الصادر في 
السـابق  ان استمرار السلطة في هذه االجراءات الالمسؤولة سيعمق االزمة وقد اثبتت فشلها فـي  

  .النهاء مطالبة شعبنا بحقوقة وما االنتفاضة الشعبية الحالية اال مصداق لما نقول
  : استمرار حمالت االعتقال العشوائي ¨

تتواصل حمالت االعتقال العشوائي في مختلف مناطق البحرين، ويتم تنفيذ هذه العمليات بصـورة  
الليل وفي كثير من االحيان يتم كسر ابـواب   عنيفة جدا حيث تتم مداهمة المنازل في اوقات متأخرت من

المنازل والدخول عنوة من دون سابق انذار، او اذن قضائي، حيث يتم ترويع االهالي وتقـتحم االمـاكن   
الخاصة بصورة مفاجئة، وقد تسببت تلك العمليات في الكثير االذى للمواطنين ووقوع اصابات بليغة بهم، 

  :دت عمليات اعتقال مستمرة في كل من المناطق التاليةواتالف محتويات منازلهم، وقد رص
الدراز، ابوصيبع، الحجر، الديه، جدحفص، الدير، بالد القديم، توبلي، كرزكان، الدمسـتان، عـالي   

  :وتم التعرف على ثالثة من المعتقلين الذين القي القبض عليهم مؤخرا، وهم. وسترة
  .سنة، جدحفص 32محمد حسن علي السعيد، /  1
  .سنة، الديه 24سيد عبدالصمد سيد شرف، /  2
  .سنة، طالب، جدحفص 19سيد نجيب سيد محفوظ، /  3

وتفيد المصادر بأن غالبية المعتقلين هم من الطلبة صغار السن، وقد ادت عمليات اعتقالهم تلك الـى  
وهـذا  . لـيال  حرمانهم من امتحانات نصف السنة لهذا العام، وهؤالء عدة يعتقلون اثناء مداهمة المنازل

شخص حسب ما صرح  500ــ  400بدوره يدحض ادعاءات السلطة بأن اعداد المعتقلين تقدر بحوالي 
بذلك وزير الداخلية الذي لم يعطي رقما محددا، مع انه يفترض فيه ان يكون مسؤوال مطلعا علـى هـذه   

  !!الحقائق، وان ال يلجأ للتعميم واعطاء تقديرات ال تتطابق مع الواقع
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  )32: (الرقم
   3/2/1995: التاريخ

  شعبنا يتحدى الحصار: البحرين
لقد راهنت السلطة على القمع وحده لضرب انتفاضة شعبنا وانهائها، ضنا منها بأنها سوف تـتمكن  

ومع اصرار شعبنا على االستمرار في النزول الى الشارع مطالبا بحقوقه على . من القضاء عليها سريعا
الم للوقـائع  الرغم من شراسة القمع، وعدم تمكن السلطة من خنق صوت االنتفاضة، وتناقل وسائل االع

فهي لم تتعود على مواجهة احداثا شعبية تـدور علـى ارض   . اليومية، جعل السلطة تعيش مأزقا حقيقيا
  . البحرين، ويتم نقل وقائعها الميدانية عبر وسائل االعالم العربية والدولية

فلجأت الى التصعيد في اجراءات القمع، واستمرت في اعمال القتـل المتعمـد، وتزايـدت اعـداد     
وارفقت ذلك بحملة اعالمية عبـر  . المعتقلين عبر حمالت االعتقال العشوائية وعمليات التعذيب الوحشي

صحف خليجية تصدر في لندن وبعض دول الخليج لتشويه االنتفاضة، مع تحرك دبلوماسي قام به وزير 
وخنق صوتها، وقد  خارجية البحرين الى بعض الدول االوروبية في محاولة منها للحد من تأثير االنتفاضة

زار من اجل ذلك سويسر، فرنسا وبريطانيا، اال ان االنتفاضة استمرت واصرار شعبنا على نيل حقوقـه  
  .يزداد يوما بعد يوم، وهاهي االنتفاضة تجتاز شهرها الثاني مع دخول شهر رمضان المبارك

  : منطقة سترة ¨
منطقة سترة منـددة بالسـلطة    خرجت مسيرات حاشدة في 2/2/1995بعد ظهر يوم أمس الخميس 

الحاكمة، ومطالبة باطالق سراح المعتقلين، ومعاقبة المسؤولين عن اعمال القتل والقمع والتعـذيب الـى   
ومع استمرار التظاهرات عمدت قوات االمن الى مهاجمة المتظاهرين . جانب المطالب السياسية االخرى

ي، فرد عليها المتظاهرون برشـقها بالحجـارة   واطالق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والح
وقد استمرت تلك االشـتباكات حتـى وقـت    . واحراق اطارات السيارات واقامة المتاريس على الشوارع

  .صالة المغرب حيث تفرق المتظاهرون بعدها
  :منطقة بالد القديم  ¨

ـ   س الخمـيس  على الرغم من كل الحصار خرجت مسيرة في منطقة بالد القديم بعد ظهر يـوم أم
، مؤكدة على استمرار انتفاضة شعبنا حتى ينال حقوقه المشروعة والعادلـة، وقـد تـرددت    2/2/1995

الى جانب المطالبة بتحقيق الديموقراطية والتنديد بالسـلطة الحاكمـة   " النصر لالسالم"و" اهللا اكبر"نداءات
سؤولين عن القمع والقتـل المتعمـد،   والمطالبة باطالق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين، ومعاقبة الم

وتصدت  قوات االمن للمتظاهرين باطالق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، فرد عليها 
  .المتظاهرون برشقها بالحجارة واقامة المتاريس، واحراق اطارات السيارات

معتها قوات االمـن  ق 1/2/1995مما يجدر ذكره فانه قد خرجت مسيرة نسائية عصر يوم االربعاء 
  .بعنفها المعهود

  :منطقة المقشع ¨
، ففـي تمـام   2/2/1995، يشهد تظاهرات واسعة مساء يوم الخميس )شارع الشهداء(شارع البديع

الساعة التاسعة انطلقت مظاهرات حاشدة من منطقة المقشع، شاركت فيها اعداد كبيـرة مـن الجمـاهير    
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رعت قوا ت االمن الى قمع التظاهرة واطلقت قنابل الغـاز  واتخذت لها مسارا على شارع الشهداء، وسا
المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي بمشاركة طائرة مروحية على المتظـاهرين، فـرد عليهـا    

وقد اسـتمرت  . المتظاهرون برشقها بالحجارة واحراق اطارات السيارات واقامة المتاريس على الشوارع
  .يلاالشتباكات الى وقت متأخر من الل

   :انتشار االدبيات والشعارات ¨
مع التعتيم الشديد الذي تفرضه السلطة على احداث انتفاضة شعبنا والتشويه االعالمـي لالنتفاضـة   
الذي تقوم به اجهزة اعالم السلطة بالتعاون مع بعض الصحف التابعة لبعض الدول الخليجية، ينتشر اعالم 

سط اقبال جماهيري واسع العالم المعارضة واسـتهجان  المعارضة بصورة واسعة في داخل البحرين، و
ويتم تداول ادبيات وبيانات المعارضة بصورة . اعالم السلطة والصحف االخرى المضادة النتفاضة شعبنا

واسعة، كما تنتشر الملصقات وصور الشهداء على الشوارع العامة وفي القـرى والمـدن، والشـعارات    
الرغم من اجراءات السلطة االمنية المشـددة، ومحاوالتهـا الدائمـة    الجدارية بصورة كبيرة، وذلك على 

اال انها تعجز عن مواجهة التحدي الجماهيري حيث يكون الـرد سـريعا ومقرونـا باصـرار     . الزالتها
  . الجماهير على ابراز صوت االنتفاضة في جميع انحاء البحرين

   :انتهاكات حقوق االنسان ¨
العشوائية تتواصل بحق ابناء شعبنا المجاهد، وقد رصدت عمليات اعتقـال  الزالت حمالت االعتقال 

  :خالل اليومين الماضيين في المناطق التالية
اشـخاص، بـالد   ) 3(شخص، الدير ) 25(اشخاص، سماهيج) 9(شخص، سترة) 13(كرزكان * 

  .اشخاص، دار كليب، رأس رمان، عالي، جدحفص والديه) 5(القديم
الت صغار السن وطاعنين في السن الى جانب الشباب علـى الـرغم مـن    وقد شملت تلك االعتقا

شخص، وانهم سوف يطلق سراحهم، ولكن الواقـع   500ادعاءات السلطة بأن اعداد المعتقلين لم تتجاوز 
  .يخالف ادعاء السلطة
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  )33: (الرقم
   12/2/1995: التاريخ 

  الحرية للمعتقلين والسجناء: البحرين 

  : اعتصام عوائل المعتقلين ¨
، امام مبنـى وزارة العـدل   11/2/1995تجمعت اعداد من عوائل المعتقلين منذ صباح يوم السبت 

التحرك بناء ، وجاء هذا )العاصمة(الكائن في المنطقة الدبلوماسية الواقعة في المنطقة الشرقية من المنامة
على دعوة مسبقة من تلك العوائل التي تنادت لالحتجاج على اعتقال اعداد كبيرة من المـواطنين ومنـع   
ذويهم من معرفة مصيرهم، خصوصا وانه قد وصلت انباء مقلقة عن حالة المعتقلين واوضاع السـجون  

  .ق المعتقلينالمزرية واالهمال المتعمد من قبل السلطات  للسجون، وعمليات التعذيب بح
ومع ازدياد اعداد المعتصمين بدأت قوات االمن في االستفزاز وحصـلت مشـادات كالميـة بـين     
المعتصمين وقوات االمن ادت الى احتكاكات فيما بعد حيث اعتدت قـوات االمـن علـى المعتصـمين     

  .لبالضرب خصوصا النساء منهن، وقد اصيب بعضهن جراء ذلك، واعتقل البعض من النساء والرجا
بعدها وفي تمام الساعة العاشرة تحركت المجاميع من امام مبنى وزارة العدل باتجاه المنامـة فـي   

منع التظاهرة من الـدخول  ) قوات الشغب والمخابرات(تظاهرة سلمية، وحاولت قوات االمن المكونة من 
في مسيرها على الرغم الى منطقة االسواق في المنامة، مستخدمة العنف تجاه التظاهرة، اال انها استمرت 

من تدخل قوات االمن، وواصلت حتى فندق الشيراتون، وقد اعتقل اعداد من المشاركين مـن الرجـال   
  .والنساء اثناء التظاهرة

وقد رددت التظاهرة هتافات معادية للسلطة الحاكمة، ومطالبة بـاطالق سـراح جميـع المعتقلـين     
ولوحظ وجود كثيف لقوات االمن، خصوصا على الشوارع والسجناء السياسيين وتحقيق المطالب الشعبية، 

  .العامة، وعند مبنى وزارة العدل، وحول وزارة الخارجية
كما حلقت طائرة مروحية في سماء المنطقة بصورة مستمرة، حيث كانت تطير علـى ارتفاعـات   

  .منخفضة فوق رؤوس المتظاهرين والمتظاهرات

  : استشهاد طفل رضيع ¨
ه الطفل ابراهيم سلمان الصفار ــ سـنة واحـدة، يـوم االربعـاء الماضـي      انتقل الى جوار رب

متأثرا باصابته باالختناق نتيجة الستنشاقه للغازات المسيلة للدموع التي اطلقتها قوات االمـن   8/2/1995
على المتظاهرين واالحياء السكنية في بالد القديم، وذلك بعد فترة طويلة من بقاءه في المستشـفى لتلقـي   

  .لعالج نتيجة الصابته تلكا
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  )34: (الرقم
  14/2/1995: التاريخ

  اضراب الطالب: البحرين
  :حركة االضراب الطالبي ¨

استجاب طالب المدارس وقسم من طلبة جامعة البحرين الى دعوة  13/12/1995يوم امس االثنين 
دعت اليه الجبهة االسالمية لتحرير البحـرين، وطـالب البحـرين المطـالبون     االضراب الطالبي الذي 

، كما تم توزيع بطاقات بصورة واسعة بأسـم   10/2/1995بالحرية، في بيانين منفصلين صدرا بتاريخ 
  .الجبهة االسالمية ايضا تدعوا الطالب للمشاركة في االضراب

ابتدأت في تنفيذ االضراب، فقد امتنع الطالب فـي  فمنذ صباح  يوم االثنين تم التأكد من عدة مناطق 
المنامة، النعيم، السلمانية، السنابس، جدحفص، الديه والمناطق المحيطـة بهـا، وعـالي    : المناطق التالية

  .وتوبلي، عن الدراسة
وتنقل المصادر ان دعوة االضراب قد القت ترحيبا واسعا في اوساط الطالب بصورة اساسية وفي 

ع البحراني االخرى، التي ايدت الدعوة الى االضراب، معبرة عنه كأحد وسائل االحتجـاج  شرائح المجتم
المستمرة في مواجهة رفض السلطة االستجابة للمطالب الشعبية، واستخدام االسلوب االمني فقط للتعامـل  

فـين  مع الحركة الشعبية، وقد ايد دعوة االضراب بصورة علنية مجموعة من رجال الدين، وبعض المثق
الذين بدأوا في ابراز مواقف علنية تنتقد السلطة واجراءاتها القمعية، وتعلن مساندتها ودعمها لالنتفاضـة  

  .الشعبية
  :عوائل المعتقلين ¨

بدأت عوائل المعتقلين في االحتجاج ضد اجراءات السلطة القمعية، حيث الزالت عمليات االعتقـال  
تيجة المتناع السلطة عن تقديم ارقـام حقيقيـة عـن اعـداد     العشوائي والمداهمات للمنازل متواصلة، ون

المعتقلين وعزلهم عن العالم الخارجي وفرض حظر على عوائل المعتقلين او المحـامين بمـنعهم مـن    
االتصال بهم، وتسرب انباء مقلقة عن حالتهم والمعاملة السيئة التي يتعرضون لها في السجون، والحالـة  

  .لمتعمد من قبل السلطة لهمالمزرية للسجون واالهمال ا
اضافة الى ذلك فقد بدأت السلطة في االونه االخيرة تسريب بعض االخبار الى بعض الصحافة مـع  
صور لبعض المعتقلين، مدعية انهم قد ارتكبوا بعض االعمال المخلـة بـاالمن، ومحاولتهـا تصـوير     

ية التي انتفض شعب البحـرين مـن   االنتفاضة الشعبية كقضية جنائية، لصرف النظر عن االهداف الحقيق
  .أجلها

كل ذلك اثار القلق الشديد لدى عوائل المعتقلين خاصة، ولدى شعب البحرين عامـة، ممـا دفعهـم    
للتحرك العملي وذلك عبر االعتصام امام مبنى وزارة العدل الكائن في المنطقة الدبلوماسية يوم السـبت  

العتداء من قبل قوات االمن التي تواجدت بكثافة مما عرضهم ل 12/2/1995ويوم االحد  11/2/1995
امام مبنى وزارة العدل وعلى طول الطريق العام، وحول وزارة الخارجية، وقد قامت عوائل المعتقلـين  
بمسيرة يوم السبت وصلت حتى فندق الشيراتون، وشارك في االعتصام بعض المحامين الـذين سـجلوا   

  .منذ بدايتها لحد اآلنمواقف مشرفة من انتفاضة شعب البحرين 
وقد قامت قوات االمن باالعتداء بالضرب على المعتصمات من النساء خصوصا واعتقلت بعضهن، 
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وذلك اثناء المشاداة الكالمية التي جرت بين المعتصمات الالتي طالبن، بالكشف عـن حقيقـة السـجون    
  .والمعتقلين، ووقف عمليات االعتقال العشوائي واالعتداء على الناس

مما يجدر ذكره فان تصرف رجال االمن العدواني تجاه النساء المعتصمات قد اثار استياء واسعا في 
اوساط الشعب البحراني، كما تم انتقاده من قبل  رجال الدين وبعض المثقفين الذين عبروا عن انتقـاداتهم  

ها علـى ان االنتفاضـة   بصورة علنية في خطابات القيت في المساجد واثناء احاديث رمضانية، واكدوا في
  .الشعبية لن تتوقف اال بتحقيق المطالب الشعبية العادلة والمشرعة

كما ان الجبهة االسالمية لتحرير البحرين كانت قد اصـدرت مـذكرة حقوقيـة شـاملة بتـاريخ      
وجهت الى المنظمات الحقوقية العربية والدولية ومركز حقوق االنسان في االمم المتحدة في  10/2/1995
يف، شارحة فيها اوضاع حقوق االنسان الحالية والتدهور الذي يعتريها بصورة كبيـرة منـذ انـدالع    جن

معـتقال،   576االنتفاضة في البحرين، وتضمنت ملحقات موثقة شملت قوائم بعض اسماء المعتقلين بلغت 
  .والشهداء، والمبعدين، والمصابين
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  )35: (الرقم
   16/2/1995: التاريخ

  اتساع االضراب الطالبي: البحرين

  : اضراب الطالب ¨
منذ ان بدأ الطالب في اضرابهم عن الدراسة استجابة للدعوة التي وجهتها الجبهة االسالمية لتحرير 

السلطة القمعية ودعما لمطالب شعبنا البحرين، وطلبة البحرين المطالبون بالحرية، احتجاجا على اجراءات 
العادلة والمشروعة، اخذت حركة االضراب الطالبي تتسع يوما بعد يوم، خصوصا بعد ان انتشرت دعوة 
االضراب في مختلف مناطق البحرين، واصبحت مثار نقاش واسع وتأييد في اوسـاط الطلبـة بصـورة    

  .اساسية واالوساط الشعبية االخرى التي ايدت الخطوة
قالت مصادرنا بأن االستجابة بدأت في االتساع خالل االيام التالية النتهاء عطلـة نصـف السـنة    و

الدراسية، حيث بدأ كثير من الطلبة بمعرفة االمر بعدحضورهم الى مدارسهم والى الجامعة من المنـاطق  
ومن % 50ـ   40المختلفة في البحرين، وتقول المصادر بأن نسبة االضراب بدأت في اليوم االول بنسبة 

، وتتوقـع  15/2/1995وازدادت الى نسبة اعلى يوم امـس االربعـاء   % 75ـ   70ثم تصاعدت الى 
  .المصادر ان تزداد النسبة في االيام القادمة

ومما يدعم موقف الطالب المشرف ودفعهم باتجاه انجاح انتفاضة شعبنا حتى تحقيق المطالب، هـو  
الريادي الحالي ودعم هيئات التدريس للتحرك الطالبي، خصوصـا وان  الدعم الشعبي المتواصل لدورهم 

هذين القطاعين كانا عرضة لحملة القمع الواسعة التي تشن بحق أبناء شعبنا، وقد اعتقلت اعداد كبيرة من 
  .الطالب والمدرسين اثناء التظاهرات الشعبية

  : عوائل المعتقلين ¨
م عوائل المعتقلين امام مبنى وزارة العدل الواقعة تزامنت حركة اضراب الطالب مع حركة اعتصا

في المنطقة الدبلوماسية، وعلى الرغم من اعتداء قوات االمن على المعتصمات من النساء خصوصا، اال 
  .ان اعتصام العوائل الزال مستمرا بصورة يومية أمام وزارة العدل، مطالبين باطالق سراح ابنائهم فورا

المحامين قد طلب من عوائل بعض المعتقلـين، عـدم اتعـاب انفسـهم     مما يجدر ذكره فان بعض 
بمراجعتهم، الن وزارة الداخلية كانت قد طلبت من المحامين التوقف عنن ممراجعـة الـوزارة بشـأن    
المعتقلين حاليا، النهم جميعا يعتبرون موقوفين على ذمة التحقيق لمدة ثالثة شهور، وذلك ح قانون امـن  

المصادقة عليه، وكان ذلك احد اسباب حلة من  1973والذي رفض برلمان  1974عام الدولة الصادر في 
  .1975قبل الحاكم في عام 

مما يجدر ذكره ايضا فان المحامين في البحرين يدعمون حركة عوائـل المعتقلـين، ويتعرضـون    
  .رينللتهديد من قبل السلطة الحاكمة  بسبب موقفهم المشرف الداعم النتفاضة شعبنا في البح

  :قضية العمالة الوافدة ¨
في خطاب موجه من قبل رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد على بن يوسف فخرو، الـى  
رؤساء  الشركات والمؤسسات الخاصة في البحرين، حول قرار وزارة العمـل والشـئون االجتماعيـة،    
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وقد باشرت الـوزارة تنفيـذ بعـض     بتسفير بعض العمالة الوافدة من الذين انتهت مدة اقامتهم في البلد،
االجراءات تلك، اال ان الوزارة تراجعت عن قرارها ذلك والغت قرار التسفير بحق الكثير ممن الغيـت  
تجديد تأشيرات اقامتهم المنتهية، بل انها اعطت تصريحات جديدة الستبدال من قامت بتسـفيرهم بعمالـة   

لشئون االجتماعية بالغاء قرار التسفير السابق، مـع ان  وافدة جديدة، وذلك استجابة المر وزير العمل وا
ذلك القرار كان قد اتخذ في اطار انهاء ازمة البطالة الواسعة في العمالة الوطنية، وذلـك بعـد انـدالع    

مما يجدر ذكـره،  . االنتفاضة الشعبية في البحرين، التي كانت احد مطالبها وضع حل جذري لهذه االزمة
  .يطر عليه افراد من العائلة الحاكمة بصورة واسعةفان القطاع الخاص يس

وتبقى مشكلة البطالة والعمالة الوافدة مشكلة حقيقية شائكة في ظل غياب خطة تنمية وطنية شاملة، 
وفي ظل المصاعب االقتصادية  التي تسود منطقة الخليج حاليا، وسياسة التبذير واالسراف والبذخ التـي  

  .، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من المصاعب االقتصادية وشظف العيشتتبعها تلك العوائل الحاكمة
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  )36: (الرقم
  م2/3/1995: التاريخ

  خيار االنتفاضة: البحرين
م في العام الماضي 25/11/1994توهمت السلطة الحاكمة في البحرين بان الحدث الذي بدأ بتاريخ 

مكن ان يكون حدثا عرضيا ينبغي معاملته بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع احداث سـابقة مشـابهة،   ي
استطاعت ان تقضي عليها بالقمع والكبت، ولكن لم يدر في خلدها بان تلك االحداث السابقة كانـت هـي   

ن اوضاعه، بعـد  المقدمات او الخطوات التي تلزم انتفاضة شعبية تتجدر لتصبح هي خيار الشعب لتحسي
سنوات طويلة من االستبداد والطغيان، فلم يعد التعامل االمني وشريعة الغاب هي الخيار المناسب لحـل  
االزمات التي تعصف بالبحرين، فلذلك يتجدر خيار االنتفاضة الشعبية يوما بعد يوم ليرسم الغد المشـرق  

  .لشعب يطمح لنيل حريته وعزته وكرامته
  :جزيرة سترة ¨

فترة الهدوء النسبي التي سادت خالل شهر رمضان المبارك، عادة الجمـاهير بـالنزول الـى    بعد 
الشارع مطالبة بتحقيق المطالب المشروعة والعادلة، فبعد صالة العيـد صـباح هـذا اليـوم الخمـيس      

م اندفعت جماهير حاشدة في مظاهرة سلمية في منطقة جزيرة سترة الى الشـوارع رافعـة   2/3/1995
تطالب باطالق سراح المعتقلين، وتطالب باعادة الحياة البرلمانية، ورددوا هتافات تندد بسـلطة آل  الفتات 

خليفة ونداءات اهللا واكبر، وطافت المظاهرات شوارع جزيرة سترة، وشـارك فيهـا اهـالي المنـاطق     
وعلـى   متظـاهر،  3000بصورة واسعة حيث بلغ عدد المشاركين  ) الخارجية، واديان، سفاله والمهزه(

الفور عمدت قوات االمن الى محاصرة المنطقة حيث كانت متواجدة فيها مسبقا باعداد كبيرة، وذلك نتيجة 
العالن حالة استنفار شاملة في قوات االمن قبل اربعة ايام من انتهاء شهر رمضان المبـارك، وتقـول   

نزين في المنطقة، ومصفاة مصادرنا بأن قوات االمن الزالت تتدفق على المنطقة، حيث طوقت محطة الب
النفط التي تقع في الجزيرة، كما اخذت باطالق رشقات من الرصاص الحي والمطـاطي وقنابـل الغـاز    

  .المسيل للدموع، وحلقت طائرة مروحية في سماء المنطقة
  : مثلث السنابس، جدحفص والديه ¨

قـة الحصـار الـذي    م مختر2/3/1995اندفعت الجماهير الى الشوارع صباح هذا اليوم الخميس 
اخضع ) البديع(فرضته قوات االمن على المنطقة منذ اربعة ايام سبقت يوم العيد، وقد كان شارع الشهداء

لتواجد امني كثيف، واقيمت حواجز من االسالك الشائكة لفصل مساري الشارع اليمـين عـن الشـمال     
هاجمة المتظاهرين باطالق جسر القدم وحتى دوار جدحفص، وعمدت قوات االمن الى م  امتدادا من 

قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، فرد عليها المتظـاهرون برشـقها بالحجـارة    
  .والزجاجات الحارقة

كما هاجمت قوات االمن بعض منازل المواطنين وشنت حملة اعقتقاالت في منطقة جدحفص، عرف 
عليه بالضرب، واعتقل بعدها هو وزوجته وبناته، كما من بينهم المواطن حسن، حيث اعتدت قوات االمن 

  .تعرضت والدته المسنة للضرب ايضا
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  : الدراز¨ 
م مطالبـة بـاطالق سـراح جميـع     2/3/1995خرجت مسيرة نسائية سلمية صباح اليوم الخميس 

الشـعبية،   المعتقلين، ومنددة باجراءات القمع التي تتبعها السلطة، ورددوا هتافات تطالب بتحقيق المطالب
ومما يجدر ذكره ان اعدادا كبيرة مـن اهـالي الـدراز بـين     . امرأة 150بلغ عدد المتظاهرات حوالي 

  .المعتقلين

  : كرزكان ¨
م في تمام الساعة العاشرة ليال، منددين 1/3/1995تظاهر اهالي منطقة كرزكان ليلة امس االربعاء 

ن بتحقيق المطالب الشـعبية العادلـة والمشـروعة،    بسلطة آل خليفة ومرددين هتافات اهللا اكبر، ومطالبي
وتصدت قوات االمن للمتظاهرين واطلقت عليهم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، 
كما عمدت الى اغالق المنافذ للمنطقة، فرد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة والزجاجـات الفارغـة،   

على الشوارع واستمرت المظاهرة والصدامات حتى الساعة الحاديـة   واقامة المتاريس، وحرق االطارات
  .عشر والنصف ليال

  : يوم العيد ¨
اكتسى عيد الفطر المبارك لهذا العام طابعا مختلفا عن العادات المتبعة لالحتفال به كمناسبة دينيـة  

الت الكبيرة التي تكـون  عظيمة بالنسبة لشعب البحرين المسلم، فقد اختفت مظاهر البهجة والفرح واالحتفا
الطابع المميز لمثل هذه المناسبة، وحلت محلها مشاعر الغضب والحزن، بعد اكثر مـن شـهرين علـى    
انتفاضة شعبنا في البحرين، التي طالبت فيها جماهير الشعب بتطبيق الديموقراطية، واجراء انتخابات حرة 

ولكن السلطة الحاكمة ردت علـى المطالـب    ونزيهة، واطالق الحريات العامة، واحترام حقوق االنسان،
الشعبية والمظاهرات السلمية بعنف وقسوة مفرطين، مما ادى الى سقوط ضحايا كثيرة، قتلـى وجرحـى   

التـي القاهـا   ) خطبتي العيد(ومعتقلين ومنفيين، وكانت االوضاع السائدة في البحرين هي محور الكلمات 
ن ال تراجع عن خيار االنتفاضة حتى تحقيق المطالب الشـعبية،  المتحدثون في صالة العيد، واكدوا فيها بأ

وان سياسة القمع والعنف الرسمية لن تجدي نفعا، ولن تثني الشعب عن االستمرار في االنتفاضة الشعبية، 
وقد كان الحضور كثيفا جدا في المراكز الدينية التي ام صالة العيد فيها رجال ديـن يشـكلون محـاور    

  .معارضة للسلطة
كما وزعت مناشير وملصقات وادبيات للمعارضة بكثافة، تدعوا الى االسـتمرار فـي االنتفاضـة،    
وتؤكد على المطالب الشعبية أثناء الصالة، وكانت ادبيات المعارضة توزع بصورة كثيفة طوال ايام شهر 

  .رمضان المبارك، وتتداول بصورة واسعة بين الناس

  : السلطة تستجدي التأييد ¨
برسائل الـى االنديـة والشـركات والمؤسسـات     ) المخابرات(لطة عبر جهاز امن الدولةبعثت الس

، والمؤسسات التي ترفض )بوثيقة الوالء(الخاصة، تطلب منهم اعالن تأييدهم لسلطة آل خليفة فيما يسمى 
 االنصياع المر المخابرات تتعرض للتهديد والعقاب، كما سعت السلطة الى الحصول على تأييد شخصيات

اجتماعية وتشكيل وفود بذلك، ولكن على الرغم من ذلك فقد رفض الكثير من المؤسسات والشخصـيات  
  .االنصياع لهذه االوامر، بل انها اثارة استهجان االوساط االجتماعية المختلفة
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  : حقوق االنسان ¨
لـوا  معتقل من المواطنين الـذين اعتق  100اعلن حاكم البحرين عن اصدار مرسوم باطالق سراح 

خالل انتفاضة شعبنا، ولكن هذا العدد لم يطلق سراحه حتى اآلن، وهو يشكل عدد ضئيل مـن مجمـوع   
ــ  400معتقل، ولكن السلطة الزالت تصر على عدد الـ  2000المعتقلين الذين يتجاوز مجموعهم الـ 

  .معتقل 500
ا هذا، وفي احصائية تم ومما يجدر ذكره فان حمالت االعتقال العشوائية الزالت مستمرة حتى يومن

فـان عـدد   ) 3، 2، 1(المعزول فقط، سجون رقم) جو(الحصول عليها من مصادرنا الخاصة عن سجن 
معتقـل،   147): 2(معتقل، رقـم  95): 1(رقم: معتقال، موزعين حسب اآلتي 359المعتقلين هناك يبلغ 

ن جميـع السـجون مملـوءة    معتقل، وينقل معظم المعتقلين الذين اطلق سراحهم مؤخرا ا 117): 3(رقم
بالمعتقلين، ويتحدثون عن حاالت تعذيب وحشية جدا، واوضاع سيئة للسجون، وحاالت اهمـال متعمـده   

  .للسجناء، وان السجناء يتناولون وجبة طعام واحدة فقط في اليوم

  : البرلمان االوربي ¨
النتفاضـة الشـعب    م قرارا اكد فيه تأييده المطلـق 15/2/1995اصدر البرلمان االوربي بتاريخ 

البحراني ومطالبه العادلة والمشروعة، كما ادان في نفس القرار سلوك حكومة البحرين القاسي والعنيـف  
في قمع المظاهرات السلمية، وطالب بفتح تحقيق محايد في ادعاءات القتل والتعذيب، وطالـب الحكومـة   

جهاز االمن في البحرين بمغادرة البحرين، مدير ) أيان هندرسون(البريطانية بأن تأمر الضابط البريطاني 
  .نص البيان مرفق مع هذا التقرير
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  )37: (الرقم
  م3/3/1995: التاريخ

  )1(خيار االنتفاضة: البحرين

  : بني جمرة ¨
الفطر المبارك، فقـد  م الذي صادف يوم عيد 2/3/1995استمرت فعاليات االنتفاضة ليوم الخميس 

بتوقيـت البحـرين فـي     30/9نزلت الجماهير في منطقة بني جمرة للشوارع مساءا في تمام السـاعة  
تظاهرات حاشدة، ورددت هتافات تندد بالسلطة الحاكمة، وبنهجها القمعي في مواجهة الجماهير المطالبـة  

ددة نداءات اهللا اكبر، ومطالبة بتطبيق بحقوقها، واستمرارها في اعتقال وتعذيب المواطنين االبرياء، ومر
الديموقراطية، فتصدت لها قوات االمن وبدأت باطالق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطـاطي  
ورشقات من الرصاص الحي بكثافة على المتظاهرين، الذين ردوا عليها برشـقها بالحجـارة واحـراق    

مرار الصدامات بين المتظاهرين وقوات االمـن التـي   اطارات السيارات واقامة المتاريس، ونتيجة الست
  .كما تم استدعاء قوات اضافية في محاولة للسيطرة على الوضع‘ عمدت الى اغالق المنطقة

  : الدراز ¨
وتزامنا مع المظاهرات التي انطلقت في بني جمرة، اندلعت مظاهرات اخرى في منطقة الدراز التي 

لمنطقة بني جمرة، وعلى الفور تحركت قوات االمن ) البديع(شهداءتقع على الطرف المقابل من شارع ال
، وعمـدت الـى   )البديع(المتواجدة في المنطقة والتي كانت قد اتخذت لها مواقع على طول شارع الشهداء

منع المرور على الشارع، وبدأت تلك القوات في مهاجمة المتظاهرين بقنابل الغـاز المسـيل للـدموع،    
اطالق رشقات من الرصاص الحي، الذين ردوا عليها برشقها بالحجارة واحـراق  والرصاص المطاطي و

  .اطارات السيارات واقامة المتاريس على الشوارع
  : كرزكان ¨

م في منطقة كرزكـان، ردد خاللهـا   2/3/1995اندلعت مظاهرات واسعة مساء يوم امس الخميس 
مناوئة للسلطة الحاكمة، ومطالبة باطالق سـراح  المتظاهرون نداءات اهللا اكبر، النصر لالسالم، وهتافات 

  .المعتقلين، وتطبيق الديموقراطية، واجراء انتخابات حرة ونزيهة
وعلى الفور عمدت قوات االمن التي كانت متواجدة في المنطقة بصورة مسبقة، الى اغالقها فـورا  

اصدرت تعميما لجميع قـوات  ومنع الدخول والخروج منها، مما يجدر ذكره فان وزارة الداخلية كانت قد 
االمن تعلن فيه حالة الطوارىء لمدة اربعون يوما ابتداءا من يوم عيد الفطر المبارك، حيث كانت السلطة 
تتوقع اندالع تظاهرات مع انتهاء شهر رمضان المبارك وخصوصا في المناطق التـي كانـت معروفـة    

  .بنشاطها في الفترة السابقة

   :بالد القديم ¨
م بالنزول الى الشارع مرددين بعـض  2/3/1995عات من الشباب مساء يوم الخميس قامت مجمو

الهتافات المناوئة للسلطة الحاكمة، ونداءات اهللا اكبر، وعلى الفور هاجمتهم قوات االمن واطلقت علـيهم  
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قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فرد عليها المتظاهرون برشـقها بالحجـارة واحـراق    
رات السيارات، ونتيجة لكثافة هجمات قوات االمن، انكفأ المتظاهرون الى داخل المنطقة حيث تفرقوا اطا

  .بعدها

  : جريح في المستشفى  ¨
يرقد في المستشفى احد المتظاهرين من بالد القديم الذي اصيب في الرقبه بطلق ناري اطلقته عليـه  

  .م2/3/1995الخميس قوات االمن اثناء مشاركته في التظاهرات صباح يوم 
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  )38: (الرقم
  .م3/3/1995: التاريخ

  ..إرادة التغيير: البحرين

الذي يصادف يوم ثاني عيد الفطر المبارك، يواصل شـعب البحـرين    3/3/1995صباح هذا اليوم 
حقوقة، فعلى الرغم من االجراءات االمنية المشددة االنتفاضة المباركة، يملؤه التحدي واالصرار على نيل 

يوما، فقد استمرت المظاهرات الشعبيه في مختلف مناطق البحرين لليوم  40والعمل بحالة الطوارئ لمدة 
الثاني على التوالي، مؤكدة بأن ال هدوء وال استقرار اال باالصالح السياسي وانهـاء حقبـة االسـتبداد    

  .والطغيان

  :جزيرة سترة ¨
اندفعت الجماهير في جزيرة سترة   3/3/1995في تمام الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الجمعة 

في مظاهرات حاشده متحدية اجراءات الطواري والقمع المشددة لتعلن عن ايمانها بعدالة القضـية التـي   
ظاهرون متاريس انتفض الشعب من احلها كما تعبر عن تصميمها واصرارها على نيل حقوقها، واقام المت

من االخشاب واطارات السيارات امام مداخل كل من الخارجيه، وسفالة و واديان واشعلوا النيـران فـي   
اطارات السيارات، عندما بدأت قوات األمن بمهاجمة المتظاهرين واطلقـت علـيهم الرصـاص الحـي     

جارة كما عمدت قوات األمن والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فرد عليها المتظاهرون برشقها بالح
الى قطع الطرق المؤدية الى جزيرة سترة، ومن الجدير ذكره فانه تتخذ احتياطات امنية مشـددة حـول   

  .المنشأت والمراكز المهمة في الجزيرة

  :كرزكان ¨
استمرت فعاليات االنتفاضة الشعبية في منطقة كرزكان لليوم الثالث علـى التـوالي، فمنـذ مسـاء     

ماضي تواصل جماهير منطقة كرزكان والمناطق المحيطة بها كالدمستان في التظاهر، متحدية االربعاء ال
حالة الطوارىء وأعمال القمع بكل شجاعة وتصيم، ففي تمام الساعة الحادية عشـرة بتوقيـت البحـرين    
اندفعت الجماهير الى الشارع في تظاهرات حاشدة، مرددة المطالب الشـعبية التـي رفعتهـا جمـاهير     

النتفاضة وعلى الفور هاجمت قوات االمن المتظاهرين واطلقت عليهم قنابل الغـاز المسـيل للـدموع    ا
والرصاص المطاطي والرصاص الحي وعمدت الى قطع الطرق المؤدية الى المنطقة وهي تحـاول ان  

ن برشق تعزل المنطقة عن بقية المناطق المحيطة بها في محاولة منها للسيطرة عليها، وقد رد المتظاهرو
قوات االمن بالحجارة، واشعال اطارات السيارات واقامة المتاريس على الشوارع، وتنقل مصادرنا بـأن  
قوات االمن شنت حملة اعتقاالت عشوائية في المنطقة وانها تعتقل كل من تصادفه في طريقها بـدون أي  

منطقة دمستان المجـاورة   مبرر وتمنع التجول وعرف عدد من المواطنين الذين اعتقلوا خالل يومين من
  :لكرزكان
  سنة24محمد حسن احمد سليم، / 2سنة    24جعفر علي حسين مكي، / 1
  سنة21جعفر محمد ابراهيم الماجد، / 4سنة    21عبداهللا احمد حميد، / 3
  سنة25عبدعلي عبداهللا عبدالعزيز، / 6سنة  22ابراهيم يوسف العالي، / 5
  سنة20هالل احمد هالل، / 8 سنة 17علي محمد ابراهيم جواد، / 7
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  سنة22محمد عبدالكريم يوسف، / 10سنة  23احمد عبدالكريم يوسف، / 9
  .سنة23جعفر محمد فاضل المادح، / 12سنة  17حسين علي ابراهيم المطوع، / 11

ومما يجدر ذكره فان عمليات االعتقال تتم على الحواجز التي تقيمها قوات االمن، او التوقيف عبر 
  .التي تجوب الشوارع بصورة مستمرة الدوريات
  :ابوصيبع ¨

) البـديع (نزلت الجماهير من منطقة ابوصيبع والمناطق المحيطة بها التي تقع على شارع الشهداء 
في تظاهرات حاشدة مرددة نداءات اهللا اكبر والنصر لالسالم ومطالبـة بتطبيـق    2/3/95مساء الخميس 

ونزيهة، ومطالبة باطالق سراح المعتقلين وقد هاجمت قوات االمن الديموقراطية، واجراء انتخابات حرة 
المتظاهرين واطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي ومنعت الحركة على 
الشارع العام واغلقت المداخل لمنطقة ابوصيبع والمناطق القريبة منها ورد المتظاهرون على قوات االمن 

  .امة المتاريس على الشوارع وحرق اطارات السياراتبالحجارة، واق
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  )39: (الرقم
  م4/3/1995: التاريخ

  الرد الشعبي: البحرين
هـ هو يوم تفجر الغضب الجماهيري، والرد العملي علـى  1415كان يوم الجمعة الثاني من شوال 

فسياسـة القمـع   . البحرين، الذي يرفض ان يبقى رهينة لالستبداد والظلـم محاوالت طمس كفاح شعب 
واالرهاب اثبتت فشلها واالصرار على االستمرار فيها سيكون حماقة كبيرة، كما ان نفي الحقائق والوقائع 
لن يجدي، ولن يغير من حقيقة انتفاضة شعب يطمح الن يصوغ مستقبله ويطمئن لحاضره، واالسـتمرار  

  .وتجاهل الحقيقة ال يتوقع ان تكون نتائجه حميدة بالنسبة للسلطة الحاكمةفي النفي 
  :كرزكان ¨

م حيـث انـدفعت   3/3/1995تواصلت المظاهرات الشعبية في منطقة كرزكان يوم امس الجمعـة  
جماهير المنطقة الى الشوارع في تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت البحرين، ضـمت الرجـال   

حدية بذلك حالة الطوارىء والحصار الذي فرضته قوات أمن السلطة على المنطقة، وقد حدثت والنساء مت
  .صدامات بين المتظاهرين وقوات االمن قبل ان يتفرق المتظاهرون عند حلول موعد صالة المغرب

  ):البديع(اغالق شارع الشهداء ¨
العاصمة المنامة، بالمنطقة  الذي يربط) البديع(م شهد شارع الشهداء3/3/1995مساء أمس الجمعة 

الشمالية من البحرين، تظاهرات حاشدة اكدت على المطالب الشعبية، وابرزت مدى التصميم الذي يختزنه 
  :شعب البحرين لنيل حقوقه التي انتفض من اجلها، فقد اندفعت الجماهير في كل من المناطق التالية

  : السنابس، جدحفص والديه ¨
ة والنصف مساءا بتوقيت البحرين، نزلـت الجمـاهير الـى الشـوارع فـي      في تمام الساعة الثامن

مظاهرات حاشدة، وكان هدير الجماهير مدويا ومرددا نداءات اهللا اكبر، والنصـر لالسـالم، ومطالبـة    
الخ، وعلى الفور اغلقت قوات االمن الشارع العام، ومنعت المـرور عليـه   .... باطالق سراح المعتقلين

الملك فيصل شرق السنابس وحتى دوار منطقة جدحفص، وقد خيم ظالم دامس على هذه ابتداءا من شارع 
المناطق، وعمدت قوات امن السلطة الى مهاجمة المتظاهرين واطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، 
والرصاص المطاطي والرصاص الحي، ورد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة واقامة المتاريس على 

ارع واحراق اطارات السيارات بكثافة، وشوهدت السنة اللهب من مسافة بعيدة، تنقل مصادرنا بـأن  الشو
الصدامات كانت عنيفة جدا وبدت المنطقة وكأنها تعيش حالة حرب، كما نقلت بأنه وقعت اصابات كثيـرة  

اعة الثانيـة  في كال الطرفين، المتظاهرين وقوات االمن، وقد استمرت الصدامات والمظاهرات حتى الس
  .عشر من منتصف الليل

  :ابوصيبع ¨
في نفس الوقت الذي انطلقت فيه مظاهرات السنابس كانت منطقة ابوصيبع تشهد مظاهرات اخـرى  
شارك فيها ابناء المناطق المحيطة بها، متحدية بذلك كل اجراءات االمن التي فرضتها السلطة، وقامـت  

يهم قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، قوات االمن بمهاجمة المتظاهرين واطلقت عل
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فرد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة واقامة المتاريس على الشوارع واحراق اطـارات السـيارات،   
  .ووقعت مصادمات عنيفة بين المتظاهرين وقوات االمن

  :بني جمرة ¨
بني جمرة لليوم الثاني على التوالي، تزامنا مع نفس المظاهرات اندلعت مظاهرات حاشدة في منطقة 

وكانت هتافات المتظاهرين مدوية يمكن سماعها على مسافة بعيدة، وعلى الفور حاصرت قوات االمـن  
المنطقة وهاجمت المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحـي، فـرد عليهـا    

لشوارع واحراق اطـارات السـيارات، ووقعـت    المتظاهرون برشقها بالحجارة واقامة المتاريس على ا
  .مصادمات عنيفة مما اوقع اصابات

مما يجدر ذكره فأن قوات االمن قد داهمت عدد من المنازل في وقـت سـابق مـن يـوم امـس       
  :مواطنا عرف منهم لحد اآلن سته، هم) 12(م واعتقلت3/3/1995

  .سنة 28جاسم محمد عبد الكريم، /  2. سنة 23عباس عطية سلمان، /  1
  سنة 32يوسف محمد عبدالكريم / 4سنة 25عبدالكريم محمد عبدالكريم / 3
  سنة 25ابراهيم عبدالحميد سلمان / 6سنة  25عبداالمير محمد حسين، / 5
  :الدارز ¨

حيث تقـع منطقـة الـدراز، انطلقـت     ) البديع(على الطرف المقابل لبني جمرة من شارع الشهداء
على التوالي، وعلى الفور حاصرت قـوات االمـن المنطقـة وهاجمـت     مظاهرات حاشدة لليوم الثاني 

المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي والرصاص الحي، ودارت اشتباكات عنيفة 
  .بين المتظاهرين وقوات االمن مما ادى الى وقوع اصابات

نعت الحركة عليه، وكانـت تلـك   وم) البديع(مما يجدر ذكره فان قوات االمن اغلقت شارع الشهداء
القوات متواجدة مسبقا بصورة مكثفة على الشارع، سواء عبر اقامة حواجز تفتيش  او دوريات مسـلحة  

  .تجوب الشوارع
  :منطقة بالد القديم ¨

م وذلك لليوم الثـاني بعـد   3/3/1995وايضا بالد القديم تشهد مظاهرات حاشدة مساء يوم الجمعة 
فور هاجمت قوات االمن المتظاهرين واطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع مظاهرات امس، وعلى ال

والرصاص المطاطي والرصاص الحي، وقد رد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة واقامة المتـاريس،  
  .واحراق اطارات السيارات، ولم تتوفر معلومات عن وقوع اصابات حتى ساعة اعداد هذا التقرير

هـ كان يوما حافال تميز باستمرار وسعة انتشار التظاهرات منذ 1415اني من شوال اذن يوم الث* 
الصباح وبعد الظهر وحتى المساء الى منتصف الليل وسعة انتشارها، اكد فيه شعب البحرين على تصميم 
واصرار لالستمرار في االنتفاضة حتى ينال حقوقه، وعبر عـن احتجاجـه ورفضـه لسياسـة القمـع      

  .، واعلن عن استعداده للعطاء والتضحيةواالستبداد
  :مرتزق جديد) 600(تجنيد¨  

نتيجة التساع االنتفاضة الشعبية، ورفض عناصر الشرطة الوطنية وبعض العناصر االجنبيـة مـن   
قوات االمن اوامر اطالق النار على المتظاهرين، اوقع السلطة في مأزق حقيقي، حيث استعانت في فترة 

لجاري بدأت سابقة بقوات من الحرس الوطني السعودي لقمع االنتفاضة، اال انها خالل الشهر الماضي وا
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مرتـزق مـن   ) 600(بتجنيد مرتزقة جدد من الجنسية اليمنية، وحسب مصادر موثوقة جدا فقد تم تجنيد 
) 400(مرتزق، والدفعة الثانية بلغـت ) 200(الجنسية اليمنية، الدفعة االولى خالل الشهر الماضي وبلغت

  .مرتزق، وقد ادخلوا فورا دورات تدريبية لمقاومة المظاهرات الشعبية
مما يجدر ذكره فان قوات االمن في البحرين تضم مرتزقه مـن مختلـف الجنيسـيات، ويكونـون     

بريطانيين، باكستانيين، هنـود، اردنيـين   : والمخابرات والمعذبين منهم) الشغب(العصب الرئيسي لقوات 
  .ويمنيين
  :انتهاكات حقوق االنسان ¨
لق بموجبه سراح مائة معتقل، ولـم  على الرغم من اعالن حاكم البحرين عن مرسوم اميري يط* 

يطلق سراح اال عدد ضئيل منهم، فقد استمرت السلطة في اعتقال المزيد وبصورة عشوائية، فمع حالـة  
الطوارىء المفروضة وقانون حظر التجول، شن المزيد من حمالت االعتقال في مختلف مناطق البحرين 

  :منها
م وذلك بسبب مشاركته الفعالة 3/3/1995الجمعة اعتقل الشيخ حسن الصائغ يوم : ، مهزه)1(سترة

  .معتقلين) 9:(في تظاهرة نفس اليوم، والقاؤه لخطبة العيد، واديان
معتقال، ذكرت اسمائهم في ) 12:(منهم سابقا، الدمستان) 6(معتقال، ذكرت اسماء ) 12:(بني جمرة

باس مرهون، وحسن عباس جعفر ع: معتقل، وهم) 2:(معتقال، السنابس) 50:(، جدحفص)38(تقرير رقم
  .م1/3/1995مرهون، اعتقال يوم االربعاء 

سنة، من السهلة،  40اعتدت قوات الشغب بالضرب المبرح على المواطن الحاج حبيب المغلق، * 
حتى بدأ ينزف دما، ومن ثم اصيب باغماء نتيجة لذلكن على الرغم من انـه لـم يكـن مشـاركا فـي      

مواطن المذكور كان نزيل مستشفى االعصاب وغادره منذ فترة قصيرة مما يجدر ذكرة فان ال. التظاهرات
  .جدا
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  )40: (الرقم
  م5/3/1995: التاريخ

  االنتفاضة في شهرها الرابع: البحرين

  :كرزكان ¨
جميع الطرق والمداخل اندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات االمن التي كانت قد قطعت 

م  في تمام الساعة الثامنة 4/3/1995لمنطقة كرزكان، التي تقع الى الجنوب من البحرين، في يوم السبت 
مساءا  بتوقيت البحرين، واقامت نقاط تفتيش على الشارع العـام المـؤدي اليهـا، وبمجـرد انطـالق      

ليهم قنابل الغـاز المسـيل للـدموع    المظاهرات عمدت قوات االمن الى مهاجمة المتظاهرين واطلقت ع
والرصاص المطاطي والحي، ورد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة واقامة المتاريس واحراق اطارات 

  .السيارات، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت الكثر من ساعة، قبل ان يتفرق المتظاهرون

  :بالد القديم ¨
والعشاء مباشـرة فـي بـالد القـديم مسـاء يـوم السـبت         انطلقت مظاهرات بعد صالة المغرب

م، وعمدت قوات االمن الى مهاجمة المتظاهرين واطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للـدموع،  4/3/1995
والرصاص المطاطي والحي، فرد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة، واقامـة المتـاريس واحـراق    

  .ة بين الطرفين، ولكن لم تتوفر معلومات عن وقوع اصاباتاطارات السيارات، ودارت اشتباكات عنيف

  :جدحفص ¨
انطلقت مظاهرات حاشدة في منطقة جدحفص التي تقع على بعد كيلومترين الى الشمال الغربي من 

م، وعلى الفور هاجمتها قـوات  4/3/1995المنامة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 
قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والرصاص المطـاطي، فـرد عليهـا    االمن واطلقت عليها 

المتظاهرون برشقها بالحجارة واقامة المتاريس واحراق اطارات السيارات، لم تتوفر معلومات عن سقوط 
  .ضحايا حتى اعداد هذا التقرير

  :رئيس المؤتمر العام الشيخ عبدالحميد الرضي ¨
العربي من لندن، مقابلة تلفزيونية مع رئيس المؤتمر العـام للجبهـة    )B.B.C (اجرى تلفزيوم الـ 

  .االسالمية لتحرير البحرين، حول االنتفاضة في البحرين
وقد اجاب الشيخ الرضي على اسئلة المذيع التي تمحورت حـول االنتفاضـة الشـعبية واهـدافها،     

طر المبـارك، ومحاولتهـا تشـويه    وادعاءات حكومة البحرين بنفي وقوع أي احداث خالل ايام عيد الف
  .الحقائق وتزويرها

وقد اجاب الرضي بأن اهداف االنتفاضة الشعبية معروفة للرأي العام، وهي تتمثل فـي االصـالح   
السياسي، واعادة الحياة النيابية، والعمل بالدستور، وحول المعارضة ووجودها كحقيقة قائمة، وفند نفـي  

يام، وقال بأن االنتفاضة الشعبية بدأت منذ اليوم االول لعيـد الفطـر   الحكومة لوقوع احداث خالل هذه اال
بأن الشعب يتظاهر مطالبا : المبارك، وحول ادعاءات الحكومة بأن الذي يحدث هو تخريب متعمد، اجاب
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بحقوقه بصورة سلمية ولكن الحكومة هي التي لجأت الى استخدام العنف في مواجهتها للجماهير ومطالبها 
  .التي يقرها المجتمع الدولي المشروعة
  :حالة الطواريء ¨

قوات االمن تنتشر بكثافة في البحرين، وتقيم نقاط تفتيش ثابته على الشوارع العامـة، والـدوريات   
  .المسلحة تجوب الشوارع في سيارات تابعة لالمن العام، والمخابرات

  :لنشطة في االنتفاضةوتنتشر تلك القوات بصورة خاصة في المناطق المعروفة بمشاركتها ا
حيث تقام نقاط تفتيش ابتداء من تقاطع شارع الملـك فيصـل، السـنابس     ):البديع(ـ شارع الشهداء

وجدحفص، ابوصيبع، باربار، الدراز وبني جمرة، باالضافة الى ذلك تجوب دوريات مسلحة الشارع جيئة 
  .وذهابا بصورة دائمة

  .ابتداءا من دوار السليمانية وحتى فيما بعد منطقة بالد القديم :ـ بالد القديم
تتمركز قوات من االمن العام على الشارع العام المـؤدي الـى سـترة ومـدخل       :ـ جزيرة سترة

  .الجزيرة، وبعض المراكز المهمة في الجزيرة، وبدوريات مسلحة تجوب الشوارع
  .لحة تجوب الشوارعتقام نقاط تفتيش ودوريات سيارات مس :ــ كرزكان

على عجل وذلك السـتخدامه  ) الفايكنج(انشئ مركز تجمع لقوات االمن في بيوت :ــ اسكان عالي
  .للتحرك بسهولة في تلك المنطقة، وتنتشر قوات االمن على الشارع العام ومداخل المنطقة

كما يالحظ انتشار . جميع محطات البنزين وضعت تحت حراسة قوات االمن :ــ محطات البنزين
  .قوات االمن في كافة مناطق البحرين االخرى

  :حصار جزيرة سترة ¨
نتيجة للدور النشط الذي تقوم به سترة في االنتفاضة الشعبية فقد اقدمت السلطة على معاقبتها، حيث 

ها الخدمات بصورة تامة، فقد تم اخضاعها لحالة تعتـيم  تفرض عليها حالة حصار شديدة جدا، وتمنع عن
شاملة، حيث خيم الظالم على جميع مناطقها، وتتعرض لقطع الماء عنها لفترات طويلة، وتمنـع عنهـا   

  .خدمات التنظيف اليام طويلة
  :حقوق االنسان ¨
ة، حيث تقوم تشن حمالت اعتقال واسعة في مختلف مناطق البحرين، وتتسم تلك الحمالت بالعشوائي 

قوات االمن بايقاف المواطنين على نقاط التفتيش وتنزلهم من سياراتهم وتجـري لهـم عمليـات تفتـيش     
  .واستجواب في الشوارع وتكال لهم الشتائم واالهانات، ويعتقل الكثير منهم

كما تتم االعتقاالت عبر مداهمات المنازل، واالعتداء بالضرب على سـكانها وتوجيـه االهانـات    
  .شتائم لهموال

م وذلـك  3/3/1995اعتدت قوات االمن بالضرب على امراتين في قرية الدمستان، امس السبت * 
  .أثناء مهاجمتهم للمنازل العتقال ابنائهم

  : عرف من المعتقلين* 
سنة، نادر  29سنة، شفيق احمد سلمان،  26؛ طاهر عبدالكريم مبارك، )5(ــ منطقة رأس رمان

جميعهم اعتقلوا بتاريخ . سنة 34سنة، الدكتور حسين رحمة،  27اد الجفيري، سنة، محمد جو 27احمد، 
  م28/2/1995
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  م3/3/1995؛ علي ابراهم المغني، جابر عبد اهللا مطر، اعتقال بتاريخ )2(ــ منطقة العكر
  م 3/3/1995؛ الشيخ عبدالهادي المخوضر، اعتقل بتاريخ )1(ــ السنابس
  م3/3/1995احمد بن علي، اعتقال بتاريخ  ؛ حمزة الحالل، الشيخ)2(ــ جدحفص
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  )41: (الرقم
  م6/3/1995: التاريخ

  شعب تحت الحصار: البحرين
على الرغم من حالة الطوارىء التي تفرضها قوات االمن في مختلف مناطق البحرين، اال ان شعبنا 

الشديد بشجاعة وبسالة نادرتين، ليؤكد للعالم اجمع بأن االنتفاضـة الشـعبية   الزال يقاوم القمع والحصار 
مستمرة حتى تتحقق مطالبنا باالصالح السياسي والعدالة االجتماعية، واقامة نظام اجتماعي اكثر انسانية، 

  .ووضع حد للمعاناة والقهر السياسي
  :منطقة نويدرات ¨

لتي تقع بالقرب من مصنع التكريـر، يـوم االحـد    انطلقت مظاهرات حاشدة في منطقة نويدرات ا
مساءا بتوقيت البحرين، وعلى الفور توجهـت  ) 21.30(م في تمام الساعة التاسعة والنصف 5/3/1995

قوات االمن باعداد كبيرة جدا الى المنطقة، وفرضت حصارا شديدا عليها، وقطعت الشارع العام المؤدي 
من ثم عمدت الى مهاجمة المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع الى المنطقة، واغلقت جميع المداخل، و

والرصاص المطاطي والرصاص الحي، فرد عليها المتظاهرون برشقها بالحجـارة واقامـة المتـاريس    
واحراق اطارات السيارات، وقد استعانت قوات االمن بسيارات االطفاء الطفـاء االطـارات المشـتعلة    

  .ا النيرانوالمتاريس التي اشتعلت فيه
  : منطقة سترة ¨

الباسلة تستمر في المقاومة على الرغم من الحصار الشديد ) سترة(م 5/3/1995في نفس اليوم االحد 
الذي تفرضه عليها قوات االمن منذ بدء اشتعال االنتفاضة الشعبية في اول يوم من شهر شوال، ففي تمام 

بتوقيت البحرين، انطلقت مظاهرات حاشدة في منطقـة  ) 21.45(الساعة التاسعة وخمسة واربعين دقيقة 
، ومنعـت  )سترة(المؤدي الى ) مجلس التعاون(، وعلى الفور عمدت قوات االمن الى قطع شارع )سترة(

الحركة عليه، وهاجمت المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي والرصاص الحي، 
  .ارة ، واقامة المتاريس وحرق اطارات السياراتفرد عليها المتظاهرون برشقها بالحج

  :الجالية االلمانية ¨
اصدرت القنصيلة االلمانية تعميما موجها الى افراد الجالية االلمانية في البحرين يدعوهم الى عـدم  
التحرك في المناطق الحساسة، وان القنصلية على اتم االستعداد الى تسهيل مهمتهم في حالة رغبتهم فـي  

  .البحرين مغادرة
  :حقوق االنسان ¨

تستمر حمالت االعتقال العشوائية بصورة يومية، لمجاميع من ابناء شعبنا، ومن الحاالت التي تـم  
  : رصدها

تقوم المرأة بدور متميز وفاعل في االنتفاضة الشعبية، وفي التحرك مـن اجـل   : ــ منطقة سترة
لى االهانات والشتائم واالعتداء عليهن بالضرب اطالق سراح المعتقلين، وقد تعرضت الكثير من النساء ا

المبرح من قبل قوات االمن كما حصل عند اعتصامهن امام وزارة العدل، واطالق الرصاص المطـاطي  
م اقدمت 5/3/1995عليهن، عند مهاجمة المنازل العتقال ابنائهن او احتجازهن كرهائن، ولكن يوم امس 

  .في منطقة سترة) مهزة(امرأة من قرية ) 11(سلطات االمن على اعتقال احد عشر
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  م3/3/1995عباس علي حبيل، اعتقل بتاريخ * 
  م 5/3/1995مواطنين يوم امس ) 8(القريه، تم اعتقال * 

) 21(م 5/3/1995حتى يوم امـس  ) كرزكان(بلغ عدد المعتقلين في منطقة : ــ منطقة كرزكان
  .المواطنين ومالحقة المنازل مهاجمة في البوليسية بالكال بالسالح، المدججة االمن قوات وتستخدم . معتقال

   :من كل م3/3/1995 بتاريخ اعتقل )العاصمة( المنامة منطقة ــ
  .الساري محمد حبيب /4 الشعلة، صادق /3 مرهون، عبداهللا /2 الحسن، عبد ابراهيم /1

  :من كل م4/3/1995 بتاريخ اعتقل :جمرة بني منطقة ــ
 عطية، سلمان احمد /3  سنة 22 الغانمي، الواحد عبد احمد /2  سنة26 نمي،الغا الواحد عبد علي /1

  .سنة 19 البصري، عباس فاضل /4  سنة 21
م موجها لدائرة الهجرة والجوازات، يمنع فيـه  8/2/1995ــ اصدر وزير الداخلية قرارا بتاريخ 

  .تجديد جوازات المواطنين الذين تم نفيهم من البحرين
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  )42: (الرقم
  م7/3/1995: التاريخ

  عهد الشهداء: البحرين

  :الدراز ¨
م في منطقة الدراز التي تقع فـي المنطقـة   6/3/1995انطلقت مظاهرات حاشدة مساء يوم االثنين 

المن الى حصار المنطقـة  ، وعلى الفور عمدت قوات ا)البديع(الشمالية من البحرين على شارع الشهداء
وقطعت الشارع العام واغلقت مداخل المنطقة ومن ثم عمدت الى مهاجمة المتظاهرين، واطلقت علـيهم  
وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي، فرد عليهـا المتظـاهرون   

ارات والمتاريس، وتنقل مصادرنا بانه برشقها بالحجارة واقامة المتاريس واشعال النيران في اطارات السي
دارت اشتباكات عنيفة بين قوات االمن والمتظاهرين، ونتيجة لكثافة الغاز المسيل للدموع الـذي اطلقتـه   
قوات االمن فقد غطى سماء المنطقة تماما، وانتقل الى المناطق المجاورة، حيث بلغ تاثيرة حتى منطقـة  

  .بني جمرة
المن لم تجرأ على الدخول الى المنطقة وذلك لضراوة المقاومـة التـي   وتنقل مصادرنا بان قوات ا

  .ابداها المتظاهرون في مواجهت قوات االمن، وخيم الظالم على المنطقة نتيجة لقطع التيار الكهربائي

  :تابين الشهيد حسين الصافي ¨
سين علـي  م ذكرى مرور اربعين يوما على استشهاد الشهيد ح6/3/1995صادف يوم امس االثنين 

الصافي في التظاهرات الجماهيرية في منطقة سترة، وقد اقيم احتفاال تابينيا بالمناسبة في المأتم الجنـوبي  
في جزيرة سترة، وقد كان الحضور حاشدا جدا، والقى فيه عدد من المتحدثين كلمـات  ) سفالة(في قرية 

شهيد وكل شهداء االنتفاضة الشعبية، تأبين بحق الشهيد، وتعهدوا بمواصلة الدرب الذي ضحى من اجله ال
واكدوا ان دماء الشهداء لن تضيع هدرا، واننا سوف نستمر في انتفاضتنا حتى تحقيـق المطالـب التـي    

  .ضحى من اجلها الشهداء
  : الجرحى ¨

اكدت مصادرنا اصابة العشرات من المواطنين بجروح نتيجة للصدامات مع قـوات االمـن اثنـاء    
لرصاص الحي عليهم من قبل قوات االمن، وتفيد المصادر بان عدد المصابين في المظاهرات، واطالق ا

  .جريحا) 20(منطقة كرزكان لوحدها قد بلغ 
كما ان هناك كثير من الجرحى في مناطق البحرين المختلفة ولكنهم يمتنعون من الذهاب للمستشفيات 

الذي يحضر عالجهم، وتسبب في اعتقـال  لتلقي العالج الالزم، وذلك بسبب قرار وزارة الداخلية الجائر 
  .الكثيرمن المواطنين

مما يجدر ذكره فان بعض االطباء قد تعرضوا للفصل من اعمالهم او اعتقلوا بسبب رفضهم التخلي 
عن دورهم االنساني وشرف القسم المهني، ومنهم الدكتور حبيب الطريف وزوجته االيرلندية اللذان فصال 

  م 2/3/1995ور حسين رحمة الذي اعتقل بتاريخ من عملهما، ومؤخرا الدكت

  :حقوق االنسان ¨
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واصلت السلطة حمالت االعتقال العشوائية في مختلف مناطق البحرين، وقد تم رصـد عـدد مـن    
  :عمليات  االعتقال خالل االيام الماضية

م كـل  4/3/1995اعتقل بتاريخ ) العاصمة(التي تقع الى الجنوب من المنامة : ــ منطقة الماحوز
  : من 

/  4سـنة    24عيسى مهدي السـبع،  /  3  سنة 13علي السبع، /  2  سنة 24مجيد السبع، /  1
  .سنة 21حسين حسن السبع، /  5  سنة 24احمد حسن السبع، 

معتقال، ومما يجـدر  ) 40(م 2/3/1995بلغ عدد المعتقلين منذ يوم الخميس : ــ منطقة كرزكان
تتم عبر مداهمات عنيفة للمنازل من قبل قوات االمن مستخدمة الكالب االشارة اليه فان عمليات االعتقال 

  .البوليسية في مهاجمة المواطنين
  
  
  

                                       



95 
 

  )43: (الرقم
  م7/3/1995: التاريخ

  تحية الطلبة: البحرين

  : طلبة الجامعة ¨
بتوقيـت البحـرين   ) 10,30(العاشرة والنصف وفي تمام الساعة  7/3/95صباح هذا اليوم الثالثاء 

إنطلقت مظاهرات طالبية سلمية حاشدة إنطالقا من حرم جامعة البحرين في منطقـة الصـخير، وكـان    
المتظاهرون يرفعون صور الشهداء والفتات تطالب بتطبيق الديمقراطية، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، 

ورددوا هتافات تندد بإجراءات السلطة القمعية، وعلى . لينوتطبيق الدستور، وتطالب باطالق سراح المعتق
الفور وصلت قوات األمن محمولة على ظهر شاحنات كبيرة، وسيارات عسكرية صغيرة، وقدرت القوات 

وتنقل مصـادرنا  . سيارات صغيرة، وحلقت طائرة مروحية في سماء المنطقة 10بثالث شاحنات كبيرة و
  .الت تصل الى الجامعةبأن تعزيزات من قوات األمن الز

مما يجدر ذكره فان ادارة الجامعة كانت قد فرضت اجراءات أمنية أخضعت لهـا طلبـة الجامعـة    
، مما جعل الجامعة تخضع الشراف جهاز أمـن الدولـة    1995فبراير  8وزوار الجامعة وذلك بتاريخ 

الجراءات بعد مشاركة الطلبة واتت هذه ا. ، الذي بدأ في تطبيق تلك االجراءات بحق الطلبة)المخابرات(
  .في نشاطات االنتفاضة الشعبية

  :تصريح االمين العام للجبهة ¨
أصدر االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير البحرين سماحة الشيخ محمـدعلي المحفـوظ امـس    

ة تصريحا صحفيا حول االنتهاكات الفظيعة التي يتعرض لها المعتقلون في سجون السلطة الحاكم 6/3/95
في البحرين، في ظل تعتيم شديد، وتجاهل غير مفهوم ومبرر من قبل الجهات الدولية للحقائق والوقـائع  

وناشد المجتمع الدولي لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، واجـراء  . واالوضاع المأساوية التي يواجهها شعبنا
للتحقـق مـن االوضـاع     كما ناشد الصليب االحمر التدخل فـورا .  تحقيق محايد في الجرائم والشكاوى

  . الالانسانية التي يعيشها المعتقلون في ظروف السجن المزرية
ووجه نداء الى االشقاء واالصدقاء والمجتمع الدولي للتضامن مع انتفاضة شـعبنا الباسـلة، ونيـل    

  .حقوقه العادلة والمشروعة

  :حقوق االنسان ¨
لف مناطق البحرين وقد تم رصد عـدد  واصلت السلطة الحاكمة حمالت االعتقال العشوائي في مخت

من عمليات االعتقال خالل االيام الماضية، في منطقة النويدرات البطلة عن طريق مداهمة مجموعة من 
  .م5/3/1995المنازل حيث تم اعتقال كل من يتواجد في المنزل من الذكور وذلك بتاريخ 

  :ــ منطقة نويدرات 
  حسن علي ابودهيم / 3     علي حسن الستري/ 2جعفر حسن عيد    / 1
  حسن علي حسن دهيم / 6كاظم علي ابو دهيم  / 5سعيد علي ابو دهيم / 4
  محمد علي مرهون/ 9حيدر علي حسن دهيم / 8احمد علي حسن دهيم / 7
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  .طالب عبدالهادي حسين حسن/ 10
  ):المهزه(سترة ــ  

الساعة الثالثة صـباحا بتوقيـت   في تمام  3/3/95سنة، اعتقل بتاريخ  28محمد عبدعلي المنامي، 
  .البحرين من منزله
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  )44: (الرقم
  م9/3/1995: التاريخ

  ..تغيير وزاري وشيك: البحرين

  :مدرسة الجابرية ¨
م وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا تظاهر سلميا طالب مدرسـة  8/3/1995صباح أمس 

الجابرية الثانوية الصناعية للبنين الواقعة في منطقة الزنج القريبة من بالد القديم، وعلى الفـور جـاءت   
قوات االمن وقامت بتطويق المدرسة من جميع الجهات وتعرض الكثير من الطلبة للضرب على أيـدي  

  .قوات االمن عندما كانوا يغادرون المدرسة
لبة المدرسة، ورددوا شعارات تنـدد بـإجراءات السـلطة    وقد شارك في التظاهرة عدد كبير من ط

الحاكمة، ونداءات اهللا أكبر، وطالبوا بإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتنقل مصادرنا بأنه شوهد 
  .البعض ينزف من شدة الضرب الذي تعرضوا له من قبل قوات االمن

  :مدرسة أوال ¨
م، فبدال من تأديـة  7/3/1995اإلنتفاضة يوم الثلثاء  طالب مدرسة أوال كانوا على موعد مع تحية

ليتحـول الطـابور   " اهللا أكبر"في طابور الصباح كما هي العادة، رددوا نداء اإلنتفاضة " االميري"السالم 
الصباحي الى تظاهرة سلمية، منددة بإجراءات السلطة الحاكمة القمعية، ومطالبين بتطبيق الديمقراطيـة،  

رة ونزيهة، وعلى الفور تم إستدعاء قوات االمن التي قدمت علـى وجـه السـرعة    وإجراء إنتخابات ح
وطوقت المدرسة من جميع الجهات، وعمدت الى مهاجمة الطلبةواإلعتداء عليهم بالضرب، وإقتحمت الى 

  .فناء المدرسة وإستمرت في إعتداءاتها الوحشية على الطلبة وإعتقلت البعض منهم
لق سراحه بعد تعريضه لوجبة تعذيب أثناء إحتجازه فـي أحـد مراكـز    ويفيد أحد الطلبة الذي أط

  .الشرطة، بأنه وجد السجن ممتأل بالمعتقلين
  :رئيس المؤتمر العام للجبهة اإلسالمية يفند ¨

فند رئيس المؤتمر العام للجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين سماحة الشيخ عبدالحميد الرضي مزاعم 
الشعبية، وأكد بأن اإلنتفاضة الزالت مستمرة، وقد بدأت في التصاعد منذ اليـوم  السلطة بتوقف اإلنتفاضة 

هـ وذلك بعد إنقضاء شهر رمضان المبارك، وقال ان البحرين قد لبسـت  1415االول من شهر شوال 
السواد في يوم العيد على غير عادتها في هذه المناسبة المباركة، وكانت المظاهرات نوعيـة، كمـا فنـد    

: " السلطة بأن أبناء شعبنا يقومون باإلعتداء على المنشأت العامة ويشعلون فيها الحرائق قـائال  إدعاءات
، في محاولة إللصاق تهم جنائية بالمعتقلين )المخابرات(بأن الذي يقوم بتلك االعمال هو جهاز أمن الدولة 

ال الشعب حقوقـه العادلـة   ومقاضاتهم بناءا على ذلك، وأما عن اإلنتفاضة فهي ال تزال مستمرة حتى ين
  .م6/3/1995المشروعة، ورد ذلك في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا من واشنطون يوم االثنين 

  :تغييرات وزارية وشيكه ¨
يتداول في أوساط مقربة من السلطة بأن تغييرا وزاريا وشيك الوقوع، وأنهـم يتوقعـون صـدور    

ال كل من وزير اإلعالم ووزيـر التربيـة ووزيـر    مرسوم بذلك في أية لحظة، وأن هذا التغيير قد يط
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الصناعة، وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تشهد فيه البحرين إنتفاضة شعبية، وتفيد المصـادر بـأن   
  .حالة من التوتر واإلنفعال تسيطر على رئيس الوزراء، وتنعكس هذه الحالة على مجمل تصرفاته

ـ  مما يجدر ذكره فإن طارق المؤيد وزير ا   B.B.Cالعالم تهرب من إعطاء تصريح لتلفزيـون الـ
العربي عندما اتصل به محاوال الحصول منه على تصريح حول األحداث الحالية فـي البحـرين وذلـك    

باإلضافة الى ذلك فإن الوكيل المساعد في وزارة العمل والشئون اإلجتماعية السيد . م5/3/1995بتاريخ 
  .مسئولياته في الوزارة منذ فترةعبداهللا المدني قد أوقف عن أداء 

  :المكافأة المجزية ¨
م، وذلك 8/3/95قدم وزير الداخلية محمد بن خليفة مكافأة مجزية لقوات االمن صباح أمس االربعاء 

على إثر فشل تلك القوات في تأدية إحدى مهامها التي كانت مكلفة بها من قبل قيادتها في منطقة باربـار،  
الوزير قد حضر برفقة إبنه فواز حيث تفاجأت قوات االمن المتواجدة بحضوره وعلى وتنقل المصادر بأن 

الفور بدأ يصرخ فيهم ويشتمهم وهو في حالة من التوتر والغضب الشديد، ومن ثم أخذ يضـربهم علـى   
  .وجوههم وهم في حالة اإلستعداد التام

  :حقوق اإلنسان ¨
طق البحرين وقد تم رصد اإلعتقـاالت التاليـة   تتواصل حمالت اإلعتقال العشوائي في مختلف منا

  :خالل اليومين الماضيين
  .معتقال) 50(بلغ عدد المعتقلين في المنطقة خمسين : ــ منطقة النويدرات

  :أعتقل كل من): مركوبان(ــ سترة 
محمـد  / 4علي كاظم حسن الشايب، / 3محمد جاسم محمد عبدالوهاب، / 2علي حسن عبداهللا، / 1

  . رضا علي
  .محمد جاسم علي/ 7حسين عبداهللا الستراوي، / 6حسين حسن عبداهللا /5

نقل الـى المستشـفى العسـكري بسـبب     : المواطن المعتقل مهدي سهوان، من منطقة السنابس* 
  .اإلصابات التي تعرض لها نتيجة إلخضاعه لعمليات تعذيب وحشية في السجن
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  )45: (الرقم
  م9/3/1995: التاريخ 

  انتفاضة حتى النصر: البحرين

  :منطقة السنابس ¨
م 9/3/1995بتوقيت البحرين، من بعد ظهر هذا اليوم الخمـيس  ) 13.00(في تمام الساعة الواحدة

انطلقت مظاهرات سلمية في منطقة السنابس، وكان معظم المشاركين فيها من النساء، وعلى الفور عمدت 
االمن الى مهاجمة التظاهرة بقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، واستعملت قوات االمـن العصـي   قوات 

الكهربائية في االعتداء على المتظاهرات والمتظاهرين،  ورد عليها المتظاهرون والمتظاهرات برشـقها  
  .بالحجارة، وبدأت تعزيزات لقوات االمن تصل الى المنطقة

دد  بالسلطة الحاكمة واجراءاتها القمعيـة، وتطالـب بـاطالق سـراح     ورددت التظاهرة هتافات تن
المعتقلين، وتطبيق الديموقراطية، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، وعمدت قوات االمن الى شـن حملـة   

  .اعتقاالت واسعة في المنطقة
  .الشغبمن قوات ) 300(بلغ عدد القوات التي نزلت في منطقة السنابس من بعد ظهر هذا اليوم 

  :المنـامـة ¨
تكسر الحصار االمني الذي فرضته السلطة لفترة طويلة بعد اندالع شرارة ) العاصمة(مدينة المنامة

بتوقيت البحرين مساء هـذا  ) 17.30(م ففي تمام الساعة الخامسة والنصف 25/11/1994االنتفاضة في 
قوات االمن ـــ التـي تطـوق    م انطلقت مظاهرة في منطقة المنامة عمدت 9/3/1995اليوم الخميس 

ومنطقة السوق بقوات كبيرة ــ الـى مهاجمـة   ) حي المخارقة(المنطقة التي فيها المآتم والمساجد في 
المتظاهرين واطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، وعلى الفور اغلقت 

  .المتاجر ابوابها وخلت الشوارع من المارة
ر بأنه على اثر المصادمات بين قوات االمن والمتظاهرين شنت قوات االمن حملـة  ونقلت المصاد

اعتقاالت واسعة في المنامة، حيث اعتقل كل من صادفته قوات االمن متواجدا فـي المنطقـة، وتـروي    
شابا مقيدي االيدي من الخلف، وهم يجثون على ركـبهم علـى   ) 15(المصادر بأنها شاهدت خمسة عشر

اسة مجموعة من  قوات االمن التي كانت توجه االسلحة على رؤوسهم مباشرة، وتقوم االرض تحت حر
  .قوات االمن بحملة تفتيش واسعة في المنطقة

  :السنابــس ¨
منطقة السنابس تستأنف المظاهرات التي انطلقت من بعد ظهر هذا اليوم، ففي مسـاء هـذا اليـوم    

اندلعت المظاهرات مجددا، وعمـدت  ) 18.30(نصفم وفي تمام الساعة السادسة وال9/3/1995الخميس 
قوات االمن المتواجدة في المنطقة بكثافة الى مهاجمة المتظاهرين واطلقت عليهم قنابل الغـاز المسـيل   

) المولوتـوف (للدموع والرصاص المطاطي والحي، فرد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة وزجاجات 
ريس على الشوارع، والزالت المصـادمات بـين قـوات االمـن     واشعال اطارات السيارات واقامة المتا

  .والمتظاهرين مستمرة حتى ساعة اعداد هذا التقرير



100 
 

  : بني جمرة ¨
م بتوقيـت البحـرين،   9/3/1995من مساء هذا اليوم الخمـيس  ) 22.00(في تمام الساعة العاشرة 

  .يكم بالتفاصيل الحقاانطلقت مظاهرة في منطقة بني جمرة، في وقت اعداد هذا التقرير، سنواف

  :حقوق االنسان ¨
تتواصل حمالت االعتقال العشوائية في مختلف مناطق البحرين، بصـورة واسـعة سـواء عبـر     
مداهمات المنازل او االعتقال اثناء التظاهرات وعلى الحواجز، وقد تم رصد عدد من االعتقاالت خـالل  

  :االيام الماضية
ن بمداهمات لمنازل المواطنين اآلمنـين يـوم الثالثـاء    قامت قوات االم: ــ منطقة النويدرات

  :م واعتقلت كل من7/3/1995
  عبد الخالق ابراهيم قمبر/  2عبدالجيل ابراهيم قمبر   /  1
  عقيل علي مطر /  4جعفر ابراهيم مشعال    /  3
      خليل ابراهيم الفرهود/  6  قاسم عيد احمد عيد/  5
  علي حسن دهيم شاكر/  8عباس علي احمد خاتم   /  7
  .عباس عبداهللا عباس مال اهللا/ 10جاسم علي مدن         /  9
  

ــ تزعم حكومة البحرين بأنها تمكنت من القضاء على االنتفاضة، ولكن الوقائع اليومية تفنذ هـذه  
المزاعم، فانتشار قوات االمن على مساحة واسعة من ارض البحرين، واالعتقاالت العشوائية الواسعة في 

ساط المواطنين االبرياء، ومحاوالتها الصاق تهم جنائية بهم على الرغم من المطالب الواضـحة التـي   او
يطالب بها شعبنا، وتتمثل في تطبيق الديموقراطية، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، واطـالق الحريـات   

بـق عليهـا صـفة    العامة، وتطبيق الدستور، واحترام حقوق االنسان،  وال نعتقد بأن هذه المطالـب تنط 
  .االرهاب او الجريمة، كما تدعي السلطة في تصريحاتها وبياناتها

  ): جو(سجن  ¨
غرفة، وتنقل  مصادر موثوقة بأنه ) 30(عنابر، وكل عنبر مكون من ) 3(يحتوي على ) جو(سجن 

  .معتقال) 450(معتقلين، ومجموع المعتقلين في هذا السجن حاليا هو ) 5(يحتجز في كل غرفة 
تفيد تلك المصادر بأن جميع السجون ومراكز الشرطة تمتلئ بـالمعتقلين، وبعـض المعتقلـين    كما 

يحتجزون في بعض المخازن التي استعملت كمراكز توقيف مثل المخازن الموجودة بالقرب مـن نـادي   
  .الكويتية احمد الجار اهللا) السياسة(الذي يمكله رئيس تحرير جريدة ) بندر الدار(
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  )46: (الرقم
  م10/3/1995: التاريخ

  طريق النصر: البحرين

فخيـار  . شعبنا يؤكد من جديد تمسكه بخياره الصحيح الذي لجأ اليه بعد ان سدت كل السبل امامـه 
السلطة وطغيانها، الذي  االنتفاضة الشعبية الذي انتهجه كان هو الطريق الوحيد والسليم للرد على استبداد

استمر لحقب طويلة من الزمن، ملغية بذلك ارادة شعبنا الذي كان يتطلع بصورة دائمـة القامـة نظـام    
اجتماعي يحتضن جميع ابناء الوطن حيث تشترك جميع الشرائح االجتماعية في بنائه وتنميته، ويسـوده  

  .مبدأ التعددية السياسية والعدالة االجتماعية

  ):البديع(رع الشهداء منطقة شا ¨
الواقع في المنطقة الشمالية مـن  ) البديع(م كان شارع الشهداء 9/3/1995مساء يوم امس الخميس 

  :البحرين حافال بالتظاهرات الجماهيرية ابتداء من
  :ــ السنابس، جدحفص والديه

بتوقيـت   )18.30(فبعد انطالق التظاهرات في السنابس في تمام الساعة السادسة والنصف مسـاءا  
البحرين، تبعتها مظاهرات اخرى في منطقتي جدحفص والديه متحدية التواجد الكثيف لقوات االمن فـي  
المنطقة، والتي عمدت الى قطع الشارع العام واطلقت الغاز المسـيل للـدموع والرصـاص المطـاطي     

الحارقـة   والرصاص الحي على المتظاهرين، فرد عليها المتظاهرون برشقها بالحجـارة والزجاجـات  
واشعال اطارات السيارات واقامة المتاريس على الشوارع وعند مداخل المناطق لمنع قوات االمـن مـن   

  .الدخول اليها، ودارت مصادمات عنيفة بين قوات االمن والمتظاهرين استمرت لما بعد منتصف الليل
  :ــ منطقة بني جمرة والدراز

ات حاشدة في منطقتي بني جمرة والدراز في تمام اندلعت مظاهر) البديع(على نفس شارع الشهداء 
م حيـث كانـت هتافـات    9/3/1995من مسـاء الخمـيس   ) 22.00(الساعة العاشرة بتوقيت البحرين 

المتظاهرين تسمع من مسافات بعيدة وترددت خالل التظاهرات نداءات اهللا اكبـر بصـورة متواصـلة،    
عية ومطالبة باطالق سراح جميع المعتقلـين وتطبيـق   وشعارات التنديد بالسلطة الحاكمة واجراءاتها القم

  .الخ.. الديموقراطية
وقدمت قوات  االمن بعد انطالق التظاهرات وعمدت الى قطع الطريق العام، والمداخل المؤدية الى 
المنطقتين وهاجمت المتظاهرين باطالق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، فـرد  

واقامة المتاريس على الشـوارع واشـعلت   ) المولوتوف(ون برشقها بالحجارة وزجاجات عليها المتظاهر
  .اطارات السيارات حيث دارت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات االمن

  :منطقة بالد القديم ¨
والى الجنوب الغربي من البحرين في منطقة بالد القديم اندلعت مظاهرات جماهيرية مساء الخميس 

م هاجمتها قوات االمن بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، فرد عليهـا  9/3/1995
  .المتظاهرون برشقها بالحجارة واقامة المتاريس واشعلت اطارات السيارات
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  )47: (الرقم
  م11/3/1995: التاريخ

  صمود وبطولة: البحرين

  :مدرسة الجابرية ¨
للمرة الثانية مدرسة الجابرية الصناعية الثانويـة، تتظـاهر سـلميا صـباح هـذا اليـوم السـبت        

م دعما لالنتفاضة الشعبية ومنددة باجراءات السلطة القمعية، وقد سير الطالب الـذين بلـغ   11/3/1995
بـاجراء انتخابـات حـرة     طالبا مظاهرة سلمية في باحة المدرسة ورددوا هتافات تطالب) 250(عددهم 

ونزيهة للبرلمان، وتطبيق الديمقراطية، واطالق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين، واطالق الحريـات  
  .العامة

وعندما طلب منهم المشرف االجتماعي عدم التعرض لمنشئات وممتلكات المدرسة، ردو عليه الطلبة 
ـ " ئات والممـتلكالت، وان تظـاهراتهم ذات اهـداف    بانهم ليسوا مخربين ليقوموا باتالف وتخريب المنش

  ".واضحة وهي من اجل نبل الشعب لحقوقه التي يطالب بها
ورابطت قوات االمن التي كانت تطوق المدرسة مسبقا خارج المدرسة، ومن ثم عمـدت العتقـال   

وقـوات   الطلبة الذين بدأوا في الخروج، ولكنهم اطلق سراحهم بعد اجراء محادثات بين مدير المدرسـة 
  .االمن

  :كلمات ائمة الجماعة ¨
م حول استمرار االنتفاضة الشعبية حتى 10/3/1995تركزت كلمات ائمة الجماعة يوم امس الجمعة 

تحقيق كامل المطالب الشعبية التي يرفعها المتظاهرون، وان التراجع عن هذه المطالـب ولـن تتوقـف    
العادلة والمشروعة والمتمثلة في احترام المبـادئ   المسيرات الجماهيرية المطالبة بتحقيق مطالب الشعب

والقيم التي يؤمن بها الشعب، وتطبيق الديموقراطية واجراء انتخابات حرة ونزيهة واطـالق الحريـات   
  .العامة واحترام حقوق االنسان االساسية

لـى  كما نددوا باالجراءات القمعية التي تنفذها السلطة بحق شعبنا، واعتـداءات رجـال االمـن ع   
المواطنين االبرياء ، ومهاجمة المنازل اآلمنة وعمليات القمع المتواصلة وتعـذيب المعتقلـين وطـالبوا    
باطالق سراحهم فورا، وادانوا ادعاءات الحكومة الزائفة التي تحاول فيها تشويه انتفاضة شعبنا والصـاق  

  .تهم باطلة بالمعتقلين االبرياء

  :حقوق االنسان ¨
وق االنسان االساسية في البحرين بصورة واسعة فمـن حمـالت االعتقـال    تتواصل انتهاكات حق

العشوائية الى االعتداء غير المبرر على المواطنين والمداهمات الليلية التي تقوم بها قوات االمـن تشـبه   
عمليات عصابات االجرام لترويع المواطنين، والجرائم التي تقترف بحق المعتقلين في سجون السلطة من 

  .جسدي ونفسي وحشيين، واهمال متعمد واذالل تعذيب
م في كـل  2/3/1995وقد تم رصد عدد من االعتقاالت العشوائية خالل االيام الماضية، ابتداءا من 

  :من
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  :ــ منطقة النويدرات
  سنة 25يعقوب يوسف مال اهللا، / 2سنة      19احمد علي ادهيم، /  1
  سنة 14مد مال اهللا، يوسف اح/  4سنة   19علي يوسف مال اهللا، /  3
  سنة 18ياسين علي مال اهللا، /  6   سنة 20علي مكي مال اهللا، /  5
    سنة 25عبداهللا مرهون عبداهللا مرهون، /  7
  سنة  18محمد عبد اهللا عباس، /  9  سنة 13حسين حسن الستري، /  8

  سنة 19عبدالؤوف علي قمبر، / 11  سنة 20محمد احمد نصيف، /  10
  سنة 30جاسم ماجد، /  13سنة             14عباس ماجد، /  12
  .سنة 21عباس علي مطر، /  15  سنة   19رضي عزيز، /  14

  :ـــ بالد القديم
    سنة33عبدالكريم علي الصفار، / 2سنة    34عبدالجبار ميرزا علي، / 1
  سنة 25محمد علي  الصفار، / 4سنة  30عبد الوهاب احمد الشباني، /3
    سنة 18شاكر ميرزا علي، / 6سنة         22جميل ميرزا علي، / 5
  سنة 20عقيل ميرزا علي، / 8سنة         17كامل ميرزا علي ، / 7
    سنة 16عبدالهادي عبداهللا علي، / 10سنة       16جميل احمد علي، / 9

  .سنة17سيدحسين سيدعلي السيدجواد / 12سنة   45محسن عاشور، / 11
  :ــ منطقة العكر

  .سنة 17جابر عيسى خميس، / 2  سنة 24مطيلق، محمد علي ال/ 1
  :ــ باربار

  سنة  18حسين حمزة يوسف، / 2سنة   25مهدي سعيد جاسم المقابي، / 1
  سنة 18عادل عبداهللا فردان الشويخ، / 3
     سنة 15ميرزا محمد علي عيسى رمضان، / 4
  سنة23محمدعبدالحسن الناصر، / 6سنة    15حسن عبداهللا الساري، / 5
  سنة 18زهير عبدالمهدي سبت / 8سنة  27عفر عبدالحسن الناصر، ج/ 7

  : ــ كرانة
    سنة 20عيسى ابراهيم جمعة البصري، / 1
    سنة 22سيد هاشم سيد علوي الخباز، / 2
  .سنة 26سيد سعيد السيد علوي الخباز،/ 3
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  )48: (الرقم
  م14/3/1995: التاريخ

  اصرار الطالب: البحرين

  : جامعة البحرين ¨
قام  طالب ) 11.15(م وفي تمام الساعة الحادية عشر والربع 14/3/1995صباح هذا اليوم الثالثاء 

وطالبات جامعة البحرين بتظاهرة سلمية انطلقت من قرب مكتبة الجامعة وسارت في ارجـاء الجامعـة،   
ورددوا هتافـات تنـدد   " اطالق سراح المعتقلين"و" عودة المبعدين"و" طيةبالديمقرا"حاملة الفتات تطالب 

السنية والشيعية "و" النصر لالسالم"و" اهللا اكبر"بالسلطة الحاكمة وقمع قوات االمن للمتظاهرين، ونداءات 
، وكان المتظاهرون ينتقلون من مبنى جـامعي الـى   "نحن النشاغب بالدستور نطالب"و" بل وحدة وحرية

مرورا بمطعم الجامعة الى مبنى كلية العلوم وانهوا مظـاهرتهم عنـد    27، 28وساروا نحو مبنى  آخر،
  .مسجد الجامعة، حيث اقيمت الصالة جماعة

طالب وطالبة، واستمرت ) 1000(شارك في التظاهرة معظم طالب الجامعة حيث قدر عددهم بألف 
  .التظاهرة لمدة اربعين دقيقة تقريبا

ئيس الجامعة الدكتور ابراهيم الهاشمي، ورئيس شؤون الطلبة عبداهللا الحـواج،  وقد حاول كل من ر
وعميد كلية الهندسة الدكتور حنا مخلوف ايقاف التظاهرة اال ان الطلبة والطالبات استمروا في تظاهرتهم 

لم على الرغم من اخبارهم من قبل رئيس الجامعة بأن قوات االمن سوف تتدخل وتنتهك حرم الجامعة اذا 
يوقفوها، ولكن قوات االمن بقيت تراقب الوضع عن كثب خارج الجامعة حيث كانت اربع سيارات تابعة 
لهم تقف عند بوابة الجامعة الجنوبية واخرى عند البوابة الشرقية الى حين انتهائها، ولم يبلغ عن اعتقاالت 

  .او وقوع اعمال عنف اثناء المظاهرة

  :بنينمدرسة مدينة عيسى الثانوية لل ¨
في نفس اليوم وتزامنا مع تظاهرة الجامعة تظاهر طالب ومدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين سلميا، 

واستمرت حتى نهاية الدوام المدرسي فـي  ) 11.30(وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا
لهتافات التي رددت في وكان الطالب يرددون نفس ا) 13.45(تمام الساعة الواحدة وخمس واربعين دقيقة 

  ".اطالق سراح المعتقلين"و" تطبيق الديموقراطية"و" النصر لالسالم"و" اهللا اكبر"الجامعة، مثل نداءات 
، واكتفت قوات االمن بمراقبة الوضـع مـن   )200(وقد شارك في التظاهرة ما يقارب مائتي طالب 

  .خارج المدرسة ولم تعمد الى الدخول اليها

  : كرزكان ¨
م سارت نساء قرية كرزكان والمناطق المحيطة بها في تظاهرة سلمية منددة 12/3/1995الحد يوم ا

باعمال القمع التي تمارسها السلطة الحاكمة بحق المواطنين العزل، وعمليات االعتقال والتعـذيب التـي   
والمشـروعة  يتعرض لها ابنائهن واخوانهن في السجون، ومطالبات باالستجابة للمطالب الشعبية العادلة 

واطالق سراح المعتقلين وتزايدت اعداد المشاركات بصورة سريعة، ومع مرور الوقت كانـت مجـاميع   
  .جديدة تلتحق بالتظاهرة
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وبدأت قوات االمن تستعد لمهاجمة التظاهرة خصوصا بعد ان ازداد عدد المشاركات بشكل ملحوظ، 
خطط قوات االمن لالعتـداء علـيهن حيـث    اال ان الحالة الجوية تدخلت لصالح المتظاهرات وافشلت م

كثيف البحرين، مما دفـع قـوات االمـن الـى     ) برد(ضربت عاصفة رعدية مصحوبة بامطار غزيرة و
  .االنسحاب فورا من المنطقة

  :حقوق االنسان ¨
تستمر السلطة الحاكمة في انتهاك حقوق االنسان االساسية في البحرين، حيث تواصل قوات االمـن  

تقال العشوائي في مختلف مناطق البحرين، وتعرض المعتقلين لشتى صنوف التعـذيب،  شن حمالت االع
بما يتناقض مع العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق االنسان الصادرة عن االمم المتحـدة ودسـتور   

  :م، وقد تم رصد عدد  من عمليات االعتقال خالل االيام الماضية في كل من1973
  :ــ منطقة القدم

  سنة 22رسول حسن علي، / 2سنة      18علي عبداهللا علي الجهال، / 1
  سنة  35عبد اهللا علي الجهال، / 4سنة         20فيصل هاشم علوي، / 3
  سنة 26سيد جميل هاشم ماجد، / 6سنة     21عبد الهادي احمد علي، / 5

  :ــ منطقة بني جمرة
  سنة      26علي عبد الوهاب الجمري، / 1
  سنة 23ا سعيد العرب، حسني ميرز/2

  : ــ مناطق اخرى
  سنة   19حسين علي، / 2سنة           32حميد عيسى، / 1
  سنة  25علي درويش، / 4سنة        13حسين عبدعلي، / 3
  سنة 27محمد مهدي، / 6سنة      28حمد علي عيسى، / 5
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  )49: (الرقم
  م15/3/1995: التاريخ

  ارادة تنتصر:البحرين

لم تمضي اربع وعشرون ساعة على خطاب رئيس وزراء حكومة البحرين خليفة بن سلمان امـام  
مجلس الشورى المعين الذي عزى فيه سبب االنتفاضة الشعبية الى ايدي اجنبية محـاوال الهـروب مـن    

ي، حتى جاء الرد سريعا من طلبة المدارس صباح االسباب الحقيقة التي ادت الى انتفاضة الشعب البحران
، )نحن النشاغب بالدستور نطالب(و) ياخليفة ارفع ايدك هذا العناد ما يفيدك(هذا اليوم موجها اليه مباشرة 

  .وباالمس كان طلبة جامعة البحرين يرددون نفس الشعارات
الدين والتاريخ والسياسة  اذن القضية ليست كما يدعي رئيس الوزراء، بل هي حركة الوعي بحقائق

واالجتماع واالقتصاد، وشعب البحرين ليس في حاجة الن تحركه ايد اجنبية ليطالـب بحقوقـه سياسـيا    
واجتماعيا واقتصاديا، وحركته ليست وليدة الصدفة، او مرحلة عابرة، بل هي حصيلة تاريخ طويل مـن  

  .اللذين ميزا سلطة آل خليفة النظال السياسي لشعب البحرين في مواجهة االستبداد والقمع
فارادة شعبنا تتجسد في خيار االنتفاضة على الرغم من شراسة القمع وبربريته، وحركة الطالب هي 
حركة وعي وادراك ومسؤولية، كما هي حركة المستقبل، فهل يعي رئيس الوزراء وباقي مسؤولي الدولة 

  ...بأن هذه ارادة تنتصر
  :بنينمدرسة الدراز االعدادية لل  ¨

م تظاهر طالب مدرسة الدراز االعدادية للبنين التي تقع في 15/3/1995صباح هذا اليوم االربعاء 
الى الشـمال مـن المنامـة، وردد    ) البديع(الشمال الشرقي من منطقة الدراز الكائنة على شارع الشهداء

اكمة واجراءاتهـا القمعيـة،   وهتافات تندد بالسلطة الح) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(المتظاهرون نداءات 
  .وطالبوا باطالق سراح المعتقلين

وقد اشترك الغالبية العظمى من طلبة المدرسة في التظاهرة، حيث قدر عدد المشاركين بثمان مائـة  
تهدئة الطالب اال انهم استمروا فـي  ) طالب القحطاني(وبالرغم من محاولة مدير المدرسة ) 800(طالب 

  .قيقة، معبرين فيها عن سخطهم وغضبهمتظاهرتهم لمدة خمسين د
  :مدرسة عبدالعزيز الثانوية ¨

م في تمام الساعة العاشرة وخمسة وثالثين دقيقـة  15/3/1995ايضا في صباح هذا اليوم االربعاء 
الكائنة في الجنوب " العدلية"بتوقيت البحرين، تظاهر طالب مدرسة عبدالعزيز الثانوية التي تقع في منطقة 

وفي رد على خطاب رئـيس  ) اهللا اكبر(، ردد خاللها المتظاهرون نداءات )العاصمة(المنامة  الشرقي من
نحـن النشـاغب   (و) ياخليفة شيل ايدك هذا العناد ما يفيدك(الوزراء خليفة بن سلمان ردد الطلبة هتافات 

وعـودة   ، وطالبوا بـاطالق سـراح المعتقلـين،   )السنية والشيعية بل وحدة وحرية(و) بالدستور نطالب
المنفيين، هذا ولم تتدخل ادارة المدرسة لمنع الطالب من التظاهر، بل وقفوا يراقبون الطلبة وهم يرددون 

  .هتافاتهم داخل حرم المدرسة
  :مدرسة مدينة عيسى الثانوية الصناعية ¨
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 تزامنا مع التظاهرات في المدرستين السابقتين، كان طالب مدرسة مدينة عيسى الثانوية الصـناعية 
التي تقع مقابل جامعة البحرين في مدينة عيسى، يتظاهرون منددين باجراءات السلطة القمعية، ومطالبين 

  .باطالق سراح المعتقلين، واالستجابة لمطالب الشعب العادلة والمشروعة
اذن تستمر انتفاضة شعبنا مفندة ادعاءات انتهائها وزيف التهم الموجهة لها بأن ايديا اجنبية تحركها، 

  .لتؤكد على اصالة انتمائها لشعب يقاوم االستبداد والظلم والطغيان والتآمر والحصار ووطنيتها وصفائها
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  )50: (الرقم
  م17/3/1995: التاريخ

  شعب يقاوم آلة الدمار: البحرين

على االستمرار في انتفاضته الشعبية حتى شعب البحرين يؤكد للعالم اجمع بأنه اصبح اكثر اصرارا 
تتحقق اماله في صياغة غد اكثر عدال وامانا وانسانية مهما اشتدت آلة القمع واالرهاب فـي ممارسـاتها   
الالانسانية، وطغت في تجاوزاتها للدوس على كرامة المواطن وامتهانها، ولم يخفـي المسـؤولون فـي    

. انهم العنف الرسمي كوسيلة وحيدة للتعامل مع شعب البحرينحكومة البحرين ولو للحظة واحدة عن امته
وكان اسلوب القوة الغاشمة هو اللغة التي طبعت سياسة العائلة الحاكمة طوال تاريخهـا فـي مواجهـة    

ولكن بعـد  . الشعب، الذي توسل اكثر الوسائل سلمية للمطالبة بحقوقه السياسة واالقتصادية واالجتماعية
لمائتي عام من الحكم القبلي المتخلف، تنكر هذه العائلة على شعب البحرين حقوقـه  فترة حكم تزيد عن ا

وتعتبره ناقصا، ال يستحق ان يشارك في صياغة واقعه السياسي االجتماعي، في هذا العصر الذي تمكنت 
ا، كثير من شعوب العالم ان تحقق االماني العزيزة على قلبها في المشاركة في صياغة حاضرها ومستقبله

وقد تنبهت كثير من الحكومات المستبدة والدكتاتورية الى حقائق العصر، فهل يمكن لحكومـة البحـرين   
     ؟)خيار الدمار(ورئيسها ان يعوا قبل فوات االوان، ام انهم ماضون في خيار شمشون 

م كانت ارض البحرين مسرحا للمظاهرات الشـعبية التـي   16/3/1995فمساء يوم امس الخميس 
لى المطالب الشعبية العادلة والمشروعة على الرغم من حالة الحصار االمني الشديد التي تفرضها اكدت ع

فـي الشـمال   ) البديع(قوات االمن، فمن السنابس وجدحفص والديه والدراز، على طول شارع الشهداء 
  .وحتى كرزكان والمناطق المحيطة بها في الجنوب امتدادا الى جزيرة سترة

  :سمنطقة السناب ¨
م في تمام السـاعة الرابعـة والنصـف    16/3/1995اندلعت مظاهرات عصر يوم أمس الخميس 

حيث شـارك فيهـا   ) البديع(بتوقيت البحرين في منطقة السنابس، التي تقع على شارع الشهداء ) 16.30(
انت حيث ك) البديع(رجال ونساء، وبدأ تحرك المظاهرة من داخل منطقة السنابس، باتجاه شارع الشهداء 

ترابط قوات كبيرة لالمن منذ ظهر هذا اليوم، وقد رفع المتظاهرون الفتات تطالب بتطبيق الديمقراطيـة،  
  .وعودة الحياة النيابية وتطبيق الدستور، ورددوا هتافات تؤكد على مطالب شعبنا في البحرين

المتظاهرين وعمدت قوات االمن الى اطالق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على 
  .لتفريق التظاهرات، ولكنها استمرت حتى صالة المغرب) في الهواء(والرصاص الحي 

  :منطقة السنابس، جدحفص والديه ¨
مساءا بتوقيـت  ) 21.30(م وفي تمام الساعة التاسعة والنصف 16/3/1995في نفس اليوم الخميس 

السنابس، جدحفص والديـه، متحديـة حالـة    : البحرين، انطلقت مظاهرات في منطقة مثل االباء الساخن
كـز  الحصار االمني الشديد الذي تفرضه قوات االمن المتواجدة بكثافة على طول شارع البـديع، وتتمر 

خصوصا في المناطق الساخنة الواقعة على الشارع، وعمدت قوات االمن الـى مهاجمـة المتظـاهرين    
واطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع والرصـاص المطـاطي والرصـاص الحـي، فـرد عليهـا       

ن المتظاهرون برشقها بالحجارة، واقامة المتاريس واشعال اطارات السيارات، ودارت مصادمات عنيفة بي
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الطرفين حيث كانت قوات االمن تحاول جاهدة تفريق المتظاهرين، اال ان المتظاهرين قاوموا محـاوالت  
  .قوات االمن بتحد واصرار لالستمرار في تظاهراتهم

واوقفت حركة المرور عليه بمجرد ) البديع(مما يجدر ذكره فان قوات االمن اغلقت شارع الشهداء 
  .اندالع التظاهرات

نا بانه شوهدت تعزيزات اضافية لقوات االمن تصل الى المنطقة، وقد تم قطع التيـار  ونقلت مصادر
على نفس شارع الشهداء ) القدم وعين الدار(الكهربائي عنها وعن مستشفى البحرين الدولي وحتى قريتي 

  ).البديع(
  :منطقة الدراز  ¨

، انطلقت مظاهرات في منطقة جدحفص، السنابس والديه: تزامنا مع مظاهرات المثلث االباء الساخن
بتوقيت البحرين من مساء يوم امس الخميس ) 21.30(الدراز الصامدة في تمام الساعة التاسعة والنصف 

م وعلى الفور قامت قوات االمن بمهاجمة المتظاهرين بقنابـل الغـاز المسـيل للـدموع،     16/3/1995
قها بالحجـارة، واقامـة المتـاريس    والرصاص المطاطي والرصاص الحي، فرد عليها المتظاهرون برش

  .واحراق اطارات السيارات وعمدت قوات االمن الى قطع الشارع العام واوقفت حركة المرور عليه
وتنقل مصادرنا بأن مصادمات عنيفة دارت بين الطرفين، حيث كان المتظاهرون يقاومون محاوالت 

  .قوات االمن اخماد التظاهرات بكل اصرار وتحد
ستعدادات قوات االمن بدأت منذ وقت مبكر استعدادا للمواجهات مع المتظاهرين، حيـث  وللعلم فان ا

، وكانت دوريـات  )البديع(تمركز عدد كبير من قوات الشغب في مركز شرطة البديع، الذي يقع في قرية 
وتنتشرقوات اخرى وتقام حواجز على طول الشارع، وخصوصـا  ) البديع(مسلحة تجوب شارع الشهداء 

  .من منطقتي الدراز وبني جمرة بالقرب
  :منطقة سترة  ¨

م في نفس الوقـت الـذي   16/3/1995شهدت منطقة سترة الباسلة مظاهرات حاشدة مساء الخميس 
كانت المناطق االخرى تنتفض مطالبة بحقوق شعب البحرين العادلة والمشروعة، وقد سار المتظـاهرون  

بالسطة الحاكمة واجراءاتها القمعية، ومطالبـة بتطبيـق   مرددين هتافات تندد ) سترة(في شوارع جزيرة 
، وعمدت قوات االمن الى مهاجمة المتظـاهرين  ).... النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(الديمقراطية ونداءات 

بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي، فرد عليهـا المتظـاهرون برشـقها    
لى الشوارع واحراق اطارات السيارت، ودارت اشـتباكات عنيفـة بـين    بالحجارة، واقامة المتاريس ع

الطرفين عندما حاولت قوات االمن تفريق المتظاهرين عن طريـق اسـتخدام العنـف، حيـث قاومهـا      
  .المتظاهرون بضراوة

). العاصـمة (وقد عمدت قوات االمن الى قطع جسرسترة، الذي يربط جزيـرة سـترة بالمنامـة    
والمصادمات العنيفة الى ما بعد منتصف الليل بتوقيت البحرين، ولم يتمكن عمـال  واستمرت التظاهرات 

وموظفي شركة نفط البحرين الذي يداومون في نوبة بعد الظهر في مصنع التكرير الكائن في منطقة سترة 
من مغادرة مركز عملهم بسبب قطع الطرقات من قبل قوات االمن واستمرار المصادمات، وحالة الحصار 

  .شديد التي تفرضها تلك القوات على المنطقةال
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  :منطقة كرزكان ¨
منطقة كرزكان البطلة تؤكد على استمرارها في االنتفاضة الشعبية حتى تحقيق اهداف االنتفاضـة،  

م انطلقت مظاهرة في منطقة كرزكان وشارك فيها اهالي المناطق المحيطة 16/3/1995ففي يوم الخميس 
د بالسلطة الحاكمة واجراءاتها القمعية، وطالبوا باطالق سراح المعتقلين، وتطبيق بها، ورددوا هتافات تند

، وقد عمدت )النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(الديمقراطية، واجراء انتخابات للمجلس النيابي، ورددوا نداءات 
الحـي،  قوات االمن الى مهاجمة المتظاهر بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص 

فرد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة واقامة المتاريس على الشوارع واشعال اطـارات السـيارات،   
وعلى الرغم من العنف الذي لجأت  اليه قوات االمن لتفريق المتظاهرين اال انهـم قـاوموا محاوالتهـا    

  .القمعية بضراوة وشجاعة، واستمرت التظاهرات الى وقت متأخر من الليل
  :يزات سعودية جديدةتعز ¨

وصلت الى البحرين تعزيزات جديدة من القوات الخاصة السعودية لمكافحة المظـاهرات الشـعبية   
وذلك لمساعدة قوات االمن في البحرين على قمع االنتفاضة الشعبية المتواصلة، وقدر عدد القوات التـي  

م، مما يعني ان فترة اقـامتهم  ولوحظ انهم وصلوا مع عوائله) 400(وصلت مؤخرا الى اربعمائة عنصر 
سوف تطول في البحرين، حيث تشير توقعات المراقبين الى استمرار االنتفاضة الشعبية وتصاعدها مـع  
دخول عوامل اضافية جديدة، وذلك على الرغم من النفي الرسمي المتواصل لوقوع احداث وآخرها كـان  

  .خطاب رئيس الوزار في مجلس الشورى المعين
ره فان السعودية كانت قد ارسلت قوات قمع مسبقا للمشاركة في قمع انتفاضة شـعبنا  مما يجدر ذك

  .الباسلة والزالت اعداد كبيرة من تلك القوات تشارك في اعمال القمع حاليا
  ):العاصمة(حصار منطقة المنامة   ¨

ق كثيرة الى حالة حصار مشددة حيث تنتشر قوات االمن بكثافة في مناط) العاصمة(تخضع المنامة 
وتقام نقاط تفتيش كثيرة وتجوب دوريات مسلحة في سيارات شـوارع المنامـة،   ) العاصمة(من المنامة 

وتقوم بمراقبة المراكز الهامة وتراقب حركة الناس، وتخضع ممن تشتبه فيهم لتحقيق وتفتيش دقيق، حيث 
ه، وتسود حالة من التوتر الشديد يتقرر اعتقالهم او تركهم بناء على التحقيق الميداني والفوري الذي تجري

  .اجواء المنامة بصورة عامة
  :حقـوق االنسان  ¨

تنتهك حقوق االنسان بصورة واسعة في البحرين، وتشمل تلك االنتهاكات عمليات االعتقال العشوائي 
المستمرة، حيث ترافق تلك العمليات اعمال عنف متعمد من قبل قوات االمن بحق المواطنين االبريـاء،  

يمارس التعذيب على نطاق واسع في السجون، ويحرم المعتقلين من الحقوق الدنياء التي يـنص عليهـا   و
م والقانون الخاص بالسجناء الصادر عن هيئة االمم التحدة، وتسود حالـة مـن االهمـال    1973دستور 

فية، مثل قانون امن المتعمد للمعتقلين، الذين يعتقلون في ظروف سيئة للغاية، ويتم ذلك تطبيقا لقوانين تعس
م ويحرم المعتقلون من المحاكمات المنصفة التي ترتقي للمعـايير الدوليـة   1974الدولة الصادر في عام 

  :العادلة، وقد تم رصد عدة انتهاكات لحقوق االنسان خالل االيام الماضية
  :ــ منطقة سار
  :م عن طريق مداهمة منزلهم كل من12/3/1995اعتقل يوم االحد 
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  سنة 18عقيل عبد الرحيم احمد، / 2سنة    28عبد الرحيم احمد، احمد /1
  سنة 30شهاب عبد الرحيم احمد / 3

  :ــ منطقة بني جمرة
قضية اعتقال علي عبد الوهاب الجمري، هاجمت قوات الشغب منزل المواطن المـذكور وقامـت   

ـ  ه وانتزعـوه مـن    بكسر باب البيت ومن ثم هجمت على غرفة نومه، حيث كان نائما مع زوجته وطفل
  .فراشه وصادروا ممتلكاته الشخصية، ومنها جهاز كمبيوتر شخصي

احمد متروك، اطلقت قوات االمن قنابل الغاز المسيلة للدموع علـى منـزل المـواطن المـذكور،     
  . وهاجمت المنزل مما تسبب في اجهاض زوجته التي كانت حامال في الشهر السادس

  ):العاصمة(ــ المنامة 
  :م كل من15/3/1995م االربعاء اعقتل يو

  حجي مجيد مسعود/ 2سنة       35الشيخ عبدالشهيد الستراوي، / 1
  .فؤاد الحساوي/ 3
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  )51(:  رقمال 
  م18/3/1995: التاريخ

  المعارضة حقيقة قائمة: البحرين

الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا، وقـالوا حسـبنا اهللا ونعـم    ( 
  ).الوكيل

يوما بعد آخر تتسع حركة المعارضة وتتجذر اكثر، حيث تدخل عوامل مضافة في الوقـت الـذي   
لقمع واالرهاب، تستمر السلطة في ارتكاب مزيدا من االخطاء وتتخبط في اجراءاتها، وتزيد من جرعات ا

بواسطة جهاز االمن الذي خصصت له االولوية ضمن برنامج رئـيس وزراء البحـرين حيـث خولـه     
صالحيات واسعة بحيث تحولت ممارساته شبيهة بتلك الجرائم البشعة التي اليمكـن ان يقترفهـا غيـر    

  .عصابات االجرام العريقة
هي حقيقـة  ) مجلس الشورى المعين(وحركة المعارضة التي شتمها رئيس الوزراء في خطابه في 

قائمة تتجسد في انتفاضة شعب البحرين الباسلة التي هي تعبير عن حركـة المسـتقبل بأفقـه االنسـاني     
الرحب، الطامحة لبزوغ غد مشرق يضع حدا لسلطات القمع واالستبداد والطغيان وتؤسس لنظام سياسي 

تي يؤمن بها، ويحترم الحق فـي المعارضـة،   ــ اجتماعي، يحترم مشاعر الشعب والقيم والمبادىء ال
وتسوده العدالة االجتماعية، ويطلق الحريات العامة، ويطبق مبدأ الرقابة الشعبية والمحاسبة ويؤمن بمبدأ 
التعددية، ويعتمد مبدأ الحوار الديمقراطي السلمي واالنتخابات بدال من القسر واالكراه، ويحتـرم حقـوق   

  .ولوياته التنمية االجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص وبناء المجتمع المنتجاالنسان االساسية، وتكون ا

  :منطقة نويدرات ¨
لليوم الثاني على التوالي يواصل سكان منطقة النويدرات والمناطق القريبة منها تظاهرهم منـددين  

جماعـة   بالسلطة الحاكمة واجراءاتها القمعية، واحتجاجا على اعتقال االستاذ عبدالوهاب حسـين امـام  
المنطقة والشخصية االجتماعية البارزة التي تبنت العريضة الشعبية، واعدادا كبيرة من سكان المنطقـة،  

بعد ظهر هذا اليوم، انطلقت مظاهرة في منطقـة نويـدرات   ) 16.30(ففي تمام الساعة الرابعة والنصف 
المطالب الشـعبية، وعلـى الفـور     مطالبة باعادة الحياة النيابية واطالق سراح المعتقلين والسجناء وباقي

وسـدت  ) شارع التعـاون (عمدت اقوات االمن الى محاصرة المنطقة ومنعت الحركة على الشارع العام 
جميع منافذ المنطقة، واطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع، والرصاص المطـاطي والحـي، ورد عليهـا    

ي الشوارع واحـراق اطـارات السـيارات،    المتظاهرون الغاضبون برشقها بالحجارة واقامة المتاريس ف
  .والزالت التظاهرات مستمرة حتى كتابة هذا التقرير

مما يجدر ذكره فان الحصار الذي فرضته قوات االمن على منطقة نويدرات استمر حتى وقت مبكر 
من صباح هذا اليوم، واخضع الداخلون والخارجون منها الى تفتيش وتحقيق، ولم يتمكن كثير من سـكان  

  .المنطقة من مغادرتها

  :مدرسة الجابرية ¨
م فـي تمـام السـاعة    18/3/1995انطلقت مسيرة في مدرسة الجابرية صباح هذا اليوم السـبت  

النصر (و) اهللا اكبر(بتوقيت البحرين، منددة باجراءات السلطة الحاكمة القمعية، ومرددة نداءات ) 11.50(
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ومطالبة باطالق سراح المعتقلين والسـجناء، وتطبيـق   ) فيدكياخليفة شيل ايدك هذا العناد ماي(و) لالسالم
الخ، وعلى الرغم من تدخل ادارة المدرسة في محاولة منها اليقاف المسيرة اال ان الطلبـة  .. الديمقراطية

  .استمروا في مظاهرتهم واكدوا على ان االنتفاضة مستمرة حتى تتحقق المطالب الشعبية

  :بنينمدرسة عبدالعزيز الثانوية لل ¨
بتوقيـت  ) 10.30(م وفي تمام الساعة العاشـرة والنصـف   18/3/1995صباح هذا اليوم السبت 

") العاصـمة "احدى ضـواحي المنامـة   (البحرين، مدرسة عبد العزيز الثانوية الواقعة في منطقة العدلية 
النصر (و) اهللا اكبر(يواصل طلبتها التظاهر منددين بالسلطة الحاكمة واجراءاتها القمعية، ورددوا هتافات 

ال اله اال اهللا خليفة (و) الموت آلل خليفة(و) مطلبنا العدالة خيارنا الشهادة( و) هيهات منا الذلة(و) لالسالم
وقد بلغ عدد المتظاهرين . واكدوا على مواصلة االنتفاضة حتى تتحقق المطالب الشعبية العادلة). عدو اهللا
  .طالب) 300(حوالي 

لمدرسة في اقناع الطلبة بانهاء مظاهرتهم، عندها تم االتصال بقوات االمـن حيـث   ولم تفلح ادارة ا
وصلت سيارة تابعة لقوات االمن  وحاولت التدخل اال ان الطلبة قذفوها بالحجارة، ووصـلت تعزيـزات   

  .اضافية  لقوات االمن، اال ان الطلبة استمروا في تظاهرهم

  :منطقة نويدرات ¨
م كانت منطقة نويدرات التي تقع في جزيرة سترة بالقرب من مصنع 17/3/1995يوم امس الجمعة 

تكرير النفط، مسرحا لتظاهرة شعبية، شارك فيها سكان المنطقة رجاال ونساءا وقـدر عـددهم بسـتمائه    
خمسائة رجل ومائة وخمسون امرأة، وجاءت التظاهرة بعد اداء صالة الجماعة من يوم ) 650(وخمسين 

يخ احمد في وسط القرية، وبدأت في تمام الساعة الواحدة والنصـف بعـد الظهـر    الجمعة في مسجد الش
بتوقيت البحرين، ورفعت التظاهرة الفتات تطالب باطالق سراح المعتقلين والسجناء، وعـودة  ) 13.30(

امة امة (و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(جميع المبعدين واعادة الحياة النيابية، ورددت هتافات عديدة منها 
نحـن النشـاغب بالدسـتور    (و) هيهات ننسى المساجين(و) هيهات منا الذلة(و) اسالمية الشيعية السنية

بتوقيت ) 13.52(وفي تمام الساعة الواحدة واثنان وخمسون دقيقة . ، وكانت التظاهرة سلمية تماما)نطالب
نابل الغاز المسـيل  عنصر وبدأوا باطالق ق 150ــ  100البحرين وصلت قوات االمن قدر عددها من 

للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي، ورصاص الدمدم بغزارة على المتظاهرين، واسـتمرت  
  .بتوقيت البحرين) 17.15(حتى الساعة الخامسة والربع مساءا 

وسـيارات صـغيرة عسـكرية    ) 2(كما عمدت قوات االمن التي وصلت على ظهر شاحنات عدد 
ومنعـت  ) شارع التعاون(رة المنطقة واقامة حواجز على الطريق العام الى محاص) 8(عدد ) الندروفر(

  .حركة المرور عليه، وسدت مداخل المنطقة حيث منعت الخروج منها اوالدخول اليها

  :اعتقال االستاذ عبدالوهاب حسين ¨
شنت قوات امن السلطة حملت اعتقاالت عشوائية واسعة في منطقة نويدرات شملت حوالي خمسين 

) 20.00(م في تمام الساعة الثامنـة مسـاءا   17/3/1995مواطنا، وذلك بعد مظاهرة يوم الجمعة ) 50(
بتوقيت البحرين، وذلك في عملية مداهمات واسعة لمنازل المواطنين، وكان على رأس المعتقلين االستاذ 

ة والتي شـدد  عبد الوهاب حسين، ويأتي اعتقال االستاذ حسين بناءا على توجيهات رئيس الوزراء االخير
فيها على اعتماد الحل االمني كاسلوب وحيد للتعامل مع انتفاضة شعبنا في البحرين، ويمثل اعتقال االستاذ 
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انتهاك صارخ لحق التعبير عن الرأي، واالستمرار في خنق الحريات العامة في البحرين، فاالستاذ حسين 
ب على القاء محاضرات ثقافية في المسـجد  هو امام جماعة مسجد الشيخ احمد في قرية نويدرات، وقد دأ

المذكور ذات مواضيع متعددة، وكان ينبذ العنف، واثناء االنتفاضة الشعبية اسـتمر فـي دوره التثقيفـي    
وفي محاضرتة االخيرة تطرق الى عدة . لتوعية المجتمع وحثه على تحمل مسؤولياته االجتماعية السياسية

  : ها في النظام السياسي وهيالشروط التي ينبغي توافر: نقاط منها
  .حق الرقابة الشعبية وحق المعارضة، وحق التعبيرعن الرأي واحترام الرأي اآلخر

المجرد من أي صالحية، الذي يقتصـر دوره فقـط   ) مجلس الشورى المعين(كما وجه االنتقاد الى 
وليس لهذا المجلس أي  على تقديم االستشارة في بعض القضايا التي توكل اليه من جانب رئاسة الوزراء،

دور في حل المشاكل التي تعيشها البالد، سواء كانت سياسية اجتماعية اقتصادية او ثقافية، وقـال بـأن   
  . المعروف عن هذا المجلس هو مجلس التجار واالعيان

بأن الحل يكمن في االستجابة الى المطالب الشعبية، وبأن الشـعب  : ووجه خطابه الى الحكومة قائال
وقف عن المطالبه بحقوقه، حيث انها مطالب موضوعية ودستورية عادلة، يكفلها الدين االسـالمي  لن يت

  .والمواثيق والمعاهدات الدولية
وحذر من التخبط في االجراءات من قبل الحكومة التي سوف تدخل البالد في دوامة يصعب علـى  

  .منصف بشأنهاأي شخص مخلص يسعى لتخليص البالد من المشاكل في التوصل الى حل 

  :حقوق االنسان ¨
تستمر السلطة الحاكمة في البحرين في انتهاكات حقوق االنسان االساسية بصورة واسعة، وتتم تلك 

م كانت 17/3/1995االنتهاكات بتغطية سياسية تامة من قبل رئاسة السلطة التنفيذية، ويوم امس الجمعة 
قامت بشن حملة اعتقاالت عشوائية ومداهمة منازل منطقة نويدرات مسرحا العتداءات قوات االمن حيث 

بتوقيت البحرين، ) 20.00(في تمام الساعة الثامنة مساءا ) 50(المواطنين واعتقال حوالي خمسين مواطنا 
  :عرف منهم

)     اداري فـي شـركة بتلكـو   (جعفر الشيخ منصور الستري/ 2االستاذ عبد الوهاب حسين      / 1
  منصور الستري المحامي عباس الشيخ / 3

  حسن عبد اهللا سرحان / 5محمد علي الشيخ منصور الستري         / 4
  محمد علي ابو دهوم / 8احمد جعفر سرحان   / 7عيد جعفر سرحان   / 6
  سنة 50يعقوب يوسف مرهون، / 10محمد رضا علي احمد درباس   / 9

  ةسن 28منصور اليريوري، / 12سنة    35يعقوب يوسف العيداني، / 11
  سنة 48منصور زيد، / 14سنة         30جعفر اليريوري، / 13
  سنة 25عبد اللطيف عبد اهللا سرحان / 16سنة  18علي حسن هتون / 15
  سنة  36حسين جعفر سرحان /18سنة  23عبدالجليل عبد اهللا سرحان /17
  .سنة 28عباس علي عباس، / 20سنة     48علي حسين مال، / 19

  :ةــ منطقة العكر الشرقي
  سنة 18مجيد علي محسن زهير / 2سنة  20محمد علي محسن زهير / 1
  سنة 14عباس يوسف المغني، / 4سنة   14حسين ابراهيم محمد علي / 3
  .سنة 13فاضل حسن جاسم، / 6سنة       12محمد حسن جاسم، / 5
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  ):واديان(ــ منطقة سترة
  سنة  27صادق عيسى مرزوق / 2سنة   20عبدالرسول ابراهيم مهدي / 1
  سنة  23حسن عبد اهللا احمد طوق، / 4سنة   25حسن عيسى مرزوق / 3
  سنة  28عباس العرادي، / 6سنة          25يوسف احمد كاظم، / 5
  سنة 20عمار احمد كاظم، / 8سنة            19ياسر احمد كاظم، / 7
  جعفر سلمان صليل   / 10سنة     19سين علي، عادل عبدالح/ 9

  سيدعلوي سيد حسين  / 12سيدعدنان سيد حسين              / 11
  خليل علي حرز/ 15حسن عبداهللا كويد   / 14جعفر احمد الصياح  / 13
  ياسر حسن فرحان       / 17علي حسن فرحان                  / 16
  محمد حسن الخياط  / 19    عبدالزهراء عبداللطيف         / 18
  مصطفى عبد علي الخياط / 21عيسى علي الخياط                 / 20
  .محمد عبدعلي المنامي/ 23جعفر محمد علي اضرابوه         / 22

  سعيد فايز عبداهللا: ـــ القرية
  :ـــ منطقة المرخ

  سيدعدنان احمد حسن/ 2سيد محمد سيد عبدالعزيز سيد حسين    / 1
  سيد منير موسى ناصر   / 4سيدعلي سيد احمد بن محمد             / 3
  محمود احمد ضيف  / 6سيد حسين موسى ناصر                / 5
  مصطفى ابراهيم حسين  / 8ياسر فؤاد محسن                       / 7
  .سيد جابر سيد طاهر سيد محمد/ 9
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  )52: (الرقم
  م20/3/1995: التاريخ

  العين تقاوم المخرز: البحرين

تستمر المواجهات بين المتظاهرين وقوات االمن في البحرين في مناطق واسعة، وتسـتخدم قـوات   
االمن الذخيرة الحية على نطاق واسع، وتتبع اساليب وحشية في مهاجمة المواطنين العزل الذين يتصدون 

) مجلس الشورى المعـين (داءاتها بكل شجاعة، ويأتي ذلك بعد الخطاب الذي القاه رئيس الوزراء في العت
واصراره على اعتماد القوة كحل وحيد في مواجهة مطالب الشعب المنادية باالصالح السياسي وتطبيـق  

ستبداد وتصعيد الديمقراطية، فرئيس الوزراء مصر على ان مستقبل البلد هو في االستمرار في سياسة اال
  .القمع، بينما شعبنا يرى ان الحل يكمن في الديمقراطية

  : جرحى نويدرات ¨
مسرحا لصدامات عنيفة بـين اهـالي المنطقـة    ) نويدرات(م كانت منطقة 18/3/1995يوم السبت 

وقوات االمن التي كانت تهاجم منازلهم مستخدمة قنابل الغاز المسيل للـدموع والرصـاص المطـاطي    
كمـا  . الحي بغزارة، وقد وقع نتيجة لذلك كثير من الجرحى في اوساط المـواطنين العـزل   والرصاص

هاجمت تلك القوات مسجد الشيخ احمد ومسجد الشيخ خلف ومأتم الحاج علي ابودهوم ومأتم آل معـراج  
ـ  وا ومأتم حسن بن علي، مما يبدوا على اتجاه السلطة لمهاجمة المراكز الدينية بصورة متعمدة حيث اطلق

قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي على محتويـات المسـاجد والمـآتم    
  .وحطموها

وتنقل مصادرنا بأن المواطنين تصدوا لقوات االمن التي وصلت الى المنطقة مقتادة االسـتاذ عبـد    
ة المتاريس علـى  الوهاب حسين، مما فجر الوضع حيث قام المواطنون باشعال اطارات السيارات واقام

) 120(الشوارع، واستمرت الصدامات حتى وقت متأخر من الليل، واعتقل حـوالي مائـة وعشـرون    
  :مواطنا، وعرف من الجرحى الذين اصيبوا باصابات بليغة كل من

  . محمد علي جاسم اسماعيل، اصابته رصاصة في الكتف/ 1
    محمد علي ابودهوم، اصيب برصاصة وتعرض الى نزيف حاد  / 2
  .سنة 25حسن يوسف اسماعيل، / 3

  : جريح في العناية القصوى  ¨
الواقعـة علـى   ) الديه(اثر المواجهات العنيفة التي وقعت بين قوات االمن والمتظاهرين في منطقة 

حيث اطلقت قوات االمن قنابل الغاز المسيل للـدموع، والرصـاص المطـاطي،    ) البديع(شارع الشهداء 
واستخدمت قوات االمن المدرعات في مهاجمة المتظاهرين، ورد المتظاهرون والرصاص الحي بغزارة، 

برشقها بالحجارة واحراق اطارات السيارات واقامة المتاريس على الشوارع، ونتيجة لالستخدام الكثيـف  
احمد (للذخيرة الحية، فقد اصيب العديد من المتظاهرين باصابات بالغة، واعتقل احد المواطنين المصابين 

حيث قام اهالي ) جدحفص(اال ان قوات االمن القت جثته في احد شوارع مدينة ) سنة 26ي منصور، رض
المنطقة بنقله الى مستشفى البحرين الدولي، وادخل على الفور وحدة العناية القصوى وهو في حالة حرجة 

  .جدا، نتيجة الصابته بعدد كبير من الرصاص في جسمه
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  :اعتقال االستاذ حسن مشيمع  ¨
شنت قوات االمن حملة اعتقاالت واسعة في مختلف مناطق البحرين، وخصوصا المناطق التي تشهد 
تحرك جماهيريا نشطا معارض للسلطة الحاكمة، وخالل اليومين الماضيين طالت هذه االعتقاالت بعـض  

طبيـق  الشخصيات المعارضة والتي كان لها دور بارز في التأكيد على المطالـب الشـعبية المناديـة بت   
االسـتاذ  (الديمقراطية، وتطبيق الدستور واحترام حقوق االنسان االساسية في البحـرين، فبعـد عتقـال    

م حيث تسـبب اعتقالـه فـي وقـوع     18/3/1995يوم السبت ) نويدرات(في منطقة ) عبدالوهاب حسين
) حسن مشيمع االستاذ(مصادمات عنيفة بين سكان المنطقة وقوات االمن، اقدمت قوات االمن على اعتقال 

م وتاتي حمالت االعتقال هذه على ضوء توجيهات رئيس 19/3/1995يوم االحد ) جدحفص(من منطقة 
مما ينذر بتصعيد وتيرة القمع الحاليـة  ) مجلس الشورى المعين(الوزراء التي اعلن عنها في خطابه في 

  .وادخال البالد في حالة متفجرة يصعب التكهن بنتائجها المستقبلية
  :ة المدارسطلب  ¨

يواصل طلبة المدارس تظاهراتهم المنددة بالسلطة الحاكمة واجراءاتها القمعية، ويعلنون عن رفضهم 
لالستبداد والطغيان، ويطالبون بتطبيق الديمقراطية، واجراء انتخابات حرة ونزيهـة، واحتـرام حقـوق    

مطالبة باطالق سـراح المعتقلـين   وال) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(االنسان االساسية، ويرددون نداءات 
والسجناء الذين من بينهم الكثير من زمالئهم الطلبة وأبائهم المدرسين، وكل يوم يمر تـزداد المشـاركة   
الطالبية اتساعا، وتضاف مدارس اخرى الى قائمة المدارس المنتفضـة، ففـي صـباح امـس االحـد      

  :يةم شاركت المدارس التالية في االنتفاضة الطالب19/3/1995
  :ــ مدرسة الجابرية

تظاهراتهم المنـددة بالسـلطة   ) الزنج(واصل طالب مدرسة الجابرية الصناعية الثانوية في منطقة 
الحاكمة واجراءاتها القمعية معلنة تضامنها مع انتفاضة شعبنا لالسبوع الثاني على التوالي، متحدية بـذلك  

االستمرار في االنتفاضة حتى تتحقق كافـة المطالـب   كل التهديدات التي اطلقت بقمعهم، ومؤكدين على 
  .الشعبية

  :ــ مدرسةعبدالعزيز
طالب مدرسة عبدالعزيز الثانوية، يستمرون في تظاهراتهم معلنين عن تضامنهم مع انتفاضة شعبنا 
وذلك لالسبوع الثاني على التوالي، ومؤكدين على االستمرار في االنتفاضة حتى تتحقق كافـة مطالـب   

  .العادلة والمشروعة، ومتحدين كل اجراءات القمع واالرهابشعبنا 
  :ــ مدرسة السلمانية

طلبة مدرسة السلمانية ينتصرون لزمالئهم في المدارس المنتفضة ويتضامنون مع انتفاضـة شـعبنا   
م مؤكدين على استمرار انتفاضة شعبنا حتى نيل كافـة حقـوق   19/3/1995ويتظاهرون صباح االحد 

  .ومتحدين كل اجراءات القمع واالرهابومطالب شعبنا، 
  :ــ مدرسة الدراز

طالب مدرسة الدراز االعدادية يؤكدون على االستمرار في انتفاضة شعبنا، حتى تتحقـق مطالبـه   
م التـي بـدأوها االسـبوع    19/3/1995العادلة والمشروعه، ويواصلون تظاهراتهم صباح يوم االحـد  

  .االخرى، ومتضامنين مع انتفاضة شعبنا الباسلةالماضي، منتصرين لزمالئهم في المدارس 
ونقلت مصادرنا بأن المشاركة الطالبية في التظاهرات كانت واسعة في كل المـدارس المنتفضـة،   

  .وكان دوي الشعارات التي يرددها الطالب تسمع بوضوح من مسافات بعيدة
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  :حقوق االنسان  ¨
البحرين، وقد ازدادت وتيرة تلك االنتهاكـات   تتواصل انتهاكات حقوق االنسان على نطاق واسع في

، حيث )مجلس الشورى المعين(بعد الخطاب الذي القاه رئيس وزراء حكومة البحرين خليفة بن سلمان في 
خول جهاز االمن صالحيات واسعة، ويمكن مالحظة ذلك من خالل العنف المتصـاعد الـذي يتصـف    

خيرة الحية بصورة متزايدة في مواجهـة المتظـاهرين   بالوحشية في تصرفات قوات االمن، واستخدام الذ
واقتحـام البيـوت بصـورة وحشـية، واتـالف      ) المآتم(العزل، ومهاجمة دور العبادة والمراكز الدينية 

المحتويات باطالق الرصاص الحي عليها، واالعتداء على المواطنين العزل سواء اثناء مهاجمة منـازلهم  
ة على الشوارع ومعاملتهم بطريقة مهينة ومذلة، حيث يتم تقييدهم والقائهم او اعتقالهم على الحواجز المقام

على االرض وتمريغهم بالوحل تحت تهديد السالح من قبل قوات االمن، وقد تم اتبـاع هـذه االسـاليب    
خالل االيام الثالثة الماضية بصورة خاصة، وكل ذلك يتم باوامر مباشرة ) نويدرات(الوحشية في منطقة 

س وزراء حكومة البحرين خليفة بن سلمان الذي رفض اصدار أي توجية للحد مـن التجـاوزات   من رئي
  ".بأن هذه البيوت البد ان نقتحمها وال يهم من يكون فيها سواء نساء ام رجال"الشنيعة، ومؤكدا 

  :وقد تم رصد بعض المعتقلين خالل االيام الماضية من المناطق التالية
  :م كل من19/3/1995بتاريخ  ــ منطقة نويدرات، اعتقل

االسـتاذ حسـين   / 3سنة    45االستاذ علي صالح مكي / 2سنة   22جواد محمد عبدالوهاب، / 1
  .جعفر سرحان

  :م كل من19/3/1995ــ منطقة جدحفص، اعتقل بتاريخ 
حبيب احمد الحلواجي، / 3سنة     26محمد احمد الحلواجي، / 2االستاذ حسن مشيمع          / 1

  سنة 18علي احمد الحلواجي، / 4سنة       24
  محمد عبدالحسين الحلواجي  / 6يعقوب احمد الحلواجي            / 5 
  .محمد مسعود/ 8علي خليل ابراهيم                 / 7 

  :ــ منطقة ابوصيبع
  سنة   25محمد داوود جاسم، / 2سنة      21علي محمد كاظم الزاكي، / 1
  سنة    20ياسين سعيد زهير، / 4ة                  سن 45زهير سعيد، / 3
  سنة   26عقيل يوسف حسن، / 6سنة                  43مهدي زهير، / 5
  سنة  22شاكر عيسى ناصر الخباز، / 8سنة    24علي يوسف حسن، / 7
  سنة  27محمد مهدي الزاير، / 10سنة   19ياسر عبداهللا الشيخ، / 9

  سنة23منعم عبدالرسول سلمان، / 12سنة  25غ، ابراهيم احمد الصاي/ 11
  سنة   21سيدحسين سيد خليل سيد ابراهيم، / 13
  .يوسف احمد الجمري/ 15سنة        23حسين احمد الجمري، / 14
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  )53: (الرقم
  م21/3/1995: التاريخ

  فشل القمع: البحرين
  :طلبة المدارس ¨

مع مرور الوقت تتصاعد فعاليات االنتفاضة وتتجذر وسط الجماهير متجاوزة بـذلك نهـج العنـف    
المدمر، الذي تتبعه السلطة ولتؤكد على عمق االنتماء الوطني لهذه االنتفاضة وصفائها، واصرار شـعبنا  

  .وتمسكه بالمطالب التي رفعها
نتفاضة شعبنا حيث اخذت تنحـى منحـى   فاالنتفاضة الطالبية تشكل عامل اضافي ودافع كبير في ا

  . الشمول والفعل اليومي المتواصل
فلالسبوع الثاني على التوالي تتواصل تظاهرات طلبة المدارس اليومية، وتدخل مدارس جديدة يوميا 

  :في انتفاضة الطالب، وفي هذا اليوم شاركت المدارس التالية
  :ــ مدرسة الجابرية الصناعية الثانوية

م اضرابهم عن الدراسة لالسـبوع  20/3/1995مدرسة الجابرية صباح يوم االثنين واصل طالب 
الثاني على التوالي، حيث امتنعوا عن الدخول الى الفصول الدراسية، وبدأوا في التجمهر امـام المـدخل   

بتوقيت البحرين، ورددوا هتافات ) 6.50(الرئيسي للمدرسة وذلك في تمام الساعة السادسة وخمسين دقيقة
وطـالبوا بتطبيـق   ) النصـر لالسـالم  (و) اهللا اكبـر (تندد بالسلطة الحاكمة واجراءات القمع ونـداءات  

الديمقراطية، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، واطالق الحريات العامة، واطالق سراح المعتقلين والسجناء 
ء المدرسة ولكنهم امتنعوا السياسيين، واستمروا في تظاهرهم امام المدرسة لمدة ساعتين، وبعدها دخلوا فنا

عن الدخول الى الفصول، واكدوا على ان الطلبة سوف يستمرون في انتفاضتهم حتـى تتحقـق كامـل    
المطالب الشعبية العادلة والمشروعة، ولن ترهبهم اجراءات القمع واعتقال زمالئهم، حيث نددوا باعتقال 

  .ي االنتفاضة الطالبيةمجاميع من زمالئهم من منازلهم وذلك بسبب دورهم البارز ف
  :ــ مدرسة جدحفص االعدادية

م تضامنا مع 20/3/1995طالب مدرسة جدحفص بدأوا اضرابا عن الدراسة منذ صباح يوم االثنين 
انتفاضة شعبنا، واحتجاجا على اجراءات القمع التي تستخدمها السلطة، واعتقال االستاذ حسـن مشـيمع   

طلبة عن الدخول الى الفصول الدراسية وكان التجاوب كبيرا بين المدرس في نفس المدرسة، وقد امتنع ال
الطالب، حيث بدأوا في التجمهر في فناء المدرسةوهم يهتفون منددين بالسـلطة الحاكمـة واجراءاتهـا    

كما كانوا يطالبون بتحقيق المطالب الشعبية العادلة ) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(القمعية، مرددين نداءات 
  .ة، واطالق الحريات العامة واطالق سراح المعقتلين والسجناء السياسيينوالمشروع

ومما يجدر ذكره فقد وزع منشور يدعوا الى اضراب طالبي شامل في كل المدارس ابتـداءا مـن   
  .م تاييدا النتفاضة شعبنا، وتنديدا بالسلطة الحاكمة23/3/1995م حتى 20/3/1995

  :ــ مدرسة النعيم الثانوية
طالـب فـي   ) 300(نعيم الثانوية تشارك في االنتفاضة الطالبية، فقد سار ما يقارب مـن  مدرسة ال

التظاهرة في الفناء الداخلي للمدرسة، ورددوا هتافات معادية للسلطة الحاكمة، واجراءات القمع واعتقـال  
ـ )النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(زمالئهم من الطالب،  ونداءات  ة، واجـراء  ، وطالبوا بتطبيق الديمقراطي

  .انتخابات حرة ونزيهة، واطالق سراح المعتقلين والسجناء، وقد امتازت التظاهرة بحسن التنظيم
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  :ــ مدرسة السلمانية الثانوية

يواصل طالب مدرسة السلمانية مشاركتهم في االنتفاضة الطالبية، مؤكدين على عدالـة المطالـب   
على االستمرار حتى تحقيق كافة المطالب الشعبية، فمنذ الشعبية ومتضامنين مع انتفاضة شعبنا، وعزمهم 

م امتنع الطلبة عن االنتظام في الفصول الدراسية وانطلقوا فـي مظـاهرات   20/3/1995صباح االثنين 
حاشدة في فناء المدرسة الداخلي، مرددين هتافات تندد بالسلطة الحاكمة واجـراءات القمـع، ومطـالبين    

بيق الديمقراطية، وكانت هتافات الطالب تسمع في جميع ارجـاء المنطقـة   باطالق سراح المعتقلين، وتط
  .المحيطة بالمدرسة

  :ــ مدرسة الدراز االعدادية
واصل طالب مدرسة الدراز اضرابهم عن الدراسة الذي بدأوه في االسبوع الماضي احتجاجا علـى  

دوا على عدالة المطالب الشعبية، كما اك. اجراءات القمع، واعتقال اعدادا من زمالئهم الطالب ومدرسيهم
  .وانهم سوف يستمرون في تظاهرهم واحتجاجهم حتى تتحقق كافة المطالب الشعبية

  :منطقة السنابس والديه ¨
مساء يوم امس ) البديع(انطلقت مظاهرات في منطقتي السنابس والديه الواقعتين على شارع الشهداء 

بتوقيت البحـرين،  ) 20.45(ثامنة وخمس واربعين دقيقة م وذلك في تمام الساعة ال20/3/1995االثنين 
متظاهر، وعلى الفور عمدت قوات االمن ) 400(وقدر عدد المتظاهرين عند بداية انطالق التظاهرة بــ 

الى مهاجمة المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي، ورد عليها 
لسيارات ورشقها بالحجارة واقامة المتاريس على الشـوارع، والزالـت   المتظاهرون  باشعال اطارات ا

  .المصادمات بين قوات االمن والمتظاهرين مستمرة حتى اعداد هذا التقرير
  :جزيرة سترة ¨

م وذلك في تمـام السـاعة   19/3/1995انطلقت تظاهرة في جزيرة سترة مساء يوم االحد الماضي 
رين، وعلى الفور هاجمت قوات االمن المتظاهرين بقنابـل الغـاز   بتوقيت البح) 21.00(التاسعة مساءا 

المسيل للدموع، والرصاص المطاطي والرصاص الحي، وقد تصدى المتظاهرون لقوات االمن وقذفوهم 
واستمرت التظاهرات  حتى وقـت  . بالحجارة واشعلوا اطارات السيارات واقاموا المتاريس على الشوارع

  .متأخر من الليل
  :النويدراتمنطقة  ¨

معتقال ) 120(منذ اعتقال االستاذ عبدالوهاب حسين واالعداد الكبيرة من مواطني المنطقة التي بلغت 
في منطقة النويدرات لم تهدأ تلك المنطقة، وقد انطلقت مظاهرة في وقت متأخر مـن ليـل يـوم االحـد     

حتى الساعات االولى مـن   واستمرت) 24.00(م في تمام الساعة الثانية عشر ليال 19/3/1995الماضي 
  .صباح اليوم التالي

  :حقوق االنسان  ¨
تتواصل انتهاكات حقوق االنسان على نطاق واسع نتيجة لعمليات القمع المتصاعدة يوما بعد آخـر،  
وتشمل تلك االنتهاكات االعتقاالت العشوائية الواسعة، وعمليات التعذيب واالحتجاز المطول للسجناء بدون 
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المعتقلين على اعطاء اعترافات غير صحيحة وذلك بسـبب التعـذيب الوحشـي الـذي      محاكمة، ويجبر
  :يتعرضون له، وهنا اسماء بعض المحققين الذين يشرفون على تلك التحقيقات

  الوزان      / 3خليفة بن احمد           / 2العكوري         / 1
  .حمود بن احمد آل خليفة/ 4

  : خالل االيام الماضية وقد تم رصد اسماء بعض المعتقلين
  :ــ منطقة السنابس

  سنة23عبدالنبي عبداهللا الحشاش، / 2سنة    25علي عبداهللا شمروخ، / 1
  سنة 19هاني عبداهللا خميس، / 3

  :ــ منطقة العكر
  سنة 19مجيد علي محمد زهير، / 2سنة   22محمد علي محمد زهير، / 1
  سنة 17هيم محمد، حسين ابرا/ 4سنة      22عباس بن علي محمد، / 3
  سنة 16فاضل حسن جاسم، / 6سنة      17عباس يوسف المغني، / 5
  .سنة 23مكي الخضر، / 8سنة      18محمد سلمان الصفار، / 7

  :ــ منطقة النويدرات
  محمد عبدالهادي / 3حسين علي محمد        / 2فاضل علي جاسم   / 1
  صادق الهندي/ 6عبدالواحد احمد حسن   / 5محمد علي احمد     / 4
  محمد عبداهللا عباس / 9عبدالرضى عزيز    / 8عباس احمد مطر    / 7

  حسين عبداهللا / 12منصور علي الشيخ    / 11علي الشيخ جاسم  / 10
  .جاسم عبداهللا/ 14علي عبداهللا       / 13

  :ــ منطقة سترة
  احمد حسن/ 4عبدالحسين حمد    / 3عباس حمد   / 2علي سلمان  / 1
  جاسم علي كاظم   / 7عمار علي كاظم    / 6فاضل عباس          / 5
  .جعفر احمد الصباح/ 10حسن عبدعلي     / 9يوسف علي كاظم     / 8
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  )54: (الرقم
  م22/3/1995: التاريخ

  حركة الوعي: البحرين

البحرين بوضوح االهداف منذ بداية التحرك، وعلى الرغم من محاوالت تميزت انتفاضة شعبنا في 
التعتيم التي فرضت عليها وعمليات التشويه وتزييف الحقائق ومن ثـم العمـل علـى تحجـيم مطالـب      
االنتفاضة، اال ان شعبنا يبرهن عن قدرته على العطاء واالستمرار وشجاعة كبيرة في التعبير عن نفسـه  

القمع واالرهاب بروح خالقة معطاء تنم عن قدر كبير مـن التحلـي بالمسـؤولية    بوضوح، وهو يواجه 
  .والوعي بنوعية الصراع الحضاري الذي يخوضه من اجل صياغة حاضره ومستقبله

ويشكل الطلبة واحدة من اهم شرائح المجتع االكثر وعيا وعطاء وتحمال للمسؤولية، اليسوا هم رمز 
  المستقبل وبناته؟ 

  :عة البحرينطلبة جام  ¨
م انطلق طلبة جامعة البحرين ـ في مدينة عيسـى ـ فـي تمـام      21/3/1995يوم امس  الثالثاء 

دقيقة، في مسيرة حاشدة قـدر عـدد   ) 45(بتوقيت البحرين ولمدة ) 11.15(الساعة الحادية عشر والربع 
عة، وتبعتهـا حشـود   طالب وطالبة، وبداية االنطالق كان من مكتبة الجام) 1000(المشاركين فيها بألف 

أخرى من جميع مباني الجامعة الدراسية، وتميزت التظاهرة بالحماس والتصميم الذي انعكس فـي قـوة   
الشعارات التي رفعت والهتافات التي كان يرددها المتظاهرون، وقد رفعت الفتات تندد بالسلطة الحاكمة، 

اهللا (الشهداء، ومن الهتافات التي رددت واخرى تطالب بالدستور، وتطبيق الديمقراطية، وصور السجناء و
نحن شعب االمان نطالـب  (و) نحن النخشى الرصاص الدستور هو الخالص(و) النصر لالسالم(و) اكبر

، وطافـت المسـيرة   )السنية الشيعية بل شعب يطلب حرية(و) مطلبنا عدالة خيارنا شهادة(و) بالبرلمان
على الرغم من ان ادارة الجامعة قد اصدرت تعميما في  بجميع مباني الجامعة وشوارعها الداخلية، وذلك

االسبوع الماضي غيرت بموجبه دوام الطلبة يومي الثالثاء واالحد في محاولة منها العاقة الطلبـة مـن   
  .تسيير مظاهرات في الجامعة، حيث انهم قد حددوا كل يوم ثالثاء من كل اسبوع يوم للتظاهر في الجامعة

لبة الجامعة والمدارس كانوا قد اصدروا عدة بيانات طالبيـة تؤكـد علـى    ومما يجدر ذكره فان ط
مجلس الشورى (مطالب انتفاضة شعبنا واستمراريتها، ومنتقدة خطاب رئيس الوزراء خليفة بن سلمان في 

الذي اكد فيه على استمراره في نهجه القمعي في مواجهة االنتفاضة الشعبية، ومطالبها العادلـة  ) المعين
  .وعةوالمشر

ولم تحاول ادارة الجامعة التدخل النهاء مظاهرة الطلبة حيث وقف كل من مـدير شـئون الطلبـة    
وعميد شؤون الطلبة يراقبون الطلبة، كمـا لـم   ) نزار البحارنه(ونائب رئيس الجامعة ) فاطمة العريض(

  .اد فقطتتدخل قوات االمن التي وقفت عند بوابتي الجامعة الشرقية والجنوبية في حالة استعد
  :طلبة المدارس  ¨

  : ــ مدرسة الجابرية الصناعية الثانوية
م مسيرة طالبيـة  21/3/1995شهدت مدرسة الجابرية الصناعية الثانوية صباح يوم امس الثالثاء 

طالب من طالب المدرسة، وردد الطلبة هتافـات تنـدد بالسـلطة    ) 1000(حاشدة ضمت اكثر من الف 
، وطالبوا باطالق سراح جميع المعتقلين، وتطبيق الديمقراطية، ورددوا نداءات الحاكمة واجراءاتها القمعية
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) الشيعية السنية بل شعب يطلب حرية(و) نحن النشاغب بالدستور نطالب(و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(
) 7.30(الخ، واستمرت التظاهرة لمدة خمس ساعات تقريبا منذ الساعة السابعة والنصـف صـباحا   .... 
وقد حاولت قوات االمن المتواجدة خارج المدرسة اعتقـال  ) 12.30(تى الثانية عشر والنصف ظهرا وح

مجموعة من الطلبة الذي غادروا المدرسة يقدرون باربعة طالب، اال ان الطلبة ارغموا قوات االمن على 
وا مغـادرتهم  اطالق سراح زمالئهم، ومنعوا قوات االمن من التدخل واعتقال أي من الطلبة، حيث نظم

للمدرسة بمعزل عن قوات االمن التي حاولت فض التظاهرة تحت التهديد ولم تفلـح، وحاولـت بعـدها    
  .اعتقال مجاميع من الطالب اال انها فشلت بفضل تصدي الطلبة لمحاولتها القمعية

كما اضربت عدة مدراس صباح هذا اليوم وامتنع الطالب عن الذهاب الى المـدارس، وبعـض   * 
  : ذهبوا عادت بهم سياراتهم الى المنازل، ومن المدارس التي اضربت عن الدراسة صباح هذا اليوم الذين

  .، التي لم يحضر طالبهاــ مدرسة جدحفص
، حيث كان الغياب واضحا، وبعض الذين وصلوا الـى المدرسـة عـادوا الـى     ــ مدرسة عالي

  .منازلهم
، كما امتنع الطلبة الذين حضروا من الدخول ، امتنع معظم الطلبة من الحضورــ مدرسة المنامة

  .الى الفصول الدراسية
  :حقوق االنسان  ¨

تتواصل انتهاكات حقوق االنسان الواسعة في الوقت الذي تستمر انتفاضة شـعبنا، والتـي احـدى    
مطالبها االساسية اطالق الحريات العامة واحترام حقوق االنسان االساسية في البحرين، وقد تـم رصـد   

  :يات اعتقال خالل االيام الماضية في المناطق التاليةعمل
  :ــ منطقة الدراز

  علي حميد عيسى الشهابي/ 2سنة    23لقمان حميد عيسى الشهابي، / 1
  .عيسى حميد عيسى الشهابي/ 4مرتضى حميد عيسى الشهابي       / 3 

  م17/3/1995جميعهم اعتقلوا بتاريخ * 
  :ــ منطقة باربار

  سنة 21محمود مهدي حمود، / 2سنة           23 مهدي سعيد،/ 1
  سنة    21ياسين خليل الساري، / 4حسين عبداهللا                  / 3
  سنة 21سيد هاني سيد حسن،/ 6سنة    19محمد خليل الساري، / 5 
  سنة   22ازهر داوود سلمان، / 8يوسف علي يوسف              / 7
  سنة     18ميرزا رمضان، / 10 سنة   22جميل جابر الشويخ، / 9

  .سنة 12يونس احمد علي عبداهللا، / 11
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  )55: (الرقم
  م23/3/1995: التاريخ

  منزلق العنف: البحرين
شعبنا في البحرين يوجه رسالة واضحة الى السلطات الحاكمة، بأن القمع لـن يجـدي نفعـا، وان    

فتعنت السلطة وعنادها لن يكون في . االعتقال الموجهة ألبناء الشعب سوف تزيد الوضع اشتعاالحمالت 
صالحها، فاجراءاتها القمعية تؤزم االوضاع بصورة مستمرة، وتخلق بؤر توتر متعددة في مناطق الـبالد  

رة التي يمكن ان تخلفها المختلفة، فالسلطة تدفع بالبالد لالنزالق في دوامة العنف غير عابئة باالثار المدم
هذه السياسة، ان مستقبل بالدنا وأمنه واستقراره وتطوره مرهون بعملية االصالح السياسي والمشـاركة  

  .الشعبية في االدارة والحكم

  : منطقة جدحفص، السنابس والديه ¨
نية م في تمام الساعة الثا22/3/1995مظاهرات حاشدة تجتاح شوارع المنطقة، يوم أمس االربعاء 

وقـد  . بعد الظهر، منددة بالسلطة الحاكمة، ومطالبة باطالق سراح المعتقلين، وعودة المنفيـين ) 14.00(
انطلقت المظاهرة من منطقة جدحفص متزامنة مع مظاهرة اخرى تنطلق من منطقـة الديـه، وتالقـت    

ا، شاركت فيهـا  ، وكانت التظاهرة ضخمة جد)البديع(التظاهرتان على الشارع الرئيسي، شارع الشهداء 
النساء باعداد كبيرة ايضا، ولم تجرأ قوات االمن على الدخول الى المنطقة، وفي تمام السـاعة الرابعـة   

من بعد الظهر، ظهرت طائرة مروحية في سماء المنطقة، اخذت تقصف المتظاهرين ) 16.30(والنصف 
بعض االحيان الى ارتفاعـات   بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، وكانت تنزل في

منخفضة، عندها توزعت الحشود الى مجموعات، حيث بدأت قوات االمن بالتدخل مطلقة قنابـل الغـاز   
المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، واستمرت المصادمات بين المتظاهرين وقوات االمن حتى 

  .ساعة اعداد هذا التقرير
طبيق الديمقراطية، واجراء انتخابات وبالدسـتور، وصـور   وقد رفع المتظاهرون الفتات تطالب بت

لالستاذ عبدالوهاب حسين واالستاذ حسن مشيمع، الشخصيتين المعارضتين اللتين اعتقلتهما السلطات فـي  
  .وقت سابق من هذا االسبوع

  :طلبة المدارس  ¨
ت االمـن   تظاهرات واضرابات عن الدراسة ينفذها طلبة المدارس منذ االسبوع الماضـي، وقـوا  

تعتدي على التظاهرات الطالبية السلمية التي سيرها طلبة المـدارس صـباح  يـوم امـس االربعـاء      
م وتعتقل اعداد من الطلبة بعد ان اطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للـدموع والرصـاص   22/3/1995

  .المطاطي والحي
  :ــ مدرسة جدحفص االعدادية للبنين

م في تمام السـاعة السـابعة   22/3/1995تظاهر طلبة مدرسة جدحفص صباح يوم امس االربعاء 
بتوقيت البحرين، منددين بالسلطة الحاكمة واجراءاتها القمعيـة، ومطـالبين بتطبيـق    ) 7.30(والنصف 

افـات  الديمقراطية، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، واطالق سراح المعتقلين وعودة المنفيين، ورددوا هت
الخ، وقد سارت التظـاهرة خـارج   ) ... نحن النشاغب بالدستور نطالب(و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(

وعلى الفور عمدت قوات االمـن الـى مهاجمـة    ) البديع(المدرسة متخذة لها مسارا على شارع الشهداء 
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كمـا شـنت   . والحي الطلبة المتظاهرين واطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي
حملة اعتقاالت في اوساط الطلبة، حيث قامت بتمزيق مالبسهم وتعصيب أعينهم وتقييدهم بها، ونقلتهم الى 

  .مراكز االعتقال
  :ــ مدرسة الدراز االعدادية للبنين

م مسرحا لتظـاهرات طالبيـة،   22/3/1995ايضا مدرسة الدراز كانت صباح يوم امس االربعاء 
قبل قوات االمن التي اطلقت عليها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي  وتمت مهاجمتها من

والحي، وكان الطالب يرددون هتافات تندد بالسلطة الحاكمة واجراءاتها القمعيـة، ويطـالبون بتطبيـق    
 اهللا(الديمقراطية، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، واطالق سراح المعتقلين، وعودة المنفيـين، ونـداءات   

الخ، واستمرت التظاهرة لمدة سـاعتين  ) .. نحن ال نشاغب بالدستور نطالب(و) النصر لالسالم(و) اكبر
  .ظهرا) 12.00(صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ) 10.00(من الساعة العاشرة 

  :ــ مدرسة النعيم الثانوية للبنين
م منـددين بالسـلطة   22/3/1995تظاهر طالب مدرسة النعيم الثانوية صباح يوم امس االربعـاء  

الحاكمة واجراءات القمع، ورددوا هتافات تطالب بتطبيق الديمقراطية، واطالق سراح المعتقلين، وعـودة  
نحن النشـاغب  (و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(المنفيين، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتردد نداءات 

  .الخ).. بالدستور نطالب
  :للبنات ــ مدرسة جدحفص الثانوية

م منددات 22/3/1995تظاهرت طالبات مدرسة جدحفص الثانوية للبنات صباح يوم امس االربعاء 
بالسلطة الحاكمة واجراءات القمع، ورددن هتافات تطالب بتطبيق الديمقراطية، واجراء انتحابـات حـرة   

نحـن  (و) لنصر لالسالما(و) اهللا اكبر(ونزيهة، واطالق سراح المعتقلين وعودة المنفيين، ورددن نداءات 
  .الخ).. شعب االمان نطالب بالبرلمان

  :ــ مدرسة عبدالعزيز الثانوية للبنين
ايضا طالب مدرسة عبد العزيز الثانوية يستمرون في تظاهرهم، وصـباح يـوم امـس االربعـاء     

 م ينددون بالسلطة الحاكمة واجراءات القمع، ويطالبون باطالق سراح المعتقلـين وعـودة  22/3/1995
المنفيين، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتطبيق الديمقراطية، وعلى الفور عمدت قوات االمن المتواجدة 

  .الى مهاجمة المتظاهرين
  :ــ مدرسة الجابرية الصناعية الثانوية

استمر طلبة مدرسة الجابرية في تظاهرهم لالسبوع الثاني على التوالي، ففي صـباح يـوم امـس    
م انطلقت تظاهرة طالبية منذ الصباح، منددة بالسلطة الحاكمة واجراءات القمـع،  22/3/1995االربعاء 

وتطالب بتطبيق الديمقراطية، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبعودة المنفيين، واطالق سراح المعتقلين، 
 الخ، وعمـدت ).. نحن شعب االمان نطالب بالبرلمان(و) نحن النشاغب بالدستور نطالب(وردوا هتافات 

  .قوات االمن الى مهاجمة الطلبة، واطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي
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  )56: (الرقم
  م24/3/1995: التاريخ

  شعب يستعصي على القمع: البحرين

  ماهو المدى الذي يمكن أن تذهب اليه السلطة في القمع؟ 
والبحرين تشهد ) مجلس الشورى المعين(فمنذ الخطاب االخير لرئيس الوزراء خليفة بن سلمان في 

تصعيدا مضطردا في اجراءات القمع، وتتخذ طابع العنف المقرون بالوحشية، حيث االعتقاالت العشوائية 
ابـل الغـاز   المحرم دوليا، وقن) الدمدم(والمداهمات الواسعة للمنازل واطالق الرصاص الحي ورصاص 

المسيل للدموع الرصاص المطاطي على المواطنين العزل وعلى المنازل والمدارس، ويقتاد اطفال صغار 
السن من طلبة المدارس االعدادية بصورة وحشية الى السجون، ويتم االعتداء على النسـاء المطالبـات   

مة او احساس بالمسؤولية، باطالق سراح ازواجهن وابنائهن واخوانهن، بصورة وحشية نخلوا من اية رح
وعندما نقول ذلك فليس معنى هذا ان هذه الحالة مستجدة، بل هي قد بدأت منذ انطالق االنتفاضة، ولكـن  

  .منذ بداية هذا االسبوع اخذت خطا تصاعديا
يتضح من ذلك، ان المسؤولين في الدولة على الرغم من توسلهم بالعنف الوحشـي طـوال اربعـة    

وشعب البحرين مستمر في االنتفاضة الشعبية، مطالبا بحقوقه ال يريدوا ان يفهمـوا  االشهر التي انقضت 
بأن لغة القوة الغاشمة ال يمكن ان تكون حال، واليمكن ان تنهي ارادة شعبا صمم على نيل حقوقه مهمـا  

  .فالقمع اثبت انه ال ينهي مقاومة الشعب بل يزيدها صالبة. غال الثمن

  : منطقة بني جمرة ¨
سارت مظاهرة نسائية سلمية في تمام الساعة الرابعة والنصف ) البديع(الواقعة على شارع الشهداء 

م وكن يطالبن باطالق سراح ابنائهن 23/3/1995بتوقيت البحرين بعد ظهر يوم امس الخميس ) 16.30(
وات االمن الى وازواجهن واخوانهن، وينددن بالسلطة الحاكمة واجراءاتها القمعية، وعلى الفور عمدت ق

مهاجمة المتظاهرات واطلقت عليهن قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي بكثافة، ثم بـدأت  
في مطاردة المتظاهرات في شوارع المنطقة، كما وصلت تعزيزات اضافية لقـوات االمـن وحاصـرة    

ـ  ة علـى ارتفاعـات   المنطقة وسدت منافذها، في الوقت الذي كانت طائرة مروحية تجوب سماء المنطق
منخفضة، وبعدها بدأت تلك القوات في اقتحام المنطقة واالعتداء على المـواطنين العـزل مـن النسـاء     

وشنت حملة اعتقاالت عشوائية، . واالطفال وكبار السن بدون تمييز، وتم مهاجمة المنازل بصورة عنيفة
م السيد عدنان السيد رضا السـيد  مواطنا من سكان المنطقة، عرف منه) 12(اعتقل على اثرها اثنى عشر

  .ابراهيم الموسوي
) 12(قدر عدد سيارات قوات االمن التي اشتركت في الهجوم على منطقة بني جمرة باثنى عشـر  

وامام استمرار اعتداءات قوات . من قوات االمن) 100(وعدد مائة ) JEEPالندروفرـــ (سيارة نوع 
اع عن المنطقة واهلها، ووقعت اصطدامات بين قوات االمن االمن، خرج اهالي المنطقة في مظاهرة للدف

والمتظاهرين حيث عمدت تلك القوات الى اطالق قنابل الغاز المسيل للـدموع والرصـاص المطـاطي    
والحي، ورد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة واحراق اطارات السيارات واقامـة المتـاريس علـى    

  .وازقة المنطقة الداخليةالشوارع، ودارت اشتباكات في طرقات 
  .وال زالت قوات االمن تحاصر المنطقة وتخضع الداخلين والخارجين منها الى تفتيش دقيق
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  :منطقة ابوصيبع ¨
ايضا تشهد مظاهرة نسائية سلمية بعد ظهر يوم امس الخمـيس  ) البديع(الواقعة على شارع الشهداء 

وفي تمام الساعة الرابعـة  ) ع الشهداء البديعم وسارت المتظاهرات حتى الشارع العام شار23/3/1995
والنصف عمدت قوات االمن الى مهاجمة المتظاهرات واطلقت عليهن قنابـل الغـاز المسـيل للـدموع     
والرصاص المطاطي، واعتدت على المتظاهرات بالضرب بالعصي الكهربائيـة، وكانـت المتظـاهرات    

نددن باجراءات القمـع التـي تنفـذها السـلطة      يطالبن باطالق سراح ابنائهن وازواجهن واخوتهن، كما
  .الحاكمة
  ):البديع(اربع مناطق اخرى تقع على شارع الشهداء  ¨

م في تمام 23/3/1995مناطق السنابس وجدحفص والديه وكرباباد، تشهد تظاهرات مساء الخميس 
ددة التي تفرضها بتوقيت البحرين، وعلى الرغم من حالة الحصار المش) 20.30(الساعة الثامنة والنصف 

انطلقت مظاهرات في المناطق المذكورة، وعمدت قـوات  ) البديع(قوات االمن على طول شارع الشهداء 
االمن الى مهاجمة المتظاهرين، واطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، 

رشقها بالحجارة، واحراق اطارات كما حلقت طائرة مروحية في سماء المنطقة، فرد عليها المتظاهرون ب
  .السيارات واقامة المتاريس على الشوارع

وكانت تشاهد حرائق على طول الشارع في مناطق ) البديع(وخيم الظالم على طول شارع الشهداء 
متباعدة على الرغم من الوجود الكثيف لقوات االمن، حيث كانت قوات االمن تجوب الشارع جيئة وذهابا 

ة، الى جانب انتشار قوات اخرى في نقاط تفتيش على الشارع، وكانـت اصـوات اطـالق    وباعداد كبير
  .الرصاص تسمع في جميع المناطق الواقعة على طول الشارع

  :منطقة سترة ¨
م في تمام الساعة الثامنة 23/3/1995انطلقت مظاهرات في منطقة سترة مساء يوم امس  الخميس 

ددة بالسلطة الحاكمة واجراءتهـا القمعيـة، ومناديـة بتطبيـق     بتوقيت البحرين، من) 20.30(والنصف 
تدوي في ارجاء المنطقة، وعمدت قوات االمن ) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(الديمقراطية، وكانت هتافات 

التي كانت ترابط في ارض المنطقة منذ يوم امس باعدد كبيرة الى مهاجمة المتظاهرين، الذين ردوا عليها 
  .قامة المتاريس في الشوارع واشعار اطارات السياراتبالحجارة، وا

وفرضت قوات االمن حصارا شديدا على المنطقة، كما منطقة نويدرات التي الزالت تخضع لحصار 
  .شديد منذ ليل امس الماضي، حيث تعرضت منطقة نويدرات الى حملة قمع شديدة

  :منطقة نويدرات  ¨
انتقام وحشية وتتصف بالقسوة المفرطة والالمسـؤولة    تعرضت منطقة نويدرات االبية الى عمليات

م وذلك بعد يومين 22/3/1995من قبل قوات االمن التي بدأت بحصار المنطقة منذ يوم االربعاء الماضي 
من عمليات القمع الوحشية التي تعرضت لها على اثر اعتقال االستاذ عبدالوهاب حسين، واعداد كبيـرة  

م عمدت تلك القـوات الـى   22/3/1995انطالق التظاهرات مساء االربعاء  وبمجرد. من ابناء المنطقة
اقتحام المنطقة بواسطة المدرعات، واعداد كبيرة من قوات االمن التي اطلقت وابل من قنابل الغاز المسيل 
للدموع والرصاص المطاطي والحي، ودارت اشتباكات واسعة في شوارع المنطقة، حيـث قامـت تلـك    

المنازل مستخدمة العنف، واقتلعت ابواب المنازل واطلقت الرصاص على النوافذ وقنابـل   القوات باقتحام
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الغاز المسيل للدموع داخلها، وكانت آثار الرصاص والحرائق وآثار الدما ء واضحة على جدران المنازل 
 وفرضت قوات االمن حصارا شديدا على المنطقة حيث منعت الخـروج والـدخول  . صبيحة اليوم التالي

كما بدأت بحملة مداهمات واعتقاالت واسعة صباح يوم الخميس . واخضعت الجميع لعمليات تفتيش دقيقة
  .م23/3/1995

من مناطق البحـرين مسـرحا لمظـاهرات    ) 9(م مساءا كانت تسعا 22/3/1995ويوم االربعاء  
، )في المحـرق (اهيج ، الدير وسم)"البديع(على شارع الشهداء "السنابس، جدحفص، الديه، الدراز : حاشدة

  ).في منطقة سترة بالقرب من مصنع تكرير النفط(، وسترة ونويدرات والمعامير)في الجنوب(كرزكان
  :حقوق االنسان  ¨

انتهاكات حقوق االنسان في البحرين تأخذ خطا تصاعديا، متجاوزة كل الحدود التي بلغتهـا سـابقا،   
بن سلمان الذي خول قوات االمن صالحيات واسعة، ويأتي ذلك انعكاسا لتوجيهات رئيس الوزراء خليفة 

حيث بدأت تلك القوات بمهاجمة المواطنين العزل نساءا واطفاال وكبارا في السن بدون تمييز، واالعتـداء  
عليهم بصورة وحشية، كما تتم مداهمات المنازل بصورة واسعة وبطريقة عنيفة جدا، حيث يـتم اقـتالع   

اص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع داخل المنازل وتحطيم محتويـات  االبواب والنوافذ واطالق الرص
المنازل الرهاب االهالي، وتتبع طرق وحشية وال انسانية ومهينة للكرامة االنسانية عند اعتقال المواطنين، 

  :وقد تم رصد عدد من عمليات االعتقال خالل االيام الماضية في المناطق التالية
  :ــ منطقة نويدرات

  محمد احمد نصيف/ 3عبدالرؤوف قمبر    / 2عبداهللا مرهون       /1
  ياسر علي حسين / 6عقيل مطر          / 5عباس ماجد          / 4
  حيدر علي   / 9جاسم ماجد      / 8علي يوسف مال اهللا     / 7

  عبدالخالق قمبر  / 12احمد علي         / 11شاكر علي        / 10
  عاد ل حسن/ 15حسين العصفور   / 14عبدالجليل قمبر   / 13 
  يوسف اليريوري  / 18احمد سرحان   / 17محمود حسن   /16 
  عباس عبداهللا عباس   / 20فاضل مدن                         / 19 

  ابراهيم علي عباس / 23رضي عزيز    / 22محمد عبداهللا عباس   / 21
  باسل عمار  / 26مالك حسن      / 25سعيد جاسم            / 24
  محمد علي كاظم/ 29محمد علي جاسم   / 28ابراهيم كسيل    / 27
  قاسم عيد   / 32علي الفرهود       / 31خليل الفرهود    / 30

  علي يوسف اسماعيل / 34جعفر حسن عيد                          / 33 
  منصور مسعود / 36سماعيل                   حسين يوسف ا/ 35 
  ابراهيم مال اهللا / 40جاسم مال اهللا   / 39علي صالح مكي   / 37 
  خليفة ابراهيم / 43نادر ابو غنوم   / 42جعفر مشعال   / 41 
  عبدالجليل حسين / 45)                 ابوحمود(محمد جعفر/ 44 
  يوسف احمد مرهون / 47   يعقوب يوسف مرهون              / 46 
  .حسين عبدالهادي/ 48 
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  ):القريه(ــ منطقة سترة
  سيد نبيل سيد حسن سيد كاظم/ 2سيد عباس سيد حسن سيد عاشور    / 1
  جالل ابراهيم خميس  / 4عبد الزهراء ابراهيم خميس          / 3
  طه يعقوب مزعل  / 6االستاذ سعيد ابراهيم سند             / 5
  .سيد ناصر السيد محمد سيد ناصر/ 8مد عبداهللا البصري         مح/ 7

  :ـــ المالكية
  .عباس ابراهيم خليل/ 2سيد صادق سيد محمد    / 1
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  )57: (الرقم
  م26/3/1995: التاريخ

  االنتقام الهمجي: البحرين

قوات االمن الى اقتراف جرائم بحق المواطنين العزل، وتقوم باالعتـداء بالضـرب    عندما  تتحول
والشتم وتخريب منازل المواطنين وتطلق النار عليهم بصورة عشوائية، وتحطم محتويات المنازل عنـد  

م فان ذلك يعني بأن من بيده االمر قد فقد زمـا . مهاجمتها، وتسرق الممتلكات، وكل ذلك يتم باسم القانون
السيطرة على نفسه، واال ما معنى ان تتحول تلك القوات التي ينبغي لها ان تحمي االمن الـى عصـابة   

  .اجرامية مسلحة تقترف الجرائم التي يعاقب عليها القانون، بدون حساب او رقابة

  :منطقة جدحفص والديه  ¨
م 25/3/1995سبت يتحول مساء يوم امس ال) ع(موكب عزاء بمناسبة شهادة االمام جعفر الصادق

الى مظاهرة معادية للسلطة ومصادمات مع قوات االمن التي حاولت منع المعزين من احياء هذه الذكرى، 
من مراسيم التعزية تجمعت الحشود للسير في موكب العزاء، اال ان قوات االمـن  ) الخطيب(فبعد انتهاء 

يهم تحت تهديد السالح، فما كان مـن  التي كانت ترابط مسبقا في المنطقة تحرشت بالمعزين واعتدت عل
الحشد اال ان رد على قوات االمن واشتبك مع بعض القوات بااليدي، عندها اطلقت تلك القـوات قنابـل   
الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي، وقامت بضربهم بـالهراوات الكهربائيـة والعصـي،    

ت واقامت المتاريس على الشوارع ورشقت قوات وعلى الفور بدأت الجماهير في احراق اطارات السيارا
االمن بالحجارة، ونتيجة لالشتباكات وقعت كثير من االصابات في صـفوف المتظـاهرين، واسـتمرت    

  .االشتباكات حتى وقت متأخر من الليل

  :تظاهرات طلبة المدارس  ¨
ة لالسـبوع  طلبة المدارس يستمرون في التعبير عن سخطهم وغضبهم ومعارضتهم للسلطة الحاكم

الثالث على التوالي، حيث تتحول طوابير الصباح والفسح الى بداية انطالق التظاهرات مرددين شـعارات  
االنتفاضة الشعبية، في تطبيق الديمقراطية، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، واطالق الحريـات العامـة،   

طلبـة، وأبـائهم مـن المدرسـين     واحترام حقوق االنسان االساسية، ومطالبين باطالق سراح زمالئهم ال
والمربين، ومؤكدين على استمرار شعبنا في انتفاضته المباركة حتى تتحقق اهداف شعبنا كاملـة غيـر   

  .منقوصة في نيل حريته وكرامته وتمتعه بالعزة وانهاء مراحل االستبداد والطغيان
رات طالبيـة فـي   م ومع بداية االسبوع في البحرين انطلقت تظـاه 25/3/1995فيوم امس السبت 

  :المدارس التالية
  ):في الزنج(ــ مدرسة الجابرية الصناعية الثانوية للبنين 

تظاهر طالب المدرسة في بداية بدء الدراسة، حيث تجمهروا امام المدخل الرئيسي للمدرسة، وبداوا 
نحـن  (و) نطالبنحن ال نشاغب بالدستور (و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(في الهتاف بهتافات االنتفاضة 
وطالبوا باطالق سراح المعتقلين وعودة المنفيين، واستمروا في تظاهرهم ) طالب االمان نطالب بالبرلمان

لمدة ساعة ونصف، حيث امتنع جميع الطالب من الدخول الى الصـفوف الدراسـية، وبعـدها اعلنـوا     
  .االضراب عن الدراسة وغادروا المدرسة
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  ):في منطقة النعيم(ين ــ مدرسة النعيم الثانوية للبن
م 25/3/1995بتوقيت البحرين يوم امس السـبت  ) 11.00(في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا 

تجمع طالب المدرسة امام بوابة المدرسة الرئيسية من الداخل، وبدأوا في ترديد الهتافـات التـي تنـدد    
اطـالق سـراح   (و) ابات حرة ونزيهـة اجراء انتح(و) بتطبيق الديمقراطية(بالسلطة الحاكمة، والمطالبة 

الخ، ومع مرور الوقت وامتناع الطلبة من الدخول الى الصفوف واالستمرار في التظـاهر،  )... المعتقلين
وصلت قوات االمن وقامت بتطويق المدرسة، ومن ثم عمدت الى اطالق قنابل الغاز المسيل للدموع على 

امها باالرض وتصدر عنها غازات خانقة وتتسبب فـي  الطلبة، كما استخدموا اكياس تنفجر بمجرد ارتط
تحسس للجلد والعين، كما شاركت طائرة مروحية في القاء الغازات المسيلة للدموع على الطلبة، واعتصم 

  .يوما لالضراب عن الدراسة) اليوم(الطالب داخل المدرسة واعلنوا غدا 
  :)في منطقة العدلية(ــ مدرسة عبدالعزيز الثانوية للبنين 

بتوقيت البحرين في تظاهرة حاشـدة  ) 8.30(انطلق طلبة المدرسة في تمام الساعة الثامنة والنصف 
منددين بالسلطة الحاكمة واجراءات القمع، ومؤكدين بأن االنتفاضة الشعبية مسـتمرة، ورددوا هتافـات   

) ن نطالب بالبرلمـان نحن طالب االما(كما ترددت هتافات منها ) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(االنتفاضة 
لـن ننسـى   (و) با لروح بالـدم نفـديك ياشـهيد   (و) ياخليفة لن نبقى لك عبيد ولوسقط منا الف شهيد(و

، ومن ثم اتجهوا لغرفة المشرف االداري وانزلوا صورة الحاكم ومزقوها، ومـن ثـم لمبنـى    )المساجين
ظاهرتهم، عندها وصلت قوات االمن االدارة وانزلوا صورة الحاكم واخوه وابنه ومزقوهم، واستمروا في ت

بكثافة على المتظـاهرين،  ) الدمدم(وبدأت في اطالق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي و
فرد عليها الطلبة المتظاهرون برشقها بالحجارة وغطت المدرسة سحب كثيفة من الغازات مما ادى الـى  

ق الرصاص عليهم، وبعد مشاورات بين مـدير  اختناق بعض الطلبة، واصيب البعض بجروح جراء اطال
صباحا بتوقيت ) 10.30(المدرسة وقوات االمن والطلبة انهى الطلبة مظاهرتهم في تمام الساعة العاشرة 

  .طالب) 600(بلغ عدد الطلبة المشاركين حوالي . البحرين، وغادروا المدرسة
  :ــ مدرسة السلمانية

م منددة بالسلطة الحاكمة، ومؤكدة 25/3/1995مس السبت انطلقت تظاهرة في المدرسة صباح يوم ا
) اهللا اكبر(على استمرار انتفاضة شعبنا، ومتحدية قمع السلطة واجراءتها، وردد الطلبة هتافات االنتفاضة 

وطالبوا بتطبيق الديمقراطية واجراء انتخابات حرة ونزيهة، وباطالق سراح المعتقلين )  النصر لالسالم(و
ين، ومع استمرار الطلبة في التظاهر، عمدت قوات االمن الى اطالق قنابل الغـاز المسـيل   وعودة المنفي

للدموع والرصاص المطاطي على الطلبة المتظاهرين، واصيب طالب بطلق في رقبته من الخلف، ونزف 
  . دما، ولكن الطلبة استمروا في تظاهرتهم
  :ــ مدرسة الدراز االعدادية للبنين

يستمرون في تظاهراتهم، منـددين بالسـلطة الحاكمـة، واجـراءات القمـع       طلبة مدرسة الدراز
واالعتقاالت العشوائية، ومطالبين بتطبيق الديمقراطية، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، واطـالق سـراح   

، )هيهات منا الذلة(و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(المعتقلين وعودة المنفيين، كما رددوا هتافات االنتفاضة 
ومع استمرار التظاهرة، عمدت قوات االمن الى تسلق سور المدرسة واطالق قنابل الغاز المسيل للدموع 
والرصاص المطاطي والحي بكثافة، مما ادى الى تكسر نوافذ الصفوف الدراسية، واشتعال بعض الحرائق 

ات االمـن  في المدرسة، كما اصيب بعض الطلبة بجروح جراء اطالق الرصاص عليهم، كما قامت قـو 
  .باالعتداء بالضرب  بالهراوات وباعقاب البنادق والركل للطلبة الذين تسللوا خارج المدرسة
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  :حقوق االنسان  ¨
تتصاعد انتهاكات حقوق االنسان بوتيرة سريعة، وتقترف قوات االمن جرائم فظيعة بحق المواطنين 

نساء واالطفال والكبـار فـي السـن    العزل، حيث يتم االعتداء بالضرب بدون اسباب او مبررات على ال
ناهيك عن الشباب، وتتم االعتقاالت بصورة مهينة، وتتم مهاجمة المنازل األمنة بصـورة عنيفـة جـدا،    
وتسيطر على قوات االمن حالة من الهستيريا والتوتر عند ارتكابها لتلك الجرائم التي تصل الى حد سرقة 

القانون وباوامر صريحة من اعلى سلطة في الدولة، بمعنى المنازل التي تهاجمها، وذلك يتم تحت حماية 
اوضح السلطة تطبق شريعة الغاب، وقد تم رصد مجموعة من االعتقـاالت العشـوائية، واالعتـداءات    

  ...الفظيعة خالل االيام الماضية، وتتعرض بعض المناطق الى حاالت من االنتقام
  :ــ النويدرات

باعتقال جعفر اليريـوري، حـدث ان   ) الشغب(وات االمن م عندما قامت ق17/3/1995بتاريخ * 
  دهست احدى سيــــارات

  .الشغب طفلة رضيعة وهي في حالة خطرة االن، وقد حدث لها انتفاخ في جسمها 
  .محمد علي جاسم اسماعيل، جريح في المستشفى في حالة خطرة للغاية* 
  :اعتقل من النويدرات خالل االيام الماضية كل من* 
  سنة64الحاج جمعة بن سعيد / 2سنة   29عمران مكي عمران،  مكي/ 1
  سنة   14خالد عبدالنبي الحليو، / 4سنة    40عبد النبي الحليو، / 3
  سنة  23عباس علي عبدالوهاب، / 6سنة    25سعيد علي عبدالوهاب، / 5
  سنة  40حسن علي احمد درباس، / 8سنة   20جعفر علي عبدالوهاب / 7
  سنة    29حسين احمد جعفر، / 10سنة      25عيد، سعيد جمعه س/ 9

  .سنة 23امين جعفر علي جعفر / 12سنة 30علي جعفر علي جعفر / 11
  

  : ــ منطقة بني جمرة
اصيبت احدى المشاركات في التظاهرة النسائية في بني جمرة، جراء اطالق قنابل الغاز المسـيل  * 

  .للدموع والرصاص المطاطي عليهن
للضرب من قبل قوات االمن، عندما تحرش بها ضابط من قوات االمن وقامـت  ) فتاة(تعرضت * 

  .بالرد عليه
  :م كل من23/3/1995اعتقل من منطقة بني جمرة يوم الخميس * 
كما تعرض للضرب المبرح اثناء اعتقاله مـن  (سنة  27السيد عدنان السيد رضا السيد ابراهيم، / 1

غرفته  والزالت اثار الهجوم والطلقات بادية على المنزل حتـى  منزله، واطلقت النار على منزله وباب 
  ).م24/3/1995يوم 

  سنة  17السيد جالل السيد جواد السيد رضا، / 2
  سنة  17محسن عبدالهادي محسن عبداهللا، / 3
  سنة   19محمد يعقوب مرزوق، / 4
صـباحا  ) 4.00(اعتقـل السـاعة الرابعـة    (سـنة  25السيد علي السيد نعمه السيد ابراهيم، / 5 

  ) م24/3/1995
تعرض للضرب المبرح من قبل قوات الشغب وذلك بسبب رفضه ( سنة  39سلمان تقي البدر، / 6
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سنة، واطلقت النار داخل المنزل، وحطمت جميع محتوياته، كما اعتقل مع اثنين من  15تسليمه ابنه البالغ 
  )ت المنزل واعتقلتهابنائه، كما تمت سرقة منزله من قبل قوات االمن التي هاجم

  .سنة 19اسامة سلمان تقي البدر، / 8سنة  15جعفر سلمان تقي البدر، / 7
  سنة 15محمد جعفر حسين علي، / 10سنة     24علي حسين علي، / 9

  سنة 14علي يوسف عطية / 12سنة  14حسين عبداهللا عيسى السرح / 11
  سنة 22، مالك عبدالحسن/ 14سنة         22حسين محمد آل خير، / 13
  ).م26/3/1995اعتقل بتاريخ (سنة 35السيد حواد السيد رضا السيد ابراهيم، / 15
  

  :ــ منطقة ابوصيبع
اشـخاص وحطمـوا   ) 8(هاجمت قوات االمن مسجد الحاج علي اثناء الصالة وقاموا باعتقـال  * 

  .محتويات المسجد واطلقوا النار على جرانه
  

) 3.00(م من منزله فـي السـاعة   20/3/1995اعتقل يوسف معيوف، يوم االثنين  :ــ سماهيج
  .صباحا
  

م هاجمت قوات االمن المدرسـة واعتقلـت   22/3/1995يوم االربعاء  :ــ مدرسة احمد العمران
  .من سكنة سترة)  21(

  
م هاجمت قوات االمن المدرسة واعتقلت 22/3/1995يوم االربعاء  :ــ مدرسة عبدالعزيز الثانوية

  .عددا من الطلبة
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  )58: (الرقم
  م27/3/1995: التاريخ

  االنتفاضة تدخل الشهرالخامس: البحرين

فع مطالب معتدلة، وتمثـل  منذ ان بدأت االنتفاضة الشعبية في البحرين قبل اربعة اشهر، وشعبنا ير
قدرا كبيرا من الشعور بالمسؤولية، اال ان هذه المطالب واجهة التجاهل والتشويه، ثم الرفض التام من قبل 

، )مجلس الشورى المعـين (مسؤولي الدولة، وخصوصا ما ورد على لسان رئيس الوزراء في خطابه في 
بتصعيد اعمال القمع والعنف تجـاه المـواطنين    الذي صعد فيه من لهجته تجاه االنتفاضة الشعبية، وهدد

العزل، وفعال لم يمضي سوى ايام قالئل حتى كانت قوات االمن تجتاح المنـاطق التـي يتظـاهر فيهـا     
المواطنون، وتقترف جرائم ال يمكن ان يرتكبها اال رجال العصابات االجرامية، في نويـدرات، سـترة،   

وصيبع، ويتم االعتداء على النساء، واالطفال وكبار السـن  السنابس، جدحفص، والدراز وبني جمرة واب
وطلبة المدارس، وقذف المدارس بقنابل الغاز واطالق الرصـاص واعتقـال الطلبـة حـديثي السـن،      

  ..واخضاعهم للتعذيب، وامس توجت تلك الجرائم بشهادة الشاب حميد قاسم
  :شهيد يلتحق بقافة الشهداء ¨

ت مدرسة الدراز االعدادية للبنين مسرحا العتداءات همجية من م كان25/3/1995يوم امس السبت 
قبل قوات االمن، حيث قامت تلك القوات باطالق وابل من قنابـل الغازالمسـيل للـدموع والرصـاص     

سنة  16المطاطي والحي على الطلبة المتظاهرين، ونتج عن ذلك سقوط الشهيد حميد عبداهللا يوسف قاسم، 
بته بطلقة غادرة في الرأس، وقد قامت عائلة الشهيد بنقلـه للمستشـفى، اال ان   من سكنة الدراز، اثر اصا

قوات االمن عمدت الى احتجاز جثة الشهيد واخذته الى مكان مجهول، وصباح هذا اليوم اتصلت سلطات 
االمن بعائلة الشهيد طالبة منهم الحضور، وعندما حضروا سلمتهم الجثة وفرضت علـيهم دفنهـا تحـت    

دة لقوات االمن وعدم تشييعه من قبل الجماهير، وفعال تم تشييع الشهيد في ظروف مشددة هذا حراسة مشد
  م26/3/1995اليوم 

  ):منطقة سار(مدرسة سار الثانوية للبنات   ¨
م فـي تمـام السـاعة    26/3/1995تظاهرت طالبات مدرسة سار الثانوية للبنات صباح هذا اليوم 

ت البحرين، وحملن ال فتات تعبر  عن استمرار االنتفاضة وتمسكهن صباحا بتوقي) 11.00(الحادية عشرة 
) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(بها كخيار لتحقيق مطالب شعبنا، وصور الشهداء ورددن هتافات االنتفاضة 

  ).هيهات منا الذلة(و)  نحن ال نشاغب بالدستور نطالب(و) ال شيعية وال سنية كلنا امة اسالمية(و
التظاهرة تم استدعاء قوات االمن من قبل مديرة المدرسة، وعندما وصلت تلك القوات  ومع استمرار

كمـا قمـن   . ازداد حماس الطالبات وواصلن تظاهرتهن، مرددات هتافات االنتفاضة بكل ثبات وتصـميم 
قـدر عـدد   . على جدران المدرسـة ) مثل نشرة االنتفاضة(بتعليق بوسترات ثورية ونشرات المعارضة 

  .طالبة) 600(ت بـالمشاركا

  ):مدينة عيسى(مدرسة عبداهللا الثانوية الصناعية للبنين   ¨
تظاهر طلبة مدرسة عبداهللا في مدينة عيسى مقابل جامعة البحـرين صـباح هـذا اليـوم االحـد      
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، كما حملوا ال )هيهات منا الذلة(و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(م مرددين هتافات االنتفاضة 26/3/1995
تطبيق الديمقراطية، واجـراء انتخابـات   (تؤكد على استمرار االنتفاضة الشعبية، والمطالب الشعبية فتات 

ال شيعية ال سـنية  (و) نحن ال نشاغب بالدستور نطالب(وصور الشهداء، وترددت هتافات ) حرة ونزيهة
م داخـل  ، واستمر الطلبة فـي تظـاهرته  )نحن طالب االمان نطالب بالبرلمان(و) بل شعب يطلب حرية

  .المدرسة، وقد شارك في التظاهرة جميع الطلبة المتواجدين فيها
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  )59: (الرقم
  م28/3/1995: التاريخ

  صرخة الحرية: البحرين

م ودعت البحرين احد شهداء االنتفاضة الباسلة، ومع ان الحـزن  26/3/1995يوم اول امس االحد 
رة وااللم كان يعتصر قلوب المشيعين الذين احتشدوا في قرية الـدراز االبيـة، اال ان التصـميم    والمرا

والعزيمة القوية كانت هي الحالة السائدة، والتي انعكست في المسيرة التي رفعت نعش الشهيد لتطوف به 
كافة مطالب شـعبنا  جميع شوارع القرية، عاقدة العزم على االستمرار في االنتفاضة الشعبية حتى تتحقق 

  .العادلة والمشروعة
م دخل طلبة المدارس مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع السلطة 27/3/1995يوم امس االثنين 

الغاشمة، حيث صعدت قوات االمن من اعتداءاتها على تظاهرات الطلبة السلمية مستخدمة الذخيرة الحية 
كثير من االصابات في صفوف الطالب والطالبات،  في قمع التحرك الطالبي السلمي، مما ادى الى وقوع

واستشهد احد الطلبة، وقد شاركت يوم امس ثمان مدارس في التظاهرات واضربت اربع مدارس اخـرى  
  .عن الدارسة باالضافة الى تظاهرة الجامعة

  :منطقة الديه وسنابس  ¨
وسنابس، ففـي البدايـة   م اندلعت مظاهرات في منطقتي الديه 27/3/1995مساء يوم امس االثنين 

اندلعت مظاهرة في منطقة الديه في تمام الساعة السابعة، وتبعتها على الفور مظاهرة مشابهة في منطقـة  
ومطالبين بتطبيق الديمقراطية، واطالق ) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(السنابس، مرددين نداءت االنتفاضة 

بالتصعيد في اعمال العنف التـي تنتهجهـا السـلطة،     سراح المعتقلين، واطالق الحريات العامة، ونددوا
وخصوصا باطالق الرصاص الحي على مظاهرات الطلبة السلمية، ومهاجمة المنازل اآلمنـة وترويـع   
المواطنين العزل من النساء واالطفال وكبار السن، وعلى الفور عمدت قـوات االمـن الـى مهاجمـة     

للدموع والرصاص المطاطي والحي بكثافـة، فـرد عليهـا     المتظاهرين مطلقة عليهم قنابل الغاز المسيل
المتظاهرون برشقها بالحجارة واحراق اطارات السيارات، واقامة المتاريس على الشـوارع، واسـتمرت   
المصادمات العنيفة بين قوات االمن التي تستخدم الرصاص الحي بكثافة والمتظاهرين الى وقت متـأخر  

  .من الليل
  :طلبة المدارس  ¨

انطلق طلبة مدرسـة مدينـة    :مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين ومدرسة عثمان بن عفانــ 
عيسى الثانوية في تظاهرة حاشدة وتوجهوا الى مدرسة عثمان بن عفان الواقعة في نفس المدينة، والـتحم  

) بـر اهللا اك(طلبة المدرستين في مظاهرة حاشدة طافت شوارع مدينة عيسى مرددين نداءات االنتفاضـة  
، ومنددين باجراءات القمع التي تتبعها السلطة الحاكمة وجريمة قتل )هيهات منا الذلة(و) النصر لالسالم(و

  .زميلهم الطالب الشهيد المظلوم حميد قاسم
ومع استمرار التظاهرة عمدت قوات االمن الى مهاجمة المتظاهرين مطلقه عليهم وابل من قنابـل  

لمطاطي والحي، مستخدمة في ذلك طائرتين مروحيتين، شاركتا فـي  الغاز المسيل للدموع والرصاص ا
  .قمع التظاهرة الطالبية
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صباحا بتوقيـت البحـرين   ) 10.00(واستمرت التظاهرة لمدة ساعتين، ابتداءا من الساعة العاشرة 
  .ظهرا) 12.00(وحتى الساعة الثانية عشرة 
جـه الـى المدرسـة المـذكورة،     شوهدت قوات االمن تت ):في مدينة عيسى(ــ مدرسة الطبري 

  .وتدخلها بدون سبب واضح لتصرفها هذا، وهذه المدرسة هي للمرحلة االبتدائية فقط
تظاهر طلبة المدرسـة معبـرين عـن اسـتنكاهم      :ــ مدرسة احمد العمران الثانوية في المنامة

ات التي يتعرض لهـا  وادانتهم الجراءات القمع التي تنفذها السلطة بحق ابناء شعبنا، وخصوصا االعتداء
الطلبة في تظاهراتهم السلمية وقتل زميلهم الشهيد حميد قاسم على ايدي قوات االمـن، ورددوا نـداءات   

وتعهدوا بمواصلة الدرب الذي ضحى من اجله الشهداء، وطالبوا ) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(االنتفاضة 
عتقلين والسجناء، واستمروا في تظاهرهم داخل بتطبيق الديمقراطية، واطالق الحريات، واطالق سراح الم

بتوقيت البحرين، توجهوا نحو البوابـة الرئيسـية   ) 11.00(فناء المدرسة، وفي تمام الساعة الحادية عشر
حيث كانت قوات الشغب تحاصر المنطقة وتقف على اهبة االستعداد لمهاجمة المتظاهرين عند خروجهم، 

، وواصـل  )نحن ال نشاغب بالدسـتور نطالـب  (و) نركع اال هللا لن نركع لن(وردد المتظاهرون هتاف 
  .الطالب تظاهرهم في حرم المدرسة حتى انتهاء الدوام الرسمي

واصل طالب مدرسة عبـداهللا تظـاهرهم منـددين     ):مدينة عيسى(ــ مدرسة عبداهللا الصناعية 
الحريـات واحتـرام حقـوق    باجراءات القمع والسلطة الحاكمة، ومطالبين بتطبيق الديمقراطية، واطالق 

هيهات منا (و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(االنسان، واطالق سراح المعتقلين، ورددوا نداءات االنتفاضة 
  .، واكدوا على استمرار االنتفاضة، وتعهدوا بمواصلة الدرب الذي ضحى من اجله الشهداء)الذلة

للبنات صـباح يـوم امـس االثنـين     تجددت التظاهرات في مدرسة سار  :ــ مدرسة سار للبنات
هيهات منـا  (و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(م حيث رددت المتظاهرات نداءات االنتفاضة 27/3/1995
، ورفعن ال فتات تطالـب بتطبيـق الديمقراطيـة، واطـالق     )نحن ال نشاغب بالدستور نطالب(و) الذلة

  .تظاهرتهن داخل حرم المدرسة الحريات، واطالق سراح المعتقلين، وصور الشهداء، واستمرت
تظاهر طلبة مدرسة اوال منددين بالسلطة، ومحتجـين علـى اعتقـال     ):سترة(مدرسة اوال ــ 

زمالئهم وآبائهم، مما يجدر ذكره فان اعداد كبيرة من المدرسين معتقلين خصوصا من جزيـرة سـترة،   
  . ين مع الطلبةوبصورة عامة كثير من المدرسين معتقلين مما ادى الى تعاطف المدرس

واصل طلبة مدرسة النعيم تظاهرهم ضد اجـراءات السـلطة    ):النعيم(ــ مدرسة النعيم الثانوية 
الحاكمة ونددوا بنزوعها الى العنف في مواجهة الحركة السلمية للطلبة ولشعب البحرين، ورددوا نداءات 

تقلين، وبتطبيق الديمقراطية، واحترام  وطالبوا باطالق سراح المع) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(االنتفاضة 
حقوق االنسان، واطالق الحريات العامة، واستمروا في تظاهرهم داخل المدرسة وامتنعوا عن الدخول الى 

  .الفصول الدراسية
امتنع طلبة اربع من المدارس عن الذها ب الى المدرسة ونفذوا اضرابا عـن   :ــ اضراب طالبي

جراءات القمع والعنف من قبل قوات االمن ضد المظاهرات السلمية التي قام الدراسة وذلك احتجاجا على ا
بها الطلبة في مدارسهم، حيث قامت تلك القوات باالعتداء على الطلبة واطلقت عليهم قنابل الغاز المسـيل  
للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي، مما ادى الى ا صابة الكثير من الطلبة باصابات بليغـة  

مدرسـة الجابريـة   : م والمدارس التي نفذت االضراب هي24/3/1995هاد زميل لهم يوم السبت واستش
الثانوية الصناعية في الزنج، مدرسة جدحفص االعدادية في جدحفص، مدرسة السلمانية االعداديـة فـي   

  .السلمانية، مدرسة الدراز االعداية في الدراز
م في 27/3/1995امعة صباح يوم امس االثنين تظاهر طلبة الج ):في الصخير(ــ طلبة الجامعة 
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الصخير الى الجنوب من المنامة، منددين بالسلطة الحاكمة واجراءاتها القمعية، وخصوصـا اعتـداءاتها   
العنيفة على مظاهرات الطلبة السلمية في المدارس، ومهاجمـة المنـازل واالعتـداءات العنيفـة علـى      

نحـن ال نشـاغب بالدسـتور    (و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(المواطنين، كما رددوا نداءات االنتفاضة 
  الخ).. نطالب

  ):الدراز(الشهيد حميد قاسم   ¨
بعد ان اتصلت وزارة الداخلية بعائلة الشهيد قاسم الستالم جثته، واحضر الى مسقط رأسه، فقد وجد 

ار ضرب بآلة حادة عند تغسيله ان الرصاص قد اخترق مقدمة رأسه، وكسر ساقه كما وجدت كدمات وآث
خلف الرأس وكسر في الجمجمة وآثار ضرب وكدمات في مناطق مختلفة من جسمه، واربع من اصـابع  

  .يده مبتورة، مما يعني تعرضه للتعذيب قبل قتله
وقد قامت جماهير المشيعين بمسيرة في شوارع القرية، رافعة النعش على االكف، مرددة نـداءات  

متظـاهر مـن   ) 1000(، وقدر عدد المشاركين بألف )الموت آلل خليفة(و) مالنصر لالسال(و) اهللا اكبر(
  .الرجال والنساء، وذلك قبل ان يوارى الثرى

  :حقوق االنسان  ¨
تواصلت انتهاكات حقوق االنسان االساسية في البحرين، سواء في مجال االعتقاالت العشـوائية او  

مة اساليب عنيفة ومهينة، فقد تم رصد مجموعة من مداهمات المنازل اآلمنة من قبل قوات االمن، مستخد
  :االعتقاالت خالل االيام الماضية

  
الزالت حملة االنتقام الهمجية مستمرة في منطقة نويدرات، حيث تتم مداهمة  :ــ منطقة نويـدرات 

 المنازل من قبل قوات االمن وتعتدي على المواطنين وتحطم المحتويات واالثاث وتقوم بتهديد االمهـات 
  .بتسليم ابنائهن واال سوف يتعرضن لالنتقام، وتستمر حملة االعتقاالت الواسعة في المنطقة

  
  :م تم اعتقال كل من21/3/1995في يوم الثالثاء  :ــ منطقة عالي

  سنة  17جعفر احمد سلمان، / 2سنة        20علي احمد سلمان، /1
  . سنة 17، سيد هادي سيد جمعة/ 4سنة             18عمار حبيب، / 3
  

عبدالكريم محمد امـين،  : باعتقال م قامت قوات االمن24/3/1995بتاريخ  :جمرةــ منطقة بني 
  .سنة و اخوه 26

  
  :خالل االيام الماضية تم اعتقال كل من :ــ منطقة جنوسان

  .سنة 13ياسر ميرزا احمد، /2سنة    27عبداهللا حسن عبداهللا، / 1
  

  :م تم اعتقال كل من27/3/1995يوم  امس االثنين  :ــ مدينة عيسى
  .جعفر محمد حسن خاتم/ 2سنة     19محمد علي حسن خاتم، / 1
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  )60: (الرقم
م28/3/1995: التاريخ  

  التحدي تواصل الجامعة: البحرين
 

 البسط المخالف الدموي واالرهاب الوحشي القمع انواع شتى البحرين في الحاكمة السلطة تمارس      
 تعتيم ظل في وذلك المشروعة، بحقوقه سلميا المطالب االعزل شعبنا تجاه االنسانية واالعراف المبادىء
. والوقائع االحداث النكار يائسة ومحاولة للحقائق، واضح وتزييف شديد، اعالمي  
 واالجتماعي، واالقتصادي السياسي باالصالح المطالبة في المشروع حقه ذلك كل مع شعبنا ويمارس
 العادلة مطالبه الى وتستجيب صوته الى السلطات تستمع ان الى احتجاجاته مواصلة على ويصمم

. والمشروعة  
 الواجب هذا واداء المسؤولية، هذه لحمل والمدارس الجامعة وطالبات طلبة في المتمثلة طليعته وتتقدم
 الجماهيرية لالرادة المستبدة السلطات وخضوع الحق احقاق حتى االستمرار على اشد وبتصميم العظيم
. الصلبة  

:جامعة البحرين   
 بتوقيت صباحا) 11.00( عشر الحادية الساعة حوالي وفي اليوم الصخير جامعة وطالبات طالب انطلق

 المسيرة بدأت وقد. وطالبة طالب) 700( سبعمائة من اكثر فيها اشترك حاشدة مسيرة في البحرين،
) 12.00( عشر الثانية الساعة حتى واستمرت االخرى، باالقسام مرورا اآلداب كلية مبنى من انطالقها
. الجامعة مسجد عند توقفت حيث ظهرا،  

 والمجلس الدستور، بتفعيل المطالبة االنتفاضة شعارات السلمية الطالبية المسيرة في المشاركون ردد وقد
. والمشروعة العادلة الجماهيرية المطالب تحقيق حتى استمرارهم بصراحة واعلنوا المنتخب، الوطني
 دماؤنا(و) للجبناء سحقا سحقا(و) النصر حتى انتفاضة(و) اكبر اهللا( رددت التي الهتافات بين من وكان

 في الثورة(و) وحرية دستور.. شرعية مطالبنا(و) هللا اال نركع لن.. نركع لن(و) الحقوق مسيرة ستسقي
) .بركان يتبع بركان مكان كل  
 منخفض ارتفاع وعلى السلمية الطالبية المسيرة في المشاركين رؤوس على مروحية طائرة حلقت وقد
 نخشى ال نحن.. ثائرة ثورة اننا( مثل التحدي شعارات ترديد الى دفعهم مما المشاركين ارهاب بهدف جدا

) .الذلة منا هيهات(و) الطائرة  
 والقيام الجامعة بوابة امام االمن قوات من مفرزة ووضع الجامعة، تطويق الى السلطات بادرت كما

. والطالبات للطلبة دقيقة تفتيش بعمليات  
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:مدارس البحرين   
 واحتجاجا الشعبية االنتفاضة مطالب مع تضامنا الدراسة عن البحرين مدارس من العديد اضراب استمر
. الدراز في االعدادية مدرسته في شهيدا سقط الذي الدرازي، قاسم حميد الطالب زميلهم مقتل على  
) :باربار منطقة في( االعدادية زينب مدرسة ــ  
 طالبة) 200( مائتين من اكثر ضمت سلمية طالبية مسيرة انطلقت للبنات االعدادية زينب مدرسة في

. الحقوق ونيل بالحرية المطالبة الشعارات رددن  
 تحدين والالتي العزل، االعدادية طالبات لمواجهة بالسالح المدججين االمن قوات من سيارتان هرعت وقد

 الطلبة اهالي سارع وقد. ساعتين من الكثر الشعارات ترديد في واستمروا البوليسي االرهاب جرأة وبكل
. سالمتهن على واالطمئنان الطالبات لمساعدة المدرسة الى وذويهم  

احمد بن الخليل مدرسة ــ   
 بن الخليل مدرسة طالب خرج فقد البحرين، تعم التي الطالبية واالحتجاجات االضرابات وضمن ايضا
 قوات قامت وقد للبنات، االبتدائية بلقيس مدرسة نحو توجهت حاشدة مسيرة في للبنين االبتدائية احمد
 في المطاطي والرصاص للدموع المسيل الغاز قنابل باطالق وقامت المدرستين، الى بالتوجه االمن

 الى بالتوجده االسراع الى وذويهم والطالبات الطالب باهالي حدى مما االنتفاضة، اطفال مواجهة
 احد اصيب كما المواجهة، هذه في الجرحى من العديد سقط وقد ابنائهم، سالمة على لالطمئنان المدرستين
. عينه في مطاطية برصاصه المدرسين  
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  )61: (الرقم
م29/3/1995: التاريخ  

  الجامعة تقتحم القمع قوات: البحرين
 

 المطالبة السلمية المسيرات وجود انكار في المتمثل موقفها على مصرة البحرين في السلطات مادامت
 المشروعة المطالب في المتمثل الحق صوت الى االصغاء عدم على مصرة ومادامت باالصالحات،

 فان المطالب، هذه تحقيق حتى احتجاجاته في المواصلة على مصر شعبنا ومادام األبي، لشعبنا والعادلة
 غير شهور اربعة من اكثر منذ البحرين في الجارية الوقائع لمواجهة آخر اسلوبا تجد لن السلطات هذه

. واالنسانية الدينية واالعراف القوانين لشتى المخالفة الممارسات في والتمادي واالرهاب القمع اسلوب  
 للسلطات أخرى خطوة في الجامعي، للحرم اليوم هذا صباح االمن قوات اقتحام يأتي السياق هذا وفي
 واالرهاب، بالعصى اال الدكتاتورية ضل في والتفاهم للحوار المجال انه على الحاكمة السلطات فيها تؤكد
. باالصالحات يطالبون ماداموا التجأوا حرم أي والى كانوا، موقع أي في للمواطنين والامان امن وال  

:جامعة البحرين   
 اندلعت البالد، في المتردي الوضع باصالح والمطالبة المستمرة السلمية الجماهيرية االحتجاجات ضمن

 البحرين، بتوقيت صباحا) 11.00( عشر الحادية الساعة حوالي في اليوم، هذا صباح عارمة تظاهرة
 كما). 2000( األلفين على زاد حيث والطالبات، الطلبة من كبير عدد بمشاركة مثيالتها عن تميزت
. فيها الجامعة اساتذة من العديد بمشاركة تميزت  

. واالنجليزية العربية باللغتين الجماهيرية المطالب حملت القماش من كبيرة الفتات المتظاهرون رفع وقد
 فقد واضحة، البوليسي االرهاب اثار فيها بدت الدرازي قاسم حميد الشهيد للطالب صورا رفعوا كما

 الطلبة وردد. العين مقلوع وهو االخرى اظهرته كما االصابع، مقطع وهو الشهيد الصور احدى اظهرت
 نطالب(و) وحرية دستور.. شرعية مطالبنا(و) اكبر اهللا: (منها كان والتي االنتفاضة شعارات المتظاهرون

 يحاكم.. لماذا.. لماذا(و) والنور الثورة ظل في.. بالدستور نطالب نحن(و) المبعدين بعودة.. اجمعين
 قسما(و) هللا اال نركع لن.. نركع لن نركع لن(و) بركان يدفع بركان.. مكان كل في الثورة(و) االبرياء

.. للجبناء سحقا سحقا( و) الحقوق مسيرة ستسقي دماؤنا(و) دما االرض وجه سنغطي.. قسما قسما قسما
) .يرضى الشعب به بل فوضى ليس مطلبي(و) للعمالء سحقا سحقا  
 الحرم اقتحام الى واالعراف للقوانين مخالف تصرف في وعمدت الجامعة، الى القمع قوات هرعت وقد

 من الطالب ألخراج للدموع المسيلة والغازات والهراوات بالعصي الضرب واستخدام اآلمن، الجامعي
. وتفريقهم الجامعي الحرم  
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:مدارس البحرين   
 ، الدراسة عن غيرها.. و والدراز وجدحفص عيسى مدينة في البحرين مدارس من العديد اضراب استمر
 الى االمن قوات تعمد حيث سالمتهم، على خوفا المدارس الى ابنائهم ارسال عن االهالي اكثر وامتنع
. اعمارهم الى مراعات أي  دون المطاطي والرصاص للدموع المسيلة بالغازات الطالب ضرب  

 المدرسة، فناء داخل سلمية طالبية مسيرة انطلقت): المنامة في( للبنات" ع"الزهراء فاطمة مدرسة ــ
 وقد. المنتخب الوطني المجلس واحياء الدستور بتفعيل المطالبة االنتفاضة شعارات خاللها الطالبات ردد

 المدرسة، انحاء مختلف في للدموع المسيل الغاز قنابل باطالق ــ كعادتها ــ االمن قوات قامت
. منها الخروج على الطالبات واجبار  

 البنين مدارس جميع واغالق بيوتهم الى الطلبة ارجاع الى االمن قوات عمدت: سترة جزيرة مدارس ــ
 المنادية السلمية الطالبية المسيرات في والطالبات الطلبة لمساهمة تحسبا سترة جزيرة في والبنات
. للشعب والمشروعة العادلة بالحقوق  

 سلمية مسيرة في المدرسة طالبات معظم اشترك: للبنات الثانوية االعدادية عيسى مدينة مدرسة ــ
 عمدت وقد  المعتقلين، سراح واطالق الدستور وتفعيل بالحرية مطالبة شعارات خاللها رددن حاشدة،
. المسيرة انتهاء حتى تدخل، دون الخارج من المدرسة محاصرة الى االمن قوات  

العام لالمين صحفي تصريح :  
 اخذ العنف طابع ان:(  فيه اكد صحفيا تصريحا البحرين لتحرير االسالمية للجبهة العام االمين اصدر
 بالتهديد حافال خطابا كان حيث) المعين( المجلس في خطابه الوزراء رئيس القى ان منذ تصاعديا منحى

. بحقوقها المطالبة للجماهير والوعيد  
 لآلثار المسؤولية كامل وحملها المدمر، العنف هذا في االستمرار مغبة من جديد من السلطات حذر كما

. عليه المترتبة  
 الفورية للمبادرة الدولي االحمر الصليب وطالب الحقائق، لتقصي محايدة لجنة لتشكيل دعوته وكرر
 عن والكشف بحقهم، الوحشية التعذيب واعمال المعتقلون، يعيشها التي الالانسانية االوضاع من للتحقق

) . والمفقودين المعتقلين قضية يكتنف الذي الغموض  
العلوي محمد السيد لسماحة بيان :  

 في الشعبية االنتفاضة دخول بمناسبة جماهيريا بيانا العلوي، محمد السيد سماحة الديني الزعيم اصدر
: فيه جاء الخامس، شهرها البحرين  

 االنسانية، القيم وسحق الحرمات وهتك واستباحة والقتل والقمع بالعنف تتوسل الخليفي الجور سلطة(ان
 من مزيدا فتوقع بالرصاص تواجهه المشروعة، بحقوقه يطالب خرج الذي المظلوم االعزل الشعب فتواجه
) .الناس بين والجرحى القتلى  
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 وقتل عنف من البالد في مايجري ونتائج اثار عن واخيرا اوال المسؤولة هي الخليفية السلطة ان: (اضاف
 السلطة ولتعلم. والحسينيات والمساجد المنازل لحرمات واستباحة االنسان لحقوق وانتهاكات واعتقال وقمع

 زائل هو بل واالستبداد بالظلم يدوم ال فالحكم واالستبداد والظلم والقمع بالقتل يدوم لن حكمها ان الخليفية
) .حين بعد ولو محالة ال   

:جسر البحرين السعودية   
 الجسر، عبر والمغادرين القادمين على الرقابة السعودية البحرين جسر عن المسؤولة االمن قوات شددت
 والى لالشخاص دقيق بتفتيش القيام الى وعمدت. بالعالم البحرين يربط الذي الوحيد البري المنفذ وهو

. طويلة لساعات الجسر على الحركة تأخير في تسبب مما السيارات، تفكيك  
 الخليج اخبار جريدة نشرتها احصائية اصدرت والجوازات للهجرة العامة االدارة ان ذكره الجدير

 في كبير نقص هناك ان فيها اكدت م22/3/1995 بتاريخ الصادر 6207 عددها في الرسمية البحرينية
 العام من الشهر نفس مع بالمقارنة الماضي فبراير شهر خالل الجسر عبر المسافرين عدد

%) .26.1( قدرها نقصان نسبة يعادل بما أي مسافرا،) 102412( بلغ) م1994(الماضي  
القمع في مدرعات اشتراك :   

 من كبيرة لقوات حشود وجود في تمثل شديدا توترا) البديع(الشهداء شارع شهد التقرير هذا اعداد اثناء
) مقابه( منطقتي مسارف على تمركزت المدرعات من عدد توافقها البحرين، دفاع وقوة االمن عناصر

 حتى مكثفة بصورة الرصاص اطالق اصوات وسمع.. المنطقة نفس على مروحيتان حلقت كما). كرانه(و
. الليل من متأخرة ساعة  

 وبالخصوص) البديع الشهداء شارع على الواقعة المناطق مختلف على المروحيات حلقت اخرى جهة من
. والدراز جدحفص منطقتي  
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)62: (الرقم  
م31/3/1995: التاريخ  

  الشوارع الى الجيش نزول: البحرين
 

 مستقلة كجهة ــ الدولية المنظمة فيه اكدت الذي الدولية، العفو لمنظمة الخبري البيان صدور مع تزامنا
 الحرية في حقوقهم نيل اجل من سلميا المتظاهرين بحق القمع انواع شتى البحرين سلطات ممارسة ــ

 بانزال السلطات قامت السجون، بزيارة لمندوبيها بالسماح البحرين سلطات ومطالبة والديمقراطية،
 مواجهة في االنتفاضة ايقاف عن عجزت التي االمن قوات لتشارك البحرين دفاع قوة من وحداث

. المشروعة بحقوقها تطالب انفكت ما التي المنتفضة المناطق ومحاصرة التظاهرات،  
:مدينة سترة   

 انطلقت حيث البحرين، شرقي الواقعة سترة مدينة في الخميس امس مساء مجداد االوضاع تفجرت
 البحرين، بتوقيت الخامسة الساعة في الديمقراطية دعائم بارساء وطالبت بالعنف نددت التي المظاهرات

 المنافذ جميع اغالق تم وقد المنطقة، تحاصر وهي بالجنود محملة كبيرة شاحنات) 6( شوهدت وقد
 في شديد ارتباك الى ادى مما االشتباكات، وشدة المشاركين بكثرة المظاهرات وتميزت اليها، المؤدية
 شرطي ومقتل حرقها الى ادى مما شرطة سيارة على النار احدهم اطالق عنه نجم االمن، قوات صفوف
. للغاية خطيرة بأنها الداخلية وزارة بيان وصفها بجروح، آخرين اثنين واصابة  

:منطقة المعامير   
 مظاهرات المعامير منطقة شهدت البحرين، من واسعة مناطق عمت التي الحاشدة المظاهرات مع وتزامنا
 االمن بقوات حدى مما السياسيين، والسجناء المعتقلين عن واالفراج العنف ووقف بالديمقراطية طالبت

 المتاريس باقامة ردوا الذين المتظاهرين، على الحي والرصاص للدموع المسيل الغاز قنابل اطالق الى
. السيارات اطارات وحرق الشوارع على  

 : البديع( الشهداء شارع )   
 الغاضبة الجماهير نظمت الشمالية، بالمنطقة المنامة العاصمة يربط الذي) البديع( الشهداء شارع وعلى

 الساعة منذ حاشدة تظاهرات وباربار جنوسان، كرانه، كرباباد، جدحفص، الديه، السنابس، مناطق في
 العنف بوقف وطالبوا االنتفاضة، شعارات المتظاهرون ردد وقد البحرين، بتوقيت الظهر بعد الرابعة

 والحي، المطاطي الرصاص باطالق قامت التي االمن قوات لهم فتصدت الشعبية، للمطالب واالستجابة
 المتاريس وقامة السيارات اطارات بحرق المتظاهرون فرد للدموع المسيل الغاز بقنابل المناطق وامطار

. الشوارع في  
 المصفحة والسيارات المدرعات من وعدد البحرين، دفاع قوة من ومفارز االمن قوات ان بالذكر الجدير
 عنيفة اشتباكات شهد الذي الماضي االربعاء يوم ظهر من المناطق هذه في متمركزة كانت لها، التابعة
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 ومازالت المناطق، ومنافذ الرئيسية الشوارع اغالق في شرعت حيث االمن، وقوات المتظاهرين بين
 الظالم وخيم ،)البديع( الشهداء شارع اغالق تم حيث التقرير، هذا اعداد ساعة حتى مستمرة المواجهات

. عنها الكهربائي التيار انقطاع اثر المناطق تلك على  
جمرة بني منطقة :  

 شعارات خاللها المتظاهرات رددن كبيرة نسائية تظاهرة الخميس، امس عصر جمرة بني منطقة شهدت
 قوات لهن تصدت الفور وعلى واخوانهم، اوالدهن و ازواجهن عن باالفراج السلطات وطالبن االنتفاضة،

 اليوم نفس وفي للدموع، المسيل الغاز بقنابل المنطقة واغرقت الحي الرصاص عليهن واطلقت االمن
 وتكسير محتوياته بتحطيم وقامت المنطقة، نفس في العابدين زين االمام جامع بمهاجمة االمن قوات قامت

 المسجد في يتواجدون كانوا المواطنين من مجموعة على واالعتداء الكتب وتمزيق والنوافذ، االبواب
 المتواجدة الخاصة السيارات بعض بتحطيم قاموا الجامع من االمن قوات خروج وبعد االقتحام، وقع ساعة
. هناك  

التظاهرات رقعة اتساع :  
 الكثيف التواجد حيث متوترة، اوضاعا تشهد البالد مناطق اغلب ان البحرين، من الواردة االنباء وتفيد
 بين متواصلة اشتباكات تشهد التي والدراز، القديم بالد كرزكان، مناطق في خاصة االمن لقوات

. المصفحة والسيارات المدرعات من بمزيد تواجدها عززت التي االمن، وقوات المتظاهرين  
استقالته يقدم التربية وزير :    

 من استقالته بتقديم قام فخرو، علي الدكتور والتعليم التربية وزير ان البحرين، داخل خبرية مصادر وتفيد
 الى ادى مما الطلبة على الرصاص واطالق للمدارس االمن قوات اقتحام على احتجاجا وذلك منصبه،
. الماضي االسبوع في احدهم مصرع  
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)63: (الرقم  
م1/4/1995: التاريخ  

  الجمري الشيخ فضيلة اعتقال: البحرين
 

 شخصيات ابرز احد الجمري، عبداالمير الشيخ فضيلة اعتقال نبأ على اليوم فجر البحرين استيقضت
 االولى الفجر خيوط فمع السابق، الوطني المجلس وعضو السياسية، باالصالحات المطالبة المعارضة

 تصدت الواسعة واالحتجاجات التظاهرات من موجة المنامة، العاصمة فيها بما البالد مناطق جميع عمت
 المسيلة الغاز وقنابل الحي بالرصاص البحرين دفاع وقوة االمن قوات من مشتركة كوماندوز قوات لها

. للدموع  
  : جمرة بني منطقة
 قوات بين حدثت التي الكبيرة للصدامات مسرحا اليوم الجمري الشيخ رأس مسقط جمرة بني قرية كانت

 البيوت بعض واحتلت المنطقة هاجمت التي الشرطة، وقوات البحرين دفاع قوة من مشتركة كوماندوز
. وعائلته الجمري عبداالمير الشيخ فضيلة واحتجزت  

 المنازل باخالء اليوم فجر الكامندوز قوات قامت ان بعد مجهوال وعائلته الجمري الشيخ مصير واليزال
 احتاللها ثم ومن لمغادرتها، دقائق عشر مهلة اصحابها اعطاء بعد الجمري، الشيخ بمنزل المحيطة
. المنطقة لمراقبة المحتلة المنازل سطوح فوق القوات تلك تنتشر حيث عسكرية ثكنة وجعلها  

 استخدمتها التي النارية الطلقات اصوات على اليوم فجر استيقضوا جمرة بني اهالي ان عيان شهود وقال
 خرج حيث كبيرة، اضطرابات فيها اندلعت التي المنطقة على السيطرة اجل من بكثافة، الكوماندوز قوات

 اصابات الكثيرين جرح الى ادى مما الحي بالرصاص القوات تلك لهم فتصدت يكبرون وهم االهالي
: منهم وعرف خطيرة، بعضهم   

طالب جعفر/ 2           طالب محمد  1/  
)خطيرة جداً و ال يزال في حال غيبوبه أصابته ( محمد يوسف / 3   

عبدالرزاق محمد/ 5   العرب صادق محمد   4/  
حسن عبداهللا حبيب/ 7            عبدالرزاق جعفر   6/     
حسين عمران كوثر/ 9        سلمان ابراهيم فيصل   8/     

.مريم عمران حسين / 10  
 اثر جمرة، بني منطقة في كبيرة مظاهرات فيه اندلعت الذي الوقت في انه ذاتها المصادر واضافت
 اعتقاالت بحملة القوات تلك قامت المحيطة، والمنازل الجمري الشيخ فضيلة منزل على التعسفي الهجوم
 علي محمد ومنير الجمري علي عبدالوهاب كامل: منهم عرف شخصا، خمسين من اكثر شملت واسعة

. عليه المرور حركة وتعطيل البديع شارع اغالق الى االمن قوات عمدت كما الغسرة،  
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سترة مدينة :  
 المعززة االمن قوات تواصل حيث الماضي، الخميس منذ سترة مدينة محاصرة في االمن قوات استمرت

 ارهابية اساليب مستخدمة آخر، بعد منزال المنطقة بتمشيط البحرين دفاع قوة من كوماندوز بقوات
 المنازل مقتنيات وتحطيم والشباب، الرجال واعتقال النساء على واالعتداء العجزة واهانة كضرب وعنيفة،
 ويتم المغلقة، الكراجات ابواب لتحطيم المدرعات استخدام ويتم واالموال، الحلي خاصة الممتلكات وسرقة

. عالمة وضع  (X) الممشطة المنازل على  
) :سترة(منطقة مهزة    

 حيث اقتحامها ثم ومن البحرين، شرقي سترة بمدينة المهزة منطقة بمحاصرة الكوماندوز قوات قامت
. القرية رجال اغلب اعتقال وتم الناس، تهديد في النارية االسلحة مستخدمة البيوت بتمشيط قامت  

مفتوحة اجازة :  
 باعطاء الصف، وضباط للضباط اوامرها البحرين دفاع لقوة العامة القيادة اصدرت اخرى جهة من

 القوات تلك مشاركة اثر على احترازية بانها وصفت خطوة في مفتوحة، اجازة) الشيعة( المواطنين الجنود
. منها الحد او عليها السيطرة من االمن قوات عجزت ان بعد باالصالحات المطالبة التظاهرات قمع في  

مكثفة دوريات :  
) الشهداء( شارع مثل منتفضة مناطق عليها تقع التي الشوارع خاصة البحرين في الرئيسية الشوارع تشهد

 االمير مقر( الغربي الرفاع منطقة اما مكثفة، دوريات المنامة، العاصمة الى المؤدية والنقاط البديع،
. ثابته تفتيش نقاط لها اقامت حيث االميري، الحرس من وحدات فتحرسها) الحاكمة والعائلة  
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  )64: (الرقم
  م1/4/1995: التاريخ

  ارهاب وقمع بال حدود: البحرين

اقتحمت قوات االمن منزل االستاذ عمران حسين عمران العتقاله بعد اعتقـال الشـيخ عبـداالمير    
الجمري، وما ان رأى افراد العائلة قوات االمن تسحب والدهم بطريقة بربرية، حتى تعلقـت بـه ابنتـاه    

اال ان اطلقت الرصاص على االبنتـين  ) الكوماندوز(خارج المنزل، فما كان من افراد قوة ليمنعن سحبه 
فاصيبتا على الفور، فهرع زوج احديهما النقاذهما فما كان من افراد القوة اال ان اردوه قتـيال بعـد ان   

  .رصاصة) 12(اصابوه بــ 

  :اعتقاالت واسعة في صفوف العلماء ¨
العشوائية التي عمت البالد خالل هذا االسـبوع، خصوصـا الشـباب     في تركيز لحمالت االعتقال

  .الفاعل تكثفت الحمالت هذا اليوم لتشمل العلماء الفاعلين المتصدين لقضية االصالح السياسي
فقد بدأت قوات االمن هجمتها االرهابية هذا اليوم باعتقال فضيلة الشيخ عبداالمير الجمري، وخالل 

  :ت التي شملت الكثير من العلماء عرف منهم حتى اآلنساعات توالت االعتقاال
  .سنة40ــ الشيخ خليل سلطان، 

  .سنة، من منطقة الحد55ــ الشيخ عبداللطيف المحمود، 
  : منطقة بني جمرة  ¨

بعد ان شيعت منطقة بني جمرة شهيدها االول صباح هذا اليوم الشهيد محمد جعفر يوسف عطيـة،  
سنة، صـاحب ورشـة،   45شهيد آخر هو محمد علي علي عبدالرزاق، سنة، مهندس زراعي، سقط 27

والجدير بالذكر ان منطقة بني جمرة التزال محاصرة وما زال فيها جرحى حالتهم خطيـرة مـن غيـر    
الممكن توفير العالج الالزم لهم داخل المنطقة، حيث سقط كثير من الجرحى بعد المجزرة التي ارتكبتهـا  

جامع، عندما تجمع الناس وقاموا بالتكبير احتجاجا على اعتقال فضـيلة الشـيخ   قوات االمن في المسجد ال
عبداالمير الجمري، مما دفع قوات االمن الى اطالق الرصاص الحي على الجماهير في المسجد، فاصيب 

في نفس القرية منعت قوات االمن الدكتور حسين محمد حكيم العرب من معالجة أي من . منهم العشرات
  .المصابينالجرحى و
  : مواجهات دامية في الجامعة  ¨

جرت مظاهرات صاخبة في جامعة البحرين هذا اليوم، شارك فيها جميع الطالب رفعت شـعارات  
، وغيرها من الشعارات الحماسية، ومع بدايـة تلـك   )هيهات منا الذلة(و) الموت آلل خليفة(و) اهللا اكبر(

فاع البحرين الجامعة، وبـدأت بـاطالق الرصـاص    التظاهرات حاصرت قوات االمن ومفارز من قوة د
وقنابل الغاز المسيل للدموع على الطلبة بواسطة الطائرة المروحية، وبعدها اقتحمت تلك القوات الحـرم  
الجامعي مستخدمة الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بكثافة، بعد ان قطعت الطريق المؤدية الـى  

معركة كانت تشاهد فيها الهجمات المتكررة لقوات االمن والمقاومة من  الجامعة، وقد بدت الجامعة كساحة
  .قبل الطلبة، وقد وقعت اصابات كثيرة في صفوف الطلبة
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  :اضرابات طالبية  ¨
عمت معظم مدارس البحرين هذا اليوم اضراب عام عن الدراسة، فبعض المدارس امتنع فيها الطلبة 

وقد اغلقت المدارس بسبب ذلك، وفي نفس الوقت قام الطلبة فـي   عن الدراسة منذ بداية الدوام المدرسي،
مدارس االخرى بمسيرات تندد باجراءات القمع واالرهاب التي تقوم بها السلطة، وقـد شـارك بعـض    

  :المدرسين في تلك المسيرات، وكان من تلك المدراس
  .ـ مدرسة الحد االعدادية للبنات.    ـ مدرسة الفارابي االعدادية للبنين
  .ـ مدرسة الحورة االعدادية للبنين.   ـ مدرسة الحوراء االعدادية للبنات

وفي اكثر المد ارس تصدت قوات االمن للمسيرات بالقنابل المسيلة للـدموع والرصـاص الحـي،    
  .واالعتداء بالضرب على الطلبة والطالبات

  ): البديع(شارع الشهداء   ¨
ي جميع المناطق الواقعة على هذا الشارع، بـداءا مـن   نقاط التفيش ومفارز االمن والمدرعات تغط

وصوال الى منطقة الدراز، كما يتم التفتيش بشكل دقيـق بعـد   .. منطقة جدحفص، الديه، السنابس، كرنه
  .التأكد من هوية الشخص، ويسأل الي اين يذهب ومن اين جاء واين يسكن

  :منطقة القرية  ¨
اهرة تندد باعتقال فضيلة الشيخ عبـداالمير الجمـري،   في مظ) القرية(خرجت الجماهير في منطقة 

حيث واجهتها قوات االمن بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، وتقوم تلك القوات بتحطيم كل مـا  
  .تصادف من ممتلكات االهالي، مثل السيارات والمتاجر وغيرها

  :حمالت اعتقال عشوائية  ¨
ميع المناطق، خصوصا عند مفارز التفتـيش اوالمنـاطق   تواصلت حمالت االعتقال العشوائية في ج

المحاصرة، مثل كرانه، سترة، بني جمرة، وقد ذكرت مصادرنا ان االعتقاالت الجديدة في منطقة سـترة  
  .معتقل) 1000(واطرافها قد تعدت االلف 

  :االضرابات تشمل مناطق البالد  ¨
ر والترقب، بدأ بالعاصمة المنامة ومنطقة سـترة  ككثير من المناطق االخرى في البالد تعيش اجواء التوت

  .وضواحيها، منطقة الحد، البالد القديم، وغيرها حيث تقوم قوات االمن بوضع حواجز حول تلك المناطق
والجدير بالذكر ان البحرين شهدت اضرابا جزئيا عن العمل، حيث امتنعت اعداد كبيـرة مـن العمـال    

  .م2/4/1995) االحد(م توزيع بيان يدعو الى اضراب شامل يوم غد والموظفين عن الته الى اعمالهم، وت
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  )65: (الرقم
  م5/4/1995: التاريخ

  ما بعد المجزرة:البحرين

في منطقة بني جمرة الصامدة، ليس استثناء في سياسـة  ) ابريل(ما حدث في اليوم االول من نيسان 
وزراء حكومة البحرين خليفة بن سلمان، ولكنه اكد بما ال يدع مجاال للشك بأنه وهو ليس وحيـدا  رئيس 

في هذا التوجه، مصر على الذهاب في الشوط الى آخره، وبعد ان اعتقـل سـماحة الشـيخ عبـداالمير     
ـ    ر الجمري، وانتقل شهيدين الى جوار ربهما الشهيد محمد علي علي عبدالرزاق، والشـهيد محمـد جعف

يوسف عطية، وسقط عشرات الجرحى واعتقل العشرات من ابناء المنطقة، واخضعت المنطقة لحصـار  
عسكري، حيث حولت لما يشبه ثكنة عسكرية وخصوصا بيت الشيخ الجمري والمنازل المحيطـة بـه،   
 سربت الحكومة خبر اجتماع بعض الوجهاء بأمير البحرين ووزراء العدل والداخلية والخارجية، مدعيـة 

  .بأن هناك حوار وطني لحل االزمة
وال نعتقد نحن بأن هذه هي الوسيلة المناسبة لبدء الحوار، اذا كان هناك حوار فعـال، فكـل الـذي    
نعيشه ونالحظه هو تصعيد في اجراءات القمع والعنف الرسمي، واعتقـال ونفـي المحـاور السياسـية     

مكن لها ان تؤثر في االوضاع، فاذا كان هناك حوار واالجتماعية والدينية المعنية بالشأن الوطني، والتي ي
فعلي، فمن هي الشخصيات المشتركة فيه، وما هي محاور هذا الحوار؟ فالشـعب هـو المعنـي االول    
واالخير بأي حوار يمكن له ان يجري، وال يمكن الي كان ان يساوم او يقفـز علـى حقـوق الشـعب     

المصلحة العامة ان تتم اتفاقات من خلف ظهر الشعب وفي السياسية، االجتماعية واالقتصادية، وليس من 
الخفاء، الن ذلك يعني تآمر والتفاف على المطالب الشعبية، والتفـريط بتضـحيات وحقـوق الشـعب،     

  .واالستمرار في تغييب االرادة الشعبية وهذا لم يعد ممكنا اآلن

  :منطقة المعامير ¨
صالة المغرب انطلقت مظاهرات منـددة بالسـلطة    م بعد انتهاء4/4/1995مساء يوم امس الثالثاء 

الحاكمة، واجراءات القمع ومطالبة باطالق سراح المعتقلين، واالسـتجابة للمطالـب الشـعبية العادلـة     
  .والمشروعة، وقد استمرت تلك التظاهرات حتى وقت متأخر من الليل

  ):العاصمة(المنامة   ¨
، فقد )العاصمة(ها قوات االمن على منطقة المنامة على الرغم من حالة الحصار الشديدة التي تفرض

صباحا بتوقيت البحـرين،  ) 4.00(م وفي تمام الساعة الرابعة 4/4/1995قامت صباح يوم امس الثالثاء 
ردد خاللها المتظاهرون شعارات معادية للسطة الحاكمة، واجراءاتها القمعية، ) الحطب(مظاهرة في حي 

مرة، وطالبوا باطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف االجراءات واكدوا على ان االنتفاضة مست
  .العنيفة من قبل قوات االمن، والتوقف عن تعذيب المعتقلين، واالستجابة لمطالب الشعب

م وفي تمام الساعة العاشرة مسـاءا، سـارت   3/4/1995مما يجدر ذكره، فان يوم االثنين الماضي 
ومطالبة باالستجابة لمطالب الشعب، واطالق ) المخارقة(مة، في شوارع حي تظاهرة منددة بالسلطة الحاك

) 12(وشنت قوات االمن حملة اعتقاالت عشوائية في المنطقة طالت اكثر من اثني عشر . سراح المعتقلين
  .شخصا
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  :منطقة النعيم  ¨
واعتقاالت  وتقع الى الغرب من المنامة شهدت مصادمات عنيفة،) العاصمة(احدى ضواحي المنامة 

عشوائية خالل اليومين الماضيين، وذلك اثر اندالع مظاهرات في احيائها الشرقية والغربيـة والجنوبيـة   
م، وعلى الفور وصلت قوات االمن الـى المنطقـة،   3/4/1995و2مساء يومي االحد واالثنين الماضيين 

لى المتظاهرين، فرد عليهـا  واطلقت وابال من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي ع
  .المتظاهرون برشقها بالحجارة واشعال اطارات السيارات واقامت الحواجز على الشوارع

ونتيجة الطالق الرصاص الحي العشوائي اصيب العديد من المتظاهرين بجروح، كما اصيب بعض 
  .افراد الجالية الهندية الذين يسكنون المنطقة، جروح بعضهم خطيرة

ات االمن حملة اعتقاالت عشوائية واسعة في المنطقة طالت العشرات من ابنائها، وذلك كما شنت قو
سواء اثناء الصدامات مع قوات االمن او عبر مداهمات المنازل، اسماء بعض المعتقلين يمكن مراجعتها 

  .تحت بند حقوق االنسان
جاليات االجنبية عن المنطقة، وقد شوهدت في اليوم التالي للتظاهرات نزوح اعداد كبيرة من افراد ال

خصوصا وان قوات االمن كانت قد هاجمت جميع سكان المنطقة سواء من البحارنة او االجانـب بـدون   
  .استثناء

  :السنابس، جدحفص والديه  ¨
م منـددة بالسـلطة الحاكمـة،    3/4/1995و2اندلعت مظاهرات يومي االحد واالثنين الماضـيين  

اطالق سراح جميع المعتقلـين واالسـتجابة للمطالـب الشـعبية العادلـة      واجراءاته القمعية، ومطالبة ب
والمشروعة، وعمدت قوات االمن الى مهاجمة المتظاهرين، واطالق قنابـل الغـاز المسـيل للـدموع     
والرصاص المطاطي والحي عليهم، كما شاركت طائرة مروحية فـي قمـع المتظـاهرين، ورد عليهـا     

شعال اطارات السيارات، واقامة المتـاريس علـى الشـوارع، ودارت    المتظاهرون برشقها بالحجارة، وا
صدامات عنيفة بين قوات االمن والمتظاهرين، واثر ذلك عمدت قوات االمن الى مهاجمة منطقة السنابس 

  :باعداد كبيرة، مستخدمة ناقالت الجند المصفحة في هجومها، وقد قامت بارتكاب عدة جرائم منها
  
  .هما يخص مقبرة السنابساحراق مسجدين، احد/ 1
مداهمة المنازل بصورة وحشية، واطالق الرصاص داخلها، وتحطيم االثاث واطالق الرصاص / 2

  .الحي على نوافذ وابواب المنازل
  .شخص من نفس سكان المنطقة) 40(شنت حملة اعتقاالت عشوائية اعتقلت ما يقارب / 3
  :منطقة بالد القديم، توبلي وعالي  ¨

مظاهرات في مناطق بالد القديم، توبلي وعالي، وقد ادى ذلك الى مصادمات عنيفـة بـين   اندلعت 
المتظاهرين وقوات االمن، التي عمدت الى اطالق قنابل الغاز المسبل للـدموع والرصـاص المطـاطي    
والحي، ورد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة، واشعال اطارات السيارات واقامت المتـاريس علـى   

  .رعالشوا
  :حقوق االنسان  ¨

تتواصل انتهاكات حقوق االنسان االساسية في البحرين، واتخذت خطاً تصاعدياً مترافقة بـاجراءات  
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عنيفة جدا، تصل الى حد اطالق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسل للدموع داخل المنـازل  
ف عطية، والجريحتين كوثر ومريم وتحطيم محتوياتها، وقتل ساكنيها كما حدث للشهيد محمد جعفر يوس

  :عمران حسين عمران، وقد تم رصد العديد من االعتقاالت خالل االيام الماضية في المناطق التالية
  :م3/4/1995و2: اعتقل من منطقة النعيم بتاريخ: ــ منطقة النعيم

  سنة 25طالب مهدي السكري، / 2سنة     21زهير عبدالحسين المعلم، / 1
  سنة  29طارق مجيد ثابت، / 4سنة                 25، صادق ثابت/ 3
  سنة   19ياسر موسى، / 6سنة            28فاضل علي ثابت، / 5
  سنة  23حسن سعيد رحمة، / 8سنة           27محمود علي ثابت، / 7
  سنة  15ميثم علي ثابت، / 10سنة      27يوسف محمد الجمسي، / 9

  سنة 19عبدالرضا عبدالحسين حماد، / 12سنة   32حميد علي ثابت، / 11
  .سنة22حسين عالوي، / 14سنة   37عزيز جاسم احمد النشيط، / 13

  :ــ منطقة سترة
  عبدالقادر عبداهللا محفوظ / 2عبدالمنعم عبداهللا محفوظ             / 1
  الونه  سعيد عبدالحسين/ 4عادل علي احمد الجرمي             / 3
  ناصر حسن الجزيزي  / 6محمد علي عبدالحسين الونه          / 5
  علي حسن الجزيري / 8جعفر حسن الجزيري                / 7
  يوسف احمد بكوان  / 10جعفر احمد بكوان                   / 9

  جميل حسن الجزيري  / 12علي احمد علي كاظم              / 11
  احمد حسن علي/ 15علي احمد علي   / 14علي     عبداهللا احمد / 13
  .نوح سلمان/ 18عبداالمير سلمان       / 17سعيد عبدالحسين       / 16

  .ابراهيم محمد طارش   :ــ بني جمرة
  
  
  

                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



153 
 

  )66: (الرقم
  م9/4/1995: التاريخ

  ..االضراب: البحرين

لدعوة  االضراب التي وجهتها الجبهة االسالمية لتحرير البحرين في وقـت سـابق مـن     استجابة
ردا علـى  ) ابناء البحـرين (االسبوع الماضي ودعوات مشابة  في بيانات وزعت في البحرين تحت اسم 

تصعيد السلطة من اجراءاتها القمعية واعمال القتل واالعتقال العشوائي واطالق الرصاص الحـي علـى   
طنين العزل ومهاجمة القرى اآلمنة والمداهمات الهمجية للمنازل وخصوصا مهاجمة منزل العالمـة  الموا

فضيلة الشيخ عبداالمير الجمري واحتجازه في منزله في منطقة بني جمرة الصامدة، واستشهاد الشهيدين 
ـ   وات محمد علي علي عبدالرزاق، ومحمد جعفر يوسف عطية وجرح العشرات اثناء المواجهات مـع ق

  .االمن
م وشـمل  8/4/1995اضربت فئات واسعة من الشعب البحراني منذ صباح يـوم امـس السـبت    

االضراب مختلف شرائح المجتمع،  عمال، موظفين، فالحين، كسبة وتجار، كما شارك طالب المـدارس  
  .بصورة واسعة جدا، حيث امتنعوا من الذهاب الى المدارس

بل العمال والموظفين الذين امتنعوا من الذهاب الى اعمـالهم  وكانت المشاركة الواسعة واالهم من ق
  :في كثير من المناطق، منها

جزيرة سترة، نويدرات، كرزكان، الدمستان، بوري، عالي، السنابس، جدحفص، الديه، بالد القديم، 
  .ابوصيبع، كرانه، النعيم، الدراز وبني جمرة

ولة والدوائر التابعة لها مـن قبـل االيـدي    وقد كان اثر االضراب واضحا في مختلف وزارات الد
شركة بابكو، شـركة العليـان   : العاملة الوطنية، كما عرف من الشركات التي تأثرت بحركة االضراب

السعودية، الشركة المتحدة لصناعة الورق، الزامل لاللمنيوم، شركة ايرمك الشرقية، شـركة المسـقطي   
  .وغيرها.. اخوان، شركة بحرين باك

لفالحون والمزارعون وشاركوا باقي الشرائح االجتماعية في اعالن االضراب وتوقفـوا  وتضامن ا
م وخال السوق المركزي في المنامة، حيث لم تباشر 8/4/1995عن االنتاج والتوزيع منذ يوم امس السبت 

  .المحالت التجارية فيه عملها
  .فة فيها تماماكما خال سوق جدحفص، وسوق عالي ايضا وكانت الحركة التجارية متوق

واغلقت المحالت التجارية في كل من المناطق التي امتنع عمالها وموظفيها عن الذهاب لالعمـال  
  .والتي ذكرت سابقا

كما اغلقت المخابز، ومحالت بيع السمك واللحم والبقاليات والمطاعم في كثير من مناطق البحرين، 
االيام القادمة لتشـمل قطاعـات اوسـع مـن      ويتوقع المراقبون لالوضاع ان تتسع حركة االضراب في

  .المجتمع

  :منطقة نويدرات ¨
م اقام اهالي منطقة نويدرات الحواجز على الشوارع واشـعلوا  8/4/1995صباح يوم امس السبت 

اطارات السيارات واطلقوا نداءات تدعوا الشعب للمشاركة في االضراب، وقامت قوات االمـن بوضـع   
ت نقطة تفتيش على الشارع العام المؤدي الى المنطقة، حيث اخضع كل الداخلين والخارجين الى عمليـا 
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تفتيش وتحقيق وايذاء من قبل تلك القوات مثل الضرب والشتم واالهانات، وقال شـهود عيـان ان تلـك    
  .القوات قامت باالمساك ببعض االطفال وتقييدهم وضربهم ضربا مبرحا

  :منطقة عالي ¨
م انطلقـت  8/4/1995صباحا بتوقيت البحرين من يوم السـبت  ) 10.00(في تمام الساعة العاشرة 

ي المنطقة، منددة بالسلطة الحاكمة واجراءات القمع، واقاموا الحواجز على الشوارع واحرقـوا  مظاهرة ف
اطارات السيارات لمنع قوات االمن من قمع التظاهرة، ورددوا نداءات تدعوا الشـعب للمشـاركة فـي    

  .االضراب
  :منطقة كرزكان ¨

لبحـرين مـن يـوم السـبت     صباحا بتوقيـت ا ) 10.00(انطلقت تظاهرة في تمام الساعة العاشرة 
م منددة بالسلطة الحاكمة واجراءات القمع، وداعية الناس للمشاركة في االضـراب احتجاجـا   8/4/1995

على اجراءات السلطة ولتصعيد نشاطات االنتفاضة حتى تحقيق كامل اهدافها، وتصـدت قـوات االمـن    
ي على المتظاهرين الـذين ردوا  للتظاهرة واطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والح

  .برشقها بالحجارة واقامة المتاريس على الشوارع واحراق اطارات السيارات

  :منطقة الدراز ¨
م منددة بالسطة الحاكمة واجراءات القمع، كمـا ردد  8/4/1995انطلقت مظاهرة مساء يوم السبت 

صعيد نشـاطات االنتفاضـة حتـى    المتظاهرون نداءات تدعوا المواطنين الى االشتراك في االضراب وت
تتحقق كامل االهداف، وعمدت قوات االمن الى مهاجمة المتظاهرين واطلقت علهم قنابل الغاز المسـيل  
للدموع والرصاص المطاطي والحي، فرد عليها المتظاهرون باقامة المتاريس على الشـوارع واحـراق   

  .اطارات السيارات ورشقها بالحجارة
  :يالعالمة الشيخ الجمر ¨

الزال فضيلة العالمة الشيخ عبداالمير الجمري يعيش تحت االقامة الجبرية في منزله الكـائن فـي   
م 1/4/1995منطقة بني جمرة تحت حراسة مشددة من قبل قوات االمن، منذ مهاجمته فجر يوم السـبت  

قوات االمن  مما تجدر االشارة اليه في هذا الصدد فان. معزوال عن العالم الخارجي وعن محيطه وشعبه
تحتل بيت العالمة الجمري حيث ترابط تلك القوات في الطابق السفلي بينما يحتجز فضيلة الشيخ وعائلته 
في الطابق العلوي من المنزل، كما اخليت المنطقة المحيطة بمنزله من جميع سكانها بالقوة، حيث افرغت 

لى اسطحها وفي تفرعات الطرق المحيطة المنازل تحت تهديد السالح واحتلتها قوات االمن حيث ترابط ع
بها، ويحظر دخول المنطقة على أي كان كما يفرض حصار شديد على المدخل الشمالي لمنطقـة بنـي   
جمرة وترابط قوات االمن بصورة دائمة على الشارع الذي يخترق مقبرة المنطقة اضافة للقوات المتشرة 

  .على الشارع العام وعند مداخل المنطقة
سلطة الحاكمة من وراء خطوتها تلك الى تشكيل ضغوطات على فضيلة الشيخ في محاولة وتهدف ال

منها لدفعه للتخلي عن دوره القيادي في االنتفاضة الشعبية واخالء الساحة من الرموز القيادية المعارضة 
  .وللعمل على اجهاض االنتفاضة الشعبية

لشعبية وطوال تاريخ مديـد مـن القمـع    ولكن الذي ثبت طوال اربعة اشهر مضت من االنتفاضة ا
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والعنف واالرهاب الرسمي، ان اسلوب القوة ليس اسلوبا ناجحا في مواجهة حركة جماهيريـة متجـذرة،   
وها هو شعبنا يمضي في انتفاضته باضافات جديدة على الرغم من كل اساليب القمع وعنفها حتى ينـال  

  .حقوقه كاملة

  ):العاصمة(المنامة   ¨
لحصار امني شديد، حيث يخضع المارة لعمليات تفتـيش دقيقـة   ) العاصمة(ع المنامة ال زالت تخض

واستجواب، وتشن قوات االمن حمالت اعتقال عشوائية بصورة مفاجئة في اوقات مختلفة مـن االيـام،   
ويمكن مشاهدة حالة االستنفار االمني بصورة واضحة من خالل الدوريات المسلحة التي تجوب الشوارع 

ت التجارية ونقاط التفتش العديدة المقامة على الشوارع وتقاطعاتها من قبـل قـوات الشـغب و    والمحال
  .المخابرات
  :حالة طوارىء  ¨

تسود كثير من مناطق البحرين حالة طواىء غير معلنه، حيث تتواجد قوات االمن بصورة كثيفة في 
ومنطقة سترة ونويدرات  وكرزكـان   )البديع(المناطق التي يسودها التوتر خاصة مناطق شارع الشهداء 

وبالد القديم وعالي وتجوب الشوارع والمناطق دوريات مسلحة من االمن العام وبعض االحيـان تنـزل   
  .قوات من قوة الدفاع ومصفحات، كما يحظر التجول ليال ويخف الوجود العسكري نهارا

  :حقوق االنسان  ¨
االنتفاضة الشعبية المباركة، وقد تضمنت تلك  تصاعدت انتهاكات حقوق االنسان طرديا مع انطالق

االنتهاكات عمليات قتل عمد، واعتقال عشوائي وتعذيب للمعتقلين ونفي قسري، وتقييد للحريات، واصدار 
احكاما جائرة على المعتقلين في محاكمات تفتقر السس المحاكمات العادلة، وتجاوزات مريعة مـن قبـل   

طنين اآلمنين ومداهمات المنازل واستخدام اساليب مفرطة فـي العنـف   قوات االمن واالعتداء على الموا
  :والقسوة، وخالل االيام الماضية تم رصد مجموعة من تلك االنتهاكات
  :فقد تم خالل االيام االخيرة اعتقال مجموعات من المناطق التالية

  :م كل من5/4/1995:اعتقل بتاريخ :ــ منطقة باربار
  سنة  20محمدعلي سلمان، / 2سنة        26ميرزا علي سلمان، / 1
  سنة  17عقيل يوسف، / 4سنة                20عقيل مهدي / 3
  سنة   20نبيل الجوهر، / 6سنة            20ابراهيم الشاعر / 5
  سنة   20حسين جوهر، / 8سنة           17جوهر الجوهر، / 7
  سنة   32جعفر علي، / 10      سنة       18سعيد جوهر، / 9

  سنة 18عبدالزهراء علي، / 12سنة         25عبداالمير علي، / 11
  .سنة 22موسى جالل الوداعي، / 14سنة  23مصطفى جالل الوداعي، / 13

تعرضـت الـى   (سنة  30م السيدة مكية علي ثابت 1/4/1995: اعتقلت بتاريخ :ــ منطقة النعيم
  ). وات االمن في السجنالضرب واالهانات من قبل ق

  :م كل من5/4/1995: واعتقل بتاريخ
  سنة  26ناظم جمعة تيتون، / 2سنة        29صادق رحمة، / 1
  سنة   32جواد احمد يوسف مرهون، / 4جعفر الحمر                  / 3
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  :م اعتقل كل من7/4/1995: وبتاريخ
  سنة28سكري، احمد مهدي ال/ 6سنة    21عباس جاسم احمد النشيط، / 5
  سنة 25علي حسن يحيى، / 8سنة           21آدم مهدي السكري، / 7
  سنة 21شاكر جاسم الخباز، / 10سنة            22محمد المحروس، / 9

  م5/4/1995: سنة اعتقل بتاريخ 25عبدالجبار عيسى الغسرة،   :ــ بني جمرة
  م 5/4/1995: ، سنة اعتقل بتاريخ29السيد محمد جعفر السيد سلمان المحفوظ،  :ــ سار

  :وحدثت عدة تجاوزات على حقوق االنسان، خالل الفترة الماضية، منها
سنة زوجة المعتقل احمد مقابي، من منطقة المنامة نقلت الى المستشفى  35السيدة زهراء هالل، * 

  .ربت عن الطعام لمدة اربعة ايامجراء تعرضها النهيار عصبي بعد ان اض
سنة من منطقة بني جمرة، تم بتر ساقه اليمنى من اعلى الركبة  28الجريح محمد صادق العرب، * 
وقد . م وذلك بسبب اصابتها بعدة رصاصات اثناء الهجوم على منزل العالمة الجمري5/4/1995بتاريخ 

  .  منعت قوات االمن من دفنها في مقبرة بني جمرة
اسقاط جنين السيدة حميدة عبدالرسول الستاري حرم الدكتور جاسم مدرس في جامعة البحرين  تم* 

من سكنة منطقة النعيم، بسبب تعرضها للضرب على ايدي قوات االمن التي هاجمـت منـزلهم، حيـث    
  .م3/4/1995اصيبت بنزيف ادخلت على اثره للمستشفى بتاريخ 

الرأس اثر تعرضه للضرب المبرح علـى ايـدي    سنة اصيب بنزيف في 25صادق علي ثابت، * 
  م 3/4/1995قوات االمن اثناء اعتقاله بتاريخ 

جراء التعذيب ) القلعة(ادخل كل من ميثم علي ثابت ومحمد سلمان ثابت الى العيادة الموجودة في * 
ثابـت  م وقد كسر فك محمـد  3/4/1995الذي تعرضا له على ايدي قوات االمن، اثناء اعتقالهما بتاريخ 

  .جراء التعذيب الشديد
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  )67: (الرقم
  م10/4/1995: التاريخ

  والسياسة.. االقتصاد: البحرين

يعقد المنتدى االقتصادي الخليجي، مؤتمره الثالث في البحرين، ويستمرهذا المؤتمر لمدة ثالثة ايـام  
م حتى االربعاء الثاني عشر من نفس الشهر ويضم هذا المؤتمر 10/4/1995ابتداءا من هذا اليوم االثنين 

وغيرهم، في الوقـت  .. شخصيات سياسية واقتصادية عربية وعالمية مثل الليدي تاتشر وكورت فالدهايم
الذي تشهد البحرين ازمة سياسية عاصفة متمثلة فـي االنتفاضـة الشـعبية التـي تطالـب باالصـالح       

ي ادى الى سقوط مجموعة من الشهداء وعشـرات الجرحـى واآلف المعتقلـين    السياسي،وتعنت حكوم
  .والمنفيين

لقد انعكست حالة االضطراب السياسي والمعالجة غير المتأنية وغير الحكيمة من قبـل الحكومـة،   
حيث اتصفت ردة فعلها بالعنف والقسوة المفرطين في مواجهة مطالب شعبية موضوعية ــ سلبا علـى  

صادي واهتزت ثقة المؤسسات المالية والفعاليات االقتصادية بصورة كبيرة، مما ادى بها الى الوضع االقت
تجميد جزء كبير من نشاطاتها على ساحة البحرين، والى النزوح الى مناطق توفر مناخا اكثـر مالئمـة   

ي بـدال مـن   الذي نقل مركز نشاطه االقليمي الى دب" تشارترد بنك"لممارسة نشاطها، فعلى سبيل المثال 
البحرين، وقد علق بعض االقتصاديين بمراره على ما يجري من احداث فـي البحـرين، معتبـرين ان    
االجراءات العنيفة التي تتبعها الحكومة في مواجهة المطالب التي يرفعها الشعب، تعبر عن ضـيق افـق   

ويتنبأون بأن االمـور   وعدم قدرتها على ضبط النفس واستقراء المستقبل، مما يؤدي الى تأزم االوضاع،
واضـافوا بـأن المصـلحة    . لن يمكن اعادتها الى الهدوء واالستقرار الالزم لعملية االستثمار االقتصادي

تتطلب نظرة اكثر تأنيا، وتفكيرا صائبا في مستقبل البلد ومصلحتها، واننا نخشى بأن حالة عدم االستقرار 
ب الريح، ونعتقد بأن هذا الوضع المضطرب غير وتصاعد العنف ممكن أن يؤدي الى وضع البلد في مه

مرغوب فيه في المنطقة، وال يمكنها ان تتحمل اثارة خصوصا وان المنطقة ال زالت تعاني مـن آثـار   
  .حربين قريبتين، وربما ال نتمكن من تالفي اثاره على المدى القريب، بل اننا نتوقع االسوا

ثير من المهتمين بشؤون المنطقة، ونحن نرى بـأن  ان هذه الحالة تعكس القلق الذي يسيطر على ك
االجراءات العنيفة التي تتخذها الحكومة والتصعيد في اساليب العنف من قبلها يمكن له ان يوصل االمور 
الى نقطة الالعودة وهذا الذي بدأ يتأكد خالل االسبوعين المنصرمين، وطالما بقـي التفكيـر محصـورا    

اسي شائك، يحتاج الى كثير من التأني والصبر واالحسـاس بالمسـؤولية   بالمعالجة االمنية لموضوع سي
وتغليب المصلحة العامة على النظرة االنانية الضيقة، فان االمور مرشحة للتصاعد بصورة اكبر خـالل  

  .الفترة القادمة

  :حظر تجول واعتقاالت عشوائية واسعة ¨
ليجي في البحرين، نفذت قوات االمـن حملـة   استعدادا لعقد االجتماع الثالث للمنتدى االقتصادي الخ

امنية واسعة، تضمنت حملة اعتقاالت عشوائية لمختلف مناطق البحرين، وخصوصا المناطق التي تشـهد  
والمخابرات في الشوارع، وقامت ) الشغب(فعاليات االنتفاضة الشعبية، كما انزلت اعدادا كبيرة من قوات 

  .نين االمنين واعتقلت اعدادا كبيرة منهمبمداهمات كبيرة وعنيفة لمنازل المواط
باالضافة الى ذلك فقد فرضت حظر تجول غير معلن عنه، حيث انتشرت قوات االمـن بصـورة   
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كبيرة على  امتداد الشوارع المؤدية الى المناطق التي تشهد فعاليات االنتفاضة، ومداخل المناطق وقامت 
م اال في اوقات محددة، كما تقوم باعتقال االشخاص اذا بمنع المواطنين من التحرك او الخروج من مناطقه

  .اشخاص) 3او  2(كانوا ضمن مجموعة حتى ولو اقتصرت على عدد صغير 
مما يجدر ذكره فان قوات االمن كانت قد اتخذت اجراءات مشددة في بعض المناطق التـي تشـهد   

نها الخماد االنتفاضة، وقد فرضـت  وذلك في محاولة م) ابريل(فعاليات االنتفاضة منذ بداية شهر نيسان 
االقامة الجبرية على فضيلة العالمة الشيخ عبداالمير الجمري بعد ان قتلت اثنين من المتظاهرين وجرحت 
واعتقلت العشرات من المواطنين اثناء محاولتهم منع اعتقال الشيخ الجمري، وال زالت تلك القوات تفرض 

جمرة حيث يقطن فضيلة الشيخ، وتعزله عن محيطه الخارجي حالة من الحصار الشديد على منطقة بني 
  .تماما

كما قامت تلك القوات بمهاجمة بعض المناطق خالل االيام الماضية وتحديدا منذ يوم السبت مجددا، 
  :وداهمت منازل المواطنين واعتقلت اعدادا كبيرة منهم، ومن تلك المناطق

  .الد القديم، نويدرات، سترة والمعاميرالديه، جدحفص، السنابس، كرزكان، الدمستان، ب
ومما يجدر ذكره فان منطقة كرزكان والمناطق المحيطة بها في المنطقة الوسطى من البحرين كانت 

م وحتى 7/4/1995قد شهدت مصادمات عنيفة بين قوات االمن والمتظاهرين استمرت منذ مساء الجمعة 
  .م8/4/1995ظهر يوم السبت 

حيث قامـت تلـك القـوات    ) العاصمة(رة من قوات االمن في منطقة المنامة كما انزلت اعدادا كبي
باالنتشار في الشوارع العامة وعند تقاطعات الشوارع الرئيسية وبعض المراكز االستراتيجية في العاصمة 
يوم امس االحد، وتنقل المصادر بأن المحالت التجارية كانت مغلقة حتى الساعة العاشرة صباحا تحسـبا  

  .ع احتجاجات في المنطقةالندال

  :تعزيزات عسكرية من دولة مجاروة  ¨
مصفحة مـن دولـة   ) 25(وصلت تعزيزات عسكرية الى ميناء سلمان في المنامة وهي عبارة عن 

م وقد تمت مشاهدتها وهي تغادر ارض الميناء الى جهة داخـل  8/4/1995خليجية مجاورة، يوم السبت 
  .ة مشددة اثناء عملية انتقالهاالبحرين بعد ان فرضت اجراءات امني

  :شاحنات عسكرية سعودية ¨
شاحنات متجهة الى البحرين علـى جسـر   ) 10(تمت مشاهدة شاحنات عسكرية سعودية تقدر بـ 

بعض المطلعين صرح بـأن  . م وقد كانت حمولتها مغطاة8/4/1995السعودية ــ البحرين، يوم السبت 
  .كرية سعودية كل يومين تقريبا متجهة الى البحرينهذا امر اعتيادي حيث انه تعبر شاحنات عس

  :حقوق االنسان ¨
تواصلت انتهاكات حقوق االنسان االساسية، وتزايدت حمالت االعتقال العشوائي خصوصا خـالل  
االيام المنصرمة من هذا االسبوع، حيث سجل تزايد مداهمات المنـازل، واالعتـداء بالضـرب علـى     

وتوجيه االهانات والشتائم، وعمليات السرقة والسلب التي تقترفها قوات االمـن  المواطنين داخل المنازل 
سواء اثناء المداهمات او اثناء التوقيف على الحواجز، ومحاصرة بعض المنـاطق ومنـع النـاس مـن     

  .التحرك
  :وقد تم رصد عدد من عمليات االعتقال خالل االيام الماضية في المناطق التالية
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  )68: (الرقم
  م12/4/1995: التاريخ 

  تمزيق الصمت : البحرين

يوم االثنـين  ) العاصمة(المنامةاعلن حاكم البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة في لقاء صحفي في 
بينما كـان الحـديث   . م بأن اوضاع البحرين هادئة ومستقرة، وبأنه ال توجد احداث سياسية10/4/1995

يدور طوال االسبوع الماضي عن حوار وطني تجريه السلطات الحاكمة مع بعض وجهاء المناطق التـي  
الحالي وقعت احداثا عنيفة ) ابريل(شهر نيسان وفي بداية. تشهد انتفاضة شعبية تطالب باالصالح السياسي

، ادت الى استشهاد مواطنين وجرح اكثـر مـن   )البديع(في منطقة بني جمرة الواقعة على شارع الشهداء
عشرة آخرين واعتقال اعدادا اخرى ووضع فضيلة العالمة الشيخ عبداالمير الجمري قيد االقامة الجبرية 

  .نطقةمع فرض حالة امنية مشددة على الم
ولكن في الوقت الذي كان الحاكم يعلن استقرار االوضاع شهدت البحرين عدة تظاهرات في مسـاء  

  .اليوم نفسه وفي مناطق متفرقة من البالد

  :مدرسة سار الثانوية للبنات ¨
م 11/4/1995انطلقت طالبات مدرسة سار الثانوية للبنات في مظاهرة صباح يوم امـس الثالثـاء   

تمرارا في االنتفاضة الشعبية، ومنددات بالسلطة الحاكمة واجراءات القمع، ومطالبـات  مؤكدات على االس
باطالق سراح جميع المعتقلين، وباطالق الحريات العامة واجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما كن يحتججن 

  .فوراويطالبن باطالق سراحها ) مليكة عبداهللا يوسف(على اعتقال مدرسة اللغة العربية في مدرستهن 
وعلى الفور وصلت قوات االمن وعمدت الى اطالق قنابل الغاز المسـيلة للـدموع بكثافـة علـى     
المتظاهرات داخل المدرسة، مما تسبب في اختناق اعدادا كبيرة من الطالبات  وحصول حاالت اغمـاء،  

  .المدرسةواشتعلت النار في احد الفصول جراء كثافة قنابل الغاز المسيلة للدموع المتساقطة على 
  .ونتيجة لذلك بادرت ادارة المدرسة الى استدعاء الباصات وانهت اليوم الدراسي قبل موعده

  .وقد تعهدت الطالبات بأنهن سوف يواصلن في احتجاجهن، حتى تتحقق المطالب الشعبية
قدرت عدد سيارات قوات االمن التي وصلت الى المدرسة باربع سيارات، وعدد الطالبات الالتـي  

  .طالبة) 150(ن في التظاهرة بمائة وخمسين شارك
  :مدرسة جدحفص الثانوية للبنات  ¨

م تظاهرت طالبات مدرسة جدحفص الثانوية للبنات داخل حـرم  10/4/1995يوم االثنين الماضي 
المدرسة، وكن يرددن هتافات تطالب بتطبيق الديمقراطية، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، واطالق سراح 

السجناء، وعمدت قوات االمن الى مهاجمة المدرسة واطالق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتداءت جميع 
بالضرب على المتظاهرات، واعتقلت احدى المتظاهرات اال ان تدخل احدى المدرسات ادى الى االفراج 

  .عنها
  :منطقة السنابس، جدحفص والديه ¨

نطقة مسرحا للصـدامات بـين قـوات االمـن     م كانت الم10/4/1995مساء يوم االثنين الماضي 
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والمتظاهرين، فعلى الرغم من الوجود الكثيف لقوات االمن وانتشارها في المنطقة، اال ان المتظـاهرين  
نزلوا الى الشوارع منددين بالسلطة الحاكمة، واجراءات القمع، ومطالبين بتطبيق الديمقراطيـة واجـراء   

يع المعتقلين، وعلى الفور عمدت قوات االمن الـى مهاجمـة   انتخابات حرة ونزيهة، واطالق سراح جم
المتظاهرين واطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع والرصـاص المطـاطي والحـي، فـرد عليهـا      
المتظاهرون برشقها بالحجارة واشعال اطارات السيارات واقامة المتاريس على الشوارع وعلى مـداخل  

لى الدخول الى المناطق، واستمرت المصادمات الى وقت متأخر من المناطق حيث لم تجرأ قوات االمن ع
  .الليل، حيث كان اطالق الرصاص يسمع بكثافة الى مابعد الساعة الثانية عشر من منتصف الليل

  :منطقـــة الـــدراز  ¨
مساءا بتوقيت البحرين اندلعت مظاهرة في منطقة الدراز ) 20.30(في تمام الساعة الثامنة والنصف

م منددة بالسلطة الحاكمـة واجـراءات القمـع، ومطالبـة بتطبيـق      10/4/1995اء االثنين الماضي مس
الديمقراطية، واجراء انتخابات حرة ونزيهة، واطالق سراح المعتقلين، وعمدت قوات االمن الى مهاجمة 
 المتظاهرين مطلقة عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع  والرصـاص المطـاطي والحـي، فـرد عليهـا     

  .المتظاهرون برشقها بالحجارة واشعال اطارات السيارات، وإقامة المتاريس على الشوارع
  :بالد القديم، توبلي وجزيرة سترة  ¨

م في المناطق المذكورة  فتصدت لها قـوات  10/4/1995انطلقت مظاهرات مساء االثنين الماضي 
ي والحي، فـرد عليهـا المتظـاهرون    االمن مطلقة عليها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط

  .برشقها بالحجارة واشعال اطارات السيارات واقامة المتاريس على الشوارع
حتى تقاطع شـارع  ) بطشان(الممتد من البالد القديم مرورا ) 14(ومما يجدر ذكره فان شارع رقم

ـ ) البديع(ــ الشيخ سلمان المتجه ناحية شارع الشهداء  اسـكان  (و) المصـلى وطشـان  ( مرورا بــ
، قد اغلق امام حركة المرور وذلك لكثرة المتاريس المقامة على الشوارع واالطارات المشتعلة، )جدحفص

تطلق الرصاص الحي بكثافة وتشهر اسلحتها على الركاب داخل السـيارات  ) الشغب(وكانت قوات االمن 
مرور منذ مساء االثنين وهي في حالة توتر واضطراب شديدين، كما اغلق جسر سترة في وجه حركة ال

  .م11/4/1995م وحتى صباح يوم امس الثالثاء 10/4/1995الماضي 
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  )69(:  رقمال
  م14/4/1995: التاريخ

  حمالت قمعية شديدة:البحرين
البحـرين، والمطالبـة   في ظل تعتيم اعالمي شديد على احداث االنتفاضة الشـعبية السـلمية فـي    

بالديمقراطية، تشن السلطات الحاكمة على المناطق التي تقع فيها المسيرات والتظاهرات حمالت قمعيـة  
  .شديدة تقوم فيها باستباحة تامة لها شبيهة بالحمالت التي تنفذها الجيوش الغازية والمحتلة لدولة اخرى

واالعراف االنسانية في حمالتها تلك، فتقـوم   وتتجاوز السلطات في البحرين جميع القوانين الدولية
بفرض الحصار على المناطق، وتفتيش الخارجين منها والداخلين اليها واهانتهم، ثم تقوم بتمشيطها منزال 
منزال، حيث تقتحم المنازل اآلمنة عنوة وبطريقة وحشية، فأول ماتقوم به اطالق الرصاص على االبواب 

الة من الرعب والخوف وسط االهالي، ثم تعتدي على اصحاب المنـزل  والنوافذ وبشكل عشوائي لبث ح
جميعا دون مراعاة الي حرمة من الحرمات، بالضرب والشتم واالهانات والتعـرض الـى المعتقـدات،    
واالعتداء على النساء واالطفال، كما تقوم بسرقة االموال والممتلكات الثمينة وتكسير محتويات المنـزل  

  .االخرى

  :، حملة قمع وحشيةالدراز  ¨
م حملة ارهابية شرسة على منطقة 13/4/1995شنت قوات امن السلطات الخليفية يوم امس الخميس 

الدراز، فنشرت الرعب من خاللها وسط السكان اآلمنين، وقامت بعملية استباحة تامة للمنطقـة، حيـث   
حمت مجموعات من قـوات  قامت مروحيتان بعملية انزال على اسطح بعض المنازل، في ذات الوقت اقت

  .الشغب والجيش عدد كبير من المنازل بعد ان حطمت ابوابها
مواطنا، وكان من ضمن المنازل التي ) 50(ثم شنت حملة اعتقاالت واسعة طالت اكثر من خمسين 

اقتحمت منزل فضيلة الشيخ حسين االكرف المعتقل قبل اربعة أيام، حيث قامت القوات بتكسـير ابـواب   
زائن المالبس وبعض االجهزة الكهربائية، كما قاموا بسرقة الـذهب واالمـوال واالعتـداء    الغرف، وخ

بالضرب والشتم واالهانات على الموجودين في المنزل ساعة اقتحامة، ثم اعتقلوا والد الشيخ واثنين مـن  
  .ابناء عمه
  :استمرار مهاجمة المدارس  ¨

م بمهاجمة ثالث مدارس في مدينـة  12/4/1995يوم االربعاء الماضي ) الشغب(قامت قوات االمن 
عيسى شهدت مسيرات سلمية، حيث قامت باطالق الغاز المسيل للدموع داخلها ممـا ادى الـى حـاالت    

  .. اختناق كثيرة وسط الطلبة والطالبات
  :محاكمات صورية ¨

االلتقـاء   استطاع اهالي المعتقلين المتهمين بقتل االرهابي رئيس العرفاء ابراهيم راشـد السـعيدي  
بابنائهم الذين اكدوا لهم تعرضهم للتعذيب الشديد، واجبارهم على التوقيع على اعترافات مزيفة ال اسـاس  

  .لها من الصحة
وقد الحظ االهالي اثار التعذيب واضحة على المعتقلين، كما تبين ان المتهم موسى السنيسني واثنين 

  .آخرين من المتهمين كانوا مصابين بالرصاص
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  :وق االنسانحق  ¨
بالمعتقلين الذين ضاقت بهم السجون عمدت السلطات الخليفية الى ) محمية العرين(بعد ان امتألت * 

احتجاز المجاميع الجديدة من المعتقلين في مالعب كرة القدم، فقد تحدث بعض الذين اطلق سراحهم عـن  
حتجازهم في ملعب لكرة القدم احتجازهم في ملعب كرة القدم في مدينة المحرق، كما تحدث آخرون عن ا

في مدينة عيسى، واكدوا على انهم تعرضوا للتعذيب القاسي اثناء االحتجاز، حيث كانوا معصوبي العيون 
طوال االيام االولى الحتجازهم، كما انهم كانوا مقيدين في العراء حيـث يتعرضـون الشـعة الشـمس     

ن لها، كما ان آثار الـدماء واضـحة علـى    المحرقة، اضافة الى وجبات الضرب المبرح، التي يتعرضو
  .االرض
طالب مـن مدرسـة اوال    35: تم خالل االيام الماضية اعتقال اعداد كبيرة من المواطنين، منهم* 

وال زلـن  . مدرسات من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات) 9(االعدادية للبنين في منطقة سترة، تسع 
  .معتقالت حتى وقت اعداد هذا التقرير

  .سنة 17حسين عبدالعزيز الشمالن، :ـ منطقة النعيم
  
  
  

                                       



164 
 

  )70: (الرقم
  م16/4/1995: التاريخ

  اعالن الحرب على الشعب: البحرين

. لم تستثني قوات االمن منطقة في البحرين، وال شريحة اجتماعية، نساءا ورجاال او اطفاال من القمع
يومي منظم وشامل ترافقه اعتقاالت عشوائية وتدمير متعمد للممتلكات، سـلب ونهـب االمـوال    تمشيط 

والحلي، مفارز التفتيش ونقاط السيطرة التي يمارس عندها الجنـود االجانـب االذالل اليـومي البنـاء     
  .البحرين، انها حالة الحرب التي يعيشها المواطنون يوميا

  :الجمرياعتقال سماحة الشيخ عبداالمير  ¨
بعد وضعه تحت االقامة الجبرية لمدة اسبوعين تم نقل سماحة الشيخ عبداالمير الجمري الى السجن، 

  .حيث تحول الى معتقل لدى السلطة بعد اخذه وحيدا وترك عائلته في المنزل

  :مظاهرات واعتقاالت: جدحفص ¨
جـدحفص الواقعـة    م في منطقة15/4/1995انطلقت مظاهرات احتجاجية سلمية يوم امس السبت 

وقد قامت قوات االمن بعملية اقتحام للمنطقة اشتركت فيها الطائرات المروحيـة  ) المنامة(غرب العاصمة 
على اسطح الكثير من المنازل، تزامنا مع تـدخل واسـع   ) الكومندوز(التي نفذت عمليات انزال لرجال 

ل وسرقة االموال واالجهزة، ثم شـنت  لقوات الشغب التي عمدت الى تحطيم االبواب وتكسير اثاث المناز
  .حملة اعتقاالت واسعة في صفوف االهالي

  :رأس رمان  ¨
م قامت قـوات االمـن   15/4/1995خرجت تظاهرة كبيرة في منطقة رأس رمان يوم امس السبت 

بمحاصرتها واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين الـذين واجهـوا هـذه    
  .شخصا خالل هذه المواجهات) 80(قد تم اعتقال القوات و
  :استمرار االضطرابات في المدراس ¨

تواصلت التظاهرات االحتجاجية في كثير من مدارس البحرين بينما امتنع طالب مدارس كثيرة عن 
  :ومن المدارس التي شملها االضرابات.. التوجه للدراسة

  .سة احمد العمران للبنينــ مدر.     ـــ مدرسة الشيخ عبدالعزيز للبنين
  .ــ مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين

وقد هاجمت قوات االمن المظاهرات السلمية بقنابل الغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات سواء 
طالبا من مدرسة مدينة عيسى الثانوية ) 11(في مدارس البنين او مدارس البنات، كما تم اعتقال اكثر من 

  .للبنين
بالذكر ان وزارة التربية والتعليم طلبت من اولياء االمور التوقيع على تعهد بارسال ابنـائهم   جدير

للدراسة بدون تغيب مهما كانت االسباب، وفي حال التغيب سوف يتحمل ولي االمر المحاسبة القانونيـة  
  .اضافة للطالب او الطالبة
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م الدارسات حيث تقـوم قـوات االمـن    كما تسود اوساط العوائل في البحرين قلق شديد على بناته
بضرب الطالبات واالعتداء عليهن بالسحب من الشعر بعد رفع الحجاب عـن رؤسـهن وجـرهن مـن     
المالبس، كما ان الضرب المبرح بالهراواة اصبح ممارسة عادية من قبل قوات االمن في مـدارس كـال   

  .الجنسين
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  )71: (الرقم
  م18/4/1995: التاريخ

  المدارس محطات االلتقاء الوحيدة: البحرين

تشكل التظاهرات الطالبية معلما بارزا في احداث االنتفاضة الشعبية، وال عجـب حيـث ان هـذا    
القطاع بمثابة الضمير الحي والقلب النابض في أي مجتمع، وفي ضوء حضر التجول المفروض على كل 

تشكل المدارس فقط محطات التجمع وااللتقاء الوحيدة البناء الشعب لكـي يعبـروا بشـكل    مناطق البالد 
  .جماعي وصريح عن مطالبهم عما يجري في البحرين

  :استمرار التظاهرات االحتجاجية في المدارس ¨
تواصلت حركة االحتجاجات في اغلب مدارس البحرين لكال الجنسين، كما استمر توقف الدراسة في 

مدارس نظرا لتغيب الطلبة تعبيرا عن احتجاجهم على القمع الذي تمارسه قـوات الشـغب، ومـن    بقية ال
  :المدارس التي شملتها التظاهرات

مـن منطقـة عـراد    ) 4(طالبات، اربع ) 5(اعتقلت منها خمس  :ــ مدرسة الحد الثانوية للبنات
  .واالخرى من منطقة الدير

) 13(طالبا ال تتجاوز اعمـارهم  ) 13(منها ثالثة عشر اعتقل  :ــ مدرسة سترة االعدادية للبنين
  .عاما

  .تعرضت لحريق من جراء قنابل الغاز المسيل للدموع :ــ مدرسة النعيم
  .تم تسجيل اسماء بعض الطلبة وطلب منهم مراجعة قسم المخابرات :ــ مدرسة جدحفص

تي تجري فيها بشكل مباشر وخالل هذا االسبوع بدأت قوات االمن بمهاجمة المدارس والتظاهرات ال
وتستخدم اساليب عنيفة لقمع هذه التظاهرات، كما تتعرض للطلبة والمدرسـين بالضـرب واالعتقـاالت    

  .وفي بعض الحاالت تم اخراج الطلبة من الفصول عنوة وضربهم ضربا مبرحا. العشوائية

  :حسين العشيري في حالة غيبوبة تامة ¨
رصاصـة فـي   ) 16(سنة، من منطقة الدير، اصيب بـ 19 ــ المواطن حسين عبداهللا العشيري،

اماكن متفرقة من جسمه، نقل على اثرها الى المستشفى وهو في حالة غيبوبة تامة، وذلك منـذ تـاريخ   
  .م وحتى يوم اعداد هذا التقرير9/4/1995

سنة، اصيب برصاصة في بطنه ونقل الى المستشفى وحالتـه   21ــ المواطن حسين علي احمد، 
  .مطمئنةغير 

الجدير بالذكر ان المواطنان اصيبا في منطقة الدير خالل مشاركتهما في التظاهرات السلمية في تلك 
  .المنطقة والتي واجهتها قوات االمن بالرصاص الحي

  :اغالق المراكز الدينية  ¨
م جامع بني جمرة وحطمت بقية محتوياته ومـا  17/4/1995هاجمت قوات االمن يوم امس االثنين 

يحتوي من كتب واجهزة وغيرها، وقامت تلك القوات بحفر ارضية الجامع وتكسير النوافذ وبعـد ذلـك   
مر مـن  بأنه مغلق بـأ : (قامت باغالق الجامع وختمه بالشمع االحمر مع بيان على البوابة الرئيسية يقول
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  ).وزير الداخلية
  .، وحوزة السيد علوي الغريفي في النعيم)مدرسة دينية( حوزة عاليكما تم اغالق  

  :وزارة الداخلية تمنع المواصالت عن الطلبة والطالبات ¨
امعانا في ايذاء الطلبة والطالبات وعائالتهم،  اصدرت وزارة الداخلية امرا بمنع الباصات التي تنقل 

لبات الى المدارس من القيام بذلك تاركة امر المواصالت للعوائل لتدبير امرها، ومن تلـك  الطالب والطا
  : المدارس التي شملها هذا االجراء

  .ــ مدرسة الحد الثانوية للبنات، حيث تنقل لها الباصات تلميذات منطقة عراد وسماهيج والدير
في المنامة، حيث منعت الباصـات مـن   االبتدائية والثانوية للبنات ) ع(ــ مدرسة فاطمة الزهراء
  .جلب طالبات منطقتي سترة وعالي
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  )72: (الرقم
  م19/4/1995: التاريخ

  االمن القلـــق: البحرين

في البحـرين الليلـة الماضـية،    انهى وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي مؤتمرهم االستثنائي 
. الـخ ... وتضمن بيانهم اشارات الى نبذ ظاهرة التطرف والغلو التي تؤدي الى اعمال العنف واالرهاب

ومنذ انطالقة انتفاضة شعبنا البحراني المطالبة بحقوقه الديمقراطية والدستورية واحترام حقوق االنسـان  
كما استخدمت السـلطة اسـاليب   . ة من قبل قوات االمناالساسية، واجه اعمال مفرطة في العنف والقسو

الهدف منها شق الصف الوطني وخلق حالة من الشقاق بين أبناء الشعب الواحد، وقد القت تلك االعمـال  
واالساليب استنكار واستهجان ابناء الشعب، بل انهم طالبوا السلطة في اكثر من مناسبة الكف عـن هـذا   

ن نتائجه مدمرة على الوطن والشعب بل وسيزيد من عزلة السلطة، وقـد  التوجه البغيض الذي سوف تكو
  .تعززت واتسعت المعارضة الساليب السلطة تلك بصورة واضحة وخصوصا في االونة االخيرة

باالضافة الى ذلك فان السلطة لجات الى التهويل والتضخيم لالحداث محاولة االيحاء بأن االنتفاضة 
االجنبي وانها موجهة لتهديد أمن منطقة الخليج، اال انها فشلت في مسعاها لجـر  الشعبية مرتبطة بالعامل 

دول الخليج للدخول في مواجهة وعداء شعب البحرين الذي انتفض مطالبا بحقوقه، وقد برهن للعالم اجمع 
  .على نقاء واستقالل انتفاضته الشعبية، وهو مستمر في انتفاضته حتى تتحقق مطالبه كاملة

ان الختامي الذي صدر عن هذا المؤتمر االستثنائي يدلل على ان السلطة ماضية في نهـج  وفي البي
فبينما كان وزراء الداخلية يجتمعـون كـان   . العنف المدمر وهي ال تسعى للوصول الى حالة من التفهم

الشهيد حسين عبداهللا العشيري ذي التسعة عشر ربيعا ينتقل الى جوار ربه اثـر اصـابته بسـتة عشـر     
  .صاصة غادرة اطلقتها عليه قوات االمن في المظاهرات التي شهدتها منطقة الدير وسماهيجر

  :البحرين تودع شهيد ¨
م في تمام الساعة العاشرة بتوقيت 19/4/1995ودعت الجماهير الغاضبة صباح هذا اليوم االربعاء 

حسين (حرق،  الشهيد السعيد البحرين في منطقة سماهيج والدير المجاورة لمطار البحرين الدولي في الم
رصاصة غادرة اطلقتهـا عليـه   ) 16(ذي التسعة عشر ربيعا، اثر اصابته بستة عشر) عبداهللا العشيري

  .قوات االمن في المظاهرات التي شهدتها منطقة سماهيج
وقد شاركت اعدادا كبيرة من المواطنين رجاال ونساءا ومن مختلف االعمار في مراسيم التشـييع،  

ولت الى مظاهرات غاضبة نددت بالسلطة الحاكمة واعمال القتل والقمع، وقـد رددوا هتافـات   بحيث تح
، وامتألت شوارع المنطقة ومقبرتها بالمتظاهرين حيث كانت مظاهر )الموت آلل خليفة(و) الموت للطغاة(

  .بناالغضب والتحدي تبدو على الجميع واكدوا على استمرار انتفاضة شعبنا حتى تتحقق كامل مطال
خرج طلبة مدرسة سـماهيج  ) العشيري(ومما يجدر ذكره فإنه بمجرد شيوع خبر استشهاد الشهيد 

  .االعدادية في مظاهرة حاشدة تضامنا مع اسرة الشهيد، ومنددة بالسلطة الحاكمة
وقد حاولت قوات االمن تفريق الطلبة المتظاهرين واطقلت عليهم قنابـل الغـاز المسـيل للـدموع     

  .اطي، اال ان الطلبة تحدوا قوات االمن واجراءاتها القمعية واستمروا في تظاهرهموالرصاص المط
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  :جرحى رهن االعتقال ¨
اثناء التظاهرات في  منطقة سماهيج، جرح اخوين للشهيد حســـن عبداهللا العشيـــري، وقد 

  تم اعتقالهمـــا اثر اصابتهمـــا 
  :ة اخيهم الشهيد، وهمابرصاص الغدر، ولم يسمح لهما بحضور تشييع جناز

  ـ ابراهيم عبداهللا العشيري       ـ ميرزا عبداهللا العشيري
  : كما جرح ايضا

سنة من منطقة كرزكان، والزال نزيل المستشفى جراء  15، حسين علي حسن ضيفـ المواطن 
  .اصابته

) براتالمخا(سنة من نفس المنطقة، حيث اطلقت عليه رجال  16، علي عبداهللا حسنــ المواطن 
  .النار من سيارة مدنية واصيب في كتفه جراء ذلك، واعتقل على الفور

  :منطقة جزيرة سترة  ¨
م انطلقت مظاهرات في منطقة سترة في تمـام السـاعة التاسـعة    18/4/1995مساء امس الثالثاء 

مساءا بتوقيت البحربن، وعلى الفور عمدت قوات االمن الى قطـع الشـوارع المؤديـة الـى     ) 21.00(
المنطقة، وانتشرت في المنطقة وهاجمت المتظاهرين واطلقت علـيهم قنابـل الغـاز المسـيل للـدموع      
والرصاص المطاطي والحي، ورد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة واحراق اطارات السيارات واقامة 

الثانيـة   المتاريس على الشوارع، وقد استمرت االشتباكات بين المتظاهرين وقوات االمن حتى السـاعة 
  .من منتصف ليل أمس) 24.00(عشرة 

  :منطقة بالد القديم  ¨
م في تمام السـاعة الحاديـة   18/4/1995شهدت منطقة بالد القديم تظاهرة مساء يوم امس الثالثاء 

مساءا بتوقيت البحرين، وفور اندالع التظاهرات عمدت قوات االمن الى قطع الطـرق  ) 23.00(عشرة 
مة المتظاهرين مطلقة عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع والرصـاص المطـاطي   المؤدية للمنطقة ومهاج

والحي، ودارت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات االمن استمرت الى وقت متأخر من الليل على شـكل  
  .عمليات كر وفر

  :مدارس البحرين  ¨
فة التي تتبعها السلطة يستمر طلبة مدارس البحرين في تظاهراتهم على الرغم من اعمال القمع العني

الحاكمة في مهاجمتها للطالب والطالبات وانتهاك حرمة المدارس والجامعة وقد تظاهر الطالب في عـدد  
  :م عرف منها18/4/1995من المدارس يوم أمس الثالثاء 

حيث سارت تظاهرة منددة بالسلطة الحاكمـة ومؤكـدة علـى    : ــ مدرسة النعيم الثانوية للبنين
وعلى الفور اقتحمت قوات االمن المدرسة وهاجمت الطلبـة المتظـاهرين   . االنتفاضة الشعبيةاستمرار 
  :طالبا، بعضهم من داخل فصول الدراسة، عرف منهم) 39(واعتقلت 

سـنة،   17، هشام حمزةسنة، بني جمرة، والطالب  17، حسين يعقوب عبدالحسين سبتالطالب 
  .باربار

سار الطالب في تظاهرة في المدرسة، وعلـى الفـور   : ةــ مدرسة جدحفص الثانوية الصناعي
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عمدت قوات االمن الى اقتحام المدرسة ومهاجمة الطلبة مطلقة عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، وقامت 
بالدخول الى االقسام المختلفة واستدعاء الطالب وتهديدهم، وكما قامت بتسجيل اسماء الطلبة، بعد التحقيق 

  .العتقالهم فيما بعد معهم، وذلك مقدمة

  :جامعة البحرين  ¨
اقتحمت قوات االمن حرم جامعة البحرين الواقع في منطقـة الصـخير، يـوم االثنـين الماضـي      

  م وعمــدت ااـــى 17/4/1995
اعتقال مجموعة من الموظفين والموظفات في الجامعة وخصوصا من قسم الكمبيوتر في الجامعـة،  

  .عدد كبير من مكاتب الجامعة االداريةكما قامت بحملة تفتيش واسعة ل

  ):البا(قوات االمن في شركة   ¨
شوهدت مفارز من القوات الخاصة التابعة لقوات االمن مرابطة بصورة دائمة في مجمـع شـركة   

، منذ عدة ايام، وتنتشر تلك القوات في نقاط عديدة مـن مجمـع مصـنع المنيـوم     )البا(المنيوم البحرين 
اقبة العمال والمراكز داخل وخارج المصنع، وذلك خوفا من اقدام العمال على القيـام  البحرين، وتقوم بمر
  .باضراب عن العمل

  :حقوق االنسان  ¨
تتواصل انتهاكات حقوق االنسان على نطاق واسع  في البحرين، حيث تستمر حمـالت االعتقـال   
العشوائي، وعمليات التعذيب، ومهاجمة المواطنين اآلمنين، واقتحام المنازل والمدارس، وقد تم رصد عدد 

  : من الحاالت خالل االيام الماضية
  : ـــ منطقة عالي

م 18/4/1995صباحا بتوقيت البحرين يوم الثالثـاء الماضـي    )10.00(في تمام الساعة العاشرة 
مملؤة بقوات مدججة بالسالح، ) الشغب(وصلت الى منطقة عالي سيارتين عسكريتين تابعة لقوات االمن 

مملـؤة برجـال المخـابرات    ) المخـابرات (برفقة خمس سيارات مدنية اخرى تابعة لقوات امن الدولة 
ايام وكانوا مقيـدين،  ) 4(اشخاص من أبناء المنطقة الذين اعتقلوا قبل  المسلحين، مصطحبين معهم ثالثة

وانزلوهم من السيارات وفكوا عنهم قيودهم واجبروهم على وضع ايديهم علـى الشـعارات المناهضـة    
  .المكتوبة على الجدران وقاموا بتصويرهم في عدة مناطق ممن  نفس المنطقة

ن وقد لحقت احدى االمهات بابنائها محاولة االستفسار عنهم، وقد تجمهر الناس وخصوصا اهالي المعتقلي
  .اال اقوات القمع منعتها من ذلك وشهرت السالح في وجهها

وتتبع السلطة هذه االساليب لفبركة تهم ضد المعتقلين وادانتهم في محاكمات صورية معتمدة علـى  
حقيق في المعتقالت فقط، وعـرف مـن   االفادات المنتزعة منهم تحت التعذيب، وافادات الشرطة اثناء الت

  ).سامح(واآلخر  )احمد(: المعتقلين الذين احضروا في ذلك اليوم
وقد غادرت تلك السيارات على عجل بعد ذلك بعد ان اخذ اهالي المنطقة في التجمهـر ومطـالبين   

  .باطالق سراح ابنائهم المعتقلين
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  : ــ منطقة كرزكان
  :ام الماضية كل مناعتقل من منطقة كرزكان خالل االي

  سنة  25تقي احمد الفردان، / 2سنة      30شهاب احمد الفردان، / 1 
  سنة    18سيد ضياء سيد مجيد، / 4سنة    23سيد موسى سيد شرف، / 3 
  سنة  18عباس علي العاشور، / 6سنة       20حسن علي العاشور، / 5 
  سنة 18العاشور عباس احمد علي / 8سنة   21علي احمد علي العاشور،/ 7 

  سنة 18زهير احمد المرهون، / 10سنة     18عمار حسن الفردان، / 9
  سنة  18مكي ابراهيم ابوحسن، / 12سنة   18محمد احمد المرهون، / 11
  سنة19علي احمد الشاخوري، / 14سنة 15حسين علي حسن ضيف، / 13
  .سنة 16علي عبداهللا حسن، / 15

  ):المهزة(ــ منطقة سترة 
  :منها خالل االيام الماضية كل مناعتقل 

  حسين حسن عبداهللا  / 2سعيد المعلم          / 1
  محمد حسن علي/ 4محمد علي           / 3
  .عباس جعفر المعلم/ 5
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  )73: (الرقم
  م24/4/1995: التاريخ

  والتعليم.. أزمة القمع: البحرين

  :البحرين جامعة ¨
م وذلك اعالنا بانتهاء عطلة الفصـل التـي   22/4/1995فتحت الجامعة ابوابها للدراسة يوم السبت 

اعلنت عنها ادراة الجامعة في وقت مبكر من هذا الشهر، وذلك في محاولة من االدارة لوقف االحتجاجات 
مة حرم الجامعة مـن قبـل   الطالبية التي تواصلت في جامعة البحرين بصورة يومية، مما ادى الى مهاج

قوات االمن واالعتداء على طالب وطالبات الجامعة، واطالق قنابل الغاز المسيل للـدموع والرصـاص   
المطاطي والحي حيث تسببت تلك االعتداءات الوحشية في وقوع العديد من االصابات في اوساط الطالب 

  .بة وموظفي االدارةوالطالبات بعضها خطيرة، وقامت باعتقال اعدادا اخرى من الطل
مما يجدر ذكره فإن ادارة الجامعة لم تتقدم بأي احتجاج لدى السلطات المختصة النتهاك قوات االمن 
لحرم الجامعة واعتداءاتها الوحشية غير المبررة على الطلبة والطالبات، مع ان تظاهرات الطلبة كانـت  

  .سلمية ولم يتخللها اية اعمال عنف من قبلهم
  :نسبة الغياب الكبيرة في عدد الطلبة، وعزت المصادر ذلك لعدة اسباب منهاولكن لوحظ 

توقف الباصات التي تقوم بنقل الطلبة من والى الجامعة عن توصيل الطلبة بأمر مباشـر مـن   / 1
وزارة الداخلية، وذلك عقابا لهم بسبب قيامهم بمسيرات االحتجاج، كما صرحت بذلك ادارة الجامعة عندما 

  .ها بعض الطلبة الذين داوموا خالل اليومين الماضييناستفسرمن
اخضاع الجامعة والطلبة لسلطات وزارة الداخلية المباشرة، حيث تقوم قوات االمن المكونة مـن  / 2

بتفتيش الطلبة قبل دخولهم للجامعة، كما تقوم بمداهمة حـرم  ") المخابرات" امن الدولة (و) قوات الشغب(
  .الخاصة بالطلبة وتقوم بالتحقيق معهم واعتقال من تشتبه به منهمالجامعة وتفتش الخزانات 

ومما يجدر ذكره في هذا المجال، فقد تسلم عميد الجامعة خطابا موجها اليه من قبل وزير الداخلية، 
بمهاجمة الطلبة والدخول الى حرم الجامعة وحتى الى قاعـات  ) لقوات الشغب(يعطي صالحيات واسعة 

  .ة  فرض االمنالدراسة، وذلك بحج
وقدا اثارت هذه االجراءات قلق الطلبة، مما جعلهم يحجمون عن الحضور الى الجامعة تعبيرا عـن  
استنكارهم لهذه التصرفات التي تفرض قيودا شديدة، وتخلق جوا متوترا ال يتالئم مـع اجـواء الجامعـة    

  .لعلميومناخ الحرية الذي ينبغي له ان يسود فيها، واهميته للتحصيل والبحث ا
م بمغادرة الحرم الجامعي احتجاجا 23/4/1995كما قامت اعداد اخرى من الذين حضورا يوم االحد 

  .على هذه االجراءات التعسفية، وموقف االدارة السلبي الذي يخضع تماما لتوجيهات وزارة الداخلية

  :مدرسة سار الثانوية للبنات ¨
طالبـات مـن   ) 5(م على اعتقال خمـس  23/4/1995اقدمت قوات االمن صباح يوم امس االحد 

مدرسة سار الثانوية للبنات، وقد ادت عملية االعتقال التي تمت على مرأى من طالبات المدرسـة الـى   
احتجاجهن ومحاولتهن تخليص زميالتهن، والى قيامهن بمظاهرة واعتصام داخل حرم المدرسة، ورفضن 

مما حدى بسلطات االمن الى اطالق سراح زميالتهن مغادرة المدرسة او االنتظام في الصفوف الدراسية، 
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  .قبل انتهاء الدوام الرسمي بنصف ساعة، وتمت اعادتهن الى المدرسة
مـع امـرأتين تـابعتين    ) ببندقية نصف آلية(وقد نفذ عملية االعتقال احد افراد رجال االمن مسلح 

م تم استدعاء الطالبات الخمـس  للشرطة النسائية، حيث حضروا جميعا الى غرفة ادارة المدرسة، ومن ث
من قبل االدارة، وبعدها شوهدن من قبل زميالتهن وهن يتعرض الى الضرب مـن قبـل الشـرطيتين    
والشرطي المسلح، ويقتدن الى خارج المدرسة حيث كانت ترابط قوات االمن، وعندما حاولت زميالتهن 

داخل المدرسة مما ادى الى اعتصامهن الطالبات تخليصهن، قامت قوات االمن بمهاجمتهن واعادتهن الى 
  .الى حين اطالق سراح الطالبات المعتقالت

ومما تجدر االشارة اليه فان هذه المدرسة كانت وال زالت مسرحا لالحتجاج الطالبـي المتواصـل   
  .والمتضامن مع االنتفاضة الشعبية

  :طلبة المدارس ¨
رسها قوات امن السلطة على طلبة المدارس اثرت التصرفات القمعية واالعتداءات الوحشية التي تما

فقـد امتـدت تلـك    . بصورة عكسية على نسبة حضور الطالب والطالبات في مختلف مدارس البحرين
االعتداءات البربرية لتطال مختلف المدارس والطلبة، سواء الثانوية او االعدادية وحتى االبتدائيـة، كمـا   

ويالحظ بصورة واضـحة تنـاقص اعـداد    . الدارية للمدارسطالت تلك االعتداءات الهيئات التعليمية وا
الطلبة والطالبات المداومين في المدارس يوما بعد يوم، بحيث اصبحت النسبة ال تتعدى ثلث العدد الكلـي  

ويرجع المراقبون ذلك الى عنف االعتداءات التي تقوم بها قوات االمـن علـى المـدارس    . للطالب فقط
التربية والتعليم الحد من هذه التصرفات الوحشية التي لم توفر حتى التالميـذ  والطلبة، وعدم قدرة وزارة 

الصغار في السن من طلبة المرحلة االبتدائية، وحتى عندما احتجت بعض الهيئات التعليميـة واالداريـة   
عتقال على سلبية وزارة التربية والتعليم امام طغيان وزارة الداخلية وقوات االمن التابعة لها، تعرضت لال

  .والفصل
مما يجدر ذكره فإن اعدادا كبيرة من الطلبة والهيئات التعليمية واالدارية هي رهن االعتقال، ولـم  
تجدي كل النداءات التي وجهتها وزارة التربية والتعليم ممثلة بالوزير نفسه او مسـؤولين آخـرين فـي    

الطلبة واالهالي بقلق شـديد لالجـواء    وينظر. الوزارة التي تحث الطلبة على االنتظام في الدراسة نفعا
القمعية المحمومة التي تفرضها قوات االمن، ويعبرون عن عدم ثقتهم في تطمينات وزارة التربية والتعليم 

  .التي وقفت عاجزة امام اجراءات القمع واعمال االعتقال والقتل التي تقترفها تلك القوات
  :انتشار شعارات وادبيات المعارضة ¨

عارات المنددة بالسلطة الحاكمة والتي تمجد االنتفاضة الشعبية وصور واسـماء الشـهداء   تغطي الش
بصـورة  ") المخـابرات "امن الدولة (و) لقوات الشغب(فعلى الرغم من االنتشار الكثيف . ارجاء البحرين

ـ   ى واسعة اال ان شعارات االنتفاضة يمكن مشاهدتها بوضوح كما تنتشر ادبيات المعارضة وتتـدوال عل
نطاق واسع بين الناس، ومع ان حيازة أي من ادبيات المعارضة اوكتابة الشعارات على الجدران تعتبـر  
تهمة خطيرة تؤدي الى السدجن لفترة طويلة اال ان المواطنين يتداولونها علنا ويقومون بكتابة الشـعارات  

جز عن انهاء هـذه الحالـة   امام اعين رجال القمع وبدون خوف، بل وفي تحد ظاهر لتلك القوات التي تع
  .الجماهيرية
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  :حقوق االنسان ¨
في الوقت الذي تعلن السلطة عن اطالق سراح مائة وعشرين معتقال، وتثير زوبعة اعالمية من اجل 
ذر الرماد في العيون ومع ان اعداد المطلق سراحهم ال يتجاوز العشرات فقط، اال انها تتكتم على العـدد  

ذين يزداد عددهم يوميا في ظل حمالت االعتقال العشوائي المتواصلة واجواء التعتيم الحقيقي للمعتقلين، ال
  ..الشديدة بالنسبة للمعتقلين واماكن احتجازهم والظروف الصعبة والسيئة التي يواجهونها

فالسلطة تعزلهم عن العالم الخارجي تماما، وتمتنع عن االدالء بأية معلومات  عنهم سواء الهـاليهم  
جهة اخرى سواء كانت قانونية، حقوقية او انسانية وتمنع أي كان من زيارتهم او االطالع علـى   او اية

احوالهم وظروفهم، وجو الغموض هذا يثير قلقا شديدا لدى عوائل المعتقلين الذين يجهلون مصير اقاربهم، 
ـ  اس مـادي  خصوصا وان السلطة بين فترة واخرى تطلق تصريحات واتهامات واهية تفتقر الى أي اس

وتعتمدها كادلة وحيدة الدانة المعتقلين، في محاكمات صورية تفتقر الى اصول المحاكمات المنصفه لتبرر 
  .سجنهم، كما انها تتستر على عمليات التغذيب الوحشية والممارسات الالنسانية في السجون

من المعتقلين مما حدى ومما تجدر االشارة اليه فإن طاقة السجون لم تعد تستوعب االعداد المتزايدة 
بالسلطة القامة مراكز توقيف مؤقته في عدد من مناطق البحرين المختلفة، وقد تحدث عدد من المواطنين 

  :المطلق سراحهم عن تلك المراكز مثل
المالعب الرياضية في كل من مدينة المحرق ومدينة عيسى، ومحمية العرين، ومنطقة جو، وتسود 

قاسية وسيئة، وظروف صحية سيئة للغاية وقد رصد عدد من المعتقلين خالل  مراكز التوقيف تلك معاملة
  :االيام الماضية في كل من
  يونس عبد الحسن / 2احمد علي االكرف      / 1: ــ منطقة الدراز

  سلمان علي االصغر  / 4عبدالزهراء عبدالحسن                    / 3 
  عطية علي/ 7االعضب    سالم علي / 6سعيد علي صالح االصغر   / 5

  عبدالنبي االدرج  / 2مصطفى االدرج    / 1: ــ منطقة النعيم
  سنة  32السيد جميل العلوي/ 2سنة    17رضا القصاب،/ 1:  ــ المنامة
  سنة 26كفاح عواجي، / 3             

  ابراهيم عبداهللا العشيري :ــ الدير
  سنة 16محمد ميرزا احمد علي، : ــ جنوسان

  هشام حمزة: ربارــ با
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  )74: (الرقم
  م29/4/1995: التاريخ 

  ..تجدد المسيرات: البحرين

اصر شعبنا دائما ومنذ بدء االنتفاضة المباركة قبل ستة اشهر على مطالب عادلة ومشروعة تهدف 
الشارع رافعا لها بعد ان يأس من استجابة السلطة لحـل  اصالح االوضاع المتردية في البالد، فنزل الى 

هذه االزمات وبعد ان عمدت الى استعمال العنف واالرهاب في وجه الناس ومطالبهم المشروعة ظنا منها 
  .ان الشعب البحراني سيرهب الراصاص ويخاف الموت

خدمتها السـلطات، بقـى   ومع كل االساليب القمعية واالرهابية المنافية البسط حقوق البشر التي است
وتجدد طالئعه كل يوم وفي مقـدمتها  . شعبنا مصرا على مطالبه، وعلى طريقته السلمية في المطالبة بها

  .الطاليعة الطالبية االصرار بالخروج من جديد رافعة ذات المطالب حتى تحقيقها

  ):الصخير(جامعة البحرين  
ين انطلقـت مسـيرة طالبيـة فـي جامعـة      ضمن سلسلة االحتجاجات السلمية المستمرة في البحر

بتوفيت البحرين، وقد ضمت ) 10.00(صباح هذا اليوم في حوالي الساعة العاشرة ) في الصخير(البحرين
النصر لالسالم والموت (و ) اهللا اكبر(مجاميع كبيرة من الطلبة والطالبات الذين رددوا شعارات االنتفاضة 

  .وغيرها) بالروح بالدم نفديك ياشيهيد(و) للطغاة
وقد قامت قوات االمن  باقتحام الحرم الجامعي بعد ان اغرقته بالغازات المسيلة للدموع، ثم قامـت  

طالبا، وبادر الطلبة الى انهاء اليوم الدراسي بتوجههم الى منازلهم احتجاجا علـى  ) 25(باعتقال اكثر من 
  .مهاجمة المسيرات الطالبية السلمية داخل الحرم الجامعي

  ):مدينة عيسى(عة البحرينجام  ¨
انطلت مسيرة طالبيـة سـلمية   ) الصخير(تزامنا مع انطالق المسيرة الطالبية في جامعة البحرين 

شارك فيها عدد كبير من الطلبة والطالبات رددوا خاللهـا  ) في مدينة عيسى(حاشدة في جامعة البحرين 
االمن الى الجامعة فقـام المتظـاهرون   وقد توجهت على اثر ذلك اعداد كبيرة من قوات . ذات الشعارات

  .بالتفرق وانهاء المسيرة تحاشيا لتكراراعتداءات  قوات االمن على الطلبة
م وذلك بعـد  22/4/1995الجدير ذكره ان الجامعة فتحت ابوابها للدراسة من جديد في يوم السبت 

سلطات في وقت مبكر من هذا انتهاء عطلة الفصل الدراسي التي اعلنت عنها ادارة الجامعة بايعاز من ال
الشهر، وذلك في محاولة منها  لوقف االحتجاجات الطالبية التي تواصلت في جامعة البحـرين بصـورة   

  .يومية
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  )75: (الرقم
  م5/5/1995: التاريخ 

  ..مسيرات الحق تتجدد: البحرين

  :يد حميد قاسمشهيد جديد في أربعينية الشه ¨
أكدت مصادر الجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين تجدد اإلضطرابات في منطقة الدراز وسقوط قتيل 

  .واحد وعدد من الجرحى
وكانت التظاهرات قد إندلعت مساء أمس الخميس الرابع من مايو الجاري في منطقة الدراز شـمال  

شرطة التي عمدت يوم أمـس الـى إطـالق    البحرين في ذكرى أربعينية الشهيد حميد قاسم برصاص ال
-الرصاص الحي على المتظاهرين العزل، مما أسفر عن سقوط المواطن نضال حبيب أحمـد النشـابه   

  .شهيدا وإصابة آخرين بجراحات بليغة -عاما من سكنة الدراز 18
 كما لجأت قوات الشرطة الى محاصرة منطقة الدراز ومنعت الدخول او الخروج منها وإليهـا فـي  

  .محاولة لمنع إنتشار اإلضطرابات الى المناطق االخرى

  :جامعة البحرين ¨
أكدت أيضا مصادرنا الخبرية أن قوات االمن البحرينية تفرض حصارا شديدا لليوم الخامس علـى  

، وتتواجد العشرات من شرطة الشغب في )مدينة عيسى -الصخير(التوالي على جامعة البحرين بفرعيها 
تحتل مواقعا عدة في مباني الجامعة بصورة دائمة، وتأتي هذه اإلجراءات التعسفية بناء الحرم الجامعي و

على اوامر وزير الداخلية البحريني الذي أعطى صالحيات واسـعة لقـوات االمـن بـدخول الجامعـة      
والمدارس والمكاتب اإلدارية والشركات، في محاولة يائسة إلنهاء التظاهرات التـي شـهدتها البحـرين    

  .تزال منذ ديسمبر الماضيوال
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  )76: (الرقم
  م5/5/1995: التاريخ

  السلطة تتعمد القتل: البحرين

  ..الشهيد قتل في بيته ¨
اكدت مصادر الجبهة االسالمية لتحرير البحرين ان الشهيد نضال حبيب احمد النشابة، الذي اصيب 

م كان في منزله اثناء التظاهرات التي جرت في منطقة الدراز يوم امـس،  4/5/1995يوم امس الخميس 
وعندما فتح النافذة ليرى ماذا يجري في الخارج فعاجلته قوات الشغب برصاصتين في الرأس وقع علـى  
اثرها ينزف بدمه، فأخذ الى المستشفى حيث فارق الحياة في تمام الساعة السادسة صباحا، وشيع جثمانـه  

ي تمام الساعة الثامنة صباحا من نفس اليوم، حيث دفن بجوار قبر العالم الرباني الشيخ ميثم البحرانـي  ف
  .في مقبرة الغريفة

الجدير بالذكر ان الشهيد نضال حبيب النشابه استمر ينزف دما حتى وقت تسليم جثته الى اهله مـن  
  .رأسه ومن انفه بسبب االصابة المباشرة في الرأس

  :ل حبيب ضاحي ينقل الى المستشفىالمعتق  ¨
سنة، من منطقة رأس رمان، تـم   27اثر التعذيب الوحشي الذي تعرض له المعتقل حبيب ضاحي، 

  .نقله الى المستشفى العسكري بسبب تدهور حالته الصحية

  :انتهاكات حقوق االنسان  ¨
بعد اعتقالهن بتاريخ  مدرسات من وظائفهن ومنعن من استالم مستحقاتهن المالية) 8(تم فصل ثمان 

م بتهمة المشاركة في المسيرات السلمية التي تطالب الحكومة باجراء انتخابات حرة ونزيهة 12/4/1995
واطالق سراح كافة السجناء والمعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن احداث القمـع والقتـل فـي    

  :البحرين، وهؤالء المدرسات هن
  .ادئ احصاء، من منطقة سندفتحية الصفار، مدرسة مب/ 1
  .منى حسين، مدرسة لغة انجليزي، من منطقة عالي/ 2
  .فضيلة العجمي، مدرسة رياضيات، من منطقة الدراز/ 3
  .سوسن احمد الحلواجي، مدرسة رياضيات، من منطقة المنامة/ 4
  .فاطمة عبداهللا ابودريس، مدرسة لغة عربية، من منطقة المنامة/ 5
  .مدرسة تاريخ، من منطقة المنامة خاتون احمد خلف،/ 6
  .وداد شبر الهاشمي، مدرسة لغة عربية، من منقطة رأس رمان/ 7
  .سميرة عبدعلي سيف، مدرسة فلسفة، من منطقة الخميس/ 8

م 3/5/1995طالبات من جامعة البحرين يوم االربعاء الماضي ) 3(من جهة اخرى تم إعتقال ثالث
  .بعد ان تم سحب بطقاتهن الجامعية
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  )77: (الرقم
  م12/5/1995: التاريخ

ـِر: البحرين   النهج المدم

يكتنف قرارات السلطة الحاكمة الكثير من الغموض والتخبط، فعلى الرغم من مرور خمسة اشـهر  
لى قدر كبير من الغطرسـة  على االنتفاضة الشعبية الباسلة، اال ان السلطة الحاكمة تؤكد يوما بعد آخر ع

  .والعنجهية في تصرفاتها، واصرارها على االستمرار في الخطأ وااللتزام بالقمع كمنهج
فالسلطة الحاكمة ترى بأن الحكم يتمثل في التمسك بالعرش فقط وبـاي ثمـن، وبـدون حسـابات     

تكون كمجموعة تركب  فهي بذلك. للعناصر االخرى المكونة لمفهوم الدولة، وتلغي المستقبل من حساباتها
قارب في عرض البحر وتجدف بذلك القارب نحو المجهول، فليس لديها بوصلة توجيه، وال جهة معينـة  

فالى اين تتجه هذه السلطة، وماذا . تتجه نحوها، وغير متزودة بمؤنة تكفيها لتصل بها الى شاطئ االمان
  تريد بتصرفاتها تلك؟

اآلن ال يمكن تقديرها بأنها تتصف بحسن التقدير والتصرف فجميع الخطوات التي اقدمت عليها لحد 
فهي قد استعدت جميع الشرائح االجتماعية بدون استثناء، وقطعت كل الخيوط واحرقت جميع المحـاور  
التي تمكنها من العودة الى الشعب، لتكون تلك المحاور عبارة عن قنوات طبيعية يمكنها القيام بتلك المهمة 

  .داالصعبة والشاقة ج
اذن فالسلطة الحاكمة باسلوبها الفظ، قد حسمت خيارها ووضعت نفسها في مواجهة شاملة مع شعب 

  .البحرين

  :منطقة الديه ¨
، صباح هذا اليـوم الجمعـة   )البديع(اندلعت مظاهرات في منطقة الديه الواقعة على شارع الشهداء 

البحرين، وقد رفع المتظاهرون الفتـات  بتوقيت ) 11.00(م في تمام الساعة الحادية عشرة 12/5/1995
، كمـا رددوا هتافـات   "الموت للطغـاة "و" النصر لالسالم"و" اهللا اكبر"بالمطالب الشعبية، ورددوا نداءات 

تطالب بتطبيق الديمقراطية واطالق سراح المعتقلين، وعلى الفور حضرت اعدادا كبيرة من قوات االمن 
أمنيا حول المنطقة ومنعوا الدخول والخروج منها، ومـن ثـم   ، حيث ضربوا طوقا )الشغب والمخابرات(

عمدوا الى مهاجمة المتظاهرين واطلقوا عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحـي  
  .واعتدوا بالضرب المبرح وتوجيه االهانات الى الناس سواء من الداخلين  اوالخارجين من المنطقة

ات االمن حملة اعتقاالت واسعة في المنطقة، وتأتي هـذه المظـاهرات   اضافة الى ذلك فقد شنت قو
تأكيدا لالستمرار في االنتفاضة الشعبية واحتجاجا على اعمال القمع اليائسة التي تقترفها السـلطة بحـق   
شعب البحرين المجاهد، وجرائم تخريب وتدنيس دور العبادة والمراكز الدينيـة، التـي اصـبحت هـدفا     

  .م قوات االمن التي اصابها اليأس من امكانية القضاء على االنتفاضة الشعبية الباسلةلعلميات انتقا
  :منطقة الدير وسماهيج ¨

كانت منطقتي الدير وسماهيج القريبتين من مطار البحرين الدولي فـي مدينـة المحـرق مسـرحا     
وقيت البحرين، واثـر  بت) 21.00(م في تمام الساعة التاسعة 10/5/1995للمظاهرات مساء يوم االربعاء 

اندالع التظاهرات توجهت قوات االمن الى المنطقة وبرفقتها سيارات االطفاء، وقد حضرت قوات  االمن 
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وبرفقة اعداد من رجـال  " جيب"سيارات صغيرة ) 6(سيارات شاحنة كبيرة و) 6(الى المنطقة على ظهر 
حتـى المطـار،  ودارت   ) قاللـي (المخابرات، حيث قامت تلك القوات الى اغالق الشارع من منطقـة  

مواجهات بين المتظاهرين وقوات االمن التي عمدت الى اطالق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصـاص  
المطاطي والحي، فرد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة واشعال اطارات السيارات واقامة المتـاريس  

  .على الشوارع

  :عائلة الشيخ الجمري ¨
ة الغاشمة باعتقال فضيلة الشيخ عبداالمير الجمري، بل هي تعرضه لضغوط نفسية لم تكتفي السلط

وجسدية شديدة وتحتجزه في عزلة قاسية وذلك في محاولة منها للتأثير على معنويـات الشـيخ الجليـل    
  .الصامد امام غطرستها وعنجهيتها على الرغم من كبر سنه ومعاناته القاسية ومرضه

تقال احدى بناته، وفصل االخرى من الجامعة امعانا فـي ايـذاء فضـيلة    وقد عمدت مؤخرا الى اع
  .الشيخ، وانتقاما لمواقفه الصامدة في مواجهة جنون السلطة واستهتارها

  :االعتداء على دور العبادة ¨
تتعرض دور العبادة والمراكز الدينية الى عمليات تخريب متعمدة ، حيث تقوم قوات االمن بعلميات 

وتعمد الى تخريبها واتالف محتوياتهـا وذلـك   ) المآتم(على دور العبادة والمراكز الدينية  هجوم همجيهة
باطالق الرصاص داخلها ولم تستثني حتى الجدران والنوافذ واالبواب وتكسر المحتويات مـن المكتبـات   

علق بعض الخاصة بالصالة، وتمزق نسخ القرآن الكريم والكتب االخرى وتدوسها باالرجل، وي) التربة(و
المراقبين على ذلك عن حالة اليأس التي وصل اليها المسؤولون في الدولة ولفقدانها الحس بالمسـؤولية،  

  .وذلك العطائهم اوامر لتلك القوات باقتراف هذه الحماقات المستهجنة
  :حالة استياء عامة ¨

لسلطة الهمجية التي يسود الشارع البحراني حالة من الغضب واالستياء الشديدين، نتيجة لتصرفات ا
شملت جميع المجاالت، من اعمال القتل العمد، واالعتقال العشوائي، والتعذيب، وعمليات مهاجمة المنازل 
ودور العبادة والمراكز الدينية بصورة همجية، واالعتداء على المدارس والجامعة والتدخل في شـؤونهما  

ويالحظ المراقبون حالة عدم االكتراث والتخبط التي بصورة سافرة، وتدهور الحياة االقتصادية في البالد، 
تكتنف قرارات السلطة وتطبع تصرفاتها الالمسؤولة، وعلى الرغم من جميـع المالحظـات والتنيهـات    
والتحديرات التي وجهت للمسؤولين في الدولة عن سوء االوضاع وتدهورها اال انه لم يـتم رصـد أي   

ود نية للخروج بالبالد من حالة التأزم واالحتقان، بل ان االمور تحسن يذكر، في اداء السلطة ينم عن وج
تتجه الى مزيد من التدهور، مما جعل الشكوك تزداد في قدرة السلطة الحاكمة على التوصل الـى حـل   

  .لالزمة التي تعصف بها وفي مستقبل البالد
  :حقوق االنسان ¨

ن، وتمضي السلطة في توسـيع دائـرة   تستمر انتهاكات حقوق االنسان على نطاق واسع في البحري
االنتهاكات تلك متبعة اساليب مفرطة في العنف، في نفس الوقت الذي تتجاهل كل الدعوات الصادرة مـن  
المنظمات والشخصيات المهتمة بحقوق االنسان بوجوب مراعاتها للقوانين الخاصـة بحقـوق االنسـان    

لحقوق االنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بـالحقوق  المحلية منها كالدستور والدولية كاالعالن العالمي 
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السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وهي بذلك تعبر عن تحديها الرادة المجتمـع الـدولي والرادة كـل    
  .المخلصين والخيرين في العالم من اجل سيادة انظمة اكثر انسانية

م اثر التظاهرات في 12/5/1995ة فقد شنت السلطة حملة اعتقاالت واسعة صباح هذا اليوم الجمع
منطقة الديه، كما قامت باالعتداء على الناس بالضرب المبرح اثناء محاصرتها للمنطقة، وعـرف ممـن   

  .تعرضوا للضرب على ايدي قوات االمن المواطن حسين االدرج
 م وتم فصل المواطنـه 9/5/1995: عفاف الشيخ عبداالمير الجمري بتاريخ: كما اعتقلت المواطنة

  .منصوره الشيخ عبداالمير الجمري من الجامعة، وذلك انتقاما من فضيلة الشيخ
كما قامت ادارة جامعة البحرين بفصل ثالث طالبات فصال نهائيا مـن الجامعـة يـوم االربعـاء     

  :م وهن10/5/1995
  .هاشمية السيد حسن السيد محمد، من منطقة ابوصيبع: الطالبة/ 1
  .علي، من منطقة السنابس سامية محمد امين: الطالبة/ 2

  .وطالبة ثالثة لم يتم معرفتها لحد اآلن
  :وتم اعتقال ثالثة اشخاص من منطقة عالي، هم    

  .سنة، طالب جامعي 21محمد حسين حبيب، / 1
  .سنة، عاطل 21سيد جابر، / 2
  .سنة، عاطل 20مصطفى، / 3

دراسية الجامعية، حيث يحتلـون  كما لوحظ تواجد رجال أالمن من البلوش واليمنيين في الصفوف ال
المقاعد الخاصة بالطلبة ويقومون بمراقبة الطلبة واالساتذة، مما أثار استياء الجميع وخصوصـا دكـاترة   
الجامعة، اال انهم ال يمكنهم اتخاذ أي اجراء بحقهم، حيث سيكونون عرضة لالعتقال والتنكيل مـن قبـل   

  .جهاز االمن
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  )78: (الرقم
  م28/5/1995: التاريخ

  اضراب السجناء: البحرين

نفذ السجناء السياسيون المتواجدون في سجن المنامة في القلعة وعدهم باالضراب عن الطعام بعـد  
  .م في البحرين27/5/1995ظهر يوم امس السبت 

سجينا تقريبـا،  ) 60(المشاركين في االضراب يبلغ ستينومما تجدر االشارة اليه فإن عدد السجناء 
مـايو   23الذين صدرت بحقهم احكاما جائرة فـي  ) 73(ومن بينهم المجموعة المتبقية من مجموعة الـ

م وهؤالء يعتبرون اقدم سجناء سياسيين في سجون السلطة الخليفية الحاكمة في البحرين، ومجاميع 1982
م، والمساجين الذين صدرت 1988م و 1986عوام التالية خصوصا اعوام اخرى من الذين اعتقلوا في اال

  .م بسبب مشاركتهم في االنتفاضة الشعبية1995بحقهم احكاما خالل العام 
ايام متواصلة، ابتداءا ) 8(ويزمع السجناء السياسيون االستمرار في اضرابهم عن الطعام لمدة ثمانية

وة االضراب هذه احتجاجا على االستمرار فـي سـجنهم   م، وتأتي خط27/5/1995من يوم أمس السبت 
لفترات طويلة ومبالغ فيها، كما انهم يطعنون في اجراءات المحاكمات التي اصدرت االحكام الجائرة تلك، 
وذلك لقصورهاعن معايير المحاكمات العادلة والمنصفة، ولكونها اجريت في سرية تامة، ولم يعطى لهم 

بصورة قانونية صحيحة، واعتمدت على االفادات المقدمة من الشرطة كدليل  الحق في الدفاع عن انفسهم
ولم تكتف سلطات االمن بذلك بل انها واصلت عمليات التعذيب بحق السـجناء وعرضـتهم   . وحيد الدانة

للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة حتى فيما بعد اصدار االحكام الجـائرة، منتهكـة حقـوقهم كسـجناء     
لتي يكفلها دستور دولة البحرين، واعالن حماية جميع االشخاص من التعرض للتعذيب وغيره سياسيين، ا

من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او الالانسانية او الحاطة بالكرامة الذي اعتمدته الجمعية العامـة  
  .م1975ديسمبر  9لالمم المتحدة بتاريخ 

ينظم باقي المعتقلين والسجناء الذين اعتقلوا خـالل  ويتوقع ان يعم االضراب باقي السجون، حيث س
االنتفاضة والذين يعدون باالالف الى االضراب حيث يحتجزون في ظروف سجن سيئة للغاية ويتعرضون 

  .لمعاملة قاسية جدا من قبل السلطات
  :وقد تقدم السجناء بمجموعة مطالب الى السلطات وهي

  .قلين لعدم قانونية احتجازهماالفراج فورا عن جميع السجناء والمعت/ 1
  .فتح باب الزيارات لجميع المعتقلين والسجناء السباب سياسية/ 2
  .تحسين اوضاع السجون، ونظام االكل/ 3
  .السماح للمعتقلين والسجناء بالحصول على مالبس من عوائلهم/ 4
  .السماح لهم بتلقي العالج الفوري والالزم لجميع المرضى/ 5

الحاكمة في البحرين كامل المسؤولية، فيمـا يمكـن ان تـؤدي اليـه االعمـال      اننا نحمل السلطة 
الالمسؤولة التي تقترفها السلطات بحق المعتقلين والسجناء، كما نناشد المجتمع الدولي وجميع المنظمـات  
المهتمة بقضايا حقوق االنسان ان تتحمل مسؤولياتها االنسانية وتتدخل من اجل وضع حـد لالنتهاكـات   

سعة لحقوق االنسان االساسية التي تقترفها السلطات الحاكمة، ولتخفيف المعانـاة االليمـة للسـجناء    الوا
  . والمعتقلين السياسيين، والزام حكومة البحرين باحترام معايير حقوق االنسان المعترف بها دوليا
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  )79: (الرقم
  م5/6/1995: التاريخ

  ذكرى عاشوراء: البحرين

في شهر ) ع(يكتسب عاشوراء أهمية خاصة في البحرين، حيث تتحول ذكرى شهادة االمام الحسين
محرم الحرام إلى مناسبة دينية عظيمه، يحيها شعب البحرين في مسيرات جماهيرية حاشـدة فـي مـدن    

ـ   ل االوضـاع السياسـية   وقرى البحرين وتقام مآتم العزاء، حيث يعبر فيها الشعب عن رأيه فـي مجم
  .واالقتصادية واالجتماعية سواء في البحرين أو العالم االسالمي

ولكن على الرغم من أهمية المناسبة وما تتمتع به من احترام وتقدير كبيرين حيث تعطـل جميـع   
وزارات الدولة، وتلف مشاعر الحزن كل أرجاء البحرين، إال أن الدولة تنأى بنفسها عـن نقـل وقـائع    

  .اسبة في وسائل االعالم التابعة لهاالمن
ويتميز هذا العام بتفتجر االوضاع بفعل االنتفاضة الشعبية وينتاب السلطة هاجس الخوف من تحول 

  .مراسيم عاشوراء الى مظاهرات مناهضة لها

  :إحياء مراسيم عاشوراء ¨
فـي  ) ع(ام الحسـين سعت السلطة جاهدة إلى تحجيم المناسبة الدينية العظيمة في ذكرى شهادة االم

البحرين هذا العام، حيث عمدت الى شن حمالت إعتقال واسعة في شهر ذى الحجـة الماضـي شـملت    
العزاء وقادة ) مسيرات(والمشرفين على تنظيم مواكب ) المراكز الدينية(قطاعات واسعة من إداريي المآتم 

المآتم، وتقدم اليهم بعدة مطالـب،   المواكب وأتبعتها باجتماع وزير العدل والشئون االسالمية مع رؤساء
  :رفضوها جميعا منها

  .عدم التطرق الى قضايا سياسية من قبل الخطباء ومواكب العزاء/ 1
  ).  العاصمة(منع سكان القرى من المشاركة في مواكب العزاء في المنامة / 2
  .إنها المراسيم قبل الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل/ 3

) العاصـمة (لعزاء مبكرا هذا العام حيث سارت مواكب حاشدة في منطقة المنامة وقد بدأت مواكب ا
وقصائد تنـدد  ) اهللا اكبر(ونداءات ) هيهات من الذلة(منذ الليلة الرابعة من محرم، دوت خاللها شعارات 

زاء بجرائم السلطة الحاكمة وتؤكد على استمرار االنتفاضة الشعبية، ففي منطقة المنامة سارت مواكب الع
، وكانـت مظـاهر   )مدن(و ) زبر(و ) حجي عباس(و ) القصاب(و ) بن سلوم: (الحاشدة متمثلة في مآتم

التصميم والتحدي واضحة على الجموع المشاركة لمواجهة اية محاولة من قبل السلطة وقواتها لعرقلـة  
  .مسيرات العزاء، ويعتبر ذلك ردا على محاوالت السلطة الرامية الى تحجيم المناسبة

أما المناطق االخرى فقد سارت مواكب المآتم في مواكب موحدة لكل المآتم وقد لوحظ ذلك في كـل  
  ).جد حفص(و ) عالي(و ) البالد القديم: (من

وكانت السلطة قد اتخذت اجراءات احترازية، حيث عمدت الى نشـر مـدرعات عنـد تقاطعـات     
لة على ظهر سيارات على طول شـارع  الشوارع ومداخل المناطق كما سيرت دوريات مسلحة، ومحمو

  ).البديع(الشهداء 
وشوهد إانتشار كثيف للمدرعات في منطقة جزيرة النبيه صالح والجسر المؤدي اليها، وهـي تقـع   

  .على امتداد الجسر المؤدي الى جزيرة سترة وبالقرب من نادي ضباط قوة الدفاع
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والشعارات التي علقت بكثافـة واتشـحت   إضافة الى ذلك فقد عمدت قوات األمن الى نزع الالفتات 
البحرين بالسواد تعبيرا عن الحداد في جميع مناطق البحرين وبصورة ملفتة جدا، وقـد فشـلت جميـع    
محاوالت قوات االمن في نزع الالفتات والقماش االسود، حيث كان الناس يبادرون الى تعليق بديل لهـا  

  .وبصورة سريعة، بمجرد نزعها من قبل قوات االمن

  :إنتشار أدبيات المعارضة ¨
لوحظ إنتشار واسع الدبيات المعارضة، فقد تحدثت تقارير عن إقبال واسع من قبـل النـاس فـي    
البحرين على بيانات السيد محمد العلوي والشيخ محمد على الحفوظ االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير 

حرم الحرام، والتي دعت شـعب البحـرين الـى    واحداث م) ع(البحرين، بمناسبة شهادة االمام الحسين 
االستمرار في االنتفاضة الشعبية حتى تحقيق المطالب الشعبية العادلة والمشروعة، وحذرت السلطة مـن  

  .مغبة التعرض للشعائر الدينية ومواكب العزاء التي دأب شعبنا على إحياءها سنويا بهذه المناسبة العظيمة
  :حقوق االنسان ¨

انتهاكات حقوق االنسان على نطاق واسع في البحرين، حيث تشن حمالت إعتقال عشوائية تتواصل 
خصوصا في أوساط النساء، كما تم فصل بعض الطالبات من الجامعة وبعض الموظفات من وطـائفهن  

  :وقد تم رصد بعض عمليات االعتقال خالل الفترة الماضية.وذلك بسبب توقيعهن على العريضة النسائية
  :م وهم29/5/1995تم اعتقال مجموعة من المواطنين بتاريخ  :نطقة ابو صيبعــ  م

  سنة، عاطل  19باقر عبد علي حبيب، / 1
  سنة، موظف  24عبداهللا مهدي علي الصائغ، / 2
  سنة، موظف  20رياض مهدي على الصائغ، / 3
  سنة، طالب 14سيد هالل سيد أحمد، / 4
  سنة، طالب 18سيد حسن سيد جعفر، / 5
  سنة، طالب 15سيد انور سيد سالم سيد عيسى،  /6
  أحمد عبداهللا الزاكي، طالب / 7
  حمزة سعيد زهير، طالب / 8
  محمد سعيد زهير، طالب/ 9

  سيد على سيد خليل سيد ابراهيم، فالح / 10
  يعقوب يوسف جاسم، طالب/ 11
  سلمان عبد الرسول الملك، عاطل/ 12
  سيد عباس سيد محمد النجار، طالب / 13
  جعفر علي حبيب، طالب/ 14
  سيد علوي سيد محمد سيد جعفر، عامل/ 15
  علي عبد علي محمد الصغير، طالب/ 16
  .محمد حسين حبيب، طالب/ 17

بمناسبة تأبين الشهيد حسين العشيري في منطقة الدير تم اعتقال مجموعة مـن   :ــ منطقة الدير
  :وهم 29/5/95الموطنين بتاريخ 

  نة، طالبس17عباس علي مهدي، / 1
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  سنة، عامل  19أحمد عبداهللا المهندس، / 2
  سنة، عاطل  26محمد جعفر عبد النبي، / 3
  سنة، عاطل 22حسن علي، / 4
  سنة، عاطل 16عبد الحكيم علي ميرزا عبداهللا العشيري، / 5
  .سنة، عامل 27علي حسن عباس، / 6

ـ أم لثالثـة أوالد بتـاريخ   سنة   26تم إعتقال السيدة سميرة أحمد زيدان ـ   :ــ منطقة الدراز
  .، وذلك بتهمة المشاركة في التظاهرات25/5/95

  .ــ كما تم إعتقال الطالبة حياة عبداهللا غانم ـ طالبة جامعية
ــ بعد فصل الدكتورة فضيلة طاهر المحروس من عملها بسبب توقيعها على العريضة النسـائية،  

وابلغت السيدتان تهديدا بالفصل ما لـم تعلنـا سـحب    تم استدعاء كل من وداد المسقطي، وعائشه مطر، 
  .توقيعهما من العريضة المذكورة والتوقيع على تعهد بعدم المشاركة في أي عمل سياسي في المستقبل

إنتصـار القـارئ،   : ــ ولنفس السبب السابق، التوقيع على العريضة النسائية، تم فصل كل مـن 
معة، وقد أبلغهن بقرار الفصل عبداهللا الحـواج عميـد شـؤون    زهراء عبدالنبي ونادره عبدالنبي من الجا

الطلبة،  واخبرهن بأن عليهن تقديم رسالة إعتذار لألمير، والتعهد بعدم المشاركة في أي عمل سياسي في 
  .المستقبل إذا أردن العودة الى الجامعة
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  )80: (الرقم
  م7/6/1995: التاريخ

  تلبي النداء: البحرين

تشهد البحرين مسيرات جماهيرية حاشدة منذ اليوم الثالث من شهر محرم الحرام أي ليلة الرابع من 
، اخـذت مسـيرات   )ع(المحرم، ومع إقتراب اليوم العاشر من المحرم حيث ذكرى شهادة االمام الحسين

سيطر اجواء االنتفاضة على مراسم  إحيـاء هـذه   العزاء تعم جميع قرى ومدن البحرين، لكن هذا العام ت
بصورة دائمة، وتسعي السلطة الثارة الهلـع  ) اهللا اكبر(و ) هيهات منا الذلة(الذكرى، حيث تتردد نداءات 

والخوف في اوساط الناس عبر اجراءات امنية وقمعية شديدة،  اال أن الجماهير ردت عليها بتحدي هـذه  
  .ار المسيرات الجماهيريةاالجراءات، واصرار على استمر

فيوم أمس سارت المسيرات الجماهيرية الحاشدة رافعة صور شهداء االنتفاضة، مـرددة المطالـب   
  .الشعبية العادلة والمشروعة ومنددة بجرائم السلطة، ومؤكدة على استمرار االنتفاضة الشعبية

  :المنامة العاصمة ¨ 
الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الثانيـة مـن   سارت مسيرات العزاء مساء يوم أمس ابتداءا من 

صباح اليوم التالي بتوقيت البحرين، وهي تجوب شوارع المنامة العاصـمة، ويقـدر عـدد المشـاركين     
باالالف، وتتسم المسيرات بالتحدي والتصميم، ويربط معظم المعزين عصابات من القماش كتـب عليهـا   

  ).لةهيهات منا الذ(و ) اللهم ارزقنا الشهادة(
ومع اقتراب يوم العاشر من المحرم، أخذت السلطة في زيادة عدد القوات المنتشـرة فـي منطقـة    
المنامه، فبعد أن كان عدد القوات قد انخفض بصورة ملحوظة خالل االيام االولى من شهر محرم، اال انه 

ن في عدة مواقع مـن  م عيد نشر اعداد كبيرة لقوات االم6/6/1995يالحظ ابتداءا من يوم امس الثالثاء 
المنامة العاصمة ويتمركز عدد من المدرعات، عند المستشفى االمريكي، وبالقرب من مسجد مؤمن، وعند 

، ويهدد انتشار قوات االمن على "الشغب"مجمع دلمون، وبالقرب من ماتم بن سلوم وازدادت اعداد قوات 
  .  هذا الغرار، بوقوع صدامات مع جماهير المعزين

م 6/6/95السلطة في تشديد اجراءات الدخول والخروج من المنامة ابتداءا من يوم امـس  كما بدأت 
  .حيث بدئ في سحب السيارات المتوقفة داخل المنامة ومنع دخول أية سيارات الى داخلها

  ):البديع(شارع الشهداء ¨
لطة في تعزيز فقد بدأت الس) البديع(أما عن القرى وضوا حي المنامة التي تقع على شارع الشهداء 

خمسـين  ) 50(خمسين مدرعة، و) 50(القوات المرابطة على الشارع العام، وينتشر حاليا ما يقارب من 
  .ناقلة جند وتعزيزات كبيرة من قوات الشغب تأخذ مواقع لها عند مداخل المناطق

السنابس، ولكن على الرغم من ذلك فإن مسيرات العزاء الحاشدة قد بدأت تنتظم، في كل من النعيم، 
  ).البديع(الديه، الدراز، بني جمره والمرخ، وباقي القرى على شارع الشهداء 

  :مناطق اخرى ¨
كما سارت مسيرات العزاء في كل من البالد القديم، عالي، كرزكان، الدير وسـماهيج، وجزيـرة   
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) هات منا الذلههي(و) اهللا اكبر(سترة، ونويدرات، ورفعت الفتات واعالم وصور الشهداء، ورددت نداءات 
باالضافة الى التاكيد على االستمرار في االنتفاضة الشعبية والتنديد باجراءات السلطة القمعية، والمطالبـة  

  .باطالق سراح المعتقلين وعودة المبعدين والمنفيين
  :اعتقال الشيخ محمد على الصالح ¨

سنة، مـن   27علي الصالح، م باعتقال الشيخ محمد علي 5/6/1995قامت قوات االمن يوم االثنين 
منطقة السنابس، وقد احتجز اخوه الذي يصغره في السن رهينة لدى السلطات لحين اعتقالـه فـي تمـام    

  .الساعة الثالثة بعد الظهر
االول في بني جمرة والثاني فـي  : ومما يجدر ذكره فإن الشيخ الصالح  يلقي محاضرات في مأتمين

عائلته من معرفة شيء عن حالته، ومكان احتجازه، وقـد سـعت   في المنامة، ولم تتمكن ) حي سنككي(
ايام االولى  10لتعيين محام للدفاع عنه، اال ان المحامي اخبرهم بأنه لن يتمكن من االلتقاء به خالل الـ 

  .من اعتقاله، وتلك هي اجراءات االمن المتبعة حاليا
  :حالة توتر ¨

ط الناس وذلك ناتج عن اجـراءات السـلطة التـي     تسود حالة من التوتر والترقب الشديدين في وس
سعت الى زيادة عدد القوات وتجهيزها وانزال المدرعات بصورة كبيرة، خصوصا في المنـاطق التـي   
تشهد فعاليات االنتفاضة، وقد ادى ذلك الى حالة من التحدي في اوسـاط الجمـاهير وتنبـئ االوضـاع     

كرى شهداء االنتفاضة الزالت ماثلة في االذهـان، وآالف  بانفجارها خالل االيام القادمه، خصوصا وان ذ
  .المعتقلين الزالوا يرزحون في السجون، حيث تثير غضب الجماهير وسخطها

  :حالة حرب على الالفتات والشعارات ¨
تشن قوات االمن حمالت واسعة الزالة الالفتات والشعارات المرفوعة في مدن وقـرى البحـرين،   

عن الحزن والحداد الذي بدى وكانه يغطي كل شيء في البحرين، ولكن بمجـرد   والقماش االسود المعبر
ازالته تعود الجماهير الى وضع بديل له، وردا على ذلك   قامت الجماهير بطـالء الحيطـان وبعـض    

وتنتشر الشعارات المنـددة  . االعمدة في بعض المناطق بالطالء االسود حيث يصعب على السلطة ازالته
كمة واجراءاتها القمعية والمنادية بتطبيق الديمقراطية واحترام حقوق االنسـان، والمطالـب   بالسلطة الحا

  .االخرى المطروحة في االنتفاضة بصورة واسعة جدا في كل مكان
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  )81: (الرقم
  م10/6/1995: التاريخ

  مسيرات حاشدة: البحرين

عن بكرة ابيها تلبي نداء داعي اهللا، في مسيرات حاشدة في معظم المدن والقـرى  خرجت البحرين 
ضمت االالف من أبناء البحرين، وامتزجت مشاعر الحزن بالغضب والسخط والثورةحيث انعكس ذلـك  

  .في الهتافات والقصائد التي رددت اثناء المسيرات وفي الالفتات التي رفعت في اماكن مختلفة من البالد
جانب القصائد التي كانت تعبر عن الحزن لشهادة ابي االحرار وسيد الشـهداء ابـي عبـداهللا     فالى

كانت هناك القصائد التي تربط تاريخ الظلم واالستبداد الممتد من حكم يزيد الى حكم آل خليفة ) ع(الحسين
ء البحرين الذين بطريقة وحشية على ايدي الجيش االموي، وشهدا) ع(اليوم، وذكرى شهادة االمام الحسين

  .ضحوا بأنفسهم من أجل مبادىء وقيم الحق والعدل والحرية
وعلى الرغم من مساعي السلطة الحاكمة اليائسة لتحجيم هذه المناسبة العظيمة وافراغها من محتواها 
الثوري، وذلك عبر القيام بمجموعة من االجراءات عمدت الى شن حمالت اعتقال واسعة في اوساط قادة 

ات ومنظميها واداريي المآتم ، والضغط على رؤساء المآتم بتحديد وقت المسيرات، ومنع الخطباء المسير
من التطرق الى مواضيع سياسية وخصوصا ما يتعلق بالوضع في البحرين، ونشر اعداد كبيرة من قوات 

ال ان االرادة االمن مدعمين بمدرعات وذخيرة حيه في المناطق التي تشهد فعاليات االنتفاضة الشـعبية، ا 
العظيمة ومسيرتة الثورية، ) ع(الشعبية مستلهمة دروس الثورة ورفض الظلم من شخصية االمام الحسين

انتصرت على المحاوالت البائسة، وكان عاشوراء مناسبة للتعبير عن ارادة الشعب في التغيير، ونتيجـة  
عليـه، فقـد تحاشـت التعـرض      الحساس السلطة بخطورة وامكانية انفجاره بصورة تفقد فيه السيطرة

للمسيرات الجماهيرية الحاشدة، التي تخللتها نداءات التأكيد على استمرار االنتفاضة الشعبية، والمطالبـة  
بالمطالب الشعبية، والتنديد باجراءات السلطة القمعية، والرد على اشـاعات السـلطة الكاذبـة باخمـاد     

  .االنتفاضة الشعبية
م  ولكنهـا  5/6/1995اشدة منذ اليوم الرابع من شهر محرم، الموافق استمرت مسيرات العزاء الح

بلغت الذروة خالل اليومين الماضيين في التاسع والعاشر من الشهر نفسه، حيث ضمت المسيرات االالف 
من أبناء البحرين، وعلى الرغم من ضخامة الحشد لقوات االمن واالجراءات االمنية المشددة التي اتخذتها 

) اهللا اكبـر (اال ان المسيرات في كل مناطق البحرين سارت في مواكب مهيبة مرددة نـداءات  السلطة، 
) هيهات منـا الذلـة  (في عاشوراء " ع"ونداءات ابي عبداهللا الحسين) لن نركع اال هللا(و) النصر لالسالم(و
شبابنا مقـاوم  (و) ابد واهللا ما ننسى المساجدين(والمطالبة باطالق سراح المعتقلين، ) الموت الل خليفة(و

ان الذين استشهدوا : (وعلقت الفتات تحمل شعارات باللغتين العربية واالنجليزية مثل) مثل االكبر والقاسم
  ).قاموا بدور حسيني، وعلى الباقين ان يقوموا بدور زينبي

تحولت المسيرات في عدد من المناطق الى مظاهرات تندد بالسلطة الحاكمة واجراءاتها القمعيـة،   
  : كما حصل في كل من

  ):العاصمة(لمنامة ا ¨
مأتم بن سلوم، ومأتم القصاب، ومأتم زبر، ومأتم حجي عباس، وقد شارك االالف من المواطنين من 
مختلف مناطق البحرين في مسيرات العزاء، في ليلة التاسع من محرم، وليلة العاشـر وصـباح اليـوم    
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اليوم التالي أي حتى الساعة الثالثـة صـباحا بتوقيـت    العاشر، والمسيرات الليلية استمرت حتى صباح 
  .البحرين، وتحولت مسيرات العزاء في نهاية الموكب الى مظاهرات ضد السلطة

كما شاركت ضواحي المنامة في مسيرات العزاء، مثل النعيم، ورأس رمان في مسـيرات حاشـدة   
  تخللتهـــا هتافــــات تنـدد

  .ب باطالق سراح المعتقلينباجراءات السلطة الحاكمة، وتطال 
تعتبر من اهم المواكـب،  ) العاصمة(ومسيرات العزاء في صباح اليوم العاشر من محرم في المنامة

وقد اتخذت السلطة احتياطات أمنية  مشددة، اال ان ذلك لم يؤثر في معنويات الناس بل دفعها للمشـاركة  
  .في المسيرات بحماسة اكثر

  : مدينة عيسى ¨
م التاسع من محرم، شهدت مدينة عيسى مسيرات حاشـدة وقـدر عـدد المواكـب     في عصر اليو
موكب، وقبل انتهاء مسيرات العزاء حاولت احدى دوريات االمن العام استفزاز ) 20(المشاركة بعشرين 

المعزين، عندما تقدمت سياراتهم محاولة اختراق احد المواكب، فرد عليها المعزون بقذفها بالحجارة ممـا  
ابة السيارة باضرار، وهرب قوات االمن التي كانت تستقلها تاركة السيارة، وبعدها قامـت قـوة   ادى اص

باطالق قنابل الغاز المسيل للدموع على المسيرة، اال ان المعزين تفرقوا عند انتهاء ) الشغب(مساندة من 
  .مراسيم العزاء، ولم يبلغ عن وقوع اصابات

  :المصلى وكرباباد ¨
سع من المحرم، سارت مواكب المعزين في مسيرات حاشدة ايضـا، ي المنطقتـين   صباح اليوم التا

  .المذكورتين
  ):البديع(قرى شارع الشهداء ¨

ابتدأت من ضاحية المنامة النعيم، وعلى امتداد الشارع حتى آخر قرية فيه، كانت مسيرات العـزاء  
والعاشر من محرم، حيـث تشـاركت    الليلية ابتدات منذ ليلة الرابع من محرم وبلغت ذروتها في التاسع

مناطق المصلى، السنابس، جدحفص الديه، كرباباد، القدم، المقشـاع، ابوصـيبع، الشـاخورة، كرانـه،     
  .جنوسان، سار، باربار، المرخ، الدراز، بني جمرة والقرية في مواكب حاشدة

بر مسيرات وفي عصر يوم العاشر من محرم، سارت مواكب عزاء حاشدة في منطقة السنابس وتعت
عزاء السنابس من المواكب المهمة حيث هي مركز التجمع الثاني بعد المنامة في نفس يوم العاشر، وقـد  
اتخذت السلطة احتياطات امنية مشددة جدا حول السنابس حيث سدت منافذ المنطقة بالمـدرعات وقـوات   

  .االمن التي انتشرت على طول الشارع العام
مأتمي بن خميس والسنابس اللذين تعرضا للتخريب على ايدي قوات  في مقدمة مسيرات العزاء كان

االمن في وقت سابق، وقد توحدا في مسيرة موحدة، حيث كان عدد المشاركين كبيرا جدا، ومواكب عزاء 
  .من مختلف مناطق البحرين

  : منطقة سار ¨
طة الحاكمـة  تحولت مسيرة العزاء عصر يوم أمس، العاشر من محرم الى تظاهرة منـددة بالسـل  

الموت (و) هيهات منا الذلة(و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(واجراءتها القمعية وردد المتظاهرون نداءات 
، اال ان )البـديع (وسار المتظاهرون من داخل المنطقة باتجاه الشارع الرئيسي شارع الشهداء ) الل خليفة
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الوصول اليه، وذلك قبـل الوصـول الـى    قوات االمن تدخلت وسدت امامهم الشارع وحالة بينهم وبين 
  .المجمعات السكنية التي يقطنها االجانب، وهي من المجمعات السكنية الكبيرة في البحرين

ايضا سارت مظاهرات حاشدة عصر يوم العاشر من المحرم، وعلـى الـرغم مـن    : وفي الدراز
حولوا مسيرات العزاء الى تظاهرات االنتشار الكثيف لقوات االمن وتعزيزها بالمدرعات، اال ان المعزين 

  .منددة بالسلطة الحاكمة، وقد كانت تسمع اصوات المتظاهرين على  مسافة بعيدة من الدراز
  :جزيرة سترة ¨

فقد خرجت مسيرات حاشدة عصر يوم العاشر من محرم واتحدت مسيرات جميع قرى جزيرة سترة 
شخص، وكان الموكب مهيبا جدا، وتحولت  )7000(في موكب واحد وقدر عدد المشاركين بسبعة االف 

لـن  (و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(المسيرات الى مظاهرات صاخبة، ردد خاللها المتظاهرون نداءات 
ولم تقم قوات االمن باي رد فعل ضد المتظـاهرين، واكتفـت   ) الموت الل خليفة(وهتافات ) نركع اال هللا

  .ى الرغم من تواجدها الكثيفبمراقبة الوضع عن كثب خارج الجزيرة، عل
لقد كانت العشرة االيام الماضية من شهر محرم فرصة مناسبة، استطاع فيها شعب البحرين ان يعبر 
عن رأيه بصورة واضحة وصريحة عن رفضة للظلم واالستبداد وتوقه لنظام عادل وحر، مما يعبر عن 

  .جدية الشعب في مطلبه بالتغيير السياسي كحل
الحادي عشر من محرم، شعب البحرين على موعد الحياء اكبر تجمع جماهيري من واليوم السبت 

، حيث تحتشد مواكب العزاء من )البديع(نوعه في البحرين في منطقة الديه، الواقعة على شارع الشهداء 
  .مختلف مناطق البحرين بعد الظهر الحياء ذكرى عاشوراء
الناس بأنها مستمرة في نهجها القمعي، فقد قامت ولكن لم ذكرى عاشوراء من غير ان تذكر السلطة 

م باعتقال فضيلة الشيخ محمد علي علي الصالح وذلك بسبب تعرضة في محاضـراته  5/6/1995بتاريخ 
  .لوضع البالد، ومطالبته بوضع حد النتهاكات حقوق االنسان وتنديده باجراءات السلطة القمعية

بب حديثه عن الوضع السياسي المتأزم فـي الـبالد   كما اعتقل مال عي بن صالح البالدي وذلك بس
  .وانتقاده لالنتهاكات المستمرة لحقوق االنسان

  :راديو البحرين ¨
اعتبر يوم أمس الجمعة العاشر من شهر محرم من المرات النادرة في تاريخ البحرين حيـث بثـت   

تجرأ وسائل االعالم على نقل  ولكن لم) ع(اذاعة البحرين برنامجا اذاعيا عن نشأة وشهادة االمام الحسين
وقائع المسيرات نقال حيا سواء في االذاعة او التلفزيون، حيث سوف يشكل ذلك فضـيحة لهـا بسـبب    
تعرض المسيرات الى الوضع السياسي المتأزم، والهتافات المنددة بالسلطة الحاكمة وتحولها في كثير من 

  .االحيان الى مظاهرات عارمة ضد السلطة الحاكمة

  :يارة غازي القصيبي الى لندنز ¨
م وكيل وزارة الخارجية البحرينيـة  5/6/1995زار لندن العاصمة البريطانية يوم االثنين الماضي 

غازي محمد القصيبي بقصد مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالوضع السياسي المتأزم في البحرين مـع  
ها، حيث لم يستطع المسؤول المذكور اقناع بعض الجهات المختصة، اال ان الزيارة فشلت في تحقيق هدف

الجهات التي التقاها بوجهة نظر حكومته، وذلك بسبب كثرة المعلومات والحقائق الدامغة التي تمتلكها تلك 
  .الجهات والتي تدين حكومة البحرين بصورة قاطعة
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سفارة البحرينية في وبالمناسبة فقد اعتصم البحرانيون المقيمون في العاصمة البريطانية امام مبنى ال
منددين بالسلطة الحاكمة واجراءتها القمعية، وتأييدا لالنتفاضة الشعبية، وقـد رفعـوا   ) كلوسستر(شارع 

صور الشهداء، وصور لجثث الشهداء التي تصور بشاعة القمع ووحشية السلطة، مما حدى بالمسؤول الى 
لى بيت السفير نفسه، وذلك تفاديا للحرج الـذي  الغاء اجتماعاته التي كان مقررا عقدها في مبنى السفارة ا

  .كان سوف يتعرض له
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  )82: (الرقم
  م11/6/1995: التاريخ

  ..قرار الشعب: البحرين

االنتفاضة سوف تـتمكن  لقد توهمت السلطة الغاشمة أنها بلجوئها الى اسلوب القوة والعنف في قمع 
من اخمادها واسكات الشعب، ويبدو انها قد تسرعت كثيرا في اعالنها بأنها تمكنت من احتواء االنتفاضة، 

ولكن جاءت مناسبة عاشوراء لتبدد الوهم وتكذب االدعـاء الزائـف وتعلـن    !! وانها اصبحت في مأمن
ب كامـل حقوقـه، وان القمـع والقتـل     بوضوح للسلطة الحاكمة بأن االنتفاضة مستمرة حتى ينال الشع

فبعد مسيرات التاسع والعاشر من محـرم، اكـد   . واالرهاب لن يثني شعبنا عن مواصلة طريقة الذي بدأه
م في المهرجان الجماهيري الحاشد في منطقـة  10/6/1995الشعب يوم الحادي عشر من محرم الموافق 

واالستبداد وعدم المسـاومة علـى المطالـب     الديه على االستمرار في االنتفاضة ورفض سلطات الظلم
  .الشعبية

حيث اكـدت  . لقد كانت النداءات والشعارات التي رددت واضحة وصريحة كما الالفتات التي رفعت
  .بأن االستقرار والهدوء اليمكن ان يعم اال باصالح الوضع السياسي ــ االجتماعي وتطبيق الديمقراطية

  :يوم الحادي عشر من محرم ¨
بالقرب من منطقة جدحفص والسنابس، شهدت يوم ) البديع(الديه الواقعة على شارع الشهداء  منطقة

انسـان الحيـاء مراسـيم    ) 30.000(أمس اكبر تجمع جماهيري، حيث تواجد اكثر من ثالثـون ألـف   
 عاشوراء، فقد تقاطرت الوفود من جميع انحاء البحرين الى منطقة الديه حيث يتم احياء المراسيم سـنويا 

م فقد وصلت مواكـب عـزاء مـن    10/6/1995في يوم الحادي عشر من محرم الذي وافق يوم السبت 
  :المناطق التالية

الدير وسماهيج، اسكان عالي، القدم، جنوسان، الدمستان، كرزكان، ابوقوة، الـدراز،  : مواكب عزاء
  .باالضافة لموكب عزاء الديهالنويدرات، الزنج، سار، المالكية، باربار، السنابس، سترة والمعامير 

وتميزت مسيرات العزاء هذا العام بقوة الحضور وضخامته، وايضا نوعية الشعارات والنداءات التي 
تم ترديدها، حيث كان التصميم واضحا على المشاركين وحالة االستعداد التي كانت تسود صفوفهم عالية 

طرح المطالب الشعبية العادلة والمشروعة جدا، والشعارات كانت تتصف بالصراحة والوضوح من حيث 
المتمثلة في تطبيق الديمقراطية، والتنديد باجراءات السلطة القمعية، والمطالبة باطالق سراح المعتقلـين،  

انظـر  (و) ثورتنا ثورة شعبية ضد الظلم والطائفيـة (وعودة المنفيين ومن بين الشعارات التي تم ترديدها 
) كل الشعب يطلـب ديمقراطيـة  (و) الحرمان طول االمد ومن قديم االزمانالتاريخ شعبنا قاسى الجوع و

، وعند االنتهاء من ترديد الشعارات يعقبها )ياخليفة شيل ايدك كل الشعب ما يريدك(و) الموت الل خليفة(و
، وكان معظم المعـزين يربطـون رؤوسـهم    )هيهات منا الذلة(و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(نداءات 

انـي صـوت   (و) اللهم فك اسـرانا (و) أين حقي؟(و) اللهم ارزقنا الشهادة(سوداء كتب عليها بعصابات 
  ).الحق

: واخرى تطالب باالفراج عن المعتقلين واخرى تقول) اللهم فك اسرانا: (ورفعت الفتات كتب عليها
  ).اغيهيهات منا الذلة ياط(و) على الشعب ان ال يساوم على قضيته ومطالبه المشروعة والعادلة(

لقد كان يوم امس هو الصوت الحقيقي المعبر عن االرادة الشعبية الحقيقية، فقد عبر الشعب بصورة 
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واضحة وصريحة عن رفضه للظلم واالستبداد، ومطالبته بنظام عادل تتمثل فيه االرادة الشعبية وتنتهـي  
ماد االنتفاضة الشعبية وصمت وعلى الرغم من ادعاء السلطة بتمكنها من اخ. فيه حقبة االستبداد والطغيان

وسائل االعالم العربية والدولية واستسالمها لهذه االدعاءات الزائفة، اال ان شعبنا يستمر وبكل اطمئنـان  
وثقة بعدالة قضيته ونبل وسمو االهداف التي يجاهد من اجلها، وسوف يسجل التاريخ بأن هنـاك شـعب   

  .مجاهد تعرض للظلم والتعتيم، والتجاهل
) البديع(ها السلطة فقد فرضت اجراءات أمن مشددة، حيث عمدت الى اغالق شارع الشهداء من جهت

أمام حركة المرور ابتداءا من دوار جدحفص حتى اشارة مدخل السنابس، كما تم اغالق المداخل الخلفية 
ايقـاف  لمنطقة الديه، من جهة شارع الملك فيصل ابتداءا من دوار كرباباد، مما اضطر المشاركين الـى  

سياراتهم خارج المنطقة التي عزلت من قبل قوات االمن والدخول الى منطقة الديه مشيا علـى االقـدام   
  .كيلومتر) 2(لمسافات طويلة تقدر بمسافة اثنين 

حيث لـوحظ توقـف   ) البديع(وقد تم نشر اعداد كبيرة من قوات الشغب على امتداد شارع الشهداء 
ومدرعـة عنـد مـدخل    ) جيب(رعة عند دوارجدحفص، وسيارتان ومد) جيب(شاحنتان واربع سيارات 

، وقد لوحظ ان تلك "بالقرب من مدخل الديه"عند فرع بنك البحرين الوطني، ) جيب(السنابس، وسيارتان 
  .القوات كانت تقف في حالة االستعداد التام ويدها على الزناد

ذلك حيث خلق حالة مـن التحـدي   اال ان ذلك لم يؤثر على معنويات الجماهير بل على العكس من 
والتصميم، وكانت الجماهير تردد باصوات مدوية عند اقترابها من قوات االمن، مما سبب لها حالة مـن  
الفزع واالرتباك عندما شاهدت ضخامة الجموع التي سارت في مواكب العزاء، والشعارات التي كانـت  

  .يام بأية اعمال تستفز الجماهيرتندد بالسلطة الحاكمة مباشرة، وتحاشت تلك القوات الق
بدأت المسيرات في التحرك في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر واستمرت حتى الساعة السادسة 

  .واربعون دقيقة، حيث يحين وقت صالة المغرب، وتتوقف المسيرات ايذانا بانتهائها
  .ليوقد اعلن بأن اليوم االحد عصرا سوف تخرج مسيرات في منطقة اسكان عا

وتحدثت التقارير عن ان قوات االمن قد عمدت الى تفتيش المغادرين لمنطقة الديه وقامت باعتقـال  
  .اعداد منهم

  :جسر البحرين ــ السعودية ¨
حظرت السلطات البحرينية دخول المواطنين السعوديين الى البحرين، وقد منع العديد من المواطنين 

نية، واخبرتهم بأن الدخول الى البحرين ممنوع حتى يوم الثالثاء السعوديين من عبور نقطة الحدود البحري
  .القادم، من دون ايضاح اسباب ذلك، ويذكر المسافرون بأن سبب المنع يعود الى احياء مراسيم عاشوراء
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  )83: (الرقم
  م12/6/1995: التاريخ

  ارادة صلبة: البحرين

لليوم الرابع على  11/6/95إستمرت المظاهرات الحاشدة أمس االحد الثاني عشر من محرم الموافق 
التوالي في التعبير عن إرادة شعب البحرين وتصميمه على مواصلة مسيرته من اجل التغيير السياسـي،  

عبية، واجـراءات  على الرغم من القمع واجراءات األمن المشددة التي تتخذها السلطة لكبح االنتفاضة الش
  .التعتيم الشامله التي تفرضها لمنع تسرب انباء االنتفاضة

شخص تسلحوا بشجاعة وتصميم صلب لمواجهة سلطة غاشمة  12.000وقدر عدد المشاركين بـ 
  .الخ..لم تتورع عن إستخدام كل وسائل االرهاب من قتل واعتقال وتعذيب ونفي

  :الثاني عشر من المحرم ¨
في تمـام   11/6/95عزاء حاشده يوم أمس االحد الثاني عشر من محرم الموافق إنتظمت مسيرات 

بتوقيت البحرين في منطقة اسكان عالي، تقدمها موكـب عـزاء   ) 15.30(الساعة الثالثة والنصف مساء 
وتبعته المواكب االخرى، مواكب عالي، كرباباد، بوري، مدينة عيسى، البالد ) اسكان عالي، موكب القائم(

، بني جمرة، دمستان، كرزكان، المالكيـة،  )ماتمي بن خميس والسنابس(م، توبلي، الكورة، السنابس القدي
شخص، في مسـيرات حاشـدة يملؤهـا     12.000قدر عدد المشاركين بـ . شهركان، دار كليب وصدد

  .الحماس والتحدي
دار (و  )كرزكان، دمستان، المالكيـة (واشتركت بعض المواكب في مسيرات موحدة، مثل مواكب 

، وتميزت مواكب يوم أمس بوضوح وصراحة الهتافات والشعارات التي رفعتهـا  )كليب، صدد وشهركان
من حيث تأكيدها على إستمرار االنتفاضة، وبأن المساومة على المطالب الشعبية وركزت على المطالبة 

هيهات (و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(باطالق سراح المعتقلين، ومن الهتافات التي ترددت بصورة دائمة 
.. كلنا نقاوم(و) ياخليفة شيل ايدك كل الشعب ما يريدك(و) الموت آلل خليفة(، والتنديد بالسلطة و)منا الذله

  ).ابد واهللا ماننسى المساجين(و) الجمري اليساوم(، و)مثل االكبر والقاسم
لك عند اقترابها من الشـارع  وقد حاولت قوات الشغب المتواجدة في المنطقة، استفزاز المسيرات وذ

العام حيث تتواجد تلك القوات، فرد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة والزجاجات الفارغة مما حـدى  
بها الى التراجع الى مواقع جديدة وأمطرت المسيرات بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، 

الى الهرب، الى ان وصلت تعزيزات اضافية، وعمدت  إال أن تصميم الجماهير واندفاعها دفع تلك القوات
الى إمطار المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ولكن التظـاهرات اسـتمرت   

) 18.45(وبكل قوة حتى اذان المغرب حيث توقفت المسيرات في تمام الساعة السادسة وخمسة واربعـين 
  .مساءا الداء الصالة

بأن اصابات وقعت في اوساط المتظاهرين جراء اطالق الرصـاص المطـاطي   وافادت مصادرنا 
وقنابل الغاز المسيل للدموع الكثيف، كما تضررت الكثير من السيارات المتوقفة فـي المنطقـة وبعـض    

  . الممتلكات لنفس السبب، حيث تهشم زجاج السيارات وبعض المنازل جراء اصابتها
الجدران التي تندد بالسلطة الحاكمه، وتؤيد االنتفاضة والداعية  ولوحظ كثرة الشعارات المكتوبة على

  .الطالق سراح المعتقلين وعودة المنفيين والمطالبة بتطبيق الديمقراطية
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  :كما وضع المعزون عصابات حمراء على رؤوسهم كتب عليها
، ورفعت )ادةاللهم أرزقنا الشه(و) نحن جنودك ياحسين(و) نحن عشاق الشهادة(و) هيهات منا الذله(

  . الفتات وصور للشهداء
مما يجدر ذكره فإن قوات االمن منعت موكب عزاء جزيرة سترة من الوصول الى منطقة إسـكان  
عالي وحرمته من المشاركة في المسيرات الجماهيري، ويعد موكب عزاء سترة من اكبر المواكب لهـذا  

  .العام، حيث اشتركت جميع المآتم في مسيرة موحدة

  :االنسان حقوق  ¨
واصلت السلطة حمالت االعتقال بحق المواطنين، وقد تم معرفة شخصين من المعتقلين هذا اليـوم  

  :م وهما12/6/1995
  .سنة، طالب جامعي من  منطقة دمستان 22ابراهيم علي يوسف، / 1
  .سنة، من اسكان عالي 21فؤاد عباس ابراهيم، / 2

  :اجراءات تقيد حرية الضمير وحرية التعبير  ¨
قامت وزارة الداخلية بإتخاذ مزيد من االجراءات التي تقيد حرية الضمير وحرية التعبيـر، حيـث   

، والذين يقيمون مراسيم التعزية الخاصة بالنساء )حمد(اقدمت على استدعاء المواطنين القاطنين في مدينة 
ما ان يوقعوا علـى تعهـد   ا: في منازلهم، وامرتهم بالتوقف عن اقامة هذه المراسيم، وخيرتهم بين امرين

  .بعدم االستمرار في اقامة هذه المراسيم او ان البيت سوف يسحب منهم
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  )84: (الرقم
  م13/6/1995: التاريخ

  استمرار التحدي: البحرين

ئ ¨ ئ ئ ئ ئ ئ   :الثالث عشر من المحرمئ
لليوم الخامس على التوالي بعد المسيرات الليلية التي انطلقت منذ ليلة الرابع من محرم فـي مـدن   
وقرى البحرين الحياء مراسيم عاشوراء، استمرت التظاهرات الحاشدة التي انطلقت منذ بعد ظهـر يـوم   

فبعد مدينة  معبرة عن رفض شعب البحرين لسلطات القهر واالستبداد 8/6/95التاسع من محرم الموافق 
عيسى والمنامه والسنابس وكرباباد والديه واسكان عالي، فقد كانت جزيرة سترة التي تضم مصفاة نفـط  

م مسـرحا للمسـيرات   12/6/1995البحرين يوم امس االثنين الثالث عشر من شهر محـرم الموافـق   
وهتافات تؤكد علـى   وقد سارت الجموع يملؤها التحدي واالصرار، مرددة شعارات. الجماهيرية الحاشدة

االستمرار في االنتفاضة الشعبية حتى تتحقق المطالب العادلة والمشـروعة، وتنـدد بالسـطة الحاكمـة     
  . واجراءاتها القمعية، كما رفعوا الفتات وصور الشهداء

وقد سارت المواكب في مسيرات مهيبة مرددة هتافات تردد صداها في جميع انحاء المنطقة، وبلـغ  
شخص، وسار موكب سترة في مقدمة المسيرات وكان مهيبا جدا حيث  11.000ن اكثر من عدد المشاركي

 8.000توحدت جميع مناطق سترة في مسيرة واحدة، وبلغ عدد المشاركين من سـتره وحـدها تقريبـا    
شخص وتبعته المواكب االخرى مواكب نويدرات والعكر والنبيه صالح وتميزت الهتافات والشعارات التي 

هذا العـام  ) ع(لوضوح والصراحة التي إتسمت بها مسيرات عزاء ذكرى شهادة االمام الحسين رفعت با
من حيث محاكاتها لواقع البحرين ورفض المساومة على مطالب الشعب في التغيير السياسـي كمطلـب   

تم اساسي، والمطالب االخرى كاطالق سراح المعتقلين السياسيين، واطالق الحريات، ومن الهتافات التي 
كما تم التنديد ) كلنا نقاوم مثل االكبر والقاسم(و) هيهات منا الذلة(و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(ترديدها 

ياخليفة شيل ايـدك كـل   (و) الموت الل خليفة(بالسلطة الحاكمة واطلقت هتافات مضادة للحكومة، ومنها 
  ).ابد واهللا ما ننسى المساجين(و) الشعب ما يريدك

افرجـوا عـن   (ت ولوحظ كثرة الكتابات على جدران المنطقة، ومن بـين الكتابـات   ورفعت الفتا
االمـة ال  (و) يجب ان تكون واقعة كربالء مدرسة لنا(و) لن نرضى بغير البرلمان المنتخب(و) المعتقلين

  ).يجب ان تستجيب اال للحكم العادل
الصالة، واكتفت قوات  واستمرت المسيرات حتى وقت صالة المغرب حيث توقفت المسيرات الداء

االمن بمراقبة الوضع عن كثب، ولم تتدخل في سير المسيرات على الرغم من الشعارات المنددة بالسلطة 
  .التي رددها المتظاهرون
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  )85: (الرقم
  م26/6/1995: التاريخ

  السياسيينإسبوع التضامن مع المعتقلين : البحرين

ظاهرة االعتقال السياسي ليست ظاهرة مستجده في تاريخ البحرين السياسي، وإنما هي تشكل إحدى 
مظاهر القمع الرسمي في مواجهة الحركة الشعبية، بل أصبحت المعتقالت والسجون طابعا مميزا للسلطة 

لـدى منظمـات حقـوق    الحاكمة في البحرين لكثرتها، مما أكسبها سمعة سيئة على المستوى الـدولي و 
االنسان، وتقارير دولية كثيرة تتحدث عن إنتهاكات حقوق االنسان الواسعة في البحرين، ولكـن خـالل   
االنتفاضة الشعبية المباركة التي يخوضها شعبنا الباسل من أجل صياغة مستفبل مشرق لشعبنا ينهي فيـه  

مما إضطرت السلطة الحاكمة إلى تبريـر   مرحلة االستبداد والطغيان، فاقت اعداد المعتقلين حد التصور،
  .حمالت االعتقال العشوائي، وتصرفات أجهزة أمنها البربرية

م 24/6/1995يأتي إعالن إسبوع التضامن مع المعتقلين والسجناء السياسيين في البحرين ابتداء من 
المطالب الشعبية العادلـة  تعبيرا عن التزام شعبنا بأهداف االنتفاضة الشعبية الباسلة وإصراره على تحقيق 

  .والمشروعة

  :منطقة الدير وسماهيج ¨
م إنطلقـت  24/6/1995مع بداية إسبوع التضامن مع المعتقلين السياسيين في البحرين، يوم السبت 

مظاهرة في منطقة الدير وسماهيج القريبتين من مطار البحرين الدولي في جزيرة المحرق من مساء نفس 
لحاكمة ومطالبة باالفراج عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين، وإشترك أهـالي  اليوم منددة بالسلطة ا

، "النصـر لالسـالم  "و" اهللا اكبـر "المنطقة من نساء ورجال وشباب في التطاهرة، وهم يرددون نداءات 
 ويطالبون بتطبيق الديموقراطية واالفراج عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين، كمـا رددوا هتافـات  

  .معادية للسلطة الحاكمة ورموزها
وإثر ذلك حضرت قوات كبيرة من الشغب والمخابرات المسلحين إلى المنطقة وفرضـت حصـارا   
عليها، ومن ثم عمدت إلى مهاجمة التظاهرة، ورد عليها المتظاهرون برشـقها بالحجـارة والزجاجـات    

ات بينهم حتى وقت متـأخر مـن   الفارغة واشعال إطارات السيارات على الشوارع، وإستمرت المصادم
م بحملة اعتقاالت بين اهالي المنطقة ردا على 25/6/1995وقد قامت السلطة في صباح يوم األحد . الليل

  .تظاهرات الليلة السابقة
  :شعارات المعارضة ¨

تنتشر شعارات المعارضة في مختلف مناطق البحرين معبـرة عـن المطالـب الشـعبية العادلـة      
تعبر عن تضامن شعب البحرين مع المعتقلين والسجناء السياسيين والمطالبة بـإطالق  والمشروعة، كما 

سراحهم فورا دون قيد أو شرط، وتشكل ظاهرة الشعارات الجدارية إلى جانب أدبيات المعارضـة التـي   
تنتشر إنتشارا واسعا بين الجماهير كإحدى مظاهر التعبير الشعبي للرد على سياسة التعتـيم االعالمـي   

  .الرسمي وسياسة تزوير وتشويه الحقائق التي تتبعها السلطة لضرب االنتفاضة الشعبية المباركة
  :منطقة سترة ¨

وقعت مواجهات وصدامات بين أهالي منطقة جزيرة سترة وقوات األمـن المكونـة مـن الشـغب     
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لفقّت لهم تهمـة  والمخابرات، وذلك اثر صدور االحكام الجائرة على مجموعة من أهالي المنطقة، الذين 
مهاجمة قوات األمن أثناء التظاهرات الجماهيرية هناك، مما ادى إلى احتراق إحدى سيارات األمن التـي  

عاما  18كانت تستخدم في مواجهة التظاهرات، وقد حكم على خمسة عشر مواطنا تتراوح اعمارهم بين 
اما، وكانت المحكمة التي اصدرت ع 25أعوام و  7عاما، بأحكام جائرة تراوحت بين عاما واحد و  37و

الحكم برئاسة قاضي من العائلة الحاكمة يدعى عبدالرحمن بن جابر آل خليفـة ومستشـــارين مـن     
مما يجدر ذكره فإن هذه االيام تجرى محاكمة . التابعية المصرية هما ابراهيم مهدي وعلى يوسف منصور

اكم العادلة، وال تتوفر للمتهمين الفرصة للحصول مجموعات من المعتقلين في محاكمة تفتقر لمعايير المح
  .على دفاع قانوني سليم

  :حقوق االنسان ¨
تتواصل انتهاكات حقوق االنسان بصورة واسعة وقد رصدت حمالت إعتقال عشوائية في مختلـف  
مناطق البحرين على الرغم من إعالن السلطة عن اطالقها سراح بعض المعتقلين، وقـد عـرف مـن    

  :فيالمعتقلين 
  :م كل من25/6/1995أعتقل بتاريخ  :ــ منطقة سماهيج

  سنة، عاطل عن العمل  50علي عون، / 1
  جعفر حبيب، مدرس / 3طه حبيب، موطف بطيران الخليج       / 2
  علي عيسى، عامل بباكو/ 5حسين حبيب، موظف بنك تشارترد      / 4
  طالبحسن عيسى، / 7أحمد عيسى، عاطل                     / 6
  .علي ناصر سعيد، موظف في بيت القرآن/ 8

  .م المواطن علي حسن16/6/1995اعتقل بتاريخ  : ــ  منطقة المقشع
مواطنـا مـن منطقـة سـترة،      15تمت محاكمة مجموعة مكونة من  : ــ منطقة جزيرة سترة

  :وصدرت بحقهم أحكاما جائرة وهم كالتالي
  )سنة(مدة الحكم  المهنة    العمر            اسم المتهم     

   25سنة، عامل                 26ـ حسن أحمد محمد المرزوق، 1
  7سنة، عامل       37، )اوالد 6لديه (ـ جعفر سلمان حسين تقي 2
  7سنة، عاطل              22ـ محمد حسن أحمد عبداهللا عباس، 3
   3سنة، طالب جامعي               22ـ جعفر حسن أحمد الفان، 4
   7سنة، عامل                  20ـ حسين منصور أحمد خضير، 5
   3سنة، طالب جامعي                     19ـ قاسم علي حسين، 6
   3سنة، موظف               21ـ عباس عبد علي أحمد خضير، 7
  1سنة، طالب                            15ـ حسين علي حسن، 8
   3سنة، طالب جامعي       21هللا، ـ عبدالخالق حسن عيسى عبدا9

   3سنة، نجار                23ـ عباس عبد علي عباس االمر، 10
   1سنة، طالب                    18ـ علي محمد علي مرهون، 11
   3سنة، عامل         22ـ عبد الشهيد عبداهللا مكي محمد حسن، 12
   1        سنة، طالب           18ـ حبيب حسين علي مرهون، 13
   3سنة، طالب جامعي            26ـ جعفر سلمان عبدالمحسن، 14
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  1سنة، طالب              18ـ أحمد رضي أحمد علي خضير، 15
، وهم الذين لفقت لهم تهمة قتـل رئـيس   26/6/95وسوف تحاكم مجموعة ثانية هذا اليوم االثنين 

  .العرفاء بمنطقة نويدرات
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  مع المعتقلين والسجناء السياسيينتقرير خبري عن نشاطات وفعاليات اسبوع التضامن 

  م30/6/1995: التاريخ
صفر من كل عام احياء اسـبوع   1محرم حتى  25اعتادت الجبهة االسالمية لتحرير البحرين في 

ل نشر قضية ومظلومية السـجناء ورفـع   التضامن مع المعتقلين والسجناء السياسيين في البحرين من اج
  .الحيف عنهم وحث المجتمع لتحمل مسؤوليته تجاههم

االبطال ــ الذين قاسوا على يد آل خليفـة شـتى    73وسجناء البحرين ــ خاصة مجموعة الـ 
الوان التعذيب والهوان وهم صابرين محتسبين ما حل بهم بعين اهللا، مؤمنين بقضيتهم لم يتنـازلوا ولـم   

  .لموا ابدا، على الرغم من طول سنين السجن والعذابيستس
ان هؤالء االخوة المؤمنين ــ وعلى رأسهم السجين الرمز السيد جعفر العلوي  ــ الذين دفعوا 
زهرة عمرهم وشبابهم وتحملوا االالم من اجل خالص شعبنا وحريته، يعيشـون ظروفـا قاسـية جـدا     

ابسط حقوقهم في الدفاع عن انفسهم ووضع حد لعمليات  ومأساوية في كثير من االحيان ومحرومون من
  .سنوات كاملة) 6(التعذيب حتى بعد المحاكمة واصدار الحكم وزيارات االهل لمدة 

هـ حيث انتفاضة شعبنا المباركة بلغ عدد المعتقلين اكثر مـن خمسـة آالف    1416وفي هذا العام 
اهيريا واسعا وذلك بسبب عدالة القضية التي سجنوا معتقل، اكتسبت  قضية المعتقلين والسجناء تضامنا جم

من اجلها والظروف القاسية التي يالقونها من تعذيب ووضعهم في اماكن غير الئقه، وحرم اكثرهم مـن  
رؤية االهل واالقارب كاالستاذ عبدالنبي الطريفي وسماحة السيد عدنان الموسوي وسماحة الشيخ محمـد  

لوهاب حسين واالستاذ حسن مشيمع وفضيلة الشيخ عبداالمير الجمـري  علي علي الصالح واالستاذ عبدا
وباقي معتقلي االنتفاضة المجيدة وقد جددت الجبهة االسالمية لتحرير البحرين دعوتها السـنوية الحيـاء   

هـ، وتـم االعـداد لهـذا    1416صفر 1محرم حتى   25اسبوع التضامن مع السجناء خالل الفترة من 
جيا، وتم اخبار االطراف االخرى للمشاركة، و كانت اهم االعمال التي تـم التأكيـد   االسبوع داخليا وخار

  .عليها مايلي
  .تكبير وتوزيع صور السجناء والمعتقلين/ 1
صيام يوم االثنين قربة الى اهللا تعالى، تضامنا مع السجناء والمعتقلـين والـدعاء لهـم بـالفرج     / 2
  .العاجل
  السجناء والمعتقلين وتطالب باالفراج عنهمكتابة ملصقات وشعارات تمجد / 3
ليلة الخميس في بني جمرة والدراز، ليلة الجمعة (القيام بمسيرات تضامنية مع السجناء والمعتقلين / 4

  .وفي المناسب من المناطق االخرى) في سترة والنويدرات يوم الجمعة في المنامة
  .معهمزيارة عوائل السجناء والمعتقلين واعالن التضامن / 5

  :واستجابة لهذه الدعوة فقد تم رصد الفعاليات والنشاطات التالية
أ ــ اصدر االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير البحرين سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ بيانا 

هـ سلط من خالله الضوء على مظلومية السجناء والمعتقلـين ودعـى النـاس    1416محرم  24بتاريخ 
لب باالفراج عنهم فورا، ودعى الستمرار االنتفاضة حتى تحقيق المطالـب الشـعبية   للتضامن معهم وطا

  .المتمثلة في الديمقراطية والحريات ووضع دستور عصري
ب ــ اصدر رئيس الدائرة السياسية للجبهة االسالمية لتحرير البحرين االستاذ عبداالمير العـرب  

هـ فند فيها مزاعم السلطة باطالق سـراح  1416محرم  20مذكرة حقوقية عن بعض المعتقلين بتاريخ 
اعداد كبيرة من المعتقلين ومؤكدا على استمرار حمالت االعتقاالت العشوائية وذكر فيها اسماء لمعتقلين 
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جدد من ابناء شعبنا الشرفاء على رأسهم فضيلة الشيخ محمد علي علي الصالح وشرح ظروف السـجن  
  .السيئة التي يعيشونها

وبصورة كبيرة جدا الملصقات والشعارات الجدارية في مختلف مناطق البحـرين،  ج ــ انتشرت 
التي تطالب بالطالق سراح المعتقلين، وبعض الكلمات المضيئة لبعض المعتقلين وكلمات قيلت فيهم، مـن  

  :ابرزها مايلي
السـجين  ). فمعنا شعب ينتج االبطال ووراءنا جيل قادم بارادة اقوى.. اطمئنوا فنحن لم ننتهي(ـ 

  .العلوي الرمز السيد جعفر
العالمـة  ).  لتكن هناك ام شجاعة تجمع النساء كل يوم وتذهب بهن لالحتجاج على السـلطات (ـ 

  .السيد هادي المدرسي
انهم مهما عذبوا، ومهما قتلوا، فإنهم لن يستطيعوا سلب ارادتنا، فالمسـمار ال تزيـده كثـرة    (ـ 

  .لسيد هادي المدرسيالعالمة ا ).الطرق اال ثباتا ورسوخا
ان التاريخ يحفل بصفحات ناصعة الولئك الذين تجردوا لمبـادئهم وقـيمهم رغـم المعوقـات     (ـ 

سـماحة الشـيخ    ).الصعبة التي كانت تتربص بهم في الطريق، وال شك ان سجناء البحرين في طليعتهم
  .عبدالحميد الرضي

اب الفضيلة الشيخ محمـد  د ــ وزعت صور الشهداء وصور بعض الرموز والشخصيات كاصح
  .علي المحفوظ، والشيخ عبداالمير الجمري، والشيخ علي سلمان

واصـدارات الجبهـة كنشـرة    ) سيد جعفر وثالثة وسبعون شمعة(هــ تم توزيع وتداول نشيدتي 
  .الخاص باسبوع التضامن، والبيانات االخرى) 85(االنتفاضة والعقيلة والتقرير الخبري رقم

ليلـة الخمـيس   (وفي الدراز ) ليلة االحد وليلة الخميس(تضامنية في الدير و ــ خرجت مسيرات
ليلـة  (وفي سـترة  ) ليلة االربعاء وليلة الخميس وليلة الجمعة(، وفي السنابس )وليلة الجمعة وليلة السبت

ورفعت خالل المظاهرات شعارات تطالب ) ليلة الجمعة(وفي المنامة ) ليلة الجمعة(وفي كرزكان ) الجمعة
  .باالفراج الفوري عن المعتقلين ومواصلة االنتفاضة وعدم التنازل حتى تحقيق المطالب الشعبية

ز ــ قام ابناء شعبنا في الداخل وفي بعض االماكن في الخارج بالصيام يوم االثنين تضامنا مـع  
  .السجناء والمعتقلين

هــ تضامنا مع 1416محرم  30ح ــ اقيم اعتصام في لندن امام السفارة البحرانية يوم الخميس 
  .السجناء والمعتقلين في البحرين

ط ــ عقدت وفود من الجبهة االسالمية لتحرير البحرين لقاءات مع شخصيات دينية وسياسية في 
  .كل من لبنان والباكستان والسودان وبعض الدول االوربية

التوجيهية والخبريـة،   ي ــ واصلت الجبهة االسالمية لتحرير البحرين خالل االسبوع اصداراتها
صدورها وقامت بالتغطية والتوجيه السبوع التضامن مع السجناء، كمـا  ) االنتفاضة(حيث واصلت نشرة 

تنـاول بعـض   ) 85(صدر عن الدائرة االعالمية للجبهة االسالمية لتحرير البحرين التقرير الخبري رقم
ن، كما اصـدر االمـين العـام للجبهـة     فعاليات التضامن ومستجدات انتهاكات حقوق االنسان في البحري

  .االسالمية لتحرير البحرين بيانا بالمناسبة وتصريحا صحفيا بمناسبة التعديل الوزاري الشكلي
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  )86: (الرقم
  م6/7/1995: التاريخ

  حكم االعدام: البحرين
م، بالحكم في قضية مايسمى مقتل 4/7/1995الثالثاء الماضي المحكمة الكبرى الجزائية، نطقت يوم 

م، حيث اصدرت حكما باالعدام على المواطن عيسى أحمـد حسـن   23/3/1995رئيس العرفاء بتاريخ 
ومع صـدور هـذا   . قمبر، وهذا اول حكم باالعدام يصدر عن محكمة منذ إندالع االنتفاضة في البحرين

تساؤالت يمكن أن يثيرها هذا الحكم تتعلق، بالقضية نفسها، وسـير  الحكم وهي أقصى عقوبة، فهناك عدة 
  فالقضية قضية سياسية، فكيف تم تحويلها الى قضية جنائية؟. المحاكمة

  .والزالت االزمة السياسية مستمرة على الرغم من إدعاءات السلطة بتمكنها من القضاء عليها
تل تحت التعذيب التي إقترفتها أجهزة السلطة؟ ماذا عن أعمال القتل وجرائم التخريب والتعذيب والق

  !.إذا كانت السلطة تدعي أنها تنتهج نهجا عادال
  لماذا القانون يطبق فقط على الشعب؟ ويستخدم كسيف مسلط على رقاب أبناء الشعب فقط؟

كيف يمكن إعتبار الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة حكما عادال، في الوقت الذي أعتمد علـى  
ت الشرطة المأخوذة تحت التعذيب، كدليل إثبات وحيد؟ هل تمكنت هيئة الدفاع من القيـام بـدورها   إفادا

بصورة كاملة؟ وهل توفرت كل السبل القانونية الصحيحة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم؟ لماذا تصر السلطة 
  على عقد جلسات المحكمة بصورة سرية؟ وماذا عن استقالل القضاء ونزاهته؟ 

والزالت جميع هذه التساؤالت محل نزاع والزالت السلطة تستخدم القانون إلى . أخرى كثيرةواسئلة 
صالحها، وتبقى السلطة والعائلة الحاكمة فوق القانون، وتنصب من نفسها قاضي في الوقت الذي تكـون  

  .هي طرف في النزاع
  :منطقة جزيرة سترة ونويدرات ¨

جزيرة سترة ومنطقة نويدرات مسيرات جماهيرية،  م، شهدت5/7/1995مساء يوم امس االربعاء 
إحتجاجا على االحكام الجائرة التي اصدرتها المحكمة الكبرى الجزائية والتي عقدت جلسـاتها بصـورة   
سرية في قاعدة خفر السواحل في منطقة المحرق، وقد ترددت الشعارات المنـددة بالسـلطة الحاكمـة،    

م 3/7/1995رياء سواء الذين صدرت بحقهم االحكام يوم الثالثـاء  واالحكام الصادرة بحق المواطنين االب
م، كمـا  21/6/1995أو االحكام الصادرة بحق المجموعة التي حوكمت في محكمة أمن الدولة بتـاريخ  

أكدت التظاهرات على استمرار االنتفاضة الشعبية، وقد كان الغضب والتحدي واضحا في مسيرات مساء 
  .االربعاء
  :ن العام للجبهة االسالمية لتحرير البحرينتصريح االمي ¨

من جهة صرح االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير البحرين سماحة الشيخ محمد علي المحفـوظ  
دشنت الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء خليفـة  : (تعليقا على االحكام الصادرة بحق االبرياء، جاء فيه

زية وظالمة حين اصدرت مجموعة من االحكام الجائرة بحـق  بن سلمان آل خليفة عهدها بخطوة استفزا
المجاهدين من ابناء شعبنا وهو ما توقعناه سلفا واكدنا عليه، بأن االزمة التي تعصف ببالدنا اليمكـن ان  
تعالج بهذه الخطوات الزائفة واننا نرى ان الحل الحقيقي يكمن اساسا في تطبيـق الديمقراطيـة واجـراء    

لة ووجود الدستور العصري واحترام قيم الشعب ومبادئه، ولن نرضى بأقل مـن ذلـك   االنتخابات الشام
  ).كشعب يحترم نفسه ويعتز بمبادئه
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بأن السلطة حينما تقوم بهذه االعمال فانها تحفر قبرها بيدها وليكن واضحا لهذه : (واضاف سماحته
السلطة عبر سياسة القمع واالرهاب  السلطة الظالمة ان الظلم والطغيان لن يصمدا امام الحق ولن تستطيع

  ).من اخافة شعبنا الصامد الذي اثبت انه يمتلك الوعي والشجاعة
اني احيي هؤالء االبطال وكل السجناء الذين هم بحق الشهداء االحيـاء علـى ظلـم آل    : (واضاف

احتجاجـا   خليفة، واوجه التحية بشكل خاص الى أبناء منطقتي سترة ونويدرات الغيارى الذين تظـاهروا 
على االحكام الجائرة، وسنبقى نعمل جميعا من اجل ان تبقى االنتفاضة مستمرة حتـى تحقيـق مطالبنـا    

ونصـر مـن اهللا وفـتح    .. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.. العادلة والمشروعة
  ).قريب
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  )87: (الرقم
  م9/7/1995: التاريخ

  عرس الشهادة: البحرين

م دشنت حكومة خليفة بن سلمان عملهـا باحكـام قاسـية طالـت     4/7/1995يوم الثالثاء الماضي 
مواطنين شرفاء، وذلك بسبب مشاركتهم في االنتفاضة الشعبية، مدعية بأنهم قد ارتكبوا جريمة قتل الحد 

  .التي اقترفت ــ والزالت تقترف  ــ جرائم بحق االبرياء من أبناء شعبنا عناصر قوات أمن السلطة
ومع المالبسات الكثيرة التي تحيط بمقتل رئيس العرفاء اال ان السطة الغاشمة لم تعطي المتهمـين  
الفرصة للدفاع عن انفسهم في محاكمة قانونية سلمية، بل وجهت االتهام للمـواطنين واعتمـدت افـادات    

  .لمأخوذة تحت التعذيبالشرطة ا
وعقدت جلسات المحاكمة في ظروف سرية مشددة، لم يتمكن  فيها محاموا الدفاع من الترافع عـن  
موكليهم في اصل الموضوع الذي هو موضوع سياسي، بل اجبروا للترافع في قضية جنائيـة، صـاغتها   

  .اجهزة االمن واصدرت الحكم فيها قبل عقد جلسات المحاكمة
م نفس اليد اآلثمة تقترف جريمة اخرى، هذه اليد الملطخة بدماء ابناء 8/7/1995بت ويوم أمس الس

شعبنا االبرياء، فهي التي تغتال الشرفاء في الزنازين المظلمة وتقتلهم ظلما تحت التعذيب، كمـا تطلـق   
الرصاص عليهم في الشو ارع، محتمية خلف قوانين قمعية، شرعت من اجل حمايـة المجـرم وتقنيـين    

  .جريمةال
الذي يجيز للمجرم ان يقترف جريمته متعمدا، ويوفر له الحماية والحصـانة مـن    1فأي قانون هذ
واية دولة هذه التي تأوي المجرمين وتطلق يدهم ليعيثوا في االرض فسادا مـن دون  ! المالحقة القانونية؟
  !رادع او ضابط؟

االستمرار في االنتفاضة حتى تتحقـق   ان السلطة الغاشمة تعلم بأن جرائمها هذه لن تثني شعبنا من
جميع مطالبه العادلة والمشروعة، بل انها تعي ان استمرارها في ارتكاب المزيد من الجرائم فإنها تصب 

  .الزيت على النار، وعلى الباغي تدور الدوائر
  :الشهيد سعيد االسكافي ¨

تشـهد يـوم أمـس السـبت     شهيد آخر يضاف الى سجل الخالدين من ابناء شعبنا الشرفاء، فقد اس
سنة، من سكنة منطقة السنابس،  16، البالغ من العمر سعيد عبد الرسول االسكافيم الشهيد 8/7/1995

طالب في مرحلة الثاني ثانوي، مما يجدر ذكره فإن الشهيد كان قـد اعتقـل يـوم الخمـيس الماضـي      
جثة هامدة بعد ان استشـهد   م وبقي في السجن محتجزا حتي يوم السبت حيث سلم الى عائلته6/7/1995

  .تحت التعذيب علي ايدي قوات االمن، وقد شوهدت آثار التعذيب واضحة علي جسمه
وبمجرد معرفة الناس بخبر تسليم جثته الى ذويه، اخذوا في التجمع، ونقلت جثته الى مسقط رأسـه  

بتوقيت البحرين ) 17.00(في منطقة النعيم، وتحولت مراسيم تشييعه يوم امس في تمام الساعة الخامسة 
في منطقة النعيم الى مظاهرة منددة بالسلطة الحاكمة حيث ترددت الهتافات المعادية للسلطة، واسـتمرت  

مساءا بتوقيت البحرين، على الرغم من محاصرة قـوات االمـن   ) 18.15(حتى الساعة السادسة والربع 
  .برةللمق) بالشاعر(باعداد كبيرة بقيادة خليفة آل خليفة الملقب 

وفي تطور آخر، انطلقت مظاهرة حاشدة منددة بالسلطة الحاكمة في منطقة السنابس محـل سـكن   
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بتوقيـت البحـرين، وقـد    ) 17.30(الشهيد سعيد االسكافي، يوم امس في تمام الساعة الخامسة والنصف 
هاجمت قوات أمن السلطة التظاهرة، واطلقت قنابل الغـاز المسـيل للـدموع والرصـاص المطـاطي      

الرصاص الحي على المتظاهرين، وشاركت طائرة مروحية وسيارات اطفاء في التصدي للمتظـاهرين  و
الذين ردوا على قوات أمن السلطة برشقها بالحجارة واقامة المتاريس على الشوارع، واشعال اطـارات  

  .السيارات
متظـاهرين فـي   وتنقل المصادر وقوع اصابات كبيرة بين المتظاهرين، وقد تم تحديد اصابة اربعة 

الرأس،  ووقوع اضرار مادية في المنطقة جراء اطالق النار الكثيف، والمصادمات بـين قـوات أمـن    
كما وقعت مصادمات . السلطة والمتظاهرين، وشوهدت سيارات االسعــاف  تجوب منطقة االشتباكات

اهرة منددة بالسلطة عنيفة بين المتظاهرين وقوات امن السلطة في منطقة اسكان جدحفص، اثر انطالق تظ
  .الحاكمة حيث تزامنت مع تظاهرة السنابس

  :بيان االمين العام للجبهة االسالمية ¨
اصدر االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير البحرين سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ، يوم امس 

لعمل االجرامي الـذي  ، استنكر فيه اسعيد االسكافيم بيانا بمناسبة استشهاد الشهيد 8/7/1995السسبت 
لقد تمادت السلطة الظالمة في غيها وبغيها فاقدمت على قتل المجاهـد  : (اقترفته أيدي الجالدين، وجاء فيه

الشهيد سعيد عبدالرسول االسكافي، الشاب الذي لم يتجاوز ربيعه السابع عشر، حيث سقط شهيدا تحـت  
  .هداء االبرار، شهداء الحق والحرية والكرامةسياط الجالدين والقتلة المجرمين، فانظم الى قافلة الش

ان السلطة الحاقدة تظن انها بهذه االعمال سوف ترهب ابناء شعبنا الغيارى وانهـم  : (واضاف ايضا
بالقتل سيوقفون هدير االنتفاضة المباركة، ولكن ليعلموا ان ظنهم خائب بإذن اهللا الننا شعب تربى علـى  

  ".ا عادة وكرامتنا من اهللا الشهادةان القتل في سبيل اهللا لن"شعار 
انني اوجه التحية الى شباب المقاومة في كل مناطق بالدنا وخاصة في منطقتـي  : (واضاف سماحته

النعيم والسنابس، الذين تظاهروا استنكارا لجرائم السلطة وتضامنا مع استمرار االنتفاضة التـي سـتبقى   
تطبيـق  : والمشروعة، والتي نؤكد عليها دائما، وتتمثل فيمستمرة بإذن اهللا حتى تحقيق المطالب العادلة 

الديمقراطية، اجراء االنتخابات الشاملة، واطالق الحريات، ووضع دستور عصري، واحترام قيم شـعبنا  
  ).ومبادئه
  :حقوق االنسان ¨

استمرت السلطة الحاكمة في انتهاكها لحقوق االنسان االساسية على نطاق واسع، في الوقت الـذي  
تدعي فيه بأنها تزمع االنتهاء من قضية المعتقلين، وقد أثارت مجموعة من االشاعات في محاولة منهـا  
للتملص من المسؤولية عن سعة االعتقاالت وعمليات التعذيب الوحشية بحق االبرياء، وفترات االحتجاز 

الدوليـة، وآخرهـا كـان    المطولة من دون محاكمة، والمحاكمات الصورية التي تفتقر للمعايير القانونية 
  .سنوات 10إلى  5اصدار حكم االعدام والسجن المؤبد وسنين سجن طويلة بين 

  :وخالل االيام الماضية تم رصد مجموعة من االعتقاالت في مناطق مختلفة من البحرين
  :ــ منقطة القرية

  م29/6/1995سنة، عامل، أعتقل بتاريخ  34محمد جعفر المعراج، / 1
  م30/6/1995سنة، موظف، أعتقل بتاريخ  25حسن، علي يوسف / 2
  م30/6/1995سنة، طالب جامعي، أعتقل بتاريخ  21علي فالح عبداهللا، / 3
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  : ــ منقطة جدحفص
  م2/7/1995سنة، مدير توظيف، أعتقل بتاريخ  32ــ عبدعلي جاسم، 
  :ــ منطقة نويدرات

  م2/7/1995ــ عبدالحسين حسين معراج مال اهللا، موظف، أعتقل بتاريخ 
كما استمرت السلطة في مسلسل االبعاد ومنع المواطنين من الدخول الى الـوطن، فقـد ابعـدت     

مالك الشيخ علي العصفور مع زوجته الى االمارات العربية المتحدة، يـوم الخمـيس   : السلطات المواطن
صلوا الى المطار م بعد احتجازهم في مطار البحرين الدولي لمدة اربعة ايام، حيث و6/7/1995الماضي 

  .م اال ان السلطة منعتهم من دخول البحرين3/7/1995يوم االثنين 
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  .عقدان من الظالم والرعب: البحرين): 2(بيان رقم
  م24/8/1995: التاريخ

  

السؤال هو لماذا كانت في جواب على سؤال موجه من قبل رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، و
الن البحرين هي الحقلـة االضـعف فـي دول    : "البالد عرضة الضطرابات واسعة، قال رئيس الوزراء

في الواقع ان هذا االعتراف النادر والصريح من قبل الرجل القوي في النظام، ال " مجلس التعاون الخليجي
  .يتمتع بأي درجة من الشرعية يعد داللة على نظام يمتلك قدر معقول من التأييد الشعبي او

في الحقيقة ان المفهوم الشعبي للصراع مع نظام آل خليفة كعصبة قائمة بذاتها، فالذي يميزهم لـيس  
حكمهم المستبد الفاسد والوحشي، بل طريقة تفكيرهم التي الزالت متجمدة عند تلك اللحظة الواقعة في عام 

  .الم لمحاصرة واحتالل الجزيرةم عندما جاءوا من ارض الجزيرة العربية ا1782
منذ ذلك الوقت اعتبروا االرض بمقتضى غزوهم لها، بمثابة ملكيتهم الخاصة التي ليسـت محـال   
للخالف لالبد، واعتبروا اهل البالد االصليين البحارنه أناس اجانب مهزومين، حيـث صـودرت مـنهم    

ة ولحد االن، اجبر البحارنة علـي تحمـل   منذ تلك اللحظ. امالكهم واكرهوا على القيام بالعمل االجباري
  .مائتي عام من االستعباد، والوحشية والتعصب الشديد المشابه للتمييز العنصري) 200(

اعتقد آل خليفة أنه من الطبيعي ان تهيمن معتقداتهم البدائية المعتمدة على صهوة جوادهم العسكرية  
ذور قبلية، واعتبـروا منشـقين بسـبب معتقـدهم     على السكان االصليين من الفالحين الذين ليست لهم ج

هذه الخلفية التي يمكن ان تساعد في تفسير رد آل خليفة  المفرط في العنف والوحشـية علـى   . المخلص
مطالب االصالح، هذا هو نمط نظام المستوطنين الذي يشه سياسة التمييز العنصري التي تستثني البحارنه 

يسية، حيث تحظر عليهم الدخول في القوات المسـلحة والشـرطة،   من التوظيف في مؤسسات الدولة الرئ
  .معتقدين بأن يكون رجالهم ونسائهم عرضة لالعتداء

في اوضاع مشابهة في دول اخرى، يكفي ان تقدم بعض اجراءات المشاركة الشعبية كحل للخروج 
مثل ذلـك القـدر مـن    في البحرين هذا ليس كافيا، يحتاج البحارنة الى ضمانات لوضع حد ل. من االزمة

التمييز الطائفي الذي تنتهجه الدولة، مما يصعب تصوره ان يحدث مثل هذا التحول مع وجـود الحـرس   
القديم من آل خليفة وبالخصوص في ظل هيمنة خليفة بن سلمان على سدة الحكم ذلـك الرجـل الشـديد    

ية االنتخابية، حيـث يمكـن ان   التعصب والقاسي، كما انه من الصعب ان نرى تغييرا حقيقا معتمدا العمل
  .تنقض، او مجلس تشريعي عرضة للحل حسب نزوة الحاكم

الدستور نفسه هو وثيقة متناقضة مع نفسها، فهو ال يوفر ضمانة لمشاركة حقيقة او تداول للسلطة، 
 المشكلة الرئيسة بطبيقة الحال انه لم يقصد انجاز ذلك، حيث كان الهدف الرئيسي هو التدريب على جعل

حكم الخليفة شرعيا، فلم يمنع تركيز السلطة في ايدي آل خليفة حيث كانوا يسـيطرون علـى السـلطة    
والسلطة التنفيذية من خالل كون نصف المجلس الوزاري اعضاء ‘ التشريعية من خالل المراسيم االميرية

سـية، وبالنسـبة   من العائلة الحاكمة، والسلطة القضائية تخضع لرئيس القضاة الخليفـي للمحـاكم االسا  
فبالنسة لهم االصالح السياسي يعني اعـادة  . الجهزتهم فقد جعل آل خليفة كل عملية تحول مثار استهزاء

توزيع المناصب الوزارية للوزراء غير الخليفيين، والمشاركة الشعبية تعني تعيين شركائهم مـن رجـال   
  .االعمال وزمالئهم المرفهين فيما يسمى المجلس االستشاري

البحرين بلد عانى لمدة طويلة من الزمن، والبحارنة شعب قد تحمل كثير من االنتهاكات، لذا فهم قد 
عقدوا العزم على عدم االذعان للعودة الى الوضع السابق، فالتضحيات جسيمة، فالبد انكـم قـد سـمعتم    

  .ريةالتقارير، وشاهدتم صور التعذيب والمعتقليين، لكن النضال سوف يستمر حتى نيل الح
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اننا نقد تعازينا الؤلئك الذين استشهدوا، وننحني اجالال للبحارنة الشجعان، رجاال ونسـاءا، الـذين   
يواجهون بشجاعة فائقة حكم الطغيان، خلف القضبان وفي الشوارع الملتهبة، فنظـراتهم المحدقـة للغـد    

  .بانتظار يومهم الموعود تحت الشمس

  :مقتطفات
 تم اعادة توزيع المناصب الوزارية فيه حيث تم تغييـر الـوزراء    مجلس الوزراء المزعوم الذي

غير الخليفيين فقط، مما يؤكد على السلوك العنصري تجاه البحارنه، الذين اقتصرت تعينـاتهم الوزاريـة   
  .على وزارات الخدمات المتدنية، مثل االشغال العامة، الصحة والعمل

  قد ادركوا بأن هناك خطة منظمـة ومقصـودة منـذ      بالنسبة للسياسة االقتصادية، ان الكثيرين
بدايات الثمانينات الفقار البحانة، فقد تم جلب اعداد هائلة من العمالة الوافدة  غيير المدربة بقصد خفـض  
اجور العمال، ولسنين طويلة  فإن قليال جدا من البحارنة يتولون مراكز ادارية عليا، وفرص التعليم عالي 

  .رة كبيرةقد تم تقليصها بصو
    االشهر المنصرمة االخيرة من االنتفاضة مثلت فقط قمة جبل الجليد، يمكن االطمئنان الـى ان

  .الـعشرين سنة القادمة لن تكون كالعشرين سنة السابقة
فمستوى المعيشة والقوة الشرائية لدى البحارنة قد انخفضت بحدة خالل الخمسة عشر سنة الماضية، 

  .يفيةكنتيجة للسياسات الخل
     ،على الرغم من اللغة المبالغ فيها التي تستخدمها الحكومة، اال انها تفاقم ازمة البطالـة سـوء

وكثير من الذين وقعوا على العريضة طردوا من اعمالهم، واي شخص كان عرضة للتحقيق ليوم واحـد  
  .من قبل جهاز المخابرات طرد من عمله

     على الرغم من ان البحرين بلد قليل السكان، اال ان الحكومة ال تعطـي شـهادة بالمواطنـة او
الجنسية، ومما يثير السخرية، فإن الدليل الوحيد على جنسية المواطن هو الجواز، الذين يمكن سحبه فـي  

  .أي وقت تشاء الحكومة
  البريطانية الضـئيلة، حيـث    من الصعب فهم موقف الحكومة البريطانية، بسبب بعض المصالح

  .تضع على نفسها ثمنا معنويا ثقيال بسبب مساندتدها لنظام متخلف وغير شعبي في البحرين
م حل حاكم البحرين المجلس الوطني المنتخب، وعطل العمل بالدسـتور، الـذي   1975آب  26في 

ي القصـيرة االجـل   م لذلك فإن تجربة الحكم الدستور1973يسمير  6صادق عليه واعلن العمل به في 
اوقفت بصورة مفاجئة، بعدها بفترة قصيرة، تم القاء القبض على بعض اعضاء المجلس المنحل، وفتحت 

  .ابواب السجون ليدخلها مئات من الناشطين السياسيين
وعاش البلد منذ ذلك الوقت حقبة مظلمة وغاص في موجات من القمع واحدة بعد اآلخرى، توجتـه  

دية خطيرة، حيث ادى تصاعد حدة الخطورة الى تحرك جماهيري واسع للمطالبة ازمات سياسية واقتصا
  .بالديمقراطية في االشهر االخيرة

 26و) آب(اغسـطس   20في الذكرى العشرين لهذة المناسبة االليمة نعلن بأن المدة الواقعـة بـين   
ـ    ) آب(اغسطس  نعـم  "عار اسبوع للتضامن مع النضال من اجل الديمقراطية فـي البحـرين، تحـت ش

  ". للديمقراطية، ال لالستبداد
اننا نناشد جميع المحبين للحرية من ابناء البحرين، واالصدقاء المنادين بالديمقراطية والعدالـة فـي   

  .العام للمبادرة بالقيام بدور نشط، لوضع حد لدولة الطغيان والقمع في البحرين
مة الحالية هو عبر السماح للشعب بتقريـر  اننا نكرر قناعتنا بأن الطريق الحقيقي للخروج من االز
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ومـن خـالل االسـتجابة    ‘ مصيره واختيار شكل الحكومة التي يرغب من خالل انتخابات حرة ونزيهة
  .االيجابية لمطالب الحركة الشعبية

      احترام الحقوق المدنية والحريات، ووضع حد للمارسة سياسة العنف والرعـب  التـي تتبعهـا
ون امن الدولة والقوانين القمعية االخرى، اطالق سراح جميـع المعتقلـين والسـجناء    الدولة، والغاء قان

  .السياسيين، والعودة غير المشروطة لجميع المنفيين الى الوطن، والغاء سياسات التمييز الطائفي والعرقي
  نايجاد دستور عصري، الذي يوسس لحكم القانون، ومساواة الحاكمين والمحكومين امام القانو.  
  اعتماد مبدأ التعددية السياسية من خالل اجراء انتخابات شاملة لمجلس وطني كامل الصالحية.  
       يجب وضع حد لسياسة العنف والرعب من قبل الدولة، ويجـب احتـرام الكرامـة االنسـانية

ودة الـى  والحقوق المدنية، يجب اطالق سراح جميع المعتقلين السياسين، واعطاء الحرية للمنفيين في الع
  .وطنهم متى شاؤوا، ومنح الجنسية للمحرومين منها

   اعتماد حاكمية القانون، وضمان مساواة الجميع الحاكمين والمحكومين امام القانون، ووضع حد
  .لسياسة التمييز الطائفي والعرقي

  ارنة، على السلطة ان تبدأ في حل المشكلة االقتصادية التي تؤثر بقوة وبصورة خاصة على البح
والعمل على انهاء سياسة االبواب المغلقة التي تهدف الى جعلهم في اسف السلم االقتصادي، اعتماد مبـدأ  

  .الكفاءة بدال من االنتماء الطائفي كمقياس للتوظيف والتقدم
الهدف هو الوصول الى تعددية سياسية حقيقية، حيث تكون السيادة الى صندوق االنتخابات، ومبـدأ   

طة، ويسمح لجميع االحزاب السياسية من مختلف االتجاهات، للتنافس بحرية لصياغة نظـامهم  تداول السل
  .السياسي
  
  
  

                                       



209 
 

  .حول االوضاع االخيرة في البحرين): 3(بيان رقم
  م13/9/1995: التاريخ

  
  )لمع المحسنينالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان اهللا (: قال تعالى

السالم عليكم ايها الشهداء االبرار، يامن روت دماؤكم الزكية شجرة الحرية التي تنمو وتعلو باسقة 
في سماء بالدنا يوما بعد يوم، واسماؤكم سوف تكتب بمداد من نور في سجل الخالـدين مـن تاريخنـا    

  .مجية وبربرية سلطة غاشمةالمشرف لتكون شاهدة على عظمة هذا الشعب ونبله، ولتكون شهادة على ه
والسالم عليكم ايها االباة االحرار، الذين هزمتم الطغاة والجالدين وانتم خلف القضبان في سـجون  
االستبداد الخليفي، يامن سطرتم آيات البطولة والصمود وواجهتم الوحشية والبربريـة بـروح الكبريـاء    

  .واالباء
بطوالتك وتضحياتك المعطاءة اثارت الرعب والهلع فـي  السالم عليك ايها الشعب المجاهد المقدام، ف

قلوب الجبناء المتمترسين خلف حراب المرتزقة االوباش، في نفس الوقت الذي كانـت مثـار اعجـاب    
  .واحترام العالم اجمع

  ..ايها الشعب المجاهد المقدام
وال الشهور التسعة يجتاز وطننا مرحلة في غاية االهمية من تاريخه السياسي، فاالنتفاضة الشعبية ط

المنصرمة، اثبتت بما اليدع مجاال للشك بأن التغيير نحو االفضل قادم بحول اهللا وقوته، وان فجر الحرية 
قد بدأ في البزوغ، لذا فإن السلطة الغاشمة سعت جاهدة من أجل تعطيل عجلة التغييـر مـن الـدوران،    

دمار، ولم تتورع حتى عن القتل، ولكن ارادة واستخدمت في سبيل ذلك كل ما تمتلكه من وسائل العنف وال
المقاومة والتطلع نحو الحرية واالنعتاق كانت اقوى من ارادة القتل والعنف المدمر الذي انتهجته السلطات 
الغاشمة، وعندما فشلت اساليب القمع والبطش لجأت السلطة الى اسلوب يتصف بالغدر والخـداع وبـث   

  .والشقاق بين أبناء شعبنا الباسل االشاعات ومحاوالت اثارة الفرقة
وفي هذه االيام بالذات يتم الترويج الحدى الخدع التي يقف وراءها مهندس سياسة القمع واالجـرام  

مدير جهاز االمن، وجهاز مباحث امن الدولة، الذي يتحمـل  " هندرسون"في البحرين المرتزق البريطاني 
م حتـى يومنـا هـذا،    1966اقترفت بحق شعبنا منذ عام  مسؤولية اعمال القتل العمد، وكل الجرائم التي

  .بمشاركة اساسية من رأس السلطة التنفيذية
منذ بداية االنتفاضة الشعبية  المباركة كنا قد اوضحنا وحذرنا من االعيـب السـلطة ومـن مغبـة     

مة وعدم االنجرار وراء مخططاتها المخادعة لوقف االنتفاضة، التي برهنت على عزلة هذه السلطة الغاش
تمتعها بأي تأييد شعبي، واوضحنا  بأن السلطة سوف تسعى من خالل حمالت االعتقال العشـوائية الـى   
استخدامها كوسيلة ضغط لوقف االنتفاضة، وهي اآلن تسعى لتنفيذ مخططها االجرامي هذا مستغلة بعض 

هـي ـــ وقـف    رموز االنتفاضة المعتقلين، وملتمسة منهم ــ تحت الضغط واالكراه وبشـروطها  
  .االنتفاضة الشعبية

إننا في الجبهة االسالمية لتحرير البحرين، قد حددنا موقفنا الحاسم والرافض لهذا االسلوب الملتوي 
والمخادع، وشكنا في مصداقية هذه السلطة الغاشمة، نابع من تاريخها الطويل المخادع، ولثقتنا بأنها لـم  

في وضع عاجز عن حسم االمور باسلوب القوة والعنف وهـو   تلجأ لهذا االسلوب اال عندما وجدت نفسها
  .نهجها وطابعها المميز
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  ..ايها الشعب المكافح
في الظالم ومن خلف القضبان وتحت تهديد حراب المرتزقـة، وذلـك   " اتفاق"اليمكن االدعاء بعقد 

ما بالـك إذا كـان   يعود لسبب بسيط، فالعقود واالتفاقات يجب ان تنبع من ارداة حرة وفي ضوء النهار، ف
االتفاق بشأن قضية خطيرة يتقرر فيها مصير شعب، وما تم االعالن عنه ال يرتقي الى صـيغة االتفـاق   
بأي صورة كانت، وشعبنا سمع مجرد كالم من طرف واحد فقط، وهم العلماء المطلق سـراحهم، وهـذا   

لى النقـيض مـن ذلـك كانـت     الكالم تم بحثه في السجن، ولم يتم تأكيده من قبل جهة رسمية قط، بل ع
تصريحات المسؤولين في حكومة خليفة بن سلمان جميعها تؤكد نفي وجود أي اتفاق وتتمسك بثوابتها في 
التأكيد على االستمرار في  سياسة القمع والبطش وتطبقها فعليا، وترفض أي فكرة للحوار او االسـتعداد  

" اتفاقا"ان نطلق على كالم االخوة المطلق سراحهم لالستجابة الي من المطالب الشعبية، إذن كيف يمكننا 
  .بينما الطرف المقابل يعلن عكس ما قيل تماما
حيث اعترفـت  " الهيئة"م اثر االنتفاضة الشعبية بقيادة 1956دعونا نستدرك قليال لبنود ما حدث عام 

ي، وقد لعب اثناؤهـا  بلجنة االتحاد الوطني، كتنظيم شرع" نفس االسرة الحاكمة الحالية"حكومة البحرين 
البريطانيون دور الوسطاء في البحرين، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ فالمكاسب القليلة التي حققتها اللجنة في 

م سرعان ما تبخرت قبل نهاية تلك السنة، ولجأت الحكومة ثانية الى 1956مفاوضاتها مع الحكومة سنة 
ن استجابة الحكومة، والوساطة البريطانيـة مجـرد   وتبين أن كل الذي حدث م" القمع"سياستها المعهودة 

ــ الوكيل السياسي البريطاني في ذلك " جولت"مناورة لكسب الوقت، وهذا ما صرح به فيما بعد المستر 
  ).كنا في ذلك الوقت نريد تهدئة الموقف: (الوقت ــ

نا ان نكرر االخطاء، وعندما نورد هذه الحادثة، من تاريخنا السياسي، فإنما لنعتبر، فهل يتوجب علي
  ونعيد التاريخ؟ ام علينا ان نكون قراء جيدين وواعين للتاريخ؟

لماذا نقع في الخطأ، ونصر على االستمرار فيه؟ وهل التكليف الشرعي يدعونا لتجاهل ونسيان كل 
قتل الجرائم التي اقترفت بحق هذا الشعب الصامد؟ وهل الشرع يدعونا للسكوت على اعمال القتل العمد، و

النفس المحترمة، وانتهاك الحرمات واالعتداء على اآلمنين، واعتقال النساء والرضوخ للظلم والعبوديـة،  
  !ومساعدة الظالم في ظلمه وطغيانه؟

لماذا يراد لهذا الشعب ان يسكت على الظلم الذي وقع عليه، ويعطي للطاغية الحـق فـي اقتـراف    
سهم، واستخدام المعتقلين والسجناء والموقوفين من ابناء هذا الجرائم، واختطاف االطفال من بيوتهم ومدار

الشعب الكريم كرهائن يحتجزهم في زنازين قذرة ويعرضهم للتعذيب الوحشي، ومن ثـم يسـاوم علـى    
اطالق سراحهم وعودتهم الى اهاليهم باسلوب رخيص ينم عن خسة ونذالة، وانهيار اخالقي  مريع وتدني 

  باحث امن الدولة السيء السمعة؟الحس االنساني لدى جهاز م
هل يمكن فعال غض الطرف عن هذه االعمال الجبانة اللئيمة؟ فهذه السلطة الغاشمة، لم تغير مـن  
اساليبها ولم تبدي أي بادرة حسن نية تجاه شعبنا الصامد البطل، بل على العكس من ذلك، فهي تسـتفزه  

  !ر واكثر، فلماذا يطلب منا السكوت والهدوء؟صباحا ومساءاً، و تتمادى في وحشيتها وبربريتها اكث
ان هذه االساليب الجبانة الغادرة التي تتبعها السلطة الغاشمة، في مواجهة شعبنا االعزل المقدام، تنم 
عن روح العداء والكراهية، فهي تجند المرتزقة وتستقدمهم من جميع انحاء العالم، وتعبـئهم الضـطهاد   

ل ذلك كل موارد البالد وخيراتها وتعمل على تكريس وسائل القمع، وتسخر ومحاربة شعبنا، وتبدد في سبي
  .جميع االمكانيات لمحاربة شعبنا واضطهاده، بدال من انفاقها في سبيل تنمية البالد وبنائها وتقدم الشعب

   فمن هو المعتدي؟ ومن سياخذ الحق لدماء الشهداء االبرار، التي سفكها الجالدون؟
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لين عن الجرائم واالنتهاكات الفضيعة التي اقترفها االوباش بحق األمنين مـن  من سيحاسب المسؤو
  شعبنا، واالنتهاكات التي تعرضت لها المدن والقرى والمنازل التي هتكت حرماتها؟

  !وبأي قانون سوف تتم محاسبة المجرمين الحقيقيين؟ وامام أي هيئة قضاء سوف تتم مقاضاتهم؟
ووقع عليه ظلم ان يقال له غض النظر عمـا جـرى وعليـك ان    ال يمكن الي انسان صاحب حق 

فحجم الظلم الذي وقع كبيرا جدا، والفظائع واالنتهاكات التي اقترفت واسعة جدا، وعالجها يحتاج ! تنسى
  .الى حلول جذرية

ان الهدف االساسي لمخطط السلطة هذا، هو ضرب الوحدة الشعبية التي تجلت باروع صورها فـي  
ا الباسلة، فعلينا ان ال نفرط في هذا االنجاز العظيم الذي تعمد بـدماء الشـهداء، وصـمود    انتفاضة شعبن

فليكن الحوار بـين أبنـاء   . المعتقلين والسجناء االبطال واصرار الشعب على انجاز اهدافه النبيلة السامية
فـي سـلم    الشعب الواحد، ولتتكون هيئة انقاذ موحدة، تكون مهمتها وضع برنامج عملي جدي ويكـون 

اولوياته انقاذ وطننا وشعبنا وقيمنا من ربقة االستبداد والطغيان، وبناء الوطن وتنميته وتـوفير الفـرص   
  .الحقيقية للشعب الختيار الوضع االمثل لصياغة واقعه حاضرا ومستقبال

وعندما يتوفر االستعداد لتحمل المسؤولية، فسوف يتم طرح كافة االمـور، فيمـا يخـص الـوطن     
  .، حاضره ومستقبلهوالشعب

ان خشيتنا نابعة من عدم الثقة في هذه السلطة، ونخشى ان يتحمل اخوة احبة اعزاء علينا مسؤولية 
غدر السلطة، وتثقل ضمائرهم لما يترتب على هذا الغدر من آثار، ونحن نقول لهم ذلك بكل اخالص وود 

  ..).والتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار(ومحبة، 
قد ترسخت لديه قناعة بعدم جدارة هذه السلطة بحمل المسؤولية، فهي قد فقـدت مصـداقيتها   فشعبنا 

امام شعبنا وامام العالم اجمع، جراء الجرائم الفظيعة التي اقترفتها بحق هذا الشعب المكافح، وبما انها لـم  
تمارس الكـذب والخـداع   تلتزم بالعهود والعقود سابقا، فال يمكن الثقة في أي وعد تتقدم به، فهي الزالت 

وتتصرف بعيدا عن روح المسؤولية وتنتهج اساليب العصابات االجرامية التي ال تقرها شريعة او قانون، 
  فكيف يمكن الثقة بها وبوعودها؟

انها تسعى اآلن جاهدة للحصول بالخديعة والمكر على مالم تحصل عليه بالقوة والعنف واالرهـاب،  
  نعتقد ان الشرع يدعونا لذلك؟فلماذا نمكنها من ذلك؟ وال 

نحن نشك في امكانية تحقيقها لهذا االمر، الن وعي شعبنا قد تجاوز اساليب السلطة المـاكرة التـي   
تحاول استغفاله وخداعه، والنه قد عقد العزم على نيل حقوقه كاملة غير منقوصة، متوكال على اهللا الواحد 

  .العزيز القهار
بها وخداعها لن تجدي نفعا، فكما فشـلت اسـاليب بطشـها وقمعهـا     فلتطمئن السلطة الى ان االعي

الهمجية، في تركيع شعبنا وانهاء انتفاضته الباسلة، فكذلك سوف تفشل اوهامها الكاذبة وسـرابها بخـداع   
  .شعبنا والقفز على مطالبه االساسية

نا المقـاوم،  ونحن واثقون ومطمئنون ــ بعد التوكل على اهللا عزوجل ــ من انتصار ارادة شعب
  .وانتهاء معاناته واآلمه، وبزوغ فجر الحرية والعزة والكرامة

المجد والخلود للشهداء االبرار، والحرية لجميع السجناء والمعتقلين، والنصر لشعبنا المقاوم البطل، 
  .والخزي والعار للطغاة والجالدين والخونة

  ..ويمكرون ويمكر اهللا واهللا خير الماكرين
  ..وفتح قريبنصر من اهللا 
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  )88: (الرقم
  م25/9/1995: التاريخ

  
هنأت الجبهة االسالمية لتحرير البحرين عوائل المعتقلين المطلق سراحهم، متمنية لهم عودة مظفرة 
لمواقعهم الطبيعية بين أبناء وطنهم ليتمكنوا من ممارسة دورهم النضالي من اجل انجاز اهداف شعبنا في 

  .يةالحرية والتقدم والديمقراط
جاء ذلك في بيان صدر اليوم تعليقا على االفراج عن فضيلة الشيخ عبداالمير الجمـري وبعـض    

المعتقلين، وهو اسلوب اتبعته السلطة لالفراج عن المعتقلين غير المحكومين، الهدف منه اشغال شعبنا عن 
  .المعتقلين فقطالقضايا االساسية التي تسببت في تفجير االنتفاضة الشعبية واختزالها في قضية 

ونحن اذ نعلن عن تضامننا وفرحتنا باطالق سراح اخوتنا الذين تحملوا عناء السجن : واضاف البيان
واالعتقال التعسفي، الذي اصبح الطابع المميز لحكم آل خليفة في البحرين، اال اننا ندين هـذا االسـلوب   

لسلطة التي تساوم على مطالـب شـعبنا   الهمجي المستهتر بمشاعر شعبنا وكرامته وحريته، الذي تتبعه ا
  .االساسية المتمثلة في المشاركة الشعبية لصياغة الواقع االمثل لحاضره ومستقبله

ان التعامل من خالل المنظار االمني للقضايا االساسية العالقة اليقدم الدليل على جديـة  : وقال البيان
س من ذلك فهي تتجاهلها تماما، وتتجاوز اآلثار السلطة في سعيها لمعالجة االزمة السياسية، بل على العك

التي ترتبت على سياسة االستبداد والقهر والقمع، ودعاوى التحقيق في قضايا القتل العمد والجرائم التـي  
اقترفتها بحق شعبنا على مدى عقود من الزمن وادت الى سقوط  اربعة عشر شهيدا خالل التسعة شهور 

لشعبية، واالنتهاكات الواسعة لحقوق االنسـان واالعتقـاالت العشـوائية    المنصرمة من عمر االنتفاضة ا
الواسعة في ظل قوانين تعسفية سارية المفعول الى يومنا هذا، وهي بذلك تسعى الـى تجميـد المشـكلة    

  . الحقيقية محاولة االستفادة من عامل الزمن، مما يؤدي الى تكريس هذه السياسة البغيضة
ما يمكن ان تقدم عليه السلطة هو ما اعلن عنه رئـيس وزراء حكومـة    ان اقصى: واضاف البيان

البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة مؤخرا، وهو اجراء بعض التعديالت الشكلية في عمل مجلس الشورى 
المعين المسلوب االرادة، وانشاء مجالس البلديات، وهذا يمثل برنامج حكومة خليفة بن سلمان الجديـدة،  

  ).  الهيئة التشريعية(تأويل او تصريح صدر عن التفكير في قضية المجلس الوطني المنتخب  ويرد على أي
على اهمية البدء في حوار شعبي شامل، لتكوين هيئة انقاذ موحدة لوضع برنامج جدي : واكد البيان

ني الفشال مؤامرات مدير االمن العام الجنرال البريطاني ايان هندرسون، الساعية لشـق الصـف الـوط   
وارباك قوى المعارضة، مشددا ان السبيل النهاء االزمات التي تعيشها الـبالد اال باالسـتجابة الكاملـة    

  .لمطالب شعبنا العادلة والمشروعة
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  )89: (الرقم
  م12/10/1995: التاريخ

  ..محاكمات جائرة: البحرين

السلطة بأنها بدأت في االفراج عن المعتقلين غير المدانين قضائيا، وتتبع ذلـك  في الوقت الذي تشيع 
بضجة اعالمية الهدف منها التغطية على حقيقة االوضاع المتوترة، التي الزالت تسود البالد نتيجة لتعنت 

  .السلطة، وإصرارها على االستمرار في نهجها القمعي
دة اجراءات الهدف منها استفزاز المشـاعر الشـعبية   فخالل االسبوعين الماضيين قامت السلطة بع

والتأكيد على النهج الثابت في التعامل مع شعب البحرين، من خالل التعامل االمني الذي يأتي في اولويات 
اهتمامات السلطة وتوجهاتها، فهي لم تتعض من تفجر االنتفاضة الشعبية التي كانت احد مسبباتها الرئيسية 

  .شعبية في االصالح السياسي، والتعامل معها من خالل السياسة البوليسية الوحشيةتجاهل المطالب ال
وحاليا تقوم السلطة بمحاكمة مجاميع من المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المعـارض االسـالمي   

م وتـأتي  11/12/1994عبدالنبي احمد الطريفي، الذي اعتقل منذ بدايات تفجر االنتفاضة الشعبية بتاريخ 
كمة االستاذ الطريفي بعد مضي عشرة اشهرمن االعتقال االعتباطي وذلك انتقاما منه، بسبب دوره في محا

  .الدفاع عن حقوق شعب البحرين المشروعة والعادلة
ومما يجدر ذكره فإن محاكمته تم تأجيلها للمرة الثانية على التوالي خالل اسبوعين وذلك بسبب عدم 

نته وعدم تمكن محاميه من اعداد مرافعة الدفاع لضيق الوقت الذي اعطته تمكن السلطة من توفير ادلة ادا
م بسبب معارضته لمجلس الشورى 1992السلطة إلعدادها، كما انه تعرض لالعتقال والمالحقة منذ عام 

  .المعين
وفي نفس االتجاه ايضا تتم محاكمة السيد باقر سيد محمد سيد عيسى، ومجموعة اخرى مكونة مـن  

  .نين امام محكمة أمن الدولة التي تفتقر الى الضمانات القانونية لمستوى المحاكمات المنصفةسبعة مواط
وتأتي هذه المحاكمات في الوقت الذي يعبر فيه شعبنا عن تمسكه بانجاز مطالبـه االساسـية التـي    

يـات العامـة،   رفعها اثناء االنتفاضة الشعبية، والمتمثلة في تطبيق الديمقراطية الدستورية، واطالق الحر
  .ووضع حد لسياسة تكميم االفواه، واحترام حقوق االنسان االسياسية

وقد عبر الشعب عن ذلك أثناء اطالق سراح بعض الشخصيات، وخصوصا عندما اطلـق سـراح   
الشيخ عبداالمير الجمري، حيث استقبل بحفاوة بالغة وفي جو إحتفالي شعبي ضخم جدا، عبر عن اصرار 

  .في االصالح السياسيشعبنا على مطالبه 
وتأكيدا عى ذلك فقد كانت احداث هذا االسبوع خير دليل على رفض شعبنا لنهج السـلطة القمعـي   

) ع(ومحاولتها االلتفاف على المطالب االساسية، فقد كانت مناسبة ذكرى شهادة السيدة فاطمـة الزهـراء  
ة التي طافـت انحـاء البحـرين، ردد    مناسبة للتعبير عن هذه المطالب، فخالل المسيرات الشعبية الحاشد

المشاركون الهتافات المطالبة باالصالح السياسي، ورفضهم لنهج السلطة المخـادع، كمـا ان مدرسـة    
م مسرحا لمسيرة طالبية، قمعتها قوات شـغب  8/10/1995جدحفص الصناعية الثانوية كانت يوم االحد 

الذين كانوا يتظاهرون سلميا في المدرسة بقنابل السلطة بعنفها المعهود، حيث هاجمت تلك القوات الطلبة 
الغاز المسيل للدموع واعتدوا عليهم بالضرب، كما قاموا باحتجاز ثالثة من الطلبة، ونقلوا الى احد مراكز 

  .االمن واطلق سراحهم فيما بعد امام تهديد الطلبة باالستمرار في التظاهر اذا لم يطلق سراح زمالئهم
السلطة قد منعت بعض الشخصيات من اقامة ندوة في منطقة عـالي، يـوم   وفي نفس الوقت كانت 
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م كان مقررا  ان يتحدث فيها الشيخ عبداالمير الجمري مع الشـيخ عبـداللطيف   4/10/1995االربعاء  
المحمود، ويبدو ان مزاج السلطة يتجه النهاء الفرصة البسيطة التي اعطتها لبعض الشخصـيات اللقـاء   

الوضاع والدعوة للهدوء، خصوصا بعد ان أثيرت تساؤالت جدية حول حقيقة مـا  احاديث وخطب حول ا
دار بين تلك الشخصيات وسلطات االمن في السجن، وارتفاع نبرة التشكيك في نوايـا السـلطة بسـبب    
ممارساتها القمعية المستمرة التي لم تتوقف عنها على الرغم من كل الدعوات الموجهة للهـدوء، وممـا   

  .إن سلطات االمن قد بادرت الى منع المواطنين من االحتفاء بالمعتقلين المفرج عنهميجدر ذكره ف
باالضافة الى ذلك فإن تصريحات حاكم البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة واخوه رئيس الـوزراء  
خليفة بن سلمان آل خليفة، قد عبرت بصورة واضحة بأن اقصى ما تنوي السلطة القيام به هـو اجـراء   

تعديالت الشكلية في صالحيات مجلس الشورى المعين، المسلوب االرادة والذي يعتبر اداة في يد بعض ال
السلطة، ولم يكن معبرا عن االرادة الشعبية المطالبة بالمشاركة في صياغة القرار، وقد كان هذا المجلس 

  .م1992م عرضة لإلنتقاد واالستهجان من قبل الشعب وقوى المعارضة منذ بداية تشكيله في عا
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  )90: (الرقم
  م15/10/1995: التاريخ

  اتساع حالة التململ: البحرين

تسعى السلطة الحاكمة في البحرين جاهدة الى تحسين صورتها التي أصابها شـرخ كبيـر جـراء    
االنتفاضة الشعبية في البحرين، وممارسات السلطة القمعية البالغة الوحشية المتمادية فـي العنـف غيـر    

تـرام حقـوق   المبرر، تجاه الحركة الشعبية المطالبة بتطبيق الديمقراطية، وإطالق الحريات العامة، وإح
االنسان االساسية، حيث تعتبر تلك المطالب االساسية لإلنتفاضة الشعبية وأسباب تفجرها الرئيسية، كمـا  

وقد قامت السلطة بالعمـل علـى خطـين    . هي معاناة الشعب جراء تسلط الحكم القبلي الخليفي وإستبداده
  . حاليامتوازيين مستغلة فترة الهدوء النسبي التي تسود الشارع البحراني 

فعلى مستوى الخارج تسعى السلطة بصورة حثيثة الى تحسين سمعتها السيئة مركزة على إطـالق  
بالمكـارم  (سراح مجاميع من المعتقلين االبرياء غير المحاكمين وكثير منهم من صغار السن فيما يسمى 

لمشـكلة الحقيقيـة   ، وإتباع ذلك بحملة إعالمية، تتحدث عن عودة الهدوء وعدم االعتـراف با )االميرية
وترجع اسباب تفجر االوضاع الى عوامل خارجية ليست لها عالقة بوضع البحـرين  ) االزمة السياسية(

  .الداخلي
وقد تم التأكيد على ذلك في تصريحات جميع المسؤولين في حكومة البحرين، بدءا برئيس الحكومة 

الصحفين في الصـحف المحليـة،   خليفة بن سلمان آل خليفة، خصوصا في مؤتمره الصحفي امام بعض 
م 24/8/1995الذي عقد في دار الحكومة، وتصريح وزير االعالم محمد المطوع الذاعة لندن بتـاريخ  

م وايضـا  7/10/1995وفي مقابلة وزير الخارجية محمد بن مبارك ال خليفة لجريدة الحيـاة بتـاريخ   
به امام مجلس الشـورى المعـين   ماصرح به حاكم البحرين عيسى بن سلمان ال خليفة موخرا في خطا

  .م1/10/1995بتاريخ 
االذاعة : اما على المستوى المحلي في البحرين، فهناك تركيز إعالمي عبر وسائل االعالم المختلفة

والتلفزيون والصحف المحلية التي هي جميعا مملوكة للدولة، لتحسين صورة العائلة الحاكمة التي إهتزت 
كبيرة جدا، جراء الممارسات الوحشية واالنتهاكـات الفظيعـة لحقـوق     بعنف وفقدت مصداقيتها بصورة

االنسان، مع التركيز على تشديد القبضة االمنية بصورة أكبر، حيث االنتشار الواسـع لقـوات الشـغب    
والمخابرات في مناطق واسعة من البحرين، والتحرك الفوري لقمع أية مبادرة للتحرك الجماهيري، وقـد  

الل االيام االخيرة في عدد من الحوادث التي دللت على تململ الشارع البحراني امام برز ذلك بوضوح خ
محاوالت السلطة القفز على مطالب الشعب االساسية، وتلخيصها في قضية إطالق سراح بعض المعتقلين 

  .غير المحاكمين فقط، بينما هي تقوم بعمليات استفزاز متعمدة يوميا
المخابرات للمواطنين في قرى ومدن البحرين واختالق المبـررات  فمن استفزازات قوات الشغب و

لالعتداء عليهم ومضايقتهم، إلى شن عمليات إعتقال، ومهاجمة بعض المدارس التي بدأ الطـالب فيهـا   
التحرك في تظاهرات او اعتصامات داخل مدارسهم، إلى إجراء محاكمات صورية لبعض المعتقلين بعـد  

ولة الصاق تهم باطلة بهم، إلى إصرار السلطة المتواصل وعـدم اعترافهـا   فترات توقيف طويلة، ومحا
وان كان ذلك اليغير من حقيقة االوضاع المتأزمة اصال في شيء، إال انه يقدم البرهـان  . بوجود مشلكة

بالدليل القاطع على ان السلطة التعتزم االقدام على أي خطوات جادة باتجاه إيجاد حـل حقيقـي لالزمـة    
  .القائمة
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ليس لدينا شك في ان السلطة تعي حجم المشكلة وحقيقتها وخطورتها، ولكنها تتعمد تجاهلها والقفـز  
عليها، واللجوء إلى بعض الخطوات الترقيعية مع تشديد قبضة االمن، ولكن هذا النهج هـو الـذي فـاقم    

ر فيه يجعل الوضع االوضاع سوءا واوصلها الى حد االنفجار في السابق، كما أن االصرار على االستمرا
  . مرشحا لالنفجار بصورة اعنف وااليام القادمة حبلى بإحتماالت شتى

   م استؤنفت محاكمة المواطن عبـد  11/10/1995ففي االسبوع الماضي وتحديدا يوم االربعاء
يوم النبي احمد الطريفي، اال ان قاضي المحكمة اضطر إلى تأجيل المحاكمة للمرة الثانية على التوالي الى 

م، وذلك بسبب ضعف االدلة المقدمة ضد المواطن وعجز السلطة عن تقديم دليـل  21/10/1995السبت 
  .ادانة بحقه
  م تظاهر طلبة مدرستي الجابرية الصناعية والثانوية في منطقة 14/10/1995ويوم امس السبت

فعـين المطالـب االساسـية    ورا) اهللا اكبر(الزنج، ومدرسة عبد العزيز الثانوية للبنين، مرددين هتافات 
المتمثلة في تطبيق الديمقراطية الدستورية، واحترام حقوق االنسان، واطالق الحريات العامة، ومطـالبين  
السلطة باطالق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين فورا، ووقف المحاكمات الصورية للمعتقلين، ووضع 

المالحقات بحق من يشك بأن لهم نشاط سياسي،  حد الستفزازات قوات الشغب والمخابرات والتوقف عن
وقد عمدت قوات من الشغب والمخابرات لمحاصرة المدرستين، واحضرت شخصـيتين مـن المطلـق    

  .سراحهم لتهدئة الطلبة والطلب منهم انهاء تظاهرتهم
  يوم امـس السـبت   ) امن الدولة(اما في منطقة بوري فقد اقدمت قوات من الشغب والمخابرات

م على اعتقال ثالثة مواطنين، واقتيدوا الى احد السجون، ولم يعرف عنهم شيء لحد االن، 14/10/1995
  .كما ان عوائلهم لم تتمكن من معرفة سبب اعتقالهم
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  )91: (الرقم
  م29/10/1995: التاريخ

  معاقبة الشعب: البحرين

البحرين تحاكم الشعب عقابا له الستمراره فـي المطالبـة بحقوقـه العادلـة     السلطات الحاكمة في 
والمشروعة، ورفضه المساومة عليها او التنازل عنها، وعلى الرغم من بشاعة وعنف اساليب القمع التي 
اتبعتها السلطة الجهاض االنتفاضة الشعبية، وسعة االعتقاالت التي طالت االالف من أبناء شعب البحرين، 

  . ان اصرار الشعب على نيل حقوقه يترسخ يوما بعد آخراال
  اصدار حكم جائر ¨

م اصدرت محكمة االستئناف المدنية العليا، حكمـا جـائرا   28/10/1995يوم امس السبت بتاريخ 
يقضي بسجن المجاهدين، عبدالنبي احمد الطريفي والسيد باقر السيد محمد السيد عيسى لمدة ثالث سنوات 

أتي اصدار هذه االحكام بعد اعتقال دام احد عشر شهرا، اثر تفجر االنتفاضـة الشـعبية،   لكل منهما، وي
وعلى الرغم من عجز السلطة عن تقديم ادلة ادانة بحقهما مما اضطرها الى تأجيل المحاكمة الى ثـالث  

، وذلـك  مرات متتالية، اال ان الحكم الصادر يوم امس السبت يعتبر عقابا لهما من قبل السلطة الغاشـمة 
بسبب الموقف الثابت من قبلهما في التعبير عن تطلعات شعبنا وطموحاته في اقامة نظام الحرية والعدل، 

  .ورفضهما المساومة على مطالب الشعب االساسية
وفور صدور الحكم على المجاهدين، تحركت جماهير منطقة بني جمرة الصامدة فـي مظـاهرات   

، حيث تعتصم بعـض  )ع(لتظاهرات الى جامع االمام زين العابدينمنددة بالسلطة الحاكمة، وقد توجهت ا
الشخصيات المعارضة، منفذة اضرابا عن الطعام احتجاجا على اساليب السـلطة الملتويـة ومناوراتهـا    

  .الجهاض المطالب الشعبية االساسية
شـعب   وقد علق كثير من المواطنين على اصدار هذه االحكام قائلين، بأن السلطة تسعى لمعاقبـة 

  .البحرين في اجراء هذه المحاكمات واصدار احكاما تعسفية بحق المجاهدين من ابنائه
مما يجدر ذكره فإن محاكمة المجاهد الطريفي كانت قد تحولت خالل الفترة الماضية الـى قضـية   
عامة ومؤثرة، حيث سارت عدة تظاهرات منددة بالسلطة الحاكمة واجهزة االمن خصوصا في االيام التي 

م رفعت خاللهـا  25/10/1995اعلنت كمواعيد لمحاكمته، وآخر تظاهرة سارت يوم االربعاء الماضي 
صور كبيرة له، ورددت خاللها هتافات تطالب باطالق سراحه وسراح جميع المعتقلين والمساجين وتندد 

  .بالسلطة الحاكمة

  ..االمين العام للجبهة االسالمية ¨
مية لتحرير البحرين سماحة الشيخ محمد علي المحفـوظ الشـعب   عزى االمين العام للجبهة االسال

الفلسطيني المجاهد وقيادة حركة الجهاد االسالمي ـ فلسطين، بمناسبة استشهاد االمين العام لحركة الجهاد  
االسالمي االخ المجاهد الدكتور فتحي الشقاقي، وادان في البيان الذي اصـدره بهـذه المناسـبة العمـل     

بأن دماء شهداء االمة سوف تطهـر ارض  : ان الذي اقترفته االيادي االجرامية، واضافاالجرامي الجب
  .فلسطين المقدسة من دنس االحتالل الصهيوني

بأن اغتيال القادة المخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني يترافق مع مسـار تصـفية القضـية    : وقال
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  .وإنهاء جذوة المقاومة في االمة الفلسطينية، ليتمكن العدو من تمرير مخططاته االستيطانية
كما ادان قرار الكونغرس االمريكي نقل السفارة االمريكية من تل ابيب الى القدس المحتلة، باعتباره 
يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، كما ان هذا القرار يتعارض جوهريا مع قرارات الشـرعية  

  .الدولية
 بيانـا بتـاريخ   .. لساحة البحرانية، اصدر االمين العـام للجبهـة  وفيما يتعلق بالمستجدات على ا

لم يكن ما حصل في بالدنا من تطورات في اآلونة االخيرة شيئا مستغربا، فقد : م جاء فيه26/10/1995
تعودت السلطات الحاكمة في البحرين على اسلوب الخداع والتضليل والمناورات السياسية الماكرة، ولذلك 

  .السلطة لن تقدم على أية خطوات حقيقية من شأنها معالجة االوضاع التي تعاني منها بالدنافقد توقعنا ان 
وإننا ومن منطلق المسؤولية الدينية والتاريخية نود ان نلفت انتباه ابناء شعبنا الى االمـور  : واضاف

  :التالية
فـوت الفرصـة علـى    االلتزام بالوحدة الداخلية بين جميع أبناء الشعب بمختلف آرائهم حتـى ن / 1

  .المغرضين والحاقدين
ندعوا اخواننا الطلبة والطالبات لمواصلة مسيرة االنتفاضـة المباركـة والبـدء باالعتصـامات     / 2

  .والمسيرات السلمية
التعبير عن االحتجاج على استمرار سياسة الظلم واالستبداد بالكتابة على الجدران ورفع شعارات / 3

  .ة والمشروعةاالنتفاضة ومطالبنا العادل
احياء ذكرى شهداء االنتفاضة االبرار في نفوسنا وذلك بالتضامن الدائم مع عـوائلهم وزيـارة   / 4
  .   قبورهم
  .التضامن مع المعتقلين جميعا محكومين وغير محكومين/ 5

وليكن واضحا لنا جميعا ان الخروج من االزمة التي تعاني منها بالدنا لن يكون اال بتحقيق المطالب 
  : الساسية والتي تتمثل  فيا

  .أ ـ تطبيق الديمقراطية واجراء انتخابات شاملة
  .ب ـ اطالق الحريات واحترام حقوق االنسان

  .ج ـ وضع دستورعصري ينظم عالقة الحاكم بالمحكومين
  .د ــ احترام قيم شعبنا ومبادئه

 بـأن هـذه   : سى، قـال وفي تعليق له على االحكام الصادرة بحق المجاهدين الطريفي والسيد عي
المحاكمات تعتبر ــ كما عبر عنها أبناء شعبنا ــ محاولة السلطة الحاكمة معاقبة شعبنا بسبب تفجيره 

  .لالنتفاضة، ورفضه المساومة على مطالب الشعب االساسية
بأن النظام القضائي في البحرين يفتقد الى المصداقية، حيث انه يخضع لتوجيهات جهـاز  : واضاف

لة بصورة خاصة، والتدخل السافر في شؤونه من قبل رئيس السلطة التنفيذية خليفة بن سلمان آل أمن الدو
  .خليفة

  اضراب الشخصيات المعارضة عن الطعام ¨
تستمر بعض الشخصيات المعارضة في اضرابها عن الطعام لليوم السابع على التوالي فـي مكـان   

نقل االستاذ : منطقة بني جمرة، وفي آخر التطورات كانفي ) ع(اعتصامهم في جامع االمام زين العابدين
عبدالوهاب حسين يوم امس السبت الى المستشفى بعد ان فقد الوعي نتيجة لالضراب عن الطعام، ولكنـه  

  .عاد الى مكان االعتصام بعد أن أفاق
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م، ونقلت مصادر موثوقة بأن الحكومة مستمرة في رفضها االستجابة لمطالب المضربين عن الطعا
وانها ليس في نيتها االستجابة لهم، بل على العكس من ذلك فهي تتمسك بموقفها المتعنت والرافض التخاذ 

  .أي خطوة باتجاه ايجاد حل لالزمة
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  )94: (الرقم
  م27/11/1995: التاريخ

  
والتذمر تسود الشارع البحراني وذلك بسبب امعان السطة في اسـتفزاز  حالة من السخط والغضب 

وتحدي المشاعر الشعبية، وقد تمثل ذلك في مجموعة من االجراءات والقرارات العدائيـة، ممـا يهـدد    
  .بانفجار االوضاع، خصوصا وان الذكرى السنوية االولى لالنتفاضة الشعبية باتت على االبواب

م اصدرت محكمة االستئناف المدنية العليا، مجموعـة مـن االحكـام    27/11/1995فاليوم االثنين 
ومـن  . الجائرة على بعض المواطنين، ممن اتهموا بالمشاركة في انشطة االنتفاضة في منطقة نويـدرات 
  .المعروف ان االحكام الصادرة عن هذه المحكمة هي احكام مبرمة غير قابلة للنقض او االستئناف

ر االحكام الجائرة، سارت مظاهرات طالبية في مدرسة الشيخ عبداهللا الثانوية واثر شيوع خبر اصدا
الصناعية في مدينة عيسى احتجاجا على تلك االحكام، وقد ردد المتظاهرون شعارات معاديـة للسـلطة   
الحاكمة واجراءاتها التعسفية، وعلى الفور قدمت قوات الشغب الى المدرسة، وامطروا المتظاهرين بقنابل 

ومن ثم عمـدت قـوات   . غاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فرد عليها الطلبة برشقها بالحجارةال
  .من المدرسين ومجموعة من الطلبة) 2(الشغب الى مهاجمة المتظاهرين وتفريقهم، كما اعتقلت 

 وقد صرح مصدر مسؤول في الجبهة االسالمية لتحرير البحرين تعليقا على تثبيت حكم االعدام بحق
المواطن عيسى احمد حسين قمبر واالحكام االخرى التي تراوحت بين سجن مؤبد واحد، واربعة احكـام  
بخمس سنوات سجن، باالضافة الى تبرئة ساحة اربعة آخرين، بأن هذه االحكام التي صدرت سابقا مـن  

حكمة االسـتناف  م ومن ثم اعيد تثبيتها حاليا من قبل م4/7/1995قبل المحكمة الجزائية الكبري بتاريخ 
المدنية العليا، هي احكام جائرة، حيث ان المحاكمتين المذكورتين يعتريهما القصور، وال تتـوفر فيهمـا   
الضمانات القانونية الجراء المحاكمات العادلة، وذلك لعدة اسباب منها سرية المحاكمات، وعـدم اعطـاء   

الدفاع، واعتماد المحكمة على االقوال المنتزعـة  الدفاع الفرصة الكافية لاللتقاء بالمتهمين العداد مرافعة 
  .من المتهمين تحت التعذيب كدليل وحيد لالدانة

انه على الرغم من الشكاوى والمناشدات التي رفعت للسـلطة بتـوفير محاكمـة عادلـة     : واضاف
بأن السـلطة  : وقال. للمتهمين، اال ان السلطة تجاهلتها تماما، وقدمتهم لمحكمة االستئناف لتثبيت االحكام

الحاكمة في الوقت الذي تعتمد على قوانين صيغت بصورة فضفاضة تتيح الجهزة االمن مساحة واسـعة  
الساءة استخدام هذه القوانين، وتوظيفها لخدمة اجراءاتها القمعية وتشجعها على التجاوزات واالنتهاكـات  

ولم تتم لحد اآلن محاكمة . حقة القانونيةالفظيعة بحق المواطنين، كما توفر لها الحماية من المسائلة والمال
  .أي من المسؤولين ممن اقترفوا عمليات قتل وتعذيب بحق المواطنين

من جهته ادان االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير البحرين، سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ، 
امعانا في نهج السـلطة الحاكمـة   االحكام الجائرة الصادرة عن محكمة االستناف المدنية العليا، واعتبرها 

  . المعادي لتطلعات شعبنا البحراني، وتأكيدا منها على مكابرتها وتحديها لالرادة الشعبية
انه اذا كان هناك وصف يمكن ان يطلق على هذه االحكـام فهـي تعبيـر عـن حالـة      : واضاف

من مغبة االستمرار في سياستها  اننا نحذر السلطة: وقال. الالمسؤولية التي تتسم بها هذه السلطة الغاشمة
العدائية تجاه الشعب واعتمادها نهج المكابرة واالستفزاز لمشاعره، الذي زاد في تعميق الشـرخ وحالـة   
االنفصال التي تسببت فيها تصرفاتها الالمسؤولة، وان عليها مراجعة حساباتها قبل فوات اآلوان، النهـا  

  .بة عن تلك التصرفات وعواقبها الوخيمةسوف تكون هي المسؤولة عن النتائج المترت
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  )95: (الرقم
  م3/12/1995: التاريخ
  

في الوقت الذي تستعد فيه دول مجلس التعاون الخليجي لعقد مؤتمر قمة لهـا يـوم غـد االثنـين     
اثر انتفاضة شعبية، اندلعت في م في مسقط ــ عمان، الزالت البحرين تعيش ازمة سياسية 4/12/1995

مثل هذا الوقت من العام الماضي، حيث كانت شوارع البحرين مسرحا لصدامات بين المتظاهرين العزل 
المطالبين بالتغيير السياسي المتمثل في تطبيق الديمقراطية، وقوات قمع السلطة التي لجأت الـى اسـاليب   

عبية، مما ادى الى سقوط اربعة عشر شـهيدا، واعـدادا   عنف بالغة القسوة في سعيها إلخماد الحركة الش
اخرى من الجرحى، واآلف المعتقلين، وعدد من المنفيين، وقد عاش يومها ملوك وامراء مجلس التعاون 

  .الخليجي تحت هاجس االنتفاضة الشعبية
ها وعلى الرغم من عنف المشهد ودمويته، إال ان المعنيين لم يبادروا الى بحـث القضـية ودراسـت   

وكأنهم غير معنيين بما يدور على ساحة البحرين، حيث ناقشوا مشاكل هامشية، دأبوا على ترديدها فـي  
كل مجلس قمة، اثبتت عدم جدوى مناقشتها، وكانت محل انتقاد اكثر مـن مسـؤول خليجـي، كمـا ان     

، حيـث  مصداقية مجلس التعاون الخليجي كمنظمة اقليمية اصبحت محل تشكيك وتندر نفس المسـؤولين 
  .اثبت هذا المجلس هشاشته وعدم فاعليته

سؤال يتردد على لسان كل مواطن خليجي، متى سيبحث مسؤولوا التعاون الخليجي مستقبل المنطقة؟ 
  وهل ستكون هموم شعوب المنطقة مادة بحث؟ 

علنت من البرنامج المعلن لقمة غد االثنين ال يبدو ذلك ممكنا، واذا كانت انتفاضة شعب البحرين قد ا
عن استحالة تغييب الدور الجماهيري الى ماال نهاية، فإن استمرار حالة التململ الجماهيري تعلـن عـن   
ارهاصات باتجاه التغيير تأتي من خارج االطار الرسمي وحركته البطيئة المملة المتخلفة عن تلبية طموح 

  .شعوب المنطقة، ومحاولتها اللحاق بحركة التطور السريعة
لبحرين باالمس هي محطة التحرك التي لم تنتهي فصولها بعد، فـإن منـاطق اخـرى    واذا كانت ا

مرشحة لاللتحاق بشعب البحرين في تحركه طالما بقي حكام الخليج غير قادرين علـى مناقشـة قضـايا    
  .حقيقية تتعلق بالسياسة واالقتصاد واالجتماع، واهمية اشراك شعوب المنطقة فيها

بالوفرة المالية التي امتصتها حرب الخليج الثانية، مما شكل خلل كبير في  فلم تعد دول الخليج تتمتع
ميزان مدفوعاتها واثر بصورة مباشرة على االنفاق على البرامج االجتماعية، التي كانت تغطـي سـابقا   

  .على العيوب والنواقص في البرامج االخرى
يزانيات تلك الدول، والتبذير الواسع فضغط االنفاق على البرامج االجتماعية الناتج عن العجز في م

للثروة من قبل العوائل الحاكمة، ادى الى بروز حاالت كبيرة من عدم الرضى لدى المواطن الخليجي، بدأ 
  .التعبير عنها يأخذ اشكاال متعددة ومختلفة

فهل يمكن للسلطات الحاكمة ان تعول على المعالجة االمنية القائمة على قمـع واسـكات صـوت    
  .نشك في ذلك! ارضة الشعبية كحل وحيد ودائم؟المع

  :تحرك الطالب ¨
اضرب طالب مدرسة الشيخ عبداهللا الصناعية الثانوية، في مدينـة عيسـى، ومدرسـة الجابريـة     

م احتجاجا على سياسـة  3/12/1995الصناعية الثانوية، في الزنج عن الدراسة، صباح هذا اليوم االحد 
لتربية والتعليم الحالي، الذي فتح ابواب المـدارس امـام قـوات وزارة    الحكومة ممثلة في سياسة وزير ا
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  .الداخلية، للتدخل في شؤون الطلبة، واقتحام المدارس واالعتداء على الطالب
ويبدوا ان التدخل السافر لوزارة الداخلية في شؤن وزارة التربية والتعليم، يأتي كسياسة معتمدة من 

وزير التربية الحالي هو عسكري سابق، حيث بدأ في تطبيق بعـض  قبل رئاسة الوزراء، خصوصا وان 
القوانين واللوائح في المدراس التمت لسياسة وزارة التربية والتعليم بصلة، مما أثار امتعـاض واسـتياء   

  .الطلبة الذين بدأوا يعبرون عن احتجاجهم لهذه التصرفات االستفزازية
لصناعية الثانوية، كانوا قد تعرضوا لحملة قمع واسعة ومما يجدر ذكره فإن طلبة مدرسة الجابرية ا

السالم (م اثناء الدوام الرسمي، حيث رفضوا االمتثال لفرض ترديد 29/11/1995يوم االربعاء الماضي 
والتنديد بالسلطة الحاكمة، وعلـى  ) اهللا اكبر(في طابور الصباح، وبادروا الى الهتاف بنداءات ) االميري

في شاحنات كبيرة، قامت بتطويق المدرسة  واالعتداء على الطالب واعتقال  الفور حضرت قوات شغب
  . اعدادا كبيرة منهم، نقلوا في شاحنات قوات الشغب الى مركز العدلية

  :حقوق االنسان ¨
تتواصل انتهاكات حقوق االنسان بصورة مستمرة، فالى جانب اعتقال عدد كبير من طلبة مدرسـة  

المـواطن  :  الثانوية في الزنج، يوم االربعاء الماضي، اعتقلت قواتت ااالمن كل مـن الجابرية الصناعية 
  .مهدي سهوان، والمواطن عبدالشهيد علي جاسم الثور، من منطقة السنابس
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  )96: (لرقما
  م5/12/1995: التاريخ

  
  ..األنتفاضة المتجددة : البحرين 

  
في الذكرى السنوية االولى للتفاضة الشعبية في البحرين تشن السلطات الحاكمة حملة قمعية مركزة في 
الوسط الطالبي، متصورة أنها بهذه االساليب البربرية ـ التي عفى عليها الزمن ـ تستطيع أن تسكت 

ذي الينام على الظلم المعارضةالمستمرة لهذا الشعب المقدام من خالل إسكات شعلته المتوهجة وضميره ال
، إن حماقة السلطة وتصرفاتها الرعناء هي خير دليل على عدم صالحيتها )طالب البحرين الشجعان(

إلدارة شؤون البالد، كما أن هذه اإلحتجاجات المتواصلة من قبل أبناء الشعب هي خير دليل ـ كذلك ـ 
ولذلك فإننا في الجبهة اإلسالمية على رفض الشعب لهذه السلطة وعدم رغبته في تحمل الظلم أكثر، 

لتحرير البحرين نرى أن الحل والمخرج لإلزمة التي تعيشها البالد هو في اإلستجابة الفورية من قبل 
  :السلطة لمطالب شعبنا العادلة والمشروعة، والتي تتمثل في

  .تطبيق الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة شاملة/ 1
  . إطالق الحريات العامة/ 2
  .إحترام حقوق االنسان/ 3
  .إيجاد دستور عصري يلبي مطالب وطموحات شعبنا/ 4
  .إحترام القيم والمبادىء التي يؤمن بها شعبنا/ 5 

ومن دون ذلك فإننا النرى حال في المستقبل القريب، بل إننا نحذر من إسـتمرار دوامـة العنـف    
  .المتمثل يوميا في أساليب السلطة الغاشمة

د قام طالب مدرسة الجابرية الثانوية للبنين بإحتجاجـات يـوم أمـس االثنـين     وفي هذا السياق فق
على أساليب التفتيش واإلعتقاالت العشوائية التي تقوم بها قوات شغب ومخابرات السلطة ) م4/12/1995(

  .ساعات قبل إطالق سراحهم 3طالبا واحتجزوا لمدة  50في المدارس، وأعتقل على اثر ذلك 
الشغب مدرسة النعيم الثانوية للبنين، وقامت بإعتقال الطالب حسين رمضان من كما حاصرت قوات 

  .داخل الفصل، وأعطت أوامرها لفصل الطالب عدنان السيدناصر حيث سلم ورقة فصل من المدرسة
م في مدرسة الشيخ عبداهللا الثانوية الصناعية بمدينة عيسى تم إعتقال 29/11/1995ويوم االربعاء 

  :الطالبان
  م1978جواد عبداهللا حسن فتيل، مواليد ــ 

  م1979ــ حبيب عبداهللا حسن فتيل، مواليد 
وهما من منطقة بني جمرة ويدرسان بالصف االول الثانوي، أعتقال ضـمن حملـة تفتـيش علـى     

  .المدارس والتي تتم بناء على خطة يشرف على تنفيذها وزير التربية والتعليم بالتعاون مع أجهزة االمن
بالذكر ان والدة الطالبين امرت اوالدها اآلخرين بالبقاء في البيت خوفا من خطر االعتقـال  والجدير 

او االعتداء عليهم بالضرب من قبل قوات االمن، وينقل ان كثيرا من االمهات والعوائل تقوم بنفس الفعل، 
  .حفاظا على سالمة أبنائهم، حيث ان االعتقاالت في اوساط الطلبة مستمرة

م في مدرسة الجابرية الثانوية 6/12/1995قع خروج تظاهرات احتجاجية غدا االربعاء ومن المتو
  .ومدرسة الشيخ عبداهللا الثانوية ومدرسة النعيم الثانوية إحتجاجا على تلك الممارسات الجائرة

ومن المالحظات الالفتة للنظر عودة الكتابات الجدارية بكثافة، حيث تنتشر الشـعارات المناهضـة   
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  .ة والمؤكدة على المطالب الشعبية العادلةللسلط
  :بيان االمين العام للجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين ¨

سماحة الشيخ محمد علي المحفـوظ إجـراءات    أدان االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير البحرين
ة والمشـروعة وأكـد   السلطة القمعية ودعا الناس الى مواصلة اإلنتفاضة قدما نحو تحقيق المطالب العادل

سماحته بمواقف طالبنـا االعـزاء    سماحته على ضرورة تقوية الوحدة والتالحم بين أبناء الشعب، واشاد
الذين نعتبرهم طالئع التحرير في بالدنا بإذن اهللا، ودعاهم الى تطوير اساليب الصراع ضد السلطة، كمـا  

عمال وحرفيين للوقوف صفا واحدا امـام  طالب القطاعات االخرى من علماء وتجار ومهندسين واطباء و
  .السلطة الغاشمة

سماحته أطراف المعارضة بتكثيف الجهود والعمل المشترك ضمن ثوابت حضارية لصياغة  وطالب
حاضر البالد ومستقبلها، وأكد سماحته أن ال خيار مع سلطة دكتاتورية سوى إستمرار االنتفاضة حتـى  

  .نحقق مطالبنا العادلة والمشروعة
إن الثقة باهللا العزيز الجبار والتوكل عليه والثفة بانفسنا فقط هي مـا  : ختتم األمين العام بيانه قائالوإ

نحتاجه للوصول الى اإلنتصار بإذن اهللا وقد اثبت هذا الشعب االصيل قدرة فائقة في مواجهـة التحـديات   
مام الرأي العام بنعم صريحة ويبقى على المعارضة ان ترتفع الى مستوى التحدي فتعلن خطابها واضحا ا

  .للديمقراطية الشاملة وال لإلستبداد الحاكم في بالدنا بكل اشكاله
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  )97: (الرقم
  م13/12/1995: التاريخ

  تدخل سعودي سافر: البحرين

انتشار اكثرمن اربعة اآلف جندي م على 13/12/1995استيقظت البحرين فجر هذا اليوم االربعاء 
سعودي وستين دبابة كانت قد عبرت جسرالملك فهد الى البحرين خالل اليومين الماضـيين فـي جميـع    
المناطق وخاصة المنطقة الشمالية، في خطوة وصفها المراقبون بانها تصعيد في حالة التوتر التي تسـود  

ى السنوية االولى لسقوط اول شـهداء االنتفاضـة   هذه الجزيرة، وتنذر بوقوع مواجهات عنيفة في الذكر
  .الشعبية

وكانت انباء متواترة اكدتها مصادر المعارضة البحرانية خالل اليـومين الماضـيين، ان سـلطات    
البحرين استقدمت المئات من قوات االمن السعودية في خطوة استفزازية وذلك قبل ايـام مـن الـذكرى    

دت الى سقوط اكثر من اربعة عشر شهيدا، وعشرات الجرحـى واآلف  االولى النطالقة االنتفاضة التي ا
  .المعتقلين خالل عام من االنتفاضة

من جهة اخرى اكد بيان صادر عن الجبهة االسالمية لتحرير البحرين اليوم ان طلبة جامعة البحرين 
م وذلك احتجاجا على والعديد من المدارس الثانوية و االعدادية بدأوا اضرابا عن الدراسة صباح هذا اليو

االعتداءات الوحشية التي تقوم بها قوات الشغب والمخابرات بحق طلبة المـدارس وهيئاتهـا التربويـة    
) 21(واغالق سلطات االمن البحرينية لمدرسة الجابرية الثانوية، واعتقال العشرات من الطلبـة وتقـديم   

  : عاما، وهم) 14(طلبة لم تتجاوز اعمارهم  )3(طالبا الى المحاكمة صباح هذا اليوم االربعاءعرف منهم 
  سيد موسى سيد سلمان / 2سيد باقر سيد يوسف سيد هاشم   / 1
  .سيد طه سيد علوي سيد هاشم، وجميعهم من منطقة جنوسان/ 3

ان شعب البحرين الذي تحرك للمطالبة بحقوقه العادلـة والمشـروعة   : وقال بيان الجبهة االسالمية
ء االزمات والمشاكل التي تعاني منها البالد على جميع االصعدة وبطرق سـلمية،  وسعى بجدية الى انها

تكتنفه اليوم حالة من السخط والغضب والترقب، نتيجة لسياسة االرهاب والرعب التي فرضتها السلطات 
  .الحاكمة ويقوم بتنفيذها المرتزق البريطاني آيان هندرسون، واجهزته االمنية

ا المجاهد قد عقد العزم على مواصلة جهاده من اجل نيل حقوقـه العادلـة   ان شعبن: واضاف البيان
والمشروعة بكل صبر وشجاعة ولن يوقفه قمع السلطة ولن تخيفه جحافل المرتزقة والدبابات السعودية، 

  .مؤكدا ان الحل يكمن في االستجابة الكاملة للمطالب الشعبية في الحرية والديموقراطية
العام للجبهة االسالمية لتحرير البحرين سماحة الشيخ محمد علـي المحفـوظ    الى ذلك حياّ االمين

نضال الطلبة المستمر في مواجهة سلطات القمع واالرهاب، واهاب بمبادرة االضـراب عـن الدراسـة    
واصفا ايها بانها مبادرة تستحق التقدير واالعجاب، ودعى الى التالحم الوطني بين جميع فئات الشعب من 

ل المؤامرات التي تحيكها السلطة للنيل من الوحدة الوطنية، واكد على تشديد الجهاد مـن اجـل   اجل افشا
  .انجاز المطالب الشعبية

كما ادان التدخل العسكري السعودي السافر في الشؤون الداخلية للبحرين والموجـه ضـد شـعبنا    
فزازية عامل تصـعيد خطيـر   االعزل وطموحه في الحرية والديموقراطية، معتبرا ان هذه الخطوة االست

لحالة التوتر التي تسود المنطقة ويهدد بتقويض االمن واالستقرار، وداعيا الحكومة السعودية الي سـحب  
  .قواتها فورا والكف عن التدخل في شؤون البحرين واستعداء شعبها المجاهد
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  )98: (الرقم
  م19/12/1995: التاريخ
   

شككت مصادر المعارضة في البحرين في نية الحكومة القيام باالستجابة للمطالب الشعبية او القيـام  
بخطوات إلصالح االوضاع، او ما ادعت به من القيام باطالق سراح اعداد كبيرة من المعتقلين حسب ما 

  . كان يصور خطابها االعالمي خالل هذا االسبوع
واصلة سلطات االمن القيام بحمالت مداهمة واعتقاالت عشوائية، شملت وافادت تلك المصادر الى م

  :العديد من المناطق، وقد عرف من بين المعتقلين مايلي
  سنة33كاظم المعلم، سترة،/ 1
  .سنة17عبدالمنذر محسن طالق، سترة، /2
  سنة19عبداالمير ابراهيم، سترة،/ 3
  .سنة24رضي الخالص، سترة، / 4
  سنة18احمد، سترة،سيد محمود سيد / 5
  سنة25باقر االسفالي، سترة، / 6
  سنة 25سيدرضي، سترة، / 7
  .سنة24حسين النشابة، الدراز، / 8

من جهة اخرى واصل طالب مدارس النعيم والجابرية والشيخ عبداهللا، االضـراب عـن الدراسـة    
  .لالسبوع الثاني على التوالي

زالت تتعرض لحمالت تفيش وانتهاك لحرماتهـا   الجذير بالذكر ان المدارس بشكل عام والجامعة ما
  .والقيام باعتقاالت في صفوف الطلبة

  : من الحاالت العديدة النتهاكات حقوق االنسان، رصدت مصادرنا مجموعة من تلك الحاالت
سنة، المنامة، طالب، المعتقل منذ سبعة شهور، تم السماح لعائلته 16ـ عبداهللا احمد عبداهللا علي، 1

  .يث اكدوا ان المذكور قد فقد احدى عينيهبزيارته ح
سنة، جنوسان، اعتقـل اثنـاء رجوعـه للبحـرين، يـوم االحـد       20ـ محمد جعفر المحاري،   2

  .م وال يزال معتقل حتى اآلن17/12/1995
سنة، من منطقة عـالي،  35سنة، وعبدالعزيز الجالوي، 20امير العالي، : ـ تم استدعاء، كل من3

  .قبل اجهزة االمنوذلك للتحقيق معهم من 
سنة، المنامة، طالب، والمعتقل منذ سـبعة اشـهر،   17ـ تم اطالق سراح حسين عبدالصاحب،   4

  .وذلك منذ اربعة ايام، حيث تبين انه ال يستطيع الحركة اوالقيام
الى ذلك حياّ االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير البحرين سماحة الشيخ محمد علـي المحفـوظ   

المستمر في مواجهة سلطات القمع واالرهاب، واهاب بمبادرة االضـراب عـن الدراسـة     نضال الطلبة
واصفا ايها بانها مبادرة تستحق التقدير واالعجاب، ودعى الى التالحم الوطني بين جميع فئات الشعب من 

ـ  ن اجـل  اجل افشال المؤامرات التي تحيكها السلطة للنيل من الوحدة الوطنية، واكد على تشديد الجهاد م
انجاز المطالب الشعبية والمشروعة، واضاف ان الحق بؤخذ وال يعطى، وان من ينتظر حصول معجزات 

  .من قبل السلطة فهو واهم
ودعى اطراف المعارضة وأبناء الشعب لفهم حساسية المرحلة التى تمر بها البحرين، وفهم مناورات 

  .السلطة واالعيبها
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  )99: (الرقم
  م26/12/1995: التاريخ

   
معززة بقـوات  ) المخابرات(إستمرت السلطة في إستفزازاتها المتعمدة حيث قامت قوات أمن الدولة 

م بمحاصرة مسجد مؤمن في العاصـمة المنامـة،   25/12/1995مكافحة الشغب مساء يوم امس االثنين 
ية بذلك االحتفال السنوي الذي يقام بمناسبة ذكرى ميالد سيد وإخالئه من الحضور، وعمدت الى إقفاله ملغ

  .، ثم قامت هذه القوات بتفريق الحضور ومالحقتهم الى خارج المنطقة)ع(الشهداء االمام الحسين بن علي
من جهة اخرى بارك االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير البحرين، سماحة الشيخ محمـد علـي   

  ).ع(مي والشعب البحراني، ذكرى ميالد سيد الشهداء االمام الحسين بن عليالمحفوظ، للعالم االسال
الذي رفض الخضوع الى الظلم وآثر ) ع(ودعا سماحته الشعب الى التمسك بنهج ابي عبداهللا الحسين

االستشهاد على االستسالم للباطل،  كما أدان قيام السلطة بتعطيل االحتفال الديني الذي يقام سـنويا بهـذه   
  .مناسبة في مختلف مناطق البحرين ومنها مسجد مؤمنال

واعتبر سماحته ان الحرب على المقدسات والقيم ليست شيئا غريبا علـى السـلطة الحاكمـة فـي     
البحرين، والتي تؤكد االحداث يوما بعد آخر بأنها غير جديرة بثقة هذا الشـعب الصـامد، واكـد علـى     

  : ضرورة مواصلة الجهاد من اجل تحقيق المطالب الشعبية المشروعة، المتمثلة في
  .مقراطية وإجراء انتخابات حرة شاملةتطبيق الدي/ 1
  . إطالق الحريات العامة/ 2
  .إحترام حقوق االنسان/ 3
  .إيجاد دستور عصري يلبي مطالب وطموحات شعبنا/ 4
  .إحترام القيم والمبادىء التي يؤمن بها شعبنا/ 5 

ينية، فقد تـم  ومما يجدر ذكره أن هذه ليست المرة االولى التي تقوم فيها السلطة بإغالق مؤسسات د
م أثناء إقامة مجلس الفاتحة على روح المرجع الـديني آيـة اهللا   21/8/1993إغالق حسينية القصاب في 

العظمى السيد عبداالعلى السبزواري، واعتقال مجموعة من المؤمنين على رأسهم إداري المـأتم السـيد   
  . علوي السيد محسن العلوي

م ذكرى أربعينية آية اهللا العظمى السيد محمد رضا 19/1/1994كما تم اغالق مسجد مؤمن بتاريخ 
  . الكلبايكاني، بعد مهاجمته من قبل قوات االمن وإحراق موجوداته

  :حقوق االنسان ¨
إستمرارا في النهج القمعي واصلت السلطة إعتداءاتها على القطاع الطالبي، حيث تم إعتقال أعدادا 

  :أخرى من الطلبة، عرف منهم
  .سنة، سترة، طالب جامعي21ربيع، علي حبيب آل / 1
  .سنة، سترة، طالب جامعي21عادل الغنام، / 2

  .م من جامعة البحرين20/12/1995اللذان تم اعتقالهما يوم االربعاء الماضي 
  .اعتقال االستاذ مهدي ربيع مدرس مادة االقتصاد في مدرسة احمد العمران/ 3

  :كما تم اعتقال كل من
  .يسىعباس عبدعلي، مدينة ع/ 1
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  .نايف المديني، مدينة عيسى/ 2
  .م23/12/1995ياسر العصفور، السنابس، اعتقل بتاريخ / 3
  .سنة، جنوسان، عامل23حسن يوسف عبدالرسول، / 4
  .سنة، جنوسان، عامل20علي مكي عبدالنبي، / 5
  .سنة، جنوسان، طالب17ناصر يعقوب يوسف، / 6
  .المحامي أحمد الشمالن/ 7
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  )100: (الرقم
  م29/12/1995: التاريخ

تأكيدا على نهج السلطة المعادي لتوجهات شعبنا وتطلعاته لتحقيق طموحاته في المشاركة في القرار 
البحـرين  السياسي كحق من حقوقه التي تؤكد عليها طبيعة أنظمة الحكم الديمقراطي، واصلت السلطة في 

قامت قوات االمن بمحاصرة قريـة  ) م29/12/1995الجمعة (ممارساتها القمعية، فمنذ صباح هذا اليوم 
الدراز ومنعت الناس من الدخول إليها وذلك لمنع إحياء ذكرى الشهداء التي أعلن عن إقامتها مسبقا فـي  

الصالة، في سياق حملة مركزة  مسجد االمام الصادق، كما قامت بمنع الشيخ عبداالمير الجمري من إقامة
فـي  ) ع(ضد أي تجمع ديني أو شعبي حيث قامت بمنع االحتفال بذكرى ميالد االمام الحسين بـن علـي  

مسجد مؤمن بالمنامة ليلة الثالثاء الماضي، ومنعت إقامة إحتفال آخر بالمناسبة في قرية الدراز وأغلقـت  
وذلك تخوفا منها من أن تتحول هذه االحتفـاالت الـى   مسجد االمام الصادق المزمع إقامة االحتفال فيه، 

  .منطلقا لتجدد اإلحتجاجات الشعبية التي عمت البحرين خالل الفترة السابقة من العام الحالي
من جهته أدان االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير البحرين، سماحة الشيخ محمد علـي المحفـوظ   

نهج إستبدادي معادي لتوجهات شعبنا المجاهد، وأضـاف بـأن    ممارسات السلطة الحاكمة التي تعبر عن
السلطة اليمكن الوثوق في وعودها الن هذه الوعود كاذبة وما هي إال محاولة إللتقاط االنفاس، وإعـداد  

كما هنـأ  . النفس لمواجهة حركة شعبنا الذي يتطلع نحو تحقيق نظام الحرية السياسية والعدالة اإلجتماعية
لعالم والشعب البحراني المجاهد بالعام الميالدي الجديد، وتمنى أن يكون هذا العـام هـو   سماحته شعوب ا

عام العدالة والتحرر من قيود اإلستبداد والطغيان وناشد أصحاب الضمائر ومحبي الحرية في كل مكـان  
  :التضامن مع شعب البحرين في تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة وتتمثل في

  .اطية وإجراء إنتخابات حرة شاملةتطبيق الديمقر/ 1
  .إحترام حقوق االنسان/ 3.  إطالق الحريات العامة/ 2
  .وضع دستور عصري يلبي مطالب وطموحات شعبنا/ 4
  .إحترام القيم والمبادىء التي يؤمن بها شعبنا/ 5 
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  )101: (الرقم
  م30/12/1995: التاريخ

   
احتشد ما يقارب من اربعمائة شخص في مقبرة منطقة بني جمرة التي كانـت تحاصـرها قـوات    

م وذلك ردا على اجراءات السـلطة  29/12/1995مكافحة الشغب وقوات امن الدولة، يوم امس الجمعة 
القمعية التي منعت بموجبها عدة احتفاالت شعبية في مناطق مختلفة من البحرين، حيـث كـان يفتـرض    

، واحياء لذكرى شهداء االنتفاضة خالل االربعة االيام الماضـية،  )ع(ها بمناسبة مولد االمام الحسيناقامت
  .ومحاصرة منزل الشيخ عبداالمير الجمري التي استمرت لما بعد صالة الظهر

وعندما بدأ الحشد بترديد شعارات تندد بالسلطة واجراءاتها التعسفية، عمدت قوات مكافحة الشغب، 
شاحنات كبيرة، باطالق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطـاطي  ) 6(مت على ظهر ستالتي قد

على المحتشدين، واطلقت الرصاص الحي في الهواء، وبدأت بمطاردتهم مما ادى الى حدوث مناوشـات  
مـواطنين مـن منطقـة    ) 5(بين المتظاهرين وقوات الشغب والمخابرات، وقد اعتقلت تلك القوات خمسة

  .ازالدر
وفي تطور آخر، سارت تظاهرات في منطقة الديه في تمام الساعة السادسة من مساء يـوم امـس   

م منددة بالسلطة الحاكمة، ومطالبة باطالق سراح جميـع المعتقلـين السياسـيين،    29/12/1995الجمعة 
ـ   ادرت واالستجابة للمطالب الشعبية العادلة والمشروعة، وعلى الفور وصلت قوات قمع السلطة حيـث ب

باطالق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين، واطالق الرصاص الحي في 
الهواء، مما حدى بالمتظاهرين للرد عليها بقذفها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وقد استمرت التظاهرات 

  .القواتلمدة تزيد على الساعتين، تخللتها اشتباكات متواصلة بين المتظاهرين وتلك 
وتسود البحرين حاليا حالة من التوتر الشديد نتيجة الجراءات السلطة التعسفية واستفزازها المتعمـد  

  .للمشاعر والقيم والمبادئ التي يؤمن بها شعبنا، وتحديها لالرادة الشعبية
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  )102: (الرقم
  م4/1/1996: التاريخ

  
اصدرت رئاسة جامعة البحرين قرارات منحت بموجبها قوات االمن صالحيات واسعة للتدخل فـي  
شؤون الجامعة، وتأتي هذه الخطوة مكملة الجراءات السلطة القمعية تجـاه مؤسسـات وزارة التربيـة    

لـى وزارة التربيـة   والتعليم، التي تكاد تصبح تحت ادارة وزارة الداخلية المباشرة، في الوقت الـذي تتخ 
وجـاء فـي   . والتعليم ممثلة بشخص وزيرها المعين في التغيير الوزاري االخير، عن تحمل مسؤولياتها

القرارات الصادرة عن رئاسة الجامعة، بأنه يسمح لقوات االمن بالدخول للحرم الجـامعي واعتقـال أي   
  .كطالب حتى ولو كان في قاعات المحاضرات، من دون ابراز أي اذن بذل

اضافة لذلك ورد تحذير يخص اساتذة الجامعة، جاء فيه بـأن أي اسـتاذ جـامعي يتعـاطف مـع      
  .المعارضة ويبرز تعاطفه، سوف يتعرض للفصل والمالحقة من قبل جهاز امن الدولة

من الجدير ذكره فإن قوات القمع كانت قد اقترفت مجموعة من االعتداءات على عدد من المدارس 
التربوية خالل الشهر الماضي، منها مدرسة الجابرية الصناعية، مدرسة الشيخ عبداهللا والطالب والهيئات 

الصناعية، مدرسة النعيم الثانوية، مدرسة السلمانية، مما حدى بأولياء امور الطلبة بمنع أبنائهم من الذهاب 
ادروا الى تقـديم  للمدارس حفاظا عليهم من التعرض لالعتداء والتنكيل على ايدي قوات االمن، ومن ثم ب

خطاب احتجاج موجه الى وزير التربية والتعليم، مستنكرين فيه هذه االعتداءات وعدم قيام وزير التربية 
والتعليم بتحمل مسؤولياته في حماية حرم المدراس، ووقف االعتداءات عليهم من قبـل قـوات االمـن،    

  .وطالبوه بتحمل مسؤولياته
رساتها القمعية واعتداءاتها بحق المواطنين، حيـث شـنت   من جهة اخرى واصلت قوات االمن مما

حمالت اعتقال طالت اعدادا من المواطنين، وتزامنت هذه االعتقاالت مع حالة التوتر التي تسود البحرين، 
  :وقد عرف من المعتقلين كل من

  م30/12/1995سنة، من المنامة، اعتقال بتاريخ 27رضا احمد عبداهللا علي المخلوق، 
سنة، محاولة اعتقاله، وعندما لم تتمكن من 29ت قوات االمن منزل المواطن سامي بوحمد، كما طوق

سـنة، مهـدي بوحمـد،    38العثور عليه، قامت باحتجاز خمسة من اخوته كرهائن وهم، فيصل بوحمد، 
سنة، واخبرت عائلته بانهم سوف 26سنة، ناصر بوحمد، 30سنة، جعفر بوحمد، 33سنة، علي بوحمد، 35

  .تجازهم الى ان يقوم سامي بوحمد بتسليم نفسهيتم اح
  :م اعتقل كل من 31/12/1995وفي يوم 

  سنة، عامل 18عباس علي عثمان / 2سنة، عامل  20جمعة علي عثمان/ 1
  سنة، طالب16جعفر علي الجشي / 4سنة، طالب 16سعيد علي الجشي/ 3
  .حوجميعهم من جزيرة النبيه صال. سنة، طالب16عباس يوسف محسن، / 5

سنة، من منطقة بالد القديم، ومما يجدر ذكره 50م اعتقل الشيخ علي النجاس، 1/1/1996وبتاريخ 
فإن الشيخ كفيف البصر، وكان قد اعتقل في وقت سابق، وألكثر من مرة خالل العام الماضـي، واطلـق   

  سراحه
ـ     ث يـتم  وحاليا يقوم جهاز أمن الدولة بممارسة ضغوط على المشـرفين علـى دور العبـادة، حي

استدعاؤهم والضغط عليهم لمنع ائمة المساجد من اقامة صالة الجماعة، او القاء محاضرات فيها، وذلـك  
في محاولة من جهاز أمن الدولة للتدخل في شؤونها وفرض سيطرته عليها، مما يجدر ذكـره فـإن دور   

شؤونها، وتأتي هذه الخطـوة  العبادة والمآتم مؤسسات اهلية مستقلة، وال يحق لوزارة الداخلية التدخل في 
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  .باتجاه فرض سيطرة وزارة الداخلية على المؤسسات االهلية وخنق االصوات المعارضة
  
  
  

                                      



234 
 

  )103: (الرقم
  م4/1/1996: التاريخ

  بني جمرة تحت الحصار: البحرين

م، وذلـك بسـبب   1996الميالدي الجديـد   تدهور الوضع االمني بصورة متسارعة منذ بداية العام
التصعيد في اعمال العنف من قبل قوات قمع السلطة، ومحاولتها احتواء نشاطات المعارضة عن طريـق  

  .القوة
م وبعد اداء صالة المغرب والعشاء بإمامة الشيخ عبداالمير 4/1/1996ففي مساء هذا اليوم الخميس 

في شمال شرق بني جمرة، هاجمت قوات الشغب وقوات امن ) ع(الجمري في جامع االمام زين العابدين
الدولة الجامع المذكور اثناء القاء الشيخ الجمري كلمة في المصلين، واطلقت قنابل الغاز المسيل للـدموع  
والرصاص المطاطي على الحضور، وعلى االثر وقعت اشتباكات بين الحضور وقـوات الشـغب وتـم    

قد فرضت حالة حصار شديدة على منطقة بني جمرة من قبـل قـوات   اعتقال العشرات من المواطنين، و
الشغب وقوات امن الدولة، وسدت جميع المنافذ ومنع الدخول او الخروج منها، واالوضاع تسودها حالـة  

  .توتر شديدة حتى ساعة اعداد هذا التقرير
ستجابة إلستدعائه ويأتي هذا التصعيد الخطير في اجراءات القمع تلك، بعد رفض الشيخ الجمري اال

م حيث رفض الشيخ الذهاب الـى مركـز   3/1/1996هاتفيا من قبل جهاز امن الدولة يوم امس االربعاء 
  .شرطة الخميس، فأخبروه على الهاتف بأنه ممنوع من اقامة صالة الجماعة والقاء المحاضرات

رة الداخلية تنص على عليكم ان تأتوني بمذكرة منع خطية من وزا: "وكان الشيخ الجمري قد قال لهم
  ".ذلك، اذا اردتموني ان التزم بما تقولون

وفي مساء يوم امس االربعاء ايضا منع اقامة احتفال في منطقة السهلة من قبل جهاز امن الدولـة،  
  .وذلك في إطار مسلسل تصعيد القمع وخنق الحريات ومحاربة الشعائر الدينية
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  )104: (الرقم
  م6/1/1996: التاريخ

   
تواصلت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشغب وأمن الدولة لليوم الثاني على التوالي، حيث   

تحاول السلطة السيطرة على األجواء المتفجرة بعد فترة من الهدوء استغلتها في اعادة ترتيـب صـفوفها   
واتخاذ مجموعة من االجراءات القمعية بهدف احتواء الغضب الجماهيري الذي وتعزيز جهازها القمعي، 

مال الى الهدوء بعد حمالت قمع شديدة  واطالق سراح مجموعة من الشخصيات المعارضة التي سـعت  
الى تهدئة األوضاع على أمل ان تقوم السلطة ببعض الخطوات التي تعزز حالة الهـدوء، ولكـن علـى    

  .ا اتجهت الى التصعيد في اجراءات القمع وتحدي االرادة الشعبية واالستفزاز المعتمدالعكس من ذلك فإنه
م في بني جمرة 4/1/1996م وبعد مواجهات يوم الخميس 5/1/1996ففي مساء يوم أمس الجمعة 

والديه، وقعت مواجهات عنيفة في منطقة القفول بين المتظاهرين وقوات الشغب وامـن الدولـة بقيـادة    
سيارات جيب ) 4(شاحنات كبيرة و أربع ) 4(ليفة الملقب بالشاعر  التي قدمت على ظهر أربع الضابط خ

فـي منطقـة   ) ع(وثالث سيارات تابعة لجهاز امن الدولة حيث عمدت الى اغالق مسجد االمام الصادق 
فـي  ) ديري كوين(القفول وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا، مما حدى بالمصلين للتجمع عند مطعم 

نفس المنطقة، وعلى الفور بدأت تلك القوات في مهاجمة  المتظاهرين واطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل 
للدموع والرصاص المطاطي والحي مما أدى الى وقوع عدد كبير من الجرحى بين المتظاهرين، وانتقلت 

ث كان الشـيخ محمـد   المواجهات بين المتظاهرين وقوات القمع الى مسجد الرحمة في نفس المنطقة حي
الرياش يلقي كلمة في المجتمعين في المسجد، واستخدمت قوات القمع الرصاص المطاطي والحي وقنابل 
الغاز المسيل للدموع، وأمتدت المواجهات بعدها الى مستشفى السلمانية حيث تم نقل الجرحـى للعـالج   

  .هناك، وقامت قوات الشغب بمهاجمة المستشفى
متظاهر في منطقـة الديـه بإتجـاه    )  200(تظاهرة مكونة من مائتين  وفي تطور آخر  سارت  

الشارع العام الممتد من المنامة حتى البديع، وعلى الفور قدمت قوات الشغب وأمـن الدولـة وهاجمـت    
  .المتظاهرين، مما أدى الى وقوع مواجهات وانكفاء المتظاهرين الى داخل المنطقة مرة اخرى

مساءا من يوم الجمعة، توجهت قوة مؤلفة من ثالث سيارات جيب بقيـادة  وفي تمام الساعة التامنة 
الضابط يوسف العربي الى المأتم الحسيني في منطقة النعيم الجهة الجنوبية وقامت بمحاصرة المأتم حيت 
يقام احتفال هناك، أثناء القاء الشيخ علي النجاس كلمة في االحتفال وذلك بعد اطالق سراحه من السـجن  

بأنه يمكن ان يعتقل في أي وقت، وعلى الناس ان تتوقف عن : دينار، ونوه في كلمته)  200(ة بلغت بكفال
  .دفع الكفاالت لهذه الحكومة الظالمة

وفور بدء الشيخ عبداألمير الجمري القاء كلمته، هاجمت قوات الشغب وأمن الدولة المحتفلين مطلقة 
  .لقوات القمع مما ادى الى وقوع مواجهات عنيفةقنابل الغاز المسيل للدموع وتصدى المحتفلون 

حيث تجوب قوات القمـع  ) الشهداء(مما يجدر ذكره أن حالة من التوتر  الشديد تسود شارع البديع  
  .والشغب والشرطة وأمن الدولة المناطق الواقعة على امتداد االشارع

  :حقوق االنسان ¨
، وقد بلغ عدد المعتقلين في اثناء الهجوم على تواصلت عمليات االعتقال في مختلف مناطق البحرين

كما هاجمت قوات أمـن  . معتقال)  20(مسجدزين العابدين، يوم الخميس في منطقة بني جمرة  عشرون 
  :م احد المنازل في منطقة جنوسان واعتقلت كل من4/1/1996يوم الخميس ) المخابرات(الدولة 
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  .وزارة الصحة سنة، موظف في 27عبدالكريم محسن المحاري، / 1
  )تخصص لغة عربية(سنة، طالب جامعي  23جاسم محسن المحاري، /  2

م للمحاكمة مجموعة من المعتقلين من منطقـة  6/1/1996من جهة اخرى سوف يقدم اليوم السبت 
  :العكر وهم

  سنة، موظف 22حسين عيسى سرحان، / 1
  سنة، طالب16عبدالشهيد عيسى سرحان، / 2
  سنة، طالب16حميد عيسى سهالن، / 3
  سنة، طالب15منير حسن جاسم، / 4
  سنة، طالب16علي حسن سرحان، / 5
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  )105: (الرقم
  م7/1/1996: التاريخ

  .. صب الزيت على النار: البحرين

من هامش ضئيل للحريات تمثلت  صعدت السلطة الحاكمة في البحرين من اجراءاتها لخنق ما تبقى
بالقوة المسلحة، ) المآتم(في منع إقامة الشعائر الدينية وانتهاك حرمة دور العبادة ومهاجمة المراكز الدينية 

مما ينم عن نية مبيتة لالستمرار في لغة العنف، اال ان ذلك يواجهه تصميم جماهيري واعي للدفاع عـن  
  .العمياء الحريات والتصدي بشجاعة لنهج القوة

وتأتي هذه الخطوات المتصاعدة في مسلسل سياسة االنتقام التي تتبعها السلطة من كل مـا يتعلـق   
بالصوت الشعبي المستقل عن توجه االسلطة، وهي تعمل جاهدة على اخماده، معتقدة انها بهذا االسـلوب  

م، 1994منذ ديسمبر البربري سوف تتمكن من اخماد الحركة الشعبية التي عبرت عن نفسها بصوت عال
  .م1995وتعود اليوم الى التصاعد واالتساع بعد فترة هدوء نسبي ساد األشهر األخيرة من العام االماضي 

ففترة  الهدوء  تلك لم تكن تعني انتهاء الحركة الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي، وتخليهـا عـن   
بأنها باتباعها اسلوب العنف الغاشم سوف تتمكن من مطالبها العادلة والمشروعة، واذا كانت السلطة تعتقد 

السيطرة على األوضاع، فانها ترتكب خطأ جسيما، ألنها بفعلها هذا فهي انما تصب الزيت على النار مما 
يزيد من حالة التوتر الشديد الناتجة عن ممارسات خاطئة أصال نابعة من سياسة التمييز المتعمـد ضـد   

ير من حقوقها، حيث تزداد مساحة الفقر، وتأثير تدهور األوضاع االقتصـادية  األكثرية، وحرمانها من كث
عليها بصورة اكبر، واالتجاه لتركيز السلطة السياسية، وإحتكار الحياة اإلقتصادية بأيدي أقلية تتمثل فـي  

  .العائلة الحاكمة، مما ينذر بإنفجار واسع وشيك
مدرسة النعيم الثانوية الواقعة الـى غـرب   م تظاهر طالب 6/1/1996ففي صباح يوم أمس السبت 

العاصمة المنامة، إحتجاجا على ممارسات القمع العنيفة التي نفذتها قوات الشغب وأمن الدولة خالل االيام 
الماضية وخصوصا اإلعتداءات التي إقترفتها بحق المجتمعين في المأتم الحسيني بالنعيم مسـاء الجمعـة   

ات الى إطالق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على م، حيث عمدت تلك القو5/1/1996
المحتفلين، وإعتدت عليهم بالضرب المبرح مما أدى لوقوع الكثير من اإلصابات في أوساط المحتفلـين،  
كما قامت تلك القوات بتكسير وإتالف محتويات المأتم، وقد قامت قوات الشغب وأمن الدولـة بمحاصـرة   

يبلغ عن وقوع أعمال عنف او إعتقاالت، وقد بلغ عدد المشاركين في التظاهرة  مائـة  المدرسة ولكن لم 
  .طالب) 100(

من جهة اخرى فقد قامت قوات مشتركة من الشغب وأمن الدولة بلغ قوامها مائة جندي مساء أمس 
طنين ، ومنعت الموا)العاصمة(م بمحاصرة المنطقة المحيطة بمسجد مؤمن في المنامة 6/1/1996السبت 

من الوصول للمسجد، حيث كان يزمع إقامة إحتفال بمناسبة النصف من شعبان، ذكرى ميالد االمام الثاني 
  ).عج(عشر المهدي المنتظر

كيلومتر عن العاصـمة   2م فقد شهدت منطقة السنابس التي تبعد 5/1/1996أما مساء يوم الجمعة 
، كما شهدت منطقة كرزكان الواقعة في المنطقة المنامة، مظاهرة إحتجاجا على إجراءات السلطة القمعية

الغربية من البحرين مظاهرة مماثلة ومتزامنة مع المظاهرات التي شهدتها منطقتـي الديـه والسـنابس    
  ).الشهداء(الواقعتان على شارع البديع 
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  :حقوق االنسان ¨
ـ 6/1/1996شنـت سلطات االمـن حملـة إعتقـاالت واسعـة يـوم أمـس السبـت  ي م فــ
، علـى  )بالد القـديم (سيـاق حملتها لقمع الحركة الشعبية المتصاعدة، فقد تم إعتقال الشيخ علي النجاس 

الرغم من أنه لم يمضي على إخالء سبيله أكثرمن يومين، بعد أن دفعت كفالة قدرها مائتي دينـار نيابـة   
قد حث الناس على عـدم   عنه، حيث أنه رفض دفع الكفالة شخصيا، ومما يجدر ذكره فإن الشيخ النجاس

دفع كفاالت للسلطة الظالمة النه اليوجد ما يبرر دفع الكفاالت، وليس هناك مبرر قانوني مقنع إلحتجـاز  
الناس بسبب تعبيرهم عن أرائهم، وكان قد أوضح في كلمته في المأتم الحسيني بالنعيم بأنه يمكن أن يعتقل 

  .في أي وقت
م وذلك بعد صـالتي المغـرب   6/1/1996يوم أمس السبت  كما أعتقل الشيخ محمد الرياش مساء

سـنة، الدمسـتان،   26والعشاء في مسجد الرحمة في منطقة القفول، وأيضا أعتقل المواطن جعفر كاظم، 
  .موظف
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  )106: (الرقم
  م10/1/1996: التاريخ

  
إبتـداء مـن دوار منطقـة    ) الشهداء(إضطرت سلطات االمن في البحرين الى إغالق شارع البديع 

جدحفص قرب المستشفى الدولي حتى تقاطع شارع الملك فيصل المؤدي الى منطقة القفـول والسـلمانية   
م 9/1/1996والمنامة، ومنعت المرور عليه، وذلك إثر إنطالق تظاهرة ضخمة مساء يوم أمس الثالثـاء  

، مـرددة شـعارات منـددة بالسـلطة     )الشهداء(في منطقة الديه، وقد سارت التظاهرة على شارع البديع 
الحاكمة وإجراءاتها القمعية، ومطالبة بإطالق سراح المعتقلين السياسيين، ومؤكدة على المطالب السياسية 

نسان، وإطـالق الحريـات،   واالجتماعية لإلنتفاضة في تطبيق الديمقراطية الدستورية، وإحترام حقوق اال
ومطالبة بإحترام القيم والمباديء التي يؤمن بها شعبنا، وإحترام دور العبادة، وحرية العبـادة والشـعائر   
الدينية التي تعرضت إلنتهاكات واسعة خالل اآلونة االخيرة، وقد استخدمت قوات القمـع قنابـل الغـاز    

لة لتفريق التظاهرة، إال أن ذلك ووجـه بتصـميم   المسيل للدموع، والرصاص المطاطي بكثافة في محاو
المتظاهرين على اإلستمرار في التظاهر، مما أدى الى وقوع مواجهات عنيفة بين المتظـاهرين وقـوات   

مما يجدر ذكره، فإن هذه التظاهرة سارت في نهاية مراسيم فاتحة الشاب حسين ابـراهيم عبـاس   . القمع
ادث إصطدام تسبب فيه أحد أفراد العائلة الحاكمة وفر هاربـا،  سنة، طالب، الذي قتل في ح17مالحسن، 

مـن جهـة   . من دون أن تتخذ أي إجراءات قانونية تجاه المتسبب في الحادث من قبل السلطات المختصة
مدرعات علـى الشـارع   ) 6(اخرى شوهدت يوم أمس قوات من الحرس الوطني السعودي ترافقها ست 

من جسر البحرين ـ السعودية وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمـس    العام قرب منطقة الجسرة القريبة
  . صباحا بتوقيت البحرين) 45/10(وأربعين دقيقة 

إضافة الى ذلك ندد رئيس الدائرة السياسية في الجبهة االسـالمية لتحريـر البحـرين األسـتاذ       
ور العبادة والمراكز الدينية التي عبداالمير العرب باإلعتداءات الهمجية التي تشنها السلطة الغاشمة على د

بأن : وقال في رده على تصريحات بعض مسؤلي السلطة. تصاعدت بصورة ملحوظة في اآلونة االخيرة
هذه اإلعتداءات تعتبر إعتداءا صارخا على المعتقدات والقيم والمباديء التي يؤمن بها شـعب البحـرين،   

لقد كانت هذه : وأضاف. العبادة وإقامة الشعائر الدينيةوتشكل إنتهاكا صريحا لحرمة دور العبادة، وحرية 
المراكز تاريخيا مراكز تجمع جماهيري يومية، ومنابر تعبير حرة ومستقلة، وهي مـن صـلب تقاليـد    
المجتمع البحراني العريقة واألصيلة، حيث لم يستطع ـ حتى المشرع الدستوري ـ الذي صاغ دسـتور    

الحقيقة، بل أنه وضع موادا دستورية صريحة تنص على حرمـة   م، تجاهل هذه1972البحرين في عام 
دور العبادة والمراكز الدينية، وأكدت على حرية إقامة الشعائر الدينية والعبادية، بل وأكثـر مـن ذلـك    
وضعت قيودا مشددة على تصرفات األجهزة األمنية ومنعتها من إنتهاك تلك الحرمات أو التـدخل فـي   

السلطة قد فقدت مصداقيتها تماما، وهي في عدوانها هـذا تـدفع بإتجـاه تـأزيم     ولكن يبدو أن . شئونها
  .األوضاع بصورة كبيرة، وتعلن عن معاداتها لكل ما يمت لهذا الشعب بصلة

  :حقوق اإلنـسان ¨
إستمرت حمالت اإلعتقال في مختلف مناطق البحرين، وقد رصدت عدة إعتقـاالت خـالل االيـام    

/ 2، )سـنة 25(علي حسين مكـي فـردان   / 1:منطقة الخميس، عرف منهممن  4الماضية حيث أعتقل 
) سنة25(كما اعتقل المواطن رضا العجمي/ 3. م7/1/1996، وقد اعتقال يوم السبت )سنة24(عبدالشهيد 

  .م2/1/1996من منطقة المنامة بتاريخ 
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  )107: (الرقم
  م13/1/1996: التاريخ

  
م بين قوات مشتركة من الشغب وأمن الدولة 12/1/1996وقعت مواجهات عنيفة مساء يوم الجمعة 

في منطقة القفول التـي  ) ع(وجموع المصلين الذين وفدوا لتأدية صالة الجماعة في مسجد االمام الصادق
وعمدت تلك القوات الى إطالق قنابل الغاز المسيل للدموع  تقع الى الجنوب الغربي من العاصمة المنامة،

والرصاص المطاطي على جموع المصلين بعد إغالق المنافذ الرئيسية المؤدية للمنطقة، وذلك في تمـام  
  .مساءا بتوقيت البحرين) 16و15(الساعة الرابعة والربع 

في تظاهرة في المنطقة نددوا  وقد ردت الجموع على تلك التصرفات الالمسؤلة لقوات القمع بالسير
خاللها باإلعتداءات المتكررة على دور العبادة والشعائر الدينية، وإجراءات السلطة القمعيـة، وأطلقـوا   

، وأكدوا خاللها عـزمهم علـى   )الخ..الموت آلل خليفة وهيهات منا الذلة، (شعارات معادية للسلطة مثل 
  .مواجهة القرارات المشينة لوزارة الداخلية

كما رددوا مطالب اإلنتفاضة الشعبية المتمثلة في تطبيق الديمقراطية الدستورية، وإطالق الحريات  
العامة، وإحترام حقوق اإلنسان، وإحترام المعتقدات والقيم والمباديء التي يؤمن بها شعب البحرين، وقـد  

  .إستمرت تلك المواجهات قرابة الساعتين
الذي إنتهجته وزارة الداخلية لمواجهة الحركة الشعبية التي بدأت وتأتي هذه المواجهات إثر التصعيد 

م، وقد جعلت السلطة من 1995في البروز بعد فترة هدوء نسبي سادت االشهر االخيرة من العام الماضي
دور العبادة والشعائر الدينية هدفا لهجماتها البربرية بعد اإلعتداءات الوحشية على المدارس، وذلـك فـي   

، السيطرة على دور العبادة ومنـع إقامـة   "إيان هندرسون"ير االمن العام المرتزق البريطاني محاولة مد
  . الشعائر الدينية، وخنق الحريات بصورة تامة في البحرين

ويالحظ المراقبون أن هذه التصرفات الالمسؤلة تزيد من حالة اإلستياء العام الذي يسـود الشـارع   
ع بصورة شاملة، خصوصا وأن صبر الناس قد بدأ ينفذ نتيجـة لفشـل   البحراني، وتهدد بإنفجار االوضا

السلطة الذريع في تحقيق أي تقدم يذكر لحل االزمات الخانقة التي تعـاني منهـا الـبالد، سـواء علـى      
المستويات السياسية أواالقتصادية أو اإلجتماعية، بل أن االوضاع تتجه نحو األسوأ في ظل سياسة معادية 

وأن إتجاه السلطة للتصعيد في نهج العنف ومهاجمة دور العبادة إنما يعبر عن محاولـة  . يةلإلرادة الشعب
  .للهروب من االزمات الحقيقية وتغطية لفشلها في إيجاد حلول ناجعة

  :حقوق اإلنـسان ¨
تواصل السلطة الحاكمة في البحرين سياسة اإلبعاد القسري، فقد قامت بإبعاد اامواطن السيد معتوق 

م، حيث أحتجز في 8/1/1996م بعد رجوعه الى البحرين ييومم االثنين 12/1/1996القدمي يوم الجمعة 
مطار البحرين الدولي طوال هذه المدة، وأخضع أثناؤها لإلستجواب وسوء المعاملة على أيدي جهاز أمن 

  .الدولة
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  )108: (الرقم
  م14/1/1996 :التاريخ

  
تتجه البحرين الى التحول الى سلطة إستبدادية مطلقة، حيث تجاوزت القيود التي تفرضها السلطة على 

االنشطة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، الى حظر ممارسة االدات والشعائر الدينية بصورة 
الهيمنة على وسائل االعالم المرئية وتأتي هذه الخطوات المتصاعدة في ظل سياسة . علنية وجماعية

  .والمسموعة والمقروءة من قبل الدولة، وغياب مؤسسات التعبير الشعبية كالبرلمان
فقد إستمرت حملة السلطة المحمومة على دور العبادة، والشعائر الدينية لإلسبوع الثالث على التوالي 

  .يها في مواجهة سياسة القمع والتنكيلفي محاولة منها لضرب مالذ الجماهير االخير للتعبير عن رأ
وعلى  الرغم من إدعاءات السلطة بأن هجوم قوات القمع على دور العبادة وجموع المصلين، هـو  
بدافع عدم إستخدامها للتحريض السياسي، إال أن كل الوقائع أثبتت أن تلك القوات هي التي تسـببت فـي   

  .وغير المبررة قانونيا على المقدساتإثارة مشاعر الناس، بسبب إعتداءاتها المتكررة 
من شخصيات المعارضـة التـي   ) 7(سبعة  م إستدعاء13/1/1996وفي نفس السياق تم يوم أمس 

تعرضت لإلعتقال في فترة سابقة والذين أطلق سراحهم فيما بعد وذلك ضمن إتفاق لتهدئة االوضـاع، إال  
بة للمطالب الشعبية، زاد من حالة اإلحتقان ودفع أن التصعيد في حالة القمع من قبل السلطة وعدم اإلستجا

الجماهير للرد على إعتداءات قوات قمع السلطة المهينة، والوقوف أمام محاوالتها الرامية الى خنـق مـا   
  .تبقى من الحريات

وقد حاولت السلطة إرغام الشخصيات على التوقيع على تعهد يحظرعليها المشاركة في اإلحتفاالت 
الشيخ عبداالمير الجمري، عبدالوهاب حسين، حسن مشيمع، : لعامة، وهذه الشخصيات هيواإلجتماعات ا

  .الشيح حسين الديهي، سيدفيصل الغريفي، الشيخ علي عاشور، والسيد ابراهيم السيدهاشم
م وكان 13/1/1996مما تجدر اإلشارة اليه فقد سارت تظاهرة في منطقة السنابس يوم أمس السبت 

) الشهداء/ شارع البديع (ين إنطلقوا من أمام نادي السنابس متوجهين الى الشارع العام المتظاهرون ـ الذ 
) 10(ـ يرددون شعارات هيهات منا الذلة، والموت آلل خليفة، وحضرت للمنطقة علـى الفـور عشـر   

  . سيارات شرطة محملة بقوات الشغب لتفريق التظاهرة
حوالي إثنين ونصف كيلومتر عن المنامة العاصمة كما إندلعت تظاهرات في منطقة الديه التي تبعد 

م، باإلضافة الى المصادمات التي وقعت في منطقة القفول جنـوب  12/1/1996في يوم الجمعة الماضي 
غربي المنامة، في الوقت الذي إنطلقت تظاهرة أخرى في منطقة المالكية التي تقع في المنطقة الغربية من 

  .يهالبحرين متزامنة مع تظاهرة الد
م، تم إعتقال المواطن عبدالوهاب حسين بعد إستدعائه مـن قبـل   14/1/1996صباح اليوم االحد 

بالد القديم، الديـه، السـنابس،   : كما قامت قوات االمن بحملة إعتقاالت شملت المناطق التالية. المخابرات
  :المالكية، وكرزكان، عرف منهم

وفـي  . المرحلة الثانوية من منطقـة السـنابس   ابراهيم اسماعيل، وأحمد سلمان، وهما طالبان في
م فقد المواطن يعقوب يوسف جعفر، من منطقة الزنج، أحدى 5/1/1996مصادمات يوم الجمعة الماضي 

  .عينيه نتيجة إصابته برصاصة مطاطية أثناء المواجهات التي حدثت في منطقة القفول
، المنامة، يوم )سنة 31(الخواجة من جهة أخرى أطلق سراح سجين الرأي المجاهد صالح عبداهللا 
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أعوام سجن بسبب مواقفه الجريئـة فـي   ) 7(م، بعد أن قضى أكثر من سبعة 13/1/1996أمس السبت 
نصرة قضايا شعبه، ولم يكن السجن بمثابة عائق له عن مواصلة جهاده في سبيل قضيته ومبادئـه، بـل   

حطات التي خاض فيهـا جهـاده ضـد    على العكس من ذلك فقد إستطاع أن يحول السجن الى أحدى الم
  .جالدي الشعب

في العـام  ) أمنستي(مما يجدر ذكره فإن المجاهد صالح الخواجة كان قد تبنته منظمة العفو الدوليه 
م كأحد سجناء الرأي، وطالبت بإطالق سراحه، إال أن حكومة آل خليفة رفضت اإلذعان الى الرأي 1992

  .العام اإلنساني
  
  
  

                                      
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



244 
 

  )109: (الرقم
  م16/1/1996: التاريخ

  
م في تمام الساعة السابعة والنصـف  15/1/1996إنطلقت تظاهرة في منطقة الديه يوم أمس االثنين 

هيهات منا "و" النصر لإلسالم"و" اهللا أكبر"مساءا بتوقيت البحرين، وقد ردد المتظاهرون نداءات ) 7.30(
أبـد  "و" الموت آلل خليفة"، كما نددوا فيها بالسلطة الحاكمة وإجراءات القمع، حيث ترددت هتافات "الذلة

ورفعوا الفتات تطالب بإطالق سراح الشيخ محمد الريـاش وبـاقي المعتقلـين    ، "واهللا ما ننسى المساجين
  .ولة بهدف تفريق التظاهرةاالخرين، وقد حضرت على الفور قوات مشتركة من الشغب وأمن الد

، حيث )الئشهداء(وأمن الدولة على طول شارع البديع  وإثر إنطالق التظاهرة إنتشرت قوات الشغب
  .تسود حالة من التوتر معظم المناطق الواقعه على امتداد الشارع

وعمدت قوات قمع السلطة الى شن حمالت اعتقال واسعة، عرف من المعتقلين كل من الشيخ حسين 
  . االكرف من الدراز ومهدي سهوان من السنابس

فقد شوهد انتشار لقوات االمن وهي تقوم بعمليات تمشيط للمنطقة، ولـم  ) العاصمة(أما في المنامة 
  .تعرف اسباب تصرفاتها تلك
يوم امس االثنـين  ) المخابرات(ت اعداد كبيرة من قوات الشغب وامن الدولة من جهة اخرى انتشر

م، في منطقة نويدرات القريبة من جزيرة سترة حيث يوجد معمل تكرير النفط، وقد شـوهد  15/1/1996
تواجد كثيف لتلك القوات خصوصا على الشارع الرئيسي المؤدي للمنطقة وجميع المنافد المؤديـة اليهـا   

  .أيضا
سمع صوت انفجار في منطقة عذاري، تبين فيما بعد انه تسبب في اعطاب سيارة نوع كرسيدا، كما 

  .ولم يبلغ عن وقوع اصابات نتيجة لذلك
م، باالضافة الى التظاهرة التي جرت فـي منطقـة السـنابس،    14/1/1996في يوم االحد الماضي 

منددة بالسـلطة الحاكمـة واجـراءات    إندلعت تظاهرات في كل من منطقة بالد القديم ومنطقة نويدرات، 
القمع، واالعتداء على دور العبادة، والشعائر الدينية، مطالبة بإطالق سراح المعتقلـين ومؤكـدة علـى    

  .المطالب الشعبية
وضمن إعتداءات قوات القمع علىالمواطنين، قامت قوات الشـغب ـ يـوم االربعـاء الماضـي      

ب من المرحلة االعدادية اثناء عودتهم من مدرسة جـد  لنقل طال) باص(م ـ بايقاف سيارة  10/1/1996
حفص االعدادية، وهم من مناطق كرانه وجنوسان وباربار وقاموا باالعتداء عليهم بالضرب، مما تسـبب  

  .في وقوع اصابات بليغة في اوساطهم
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  )110(الرقم 
  م17/1/1996: التاريخ

  
م في منطقة الديه فـي تمـام السـاعة    16/1/1996إنطلقت مسيرة ضخمة مساء يوم امس الثالثاء 

، وكانـت  )الشهداء(بتوقيت البحرين، من داخل منطقة الديه بإتجاه شارع البديع ) 19.15(السابعة والربع 
ـ "النصر لالسـالم "و" اهللا اكبر: "تضم نساءا ورجاال، ردد خاللها المتظاهرون نداءات ددوا بالسـلطة  ، ون

ورفعت الفتات تطالب بإطالق سراح المعتقلين وتؤكـد  " الموت آلل خليفة: "الحاكمه حيث ترددت هتافات
  .على المطالب الشعبية في الحرية والعدالة وتطبيق الديمقراطية، واحترام معتقدات وقيم شعب البحرين

) 4(احنة كبيـرة واربـع   وعلى الفور وصلت تعزيزات من قوات الشغب والمخابرات مكونة من ش
، وعمـدت تلـك القـوات ـ فـور      )المخابرات(سيارات تابعة ألمن الدولة ) 4(سيارات شرطة، واربع 

وصولها ـ إلى إطالق قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية والرصاص الحي بكثافـة علـى    
  .المتظاهرين

المنطقة على أغالق ابواب محالتهـم،   كما قامت تلك القوات بإجبار أصحاب المحالت التجارية في
واخذت تجوب " الشهداء"وتواصلت تعزيزات قوات الشغب والمخابرات وإنتشرت على طول شارع البديع 

  .الشارع على ظهر السيارات، وأقامت حواجز مما أدى إلى التوقف التام لحركة المرور عليه
منزلي السيد جميل " المخابرات"لدولة من جهة أخرى فقد داهمت قوة كبيرة مكونة من الشغب وأمن ا

سنة، ) 27(سنة، اعمال حرة، والسيد عبد االمير عبدالوهاب علي الجمري، 39عبدالوهاب علي الجمري،
  .م، وأقتادتهما إلى جهة مجهولة16/1/1996مهندس، في منطقة بني جمرة فجر يوم الثالثاء 

مري، كان قد أعتقل في فترات سابقة، فقد مما يجدر ذكره، أن السيد عبداالمير عبدالوهاب علي الج
م، 1987أشهر، ومن ثم تعرض لالعتقال مرة أخرى في العـام  ) 7(م لمدة سبعة 1982أعتقل في العام 

سنوات وذلك بسبب نشاطه السياسي المعارض لحكم االسـتبداد  ) 3(وصدر عليه حكم بالسجن لمدة ثالث 
ل جهاز أمن الدولة بعد إطالق سـراحه وخصوصـا   في البحرين، وتعرض للمالحقة واالستجواب من قب

اثناء االنتفاضة الشعبية في البحرين، وساد اهالي المنطقة شعور باالستياء العام والغضب، نتيجة لالساليب 
  .البربرية التي رافقت عملية االعتقال

هم، في منطقـت ) ع(وفي تطور اخر، نفذ اهالي منطقة نويدرات إعتصاما في مسجد االمام الصادق 
مطالبين بإطالق سراح السيد عبدالوهاب حسين وباقي المعتقلين، وأصدروا بيانا هددوا فيه بأنـه إذا لـم   

  .ساعة فسوف يلجأون إلى أعمال ضاغطة أخرى، لم يكشف النقاب عن طبيعتها 24يطلق سراحه خالل 
م بعد 16/1/1996 كما تم إستدعاء الشيخ عبداالمير الجمري من قبل جهاز أمن الدولة يوم الثالثاء

ساعات، مـن السـاعة الرابعـة    ) 3(خروجه من المستشفى، حيث بقي في مركز المخابرات لمدة ثالث 
  .مساءا) 19.00(مساءا حتى الساعة السابعة ) 16.00(

وأفادت االنباء بأنه قد شب حريق كبير في منطقة طشان القريبة من مركز شرطة الخميس، وقامت 
قة وسدت المنافذ المؤدية اليها، ولم يعرف سبب وقوع الحريق اوحجم الخسائر قوات األمن بتطويق المنط

الناجمة عنه، كما سمعت اصوات إنفجارات في مناطق مختلفة من البحرين، يرجح أنها صادرة عن تفجير 
اسطوانات الغاز، وعادة مايلجأ المواطنون الغاضبون إلى تفجيرها تعبيرا عن إسـتيائهم وغضـبهم مـن    

  .السلطة واجهزتها القمعية، او أثناء المواجهة مع قوات القمعتصرفات 
م فباالضافة إلى التظاهرة التي إنطلقت مساءا في منطقة الديه، فقد سارت 15/1/1996ويوم االثنين 

تظاهرات في نفس الوقت في كل من السنابس القريبة من الديه، وسماهيج الواقعة في جزيـرة المحـرق   
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  .الدولي حيث يقع مطار البحرين
وتسود حالة االنزعاج الشديد اوساط السلطة الحاكمة، بسبب خطوة تلفزيون قطر الذي بث مقابلة مع 
عضوين من المعارضة البحرانية مساء يوم السبت الماضي، وقد وصـف وزيـر االعـالم البحرانـي     

نشـاطات  ذلك بالعمل المحير، ومن المعروف ان السلطات في البحـرين الترحـب بتنـاول    ) المطوع(
المعارضة في وسائل االعالم، وقد ابدت إنزعاجها الشديد نتيجة لنشر بعض وسـائل االعـالم العربيـة    
والعالمية أخبار المعارضة ونشاطاتها واعتبرت ذلك عمال عدائيا موجها ضدها، فكيف تقوم وسائل إعالم 

  .ن المحرمات هناكخليجية رسمية بالسماح للمعارضة بالتعبير عن رأيها، حيث ان ذلك يعتبر م
وفي نفس السياق تتم اليوم محاكمة الصحفي االردني السيد فهد الريماوي، رئيس التحرير المسؤول 
لصحيفة المجد االردنية، وذلك بسبب نشر صحيفة المجد ألخبار االنتفاضة الشعبية في البحرين، وتطرقها 

، مما دعـى البحـرين   )إيان هندرسون(طاني إلى الدور القذر الذي ينفذه مدير االمن العام المرتزق البري
لتقديم شكوى ضد السيد الريماوي والغريب في االمر إمتثال سلطات األمن في االردن لطلـب المرتـزق   

، ويأتي ذلك في إطار خنق الحريات ومحاوالت حكومة البحرين محاصرة أخبـار الحركـة   "هندرسون"
  .الشعبية

صلة، قامت سلطات األمن في البحرين بمنع الشيخ علي بن وفي سياق إنتهاكات حقوق االنسان المتوا
من المواطنين مـن  ) 5(ابراهيم من دخول البحرين بعد عودته من مدينة قم المقدسة، كما تم تقديم خمسة 

  :م، وهم16/1/1996منطقة العكر للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة صباح يوم الثالثاء 
  .سنة، موظف22حسين عيسى سرحان، / 1
  .سنة، طالب16عبدالشهيد عيسى سرحان، / 2
  .سنة، طالب16حميد عيسى سهالن، / 3
  .سنة، طالب15منير حسن جاسم، / 4
  .سنة، طالب16علي حسن سرحان، / 5
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  )111: (الرقم
  م18/1/1996: التاريخ

  
للمقدسات، وتعديها على الحرمات والمـواطنين،  جاء رد شعب البحرين على انتهاك سلطات األمن 

م، بحيث أعاد أجواء االحتجاجات الشعبية الواسـعة التـي   18/1/1996واسعا مساء هذا اليوم الخميس 
سادت البحرين في العام الماضي رافعة مطالب محددة، حيث طالبت بالتغيير السياسي واحتـرام حقـوق   

  .االنسان واطالق الحريات
مساء بتوقيت البحرين، إندلعت مظاهرات في مناطق واسعة من ) 19,00(ة السابعة ففي تمام الساع

كيلومتر عـن  ) 2(البحرين واخذت طابع الشمول، حيث امتدت من السنابس، الديه، جدحفص، على بعد 
، وفي المنطقة الغربية حيث )الشهداء(، وصوال الى كرباباد والدراز على شارع البديع )العاصمة(المنامة 

طلقت التظاهرات في كل من كرزكان، الدمستان والمالكية، في الوقت الذي كانـت تظـاهرات كبيـرة    إن
تجوب شوارع جزيرة سترة ومنطقة نويدرات حيث يقع معمل تكرير النفط، وإلى الشمال الشـرقي مـن   

  .البحرين إنطلقت تظاهرة في منطقة الدير في جزيرة المحرق حيث يقع مطار البحرين الدولي
تميزت مظاهرات الديه بمشاركة نسائية، وعمدت قوات القمع إلى مهاجمة المتظاهرين، بقنابـل  وقد 

الغاز المسيل للدموع، والطلقات المطاطية والرصاص الحي، فرد عليها المتظاهرون بإقامـة الحـواجز   
لى الفرار، وإشعال االطارات، وقذفوا تلك القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة، مما ارغم قوات االمن ع

على الرغم من االستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية والرصاص الحـي، إال أنهـا   
عادت الى المنطقة بتعزيزات اكبر، وقد أدى ذلك إلى إتساع رقعة المواجهة وشمولها لكل من السـنابس  

  .وجدحفص حيث تدور مواجهات عنيفة
فة من البحرين منها باربار، توبلي وكرباباد، وسـنوافيكم  وشوهدت حرائق تشتعل في مناطق مختل

  .بتفاصيل اخرى في تقرير الحق
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  )112: (الرقم
  م19/1/1996: التاريخ

  
م بإتساع دائـرة التحـرك الجمـاهيري    18/1/1996إتسم الوضع في البحرين يوم أمس الخميس 

مسـاءا بتوقيـت   ) 19.00(حيث إنطلقت التظاهرات في مناطق عدة إبتداءا من الساعة السابعة  وشموله،
السنابس، الديه، جدحفص، كرباباد، الدراز، كرزكان، الدمستان، المالكية، جزيـرة  : البحرين في كل من

وتـم تـأبين    ستره، نويدرات والدير، كما نفذ إعتصام جماهيري في مدينة حمد بالقرب من الدوار الثاني،
  .الشهيد محمد رضا منصور الحجي في منطقة بني جمرة

وقد لجأت السلطة ـ كعادتها ـ الى إستخدام أساليب عنيفة في مواجهة التظـاهرات، ممـا حـدى      
  . بالمتظاهرين للرد عليها وأدى ذلك الى وقوع مواجهات عنيفة في مختلف المواقع المذكورة سابقا

من اإلعتداءات المتصاعدة التي نفذتها قوات أمن السلطة منذ منتصف ويأتي هذا التطور بعد سلسلة 
م، وتمثلت في الهجوم على دور العبادة ومحاصرة الشعائرالدينية ومنـع التجمعـات   1995شهر ديسمبر

  .الجماهيرية والتنكيل بالمواطنين وإعتقال أعداد متزايدة منهم
لقمع والقهر بحق الشعب سوف تتمكن من تركيعه وكانت السلطة تعتقد بأنها بإتباع مزيدا من أعمال ا

وإخضاعه لألمرالواقع الذي سعت الى فرضه، ولكنها نسيت بأن العنف اليولد إال العنف، وهـي سـوف   
  .تكون مسؤلة عن أي تطور دراماتيكي لألحداث والنتائج المترتبة عليها

بير يـوم الثالثـاء الماضـي    مما يجدر ذكره فإن قوات أمن السلطة كانت قد هاجمت مأتم الديه الك
م، حيث قامت بإقتحام المأتم وإتالف محتوياته مما أثار غضب وإستهجان المواطنين نتيجـة  16/1/1996

  .هذا التصرف الهمجي
إضافة الى ذلك فقد إشتعلت مجموعة من الحرائق في مناطق مختلفة من البحرين وتم التأكد من ذلك 

  .باربار، توبلي وكرباباد: في كل من
على صعيد آخر، صرح األمين العام للجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين سماحة الشيخ محمد علي و

المحفوظ في معرض تعليقه على تصريح رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان حول تطوير صالحيات 
إن موقف شعبنا صريح ومعروف وقد تم التأكيد عليه طـوال عـام مـن    : "مجلس الشورى المعين قائال

نتفاضة الشعبية التي قدم خاللها تضحيات عزيزة في سبيل تحقيق مطالبه العادلة والمشـروعة والتـي   اإل
تطبيق الديمقراطية الدستورية، وإطالق الحريات العامة، وإحترام حقوق األنسان، وإحترام القيم : تتمثل في

  ".والمباديء التي يؤمن بها شعبنا
الب الشعبية والقفز على تضحيات شعبنا مرفوضة مـن  إن محاوالت السلطة تمييع المط: "وأضاف

االساس، والحديث عن تطوير مجلس الشورى المعين ما هو إال أحد أآلعيب السلطة ـ وبالتـالي تخـدم    
أهدافها ـ التي عملت من خاللها على مصادرة اإلرادة الشعبية واإلستمرار فـي تثبيـت ركـائز حكـم      

  ".اإلستبداد
اليمثل إال نفسه، وال يتمتع بأي مصداقية لدى شعبنا، وهـو أداة  ) الشورى(بأن هذا المجلس : " وقال

تخدم واقع السلطة وتعزز إستفرادها بالحكم، حيث أن عمله وأداءه طوال فترة إنشائه لم يتجـاوز غيـر   
  ".       مباركة عمل الحكومة

عبـداالمير  من جهة أخرى لقي تصريح المواطنة زينب محمد الشكر زوجة المعارض البحرانـي  
عبدالوهاب الجمري، الذي أعتقل مع أخيه رجل االعمال جميل عبدالوهاب الجمري يوم الثالثاء الماضي 

شعب تمتلك نساؤه هذه : "لوكالة االسوشييتدبرس ترحيبا حارا لدى شعب البحرين، وقد علق البعض قائال
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  ".اإلرادة البد له أن ينتصر
دالوهاب حسين، فقد أعلن إضرابا عن الطعام إحتجاجا علـى  وفيما يتعلق بإستمرار إعتقال السيد عب

اإلستمرار في إعتقاله، وقد ردت السلطات بنقله الى سجن جو الواقع في منطقة صحراوية معزولة فـي  
  .جنوب البالد

يوم أمس الخميس في تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعـين  ) المخابرات(كما قام جهاز أمن الدولة 
بتوقيت البحرين بإستدعاء كل من الشيخ عبداالمير الجمري والسيد حسن مشيمع والشيخ مساءا ) 16.45(

  .بالدراز اليوم الجمعة) ع(علي بن أحمد وطلب منهم عدم إقامة صالة الجمعة في جامع اإلمام الصادق 
وأفادت مصادر خاصة، بأن سلطات البحرين قد منعت ما يقارب من مائة شخصية كويتيـة بيـنهم   

من نواب مجلس االمة الكويتي من الدخول الى البحرين بسبب توقيعهم خطابا موجها الـى حـاكم   عشرة 
البحرين عيسى بن سلمان، يطلبون منه اإلستجابة لمطالب شعب البحرين وإطالق سراح جميع المعتقلين 

  .السياسيين
  :حقوق اإلنـسان ¨

خيرة تم إعتقال العشرات من المواطنين تواصلت إنتهاكات حقوق اإلنسان االساسية، فخالل االيام اال
  :من منطقة النعيمعرف منهم، 

  علي التيتون/ 1
  حسين التيتون/ 2
  .مهدي التيتون/ 3
تعرض لضرب مبرح أثناء إعتقاله وأفرج عنه بكفالـة ماليـة   (سنة 22فاخر علي عبدالوهاب، / 4

  ).قدرها مائتي دينار
  :ومن منطقة سترة  

  سنة24علي الخياط، / 5
  .شيخ عباس الستريال/ 6

  :ومن منطقة السنابس  
  فخري عبداهللا راشد/ 7
  .الذي أعتقل للضغط على أخيه حتى يسلم نفسه(أنور عبداهللا راشد / 8
  ضياء، من منطقة الدراز/ 10سنة، من المنامة  22محمد دشتي، / 9

  .م16/1/1996اعتقل يوم الثالثاء . سنة من منطقة القرية26السيد طالب السيدابراهيم، / 11
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  )113: (الرقم
  م19/1/1996: التاريخ

  
بتوقيت البحرين، طوقت قوات من الشغب وامن الدولة منطقتـي  ) 8.00(منذ الساعة الثامنة صباحا 

في شمال ) ع(الصادقبني جمرة والدراز، بهدف منع اقامة صالة الجمعة التي تقام عادة في جامع االمام 
  .الدراز، والزال الحصار مفروضا على المنطقتين حتى اعداد هذا التقرير

وقد شهدت منطقة القفول مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشغب وامن الدولـة، التـي هاجمـت    
نـع  المتظاهرين باطالق قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية، وجاءت هذه المواجهات نتيجة لم

في منطقة القفول، وقد امتدت التظاهرة ) ع(قوات االمن من اقامة صالة الجمعة في جامع االمام الصادق
  .الى منطقة السلمانية

م انطلقت تظاهرة فـي منطقـة   19/1/1996وفي تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الجمعة 
ى المنطقة، وعمدت تلك القوات الـى  الدراز، متحدية الحصار الذي تفرضه قوات الشغب والمخابرات عل

مهاجمة المتظاهرين، مطلقة قنابل الغاز المسيل للـدموع والطلقـات المطاطيـة بكثافـة، فـرد عليهـا       
المتظاهرون باقامة الحواجز، واشعال اطارات السيارات وقذفها بالحجارة، واستمرت المواجهـات بـين   

  .االولى فيما بعد الطرفين، وقد شوهدت تظاهرة نسائية تلتحق بالتظاهرة
وفي نفس السياق انطلقت تظاهرة اخرى في المنطقة الغربية، كرزكان الدمستان والمالكية في تمـام  

مساءا بتوقيت البحرين، وقامت قوات الشغب وامن الدولة بمهاجمة المتظاهرين، ) 19.00(الساعة السابعة 
  .ات وقذفها بالحجارةورد عليها المتظاهرون باقامة الحواجز واشعال اطارات السيار

بتوقيـت  ) 20.00(وفي تطور آخر، انطلقت تظاهرات في السنابس والديه في تمام الساعة الثامنـة  
، وعلى الفور لجأت قوات الشغب وامن الدولة الى اطـالق  )الشهداء(البحرين، متوجهة الى شارع البديع 

ظاهرين، مما مأل اجواء المناطق المحيطة قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية بغزارة على المت
بالغازات المسيلة للدموع، ورد عليها المتظاهرون باقامة الحواجز واشعال اطارات السـيارات وقـذفها   
بالحجارة والزجاجات الحارقة، وحاليا تدور مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشغب وأمن الدولة 

  .ضافية لمواجهة المتظاهرينالتي عززت تواجدها بحيث حضرت قوات ا
م التي شاركت فيها مناطق واسعة 18/1/1996مما يجدر ذكره، فبعد تظاهرات مساء امس الخميس 

السنابس، الديه، جدحفص، كربابـاد،  : ابتداءا من) الشهداء(من البحرين، امتدت على طول شارع البديع 
كرزكان، الدمستان، شهركان، المالكيـة،  : والمنطقة الغربية. جنوسان، باربار، سار، الدراز، بني جمرة

الـدير، سـماهيج، الـى جزيـرة سـترة      : جزيرة المحرق. توبلي، عالي، بوري: الى المنطقة الوسطى
ونويدرات، وقد استمرت التظاهرات حتى ساعات الصباح االولى، من يوم الجمعة، ويسود توتر شـديد،  

  .في جميع مناطق البحرين) راتالمخاب(حيث تنتشر دوريات قوات الشغب وامن الدولة 
  :حقوق االنسان ¨

تواصلت حمالت االعتقال العشوائي في مختلف مناطق البحرين، ونتيجة للتظاهرات الواسعة التـي  
  :شخصا من منطقة بابار، وهم) 12(م فقد تم اعتقال اثنى عشر 18/1/1996اندلعت مساء امس الخميس 

  سنة،عامل30عباس عبدالوهاب،/ 1
  سنة، طالب18مد صالح، عقيل مح/ 2
  سنة، طالب16فاضل عيسى رمضان، / 3
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  سنة،عاطل20جميل جابر الشويخ،/ 4
  سنة،بحار35حسن احمد صالح،/ 5
  سنة، طالب17مجدي عبدالوهاب الجمري، / 6
  سنة، طالب 18سالم حسن العلم،/ 7
  سنة، طالب15بسام مجيد ابراهيم، / 8
  سنة،عامل17يونس الرفاعي،/ 9

  سنة،طالب15 رمضان،عماد عبداهللا/ 10
  سنة، عاطل20حسن جواد علي، / 11
  .سنة، عاطل18رياض سلمان عياد، / 12
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  )114: (الرقم
  م22/1/1996: التاريخ

  
بالسـالح فـي   تخيم على البحرين حالة طواريء غير معلنه، حيث تنتشر قوات أمن كبيرة مدججة 

مختلف مناطق البحرين، ويتكثف وجودها بصورة خاصة في المناطق المنتفضة، ويمنع المواطنون مـن  
  .التحرك او التجمع في الشوارع واالماكن العامة وخاصة في فترة المساء

وقد فرضت هذه الحالة بعد المواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات أمن السلطة التي وقعت خالل 
االيام الماضية، والتي قامت خاللها السلطة بحمالت قمع واعتقاالت واسعة طالـت اعـداد كبيـرة مـن     
المواطنين وخصوصا الناشطين من المعارضين السياسيين، وإضافة الى ذلك فقد قامت بمحاصرة منـازل  

حاصـرت  بعض الشخصيات المعارضة ووضعتها قيد االقامة الجبرية، مثل الشيخ عبداالمير الجمري، و
المنازل المحيطة بمنزله، حيث يمنع البالغين من مغادرة منازلهم، ويسمح فقط بخروج بعض افراد العوائل 

  .من الصغار في السن لجلب االحتياجات الالزمة لهم ولكن تحت رقابة الشرطة
خليفـة  وتأتي هذه الحالة بعد التهديد الذي اطلقه القائد العام لقوة دفاع البحرين حمد بن عيسـى آل  

كما قال، وذلك بعد عجز قوات أمن ) لحسم الموقف(وابن الحاكم وولي العهد، الذي هدد بتدخل قوة الدفاع 
  .السلطة من السيطرة على التظاهرات الشعبية التي تصاعدت وتيرتها خالل االيام الماضية

سـلطة فـي   وفي سياق حمالت القمع تلك، فقد تم اعتقال عدد من المعارضين الذين كانت تـرى ال 
وجودهم خارج السجن مصدر قلق كبير بالنسبة لها كالمعارض عبداالمير عبدالوهاب الجمري الذي اعتقل 

م ووجهت االتهامات للبعض بتهم تنطوي على نية اصدار احكام قاسية وبهـدف  16/1/1996فجر يوم  
ـ  ة مـن غيـر ان   تعزيز ادعاءاتها ومزاعمها التي كانت ترددها دائما عن وجود جهات خارجية محرض

تسميها، وتنفي دائما االسباب الحقيقية التي تسببت في تفجر االنتفاضة الشعبية حيث استمرت طوال العام 
  .الماضي وهي ذات جذور سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية داخلية

 م تصاعدت وتيرة االتهامات حيث وجهت السلطة االتهام مباشرة21/1/1996اال ان يوم امس االحد 
الى ايران، مدعية ان استمرار التظاهرات يعود الى التدخل االيراني، محاولة تبرير فشلها فـي احتـواء   
االنتفاضة والسيطرة عليها، ويمكن ان يكون كتبرير لتدخالت علنية في الشؤون الداخلية للبحرين، بعد ان 

  .على نفسها كانت تلك التدخالت مستترة وغير معلن عنها لمساعدة السلطة في المحافظة

  :حقوق االنسان ¨
تواصلت انتهاكات حقوق االنسان بصورة واسعة في خضم االحداث العنيفة التي تشهدها البحـرين،  
وقد شملت تلك االنتهاكات، عمليات اعتقال عشوائي وبدون اذن قضائي، ومهاجمة المنازل، واالحتجـاز  

معاملة والتعذيب الوحشي، وتوجيه االتهامات من غير ابداء االسباب للمعتقل، وتعرض المعتقلين لسوء ال
للمعتقلين، وانتزاع االعترافات تحت التعذيب واعتمادها كدليل اثبات وحيد، واجـراء محاكمـات تفتقـر    

  .الخ.. لمعايير المحاكمات المنصفه
  : وخالل االيام الماضية تم رصد مجموعة من االعتقاالت في مختلف مناطق البحرين

م قامت قوات االمن بتطويق منطقة بني جمرة ومحاصرة بعض 20/1/1996ــ ففي يوم السبت 
  : المنازل، واعتقلت كل من

  .علي عبدالوهاب الجمري ــ تعرض لالعتقال خالل االنتفاضة في العام الماضي/ 1
  .عمران حسين عمران ــ تعرض لالعتقال خالل االنتفاضة في العام الماضي/ 2



253 
 

  .علي عبدالرسولالشيخ عبدالمحسن مال عطية / 3
  :م من منطقة الدمستان كل من20/1/1996كما اعتقل في نفس التاريخ 

  سنة20وحيد رضا، / 4
  .سنة20فاضل عباس، / 5
  سنة 20ميرزا عبداهللا، / 6
  .سنة20انور عبداهللا، / 7

وأصيب بطلق ناري، واصابته خطرة، والزال يرقد في المستشـفى الـدولي، عبـداالمير مهـدي     
  .م19/1/1996يوم الجمعة  سنة،17درويش، 

  :م من منطقة السنابس كل من21/1/1996كما أعتقل يوم االحد 
  سنة31عباس حسن سهوان، / 8
  .سنة25ياسر محمد محسن، / 9

  سنة22صادق محمد محسن، / 10
  .سنة30عبدالشهيد حسن جاسم، / 11
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  هـ1416شهر رمضان بمناسبة ) 4: (بيان رقم
  م22/1/1996: التاريخ

  
وما جعله اهللا اال بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إال من عند {: السالم على شهر اهللا، اذ يقول

اهللا ان اهللا عزيز حكيم، اذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بـه ويـذهب   
كم ويثبت به االقدام، اذ يوحي ربك الى المالئكة اني معكم فثبتـوا  عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوب

الذين آمنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق االعناق واضربوا منهم كل بنـان، ذلكـم   
  ).بأنهم شاقوا اهللا ورسوله فإن اهللا شديد العقاب

اهللا فأمد المؤمنين بالف مـن المالئكـة   السالم على شهر الصيام والتقوى واالستغاثة، التي استجابها 
السالم على شهر جعل اهللا فيه اول نصر لالسالم والمسلمين، ثم تتالت االنتصارات والفتوحات .. مردفين

والبشائر، والسالم على شهر بدر وحنين والفتح المبين، حيث فتح اهللا فيه للمؤمنين ودمر على الكـافرين  
  .والظالمين

القدر التي جعلها اهللا خيرا من الف شهر، شهر مضاعفة االعمـال واالجـر    السالم على شهر ليلة
وكمـا  .. ضاعف اهللا فيه المؤمنين عددا وعدة، وربط على قلوبهم وثبت اقدامهم وقتل عدوهم.. واالنجاز

نصرهم اهللا في بدر وهم قلة، الحت لهم الهزيمة في حنين وهم كثرة، ثم انزل السكينة عليهم ليعلمـوا ان  
ينصر عباده ان جاهدوا واخلصوا ايا كان عددهم وعدتهم، ويخذل .. صر من عند سبحانه ال من انفسهمالن

اولئك لم يكونوا (عدوهم مهما بلغت قوته وجبروته، فأوهن كيد الكافرين، وضاعف العذاب على الظالمين 
ا يستطيعون السمع معجزين في االرض وما كان لهم من دون اهللا من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانو

  ).وما كانوا يبصرون
، )هـ8(هكذا تحطمت في هذا الشهر الكريم اصنام الشرك والطغيان، فكان الخروج لفتح مكة عام 

هــ، وهـزم الصـليبية عـام     133ودمر اهللا في هذا الشهر دولة أمية عام ) هـ5(وحفر الخندق عام 
خديجـة أم  ) ص(والسالم على شهر ودع فيه النبـي ، )هـ658(واستنفذ االمة من التتار عام ) هـ584(

والسالم على شهر وقفت فيه نسيبة المازنية ترمي التـراب  .. المؤمنين، التي قام االسالم بفضل تضحياتها
في وجوه الفارين يوم حنين، قائلة لهم الى اين تفرون عن اهللا وعن رسوله، فساهمت بتحـول الهزيمـة   

نساء البحرين اليوم تسير على خطى نسـاء قـام االسـالم بفضـل      وها هي.. المحيطة الى نصر مبين
بين المسـلمين، فهـو شـهر المصـافاة     ) ص(تضحياتهن وتشجيعهن، والسالم على شهر آخى فيه النبي

  .واالنسجام والتعاون بين اهل االيمان، وشهر تأكيد العداء الهل الظلم وأعداء اهللا العزيز الديان
ي انزله اهللا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقـان، دسـتور االمـة    السالم على شهر القرآن الذ

السالم على شهر شهادة علي عليـه السـالم سـيد    .. ومنهاج الصالحين وغاية الجهاد وأمل اهل االيمان
المجاهدين، وحبل اهللا المتين، الذي لم تأخذه في اهللا لومة الئم، وتّر فيه صناديد العرب، وقتـل ابطـالهم   

  .بانهم، فأودع قلوبهم احقادا بدرية وخيبرية وحنينيةوناوش ذؤ
  ..يا جماهير شعبنا الصامد في البحرين

السالم عليك وانتم تحيون شهر اهللا بالصبر والجهاد، كما احياه رجال االسالم االوائـل، وتحيونـه   
وتستعدون لمواجهة السالم عليكم وقلوبكم ملؤها االيمان بنصر اهللا فال تخشون سواه، .. بالعبادة  والدعاء

الظالمين والحاقدين وسالبي حقوقكم، لقد كان حال المؤمنين في صدر االسالم كحالكم اليوم، كما وكانـت  
جبهة العدو يومها كما هي اليوم، مليئة باالحقاد والعناد والغرور، وموعودة بإذن اهللا بالهزيمة والخـزي  
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  .والخذالن

  ..ايها الشعب المجاهد
ى التلويح بانزال الجيش، هو لجوء الضعيف الى آخر اوراقـة، فقـوات دفـاع    إن لجوء السلطة ال

البحرين لن تفعل اكثر مما فعلته قوات القمع واالرهاب فإثبتت عجزها، ان هذه القـوات معـدة بالـذات    
لمواجهة المظاهرات، اكثر من اعداد الجيش الذي سيكون ادائه عشوائيا في حـال مواجهتـة للجمـاهير    

  .الغاضبة
ا ان التاريخ القديم والحديث مليء باالمثلة التي رأينا فيها انتصار الشعوب على الجيوش، ولعـل  كم

ما جرى خالل الثورة االسالمية المباركة في ايران، هو اوضح االمثلة وإن لم يكن آخرها، فقد رأينا بعد 
  .غيرهاذلك كيف انهارت الديكتاتوريات وجيوشها على ايدي شعوبها في اوربا الشرقية و

إن اللجوء الى الجيش هو اصعب الخيارات على أي نظام، وهو بالتـالي آخـر الخيـارات، ال الن    
الجيش اهم وآخرورقة لديه، بل ألن نزول الجيش يعني ان استقرار النظام قد انتهى، وأن االنهيار قد بدأ، 

  .الضغوط سوف تزدادفاالموال والشركات سوف تهرب، و.. وأن الثفة العالمية فيه قد بدأت تتالشى
وإذا كان الجيش هو آخر ورقة يلعبها النظام، فإن لدى شعبنا الكثير من االوراق، ولن تكون قـدرة  

فلدينا شـعب مـؤمن، ورث الجهـاد والبطولـة     .. النظام على التصعيد، اكثر من قدرة الشعب على ذلك
ة واالحقاد والجبن واالعتماد علـى  قبال سلطة ورثت السلطة الخس.. والشجاعة واالقدام والثقة بنصر اهللا

وشعبنا لن يتردد في اداء واجبه ومسؤولية الشرعية في مواجهة أي عدوان تشنه السلطة بالغا .. الشيطان
  .ما بلغ

ها هو شعبنا االبي في شهر رمضان، شهر الدعاء واالستغاثة التي استجابها اهللا للمؤمنين، فنصرهم 
: يترقب استجابة الباري عز وجل الستغاثته وهو يردد في كل ليلـة في بدر وتوالت بعدها االنتصارت، و

اللهم انا نشكوا اليك فقد نبينا صواتك عليه وعلى آله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن (
بنا، وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله، واعنا على ذلك بفتح منك تعجلـه، وبضـر تكشـفه،    

ه، وسلمان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسـناها، برحمتـك يـا ارحـم     ونصر تعز
  ).الراحمين

ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وان تنتهوا فهو خير لكم، وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم ( 
  ).شيئا ولو كثرت، وإن اهللا مع المؤمنين

  صدق اهللا العلي العظيم 
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  )115: (الرقم
  م24/1/1996: التاريخ

  
في مختلف مناطق البحرين، حيث تجوب ) المخابرات(إنتشرت قوات كبيرة من الشغب وأمن الدولة 

الشوارع العامة دوريات مسلحة محمولة على ظهر آليات عسكرية وشاحنات، في الوقت الذي تتمركـز  
  .الطرق الرئيسية، ومداخل المدن والقرى، وحول المنشئات العامة والخاصةقوات االمن عند تقاطعات 

وتقوم تلك القوات بإيقاف المارة لتستجوبهم وتخضعهم للتحقيق واإلعتقال في أحيان كثيرة، كما تقوم 
دوريات مسلحة بشن هجمات على منازل المواطنين لتلقي القبض عليهم، وقد اعتقلت اعدادا كثيرة لحـد  

  .اء ذلكاآلن جر
م شوهدت تعزيزات كبيـرة مـن   23/1/1996وفي تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم امس الثالثاء 

قوات الشغب تصل الى منطقة الديه، متخذة لها مواقع على الشارع العام، وتمركز جزء منها عند مداخل 
منازل واإلعتقال، وتسـود  المنطقة، في الوقت الذي قام الجزء االخر منها بالدخول الى المنطقة لتفتيش ال

حالة من التوتر الشديد الشارع البحراني مع إنتشار أخبار اإلعتقاالت الواسعة، والتواجد الكثيـف لقـوات   
  .االمن

من جهة اخرى تم اعتقال الشخصية المعارضة صالح عبداهللا احمد الخواجه في تمام الساعة الثامنة 
ه لم تمضي ثالثة أيام على إطالق سراحه فـي يـوم   م، ومع أن22/1/1996صباح يوم االثنين الماضي 

السبت الماضي، بعد ان امضى اكثر من سبع سنوات سجن، اال ان سلطات أمن الدولة قد قامت باستدعائه 
ولم يعرف سبب او مكان اعتقاله، وتـأتي  . م ولم يعد الى منزله منذ ذلك الوقت22/1/1996يوم االثنين 

  .الواسعة التي تشنها السلطة على المعارضة في البحرينعملية اعتقاله في سياق الحملة 
بأنه قد تـم  : "وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطة الحاكمة في البحرين عبر وسائل اإلعالم التابعه لها

، وجاء اإلعالن عن هـذه المـؤامرة   "اكتشاف مؤامرة تحركها اصابع اجنبية لزعزعة االمن واالستقرار
بحرين عبر تلفزيونها الرسمي، بعد ثالثة عشر شهرا من االنتفاضة، وقـد  المزعومة كما تدعي حكومة ال

سبق هذا االعالن تحرك دبلوماسي رسمي على المستويين العربي والدولي بهدف الحصول على تعاطف 
وتأييد الدعاءات السلطة ومزاعمها، وقد رافق هذا التحرك حملة اعالمية رسمية عبر صـحافة السـلطة   

وجهت فيها االتهام مباشرة الى ايران، مع التهويل بهذا الدور المزعـوم  ) االيام(و) لخليجاخبار ا(اليومية 
الكويتية على لسـان رئـيس   ) السياسة(من قبل الصحافة نفسها وبعض الصحف الخليجية االخرى، مثل 

ة االيـدي  بأنها لن تقف مكتوف"تحريرها احمد الجار اهللا، الذي هدد شعب البحرين نيابة عن الدول الكبرى 
  ".امام ما يجري في البحرين

مما يجدر ذكره فإن الشخصيات المعارضة التي اعلن بأنها سوف تقدم للمحاكمة كانت معتقلة سابقا، 
وقد خرجت من السجن ضمن اتفاق مع السلطة لتهدئة االوضاع، ومع أنها التزمت بإتفاقها للتهدئة اال ان 

زازاتها للجماهير وشنت حمالت قمع موجهـة للمـواطنين   السلطة على العكس من ذلك إستمرت في استف
  .ومقدساتهم، مما حدى بهم للرد عليها

لم تعد جذور االزمة السياسية الخانقة في البحرين خافية على احد، فاسبابها داخلية بحتـة، وعلـى   
لـم تقـدم    الرغم من ادعاء السلطة لمدة عام كامل بأن ايدي خارجية هي التي تحرك االنتفاضة، إال أنها

ادنى دليل يدعم صحة مزاعمها تلك، غير اتهامات واهية، ولذلك فهي تعمل حاليا على فبركة تهمة العمالة 
  .لجهات اجنبية للمعتقلين بهدف إصدار احكام قاسية بحقهم

هذا في الوقت الذي تشن السلطة حملة اعتقاالت واسعة، حيث طالت االعتقاالت ما يقارب االلفـين  
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، خالل فترة زمنية قصيرة، والعدد الى تصاعد مستمر في ظل حالة طوارئ شاملة غيـر  معتقل) 2000(
  .معلنه

وقد قامت قوات الشغب بمهاجمة مسجد الشيخ ميثم في منطقة جنوسان في تمام السـاعة الواحـدة   
م وصادرت مجموعة من منشورات 23/1/1996بتوقيت البحرين بعد ظهر يوم امس الثالثاء ) 13.00(

المعارضة، كما تواصلت حمالت االعتقال في المنطقة المذكورة والتي بدأت منذ يـوم الجمعـة    وادبيات
  .الماضي

م مقابلة مع االمين العام 23/1/1996مساء امس الثالثاء ) صوت اميركا(من جهة اخرى بثت اذاعة 
ى ان المخـرج  للجبهة االسالمية لتحرير البحرين سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ، اكد من خاللها عل

من االزمة التي تعصف بالبحرين اال في تطبيق الديمقراطية، واجراء انتخابات شـاملة حـرة ونزيهـة،    
ودستور عصري، واطالق الحريات العامة، واحترام حقوق االنسان واحترام القيم والمبادئ التي يؤمن بها 

  .شعبنا

  : حقوق االنسان ¨
الشغب وامن الدولة في مختلـف منـاطق البحـرين،     تواصلت حمالت االعتقال التي تشنها قوات

معتقل خالل االيام االربعة الماضية، وقد رصـدت  ) 2000(وتتحدث تقارير عن اعتقال ما يقارب الفين 
  :مجموعة من االعتقاالت منها

هاجمت قوات مشتركة من الشغب والمخابرات عدد من منازل منطقة جنوسـان،  : منطقة جنوسان
  : م وقد عرف من المعتقلين22/1/1996يوم االثنين 

  . سنة، عاطل22جعفر صادق حبيب، / 1
  سنة،عاطل 17عيسى جمعة مهدي،/2
  سنة، طالب16خلف جعفر سلمان،/3
  .محمد جعفر سلمان/ 4
  . ابراهيم عبدالعزيز عبدالرسول/ 5
  سنة، مدرس30حسن جعفر كاظم،/ 6
  سنة، طالب16محمد جعفر كاظم،/7
  .  سنة، عامل39مكي عبدالنبي جواد، / 8
  .سنة، طالب16حسين مكي عبدالنبي جواد، / 9

  سنة، طالب16محسن سالم، / 10
  سنة، طالب 18وضاح مكي جمعة،/ 11
  .سنة، طالب 22علي عبداهللا حبيب، / 12

هاجمت قوات مشتركة من الشغب والمخابرات عدد من منازل منطقة الـدراز،  : وفي منطقة الدراز
  :عتقلت كل منوا

  جعفر الدرازي/ 1
  صالح الدرازي/ 2
  .عبدالجبار الدرازي/ 3

  .سنة، طالب17محمد خليل الساري، : من منطقة باربار
  :من منطقة المقشاع
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  سنة، عاطل19حبيب عباس منصور،/1
  سنة،طالب17حسين علي عيد، /2

  .سنة 52الشيخ علي بن احمد،: من منطقة جدحفص
  :من منطقة ابوصيبع

  .سنة، عامل 27الرسول علي يوسف، عبد/ 1
  .سنة، طالب 16حسين علي يوسف، / 2
  .سنة، عامل 30محمد علي، / 3
  سنة 29الشيخ حسن علي رضي،/ 4
  سنة 25الشيخ حسن سلمان زاكي، /5
  سنة 24محمد سعيد تاريخ، / 6
  سنة، طالب 23حسين علي احمد حبيب، / 7

  .عبدالشهيد الثور :من منطقة السنابس
  :كرانهمن منطقة 

  سنة30الشيخ محمد غازي، / 1
  .السيد علي الكراني/ 2

  :من منطقة عالي
  .سنة، اعمال حرة18لقمان حسن يعقوب، / 1
  .سنة، طالب16محمد يوسف جاسم، / 2
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  )116: (الرقم
  م28/1/1996: التاريخ

  
البحرين، نتيجة لحمالت القمع المستمرة التي تشنها السلطة على تسود حالة من االرهاب الشامل في 

المعارضة، وذلك في ظل سياسة تعتيم تامة فرضتها مع بدء حملتها االخيرة، وقد بدأت في االعالن عـن  
بعض االحداث واالعتقاالت على غير عادتها في السابق، ولكن باسلوب يهـدف الـى تشـويه حقيقـة     

الزالت مستعرة في مناطق مختلفة من البحرين، على الرغم من حالة الطـوارئ  االنتفاضة الشعبية التي 
  .الشاملة، وادعاء السلطة بأنها تسيطر على االوضاع في اشارة الى توقف انشطة االنتفاضة

وقد عمدت خالل االيام الماضية الى قطع االتصاالت الخارجية من اكشاك الهواتف المنتشـرة فـي   
ولة منها لمنع تسرب انباء االنتفاضة للرأي العام خارج البحرين، وتـأتي هـذه   مناطق البحرين، في محا

الخطوة بعد ان حظرت على المواطنين التحدث الى وكاالت االنباء العالمية او وسائل االعالم عما يدور 
  .في البحرين، مهددة بتطبيق عقوبات بحق كل من يخرق هذا الحظر في وقت سابق

لتها االمنية الداخلية بتحرك سياسي واعالمي مكثف في الخارج، هدفت من جهة اخرى، ارفقت حم
في احداث ) ايران(منه الى كسب التأييد على المستويين العربي والدولي الرسميين، ومن اجل ذلك اقحمت 

البحرين موجهة االتهام اليها بصورة مباشرة، بعد ان كانت في السابق تلمح الى وجود تحريض اجنبـي  
  .االضطرابات، ولكنها كما في السابق فهي عاجزة عن تقديم دليل يدعم صحة مزاعمها تلك على اثارة

والسلطة في البحرين ومن خالل التهويل بالخطر االيراني، وتشويه حقيقة االحداث فـي البحـرين   
والتركيز على ادعاءات بوقوع اعمال تخريب عنيفة، تسعى الى اثارة مخـاوف دول مجلـس التعـاون    

االخرى لكسب تضامنها وتأييدها في اجراءاتها القمعية، وللحصول على غطاء سياسي عربـي   الخليجي
ودولي يدعم اجراءات القمع والتنكيل بحق شعب البحرين ويبارك لها استمرارها فـي فـرض اسـلوبها    
 المستبد في الحكم، ومنع أي خطوات باتجاه المشاركة الشعبية في صياغة القرار السياسي والخروج مـن 

  .االزمة الخانقة
حيـا الطريقـة   "وهي ان تمكنت من انتزاع بعض التأييد من بعض الدول العربية وموقف اميركي، 

، حيث قال مساعد وزير الخارجية االميركي لشؤون الشـرق  "التي تعالج بها الحكومة البحرينية الوضع
بوجود ازمة في البحرين، اال ان  ، مع اعترافة"ان هذه الطريقة تستحق مساندتنا): "روبرت بليترو(االدنى 

ذلك لن يغير من واقع االمور شيئا، طالما بقيت السلطة على رفضها لمعاجـة االوضـاع المتـدهورة،    
  .وسيبقى عدم االستقرار مرهون بعناد السلطة ومكابرتها واصرارها على تكرار االخطاء

رق االدنى، فهو يعبر عـن  وتعليقا على ما صرح به مساعد وزير الخارجية االميركي لشؤون الش
السلوك المزدوج للسياسة االمريكية  عندما تتصادم مصالحها مع مبادىء سياستها الخارجية ، واال فاننا ال 
نفهم معنى المساندة االمريكية الجراءات القمع والبطش العنيفة الموجهـة للحركـة الشـعبية المطالبـة     

حقوق االنسان التي تعتبر من صلب مبـادئ السياسـة    بالديمقراطية، واطالق الحريات العامة، واحترام
الخارجية االميركية وتوجهاتها في عالقاتها الدولية، اال اذا كانت هذه السياسة ملغية عنـدما تكـون دول   

  .الخليج معنية بها
وفي نفس السياق صدر تصريح عن االمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد، 

حكما قاسيا بحق شعب البحرين، وانكر عليه حقه في المطالبة بتطبيق الديمقراطيـة، وفـي   الذي اصدر 
الحرية والعدالة االجتماعية، مما يؤسف له ان يصدر هذا الموقف من السيد عبدالمجيد في الوقت الذي لم 
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ت التي وجهت تبادر فيه الجامعة العربية الى تقصي حقيقة االوضاع في البحرين، على الرغم من المناشدا
الى مختلف الجهات العربية والدولية، وخصوصا الجامعة العربية، الرسال مبعوثين لتقصي حقيقـة مـا   
يدور، وقضية حقوق االنسان التي تنتهك بصورة كبيرة على وجه الخصوص، فاذا كنـا نسـتغرب هـذا    

حرص على المصلحة الوطنية الموقف من السيد امين عام جامعة الدول العربية، فإنما ينبع ذلك من دافع ال
العليا، ومن اجل ان تكون جامعة الدول العربية، مرجع عربي يمكن اللجوء اليه لمعالجة المشاكل، فلذا لم 
نكن نتوقع هذا الموقف المتحيز الذي يجانب العدالة والحقيقة، معتمدا على تقارير مضللة من قبل السلطة 

  .فقط
رين، ويتعرض الى قمع وتنكيل يومي، بحيث اصبحت سياسة ان هناك ظلما كبيرا يحيق بشعب البح

روتينية تنفذها الحكومة بحقه، واذا كانت هناك فعال رغبة حقيقية في تجنيب المنطقة المخـاطر، فعلـى   
المخلصين ان يتحلوا بالحكمة ويبادروا الى وضع حد لسياسة البطش والقهر التي تعتمدها السـلطة فـي   

  .الوضاع الى ما اليحمد عقباهالبحرين، قبل ان تتفاقم ا
معتقال، حسبما تدعية السلطة فـي آخـر   ) 180(على صعيد آخر، بلغ عدد المعتقلين مأئة وثمانون 

احصائية لها، وهذا الرقم يفتقد الى الدقة بصورة كبيرة جدا، وال يمكن اعتمادة في ظل التعتـيم الشـامل   
تتحدث عن اعتقاالت يومية فـي جميـع منـاطق     الذي تفرضه السلطة على البحرين، فالتقارير الواردة

البحرين، وهي تطال العشرات من المواطنين، وال يمكن الية جهة محايدة ان تنقل صورة عـن حقيقـة   
الوضع على الرغم من خطورته، وهذه االعتقاالت تتم بصورة عشوائية، وبدون تقـديم ايـة مبـررات    

ى سبيل المثال حتى االتصال الهاتفي يعتبـر جريمـة   قانونية، وانما بفعل قانون طوارئ غير معلن، فعل
يعاقب عليها القانون، فقد اعتقل المجاهد صالح عبداهللا احمد الخواجة بعد اطالق سراحه بعشرة ايام فقط، 
وذلك بعد ان قضى سبع سنوات سجن، وقد بررت السلطة سبب اعتقاله االخير يعود الى تلقيه اتصـاالت  

  .هتهنئة بمناسبة االفراج عن
كما ال يمكن االطمئنان الى عدد المعتقلين الذي اعلنت عنه السـلطة، سـواء المعتقلـين الجـدد ام     

معتقل، وهـو  ) 2000(السابقين، فالذي نعرفه ان هناك اعدادا كبيرة من المعتقلين يتجاوز عددهم االلفين 
انهـا ال تعلـن عـن    الذي تحدثت عنه تقديرات المراقبين في االسبوع الماضي، والمعروف عن السلطة 

االرقام الحقيقة للمعتقلين، وال تفصح عن الظروف او االماكن التي يحتجزون فيها، وتمنع عنهم زيـارات  
اهاليهم، او االلتقاء بمحامين خالل فترة االحتجاز والتحقيق، ويتعرض المعتقلون الى عمليـات تعـذيب   

بموجبها السلطات على الجهات المحايدة شديدة، وظروف سجن قاسية جدا، وهذه هي االسباب التي تحظر 
  .القيام بزيارات خاصة لتقصي االوضاع

وعلى هذا االساس فإننا ننا شد الجهات العربية والدولية المهتمة بقضايا حقوق االنسان، ان تبادر الى 
  .ارسال مندوبين عنها لتقصي الحقائق التي وصلت الى حد مأساوي جراء سياسة السلطة القمعية
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  )117: (الرقم
  م10/2/1996: التاريخ

  
تطبق السلطة الحاكمة في البحرين حالة طوارئ غير معلنة، مع فرضها حظرا شامال على االخبار 

  .ووصولها إلى وكاالت االنباء ووسائل االعالم من أية مصادر مستقلة
فقد لجأت إلى قطع االتصاالت من الهواتـف العموميـة وذلـك     ولمزيد من التشديد في حالة التعتيم

  .لصعوبة مراقبتها من قبل جهاز المخابرات الذي يفرض رقابة على الناشطين سياسيا
بشن حملة ) الحسم(وقد قامت السلطة منذ تهديدها بإنزال الجيش وفرض حالة طوارئ فيما دعته بـ

المواطنين وفرضت حالة حصار شاملة علـى منـاطق    إرهاب واسعة إعتقلت بموجبها أعدادا كبيرة من
واسعة من البحرين خصوصا المناطق المنتفضة حيث يتعرض المواطنون إلى حملة تنكيل وقمع، ويحظر 
عليهم الخروج من المنازل بعد الساعة العاشرة ليال، وتقوم قوات امن السلطة التي تتكون في معظمها من 

ين والتحقيق معهم وتعتقل بعضهم، كما تقوم بشن هجمات عشوائية على المرتزقة االجانب بتوقيف المواطن
  .المنازل، وتعتدي بالضرب وتوجيه االهانات واالعتقال في كثير من االحيان لالهالي

ومع أنه تسود حالة من الهدوء النسبي في الوقت الراهن إال أن بعض فعاليات االنتفاضة تنفذ يوميا 
الشديد وحالة التعتيم الشاملة المفروضة على البحرين، ومحاوالت السـلطة  على الرغم من الطوق االمني 

صياغة االخبار بطريقة تسعى فيها إلى تشويه صورة االنتفاضة الشعبية التي تزداد صالبة يوما بعد آخر 
وحالة الهدوء النسبي التي تسود حاليا تعـود  . وإصرارا على تحقيق المطالب الشعبية العادلة والمشروعة

لى أجواء شهر رمضان الكريم وإحترام شعب البحرين لحرمته وليست بفعل حملة االرهاب التي تشـنها  إ
السلطة الغاشمة بحق أبناء الشعب، بل على العكس من ذلك فهناك استعدادات وتحضيرات تجري على قدم 

  .وساق لمواجهة إرهاب السلطة واستهتارها فيما بعد شهر رمضان الكريم
لليوم الثاني على التـوالي  ) ع(تمرت مسيرات العزاء بمناسبة شهادة االمام علي من جهة أخرى إس

رمضـان، متحديـة    19م الموافـق  8/2/1996لتعم جميع مناطق البحرين حيث بدأت مساء الخمـيس  
إجراءات السلطة القمعية واالنتشار الكثيف لقواتها واجـراءات الحظـر المفـروض علـى التجمعـات      

  .م10/2/1996ة، وتبلغ المسيرات ذروتها مساء يوم السبت والمسيرات الجماهيري
هذا وقد أعلنت السلطة أنها بصدد تقديم المحامي احمد الشمالن للمحاكمة، وكان المحامي الشمالن قد 

  .م7/2/1996أعتقل يوم اإلربعاء 
ي كما رصدت إعتقاالت في مناطق مختلفة من البحرين، حيث تم إعتقال مجموعات من المواطنين ف

  :كل من
جنوسان، الشاخورة، الدراز، بني جمرة، باربار، عراد، كرزكان، وسترة، وقد تمت هذه االعتقاالت 
إما في هجمات على المنازل او على حواجز قوات األمن التي تقيمها على الشـوارع او علـى مـداخل    

  .المناطق
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  )1: (تصريح صحفي رقم
  م12/2/1996: التاريخ 

  
تنفي الجبهة االسالمية لتحرير البحرين ما تناقلته وكاالت االنباء ووسائل االعالم حول مسـؤوليتها  

  .م11/2/1996عن االنفجار الذي وقع في فندق الديبلومات في البحرين يوم االحد 
السلطة الحاكمة في البحـرين   اننا في الوقت الذي نؤكد على ادانتنا لنهج العنف البربري الذي اتبعته

حيث ادى الى قتل عدد من المواطنين االبرياء واقتراف عمليات تعذيب وحشية وسـجن االالف ونفـي   
  .المئات من ابناء الشعب بدون أي مبرر قانوني

كما نحمل السلطة الحاكمة كامل المسؤولية عن الجرائم العنيفة التي اقترفت بحق شـعبنا اآلمـن،   
النهج الخطر هو الذي اوصل البالد الى المأزق الراهن وانه لن يؤدي بها للخروج مـن   ونكرر بأن هذا

  .ازمتها
تطبيـق الديمقراطيـة   : ونؤكد على استمرار نهجنا السلمي الحضاري للتغيير والذي يتمثـل فـي  

  . شعبنا الدستورية، اطالق الحريات العامة، احترام حقوق االنسان واحترام القيم والمبادئ التي يؤمن بها
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  )5: (بيان رقم
  م14/2/1996: التاريخ

  
تؤكد الجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين على أهمية إتجاه المجتمع البحراني للتعبير بصوت عال عن 

ة المباركة التـي دامـت   مواقفه ومطالبه العادلة والمشروعة التي أصر على نيلها خالل اإلنتفاضة الشعبي
شهرا، رغم مكابرة عائلة آل خليفة وحكومتها فضال عن لجوئها لممارسة ألوان مختلفة من  15أكثر من 

  .أساليب العنف ضد الشعب البحراني
إنه لمن الضروري بمكان أن يبرز شعب البحرين البعد الحقيقي للمطالب الشـعبية للـرأي العـام    

طلة لحكومة البحرين، التي تسعى جاهدة لتشويه صورة اإلنتفاضة وحقيقة العالمي ليدحض اإلدعاءات البا
  .أهدافها النبيلة

إن الجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين تدعوا الشعب البحراني الكريم الى إعتبار الفترة الواقعة بـين  
ي الموقـف  من الشهر نفسه فترة إعالن صريح للتأكيد على إرادة التغيير الشامل وتحد 20فبراير و 18

  : الحكومي المتعنت الذي يتمترس خلف جحافل المرتزقة، وذلك عبر
  .إغالق المتاجر واألسواق/ 1  
  .التوقف عن إقتناء المشتريات والبيع/ 2  
  .إخالء الشوارع واألزقة من المظاهر التجارية/ 3  

رة إضافية لتوحيـد  من الشهر نفسه فيلزم إعتبارها فت 23فبراير و 20وأما فترة العيد المحتملة بين 
  :المشاعر الشعبية، وذلك بما يلي

  .زيارات جماعية لقبور الشهداء والدعوة بالتوفيق للسير على خطاهم/ 1  
  .زيارات جماعية لعوائل الشهداء ومباركتهم بعظيم الثواب واالجر بشهادة ذويهم/ 2  
ة التـي إلتزموهـا فـي    زيارات جماعية لعوائل السجناء والمعتقلين وإبراز االدوار المشرف/ 3  

  .مقارعتهم للسلطة الحاكمة
مد يد العون وتقديم المساعدة لجميع المتضررين وأصحاب العوز المادي الناجم عـن القمـع   / 4  

  .واإلرهاب الخليفي
إننا نثق في قدرات شعبنا وإستعداده للتضحية في سبيل مبادئه وقيمه على طريق التغيير من أجـل  

وندعوا كافة أبناء الشعب بمختلف شرائحه اإلجتماعية للمشاركة في فعاليات هـذا  الحياة الحرة الكريمة، 
اإلضراب لكي تعلم السلطات الحاكمة أننا مصممون على نيل حقوقنا العادلة والمشروعة، وسوف نبقـى  

  .أوفياء لدماء شهدائنا األبرار ولكل األبطال المعتقلين في سجون اإلستبداد الخليفي
  .ينصركم ويثبت أقدامكمإن تنصروا اهللا 
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  )118: (الرقم
  م20/2/1996: التاريخ

  ..إستجابة واسعة لدعوة اإلضراب: البحرين

السلطة الحاكمة في البحرين في سباق محموم مع الزمن، فهي تسعى جاهدة للوقوف أمـام تفجـر   
ر رمضان المبارك، فخالل شهر رمضان المبارك أقدمت السلطة االوضاع بصورة واسعة مع إنتهاء شه

ومما يجدر ذكره فـإن  . على عدة خطوات الهدف منها منع إستئناف فعاليات اإلنتفاضة بعد الشهر الكريم
المعارضة قد دعت شعب البحرين الى عدم اإلحتفال بعيد الفطر السعيد إحتجاجا على إستمرار السلطة في 

  .رهاب التي تتبعها في مواجهة الحركة الشعبية المطالبة بالحرية والديمقراطيةأساليب العنف واال
وعلى الرغم من أن السلطة تدعي بأنها تسيطر على االوضاع تماما، إال أن الواقع يخـالف ذلـك،   
حيث يالحظ اإلنتشارالكثيف لقوات شغب السلطة في مختلف المدن والقرى البحرانيـة، حبـث تجـوب    

ارع دوريات مسلحة راجلة ومحمولة على ظهر آليات عسكرية وأخرى مدنية تابعة لجهاز أمن الدولة الشو
ولكن مع هذه الحالة االمنية المشددة التي . الداخلية والعامة وتقوم بمراقبة المواطنين وتحركاتهم عن قرب

تفرضها السلطة، إال أن قوى المعارضة تخترق حالة الحصار، حيث تنتشر مناشيرها وأدبياتها وشعاراتها 
تة للنظر خالل اإلسبوع االخيـر مـن   المناوئة للسلطة بكثافة في المدن والقرى، وقد إزدادت بصورة ملف

شهر رمضان المبارك، مع التركيز على الدعوة الموجهة لإلضراب، وعدم اإلحتفال بالعيد وإلغاء مظاهر 
  . الفرح والزينة

وقد حظيت الدعوة لالضراب التي وجهتها المعارضة إلستجابة كبيرة من قبل الجماهير الشـعبية،  
المنامة، السنابس، الديه، بـالد القـديم،   : المناطق المنتفضة، مثلحيث شملت  قطاعات واسعة في معظم 

حتى الدراز وبني جمرة، وجزيرة سترة والنويدرات، " الشهداء"والمناطق الواقعة على طول شارع البديع 
ومناطق الدمستان وكرزكان والمالكية، ومنطقتي الدير وسماهيج في جزيرة المحرق، وكان لهـا األثـر   

سلطة من جهة، والبعثات الدبلوماسية االجنبية في البحرين من جهة أخرى، حيـث عمـدت   البالغ لدى ال
السلطة التخاذ احتياطات أمنية مشددة في المدن والقرى ونشرت قوات حول المنشئات العامة والخاصـة،  

يطة كما اصدرت البعثات الدبلوماسية تحذيرات متكررة إلى مواطنيها المتواجدين في البحرين بتوخي الح
والحذر في تحركاتهم وتجنب التجمعات الجماهيرية، وقد صدرت هذه التحـذيرات مـن قبـل سـفارتي     

  .الواليات المتحدة االمريكية والبريطانية خصوصا
مما يجدر ذكره أن األجانب لم يتعرضو لمضايقات أو إعتداءات من قبل المتظاهرين طـوال فتـرة   

عارضة إلستئناف فعاليات االنتفاضة بعد شـهر رمضـان،   اإلنتفاضة، ولكن ذلك يعكس جدية دعوات الم
وفشل السلطة في مواجهة الحركة الشعبية المتصاعدة على الرغم من إجراءات القمع واالرهاب، وحمالت 
االعتقال الواسعة التي طالت أعداد كبيرة من المواطنين التي تم التركيزفيهـا علـى شخصـيات بـارزة     

  . ة معارضة فعالة على الساحة البحرانيةمعروفة بإنتمائها لجهات سياسي
وللعلم فإن بعض هذه الشخصيات كانت قد تعرضت لالعتقال لفترات طويلة، كما كانـت عرضـة   

، )المخـابرات (للمراقبة المستمرة والمباشرة عن قرب، والتحقيق واإلستجواب من قبل جهاز امن الدولة 
ة تنفذها السلطة حاليا لمواجهة فشلها الواضـح  ويأتي إعتقال هذه الشخصيات في ظل سياسة قمع محموم

في إنهاء االنتفاضة الشعبية، وإقناع الرأي العام العالمي بصحة مزاعمها حـول التـدخل االجنبـي فـي     
البحرين، ولسعيها الحثيث للمحافظة على بقاء الرساميل واإلستثمارات الوطنية واألجنبية التي ينتابها قلق 



265 
 

بة مما إنعكس سلبا على نشاطها التجاري واإلقتصادي وتسبب في تحملهـا  بالغ جراء االوضاع المضطر
  .خسائر كبيرة

من جهة أخرى علق مصدر مسؤول في الجبهة االسالمية لتحرير البحرين حول إعالن السلطة عن 
إن السلطة : "القائها القبض على أشخاص يشتبه في تورطهم في اعمال التفجير في البحرين يوم امس قائالً

اجه مأزقا حقيقيا امام إصرار شعب البحرين على انتزاع حقوقه كاملة غير منقوصة وإسـتمراره فـي   تو
انتفاضته، ولتبرير فشلها في مواجهة االوضاع المتدهورة التي تسببت تصرفاتها الهمجية والوحشية فـي  

رياء، وفـي حقيقـة   تفاقمها، فهي تسعى اللصاق تهم باطلة التستند إلى أي دليل مادي حقيقي لمواطنين اب
االمر هم ضحايا وحشية الدولة التي برزت في قدرتها على قتل وقمـع مواطنيهـا وإنتهـاك الحقـوق     

وامام الحرج الكبير الذي تواجهه جراء اهتزاز سمعتها وفقدانها لمصـداقيتها  . والحرمات بصورة واسعة
دانها لتوازنها، كما نلفت نظر الرأي فإننا نتوقع ان تقدم على مزيد من الخطوات اليائسة التي تعبر عن فق

العام الدولي وجميع المهتمين بأوضاع البحرين الى خطورة توجهات السلطة العنيفة، وانها في انتهاجهـا  
  ".العنف والوحشية سوف تفاقم االوضاع سوء وهي تتحمل كامل المسؤولية جراء ذلك

لغاز في مناطق عديدة من البحرين هذا وقد سمعت أصوات إنفجارات ناتجة عن تفجير إسطوانات ا
م، وهي عادة يلجأ إليها المتظاهرون لإلعالن عن إحتجاجهم، وقـد  19/2/1996مساء يوم أمس االثنين 

بأن هذا إعالنا عن بدء فعاليات اإلنتفاضة بعد فترة الهدوء النسـبي التـي   : "علق بعض المواطنين قائلين
  ".سادت شهر رمضان المبارك
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  )119: (الرقم
  .م22/2/1996: التاريخ

  
للعام الثاني على التوالي، يمتنع شعب البحرين عن االحتفال بحلول عيد الفطر السعيد، مذكرا العالم 
بأنه الزال يقاوم الظلم واالستبداد، فقد إختفت مظاهر الفرح االحتفالية والزينة التـي تسـود مثـل هـذه     
المناسبات، وكباقي الشعوب االسالمية االخرى كان يفترض ان يحتفل شعب البحـرين بهـذه المناسـبة    
العظيمة، ولكن نتيجة لسياسة الرعب واساليب االرهاب التي تنتهجها السلطة الحاكمة لتثبيت حكمها، فقـد  

 -ته لمظاهر الفـرح  بمقاطع -تحولت هذه المناسبة المفرحة إلى مناسبة حزينة، عبر فيها شعب البحرين 
  .عن رفضه إلستمرار االستبداد السائد

فلليوم الثاني على التوالي لبس شعب البحرين كبارا وصغارا اللباس االسود بدال من الحلل الجديـدة  
وكانت السلطة الحاكمة قد لجأت إلى تسـيير  . كعادته، إستجابة لدعوات المقاطعة التي وجهتها المعارضة

على ظهر مدرعات في مختلف مدن وقرى البحرين، فـي المنامـه العاصـمة،     دوريات مسلحة محمولة
، إبتداء من السنابس والديه وجد حفص مرورا بالقدم، المقشـع،  )الشهداء(وعلى طول إمتداد شارع البديع 

كرانه، ابو صيبع، جنوسان، الشاخورة، باربار، الدراز وبني جمرة،، وكذلك الدير وسماهيج في جزيـرة  
وجزيرة سترة ونويدرات، والدمستان وكرزكان والمالكية، وبالد القديم، وقد وقعت مواجهـات  المحرق، 

عنيفة بين قوات الشغب والمتظاهرين في تلك المناطق، حيث عمدت قوات الشغب إلى إطالق قنابل الغاز 
ة الحـواجز  المسيل للدموع والطلقات المطاطية والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين لجأوا إلى إقام

  .وإشعال إطارات السيارات وتفجير اسطوانات الغاز، وقذف تلك القوات بالحجارة
م الموافق لـالول  20/2/1996ونتيجة للمواجهات العنيفة التي وقعت في جزيرة سترة يوم الثالثاء 

طيـة  ، فقد وقعت إصابات كبيرة بين المتظاهرين وذلك بسبب كثافة الطلقات المطا)عيد الفطر(من شوال 
  .والرصاص الحي الذي اطلقته قوات الشغب على المتظاهرين واصابات بعضهم خطيرة

وقد وقعت اعنف المواجهات بالقرب من احد المآتم في الجزيرة، حيث كان التجمع كبيرا، وبعـدها  
  .قامت قوات الشغب بمهاجمة المأتم

كيلو متـر   5على بعد ) داءالشه(من جهة اخرى الزالت قرية ابو صيبع الواقعة على شارع البديع 
تخضع لحصار شديد مـن قبـل قـوات الشـغب المدعومـة      ) العاصمة(إلى الشمال الغربي من المنامة 

  .بالمدرعات، وقد قامت تلك القوات بإعتقال اعداد كبيرة من سكان القرية
 وتواصلت حمالت االعتقال العشوائي في مختلف مناطق البحرين، وقد اصبحت المالبس ذات اللون

االسود  مبررا العتقال أي شخص يرتديها، وفعال فقد اعتقلت اعداد كبيرة من المواطنين خالل اليـومين  
  .الماضيين بسبب إرتداء المالبس السوداء

م في مختلف المناطق، وعمدت قوات 21/2/1996وقد تجددت المواجهات مساء يوم أمس االربعاء 
نها اليقاف التظاهرات ولكن دون جدوى، كمـا الزالـت   الشغب إلى استخدام اساليب عنيفة في محاولة م

الدوريات المسلحة المحمولة والراجلة ترابط في معظم المناطق المنتفضة وتمنع أي تجمعات مهما كـان  
  .نوعها
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  )120: (الرقم
  م23/2/1996: التاريخ

  
وهي عماد قوات األمن التابعة لوزارة الداخلية في ) المخابرات(لم تستطع قوات الشغب وأمن الدولة 

البحرين الحد من التظاهرات الشعبية التي تم استئنافها مع إنتهاء شهر رمضان المبارك على الرغم مـن  
االنتشار المكثف لتلك القوات، واالستعدادات الكبيرة التي إتخـذتها مسـبقا والتـي عززتهـا باسـتخدام      

  .زا من إنفجار الوضعالمدرعات، تحر
وامام العجز الذي أخذت تعانيه هذه القوات، وفشلها في السيطرة على التظاهرات الشعبية وفعاليات 
االنتفاضة األخرى لجأت إلى شن حمالت قمع وانتقام شاملة تتصف بالعنف المفرط والوحشية، فقد عمدت 

لمدن والقرى في جميـع أنحـاء البحـرين،    هذه القوات إلى إتباع أساليب بربرية في هجماتها الموجهة ل
مستخدمة المدرعات، حيث تقوم باقتحام المنازل بصورة همجية ومثيرة جوا من الرعب بين المـواطنين،  
وإطالق الرصاص الحي في مختلف أرجاء المنازل بصورة عشوائية ومتعمدة، مما يتسبب فـي إتـالف   

واالبواب والنوافذ ومن ثم تقوم باالعتداء علـى  االثاث والمحتويات األخرى ويخترق الرصاص الجدران 
الموطنين اآلمنين بالضرب باعقاب البنادق والرفس باالحذية العسكرية دون تمييز سـواء بـين النسـاء    
واالطفال او الرجال مع توجيه االهانات والشتائم وعند إنسحابها تقوم بإقتياد الشبان والرجال مكبلين مـن  

ي وقنابل الغاز المسيل للدموع داخل المنازل، وقد رصدت هذه الممارسات منازلهم وتطلق الرصاص الح
الهمجية في عدد من قرى البحرين التي الزالت تقاوم حيث تشهد مواجهات مستمرة بـين المتظـاهرين   

  .وقوات القمع
 5، وعلى بعـد  )الشهداء(فبعد الحصار الذي تعرضت له قرية أبو صيبع الواقعة على شارع البديع 

متر في الشمال الغربي من المنامة العاصمة واقتحام منازلها بصورة وحشية واعتقال اعداد كبيـرة   كيلو
من سكانها، قامت قوات الشغب وأمن الدولة بإقتحام قرية جنوسان الواقعة على نفس الشارع والقريبة من 

المنازل مـع   قرية أبو صيبع، وهاجمت منازلها بصورة همجية، حيث أخذت تطلق الرصاص الحي داخل
تعمد توجيهه لالثاث والمحتويات والجدران واالبواب والنواقذ مثيرة جوا من الرعـب بـين المـواطنين    
اآلمنين واالعتداء عليهم، وقد تم التعرف على بعض المنازل التي تعرضت لالعتداء وهي تعود للمواطنين 

  :المذكورة اسماؤهم ادناه
  سيد سلمان سيد حسن / 1
  د علوي سيد طالب سي/ 2
  يوسف عبد الرسول يوسف / 3
  أحمد علي سلمان/ 4
  ميرزا حمزة محمد/ 5
  ابراهيم منصور جواد/ 6
  حسن جواد حسن / 7
  علي جعفر كاظم/ 8
  علي ناصرعلي/ 9

  راشد ابراهيم أحمد الصالح/ 10
  .أحمد نافع/ 11

وقد أفاد كثير من المواطنين أن معظم هذه الهجمات البربرية تتم في اوقات مبكـرة مـن الصـباح    



268 
 

، إثـر  )عيد الفطـر (وتحديدا عند الساعة الثانية صباحا، وقد وقعت هذه االعتداءات في االول من شوال 
جبانة تدلّل على فشل بأن هذه االساليب البربرية ال: "تجدد المواجهات، وقد عبر كثير من المواطنين قائلين

السلطة الحاكمة في مواجهة الحركة الشعبية المتصاعدة، وأن سياسة االنتقام الغادرة هي صـفة الجبـان،   
  ". وهذا يؤكد لنا ويزيد في إيماننا بإننا منتصرون في معركتنا ضد حكم االستبداد

الماضية فـي منطقـة    كما تم رصد حاالت اعتقال طالت تسعة وعشرين مواطنا خالل االيام الثالثة
  :جنوسان، وقد تم إعتقالهم إثر الهجوم الوحشي على منازلهم وهم التالية اسماؤهم

  حسين حسن جواد/  3علي حسن جواد     / 2محمد عبد الكريم    / 1
  عبدالفتاح محسن المحاري / 5مهدي يوسف عبدالرسول           / 4
  ضل عبداهللا عبدالكريمفا/ 7جميل عبد اهللا عبدالكريم            / 6
  حسين أحمد نافع/ 10جاسم أحمد نافع     / 9صالح أحمد نافع    / 8

  حسين ميرزا حمزه/ 13فاضل عبداهللا مهدي  / 12علي مسلم علي  / 11
  فاضل علي عبدالعزيز / 15صادق ميرزا حمزه              / 14
  ي حميد عبداهللا الجمر/ 17صادق علي عبدالعزيز           / 16
  ابراهيم عبدالعزيز عبدالرسول/ 19ابراهيم يوسف عبدالرسول األسد / 18
  حسين جعفر عبدالعزيزجواد/ 21خلف علي                       / 20
  علي حسن عبدالعزيزجواد/ 23محمد حسن عبدالعزيزجواد      / 22
  سلمان أحمد مهنا / 25مهدي أحمد علي سلمان          / 24
  جعفر صادق حبيب عبدالنبي/ 27حبيب              زهير صادق / 26

  .عامر علي فردان كاظم/ 29سلمان أحمد المحاري           / 28 
إحتجاجـا يـوم االربعـاء    ) القلعـة (من جهة أخرى نفذ المعتقلون والسجناء في سـجن المنامـة   

جمـة السـجناء   م داخل السجن، وعلى الفور قامت القوات المكلفة بحراسـة السـجن بمها  21/2/1996
المحتجين واالعتداء عليهم بالضرب المبرح، مما تسبب في وقوع إصابات جسيمة في اوساطهم، وتـأتي  

  .هذه االحتجاجات بسبب المعاملة السيئة والتعذيب الوحشي الذي يتعرضون له، وظروف السجن السيئة
المـواطنين فـي    م، بمهاجمة موكب تشييع أحد21/2/1996كما قامت قوات الشغب يوم االربعاء 

منطقة الديه، مما تسبب في رد المشيعين على قوات الشغب وتطورت إلى مواجهات عنيفة بين الطرفين، 
  .وقد عمدت تلك القوات الى إعتقال عدد من المتظاهرين

م، اندلعت مواجهات في كل من بالد القديم، جدعلي، الديـه،  22/2/1996وفي مساء يوم الخميس 
لي بين المتظاهرين وقوات الشغب التي أطلقت قنابل الغـاز المسـيل للـدموع،    السنابس، جدحفص وتوب

  .والرصاص المطاطي، فرد عليها المظاهرون بإشعال إطارات السيارات، وتفجير اسطوانات الغاز
إضافة إلى ذلك فإن فعاليات االنتفاضة األخرى مستمرة حيث حاالت التحدي الشعبي المناوئة للسلطة 

، وقد إرتدى الناس المالبس ذات اللون )عيد الفطر(رة واسعة منذ اليوم االول من شوال قد استؤنفت بصو
االسود، وامتنعوا عن المظاهر االحتفالية، وغطت الشعارات المناوئة للسلطة والمطالبـة بالديمقراطيـة   

أيضا، والحرية جدران مدن وقرى البحرين بصورة كبيرة جدا، كما إنتشرت منشورات المعارضة بكثافة 
  .على الرغم من إجراءات القمع المشددة التي تتخذها السلطة

هذا والزالت قوات الشغب وأمن الدولة، تنتشر بكثافة خصوصا في المنامة العاصمة، وعلى طـول  
، حيث تدور مواجهات مستمرة في القرى الواقعة على طول إمتداد الشـارع  "الشهداء"إمتداد شارع البديع 
والديه وإنتهاءا في بني جمرة، وفي منطقتي الدير وسماهيج في جزيرة المحرق، وبالد  أبتدءا من السنابس
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القديم، وفي المنطقة الشمالية كرزكان، دمستان، والمالكية، وعالي وفي جزيرة سترة ونويدرات، كما تقوم 
  .بمراقبة دور العبادة، والمآتم وتمنع الدخول اليها، وترابط حول المنشئات العامة
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  )121: (الرقم
  م4/3/1996: التاريخ

  
كيلومتر تقريبا الى الشمال الغربي ) 10(بدأت قوات الشغب التي تحاصر بني جمرة الواقعة على بعد

في تخفيف الحصار تدريجيا، بدءا من مساء يوم الخميس، وقد أنهت الحصار فـي  ) العاصمة(من المنامة 
م، ولكن بعد تنفيذ حملة تمشيط وإعتقاالت واسعة طالـت أعـدادا   2/3/1996صباح يوم السبت الماضي 

  .كبيرة من أبناء المنطقة شملت حتى النساء
الجدير ذكره أن حالة الحصار هذه لم تقتصر على منطقة بني جمرة فقط، وإنما كانت ضمن مخطط 

لداخلية شمل كثيرا من المناطق المنتفضة في البحرين وال شامل قامت بتنفيذه قوات القمع التابعة لوزارة ا
يزال مستمرا، وقد ترافق ذلك مع سياسة تعتيم شاملة فرضتها أجهزة أمن السلطة ومـن ضـمنها قطـع    
خطوط االتصال العمومية وفرض مراقبة على خطوط الهاتف، لمنع تسرب أنباء اإلنتفاضـة وتفاصـيل   

  .فذها تلك القواتحمالت القمع الوحشية التي كانت تن
وتأتي هذه الحملة في سياق مخطط أكبر، عمل في إتجاهين، فمن جهة كانت هناك دعوة للتهدئة في 

م، وكانت هذه الخطوة ضرورية بالنسبة للحكومة، بحيث تتمكن من إلتقـاط  1995آواخر العام الماضي 
االن، ولكن عدم النجاح الذي منيت أنفاسها وترتيب وضعها إستعدادا للمرحلة التي تليها وهي التي تنفذها 

به السلطة في تنفيذ مخططها ذلك، دفعها للبدء في تنفيذ المرحلة التالية، وقد حمل الرد الشعبي مفاجـآت  
  .للسلطة ويمكن أن تكون أكثر في المستقبل

فالساحة تزداد تمرسا في مواجهة عنف السلطة وتبتدع أساليب أكثر فعالية في مواجهتها، وقد برهن 
إستمرار اإلنتفاضة لمدة تزيد على خمسة عشر شهرا، على إستعداد جماهيري بدون حدود للعطاء، كمـا  
أكدت على عمق األزمة وجدية الشعب وإصراره على تحقيق مطالبه، مما دفع بالمراقبين الى تلمس هذه 

  .الحقيقة والميل نحو توقعات متشائمة ألساليب السلطة وعقمها

  :طالب 1500فصل  ¨
االبتدائيـة،  (طالب من مختلف المسـتويات الدراسـية    1500ت وزارة التربية والتعليم بفصل قام

ويأتي ذلك تنفيذا للمخطط الذي وضعه رئيس مجلس الـوزراء إلحكـام   ). االعدادية، الثانوية والجامعية
ـ  ة قبضة أجهزة أمن السلطة على جميع مرافق الدولة، ومع تعيين رجل عسكري في منصب وزير التربي

والتعليم، فقد بدأت الوزارة في تطبيق نظام صارم وبالتنسيق مباشرة مع إدارة األمن العام، مما تسبب في 
إرباك كبير لألجهزة اإلدارية والتربوية والهيئات التعليمية والطالبية، وعلى الـرغم مـن اإلحتجاجـات    

التعليمية إال أن وزير التربية والتعليم  واإلعتراضات التي نفذها الطلبة والتي قدمها أولياء االمور والهيئات
أصر على تنفيذ البرنامج الذي كلف بتنفيذه، والذي إنطوى على قيام قوات الشغب باإلعتداء على الطلبـة  

  .وإعتقالهم بعد إقتحامهم للحرم المدرسي والجامعي
بدال من  )الغتم(إضافة الى ذلك فقد تم تعيين رجل عسكري آخر في منصب رئيس جامعة البحرين 

الدكتور إبراهيم الهاشمي الذي كان يشغل هذا المنصب سابقا، وقد أعطيت لرئيس الجامعـة صـالحيات   
واسعة، حيث تم تركيز معظم المسؤليات اإلدارية في يده بحيث اليمكن تنفيذ أي أمر إداري دون موافقته 

ابط حاليا قوة أمن فـي الحـرم   المسبقة عليه، مما ألغى بصورة آلية مسؤليات مجلس إدارة الجامعة، وتر
  .الجامعي بصورة دائمة، وأصبحت الجامعة تخضع إلشراف جهاز أمن الدولة بصورة مباشرة

  :فصل أساتذة ¨
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في تطور آخر يخضع أساتذة مادتي الكيمياء والفيزياء لمضايقات شديدة من قبل أجهزة االمن، وقـد  
  .البعض منهم بناءا على توصيات إدارة االمنتم بالفعل التحقيق مع بعض أساتذة المادتين وتم فصل 

  :اإلعتقاالت ¨
إستمرت حمالت اإلعتقال العشوائي في مختلف مناطق البحرين، فبعد حصار منطقة بنـي جمـرة   
وشن حملة إعتقاالت واسعة فيها، نفذت قوات أمن السلطة حملة تمشيط وإعتقاالت واسعة فـي منطقـة   

شخص، تراوحت أعمارهم بين الرابعة عشـر  ) 300(ت أكثر من السنابس خالل اليومين الماضيين، طال
  ).25(والخامسة والعشرين ) 14(

هذا ويرافق هذه الحمالت إنتشار مكثفا لقوات الشغب وجهاز أمن الدولـة فـي مختلـف منـاطق     
  .البحرين

  .كما بلغ عدد المعتقلين في منطقة الدير في جزيرة المحرق خالل االيام الماضية عشرون معتقال
سنة، يعمل مدرسا، من منطقة الـدير  35(إضافة الى ذلك فال زال المواطن جعفر عبدالعظيم مكي 

في وحدة العناية القصوى، إثر إصابته بطلقات نارية من قبل قوات الشغب، كمـا أعتقـل إخوتـه    ) أيضا
  .الخمسة أيضا

  
  
  
  

                                      
  



272 
 

  .اعتداء سلطات آل خليفة على النساء في البحريناثر ): 6(بيان رقم 
  م6/3/1996: التاريخ

  

يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير، ضرب اهللا مثال {
للذين كفروا امرأة نوح وامراة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من 

يئا وقيل ادخال النار مع الداخلين، وضرب اهللا مثال للذين آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لـي  اهللا ش
عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنت عمـران التـي   

  .}احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين
نسيبة (كانت .. بالتحديد) حنين(وفي يوم .. من السنة الثامنة للهجرة النبوية الشريفة.. شوال كهذا في

وقفت تحثـو  .. تساهم في تحويل ميزان المعركة الذي انقلب ضد المسلمين لصالحهم) بنت كعب المازنية
  .الى اين تفرون عن اهللا ورسوله: التراب في وجوه المنهزمين وتقول

هي المرأة الرسالية الوحيدة في تاريخ امتنا التي تساهم بشكل رئيسي في منعطفاته ) يبةنس(ولم تكن 
بل كان للمرأة المؤمنة دورها الدائم وفعلها المستمر في انتصار االيمان علـى الكفـر   .. وتحوالته الهامة

  .ورساالت السماء على ظلم السفهاء
التـي هـاجرت   ) هـاجر (قصره، الـى  زوجة فرعون التي واجهت الطغيان وهي في ) آسية(من 

وانفقت كل ما لديها ليقوم .. التي حوصرت في شعب ابي طالب) خديجة(وحتى .. وصبرت لنصر االيمان
ولكن بعد ان ولدت للنبي صلى اهللا عليه وآله .. وماتت وهي التملك سوى حصيرها.. االسالم على مالها

ام العترة الطاهرة التي حمـت الرسـالة والقيـادة     عليها السالم،) فاطمة الزهراء(وسلم، بضعه الصديقة 
امـا  .. المؤمنة حتى قتلت مظلومة، ومضت شهيدة بعد ان لطمت، واسقطوا جنينها واقتحموا عليها بيتها

لكنها كانت ايضـا بطلـة المسـيرة    .. عليها السالم، فقد كانت ام المصائب والرزايا) العقيلة زينب(ابنتها 
ثم رعتها وقادتها بصبرها وشجاعتها وايمانها لتصل الى نهاياتهـا، وتحقـق    الحسينية التي شاركت فيها

بل لترتفع شعلة متقدة تضيء الدرب الجيـال  .. اهدافها ال لتهز عرش الطغيان االموي ثم اسقاطه فحسب
  .الجهاد كلما تسلط على االمة طغيان

على شعبنا في البحـرين،   وهكذا تقف اليوم نساء مؤمنات يصارعن عرش الطغيان الخليفي المتسلط
.. وكما كان لفرعون موسى عليه السـالم، وامـه  .. ويجاهدن في سبيل اهللا الى جانب اخوتهم المنتفضين

ولطغاة قريش واالحزاب محمد .. وكان لنمرود، ابراهيم عليه السالم، وهاجر.. وآسية.. وزوجته.. واخته
.. الحسـين عليـه السـالم   .. وكان ليزيـد .. بةونسي.. وسمية.. وفاطمة.. صلى اهللا عليه وآله، وخديجة

ونسـاء مؤمنـات،   .. فان لشرذمة آل خليفة رجال مؤمنـون .. وحتى الطفلة رقية.. وام كلثوم.. وزينب
  .سيواصلن مسيرة االنتفاضة التي بدؤها جميعا حتى النصر

نـون بـذلك   عندما يقدم آل خليفة اليوم على تصعيد عدوانهم الجبان على مؤمنات البحرين فإنهم يظ
او يضـغطوا علـى المـؤمنين    .. انهم سوف ينالوا من صمودهن وعزمهن على مواصلة طريق الجهاد

المجاهدين من انبياء شعبنا ليتراجعوا عن مسيرة العمل في سبيل اهللا، فالتجرؤ على النساء ليس بـاالمر  
ورجاله واطفالـه ـــ    إال ان هذا لن يثن احدا من ابناء شعبنا ــ نساءه.. الهين على أي مؤمن غيور

  .وهم اعظم شأنا ومقاما عند اهللا.. على مواصلة الطريق، فلسنا بافضل ممن ضحوا قبلنا
ومساهمتهن الكبيرة فـي  .. ان تصعيد العدوان على النساء المؤمنات انما يؤكد مدى فاعلية دورهن

وساهمن .. والجهادوشجعوهن على المضي في ساحات الشرف .. فهن الالتي ولدن االبطال.. االنتفاضة
ان استهداف النساء لـيس  .. وفي الثورة عليهم في جميع المراحل.. في قضية الشعب والتصدي للظالمين
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كما ان دور المؤمنات وصمودهن وصبرهن ليس بالجديـد، فمنـذ بـدايات    .. جديدا على النظام الخليفي
وكـانوا يهـاجمون القـرى    .. احتالل آل خليفة للبحرين، كان لهم حقدا خاصا علـى نسـاء البحـرين   

وقبل االعتقاالت االخيرة في صفوف النساء كان هناك العديد من االسماء النسائية الالمعة .. ويستبيحونها
امثال السيدة صديقة الموسوي، والسيدة ربـاب  ... التي ساهمت اصاحبها في مسيرة االنتفاضة على الظلم

التي تعرضن للسجن والتعذيب الـى حـد اسـقاط    ال.. وغيرهن كثيرات.. درويش، والسيدة مدينة طاهر
  .الجنين من بطونهن واحيانا االبعاد عن البالد في اسوأ الظروف

ان التمادي في العدوان على المؤمنات ليس فقط لن يثن ابناء شعبنا عن مواصـلة مسـيرة الجهـاد    
ويزيد من عزم .. تهاواالنتفاضة، بل على العكس سوف يؤكد القناعات بسالمة مسيرة االنتفاضة ومنطلقا

شعبنا على مواجهة سلطة الظلم والعدوان التي ال تحترم حدودا شرعية وال اعرافا وال تقاليد عربيـة وال  
ان مثل هذه السلطة ال يجدي معها سوى االصرار على التصدي لها، ووضع حد الحقادهـا  .. قيم انسانية

ات، انما يثير غضب شعبنا الغيـور، وسـيكون   ان تصعيد االرهاب ضد النساء بالذ.. التي تبدو بال حدود
  .ذلك مناسبة لتصعيد المواجهة، ووضع حد الستهتار السلطة بمقدسات الشعب المسلم وشرفه

لقد اشتد غضب امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السالم، عند سماعه النباء العـدوان علـى   
صعيد الحملة ضد النساء في البحرين، مناسـبة  فلتكن حماقة السلطة في ت) المؤمنات والمعاهدات(النساء 

حتى ال يمر االمر على سلطة البغي بسـهولة،  .. غضب المؤمن لشرفه ودينه.. العالن الغضب الشعبي
وتفكر في عواقب أي تصعيد في المستقبل سواء ضد النساء او ضد أي مـن  .. وحتى ال تتمادى في غيها

كما قال النبي محمد صـلى اهللا   )كان له حجابا من النار ومن رد عن عرض اخيه(.. نواميسنا ومقدساتنا
  .عليه وآله

ويوم الرد على جريمـة  ..فليكن مساء غد الخميس ويوم الجمعة، يوم الدفاع عن اعراض المؤمنين
ويوم التضـامن مـع فاطميـات شـعبنا     .. ويوم االنتصار لشرفنا ونواميسنا ومقدساتنا.. السلطة الجبانة

ري متزامنا مع تنظيم اعتصام امام سفارة آل خليفة في العاصمة البريطانيـة لنـدن   كما سيج.. وزينبياته
  .تضامنا من اخوتكم واخواتكم في الخارج مع جهادكم المقدس ضد سلطة البغي والعدوان في الداخل

  وانها النتفاضة حتى النصر بإذن اهللا
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  )122: (الرقم
  م6/3/1996: التاريخ

  

  :زيارة ولي عهد البحرين ووزير خارجيتها لبريطانيا ¨
قام ولي عهد حاكم البحرين والقائد العام لقوة الدفاع حمد بن عيسى آل خليفة يرافقه وزيرالخارجية 

لم يعلن عن برنامجها، ولكن إفصاح وزير  )لندن(للعاصمة البريطانية محمد بن مبارك آل خليفة بزيارة 
الخارجية عن القلق الشديد الذي ينتاب السلطة في البحرين بسبب تواجد العناصر البحرانية المعارضة في 
بريطانيا، وطلبه من الحكومة البريطانية ألن تضع حدا لنشاط المعارضة على االراضي البريطانية، والتي 

ضح االعتداءات العنيفة التـي  اقتصر نشاطها على تسليط األضواء على اإلنتفاضة الشعبية في البحرين وف
تنفذها قوات أمن السلطة، وإطالع الرأي العام العالمي على الحقيقة التي سعت السلطة جاهـدة لتشـويه   

  .حقيقتها
ومع أن الطلب قديم كان قد تقدم به نفس الوزير في زيارته االولى الى لندن وكـان قـد تلقـى ردا    

  .الية وهذا مارشح من الزيارة لحد االنرسميا في حينه، إال أنه جدده في زيارته الح
ومن المهم تسليط الضوء على سياسة النفي ألسباب سياسية التي تمارسها السـلطة الحاكمـة فـي    
البحرين ضد معارضيها السياسيين، ومع أن هذه السياسة قد غدت روتينا متبعا للتخلص مـن العناصـر   

مة في البحرين على المعارضة، وهي سياسة قديمة المعارضة النشطة في الحرب التي تشنها السلطة الحاك
يعود تاريخها لفترة اإلنتداب البريطاني، إال أنها لم تلقي االهتمام الكافي من قبل الجهات المختصة بقضايا 
حقوق االنسان، على الرغم من إنتهاكاتها الصريحة للصكوك الدولية الخاصة بحقوق االنسان االساسـية  

ال أخالقية وغير إنسانية وغير قانونية، تقع مسئوليتها كاملة على عاتق حكومة  وإنطوائها على مضامين
  .البحرين
طبعا يستثنى من ذلك منظمة العفو الدولية التي أصدرت مجموعة من التقارير والمناشدات حثـت   

وصا الحكومة على إحترام حقوق اإلنسان وفتح الباب لعودة جميع المنفيين للبحرين ولكن دون طائل، خص
  .التقرير الصادر حول قضية النفي السياسي والممنوعين من العودة

للعلم فإن عدد المنفيين السياسيين والممنوعين من العودة للبالد والذين هم ضحايا القهـر السياسـي   
واإلستبداد يعدون بمئات العوائل التي تنتشر في مختلف بقاع االرض إمتدادا من السـعودية، االمـارات،   

لبنان، سوريا، إيران، قبرص، بريطانيا، الدنمارك، السويد، النرويج، كنـدا، وحتـى إسـتراليا    الكويت، 
ومن مختلف االعمار، ويطلب من هؤالء الضحايا الصمت على الرغم من الظلم الـذي لحـق    ونيوزيلندا

  .بهم

  :السنابس والديه ¨
السـنابس  م منطقتي 5/3/1996حاصرت قوات أمن السلطة وبأعداد كبيرة جدا مساء أمس الثالثاء 

، وذلك بعـد أن  )العاصمة(كيلومترغربي المنامة 2على بعد ) الشهداء(الواقعتين على شارع البديع  والديه
إنطلقت تظاهرة منددة بالسلطة الحاكمة وإجراءاتها القمعية، وقد إنطلقت التظاهرة من داخل المنطقة بإتجاه 

  .الشارع العام بعد صالتي المغرب والعشاء
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  :د ردد خاللها المتظاهرون شعارات معادية للسلطة الحاكمة ومنددة بإجراءاتها القمعية مثلوق
، كما رددت شـعارات تطالـب بـإطالق سـراح     "النصر لإلسالم"و" اهللا أكبر"و "الموت آلل خليفة"

  .المعتقلين وتطبيق الديمقراطية وإطالق الحريات
الزالتا مسرحا لحملة إعتقاالت واسعة تنفـذها قـوات    السنابس والديه مما يجدر ذكره فإن منطقتي

للتخريب والتدمير من قبل  أمن السلطة طالت أعدادا كبيرة من المواطنين، وتعرضت منازلهم وممتلكاتهم
  .تلك القوات التي تستخدم أساليب مفرطة في العنف والوحشية عند إقتحامها للمنازل والممتلكات

السلطة تنتشر بصورة مكثفة فـي مختلـف منـاطق البحـرين،     من جهة اخرى الزالت قوات أمن 
وتفرض حالة من االحكام العرفية عند حلول المساء، إال أن أعمال اإلحتجاج وتوزيع أدبيات المعارضـة  
وكتابة الشعارات المنددة بالسلطة تبدأ مع حلول المساء، وأكثرها بروزا هو تفجير إسطوانات الغاز فـي  

  .مختلف مناطق
  :إلعتصامدعوة ل ¨

الـى  " لنـدن "دعت الجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين الجالية البحرانية في العاصـمة البريطانيـة   
م السـاعة الحاديـة عشـر والنصـف     7/3/1996اإلعتصام أمام سفارة دولة البحرين يوم غد الخميس 

ـ ) 11.30( اب الرسـمي  صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت بريطانيا إحتجاجا على أعمال اإلره
  .وحمالت اإلعتقال الوحشية التي شملت حتى النساء واألحداث
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  )123: (الرقم
  م8/3/1996: التاريخ

  :إعتصام البحرانيين في لندن ¨
في الوقت الذي كان فيه ولي عهد حاكم البحرين وقائد قوة الدفاع حمد بن عيسى آل خليفة يصـرح  

بأن السلطة الحاكمة تلتـزم  ) واشنطون(في إجتماع له مع بعض السفراء العرب في العاصمة األميركية 
الشرطة من  ضبط النفس في البحرين، وينفي ممارستها التعذيب بحق السجناء والمعتقلين، ويبرىء رجال

الممارسات الوحشية أو إتخاذها ألي عقوبات جماعية، على الرغم من إعترافه بإستشـهاد أثنـي عشـر    
 "لنـدن "مواطنا برصاص الشرطة خالل التظاهرات، كان البحرانيون المتواجدون في العاصمة البريطانية 

لدعوة التي وجهتها الجبهـة  م إستجابة ل7/3/1996ينفذون إعتصاما أمام سفارة بالدهم يوم أمس الخميس 
م دعما ألهلنا وإنتفاضتهم، وإحتجاجا على أعمال اإلرهاب 6/3/1996اإلسالمية لتحرير البحرين بتاريخ 

والعنف الرسمي الذي يتعرضون له في البحرين، والذي ينطوي على حصار كثير من القرى، وتطبيـق  
  .ديثي السن والنساء وكبار السنالعقاب الجماعي بصورة وحشية لم يفلت منها حتى االطفال ح

، إبتداء من الساعة الحاديـة عشـر   )مدة ساعتين(هذا وقد إستمر اإلعتصام حسب المدة المقررة له 
من بعد الظهر بتوقيت بريطانيا، فـي  ) 1.30(صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ) 11.30(والنصف 

المواطنين البحرانيين المتواجدين في لندن، ظروف جوية ماطرة وشديدة البرودة، وقد شارك فيها عشرات 
بينهم نساء وأطفال أضفى حضورهم طابعا مميزا ومؤثرا، وقد رفعوا الفتات تطالب بـالتغيير السياسـي   
وتطبيق الديمقراطية الشاملة، وعبروا عن رفضهم ألالعيب السلطة ومحاولتها االلتفاف علـى المطلـب   

اسي، بينما تقتصر السلطة في دعوتها الى تطوير مجلس الشورى الجماهيري الواضح الداعي للتغيير السي
المعين الذي ليس له أي تأثير يذكر على سياسة الحكومة، وال يتمتع بأدنى مصداقية لدى شعب البحـرين  
الذي يرى فيه أداة من أدوات السلطة إللغاء المشاركة الشعبية، كما رفعت الفتات تندد بالسلطة الحاكمـة  

  .لقمعية وتؤكد على إستمرار اإلنتفاضة حتى تحقيق كامل االهدافوإجراءاتها ا
  :طلبة المدارس ¨

نفذ طلبة المدارس الثانوية واإلعدادية في عدد من المدارس إعتصامات طالبية داخل مدارسهم يـوم  
م إحتجاجا على ممارسات اإلرهاب والعنف الرسمي، أكدوا مـن خاللهـا   6/3/1996االربعاء الموافق 

إلستمرار في أعمال اإلحتجاج الطالبي دعما إلنتفاضة شعبنا وتعزيزا لمسـيرته فـي مواجهـة    عزمهم ا
  .اإلستبداد

  :تظاهرة مدينة عيسى ¨
م مسرحا لمواجهات عنيفة بين قوات قمع السلطة والمتظاهرين 6/3/1996كان مساء يوم االربعاء 

في مدينة عيسى الذين ساروا في تظاهرة تطالب بالحرية والديمقراطية وتندد بإجراءات السلطة القمعيـة،  
الفور عمدت قوات وعلى  ،"الموت آلل خليفة": وقد ردد المتظاهرون هتافات معادية للسلطة الحاكمة مثل

الشغب الى مهاجمة المتظاهرين وأطلقت عليهم قنابل الغـاز المسـيل للـدموع والطلقـات المطاطيـة      
  .والرصاص الحي بكثافة مما أدى الى وقوع إصابات وجرحى بين المتظاهرين إصابات بعضهم خطيرة
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  :مهاجمة بالد القديم ¨
صارا على منطقة بالد القديم يوم الثلثاء من جهة اخرى فرضت قوات الشغب ومباحث أمن الدولة ح

م ومن ثم عمدت الى مهاجمتها وإقتحام المنازل واإلعتداء على المواطنين اآلمنين وتحطـيم  5/3/1996
محتويات منازلهم، كما قامت بإقتياد العشرات من سكان المنطقة الى السجون والمعتقالت، وتـأتي هـذه   

  .تي تنفذها السلطة بحق المناطق المنتفضةالخطوة في ظل سياسة العقاب الجماعي ال
بأن إرهاب السلطة وعنفها قد أدى الى تصليب الموقـف الشـعبي   : "هذا ويعلق كثير من المواطنين

وتصليب إرادة المقاومة لديه على عكس الهدف الذي تسعى إليه السلطة في كسر الروح المعنوية العاليـة  
  ".وكسر إرادة المقاومة

اإلرهاب يخدم إستراتيجية الحركة الشعبية حيث أنه يعمق من عزلـة السـلطة    بأن هذا: "ويضيفون
يوما بعد آخر ويوسع دائرة المعارضة، ولم تعد الجماهير تخشى تهديدات السلطة ألنهـا تواجـه يوميـا    
الممارسات الهمجية ألجهزة القتل التي تنفذ إرادة السلطة الحاكمة، بل أن ذلك يعزز لديها القناعـة بـأن   

  ".حل إال في التغييرال
وقد الحظ كثيرمن المراقبين الذين تمكنوا من اإللتقاء بالمواطنين ـ وبينهم كثيرمن ضحايا اإلرهاب  

  .الرسمي ـ  بأن أبناء الشعب يتمتعون بمعنويات عالية وإصرار كبير على مواصلة اإلنتفاضة
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  )124: (الرقم
  م17/3/1996: التاريخ

  
يواجه شعب البحرين مرحلة خطيرة من التصعيد في وسائل القمع الرسمي العنيـف، فقـد قامـت    
السلطة بحمالت قمع عنيفة منذ يوم الخميس الماضي، شملت عمليات إعتقال عشـوائي واسـعة طالـت    

ـ   ت بحصـار القـرى   المئات من أبناء شعب البحرين من مختلف االعمار بمن فيهم االطفال، كمـا قام
  .وإقتحامها والهجوم على المنازل اآلمنة، واإلعتداء على المواطنين األبرياء وإذاللهم وإهانتهم

وتعليقا على تأييد دول مجلس التعاون الخليجي للسلطة الحاكمة في البحرين، في مـا تتخـذه مـن    
: االمين العام للمجلـس م في الرياض عن 15/3/1996إجراءات في بيانها الصادر يوم الجمعة الماضي 

إن هـذا  : "فاهم بن سلطان القاسمي، صرح مصدر مسؤول في الجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين قـائال 
التأييد يشجع السلطة الحاكمة في البحرين على اإلستمرار في سياسة اإلرهاب المنظم والتي تسببت فـي  

سة السلطة الحاكمة في البحرين لعمق األزمة تفاقم االوضاع نحو األسوأ، وأن سوء التقدير الذي الزم سيا
هو الذي جعلها تنتهج نهجا خاطئا تميز بالعنف المفرط في مواجهة المطالب الشعبية العادلة والمشروعة، 
كما أن الدعم الرسمي الذي تلقته من بعض الدول المجاورة هو الذي شجعها على اإلستمرار في إرتكاب 

عتراف باالسباب الحقيقية لتفجر اإلنتفاضة الشعبية وإسـتمرارها لمـدة   المزيد من الحماقات، ورفضها اإل
  ".م1994ستة عشر شهرا منذ نوفمبر 

إننا نحمل السلطة كامل المسؤلية عن إستمرار سياسة اإلرهاب والعنف الرسمي المـنظم  : "وأضاف
  ".الموجه إلبناء شعبنا، وأنها تتحمل كامل المسؤلية عما يترتب عليه من آثار

لقد فشلت سياسة العقاب الجماعي المتمثلة في الحل األمني الذي إتبعته السلطة إلجهاض إنتفاضـة  " 
شعبنا، وإن إصرارها على اإلستمرار في السياسة المعادية لشعبنا وتطلعاته نحو الحريـة والديمقراطيـة   

قامـة نظـام ديمقراطـي    يعزز القناعة لديه بعدم صالحية هذه السلطة لقيادة البالد، وأن الحل يتمثل في إ
  ".عادل، تعزز فيه كرامة اإلنسان وحريته، وتنتفي فيه سياسة القهر والبطش والتمييز الطائفي والعرقي

لقد دأبت السلطة على نفي أعمال القتل : "كما عبر عن شكه في صحة روايات السلطة لألحداث قائال
حقوق االنسان، ولم تستجب ألي من النداءات العمد والتعذيب واإلعتقاالت الواسعة واإلنتهاكات االخرى ل

والمناشدات الداعية لفتح تحقيق في الجرائم التي إقترفتها أجهزة االمن، كما لم تسمح ألي جهـة دوليـة   
محايدة بزيارة البحرين للتحقق من طبيعة األحداث، على الرغم من الطلبات المتكررة التي وجهت إليهـا،  

ع ضحايا بريئة، ونطالب بفتح تحقيق محايد لتحديد الجهـة المسـؤلة، إذ   وإننا نعبر عن عمق أسفنا لوقو
  ".اليمكننا الركون الى صحة إدعاءات السلطة ورواياتها المشكوك فيها

م وعززت 16/3/1996من جهة اخرى، حاصرت قوات الشغب مزيدا من القرى مساء أمس السبت 
ص وسترة ونويدرات وعالي، ليمتـد علـى   وجودها الكثيف الموجود أصال حول السنابس والديه وجدحف

والقرى الواقعة عليه، وقرى المنطقة الغربية كرزكان، دمستان، شـهركان،  ) الشهداء(طول شارع البديع 
  .الخ..المالكية، و

والزالت حمالت اإلعتقال العشوائي مستمرة، سواء تلك التي تتم أثناء الهجمات على المنازل أو التي 
  .تقيمها قوات الشغب على الشوارع ومداخل القرى تتم على الحواجز التي
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  )7(بيان رقم
  م25/3/1996: التاريخ

  
هذا بيان للنـاس  * قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في االرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

  .               االعلون إن كنتم مؤمنينوالتهنوا وال تحزنوا وأنتم * وهدى وموعظة للمتقين
  صدق اهللا العلي العظيم   

يتعرض شعبنا في البحرين وانتفاضته المباركة إلى حمالت ظالمة شعواء ولم تقتصر تلك الحمالت 
على عمليات القمع الوحشية التي تنفذها قوات قمع السلطة بل ترافقها حمالت سياسية وإعالمية لتشـويه  

لباسل ومطالبه الحضارية العادلة والمشروعة، التي يسعى من خاللها إلى الخالص من حقبة جهاد شعبنا ا
  .االستبداد والقهر، والجهل والتخلف والفقر

  ...ايها الشعب المجاهد الكريم
إننا على يقين بأنه كلما إشتد جهادنا وتصاعد فإن حلقات التآمر سوف تشـتد وتتصـاعد بـدورها    

أساليب اكثر لؤماً وغدراً ولن تترد عن تجيير كل الظروف والمعطيات لخدمـة  وسوف تلجأ السلطة إلى 
أهدافها حتى ولو إضطرت إلى نزع ثيابها القديمة وتقديم بعض التنازالت المؤقته، طالما إن ذلك اليـؤثر  

  .على وضعها
صرمة ورأينا كيف ان سلطة آل خليفة أطلقت حملة سياسية إعالمية نشطة خالل الثالثة شهور المن

في سعي حثيث منها لتشويه حقيقة جهاد شعبنا وحقيقة مطالبه العادلة والمشروعة ولحشد التأييـد عربيـا   
ودوليا ألعمال القمع واالرهاب التي أبرزت وحشية الدولة في إعتمادها خيار القوة واالرهـاب المـنظم   

ية والديمقراطيـة، وقـد   كخيار وحيد لضرب االنتفاضة الشعبية والقضاء على طموحات شعبنا في الحر
قامت بتنفيذ السلطة اساليبها تلك في مسارات متوازية بهدف الحصول على أفضل النتائج في مدة زمنيـة  
محددة، ولكن وعي شعبنا الباسل وحيويته المتجددة والمتمثلة في إستمراره في جهاده ومواجهة أسـاليب  

وتطويره من أساليب جهاده، قد دفع بالسـلطة   السلطة البربرية الغادرة بإصرار وشجاعة منقطعي النظير
فعلـى الصـعيد الـداخلي،    . إلى إعتماد إجراءات تتصف باللؤم في ضرب االنتفاضة الشعبية المتصاعدة

سخرت وسائل إعالمها التي التحظى بأي إحترام لدى شعبنا لتكثيف حملة التشويه والتضليل، كما وظفت 
  .حملة المحمومة الظالمةبعض خطباء المساجد للمشاركة في هذه ال

أما على الصعيد االعالمي الخارجي فقد شاركت بعض وسائل االعالم الخليجية الموجهة في حملـة  
التشويه والتضليل ولم تكتف هذه الوسائل االعالمية في إتباع أساليب رخيصة ومبتذلة لتشويه حقيقة جهاد 

الشرق (اع البحرين، بل رأينا كيف أن جريدة شعبنا، مما جعلها محل إستخفاف وإستهجان المراقبين الوض
التي انتهجت خطاً معادياً النتفاضة شعبنا المباركة منذ بداية إنطالقها وجعلت من نفسها منبـراً  ) االوسط

مدافعاً عن سلطة آل خليفة في البحرين، قد لجأت إلى اسلوب أكثر رخصا وابتذاال عنـدما نشـرت فـي    
م خبراً ملفقاً تنسب فيه  إلى مجهول ـــ  20/3/1996ربعاء الموافق الصادر يوم اال 6322عددها رقم 

أحد المدرسين في الحوزة في مدينة قم ــ حيث حاولت تجيير فتوى أحد المراجع  في التحرك السـلمي  
ونبذ العنف للمطالبة بالحقوق والحريات الصادرة عنه قبل أربعين عاما، لغرض واضح وهو تشويه حقيقة 

بية في البحرين واحداث الوقيعة بين المسلمين وهو االمر الذي نفته ممثلية المرجع  فـي  االنتفاضة الشع
إن مانقل عن "م رداً على مانشر في الجريدة المذكورة حيث جاء فيه 22/3/1996بيان صادرعنها بتاريخ 

  ".أحد المدرسين في الحوزة أمر عار عن الصحة
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على االسالم والمسلمين لم تكن االولى ولن تكـون  إن محاوالت الصحيفة المذكورة الرخيصة للدس 
االخيرة خصوصا فيما يتعلق بتشويه جهاد شعب البحرين وهي تتجاهل حقيقة أن العنف واالرهاب المنظم 
قد بدأته السلطة الحاكمة منذ زمن طويل من تاريخ حكمها للبحرين وقد تصاعد بصورة كبيرة جـداً مـع   

تة عشر شهراً حيث شملت جرائم السلطة الغاشمة التي تتصـف بالغـدر   إنفجار االنتفاضة الشعبية قبل س
والجبن أعمال قتل عمد عن طريق إطالق الرصاص على المتظاهرين العزل او تحت التعذيب الوحشي، 
وعمليات إعتقال عشوائية شملت النساء واالطفال وكبار السن ناهيك عن االالف من الشـباب الغيـارى،   

ن وإقتحامها ومهاجمة المنازل والمـواطنين االمنـين، واالنتهاكـات  الفظيعـة     ومحاصرة القرى والمد
لالعراض والحريات واالعتداء على الممتلكات وسرقتها، ومهاجمة دور العبادة والمآتم وتخريبها وحظر 
ممارسة الشعائر الدينية، وإتباع سياسة تمييز طائفية بغيضة مرفوضة ومستهجنة من شعبنا موجهة ضـد  

ة في البحرين على مختلف االصعدة السياسية االجتماعية االقتصادية والثقافية، ولم تعد هذه السياسة الشيع
  .سراً، بل هي سياسة معلنة من قبل أعلى سلطة في البحرين

إن المعروف عن أصحاب السماحة والفضيلة المراجع الكرام على طول التاريخ هـو مناصـرتهم   
فاح الشعوب المضطهدة وقضاياها العادلة، ورفضهم لكل أنواع الظلـم  للحق والعدل والحرية، ودعمهم لك

  .واالضطهاد
إضافة إلى ذلك فإن أساليب عمل أصحاب الفضيلة المراجع الكرام معروفة وصـريحة وواضـحة   
للناس، وهم اليتبعون طرق واساليب ملتوية الصدار فتاويهم أو للتعبير عن ارائهم، وال يمكنهم أن يوكلوا 

ر الشخاص مجهولين للتصدي لها، كما أدعت الصحيفة المذكورة، واذا كان البد من ذلك فـإنهم  هذا االم
  .يوكلونها الى ممثلياتهم التي تلتزم بالتعبير عما يوكل اليهم بصورة محددة

  ...ايها الشعب المجاهد البطل
  :إننا في الجبهة االسالمية لتحرير البحرين نؤكد من جديد على

وعدالة الجهاد البطولي الذي يخوضه شعبنا في مواجهة سلطات البغي واالسـتبداد  عدالة قضيتنا / 1
  .الخليفية، وأن هذا الجهاد سوف يستمر حتى تحقيق كامل اهداف شعبنا في الحرية والديمقراطية والعدالة

عنـه  ادانتنا لعنف السلطة الالانساني الذي تمارسه بحق االبرياء من ابناء شعبنا ونطالبها بالكف / 2
  .فوراً ونحذرها من مغبة االستمرار والتمادي فيه

أن الحل يتمثل في االستجابة الفورية لمطالب الشعب العادلـة والمشـروعة، والكشـف عـن     / 3
  .المتورطين في جرائم القتل التي طالت أبناء الشعب وتقديمهم للمحاكمة، وتعويض عوائل الضحايا

  .ر حتى إنجاز كامل المطالب الشعبية العادلة والمشروعةاننا نحيي جهاد شعبنا البطولي المستم/ 4
وإننا على يقين بأن النصر سوف يكون حليف شعبنا المجاهد البطل، وان اسـاليب القمـع الجبانـة    
وتشديدها لن تتمكن من النيل من صموده، كما ان التصريحات التي تتوعد وتهدد شعبنا دليل على يـأس  

  .السلطة وبؤسها وتخبطها
  ).النصر إال من عند اهللاوما ( 

  ..وإنها النتفاضة حتى النصر
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  )125: (الرقم
  م26/3/1996: التاريخ

  تطبيق القانون أم عرف القبيلة.. حكم االعدام

عيسى احمد عمت مظاهر الحزن والتأثر ارجاء البحرين إثر تنفيذ حكم االعدام بحق الشهيد المظلوم 
  .، من قبل سلطة آل خليفة الظالمةحسن قمبر

فبعد إعالن نبأ االعدام تجمهر الناس امام منزل الشهيد لتعزية اهله ومواساتهم وقـام المتجمهـرون   
فسارعت قوات الشغب المتواجدة في المنطقة باطالق . الموت للظلمة.. الموت آلل خليفة بترديد شعارات

  .ع واطالق الرصاص المطاطي لتفريق الجموع المحتشدةقنابل الغاز المسيل للدمو
وبعد اتمام مراسم الدفن انطلقت التظاهرات من مناطق مختلفة من البالد، وازداد الغضب الشـعبي  

  .ضد سلطة آل خليفة الظالمة
اقفلت االسواق واعتصم الطالب والطالبات في مدارسهم احتجاجا على سلطة ) العاصمة(ففي المنامة 
  .عيسى قمبر ة، ومواساة السرة الشهيد المظلومآل خليف

وعاد طالب مدرسة جدحفص االعدادية والثانوية من مدرستهم بعد سماع نبأ تنفيذ حكـم االعـدام،   
  .وكذلك اقفلت االسواق في جدحفص والسنابس والديه

ة، وفي مدينة حمد خرجت تظاهرات طالبية حاشدة مرددة شعارات الموت آلل خليفة، والموت للظلم
وجرت اشتباكات عنيفة مع قوات أمن السلطة المتواجدة هناك، والتي هاجمت المدارس لقمـع الطـالب   

  .واسكاتهم، وقام بعض الطالب برشق تلك القوات بالحجارة
وسترة والعكر، جرت اشتباكات عنيفة مع قوات الشغب التي حاولت ) النويدرات(وفي منطقة الشهيد 

تجمهر امام منزل الشهيد، وقامت تلك القوات باطالق الغاز المسيل للـدموع  منع الناس من االقتراب او ال
  .واطالق الرصاص المطاطي

وفي منطقتي الدير والسماهيج ومنطقتي الدمستان وكرزكان وباقي مناطق البحرين اصـيب النـاس   
  .بالحزن الشديد وساد التوتر جميع المناطق بعد انتشار نبأ تنفيذ االعدام

، الذي قضـى  عيسى احمد قمبرسالمية لتحرير البحرين تعزي اسرة الشهيد المظلوم ان الجبهة اال
: ظلما بسبب سياسات آل خليفة القبلية الظالمة، وتعزي جميع ابناء شعب البحرين االبي، الذي يعرف جيدا

  .أن دم الشهيد لن يذهب هدرا
كما تعلن بأن قرار السلطة هو قرار سياسي اتخذ من قبل اعلى سلطة في البالد، وهو دليل سـاطع  
على ان قبيلة آل خليفة ال يهمها إال الحفاظ على كرسي الحكم، حتى وإن تطلب ذلك قتل االبرياء وتلفيق 

عيسى نا المظلوم التهم بحقهم ووصمهم باالرهاب من اجل انزال اقصى العقوبات عليهم، كما حدث لشهيد
  .، وكثير من ابناء الشعب المطالبين بحقوقهم في الحرية والعزة والكرامةقمبر

ثالثة ايام احتجاجا ) 3(ان الجبهة االسالمية لتحرير البحرين تدعو ابناء الشعب العالن الحداد لمدة 
كل ضحايا االرهـاب   ، ومععيسى قمبرعلى سياسات القبيلة الحمقاء، وتضامنا مع عائلة الشهيد المظلوم 

  .الخليفي في البحرين
وتدعو ابناء الشعب كافة الى االستمرار في االنتفاضة الشعبية حتى تحقيق كامل االهداف، الن ذلك 

  .هو السبيل الى ارغام قبيلة آل خليفة لالستجابة الى مطالب الشعب العادلة والمشروعة
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  :تصريح لالمين العام للجبهة ¨
لجبهة االسالمية لتحرير البحرين سماحة الشيخ محمد علي المحفـوظ، اليـوم   اصدر االمين العام ل

  :م تصريحا صحفيا، جاء فيه26/3/1996الثالثاء 
ان إقدام السلطة على هذه الجريمة يعني اصرارها على االستمرار في نهـج العنـف واالرهـاب    "

  .المنظم، وسعيها لتقنين القتل الذي تمارسه بحق ابناء شعبنا الصامد
اننا نرفض منطق السلطة الحاكمة التي تدعي انها تطبق القانون الذي حولته الى اداة يخدم برنامجها 
االرهابي، بينما يفترض في القانون ان يكون اداة لتطبيق العدالة، حيث ينبغي ان يكون تطبيقه شامال، فإذا 

تطبيق القانون؟ ولماذا ال يحـاكم  كانت السلطة صادقة في ادعاءاتها فلماذا يستثني القتله والمجرمون من 
  .من قام بقتل ابناء شعبنا تحت التعذيب والقتل العمد باطالق الرصاص على المتظاهرين العزل

اننا نلفت نظر الرأي العام العربي والدولي الى ان ما تقوم به السلطة الحاكمة في البحـرين لـيس   
ر ماهو تطبيق للعرف القبلي الذي يضع القبيلة فوق تطبيقا للقانون او الشريعة االسالمية، حسبما تدعي بقد

  ".كل شيء، وهو نهجها طيلة فترة حكمها الذي استمر لما يزيد عن قرنين من الزمن
  :واكد االمين العام للجبهة االسالمية، قائال

اننا مطمئنون الى استمرار االنتفاضة الشعبية، وواثقون من وعي شعبنا وصموده وقدرتـه علـى   "
مع اجرام السلطة حتى تحقيق كامل اهدافه، في ايجاد نظام ديمقراطي تتوفر فيه الحريات واحترام التعامل 

  .حقوق االنسان االساسية وتحترم فيه قيم الشعب ومبادئه

  :موقف تضامني مشترك ¨
في موقف تضامني مشترك وإدانة لسلطة آل خليفة بسبب اعدام الشـهيد المظلـوم عيسـى قمبـر     

  :ت المعارضة في البحرين بيانا جاء فيهاصدرت فصائل حركا
وفي الوقت الذي يتم تنفيذ حكم االعدام بحق مواطن محروم من الدفاع عن نفسـه امـام محاكمـة    "

عادلة، ال يزال الضباط الذين ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب حتى الموت ماضون في نهجهم االجرامـي  
  .مساواة امام القانوندون المثول امام محاكم عادلة تحقيقا لمبادئ ال

واننا في الوقت الذي ندين فيه اعدام الشهيد عيسى قمبر نؤكد على التزامنا بالـدفاع عـن حقـوق    
الشعب دون تنازل او تراجع، وندعوا كافة الفئات الشعبية للتالحم ورص الصفوف امـام هـذه الهجمـة    

م لجريمة االعـدام عبـر اعـالن    الشرسة وغير االنسانية، كما ندعو المواطنين لالعراب عن استنكاره
  ".الحداد

  :تتقبل التعازي.. الجبهة االسالمية ¨
تتقبل الجبهة االسالمية لتحرير البحرين، التعازي بالشهيد المظلوم عيسى احمد قمبر الذي اعدم ظلما 

م في البحرين، كما تتقبل برقيات ورسائل التضامن مع جهـاد شـعبنا   26/3/1996صباح اليوم الثالثاء 
: بحراني، من اجل الحرية والديمقراطية،  وذلك على رقم الفاكس التالي في العاصمة البريطانية لنـدن ال

(+44) 181 - 932 2161  
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  )126: (الرقم
  م27/3/1996: التاريخ

  
بحرانية بالحداد العام، خلـت  استجابة لدعوة الجبهة االسالمية لتحرير البحرين وفصائل المعارضة ال

م من المارة وعطلت معظم مدارس البحرين، اما المدراس االخرى 27/3/1996الشوارع اليوم االربعاء 
التي لم تعطل فقد قام الطالب باالعتصام داخل المدارس كما لوحظ انتشار مكثف لقـوات أمـن السـلطة    

الدراز وبنـي جمـرة وابوصـيبع وجنوسـان     الخليفية في جميع المناطق وخاصة المناطقة المنتفضة، ك
وسترة ونويدرات والعكر وكرزكان والدمستان والمالكية ) العاصمة(والسنابس وجدحفص والديه والمنامة

  .وعالي ومدينة حمد ومدينة عيسى والدير وسماهيج
ومكـان سـكنه،   ) مسقط رأس الشـهيد (كما ضربت السلطة حصارا عنيفا على منطقة النويدرات 

  . وشوهدت الطائرات المروحية تحلق في سماء المنطقة
ان هذا التصعيد الخطير الذي تقوم به السلطة الظالمة لن يزيد االمور اال تدهورا وتصـعيدا ولـن   

  .االزمة ويدفع بالساحة الى مزيد من التوتريساهم في حل المشاكل بل على العكس سوف يعمق 
وان السبيل الصحيح لحل االزمة المتفاقمة في البحرين هو االستجابة الفوريـة لمطالـب الشـعب    
المتمثلة في اطالق الحريات العامة وتحقيق الديمقراطية والعدالة واحترام القيم والمبادئ التي يؤمن بهـا  

  .الشعب

  :البحرين التظاهرات تعم معظم مناطق ¨
خرجت معظم مناطق البحرين في تظاهرات كبيرة احتجاجا على اعدام الشهيد المظلوم عيسى احمد 

سنة، نويدرات،  وتضامنا مع كل ابناء الشعب المطالب بحقه في الحياة الحـرة الكريمـة   28حسن قمبر، 
  .يةوالمشاركة السياسية في ادراة امورهم وحقهم في المطالبة بالعدالة والديمقراط

ففي منطقة النويدرات ــ مسقط رأس الشهيد ــ ومكان سكنه، خرجت الجماهير لليـوم الثـاني   
على التوالي، منددة بالحكم الظالم الصادر بحق الشهيد المظلوم عيسى قمبر، ومنـددة بطريقـة السـلطة    

  .الخليفية في تبرئة المجرم وإدانة الضحية
اجهـات بـين المـواطنين المطـالبين بالحريـة      وفي منطقة سترة جرت اعنف التظاهرات و المو

والديمقراطية، وبين قوات الشغب وقوات أمن السلطة التي اسـتخدمت قنابـل الغـاز المسـيل للـدموع      
والرصاص المطاطي والحي ضد المتظاهرين العزل، وقامت الطائرات المروحية بالتحليق فـوق رؤوس   

  .قط خاللها بعض الجرحى من المتظاهرينالمتظاهرين لتفريقهم، وقد حدثت اشتباكات عنيفة س
  500وفي منطقة الدراز وبني جمرة خرجت مظاهرات يقدر عدد المشـاركين فيهـا بـاكثر مـن     

شخص، واجهتها قوات قمع السلطة الخليفية بشراسة، مطلقة عليهم الغاز المسيل للـدموع والرصـاص   
كما حلقت فوق رؤوسهم الطـائرات  المطاطي والحي في بعض االحيان واستخدمت الماء الحار ضدهم، 

  .المروحية بكثافة
اما في مناطق السنابس وجدحفص والدية فقد جرت اشتباكات عنيفة، سقط على اثرها مجموعة من 
الجرحى بينهم شخص في حالة خطرة، وتعد تظاهرات هذه المناطق وتظاهرات منطقة سترة من اعنـف  

  .التظاهرات التي خرجت مساء امس واليوم
ورفعـوا الفتـات   ) الموت لآلخليفـة (و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(د المتظاهرون نداءات وقد رد

  .تطالب بالحرية والديمقراطية
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م ومساء امس منـددين باعمـال   27/3/1996وفي مدينة حمد خرج المتظاهرون مساء هذا اليوم 
  .السلطة ومطالبين بالحرية والديمقراطية والعدالة

م قامت فيهـا قـوات   26/3/1996مواجهات عنيفة مساء امس الثالثاء  وفي منطقة كرزكان حدثت
  .المحرم دوليا) الدمدم(الشغب باطالق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ورصاص 

واصيب عدد كبير من المتظاهرين اصابات بعضهم بليغة، عرف من بينهم المواطن صالح مهـدي،  
مناطق مختلفة من ظهره، وقـد نقـل الـى المستشـفى     في ) الدمدم(سنة، الذي اصيب برصاص ) 21(

  .العسكري بواسطة أهلة وهو في حالة خطرة ولكن ادارة المستشفى رفضت عالجه
وكانت الطائرات المروحية تحلق فوق سماء القرية حتى الساعة الثالثة من صباح اليـوم االربعـاء   

  .وذلك من اجل ازعاج االهالي ومنعهم من النوم
  :حقوق االنسان ¨

قامت قوات أمن سلطة آل خليفة بشن هجمات عنيفة على منطقتي الدراز وبني جمرة بعد تظاهرات 
االمس التي شاركت فيها النساء بكثافة، وقمن باحراق اطارات السيارات في شوارع القريتين تعبيرا عـن  

آثار الغاز المسيل للدموع غضبهن واستنكارهن ولمنع قوات الشغب من الوصول للمتظاهرين، ولتخفيف 
  .التي كانت قوات الشغب تطلقه بكثافة

كما قامت تلك القوات باعتقاالت واسعة في صفوف النساء والرجال في كال القريتين، عـرف مـن   
  :المعتقلين في منطقة بني جمرة كل من

  .يوسف عبدالواحد الغانمي/ 2.       سنة27سلمان عطية سلمان، / 1
  سنة 24بدر سلمان تقي بدر،/ 4سنة      19لخباز، علي مال جواد ا/ 3
  .،سنة31سيد حسين سيد نعمة/ 5
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علـى هامش التظـاهـرة االحتجـاجية علـى مقتـل المواطن عيسى  قمبـر، المقامــة  ): 8(بيان رقم
  .م1996مارس  28امـام السفـارة البحرانية في لندن صباح الخميس 

  م28/3/1996: التاريخ
  

وأوكد الطريـق  .. الذي جعل دماؤهم افضل وسيلة الى رضوانه(بسم اهللا رب الشهداء والصديقين، 
عيسى قمبر الذي رفـع اهللا روحـه الـى    .. تلميذ حيدر.. ، السالم على الشهيد البطل)لقطع دابر الظلمة

وجعل الذين أتبعوه فوق الذين .. م حين مكر به اعداء اهللالسماء، كما رفع نبيه عيسى بن مريم عليه السال
إذ قال اهللا ياعيسى اني  ومكروا ومكر اهللا واهللا خير الماكرين{: كفروا به الى يوم القيامة فقال عز وجل

متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم 
  .}عكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفونالى مرج

السالم عليك ايها الشهيد اذ جرى لك القضاء ـ كما جرى لمحمد وال محمد صلى اهللا عليـه وآلـه    
وسلم ـ بما يرجى له حسن المثوبة اذ كانت االرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبـة للمتقـين،    

  ..يخلف اهللا وعده وهو العزيز الحكيم وسبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعوال، ولن
ثم اللعنة الدائمة االبدية على ظالميك وقاتليك الذين استباحوا حرمات اهللا فيك فسفكوا الدم الحرام في 

فقد اظهر آل خليفة ـ وبتنفيذهم جريمة قتلك وفي شهر ذي القعدة الحرام ـ مدى حقدهم   .. الشهر الحرام
فحتى اهل الشرك والجاهلية كانوا يرعون .. هتارهم بدين اهللا وحرماتهومدى است.. على ابناء هذا الشعب

حرمة الشهر الحرام، فكانوا يحرمون فيه القتل والقتال حتى لو ان رجال لقى قاتل ابيه او اخيه لم يتعرض 
وعباده اال ان طغمة االحقاد على دين اهللا " لقعودهم فيه عن القتل والقتال" ذي القعدة"وإنما قيل .. له بسوء

ان سفك دمـاء الشـهداء كفيـل    ..  الحاكمة في البحرين، لم ترعى للمؤمنين حرمة وال لدين اهللا حرمته
ان ذلك يؤكد ان .. باسقاط الظالمين، فكيف وقد تظافر ذلك مع انتهاك حرمة الشهر الذي جعله اهللا حراماً؟

) ص(افتخرت قريش بردها رسول اهللا لقد .. وانهيار عرش الطغيان ليس ببعيد..    نهاية الظالمين قريبة
في عام الحديبية محرما في شهر كشهرنا هذا، فما مر عام واحد، حتى ادخل اهللا رسوله مكـة فـي ذي   

  .ومن يومها بدأت تلوح في االفق بشائر الفتح والنصر العزيز.. القعدة ايضاً
نقطة تحـول هامـة فـي    ان دم الشهيد عيسى الذي سفك في الشهر الحرام سيكون بإذن اهللا .. أجل

مسيرة جهاد شعبنا الصامد، انها البداية الحقيقية إلنهيار عرش الظلم الذي سيغرق في بحر مـن دم هـذا   
الشهيد المظلوم الذي كانت جريمته ـ وهي جريمة الشعب باكمله ـ انه اراد االنتصار لمبادئه والـدفاع    

وال الدنيا جميعا اهون على اهللا من دم يسفك لز): (ص(يقول الرسول االكرم .. عن مقدساته واقامة دينه
ولن يكون عرش الطغيان الخليفي اال عقبة صغيرة زائلة ستجرفها دماء الشهيد عيسـى التـي   ) بغير حق

وستفتح على آل خليفة باب النقمة والزوال والنهاية، يقول امير المؤمنين علي بن ابي .. سفكت بغير حق
وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء ادنى لنقمة، وال اعظم لتبعـة، وال   إياك والدماء: (طالب عليه السالم

  ).احرى لزوال نعمة، وانقطاع مدة، من سفك الدماء بغير حقها

  ..ياابناء شعبنا المؤمن
إن جريمة آل خليفة بقتل الشهيد المظلوم عيسى قمبر انما تظهر ان انتفاضتكم الباسلة قـد ضـيقت   

وها هم يلجاون الى اساليب العاجزين، متخبطـين فـي   .. وبدأت تؤتي اكلهاالخناق على رقاب الظالمين، 
ولن يفرض تراجعـاً  .. ان القتل لن يحل لهم ازمة.. انهم يعلمون من خالل تجربتهم مع شعبنا.. ازمتهم

وربما .. وان تصرفاتهم هي تصرفات الغريق الذي يضرب االمواج بيديه يمنة ويسرة.. على شعبنا االبي
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انهـم  .. ان آل خليفة بدأو يغرقون في بحر انتفاضـتكم المـتالطم  .. من جاء لمساعدته وانقاذهلطم حتى 
يعلمون ان ابناء العز المحمدي والشجاعة العلوية واالباء الحسيني ال يرهبهم القتل، ولو كان االمر كذلك، 

وال تـزداد المسـيرة   . .تلو الشـهيد .. الشهيد.. اذا الرهبهم اول مرة عندما قتلت السلطة طالئع الشهداء
  .وابطالها إال ايمانا وصموداً واصراراً

وراهنوا على خط معتدل في داخـل الفئـة   .. لقد ظن البعض ان هناك امكانية تعايش مع آل خليفة
فالطغمة الخليفية الحاكمة تبدوا اليـوم عصـابة واحـدة    .. اال ان ماجرى خيب ظنونهم تماما.. الحاكمة

  .التاريخي لهذا الشعب المؤمن متمسكة باحقادها وعدائها
والحرمـات  .. وبات مؤكداً ان ال سبيل سوى مواجهة التصعيد بالتصعيد، ورد العـدوان بالعـدوان  

.. فأي حرمة تنتهك يجري فيها القصاص }..الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص{قصاص، 
هي اقامة امـر اهللا  : ميعاً اليه، وغاية واحدةوها هو القران الكريم يحدد لنا هدفا اساسيا ينبغي ان نتطلع ج

وليس الدعوة الى دستور وضعه آل خليفة القتلة  }..وقاتلوهم حتى التكون فتنة ويكون الدين هللا{وحكمه، 
ليكرس حكمهم ويمد طغيانهم بالشرعية بإستمرار، وماذا عسى ان نرجو منهم بعد ان قتلـوا المـؤمنين   

كمـا قـال االمـام    ) ال يوفق قاتل المؤمن متعمداً للتوبة: (تظرها منهمواي توبة نن.. وماكرين.. مقرين
بل هم اليوم يستعدون لقتل المزيد من الشباب بعد محاكمات جائرة وهزلية، إمعاناً .. الصادق عليه السالم

  .في الظلم بحق الشعب االبي
ونصعد في مواجهة .. فلنتمسك بانتفاضتنا ونشدد على تماسكنا.. مامات الشهيد بل مات يزيد.. اجل

مسؤولية دم .. ففي اعناقنا اليوم تتاكد المسؤولية.. اعدائنا بمزيد من المظاهرات واالضرابات االحتجاجية
فحبسـوه  .. والذي اعطى كل شيء لدينه وشعبه، ورفض ان يخضع للظالمين.. الشهيد عيسى الذي صمد
فضالً عـن ان  .. اب اال انه لم يسمعهم كلمة آهورغم العذ.. ومنعوا عنه الزيارة.. مقيداً طوال فترة سجنه

ولم يعط حتى ابسط الحقوق التي تعطى .. ثم قتلوه ظلماً.. يعترف لهم بما يريدون ان يلبسوه زوراً وبهتاناً
حرموه من لقاء اهله، وكان من حقـه  .. وحاشاه ان يكون مجرماً.. الكبر المجرمين واخطرهم في العالم

وانى آلل خليفة ان يعطوا المواطنين ابسط حقوقهم االنسانية والخوف يسيطر  وحقهم في رؤيته وتوديعه،
عليهم، حتى ان االمير ال يمتلك الشجاعة الكافية لمجرد االعالن عن مصادقته على حكم االعدام الظـالم،  

لكنه يحملنا مسـؤولية كبيـرة   .. فيضطرون لتنفيذه سراً، لقد مضى الشهيد عيسى مظلوما، ورحل عزيزاً
  .أن نواصل دربه: مضاعفةو

.. ويل لكم مـن دم الشـهيد  .. فويل لكم من دماء سفكتموها.. اما انتم يا ابناء قتلة االنبياء واالولياء
حتى يهلك الظالمين، الفوز والرضوان لشهدائنا االبرار، الفخر والحريـة  .. ومن شعب ماض على دربه

  .لسجنائنا االبطال، العزة والكرامة لشعبنا االبي
  .نها النتفاضة حتى النصر باذن اهللاوإ
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  )127: (الرقم
  م4/5/1996: التاريخ

  
م يوم مواجهات عديدة بين المتظاهرين وقوات الشغب المؤلفة 3/5/1996كان يوم أمس الجمعة   

متأخرة من الليل، وأعنف تلك المواجهـات  من المرتزقة االجانب، واستمرت تلك المواجهات حتى أوقات 
يوما على إعدام ) 40(كانت في منطقة كرزكان، حيث انطلقت تظاهرة جماهيرية بمناسبة مرور أربعين 

الشهيد المظلوم عيسى قمبر والذكرى االولى السنوية للشـهيد نضـال النشـابة مسـاء يـوم الجمعـة       
ركت فيها جماهير المناطق المجاورة، فتصدت لها م بعد إنتهاء صالتي المغرب والعشاء، شا30/5/1996

قوات الشغب بوحشية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية والرصاص الحي، مما أدى 
الى وقوع مصادمات عنيفة بين المتظاهرين وتلك القوات، ووقعت إصابات كثيرة بين المتظاهرين نتيجة 

ات الشغب عليهم، وقد عرف من المصابين الشاب فاضل عباس حسـن ـ   لكثافة النيران التي أطلقتها قو
سنة، الذي أصيب بطلقات نارية مباشرة سقط على إثرها على االرض ينزف، وقـد قامـت قـوات     21

الشغب بإعتقاله ونقله الى جهة مجهولة واليعلم عن مصيره شيئا حتى كتابة هذا التقرير، على الرغم من 
  .إصابته البالغة

فاد شهود عيان بأن قوات الشغب كانت تالحق المتظاهرين العزل بالسيارات العسكرية وهي كما أ  
سـنة،  38تطلق النار عليهم، وقد تسببت أحدى السيارات في دهس المتظاهر عبدالكريم مكي آل عيد ـ  

حتـى  ومن ثم قامت تلك القوات بإعتقاله وهو مصابا، ونقلته الى جهة مجهولة، واليعلم عن مصيره شيئا 
  .كتابة هذا التقرير

حملة إعتقاالت واسعة بين أبناء ) المخابرات(إضافة الى ذلك فقد شنت قوات الشغب وأمن الدولة   
  :منطقة كرزكان عرف منهم كل من

  .سنة45عيسى عبداهللا أحمد الفردان، / 1
  .سنة25، )1أبن المعتقل رقم(أحمد عيسى عبداهللا الفردان / 2
  .نةس22علي عباس البصري، / 3
  .سنة18محمدعبدالكريم البصري، / 4
  .سنة22أحمد عبدالكريم حبيب، / 5

هذا والزالت االوضاع يشوبها التوتر الشديد، وقوات الشغب تجوب المنـاطق المنتفضـة وتراقـب    
  .االوضاع عن قرب وتقوم بحمالت إعتقال فجائية

مع الشـعب اللبنـاني البطـل     إستجابة لنداءات وبيانات الجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين للتضامن
ودعمه في مواجهة العدوان الصهيوني الوحشي الغادر تواصلت النشاطات المختلفة لإلنتفاضة حيث وقعت 
عدة مصادمات بين المتظاهرين ولجان الدعم والتضامن مع قوات الشغب التي إستخدمت قنابـل الغـاز   

لتظاهرات والتجمعات الشعبية، كما شـنت  المسيل للدموع والطلقات المطاطية والرصاص الحي لتفريق ا
م من أبرز االيام التي شهدت مواجهـات  2/5/1996حمالت إعتقال واسعة، وكان يوم الخميس الماضي 

عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشغب حيث إنطلقت تظاهرات في عدة مناطق أبرزها الدراز وبني جمرة 
الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية والرصاص  والدير والسنابس إستخدمت فيها قوات الشغب قنابل

  .الحي لتفريقها، ولجأت تلك القوات الى إعتقاالت طالت الكثير من أبناء المناطق المتظاهرة
مما يجدر ذكره أن السلطة تفرض حالة من التعتيم الشامل والحصار علـى نشـاطات اإلنتفاضـة    



288 
 

م المختلفة إال أن شعب البحرين اليـزال مسـتمرا فـي    الشعبية وتمنع تسرب أخبارها الى وسائل اإلعال
إنتفاضته المباركة واليكاد يمر يوم من دون وقوع أحداث على الرغم من كثافة اإلنتشار االمني وحمالت 

  .اإلعتقال المكثفة
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  )128: (الرقم
  م4/5/1996: التاريخ

  عنيفةمواجهات : البحرين

م الـذي  4/5/1996استمرت المواجهات العنيفة في جميع مناطق البحرين، عصر هذا اليوم السبت 
يوم على اعدام الشهيد المظلوم عيسى احمد قمبر مـن قبـل   ) 40(أي مرور ) اربعينية الشهيد(يصادف  

  .سلطة آل خليفة الغاشمة، والذكرى السنوية االولى إلستشهاد الشهيد نضال النشابة
) النصـر لالسـالم  (و) اهللا اكبـر (د ردد المتظاهرون شعارات تندد بالسلطة الحاكمة، ونداءات وق

واكد المتظاهرون على استمرار االنتفاضة الشعبية حتى تحقيق كامل اهداف شعبنا، ) الموت آلل خليفة(و
  .المتمثلة في التغيير السياسي واقامة نظام تتحقق فيه العدالة والحرية والديمقراطية

ــ بتوقيت البحرين ــ ) 16.00(وقد انطلقت التظاهرات في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر 
ابتداءا من السنابس، جـدحفص والديـه   ) البديع(في مختلف مناطق البحرين، فعلى امتداد شارع الشهداء 

  .والحجر، ابوصيبع، جنوسان، باربار، المرخ حتى الدراز وبني جمرة
سترة، ونويدرات والمعامير، والمنطقة الشمالية فـي كرزكـان والمنـاطق     كما في منطقة جزيرة

المحيطة بها، الدمستان المالكية وشهركان، وفي منطقة البالد القديم، ومدينـة عيسـى وتـوبلي وعـالي     
  .وبوري، وكذلك في جزيرة المحرق في منطقتي الدير وسماهيج
لدعم القوات ) المخابرات(ب وأمن الدولة واثر انطالق التظاهرات توجهت تعزيزات من قوات الشغ

المتواجدة اصال في مناطق التوتر، حيث عجزت تلك القوات عن مواجهة الوضع المتفجر مما حدى بهـا  
لطلب التعزيزات، وقامت  تلك القوات باطالق قنابل الغـاز المسـيل للـدموع، والطلقـات المطاطيـة،      

اركت طائرات مروحية في قـذف الغـاز المسـيل    والرصاص الحي بكثافة على المتظاهرين العزل وش
  .للدموع والطلقات المطاطية والحية عليهم ايضا، كما قامت بتوجيه حركة قوات القمع على االرض

وقد رد المتظاهرون على قوات القمع بإقامة المتاريس واحراق االطارات وقذفها بالحجارة، وتدور 
مع السلطة وتغطي سحب الغاز المسيل للدموع والـدخان  حاليا مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات ق

المناطق التي تدور فيها المواجهات نتيجة لالطالق الكثيف للغازات المسيلة للـدموع، وتسـمع اصـوات    
  .اطالق النار تتردد في جميع ارجاء البحرين

اصـابات عديـدة   هذا وال زالت المصادمات العنيفة تدور حتى ساعة اعداد هذا التقرير، وقد وقعت 
  .نتيجة للمصادمات العنيفة بعضها خطير
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  )129: (الرقم
  م6/5/1996: التاريخ

  
شهيد آخر يضاف الى سجل الخالدين في البحرين، فقد استشهد الشاب فاضل عباس حسن مرهـون،  

إلصابته بطلقات نارية قاتله، اطلقتها عليه قوات الشـغب  سنة، من منطقة كرزكان، في اليوم الرابع  22
والمناطق المحيطة بها، مساء يـوم الجمعـة الماضـي    ) كرزكان(اثناء التظاهرات التي شهدتها منطقة 

م بمناسبة اربعينية الشهيد المظلوم عيسى قمبر، حيث عمدت قوات القمع الى اطـالق قنابـل   3/5/1996
ت المطاطية والرصاص الحي بكثافة على المتظاهرين العزل، وقد قامت تلك الغاز المسيل للدموع والطلقا

القوات بالقاء القبض عليه وهو ينزف بصورة شديدة ونقلته الى جهة مجهولة، ومنعت تسرب اية اخبـار  
  .عن مصيره حينها

م صدرت نداءات في جميع انحـاء  6/5/1996وفور شيوع خبر استشهاده صباح هذا اليوم االثنين 
للخروج في مسيرة احتجاج وغضب على الجريمة ) كرزكان(لبحرين للتجمع في مسقط رأس الشهيد في ا

التي ارتكبتها السلطة الغاشمة، التي جبنت عن تسليم جثة الشهيد الى ذويه، حيث قامـت بدفنـه خلسـة    
خبـار والديـه   ، فجر هذا اليوم وبعدها قامت با)العاصمة(في المنامة ) الحورة(وبصورة سريه في مقبرة 

واخوه بذلك بعد استدعائهم وذلك خشية تفجر الغضب الجماهيري علي جريمتها النكراء، ولكن لم ينفـع  
السلطة احترازها واآلن الجماهير تودع شهيدها الغالي، شهيد الحرية والعزة والكرامة بالطريقة التي تُليق 

اتصفت بها سلطة آل خليفة، وحتـى سـاعة   به كشهيد بالرغم من كل اساليب الغدر والجبن والحقد التي 
اعداد هذا التقرير فقد بدأت الجماهير في التجمع في مسقط رأس الشهيد بالقرب من منزله، لالنطالق في 
موكب تشييع رمزي على الرغم من كل االستعدادات االرهابية التي اتخذتها السلطة الغاشمة منذ صـباح  

جة بالسالح بدوريات تجوب المنطقة وتتمركز قوات أخرى عنـد  هذا اليوم، حيث تقوم قوات القمع المدج
بالمناطق المحيطة بها، وتجول سيارات الشـغب  ) كرزكان(تقاطعات الشوارع الرئيسية التي تربط قرية 

  .على الشوارع وتراقب الوضع عن قرب
ـ  وات مـن  مما تجدر االشارة اليه ان حالة من التوتر الشديد تسود البحرين بصورة عامة وترابط ق

حول المراكز الهامة والمنشآت السياحية والفنادق والمراكـز التجاريـة   ) المخابرات(الشغب وأمن الدولة 
والمالية، كما تشن حمالت تفتيش واعتقال في مناطق واسعة من البالد، ويتعرض كثير من الناس سـواء  

دخـولهم للفنـادق او المراكـز    من المواطنين او الوافدين ومن مختلف الجنسيات للتفتيش والتحقيق عند 
  .التجارية او أثناء ارتيادهم لالماكن العامة

هذا وقد اعلنت السلطة في البحرين انها ستعتمد نظام االقاليم في البالد حيث قسمت البحـرين الـى   
  :اربعة اقاليم، وهي

  المنامة      / 2           المحرق  / 1
  ).كرزكان(منطقة الجنوبية ال/ 4)         البديع(المنطقة الشمالية / 3

وسوف يعين لكل منطقة مسؤول أمني تكون مهمته السيطرة عليها وضبطها امنيـا، وتـأتي هـذه    
 25الخطوة بعد التخبط والفشل الذي عانته السلطة في محاوالتها للحد من االنتفاضة الشعبية المستعرة منذ 

ستكون احد المسامير التي تدقها السلطة في م، ولكن هذه الخطوة ايضا ستكون كسابقاتها، و1994نوفمبر 
نعشها، حيث تشير جميع الدالئل الى فشل الحل االمني وتعثره بصورة كبيرة فـي مواجهـة االنتفاضـة    
الشعبية المتصاعدة، ويبدو ان ارجل السلطة قد بدأت تغوص فـي الرمـال المتحركـة نتيجـة لتعنتهـا      

  .ومكابرتها
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يات االعتقال والمداهمات للمناطق والمنازل بصورة كبيـرة  على صعيد حقوق االنسان تستمر عمل
  .جدا

مكي احمد عبدالحسين، سائق سيارة اسعاف مستشفى السلمانية الطبي : وقد اعتقل هذا اليوم المواطن
  .من منطقة المالكية
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  )130: (الرقم
  م9/5/1996: التاريخ

  
م بتوقيـت البحـرين،   8/5/1996من مساء يوم امس االربعاء ) 22.00(ساعة العاشرة في تمام ال

انطلقت تظاهرات في كل من السنابس، الديه وجدحفص على بعد كيلو مترين من العاصمة المنامة، منددة 
، كمـا  )المـوت آلل خليفـة  (و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(بالسلطة الحاكمة ورددت الجماهير نداءات 

ددت شعارات اخرى تطالب باالفراج الفوري عن المعتقلين، واكد المتظاهرون على استمرار االنتفاضة تر
الشعبية حتى تحقيق اهداف شعب البحرين، في اقامة نظام العدل والحرية والديمقراطية، وانهاء سـلطات  

  .القهر واالستبداد المتمثلة في عائلة آل خليفة
الثالث الستشهاد فاضل عباس حسن مرهون، حيث انتهت مراسـيم  وتأتي هذه التظاهرات في اليوم 

  .الحداد والعزاء التي استمرت لمدة ثالثة ايام
م وهم سـلمان  7/5/1996مما يجدر ذكره فإن ضحايا اخرى كانت قد التحقت ببارئها يوم الثالثاء 

نوات من العمر، وقد سنة، وزوجته فضيلة وطفلهما علي سلمان الذي يبلغ اربع س28علي سلمان التيتون، 
االعالم الرسمية المحلية الى سوق اتهامات للعائلة المرحومة باتهامهـا   سارع مسؤولون امنيون ووسائل 

بتورطها في اعداد مواد متفجرة مستبقة نتائج التحقيق في اسباب  االنفجار الذي وقع في الطابق العلـوي  
لذي تبين فيما بعد ان سببه يعود الى تسرب غـاز  من المنزل في منطقة السنابس، وتسبب في انهياره، وا

في المنزل، وذلك يعود للهاجس الذي يسيطر على السلطة الحاكمة بعد ان اوصلت البالد الى حالـة مـن   
  .التفجر

هذا وال زالت االنفجارات تتوالى في مناطق مختلفة من البحرين، لتؤكد فداحة الخطأ الذي ارتكبتـه  
أت لقمع الحركة الشعبية السلمية المطالبة بتطبيق الديمقراطية واحترام حقـوق  السلطة الحاكمة، عندما لج

االنسان والعمل على ايجاد حل لمشكلة البطالة والفقر المتفاقمة، متوسلة اساليب مفرطة في القسوة العنف، 
  .لتدخل البالد في نفق يصعب عليها الخروج منه

هزتها االمنية المختلفة لترتكـب اعمـاال مشـينه    لقد اتخذت السلطة اجراءات عنيفة واطلقت يد اج
تضمنت عقوبات جماعية واستباحات للكثير من القرى والمناطق، واعتداءات وانتهاكات فظيعة لحقـوق  
االنسان، ومهاجمة دور العبادة والمراكز والرموز الدينية، التي ادت الى تولد قناعة لدى الناس بتبلد الحس 

قي واالنساني لدى هذه السلطة التي عملت علـى اهانـة كرامـة المـواطن     بالمسؤولية والوازع االخال
  .واالستهتار بقيمه ومقدساته، مما أثار حالة من السخط والغضب والنقمة الشعبية العارمة

انها اآلن وبعد ان اوصلت البالد الى هذه المرحلة الصعبة فهي قد اختارت االستمرار في سياسـتها  
البحرين وتطلعاته نحو نظام ديمقراطي حر عادل، معتمدة علـى حفنـة مـن    الخاطئة والمعادية لشعب 

المرتزقة ومراهنة على استمرارهم في الدفاع عن وجودها وبقائها في سدة الحكم ولكن الى متى؟ والـى  
  .اين تريد ان تمضي بالوطن؟

  !!به او بانسانهمن وقائع االحداث وتعاملها معها يبدو انها ال تكترث بالوطن او بما يمكن ان يحل 

  :حقوق االنسان ¨
تتواصل االنتهاكات الفضيعة لحقوق االنسان على نطاق واسع وتستمر السلطة في مهاجمة القـرى  
والمدن ومنازل المواطنين العزل، وتقوم بشن حمالت اعتقال واسعة، وقد تـم رصـد مجموعـة مـن     

  :االعتقاالت خالل االيام الماضية، في كل من
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سنة، خالل  28سنة، واخوه حسن محمد محسن،  31غازي محمد محسن، : ل مناعتقل ك: السنابس
سنة، وصـادق   24ايام عطلة عيد االضحى المبارك، ومما يجدر ذكره فإن اخويهما ياسر محمد محسن، 

  .سنة، معتقلين منذ شهور عديدة وال زاال رهن االعتقال 21محمد محسن، 
م اعتقل رضي صالح 7/5/1996وفي . مذكوره اعالهسنة، في نفس الفترة ال28اعتقل فخري راشد، 

  .سنة، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت البحرين28ابراهيم القطري، 
.. سنة، كما اعتقل صالح 36اعتقل خالل فترة عيد االضحى المبارك، ايضا حسن السمك، : المنامة

  .م وقد كان عائدا لتوه من الحج5/5/1996سنة، بتاريخ  35، 
من جهة اخرى فقد حكمت محكمة أمن الدولة خالل االسبوع الماضي على سبعة من المواطنين من 

  :قرية المعامير باحكام متفاوته، وهي كالتالي
  سنة 23احمد حسين عباس مدن، / 2.      سنة22محمد عيسى حرم، / 1
  .سنة 24على ميرزا القصاص، / 3

  )حكموا بالسجن  جميعهم لمدة خمس سنوات(   
  .سنة 21جاسم حسين ابراهيم، / 5سنة        24فؤاد حسين ابراهيم، / 4

  )حكموا  بالسجن لمدة سنتين(   
  .سنة 21فيصل عبدعلي علي عبداهللا، / 6
  .سنة، بالبراءة، ولكن لم يطلق سراحهما حتى اآلن 25صادق عبدعلي علي عبداهللا، / 7
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  )131: (الرقم
  م12/5/1996: التاريخ

  توتر وممارسات همجية: البحرين

حالة من التوتر الشديد المشوب بالحذر والترقب تسود البحرين، حيث الزالت قوات أمـن السـلطة   
تحاصر العديد من المناطق وتمنع االقتراب من المناطق التي تحاصرها، وتقوم بدوريات مسـتمرة فـي   

فعاليات االنتفاضة، كما انها تشن حمالت اعتقال واسعة وتقوم بممارسـات تتصـف   المناطق التي تشهد 
  .بالهمجية في مناطق مختلفة من البحرين

فمنذ االنفجارات التي وقعت مؤخرا في المنامة والسنابس، الزالت قوات وزارة الداخلية من الشغب 
ارات، وترابط حول المنشـآت العامـة   تحاصر المناطق التي وقعت فيها االنفج) المخابرات(وأمن الدولة 

والخاصة والمرافق السياحية والمراكز المالية والتجارية، كالفنادق والبنوك والمتاجر الكبير، وتنتشر فـي  
منطقة السوق في المنامة، وتقوم بحمالت تفتيش لالماكن واالشخاص على السواء، وتتسبب االعتـداءات  

بها تلك القوات اثناء مهاجمتها المنازل اآلمنة واعتقالها للمواطنين الوحشية والتجاوزات الكبيرة التي ترتك
  .في اثارة السخط والنقمة على حكومة البحرين

  :غموض انفجار السنابس ¨
م، حيث 7/5/1996الزال الغموض يلف االنفجار الذي وقع في قرية السنابس يوم الثالثاء الماضي 

ضحيته ثالثة من المواطنين االبريـاء، رجـل وزوجتـه     دمر المنزل المكون من  ثالثة طوابق، وذهب
وطفلهما ذي السنوات االربع، ويسود تشكيك كبير في رواية السلطة الرسمية التي سارع بعض مسؤوليها 
االمنيين الى اتهام اصحاب المنزل بمجرد وقوع االنفجار، ومن ثم تراجعوا عن اقوالهم ليقـدموا تفسـير   

بينما يقول شهود عيان شاركوا في عملية االنقاد والتنقيب عـن الضـحايا    آخر، ونسبته الى تسرب غاز،
بأنهم وجدوا اسطوانات الغاز سليمة واخرجوها من المنزل فيما بعد، اضافة الى ذلك فإن السلطة الزالت 
تحتجز اثنين من سكان المنزل بعد معالجتهما من أثار الجروح التي اصيبا بها، وترفض اطالق سراحهما 

  .زالت قوات الشغب تحاصر المنطقةوال 
  .هذا ويشير كثير من المواطنين باصابع االتهام للسلطة، ويقولون بأن الحادث مدبر من قبلها

  م11/5/1996للعلم فإن مراسيم الحداد والعزاء على ارواح الضحايا، انتهت يوم امس الجمعة 

  :حصار كرزكان ¨
لقمع، وخصوصا بعد المصادمات العنيفة التـي  تخضع منطقة كرزكان لحصار شديد من قبل قوات ا

م التي اصيب فيها الشاب فاضل عباس حسن مرهـون  4/5/1996وقعت مؤخرا وبالذات في يوم السبت 
واستشهد فيما بعد، ومما يجدر ذكره فإن العديد من المواطنين قد اصيبوا بجروح مختلفة نتيجة للهجـوم  

ين في ذلك اليوم، وقد تم التعرف على جريح آخـر هـو   الوحشي الذي شنته قوات الشغب على المتظاهر
سنة، الذي اصيب برصاص حي، ولم يقتصر االمر على الرجـال  23علي عباس علي جعفر البصري، 

والشباب، بل تعرضت النساء ايضا الطالق الرصاص من قبل قوات الشغب،  حيث جرحت ثالث نسـاء  
  :لطبي، والمواطنات المذكورات هنجراء ذلك، وهن يرقدن اآلن في مستشفي السلمانية ا

اميرة احمد عبداهللا الفردان، اصيبت اصابة مباشرة بطلقة مطاطية في الوجه ادت الـى احـداث   / 1
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  .كسر في فكها، وهي ترقد حاليا في مستشفى السلمانية الطبي في حالة نفسية سيئة للغاية
المبرح واطالق الطلقـات   سنة، وقد تعرضت لالعتداء بالضرب 65خاتون على احمد عاشور، / 2

المطاطية على رجلها عن قرب من قبل قوات الشغب، مما ادى الى اصابتها بكسر في رجلها، وذلك أثناء 
اقتحام تلك القوات لمنزلها في منطقة كرزكان، وعندما حاول ولداها الدفاع عنها تعرضا للضرب المبرح 

ال يعلم شيء عن مصيرهما، وهما علي احمد محمد واالهانات واالعتقال، واليزاالن معتقالن لحد اآلن و
  .مكي عاشور، واخوه حبيب احمد محمد مكي عاشور

فوزية محمد، حيث اصيبت بطلقات مطاطية ايضا ادت الى احداث كسر في يدها وهي ترقد في / 3
  .م9/5/1996المستشفى، جميعهن اصبن يوم الخميس 

ابتزاز عائلة الشهيد فاضـل عبـاس حسـن     )المخابرات(من جهة اخرى حاول جهاز أمن الدولة 
بشرط ان يوقعوا على وثيقة ) عشرة آالف دينار بحريني( 10.000مرهون، وساومهم على اعطائهم مبلغ 

  .تثبت بأن سبب وفاة ابنهم الشهيد يعود الى حادث مروري عادي، فرفض اهالي الشهيد ذلك
اهالي منطقة كرزكان، يـوم الخمـيس   هذا وقد قامت قوات القمع بشن حملة اعتقاالت واسعة بين 

  :شخصا، وهي التالية اسمائهم 38م وقد عرف من بين المعتقلين 9/5/1996
  سنة 25منصور عباس ناصر، / 1
    سنة22عبدالنبي جمعة عبداهللا النويسي، / 2
  )وهو مصاب(محمد عبدالكريم محمد جعفر البصري / 3
  )يضاوهو مصاب ا(سنة 23علي عباس علي جعفر البصري، / 4
  سنة 22محمد علي محمد حسن مهدي، / 5
  سنة19سامي كاظم احمد حسين الكش، / 6
  سنة20جعفر عطية محمد، / 7
  سنة 24علي عطية محمد، / 8
  سنة18اكبر احمد علي عاشور، / 9

    سنة31سيد احمد السيد شبر، / 10
  سنة20جاسم محمد علي القطان، /11
  سنة  19حسين عبداهللا الخباز، / 12
  سنة27محمد جواد الفردان، / 13
    سنة21عبدالزهراء عباس السهالوي، / 14
  سنة20محمد عبدالرسول عبدالنبي الفردان، / 15
    احمد حسين احمد الفردان/ 16
  سنة21حسين علي احمد عيد، / 17
  علي احمد عاشور/ 18
  حبيب احمد عاشور/ 19
  سنة19علي مال حسين مال علي مال يوسف، / 20
  سنة19عبداهللا النويسي، محمد جمعة / 21
  سنة 20محمد جاسم محمد حسين الفردان، / 22
    سنة18حسن جاسم محمد حسين الفردان، / 23
  سنة17عمار حسين عبدالعزيز الفردان، / 24
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  سنة19علي صالح علي عاشور، / 25
  سنة19ميرزا علي يوسف الروماني، / 26
  سنة22طاهر ابراهيم عبداهللا احمد الفردان، / 27
  سنة19خليل ابراهيم محمد علي الفردان، / 28
    سنة20حسين علي حسن كاظم، / 29
  سنة17جالل جاسم محمد الفردان، / 30
  سنة35مكي محمد عبدالرسول درويش، / 31
  سنة23علي محمد احمد عباس، / 32
  سنة32استاذ صادق ابراهيم سلمان الفردان، / 33
  سنة18/ سيد رضا سيد شبر سيد علي/ 34
  سنة14داهللا سيد علي سيد عبد اهللا، سيد عب/ 35
  سنة23عقيل منصور علي منصور، / 36
  )من قرية صدد(نعمان جاسم عاشور / 37
  .سنة 59مهدي نافع مهدي، / 38

الشيخ خليل ابراهيم الشاخوري، لالعتداء بالضرب المبرح ) قرية كرزكان(كما تعرض امام مسجد 
ادته تلك القوات الى منزله وامرته بعدم الخـروج مـن   مما ادى الى حدوث نزيف في رأسه، ومن ثم اقت

المنزل، وقد حدث ذلك اثناء الهجوم على المسجد المذكور، في الوقت الذي كان فيه الناس يؤدون الصالة، 
كما قامت باالعتداء على جميع المصلين بالضرب بالهروات واعقاب البنادق داخل المسجد، واقتادتهم الى 

  .السجن بعد ذلك

  :طقة الديهمن ¨
م قامت قوات الشغب بـدهس  9/5/1996اثناء المصادمات التي سادت الديه مساء الخميس الماضي 

المواطن عبداالمير حسن رستم من نفس المنطقة، وبعد ايقاعه ارضا قامت تلك القوات باالعتـداء عليـه   
  .ربهبالضرب، ومن ثم اقتادته الى المعتقل وهو يعاني من اصابة شديدة جراء دهسه وض

مما يجدر ذكره فإن المواطن المذكور يعاني من مرض عقلي وهو معروف بذلك من قبـل ابنـاء   
  .منطقته، ولم تتمكن عائلته من معرفة شيء عن مصيره لحد اآلن، وينتابها قلق شديد جراء ذلك

هذا وقد ذكرت تقارير متواترة بأن قوات القمع تلجأ الى تكتيك اطالق الرصاص في الوقـت الـذي   
  .يندفعون مسرعيين بسياراتهم تجاه المتظاهرين، وذلك بهدف ايقاع اكبر عدد ممكن من الجرحى بينهم

  :منطقة السهلة ¨
، بهدف اعتقاله، ولكنه لم يكـن  )العليا(هاجمت قوات الشغب منزل احد المواطنين في قرية السهلة 

سكان المنزل، وهم اربعة من الشباب موجودا في المنزل اثناء الهجوم، فقامت تلك القوات باالعتداء على 
بالضرب الشديد، وبعدها اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المنزل قبل انسحابها وكان برفقة تلـك  

  .القوات ضابط المخابرات خالد الوزان، وهو الذي اعطاهم االمر باطالق القنابل المسيلة للدموع
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  هــ1417) ع(بمناسبة ذكرى عاشوراء االمام الحسين): 9(بيان رقم
  م19/5/1996: التاريخ

  موعد آخر مع الحسين عليه السالم: البحرين
  لعطاء ال ينضب.. استجابة ال تنصب

  
ومطلـق صـرخة   .. السالم عليك يا بطل المسلمين.. السالم عليك يا ثار اهللا في االرض وابن ثاره

ان اردنا ان نكـون  .. يزيد" أمثال"السالم عليك وانت تنهانا عن مبايعة ).. هيهات منا الذلة(ورة االبدية الث
وتُعلمنا ان االصالح فيها .. السالم عليك وانت ترفع راية االصالح في االمة).. مثلي ال يبايع مثله: (مثلك

إنما خرجـت  : (فقلت صادقا.. ير المؤمنينال يتم اال بإقامة احكام الدين، وبسيرة سيد المرسلين وعلي ام
لطلب االصالح في امة جدي، اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علـي  

  ).بن ابي طالب
السالم عليك وانـت تواجـه اعظـم    .. وبطاقات المؤمنين.. بمنهج الدين.. السالم عليك ثائرا للدين

  .باعظم التضحيات والمحن.. الفتن
السالم عليك وانت تجاهدهم في اهللا صابرا، محتسبا مقبال غير مدبر، ال تأخذك في اهللا لومة الئـم،  

ومنازلة الطغاة في سـوح  .. فتُعلمنا بذلك درس الشجاعة.. حتى سفك في طاعته دمك، واستبيح حريمك
  .الجهاد، والصبر على االذى وبشاعة الطغيان واحتسابا لما عند اهللا

واشهد انك قُتلت ولم تمت، بل برجاء حياتك احييـت قلـوب   .. ع الكالم وترد الجواباشهد انك تسم
ويشهدون ويشهد لهم العالم .. لقاء الوالء والمحبة.. وهاهم يلتقون معك في البحرين.. الماليين من شيعتك

هداك  انهم على.. صمودهم وبطوالتهم طوال عامين من االنتفاضة ومقارعة الظلم ومواجهة اعداء الدين
وهكذا .. تمادى آل خليفة في ُأمويتهم واحقادهم وجرائمهم.. وكلما ازداد شيعتك ارتباطا بك.. وهدى ابيك

وتتكرر الحماقات التي دحـر اهللا بهـا اميـة،    .. تعود البطوالت التي انتصر بها اهللا للحسين عليه السالم
البحرين تعود لتكرر ما فعلتـه امويـة   فأموية الزمان الحاكمة في .. واركسها واشياعها على مر الزمان

وهاهم آل خليفة يسعون لتحريف الدين ويبدعوا فيه، ويعلنوا انفسهم قيمون على شؤونه، وهـم  .. التاريخ
انها اموية جديدة تُحارب الدين باسـم الـدين،   .. واجهلهم بالدين واحقدهم على المؤمنين.. افسد خلق اهللا

  ..ر الحسين والحرص على الشعائروتُحارب الحسين وشعائره تحت شعا
، فكانوا يصلّون على النبي في يوم عاشوراء، ثم يقومـون  )ص(تماما كما حاربه امثالهم باسم جده 

ورأس ابـن بنتـه فـوق    .. فوق مآذنهم)" ص(اشهد ان محمدا رسول اهللا"وكانت .. ليقتلوا سبطه وذريته
والمخطط االموي، وحققت فصال تاريخيا قاطعـا  اال ان دماء الحسين عليه السالم عرت يزيد !! رماحهم

عبـر  " االمويات"بين الدين والحاكم الظالم المتلبس بلبوسه، وكانت تلك الدماء كافيه لتفعل ذلك ايضا بكل 
لقد جردت تلك الدماء تلكم االمويات من الشرعية وحرمت عليها االمن وحظـرت  .. التاريخ وحتى اليوم

  .عليها االستقرار
فمن المـآتم  .. ولبى نداءها في كل حين.. تعلم الثورة من الحسين.. شعب ثائر.. ين اليوموفي البحر

وبـاعالم  .. الحسينية كانت تنطلق جموع الجماهير الثائرة في االنتفاضات التي حفل بها تاريخ البحـرين 
اذنابـه   المواكب الحسينية لف شعبنا شهداءه الذين سقطوا سواء في مواجهة االسـتعمار البريطـاني او  

فهو ال يهدينا الى .. فالحسين عليه السالم منهج ثوري متكامل.. انها انتفاضة حسينية مستمرة.. الحاكمين
وال نيأس حتى ولو .. وكيف نصمد حتى لو تجمعت الجموع ضدنا.. بل والى كيف نستمر عليها.. الثورة
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يشمل كافة الفئات االجتماعية رجاال وكيف نُطّور مشروع الثورة ل.. كان الموت هو الخيار الوحيد امامنا
اجل ان نساءنا الزينبيات لسن بأقل من بنات الرسالة، وقد تحملن ما تحملن في سبيل اهللا ومـن  .. ونساءا

  .اجل االسالم، ولوالهن ولوال دورهن لما اكتملت فصول الثورة الحسينية العظيمة
امـا  .. اه من االمام الحسين عليه السـالم اجل لقد اعلنا الثورة على الظالمين، وذلك درس هام تعلمن

فهذا ايضا درسا آخر من دروس الثـورة  .. كما ونوعا.. عاشوراء هذا العام فليكن مناسبة لتصعيد الثورة
بيننا وبين النظام الحاكم، كفارق القوة بين معسكر االمام " القوة""فقد يكون فارقق .. الحسينية المليئة بالعبر
إال ان رجال حق ال تثنيهم حسابات القوة والضعف، واحتماالت .. معسكر بين اميةالحسين عليه السالم و

..   فالنصر من عند اهللا ان شاء اعطى وان شاء منـع .. القوة والخسارة عن مواصلة مسؤولياتهم الجهادية
ـ .. ينصر الفئة المؤمنة الصادقة الصابرة حتى لو كانت قليلة في عددها وعدتها ة فـي  هكذا نصر اهللا القل

عندما اعجبتهم كثرتهم، وربما نسوا ان النصر من عند اهللا ) حنين(ولم تُغن كثرة المؤمنين شيئا في ) بدر(
  .وليس بسبب قوة العدو وضعف الصف المؤمن

وهذا هو االمام الحسين عليه السالم، على الرغم من علمه بتفوق معسكر العدو عدة وعددا، اال انه 
رغم علمه انه سيقتل وجميع من معه، إال انه سعى ليلحق اكبر عدد من الخسائر و.. لم يستسلم لهذا الواقع

فالمجاهدون يبحثون عن الشهادة، ولكنهم يسعون الى انـزال الخسـائر باعـداء اهللا،    .. في صفوف عدوه
ولعل ابـرز  .. وهكذا طوال الطريق الى كربالء كان االمام الحسين عليه السالم يجمع االنصار من حوله

كما ان بدايات توبه .. نضمين اليه في الطريق هو زهير ابن القين الذي لعب دورا كبيرا  في المعركةالم
الحر بن يزيد الرياحي، بدأت عندما قابله الحسين في الطريق، وكان عليه السالم حتى قبل لحظات مـن  

الم الثورة الحسـينية  وقد كان اع.. شهادته يدعو اآلخرين لالنضمام الى مشروع الثورة دون يأس او كلل
مؤثرا، وبعد كل خطاب لالمام عليه السالم كانت هناك مجموعة تتسلل من معسكر العدو الى معسـكره،  
وقُدروا بثالثين رجال، وقد عجل بن زياد المعركة خوفا من انضمام قطاعات واسعة من جيشـه لجـيش   

  .االمام
مرار على كسب المؤيدين والثائرين الـذين  إننا نشارك في الثورة، ولكن علينا ايضا ان نعمل وباست

صحيح ان هناك نماذج ميؤوس منها، لكـن مـن   .. يشاركون معنا، وان نعمل للتأثير على معسكر العدو
خـاطبوا  .. نواجههم في نهاية االمر هم من البشر، الذين ربما ضللوا وشاركوا في قمعنا السباب واهيـة 

تُوضـح لهـم   ) بلغـتهم (اطبعوا منشورات .. مع ـ بلغتهم البلوش ـ وهم ابرز المنخرطين في جهاز الق 
اصـنعوا  .. قـووا االعـالم الثـوري   .. اهدافكم وتشعروهم بموقعهم واي جريمة يشاركون في تنفيـذها 

انشروا افكاركم ورؤاكم فيما بيـنكم، ثـم انشـروا قضـيتكم     .. من لديه كفاءة ادبية فليطورها.. اعالمكم
ون قمعكم فتساهموا بذلك في تشتيت معسكر العدو، استفيدوا من قوتكم واشرحوها حتى العداءكم ومن يتول

اقصى االستفادة، ارصدوا ثغرات العدو، فاالمام الحسين عليه السالم حفر خندقا واضرم فيه النار وفرض 
حتى اشعة الشمس سـعى االمـام   .. على العدو جهة واحدة يواجه قوات  الثورة التي كانت محدودة العدد

يه السالم لالستفادة منها فقد امر اصحابه عندما تواجه الجيشان يوم عاشـوراء، بـأن يميلـوا    الحسين عل
وعندها ارتبك المعسكر .. بسيوفهم دفعة واحدة لتنعكس اشعة الشمس في عيون خيل العدو، وهذا ما حدث

.. بـأي قتـال   االموي وسقط العديد من القتلى والجرحى عندما ثارت الخيل، وقبل ان يبدأ االمام الحسين
وفي ليلة العاشر من المحرم، وفيما كان الجميع مشغوال .. وكان لهذه الخطوة اثرا سلبيا كبيرا على العدو

بالعبادة، خرج االمام عليه السالم وحده يتفقد المواقع والتالل، ويدرس المعركة على االرض، وان كانت 
  .هناك أي ثغرة او نقاط ضعف قد ينفذ منها العدو في الغد

اجل فبعد ان خضنا غمار الثورة، جاء دور العمل على تطوير اساليبها وابتداع االفكـار الجديـدة   
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حتـى  .. لنُصعد من استعداداتنا ونطور كفاءاتنا ونستفيد من طاقاتنا باقصى ما تكون االستفادة.. للمواجهة
.. الصوت والنظرة كان االمام الحسين عليه السالم يستخدمهما في مواجهة عدوه وهو ملقى على االرض

.. من اللباس وربطة الرأس.. فعندما تُشارك في مسيرة عزاء الحسين استخدم ما تستطيع لتغيض االعداء
فمسـيرة  .. ال تسر صامتا، نظراتك ارمق بها اعداء اهللا تماما كما تغضها عـن محـارم اهللا  .. والصوت

ومسيرة معبرة بكل وسيلة ممكنه افضل من مسيرة معبرة بوسيلة او .. صارخة افضل من مسيرة صامته
ال .. حتى اذا عينوا خطيبا من عنـدهم .. جكم منها، ال تدعوا العدو ينجح في اخرا..املئوا المآتم.. اثنتين

ولـن  .. فعالقتنا مع الحسين عليه السالم ابديه ال تتزعـزع .. فهو احق باالنسحاب منكم.. تخلوا له المبر
ومنه نتعلم اليوم .. وفي مآتمه رضعنا االيمان واالباء.. فتحت منابر الحسين تعملنا الثورة.. نتراجع عنها
لبيك داعي اهللا ان كـان لـم يجبـك    (فــ .. ونديق اعداءنا الذُل والهوان.. ننتصروكيف .. كيف نستمر

  ).بدني عند استغاثتك، ولساني عن استنصارك فقد اجابك قلبي وسمعي وبصري
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  )132: (الرقم
  م19/5/1996: التاريخ

  
لتحرير البحرين العائلة الحاكمة في البحرين بانها غيـر جـديرة    اتهم االمين العام للجبهة االسالمية

  .بحكم شعب البحرين او كسب ثقته وحبه، مؤكدا ان على العائلة الحاكمة ان تشد الرحال
جاء ذلك في بيان اصدره سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير 

يوم التاسع عشر من مايو الجاري، بمناسبة حلول ذكرى عاشوراء التي البحرين وزع في داخل البحرين ال
تعتبر من اهم المناسبات الدينية وتكتسب اهمية خاصة من قبل جماهير شعبنا، حيث تقام المآتم وتخـرج  
مسيرات العزاء الحاشدة التي تستمر لمدة تزيد على عشرة ايام منذ بداية الشهر الحرام، وحث من خالله 

  ).على آل خليفة ان يرحلوا(لشعب الى ان ترفع شعار المرحلة الحاسمة من االنتفاضة المباركة جماهير ا
لقد اثبتت االحداث انهم غير جديرين بحكم هذا الشعب وكسب ثقتـه وحبـه،   : وقال الشيخ المحفوظ

فالسلطة الحاكمة ما هي اال مجموعة من محترفي القتل واالرهاب، وهـي ال تتـورع عـن االسـتعانة     
  .بالمرتزقة االجانب للفتك بشعبنا واذالله، وذلك من اجل التشبث بالحكم والسيطرة على السلطة

ان متطلبات المرحلة تحتم علينا االلتفـات الـى   : واضاف الشيخ المحفوظ مخاطبا الشعب البحراني
لتي تمر م الذي يراد ارغامنا على القبول به، مؤكدا ان المشكلة ا1973قضية خطيرة وهي قضية دستور 

بها البالد ال تكمن في وجود القوانين بقدر ما هي مشكلة ترتبط بالعائلة الحاكمة واستعالئها على النـاس  
ان شعار تطبيق الدستور هو شعار زائف وال يغني عن الحـق شـيئا،   : واستئثارها بكل شيء، مستطردا

الخليفي الجائر، بحيـث ستحصـل    وفي تطبيقه سوف نوقع على وثيقة استعبادنا وارتهاننا لحكم االستبداد
  .العائلة على شرعية بقاءها بموافقة شعبية

بيانه بالتاكيد على احياء مناسبة عاشوراء في جميع منـاطق  .. واختتم االمين العام للجبهة االسالمية
البالد حتى لو حاولت السلطة منعها، وحث الخطباء على تناول قضايا السـاحة وهمومهـا وتطلعاتهـا،    

د على شعارات االنتفاضة الثابته خالل مراسيم العزاء، مؤكـدا علـى وحـدة الصـف وتجـاوز      والتاكي
الحساسيات واالشاعات التي تبثها السلطة من اجل شق الصف الواحد، كما دعى الشعب الـى مسـاعدة   

اليـات  االخوة في خاليا الجهاد والمقاومة وتقديم العون لهم لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم في تسـيير فع 
  .االنتفاضة المباركة واستمرارها

من جهة اخرى لبست البحرين السواد وغطت شوارعها وجدرانها بالقماش االسود ورفعت الالفتات 
التي تتضمن شعارات منددة بالسلطة الخليفية وقوات امنها التي حاولت في مناطق بني جمـرة والـدراز   

ل القائمين عليها، مما ادى الى زيادة حـدة التـوتر بـين    وكرزكان والبالد القديم وغيرها ازالتها، واعتقا
  .الجماهير وقوات االمن جراء تدخلها التعسفي غير المبرر واعتداءها على مقدسات وقيم الشعب

اضافة الى ذلك فقد رصدت مجموعة اعتقاالت قامت بها قوات قمع السلطة خالل االيام الماضـية،  
  :شعبنا الصامد، واعتقل كل منفي اطار حملتها المستمرة الموجة ضد 

  م2/5/1996سنة، من سكنة الماحوز،  اعتقل بتاريخ  30شاكر احمد محمد الماحوزي، / 1
  .سنة، من سكنة الماحوز 27مهدي منصور عبداهللا خميس، / 2
  .سنة، من منطقة السهلة 16سيد هاشم سيد علوي سيد ابراهيم، / 3
  .ةسنة، من منطقة السهل 16محمد القيدوم، / 4

سلطات البحرين من مغبة محاولتها فـرض سـيطرتها علـى    .. الى ذلك حذرت الجبهة االسالمية
المؤسسات والمراكز الدينية او منع الشعب من اقامة االحتفاالت وشعائر عاشوراء التي اعتاد على احيائها 
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  .م1783منذ القدم قبل ان تطأ اقدام آل خليفة ارض البحرين في عملية غزو مسلحة في العام 
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  )133: (الرقم
  م21/5/1996: التاريخ

  
رحبت الجبهة االسالمية لتحرير البحرين باالستجابة الطيبة لدعوة امينها العـام الصـادرة بتـاريخ     

عاشـوراء دون  م التي دعى فيها شعب البحرين الى احياء الشعائر الدينية واقامة مراسـم  16/5/1996
خوف او تردد، مما يعبر عن اصالة شعب البحرين وارتباطه بقيمة ومبادئه ومقدساته، واصراره علـى  
االستمرار في االنتفاضة الشعبية الهادفة الى التغيير واقامة نظام الحرية والعدالة، حيث بدأت مسـيرا ت  

، وترددت الشعارات التـي تحـاكي   )نهاقراها ومد(العزاء الحاشدة في االنطالق في جميع انحاء البحرين 
  .الواقع الراهن في البحرين، التي تشهد انتفاضة جماهيرية مستمرة منذ عام ونصف

هيهات (و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(وكانت الجماهير المشاركة في مسيرات العزاء تردد نداءات 
والمطالبـة بـاطالق   ) الموت الل خليفـة (، والشعارات التي تندد بالسلطة الحاكمة في البحرين )منا الذلة

  .سراح المعتقلين واطالق الحريات العامة
كما حيت الجبهة الدعوة التي صدرت عن كل من السيد جواد الوداعي والسيد علوي الغريفي اللذان  

ة من يعتبران من كبار علماء الدين في البحرين، في بيانهما الذي دعيا فيه الشعب الى احياء الشعائر الديني
دون خوف او تردد واالقبال على المآتم الحسينية واحياء مراسيم عاشوراء جريا على العادة في كل عام، 
واصفة اياه بأنه بيان مهم يثبت مدى حرص علماء الدين ومن وراءهم شعب البحرين علـى اسـتقاللية   

  .المؤسسات والمراكز الدينية ورفض التدخل الحكومي في شؤونها
ستنكرت الجبهة االسالمية لتحرير البحرين هجوم قوات االمن على مسيرات العزاء من جهة اخرى ا

التي تقع بالقرب من قاعدة الهملة التابعة لقـوة دفـاع   ) العاصمة(في منطقة الهملة جنوب غرب المنامه 
جديد محذرة السلطة من مغبة االرتماس في وحل ) العمل الجبان(البحرين الليلة الماضية، واصفة اياه بـ 

من خالل اصرارها على محاولة منع اقامة الشعائر الدينية التي اعتاد شعب البحرين على احيائها في كل 
  .عام

جاء ذلك في بيان صدر عن الدائرة االعالمية للجبهة االسالمية لتحرير البحرين اكد فيه ان المعزين 
رت الى اطالق قنابل الغاز المسيل للدموع في قرية الهملة اشتبكوا الليلة الماضية مع قوات االمن التي باد

النصـر  (و) اهللا اكبـر (والرصاص المطاطي على مواكب العزاء التي كانت ترفع شعارات االنتفاضـة   
مما حدى بالمعزين للرد بالحجارة واقامـة  ) الموت الل خليفة(وتنادي بــ ) هيهات منا الذلة(و) لالسالم

سيارات، اال ان قوات االمن قامت باطالق الرصـاص الحـي   المتاريس في الشوارع واحراق اطارات ال
بغزارة وعشوائية، ومن ثم قامت باقتحام القرية وشن حملة اعتقاالت واسعة، بينما كان عدد من المرتزقة 
بقيادة رجال المخابرات يقومون بازالة مظاهر الحداد المتمثلة في السواد الذي كان يغطي مساحات واسعة 

القرية، وكذلك الشعارات المعبرة عن حالة الرفض التحدي التي تعيشـها السـاحة   من شوارع وجدران 
  .البحرانية

قامت الليلة الماضية بفـرض  ) المخابرات(ان قوات كبيرة من الشغب وامن الدولة : واضاف البيان
ـ   ة حصار شامل على منطقة الدراز، في محاولة يائسة منها لمنع مسيرات العزاء التي انطلقت منـذ اليل

االولى لشهر محرم الحرام، الذي صادف هذا العام يوم التاسع عشر من مايو الجـاري والتـي تميـزت    
بمحاكاتها للواقع السياسي والمعاناة االقتصادية التي يعيشها شعب البحرين جراء سياسة االستبداد والتخبط 

على حركة الناس وتمنعهم التي تتبعها سلطات آل خليفة، هذا وال زالت تلك القوات تفرض حظرا شامال 
  .من الخروج من منازلهم او الخروج والدخول الى المنطقة
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الى ذلك استمرت حمالت االعتقال العشوائي من قبل السلطات االمنية، فقد شنت في الخامس عشـر  
سـنة،  24منصور محمد مهـدي،  : من الشهر الجاري حملة اعتقاالت في منطقة شهركان شملت كل من

سـنة،   24سنة، واخيه هاشم سيد جواد،  15سنة، سيد هادي سيد جواد،  20د مهدي، واخيه شاكر محم
 16سنة، نـاجي يوسـف،    14سنة، عبداهللا احمد شهاب،  24سنة، جعفر عون،  25علي حسن عباس، 
 20سنة، سيد باقر سيد علي،  16سنة، علي شهاب،  14سنة، احمد ابراهيم ميثم،  25سنة، عباس جاسم، 

  .سنة
رت محكمة أمن الدولة في اصدار احكامها التعسفية بحق المعتقلين، فقـد حكمـت هـذه    كما استم

سنة، والذي اعتقل في العشـرين مـن ينـاير     24المحكمة يوم امس على المواطن حسن احمد يعقوب، 
الماضي، بالسجن لفترة ستة اشهر كما تم تقديم ستة من الشباب تتراوح اعمارهم بـين السـابعة عشـرة    

سـنة،  18سنة، يونس الشويخ،  18علي اكبر عيسى، : العشرين عاما للمحاكمة يوم امس، وهموالواحد و
سنة،  17سنة، فاضل يوسف،  21سنة، على الجشي،  18سنة، رؤوف حسن،  18هاني ابراهيم االزرق، 

اال ان القاضي اجل النطق بالحكم حتى يوم االربعاء الموافق للتاسـع  . وجميعهم من منطقة اسكان عالي
  .والعشرين من مايو الجاري
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  )134: (الرقم
  م30/5/1996: التاريخ

  عاشوراء التحدي: البحرين

مسيرة الدم واحدة، والهدف المعلن واحد، وهو كسـر  ) البحرين(من قانا الجليل الى كربالء الخليج 
والتحدي فيها واخضاعها لمنطق االستسالم والخنوع، فحـاجز  ارادة االمة والقضاء على روح المقاومة 

الدم الذي يقيمه شعب لبنان الصامد في جنوبه المقاوم ليمنع تمدد العدو الصهيوني الغاصب وفرض االمر 
الواقع، تستجيب له جماهير الشعب البحراني المنتفض منذ عام ونصف، فكانت عاشوراء الشهادة الداميـة  

قهر واالستبداد، هي المناسبة االمثل ليعبر من خاللها شعب البحـرين عـن التزامـه    الرافضة للزيف وال
بقضايا االمة، فكانت فلسطين حاضرة، وكان جنوب لبنان والمقاومة الحاضر االكبر جنبا الى جنب قضية 
 التغيير السياسي في البحرين،  في مسيرات عاشوراء الحاشدة، التي بدأت منذ االول من محـرم الحـرام  

والزالت مستمرة، فالعاشر من محرم ليس نهاية المطاف بل ان الحادي عشر والثاني عشر وحتى الثالث 
  .عشر

  :مسيرات ليلة العاشر ويوم العاشر ¨
تميز هذا العام بوحدة المواكب وضخامتها في كل المناطق وقوة الهتافات التي رددتهـا الجمـاهير   

االستمرار في االنتفاضة الشعبية حتـى تحقيـق اهـدافها السـامية     المشاركة في العزاء، والتصميم على 
  .والنبيلة

فبعد مسيرات العزاء الحاشدة في منطقة كرباباد في اليوم التاسع من المحرم التـي رددت خاللهـا   
والتنديد بعائلـة آل  ) هيهات منا الذلة(و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر: (الجماهير شعارات االنتفاضة الثابته

، عبرت الجماهير عن رفضها للواقع المستبد التي تسعى السلطة الـى  )الموت آلل خليفة(خليفة الحاكمة 
  .تثبيته متوسلة بكل الوسائل العنيفة، ومعبرة عن طموحها في نظام الحرية والعدالة

 كما كانت مسيرات ليلة العاشر من محرم وفي صباحه ومسائه في كل مناطق البحرين تعبيرا حقيقيا
عن ارداة شعب البحرين وطموحه في التغيير السياسي، فقد تقدمت مواكـب العـزاء صـور الشـهداء     
والمعتقلين، وانطلقت الشعارات السياسية واالجتماعية الى جانب الشعارات الدينيـة، المنـددة بالسـلطة    

  .الحاكمة والرافضة الساليب السلطة واجراءاتها القمعية
تعبيرا عن رفض شعب البحرين الي تقارب ) ن جيش محمد قادمونآل خليفة يا صهيو(وكان شعار 

  .او محاولة تطبيع مع العدو الصهيوني التي تزمع السلطة الحاكمة في البحرين اقامتها
 40.000اكثر مـن  ) العاصمة(وقد بلغ عدد المشاركين في ليلة العاشر من محرم في مدينة المنامة 

ود هو الطاغي مع شريطة حمراء تعلو جباه المعزين ومكتـوب  معزي، وكان اللباس االس) اربعين ألف(
  ).اللهم ارزقنا الشهادة(عليها 

  :حرق العلم االسرائيلي.. يوم العاشر..  السنابس ¨
ومناطق البحـرين  ) العاصمة(واستمرت المسيرات الحاشدة في صباح اليوم العاشر في مدينة المنامة

في معظم المناطق، اما في عصر يوم العاشر ينتقل المعزون االخرى، حيث تسير مواكب العزاء الموحدة 
  .الى منطقة السنابس الصامدة، حيث تتجمع مواكب العزاء من مختلف مناطق البحرين
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وبعد انطالق مسيرات العزاء، برزت مسيرة نسائية مميزة وكبيرة جدا، وبمشاركة مـع اطفـالهن،   
ل يلبسون االكفان ويرددون هتافات مؤثرة جدا في ووضعن العصابة الحمراء على جباههن، وكان االطفا

أيـن  : (صيغة تساؤل عن مصير االعداد الكبيرة من المعتقلين، حيث كانوا يرددون بصوت واحد وقوي
  ).ابي؟ اين اخي؟

كما كن يرفعن الفتات تندد بالسلطة الحاكمة وشعارات االنتفاضة االخرى، ووضع العلم االسرائيلي 
  .ة على االرض امام احد المآتم وكان المعزون يدوسونه باقدامهم ويبصقون عليهذو النجمة السدادسي

الموت (وفي النهاية قامت النساء المشاركات في المسيرة بحرق العلم االسرائيلي وارتفعت هتافات  
تعبيرا عن رفض شعب البحرين الي عمليـة تقـارب   ) الموت آلل خليفة(الى جانب هتافات ) السرائيل

  .صهيوني مع حكومة آل خليفة، وبراءة شعب البحرين من هذه العالقة
  :ادي عشراليوم الح.. الديه ¨

الباسلة واحدا مـن اضـخم المهرجانـات     منطقة الديـة يوم الحادي عشر من محرم الحرام، تشهد 
، وتسـتمر  منطقة الديهالجماهيرية الحاشدة، حيث تتجمع مواكب العزاء من مختلف مناطق البحرين في 

الربعـاء  طوال ساعات بعد الظهر حتى المساء عندما يعلن المؤذن وقت صالة المغرب، فيـوم أمـس ا  
م كان يصادف الحادي عشر من محرم الحرام، حيث سارت المواكب الضـخمة تنقـدمها   29/5/1996

الفتات كبيرة منها السياسي واالجتماعي والديني، كما كانت صور الشهداء والمعتقلـين مرفوعـة امـام    
لتفـريط بـدمائهم   المسيرات، تأكيدا على التزام شعب البحرين باالستمرار في االنتفاضة، وتعهده بعـدم ا 

الزاكية، وعذابات المعتقلين المجاهدين واصراره على انجاز اهداف االنتفاضة في الحرية والعدالة وإزالة 
  .اسباب الظلم والقهر واالستبداد

آل خليفة (و) الموت آلل خليفة(و) هيهات منا الذلة(و) النصر لالسالم(و) اهللا اكبر(وكانت شعارات 
تمالء ارجاء المنطقة، وفجأة هجمت جحافل المرتزقة واطلقت قنابل الغاز ) ونيا صهيون جيش محمد قادم

المسيل للدموع والرصاصات المطاطية على المسيرات السلمية، فرد عليها المعـزون باقامـة الحـواجز    
لمنعها من االعتداء على المشاركين في المسيرات وادى ذلك الى وقوع مواجهات بين المعزين وقـوات  

ة من المرتزقة التي عمدت الى اطالق الرصاص الحي على المعزين حيث وقعـت اصـابات   امن السلط
  .وجرحى بين المعزين بعضها خطيرة

ينقل شهود عيان بأن التوتر الشديد كان مسيطرا على قوات القمع التي كانت تطلق النـار بصـورة   
  .عشوائية ومباشرة على المعزين

م مسرحا لمواجهـات بـين   29/5/1996مس االربعاء من جهة اخرى كانت منطقة الدراز صباح ا
قوات القمع التابعة لوزارة الداخلية والمعزين الذين حاولوا الخروج في مسيرة اال ان قـوات المرتزقـة   
تصدت لها ومنعتها، مما حول مسيرة العزاء الى مواجهات مع تلك القوات التي عمدت الى اطالق قنابل 

  .المطاطية والرصاص الحيالغاز المسيل للدموع والطلقات 
كما تعرضت منطقة القدم الى هجوم قوات القمع في اليوم العاشر من محرم المصادف يوم الثالثـاء  

م بهدف ضرب مسيرات العزاء، مما ادى الى وقوع مواجهات بين المعزين وتلك القـوات  28/5/1996
  .شخصا من ابناء القرية 16التي قامت باعتقال ما يقارب 

ذلك فقد قامت قوات القمع باعتقال ما يقارب اربعين شخصا من منطقة الدير في المحرق اضافة الى 
وذلك اثر عودتهم من المشاركة في مسيرات عزاء التاسـع مـن المحـرم المصـادف يـوم االثنـين       

  .م في منطقة كرباباد27/5/1996
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  . على ضوء ما اعلن عن تطوير مجلس الشورى المعين): 10(بيان رقم 
  م2/6/1996: التاريخ

  
  

تسعى السلطة الحاكمة في البحرين الى تحسين صورتها لدى الرأي العام العالمي، وتعمـل جاهـدة   
، جراء حالة عـدم  على اعادة الثقة التي اهتزت بصورة كبيرة لدى الدوائر السياسية واالقتصادية والمالية

  .االستقرار السياسي التي تعصف بالبحرين منذ تسعة عشر شهرا متواصلة
ويعود ذلك بصورة كبيرة الى السياسة الخاطئة واساليب العنف والوحشية التـي اتبعتهـا السـلطة    

  .الحاكمة لقمع االنتفاضة الشعبية
البحرين عيسى بن سـلمان   م القى حاكم1/6/1996في ) مجلس الشورى المعين(فمع انتهاء دورة 

تطوير مجلس الشورى لجعله (م الماضي عن عزمه 1995ديسمبر  16خطابا كرر فيه ما اعلنه بتاريخ 
حسبما قال، وقد سبق هذا الخطاب ايضا تصريحات سابقة من ) اشمل تمثيال وتعبيرا عن تطلعات المجتمع

  .قبل اخيه رئيس الوزراء عن العزم على انشاء المجالس البلدية
كما ان الحاكم كان قد اصدر مرسوما اميريا يقضي بتقسيم البحرين الى اربع محافظات، باالضـافة  
الى المجلس االعلى للشؤون االسالمية، وقد قدمت هذه المراسيم والمشاريع للمجلس المذكور و اعطـى  

  .المجلس موافقته على جميع المراسيم والمشاريع المقدمه له من قبل الحكومة

  ..شعب المجاهدايها ال
ان السلطة الحاكمة في البحرين تسعى الى تقديم هذا المجلس المعوق والمسـلوب االرادة وبعـض   

  .المشاريع التي تزمع االعالن عنها للرأي العام العالمي على انها  مؤسسات تمثل االرادة الشعبية
لها بصـورة كبيـرة،    وذلك ضمن حملة دعائية اعالمية كبيرة، كانت قد رصدت لها كثيرا واعدت 

وذلك بهدف ذر الرماد في العيون والتغطية على المصاعب الكبيرة التي تواجهها جراء االنتفاضة الشعبية 
  .وحاالت الفشل والعجز التي تعاني منها

اننا ندعوا شعبنا الى التنبه الى حقيقة هذه الخطوة الماكرة، والتي تهدف الى االلتفاف على االنتفاضة 
مييع اهدافها السامية والنبيلة، التي تطمح الى صياغة واقع سياسي متطور يحافظ على هويتنـا  الشعبية وت

االسالمية والوطنية، ويخرج البالد من ازمتها الراهنة، ويؤسس لبناء نظام ديمقراطي حقيقي، يتمتع فيـه  
الحريـات العامـة    الشعب بجميع فئاته وشرائحه االجتماعية في حرية االختيار والعمل السياسي، وتأمين

واعتماد سياسة وطنية تصون استقالل وسيادة الوطن، وتعتمد خطة تنمية حقيقية يكون عمادهـا انسـان   
الوطن، وتعمل على تنمية وتطوير كفاءاته وقدراته وتوظيفها في خدمة الـوطن والشـعب والمصـلحة    

ني ومبدأ تكافوء الفرص، والغـاء  الوطنية العليا، وايجاد حل لمشلكة البطالة باالعتماد على العنصر الوط
  .التمييز الطائفي والعرقي

نلفت انتباه الرأي العام العربي والدولي الى حقيقة هذه اللعبة الدعائية التي تهدف السلطة من ورائها 
الى تقديم نفسها على انها حكومة ليبرالية وان لديها برنامجا لتطوير الوضع السياسي بالتدريج بما يالئـم  

  .المحلي واالقليميالوضع 
ان السلطة الحاكمة في البحرين تعتمد حكما قبليا مغرقا في التخلف، وتنهج نهجا قمعيا مستبدا معاديا 
للنهج الديمقراطي، وهذا ما اعلنه ــ وال زال يكرره ــ اركان السلطة االساسيين، من الحاكم عيسى 

يفة، حتى ولي العهد حمد بن عيسـى بـن   بن سلمان آل خليفة، ورئيس وزرائها خليفة بن سلمان آل خل
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  .سلمان آل خليفة، في تصريحاتهم
هذا باالضافة الى االساليب البوليسية البالغة الوحشية المعتمدة من قبل اجهزة السلطة الحاكمة فـي  
قمع قوى المعارضة والحركة الشعبية، والتي تسببت حتى اآلن في ازهاق ارواح العشرات من المواطنين 

سواء تحت التعذيب الوحشي او عبر اطالق الرصاص الحي عليهم اثناء التظاهرات، واعتقـال   االبرياء،
االالف من ابناء الشعب التي شملت الرجال والنساء واالحداث واالطفال من دون تمييـز، وتعريضـهم   

ونفـي   لعمليات تعذيب وحشي والمعاملة الالانسانية والقاسية المخلة باالداب والحشمة والشرف، وتشريد
  .المئات من ابناء الشعب الذين ينتشرون في بقاع مختلفة من العالم

اننا ندعوا المراسلين االعالميين والصحفيين للطلب من حكومة البحرين السماح لهم بحرية التجول 
في مناطق البحرين ـ مدنها وقراها ـ بحرية، وااللتقاء بالمواطنين العاديين واستطالعهم حول حقيقـة    

وماذا يريدون، عليكم ان تخرجوا من الغرف والصاالت المغلقـة اذا اردتـم معرفـة حقيقـة      االوضاع
االوضاع وحقيقة الخيار الشعبي، والحقيقة االستبدادية لهذه السلطة الديكتاتورية، اذا اردتم معرفـة حجـم   

وجيه مع علمنا بأن المعارضة الشعبية للحكم القائم، عليكم ان تتجولوا في الشارع بحرية وبدون رقابة او ت
  .السلطة لن تسمح لكم بذلك

  ..ايها الشعب المجاهد الكريم
الى مزيد من العمل وتصعيد وتيرة االنتفاضة الشعبية المباركة، من اجل وطن خـال مـن الظلـم    

  .الذي يصون حرية المواطن وعزته وكرامته.. واالستبداد، ونظام الحرية والعدالة
  وانها النتفاضة حتى النصر
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  )2: (تصريح صحفي رقم
  م5/6/1996: التــاريــخ

  
قال سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير البحـرين ان مـزاعم   

ـ    هرا مـن  سلطات البحرين حول اكتشافها لمؤامرة، تهدف إلى اسقاط النظام بالقوة بعد تسـعة عشـر ش
االنتفاضة الشعبية المتنامية، انما هو دليل واضح على فشل آل خليفة في إقنـاع الـرأي العـام العربـي     
والدولي بنهجهم القمعي الذي يمارسونه ضد المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة في إقامة دولة القانون 

  .والمؤسسات
االسالمية لتحرير البحرين إتهم فيه سلطات جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن االمين العام للجبهة 

البحرين بممارسة سياسة النفس االخير، نتيجة لتصاعد االنتفاضة وإنتشارها وتوسع مطالبها على الـرغم  
  .من حمالت القمع الوحشية التي تمارسها قوات االمن ضد المواطنين العزل

ة وعدم قدرة قوات امنهـا علـى   واضاف الشيخ المحفوظ ان يأس السلطة من القضاء على االنتفاض
السيطرة على االوضاع، دفعها هذه المرة الى حبك مؤامرة جديدة متوهمة من خاللها انها تستطيع إخضاع 

  .هدفها وشعارها االساسي) التغيير الشامل(شعبنا وإنهاء إنتفاضته التي اصبح 
لى الضغط على سلطات البحرين وناشد االمين العام للجبهة االسالمية الرأي العام العربي والدولي ا

خمسة آالف معتقل، طالت الرجال والنساء واالطفـال  ) 5000(لوقف االعتقاالت الواسعة التي تقدر بـ 
  .من دون تمييز، ووقف المحاكمات الجائرة التي تفتقد الى ادنى مستويات المحاكمات العادلة

السلطة ضد شعب البحرين، عبر  التي تستخدمها) التحريض(واكد الشيخ المحفوظ على رفض نبرة 
تلفيق إتهامات باطلة الى االنتفاضة عن عالقاتها بالجمهورية االسالمية، وان هدفها إقامة نظام حكم موالي 
لها في محاولة يائسة للتغطية على عجزها وفشلها من ناحية، وكسب تاييد اقليمـي ودولـي الجراءاتهـا    

دا ان هذا االسلوب ليس جديدا على العائلة الحاكمة في البحرين القمعية بالغة القسوة من ناحية اخرى، مؤك
م حـين اعتقلـت   1981التي ما إنفكت تستخدمه كلما تصاعدت النضاالت الشعبية، كما حدث في العـام  

اآلالف من ابناء البحرين وعلى رأسهم المجاهد السيد جعفر العلوي الذي اليزال قابعا في سجونها، وفـي  
م مارست نفس االسلوب 1988شنت حملة إعتقاالت واسعة بنفس التهمة، وفي العام  م حينما1984العام 

والقت القبض على مجموعة من ابناء البحرين، ووجهت اليهم نفس التهمة وعلى راسهم المهندس محمـد  
جميل الجمري، مشددا على ان هذه االتهامات لن تثني شعبنا عن مواصلة جهاده لتحقيق اهدافه في إقامة 

  .م ديمقراطي تعددينظا
واختتم البيان بتحميله العائلة الحاكمة مسؤولية توتير االوضاع وتازيمها، متهما إياها بالعبث بـأمن  
الوطن والمواطن وزعزعة إستقرار المنطقة، وذلك عبر تجنيدها لمئات المرتزقة من جنسيات مختلفـة،  

من مغبة االستمرار في إسلوبها الهمجـي   وإطالق يدهم في ممارسة أعمال التعذيب والقتل العمد، محذرا
  .وما يمكن ان ينتج جراء السياسة الالمسؤولة للسلطة
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  )135: (الرقم
  م24/7/1996: التاريخ

  
ال زالت ايدي االجرام تعبث بأمن الوطن والمواطن، وتقترف جرائم القتل بحق المواطنين اآلمنـين  

  .من دون أي مبرر او سبب يدعو قوات المرتزقة الطالق النار على المواطنين بهدف القتل
م كان احد االيام التي شهدت على استهتار السـلطة الحاكمـة فـي    23/7/1996فيوم أمس الثالثاء 

ـ   ة البحرين بارواح المواطنين وعقم سياستها العبثية، فاثناء هجوم مباغت من قبل قوات المرتزقـة التابع
لوزارة الداخلية على منزل المواطن محمد فردان الشكر من قرية بني جمرة الصامدة، وذلك بهدف اعتقال 
احد ابنائه، وعندما اقتادت تلك القوات االبن المستهدف خارج المنزل، حاولت والدة المعتقل السيدة زهراء 

ض على اعتقال ابنها بهذه الصورة عاما، االعترا 55ابراهيم كاظم من سكنة بين جمرة البالغة من العمر 
الوحشية، فما كان من قوات المرتزقة اال ان وجهت اسلحة الغدر اليها مباشرة واطلقت عليها النار عـن  
قرب، فاصابتها اصابة مباشرة في الوجه والرأس، مما ادى الى استشهادها في الحـال، لتكتـب بـدمائها    

على الرغم من كل اساليب العنف واالجرام والغدر التـي  الزاكية مسيرة شعب ينتصر بارادته المقاومة، 
  .تستخدمها السلطة الخماد االنتفاضة الشعبية المستمرة منذ واحد وعشرين شهرا

اننا نؤكد بأن جرائم القتل العمد، واعمال االعتقال العشوائي التي طالت االالف من ابنـاء شـعبنا،   
، واحكام االعدام الجائرة واحكام السـجن المطولـة،   وعمليات التعذيب الوحشية، والمحاكمات الصورية

والسياسة الطائفية البغيضة التي تتبعها سلطة آل خليفة، لن تثني شعبنا عن مواصلة جهاده البطولي مـن  
اجل انجاز هدفه السامي والنبيل في إقامة نظام ديمقراطي حر، معتمدا على مبـادئ الحريـة والعدالـة    

ام حقوق االنسان االساسية، بل اثبتت بأن اعمال السلطة االجرامية هي  الوقود والتعددية السياسية، واحتر
الستمرار االنتفاضة الشعبية وتصليب ارادة الجماهير، وسوف تكون السبب االساسي الزالة حكم االستبداد 

  .والقهر والظلم في البحرين
لطة الحاكمـة فـي البحـرين،    في نفس الوقت نلفت نظر المجتمع الدولي الى الحقيقة االجرامية للس

وانتهاكاتها الواسعة لحقوق االنسان التي تجاوزت كل القيم واالعراف االنسانية، على الـرغم مـن كـل    
محاوالتها المستمرة لتحسين صورتها عبر الدعاية، بينما الواقع المأساوي الذي يعيشه شـعب البحـرين   

ة يكذب كل  االدعاءات واالتهامـات واالكاذيـب   جراء الممارسات االجرامية التي تطبقها السلطة الحاكم
  .بحق هذا الشعب وانتفاضته الباسلة
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  )3: (تصريح صحفي رقم
  م25/7/1996: التاريـخ

  
ناشدت الجبهة االسالمية لتحرير البحرين المجتمع الدولي الضغط على سلطات البحرين من اجـل  

مسلسل القتل العمد خارج اطار القانون، ومعاقبة المسؤولين عنها ووقف استهتار العائلة الحاكمـة  ايقاف 
بارواح المواطنين بعد ان داست كل القيم واالعراف االنسانية، واباحت لنفسها كـل المحرمـات التـي    

  .حرمتها التشريعات السماوية والقوانين الدولية
االعالمية للجبهة االسالمية لتحرير البحرين، اعقاب قتل قـوات  جاء ذلك في بيان اصدرته الدائرة 

، )سنة16احمد (التي حاولت منع قوات االمن من اعتقال ابنها ) سنة 53(االمن للمواطنة زهراء ابراهيم 
  .في الثاني والعشرين من يوليو الجاري

قـوات االمـن   وكانت قرية بني جمرة قد تعرضت لحصار قوي ليل االثنين الماضي، حيث قامت 
بالهجوم على المنازل وتفتيشها واعتقال الشباب، وفرضت على اهل المنطقة حضـر التجـول، ومنعـت    
الناس من الخروج او الدخول للقرية، وفي اثناء مالحقة الضحية لقوات االمن الذين كانوا يقتادون ابنهـا  

في وجهها برصاص الشـوزن،   الى سيارة الشرطة، وجه احد افراد الشغب االجانب سالحه اليها ورماها
  .بينما قام الثاني برميها بالرصاص المطاطي مما ادى الى موتها على الفور

واضاف بيان الجبهة االسالمية ان هذه الجريمة البشعة هي واحدة من اآلف الجرائم التي ارتكبتهـا  
  .العائلة ضد ابناء شعب البحرين الرافض لها ولسياستها، وانها لن تمر دون عقاب

ودعى بيان الجبهة االسالمية الشعب البحراني الى اعالن حالة رفض التعايش مع السلطة الحاكمة، 
بعد ان عاثت في االرض فسادا، مؤكدا على وحدة الصف واالستمرار في فعاليات االنتفاضـة، الـى ان   

تفرقـة  تتحقق مطالب الشعب في العيش بحرية وكرامة بعد ان ذاق االمرين جراء سياسـات القمـع وال  
الطائفية وسياسات القبيلة، وإن االوان قد حان الستبدال هذه السلطة واحالل البديل الـذي يتناسـب مـع    

  .تطلعات وعادات وقيم الشعب البحراني
واختتم البيان بالتأكيد على ان جرائم القتل العمد خارج اطار القانون، واعمال االعتقـال العشـوائي   

ا، وعمليات التعذيب الوحشية، والمحاكمات الصورية، واحكام االعـدام  التي طالت اآلالف من ابناء شعبن
الجائرة واحكام السجن المطولة، والسياسة الطائفية البغيضة التي تتبعها سلطة آل خليفة، لن تثني الشعب 
عن مواصلة جهاده البطولي من اجل هدفه السامي والنبيل، في اقامة البديل الديمقراطي الحر الذي يعتمد 

  .بادئ العدالة والحرية والتعددية السياسية، واحترام حقوق االنسان االساسيةم
  
  
  
  
  

                                      
  



312 
 

  )4:(تصريح صحفي رقم
  م26/7/1996: التاريخ

  
قالت الجبهة االسالمية لتحرير البحرين ان عمليات القتل التي تمارسـها سـلطات آل خليفـة فـي     

تثني الشعب البحراني عن مواصلة جهاده ضد هذه العائلة، وان ماء الشهداء سوف تنتصـر  البحرين لن 
  .على سياسات القمع الخليفية

جاء ذلك في بيان وزعته الجيهة االسالمية اليوم الجمعة السادس والعشرين من يوليو الجاري اثناء 
الستمرار سلطات آل خليفة بممارسة  اعتصاما حاشدا نظمته امام سفارة البحرين في لندن، وذلك استنكارا

  .القتل غير المشروع لالبرياء في الشوارع، والمحرم من قبل جميع االعراف والقوانين الدولية
وكانت قوات امن السلطة المكونة اساس من المرتزقة االجانب قد اقدمت الثالثاء الماضي على قتل 

يتها الكائن في منطقة بني جمرة شـمال غربـي   بعد مداهمة ب) سنة 53(المواطنة زهراء ابراهيم كاظم 
، )shot-gun(جرا اطالق النار عليها من بندقيـة  ) سنة 16احمد محمد فردان (المنامة، واعتقال ابنها 

  .مما ادى الى وفاتها في الحال
وهتف عشرات المعتصمون بشعارات نددت بالسلطة الحاكمة وبسياسات القمع المنظم التي تمارسها 

حاكمة ضد المواطنين االبرياء، الذين يطالبون بحقوقهم العادلة والمشروعة، مؤكدين ان عمليات العائلة ال
القتل واالعتقال  العشوائي والتعذيب في السجون ما هي اال وسائل تزيد من اصرار الناس على مواصلة 

  .االنتفاضة مهما بلغت ذروة القمع الخليفي
لدية قناعة تامة بضورة التغيير الشامل، وارساء دعـائم  ان الشعب البحراني ترسخت : وقال البيان

نظام جديد يقوم على اساس احترام مبادئ وقيم الشعب وحقوق االنسان والتعددية السياسية، وما آل خليفة 
اال عقبة كاداء امام المد التغيير الذي يجتاح البالد في هذه االونة، وانه البد من االستمرار في االنتفاضـة  

اصبح هو الشعار االكثر رواجا فـي شـوارع   ) الموت آلل خليفة(ق كامل اهدافها، وان شعار حتى تحقي
  .وازقة مدن وقرى البحرين

ان اجواء الصدمة والغليان تسود المجتمع البحراني المحافظ، بعد اقدام قوات امن آل :واضاف البيان
ن لها نتائج وخيمة علـى العائلـة   خليفة على قتل المواطنة زهراء ابراهيم، ويرى ان هذه الخطوة ستكو

  .الحاكمة التي اباحت لنفسها ما حرمته االعراف والقوانين الدولية، وانها لن تمر دون عقاب
قريـة  (من جهة اخرى واصلت قوات االمن المدججة بالبنادق الرشاشة والمدرعات، حصارها لـ 

نعت الخروج والدخول منها واليهـا فـي   والمناطق المحاذية لها لليوم الثالث على التوالي، وم) بني جمرة
  .محاولة للسيطرة على االضاع التي تفجرت بعد سقوط اول شهيدة في االنتفاضة الشعبية

واختتم البيان بمطالبته جميع الشعب البحراني باعالن الرفض للسلطة القائمة والعمل على تغييرهـا  
ي مضى عليها اكثر مـن واحـد وعشـرين    بالطرق السلمية الحضارية عبر االستمرار في االنتفاضة الت

شهرا، مؤكدا ان دماء الشهيدة زهراء ابراهيم يجب ان تكون نبراسا يضيء سماء البحرين، وحافزا قويا 
  . للدفاع عن العرض والوطن الذي دنسه ظالم وجهل عائلة آل خليفة منذ اكثر من مائتي عام
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  )5:(تصريح صحفي رقم

  م27/7/1996: التاريخ
  
دعى االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير البحرين الشعب البحراني الى تنظيم اضراب عام يومي  

االحد واالثنين القادمين، وذلك احتجاجا على الهجوم الذي شنته قوات االمن على جموع المعزين الـذين  
ي اليوم االخير من مراسم الفاتحة على روح الشهيدة زهراء ابراهيم، توافدوا على مقبرة قرية بني جمرة ف

  .التي قتلت الثالثاء الماضي على ايدي قوات االمن الخليفية
وكان الشيخ محمد علي المحفوظ قد ادان الهجوم على الجماهير الغفيرة التي احتشدت يـوم امـس   

ة شمال غرب المنامة العاصمة، والذي اسـفر  الجمعة عند قبر الشهيدة زهراء ابراهيم في مقبرة بني جمر
عن جرح عدد كبير من الناس جراحات بعضهم خطيرة، وعرف منهم رجل االعمال محمد علي منصور 

  ).سنة ــ بني جمرة 63(، ورجب احمد )سنة ــ بني جمرة 65(الغسرة 
ي، بينمـا  وكانت قوات االمن قد باغتت المتجمهرين وامطرتهم بوابل من الرصاص الحي والمطاط

قام آخرون بقصف المنطقة بقنابل الغاز المسيل للدموع، الذي احدث حاالت اختناق شديدة فـي صـفوف   
كبار السن من النساء والرجال، مما حدى بالشباب بالرد على قوات االمن بالحجارة واقامة المتاريس من 

ت قوات االمن حملة اعتقـاالت  اجل منع قوات االمن من التقدم الى داخل القرية، وبعد منتصف الليل شن
سـنة    25كبيرة طالت اكثر من ثالثين شخصا من قرية بني جمرة فقط، عرف منهم، علي صالح محسن، 

  .سنة 30سنة   ـ احمد محمد علي،  11سنة    ـ حسين صالح محسن، 12ـ حسن صالح محسن، 
يوم اكثر صالبة وقوة من أي ان التصعيد في القمع لن يرهب شعبنا الذي يبدو ال: وقال االمين العام

وقت مضى، وانه بات مقتنعا تماما بضرورة تغيير هذه السلطة واحالل البديل الذي يحفظ للشعب والوطن 
  .عزته وكرامته، خاصة بعد سقوط اول شهيدة في االنتفاضة يوم الثالثاء الماضي

بالنهاية، اذ لـم يعـد يهـتم    ان بشاعة العدو انما تؤكد عجزه وشعوره االكيد : واضاف االمين العام
بحسابات أي جريمة يقترف، فالنتيجة اصبحت اليه واضحة، وان صمود هذا الشـعب واصـراره علـى    
المضي قدما في االنتفاضة رغم كل اساليب االرهاب والقمع هي من عالمات هزيمته االكيدة، ومن عالئم  

  .نصرنا القادم ال محالة بإذن اهللا
االمن الخليفية حصارها لقرية بني جمرة والمناطق المحاذية، وانزلت من جهة اخرى واصلت قوات 

  .المدرعات في مداخل القرية والقرى المجاورة
الى ذلك افادت المصادر الواردة من البحرين ان شعارات االنتفاضة بدأت تأخذ منحى آخر خاصـة  

راهيم يوم الثالثاء الماضي، حيـث  بعد الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات االمن بقتل المواطنة زهراء اب
بدت اكثر صراحة بالمطالبة بالتغيير الشامل واسقاط حكم القبيلة الذي مضى عليه اكثر من مـآتي عـام،   

  .وان البحرانيين ترسخت لديهم قناعة عدم التعايش مع هذه العائلة التي اعلنت الحرب عليهم
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  )136: (الرقم
  م27/12/1996: التاريخ

  
واصلت السلطة الحاكمة في البحرين عمليات االستفزاز المشينة بحق الغالبية الشيعية من السـكان  
وذلك عبر االعتداء على مقدساتها ورموزها في اتجاه صريح لالنتقام منها بسـبب تصـدرها الحركـة    

  .وارساء دعائم نظام ديمقراطي حر وعادلالسياسية الشعبية المطالبة بانهاء حكم االستبداد 
فقد هاجمت قوات أمن السلطة ــ المكونة في غالبيتها من مرتزقة اجانب صباح هذا اليوم الجمعة 

والذي يقيم فيه سيد جـواد  ) العاصمة(الواقع الى الشرق من المنامة ) رأس رمان(م جامع 27/12/1996
مسيل للدموع بكثافة على جموع المصـلين الـذين رددوا   الوداعي صالة الجمعة، واطلقت قنابل الغاز ال

هتافات معادية للسلطة الحاكمة وتطالب بتطبيق الديمقراطية، واطالق الحريات العامة واطـالق سـراح   
المعتقلين، ومن ثم عمدت تلك القوات إلى اقتحام الجامع واالعتداء على المصلين وضربهم بـالهراوات،  

  .م واقتادتهم الى السجنكما قامت باعتقال اعداد منه
اضافة الى ذلك فقد عمدت قوات أمن السلطة هذا اليوم الجمعة الى محاصرة عـدد مـن منـاطق    
البحرين واالعتداء عليها وعلى وجه والخصوص منطقة بني جمرة حيث قامت بـاطالق قنابـل الغـاز    

  .ها والخارجين منهاالمسيل للدموع وفرض حصار عليها حيث تقوم تلك القوات بتفتيش الداخلين الي
مما يجدر ذكره فإن السلطة كانت قد اغلقت العديد من المساجد في المناطق الشيعية ومنعت إقامـت  

  .الصلوات فيها
م بمحاصرة جامع ولي العصر في 25/12/1996هذا وقد قامت السلطة مساء يوم االربعاء الماضي 

النصف من شهر شعبان الذي يصادف ذكـرى   منطقة باربار ومنعت المواطنين من إقامة احتفال بمناسبة
  ).عج(والدة االمام المهدي 

من ناحيته حيا االمين العام للجبهة االسالمية لتحرير البحرين سماحة الشيخ محمد علي المحفـوظ  
صمود شعب البحرين المجاهد واصراره على االستمرار في جهاده من اجل إقامة نظام ديمقراطي حـر  

  .وعادل
ساليب القهر والقمع لن تثنينا عن مواصلة الجهاد حتى ازالة اسباب الظلـم والقهـر   واكد على أن ا

واالضطهاد الذي يتمثل في هيمنة عائلة آل خليفة على مقدرات شعبنا ووطننا وارسـاءها لحكـم قبلـي    
  .ديكتاتوري متخلف يتميز باالنغزال والتعالي، ويتنكر للقيم والمصالح الدينية والوطنية واالنسانية

واضاف ان هكذا حكم كشف عن عدائه المطلق للشعب وقيمه ومصالحه ال يمكن لـه االسـتمرار   
  .والبقاء

وحذر السلطة الغاشمة من خطورة االستمرار في االعتداء على حرمة المساجد والمقدسات الدينية، 
  .في البحرين قائال بأن المراحل القادمة من االنتفاضة سوف تكون عصيبة على السلطة المستبدة الحاكمة

  
  
  
  
  

                                      
 
 


