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 أعــاد النظــام البحرينــي اعتقــال األميــن العــام الســابق لجمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي »وعــد« 
إبراهيــم شــريف، وذلــك بعــد ثالثــة أســابيع فقــط مــن اإلفــراج عنــه.

ــر  ــوة لتغيي ــف والدع ــى العن ــض عل ــات كالتحري ــن االتهام ــددًا م ــة لشــريف ع ــة العام ووجهــت النياب
ــق. ــة التحقي ــى ذم ــا عل ــة ســجنه لمــدة 15 يوم ــررت النياب النظــام، وق

ــك  ــة التــي انتقــدت هــذا االعتقــال، وكذل ــة األميركي ــا مــن وزارة الخارجي هــذا االعتقــال اســتدعى بيان
اعتقــال القيــادي الوفاقــي مجيــد ميــالد وإعــادة احيــاء محاكمــة األميــن العــام لجمعيــة الوفــاق الوطنــي 

االســالمية الشــيخ علــي ســلمان فــي محكمــة االســتئناف.

ــق  ــى وف ــالد أت ــريف ومي ــال ش ــوع “إن اعتق ــن ن ــح م ــلطة بتصري ــه الس ــي واجهت ــان األميرك ــذا البي ه
القانــون”.

ــي  ــوما يقض ــوز، مرس ــو/ تم ــي 13 يولي ــة ف ــى آل خليف ــن عيس ــد ب ــك حم ــدر المل ــر، أص ــب آخ ــن جان م
باإلفــراج عــن الناشــط الحقوقــي المعــروف نبيــل رجــب، وذلــك بعــد ثالثــة أيــام فقــط مــن قــرار أصــدره 
االتحــاد األوروبــي يقضــي باإلفــراج عــن رجــب، لكــن الملــك لــم يلــب كل مــا جــاء فــي القــرار األوروبــي الــذي 

طالــب باإلفــراج أيضــا عــن األميــن العــام لجمعيــة الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان.

وفــي 13 يوليــو/ تمــوز أيضــا مثــل القيــادي فــي جمعيــة الوفــاق مجيــد ميــالد أمــام محكمــة بحرينيــة؛ 
حيــث أنكــر تهمــة “التحريــض علــى عــدم االنقيــاد للقوانيــن التــي وجهتهــا لــه النيابــة العامــة”، وقررت 
المحكمــة تأجيــل الجلســة حتــى الرابــع مــن شــهر أغســطس/ آب المقبــل مــع اســتمرار حبــس ميــالد. وكان 

الفتــا أن محاكمــة ميــالد جــرت فــي غرفــة القاضــي وليــس فــي قاعــة المحكمــة.

علــى صعيــد التمييــز الممنهــج ضــد الشــيعة، رفضــت وزارة الصحــة توظيــف خمســين طبيبــا بحرينيــا 
غالبيتهــم مــن الشــيعة، فيمــا نشــرت صحيفــة فلبينيــة إعالنــا مــن وزراة الصحــة البحرينيــة تطلــب فيــه 

توظيــف أطبــاء مــن الفلبيــن برواتــب تبــدأ مــن ألــف و 700 دينــار شــهريا.

عربيــا، طالــب األميــن العــام لحــزب اللــه الســيد حســن نصــر اللــه فــي كلمــة لــه الســلطات البحرينيــة ببــدء 
ا لخطــر داعــش الــذي صــار يتهــدد كل الــدول  حــوار مــع المعارضــة وانتهــاج نهــج المصالحــة، وذلــك درًء

لخليجية. ا

:2015 يوليـــو  مـــن  الثانـــي  األســـبوع  أجنـــدة 
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ــم ينســوا قضاياهــم العربيــة رغــم جراحهــم، فقــد خــرج البحرينيــون فــي يــوم الجمعــة  البحرينيــون ل
األخيــر فــي شــهر رمضــان بتظاهــرات إحيــاءًا ليــوم القــدس العالمــي.

اقتصاديــا، كان 31 يوليــو/ تمــوز الجــاري آخــر أيــام الدعــم الحكومــي للحــوم، وبالفعــل وصلــت رســالة 
رســمية مــن الحكومــة إلــى شــركة البحريــن للمواشــي تؤكــد ذلــك. إال أنــه وبعــد ازديــاد االمتعــاض، أصــدر 
رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان توجيهــات بإيقــاف القــرار لمزيــد مــن الدراســة، لكــن هــذا القــرار لــم 

يلــغ حتــى اآلن.

ــف تشــاؤما إزاء 
ّ
إلــى ذلــك صنفــت وكالــة موديــز النظــام المصرفــي البحرينــي فــي خانــة »ســلبية«، ممــا خل

الوضــع االقتصــادي الــذي لــم يتغيــر فيــه شــيء حتــى بعــد أن أصــدر الملــك قانــون الموازنــة الجديــدة، 
التــي حملــت معهــا عجــزًا كبيــرًا بنحــو 3 مليــارات دوالر.
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شــواغر  يعــرض  فلبينــي  موقــع 
ــي البحريــن برواتــب تزيــد  ألطبــاء ف

دينــار  1700 عــن 
قالــت صحيفــة الوســط يف عددهــا الصــادر الجمعة 

workabroad.»موقــع إن  يوليو/متــوز 2015   10

الوظائــف  عــن  لإلعــان  موقــع  وهــو   ،»ph

للفلبينيــن، »أعلــن عــن شــواغر وظيفيــة ألطبــاء يف 

البحريــن، وحــدد تاريــخ 30 ســبتمرب/ أيلــول 2015، 

ــا للتقــدم ملــلء خمســة شــواغر«. موعــدا نهائي

وأضافــت الصحيفــة إن اإلعــان اشــرط أن »يكــون 

املتقدمــون للشــواغر الوظيفيــة مــن الحاصلــن 

عــى درجــة بكالوريــوس عــى األقــل مــن الذكــور، 

وميلكــون خــربة لســنتن عــى األقــل، وتنحــر 

أعامرهــم بــن الـــ35-40 ســنة«.

للوظائــف  الرواتــب  أن  إىل  الصحيفــة  وأشــارت 

املعروضــة تبلــغ »965 دينــارا كراتــب أســايس، 

ــر،  ــغ 504 دنان ــة تبل ــاوة وظيفي ــة إىل ع باإلضاف

ــة إىل  ــارا، باإلضاف ــغ 289 دين ــة تبل ــاوة مناوب وع

ــهريا«. ــارا ش ــغ 15 دين ــف تبل ــاوة هات ع

وتابعــت »تتمثــل املزايــا الوظيفيــة يف تذكــرة ســفر 

ــد  ــة، وعق ــوزن األمتع ــرام ل ــة، و100 كيلوغ مرجع

وظيفــي ملــدة ســنة واحــدة بصــورة مبدئيــة، 

ــن  ــة م ــا نســبته 75 يف املئ ــل م ــة إىل تحم باإلضاف

النفقــات الدراســية الثنــن ممــن يعولهــم املقــدم 

ــن األوىل  ــية م ــة الدراس ــة، يف املرحل ــى الوظيف ع

إىل 17 عامــا«.

وختمــت الصحيفــة بالقــول إنــه »باإلضافــة إىل 

ذلــك، ســيمنح الحاصــل عــى الوظيفــة، شــقة 

عــى  حصولــه  عــن  ناهيــك  الهــواء،  مكيفــة 

ــن  ــه ومل ــه ولزوجت ــة ل ــة املجاني ــات الصحي الخدم

مرجعــة  ســفر  تذاكــر  إىل  باإلضافــة  يعولهــم، 
ــوم  ــة رس ــن مجاني ــك ع ــن، ناهي ــة واملعال للزوج

التوظيــف«. وإجــراءات 

للنظــام  تصنيفهــا  تغيــر  »موديــز« 
ــلبية« ــى »س ــي إل ــي البحرين المصرف

غــرت وكالــة التصنيــف الدوليــة »موديــز«، نظرتهــا 
مــن  البحريــن  املــريف يف  للنظــام  املســتقبلية 

ــلبية. ــتقرة إىل س مس

ــا  ــى موقعه ــر ع ــر ن ــز« يف تقري ــت »مودي وقال
لنظــام  املتوقعــة  النظــرة  تغيــر  إن  الرســمي، 
النمــو  يف  التباطــؤ  يعكــس  املــريف  البحريــن 
ــاض أســعار النفــط،  ــج عــن انخف االقتصــادي النات
والــذي ســيؤثر عــى متويــل البنــوك وربحيتهــا عــى 

مــدى 12-18 شــهراً املقبلــة.

ومــع ذلــك، تــرى »الوكالــة« أن قــوة الســيولة 
ورأس املــال املتــاح لــدى البنــوك سيســاعدها عــى 

ــروف. ــك الظ ــع تل ــف م التكي

يف  االقتصــادي  النمــو  تباطــؤ  موديــز  وتتوقــع 
البحريــن إىل %2.7 يف 2015 مــن %4.5 يف 2014 
بتصنيــف Baa3 مــع نظــرة مســتقبلية ســلبية، عى 
ــا  ــط به ــا يرتب ــة انخفــاض أســعار النفــط وم خلفي
ــام  ــي م ــاق الحكوم ــدات واإلنف ــع العائ ــن تراج م
ــتويات  ــض مس ــغيل وخف ــروف التش ــيضعف ظ س

ــوك. ــدى البن ــة ل ــل والربحي التموي

http://mirror.no-ip.org//news/25050.html
http://mirror.no-ip.org//news/25051.html
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ــى  ــرى أن عل ــزب اهلل ي ــام ح ــن ع أمي
ــة  ــع المعارض ــوار م ــدء ح ــن ب البحري

ــش« ــدات »داع ــد تهدي لص

اللــه الســيد حســن  انتقــد أمــن عــام حــزب 
 )2015 متــوز  يوليــو/   10 )الجمعــة  نراللــه 
ــدات  ــتغال تهدي ــه اس ــي ملحاولت ــام البحرين النظ
تنظيــم داعــش ملزيــد مــن الهيمنــة والقمــع بــدال 
ــدات  ــة تهدي ــي ملواجه ــوار وطن ــوة لح ــن الدع م

التنظيــم املتناميــة.

ويف كلمــة لــه مبناســبة يــوم القــدس العاملــي، 
واســتغرب نــر اللــه عــدم اســتفادة النظــام مــن 
تلــك التهديــدات يف دعــوة النــاس يف البحريــن إىل 
التاقــي والحــوار واالحتضــان والتعطــي معهــم 
ــم  ــق رساح علامئه ــانيا ويطل ــا وإنس ــا وأبوي أخوي
ورموزهــم وقادتهــم مــن الســجون، حســب تعبره.

وأضــاف »بــدال مــن أن يقــول لهــم يــا شــعبنا ويــا 
أهلنــا ويــا معارضــة: البلــد يف خطــر التهديــد يتوجه 
إلينــا جميعــا، تفضلــوا لحــوار وطنــي وصفحــة 
ــي  ــرة الت ــة الجائ ــكام الظامل ــي األح ــدة ونلغ جدي
صــدرت بحــق رمــوز وقيــادات املعارضــة الســلمية 
وآخرهــا األخ الشــيخ عــي ســلامن أمــن عــام الوفاق 
الشــيخ عــي ســلامن، لكــن النظــام مل يفعــل ذلــك«.

وتابــع »بــل عــى العكــس، أىت ليســتفيد مــن 
ــع  ــة والقم ــن الهيمن ــد م ــش ملزي ــدات داع تهدي
ــن كل  ــات لك ــادرة الحري ــي ومص ــلط األمن والتس
ــل  ــي يواص ــعب البحرين ــع ألن الش ــن ينف ــك ل ذل

الســلمي«. حراكــه 

»اليــوم  البحرينــي  الشــعب  خــروج  أن  ورأى 
ــل  ــر دلي ــو خ ــة ه ــي األم ــة تعن ــات لقضي للطرق

والســيايس«. العقائــدي  والتزامــه  وعيــة  عــى 

افتتــاح المعــرض الفّنــي »تســكيرات« 
فــي لنــدن عــن حواجــز الطــرق فــي 

االحتجاجــات البحرينيــة
افتتــح يف العاصمــة الربيطانيــة لنــدن يــوم الخميس 
 Road »ــكرات ــرض »تس ــوز 2015، مع 9 يوليو/مت
Block، الــذي يصــّور واقــع االحتجاجــات املناوئــة 
للنظــام يف البحريــن عــى األرض، وقيــام املحتجــن 
بقطــع الشــوارع وإغاقهــا مبختلــف الوســائل منعــا 
لتقــّدم قــوات األمــن تجاههــم، خــال تظاهرهــم، 

ومنعــا القتحامهــم القــرى وســاحات التظاهــر. 

ويســتمر املعــرض حتــى الثاثــن مــن الشــهر 
الجــاري، وهــو يــأيت كمبــادرة فّنيــة ضمــن مهرجان 
»شــبّاك« للثقافــة العربيــة املعــارصة، الــذي يقــام 
ــة  ــادرة منظم ــى املب ــوم ع ــدن. وتق ــنويا يف لن س
ــش« ومنظمــة أمريكــون مــن أجــل  ــن ووت »بحري
البحريــن،  يف  اإلنســان  وحقــوق  الدميقراطيــة 
والدميقراطيــة،  للحقــوق  البحريــن  ومعهــد 

وإندكــس سنرسشــب.

ــع  ــه يجم ــرض فإن ــان املع ــر إع ــا ذك ــب م وبحس
تنقــش  كيــف  استتكشــفوا  ونشــطاء  فنانــن 
الحيــز املــدين مــن خــال  الســلطة نفســها يف 

والصــور. املعامريــة  الهندســة 

وقــال اإلعــان »كأجــزاء مــن تحــول البحريــن 
الــدوارات  تصبــح  حيــث  معارضــة،  أراض  إىل 
والعمــل  للخطــاب  ومســاحات  »ســاحات« 
ــة  ــدران مرئي ــى الج ــة ع ــت الكتاب ــيايس، بات الس
ــز  ــت حواج ــام بات ــل، ك ــه مثي ــبق ل ــكل مل يس بش
ــة -  ــاة اليومي ــن الحي ــزءا م ــرات ج ــرق واملس الط

نحــن نــرى ســينوغرافيا ومشــهد ثــورة«.

تســكرات  معــرض  فــإن  املنظمــن،  وبحســب 

http://mirror.no-ip.org//news/25052.html
http://mirror.no-ip.org//news/25057.html
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كويتيــًا  مواطنــًا  تســّلم  البحريــن 
متهمــًا بإذاعــة أخبــار كاذبــة فــي 

بــالده إلــى  اب«  »واتــس 

قالــت مواقــع كويتيــة إن البحريــن ســلمت مواطنــاً 

كويتيــاً متهــامً باختاســات ماليــة إىل بــاده اليــوم. 

ــرأي العــام« بــأن »أجهــزة  وأوضحــت صحيفــة »ال

أحــد  عــى  القبــض  ألقــت  البحرينيــة  األمــن 

أعضــاء »قــروب الفنطــاس« يف مطــار املنامــة أثنــاء 

ــدن«.  ــه الســفر إىل لن محاولت

واملقبــوض عليــه هــو يوســف شــمان العيــى 

الكويتيــة  العامــة  النيابــة  لــه  وجهــت  الــذي 

ومواطنــن آخريــن »إذاعــة أخبــار كاذبــة مــن 

ــاءة  ــك اإلس ــا، وكذل ــاد وبأمنه ــأنها اإلرضار بالب ش

والتشــهر والطعــن برجــال القضــاء والتشــكيك 

كــام  بالرشــوة«.  واتهامهــم  املاليــة،  بذممهــم 

وجهــت لهــم تهمــة »إســاءة اســتعامل الهاتــف«.

وأوضحــت »الــرأي العــام« بــأن »إلقــاء القبــض عليه 

تــم بنــاءا عــى طلــب الكويــت التــي وضعت أســامء 

أعضــاء »قــروب الفنطــاس« غــر املتواجديــن يف 

البــاد عــى قامئــة املطلوبــن يف اإلنربــول الــدويل«. 

وكانــت النيابــة العامــة قــد بــارشت التحقيــق مــع 

ــم  ــاس« وت ــروب الفنط ــن يف »ق ــن املتهم ــن م اثن

ــار  ــة عــرة آالف دين إخــاء ســبيلهام أمــس بكفال

لــكل منهــام، بحســب الصحيفــة.

الفنطــاس«، هــو غرفــة  »قــروب  أن  إىل  يشــار 

وتقــول  أب«.  »واتســب  برنامــج  يف  دردشــة 

صحيفــة »الجديــدة« الكويتيــة إن »التحقيقــات 

ــتند  ــروب تس ــة الق ــة يف قضي ــا النياب ــي تجريه الت

اىل باغــن ضــد املتهمــن؛ األول مقــدم مــن وزارة 

ــة ورئيــس املجلــس األعــى للقضــاء، عــى  الداخلي

ســيحتوي عــى صــور فوتوغرافيــة، أعــامل صوتيــة، 
ومنــاذج تصويريــة، ليحــايك املواجهــات الجاريــة من 
ــق يف  ــات »الح ــل مطالب ــن أج ــز« وم ــل »الحيّ أج
املدينــة«، والتــي تثــر تحديــا لنــا إلعــادة النظــر يف 

ــلطة. ــز والّس ــا بالحيّ عاقتن

ويقــام يــوم غــد األحــد لقــاء عــام بالجمهــور، 
يأخذهــم فيــه القامئــون عــى الحــدث والباحثــون 

والفنانــون، يف جولــة باملعــرض.

»ائتــالف 14 فبرايــر« يعلــن عــن إقامة 
بعــد  اللؤلــؤة  دوار  فــي  فعاليــة 
أســبوعين مــن افتتــاح أحــد مســاراته

أعلــن ائتــاف شــباب 14 فربايــر/ شــباط عــن إقامة 
فعاليــة يف دوار اللؤلــؤة قريبــاً. ووزع إعانــاً مصــّوراً 
جــاء فيــه بــأن »وجهتنــا الجامهريــة القادمــة هــي 

ــهداء«. مدان الش

ومل يعلــن »االئتــاف« عــن موعــد إقامــة الفعاليــة 
ونوعهــا ولكنــه أشــار إىل أن »التاريــخ ســيكون 

ــاً«. قريب

إعــان  بعــد نحــو أســبوعن مــن  يــأيت ذلــك 
الســلطات عــن افتتــاح جــزء مــن »دوار اللؤلــؤة« 
ــام 2011.  ــات الع ــاق احتجاج ــهد انط ــذي ش ال
يونيــو/   25 يف  األمنيــة  الســلطات  وأعلنــت 
ــمنتية  ــز األس ــة الحواج ــن إزال ــران 2015 ع حزي
ــي كانــت  ــري، والت املوجــودة عــى مدخــل الكوب
ــن  ــري الســيف م ــة كوب ــن جه ــن م ــع القادم متن
االنعطــاف والعــودة إىل مجمــع الســتي ســنر 
ــتمرت يف  ــام اس ــيف. بين ــة الس ــة ضاحي أو منطق
إغــاق األجــزاء املتبقيــة مــن الــدوار، واضعــة 
املغلــق  الجانــب  بــن  الرؤيــة  يحجــب  ســاتراً 

واملفتــوح.
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خلفيــة العثــور يف الهاتــف الخــاص بأحــد املحامــن 
يتنــاول  واتســاب«  »قــروب  عــى  القضيــة  يف 
أعضــاؤه أحاديــث مجرمــة وفــق قانــون أمــن 
الدولــة وتداولهــم مقاطــع فيديــو مفربكــة، وإعــادة 
بثهــا آلخريــن عــى أنهــا تخــص قضــاة يف املحكمــة 
الدســتورية تقاضــوا مبالــغ ماليــة بعــد لقــاء بعــض 

املســؤولن«.

عبدالهــادي خلــف: دعيــج بــن حمــد 
علــى  الهجــوم  قــاد  خليفــة  آل 
أول  وهــو  الخمســينات  مواكــب 

عشــيين ا لد ا

وصــف أســتاذ علــم االجتــامع بجامعــة »لونــد« يف 
الســويد د. عبدالهــادي خلــف أحــد أبنــاء العائلــة 
ــد آل  ــن حم ــج ب ــو دعي ــة، وه ــة البحريني الحاكم

ــن«. ــه »أول الداعشــين يف البحري ــة بأن خليف

التواصــل  شــبكة  عــى  حســابه  يف  وأوضــح 
ــاد  ــن ق ــأن األخــر »هــو م ــر« ب ــي »توي االجتامع
العصابــة التــي هاجمــت مواكــب العــزاء يف 1953 
ــة يف  ــادة الهيئ ــذي حاكــم ق ــح القــايض ال ــم أصب ث
ــة  ــون إن الطائفي ــن يظن ــف »م ــال خل 1956«. وق
االتحــاد  هيئــة  إن  يتجاهلــون   2011 بــدأت يف 
الوطنــي قامــت يف 1954 ملواجهة سياســة التشــطر 

ــة«.  ــلطة الخليفي ــها الس ــي متارس ــي الت الطائف

ورأى بــأن امللــك وعائلتــه »يتابعــون مــا فعــل 
ونهبــاً  ظلــامً  وأهلهــا:  البــاد  بهــذه  أســافهم 
ــل يجــدون  ــم »يف كل جي ــاً بأنه وتشــطراً«، مضيف
الذيــن  والوجهــاء  الديــن  رجــال  مــن  أزالمــاً 
ونهبهــم وتشــطرهم«،  يســعفونهم يف ظلمهــم 

عــى حــد تعبــره.

اعتقــال إبراهيــم شــريف بعــد ثالثــة 
أســابيع مــن اإلفــراج عنــه

قالــت وكالــة أنبــاء البحريــن الرســمية »بنــا« 
االجتامعــي  التواصــل  شــبكة  عــرب حســابها يف 
»تويــر« فجــر األحــد 12 يوليو/متــوز 2015 إن 
ــل  ــة العم ــام جمعي ــن ع ــت أم ــلطات أوقف الس
ــم  ــابق إبراهي ــد« الس ــي »وع ــي الدميقراط الوطن
رشيــف »ملخالفتــه القانــون«، دون إدالءهــا بأيــة 

تفاصيــل.

ــف إن 6  ــة رشي ــة مــن عائل ــت مصــادر مقرب وقال
مركبــات عســكرية )أجيــاب( و8 ســيارات مدنيــة، 
الثانيــة  عنــد  الحصــم  أم  يف  منزلــه  أحاطــت 
والنصــف فجــراً، وألقــت القبــض عليــه، فيــام 
توجــه املحامــي ســامي ســيادي إىل مركــز الرطــة 

ــر. ــة األم ملتابع

ــن  ــابيع م ــة أس ــد ثاث ــف بع ــال رشي ــأيت اعتق وي
اإلفــراج عنــه )20 يونيو/حزيــران 2015(، وهــو 
أحــد القيــادات السياســية املعارضــة املعروفــة 
ــارس/آذار  ــت يف م ــي اعتقل ــة الـــ 13، والت مبجوع
2011، بعــد دخــول قــوات ســعودية وإماراتيــة 
ــي اندلعــت يف  لســحق االحتجاجــات الشــعبية الت

.2011 فرباير/شــباط 

وقــى رشيــف الــذي كان محكومــاً عليــه بالســجن 
5 ســنوات، 4 ســنوات و3 أشــهر، وأفــرج عنــه بعــد 
ــة  ــام مــن الحكــم عــى أمــن عــام جمعي ــة أي ثاث
ــلامن  ــي س ــيخ ع ــامية الش ــي اإلس ــاق الوطن الوف

بالســجن 4 ســنوات.

http://mirror.no-ip.org//news/25072.html
http://mirror.no-ip.org//news/25073.html
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تركــي  ســلمان  البحرينــي  مقتــل 
فــي صفــوف »داعــش«.. اقــرأ قصــة 
ــا  ــي كم ــم اإلرهاب ــه للتنظي انضمام

كتبهــا بنفســه
أعلــن منــارصو تنظيــم »داعــش« عــن مقتــل 
بحرينــي يف صفوفهــم كان قــد ظهــر يف فيديــو 
ســفره  جــواز  متزيقــه  أثنــاء  املــايض  العــام 
البحرينــي وهجرتــه إىل ســوريا. ونــرت حســابات 
مواليــة إىل التنظيــم اليــوم االثنــن )13 يوليــو/ 
متــوز 2015( نبــأ مقتــل ســلامن تــريك املكنــى 
بـــ«أيب الــرباء البحرينــي« يف معــارك بالفلوجــة يف 
العــراق. واشــتهر تــريك بكنيــة أخــرى أيضــاً وهــي 

»أبــو ذر البحرينــي«.

وكان ســلامن تــريك وهــو مــن مواليــد 1995 مــن 
ــو 17  ــر يف فيدي ــد ظه ــاع، ق ــة الرف ــكنة منطق س
مايــو/ أيــار 2014 توعــد فيــه مبــد نشــاط الدولــة 
البحريــن. وقــال مخاطبهــا  ليشــمل  اإلســامية 
ــد  ــا الذهــاب إىل بل ــا إذا أردن ــاد » أنن حــكام الب
ــدد  ــل نتم ــرة، ب ــيكم الحق ــب بجناس ــا ال نذه م
ــل أن  ــا«، قب ــم ندخله ــه ث ــر من ــه وبن ــإذن الل ب

ــق جــواز ســفره. ــوم بتمزي يق

ــل  ــه قت ــايب إن ــم اإلره ــارصون للتنظي ــف من وكش
تســمية  إىل  إشــارة  يف  انغامســية«  »عمليــة  يف 

االنتحاريــة. للعمليــات  التنظيــم 

ــه  ــق ب ــم لح ــدا ث ــر وحي ــه »هاج ــاروا إىل أن وأش
ــر  ــذي ظه ــه ال ــو نفس ــه، وه ــراد أرست ــع أف جمي
أبــو ذر  4 تحــت مســمى  يف #صليل_الصــوارم 

البحرينــي«.

الســادس  البحرينــي  هــو  تــريك  وســلامن 

ــوف  ــال يف صف ــاء القت ــقط أثن ــذي يس ــارش ال ع
وســوريا. العــراق  يف  املتشــددة  التنظيــامت 

ــه  ــة انضامم ــر قص ــريك أن ن ــلامن ت ــبق لس وس
إىل تنظيــم »داعــش« يف حســابه عــى شــبكة 
كان  الــذي  »تويــر«  االجتامعــي  التواصــل 
ــل  ــي« قب ــو ذر البحرين ــة »أب ــه كني ــتخدم في يس
ــرباء  ــو ال ــح »أب ــاً ويصب ــا الحق ــوم بتغيره أن يق

البحرينــي«.

التحقــوا  أهلــه  جميــع  إن  شــهادته  يف  وقــال 
بتنظيــم »داعــش« الحقــاً مبــن فيهــم والدتــه 
الجيــش  يف  جنديــاً  يعمــل  كان  الــذي  وأخــاه 
ــي يف  ــديت لرؤيت ــي. وأوضــح »جــاءت وال البحرين
ــة االســامية وأخــي  ــع الدول الشــام فأصبحــت م
ــه«. ــي واآلن ترك ــش البحرين ــا يف الجي كان جندي

الدولــة  مــع  كلهــم  أهــي  »أصبــح  وأضــاف 
تعبــره. حــد  عــى  االســامية«، 

وأشــار تــريك يف شــهادته إىل أن »رجــاً« قــام 
دينــار  مائتــي  ومنحــه  البحريــن  يف  بتجهيــزه 
للســفر إىل ســوريا بعــد أن تأكــد مــن هويتــه 

ورغبتــه.

فيــام يــي تنــر »مــرآة البحريــن« قصتــه طبقــاً 

http://mirror.no-ip.org//news/25073.html
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التواصــل  ملــا نرهــا عــى حســابه يف شــبكة 
ــن دون  ــر )@mojahed_bh( م ــي توي االجتامع
أدىن تدخــل يف تحريرهــا مبــا يف ذلــك األخطــاء 
اإلمائيــة الكثــرة فيهــا. وعــى الرغــم مــن أن 
لكــن  حســابه؛  بإلغــاء  قــام  »تويــر«  موقــع 
منــارصي التنظيــم اإلرهــايب أعــادوا نــر شــهادته 
ــد  ــي بع ــل االجتامع ــبكات التواص ــى ش ــوم ع الي

ــه. ــأ مقتل ــار نب انتش

ــي  ــن أص ــاع مل أك ــة الرف ــاً يف ثانوي ــت طالب »كن
ولكــن كنــت أعــرف إين عــى خطــأ كانــت فطــريت 
ــو  ــه ه ــن في ــذي نح ــذل ال ــرف ان ال ــليمة أع س
بســبب عــدم تحكيــم رشع اللــه إلتزمــت للــه 
الثانويــة وكان  الحمــد يف الفصــل األخــر مــن 
ــت  ــي وكن ــص العلم ــدرايس 91.5 تخص ــديل ال مع
قبــل هــذا أريــد دخــول تخصــص الطــب ألن 
مرتبــه عــايل ففكــرت وعرفــت أنــه ال جــدوى 
مــن الطــب وفيــه فتنــة كبــرة واإلنســان ال يأمــن 
ــع‹  ــرت أن أدرس الري ــة فاخ ــن الفتن ــه م نفس
يف جامعــه اإلمــام محمــد بــن ســعود يف الريــاض 
واجهــت عائــق اهــي حيــث انهــم احبــو ان ادرس 
أفضــل  الدكتــور  وأن  اعــى  املرتــب  طــب الن 
وســمعته أحــى فعرفــت إنهــا مشــكلة كبــرة 
ســتواجهني حيــث إين مــن املتفوقــن وســأنال 
بعثــة مــن الــوزارة يف إحــدى تخصصــات العلمــي 
ــأواجه  ــة س ــى بعث ــت ع ــه اذا تحصل ــت أن وعرف
ضغــط مــن أهــي حتــى أدرس التخصــص العلمــي 
العلمــي  التخصــص  يفضلــون  إنهــم  حيــث 
ــن يف  ــات البحري ــجيل لجامع ــاء التس ــا ج فعندم
الفصــل األخــر مــن املدرســه مل أســجل يف أي 
ــح  ــجيل وأصب ــده للتس ــت امل ــى إنته ــة حت جامع
ينبغــي عــي أن أردت ان أســجل للجامعــة أن 

أنتظــر للفصــل القــادم وفاتتنــي فرصــة التســجيل 
وفعــاً حصــل كــام خططــت وجــاءت اإلختبــارات 
النهائيــة للثانويــة فكنــت أدخــل اإلختبــار وأحــل 
بعــض األســئلة التــي تكفــي للحصــول عــى درجــة 
النجــاح وأخــرج مــع إنــه بأمــكاين الحصــول عــى 
ــل  ــاً حص ــهادة وفع ــاءت الش ــر وج ــات أك درج
كــام خططــت نــزل معــديل فأصبــح اقــل مــن 90 
فأصبحــت اآلن ال حــل يل فجامعــات البحريــن 

ــا ــجيل فيه ــى التس إنته

ــل مــن 90  ــي ألن معــديل اق ــت من ــه ذهب والبعث
ــة يف  ــايل للدراس ــي اال إرس ــار أله ــح ال خي فأصب
الريــاض لدراســة الريعــه كــام اردت وخططــت 
يجــب  بأنــه  بالجامعــة  وأخــربوين  فذهبــت 
الحصــول عــى بعثــة مــن البحريــن حتــى أدخــل 
للجامعــة وعنــد خروجــي مــن الجامعــة التقيــت 
ــه  ــري وأخربت ــعد الش ــيخ س ــاب الش ــد أصح بأح
ــال  ــعد ارس ــيخ س ــكان الش ــال ان بأم ــي فق قصت
رســالة لــوزارة الربيــة يف البحريــن وإعطــاءك 

ــل ــذا األم ــى ه ــت ع ــة فرجع بعث

ففكــرت وقلــت واللــه إنهــا حيــاة طويلــة خمــس 
ــي ال  ــل والح ــة وزواج وأوالد وعم ــنوات دراس س

يؤمــن نفســه الفتنــة

وذنوبنــا كثــرة نســأل اللــه املغفــرة ولقــد كــرت 
الفــن فأزلــت فكــرت دراســة الريعــة مــن رأيس 
أجرهــا  فالشــهادة  بالجهــاد  أفكــر  واصبحــت 
اللــه  وديــن  عاليــة  منزلتــه  والشــهيد  عظيــم 
نحــي مــن زمــان ويجــب أن يعــود اصبحــت 
اتابــع اخبــار الثــورة الســورية كثــرا أتابــع صــور 
ــد  ــوم أري ــاً بعــد ي ــت يوم ــال والنســاء فكن األطف
ــه صــور عــن ســوريا  ــح حســايب كل الذهــاب أصب
ــن  ــث ع ــط وأبح ــا اخط ــت أن ــذا الوق ــال ه وخ



11

منســق لســوريا وأحــاول تجميــع مبلــغ كايف مل 
ــرة  ــة الن ــر وجبه ــش الح ــن الجي ــرق ب ــن اف أك
لــدي  الــكل  كان  فلقــد  االســامية  والدولــة 
ــرف  ــج وال أع ــى املنه ــن ع ــي مل أك ــية ألنن سواس
حســايب  يف  أضــع  فكنــت  بالطاغــوت  الكفــر 
باإلنســتغرام صــور للجيــش الحــر وصــور للدولــة 
وصــور للجبهــة يف رمضــان تعرفــت عــى منســق 
للمجاهديــن يأخذهــم لســوريا للجيــش الحــر 
ومــن ثــم الجيــش الحــر يأخذونهــم أيــن مــا 
أرادوا يف ســوريا كنــت دامئــا اســأل املشــايخ عــن 
الجهــاد فيقولــون هــو فــرض كفايــة وال يجــوز اال 
بــأذن والديــك وأنــا قــد صدقتهــم وأقتنعــت بهــذا 
الــيء بحيــث إين ال أعــرف إنهــم مرجئــة وقلــت 
يف نفــي ســأتوكل عــى اللــه واذهــب ان ارجعني 
اللــه ففعــاً كــام قالــوا وإن يرسهــا يل فهــم 
ــان  ــن رمض ــاً م ــارش تقريب ــوم الع ــون يف الي كاذب
رزقنــي اللــه مببلــغ 50 دينــار مــن أحــد املصلــن 
باملســجد حيــث أنــه أعطــاه ألبــن أخــي الصغــر 
الــذي يصــي معــي دامئــاً يف املســجد فأحبــه 
ــاه 50  ــه وأعط ــغ هدي ــاه مبل ــل وأعط ــذا الرج ه
ــغ  ــع املبل ــت أجم ــذا الوق ــت يف ه ــار يل فكن دين
ــه  ــة ل ــّس الحاج ــت يف أم ــوريا وكن ــاب لس للذه
للذهــاب لســوريا بــه ولكننــي قــررت ان أذهــب 
للعمــرة لــي أدعــو اللــه هنــاك أن يســهل وييــرس 
يل الطريــق لســوريا وقلــت كــام رزقنــي اللــه 
هــذا ســرزقني غــره إتصلــت بأحــد اعــز اصحــايب 
معــا  الذهــاب  وقررنــا  ســأذهب  اين  واخربتــه 
للعمــرة وكان كل هــديف مــن الذهــاب ان أدعــو 
اللــه ان يجعــل جهــادي ليــس حــرام الين مقتنــع 
انــه حــرام بــدون إذن والــدي كنــت أردد وانــا يف 
طريقــي ملكــة هــذا الدعــاء ) اللهــم لــو أن رجــل 

فقــر جــاء اىل بيــت رجــل كريــم وســأله العطــاه 
ســؤله فكيــف بعبــدك الفقــر إليــك وهــو ضيــف 
ــؤيل  ــي س ــا رب أعطن ــن في ــرم االكرم ــت اك يف بي
ــل يل  ــادي واجع ــرّس يل جه ــايئ وي ــتجب ُدع وإس
يف الجهــاد خــراً ( ودعــوت اللــه يف كل مــكان يف 
ــوريا وان  ــاب لس ــرس يل الذه ــرام ان يي ــه الح بيت
ــهادة  ــي الش ــرام وان يرزقن ــادي ح ــل جه ال يجع
كان هــذا كل دعــايئ عــدت مــن العمــرة وبــدأت 
أكلــم كل مــن اعرفــه واخــربه إين اريــد مبلــغ 
200 دينــار وخــال اســبوع ســأرجعه لــه الن 
لــدي مشــكلة فلــم يعطينــي أحــد حيــث ان 
كل واحــد يجــد عــذر وال يعطينــي وكان مــن 
ضمــن مــن طلبــت منهــم رجــل ارســلت لــه 
احــد اصدقــايئ ليقــول لــه أن هنالــك شــاب يريــد 
ــذا  ــض ه ــال فرف ــك امل ــوريا وال ميل ــاب لس الذه
أنــه ال يعــرف مــن ســيذهب  الرجــل بحجــة 
وأنــه لــن يعطيــه إال اذا عرفــه فكلمنــي املنســق 
وأخــربين انــه لــدي يــوم واحــد ان مل أجمــع املبلــغ 
ســيذهب ويركنــي فضاقــت يب االرض مبــا رحبــت 
ــت  ــان فذهب ــن رمض ــر م ــر االواخ ــا يف الع وكن
ــح وبعــد كل تشــهد أخــر دعــوت  لصــاة الراوي
اللــه بهــذا الدعــاء الــذي قــال عنــه الشــيخ ابــن 
بــاز واللــه مــا دعــوت اللــه بعــد التشــهد االخــر 
بهــذا الدعــاء يف امــر عــرس إال تيــرس والدعــاء هــو 
ــا اىل  ــه إنّ ــه مــن فضل ــه ســيؤتينا الل ) حســبنا الل
ربنــا راغبــون( واللــه بعــد أقــل مــن ســاعه جــاء 
الرجــل الــذي أرســلت لــه صديقــي ورفــض يف أول 
ــغ  ــه ســيعطيني أي مبل ــره جــاء ايل واخــربين أن م
اريــد وســيجهزين فانــرح صــدري ومل يركنــي ريب 
ورزقنــي مــن حيــث ال أحتســب كلمــت املنســق 

ــدي ــح ل ــغ اصب ــه ان املبل وأخربت
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ولكــن وجدتــه بــدأ يتكاســل ويتخــاذل النــه كان 
ــدي  ــيء وح ــررت املج ــي فق ــيء مع ــد املج يري
ــه  ــدي تزكي ــس ل ــق ولي ــام إين ال أعــرف الطري عل
وال أعــرف أي يشء فقــط أعــرف إنــك تذهــب 
ــدى  ــب اىل إح ــم تذه ــن ث ــطنبول وم ــار اس مط
ــم تأخــذ ســيارة أجــرة  ــة ومــن ث املــدن الحدودي
ــذا  ــس ه ــوريا وب ــل س ــوريا وتدخ ــدود س اىل ح
ــن  ــدي يق ــات كان ل ــن معلوم ــدي م ــا عن كل م
تــام أن امــري اصبــح بــن يــدي اللــه بحيــث أنــه 
ــه  ــع ان ــت مقتن ــار يل طريقــي فكن هــو مــن يخت
ــأن هــذا خــر يل  ــه يل الذهــاب ف اذا مل ييــرس الل
فلعــي اؤثــم عــى جهــادي كــام اخــربين املشــايخ 
الذيــن ســألتهم ) املرجئــة ( وأنــه اذا تيــرس يل 
ــذي  ــه هــو ال ــم عــّي ألن الل ــه ال إث ــق فأن الطري
ــن  ــة الذي ــق ســحقاً للمرجئ ــار يل هــذا الطري إخت
كنــا نعتربهــم مشــايخنا ونســمع منهــم وهــم 
يخذلــون الشــباب عــن نــرة هــذا الديــن وعــن 
الجهــاد حجــزت التذكــرة وجهــزت مابــي يف 
يــوم 15 مــن شــهر 8 كنــت بشــقة مــع أصحــايب 

ــي ــّي أودع أم ــت لع ــت للبي ــم ذهب ث

ــا  ــد به ــي يتواج ــقة الت ــدت للش ــي ع ــد أم مل أج
الشــباب وكانــت هــي محطــة االنطــاق وشــنطتي 
الــذي ســيوصلني  هنــاك جــاء أحــد أصحــايب 
ــرف  ــد يع ــن أح ــرايض ومل يك ــذت اغ ــار أخ للمط
ــراً ــص فج ــاعة 4 ون ــريت الس ــب كان طائ إين ذاه

للمطــار وصلــت املطــار   1 الســاعة  وخرجــت 
وذهبــت الجلــس يف املســجد صليــت قيــام الليــل 
وقــرأت القــران ومل يكــن يناتابنــي أي خــوف 
إلين متيقــن أنــه مهــام حصــل فهــو خــر يل إن مل 
تتيــرس الهجــرة أو تســرت فاللــه هــو مــن إختــار 
هــذا يل كنــت أدعــو اللهــم إين وكلــت أمــري 

ــت يب  ــك إتصل ــوكل علي ــن ت ــاب م ــا خ ــك وم إلي
أمــي قبيــل طــران الطائــرة أخربتهــا إين ســآيت 
ــت  ــار وأقلع ــت يف املط ــر صلي ــاة الفج ــد ص بع
ــرة  ــت الطائ ــا تحرك ــاه عندم ــد الص ــرة بع الطائ
ــواز يف  ــرة والج ــورة التذك ــت ص ــدرج وضع يف امل
ــا  ــن طريقه ــي ع ــرب أه ــتغرام ألخ ــايب باإلنس حس
ــه مل يناتابنــي أي خــوف  إين ذاهــب لســوريا والل
وأي شــك فأمــري بــن يــدي خالقــي هــو يعــرف 
نيتــي  حســب  عــى  وســرزقني  بداخــي  مــا 
ــي  ــل يب أه ــطنبول إتص ــت اىل إس ــي وصل وعم
اللــه  لهــم  فقلــت  ماتــت  أمــي  ان  وأخــربوين 

ــا يرحمه

اللــه  وأخــربوين أن أيب أصابتــه جلطــة فقلــت 
ــة معــي  يشــفيه فوجدوهــا مل تنفــع هــذه الكذب
وتقــول  تبــي  وهــي  كلمتهــا  أمــي  فأعطــوين 
الــكل  خذلنــي  تســامحني  لــن  وأنهــا  أرجــع 
ــة وأن  ــم املرجئ ــوال علامءه ــي بأق ــو تثبيط حاول
اهتــم  اللــه ومل  ثبتنــي  الجهــاد فــرض كفايــة 
تذكــرة  وحجــزت  املطــار  دخلــت  مبكاملتهــم 
للمدينــة الحدوديــة كانــت طائــرة هــذه املدينــة 
الحدوديــة بعــد نصــف ســاعة وصلــت أىل بوابــة 
اإلقــاع وجــدت رجــل ملتحــي أقــرع الــرأس يقــرأ 
القــرأن أتــاين إحســاس كبــر أنــه ذاهــب لســوريا 
ــه ــت بجانب ــه وجلس ــلمت علي ــه وس ــت إلي ذهب

قلت له أريدك مبوضوع

قال : تفضل

قلــت له : أريد الذهاب معك

قال : أين

ــب  ــا ذاه ــب فأن ــت ذاه ــن ان ــه : إىل أي ــت ل قل
ــك مع
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قال: أنا جاي سياحة

قلت: ال أنت رايح ســوريا وأنا رايح معك

فخــاف مني وظن إين مخابرات

أعــرف  أنــا ذاهــب لســوريا وال   : لــه  فقلــت 
لطريــق ا

وأســألك باللــه إن كنــت ذاهــب لســوريا فأخــربين 
ــه  ــق وأريت ــرف الطري ــإين ال أع ــق ف ــف الطري كي

رســائي مــع أهــي

فقال : أســكت وعندما نصل املطار نتفاهم

ــدق وكان  ــا يف فن ــا ومنن ــم ذهبن ــار ث ــا املط وصلن
ــش الحــر  ــن الجي ــاس م ــع ن هــذا األخ منســق م
النــرة  لجبهــة  ليدخلونــه ســوريا ويأخذونــه 
فذهبنــا للجيــش الحــر وجلســنا عندهــم يف تركيــا 
ــا  ــاين لن ــوم الث ــام يف الي ــن 4 اي ــت للمصاب يف بي
ــث  ــامية حي ــة االس ــن الدول ــاء أخ م ــم ج عنده
ــة  ــون لجبه ــا ذاهب ــاه إنن ــه فأخربن ــم أصحاب أنه

ــب ــره إلدل الن

ــو ســوريا وانتظــروين ســآيت واخذكــم  ــال ادخل فق
جائنــا  يومــن  وبعــد  ســوريا  دخلنــا  للجبهــة 
ــا عــن املشــكلة التــي حصلــت  وأصبــح يــرح لن
بــن الجبهــة والدولــة االســامية فــكان يقــول 
الشــيخ البغــدادي أرســل الشــيخ الجوالين والشــيخ 
ــري إىل  ــيخ الظواه ــلوا للش ــى وأرس ــوالين ع الج
آخــر املشــكلة فــكان هــو يتكلــم وأنــا أنظــر 
لشــباب يلعبــون الكــورة بحيــث إين ال أعــرف أي 
ــاالخ أراد أن  ــم ف ــم عنه ــن يتكل ــن الذي ــد م أح

ــة ــب للدول ــا نذه ــكلة لعلن ــا املش ــن لن يب

فلــم نفهــم مقصــده فــا زلــت ال أعــرف املنهــج 
وال أعــرف يشء عــن املجاهديــن الحقيقيــن فلــم 
نقتنــع بــكام األخ وال زلنــا نريــد الجبهــة فأخذنــا 

صدرنــا  فانــرح  للدولــة  مقــر  يف  ومننــا  االخ 
ــل ــا حص ــة م ــا حقيق ــة وعرفن للدول

ذهبنــا  للجبهــة  نذهــب  ان  بــدل  الصبــاح  يف 
إســتقبال  مضافــة  يف  الحمــد  وللــه  للدولــة 

وخائــف جالــس  كنــت  املهاجريــن 

بحيــث أنــه أخــربوين بالبحريــن إن الجهــاد فــرض 
يف  وأنــه  حــرام  والديــك  إذن  وبــدون  كفايــة 
الدولــة االســامية ســيقابلك االمــر وان قلــت لــه 
ــن  ــرجعك للبحري ــن س ــا موافق ــك ليس أن والدي
فكنــت خائــف أن اكــذب عــى األمــر بــأن والــدي 
موافقــن وال يوفقنــي اللــه يف جهــادي واذا قلــت 
ــه ليســا موافقــن فرجعنــي للبحريــن ثــم جــاء  ل

ــي مــع أخ آخــر ــس يتحــدث بجانب أخ وجل

ويقول له : ) الشــيخ أســامة قال كذا وكذا (

فقلت له : من الشــيخ أسامة ؟

قال : أســامة بن الدن

فقلت له : أســامة بن الدن شيخ ؟؟؟

فقال : أي شــيخ ماذا بك وهو غاضب

ــدي  ــن الدن ل ــامة ب ــان فأس ــويف خوف ــازداد خ ف
ــر  ــوات الكف ــوره قن ــت تص ــام كان ــايب ك ــه إره أن
املنهــج  عــى  أنــه  أعرفــه  أكــن  ومل  والعاملــة 
ــاد يف  ــنة الجه ــا س ــن أحي ــو م ــه ه ــح وأن الصحي
ــوت  ــر بالطاغ ــق الكف ــن طب ــه أول م ــا وأن زمانن
عمليــاً يف زماننــا فقلــت يف نفــي اىل أيــن جئــت 
أنــا هــؤالء ارهابيــون فخفــت كثــرا ثــم جــاء اخــر 

ــلول ــن آل س ــم ع وتكل

فســألته : من هم ؟

فقال حكام الســعودية ..

فقلــت يف نفي : هؤالء تكفريون
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خفــت كثــراً ألين ال زلــت لســت عــى املنهــج 
بســبب  الحكومــات  هــذه  كفــر  أعــرف  وال 
ــرة وتآمرهــا عــى  ــا مــع الحكومــات الكاف تعامله
املجاهديــن املوحديــن وبســبب عــدم حكمهــا 
ــة األمــر وســألني  ــه فدخلــت ملقابل ــزل الل مبــا أن
ــف  ــا خائ ــخصية وأن ــايت الش ــن معلوم ــئلة ع أس
أنتظــر ســؤاله عــن موافقــة األهــل فلــم يســألني 
وإنتهــت املقابلــة فرحــت كثــراً ثــم جــاء أخ 
ــرض  ــو ف ــال ه ــاد فق ــن الجه ــألته ع ــي فس رشع
ــرب  ــكر ورصت أك ــجود ش ــه س ــجدت لل ــن فس ع

ــة ــن الفرح ــايل م ــوت ع بص

وســألته عــن حــكام العــرب .. فبــن يل رشعيــاً 
حكمهــم

وســألته عــن أســامة بــن الدن .. فبــن يل أنــه 
ــد ــة محم ــال أم ــن أبط ــل م بط

ــت  ــة علم ــكر ودورة رشعي ــا معس ــت بعده عمل
ــدي العقيــدة  فيهــا املنهــج الصحيــح وتأسســت ل

ــة الصحيح

لرؤيتــي  جــاءت  والــديت  الحمــد  وللــه  واآلن 
الدولــة  مــع  وأصبحــت  فتمنهجــت  الشــام  يف 
االســامية بعــد أن كانــت تقــول أنكــم عمــاء 
للنظــام وأخــي كان جنــدي للطاغــوت واآلن تــرك 
جيــش الطاغــوت وهــو عــى املنهــج وأهــي كلهــم 
مــع الدولــة االســامية مــع إنهــم ليســو عــى 
ــه عــّي ومــن نعمــه  املنهــج ذلــك مــن فضــل الل
واللــه أن يف الجهــاد عــز وان الجهــاد يذهــب اللــه 
بــه الهــم والغــم كــام أخــرب رســول اللــه واللــه أنــه 
ــت  ــه رأي ــن والل ــة هــذا الدي ــه ورفع ســبيل الجن
الكرامــات التــي حصلــت للشــهداء بعينــي فكــم 
مــن شــهيد فاحــت رائحــة املســك منــه وكــم 

ــا إخــوان إنهــا  ــه ي مــن شــهيد قتــل مبتســامً والل
ــة عــى منهــاج  مــروع الخافــة ومــروع الدول
النبــوة اســألكم باللــه متــى اجتمعــت حكومــات 
هــل  العــرب  وطواغيــت  وامريــكا  الغــرب 
ــه  ــدة والل ــة واح ــى كلم ــوا ع ــم إجتمع رأيتموه
ــم عــى كلمــة واحــدة  ــرة يجتمعــون كله ألول م
وهــي قتــال الدولــة االســامية يف العــراق والشــام 
ألنهــا مــروع الخافــة التــي تقــوم عــى منهــاج 
حكوماتهــم  وســتزيل  تخيفهــم  التــي  النبــوة 
ــه ألنهــم يعلمــون أن عــر الفتوحــات  ــأذن الل ب
ســيعود بــأذن اللــه فيــا ايهــا الباحــث عــن الحــق 
ــا  ــن ضدن ــي تش ــة الت ــة االعامي ــك الحمل ال يغرنّ

ــا عــى حــق ــام شــنت اال ألنن ف

ــا  ــا أردن ــا إال ألنن ــه علين ــداء الل ــع أع ــا إجتم وم
ــل للرســول  ــن نوف ــة ب ــال ورق ــه وكــام ق رشع الل

ــه وســلم ــه علي ــى الل ص

واللــه مــا جــاء رجــل قــط مبثــل مــا جئــت بــه اال 
ــل مــا جــاء  ــا مبث ــا جئن ــا ألنن عــودي فلقــد عادون
بــه محمــد إتهمونــا بأننــا تكفريــون الننــا نكفــر 
ــوارج  ــا خ ــو بانن ــوله وقال ــه ورس ــره الل ــن كف م
ونحــن لســنا بخــوارج قالــو عمــاء للنظــام ونحــن 
مــن جــرع نظــام االســد ونظــام املالــي وأمريــكا 
الــذل وجعلناهــم يجثــون ذلنــا عــى ركبهــم لســنا 
افضــل مــن رســول اللــه فلقــد اتهمــوه بالكــذب 
والجنــون وهــو ارشف الخلــق وهــو حبيــب اللــه 
ــد  ــن اح ــا م ــر م ــي ال تتغ ــه الت ــنة الل ــذه س وه
وعــودي  وبهتانــا  زورا  أتهــم  اال  بالحــق  يــأيت 
وحــورب وتجمعــت عليــه االحــزاب كلهــا فيــا 
ــا  ــمع عن ــا تس ــرا ف ــك إن مل ت ــرى بعين ــن ال ت م
ــا  ــن عدون ــا ال م ــمع من ــا فاس وان أردت معرفتن
ويامــن تطعــن فينــا وتتهمنــا باطــاً فاســتعد 
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ليــوم نقــف فيــه خصــامءا لــك امــام اللــه الــذي 
ال يضيــع حــق عنــده واللــه مــا كتبتهــا اال ليــدرك 
ــهل  ــاد س ــر الجه ــاد ان أم ــب للجه ــباب املح الش
ويــرس بتوفيــق اللــه وال يوجــد مــا يخيــف فقــط 
خــذ باالســباب وتــوكل عــى اللــه تعــاَل ألرض 
ــوا ال  ــامء مل يخاف ــن عل ــك م ــم دين ــاد وتعل الجه
مــن طاغــوت وال مــن ســلطان ال يخافــوا يف اللــه 
لومــة الئــم فالجهــاد فــرض عــن وقائــم اىل قيــام 

ــاعة الس

واألعــامل  األقــوال  يف  االخــاص  اللــه  أســأل 
واألحــوال

واللــه ويل التوفيــق وصــى اللــه وســلم عــى 
نبينــا محمــد

العبد الفقر لله

أبو ذر البحريني«.

الملــك يصــدر عفــوا خاصــا عــن نبيــل 
جب ر

أصــدر ملــك البحريــن حمــد بــن عيــى آل خليفــة 
)االثنــن 13 يوليــو/ متــوز 2015( عفــوا خاصــا عــن 
ــوم  ــل رجــب املحك ــارز نبي ــي الب الناشــط الحقوق

بالحبــس 6 أشــهر.

ــدر  ــك أص ــن إن املل ــاء البحري ــة أنب ــت وكال وقال
ــة. ــباب صحي ــب ألس ــن رج ــوا ع عف

ويقــي رجــب حكــام بالســجن 6 أشــهر بعــد 
العســكرية. باإلســاءة للمؤسســة  إدانتــه 

وواجهــت الســلطات البحرينيــة ضغوطــا كبــرة 
ــا  ــذي كان موقوف عقــب الحكــم بحبــس رجــب ال
ــار  ــج اخب عــى ذمــة التحقيــق بعــد اتهامــه بروي

ــة. كاذب

الموجهــة  التهــم  أنكــر  »ميــالد« 
ــة  ــي غرف ــت ف ــه تّم ــه ومحاكمت إلي

القاضــي

أنكــر عضــو األمانــة العامــة بجمعيــة الوفــاق 
ــام  ــاد أم ــد مي ــل مجي ــامية، املعتق ــي اإلس الوطن
برئاســة  الرابعــة  الجنائيــة  الصغــرى  املحكمــة 
القــايض محمــد هريــدي وأمانــة رس محمــد مــي 
العــي مــا نُســب إليــه مــن تهمــة التحريــض عــى 

ــن. ــاد للقوان ــدم االنقي ع

ــاد  ــة مي ــد عقــدت املحكمــة جلســتها يف قضي وق
الغرفــة الخاصــة بقــايض  والقضايــا األخــرى يف 
ــاد يف قاعــة املحكمــة،  املحكمــة وليــس كــام املعت

ــط. ــة الوس ــرت صحيف ــا ذك ــق م وف

عبداللــه  املحامــي  ميــاد  مــع  حــر  وقــد 
الشــماوي الــذي طلــب االطــاع والــرد عــى أوراق 

الدعــوى وإخــاء ســبيل ميــاد بــأي ضامنــة.

ــى 4  ــاد حت ــة مي ــل قضي ــة تأجي ــررت املحكم وق
ــاد  أغســطس/ آب 2015 مــع اســتمرار حبــس مي

ــة. ــى الجلســة املقبل حت

وكان املحامــي عبداللــه الشــماوي قــال إن ميــاد 
ــة ألقاهــا، إذ اســتدعته  ــه »نتيجــة كلم ــم توقيف ت

http://mirror.no-ip.org//news/25111.html
http://mirror.no-ip.org//news/25115.html
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رشطــة العاصمــة وســألته عــن بعــض األمــور التــي 
تحــدث عنهــا يف كلمتــه، وأبقــي إىل الصبــاح حيــث 
تــم ترحيلــه للنيابــة العامــة صبــاح يــوم األربعــاء 
ــا أن التحقيــق مــع  مــن األســبوع املــايض، وأبلغون
موكلنــا ســوف يبــدأ عنــد الســاعة التاســعة صباحــاً 
لكنــه مل يبــدأ إال عنــد الســاعة الرابعــة عــراً، مــع 
ــايئ  ــوٌم يف الفقــه الجن ــا يف شــهر رمضــان؛ ومعل أنن
أن إطالــة التحقيــق إحــدى وســائل اإلكــراه، ومــن 
بــاب أوىل طــول انتظــار التحقيــق«، معتــرباً إطالــة 
مــدة التحقيــق مــع املتهــم »معيبــاً للتحقيــق ألنــه 

وســيلة مــن وســائل اإلكــراه«.

وبــّن الشــماوي أن »النيابــة العامــة وّجهــت ملياد 
تهمتــن، األوىل التحريــض عــى عــدم االنقيــاد 
للقوانــن والتحريــض عــى كراهيــة نظــام الحكــم 
ــن  ــم وم ــن، ث ــر التهمت ــا أنك ــة، إال أن موكلن عاني
بعــد طــول انتظــار تبلّغــت هيئــة الدفــاع مــع األخ 
ــة العامــة إيقافــه مــدة  مجيــد ميــاد بقــرار النياب

أســبوع«.

»رجــب«: الزلــت ممنوعــًا مــن الســفر 
ولــدي قضيــة ثانيــة فــي المحكمــة 

وأعانــي مــن »حصــى فــي المــرارة«

قــال رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان، 
ــه الزال ممنوعــاً  ــارز نبيــل رجــب إن الحقوقــي الب
مــن الســفر، ولديــه قضيــة ثانيــة يف املحكمــة، 
مؤكــداً مواصلتــه لنشــاطه الحقوقــي كــام الســابق.

رجــب الــذي أفــرج عنــه مســاء أمــس قــال يف 
تريــح صحفــي إنــه مل يصلــه خــرب العفــو امللــي 
إال متأخــراً »فبعــد أن صــدر العفــو امللــي، جــاءين 
رئيــس مركــز الرطــة، وأبلغنــي بوجــود عفــو 

ــي«. عن

بالـــ  عنــه  اإلفــراج  خطــوة  رجــب  ووصــف 
عــن  اإلفــراج  خطــوة  اعتــرب  كــام  »إيجابيــة«، 
القيــادي يف »وعــد« إبراهيم رشيف بالـــ »إيجابية« 
هــي األخــرى، والتــي »أشــاعت نوعــاً مــن األجــواء 
اإليجابيــة يف البحرينيــة«، معــرّباً عــن صدمتــه مــن 
»خــرب توقيفــه )إبراهيــم رشيــف( مــرة أخــرى، ألنه 
خــرج برؤيــة واضحــة مــن الســجن«، مطالبــاً بــأن 
»يعــاد اإلفــراج عــن رشيــف، ألن ذلــك يدعــو إىل 
ــا شــخصياً  ــات، وأن ــف املكون ــن مختل ــب ب التقري
اتصلــت بــه مــن الســجن وهنأتــه باإلفــراج عنــه«.

وبخصــوص حقيقــة وضعــه الصحــي الــذي ُعلــل به 
العفــو امللــي، قــال رجــب إنــه يعــاين مــن الحــى 
يف املــرارة منــذ مــا يقــارب شــهرين، وطلــب مــن 
ــا  ــا، إال أنه ــة إلزالته ــراء عملي ــة إج وزارة الداخلي

طلبــت منــه االنتظــار، عــى حــد قولــه.

http://mirror.no-ip.org//news/25116.html
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ميزانيــة  علــى  يصــادق  الملــك 
ــة  ــوق الثالث ــي يف ــز مال ــة بعج الدول

دينــار مليــارات 
صــادق ملــك البحريــن، حمــد بــن عيــى آل 
خليفــة، عــى قانــون اعتــامد امليزانيــة العامــة 

.2016/2015 املاليتــن  للســنتن  للدولــة 

وقــد جــاء يف قانــون امليزانيــة أن إيــرادات الدولــة 
تقــدر بـــ4.274.863.000 دينــار بحرينــي )أربعــة 
مليونــاً  وســبعون  وأربعــة  ومئتــن  مليــارات 
ــنتي  ــار( لس ــف دين ــتون أل ــة وس ــة وثاث ومثامنائ
للدولــة  اإلجامليــة  املروفــات  وأن  امليزانيــة. 
تقــدر بـــ7.284.136.000 دينــار )ســبعة مليــارات 
ومئتــن وأربعــة ومثانــون مليونــاً ومئــة وســتة 
وثاثــون ألــف دينــار( لكلتــا الســنتن.. كــام تقــدر 
املروفــات املتكــررة للدولــة يف ميزانيــة الســنتن 
املاليتــن بـــ6.374.136.000 دينــار )ســتة مليــارات 
ــة وســتة  ــاً ومئ ــة وســبعون مليون ــة وأربع وثامثائ

ــار(. ــف دين ــون أل وثاث

جــاء بامليزانيــة الجديــدة أيضــا أن مروفــات 
املشــاريع للدولــة يف ميزانيــة الســنتن املاليتــن 
)تســعامئة  دينــار   910.000.000 مببلــغ  تقــدر 
ــنة  ــب الس ــون نصي ــار( ويك ــن دين ــرة ماي وع
املاليــة )2015( مبلــغ 445 مليــون دينــار. ونصيــب 
ــار بحرينــي. ــغ 465 مليــون دين ســنة )2016( مبل

وتقــدر املبالــغ املحولــة مــن إيــرادات النفــط 
ــة  ــة للدول ــال القادم ــي األجي ــاب احتياط إىل حس
ألــف  مليونــا و282  بـــ41  الســنتن  ميزانيــة  يف 
امليزانيــة مببلــغ  العجــز يف  دينــار. كــام يقــدر 
ــعة  ــارات وتس ــة ملي ــار )ثاث 3.009.273.000 دين
ــار(. ــف دين ــبعن أل ــة وس ــن وثاث ــن ومائت ماي

عــى  بالتحريــض  »رشيــف«  تتهــم  »النيابــة« 
ــا ــه 15 يوم ــرر إيقاف ــام وتق ــر النظ ــف وتغي العن

اتهمــت النيابــة العامــة القيــادي يف املعارضــة 
الســلطة  عــى  بالتحريــض  رشيــف  إبراهيــم 
النظــام  لتغيــر  والرويــج  العنــف  باســتخدام 
ــل أن تأمــر  ــاد بالقــوة، قب ــم بالب الدســتوري القائ

بحبســه ١٥ يومــا عــى ذمــة التحقيــق.

ورصح وائــل بوعــاي املحامــي العــام بالنيابــة 
الكليــة، بــأن النيابــة العامــة قــد تلقــت باغــاً مــن 
اإلدارة العامــة للمباحــث الجنائيــة بقيــام أحــد 
ــام  ــب نظ ــة قل ــة محاول ــم يف قضي ــوم عليه املحك
ــاء  ــل انته ــراً قب ــه مؤخ ــرج عن ــذي أف ــم وال الحك
مــدة محكوميتــه بعفــٍو ملــي، بالتحريــض بشــكل 
علنــي الســتخدام العنــف ضــد النظــام والســلطات 
يف الدولــة ومواجهتهــا حتــى املــوت، ودعــوة لتغير 
النظــام الدســتوري يف البــاد بالقــوة والحــث عــى 
تقديــم أقــى مــا ميكــن مــن تضحيــات يف ســبيل 

ذلــك.

وقــد جــاء يف البــاغ أيضــاً أن مشــاركته تلــك 
ــو  ــى العف ــاء ع ــه بن ــب إطــاق رساح ــاءت عق ج
امللــي، وعــى الرغــم مــن تعهــد أبــداه مــن جانبــه 
ــه أحكامــه، إال  ــزام بالقانــون وبعــدم مخالفت بااللت
أن مــا وقــع منــه ومــا صــدر عنــه مــن دعــوة إىل 
ــدة  ــه أجن ــف يكشــف عــن أن لدي اســتخدام العن
وتوجيهــات باالســتمرار يف ذات النشــاط اإلجرامــي 
الــذي ســبق أن أديــن عنــه وآخريــن مبحاولــة 
قلــب نظــام الحكــم، وذلــك بالعمــل بجديــة ومــن 
ــوىض  ــارة الف ــور بإث ــة األم ــل تهيئ ــن أج ــد م جدي
ــقاط  ــة إس ــرار محاول ــاد لتك ــات يف الب واالضطراب

النظــام.
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وبنــاء عــى ذلــك وبعــد إطــاع النيابــة عــى 
التســجيات املرفقــة باملحــر فقــد أصــدرت أمــراً 
ــط وإحضــار املذكــور، وقامــت باســتجوابه يف  بضب
ــاركاته  ــكلته مش ــا ش ــوء م ــه يف ض ــور محامي حض
ــتخدام  ــلطة باس ــد الس ــة ض ــم تحريضي ــن جرائ م
الدســتوري  النظــام  لتغيــر  والرويــج  العنــف 
القائــم بالبــاد بالقــوة، وأمــرت بحبســه احتياطيــاً 

ــق. ــة التحقي ــى ذم ع

»النيابــة« تتهــم »شــريف« بالتحريــض 
علــى العنــف وتغييــر النظــام وتقــرر 

إيقافــه 15 يومــا

اتهمــت النيابــة العامــة القيــادي يف املعارضــة 
الســلطة  عــى  بالتحريــض  رشيــف  إبراهيــم 
النظــام  لتغيــر  والرويــج  العنــف  باســتخدام 
ــل أن تأمــر  ــاد بالقــوة، قب ــم بالب الدســتوري القائ

بحبســه 15 يومــا عــى ذمــة التحقيــق.

ورصح وائــل بوعــاي املحامــي العــام بالنيابــة 
الكليــة، بــأن النيابــة العامــة قــد تلقــت باغــاً مــن 
اإلدارة العامــة للمباحــث الجنائيــة بقيــام أحــد 
ــام  ــب نظ ــة قل ــة محاول ــم يف قضي ــوم عليه املحك
ــاء  ــل انته ــراً قب ــه مؤخ ــرج عن ــذي أف ــم وال الحك
مــدة محكوميتــه بعفــٍو ملــي، بالتحريــض بشــكل 
علنــي الســتخدام العنــف ضــد النظــام والســلطات 
يف الدولــة ومواجهتهــا حتــى املــوت، ودعــوة لتغير 
النظــام الدســتوري يف البــاد بالقــوة والحــث عــى 
تقديــم أقــى مــا ميكــن مــن تضحيــات يف ســبيل 

ذلــك.

وقــد جــاء يف البــاغ أيضــاً أن مشــاركته تلــك 
ــو  ــى العف ــاء ع ــه بن ــب إطــاق رساح ــاءت عق ج
امللــي، وعــى الرغــم مــن تعهــد أبــداه مــن جانبــه 

ــه أحكامــه، إال  ــزام بالقانــون وبعــدم مخالفت بااللت
أن مــا وقــع منــه ومــا صــدر عنــه مــن دعــوة إىل 
ــدة  ــه أجن ــف يكشــف عــن أن لدي اســتخدام العن
وتوجيهــات باالســتمرار يف ذات النشــاط اإلجرامــي 
الــذي ســبق أن أديــن عنــه وآخريــن مبحاولــة 
قلــب نظــام الحكــم، وذلــك بالعمــل بجديــة ومــن 
ــوىض  ــارة الف ــور بإث ــة األم ــل تهيئ ــن أج ــد م جدي
ــقاط  ــة إس ــرار محاول ــاد لتك ــات يف الب واالضطراب

النظــام.

وبنــاء عــى ذلــك وبعــد إطــاع النيابــة عــى 
التســجيات املرفقــة باملحــر فقــد أصــدرت أمــراً 
بضبــط وإحضــار املذكــور، وقامــت باســتجوابه يف 
ــاركاته  ــكلته مش ــا ش ــوء م ــه يف ض ــور محامي حض
ــتخدام  ــلطة باس ــد الس ــة ض ــم تحريضي ــن جرائ م
الدســتوري  النظــام  لتغيــر  والرويــج  العنــف 
القائــم بالبــاد بالقــوة، وأمــرت بحبســه احتياطيــاً 

ــق. ــة التحقي ــى ذم ع

تســليم  ترفــض  الســجن  إدارة 
علــي  الشــيخ  كتبهــا  مالحظــات 

دفاعــه لفريــق  ســلمان 

قــال عبداللــه الشــماوي عضــو هيئــة الدفــاع عــن 
أمــن عــام جمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية 
املعتقــل، الشــيخ عــي ســلامن، إن فريــق الدفــاع 
زار األخــر يف معتقلــه بســجن جــو الثلثــاء 14 
ــه«. ــى ُمحبي ــلّم ع ــو يُس ــوز 2015 »وه يوليو/مت

وأضــاف الشــماوي يف تغريــدات لــه عــرب حســابه 
عــى شــبكة التواصــل االجتامعــي »تويــر« إن 
فريــق الدفــاع أخــرب الشــيخ عــي ســلامن أن »إدارة 
الســجن )ســجن جــو( منعتــه مــن تســليمنا أوراقــاً 

تضمنــت ماحظاتــه ملرحلــة االســتئناف«.
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اعتقــال  مــن  قلقــة  واشــنطن 
»شــريف« ومحاكمــة »ميــالد« وإعادة 

ســلمان علــي  الشــيخ  محاكمــة 
اعتقــال  إن  األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  قالــت 
ــادي يف املعارضــة إبراهيــم رشيــف، واعتقــال  القي
ــاد،  ــد مي ــة مجي ــوز املعارض ــد رم ــة أح ومحاكم
القضيــة  فتــح  إعــادة  الــواردة عــن  والتقاريــر 
املرفوعــة ضــد زعيــم املعارضــة البحرينيــة، األمــن 
العــام لجمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية الشــيخ 
عــي ســلامن »تثــر مخــاوف جديّــة حــول القيــود 

ــن«. ــر يف البحري ــة التعب ــى حري ــة ع املفروض

وأضافــت يف بيــاٍن لهــا الثلثــاء 14 يوليو/متــوز 
ــر  ــه بالتقاري ــب في ــذي نرح ــت ال 2015 »يف الوق
األوليــة بخصــوص اإلفــراج عــن البحرينــي الناشــط 
ــل  ــا نواص ــب، إال انن ــل رج ــان نبي ــال اإلنس يف مج
ــة  ــرام حري ــى اح ــن ع ــة البحري ــجيع حكوم تش
التعبــر، وهــو حــق عاملــي منصــوص عليــه يف 
اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان، والعهــد الــدويل 
الــذي  والسياســية  املدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 

ــن«. ــه البحري ــت علي وقع

وختمــت الخارجيــة األمريكيــة بيانهــا بالقــول 
»إننــا أكدنــا وبشــكل مســتمر، عــى أن األحــزاب 
بشــكل  الحكومــة  تنتقــد  التــي  املعارضــة 
املجتمعــات  يف  حيويــاً  دوراً  تعلــب  ســلمي، 
ــن  ــة البحري ــن نحــث حكوم ــذا نح ــة، ل التعددي
ــر  ــة التعب ــة لحري ــوق العاملي ــة الحق ــى حامي ع
ــع  ــارص املجتم ــع عن ــث جمي ــام نح ــع، ك والتجم
ــلمي  ــر الس ــراط يف التعب ــى االنخ ــي ع البحرين
عــن الــرأي الســيايس، وإدانــة العنــف« عــى 

ــا. ــد قوله ح

استشــهاد الشــاب قاســم محســن 
إثــر انفجــار غامــض بمنطقــة العكــر

ــاء  ــوم األربع ــي فجــر الي استشــهد مواطــن بحرين
)15 يوليــو/ متــوز 2015( يف منطقــة العكــر يف 
حــادث تفجــر مــا تــزال مابســاته مجهولــة حتــى 
ــر  ــورة 14 فرباي ــاف شــباب ث الســاعة.  ونعــى ائت
الشــهيد الشــاب قاســم محســن مــن منطقــة 
العكــر الرقــي، داعيــاً للمشــاركة الواســعة يف 

ــييعه. ــم تش مراس

وقــال ناشــطون يف وســائل التواصــل االجتامعــي إن 
»دوي انفجــار غامــض ُســمع يف وقــت مبكــر مــن 
فجــر اليــوم األربعــاء يف منطقــة العكــر الرقــي«.

وفــارق الشــهيد قاســم محســن الحيــاة متأثــراً 
ــاب  ــال ش ــاء إىل إدخ ــارت أنب ــام أش ــه. في بجراح

ــاش. ــة اإلنع ــر غرف آخ

ــأن شــخصاً  ــة ب ــة البحريني وزعمــت وزارة الداخلي
ــل »إثــر انفجــار قنبلــة كان يحــاول زراعتهــا يف  قُت
منطقــة العكــر الرقــي مســتهدفاً حيــاة الرطة«، 
مضيفــًة إن »الجهــات املختصــة تبــارش إجراءاتهــا«.

ويصعــب التأكــد مــن مــدى دقــة املعلومــات 
املتوافــرة حــول الحادثــة إذ ترفــض الســلطات 
األمنيّــة قيــام جهــات مســتقلة بالتحقيــق يف هــذه 

الحادثــة وحــوادث أخــرى مشــابهة.
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ســفيرة أمريــكا فــي مجلــس األمــن 
تــرى تناقضــًا فــي اإلفــراج عــن »رجب« 

واســتهداف رمــوز المعارضة
انتقــدت ســفرة أمريــكا يف مجلــس األمــن ســامنثا 
بــاور »حملــة الحكومــة عــى ثاثــة مــن قيــادات 
املعارضــة يف البحريــن« يف إشــارة منهــا إىل اعتقــال 
ــف، ومحاكمــة  ــم رشي ــادي يف »وعــد« إبراهي القي
وإعــادة  ميــاد،  مجيــد  الوفــاق  يف  القيــادي 
محاكمــة زعيــم املعارضــة يف البحريــن الشــيخ عــي 

ســلامن.

ــى  ــابها ع ــرب حس ــا ع ــدة له ــاور يف تغري ورأت ب
شــبكة التواصــل االجتامعــي »تويــر« األربعــاء 
ــة  ــال حكوم ــاً يف أفع ــوز 2015 تناقض 15 يوليو/مت
البحريــن التــي »أفرجــت عــن الناشــط نبيــل 
رجــب، لكنهــا يف املقابــل شــّنت حملــة عــى ثــاث 
ــة  ــة حكوم ــة«، حاثّ ــارزة يف املعارض ــخصيات ب ش
البحريــن عــى »حاميــة حريــة التعبــر« عــى حــد 

ــا. وصفه

يذكــر أن الخارجيــة األمريكيــة أبــدت يف بيــان لهــا 
ــادة  ــن إع ــا م ــوز 2015 قلقه ــاء 14 يوليو/مت الثلث
ــلامن،  ــي س ــيخ ع ــة الش ــم املعارض ــة زعي محاكم
ــم  ــة إبراهي ــارز يف املعارض ــادي الب ــال القي واعتق
رشيــف، ومحاكمــة عضــو األمانــة العامــة لجمعيــة 

ــاد. ــد مي الوفــاق مجي

شــريف:  إبراهيــم  مــع  حــوار  آخــر 
مشــروع ولــي العهــد ليس مشــروع 

المعارضــة
العمــل  لجمعيــة  الســابق  العــام  األمــن  قــال 
ــف،  ــم رشي ــد«، إبراهي ــي »وع ــي الدميقراط الوطن
ــه يقيــم ويل عهــد البحريــن ســلامن بــن حمــد  إن
ــه  ــة كـ«رجــل إصاحــي«، لكــن »مروع آل خليف

ــة«. ــروع املعارض ــس م لي

وقــال يف حــوار مــع صحيفــة »الطليعــة« الكويتيــة 
نــر اليــوم األربعــاء )15 يوليــو/ متــوز 2015(، 
ــه مجــدداً فجــر يــوم األحــد املــايض،  قبيــل اعتقال
اإلصاحــات،  بعــض  يحقــق  أن  »يريــد  إنــه 
ــد، إال أن  ــدى البعي ــى امل ــر ع ــتوعب املخاط ويس
هنــاك منطــاً معينــاً تحكــم بــه العائلــة املالكــة يف 

ــه«. ــوَّدت علي ــن تع البحري

بــن  فجــوة ورشخــاً  »هنــاك  أن  ورأى رشيــف 
جســور  إىل  يحتــاج  قــد  والدولــة،  املعارضــة 
كثــرة، ال يســتطيع أي أحــد بناءهــا«، مؤكــداً »أن 
ــيطول  ــرر س ــمل، ألن ال ــّم الش ــة لل ــاك فرص هن
ــة نــوع  ــاً إىل تنمي الجميــع، حكومــة وشــعباً، داعي
ــام  ــتوى النظ ــى مس ــراتيجي ع ــر االس ــن التفك م

والدوائــر اإلصاحيــة«.

وتابــع بــأن »درجــة التســامح لديــه ولــدى اإلخوان 
السياســية  الجمعيــات  وأن  كبــرة،  الســجن  يف 
املعارضــة لديهــا مســتوى عــاٍل مــن املرونــة، لكنهــا 
ال تســتطيع التنــازل عــن حقــوق النــاس، وبإمكانها 
ــي  ــذا ال يعن ــة، وه ــول انتقالي ــى حل ــاوض ع التف
تنازلهــا عــن الحــل النهــايئ، أو عــن حقهــا يف وجــود 
الصاحيــات،  حكومــة منتخبــة وبرملــان كامــل 

http://mirror.no-ip.org//news/25173.html
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والعقــاء يف النظــام يفهمــون هــذا األمــر جيــداً«. 
فيــام يــي مقتطفــات مــن الحــوار معــه:

ماذا تخربنا عن االعتقال واإلفراج؟

- صــدر العفــو مبناســبة حلــول شــهر رمضــان، بعــد 
ــدة،  ــرات ع ــي مل ــراج عن ــن اإلف ــار ع ــاعة أخب إش
ــرة مل يكــن  ــة، وهــذه امل ــا كاذب ــت كله ــا كان لكنه
متوقعــاً، خصوصــا أننــي قضيــت ثاثــة أربــاع 
ــول إن  ــون تق ــادة يف القان ــاك م ــرة، إال أن هن الف
ــن  ــى األم ــراً ع ــكل خط ــي »أال يش ــوم ينبغ املحك
ــك؟، فمــن اتخــذ  ــن يحــدد ذل ــي«، لكــن َم الوطن
قــرار ســجني، هــو نفســه َمــن يحــدد ذلــك.. وبعــد 
ــرة  ــاع الف ــة أرب ــي 6 أشــهر عــى قضــايئ لثاث ُم
يف الســجن أقنعــت نفــي أننــي ســأنهي مــدة 
الحكــم كلهــا، علــامً بأننــا دخلنــا يف إرضابــات عــن 
الطعــام والزيــارات، فنضالنــا الخارجــي اســتمر 
الســجن، وهنــاك ســجناء  معنــا حتــى داخــل 
ــن  ــة كان م ــاة اليومي ــوم، ويف الحي ــوا 100 ي أرضب
ــوم واحــد، ولكــن يف  ــاً يف ي ــرأ كتاب الصعــب أن نق
الســجن األمــر مختلــف، بحيــث كنــت أقــرأ نحــو 
ــش  ــا، واســتطعنا التعاي 5 كتــب وأكتــب ملخصاته

ــاة الســجن. ــع حي م

هــل توافــرت لكــم كرمــز ســيايس بعــض وســائل 
الراحــة يف الســجن؟

ــن  ــو م ــكري، وه ــن« العس ــجن »القري ــا يف س  كن
مخلفــات الربيطانيــن، وتــم تســليمه لقــوة الدفاع، 
ــات،  ــت املعتق ــة فتح ــامة الوطني ــرة الس ويف ف
وتــم إدخــال مجموعــة مهمــة مــن املعتقلــن، وأنــا 
ــن، وبعــد صــدور األحــكام  ــم يف ســجن القري منه
ــا  ــن م ــبة للمعتقل ــا بالنس ــت مدده ــي تراوح الت
بــن 5 إىل 15 ســنة، حيــث حكــم عــيَّ بحكــم 

درجــة أوىل بـــ 5 ســنوات، وبعدهــا انتقلنــا إىل 
القريــن  ســجن  ألن  املركــزي،  »جــو«  ســجن 
عســكري، والقانــون يقــول إنــه يجــب أن نســجن 
ــا إىل  ــة، ونقلن ــات وزارة الداخلي ــدى مؤسس يف إح
ــدأت  ــذي ب ــاك يف نوفمــرب 2011، يف الوقــت ال هن
لجنــة »بســيوين« تحقيقاتهــا، وبالتــايل يف فــرة 
لنــا مكاســب، وحاولنــا أن  دخولنــا الســجن حصَّ
ــن  ــا ع ــوا عزلن ــة حاول ــا، ويف البداي ــظ عليه نحاف
ــك  ــا أن ذل ــن.. ويف تقديرن ــجناء اآلخري ــة الس بقي
ــوع  ــه موض ــار أن ــى اعتب ــن؛ األول ع ــع ألمري يرج
ســيايس، ويجــب أال ينتــر يف الســجن، وفصــل 
ــو أن  ــاين، ه ــر الث ــد.. واألم ــن القواع ــادات ع القي
القيــادات،  مــع  التفــاوض  أرادت  إن  الحكومــة 

ــد. ــكان واح ــوا يف م ــب أن يكون فيج

يف هــذا الســجن، ال يوجــد ازدحام أســوة بالســجون 
األخــرى، وتــم وضــع كل ســجينن يف غرفــة، بينــام 
بقيــة الغــرف كانــت تضــم 4 مســاجن وأكــر، ومل 
ــدة،  ــة واح ــل غرف ــخصن داخ ــا كش ــن وضعن يك
ــن  ــا، ومل تك ــة يف عزلن ــا رغب بســبب االزدحــام، إمن
ــة  ــا يف البداي ــجن، فتفاوضن ــة يف الس ــاك مكتب هن
ــُت يل  ــد، وعمل ــا عــى مــا نري ــك، وحصلن عــى ذل
مكتبــة مدنيــة تضــم نحــو 70 كتابــاً، وعــادة يحــق 
ــا يســألونني  ــت عندم ــب، وكن ــكل معتقــل 4 كت ل
ــول إن  ــراءة، أق ــب والق ــي للكت ــن ســبب حاجت ع
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معلومــايت ناقصــة و»إنــايئ« فــارغ، وعندمــا بــدأت 
الكتابــة الفعليــة جــاء العفــو.

هل حصل حوار بينكم وبني السلطة؟

 كا، مل يتــم ذلــك، لكــن وجــود 13 شــخصاً يف 
ســجن واحــد، هــو أمــر يثــر التســاؤل، إذا مل تكــن 
لديهــا النيــة ملحاورتهــم. ففــي التســعينات، وضعوا 
مجموعــة مــن القــوى »الشــيعية« يف مــكان واحــد، 

وبــدأوا يتحــاورون معهــم.

اآلن، السؤال املهم هو ماذا بعد هذه املرحلة؟

لكــن  بتجربــة مؤملــة،  التســعينات مررنــا  - يف 
عندمــا تــوىل امللــك حمــد طــرح يف عــام 2001 
قريــة  زار  وعندمــا  الوطنــي،  امليثــاق  مــروع 
تــم  القــرى،  مــن  أخــرى  ومجموعــة  »ســرة« 
اســتقباله بحفــاوة كبــرة، ولدينــا تجربــة مــن 
املواطنــن،  مســتوى  عــى  حتــى  التســامح، 
واملجتمــع البحرينــي، تاريخيــاً، مجتمــع متســامح، 
فامللــك عندمــا خطــا خطــوة، خطــا النــاس خطــوة 
أكــرب، والقيــادات التــي خرجــت مــن الســجون يف 
ــن  ــامحة، لك ــية متس ــت بنفس ــرة خرج ــك الف تل
ــر  ــامح والخ ــة التس ــان: نزع ــه نزعت ــان لدي اإلنس
ونحــن  واالنتقــام،  الكراهيــة  ونزعــة  واملحبــة، 
ــراع  ــذا ال ــن، وه ــن النزعت ــن هات ــارع ضم نتص
موجــود يف كل واحــد فينــا، وكل شــخص يحــاول أن 
ينمــي نزعــة عــى حســاب األخــرى، لذلــك يجــب 
أخذنــاه  فــإذا  »االنتصــاف«،  نختــار صيغــة  أن 
االنتقــام  يعــزز  ذلــك  فــإن  خاطئــة،  بطريقــة 
ــروري أن  ــن ال ــه م ــد أن ــك أعتق ــة، لذل والكراهي
ــع،  ــي مرتف ــقف أخاق ــى س ــة ع ــظ املعارض تحاف
ــة  ــن، فقضي ــى اآلخري ــة ع ــون متقدم ــث تك بحي
ــا  ــأذى منه ــن ت ــون َم ــا، ك ــي قضيتن ــن ه املجنس

هــو املجتمــع البحرينــي، بــكل فئاتــه؛ الُســنية 
ــب النســيج االجتامعــي،  والشــيعية، بهــدف تخري
مجلــس  يف  تناقــش  اآلن  الحكومــة  أن  لدرجــة 
ــس ال  ــرة أن املجن ــورى فك ــس الش ــواب ومجل الن
ــرور  ــد م ــة اإلســكانية، إال بع يحصــل عــى الخدم
10 ســنوات عــى تجنيســه، فحتــى يف موضــوع 
تتعصــب  أال  املعارضــة  عــى  يجــب  التجنيــس 
لدرجــة كبــرة ضــد املجنســن، فالحكومــة أعطتهــم 
ــيحل  ــاذا س ــك؟ وم ــون ذل ــل يرفض ــوازات، فه ج
بأوالدهــم؟ هــل ســيكون مصرهــم كــام »البــدون« 
يف الكويــت؟ فالتســامح يجــب أن يتجــاوز العديــد 
ــن  ــت تتضم ــات فتح ــاك ملف ــا، وهن ــن القضاي م
ــامح  ــة التس ــع، فدرج ــى املجتم ــراً ع ــراً خط تأث
الســجن  يف  اإلخــوان  ولــدى  عنــدي  املوجــودة 
ــع  ــمة املجتم ــامح س ــإن التس ــا، ف ــن هن ــرة، م كب
البحرينــي والتيــارات السياســية، وليــس لدينــا 

مخاطــر وبإمكاننــا تجــاوز املوضــوع.

ــل  ــداً، يف ظ ــة ج ــة مهم ــدة الوطني ــألة الوح مس
محاولــة الســلطة تصويــر أن مــا يــدور يف الشــارع 
البحرينــي، هــو عبــارة عــن رصاع طائفــي، وليــس 
ــة،  ــات دميقراطي ــب بإصالح ــة تطال ــة معارض حرك

كيــف يتــم التعامــل مــع هــذه املســألة؟

- الــرخ الطائفــي يف البحريــن تــم تجــاوزه يف 
الخمســينات والســتينات والســبعينات مــن القــرن 
املــايض، وأعتقــد أن املجتمــع الكويتــي مــرَّ بهــذه 
املرحلــة، وعندمــا كانــت الدولــة تحتضــن الجميــع 
ــه  ــاك ســبب ألن يلجــأ اإلنســان لهويت مل يكــن هن
ــت تقــوم  ــة كان ــه، ألن الدول ــاع عن ــه للدف وطائفت
يف  متيــز  الدولــة  بــدأت  عندمــا  لكــن  بذلــك، 
الثامنينــات، بســبب الثــورة اإليرانيــة و»الكعكــة« 
ــة بعــد الطفــرة التــي حدثــت، وعندمــا  االقتصادي
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أرادات توزيــع هــذه الكعكــة، مل تســتطع توزيعهــا 
عــى الجميــع بالعــدل، فبــدأت تختــار املوالــن لها، 
يف الوقــت الــذي تعــززت فيــه املفاهيــم الطائفيــة، 
وهــذا حــدث يف كل دول الخليــج العــريب، وكل 
ــك،  ــة يف ذل ــا مام ــت هوياته ــي تبن ــراف الت األط

ــن. ــرة مــن املواطن ــايل همشــت طائفــة كب وبالت

مــا مالمــح العمــل املشــرك بــن قــوى املعارضــة يف 
الفــرة املقبلــة؟ وكيــف تراها؟

ــات السياســية املعارضــة،  - عــى مســتوى الجمعي
مــا  يف  كبــرة  تنســيق  درجــة  لديهــم  أن  أرى 
بينهــم، كتوحيــد الوثائــق والبيانــات املشــركة، 
وهــذا بدأنــاه منــذ فــرة طويلــة، وليــس بجديــد، 
وأحــد أســباب عــدم قــدرة الحكومــة عــى اخــراق 
املعارضــة، هــو توحدهــا، وأكــر املعارضــن اعتــداالً 
ــا تعرضــه الســلطة، فمســتوى التنســيق  يرفــض م

ــره. ــكان تطوي ــد، وباإلم جي

كيف ميكن بناء جسور بن الُسنة والشيعة؟

- عــى مســتوى الجســور بــن املجتمعــن؛ الُســني 
والشــيعي، وبــن املعارضــة والدولــة، هنــاك فجــوة 
ال  كثــرة  جســور  إىل  بحاجــة  موجــود  ورشخ 
يســتطيع أي أحــد بناءهــا، فليــس بإمــكان شــخص 
ــع  ــور م ــاء جس ــيعية بن ــة الش ــن الطائف ــد م واح
الطائفــة الُســنية، مــن دون تعزيــز هويتــه، وأقــول 
ــت  ــا تغلب ــا، إال أنه ــن مجتمعن ــة جــزء م إن الهوي
ــايس  ــبب أس ــة، لس ــة الجامع ــة الوطني ــى الهوي ع
ــايل  ــة يف املجتمــع، وبالت يكمــن يف سياســات الدول
ــاك  ــة، وهن ــاء طويل ــة بن ــاول، وهــي عملي ــا أح أن
االقتصــادي، حيــث  كامللــف  ملفــات مشــركة، 
تعــاين الحكومــة عجــزا كبــرا، والحــل كان بوقــوف 
دول الخليــج إىل جانبهــا، ومل تقــّر، لكــن ال يــزال 

هنــاك عجــز، وإذا »تســلفوا« ســيعيش أبناؤنــا 
عــى بســاط الفقــر.. ولحــل هــذا امللــف، نحتــاج 
إىل توافــق اجتامعــي، بحيــث يُقــدم الجميــع عــى 
ــَر بعــد مقــدار  التضحيــة، والحكومــة لألســف مل ت
ــرة  ــت قص ــط ليس ــعار النف ــة أس ــة، ألن أزم األزم
اقتصــادي  فلدينــا وضــع  بــل طويلــة،  املــدى، 
صعــب وســيئ، ويجــب حــل األزمــة اآلن، وليــس 
بعــد 5 أو 10 ســنوات، فهنــاك فرصــة للــّم الشــمل، 
ــاول  ــعباً، فلنح ــة وش ــنترر، حكوم ــا س ــا كلن ألنن
ــى  ــراتيجي ع ــر االس ــن التفك ــاً م ــي نوع أن ننم
اإلصاحيــة، وهــذه  والدوائــر  النظــام  مســتوى 
املرحلــة  يف  الحكومــة  أمــام  مخاطــر  ســتكون 

ــة. القادم

ــر.. وإذا  ــاك مخاط ــن، هن ــتوى الطائفت ــى مس وع
أحســنا اختيــار امللفــات وجعلهــا هــي صانعــة 
جســور، وذلــك لــن يتــم إال مــن خــال التيــار 
التيــار  كونــه  مبحيطــه،  الدميقراطــي  الوطنــي 
الــذي يتــزاوج فيــه الشــيعي والُســني، وتجمعهــام 
صداقــات عميقــة فيــه، وهــو تيــار مقبــول، كونــه 
صاحــب رســالة، ويجــب أن يكــون هنــاك تعايــش 
وتســامح يف إطــار دولــة مدنيــة، وهنــاك حاجــة إىل 
جســور مــع الطــرف اآلخــر يقــوم بهــا شــخص لــه 
ــات ليســت موجــودة  ــات، وهــذه املواصف مواصف
اليــوم، إال يف التيــار الوطنــي الدميقراطــي واملحيــط 
الواســع املوجــود فيــه، ونحــاول تشــجيع َمــن 
ــة  ــن اآلن يف مرحل ــال، ونح ــذا املج ــون يف ه يعمل
ــات  ــك عــرب مكون ــم ذل ــاء، واملهــم أن يت إعــادة بن
ــاء  ــة بن ــة واملجتمــع، فعملي ــن الدول املجتمــع، وب
ــع املســتويات  ــم عــى جمي الجســور يجــب أن تت
ــم  ــن امله ــك م ــة، لذل ــارات الدميقراطي ــل التي داخ
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إعــادة بنــاء العاقــة بــن مكونــات املجتمــع، ومــن 
ــة. ــم مــع الدول ث

مــت مــن 2011 إىل اليــوم، وال  قــوى املعارضــة قدَّ
ــول  ــات ح ــق واملرئي ــن الوثائ ــة م ــزال، مجموع ت
الوضــع يف البحريــن واملســار الحــايل، ويف املقابــل 
كان هنــاك حــراك شــعبي عــى أرض الواقــع، لكــن 
ــك  ــا تعليق ــا، م ــراك اختفي ــات والح ــذه املرئي ه

عــى ذلــك؟

- الحــراك مل يختــِف، واليــزال موجــوداً، لكنــه فقــد 
ــن  ــم ع ــن نتكل ــه، ونح ــن إمكانات ــراً م ــزءاً كب ج
3000 شــاب أغلبيتهــم يف الســجن، وعــدد ســكان 
البحريــن 600 ألــف، وفيهــا 300 ألــف رجــل، 
ومــن كل 100 رجــل هنــاك رجــل يف الســجن، 
ومــن ســن الشــباب مــن 3 إىل 4 يف الســجن، ومــن 
150 ألــف شــيعي هنــاك 3000 معتقــل، والبعــض 
منهــم تــم ســحب جنســياتهم، فنحــن نتكلــم عــن 
ــد أن  ــن املؤك ــل، وم 2 مــن كل 100 شــيعي معتق
ــر  ــف األم ــتطيع وص ــن ال أس ــف، لك ــم يضع الزخ
ــات  ــو اإلصاح ــر نح ــروح التغي ــكل، ف ــذا الش به
مشــكلة  هــي  وهــذه  مرتفعــة،  الدميقراطيــة 

ــلطة. الس

كــام أن جــذور املعارضــة ضاربة يف املجتمــع، وأحد 
ــي،  ــش الطائف أســباب رضب الجــذور، هــو التهمي
واملجتمــع الشــيعي تحديــداً، فهو مجتمــع مهمش، 
وليــس لديــه حــل ســوى أن يكــون معارضــاً، وَمــن 
يتابــع املجتمــع البحرينــي ويفهمــه، يجــد أنــه 
»جمــرة«، وفوقــه طبقــة مــن الرمــاد، فمجــرد أن 

تنفــخ عليــه، تــرى هــذه الجمــرة.

ــت  ــو كان ــة ل ــول أيضــا إن املعارضــة البحريني ونق
ــة، لتــم القضــاء عليهــا يف 2011، واملجتمــع  نخبوي

البحرينــي مجتمــع والد للمعارضــة، والحكومــة 
تشــكك بوالئهــم، والتلميــح بــوالء النــاس يدفعهــم 

ــن. ــوا معارض ألن يكون

قلــت إن البحريــن تقــف عــى جمــرة، وأي هــزة 
تشــعلها.. فهــل ســتظل الحكومــة عــى موقفهــا؟ 

ــادرة إلطفائهــا؟ أال توجــد مب

 ال أعــرف، لكــن ويل العهــد، بتقييمــي، رجــل 
إصاحــي إىل حــد مــا، لكــن مروعه ليــس مروع 
املعارضــة، لكنــه قطعــاً ليــس مروعــاً أمنيــاً، 
ويريــد أن يحقــق بعــض اإلصاحــات، ويســتوعب 
ــاك منطــاً  ــد، إال أن هن املخاطــر عــى املــدى البعي
معينــاً تحكــم بــه العائلــة املالكــة يف البحريــن 

ــه. ــوَّدت علي تع

ــة  ــادة الثق ــا إلع ــل عليه ــن العم ــور ميك ــاك أم هن
بــن كل األطــراف، تدريجيــا، ومنهــا مثــاً االتفــاق 
ــوب  ــا املطل ــاءل؛ م ــواء«، ونتس ــد األج ــى »تربي ع
مــن املعارضــة والحكومــة، فالبلــد يف حالــة أزمــة، 
وهــذه كارثــة، ومــن يديــر أزمــة ال يســتطيع 
أن يديــر تنميــة، فالتنميــة تحتــاج إىل اســتقرار 
ســيايس، لذلــك ميكــن أن تدعــو املعارضــة جميــع 
ــة  ــة وطني ــى مصالح ــون ع ــا مقبل ــا، بأنن أنصاره
تســبق التســوية السياســية، التــي تتطلــب التهدئــة 
ــوم  ــة نق ــا دور كمعارض ــراف، وعلين ــن كل األط م
بــه، وكذلــك الحــال بالنســبة للســلطة التــي عليهــا 
ــة مــن  ــن، بداي العمــل عــى إطــاق رساح املعتقل
ــاع  ــة أرب ــى ثاث ــن أنه ــاء، وم ــن والنس ــار الس كب
ــد  ــراج تعي ــة انف ــق حال ــدف خل ــم، به ــدة منه امل
الثقــة بــن املجتمــع والدولــة وأجــواء إيجابيــة 

ــاوض. ــمح بالتف تس

ــجن،  ــدي 3000 س ــول ل ــلطة ال تق ــوري، الس بتص



25

بــل تقــول لــدي 3000 رهينــة، وهــذا النــوع مــن 
التفكــر يعيــق التفاهــم مــع الســلطة، لذلــك يجب 
عــى الســلطة التخــي عــن مجموعــة مــن األفــكار، 
إذا أرادت بالفعــل بنــاء جســور بــن املجتمــع 
وبينهــا، كــام أن التســوية السياســية تحتــاج إىل 

ــة ومعالجــة الوضــع الحــايل. مصالحــة وطني

ــورات  ــا التص ــلطة، م ــع الس ــوار م ــألة الح يف مس
التــي ميكــن أن تطرحهــا املعارضــة للحــوار القادم؟ 

هــل ســتقدم تنــازالت أم ستتمســك مبوقفهــا؟

- ال أســتطيع التكلــم باســم املعارضــة، كــوين بعــد 
ــد  ــاك العدي ــجن هن ــنوات يف الس ــن 4 س ــر م أك
مــن األمــور الغائبــة عنــي، لكــن أرى أن ردود 
األفعــال جيــدة، والوضــع يحتــاج إىل دراســة أكــر.

براحــة، الوضــع صعــب، والجمعيــات السياســية 
املعارضــة لدينــا لديهــا مســتوى عــاٍل مــن املرونــة، 
لكــن ال توجــد مرونــة يف املطالبــات، والقــادة 
السياســيون وكاء وليســوا أصــاء، والجمعيــات 
ال تســتطيع التنــازل عــن حقــوق النــاس، لكــن 
بإمكانهــا التفــاوض عــى حلــول انتقاليــة، وهــذا ال 
ــن  ــايئ، أو ع ــل النه ــن الح ــت ع ــا تنازل ــي أنه يعن
حقهــا يف وجــود حكومــة منتخبــة وبرملــان كامــل 
ــذا  ــون ه ــام يفهم ــاء يف النظ ــات، والعق الصاحي

ــداً. ــر جي األم

العمل النضايل يحتاج إىل شباب وجيل ملتزم

ــف،  ــم رشي ــي إبراهي ــارض البحرين يف ســؤال للمع
عــام إذا كان العمــل الــرسي قــد عــاد مجــددا، 
مميــزات  ومــن  انتهــى،  الــرسي  العمــل  قــال: 
ــا  ــق، وم ــت إىل التحقي ــي ذهب ــي أنن العمــل العلن
ــة  ــات ال يتجــاوز 1 يف املائ ــم مــن معلوم ــه له قلت
مــام ميكــن أن يعرفــوه مــن خــال اإلنرنــت، ومــا 

ــة  ــروح النضالي ــاء ال ــوم هــو إحي ــوب الي هــو مطل
وإعطــاء كل صاحــب حــق حقــه، ســواء كان شــيعياً 
ــه،  ــاج إلي ــا نحت ــر م ــو أك ــا ه ــنياً، وإحيائه أو س
ــد  ــة مل تع ــامء القدمي ــة الص ــكار األيديولوجي واألف
ــة  ــج، وجمعي ــى برام ــل ع ــوم نعم ــة، والي صالح
العمــل الوطنــي الدميقراطــي )وعــد( تضــم كل 
لديــه  ليــس  الحــايل  الجيــل  أن  كــام  الفئــات، 
ــا، وليــس لديهــم  ــذي كان موجــوداً فين ــزام ال االلت
نََفــس طويــل، والعمــل النضــايل يحتــاج إىل شــباب 
يفكــرون عــى املــدى البعيــد، كونهــم ميلكــون 
إمكانــات ومؤهــات أكــرب مــام هــي موجــودة 
ــاج إىل الشــباب، وإىل تشــكيل  ــا، فنحــن نحت عندن
ــت  ــة قدم ــادات الحالي ــدة، ألن القي ــادات جدي قي
ــن  ــزم، ونح ــل ملت ــاج إىل جي ــا، ونحت ــا لديه كل م
ــة  ــرى أن الهوي ــي ن ــي الدميقراط ــار الوطن يف التي
الوطنيــة همشــت بعــض الطوائــف، وباتــت هنــاك 

ــة. ــة وفرعي ــات طائفي هوي
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هــي مذكــرات أربعــة أيــام. أربعــة أيــام بالتــامم إلرضاب مســتمر ينفــذه ســجن ســيايس منــذ 111 يومــاً. 
روى فيهــا الدكتــور عبدالجليــل الســنكيس، القيــادي يف »حــق«، جانبــاً مــن مكابداتــه يف الســجن. مــع 
الضبــاط، مــع األطبــاء، مــع املمرضــن، مــع منتــديب األمانــة العامــة للتظلــامت. شــخصيّات مختلفــة عليــه 
االحتــكاك بهــا، ومحاورتهــا ورمبــا مواجهتهــا. إرصاره عــى لبــس زيّــه املــدين، ال الجنــايئ، ترميــز مكثــف 
لصمــود أســطوري. »جــوايب هــو نفــس جــواب أمــس«، هكــذا رّد الســنكيس حــن قــّرروا اختبــار إرادتــه. 
بــن أن تُكــرس باســتغال حاجتــه إىل العــاج وإلباســه »زيّهــم«، أو يتصلّــب لكــن عــى حســاب صحتــه 
ــة  ــامت »لســتم جه ــدوب التظل ــع من ــه م ــايس املــدين«. جدال ــك بلب ــا مل يكــن ذل ــه »ال، م ــار إرادت اخت
ــة  ــي أحذي ــل ملّمع ــرروا العم ــاس ق ــه أن ــة يف وج ــة فاقع ــوب« صفع ــاء العي ــون إخف ــتقلة وتحاول مس
للديكتاتوريــة. »ال أنــا طلبــت منكــم ذلــك، وال عائلتــي«. ويف املذكــرات، ســيجد القــاريء وصفــاً دقيقــاً 
يضعــه الســنكيس لزياراتهــم الزائفــة. فيــام يــي تعيــد »مــرآة البحريــن« توظيــب ونــر يوميــات الدكتور 

عبدالجليــل الســنكيس مــع اإلرضاب عــن الطعــام بعــد إتاحتهــا مــن قبــل محاميــه محمــد التاجــر.

4 يوليــو/ متــوز 2015: طلبــت أن أكتــب إلدارة الســجن بخصــوص تقديــم زيــاريت املتوقعــة يــوم الخميــس 
ــل الســنكيس(  ــي حســن )عبدالجلي ــارة األهــل البن ــت زي ــا وق ــك ملصادفته ــوز 2015 وذل ــو/ مت 9 يولي
الســجن )أيضــاً(. رفضــت املمرضتــان توفــر ورقــة وقلــم وذلــك لوجــود أمــر جديــد مبنــع توفــر األوراق 
ــد  ــو. بع ــه رادي ــض لدي ــام والبع ــة وأق ــام مختلف ــر بأحج ــم دفات ــرون لديه ــجناء اآلخ ــام يل. الس واألق

يوميــات مضــرب عــن الطعــام لـــ111 يومــًا: بقلمــي 
الســنكيس« عبدالجليــل  »أنــا  ودواتــي  أكتــب  1

http://mirror.no-ip.org//news/25056.html
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املامحكــة والــراخ تــم توفــر قطعــة ورقــة صغــرة وقلــم ملخاطبــة اإلدارة 

وأرســلت الرســالة يف نفــس اليــوم.

5 يوليــو/ متــوز 2015: اتصــل يب النقيــب ســامر األردين وأخــربين بقبــول طلبي 

ــي،  ــاء أمــس حســب طلب ــوم الثاث ــارة لتكــون ي ــب للزي ــه ســيتم الرتي وأن

ــارة برئاســة املــازم حمــد الــذوادي يصــدر  لكــن هــذا مل يتــم. فقســم الزي

أوامــر بــأن تكــون الزيــارة يل كل أســبوعن أو أكــر وأن يكــون اختيــار األيــام 

بحســب مــا يــرون وليــس بحســب مــا يناســب يل. وللعلــم فقــد تــم حرمــاين 

مــن حــق زيــارة التعزيــة لهــذا الســبب. املهــم، تحــدث النقيــب ســامر عــن 

اإلرضاب وعــن عــدد أيــام اإلرضاب كــام لــو أنــه ال يعلــم. فقلــت أكــر مــن 

100 يــوم فقــال بســبب الــزِّي والقيــد والتفتيــش بــاإلدارة؟ فقلــت لــه نعــم. 

ــت يف األمــر  ــه ليــس مبقــدوره الب ــال إن هــذا إجــراء يف كل الســجون ألن ق

ــن(  ــق حس ــة ح ــام حرك ــن ع ــي و)أم ــه بأنن ــجن. أخربت ــر الس ــى مدي وحت

مشــيمع ال نلبــس اللبــاس وال القيــد وكذلــك التفتيــش املهــن منــذ قدومنــا 

ــال  ــب مــع اإلدارة. ق ــاين 2011 وهــذا ترتي ــن الث الســجن يف نوفمــرب/ تري

إن الوضــع تغــر ثــم عــرج عــى موضــوع األغــراض وقــام يســجل األغــراض. 

ــا  ــال ســرتب جلبه ــان، وق ــان، كتاب ــح الجن ــر، مفاتي الشــامبو، األقــام، الدف

ــا )لكــن( لحــد  لــك. وطلــب منــي عــرب الرطــي املوجــود أن أكتــب خطاب

ــذا  ــة به ــالة الخامس ــي الرس ــذه ه ــم فه ــب أي يشء. للعل ــم جل اآلن مل يت

ــي  ــد، زارتن ــوم األح ــس الي ــا. يف نف ــتجابة له ــم االس ــا مل يت ــوص وكله الخص

ــة لفحــص مشــكلة تســاقط الشــعر بســبب  ــة مري ــراض جلدي ــة أم طبيب

اإلرضاب، وكذلــك بســبب عــدم توافــر شــامبو ألكــر مــن شــهرين فأوصــت 

بأخــذ أقــراص أوميغــا omega3 3 )فيتامــن e( و شــامبو طبــي ضــد تســاقط 

الشــعر anti hair fall. وقــد تــم جلــب الشــامبو مــن صيدليــة خــارج 

. e املستشــفى وقــد بــدأت اســتعمله وكذلــك أخــذ أقــراص أوميغــا فيتامــن

6 يوليــو/ متــوز 2015: تــم إيقاظــي منــذ الصبــاح إلخبــاري بقــدوم مرافــق 

ــراض  ــاء استشــاري أم ــن جــو ألخــذي للمستشــفى العســكري للق ــي م طب

الــدم Haematology لفحــص ســبب تناقــص كريــات الــدم البيضــاء ونقــص 

املناعــة، ولكــن )قالــوا يل إنــه( يجــب عــي أن ألبــس لبــاس الســجن. فقلــت 

لهــم أنــا أود الذهــاب للعســكري ولكــن كــام كنــت أذهــب مــن قبــل، أي 

بلبــايس املــدين. فرفضــوا ذلــك ورفضــوا أخــذي للعســكري رغــم أنــه موعــد 



عاجــل طلبــه الطبيــب املعالــج يل يف عيــادة القلعــة، وهــو الدكتــور إيــاس 

كــامل  عراقــي الجنســية.

7 يوليــو/ متــوز 2015: منــذ الصبــاح جــاءت املمرضــة مــع الرطــي املرافــق 

ــة.  ــدي يف املستشــفى العســكري بقســم الباطني ــاري بوجــود موعــد ل إلخب

ــاس الســجناء وأيضــا  ــس لب ــي لب ــه( يجــب ع ــب بأن ــادت الطل ــن )أع ولك

لبــس القيــد الحديــدي؛ فقلــت لهــم: جــوايب هــو نفــس جــواب أمــس. أنــا 

ال أرفــض العــاج وال أرفــض الذهــاب للعســكري ولكــن بلبــايس املــدين كــام 

كنــت أذهــب يف الســابق. وقــد رفضــوا أخــذي للعــاج مــرة أخــرى.

]يف وقــت الحــق[ دخــل عــي موظــف مــن األمانــة العامــة للتظلــامت خالــد 

إليــاس. وهــو شــخص مهــذب فألقــى التحيــة وكان ينادينــي دامئــا دكتــور، 

فقلــت لــه أنــا لــدي موقــف مــن التظلــامت وهــي جهــة غــر مســتقلة وإمنــا 

تحــاول أن تغطــي عــى الــوزارة وإدارة الســجون يف محاولــة إلخفــاء العيوب. 

قــال نعــرف ونحــرم وجهــة نظــرك فقلــت لــه أنــا مل أخاطبكــم وعائلتــي مل 

تخاطبكــم، فمــن خاطبكــم؟ قــال نعــم، أنــت مل تخاطبنــا وعائلتــك كذلــك 

ومل يخاطبنــا أحــد مــن الخــارج )املنظــامت حســب قولــه رغــم أن اعتقــادي 

غــر ذلــك(؛ ولكــن نريــد أن نطمــن عليــك مــن جانــب إنســاين. قلــت لــه 

ــا  ــال إنن ــأيت! ق ــوم ت ــفى والي ــوم إرضاب ويف املستش ــن 100 ي ــر م ــد أك بع

ــك  ــال هــل لدي ــارشة ق ــم مب ــر، ث ــدد الســجناء كث مشــغولون جــدا وإن ع

ــك  ــك األهــل؟ هــل يوفــرون ل ــون ل كــريس متحــرك wheelchair؟ هــل يأت

ــم  ــامم، نع ــب للح ــارشة ذه ــم مب ــة؟ ث ــك أدوات صحي ــل لدي ــاج؟ ه الع

ــذة  ــاك ناف ــم هن ــم خــرج، نع ــون، معجــون، فوطــة وإضــاءة ث ــاك صاب هن

)يقايســها(. وظــل يســأل فقلــت لــه أنــا وضعــي مســتقر، فقــال ولكننــا نريــد 

أن نطمــن عليــك يــا دكتــور. وقــال يل: ســألتقي الطبيــب وخــرج. )لكــن( كل 

مــرة يرجــع ويدخــل الحــامم ويعايــن ثــم جلــس )بعــد ذلــك( مــع الطبيــب 

املعالــج الدكتــور إليــاس وال أعلــم مــاذا قــال لــه.

قلــت لــه إن هــذه بعــض مؤخــذايت عليكــم، أنتــم ال تعالجــون وال تتناولــون 

ــوم  ــه مضــت أكــر مــن 100 ي ــه إن ــت ل ــال كيــف؟ قل ــة األشــمل. ق القضي

ــال  ــبب اإلرضاب. ق ــن س ــدث ع ــور وال تتح ــذه األم ــى ه ــز ع ــت ترك وأن

ــه: أنتــم  إن شــاء اللــه يف املســتقبل نجلــس )معــاً( عــن املوضــوع! قلــت ل
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تعلمــون مــن قبــل )ســبب( امتناعنــا عــن الزيــارات أنــا و)أمــن عــام حركــة حــق حســن( مشــيمع ألكــر 
مــن 10 أشــهر لنفــس املوضــوع. أنــا إنســان محــرم، العديــد مــن مســؤلن يف الدولــة تخرجــوا عــى يــدي، 
كل جرمــي أننــي أتحــدث وأعــرب عــن رأيــي براحــة مكشــوفة. أعاقــب بالحرمــان مــن الحريــة والعمــل، 
أويك، ملــاذا أعاقــب أكــر مــن خــال محاولــة إهانتــي و تحقــري ألبــدو بأننــي مجــرم وصاحــب ســوابق. 
أنــا أرفــض اإلهانــة واإلذالل وعــى أن أمــوت هنــا وال أقبــل ذلــك. قــال األمــور ســتعدل إن شــاء اللــه، 
ــال كل األمــور  ــا األمــور، فق ــدار به ــي ت ــة الت ــح ويجــب أن تتغــر العقلي ــت: إدارة الســجن ال تصل فقل
ســتتعدل إن شــاء اللــه ثــم خــرج وودعنــي. أعتقــد أنهــم يجهــزون رداً للمســؤلين يف األعــى أو رداً عــى 

تســاؤالت منظــامت خارجيــة أو رمبــا لإلعــام.

الوضــع الصحــي العــام: الســكر بــن 4 - 5 وبعــض األحيــان يقــل عــن 4. الضغــط: 100 - 110 عــى 60 
- 70. الهيموغلوبــن: HB 12-13. عــدد كريــات الــدم البيضــاء: حــوايل 3400، املعــدل الطبيعــي حــوايل 

3800. درجــة الحــرارة: حــوايل 37 درجــة تزيــد وتنقــص.

أنتظــر موعــداً مــع د. عبداللــه العجمــي مــن مستشــفى الســلامنية لفحــص الــدم ومعرفــة ســبب هبــوط 
كريــات الــدم البيضــاء. كــام أنتظــر موعــدا مــع د. وليــد عــي استشــاري البوليــة بخصــوص الربوســتات. 
ــرة  ــف و األذن و الحنج ــاري األن ــارة استش ــف واألذن بعــد زي ــداً لعمليــة يف األن ــاً موع وأنتظــر أيض
بالســلامنية. وهــذا موضــوع ســابق يعــود ألكــر مــن ثــاث ســنوات لكــن وزارة الداخليــة ممثلــة يف إدارة 
الســجن ال تســمح بإقامــة العمليــة الجراحيــة. إننــي أعــاين مــن ضيــق تنفــس يف مجــرى األنــف و الــدورة 

vertigo بســبب مشــكلة انخفــاض الضغــط و التــوازن يف األذن اليــرسى.
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مــع اتســاع دائــرة هجــامت داعــش لتصــل إىل دول الخليــج، ضاربــة الكويــت مؤّخــرا، تبــدو الحكومــة 
ــم  ــة الشــيعية، والذيــن مــن األرجــح أنّه ــرة يف التعامــل مــع مواطنيهــا مــن الغالبي ــة متوت البحريني

ســيكونون هــدف التنظيــم اإلرهــايب.

املراقــب للتريحــات الصــادرة عــن وزارة الداخليــة يف البحريــن والــردود الشــيعية يف املقابــل، ميكــن 
أن ياحــظ بســهولة فقاعــات أزمــة الثقــة تطفــو إىل الســطح.

عندمــا اختطــف التفجــر االنتحــاري حيــاة شــبّان كانــوا يحرســون مســجدا يف الدمام رشق الســعودية، 
ــن  ــن. لك ــاجد واملصل ــة املس ــوع لحراس ــر بالتط ــت الخط ــم تح ــون حياته ــبان البحريني ــع الش وض
ــراءات  ــم إج ــباب التخاذه ــؤالء الش ــتدعاء ه ــت باس ــن قام ــة يف البحري ــب أن وزارة الداخلي الغري
ــيعرض  ــن س ــذ دور األم ــن يأخ ــوزارة أن كل م ــت ال ــم أعلن ــن. ث ــش املصل ــم بتفتي ــة وقيامه أمني

للمســاءلة.

بعــد هــذه التريحــات جــاء رد رسيــع وحــازم مــن كبــار علــامء الطائفــة الشــيعية يف البــاد. أصــدر 
خمســة مــن العلــامء البارزيــن بيانــا مشــركا قالــوا فيــه إن »هــذا الخطــر ال ينتظــر لحظــة وصولــه 
املباغــت ليســتغيث ُمســتَْهَدفوه مبــن يقــف عــى التــل مــن بعيــد«، مضيفــا »النــاس يف مســاجدهم 
ــة بشــعة«. وردا عــى مخــاوف  ــات عام ــد بتصفي ــام تهدي ــم... أم ــام خطــر جــّدي واســع لحياته أم
الدولــة النابعــة مــن انعــدام ثقتهــا يف شــعبها، قــال العلــامء »ومــن وسوســة السياســة، ومــن التهويــل 

البحرين هدفا هشا لداعش 2
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الفاحــش الــيء أن يقــال بــأن هــؤالء املحســنن ميثّلــون خطــراً عــى الدولــة، 
وأنهــم ميليشــيات عســكرية يخــاف منهــم عــى األمــن«، واصفــن املتطوعن 

العــزّل بكبــش الفــداء.

وجــدت الدولــة نفســها وجهــا لوجــه أمــام موقــف حــازم مــن كبــار رجــال 
الديــن الشــيعة يف البحريــن، الذيــن شــّددوا عــى أن الوقــوف يف وجــه هــذا 
العمــل املحســن التربعــي إرضارّي، حتــى لــو مل يقصــد منــه اإلرضار، ويرتــب 
ــن  ــجد م ــوء يف مس ــادث س ــد أي ح ــة عن ــاس الحكوم ــل الن ــه أن يحّم علي

املســاجد ال ســمح اللــه »مســؤولية ال يســمع معهــا اعتــذار«.

أجــرب هــذا البيــان وزارة الداخليــة عــى تغيــر موقفهــا حيــث طلبــت مــن 
ــة  املحافظــن ترشــيح املتطوعــن وتســجيلهم لــدى مديريــات األمــن، ضامن
ألماكــن العبــادة مبــا أنهــم أعــرف بســكان مناطقهــم، حســب الــوزارة. ولكــن 
يف بلــد تشــكو فيــه الطائفــة الشــيعية مــن قمــع ممنهــج ومتييــز طائفــي، ويف 
بلــد أقــدم النظــام فيــه عــى هــدم 38 مســجدا شــيعيا ضمــن حملــة القمــع 
الوحــي عــى انتفاضــة 2011 املطالبــة بالدميقراطيــة، يتعــن عــى الدولــة 

أن تفعــل الكثــر لكســب ثقــة مواطنيهــا.

عندمــا اقربــت مناســبة دينيــة يف الليلــة التاســعة عــرة مــن شــهر رمضــان، 
أعلنــت األوقــاف الجعفريــة، وهــي هيئــة حكوميــة، عــن الــروط املتعلقــة 
ــرز  ــا ب ــان م ــن رسع ــبة، لك ــذه املناس ــب له ــر املواك ــن س ــت وأماك بتوقي
هاشــتاغ:  تحلمون_أن_توقفوا_املواكــب، عــى موقــع التواصــل االجتامعــي 
»تويــر«، حيــث ذكّــر املغــردون مبحــاوالت الدولــة القدميــة الجديــدة 
ــة يف  ــة العام ــاد، عضــو األمان ــد مي ــة. مجي ــق عــى الشــعائر الديني للتضيي
جمعيــة الوفــاق املعارضــة، قــام بالتغريــد عــى الهاشــتاغ منتقــدا إجــراءات 
ــن. ــدات الداعشــية الســتهداف البحري ــة يف ضــوء التهدي ــاف الجعفري األوق

ويبــدو أن ميــاد كان يشــر ملخــاوف مــن تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن 
ــة  ــى غالبي ــاق ع ــديد الخن ــن وتش ــة املتظاهري ــدات ملاحق ــذه التهدي ه
البحرينيــن املطالبــن باإلصــاح الســيايس. كامــرات املراقبــة تعتــرب انتهــاكا 
لخصوصيــة األفــراد يف األحيــاء الســكنية حــول هــذه املســاجد، فضــا عــن أن 
وزارة الداخليــة املســؤولة عــن أعــامل القتــل واالنتهــاكات الفظيعــة لحقــوق 
اإلنســان ضــد املتظاهريــن هــي مــن ســرصد مــا ســتلتقطه هــذه الكامرات.

كــام أشــار ميــاد إىل أن اإلجــراءات الجديــدة ميكــن أن تكــون بدايــة لفــرض 
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ــض  ــي القب ــق، وألق ــاد للتحقي ــتدعي مي ــة. اس ــعائر الديني ــى الش ــود ع قي
ــو اآلن  ــدة وه ــذه التغري ــره ه ــن ن ــاعة م ــن 24 س ــل م ــد أق ــه بع علي

ــم. يحاك

ــزالق إىل  ــن االن ــاد م ــع الب ــادة يف من ــن ج ــلطة يف البحري ــت الس ــو كان ل
ــر  ــار آخ ــا خي ــس لديه ــه لي ــرأت بأنّ ــي، ل ــع العراق ــبيه بالوض ــتنقع ش مس
ســوى اإلفــراج عــن قــادة املعارضــة املعتقلــن، وتدشــن مصالحــة سياســية 
وطنيــة شــاملة قبــل فــوات األوان. ولكّنهــا عــى العكــس مــن ذلــك، راحــت 
خــال هــذه الفــرة تحديــدا، تــزّج بالقــادة السياســين الواحــد تلــو إىل اآلخــر 
إىل الســجن: الشــيخ عــي ســلامن، ســيد جميــل كاظــم، مجيــد ميــاد، واآلن 

إبراهيــم رشيــف مجــددا.

ــه  يــوم الجمعــة املــايض 10 يوليو/متــوز 2015، انتقــد أمــن عــام حــزب الل
ــدات  ــتغال تهدي ــه اس ــي ملحاولت ــام البحرين ــه النظ ــن نرالل ــيد حس الس
ــوار  ــوة لح ــن الدع ــدال م ــع ب ــة والقم ــن الهيمن ــد م ــش ملزي ــم داع تنظي
ــة. ويف الخطــاب نفســه أشــاد  ــم املتنامي ــدات التنظي ــي ملواجهــة تهدي وطن
نــر اللــه مبوقــف الحكومــة الكويتيــة وبرملانهــا وشــعبها وقيادتهــا الــذي 
ــة، ولقيــت هــذه اإلشــادة  ــة حقيقي احتضــن الحــدث وأظهــر وحــدة وطني

ــت. ــة الكوي ــرا يف دول صــدى كب

مل يقــدم النظــام يف البحريــن حتــى عــى خطــوة وقــف الخطــاب الطائفــي يف 
وســائل اإلعــام الرســمية واملواليــة، وال معاقبــة املتطرفــن البحرينيــن الذيــن 
يدعمــون داعــش ويدعــون علنــا الغتيــاالت طائفيــة وأعــامل إرهابيــة، وحــن 
أوقــف واحــد مــن خطبــاء الجمعــة الذيــن اعتــادوا ســّب الطائفــة الشــيعية، 
وهــو رجــل الديــن الســّني املتطــرّف، النائــب الســابق، جاســم الســعيدي، 

أرجعــه إىل منــربه رئيــس الــوزراء يف أقــل مــن أســبوعن!

لــو كانــت هنــاك أيــة نوايــا جــادة وعاقلــة يف احتــواء داعــش، التــي تلــّوح 
بأعامهــا الســوداء للبحريــن، لــكان رمــوز املعارضــة خــارج الســجن، ولــكان 
هنــاك اعتــذار رســمي مــن الحكومة عن هدم املســاجد الشــيعية، ومحاســبة 
ــليمهم  ــم وتس ــم يف مناصبه ــن إبقائه ــدال م ــك، ب ــن ذل ــئولن ع ــكل املس ل
ملفــات سياســية أكــرب، وعــى رأس هــؤالء وزيــر العــدل خالــد بــن عــي آل 
ــاك أدىن نيــة صادقــة مــن النظــام، يف أن مينــع داعــش  ــو كان هن خليفــة. ل
مــن تكــرار مــا فعلــه هــو بالبحرينيــن الشــيعة، ويف أن ال يكــون هــو 
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مثــاال أعــى لداعــش، لتوقّفــت جرائــم التعذيــب والقتــل والتنكيــل داخــل 
الســجون، ولحوســب كل مرتكبيهــا، وألقيــل وزيــر الداخليــة، وأعيــد تنظيــم 

األجهــزة األمنيــة، فــور صــدور تقريــر بســيوين.

ولكــن هــذا لــن يحــدث، إذا كانــت الواليــات املتحــدة تنتقــد ســجل حقــوق 
اإلنســان البحرينــي مــن جهــة، وتســتأنف اإلمــدادات العســكرية للبحريــن 

ومتــدح إجراءاتهــا الشــكلية مــن جهــة أخــرى.

ــس، أن  ــطولها الخام ــدة، وأس ــات املتح ــح« الوالي ــن »مصال ــع ضم ــا يق رمب
تــدرك أن الجبهــة الداخليــة هنــا أصبحــت هشــة جــدا وخطــرة، ولــن تصمــد 

يومــا واحــدا يف وجــه »داعــش«!
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»يف السجن ال تقول انتهى كل يشء. يف السجن تقول ابتدأ كل يشء، والبداية هي الحرية«

محمود درويش

مــا الــذي كان يــدور يف خلــد مصطفــى وهــو يســلّم نفســه؟ إىل أّي حــد كان يحــّس بالظّلــم؟ هــل كان 
ــجيل  ــراءات التس ــل إج ــي أن يكم ــن كان ينبغ ــل؟ ويف ح ــن األم ــجن بع ــر إىل الس ــا أم كان ينظ يائس
للجامعــة، وأن يحظــى بعطلــة مريحــة، ورمضــان مبــارك، مــع مــن تبقــى مــن عائلتــه، كيــف طاوعتــه 

ــه إىل الســجن، وملــاذا؟ نفســه أن ميــي برجلي

منــذ 4 ســنوات، ونحــن نقــّص يف »مــرآة البحريــن« حكايــا الثــورة. كلــام تــرد حكايــة، نقــول إنّهــا تختــر 
ــاد الســميع،  ــة جه ــداد، حكاي ــم املق ــة الطفــل إبراهي ــع عــى هــذا الشــعب. مــرّت حكاي ــم الواق الظل
حكايــة الشــهيدة أم غــازي، حكايــة طيبــة درويــش، حكايــة عبــد املنعــم منصــور، حكايــة الشــاب عقيــل 
عبــد املحســن وحكايــة رضــا الغــرسة، حكايــة هيثــم الحــداد، حكايــة الشــهيد العبّــار، حكايــة األســتاذة 
ــق  ــر صواع ــن خب ــد املؤم ــل محم ــة الطف ــاين، وحكاي ــد الطّش ــب أحم ــة الطال ــعيد، حكاي ــة س خديج

التفجــر، والكثــر الكثــر مــن الحكايــات التــي ال تنتهــي.

كل حكايــة تقــول إن هــذا الشــعب يبــاد ببــطء. يقتــل، يســجن، يحــارص، يجّهــل، يفّقــر، يخــّوف، يكّفــر، 
يســرصد، يفتــك بــه، يبــاح كل يشء فيــه، ويف هــذه األثنــاء، يســتبدل بشــعب آخــر، حتــى ال تقــوم لــه 

قامئــة.

حين يكون السجن خالصا: حكاية مصطفى محمد علي 
رضي، الطالب الذي تخّرج بنسبة %98.7 ثم سّلم نفسه 3

http://mirror.no-ip.org//news/25109.html
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الحكاية اليوم هي حكاية مصطفى.

مصطفــى هــو نجــل األســتاذ محمــد عــي ريض إســامعيل، أحــد الرمــوز الـــ 
ــم.  ــام الحاك ــة بالنظ ــر، لإلطاح ــورة 14 فرباي ــادة ث ــوا بقي ــن اتّهم 13، الذي
ريض، هــو ابــن عــم األســتاذ عبــد الوهــاب حســن، املتّهــم األول يف القضيّــة، 
والــذي يعتــرب أحــد أهــم خصــوم النظــام عــى مــدى الـــ 25 عامــا املاضيــة.

ــة انتزعــت  ــاء عــى اعرافــات باطل حكــم عــى ريض بالســجن 15 عامــا، بن
تحــت التعذيــب، وهــو مــا وثّقــه املحقــق بســيوين يف تقريــره )الحالــة رقــم 
23(: الــرب والســب والشــتم والفلقــة والصعــق بالكهربــاء والتحــرش 
ــوم  ــن الن ــان م ــول يف فمــه والحرم ــك العــرض والتب ــد بهت ــي والتهدي الجن
ــا حتــى املــوت بــكل ألوانــه، رسده األســتاذ  ــاه، كان تعذيب ومــن دورات املي
ــه  ــا إنّ ــال فيه ــام محكمــة االســتئناف، ق ــرة أم محمــد عــي يف شــهادة مؤث

ــاً بعــد آخــر ليخلــص مــام هــو فيــه. ــى املــوت حين متّن

انتهــت مرحلــة التعذيــب، لكّنــه مل ينتــه. مثـّـة ظلــم ال ميكــن إال أن يراكــم، 
ــم  ــد حــد. تحــت حك ــه عن ــّوة قاهــرة توقف ــاك ق ــا مل تكــن هن ويشــتد، م
الســلطة املطلقــة، يكــون الظلــم مطلقــا، ويكــون العــدل مجــازا يتحّكــم يف 

ــه. رؤاه صاحــب الســلطة وزبانيت

يف يناير/كانــون الثــاين 2012، أي خــال أقــل مــن ســنة مــن اعتقــال األســتاذ 
ــة  ــة »راي ــرف بقضي ــا ع ــن م ــه قاســم، ضم ــل نجل ــد عــي ريض، اعتق محم

العــز«، وحكــم عليــه بالســجن خمــس ســنوات.

ــم  ــتهداف عوائله ــّددوا باس ــين ه ــن السياس ــوز واملعتقل ــن الرم ــد م العدي
عــى  توقيعهــم  بعــد  حتــى  أمامهــم،  وزوجاتهــم  بناتهــم  واغتصــاب 
االعرافــات. حالــة التهديــد باســتهداف أفــراد عائلــة أي علــم وطنــي باتــت 
سياســة ممنهجــة. هــي محاولــة يائســة لكــرس اإلرادة، ولــرب أقــى منوذج 
ــو كان شــهيدا. ــى ل ــة أي رمــز حت ــه عائل ــذي ميكــن أن تنال ــم ال عــى الظل

ــذ  ــة من ــراتيجية واضح ــاك اس ــت هن ــد كان ــوز الـــ 13، فق ــبة للرم بالّنس
ــد  ــيخ عب ــاء الش ــن أبن ــل 3 م ــدا. اعتق ــم أح ــن أهله ــوا م ــة: ال تبق البداي
ــجن.  ــر ال زال يف الس ــى، واألخ ــر ومرت ــى وجعف ــداد: مصطف ــل املق الجلي
واعتقلــت زينــب ابنــة الحقوقــي عبــد الهــادي الخواجــة أكــر مــن 13 مــرة، 
كــام اعتقلــت ابنتــه مريــم قبــل أن يفــرج عنهــا بضغــط دويل، ثــم تحكــم 
ــد جــواد  ــن الناشــط محم ــل حســن اب ــام. واعتق ــدة ع ــا مل بالســجن غيابي
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برويــز، ثــم أفــرج عنــه، وهــو ال يــزال يحاكــم. وال يــزال حســن ابــن الدكتــور 
ــارض الســيايس  ــن املع ــد اب ــك أحم ــا، وكذل ــل الســنكيس معتق ــد الجلي عب

الرمــز حســن مشــيمع.

ــم!  ــا« وأبناءه ــاة جميع ــوا العص ــن »هات ــم يف البحري ــام الحاك ــعار النظ ش
ــم.  ــه قاس ــه ويف نجل ــاة في ــرة العص ــر دائ ــم تنح ــتاذنا، فل ــبة ألس وبالنس

ــا! ــى أيض ــده مصطف ــل ول ــم، اعتق ــن الظل ــنوات م ــد 4 س فبع

يصحبــه ابــن عمتــه، كان مصطفــى ميــي قــرب منزلــه يف قريــة النويــدرات 
حــن اعتقلتــه دوريـّـة رشطــة يف 14 أغســطس/آب 2013، واتّهــم بالتجمهــر! 
ــه  بقــي مصطفــى يف الســجن حــوايل 20 يومــا. أطلــق رساحــه، لكــن قضيت
ــد  ــهر، وبع ــة بالســجن 6 أش ــه املكم ــم حكمــت علي ــم، ث ــت يف املحاك بقي

االســتئناف خّفــض الحكــم إىل 3 شــهور فقــط.

شــاء اللــه أن ال يفــوت مصطفــى يشء مــن ســنته األخــرة يف املدرســة. 
وتخــّرج بتفــّوق مــع مرتبــة الــرف: األّول عــى مدرســة التعــاون الثانويــة، 
ــة ال تســع  ــت الفرح ــه، كان ــة تخرّج ــه حفل ــبة %98.7. حــرت والدت بنس

ــال. ــم« كــام يق ــا »فرحــة مل تت ــن، لكنه االثن

ــى يؤخــذ إلكــامل مــدة ســجنه،  ــح أن بيــت مصطفــى مل يداهــم، حت صحي
بعــد تأييــد إدانتــه. لكّنــه اآلن، بــن خياريــن: أن يخــرس الدراســة الجامعيــة، 
أو أن يدخــل الســجن. إذا مل يدخــل الســجن، فإنــه ســيواجه مليــون عائــق 
أمنــي أمامــه، وســيكون ماحقــا حتــى وهــو يســعى إىل حّقــه يف االبتعــاث، 
ولــو افــرض جــدال أن جامعــة مــا ســتوافق عــى قبولــه طالبــا، فإنـّـه ســيبقى 

مّهــددا باالعتقــال يف أي لحظــة، وبالتــايل مهــددا بخســارة جامعتــه.

ــه، رافعــا رأســه  ــار مصطفــى الســجن. ذهــب برجلي ــي يكــون حــرّا، اخت ل
ــه:  ــهادة تخرّج ــة، بش ــز الرط ــان مرك ــن قضب ــن ب ــّوح م ــو يل ــا، وه عالي

ــجن! ــن إىل الس ــّوق ولك متف

املفارقــة املثــرة للســخرية هــي أن مصطفــى كان أحــد املرّشــحن للحصــول 
ــا سيتســلّم يف الســجن  ــد للدراســة يف الخــارج، ورمّب ــات ويل العه عــى بعث
ــج  ــى مشــاركته يف الربنام ــد ع ــوان ويل العه ــن دي ــر م ــالة شــكر وتقدي رس

التحضــري!

بهامــة عاليــة، ســلّم مصطفــى نفســه إىل مركــز رشطــة ســرة، يــوم الجمعــة 
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املــايض 10 يوليــو/ متــوز 2015 ليقــي بقيــة مــدة حكمــه »شــهرين و10 أيــام«. اختــار أن يباغتهــم قبــل 
أن يباغتــوه. ال يريــد أن يبقــى لديهــم حتــى بدايــة العــام الــدرايس.

ــد  ــب« ق ــة »الط ــه بدراس ــم طفولت ــق حل ــية لتحقي ــة دراس ــى بعث ــول ع ــه يف الحص ــون آمال ــد تك ق
ــه مل ييــأس، هــو موقــن بــأن الدراســة  ــه محــروم مــن البعثــة بــا شــك. لكّن تحطّمــت، هــو يعــرف بأنّ

ــال. ــق النض ــا طري ــت وحده ليس

ذهــب مصطفــى إىل مركــز الرطــة، ال بورقــة اســتدعاء، وال بورقــة الحكــم، بــل بشــهادة تفوقــه، لســان 
حالــه يقــول: هــاؤم اقرئــوا كتابيــه!

الســجن بالنســبة ملصطفــى، متامــا كــام قــال الشــاعر الفلســطيني محمــود درويــش: بدايــة ال نهايــة، هنــا 
تبــدأ حريـّـة مصطفــى، وهنــا يكــون خاصــه.
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فيــام كانــت صحيفــة الديــوان امللــي البحرينــي تســتميت عــى مــدى يومــن يف كتابــة صحيفــة تربئــة 
للحكومــة مــن التــورط يف حســابات مــع الجامعــات املتطرفــة قائلــة إن »الفكــر الداعي ليس له مســتقر 
ــة ممنهجــة«  ــي تســاق بشــأن تواطــؤ الحكومــة ليســت ســوى »عملي ــن« وأن االتهامــات الت يف البحري

تقــوم بهــا جامعــات املعارضــة لوضــع البحريــن عــى أجنــدة الرصــد الــدويل للتيــارات اإلرهابيــة. 

فيــام كان ذلــك كذلــك، كانــت أخبــار اإلرهــايب البحرينــي ســلامن عليــان تــريك العشــبان املعــروف أيضــاً 
بـــ«أيب الــرباء البحرينــي« و«أيب ذر البحرينــي« تطــر مــن مدينــة الفلوجــة يف العــراق اليــوم االثنــن )13 
يوليــو/ متــوز 201( معلنــة عــن مقتلــه فيــام أســامه التنظيــم »عمليــة انغامســية« يف إشــارة إىل وفاتــه 

لــدى قيامــه بتنفيــذ إحــدى العمليــات االنتحاريــة.

الحقيقــة أن املعلومــات التــي كتبهــا »أبــو الــرباء« نفســه وقــام بإلقامهــا يف حســابه عــى شــبكة التواصــل 
ــام  ــن م ــة يف البحري ــارات املتطرف ــورة التي ــن خط ــد ع ــف املزي ــة بكش ــه كفيل ــل مقتل ــي قبي االجتامع
ــد مــن  ــام باملزي ــا ويفــرض عليهــم القي ــوان وكتّابه ــة الدي ــدى صحيف ــر« ل ــم »التوت ــه أن يفاق ينبغــي ل

ــاب »الهــوم وورك«. الجهــد يف عمــل كت

لقــد وضــع العشــبان »أبــو الــرباء« تفاصيــل مثــرة عــن رحلتــه إىل الجهــاد يف ســوريا وعمليــة تجهيــزه 
التــي متّــت يف البحريــن والتحــاق جميــع أفــراد عائلتــه بــه. 

ــول  ــايئ ليق ــه أحــد أصدق ــار مــن »رجــل أرســلت ل ــي دين ــغ مائت ــغ الســفر البال ــه تلقــى مبل ــر أن وذك

ــي  ــي وأخ ــي أم ــراء« وعائلت ــو الب ــا »أب ــاعر: أن ــن الش ــى سوس إل
العامــل فــي الجيــش البحرينــي كلنــا »داعــش« 4
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لــه إن هنالــك شــاباً يريــد الذهــاب لســوريا وال ميلــك املــال«. ويقــول 
ــه ال يعــرف  العشــبان إن الرجــل رفــض منحــه املــال يف البدايــة »بحجــة أن
مــن ســيذهب وأنــه لــن يعطيــه إال إذا عرفــه«. لكــن بعــد أقــل مــن ســاعة 
»جــاء الرجــل الــذي أرســلت لــه صديقــي وأخــربين أنــه ســيعطيني أي مبلــغ 

ــد وســيجهزين فانــرح صــدري«. أري

ويف روايتــه يــديل العشــبان باملزيــد مــن املعلومــات حــول »شــقة يتواجــد 
فيهــا الشــباب كانــت محطــة االنطــاق«. إذ يقــول بهــذا الصــدد »يف يــوم 15 
أغســطس/ آب )2013( كنــت يف شــقة مــع أصحــايب ثــم ذهبــت للبيــت لعّي 
أودع أمــي فلــم أجدهــا. عــدت للشــقة التــي يتواجــد بهــا الشــباب وكانــت 
هــي محطــة االنطــاق وشــنطتي هنــاك«. كــام يذكــر بــأن »أحــد أصحــايب 

جــاء ليوصلنــي للمطــار«.

يف الشــهادة يكشــف العشــبان عــن أنــه منــذ اللحظــة التــي تحركــت فيهــا 
الطائــرة اتخــذت رحلتــه إىل ســوريا الطريــق إىل العلنيــة. إذ يقــول »عندمــا 
ــواز يف حســايب  ــرة والج ــدرج وضعــت صــورة التذك ــرة يف امل ــت الطائ تحرك
باإلنســتغرام ألخــرب أهــي عــن طريقهــا إين ذاهــب لســوريا«. تفاصيــل مثــرة 
رواهــا العشــبان عــن كيفيــة تلقــي عائلتــه للخــرب واملحــاوالت التــي بذلــت 
ــاً إىل  ــر مث ــطنبول. يش ــار اس ــل إىل مط ــا إن وص ــه م ــم إلثنائ ــن جانبه م
تلقيــه مكاملــة مــن عائلتــه؛ حيــث أُخــرب بوفــاة والدتــه ثــم إصابــة والــده 
بجلطــة. لكــن حــن تبــن لعائلتــه عــدم اقتناعــه واستشــعاره كذبهــم بــادرت 

أمــه بالــكام معــه قائلــة »إنهــا لــن تســامحني«.

ــى  ــك - ع ــد ذل ــث بع ــن تلب ــاءه ل ــاوالت إثن ــه ومح ــة عائلت ــن مامنع لك
األرجــح بعــد أشــهر مــن وصولــه إىل ســوريا - أن تشــهد انقابــاً دراماتيكياً. مل 
يفلحــوا يف إثنــاء »أيب الــرباء« عــن الذهــاب إىل ســوريا. مــن مطــار أســطنبول 
إىل بيــت تابــع إىل الجيــش الحــر ثــم إىل يــد جنــدي يف »الدولــة اإلســامية« 
ثــم إىل »مضافــة اســتقبال املهاجريــن«. االنقــاب الدراماتيــي الكبــر وقــع 
حــن قــررت عائلتــه نفســها مبــن فيهــا أمــه وأخــوه الــذي يعمــل يف الجيــش 
البحرينــي االلتحــاق بــه بعــد ذلــك. وهــذا مــا شــكل موضــع احتفــاء كبــر 
بــه يف صفــوف التنظيــم. لقــد ذهــب »أبــو الــرباء« وحيــداً وســط »خــذالن« 
عائلتــه اليعــرف الطريــق وال »املنهــج«. وانتهــى إىل جنــدي يف »دولــة 

الخافــة« مــع جميــع أفــراد عائلتــه.
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ــاءت  ــديت ج ــد وال ــه الحم ــه »اآلن ولل ــبان نفس ــول العش ــك يق ــول ذل وح
لرؤيتــي يف الشــام فتمنهجــت وأصبحــت مــع الدولــة االســامية )...( وأخــي 
ــج«.  ــى املنه ــو ع ــوت وه ــش الطاغ ــرك جي ــوت واآلن ت ــاً للطاغ كان جندي
إىل أن يقــول »وأهــي كلهــم مــع الدولــة اإلســامية مــع إنهــم ليســوا عــى 

املنهــج«.

لقــد وضــع ســلامن عليــان تــريك العشــبان املولــود يف العــام 1995 يف منطقــة 
الرفــاع الواقعــة جنــويب البحريــن بنفســه قصــة انضاممــه وأفــراد عائلتــه إىل 
ــع  ــول »م ــام يق ــم ك ــم فإنه ــن مل يلتحــق منه ــى م ــم »داعــش«. وحت تنظي
ــاذا  ــل م ــج«. لكــن يف املقاب ــم ليســوا عــى املنه ــع إنه ــة اإلســامية م الدول
ــة  ــبكة إعامي ــاطة: إن ش ــّي؟ ببس ــي البحرين ــوان املل ــة الدي ــول صحيف تق
ــن  ــط البحري ــاول رب ــة تح ــة إىل املعارض ــة تابع ــة وإقليمي ــة بحريني مرابط
ــي يف  ــع اجتامع ــد متس ــذي اليوج ــت ال ــش« يف الوق ــم »داع ــرساً بتنظي ق
ــا  ــاعر »إنه ــن الش ــة سوس ــة يف الصحيف ــول الكاتب ــم. وتق ــن للتنظي البحري
ــف الســلطات  ــة تصن ــة مهم ــات دولي ــا تبع ــب عليه ــة ترت ــة ممنهج عملي

ــاً خطــراً«.  عــى إثرهــا تصنيف

يف الحقيقــة، إذا كانــت هنــاك عمليّــة ممنهجــة فعــاً لربــط البحريــن 
بتنظيــم »داعــش« فهــي تلــك األالعيــب التــي وظفتهــا الســلطات األمنيــة 
يف اســتثامر التنظيــامت املتشــددة. لقــد ســبق للكاتبــة نفســها أن هــددت 
بـــإحياء »القاعــدة« بهــدف خلــط األوراق أمــام املطالبــات املتصاعــدة 
بالدميقراطيــة واحــرام حقــوق اإلنســان يف البــاد. وقالــت يف مقــال 21 
ــة  ــر الدول ــم تصف ــادات إن »حل ــن االنتق ــراً م ــار كث ــارس/ آذار 2013 أث م
ــق  ــن طري ــن ع ــة يف البحري ــدة األمريكي ــات املتح ــه الوالي ــع ب ــذي تدف ال
الدمــى التــي تحركهــا يعنــي باختصــار أن تضــع الشــيعة يف مواجهــة الســنة 

ــدة«. ــاء القاع وإحي

يف هــذا الوقــت بالــذات كانــت إحــدى أقــوى حمــات دعــم الجهــاد 
الخليجيــة تقــام يف البحريــن تحــت اســم »تجهيــز غــازي«.

وبعــد خمســة أشــهر مــن نــر هــذا املقــال بالتــامم ســافر ســلامن عليــان 
ــريك العشــبان إىل »األرض املباركــة«. ت
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جدول األحداث

أمــن عــام حــزب اللــه يــرى أن عــى البحريــن بــدء حــوار مــع املعارضــة لصــد 
تهديــدات “داعــش”

امللك يكافئ السفر الربيطاين ملواقفه الداعمة لباده

“موديز” تغر تصنيفها للنظام املريف البحريني إىل “سلبية”

يف  الطــرق  حواجــز  عــن  لنــدن  يف  “تســكرات”  الفّنــي  املعــرض  افتتــاح 
البحرينيــة االحتجاجــات 

ــد عــن 1700  ــب تزي ــن بروات ــاء يف البحري ــي يعــرض شــواغر ألطب ــع فلبين موق
دينــار

ــة يف “واتــس اب”  ــار كاذب ــاً متهــامً بإذاعــة أخب ــاً كويتي ــن تســلّم مواطن البحري
ــاده إىل ب

ظاهــرات بحرينيــة دعــام للقــدس والســلطات تســتخدم الغــاز املســيل للدمــوع 
يقها لتفر

اعتقال إبراهيم رشيف بعد ثاثة أسابيع من اإلفراج عنه

كتــاب رســمي لركــة البحريــن للمــوايش يؤكــد: 31 يوليــو نهايــة دعــم الحكومة 
م للحو
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ديــوان الخدمــة املدنيــة يصــدر تعليــامت مشــددة بشــأن أمــن األجهــزة 
واســتخدامها الحكوميــة  األلكرونيــة 

املحكمة ترفض اإلفراج عن مياد وتؤجل محاكمته لـ 4 أغسطس

محافظ الشاملية: عدد املتطوعن لحامية دور العبادة يصل إىل 120

“الداخليــة” توجــه تهمــة جديــدة إلبراهيــم رشيــف قبــل إحالتــه عــى “النيابــة” 
ليوم ا

وزارة الداخلية تقول إن إبراهيم رشيف حرض عى كراهية النظام وتغيره

ــه  ــة انضامم ــرأ قص ــش”.. اق ــوف “داع ــريك يف صف ــلامن ت ــي س ــل البحرين مقت
ــه ــا بنفس ــام كتبه ــايب ك ــم اإلره للتنظي

تهمة التجمهر تقود خريج بنسبة %98.8 للسجن بدالً من كلية الطب

امللك يصدر عفوا خاصا عن نبيل رجب

الصحة ترفض توظيف 50 طبيباً بحرينياً عاطاً عن العمل

12

13

14
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“مياد” أنكر التهم املوجهة إليه ومحاكمته متّت يف غرفة القايض

ــرر  ــام وتق ــر النظ ــف وتغي ــى العن ــض ع ــف” بالتحري ــم “رشي ــة” تته “النياب
ــا ــه 15 يوم إيقاف

“رجــب”: الزلــت ممنوعــاً مــن الســفر ولــدي قضيــة ثانيــة يف املحكمــة وأعــاين 
مــن “حــى يف املــرارة”

29 اعتقال و46 مسرة سلمية يف األسبوع األول من يوليو

امللك يصادق عى ميزانية الدولة بعجز مايل يفوق الثاثة مليارات دينار

ــق  ــلامن لفري ــي س ــيخ ع ــا الش ــات كتبه ــض تســليم ماحظ ــجن ترف إدارة الس
دفاعــه

“النواب” ياحق املُغردين: 3 دعاوى مرفوعة وآخرى قيد الدراسة

خليفة بن سلامن يؤجل قرار رفع الدعم عن اللحوم شهرا كاما

واشــنطن قلقــة مــن اعتقــال “رشيــف” ومحاكمــة “ميــاد” وإعــادة محاكمــة 
الشــيخ عــي ســلامن
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استشهاد الشاب قاسم محسن إثر انفجار غامض مبنطقة العكر

ســفرة أمريــكا يف مجلــس األمــن تــرى تناقضــاً يف اإلفــراج عــن “رجــب” 
املعارضــة رمــوز  واســتهداف 

ممثل االتحاد األورويب لحقوق اإلنسان: اإلفراج عن “رجب” خطوة هاّمة

ــم رشيــف إســكات األصــوات  ــد باعتقــال إبراهي ــن تري منظمــة العفــو: البحري
املعارضــة

البحريــن تــرد عــى الخارجيــة األمريكيــة: رشيــف وميــاد تــم توقيفهــام وفقــا 
للقانــون

نبيل رجب: ليكن العيد مناسبة إلطاق عملية مصالحة
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