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فــي األســبوع األول مــن يونيــو، وضمــن موجــة القلــق الشــعبي المتصاعــد مــن خطــر تنفيــذ تفجيــرات 
إرهابيــة فــي البحريــن علــى يــد داعــش، قامــت الســلطات البحرينيــة كعادتهــا بتوظيــف الحــدث لصالــح 
تشــديد رقابتهــا علــى مناطــق المعارضــة، تحــت ســتار حمايــة دور العبــادة الشــيعية قامــت بتركيــب 
كاميــرات فــي بعــض المســاجد فــي مناطــق مختلفــة. اعتبرهــا المواطنــون خطــوة فوقيــة تســتهدف مــد 
نفــوذ الســلطة إلــى المناطــق والمســاحات الشــيعية الخاصــة التــي لــم تكــم الســلطة تســتطيع الوصــول 

إليهــا فــي الســابق. 

ــذل الســلطة جهــدًا كبيــرًا فــي ضــرب البيئــة الحاضنــة ألفــكار داعــش اإلرهابيــة، فقــد أرجعــت  ــم تب ل
الســلفي جاســم الســعيدي للخطابــة، وهــو إمــام مســجد ونائــب ســابق معــروف بتهجمــه الدائــم علــى 

الطائفــة الشــيعية وتكفيــره لهــا والتحريــض عليهــا.

ــن يناصــرون  ــن الشــّبان الســنة الذي ــدد م ــت وســّرية ع ــي صم ــت الســلطات ف ــن جهــة أخــرى اعتقل م
تنظيــم داعــش، ولــم ينكشــف هــذا األمــر إال بعــد أن كتــب بعــض البحرينييــن الذيــن يقاتلــون 
ــوا بنشــر صــور  ــا يحــدث، وقام ــة م ــر حقيق ــع تويت ــر موق ــي ســوريا والعــراق، عب ــم داعــش ف ــع تنظي م

المعتقليــن وأســمائهم عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.

ــلطات باعتقــال القيــادي فــي جمعيــة الوفــاق الوطنــي  وفــي أوائــل شــهر يوليــو 2015، قامــت الس
االســامية مجيــد ميــاد، ووجهــت لــه النيابــة العامــة تهمــة التحريــض علــى عــدم االنقيــاد للقوانيــن، 

ــاري. ــو الج ــي 13 يولي ــة ف ــه محبوســا للمحاكم وأحالت

ــدم ســماحه لهــم  ــن وع ــى المواطني ــه عل ــة فقــد واصــل النظــام تضييق ــات العام ــد الحري ــى صعي وعل
، فقــد أعنلــت صحيفــة البــاد المواليــة 

ً
بحريــة التعبيــر، إلــى حــدٍّ صــار فيــه انتقــاد مجلــس النــواب تهمــة

للنظــام عــن قيــام الســلطات المختصــة بالتحقيــق مــع عــدد مــن المواطنيــن الذيــن عبــروا عــن اســتيائهم 
مــن مجلــس النــواب، عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.

ــيعية،  ــة الش ــد الطائف ــل ض ــش متواص ــيء، تهمي ــر ش ــم يتغّي ــة ل ــات الحكومي ــد التعيين ــى صعي عل
ــار اإلخــوان المســلمين  ــادي فــي تي ــن القي ــك بتعيي ــام المل ــن، فقــد ق ــع للموالي ــح المناف واســتمرار من
فــي البحريــن صــاح علــي فــي منصــب بالمجلــس األعلــى للصحــة، وقــام بتغييــر ثاثــة مــن أعضــاء إدارة 
ــن  ــة آخري ــار ثاث ــم اختي ــا عنهــم، وت ــور راضًي ــم يكــن رئيســها محســن العصف ــة ل ــاف الجعفري األوق

ــى إدارة األوقــاف. يرغــب محســن العصفــور فــي ضمهــم إل

:2015 يوليـــو  مـــن  األول  األســـبوع  أجنـــدة 

اعتقاالت سّرية محدودة لمناصري داعش، 
للمعارضيـــن واســـعة  وعلنيـــة 
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اإلنســان«:  لحقــوق  »البحرينيــة 
اعتقــال 43 شــخصا فــي األســبوع 

يونيــو مــن  األخيــر 

ــان إن  ــوق اإلنس ــة لحق ــة البحريني ــت الجمعي قال
األســبوع األخــر مــن شــهر يونيــو/ حزيــران شــهد 
ــزال يف  ــة 85 من ــد مداهم ــخصا، بع ــال 43 ش اعتق

ــن. ــن البحري ــة م مناطــق مختلف

التقريــر الــذي يرصــد االنتهــاكات أشــار إىل خــروج 
107 تظاهــرات ســلمية للتأكيــد عــى املطالــب 
ــر،  ــا الشــعب يف 14 فرباي ــن أجله ــض م ــى انتف الت
متابعــا »وتعرضــت أكــر مــن 12 منطقــة للعقــاب 
ــن 40  ــع أكرم ــرات القم ــدد م ــغ ع ــي وبل الجامع

مــرة.

اســتخدمت  الحكومــة  قــوات  أن  إىل  ولفــت 
ــطاري  ــاح االنش ــوع والس ــيلة للدم ــازات املس الغ
أدى  مــا  االحتجاجــات،  قمــع  اثنــاء  )الشــوزن( 
الإصابــة العديــد مــن املتظاهريــن واختناقــات 

داخــل األحيــاء الســكنية.

»جــو«  بســجن  سياســي  معتقــل 
ــن  ــان م ــبب الحرم ــره بس ــد بص يفق

العــالج

أفــادت أنبــاء مــن ســجن جــو املركــزي عــن فقــد 
أحــد املعتقلــني السياســيني بــره مــن جــراء ســوء 
ــق  ــال الناط ــاج. وق ــن الع ــان م ــة والحرم املعامل
»حــق«  والدميقراطيــة  الحريــات  باســم حركــة 
ــه  ــود عبدالل ــل محم ــر إن املعتق ــي خنج عبدالغن
ــه  ــد حرمان ــا بع ــد رصه كلي ــنة( فق ــر )21 س جعف
ــباب 14  ــاف ش ــح ائت ــدوره، أوض ــاج. ب ــن الع م
ــوم بالســجن 5  ــر املحك ــأن جعف ــباط ب ــر/ ش فرباي
ــة  ــره نتيج ــد ب ــيّة »فق ــا سياس ــنوات يف قضاي س
الطبــي  واإلهــامل  الصحيــة  الرعايــة  فقــدان 
املتعمــد مــن قبــل الــدرك األردين الــذي يتــوىل 

ــزي«. ــو املرك ــجن ج إدارة س

واعتقــل محمــود عبداللــه جعفــر الــذي ســبق لــه 
أن اعتقــل 3 مــرات يف 15 ينايــر / كانــون الثــاين من 
العــام الجــاري بعــد أن ظــل مختبئــاً ملــدة عامــني 
نتيجــة ماحقتــه مــن قبــل الســلطات. وقــال تيــار 
ــخ  ــه بتاري ــب بجفــاف يف عين ــه »أصي ــاء« إن »الوف
6 فربايــر / شــباط مــن العــام الجــاري مــا أّدى 
ــن  ــه م ــره، وبســبب إهــامل عاج لتدهــور يف ب

ــره  ــدان ب ــك إىل فق ــجن أّدى ذل ــل إدارة الس ِقبَ
ــب  ــاج املناس ــق الع ــث مل يتل ــل حي ــكل كام بش

ــوم«. لحــد هــذا الي

ــدة 5  ــال م ــذا الح ــي ه ــه بق ــه »إن ــت عائلت وقال
ــأملُ«. ــهر يت أش

ويُعــاين املعتقلــون يف ســجن الحــوض الجــاف 
ــذ  ــد من ــق متزاي ــن تضيي ــزي م ــو املرك ــجن ج وس
ــم  ــم حرماته ــُث يت ــارس/ آذار املــايض، حي متــرد م
مــن تلقــي العــاج الــازم، مــام أّدى إىل مضاعفــات 
ــراض. ــن أم ــون م ــن يعان ــدى م ــة خطــرة ل صحيّ

http://mirror.no-ip.org//news/24946.html
http://mirror.no-ip.org//news/24965.html
http://mirror.no-ip.org//news/24965.html
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الفاضــل مخاطبــًا المصليــن: الســّنة 
وإيــران  الطائفــة  ال  األمــة  هــم 

األمــة تضطهــد 

مجــدداً هاجــم خطيــب جامــع نــوف النصــار 

مبدينــة عيــى، الشــيخ عبدالرحمــن الفاضــل إيران 

وُحكمهــا »الصفــوي« واضطهــاده للســنة، ورعايتهــا 

و«الخــوارج«  الشــيعية«  »الجامعــات  إلرهــاب 

ــة اإلســامية. ــم الدول ــا تنظي ــي يقصــد به الت

التــي  الجمعــة  الفاضــل يف خطبــة  يســتنكر  مل 

التفجــر   2015 يوليو/حزيــران   3 أمــس  ألقاهــا 

االنتحــاري الــذي أودى بحيــاة 27 شــخصاً عــى 

ــجد  ــي يف مس ــن 200 مص ــر م ــرح أك ــل وج األق

ــة  ــا فعــل بقي ــت، عــى عكــس م شــيعي يف الكوي

ــي وإن  ــن اســتنكروا الحــادث اإلجرام ــه الذي زمائ

عــى مســتويات متفاوتــة.

ــنية  ــة الس ــر الطائف ــل تذك ــن الفاض ــب ع ومل يغ

عــى أنهــا »األمــة«، مؤكــداً »أنتــم إذن األمــة 

ــم األمــة ولســتم  ــم أنت ــام حللت ــم، وحيث ــام كنت أين

ــان!  ــا يجــب أن يســتقر يف األذه ــة هــذا م الطائف

كل الطوائــف التــي تعيــش يف كنفكــم تعيــش 

آمنــه مطمئنــة عــى دمائهــا وأعراضهــا وعبادتهــا، 

ــي  ــال الح ــة، واملث ــورة الواضح ــا الص ــل أمامن ولع

ــة  ــف املختلف ــه الطوائ ــا تعيش ــو م ــاهد وه املش

ــام«. ــن وس ــن أم ــن م ــة البحري ــا يف مملك هن

الطائفيــة،  تحكــم  عندمــا  »ولكــن  وأضــاف 

ــل  ــردي يف التعام ــيئ امل ــا الس ــر إىل مثاله فلننظ

إىل  لننظــر  الطائفــة،  غــر  مــن  اآلخــر  مــع 

الحكــم الطائفــي الصفــوي الفــاريس الرافــي يف 

ــة أهــل الســنة؟!  ــع أم ــل م ــف يتعام ــران، كي إي

ــون  ــن ملي ــر م ــران أك ــة طه ــد يف العاصم يوج

ــن  ــون م ــم ممنوع ــم مســجد فه ــس له ــني لي س

بنــاء املســاجد!! عــدد الســنة يف إيــران أكــر 

ــة  ــس يف الحكوم ــون مســلم لي ــن ملي مــن عرشي

وزيــر واحــد منهــم، وليــس لهــم يف الربملــان مــن 

ممثلــني، وهنــاك الكثــر الكثــر املرعــب واملــروع 

ويحــذو  الصفــوي،  الطائفــي  التمييــز  مــن 

ــراق،  ــي يف الع ــم الطائف ــني الحك ــم املش حذوه

وكذلــك النظــام الطائفــي يف ســوريا اإلرهــاب 

يف  واملذهــب  الهويــة  عــى  والقتــل  املمنهــج 

ــني«. ــرس الصفوي ــني للف ــني املحتلت ــني الدولت هات

خطبتــه  الفاضــل  عبدالرحمــن  الشــيخ  وتابــع 

ــا  ــا يتهددن ــد عــى أن »الوضــع الراهــن وم بالتأكي

فيــه مــن خطــر داهــم، والعــدو املربــص واملتأهب 

ال يــدع لنــا مجــاال للمجامــات واملداهنــات يف هذه 

الظــروف العصيبــة، ألن كل ذلــك ســينجر بالســلب 

عــى أمننــا الوطنــي، وســامة الوطــن واملواطنــني، 

فخطــر اإلرهــاب مــن قبل الجامعــات الضالة ســواء 

ــا  ــة جميعه ــوارج واملدعوم ــا أو الخ ــيعية منه الش

ــاندها  ــن يس ــة وم ــية الصفوي ــة الفارس ــن الدول م

ــه. مــن أذنابهــا لــن يتوقــف!« عــى حــد قول

http://mirror.no-ip.org//news/24958.html
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رويتــرز: البحريــن تقــر موازنــة 2015 
أجراهــا  تعديــالت  بعــد  و2016 

ن لمــا لبر ا

ــي عــى  ــس الشــورى البحرين ــق مجل ــرز: واف روي

ــني 2015  ــنتني املاليت ــة للس ــة للدول ــة العام املوازن

ــرى  ــهر أج ــتة أش ــتمر س ــل اس ــد تأجي و2016 بع

الربملــان خالهــا تعديــات عــى خطــة املوازنــة 

وهــو مــا يــربز الضغــوط املاليــة الكبــرة التــي 

تواجههــا اململكــة يف ظــل انخفــاض أســعار النفــط.

وذكــرت وســائل إعــام حكوميــة أن املجلــس وهــو 

البحريــن  استشــارية حكوميــة يف  أعــى هيئــة 

ــوز  ــد 5 يوليو/مت ــاء األح ــة مس ــى املوازن ــق ع واف

.2015

ونقلــت جلــف ديــي نيــوز عــن وزيــر املاليــة 

أحمــد بــن محمــد آل خليفــة قولــه خــال مناقشــة 

ــة  ــة األســبوع املــايض »هــذه أصعــب موازن املوازن

تعاملنــا معهــا يف الســنوات االثنــى عــرش األخــرة.«

ــا  ــه كلــام زاد اقراضن ــدرك أن ــا أن ن وأضــاف »علين

زاد انخفــاض قيمــة عملتنــا.. لــذا يتعــني علينــا أن 

نــرىض مبــا لدينــا وأن ننفــق بحســب قدراتنــا.«

وبينــام تكيفــت معظــم االقتصــادات الخليجيــة 

الطاقــة  أســعار  للنفــط مــع هبــوط  املصــدرة 

البحريــن ال تتمتــع  املــايض إال أن  العــام  منــذ 

باالحتياطــات املاليــة الضخمــة التــي متلكهــا تلــك 

الــدول ومــن ثــم يضيــق املجــال أمامهــا للمنــاورة.

ونقلــت جلــف ديــي نيــوز عــن أحمــد آل خليفــة 

ــن  ــوال م ــراض أم ــط الق ــن تخط ــه إن البحري قول

ــة العجــز يف موازنتهــا. الداخــل والخــارج لتغطي

وتابــع »نحتــاج القــراض 50 باملئــة مــن هنــا و50 

باملئــة مــن الخــارج.«

ــوزراء  ــس ال ــا مجل ــة اقرحه ــة موازن ــع خط وتتوق

يف مايو/أيــار إنفــاق 3.571 مليــار دينــار )9.47 

مليــار دوالر( يف 2015 انخفاضــا مــن 3.708 مليــار 

دينــار كان مخططــا لهــا يف األصــل يف 2014. ومــن 

ــار يف 2016. ــار دين ــاق 3.721 ملي ــع إنف املتوق

ويتوقــع مــرشوع املوازنــة الجديــد أن يقفــز العجــز 

ــار  ــار هــذا العــام و1.563 ملي ــار دين إىل 1.47 ملي

ــون  ــع 914 ملي ــة م ــل مقارن ــام املقب ــار يف الع دين

دينــار يف العــام املــايض.

ــات  ــه بعــد التعدي ــوز إن ــي ني ــف دي ــت جل وقال

ــان ســرتفع العجــز إىل 1.504  ــا الربمل ــي أجراه الت

مليــار دينــار يف 2015 ومــا إجامليــه 1.505 مليــار 

ــار يف 2016. دين

ومبوجــب خطــة املوازنــة األصليــة كانــت البحريــن 

الحكومــي  الدعــم  بعــض  خفــض  يف  ســتبدأ 

الســخي لبعــض الســلع والخدمــات مثــل اللحــوم 

والكهربــاء. وتنــص الخطــة أيضــا عــى حصــول 

الذيــن  الوافديــن  -وليــس  البحريــن  مواطنــي 

يعملــون بأعــداد كبــرة يف البــاد- عــى مدفوعــات 

ــيواجهونه  ــام س ــض ع ــة للتعوي ــن الدول ــة م نقدي

ــعار. ــاع يف األس ــن ارتف م
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وطالــب الربملــان بالحــد مــن التعديــات يف الدعــم 
الحكومــي ونقلــت جلــف ديــي نيــوز عــن أحمــد 
ــع  ــتعمل اآلن م ــة س ــه إن الحكوم ــة قول آل خليف
املرشعــني ومجلــس الشــورى عــى إصــاح ملنظومــة 

الدعــم يقبلــه الجميــع.

ــد آل  ــن محم ــد ب ــة أحم ــر املالي ــن وزي ــل ع ونق
ــم  ــاق الضخ ــح اإلنف ــا أن نكب ــه »علين ــة قول خليف
ــا  ــرا ونســمح القتصادن ــا كث ــذي يتجــاوز موازنتن ال

ــت.« ــس الوق ــو يف نف بالنم

محكمــة  مــن  تطلــب  النيابــة 
أميــن  عقوبــة  تشــديد  االســتئناف 

الوفــاق عــام 

ــا عكفــت عــى دراســة  ــة العامــة إنه ــت النياب قال
ــد  ــادر ض ــة الص ــربى الجنائي ــة الك ــم املحكم حك
أمــني عــام جمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية 
الشــيخ عــي ســلامن يف القضيــة املتهــم فيهــا 
البــاد  يف  الســيايس  النظــام  لتغيــر  بالرويــج 
بالتهديــد باســتخدام القــوة فضــاً عــن التحريــض 
ضــد مكتســبي الجنســية وعــى عــدم االنقيــاد 

للقوانــني.

ــم إىل  ــة الحك ــن دراس ــت م ــا انته ــدت أنه وأك
الطعــن عليــه فيــام قــى بــه مــن بــراءة املتهــم 
مــن التهمــة األوىل، ولعــدم تناســب العقوبــة 
ــي  ــات الت ــة االتهام ــه يف بقي ــا علي ــوم به املحك
أديــن عنهــا، وقــد أعــدت النيابــة يف هــذا الشــأن 
مذكــرة بأســباب الطعــن، مشــراً إىل أنــه مبوجــب 
الطعــن ســيكون للمحكمــة االســتئنافية  هــذا 
وتشــديد  الــرباءة،  حكــم  يف  النظــر  إعــادة 
العقوبــة املحكــوم بهــا عــن الجرائــم املــدان 

ــم. ــا املته عنه

مرســوم ملكــي بتعييــن القيــادي 
صــالح  المســلمين  اإلخــوان  فــي 
علــي عضــوًا فــي المجلــس األعلــى 

للصحــة
أصــدر ملــك البحريــن حمــد بــن عيــى آل خليفــة 
ــاً األحــد 5 يوليو/متــوز 2015 قــى  مرســوماً ملكي
ــس  ــواً يف املجل ــي عض ــاح ع ــني ص ــه بتعي مبوجب

األعــى للصحــة.

وجــاء يف املرســوم رقــم 48 لعــام 2015 »يعــنّي 
ــواً يف  ــن عض ــد عبدالرحم ــي محم ــن ع ــاح ب ص
ــه  ــس األعــى للصحــة، وتكــون مــدة عضويت املجل

ــايل«. ــس الح ــدة املجل ــة م إىل نهاي

وكان صــاح عــي قــد شــغل منصــب وزيــر حقــوق 
اإلنســان، وألغيــت هــذه الــوزارة مؤخــراً، وتــم 
إلحــاق قضايــا حقــوق اإلنســان بــوزارة الخارجيــة، 
وقــد تــرأس عــي ســابقاً جمعيــة املنــرب اإلســامي 
ــلمني يف  ــوان املس ــة اإلخ ــيايس لحرك ــذراع الس )ال
ــة للحركــة داخــل  ــة النيابي ــن(، ورأس الكتل البحري

الربملــان ألكــر مــن دورة.
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تقريــر لبعثــة دوليــة زارت البحريــن: 
حقــوق  عــن  المدافعيــن  واقــع 

مظلــم اإلنســان 
دان تقريــر صــادر عــن بعثــة دوليــة زارت البحرين 

ــه  ــا يتعــرض ل ــل/ نيســان 2015( م )10 - 15 أبري

املدافعــون عــن حقــوق اإلنســان يف البحريــن مــن 

ــس  ــن حب ــر م ــه التقري ــا وثق ــا م ــاكات، بينه انته

وتعذيــب وســحب جنســيات.

وتحــت عنــوان »الحبــس والتعذيــب وســحب 

الجنســية: الواقــع املظلــم للمدافعــني عــن حقــوق 

اإلنســان يف البحريــن« شــدد التقريــر الصــادر 

ــى  ــان ع ــوق اإلنس ــة لحق ــة الدولي ــن الفدرالي ع

ــي يف مســاعدة النظــام عــى  دور القضــاء البحرين

إســكات املعارضــني.

ــق 11  ــة بح ــات القضائي ــر املضايق ــق التقري ويوث

ــم  ــان منه ــوق اإلنس ــن حق ــة ع ــاً ومدافع مدافع

محامــني ومعلمــني وأطبــاء ومدونــني، تعرضــوا 

ــحب  ــب وس ــس والتعذي ــددوا بالحب ــاً أو ُه جميع

الجنســية، كنتيجــة لنشــاطهم مبجــال الدفــاع عــن 

ــان. ــوق اإلنس حق

ــة  ــام للفدرالي ــني الع ــب األم ــة نائ ــت محاكم وكان

الدوليــة لحقــوق اإلنســان، نبيــل رجــب، هــي 

الدافــع وراء البعثــة، إال أن التقريــر الجديد يســلط 

ــات  الضــوء أيضــاً عــى حــاالت ملدافعــني ومدافع

عــن حقــوق اإلنســان أقــل شــهرة، تعرضــوا جميعــاً 

ــن.  ــد ســلطات البحري ــى ي ــة ع ــات قضائي ملضايق

وقــد  القضبــان  وراء  حاليــاً  يقبعــون  بعضهــم 

ــديد. ــب ش ــوا لتعذي تعرض

»رئيــس جمعيــة  حــاالت  التقريــر  ويســتعرض 

املعلمــني مهــدي أبــو ديــب، أمــني رس جمعيــة 

التمريــض إبراهيــم الدمســتاين واملــدون ناجــي 

فتيــل، والناشــطة مبجــال حقــوق املــرأة غــادة 

جمشــر والناشــط حســني جــواد واملحامــي تيمــور 

كرميــي والناشــط عبــد الهــادي الخواجــة واملدونــة 

زينــب الخواجــة والنشــطاء محمــد املســقطي 

ــي«. ــد الوداع ــيد أحم ــب وس ــل رج ونبي

وقالــت صفيــة أكــوري املحاميــة الفرنســية املكلفــة 

البحريــن  مــن  شــهادات  بجمــع  املرصــد  مــن 

ــوق  ــن حق ــات ع ــني واملدافع ــة املدافع ــن حال ع

يبــذل قصــارى  القضــاء  أن  اإلنســان: »ال شــك 

جهــده ملســاعدة النظــام يف إســكات املعارضــني ويف 

ــاكات  ــض انته ــرون برف ــن يجاه ــواه م ــم أف تكمي

ــن«. ــة يف البحري ــان املرتكب ــوق اإلنس حق

املظاهــرات  »بعــد  الدوليــة  البعثــة  وذكــرت 

ــؤة  ــة يف دوار اللؤل ــة بالدميقراطي الحاشــدة املطالب

القانونيــة  الرســانة  تطــورت  ســنوات،  بأربــع 

البحرينيــة مبــا يســمح بقــدر أكــرب مــن قمــع الحــق 

يف حريــة التعبــر والتجمــع«.

ــة  ــة الدولي ــس الفدرالي ــم الهيجــي رئي ــال كري وق

دعوتنــا  عــى  نؤكــد  »إننــا  اإلنســان  لحقــوق 

العــام  األمــني  نائــب  عــن  الفــوري  باإلفــراج 

للفدراليــة الدوليــة نبيــل رجــب، وعــن جميــع 

املحتجزيــن  اإلنســان  حقــوق  عــن  املدافعــني 

حاليــاً«. البحريــن  يف  تعســفي  بشــكل 

ــة  ــام للمنظم ــني الع ــتابروك األم ــد س ــال غرال وق

ــت ألن  ــان الوق ــب »ح ــة التعذي ــة ملناهض العاملي

ــأن  ــاء بش ــة الجوف ــن الخطاب ــن ع ــى البحري تتخ

إصاحــات حقــوق اإلنســان عــى الصعيــد الــدويل، 

وأن تقبــل حقــاً عــى إصاحــات فعالــة تــؤدي 

ــة«. ــا الدولي ــع التزاماته ــاقها م التس
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تفصــل  الجعفريــة«  »األوقــاف 
رئيــس عالقاتهــا العامــة تزامنــًا مــع 

إداريــة تعيينــات 

قالــت معلومــات إن إدارة األوقــاف الجعفريــة 
ــة  ــات العام ــدة العاق ــس وح ــل رئي ــت بفص قام

ــني.  ــوم االثن ــيء الي ــكل مفاج ــا بش ــع له التاب

رئيســا  عمــل  الــذي  ن«  »م.  الصحــايف  وتلقــى 
للعاقــات العامــة يف األوقــاف، إشــعارا إداريــا 

مفاجئــا بفصلــه عــن عملــه.

ومل ترشح أنباء بعد عن دواعي القرار الجديد.

ــي صــدر  ــرار مل ــع ق ــاً م ــرار تزمن ــأيت هــذا الق وي
اليــوم بتعيــني 3 أعضــاء جــدد يف مجلــس إدارة 

األوقــاف الجعفريــة.

وكان »م. ن« قــد تعــرض للفصــل أيضــاً عــن عملــه 
كرئيــس للصحافــة واإلعــام يف دائــرة العاقــات 
ــات  ــة احتجاج ــى خلفي ــا« ع ــة »ألب ــة برشك العام

ــام 2011. الع

 36 تلقينــا  الخاصــة:  التحقيــق 
ــة  ــاءة معامل ــب وإس ــكوى تعذي ش

الماضــي الشــهر 

رصح عضــو وحــدة التحقيــق الخاصــة محمــد 

ــو/  ــأن الوحــدة تلقــت خــال شــهر يوني ــزاع ب اله

حزيــران املــايض 36 شــكوى تنوعــت بــني ادعــاءات 

بالتعذيــب وإســاءة املعاملــة واســتخدام القــوة 

ــارشت الوحــدة  ــب الرشطــة، وب املفرطــة مــن جان

ــا. ــا فيه إجراءاته

العامــة  للنيابــة  التابعــة  الوحــدة  إن  وأضــاف 

ــرش  ــة ع ــامً وأربع ــرش مته ــة ع ــتجوبت خمس اس

ــام يف  ــن الع ــوات األم ــاء ق ــن أعض ــه م ــتبهاً ب مش

قضايــا متفرقــة، فيــام اســتمعت إىل أقــوال خمســة 

وثاثــني شــاهداً، كــام عرضــت اثنــني مــن الشــاكني 

عــى الطــب الرشعــي لبيــان مــا بهــام مــن إصابــات 

ــدت. ــا إن وج ــت حدوثه ــة ووق ــد كيفي وتحدي

ــة  ــن النياب ــت م ــدة تلق ــزاع أن الوح ــح اله وأوض

العامــة نســخة مــن قضيــة األحــداث األخــرة 

الواقعــة بتاريــخ 10 مــارس/ آذار 2015 بــإدارة 

ــة  ــا النياب ــت فيه ــي انته ــل والت ــاح والتأهي اإلص

العامــة باإلحالــة إىل املحكمــة املختصــة حيــث 

ــة العامــة يف  ــت مــن النياب ســبق للوحــدة أن طلب

مرحلــة مبكــرة نســخة مــن أوراق الدعــوى كونهــا 

ــاً  ــدة حالي ــارش الوح ــا وتب ــات لديه ــل تحقيق مح

إجراءاتهــا التحقيقيــة يف ذلــك الشــأن.

ويف إطــار القضايــا املحالة إىل املحاكــم، فقد أنجزت 

منفصلــة  قضايــا  ثــاث  تحقيقاتهــا يف  الوحــدة 

انتهــت فيهــا إىل إحالــة ســبعة مــن أفــراد الرشطــة 

إىل املحاكــم املختصــة بتهمــة االعتــداء عــى ســامة 

جســم الغــر وطلبــت معاقبتهــم باملــواد 4/75، 

العقوبــات  قانــون  مــن   340  ،2/1/339  ،1/107
ــول  ــبتمرب/ أيل ــتي 6 و29 س ــددت جلس ــد تح وق
ــرى  ــني الصغ ــام املحكمت ــا أم ــر القضاي 2015 لنظ

ــة. ــة والخامس ــة الرابع الجنائي

http://mirror.no-ip.org//news/24998.html
http://mirror.no-ip.org//news/25002.html
http://mirror.no-ip.org//news/25002.html
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»هاكــرز« يخترقــون شــركة تجســس 
إيطاليــة وقعــت مــع البحريــن عقدًا 

للتجســس علــى المواطنيــن

أظهــرت معلومــات رشكــة تجســس إيطاليــة قيــام 

بــرشاء برامــج تجســس مــن  البحريــن حديثــاً 

ــة لهــذه الربامــج جــرت يف  الرشكــة وأن آخــر صيان

ــة  ــق رشك ــت وثائ ــام 2015. وبين ــذا الع ــال ه خ

يقــع  التــي   )HackingTeam( »تيــم »هاكينــغ 

ــا  ــا ونرشه ــم اخراقه ــي ت ــا والت ــا يف إيطالي مقره

بواســطة مجموعــة مــن »الهاكــرز« هــذا األســبوع 

أن البحريــن قامــت بتجديــد عقدهــا مــع الرشكــة 

 .2015 الجــاري  العــام  مــن  أيــار  مايــو/   5 يف 

ويظهــر اســم مملكــة البحريــن، بحســب الوثائــق 

ــي  ــدول الت ــني ال ــث ب ــب الثال ــورة، يف الرتي املنش

ــة. ــع الرشك ــل م تتعام

ــس  ــوا أم ــد متكن ــرز ق ــن الهاك ــة م وكان مجموع

 )HackingTeam( اخــراق رشكــة مــن  االثنــني 

قامــوا  البيانــات  مــن  جيجابايــت   400 ونــرش 

ــن ألي  ــت« ميك ــف »تورن ــا يف مل ــول عليه بالحص

شــخص تحميلــه. وتشــمل البيانــات التــي تــم 

االســتياء عليهــا رســائل الربيــد اإللكــروين الخاصــة 

ــواد  ــر واألك ــات وفوات ــة إىل ملف ــة باإلضاف بالرشك

الربمجيــة الخــاص مبنتجاتهــا.

ويف تعليقــه عــى ذلــك، قــال مستشــار األمــن 

الرقمــي يف منظمــة »فرونــت اليــن ديفنــدرز« 

للــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا محمد املســقطي 

»إن الوثائــق بينــت أن البحريــن قامــت بــرشاء 

ــر  ــة وأن آخ ــن الرشك ــت م ــس وتنص ــج تجس برام

ــيطة«. ــرة بس ــذ ف ــت من ــة كان صيان

ــج »تســتطيع التنصــت  ــأن هــذه الربام وأضــاف ب

ونســخ  ســكايبي  برنامــج  يف  املحادثــات  عــى 

امللفــات و تشــغيل الكامــرا وتســجيل كل مــا 

ــك  ــا يف ذل ــورد مب ــق الكيب ــن طري ــه ع ــم إدخال يت

الباســوورد واملعلومــات الحساســة«، عــى حــد 

تعبــره.

يف هــذا اإلطــار، فقــد طالــب الربملــان األورويب 

رشكــة  نشــاطات  يف  بالتحقيــق  إيطاليــا 

)HackingTeam( فيــام أوعــزت الرشكــة لعمائهــا 

برامجهــا. إســتخدام  عــن  التوقــف 

ورشكــة )HackingTeam( هــي رشكــة برمجيــات 

إيطاليــة تبيــع برمجيــات ضــارة وبرامــج تجســس 

القانــون وأجهــزة  للحكومــات وجهــات إنفــاذ 

االســتخبارات. وإضافــة إىل الهجــوم عــى الرشكــة 

فقــد قــام »الهاكــرز« املهاجمــون أيضــاً باخــراق 

رابــط  ونــرش  بهــا  الخــاص  »تويــر«  حســاب 

قامــوا  كــام  خالــه.  مــن  املخرقــة  البيانــات 

ــذي  ــة ال ــديس الرشك ــد مهن ــاب أح ــراق حس باخ

كان يدافــع عنهــا عــى »تويــر« بعــد أن أكــد 

ــميا. ــراق رس االخ

يف الســياق نفســه، قــال املحلــل الســعودي عبدالله 

ــايربكوف«  ــة »س ــذي لرشك ــس التنفي ــي، الرئي الع

http://mirror.no-ip.org//news/25009.html
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ــس  ــة التجس ــراق رشك ــروين إن »اخ ــن اإللك لألم

بعــد  الثــاين  هــو   )HackingTeam( املتقــدم 

 )GAMMA FinFisher( اخراق رشكــة التجســس

أوائــل 2015 والرشكتــان تــم تصنيفهــام أعــداء 

ــت«. لإلنرن

ــن إىل رشاء  ــا إذا كان لجــوء البحري ــم م وال يُعل

 )HackingTeam( ــة برامــج تجســس مــن رشك

 2015 العــام  هــذا  معهــا  لعقــد  وتجديدهــا 

ــة  ــا« رشك ــن »دات ــف ع ــب الكش ــاء عق ــد ج ق

ــل  ــن قب ــتخدامها م ــرت اس ــي أظه ــا« الت »جام

الحكوكــة للتجســس عــى النشــطاء وقياديــي 

املعارضــة.

وكانــت مجموعــة مــن »الهاكــرز« قــد متكنــت يف 

أغســطس/ آب 2014 مــن اخــراق شــبكة تابعــة 

لرشكــة »غامــا« للمراقبــة والتجســس الربيطانيــة- 

مــن  غيغابايــت   40 ونــرش  األصــل  األملانيــة 

بياناتهــا الداخليــة. وتبــني مــن تحليــل املعلومــات 

البحريــن  عــى حكومــة  باعــت  الرشكــة  بــأن 

فيــرش«  »فــني  التجســس  برامــج  مــن  نســخة 

ــباي«. ــني س و«ف

 HackingTeam فريــق  »إن  العــي  وقــال 

يســتهدف األشــخاص بواســطة برامــج قــرآن مزيفــة 

ــورك  ــم يص ــاب، ث ــل وألع ــاً أناجي ــة، وأيض وملغوم

ــة  ــج الرشك ــت إىل أن برام ــك«. ولف ــجل صوت ويس

ــا أيضــاً  ــر عــى االخــراق والتجســس وإمن ال تقت

ــة »إذا  ــات يف حاســوب الضحي ــا زرع محتوي ميكنه

وجــدك HackingTeam بريئــاً، يقــوم بوضــع مواد 

إرهابيــة كتصنيــع متفجــرات وأفــام اغتصــاب 

ــك«. ــم اعتقال ــم يت ــازك ث ــال بجه لألطف

حتــى  تخــدع   HackingTeam« بــأن  وتابــع 

عماءهــا. إذ تعطيهــم برامــج ليتجسســوا عــى 

املســتهدفني بينــام برامــج التحكــم نفســها ملغومــة 

ــره. ــق تعب ــم«، وف ــس عليه وتتجس

وإضافــة إىل البحريــن، فقــد أظهــرت الوثائــق 

أيضــاً قيــام دول عربيــة أخــرى بــرشاء برامــج 

 ،HackingTeam برشكــة  الخاصــة  التجســس 

ــرب والســعودية  ــن الســودان واملغ ــا كل م وبينه

وعــامن واإلمــارات.

ــت  ــة وقع ــتخبارات اللبناني ــي إن »االس ــال الع وق

دوالر   1,156.000 بقيمــة  عقــداً  الرشكــة  مــع 

عــى  اإللكــروين  التجســس  خدمــات  نظــر 

ــأن »االســتخبارات الســودانية  األفــراد«. وأضــاف ب

ــق  وقعــت عقــداً بقيمــة 480,000 دوالر مــع فري

وهواتــف  أجهــزة  الخــراق   HackingTeam

عليهــم«. والتجســس  الســودانيني 

العــام  تأسســت رشكــة )HackingTeam( يف  و 

ــي  ــرشكات الت ــل ال ــن أوائ ــرب م ــي تعت 2003، وه

ــة  ــة للمراقب ــزة الحكومي ــات لألجه ــت منتج عرض

والتجســس عــى املعلومــات الشــخصية. ومــن 

منتجــات الرشكــة برنامــج باســم DaVinci ميكــن 

الجهــات الحكوميــة مــن كــر التشــفر والســامح 

لهــا بالتجســس عــى رســائل الربيــد اإللكــروين 

ــة. ــاالت الرقمي ــات واالتص وامللف

إن  حــدود«  بــا  »مراســلون  منظمــة  وتقــول 

الربنامــج األخــر »يتيــح للحكومــات معرفــة املوقــع 

الجغــرايف للشــخص املســتهدف وعاقاتــه باإلضافــة 

يف  والكامــرا  امليكروفــون  تفعيــل  إمكانيــة  إىل 

معرفــة  ودون  بعــد  عــن  الكمبيوتــر  أجهــزة 

املســتخدم«.
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ــم  ــون الحك ــون يدين ــواب بريطاني ن
لوضــع  ويدعــون  »رجــب«  علــى 
البحريــن علــى قائمــة الــدول المثيرة 

للقلــق
عــرّب نــواب يف الربملــان الربيطــاين عــن قلقهــم 

ــى  ــتمرة ع ــة واملس ــود املفروض ــديد إزاء القي الش

حريّــة التعبــر يف البحريــن، مشــرين إىل البيانــات 

ــة  ــو الدولي ــة العف ــا منظم ــي أصدرته ــرة الت األخ

ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش عــن »األعــامل 

ــة  ــم يف حري ــون حقه ــن ميارس ــد م ــة ض االنتقامي

التعبــر داخــل البحريــن، والحظــر املفــروض عــى 

االحتجاجــات واملســرات، واالســتخدام املنهجــي 

ــية  ــة القاس ــن رضوب املعامل ــره م ــب وغ للتعذي

ــة«. ــة بالكرام والحاط

ــب  ــات والرهي ــاً »املضايق ــاً بريطاني ودان 23 نائب

عــى  أشــهر   6 بالســجن  والحكــم  واالعتقــال 

املدافــع عــن حقــوق اإلنســان نبيــل رجــب بســبب 

ــاع،  ــة والدف ــا وزاريت الداخلي ــد فيه ــدة انتق تغري

الحاليــة  املحاكمــة  إزاء  بالقلــق  نشــعر  وإننــا 

ــجن  ــه إىل الس ــؤدي ب ــد ت ــي ق ــب الت ــيد رج للس

ــم »إزاء  ــن انزعاجه ــن ع ــنوات«، معربي لـــ 10 س

وقمــع  البحريــن،  يف  الســيايس  املنــاخ  تدهــور 

املعارضــة السياســية والحريــات األساســية«.

مــرشوع  عــى  املوقعــون  النــواب  ودعــا 

ــل  ــن« داخ ــر يف البحري ــة التعب ــة »حري مناقش

إىل  البحريــن  حكومــة  الربيطــاين،  الربملــان 

السياســيني  الســجناء  جميــع  رساح  »إطــاق 

الخارجيــة  وزارة  حثّــوا  كــام  واملســجونني«، 

تقييــم مســاعداتها  الربيطانيــة عــى »إعــادة 

إىل البحريــن يف ضــوء االنتهــاكات املســتمرة، 

ــة يف  ــة الشــؤون الخارجي ــات لجن ــذ توصي وتنفي

 ،2013 14 عــام  الــدورة  تقريرهــا األول مــن 

ــى  ــث ع ــد باع ــن كبل ــف البحري ــك بتصني وذل

عــن  القــادم  الســنوي  التقريــر  يف  القلــق 

اإلنســان«. حقــوق  أوضــاع 

ووقــع عــى مــرشوع مناقشــة هــذا املوضــوع يف 

الربملــان الربيطــاين 23 نائبــاً بريطانيــاً حتــى اآلن، 

10 نــواب مــن الحــزب األســكتلندي الوطنــي وهم 

ــويل،  ــل بوس ــر، في ــك وي ــل، ماي ــوس ماكني »آنج

دونالدســون،  ســتوارت  تومســون،  ميشــيل 

ــدي، كريســتوفر ســتيفينز، كارســن  ــك جراي باتري

جيبســون«،  وباتريــكا  داي،  مارتــن  أوســوالد، 

و6 نــواب مــن حــزب العــامل هــم »فرينــدرا 

شــارما، روجــر قودســيف، جراهــام موريــس، آالن 

ميــل، جرالــد كوفــامن، وكليفــن هوبكنجــز«، 

ــامل كل  ــزب الع ــي وح ــزب الدميقراط ــن الح وع

مــن »مــارك دوركان ومارغريــت ريتــي«، وعــن 

الحــزب الدميقراطــي املتحــد كل مــن »ديفيــد 

ــد  ــم شــانون«، وعــن حــزب بلي سيمبســون، وجي

ســيمرو كل مــن »ليــز ســالفي روبرتــز، وجوناثــان 

الحاكــم  املحافظــني  حــزب  وعــن  إدواردوز«، 

ــي«. ــر بوتوم »بي
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الســلطات البحرينيــة تلقــي القبــض 
وســط  ســنة  متطرفيــن  علــى 

كبيــر إعالمــي  تعتيــم 
تنظيــم  صفــوف  يف  البحرينــي  املقاتــل  قــال 
الدولــة اإلســامية )داعــش(، امللّقــب بـــ »أبــو 
البحرينــي«، أن مــن أســامهم »عصابــات  الدن 
ــال »شــباب  ــوا عــى اعتق الطاغــوت حمــد« أقدم

أهــل الســّنة يف البحريــن«.

وأضــاف يف تغريــدات لــه عــرب حســابه عــى شــبكة 
التواصــل االجتامعــي »تويــر« إنــه بتاريــخ 16 
رمضــان )األحــد 5 يوليو/متــوز 2015(، أقدمــت 
الســلطات عــى اعتقــال »صالــح البلــويش - 21 

ــه. ــر عمل ــن مق ســنة« م

وكشــف أبــو الدن يف تغريــدات أخــرى عــن اعتقال 
اثنــني مــن البحرينيــني يف ســلطنة عــامن أحدهــام 
ــر  ــنة« ، واآلخ ــي - 20 س ــارص الحجاج ــى »ن يدع
»محمــد مســعد 20 ســنة« يف 28 مايو/أيــار 2015، 
ــار  ــن مط ــل م ــارص الحجاجــي اعتق ــاً إن ن موضح
مســقط الــدويل، وتــم تســليمه للبحريــن مبــارشة.

تنظيــم  صفــوف  يف  البحرينــي  املقاتــل  وتابــع 
اعتقلــت  البحرينيــة  الســلطات  إن  »داعــش«، 
»عمــر الفــري 18- ســنة« بعــد مداهمــة منزلــه يف 

16 رمضــان )األحــد 5 يوليو/متــوز 2015«.

البحرينــي إن هــذه  بأبــو الدن  امللقــب  وأكــد 
ــم  ــد ت ــا، فق ــن نوعه ــن األوىل م ــاالت مل تك االعتق
اعتقــال »صالــح اليافعــي 22- ســنة« يف 16 ينايــر/

كانــون الثــاين 2015، كــام اعتقلــت الســلطات مــن 
وصفــه بـــ »الداعيــة عبداللــه البنعــي - 27 ســنة« 

يف 20 أبريل/نيســان 2015.

وتتكتــم الســلطات عــى أي اعتقــاالت يف صفــوف 

فــي زمــن الصــالة المشــتركة... وزيــر 
العــدل يســمح للمتشــدد جاســم 

ــددا ــة مج ــعيدي بالخطاب الس
أمــر وزيــر العــدل والشــؤون اإلســامية خالــد بــن 
عــي آل خليفــة )األربعــاء 8 يوليــو/ متــوز 2015( 
بالســامح لخطيــب جامــع ســبيكة النصــف مبدينــة 
الســعيدي  جاســم  املتشــدد  الســلفي  عيــى 

ــه. ــن منع ــبوعني م ــو أس ــد نح ــة، بع بالخطاب

وقــال الســعيدي يف حســابه عــى تويــر بأمــر مــن 
ــل  ــن قب ــي م ــق مع ــد التحقي ــدل وبع ــر الع وزي
األوقــاف أمــر الوزيــر بإرجاعــي إىل منــرب الخطابــة.

ــيعية،  ــة الش ــره للطائف ــعيدي بتكف ــرف الس ويع
وجــاء إيقافــه بســبب خطبــة وصــف فيهــا الشــيعة 

»املرشكني«. بـــ 

ــه  ــو في ــت يدع ــدل يف وق ــر الع ــرار وزي ــأيت ق وي
ــارك  ــث ش ــيعة، حي ــني الســنة والش إىل الوحــدة ب
يف صــاة موحــدة بــني الطائفتــني أقيمــت الجمعــة 

ــر. ــايل الكب ــع ع ــة يف جام املاضي

املنتمــني لتنظيــامت متطرفــة داخل البحريــن، فيام 
ــن  ــرش صــور املعارضــني للنظــام واملؤيدي ــوم بن تق
الحكوميــة،  اإلعــام  وســائل  يف  للدميقراطيــة 

ــاب. ــون اإلره ــم بقان وتحاكمه

http://mirror.no-ip.org//news/25019.html
http://mirror.no-ip.org//news/25018.html


15

يعلنــون  داعــش  فــي  مقاتلــون 
الجيــش  عــن  منشــق  انضمــام 
ويهــددون  للتنظيــم  البحرينــي 
الملــك: مواجهــة الطاغــوت اقتربــت

تنظيــم  صفــوف  يف  البحرينــي  املقاتــل  أعلــن 

داعــش »محمــد البنعــي« الخميــس 9 يوليو/متــوز 

2015 انشــقاق أحــد منتســبي قــوة دفــاع البحرين 

ــة  ــكرية البحريني ــة العس ــن املؤسس ــش( ع )الجي

ــذي  ــة اإلســامية« ال ــم »الدول وانضاممــه إىل تنظي

ــرى. ــراق ودول أخ ــوريا والع ــل يف س يقات

ــه عــرب حســابه عــى  ــدة ل ــال البنعــي يف تغري وق

شــبكة التواصــل االجتامعــي »تويــر« 2015 إن 

ــود آل  ــاً مــن جن »إســامعيل الهمــداين« كان جندي

خليفــة، تحــول إىل »جنــدي مــن جنــود الخليفــة«، 

زعيــم  البغــدادي  أبوبكــر  إىل  منــه  إشــارٍة  يف 

ــاً »مــن  التنظيــم، وأضــاف إن الهمــداين كان جندي

جنــود القانــون )الجيــش البحرينــي(« وتحــول إىل 

ــش(«. ــة )داع ــود الرشيع ــن جن ــدي م »جن

وتابــع البنعــي »الزال مرجئــة العــر يرقعــون 

لــكل طاغــوت، لكــن ثــوب طاغــوت البحريــن 

اتســع عــى الراقــع )يف إشــارة منــه إىل ملــك 

هاجمــه  الــذي  خليفــة(«  آل  حمــد  البحريــن 

ــن كل  ــر م ــام الكف ــن يف اقتح ــد تفن ــول »لق بالق

بــاب« داعيــاً »جنــود الطاغــوت« إىل التوبــة.

ويف ســياق متصــل قــال أحــد مقاتــي تنظيــم 

داعــش »أبــو الدن الحــريب« إنــه يُبــرّش »أهــل 

كان  الــذي  الهمــداين  إســامعيل  بتوبــة  الســّنة 

أمــر  ومبايعتــه  البحريــن،  جيــش  يف  جنديــاً 

)البغــدادي(«. املؤمنــني 

ودعــا أبــو الدن الحــريب جميــع منتســبي قــوة 

دفــاع البحريــن إىل »التوبــة إىل اللــه جميعــاً، فــإن 
املواجهــة بــني أهــل التوحيــد والطاغــوت اقربــت 
وافعلــوا كفعــل إســامعيل الهمــداين، تــاب إىل اللــه 

ونفــر للجهــاد«.

وأضــاف الحــريب »إســامعيل الهمــداين تــرك جيــش 
البحريــن ألنهــم يحمــون مــن يشــتم عــرض أم 
املؤمنــني عائشــة )يف إشــارة لشــيعة البحريــن( وأىت 

للدولــة ألنهــم يدافعــون عــن عرضهــا«

ــت  ــم تح ــوف التنظي ــر يف صف ــل آخ ــب مقات وكت
ــن أســامهم  ــرّشاً م ــي« ُمب اســم »قســورة البحرين
ــامعيل  ــة »إس ــن« بتوب ــد يف البحري ــل التوحي »أه
الهمــداين مــن جنــد الطاغــوت ولحوقــه بــدار 
ــنته؟«  ــن بّس ــن يس ــن م ــائاً »فأي ــة« متس الخاف

ــه. ــد وصف ــى ح ع
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مجيــد  محاكمــة  جلســات  أولــى 
ميــالد 13 يوليــو والتهمــة »التحريض 

ــن« ــاد للقواني ــدم االنقي ــى ع عل

قــررت النيابــة العامــة إحالــة عضــو األمانــة العامــة 

بجمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية، مجيــد مياد، 

للمحاكمــة، وتقــرر بــدء أوىل جلســات املحاكمــة يف 

13 يوليو/متوز 2015.

وكان القيــادي يف الوفــاق مجيــد ميــاد قــد ُعــرض 

عــى النيابــة العامــة الخميــس 9 يوليو/متــوز 2015 

للنظــر يف تجديــد حبســه االحتياطــي، بعــد انتهــاء 

مــدة الحبــس االحتياطــي األوىل التــي امتــدت 

ألســبوع.

ــابه  ــرب حس ــماوي ع ــه الش ــي عبدالل ــال املحام وق

عــى شــبكة التواصــل االجتامعــي »تويــر« إن مياد 

ســيحاكم أمــام املحكمــة الصغــرى الجنائيــة الرابعــة 

بتهمــة التحريــض علنــاً عى عــدم االنقيــاد للقوانني.

ــة  ــو األمان ــتدعت عض ــلطات اس ــار إىل أن الس يش

اإلســامية،  الوطنــي  الوفــاق  لجمعيــة  العامــة 

والرئيــس الســابق ملجلــس بلــدي العاصمــة، مجيــد 

ــررت حبســه  ــاد، يف 2 يوليو/متــوز الجــاري، وق مي

أســبوعاً عــى ذمــة التحقيــق، عــى خلفيــة نــدوات 

سياســية شــارك فيهــا.

صحيفــة كويتيــة: بحرينــي منتــم 
بتفجيــر  المتهميــن  زود  لداعــش 
بالمــواد  الصــادق  اإلمــام  مســجد 

ة لمتفجــر ا
اإلرهابيــني  بــأن  كويتيــة  صحيفــة  كشــفت 
عليهــام يف  القبــض  ألقــي  اللذيــن  الســعوديني 
الخفجــي والطائــف واملتورطــني يف تفجــر مســجد 
ــى  ــا ع ــام حص ــا بأنه ــد اعرف ــادق، ق ــام الص اإلم
املــواد املتفجــرة املســتخدمة يف تصنيــع الحــزام 
الناســف مــن أحــد املنتمــني إىل تنظيــم داعــش يف 

البحريــن.
أمــس  الكويتيــة  »الشــاهد«  صحيفــة  وقالــت 
الخميــس بــأن املتهمــني »أفــادا بــأن املــواد األوليــة 
قــد دخلــت إىل الســعودية عــرب جــر امللــك فهــد 
مــن البحريــن، وأنهــام جمعــا املــواد وأكمــا صنــع 
الحــزام الناســف يف إحــدى االســراحات بالقصيــم«.

ــي  ــن أحدهــام مين ــأن »شــخصني آخري وأضافــت ب
وضعــا  وأنهــام  الحــزام،  إعــداد  يف  ســاعداهام 
الحــزام يف مخبــأ رسي داخــل حافظــة الثلــج يف 
الســيارة ووضعــا فوقــه املعلبــات وامليــاه لتضليــل 
ــا  ــم دخ ــب ث ــذ النويصي ــامرك يف منف ــال الج رج
الكويــت وقابــا عبدالرحمــن صبــاح عــى الطريق، 
وســلامه الحــزام، ومكثــا يومــني يف الكويــت لــدى 
شــقيقهام الثالــث، وغــادرا بعــد إمتــام العمليــة يف 

ــوم«. نفــس الي

وقالــت »الشــاهد« إنــه بعــد ذاك »توجــه أحدهام 
ــي«.  ــر يف الخفج ــث اآلخ ــام مك ــف، بين إىل الطائ
وتابعــت بــأن »املتهمــني تواصــا مــع قيــادات 
مــن داعــش يف ســورية بواســطة الســعودي »م.ن« 
وفــق  وســوريني«،  وعراقــي  »ر.ج«  والكويتــي 

ــة. الصحيف
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قــرارا  يتبنــى  األوروبــي  البرلمــان 
عاجــال يطالــب باإلفــراج عــن الشــيخ 

رجــب ونبيــل  ســلمان  علــي 

تبنــى الربملــان األوروىب قــرارا عاجــا اليــوم طالــب 

رئيــس جمعيــة  عــن  باإلفــراج  البحريــن  فيــه 

»الوفــاق« الوطنــي اإلســامية الشــيخ عــي ســلامن 

ــل  ــان نبي ــوق اإلنس ــن لحق ــز البحري ــس مرك ورئي

رجــب إضافــة إىل قياديــي املعارضــة الثاثــة عــرش. 

ودعــا إىل »إســقاط التهــم واإلفــراج الفــوري وغــر 

املــرشوط عــن جميــع املدافعــني عــن حقــوق 

ــن  اإلنســان والنشــطاء السياســيني واألفــراد اآلخري

ــة  ــم مزعوم ــم ته ــت إليه ــوا ووجه ــن اعتقل الذي

الســلمي  والتجمــع  التعبــر  بحقــوق  تتعلــق 

وتكويــن الجمعيــات«.

ــذي نــرش عــى موقــع الربملــان  ودعــا يف القــرار ال

البحريــن إىل »وضــع نهايــة النتهــاكات حقــوق 

اإلنســان واحــرام حقــوق اإلنســان والحريــات 

الــدويل  القانــون  مــع  يتــامىش  مبــا  األساســية، 

لحقــوق اإلنســان والتزامــات البحريــن«.

وشــدد عــى رضورة »االلتــزام مــن قبــل الســلطات 

البحرينيــة بتنفيــذ توصيــات اللجنــة البحرينيــة 

املســتقلة لتقــي الحقائــق واالســتعراض الــدوري 
وكذلــك   ،)UPR( املتحــدة  لألمــم  الشــامل 
التوصيــات التــي رفعــت مــن طريــق آليــات األمــم 

ــرى«. ــدة األخ املتح

وأعــرب الربملــان األورويب عــن »قلقــه الشــديد إزاء 
قوانــني مكافحــة اإلرهــاب يف البحريــن وانتهــاكات 

حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك إلغــاء الجنســية«. 

ودان يف هــذا اإلطــار »اســتمرار اســتخدام التعذيب 
وغــره مــن رضوب املعاملــة املهينة«.

ودعــا البحريــن إىل الســامح بدخــول »املقرريــن 
الخاصــني التابعــني إىل األمــم املتحــدة وإصــدار دعــوة 
دامئــة لهــم«. كــام دعــا إىل »اتخــاذ جميــع الخطــوات 

الازمــة مــن أجــل نظــام قضــايئ نزيــه وعــادل«.

وطالــب الربملــان األورويب الســلطات البحرينيــة 
بـ«الســعي لتوافــق وطنــي مــن خــال الحــوار 
وإيجــاد مصالحــة وطنيــة دامئــة تنتــج حلــوال 

مســتدامة«. سياســية 

وقــال إن »الحــوار بــني االتحــاد األورويب والبحريــن 
ــل  ــل مح ــن أن يح ــان ال ميك ــوق اإلنس ــأن حق بش
يف  واملعارضــة  الحكومــة  بــني  شــامل  حــوار 

البحريــن نفســها«.
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»أريبيــان بزنــس«: 30 % مــن موظفــي 
الحكومــة فــي البحرين ســيفقدون 

وظائفهــم بعــد إقــرار الموازنــة

ــوايل  ــأن ح ــس« ب ــان بزن ــة »أريبي ــت صحيف توقع
ــة مــن موظفــي الحكومــة يف البحريــن  30 يف املائ
ســيخرون وظائفهــم بعــد إقــرار الربملــان ملوازنــة 

ــة.  الدول

مــن جهتهــا، قالــت صحيفــة »غلــف ديــي نيــوز« 
إنــه مــن املتوقــع أن يتــم اإلعــان يف األيــام املقبلــة 
الحكوميــة وتغيــر  اإلدارات  بعــض  عــن دمــج 
ــر  ــة اإلدارات غ ــف وإزال ــض الوظائ ــف بع توصي
ــة. كــام أشــارت  ــة يف إطــار إعــادة الهيكل الرضوري
يف  التوظيــف  تجميــد  تــم  أنــه  إىل  الصحيفــة 
القطــاع الحكومــي بشــكل فــوري ومنــع املوظفــني 

ــية. ــات سياس ــن أي وجه ــر ع ــن التعب م

ووافــق الربملــان عــى املوازنــة العامــة للدولــة 
تأجيــل  بعــد  و2016   2015 املاليتــني  للســنتني 
اســتمر ســتة أشــهر أجــرى خالهــا تعديــات عــى 

ــة. ــة املوازن خط

ــار  ــاق 3.571 ملي ــدة إنف ــة الجدي ــع املوازن وتتوق
ــع  ــام تتوق ــار دوالر( يف 2015. ك ــار )9.47 ملي دين
أن يقفــز العجــز إىل 1.47 مليــار دينــار هــذا العــام 
و1.563 مليــار دينــار يف العــام املقبــل مقارنــة مــع 

914 مليــون دينــار يف العــام املــايض.
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اعتــاد البحرينيــون عــى ســلطة تســتثمر كل يشء لصالــح هيمنتهــا ونفوذهــا. األزمــات الكــربى محليــاً 
وإقليــامً وعامليــاً، بــدالً مــن أن تحولهــا فرصــاً إلحــداث تغيــرات حقيقيــة يف وضعهــا املتهالــك سياســياً 

واقتصاديــاً، فإنهــا تســتثمرها لتُطِبــق عــى شــعبها، وتعــزز هيمنتهــا عــى كل مســاحات الدولــة.

ــتُخدم  ــعب، اس ــلطة والش ــني الس ــي ب ــد االجتامع ــة والعق ــّزز الثق ــن أن يع ــدالً م ــي ب ــاق الوطن امليث
ليطلــق الســلطات بيــد امللــك وحــده ويســحبها كاملــة مــن يــد الشــعب. فضيحــة تقريــر البنــدر فاجــأ 
البحرينيــني -بينــام كانــوا ال يزالــون مغموريــن يف كذبــة املــرشوع اإلصاحــي- مبــا يخططــه النظــام ومــا 
ميــي إليــه مــن وراء ظهورهــم مــن اســتهداف الشــيعة وتهميشــهم والتضييــق عليهــم. الثــورة الشــعبية 
ــز  ــن، وتعزي ــادئ يف البحري ــيايس ه ــاح س ــة إلص ــت فرص ــب، كان ــريب صاخ ــع ع ــن ربي ــلمية ضم الس
املشــاركة الشــعبية، حولتهــا الســلطة إىل حملــة مكارثيــة كــربى أعــادت البــاد أكــر مــن خمســني ســنة 
إىل الــوراء، وأوقعتهــا يف نفــق مظلــم ال يبــدو خروجــاً منــه حتــى اآلن. هــذا مــا اعتــاده البحرينيــون مــن 
الســلطة، مل يــروا منهــا شــيئاً شــاذاً عــن هــذه القاعــدة: خصمــي هــو هــذا الشــعب ال أحــد آخــر، فأنــا 

اغتنــم أي فرصــة للنيــل منــه أكــر.

بعــد أن توالــت التفجــرات اإلرهابيــة ضــد الشــيعة مــن قبــل تنظيــم داعــش يف الســعودية ثــم الكويــت؛ 
أماكــن العبــادة وبيــوت اللــه تحديــداً، دّب القلــق بــني دول الخليــج ومواطنيهــا وعــّم االســتنفار 
ــوا  ــة شــيعية. منتمــون داعشــيون أعلن واالســتنكار. البحريــن كان وضعهــا أكــر قلقــاً كونهــا ذات غالبي

كاميرات السلطات البحرينية: داعش تخدمنا 1
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البحريــن هدفــاً قادمــاً لعملياتهــا اإلرهابيــة، ضمــن مــا أســمته )تطهــر شــبه 

الجزيــرة العربيــة مــن الشــيعة(.

ــن  ــمي ع ــان الرس ــم اإلع ــتفّز، مل يت ــتنفر واملس ــع املس ــذا الوض ــط ه وس

ــاالت  ــلطات االعتق ــت الس ــل كثف ــن، ب ــي يف البحري ــى أي داع ــض ع القب

يف أوســاط املعارضــة مــع اســتمرار إلصــاق قضايــا اإلرهــاب بهــم. مل تلتفــت 

النتحــاري تفجــر الكويــت، الــذي عــرب مطــار البحريــن متجهــاً إىل الكويــت 

ــت يف  ــن الوق ــرة م ــاؤه لف ــم بق ــية، رغ ــديد الحساس ــت الش ــذا الوق يف ه

ــة  ــد الســلطات البحريني قاعــة الرانزيــت. الدواعــش غــر مشــتبه بهــم عن

ــا. ــون أنظاره وال يلفت

باملقابــل، مل ترفــع الســلطات البحرينيــة عينهــا عــن مراقبــة املعارضــة مــع 

اســتمرار املداهــامت واالعتقــاالت للسياســيني والنشــطاء، ومل تتوقــف لحظــة 

ــن  ــام يتهددهــا م ــاد م ــة الب ــن أجــل حامي ــف م ــة أو التكات ألجــل التهدئ

ــي  ــداول اإلعام ــاط الت ــي يف أوس ــا ترم ــت كعادته ــل بق ــي، ب ــر حقيق خط

والســيايس قضايــا تجــرّم النشــطاء وتدينهــم، مثــل اتهامهــا لشــباب بحرينيــني 

ــتهدفون  ــم يس ــرات وأنه ــون املتفج ــم يخزنّ ــب، بأنه ــة دار كلي ــن منطق م

ــة الســعودية. اململكــة العربي

ــون  ــن يضخ ــة الذي ــاء الكراهي ــاف خطب ــدل إليق ــرك وزارة الع ــام مل تتح ك

الشــحن والتعصــب والحقــد املذهبــي ضــد الطائفــة الشــيعية ويتهمونهــم 

ــة  ــي الوطني ــر ونف ــة التكف ــف لغ ــاب، ومل تتوق ــة واإلره ــة والخيان بالعامل

عــن الطائفــة الشــيعية. عــى خــاف ذلــك، أمــر وزيــر العــدل شــخصياً يف 8 

يونيــو 2015، بإعــادة الشــيخ التكفــري الســلفي جاســم الســعيدي إىل منــرب 

الخطابــة، بعــد أن تــم توقيفــه ألســابيع، إلهانتــه الشــيعة وتكفرهــم ونعتهم 

بأقــذع األوصــاف. ومــا تــزال وزارة اإلعــام ترعــى خطابــات التحريــض 

والكراهيــة التــي تنــرش يف صحفهــا الرســمية، تتهــم الشــيعة يف البحريــن عــرب 

مقــاالت كتابهــا، بالخيانــة والعاملــة والصفويــة واملجوســية و.... كل هــذا مل 

يتغــّر ومل مُيــّس يف البحريــن التــي يحيــق بهــا خطــر داعــش مــن الداخــل 

ومــن الخــارج اللصيــق.

ــل  ــق يف الوســط املجتمعــي املحــي، وكــام هــي العــادة يف مث تصاعــد القل

هــذا الوضــع تكــر األقاويــل والشــائعات، كلّهــا تنبــئ بالخطــورة القادمــة إىل 
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البحريــن، ويصبــح مــن الصعــب التمييــز بــني الحقيقــي منهــا أو مــا يلعــب 

ــادة  ــتها املعت ــني بغطرس ــق املواطن ــت قل ــلطة قابل ــات. الس ــى التخويف ع

وترفعهــا املعهــود. منعــت أول األمــر أهــايل منطقــة )رأس الرمــان( الواقعــة 

يف قلــب العاصمــة املنامــة، مــن تفتيــش الداخلــني إىل الجامــع الرئيــي يف 

البلــدة إثــر انتشــار تهديــد مجهــول بتفجــر الجامــع، ومــن ثــّم اســتدعت 

إمــام الجامــع، لتعلــن بعدهــا عــى لســان رئيــس األمــن العــام أنــه ال يحــق 

ألحــد أخــذ أي دور أمنــي ولــو عــى ســبيل االحتيــاط.

لكــن بعــد تفجــر الكويــت، تغــّر الحــال. انتــرش الرعــب وبــات املواطنــون 

يرقبــون هجومــاً قريبــاً، حينهــا اتصــل رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلامن 

ــور،  ــة محســن العصف ــاف الجعفري ــس إدارة األوق ــس مجل ــة، برئي آل خليف

ــني يف  ــة للمواطن ــح تحــدث عــن تشــديد اإلجــراءات والحامي وصــدر تري

مســاجدهم وحســينياتهم. لكــن شــيئاً مــن ذلــك مل يحــدث.

مل تتحــرك الســلطة ال عــرب وزارة العــدل وال وزارة الداخليــة لتوفــر الحاميــة، 

بــل بــارشت بإجــراء فوقــي مــن طرفهــا دون التشــاور مــع أصحــاب الشــأن 

ــة يف مناطــق حددتهــا  املهدديــن بالخطــر، قامــت بركيــب كامــرات حراري

مثــل مســجد مؤمــن، وجامــع املهــزع. الثقــة املعدومــة بــني الســلطة 

ــم  ــراء، فه ــذا اإلج ــتنكرون ه ــم يس ــداً، جعلته ــيعة تحدي ــني الش والبحريني

يعتقــدون أن الكامــرات تــم وضعهــا عليهــم ال إليهــم، ويــرون أن الســلطة 

التــي ال تعــدم طريقــة ملراقبتهــم والتجســس عليهــم رأت يف داعــش فرصــة 

ــا، فالكامــرات  ــة للدخــول عــى املناطــق الخاصــة بالشــيعة ومراقبته مؤاتي

لــن تحمــي أحــداً لكنهــا ســراقب. يعتقــد املواطنــون بــأن األمــر ســيتحول 

بهــذه الطريقــة إىل فــرض أمــر واقــع ملراقبــة كل املؤسســات الدينيــة 

ــل الســلطة. املســتهدفة باألصــل مــن قب

الســلطة البحرينيــة فرضــت كامــرات مراقبتهــا عى أماكــن العبادة الشــيعية 

دون أن ترشكهــم يف القــرار الــذي يخّصهــم ويخــّص أماكــن تعبدهــم. يــأيت 

ذلــك يف ســياق مشــحون بالتوتــر الداخــي واالســتهداف واملراقبة والتجســس 

عــى الشــعب، ويف ســياق فضيحــة )جامــا( التــي كشــفت تجســس األجهــزة 

األمنيــة البحرينيــة عــى النشــطاء والحقوقيــني، فكيــف يثــق الشــعب يف نيــة 

حكومــة تشــري أجهــزة تنصــت عــى مواطنيهــا؟
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قبــل حلــول ذكــرى وفــاة اإلمــام عــي ابــن أيب طالــب، وانطــاق مواكــب مآتــم العاصمــة، كــرت حــوادث 
مــن مثــل: القبــض عــى أجانــب يلبســون مابــس نســاء بالقــرب مــن مســاجد شــيعية، والقبــض عــى 
رجــل ثوبــه قصــر ولحيتــه طويلــة يشــتم الشــيعة وســط منطقــة الجفــر، ال أحــد يعــرف بعدهــا شــيئاً 
عــن هــؤالء، ليخــرج بعدهــا تريــح مــن إدارة األوقــاف الجعفريــة يطلــب مــن املواطنــني عــدم الخــروج 
ــاء  ــه أبن ــي يحــرص علي ــس دين ــي، وهــو طق ــام ع ــاة اإلم ــبة وف ــة يف الشــوراع مبناس ــب عزائي يف مواك

لبحريــن منــذ مئــات الســنني.

أيضــاً انعــدام الثقــة بــني الشــعب والســلطة، والتعــايل الــذي تــّر عليــه الســلطة يف تعاطيهــا مــع الشــأن 
العــام، جعــل املواطنــني يســتنكرون هــذه الدعــوة. أرص املعــزون عــى الخــروج مبواكبهــم، فيــام أُدخلــت 
الرشطــة وضباطهــا وســط العاصمــة ليتواجــدوا بصــورة ماصقــة للمواطنــني الذيــن أحيــوا املناســبة، كــام 
تدخلــت الرشطــة يف خــط ســر موكــب عــزاء يف محافظــة املحــرق. قــد يبــدو األمــر طبيعيــاً لــو حــدث 
يف مــكان يتوفـّـر عــى أدىن حــد مــن الثقــة بــني املواطنــني والســلطة، لكــن ليــس يف وســط مــرشوخ بهــذا 
القــدر. فاإلجــراءات املتخــذة يجــب أن تعــزز الثقــة بــني الطرفــني، وتشــعر املواطنــني أنهــم رشكاء فيهــا، 
لكــن مــا حــدث يف البحريــن هــي قــرارات فوقيــة تفرضهــا عــى النــاس، وتــأت يف ســياق حملــة أمنيــة 

مل تتوقــف يومــاً واحــداً.

باختصــار، باتــت الســلطة تراقــب بشــكل لصيــق هــذه املســاحة التــي مل تكــن ســابقاً تســتطيع النفــاذ 
إليهــا. أصبحــت الداخليــة تديــر تحــركات إدارة األوقاف وصار باســتطاعتها اســتدعاء مســؤويل أي مســجد 

أو حســينية ومحاولــة التأثــر عليهــم باللــني أو بالتهديــد لــي يســتجيبوا ملــا تطلبــه وزارة الداخليــة.

ــة  ــني لتشــكيل لجــان تطــوع عــرب وزارة الداخلي ــام أن يتطــوع املواطن ــل أي ــت قب ــة، طلب وزارة الداخلي
التــي ســتقوم بتدريبهــم، األمــر الــذي قــرأت منــه مجاميــع معارضــة، أن الســلطة ســتقوم بتجنيــد عمــاء 

لهــا لــرضب حــراك املعارضــة عــرب هــذا املــرشوع.

ال يثــق الشــيعة البحرينيــون يف أجهــزة الدولــة التــي تنــّكل بهــم بشــكل طائفــي فاقــع، ال أحــد يثــق أنهــا 
تعمــل عــى حاميتــه أو توفــر األمــن لــه وهــي التــي هدمــت 38 مســجداً ومنشــأة دينيــة لهــم ونّكلــت 
ــز نفوذهــا  بهــم وراقبتهــم وســجنتهم وعذبتهــم وجرّمتهــم، بــل يــرون أنهــا اســتخدمت داعــش لتعزي
أكــر، لتتوغــل يف مناطقهــم الحــرّة، لتقتحــم مســاحات خصوصيتهــم التــي مل تصلهــا قبــاً، وكأنهــا تقــول: 

داعــش تخدمنــا.
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تحــول وســم »هاشــتاق« أطلقــه عقيــد ســابق يف الجيــش البحرينــي إىل مناســبة النطــاق الجــدل 
ــد الســابق  ــا يف صــاة موحــدة. العقي ــم مع ــز وقوفه ــا إذا كان مــن الجائ ــني الســنة والشــيعة وم ب
يف قــوة دفــاع البحريــن الســلفي محمــد الزيــاين كان قــد التقــط الدعــوة التــي أطلقتهــا املؤسســة 
البحرينيــة للمصالحــة والحــوار املــدين إلقامــة صــاة موحــدة بــني الســنة والشــيعة يــوم الجمعــة يف 
أحــد املســاجد جنــويب البحريــن إلثــارة خــاف فقهــي قديــم حــول مــا إذا كان مــن الجائــز للســنة 

أصــاً الصــاة خلــف إمــام شــيعي.

ــم  ــا وضوءه ــايخنا )...( ف ــوى مش ــذه فت ــاً »ه ــيعي«، موضح ــام ش ــف إم ــي خل ــن أص ورصح »ل
يقنعنــي وال مــا يرددونــه يف صاتهــم عقيــديت، لهــم طريقتهــم ويل طريقتــي«، وفــق تعبــره. لكــن 
املحاججــة التــي أراد بهــا الزيــاين املناكفــة اعتــامدا عــى حكــم يقــول إنــه »رشعــّي بحــت« مل متــر 
ــارة إىل نافــذة إلعــادة بعــث  ــذي مل يخــل مــن اإلث ــت بفعــل اإللحــاح ال مــرور الكــرام. وقــد تحّول

ــات التواصــل. ــف اإلســام عــى منتدي ــي طوائ ــني كربي ــم ب ــة القدي قامــوس الكراهي

ــذي  ــي ال ــة الدعــوة للصــاة الجامعــة ســهيل القصيب ــر املؤسســة صاحب وهــو مــا اســتدعى رد مدي
رّصح قائــاً »هنــاك جــدل عــن الصــاة خلــف الطائفــة األخــرى. ومــن يــر عــى فتــوى فليبحــث 

عنهــا. أمــا أنــا فســوف أصــي يف بيــت مــن بيــوت اللــه«.

البحريــن: غيــر  الكويــت  فــي  والشــيعة  الســنة  صــالة 

األصلي غير التايوان! 2
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ــر، وهــو أحــد أكــرب الجوامــع الشــيعية يف  لقــد احتضــن جامــع عــايل الكب
الجنــوب الغــريب مــن العاصمــة املنامــة، الصــاة املوحــدة الجمعــة )3 يوليــو/ 
متــوز 2015( التــي أقيمــت يف ظــل إجــراءات أمنيــة مشــددة وحضــور 

ــه الشــخصيات الرســمية. ــت علي هيمن

ــوف األوىل  ــة الصف ــي آل خليف ــن ع ــد ب ــدل خال ــر الع ــدر وزي ــار تص وأث
للمصلــني الكثــر مــن التعليقــات املســتفزة. ففــي رقبتــه مســئولية 33 
مســجداً شــيعياً أقــّر تقريــر لجنــة تقــي الحقائــق بهدمهــا يف إطــار الحملــة 

ــام 2011. ــات الع ــد احتجاج ــلطات ض ــا الس ــي قادته الت

ــك ســعادة  ــة فاطمــة الحــواج يف هــذا اإلطــار »شــكرا ل وتســاءلت املحامي
الوزيــر. متــى ســتبنون املســاجد الشــيعية التــي هدمــت مــن قبــل الدولة؟«.

يف ظــل ذلــك، اختــار  معلقــون أن يعقــدوا مقارنــات مــع الصــاة املوحــدة 
ــم  ــد وحج ــاح األحم ــاد صب ــر الب ــور أم ــت بحض ــت يف الكوي ــي أقيم الت
ــه  ــت ب ــذي قوبل ــور ال ــع الفت ــة م ــني مقارن ــدان الكويتي ــا يف وج حضوره
نظرتهــا يف البحريــن وتحــّول الصــاة إىل مناســبة لتجديــد عنــارص الخــاف 

ــني املســلمني الســنة والشــيعة. ب

وعلــق كاتــب عمــود الــرأي يف صحيفــة »الوســط« قاســم حســني »الفــرق بني 
صــاة الوحــدة الوطنيــة يف الكويــت والبحريــن مثــل الفــرق بــني مسلســل 

درب الزلــق وطفــاش. األصــي غــر التايــوان! متــى يتعلمــون الــدرس؟«.

ــادي  ــة لتف ــر يف محاول ــع األم ــة لرقي ــات الحق ــاين يف تعليق ــاد الزيّ ــد ع لق
النقــد الشــديد الــذي اســتقبلت بــه آراؤه. وأعــاد تدويــر صــورة لــه تظهــره 
ــو  ــر/ شــباط، وهــو رضــا ب ــورة 14 فرباي ــه عــى أحــد شــهداء ث ــاء صات أثن
ــة الشــيعية.  ــا للطائف ــس موجه ــار أن األمــر خــاف فقهــي لي ــد، إلظه حمي

ولكــن الســيف قــد ســبق العــذل.

»كلــام كــرب ســنك صغــر عقلــك. عملــت حربــاً ألن عــرشة أشــخاص ســيصلون 
خلــف إمــام مســجد يف عــايل«. كان هــذا أحــد التعليقــات التــي تلقاهــا عــى 
ــه.  ــن الســخرية مــن األمــر عــى طريقت ــار أحــد املغردي حســابه. فيــام اخت
وعلــق يف هــذا الســياق »محمــد الزيــاين هــو الــذي أســس هاشــتاق #لــن_
أصي_خلف_أمام_شــيعي حتــى ال يقــال إن إيران التي أسســت الهاشــتاق«.

عــى أن أحــد املغرّديــن رأى يف إثــارة املســألة وجاهــة »نعــم نحــن بحاجــة 
ــتدالل  ــاين وباس ــيعي ألن الث ــام ش ــف إم ــاة خل ــز الص ــوى تجي ــة لفت ماس
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فقهــي أجــاز الصــاة خلــف إمــام ســني«. وأضــاف تحــت اســم عبدالصاحــب 
ــاخصة  ــني ش ــا بع ــر إليه ــادرة والنظ ــذه املب ــة له ــة ماس ــن بحاج »البحري

مبــرة«، عــى حــد تعبــره.

نشــطاء املعارضــة أدلــوا بدلوهــم أيضــاً. وحــرضت يف تعليقاتهــم التناقضــات 
ــز  ــادي يف مرك ــه. إذ تســاءل القي ــوءات عــى املشــهد برّمت ــرزت كنت ــي ب الت
البحريــن لحقــوق اإلنســان يوســف املحافظــة »ملــاذا مل تكــن صــاة الوحــدة 
يف غرفــة االنتظــار يف مستشــفى قــوة الدفــاع البحريــن؛ حيــث يــوزع 
الكتــاب التكفــري الــذي يجــوز قتــل الشــيعة؟«. ورأى النائــب الســابق عــي 
األســود أن »الوحــدة الوطنيــة ليســت صــورة عــى اإلنســتغرام أو التويــر«. 
ــا يهــود ومســيحيون، هــل  ــا الناشــط محمــد البوفاســة فتســاءل »عندن أم
تشــملهم الصــاة الجامعيــة؟ ال طبعــاً. إًذ نحتــاج لتكريــس املواطنــة فقــط«.

ــا أن تكــون نقطــة  ــد له ــي أري ــج مــرّت الصــاة الجامعــة الت وســط الضجي
مضيئــة يف بحــر الخافــات العميقــة بــني الســنة والشــيعة. غــر أنهــا عــى 
خــاف مــا أراده الداعــون لهــا تركــت خلفهــا النــاس »مذاهــب شــتّى«. لرمبــا 

كان الــداء يف مــكان آخــر متامــا.
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يبصــم مجلــس الشــورى اليــوم األحــد5 يوليــو2015 عــى موازنــة الدولــة لعامــي 2015 و 2016، ليختتــم 
بذلــك أعــامل دور االنعقــاد األول مــن الفصــل الترشيعــي الرابــع. لينتهــي العــام األول مــن عمــر الربملــان 
ذو املجلســني بفشــل كامــل باعتــامده موازنــة متــرر برنامجــاً لرفــع الدعــم عــن ســلع أساســية متــس حيــاة 

املواطنني.

وقــد فشــل مجلــس النــواب يف دوره الرقــايب يف محاســبة أي وزيــر فاســد، وتحــّول الربملــان إىل واجهــة 
حكوميــة اســتخدمتها يف حمــات العاقــات العامــة خصوصــاً مــع األوربيــني خــال الفــرة املاضيــة، وهــو 

الــدور الــذي اضطلــع بــه النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب عــي العــرادي.

ومل يقــم مجلــس النــواب بــأي جهــد يذكــر لحــل األزمــة السياســية املعقــدة التــي تتخبــط فيهــا البــاد 
ــس  ــرب مجل ــره ع ــيتم متري ــيايس س ــل س ــمية أن اي ح ــات الرس ــرار الجه ــم تك ــام 2011، برغ ــذ الع من
النــواب، وهــو مــا يعنــي ضمنــاً أن الســلطة هــي مــن ســتحرك الربملــان يف الوقــت املناســب وهــي مــن 

ــاً. ــد دوره الســيايس حالي تجّم

ويــأيت متريــر مجلــس الشــورى للموازنــة بعــد يومــني فقــط مــن إقــرار النــواب لهــا يف جلســة اســتثنائية 
يــوم الخميــس املايض.وقــد تراجــع النــواب عــن موقفهــم الســابق برفــض رفــع ســقف الديــن العــام إىل 

7 مليــارات دينــار، ومــرروا بعــد تلكــؤ املرســوم املتعلــق بذلــك.

ويبلــغ الديــن العــام يف الوقــت الجــاري أكــر مــن 5.5 مليــارات دينــار، ولجــأت الحكومــة إىل تغطيــة 

انتهــاء العــام األول لمجلســي »الشــورى والنــواب« 
بفشــل ذريــع سياســيا واقتصاديــً 3
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العجــز البالــغ 1.5 مليــار دينــار كامــاً عــرب االقــراض، مــام رفــع الديــن العــام 
إىل أكــر مــن 7 مليــارات دينــار، وبالتــايل ســتكون هنــاك حاجــة لرفــع ســقف 

الديــن العــام إىل 8 مليــارات.

ونالــت الحكومــة يف العــام األول كل مــا أرادتــه مــن املجلــس النيــايب، ومررت 
واحــدة مــن أســوأ مشــاريع املوازانــات، خصوصــاً أن املوازنــة تقشــفت يف كل 
ــر  املشــاريع التــي تخــص املواطنــني، لكنهــا واصلــت البــذخ واالنفــاق الكب
عــى موازنــة األمــن لــوزاريت الدفــاع والداخليــة، كــام اقــرت برنامجــاً لرفــع 

الدعــم عــن ســلع أساســية.

ويقــدر عجــز موازنــة حكومــة البحريــن لعــام 2015 بنحــو 1.5 مليــار دينــار، 
وهــو يعــادل 42 يف املئــة مــن حجــم املروفــات، كــام يعــادل نحــو 12 يف 

املئــة مــن الناتــج املحــي.

يشــار إىل أن لجنــة الشــئون املاليــة واالقتصاديــة مبجلــس الشــورى أوصــت 
ــني 2015 -  ــة للعام ــة للدول ــة العام ــون املوازن ــى مــرشوع قان ــة ع باملوافق

ــواب. 2016، كــام أحيلــت إىل الشــورى مــن مجلــس الن

ــس  ــر مجل ــن متري ــوم م ــد ي ــو 2015 أي بع ــايض 3 يولي ــة امل ــوم الجمع وي
ــد  ــس الشــورى املنعق ــة يف مجل ــة املالي ــة، اجتمعــت اللجن ــواب للموازن الن
ــح  ــح الصال ــس الشــورى عــي صال ــس مجل ــة وحــرص رئي ــتثنائيّاً الجمع اس
أن يكــون االجتــامع برئاســته، كــام حــرض وزيــر املاليــة أحمــد بــن محمــد 

ــة. آل خليف

ــازاً  ــه إنج ــد ذات ــة يف ح ــر املوازن ــورى، ان متري ــس الش ــس مجل ــرب رئي واعت
للســلطة الترشيعيــة، مبينــاً أن االتفــاق املبــديئ يحتــم عــى جميــع األطــراف 
العمــل مبــا يضمــن تحقيــق هــذه الغايــة، وبالشــكل الــذي يفــي إىل 

ــة. ــا املوازن ــي تضمنته ــات الت ــول إىل التوافق الوص

وكان 21 نائبــاً مــرَّروا يف جلســتهم االســتثنائية الخميــس2 يوليــو 2015 
ــام صــّوت 13  ــني 2015 و2016، في ــة للعام ــة للدول ــة العام مــرشوع املوازن
ــامل داوود ورؤى  ــام ج ــت ه ــن التصوي ــان ع ــع نائب ــا، وامتن ــاً برفضه نائب

ــي. الحاي

وكان رئيــس اللجنــة املاليــة النيابيــة عيــى الكوهجــي، أعلــن يف 30 يونيــو 
املــايض، أن عجــز املوازنــة لعامــي 2015 و2016 بلــغ بعــد توافقــات نهائيــة 
ــا  ــار عــن العامــني، منه ــني دين ــارات و7 ماي ــني الربملــان والحكومــة 3 ملي ب
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1.504 مليــار دينــار للعــام 2015 و1.505 مليــار دينــار للعــام 2016، بانخفــاض بلــغ 28 مليــون دينــار 
عــن مســودة املوازنــة التــي قدمتهــا الحكومــة إىل النــواب.

وأفــاد الكوهجــي »يف مســودة مــرشوع املوازنــة كان العجــز يف العــام 2015 يبلــغ 1474 مليــون دينــار، 
ــا  ــم فيه ــي ت ــة والت ــا اللجن ــي أدخلته ــات الت ــد التعدي ــن بع ــاً، ولك ــام 2016 كان 1563 مليون ويف الع
بزيــادة اإليــرادات وكذلــك املروفــات بــات العجــز يف العــام 2015 يبلــغ 1504 مايــني ويف العــام الــذي 

يليــه 1505 مايــني دينــار، أي أن إجــاميل خفــض العجــز للعامــني يبلــغ 28 مليونــاً«.

وقــال الكوهجــي »هــذه املوازنــة هــي أصعــب موازنــة يتعامــل معهــا مجلــس النــواب، ألن اإليــرادات 
انخفضــت تقريبــاً مــن 90 دوالراً إىل 60 للربميــل الواحــد، وخاصــة أنــه حتــى العــام 2007 كانــت 

ــار دوالر«. ــارب ملي ــا عجــز يق ــوم فنحــن لدين ــا الي ــن عجــز، أم ــاين م ــات ال تع املوازن

واســتباقاً ألي انتقــاد ســيتعرض لــه املجلــس النيــايب، طالــب النائــب عــادل حميــد الــرأي العــام بـــ »عــدم 
ــروف  ــل ظ ــة يف ظ ــة للدول ــة العام ــرشوع املوازن ــى م ــق ع ــذي واف ــواب ال ــس الن ــى مجل ــدة ع املزاي

وأوضــاع اقتصاديــة اســتثنائية متــر بهــا البــاد«.

ــة،  ــات طفيف ــع تعجي ــة م ــن الحكوم ــه م ــام وردت ــة ك ــواب مــرشوع املوازن ــس الن ــر مجل ــم متري وبرغ
أقــر عــادل حميــد ضمنيــاً أن مــرشوع رفــع الدعــم قــد اقــر مــن املجلــس عــرب إقــرار املوازنــة، إال أنــه 
قــال »ال تغيــر حاليــا يف سياســة الدعــم الحكومــي، وأنــه جــرى االتفــاق مــع الحكومــة عــى تشــكيل 
لجنــة مشــركة بــني مجلــي النــواب والشــورى والحكومــة ملناقشــة سياســة الدعــم الحكومــي ووضــع 
اســراتيجية جديــدة بشــأن ذلــك ومناقشــة معايــر وضوابــط اســتحقاق الدعــم الحكومــي«. وبالطبــع لن 
تكــون بأيــدي النــواب أوراق ضغــط لتغيــر سياســة رفــع الدعــم عــن الســلع األساســية لــدى الحكومــة 

بعــد أن مــرروا مــرشوع املوازنــة العامــة.

وتعــاين البحريــن مــن مشــكلة تــزداد تعقيــداً نتيجــة اللجــوء إىل االقــراض ورفــع الديــن العــام، بهــدف 
تغطيــة عجــز يف املوازنــة العامــة لبنــود غــر إنتاجيــة أو بنــود اســتهاكية ال تعــود بعائــد نقــدي.

وأصبحــت املوازنــة العامــة محكومــة بأســعار النفــط يف األســواق العامليــة، إذ تشــكل إيــرادات النفــط 
والغــاز يف املوازنــة أكــر مــن 80 يف املئــة، فيــام النســبة املتبقيــة تــأيت عــن الرســوم والرضائــب وإيــرادات 
املرشوعــات، واإلعانــات. ويدعــو صنــدوق النقــد الــدويل حكومــة البحريــن إىل تبنــي سياســات مغايــرة 
فيــام يتعلــق بالدعــم الحكومــي، إذ تقــدم الحكومــة دعــم ضخــم يف أســعار وقــود الســيارات واألغذيــة 
باإلضافــة إىل املســاعدات االجتامعيــة، فيــام يدعــو صنــدوق النقــد إىل هيكلــة برامــج الدعــم وتقليصهــا.

ــاً  ــا رفــع ســعر الغــاز تدريجي ــن بعــض الخطــوات يف مجــاالت محــددة، منه واتخــذت حكومــة البحري
حتــى وصــل إىل 2.5 دوالر لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة، بعــد أن كان يبلــغ لســنوات طويلــة 

بســعر زهيــد يبلــغ 75 ســنتاً )أقــل مــن دوالر(.
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قــال مســئول دائــرة الحريــات وحقــوق اإلنســان يف جمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية، الســيد هــادي 
املوســوي إن مــا ميــر بــه املعتقــل محمــد فــرج يعطــي للمراقــب »مــؤرشاً واضحــا عــن مــدى القســوة 
التــي تفــرض عــى املعتقلــني والســجناء يف البحريــن فمــن يف مثــل وضعــه الصحي ليــس مكانه الســجن«.

كام املوســوي جــاء اســتجابًة للحملــة التــي أطلقهــا منتــدى البحريــن لحقــوق اإلنســان، للتضامــن مــع 
ــاء عــن تدهــور  ــد أنب ــك بع ــرج، وذل ــب اللويحــي املتعــدد محمــد الف ــل املصــاب مبــرض التصل املعتق
ــا تواجــده  ــاءم معه ــة خاصــة، ال يت ــة طبي ــه لرعاي ــي، ولحاجت ــة، بســبب اإلهــامل الطب ــه الصحي حالت

داخــل الســجن.

وتحــت وســم #عذابات_محمد_فــرج طالــب املوســوي الســلطات بوضــع ملــف املعتقــل محمــد فــرج 
»بيــد استشــاري محايــد ليقــول رأيــه يف حالتــه وبعدهــا تطلــق رساحــه«.

وشــارك العــرشات مــن املغرديــن والنشــطاء والحقوقيــني يف هــذا الوســم الــذي دعــا منتــدى البحريــن 
لحقــوق اإلنســان للمشــاركة فيــه بكثافــة لثاثــة أيــام متتاليــة، وســط تجاهــل رســمي مــن الســلطات.

ــز  ــة لحقــوق اإلنســان، الحقوقــي حســني جــواد بروي ــة البحريني ــام املنظمــة األوروبي ــب أمــني ع وطال
ــات ليســت »مطلــب وإمنــا  ــن« موضحــاً إن هــذه املطالب ــرأي يف البحري ــراج عــن »كل معتقــي ال باإلف

ــة املناســبة لهــم«. ــة ا لصحي ــه، ناهيــك عــن توفــر الرعاي حــق ال مناقشــة في

مــن جانبــه قــال رئيــس منظمــة ســام البحريــن لحقــوق اإلنســان، النائــب الســابق عــن كتلــة الوفــاق 

حملة تويترية منذ 3 أيام تطالب بإنهاء 
4#عذابات_محمد_فرج المعتقل ومريض التصّلب اللويحي

http://mirror.no-ip.org//news/24988.html


30

ــارخ  ــوذج ص ــو »من ــرج ه ــد ف ــل محم ــه املعتق ــر ب ــا مي ــروز إن م ــواد ف ج
ــع  ــن م ــلطة يف البحري ــاين للس ــي الاإنس ــة والتعاط ــة الصحي ــوء الرعاي لس

ــاج«. ــني للع ــني املحتاج املعتقل

ــن  ــراج ع ــاً يف اإلف ــاداً حق ــن ج ــام يف البحري ــروز »إذا كان النظ ــاف ف وأض
ــه  ــه وأمثال ــرج عن ــني ألف ــن املعتقل ــة م ــات الخاص ــرىض وذوي االحتياج امل

ــوراً«. ف

ــور  ــاب الدكت ــاغ واألعص ــة الدم ــاري جراح ــال استش ــل ق ــياٍق متص ويف س
طــه الــدرازي إن مــرض التصلــب املتعــدد أصــاب املعتقــل محمــد فــرج يف 

ــة«. ــاز املناع ــي وجه ــاز العصب »الجه

ــم  ــت وس ــرج تح ــي لف ــع الصح ــن الوض ــدات ع ــة تغري ــاف يف سلس وأض
مســتقر  نفــي  وضــع  إىل  »يحتــاج  إن عاجــه  #عذابات_محمد_فــرج 

وانتظــام يف اســتخدام األدويــة«.

ــاج  ــن الع ــروم م ــرج »مح ــد ف ــه إن محم ــدرازي بقول ــب ال ــع الطبي وتاب
ــط  ــر إىل أبس ــة تفتق ــيء يف بيئ ــوت البط ــرض للم ــة ويتع ــة الطبي والرعاي
املقومــات الصحيــة«، محــّذراً مــن إمكانيــة تعــرّض املعتقــل فــرج »للشــلل، 
ــول بســبب االنتكاســات املتكــرر يف  فقــدان البــر، وعــدم التحكــم يف التب

ــوراً. ــاً إىل إطــاق رساحــه ف ــه«، داعي حالت

وتســاءل الدكتــور الــدرازي مســتهجناً »هــل ســيطلق رساحــه )محمــد فــرج( 
بعــد أن يصــاب باإلعاقــة الدامئــة أو يفــارق الحيــاة بســبب تفاقــم املــرض؟«.

وقــال عضــو املنظمــة األوروبيــة البحرينيــة لحقــوق اإلنســان، الناشــط 
الحقوقــي أحمــد الصفــار مشــاركاً تحــت وســم #عذابات_محمد_فــرج إن 
»مــن حقــوق املعتقــل توفــر الرعايــة الصحيــة وهــو حــق إنســاين طبيعــي 

ــه«. وواجــب عــى الســلطة أن تقــوم ب

وحّمــل رئيــس منتــدى البحريــن لحقــوق اإلنســان، الحقوقــي يوســف ربيــع 
الســلطات البحرينيــة املســئولية القانونيــة واإلنســانية »إذا تعرضــت حيــاة 

محمــد فــرج للخطــر جــراء حرمانــه مــن العــاج«.
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وناشــد رئيــس جمعيــة إنصــاف، الناشــط نــادر عبداإلمــام »اإلنســانية 
والضمــر الحــي لتنهــي عذابــات محمــد فــرج وتفــرج عنــه، فيكفيــه مرضــه« 
عــى حــد وصفــه، مضيفــاً إن الســجن هــو »إصــاح وليــس تشــفي وانتقــام، 
وهــذا هــو فلســفة الســجن يف البحريــن كــام تعرّفــه وزارة الداخليــة لهــذا 

نطالــب بإنهــاء عذابــات محمــد فــرج واإلفــراج عنــه«.

ــرج إىل  ــم #عذابات_محمد_ف ــت وس ــعان تح ــا ش ــة رمي ــارت املحامي وأش
أن املعتقــل محمــد فــرج »محكــوم بالســجن 7 ســنوات، ويعــاين مــن أحــد 
األمــراض النــادرة )التصلــب اللويحــي( ويحتــاج للرعايــة الصحيــة وهــو حــق 

كفلــه الدســتور«.

وشــارك الناشــط يحيــى الحديــد يف الحملــة التــي أطلقهــا منتــدى البحريــن 
لحقــوق اإلنســان، وقــال إن »عذابــات محمــد فــرج تتزايــد، ووضعــه 
الصحــي يتدهــور بســبب االنتهــاك الــذي يتعــرض لــه يف حرمانــه مــن حقــه 

ــاج«. يف الع

وطالــب عضــو شــورى الوفــاق عبدالغنــي عبدالعزيــز بالتعامــل مــع عذابات 
محمــد فــرج مــن »منظــور إنســاين أوالً وبعدهــا قانــوين، فاإلنســانية قبــل 

القانــون« عــى حــد وصفــه.
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تلــك العبــارة، قالهــا الضابــط مســتهزئاً، للمعتقــل الشــاب محمــود عبداللــه العــرادي )21 عامــا(، عندمــا 
طلــب زيــارة أهلــه بعــد أن صــار فاقــداً للقــدرة عــى الرؤيــة بســبب اإلهــامل الطبــي املتعّمــد مــن قبــل 
إدارة ســجن جــو، خاصــة بعــد أحــداث )10 مــارس(. أصيــب بالتهــاب حــاد يف عينيــه وجفافــاً أدى إىل 
تســاقط رموشــه بــني يديــه، تطــّور الوضــع مــع اســتمرار اإلهــامل إىل أن يفقــد القــدرة عــى الرؤيــة أو 
حتــى فتــح عينيــه، وأصبــح الشــاش امللفــوف حــول عينيــه مازمــاً لــه يف كل تحركاتــه، ومل يعــد قــادًرا 

عــى الحركــة دون مســاندة زمائــه وتوجيههــم.

كان محمــود قــد اعتقــل يف أكتوبــر 2014. يف زيارتهــا األخــرة لــه يف 23 يونيــو 2015، وجدتــه عائلتــه 
بحالــة موجعــة ومقلقــة نفســياً وجســدياً: »مل يكــن محمــود قــادراً عــى فتــح عينيــه، ومل نســتطع رؤيــة 
الســواد يف عيونــه، كان ســواد عيونــه شــاخصاً إىل األعــى. مل يعــد قــادراً عــى رؤيــة يشء. خمســة أشــهر 

مــن اإلهــامل حتــى اآلن ومحمــود يذهــب نحــو العمــى الكامــل« يقــول والــده.

طــوال لقائنــا مــع عائلــة محمــود، مل تتوقــف دمــوع والدتــه املكســورة مــن الســيان، فنــور عيونهــا مل 
يعــد يبــر النــور: »مل يكــن محمــود يعــاين مــن أيــة مشــاكل يف عينيــه قبــل دخولــه الســجن. بــل مل يكــن 
يعــاين مــن أي مــرض يف جســده أو عيونــه. تفاجــأُت عندمــا أخربتنــي الناشــطة »ابتســام الصايــغ« يف 6 
فربايــر 2015 أن ابنــي يشــكو مــن عينيــه. توّجهــت مــن فــوري إىل مستشــفى الســلامنية ظّنــاً منــي أنــه 

يتلقــى العــاج هنــاك، لكــن خــاب أمــي«.

ــت مــا تشــوف« »ليــش تبــي تشــوف أهلــك وأن

الضابط ساخرًا من المعتقل محمود العرادي: 5
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ــفى  ــون مبستش ــادة العي ــود لعي ــا محم ــذ فيه ــي أُخ ــدة الت ــرة الوحي يف امل
ــور  ــى الف ــم. ع ــه وأخربه ــل بعائلت ــارف فاتص ــد املع ــه أح ــلامنية، ملح الس
ــي  ــت ابن ــت املفاجــأة: »رأي ــده إىل املستشــفى فكان ــه ووال ــت والدت توجه
يقــاد إىل غرفــة الفحــص مــن قبــل رجــال األمــن. ألقيــت نفــي عليــه ورحت 
ألثمــه وأقبلــه وأحضنــه وســط دموعــي وحــريت، كان يبــي يف حضنــي مثــل 
فاقــد كبــر وطفــل صغــر. منعنــي رجــال األمــن عنــه، مل آبــه بهــم أول األمــر، 

لكــن خوفــاً عليــه مــن أن يتعــرّض لإليــذاء بســببي ابتعــدت«.

محمود العرادي

والــده اختــار أن يظــل واقفــاً قــرب ابنــه دون أن يلتفــت إليــه رجــال األمــن. 
ــى  ــه حت ــق علي ــت تطب ــي كان ــه وخطــوات الفحــص الت ــب ابن ــس يراق جل
ــي تابعــت  ــة الت ــى كل يشء وأخــذ إىل الســجن، عندهــا توجــه للطبيب انته
حالــة محمــود يســألها عــن حالــة ابنــه. طأمنتــه األخــرة: »الحمــد للــه، مل 
ــاف حــاد جــدا أدى  ــاب وجف ــن الته ــاين م ــه يع ــد، لكن ــر الشــبكية بع تتأث

لســقوط رموشــه«.

كان ذلــك قبــل أحــداث 10 مــارس األخــرة، بعدهــا تعّمــدت القــوات األمنية 
ــا  ــود ب ــح محم ــة. أصب ــه يف القامم ــاء أدويت ــجن، بإلق ــت الس ــي داهم الت
دواء وال عــاج. تحــول لــون الشــاش امللفــوف حــول عينيــه مــن األبيــض إىل 
األســود بعــد أن ظــل عــى عينيــه دون تغيــر ألكــر مــن شــهرين. مل تفلــح 
ــاش  ــر الش ــاص وتغي ــه الخ ــر دوائ ــدرك األردين بتوف ــوات ال ــدته لق مناش
ــدالً مــن أن يحميهــا مــن  ــاً ب ــه التهاب ــة، وزاد عيني ــاراً وأترب ــأل غب ــذي امت ال

أســباب االلتهــاب.

قــوات الــدرك األردين التــي ســيطرت عــى ســجن جــو بعــد أحــداث مــارس 
صــارت تتفنــن يف تعذيبــه »صــار ظهــري كالفراشــة امللّونــة« يقــول لعائلتــه. 
وكان الــدرك يتعمــد تعذيبــه بشــكل خــاص يف موضــع وجعــه؛ عينــه 
املصابــة، تُلقــي عليــه الحجــارة اعتقــادا منهــا أن إصابتــه ســببها محــاوالت 
تفجــر قــام بهــا وعــى إثرهــا اعتقــل. ومل تفلــح محاوالتــه يف إفهامهــم أنــه 

ــه عندمــا اعتقــل كان ســليامً. ــه يف الســجن وأن أصيــب بعيني

يف مايــو 2015، نقــل العــرادي إىل ســجن الحــوض الجــاف ضمــن مــن تــم 
ــة  ــه طارئ ــرب حالت ــؤول واعت ــب املس ــه الطبي ــف علي ــاك كش ــم، وهن نقله
ــن دون  ــر ممك ــه غ ــن نقل ــلامنية. لك ــفى الس ــه إىل مستش ــتدعي نقل تس
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إذن إدارة ســجن جــو التــي متنــع إرســال املــرىض للمستشــفى رغــم خطــورة 
ــم. الوضــع الصحــي لبعضه

ــة  ــم )02-15123( إىل األمان ــل الرق ــكوى تحم ــود بش ــة محم ــت عائل تقدم
العامــة للتظلــامت لــدى املحقــق )عــي الــدوي( و)فيصــل...( بعدمــا رفضــت 
إدارة ســجن جــو مواصلــة العــاج واإللتــزام مبواعيــد املستشــفى. تلقواعــى 
ــداث  ــد أح ــور. وبع ــدث أي تط ــن مل يح ــر، لك ــة األم ــوًدا مبتابع ــا وع إثره
ــال  ــاج واالتص ــع الع ــع من ــة م ــر صعوب ــة أك ــارت املتابع ــو ص ــجن ج س

ــارة. والزي

ال يختلــف محمــود عــن بقيــة الشــباب البحرينــي املســتهدف وحرمانــه مــن 
إكــامل تعليمــه، فقــد أُدخــل الســجن يف 2010 بتهمــة حــرق محــول كهربايئ. 
ــه بالســجن ثــاث  ــغ مــن العمــر16 عامــاً. حكــم علي كان حينهــا طفــا يبل
ــجناء  ــاق رساح الس ــد إجط ــرج بع ــهر. خ ــا 7 أش ــى منه ــه ق ــنوات لكن س
ــاً،  ــجن طوي ــارج الس ــود خ ــث محم ــر 2011. مل يلب ــداث فرباي ــال أح خ
ــؤة، متــت  ــرة البحريــن واقتحــام دوار اللؤل فبعــد دخــول قــوات درع الجزي
إعــادة كل املســجونني ســابقاً ومعهــم املئــات ممــن كانــوا خــارج الســجن. 
تعــرّض محمــود لعــدة اعتقــاالت بتهــم التجمهــر والشــغب، مــام اضطــره إىل 
التخفــي ملــدة عامــني، قبــل أن يعتقــل يف كمــني مخابــرايت مــن بيــت أختــه 
يف أكتوبــر 2014. كان مكتمــل الجســم حــني تــم اعتقالــه، وهــو اآلن بعــني 
ــور عــني  ــدارك مــا ميكــن تداركــه، فســيغيب ن ــم ت ــا مل يت غــاب نورهــا، وم

محمــود إىل األبــد.
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رداً عــى تهديــدات تنظيــم »داعــش« اإلرهــايب قــررت البحريــن إقامــة صــاة موحــدة للســنة والشــيعة 
ونصــب عــرشات الكامــرات عــى املســاجد التــي تعــود إىل الطائفــة الشــيعية يف البــاد. لكــن كيــف كان 
الحــال يف خــال األعــوام املاضيــة؟ عــى العكــس متامــاً. لقــد ســمحت الســلطات بإقامــة أقــوى الحمــات 

الخليجيــة لدعــم الجهــاد املتطــرف يف ســوريا والعــراق إضافــة إىل شــتم وتهديــد الشــيعة.

إحــدى أكــرب الحمــات التــي أقيمــت عــى مســتوى الخليــج كانــت »تجهيــز غــازي« التــي أديــرت مــن 
ــت  ــام لقي ــة« الســلفية. في ــة »األصال ــة، وهــي جمعي ــن الســلطات البحريني ــة مرخصــة م ــل جمعي قب
ــزورون  ــوا ي ــون كان ــئولون أمني ــاط ومس ــم ضب ــن فيه ــة مب ــئويل الدول ــل مس ــن قب ــد م ــم والتأيي الدع
مقرّاتهــا بانتظــام، كالضابــط يف الجيــش البحرينــي نــارص بــن خالــد آل خليفــة ومديــر قســم مكافحــة 

ــل. ــن حوي ــارك ب ــط مب ــة الضاب ــوزارة الداخلي املخــدرات ب

دعــاة متطرفــون ظلــوا يــرددون عــى البحريــن بانتظــام لغايــة أواســط العــام 2014 ألغــراض جمــع املــال 
ودعــم الجهــاد كالشــيخ عثــامن الخميــس والشــيخ حجــاج العجمــي والشــيخ محمــد العريفــي والشــيخ 
عدنــان العرعــور والشــيخ صالــح الفايــز وغرهــم. وقــد أوقــف كثــر مــن هــؤالء يف بلــدان خليجيــة يف 
قضايــا تطــرف أو جمــدت حســاباتهم البنكيــة بعــد ثبــات تورطهــم يف دعــم أنشــطة متطرفــة. كــام وضــع 

أحدهــم وهــو حجــاج العجمــي عــى لوائــح اإلرهــاب األمركيــة.

لقــد أظهــرت الســلطات تســامحاً كبــراً مــع ضلعــي التيــار الجهــادي املحــي الشــيخ عــادل حســن الحمــد 

البحرين لـ«داعش«:
»أحبك جدا وأعرف أني توّرطت جدا« 6
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ــدل  ــن وزارة الع ــح م ــد بتري ــيخ الحم ــب الش ــد واظ ــي. فق ــريك البنع وت
البحرينيّــة عــى إلقــاء خطــاب إســبوعي يف جامــع »النصــف« بالرّفــاع جنــويب 
ــة  ــائل رصيح ــه رس ــا ضّمن ــاً م ــطس/ آب 2014. وغالب ــة أغس ــة لغاي املنام
ــو  ــام تدع ــركا ك ــرب وأم ــود والغ ــة واليه ــيعة والنصري ــر الش ــول بتكف تق
الشــباب البحرينــي النتهــاز الفرصــة بالجهــاد يف ســوريا. وقــد رصح يف إحــدى 
خطبــه »حرضــوا النــاس عــى الجهــاد، قاتلــوا مجــوس هــذه األمــة، الرّافضــة 

والنصريــة يف كل مــكان«.
ــة  ــة تســتخدم األيديولوجي ــة البحريني ــة الحاكم ــن الواضــح أن العائل كان م
ــة باعتبارهــا أداة طائفيــة ضــد األغلبيــة الشــيعية يف البــاد  الســنية املتطرّف
التــي تطالــب بالرشاكــة يف الســلطة. لقــد اســتبعدت منــذ البدايــة إمكانيــة 
تشــكيلها خطــراً جديــاً عــى الصعيــد الداخــّي معتمــدة يف ذلك عــى مهارتها 
يف التحكــم بهــا وضبــط إيقاعهــا. غــر أن األمــور رسعــان مــا اتخــذت مســاراً 
آخــر بعــد ذلــك، خصوصــاً مــع تقــدم تنظيــم »داعــش« يف العــراق وســوريا.

أمــا تــريك البنعــي فقــد متتــع بالحريــة املطلقــة يف العمــل والتنقــل لغايــة 
ــذايف.  ــام الق ــقوط نظ ــب س ــا عق ــافر إىل ليبي ــد س ــام 2014. وق ــع الع مطل
كــام ســافر إىل املغــرب للدعــوة، وإىل »أبــني« يف اليمــن التــي كان يتواجــد 
ــوريا  ــافر إىل س ــا. وس ــى مناطقه ــدة ع ــي القاع ــيطرة مقات ــة س ــا لحظ فيه
مرتــني عــى األقــل منــذ انــدالع األحــداث فيهــا. وقــد عــاد منهــا إىل البحريــن 
قبــل أن يعلــن عــن الهجــرة النهائيــة إىل »دولــة الخافــة« يف فربايــر/ شــباط 
ــة يف الســنوات  ــدول العربي 2014. وحتــى مــع منعــه مــن دخــول بعــض ال
الســابقة، كتونــس ومــر والكويــت واإلمــارات وقطــر والســعودية، إال أنــه 
ظــّل يتمتــع بحريــة التنقــل مــن وإىل البحريــن لغايــة مطلــع العــام 2014.

فيــام يــي تعيــد »مــرآة البحريــن« نــرش عــدد مــن امللفــات املرئيــة والصوتيــة 
املتعلقــة بصعــود اإلســام الجهــادي يف البحريــن خــال األعــوام الســتة املاضية 

والتــي مل تحــرك الســلطات إزاءهــا أيــة إجــراءات قاضيــة لغايــة الســاعة.

فربايــر/ شــباط 2009: الكاتــب عبداللــه النفيــي يدعــو تنظيــم »القاعــدة« 
يف محــارضة بجمعيــة »اإلصــاح« يف املحــرق إىل اســتخدام غــاز »األنراكــس« 

لقتــل 330 مواطنــاً أمركيــاً يف ســاعة واحــدة.

ــة  ــي حســن الحســيني يوجــه كلم ــة البحرين ــر/ شــباط 2012: الداعي فرباي
مصــورة باســم رجــال ديــن بحرينيــني إىل الشــباب الســنة قائــاً »مــن 

ــل«. ــام فليفع ــال يف الش ــم القت ــتطاع منك اس
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ــأن ممولــني  ــو عيــى الشــيخ يعلــن ب ــد »ألويــة صقــور الشــام« الســلفية أب أغســطس/ آب 2012: قائ
ــوا بتجهيــز 85 غازيــاً يف منطقــة »جبــل الزاويــة«. مــن جمعيــة »األصالــة اإلســامية« يف البحريــن تربّع

أغســطس/ آب 2012: النائــب الســلفي الســابق يف الربملــان البحرينــي وعضــو جمعيــة »األصالــة« الشــيخ 
عــادل املعــاودة يتحــدث يف مجلــس مبدينــة حمــد عــن تجربتــه يف التســلل إىل ســوريا واللقــاء بجهاديــني 

قائــاً »إن درة قضيــة اإلســام اليــوم يف الشــام«.

ســبتمرب/ أيلــول 2012: تــريك البنعــي يــرح وســط معتصمــني كانــوا يحملــون رايــات تنظيــم »القاعدة« 
أمــام الســفارة األمريكيــة باملنامــة »ال يصــح أبــداً أن يزعــم الزاعــم أنــه ينتقــد مــا يقــوم بــه األمــركان 
ــا  ــا أوبامــا ي ــاف املعتصمــني »ي ــه هت ــم يلي ــه )؟(«. ث ــم بعــد ذلــك ال يحّكــم رشيعت باإلســاءة للنبــي، ث

أوبامــا.. كلنــا اليــوم أســامة«.

ــورية  ــا« الس ــة »داري ــل يف مدين ــي تقات ــلفيّة الت ــر« الس ــيف البح ــة »س ــان 2013: رسي ــل/ نيس أبري
تعلــن أنهــا تلقــت دعــامً ماديــاً مــن الشــيخ كــامل الدســوقي وبــدر ســعود وعيــى فــارس مــن منطقــة 

ــن. ــزالق« يف البحري »ال

أبريــل/ نيســان 2013: كتيبــة »الزبــر بــن العــوام« الســلفية التــي تقاتــل يف منطقــة »املجــاودة« تقــول 
إنهــا تســلمت 600 ألــف لــرة ســورية )حــوايل 6 آالف دوالر أمريــي( مــن النائــب الســلفي الســابق يف 

الربملــان البحرينــي الشــيخ جاســم الســعيدي.

مايــو/ أيــار 2013: خطيــب جامــع »النصــف« يف الرفــاع الشــيخ عــادل حســن الحمــد يــرح بــأن ابنــه 
عبدالرحمــن الحمــد الــذي قتــل خــال معــارك بســوريا »قــام بحياكــة مخــازن األســلحة وتلقــي بعــض 

التدريبــات يف البحريــن«.

يونيــو/ حزيــران 2013: كتيبــة »الســيدة عائشــة« الســلفية العاملــة يف ريــف دمشــق تعلــن أنها تســلّمت 
مبلغــاً مــن املــال قــدره 8 آالف دوالر أمــريك مــن النائــب الســلفي الســابق يف الربملــان البحرينــي الشــيخ 

ــم السعيدي جاس

أغســطس/ آب 2012: عضــو جمعيــة »األصالــة« الشــيخ فيصــل الغريــر يقــول يف خطبــة بجامــع شــيخان 
ــارات  ــت انتص ــا »حقق ــي جمعه ــوال الت ــاً وأن األم ــز 1640 مقات ــام بتجهي ــه ق ــاع إن ــاريس يف الرف الف

عظيمــة يف الشــام كإســقاط الطائــرات وأمــور كثــرة النســتطيع أن نفصــح عنهــا«.

أغســطس/ آب 2012: الداعيــة الســلفي الشــيخ صــاح الفايــز يــرح خــال لقــاء تضامنــي مبدينــة حمــد 
»األمريــكان خائفــون مــن اللحــى لكننــا ســنجاهد ونقيــم دولــة إســامية يف ســوريا غصبــاً عــن الخنازيــر 
والكفــرة أمــركا واالتحــاد األوريب وإيــران )...( مــا عــادت مثــة مــزارات عندنــا أو شــيعة، إمــا منــوت نحــن 

أو هــم، ســتطهر ســوريا مــن الباطنيــة ولــن نتعايــش معهــم«.
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ينايــر/ كانــون الثــاين 2013: تــريك البنعــي يســتضيف يف منزلــه بالبســيتني 
الداعيــة حجــاج العجمــي يف إطــار حركــة جمــع التربعــات للمقاتلــني 

ــوريا. ــب يف س األجان

مــارس/ آذار 2013: تــريك البنعــي يرنــم بأبيــات أنشــودة يف مجلــس 
ــا  ــرة/ قايده ــر منت ــرة/ عالكف ــى الن ــامي ع ــرق: »س ــيتني يف املح بالبس

ــري«. ــك كل تقدي ــري/ ل ــي س ــا جبهت ــاين/ ي ــه ألح ــوالين/ نهدي ج

مايــو/ أيــار 2013: الشــيخ عــادل الحمــد يدعــو يف خطبتــه بجامــع »النصف« 
للجهــاد يف األرض  الصيــف  الشــباب إىل أن »ينتهــزوا فرصــة  الرفــاع  يف 
ــال  ــة اإلســامية« وأن »القت ــة األم ــرباً أن »ســوريا هــي قضي ــة«، معت املبارك

ــه«. ــاد يف ســبيل الل ــا جه فيه
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ــون الشــيعة  ــا البحريني ــي، أحي ــات النظــام البحرين ــدول املجــاورة ومضايق ــع التفجــرات يف ال عــى وق
ــش  ــم داع ــدات تنظي ــتنكارهم لتهدي ــني اس ــب »ع«، معلن ــن أيب طال ــي ب ــام ع ــهاد اإلم ــرى استش ذك

ــج. ــيعة يف دول الخلي ــتهداف الش ــة باس املتنامي

وبالرغــم مــن تلــك التهديــدات ســار عــرشات اآلالف يف مواكــب عزائيــة يف العاصمــة املنامــة ومختلــف 
ــة  ــا محاول ــة رفضه ــخصيات ديني ــان ش ــع إع ــن م ــبة، بالتزام ــاًء للمناس ــن إحي ــرى البحري ــدن وق م

ــة. ــى الشــعائر الديني ــة ع ــرض الهيمن الســلطات ف

ــعودية ويف  ــش رشق الس ــم داع ــا تنظي ــي نفذه ــة الت ــات االنتحاري ــم للعملي ــزون إدانته ــّدد املع وج
ــي  ــة الت ــة والصحافي ــر الديني ــف املناب ــة ووق ــة املواطن ــز دول ــج إىل تعزي ــني دول الخلي ــت، داع الكوي

ــيعة. ــتهداف الش ــى اس ــرض ع تح

ومبشــاركة الــرادود عبداألمــر البــادي والــرادود أحمــد العوينــايت جــاب موكــب مأتــم بــن ســلوم شــوارع 
العاصمــة املنامــة، وقــال البــادي يف لطميتــه عــن التفجــرات األخــرة:

وفخخوا أنفسهم لله حتى
بدا املصلون بهم جرحى وموىت

أرادوا عناق الخلد والحور الحسان
بقتل املصلني بتفخيخ جبان

عــزاء البحرينييــن فــي ذكــرى وفــاة اإلمــام علــي... 
بيــن تفخيــخ الديــن وتهديــد الســلطة 7

http://mirror.no-ip.org//news/25025.html
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فمن لهم بهذه األعامل أفتى
إن فتاوى القتل والتكفر شتّى
تحسبون الدين تفخيخا وقتا
تذبحون الناس والقرآن يُتى

ويلكم من شهداء الله والشهود
يف قديح الحزن أو يف مسجد العنود

ويف موكــب عــزاء الســنابس، أكــد الــرادود مهــدي ســهوان عــى وقــف 
ــة: ــامل اإلرهابي ــف األع ــيعية لوق ــة الش ــد الطائف ــي ض ــض اإلعام التحري

إن شئتموا قطع يد اإلرهاب والرش املشني
فأوقفوا منابر التحريض ضد املسلمني

هذه هي اإلحساء والقطيف يف الجرح السخني
ويف الكويت فجر اإلرهاب بني الساجدين

وهددوا شعائرا لكننا لن نستكني
سيبقى موكب الوال عى أمر املؤمنني

ــه  ــرف بطرح ــذي ُع ــم ال ــاد القدي ــة( يف الب ــينية املهدي ــب )الحس ــا موك أم
الســيايس، فأكــد عــى أهميــة أن تحفــظ الــدول التنــوع املذهبــي والفكــري 
ــورة  ــويه ص ــايب يف تش ــم اإلره ــه التنظي ــذي يلعب ــدور ال ــتنكرا ال ــا، مس فيه

ــدول. اإلســام وتدمــر ال
وجاء يف قصيدة للرادود فاضل البادي:

تلكم الهند وفيها ألف دين واتجاه
كلها يف املعبد والدولة فيها الحياة
وبأرض الصني مليار لها بوذا رسول
تأكل املاو وتبني إقتصاًدا وعقول

ونبي الرحمة يف الخلق والذكر املبني
يخرج اإلرهاب من أمته للعاملني

كل ما عندها نفط وماٍه وسجون
وقصور يف رؤى الوعي وطول بالذقون

وإىل صدر أخ الدين تسد الطلقات
وإىل محفظة الشيطان أغى الصفقات
تنتج التكفر والتهجر والسبي الحرام

كالحامر املرأة الحرة بالسوق تسام
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جدول األحداث

االفراج عن نفيسة العصفور

ــداءات  ــس العت ــرض الكنائ ــى تع ــن يخ ــة يف البحري ــة اإلنجيلي ــس الكنيس رئي
ــة إرهابي

“الجعفرية” تبدأ بنرش كامرات مراقبة يف عدد من املساجد الشيعية

اعتقال 43 شخصا يف األسبوع األخر من يونيو

“النــواب” ميــرر “املوازنــة” ويوافــق عــى رفــع ســقف الديــن العــام إىل 7 
مليــارات

تظاهرة حاشدة يف الدراز أمس طالبت باإلفراج عن الشيخ عي سلامن

أمن العاصمة: خطة لحامية املساجد وتخصيص ضابط لكل منطقة

السجن 10 سنوات لـ 6 متهمني بتفجر أبراج كهرباء

معتقل سيايس بسجن “جو” يفقد بره بسبب الحرمان من العاج

3

4

http://mirror.no-ip.org/news/24922.html
http://mirror.no-ip.org/news/24929.html
http://mirror.no-ip.org/news/24929.html
http://mirror.no-ip.org/news/24923.html
http://mirror.no-ip.org/news/24926.html
http://mirror.no-ip.org/news/24926.html
http://mirror.no-ip.org/news/24926.html
http://mirror.no-ip.org/news/24928.html
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383 مفصــوالً مــن الوظائــف الحكوميــة و 153 توقيفــاً و 146 انــذار يف النصــف 
األول مــن 2015

ــواً يف  ــي عض ــاح ع ــلمني ص ــوان املس ــادي يف اإلخ ــني القي ــي بتعي ــوم مل مرس
ــة ــى للصح ــس األع املجل

30 ألف حكم قضايئ معطّل التنفيذ يف محاكم االبحرين

ــان  ــوق اإلنس ــن حق ــني ع ــع املدافع ــن: واق ــة زارت البحري ــة دولي ــر لبعث تقري
ــم مظل

“النيابــة” تســتأنف بــراءة أمــني عــام الوفــاق مــن تهمــة التحريــض عــى إســقاط 
ــام بالقوة النظ

امللك البحريني يستبدل 3 أعضاء يف “األوقاف الجعفرية” بـ3 جدد

ــر  ــة دون تغي ــرازات أمني ــي واح ــام ع ــاة اإلم ــرى وف ــدة يف ذك ــب حاش مواك
خــط الســر

الداخلية تقوم بركيب كامرات مراقبة يف مسار مواكب العزاء باملنامة

التحقيق الخاصة: تلقينا 36 شكوى تعذيب وإساءة معاملة الشهر املايض
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وزير اإلعام: رفع الدعم عن اللحوم بدًءا من أغسطس القادم

وزير العدل يسمح للمتشدد جاسم السعيدي بالخطابة مجددا

“هاكــرز” يخرقــون رشكــة تجســس إيطاليــة وقعــت مــع البحريــن عقــداً 
للتجســس عــى املواطنــني

الســلطات البحرينيــة تلقــي القبــض عــى متطرفــني ســنة وســط تعتيــم إعامــي 
كبر

ــفراء  ــاعتي” س ــي و”الس ــة الج ــة وبهي ــواز آل خليف ــني ف ــي بتعي ــوم مل مرس
ــة ــوان الخارجي بدي

مقاتلــون يف داعــش يعلنــون انضــامم منشــق عــن الجيــش البحرينــي للتنظيــم 
ويهــددون النظــام

ــن  ــون الحكــم عــى “رجــب” ويدعــون لوضــع البحري ــون يدين ــواب بريطاني ن
ــدول املثــرة للقلــق عــى قامئــة ال

أوىل جلســات محاكمــة مجيــد ميــاد 13 يوليــو والتهمــة “التحريــض عــى عــدم 
االنقيــاد للقوانــني”

التحقيــق مــع مغرديــن وحبــس أحدهــم لنرشهــم تغريــدات “مســيئة” بحــق 
النــواب
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ــه يف  ــب ووضع ــه للتعذي ــا لتعرض ــرىث له ــال ي ــكلر” يف ح ــرض “الس ــاب مب مص
ــرادي ــس االنف الحب
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