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أكتاف  وعلى  المسير...  نكمل  والدم  النحر  فيض  ومن  نبدأ...  واألحرار  المجاهدين  رب  باسم 
فتية آمنوا باهلل ننتصر بإذن الواحد القهار.

من فكر األفغاني وعبده ومن نور جمران... من وعي الصدر ودمه إلى قمة جبل عامل الحر األبيّ 
الشامخة خيوط ترسم وعي أمة طالما انهكها ضياع حضاري شتتها.

هذا اختزال لمسيرة الوعي الحضاري الذي فجّر الصحوة اإلسالمية الكبرى في  هذه األيام وأزاح 
الستار عن ربيع عربي أطاح بطواغيت لم يظن الناس زوالهم بهذا الشكل المهين.. إنها إرادة 

إلهية تغلب كل إرادة...

لطالما حاول أعداء هذه األمة تفتيتها إلى أجزاء متباعدة ال يعتني أحد لصاحبه، وإلى بلدان 
ُتُكْم �أمة َو�ِحَدًة َو�أََنا  تفصل بينها جدران من الجهل... لكن المنطق القرآني يقول: »�إَِنّ َهِذِه �أَُمّ

ُكْم َفاْعُبُدوِن« األنبياء: 29 َرُبّ

التي  البلدان اإلسالمية وخاصة  الصحوة اإلسالمية في  الموضوعي لظاهرة  التحليل  إن قيمة 
حيث  الظاهرة.  لهذه  الحضاري  للبعد  المقاربة  محاولة  في  هي  الطواغيت  ضد  ثورات  تشهد 
والسياسي(  االجتماعي  بُعدها  )في  اإلسالمية  للهوية  رجوع  إننا نعيش فترة  القول  يمكننا 
من  الراقية  المعرفية  بقيمتها  الجهل  بفعل  اإلسالمية  المجتمعات  بين  من  اختفت  التي 
جهة، ومن جهة أخرى بفعل االستكبار الذي جثم على صدورنا لعقود من الزمن عابثًا بثرواتنا 

المادية والمعنوية معًا.

العزيز ما هو إال سرد موجز جدًا ألهم محطات )ولم  القارئ  الذي بين يديك أخي  الكتيب  هذا 
يستوعب جميع المحطات المهمة أيضًا( ثورة أبسط ما يمكن أن يقال في حقها إنها الثورة 
المظلومة... ثورة شعب تحمل األلم والعذابات من طغمة فاسدة تحكمه منذ 320 عامًا بالنار 
والحديد وأنواع المكر السياسي الخبيث. ثورة الشعب البحراني الحر ضد حكم آل خليفة الفاسد. 
ثورة تريد أن تعيد لإلنسان شعوره بالعزّة والكرامة، ثورة تريد لإلنسان أن يأخذ دوره المتقدم 

في صناعة الحياة بدل أن يكون رقمًا يعيش في الهامش.

على أمل أن توّثق مجريات الثورة وأحداثها بالتفصيل بكل أمانة تاريخية ليّطلع الجيل المقبل 
على فصل مهم من تاريخ أرض آبائه واألجداد.

في الختام نسأل اهلل الرؤوف بعباده أن يمنّ علينا بالنصر من عنده بزوال حكم آل خليفة 
حفيد  يد  على  الكبرى  اإللهية  العدل  لدولة  تمهيدًا  األرض  في  الطواغيت  وجميع  المستبد 

الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم. 
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في  الصفوية  الدولة  والي  مذكور  آل  نصر  حكم  تحت  البحرين  كانت 
بمساعدة  الصباح(  وآل  خليفة  )آل  عتوب  آل  هجم  حين  البحرين 
كانت  التي  العظمى  بريطانيا  نظر  وتحت  القطرية  القبائل  بعض 
الصغيرة  الجزيرة  هذه  على  الخليج،  على  تسيطر  بدأت  قد  وقتها 
هذه  على  للسيطرة  وسيلة  والنهب  والقتل  القوة  مستخدمين 
طريق  في  المهم  الموقع  وذات  الطبيعية  بالموارد  الغنية  الجزيرة 

المالحة البحرية في الخليج الفارسي.

ولعل من أهم العوامل التي دفعت العتوب – بقيادة آل خليفة - 
لالستيالء على البحرين التالي:

1 -  طمعهم في االنفراد بمملكة خاصة بهم، وطموحهم في توسيع 
رقعة دولتهم.

مغاصات  من  وقريبة  مهم  تجاري  بموقع  تتمتع  البحرين  إن   -  2
جزيرة  وكونها  العذب،  والماء  النخيل  أشجار  على  واحتوائها  اللؤلؤ، 

يسهل الدفاع عنها. 

3 – شعور العتوب بقوتهم البحرية، وأن باستطاعتهم أن يتغلبوا 
كجزيرة  كبيرة  جزيرة  عن  ويدافعوا  األخرى،  البحرية  القوى  على 

البحرين لو ّقر لهم السيطرة عليها.

 وخاصة إذا عرفنا أنهم شعروا بالتوسع السعودي، فأصبح التفكير 
على  ويسيطر  مخيلتهم  يراود  أمرًا  واحتاللها  البحرين  غزو  في 

أذهانهم.

ومن أجل تحقيق تلك الدوافع، استعمل آل خليفة األسلوب الخبيث 
وهو التفرقة الطائفية بين الشيعة والسنة.

كما  أو  البحرين،  على  خليفة  آل  سيطرة  إعالن  تاريخ  هو  م   1783
يدّعون هم أنه تاريخ فتح هذه األرض على يد كبيرهم أحمد بن 
يكشف  مما  الفاتح!!  بأحمد  بعدها  عرف  الذي  خليفة  بن  محمد 
تجاه  عندهم  القبلية  العقلية  على  تسيطر  التي  المسبقة  النظرة 

المواطنين األصليين لهذه األرض.

في العام 1868م وّقعت بريطانيا معاهدة مع عيسى بن علي آل 
خليفة، وكان شيخ آل خليفة هو محمد بن خليفة، ولكنه فرّ إلى 
الفترة  تلك  في  بريطانيا  بدأت  وقد  البريطانيين،  من  خوفا  قطر 
ساحل  على  المسيطرة  القبائل  شيوخ  مع  المعاهدات  من  سلسلة 

الخليج، حتى أنه كان يسمى ب »ساحل المعاهد«.

عام  في  وأجرى  اإلمارة،  علي  بن  عيسى  الشيخ  توّلى   1869 وفي 
حمد  الشيخ  ابنه  وعين  ذريته،  في  الحكم  النتقال  تنظيما   1897
الموالين  من  عدد  عليها  وقع  وثيقة  في  ذلك  ووّثق  للعهد،  وليا 
لهذه العائلة، وطلب أيضا مصادقة الحكومة البريطانية على ذلك، 
وليًّا  حمد  الشيخ  بتنصيب  البريطانية  الهند  حكومة  فاعترفت 
في  تأخرت  ولكنها  المركزية،  البريطانية  الحكومة  وصدقت  للعهد، 
الشيخ  من  تريد  كانت  ألنها   1901 عام  حتى  عيسى  الشيخ  إبالغ 
لبريطانيا. وظل  المزعجة  الشيوخ والقبائل  عيسى مالحقة بعض 

الحكم ينتقل في أبنائه حتى اليوم.

 21 وعمره  بريطانيًا  المنصّب  علي(  بن  )عيسى  الشيخ  حكم  تحت 
قطاع  من  األكبر  الجزء  يشكلون  الذين  البحارنة  فإن  فقط،  عامًا 
مستمرة  لـ)سخرة(  يتعرضون  فهم  األمرّين،  عانوا  المزارعين 
وسيطرة كاملة تنسحب عليهم وعلى قواربهم وماشيتهم وموقعهم 
المحصوالت  من  معينة  كمية  إنتاج  ما عجزوا عن  وإذا  األرض.  من 
فإنهم يطردون من منازلهم، وفي بعض الحاالت يضربون ويسجنون 
كذلك وبعض البحارنة هم مالك أراضي من الناحية النظرية، إذ سبق 
أن سمح لهم بشراء بعض المزارع، ولكن ممتلكاتهم يستولى عليها 

بدون سبب معقول!! 
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أفراد  أن  على  يقوم   1923 العام  حتى  استمر  نظام  هي  والسخرة 
التي صادرها منهم  المزارع  أن يخدموا في  البحارنة يتوجب عليهم 
شيوخ آل خليفة مقابل ال شيء. والرقابية أيضًا استمرت حتى 1923 
)من  عائلة  كل  على  تفرض  خليفة  آل  عائلة  كانت  ضريبة  وهي 
عوائل البحارنة فقط( تدفع عن كل شخص يبلغ من العمر 15 سنة 
وما فوق. وكانت عائلة آل خليفة تستخدم حرسها الذي تطلق عليه 

“الفداوية” لمعاقبة البحارنة إذا رفضوا.

إلى  يهاجروا  البحرانيين  الكثير من  الظالمة جعلت  الممارسات  هذه 
دول الجوار فرارًا من الظلم، فاستوطن بعضهم المنطقة الشرقيّة 

في السعودية وبعضهم جنوب إيران وبعضهم توجّهوا للعراق. 

ومن صور الظلم واالضطهاد التي وقعت على الشعب 

أراضيهم  على  واالستيالء  األراضي،  امتالك  حق  من  حرمانهم   -  1
بالقوة.  

2 - إجبار الفالحين منهم على تقديم العلف مجانا إلى جياد وحمير 
وجمال األسرة الحاكمة والمقربين منها. 

أبقار  مع  خليفة(  آل  من  الحاكم  )يعني  الشيخ  عجول  وضع   -  3
المزارعين الشيعة لتسمينها دون مقابل. 

4 - إجبار الشيعة على تقديم الطعام مجانًا ألي شخص عابر حول 
قريتهم من األسرة الحاكمة، إذا طلب منهم ذلك.

5 - إخضاعهم للعمل اإلجباري )السخرة(، متى، وكيف شاءت األسرة 
الحاكمة ذلك. 

6 - الفرض على كل قرية أن تقدم - حسب دورها - السمك والتمر 
والخضراوات إلى مطبخ الشيخ الحاكم. 

النخيل،  بساتين  كالرقبية وضريبة  الجمركية  الضرائب  7 - فرض 
وضريبة اللؤلؤ التي تذهب إلى جيب الحاكم.

جزر  إلى  تدخل  التي  والمواشي  الدواجن  من  نسبة  اقتطاع   -  8
البحرين. 

خشب  مثل:  المواد  ببعض  مجانيًا  تموينًا  التجار  من  الطلب   -  9
المدافئ والزبدة... والخ. 

10 - جرّ المواطنين إلى قصر الحاكم دون إشعار رسمي بذلك. 

11 - سرقة زوجات اآلخرين والتي عُرف بها عبد اهلل بن عيسى آل 
خليفة.  

12 - االغتياالت وحوادث القتل التي حدثت في مناطق سترة وعالي 
وتوبلي وبني جمرة وغيرها. 

13 - عدم قبول المحاكم شهادة أي فرد من الشيعة. 

14 - تعريض ممتلكات الشيعة للنهب والسلب.

يومنا هذا وبصور شتى من قبل هذه  إلى  الظلم مستمر  ومسلسل 
القبيلة تجاه المواطنين.

استقالل البحرين من االحتالل البريطاني

البحرين  في  السياسي  المشهد  على  مهما  حدثا  1971م  العام  شهد 
بانسحاب بريطانيا المحتلة وإعالن االستقالل في هذا البلد الصغير 
في حجمه والقليل في عدد سكانه ولكي تكون العالقة بين الحاكم 
والمحكوم عالقة مستقرة فالبد من حاكم لها فكان تشكيل المجلس 
المستقل حديثا. فكان  البلد  بكتابة دستور  الذي تكفل  التأسيسي 
التي  الصيغة  هو  خليفة  وآل  الشعب  بين  القائم  1973م  دستور 
تحفظ شيئا من حقوق المواطنين وبعدها بدأت الحياة السياسية 

وتشّكل البرلمان بمشاركة القوى الفاعلة اجتماعيًا سياسيًا آنذاك.

الدستورية  الشرعية  بسبب  سياسيا  هادئة  فترة  البحرين  شهدت 
يرون  وهم  بال  لهم  يهدأ  لم  خليفة  آل  لكن  وقتئذ.  المتوفرة 
المواطنين يشاركون جزئيا في صناعة القرار ومحاسبة المسؤولين 

في الدولة...  والذين أكثرهم من عائلة آل خليفة.

في عام 1975م طرحت الحكومة برئاسة خليفة بن سلمان آل خليفة 
مرسومًا باسم )قانون أمن الدولة( على البرلمان إلقراره لكن البرلمان 
رفضه لما فيه من انتهاك لحقوق المواطنين وتغليب لغة العسكر 
على الحياة االجتماعية. هذا السلوك أغضب العائلة الحاكمة فكان 
عليه  المتفق  بالدستور  العمل  وتعليق  البرلمان  حّل  في  سببًا 
بين آل خليفة والشعب بتاريخ 24 أغسطس 1975م. خرج حينها 
الطاغية  )والد  خليفة  آل  سلمان  بن  عيسى  السابق  البحرين  أمير 
الحالي( مدعيًا عدم تعاون البرلمان مع الحكومة مما يعرقل تنفيذ 
المشاريع. وبدأ التعاون الثنائي بين األخوين عيسى بن سلمان آل 
خليفة)حاكم البحرين( وخليفة بن سلمان آل خليفة)رئيس الوزراء 
وما زال في هذا المنصب لحد هذا اليوم( في إدارة البلد بشكل منفرد 
العمل  بذلك  معطلين  الحاكمة  واألسرة  القبيلة  نظام  معتمدين 
انتخابات  تكون  المجلس  حُلَّ  إذا  أنه  على  ينص  الذي  بالدستور 
العائلة  به  تلتزم  لم  الذي  هذا  شهرين.  أقصاها  مدة  في  جديدة 

الحاكمة وعلى رأسها أميرها آنذاك.
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محاولة انقالب ضد النظام 

 73 اعتقال  م   1981 ديسمبر   13 في  البحريني  اإلعالم  وزير  أعلن 
شخصًا كانوا يخططون إلسقاط النظام وخلخلة األمن العام وإشاعة 
بأحكام  والبقية  بالمؤبد  بعضهم  على  المحكمة  حكمت  الفوضى! 

قاسية. 

كانت خلف هذه المحاولة هي الجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين )التيار 
الرسالي( التي أعلن تشكيلها سماحة آية اهلل السيد هادي المدرسي 
في الثاني من سبتمر 1979م في مؤتمر صحافي. إال أن كوادرها تؤكد 

أن الجبهة شّكلت من قبل ولكن لم تشهر ألسباب أمنية. 

انتفاضة الكرامة

شخصية   300 وّقع  الماضي  القرن  من  التسعينات  عقد  بداية  في 
والشيعة(  )السنة  البحرين  الكريمتين في  الطائفتين  ومن  وطنية 
الحياة  وإرجاع  بالدستور  العمل  بعودة  مطالبة  نخبوية  عريضة 
البرلمانية لكن النظام إلتفّ على هذه العريضة النخبوية بتشكيل 
وعزل  التشريع  حق  دون  فقط  المشورى  بغرض  الشورى  مجلس 
المتورطين من المسؤولين. بل وتعدى إلى اعتقال النشطاء الذين 
الشعبية  االنتفاضة  فاشتعلت  العريضة  هذه  بشأن  يتحركون 
)بانتفاضة  والتي عرفت  االنتفاضة  أول شهيدين في هذه  وسقط 
الكرامة( واعتقل العالمة الشيخ عبداألمير الجمري )رحمه اهلل( الذي 
االنتفاضة ومعه أصحابه  المتقدمة في قيادة  الموقعية  له  كانت 

المعروفون بأصحاب المبادرة وهم:

 1_ أستاذ عبد الوهاب حسين. 

2_ شيخ حسن مشيمع. 

 3_ شيخ حسين الديهي.  

 4_ شيخ حسن سلطان. 

  5_ سيد ابراهيم الموسوي.

لقد استمرت هذه االنتفاضة من عام 1994م – بدايات 2001م مقدمة 
أكثر من 40 شهيدًا.

بداية اإلصالح المزيف

1999م مات عيسى بن سلمان آل خليفة )حاكم البالد( وتولى زمام 
الحالي(  )الحاكم  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  ابنه  بعده  من  الحكم 
على  البرلمانية  الحياة  بإعادة  فيه  تعهد  إصالحيًا  مشروعًا  وطرح 

أساس تفعيل الدستور المتفق عليه سابقا وهو دستور 1973م.

بتاريخ 4 فبراير 2001م تعهد ولي العهد الجديد سلمان بن حمد آل 
خليفة بأن ال مساس بدستور 1973م. وتبعه أبوه حمد بن عيسى 
السيد  العالمة  النقطة ذاتها في مجلس سماحة  آل خليفة بتأكيد 
علوي الغريفي في منطقة النعيم. لحقهم بعد ذلك تصريح لرئيس 
اللجنة العليا للميثاق عبداهلل بن خالد آل خليفة نشر في الصحافة 
وأن  التعاقدي  بالدستور  أال مساس  مؤكدًا  للنظام  التابعة  المحلية 
الدولة  أمن  قانون  إلغاء  تم  كما  فقط.  لالستشارة  الشورى  مجلس 

من  أكثر  طيلة  األبرياء  المواطنين  من  كبير  عدد  به  حوكم  الذي 
عقدين من الزمن و بعد كل هذه التطمينات صوتت المعارضة التي 

تشكل غالبية الشعب بـ)نعم للميثاق(.

لم يستمر هذا الهدوء النسبي أكثر من عام واحد فقد عاد آل خليفة 
إلى سيرتهم األولى حيث الغدر والخيانة ففي 14 فبراير 2002م انقلب 
النظام وعلى رأسه حمد ن عيسى آل خليفة على الثوابت الوطنية 
المتفق عليها بين النظام والشعب وألغى الدستور العقدي وُأصدر 
)التشريعية  السلطات  جميع  يركز  منفردة   بإرادة  جديدًا  دستورًا 
أثره  )الملك(. تحولت على  الهرم  والتنفيذية والقضائية( بيد رأس 
البحرين من دولة إلى مملكة وأصبح حمد بن عيسى آل خليفة يطلق 

على نفسه صاحب العظمة والجاللة!!

صريحًا  موقفًا  المعارضة  قوى  اتخذت  االنقالب  هذا  على  كرد 
بمقاطعة االنتخابات البرلمانية باعتبارها قائمة على دستور غير 
شرعي، وأن الوضع الجديد )مرحلة ما بعد الميثاق( باتت مرتكزة على 
صيغة غير شرعية دستوريًا، ولكون التوزيع للدوائر االنتخابية قائم 
على أسس طائفية، فليس لكل مواطن صوت بل وصلت في بعض 
أصوات  يقابله عشرة  أن صوت مواطن من منطقة معينة  الدوائر 
البرلماني  العمل  وآليات  المعارضة.  فيها  تتمركز  أخرى  دائرة  في 
غير قادرة على التشريع وال المساءلة وطرح الثقة عن المسؤولين 
المعين  الشورى  مجلس  لوجود  المسؤوليات؛  تحمل  المقصرين في 
من الملك والذي له الصالحية في اتخاذ القرارات النهائية من القوة 

التشريعية في البلد.

 لكن بعض قوى المعارضة ما برحت أن دخلت في المشهد البرلماني 
التصحيح من  إمكانية  العام 2006 م بدعوى  أعوام في  أربعة  بعد 
على  يعمل  المعارضة  من  آخر  طيف  بقي  بينما   ، البرلمان  داخل 

تصحيح المشهد السياسي من خارج األطر التي حدّدها النظام.

األزمات التي يشهدها الواقع البحريني:

1- األزمة الدستورية؛ غياب الدستور العقدي بين الحاكم 
والمحكوم والموجود اآلن دستور 2002 هو دستور صدر بإرادة 

منفردة ولم يحصل على القبول من قبل الشعب.

2- التجنيس السياسي بغرض تغيير التركيبة السكانية.

3- البطالة.

4- الفساد اإلداري واحتكار الثروة في يد عائلة آل خليفة 
والمقربين منهم.

على  المواطنين  حصول  وتأخير  اإلسكاني  الملف   -5
الوحدات السكنية لمدة تصل إلى 15 عاما.

6- اإلفساد األخالقي من قبل السلطات.

7- الفقر؛ حيث يعيش أكثر من نصف الشعب تحت  خط 
الفقر في بلد خليجي!

8- التمييز الطائفي ضد الشيعة الذين يشكلون 75 في 
المائة من السكان األصليين للبحرين.

6
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إرهاصات الثورة )ما قبل ثورة 14 فبراير(

حركات شبابية ومسرحيات حكومية

الشعب هامته بل ظل  يثن  لم  واالنتهاكات  األزمات  وفي ظل هذه 
الشعب وال سيما الفئات الشبابية في حالة تظاهر مستمر واحتجاج 

دائم.

لحياكة  فعمد  النظام  ازعجت  الشبابية  واالحتجاجات  الحركات  هذه 
المسرحيات ضد المجاميع الشبابية المحرّكة للواقع على األرض.

الشيخ  سماحة  الكبيرين  الرمزين  السلطات  اعتقلت   2007 عام  في 
من  ثلة  مع  المقداد  حبيب  محمد  الشيخ  وسماحة  مشيمع  حسن 
الشباب الحركيين متهمينهم بالتدريب في سورية لقلب نظام الحكم 
وعرفت محليًا بقضية )الحجيّرة( نسبة إلى المنطقة السورية التي 
زعم تدربهم فيها. في حين أن ذنبهم الوحيد هو المعارضة للنظام 
ولم يرفعوا وقتها مطلب إسقاط النظام. وبعد فترة بسيطة أفرج 

عنهم تحت ضغط الشارع.

الحركيين  الشباب  من  أخرى  مجموعة  اعتقلت  م   2008 العام  وفي 
شرطي  قتل  تهمة  لهم  ولّفقوا  البحرين،  غرب  كرزكان  منطقة  من 
قتل  أو  )الجيب  بقضية  وقتها  القضية  وعرفت  األصل،  باكستاني 

الشرطي(.

من  أخرى  شبابية  مجموعة  مع  ذاته  السيناريو  النظام  أعاد  ثم 
تهمة  لهم  ووجّه  أيضًا  فاعتقلهم  البحرين  شرق  المعامير  منطقة 

قتل عامل باكستاني يعمل في البحرين.

حُكِمت هاتان المجموعتان وصدرت بحقهم أحكام قاسية صيغت 
من َقبل في الغرف الخاصة وصلت بعضها إلى المؤبد.

هذا  في  ذكرها  يسع  ال  مما  وغيرها  المتقدمة  األزمات  هذه  كل 
البلد،  هذا  في  السياسي  االستقرار  لعدم  هيئت  التي  هي  المختصر 
ويحترم  ديمقراطي  بلد  بأنه  للعالم  يوحي  أن  النظام  حاول  مهما 
التي تصرف في  األموال  أبلغ من كل  الواقع  اإلنسان، فلغة  حقوق 

تلميع النظام.

اعتقاالت للرموز والعلماء

تدعم  الوطن  ساحة  مستوى  على  رموز  وجود  النظام  يتحمل  لم 
الحراك الشبابي المربك لمشروعه فلما فشلت حملة االعتقاالت في 
في  المناطق  من  كثير  إلى  توسعت  بل  االحتجاجات  حركة  توقيف 
أمنية كبيرة في شهر رمضان 1431 هـ  راح موجهًا ضربة  البحرين، 
طالت أبرز الشخصيات التي كانت تنزل مع الشباب للميدان وتدافع 
عن هذا الحراك فكريا وثقافيًا من مثل سماحة الشيخ محمد حبيب 
المقداد وسماحة الشيخ سعيد النوري وسماحة السيد عقيل الساري 

وغيرهم.

اللغة  فيها  حكمت  متشددة  أمنية  أجواء  البحرين  سادت  بعدها 
األمنية المتشددة، لكن هذه القبضة األمنية فشلت في القضاء على 

حركة االحتجاجات وإن أّثرت عليها بعض الشيء.
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إلى أن جاءت رياح الصحوة اإلسالمية والربيع العربي فخرجت دعوات 
من رحم المعاناة من قبل المجاميع الشبابية تدعو لضرورة الثورة 

على الواقع الظالم في البحرين.

التواصل  الدعوات الشبابية في بدايتها عبر مواقع  انطلقت هذه 
ملتقى  الفاعلة  المنتديات  رأس  وعلى  والمنتديات  االلكتروني 
للنزول  يومًا  م   2011 فبراير   14 تاريخ  تحديد  تم  حيث  البحرين 
ميدان  تحديد  وتم  بالحقوق.  والمطالبة  لالحتجاج  الجماهيري 

اللؤلؤة في وسط العاصمة المنامة كموقع مركزي لالعتصام.

موقف التنظيمات والحركات السياسية والشخصيات المعارضة:

بين  البحرين  في  المعارضة  والحركات  التنظيمات  مواقف  تنوعت 
الوفاء اإلسالمي وحركة حق،  الشبابية كتيار  داعم مطلق للدعوات 
في  المشروع  بحقهم  للشباب  االحتفاظ  موقف  وقف  من  وبين 
االسالمية  الوطني  الوفاق  واالحتجاج كجمعية  آرائهم  التعبير عن 

والجمعيات المعارضة المسجلة تحت قانون الجمعيات الرسمي.

الدينية  العلوم  طلبة  من  جمع  وجهّه  الذي  لالستفتاء  كان  كما 
أفتى  والذي  ظله(  )دام  اآلراكي  محسن  الشيخ  اهلل  آية  لسماحة 
فيه بوجوب القيام ضد األنظمة الطاغوتية، أثره الكبير في وسط 

المجاميع الشبابية. )يلحق ملحق رقم 2(

قاسم  أحمد  عيسى  الشيخ  الكبير  العالمة  سماحة  لكلمة  وكان 
)حفظه اهلل( وقع في الحشد الثوري عند الناس حيث قال قبيل 
انطالق الثورة معلقًا على مشهد الثورات العربية في المنطقة: )) 
الطوفان بدأ ال ليهدأ وال ليقف عند حد بلد وشعب وهو غير قابل 

لاللتفاف والمغالطة والخدير((.

المتحدث  حسين  عبدالوهاب  األستاذ  لفضيلة  كلمة  كانت  فيما 
الثورة  انطالق  قبيل  سترة  جزيرة  في  اإلسالمي  الوفاء  تيار  باسم 
على  عّلق  حيث  الثورية  الشبابية  المجاميع  أوساط  في  كبير  أثر 
الدعوات الشبابية  قائاًل: »على الكل أن يخرج ويقول رأيه وكلمته 
ووهجها  زخمها  على  وتحافظ  الحركة  تستمر  وأن  الحركة  هذه  في 
المتدفق حتى تحقيق المطالب« وحّث على »االستعداد للتضحية 
والبذل في سبيل اهلل عزوجل والعزّة والكرامة حتى الشهادة التي 

هي غاية البر«.

 انطالق الثورة:

المجاميع  تفاعلت  الثورة  بوهج  المملوءة  األجواء  هذه   ّ ظل  في 
الشبابية على األرض لتحريك الواقع مناطقيًا بادئ ذي بدء فخرجت 
تظاهرة في منطقة كرزكان ليلة 14 فبراير تمهيدًا لليوم الموعود. 
ذلك  تعدى  بل  لها  األمنية  القوى  بقمع  التظاهرة  هذه  قوبلت 
لهجومهم على حفلة عرس في إحدى الحسينيات في تلك المنطقة 
مغرقينها بغازات مسيل الدموع. كان لهذا الحدث الصدى اإلعالمي 

المحّفز.
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14 فبراير

ملؤه  جديد  تاريخ  رسم  يبدأ  فبراير  من  عشر  الرابع  يوم  فجر  مع 
ترسل  أن  وقبل  الفجر  صالة  بعد  وجور.  ظلم  كل  على  االنتفاضة 
منطقة  من  الصالة  محراب  من  الثورة  تنطلق  أشعتها   الشمس 
النويدرات تحديدًا. فبعد صالة الفجر جماعة خلف سماحة األستاذ 
عبدالوهاب حسين خرجت مسيرة تقدمها بنفسه مطالبة بالحقوق. 

قوبلت أيضا بقمع شديد من قوى األمن التابعة للنظام. 

ومظاهر  المسيرات  انتشرت  اليوم  هذا  ظهر  بعد  ما  فترة  مع 
تقدم  من  أبرز  من  وكان  البحرين   مناطق  أغلب  في  االحتجاجات 
إضافة  المقداد  عبدالجليل  الشيخ  العالمة  سماحة  المتظاهرين 
لبعض النواب كسماحة السيد حيدر الستري وسماحة الشيخ حسن 
عيسى الستري. وعند غروب الشمس سرى خبر استشهاد أول شهيد 
في هذه الثورة وهو الشهيد علي المشيمع من فوق مآذن المساجد. 

وبهذا أعطى الثورة وقودًا من دمه الزاكي.

15 فبراير

التالوة من مقبرة منطقة جدحفص  الشعب على صوت   استيقظ 
بكل  الجماهير  فهبت  األخير،  لمثواه  المشيمع  الشهيد  لتشييع 
كانت  األمن  قوى  لكن  المناضل  الشاب  هذا  لتوديع  وحماس  إيمان 
الثاني  الشهيد  سقط  وعندها  المشيعين  فهاجمت  بالمرصاد،  لهم 
فاضل متروك ليبرهن النظام للشعب بأنه ال يحترم الدم وال يقيم 

وزنًا لمواطن هذا البلد المغلوب على أمره. 

بعد التشييع هبّت الجماهير الثورية للذهاب إلى دوار اللؤلؤة وسط 
للشهداء  تكريمًا  الشهداء  ميدان  بعد  فيما  عليه  )أطلق  العاصمة 

الذين سقطوا فيه(.

النظام  عندها كان للشعب موقف وكلمة تتناسب مع حجم جرائم 

فارتفع سقف مطالب الجماهير إلى إسقاط نظام آل خليفة المستبد 
ينتشر  النظام«  اسقاط  يريد  »الشعب  العربية  الثورات  وبدأ شعار 
البحرين  بثورة  الخاص  للشعار  إضافة  الشعبية  الفعاليات  كل  في 

»يسقط حمد«.

مشاركتها  تعليق  تعلن  اإلسالمية  الوطني  الوفاق  جمعية 
من  عدد  استشهاد  نتيجة  منه  نهائيًا  تنسحب  ثم  البرلمان  في 

المتظاهرين وارتياح شعبي لهذا الموقف المشرّف.

دخلت البحرين مرحلة ما عرف شعبيًا )أيام الدوار( أي أيام االعتصام 
اللؤلؤة للمطالبة بإسقاط النظام الظالم. كل من  المفتوح في دوار 
شعور  حيث  هناك  قضاها  لحظة  بكل  يترنم  الفترة  هذه  عايش 
أبناء   لكل  ميدانًا  الميدان  األلم. صار هذا  مرارة  رغم  والكرامة  العزة 

البحرين بكل أطيافه وتوجهاته الفكرية والسياسية.

أن  للجميع  وأتاحوا  الميدان  في  منصة  بنصب  الثوري  الشباب  قام 
الجماهير،  أو  النخب  رأيه وموقفه سواء كان من  يصعد ويعبر عن 

فأضفى هذا الموقف حالة من االنسجام والتفاعل بين الجميع.

آل  عيسى  بن  حمد  البالد  ملك  خرج  الشهيدين  سقوط  بعد 
يكتفِ  لم  بل  الشهدين  لعائلتي  العزاء  ومقدمًا  متأسفًا  خليفة 
بهذا فحسب بل راح مكّلفًا نائب رئيس مجلس الوزراء جواد سالم 
العريض بتشكيل لجنة خاصة لمعرفة األسباب التي أدت إلى تلك 
األحداث المؤسفة التي جرت، مؤكدًا أن الهم األول هو سالمة الوطن 

والمواطن، ولكي يأخذ كل ذي حقٍّ حقه!

كما قال: إنه سيطلب من السلطة التشريعية النظر في هذه الظاهرة 
والمواطن.  الوطن  ينفع  بما  لعالجها  الالزمة  التشريعات  واقتراح 
وأكد أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات الدستورية!! 

من جهته قال وزير الداخلية راشد بن عبداهلل آل خليفة في كلمة 
وفاة  في  المتسببين  على  التحفظ  تم  إنه  البحرين:  تلفزيون  بثها 
)انظر  األولية.  التحقيقات  بدء  إلى  الفتًا  البحرينيين،  المواطنين 
الموافق 13  2011م  األربعاء 16 فبراير   | العدد 3085  الوسط  صحيفة 

ربيع االول 1432هـ(

آل  عيسى  بن  حمد  الملك  زار  فبراير   16 الموافق  األربعاء  يوم  في 

thwra2.indd   10 7/9/12   12:36 AM



1011 ثورة 14 فبراير .. خلفياتها ومجرياتها

خليفة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين واطلع على االستعدادات 
والتحضيرات التي تقوم بها قوة الدفاع من أجل حماية أمن الوطن 
على  المحافظة  أهمية  مؤكدًا  المواطنين.  سالمة  على  والحفاظ 

استقرار األمن واألمان في ربوع البالد.

حتى جاءت ليلة الخميس الدامي حيث قامت قوات حمد بن عيسى 
المعتصمين فجرًا والناس نيام، مرتكبين  آل خليفة بالهجوم على 
مجزرة يندى لها جبين االنسانية، راح ضحيتها أربعة شهداء ومئات 
ُفكّ  وبعدها  الطبي.  السلمانية  مجمع  بهم  امتأل  الذين  الجرحى 
االعتصام بالقوة وأحاطت قوى أمن النظام الدوار باألسالك الشائكة 

منعًا عن وصول المواطنين له من جديد ومعاودة االعتصام.

بمواجهتها  الشائكة  األسالك  حّطمت  أن  الثوار  إرادة  لبثت  ما  لكن 
دبابات الجيش البحريني بالوردة بيدٍّ وسالح اإليمان بالقضية بيدٍّ 

أخرى. 

فتح الدوار من جديد

الشهيد علي مشيمع  السبت 19 فبراير يوم كسار فاتحة  في عصر 
من  فتحه  بهدف  الشهداء  ميدان  نحو  الشبابية   المجاميع  زحفت 
تضحية  يستوجب  ما  وهذا  جديد،  من  االعتصام  وإعادة  جديد 
تناسب هذا الهدف الكبير فآلى الشاب المناضل عبدالرضا بو حميد 
إال أن يقدم نفسه رخيصة فداء لعزّة البحرين بكل تاريخها فسقط 
المدافع على آل  مضرجًا بدمه بالرصاص الحي من رشاشات الجيش 
البحرين بكل مواطنيها! في مشهد شاهده كل  خليفة بدل حماية 

الدنيا وتفاعل معه.

وفي ضوء كل هذه التطورات والدماء خرج سلمان بن حمد آل خليفة 
للتحدث مباشرة إلى شعب البحرين عبر شاشة التلفاز الرسمي معلنًا 
من  عائلته  وإخراج  األولى  بالدرجة  ورطته  من  أبيه  إلخراج  مبادرة 
دائرة المسؤولية تجاه كل الجرائم المرتكبة،  تتضمن إعالن التهدئة 
وبعد ذلك مباشرة الجلوس على طاولة الحوار مع الجميع ومن دون 

استثناءات!!

خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  قبل  من  ملكي  أمر  المبادرة  هذه  وأتبع 

كّلف من خالله ولي العهد بـ »الحوار مع جميع األطراف والفئات في 
مملكة البحرين«. 

)انظر صحيفة الوسط العدد 3088 | السبت 19 فبراير 2011 م الموافق 
16 ربيع االول 1432هـ(.

تصاعدت ردود األفعال وقتها المنددة باستخدام العنف في مواجهة 
وخاصة  المدني  المجتمع  مؤسسات  من  السلميين  المتظاهرين 

المنظمات الحقوقية داخل البحرين وخارجها.

 22 فبراير )اإلفراج عن الرموز(

من  نظيره  قّل  بشكل  التفاعل  وازداد  الجماهيري  الحضور  واستمر 
حيث التفاعل السياسي من الكبير والصغير والرجال والنساء. 

مما شّكل ورقة ضغط كبيرة ومحرجة للنظام فعمد إلى إطالق سراح 
الرموز والعلماء المعتقلين وعلى رأسهم الشيخ محمد حبيب المقداد 
الحد  بهدف  وغيرهم  الساري  والسيد عقيل  النوري  والشيخ سعيد 
من االمتداد الثوري، لكن الواقع خالف هذه السذاجة فخروج هؤالء 
تحقيق  طريق  في  االنتصار  لطعم  آخر  زخمًا  للثورة  أعطى  العلماء 
تكلم هؤالء عما  أن  النظام بعد  الشعبي ضد  الحنق  وزاد  المطالب، 

تعرضوا له من تعذيب شديد على أيدي رموز النظام الخليفي.

راح  الرئيسيين  أركانه  البوصلة عن  لحرف  النظام  وفي محاولة من 
الداخلية  وزير  لم يكن  الوزراء  أربعة من  وزاريًا شمل  مجريًّا تغييرًا 
منهم!! ومعلنًا يوم الجمعة 25 فبراير يوم حداد رسمي وشعبي على 

شهدا البحرين!

 26 فبراير 

رحلة  بعد  للبحرين  المشيمع  حسن  الشيخ  سماحة  رجوع  شّكل 
فقد  الثورة.  تاريخ  مفاصل  من  مهمًا  مفصاًل  لندن  في  عالجية 
وألقى  نظيره،  قّل  حاشدًا  جماهيريًا  استقبااًل  الجماهير  استقبلته 
خطابًا أبدى فيه دعمه للثوار ومطالبهم الحقة. هذا من جهة ومن 
النظام لما  المشيمع عامل ضغط آخر على  جهة أخرى شّكل رجوع 

يمثله من حالة امتداد جماهيري وخاصة في أوساط الشباب.
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وفي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الثورة وفي ظل اصرار المجاميع 
طرحت  فقد  الخليفي  النظام  اسقاط  شعار  على  الثورية  الشبابية 
الجمعيات السياسية وعلى رأسها جمعية الوفاق الوطني االسالمية 

مطلب المملكة الدستورية بما يتناسب مع المحيط الخليجي.

في حين أعلنت ثالث تنظيمات سياسية وهي )تيار الوفاء اإلسالمي- 
التحالف  تشكيل  عن  اإلسالمية(  البحرين  أحرار  حركة  حق-  حركة 
جمهوري  نظام  إلقامة  النظام  إسقاط  وهدفه  الجمهورية  أجل  من 

ديمقراطي.

11 مارس بدأت عمليات البلطجة من قبل النظام مستغاًل المجاميع 
المجنسة )من األردن وسورية وغيرها( على المناطق والقرى بهدف 
األسلحة  مستخدمين  طائفي،  بشكل  الوضع  وتصوير  األمن  خلخلة 
في  اآلمنيين  المواطنين  على  االعتداء  في  واألخشاب  البيضاء 
الهجوم  إلى  وصلت  متنوعة  أشكااًل  أفعالهم  أخذت  بل  مناطقهم. 
على المؤسسات التعليمية واألسواق التي تعود ملكيتها لمواطنين 
السنة؛  مناطق  في  المواطنين  على  اعتداءات  وكذلك  شيعية، 
ليصورها اإلعالم الرسمي فيما بعد بأنها حرب طائفية بين السنة 

والشيعة.

وصلت  حيث  االحتجاجات  حركة  تطورت  مارس   12 التالي  اليوم  في 
عيسى  بن  حمد  قصور  وأهم  أكبر  )من  الصافرية  قصر  أعتاب  إلى 
هتافات  القصر  سّكان  سمع  حتى  شهركان  منطقة  في  خليفة(  آل 
حمد  وإسقاط  نظام  بإسقاط  المطالبة  أسواره  خلف  من  الجماهير 
في  اقتصادي  مركز  أهم  إلى  المعتصمون  انتقل  كذلك  نفسه. 
العاصمة المرفأ المالي واعتصموا فيه. مصعّدين من حراكم السلمي 

على األرض.

دعمًا  البحرين  جامعة  حرم  في  طالبية  مسيرة  خرجت  مارس   13
باستخدام  النظام  قبل  من  حاضرًا  الردّ   فكان  الثورة  لمطالب 
البلطجية بالهجوم على الطلبة باالسلحة البيضاء وغيرها، كل هذه 
الجرائم كانت بتأمين من قوات أمن النظام التي كانت مع البلطجية 
الطالب  صفوف  في  الجرحى  من  عددًا  موقعين  تحميها.  بل 
والطالبات إضافة إلى تكسير العديد من السيارات. إنه يوم  انتهاك 
حرمة الجامعة في البحرين! هذه الحادثة خرج اإلعالم الرسمي متهمًا 
المعتصمين في الدوار بأنهم من هجم على الجامعة ونشر الذعر بين 

الطالب في حبكة ركيكة ال تتناسب مع مؤسسات إعالمية رسمية.

الوطني في  التيار  كما تم االعتداء على مقر جمعية )وعد - وريث 
البحرين( في المحرق وتكسيره من قبل البلطجية.

  بدء االحتالل

14 مارس بداية وصول أول دفعات قوات االحتالل السعودي للبحرين 
عن معبر جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين.

بداية حالة الطوارئ في البحرين

أعلن حمد بن عيسى آل خليفة في 15 مارس قانون الطوارئ وأسماه 
البحرين  لقوة دفاع  العام  القائد  وكّلف  الوطنية(.  )السالمة  قانون 
الالزمة للمحافظة على  التدابير واإلجراءات الضرورية  بسلطة اتخاذ 
هذه  تنفذ  أن  على  تعبيره،  بحسب  والمواطنين  الوطن  سالمة 
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والحرس  العام  األمن  وقوات  البحرين  دفاع  قوة  قبل  من  التدابير 
قوات  فكانت  لذلك.  الضرورة  اقتضت  إذا  أخرى  قوات  وأية  الوطني 
االحتالل السعودي معهم خطوة بخطوة في قمع الثورة بل هي التي 

تكفلت بهدم المساجد الشيعية والحسينيات والمضائف.

كما تمت استباحة كاملة لجزيرة سترة المعروفة بثقلها الجماهيري 
المعارض للنظام منذ أول دخول آل خليفة للبحرين، فارتكبت قوات 
البحرانيون  يرَ  لم  مجزرة  االحتالل  قوات  إلى  باإلضافة  النظام  أمن 
من قبل لها مثيل. حتى أنهم اعتدوا على األطقم الطبية في مركز 
سترة الصحي ومنعوا األسعاف عن الوصول وإنقاذ الجرحى. وشوهد 
الشهيد الشاب أحمد فرحان الستراوي )30 عامًا( في حال فظيعة، إذ 
فتحت الرصاصة رأسه وأسالت مخّه بالكامل ولم يبق من وجهه سوى 
جلد الوجه. وكانت الحاالت التي اكتظ بها مركز سترة الصحي، ومجمع 
السلمانية الطبي، تنوعت إصاباتها بين الرصاص الحي، واالنشطاري 
صحيفة  )انظر  والدهس.  واالختناق،  المطاطي،  والطلق  )الشوزن(، 
الوسط البحرينية العدد 3113 | األربعاء 16 مارس 2011 م الموافق 11 

ربيع الثاني 1432هـ(.

المتحدة  الواليات  أن  األبيض  البيت  باسم  المتحدث  أعلن  يومها 
دفع  لمحاولة  البحرين  إلى  كبيرًا  دبلوماسيًا  أوفدت  األميركية 

المحادثات بين الحكوم والمعارضة.

مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان وصل إلى البحرين قبل يوم 
البيت  باسم  المتحدث  وقال  العرفية.  األحكام  البحرين  إعالن  من 
على  األطراف  جميع  سيحّث  فيلتمان  »إن  فيتور:  تومي  األبيض 
التصرف بمسؤولية والسماح بإجراء حوار يتسم بالمصداقية!« وكان 
فيلتمان قد قام بزيارة أخرى إلى البحرين في وقت سابق من شهر 

مارس 2011.

قال  العرفية  األحكام  البحرين  إعالن  بشأن  سؤال  على  وردًا 
واضح  شيء  »هناك  فيتور:  تومي  األبيض  البيت  باسم  المتحدث 
ضروري  السياسي  الحل  البحرين.  في  للمشاكل  عسكري  حل  ال  وهو 
احتياجات  يتناول  حوار  بدء  على  اآلن  تعمل  أن  األطراف  كل  وعلى 
على  األطراف  جميع  نحث  إننا  البحرينيين.  المواطنين  جميع 
يتسم  حوار  إلجراء  الالزمة  بالمساحة  والسماح  بمسؤولية  التصرف 
بالمصداقية... لدينا مسؤول كبير بوزارة الخارجية - مساعد وزيرة 
إنه  األرض.  على  بقوة  المسألة  على  يعمل   - فيلتمان  الخارجية 
سيحّث جميع األطراف على التصرف بمسؤولية والسماح بإجراء حوار 

يتسم بالمصداقية.« 

الهجوم على الدوار

في  البحرينيون  استيقظ  مارس   16 الموافق  األربعاء  صبيحة  في 
الصباح الباكر على أخبار مؤلمة مع اقتحام قوات الجيوش الخليجية 
طائرات   4 من  بدعم  السلمانية،  مستشفى  ومحاصرة  اللؤلؤة  دوار 
الداخلية. وسقوط المزيد من  عسكرية، وطائرتين تابعتين لوزارة 
أصوات  وكانت  المواطنين.  من  أخرى  مجموعة  واختفاء  الشهداء، 
)أهم  فيصل  الملك  لشارع  اقتحامها  أثناء  القوات  استخدمته  ما 
الشوارع الرئيسية في العاصمة حيث كان تحت تصرف الثوار( ومن 
ثم الجسر المطل على دوار اللؤلؤة قد دوّت في أرجاء العاصمة في 
أعمدة  الدوار  من  وتصاعدت  صباحًا.  دقائق  وعشر  السادسة  حدود 

الدوار،  القتحام  القوات  استخدمته  ما  من  المنبعث  األبيض  الدخان 
بينما انبعثت أعمدة الدخان األسود نتيجة الحتراق الخيام وانفجار 
الشغب  مكافحة  قوات  أحاطت  ثم  ومن  الدوار.  داخل  االسطوانات 
اليوم  طوال  محاصرًا  المستشفى  وظل  الطبي.  السلمانية  بمجمع 
ولم يسمح ألي شخص أو سيارة إسعاف بالدخول أو بالخروج، بينما 

نقصت اإلمدادات التي يحتاجها الطاقم الطبي.

 أما حال المئات من الجرحى فقد توزعوا على المراكز صحية والمنازل 
والساحات العامة؛ وذلك بعد أن منع مستشفى السلمانية من إرسال 
سيارات اإلسعاف وتعرض األطباء والممرضون إلى الضرب واإلهانات 

على يد قوات آل خليفة وآل سعود.

كما عمد النظام في ساعات متأخرة بعد منتصف الليل إلى الهجوم 
عبدالوهاب  األستاذ  ومنهم  واعتقالهم  الثورة  قيادات  أهم  على 
قبل  عنهم  أفرج  قد  ممن  وآخرين  مشيمع  حسن  والشيخ  حسين 

أقل من شهر واحد.

في ظّل هذه التطورات المأساوية على المشهد المحلي استقال وزير 
الصحة وسبعة من أعضاء مجلس الشورى واثنا عشر قاضيًا شرعيًا 
والقمعة  الدامية  األحداث  على  احتجاجًا  الجعفرية  المحكمة  في 

األمنية.

في المقابل خرج على المواطنين التلفزيون الرسمي بفلم توثيقي 
والدوار  المالي  المرفأ  في  االعتصام  فكّ  طريقة  عن  يدعي(  )كما 
والسلمانية، يمارس فيه كذبه وافتراءاته تجاه المتظاهرين كما هو 

ديدن التلفزيونات التابعة لألنظمة العربية.

قانون الطوارئ وانتهاكات بالجملة

في هذه الفترة ارتكبت قوات آل خليفة واالحتالل السعودي انتهاكات 
بالجملة طالت جميع فئات الشعب )راجع ملحق 1( 

انتهاء فترة قانون الطوارئ... واستمرار الثورة

من  القمع  وسائل  كافة  النظام  واستخدام  الظروف  قساوة  ورغم 
االحتجاجات  أن  إال  وغيرها،  وتعذيب  واعتقاالت  ودبابات،  طائرات 
استمرت بقيادة المجاميع الشبابية وكان أبرز تلك المجاميع »ائتالف 

شباب ثورة 14 فبراير«.

وبعد انتهاء فترة قانون الطوارئ في األول من يونيو بدأت جمعية 
الوفاق الوطني اإلسالمية مع الجمعيات الرسمية المعارضة بإقامة 

تجمعات تطالب بحكومة منتخبة.

وما زالت الثورة يقودها الشباب مطالبة بإسقاط النظام وحق تقرير 
المصير حتى كتابة هذا الكتيب، وما زال الشعب يقدم الشهيد تلو 

الشهيد في طريق النصر المحتوم إن شاء اهلل.

تقرير البسيوني والتجاوزات الخطيرة

بعد الضغوط الكبيرة التي واجهها نظام المنامة من دول ومنظمات 
حقوقية عالمية جراء األنتهاكات الجسيمة التي وقعت على شعب 
لجنة  تشكيل  إلى  إضطر  ومساجده،   ومقدساته  المسالم  البحرين 
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الذي وقع  المأزق  النظام من  إنتشال  األساس  كان هدفها  حقوقية 
فيه بالعمل على تحسين سجل النظام في الملف الحقوقي فصدر 
أمر ملكي من حمد بن عيسى ملك البحرين برقم 28 لسنة 2011 مؤرخ 
الحقائق، وقد عين فيما  لتقصي  لجنة  بتاريخ 29 يونيو بتشكيل 
عُرفت  اللجنة  لهذه  رئيسًا  بسيوني  شريف  محمود  البرفسور  بعد 

الحقًا اللجنة والتقرير الذي صدر منها باسمه. 
بدأت اللجنة أعمالها في 20 يوليو من عام 2011 وجمعت 8110 شكوى 
جاء  ما  أهم  ومن  اإلنسان  حقوق  إنتهاكات  بمختلف  تتعلق  وإفادة 

فيها : 
آل  دخول  منذ  الحكم  أزمة  وأمتداد  للبحرين  التاريخية  الخلفية   •

خليفة البحرين. 
• الحركات السياسية المطالبة بالحقوق عبر عقود من زمن حكم آل 

خليفة في البحرين. 
•الشبهة القانونية في تطبيق قانون الطوارئ » السالمة الوطنية« 

•سرد مؤرخ لبعض حوادث شهري فبراير ومارس من عام 2011م . 
سياسية  رموز  من  للمعتقلين  جسيمة  إنتهاكات  وقوع  إقرار   •
والممارسات  المهين  للتعذيب  وتعرضهم  وتعليمية  طبية  وكوادر 
جميع  شمل  جنسي  وتحرش  أغتصاب  عمليات  بينها  الالإنسانية 

الفئات بما فيهم علماء دين ورموز سياسية ونساء.  
قبل  من  المدنيين  لعشرات  قتل  حاالت  حدوث  التقرير  وّثق   •
قوات الجيش والداخلية خمسًا منها داخل السجـون تـحـت وطأة 

التعذيب. 
• ذكر التقرير وجود حاالت ممنهجة في إقتحام المنازل والقبض على 
النساء  على  واألعتداء  الحرمات  وهتك  قانوني  غير  بشكل  األفراد 
وطائفية  أخالقية  غير  بممارسات  والقيام  وترويعهم  واألطفال 

بحقهم. 
الجمهورية  من  تدخل  بوجود  المتكررة  البحرين  إدعاءات  فندت   •
اإلسالمية اإليرانية في وضع البحرين ولم تجد أي دليل ملحوظ لذلك. 

• سجلت 6 حالت إغتصاب وقعت في فترة الطوارئ. 
أتهمتم  لموظفين  العمل  عن  فصل  حالة   1500 من  أكثر  سجلت   •

بالمشاركة في اإلحتجاجات. 
• أقر التقرير بأن المعتقلين بما فيهم  الرموز والقادة السياسيون 

معتقلو رأي وأوصى باألفراج عنهم. 
• سجل التقرير حاالت 30 لهدم منشآت دينية ) مساجد وحسينيات( .
وبعيدًا عن التحفظات التي ُأحيطت بهذه اللجنة في أصل تشكيلها 
الجسيمة  األنتهاكات  أقرّت بمجموعة من  أنها  إال  رئيسها  وتعيين 
التي وقعت وأنتهت بمجموعة من التوصيات لم تبصر الضوء وسط 
تضاعف في عمليات القتل والسفك واألنتهاكات الكثيرة التي الزال 
طالبًا  خرج  مسالم  أعزل  شعب  بحق  صالفة  بكل  يمارسها  النظام 
هذه  لتنفيذ  الدولية  الدعوات  جميع  متجاهاًل  المشروعة  لحقوقه 
التوصيات التي خرجت من لجنة عينها النظام بإرادته وأرادها لتستر 
مـنها  القليل  فكان  منها  بالقليل  باإلعتراف  تجاوزاته  من   الكثير 

مهواًل 

إفادات الرموز والقادة المعتقلين 

الجزيرة  درع  مسمى  تحت  السعودي  اإلحتالل  قوات  دخول  بعد 
وأقتحام ميدان الشهداء ، تم أعتقال رموز وقادة  المعارضة اللذين 
كان لهم الدور المحرك لإلحتجاجات وإلنطالق الثورة ورفعوا شعارات 

14
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الشعب في إسقاط النظام وكان من أبرز هؤالء المعتقلين : سماحة 
حسين  عبدالوهاب  واألستاذ  المقداد  عبدالجليل  الشيخ  العالمة 
والشيخ حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد وغيرهم من 
قادة المعارضة التي عرفت قضيتهم فيما بعد بقضية الرموز )21( 

.
محاكم  في  وحوكموا  العسكري  القرين  سجن  في  سُجنوا  وقد 
عسكرية تعد األولى من نوعها وذلك وفقًا لما حمله قانون الطوارئ 
في  الفترة  هذه  في  المعتقلين  محاكمة  من  الوطنية(  )السالمة 
محاكم عسكرية وتكون األحكام الصادرة بحقهم غير قابلة للنقض 

كما نصت المادة 11 من مرسوم إعالن السالمة الوطنية. 
2011م بأحكام متفاوته بين  تاريخ 22 يونيو  الرموز في  وقد حُكم 
 )5( و  آخرين  لتسعةٍ  عام    )15( و  منهم  لثمانيةٍ  عام   )25( المأبد 

أعوام للبقية . 
التي  القانونية  والشبهة  النظام  على  الكبيرة  للضغوط  ونتيجة 
ففي  بسيوني   لجنة  لتوصيات  ونتيجة  السابقة  باألحكام  أحاطت 
التمييز بإحالة القضية من المحكمة  30 أبريل 2012 حكمت محكمة 
السابق  الحكم  وألغت  العليا  االستئناف  محكمة  إلى  العسكرية  

وأستأنفت القضية من جديد . 
الذي  التعذيب  لشهادات  جلسات  أربع  خالل  المحكمة  وأستمعت 
أعتقالهم  من  يوم  أول  منذ  المعتقلين  والقادة  الرموز  لها  تعرض 
وروى  الرموز إفاداتهم التي بينت التعذيب الشديد الذي نالهم ومدى 
انحطاط النظام وتجرده من اإلنسانية والقيم ومبادئ حقوق األنسان 
في تعامله مع علماء ورموز لهم ثقلهم الديني والشعبي،  وكان من 

أبرز ما تعرّضوا له: 
• اإلعتقال التعسفي والضرب المبرح من أول يوم حتى أن أحد علماء 

الدين تم تجريده من مالبسه أثناء وبعد اإلعتقال لفترة طويلة . 
من  تحتقر  التي  البذيئة  اللفظية  واإلساءات  الجنسي  التحرش   •

المذهب والطائفة وأئمة المذهب .  
•الضرب الشديد بالهراوات حتى اإلغماء والتعليق بالفيلقة. 

• وضع األحذية في األفواه حتى تسيل الدماء . 
• الحرمان من النوم لفترات طويلة وصلت لسبع أيام لبعضهم. 

األماكن  خصوصًا  البدن  جميع  في  الكهربائي  الصاعق  أستخدام   •
الحساسة منها ومواضع الشرف . 

• البصق في الفم واإلجبار على إبتالع البصقه . 
• تبليل أماكن النوم بالماء البارد وفتح المكيفات الباردة في الشتاء. 
• اإلجبار على تقبيل أحذية المعذبين وتقبيل رموز النظام الخليفي 

والسعودي . 
وغيرها مما يندى لها جبين اإلنسانية والتي كشفت عن حقد النظام 
وعداوته لهذا الشعب بإستهداف رموزه وعلمائه واإلمعان في النيل 
العائلة  رموز  من  كانوا  التعذيب  في  شاركوا  ممن  أن   يذكر  منهم، 
الحاكمة كإبن الطاغية حمد بن عيسى الذي لم يتجاوز العشرينات 

من عمره. 
والرموز  العلماء  كان  حقهم   في  التعذيب  ممارسات  كل  وبعد 
المعتقلون في غاية اإلصرار  على مطالبهم مؤمنين بخيار شعبهم 
مستعدين لبذل المزيد في سبيل تحرير هذا الشعب براثم العبودية. 
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1. القتل واالختفاء القسري والجرحى:

فترة  في  خصوصًا  قسري  الختفاء  تعرضوا  المعتقلين  معظم 
السالمة الوطنية دون إعالم أهاليهم بمكانهم وال حتى باعتقالهم، 
وبعض هذه الحاالت يخرج أصحابها بعاهات مستديمة، وكان من بين 
هذه الحاالت الشهيد مجيد عبدالعال الذي اختفى ألكثر من 100 يوم 
ثم أخبرت السلطات أهله باستالم جثته، إلى جانب الطالب الجامعي 
السلطات  أخفته  الذي  عاما(   19( عبدالحسين  عبدالمهدي  محمد 
وسلمته الحقًا وقد فقد القدرة على النطق والذاكرة واصيب بإعاقة 
جسدية جزئية، وكذلك فضيلة السيد حسين علوي )46 عامًا( الذي 
وأخيرًا  والحركة،  النطق  على  القدرة  وعدم  الذاكرة  بفقدان  أصيب 
المواطن عبداألمير غانم )35 عامًا( الذي أصيب بفقدان الذاكرة بعد 

اختفاءه القسري، وغيرهم.

وفقد أكثر من 60 مواطنًا أعينهم بسبب استخدام السالح من قبل 
األمن في القسم األعلى من البدن.

االحتجاجات  خالل  ومصاب  جريح  بين  المواطنين  من  الكثير  ووقع 
دورهم  بممارسة  والمسعفون  والممرضون  األطباء  يقوم  وحينما 
اإلنساني والمهني في عالجهم فإنهم يتعرضون لالتهام واالعتقال، 

األمر الذي يعكس انتفاء قيمة حياة المواطنين بالنسبة للسلطة.

2. االعتقال التعسفي والتعذيب والكادر التعليمي:

والتعذيب  التعسفي  لالعتقال  مواطن   3000 من  مايقارب  وتعرض 
الممنهج والحرمان من حقوقهم القانونية بناء على قضايا تتعلق 

بحرية الرأي والتعبير.

وتعرض الكادر التعليمي لصنوف االنتهاكات في المدارس والمعاهد 
والجامعات، إذ تعرض الجسم التعليمي في البحرين لنكسة شديدة 
شملت استدعاءات وسجن وتعذيب، وال يزال رئيس جمعية المعلمين 

البحرينية األستاذ مهدي أبو ديب في السجن.

وكان للمعلمات حصة األسد من الوشايات التي تعرضن لها من أطراف 
جامعي  طالب   400 من  أكثر  فصل  تم  كما  للسلطة،  وموالية  تابعة 
بعضهم  وتعرض  البحرين،  جامعة  من  طالب   300 يقارب  ما  بينهم 
لالعتقال وحكم على جزء كبير بأحكام تصل إلى السجن 15 عامًا منهم 

فيما تجري محاكمة عدد آخر.

3. هدم المساجد وقتل واعتقال النساء واألطفال:

الطائفة  ألتباع  يعودون  مسجدًا   35 من  أكثر  السلطة  هدمت  وقد 
والمآتم  الحسينيات  من  للعديد  التعرض  إلى  إضافة  الشيعية، 

ومرافقهم وبعض المقابر.

نسبة  واالعتقال  والجرح  القتل  من  نصيب  واألطفال  للنساء  كان  و 
11 شهيدًا.  والنساء  األطفال  الشهداء من  وبلغ عدد  بها،  ال يستهان 
وبلغت االعتقاالت في صفوفه المرأة أكثر من 200 معتقلة وال يزلن 
فضيلة  السيدة  المعتقة  وأقدمهن  السجن  في  يقبعن  منهن   16

المبارك.

4. مداهمة البيوت والسرقات ومصادرة الممتلكات الخاصة:

باآلالف،  األمنية  السلطات  داهمتها  التي  المنازل  عدد  بلغت  حيث 
سرقة  عمليات  صاحبها  المنازل  اقتحام  حاالت  من   %38 بينها  كان 
والمجوهرات  الحلي  سرقات  أن  على  ومجوهرات،  وأموال  مقتنيات 
سرقة  وكونها  العملية  عبثية  على  مؤشر  الباهضة  األطفال  ولعب 

ممنهجة.

وتخريب  اتالف  تصحبها  المنازل  اقتحام  حاالت  من   %41 وكانت 
توثيقه  تم  مما  التلفيات  مجمل  وبلغ  المنزل.  ومرفقات  لمحتويات 
التي تعرضت لها منازل  التامة  فقط من حاالت السرقات والتلفيات 

المواطنين من بين آالف الحاالت، يقدر بأكثر من 600 ألف دينار.

1000 سيارة خاصة والعبث بمحتوياتها  وقد صودرت ودمرت أكثر من 
وشخصية  رسمية  ووثائق  شخصية  منقوالت  من  مافيها  وسرقة 
في  واتالفها  السيارة  هذه  مصادرة  ومنذ  وأموال،  وأجهزة  وجوازات 
اليوم لم يتم معالجة هذا الموضوع ولم تتحدث  إلى  16 مارس 2011 
السلطات المعنية فيه ال بالتصريح وال بالتلميح، ولم تتمكن حتى 
محاوالتها  في  وكانت  الملف  هذا  معالجة  من  الحقائق  تقصي  لجنة 

تواجه مماطلة رسمية.

5 . فصل العمال:

الوزارات والهيئات الحكومية، وكان   وشملت عمليات الفصل غالبية 
 168 بينهم  فيها،  موظفًا   250 فصل  هو  الداخلية  وزارة  نصيب 
لهم  العسكريون لالعتقال ووجهت  عسكري، وتعرض جميع هؤالء 
تهم ليس لها أساس قانوني وتتعلق بحرية التعبير وحرية الضمير، 
من  الفصل  مع  سنة   12 إلى  سنوات   3 بين  لمدد  منهم  كثير  وحكم 

الخدمة، وجميعهم من المذهب الشيعي.

واألدباء  والرياضيين  والمصورين  الصحفيين  بعض  تعرض  كما 
والتحقيق  االعتقال  لحد  وصلت  مختلفة  النتهاكات  والمحامين 

واالهانات والشتم والسب والمضايقات.

ولم تتوقف انتهاكات حقوق اإلنسان عند حد، فقد بلغ عدد الذين 
تم فصلهم أو توقيفهم عن أعمالهم في القطاعين العام والخاص 
4400 عامل وعاملة، ألسباب سياسية، وجميعهم من أتباع المذهب 
الشيعي. ومن القطاع العام حازت وزارات التربية والصحة والبلديات 

على أكبر عدد من المفصولين.
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من كلمات سماحة اإلمام الخامنئي )دام ظله(

بأن  ونأمل  وتعزيزها  االنتفاضات  دعم هذه  في  يتمثل  موقفنا   -
تنهي هذه الحركات اإلسالمية هيمنة األعداء الرئيسيين أي الصهاينة 

وأمريكا.

- الشعب البحراني يعيش مظلومية مطلقة. هناك أيضًا من يريد 
اإلعالن عن حركة الشعب بأنها حركة طائفية مذهبية، وذلك لمجرد 

أن الشعب من الشيعة والحال أن القضية ليست كذلك.

- في بعض األماكن يمارسون - للحق واإلنصاف - ظلمًا علنيًا جليًا. 
كل  اآلن،  اليمن  قضية  وفي  ليبيا  قضية  وفي  البحرين  قضية  في 
الذين يستطيعون إبداء آراءهم في هذه القضايا إذا دققوا سيجدون 
هذه القوى الغربية مجرمة ومقصرة ال يمكن التغاضي عنها. هؤالء 
يظلمون الناس. وتحليل ذلك من شأن المحللين السياسيين، فهم 
يحللون ويتحدثون، ومحصلة كل ذلك هو أن أمريكا والغرب يمارسون 
الضغط على الشعوب ويظلمونها لصالح الصهاينة ولصالح الحكومة 
هم  غيرهم  من  أكثر  للظلم  تعرضوا  والذين  المزيفة،  اإلسرائيلية 

الشعب البحريني لألسف.

- إننا ال نفرق بين غزة وفلسطين وتونس وليبيا ومصر والبحرين 
الشعوب  تحرك  كان.  أينما  مدان  الشعوب  ضد  الظلم  واليمن. 
بشعارات اإلسالم وباتجاه الحرية مما نؤيده. ذروة وقاحة األمريكيين 
شوارع  إلى  السعودية  الحكومة  دبابات  نزول  يعتبروا  لم  حينما 
تقليدنا  مراجع  يقول  حينما  ولكن  تدخاًل،  البحرين  في  المنامة 
وعلماؤنا ومخلصونا ال تقتلوا الناس، يقولون لنا إنكم تدخلتم! هل 
له ال تقتل  أو نظامًا ظالمًا ونقول  أن نخاطب حكومة  هذا تدخل؟! 
البحرين  لشوارع  األجنبية  الدبابات  نزول  لكن  تدخل،  فهذا  شعبك 
ليس تدخاًل! هذه ذروة  وقاحة األمريكيين وإذنابهم في المنطقة أن 
يتصرفوا بهذه الطريقة ويتحدثوا بهذه الطريقة ويتخذوا مثل هذه 

المواقف اإلعالمية.

من بيان سماحة المرجع السيد الروحاني )دام ظله(

 إن المذبحة األولى التي ارتكبت في البحرين لياًل بحق المعتصمين 
العزل في دوار اللؤلؤة والتي تكررت بعد تشييع الشهداء مساء الجمعة 
تمثل قمة الغدر والنذالة والخسة والتي ال يتحمل مسؤوليتها اولئك 
يشاركهم  بل  نفذوا  والذين  فقط  األوامر  أصدروا  الذين  المجرمون 
مؤمّنين  المنامة  في  باألمس  اجتمعوا  الذين  أولئك  المسؤولية 

الغطاء لتلك السلطة الفاسدة على خلفية مذهبية حاقدة... 

إن اإلدارة االميركية والتي لها في البحرين أكبر قاعدة عسكرية في 
من  تؤمنه  عما  المسؤولية  كامل  تتحمل  األوسط  الشرق  منطقة 
غطاء لتلك السلطة الفاسدة التي ترتكب الجرائم بحق شعبها اآلمن 
اإلجرام  هذا  من  معانيًا  لوحده  يُترك  أن  يمكن  ال  والذي  والمسالم، 

الذي يمنع العالج حتى عن الجرحى، ويستعمل طائرات الهيليكوبتر 
في اطالق النار، ويستقدم القوات من الدول المجاورة .. 

وَ منْ ُقتَل مْظُلومًا َفَقدْ جعْلنا لوَليهِ سْلطانا

صدق اهلل العلي العظيم 

بيان سماحة المرجع الشيخ ناصر مكارم شيرازي )دام ظله(

بسم اهلل الرحمن الرحيم

نشاهد هذه األيام حوادث مفجعة تحدث فى البحرين ومازالت، فقد 
وحقد على  بوحشية  األبرياء  دماء  الظلمة على سفك  الحكام  أقدم 
مرأى ومسمع من الرأى العالمى من دون أن يحرك ساكنًا، وال ذنب لهذا 

الشعب االعزل إال المطالبة بإحقاق حقوقه المسلوبة.

حكام  ارتكبها  التى  الإلنسانية  الجرائم  هذه  بشدة  ندين  ونحن 
المجازر  هذه  أمام  الصمت  عدم  الدولى  المجتمع  ونطالب  البحرين، 
أن يقدموا على  الدكتاتورين  البحرين  يتركوا حكام  ال  وأن  البشعة، 

ارتكاب المذابح وسفك الدماء.

الجنايات،  هذه  على  السكوت  عدم  إلى  العالم  فى  الشعوب  وندعو 
أنحاء  جميع  فى  الجالدين  هؤالء  على  االعتراض  أصوات  رفع  وإلى 
العالم، وأن يساندوا شعب البحرين حتى ال يتصوروا أنهم لوحدهم، 
لوحده،  ليس  المظلوم  البحرين  شعب  بأن  البحرين  لحكام  ونبين 
ولتعلم الحكومة البحرينية أن هذه الجنايات ستكون بداية نهايتهم، 

وأن شعب البحرين المسلم سيتحرر من ظلمهم وشرهم.

والمجاهدين  المحترمين  العلماء  لجميع  أتقدم  أن  على  لزامًا  وأرى 
من  مجموعة  لسقوط  والتبريك  بالعزاء  البحرين  شعب  ولجميع 
يكون  أن  القدير  العلى  اهلل  من  وأرجو  شهداء،  البحرينين  الشباب 
شعاع دماء هؤالء الشهداء الغالية سببًا لحل قضايا الشعب المحترم، 

وانتقامًا من أعدائهم  إن ربك لبالمرصاد. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل 

ناصر مكارم الشيرازى

قم المقدسة 16 ربيع االول 1432هـ

من بيان سماحة المرجع الشيخ الفياض )دام ظله(

ومن المؤسف جدا مطالبة جامعة الدول العربية من الدول الغربية 
واألمم المتحدة الضغط على الحكومة الليبية وإسقاطها دفاعًا عن 
إرسال  وعن  البحرين  دولة  قمع  عن  عينها  تغمض  بينما  شعبها 
قوات أجنبية لقمع هذا الشعب األعزل، وهذه ازدواجية غريبة من 

الدول العربية اإلسالمية. 

ندعو  أخرى،  دولة  شؤون  في  دولة  أي  تدخل  نستنكر  إذ  ونحن 
المجتمع الدولي، وجامعة الدول العربية واإلسالمة، وعلماء الدين في 
البالد اإلسالمية، وجميع المسلمين والشرفاء بالوقوف مع الشعب 
كرامتهم  وحفظ  المشروعة  مطالبهم  لتحقيق  العزيز  البحريني 
وسيادة البحرين، والخروج بهذا البلد العزيز إلى شاطئ السلم واإلمان. 

16
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الختام نسأل اهلل تعالى أن يتغمد الشهداء برحمته ويشافي  وفي 
الجرحى والمصابين بعنايته. 

بيان سماحة المرجع السيد محمود الهاشمي )دام ظله(

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  تجب نصرة الشعب البحرينى المظلوم وقضاياه العالة بکل وسيلة 
ممکنة فى جهاده ضد قوى االستكبار والشيطان األكبر وأذنابه في 

 المنطقة.
وقد وعد اهلل سبحانه وتعالى المؤمنين بالنصر المحتوم بقوله: 

 )إن تنصرو اهلل ينصركم ويثبت أقدامك م(.
تغمد اهلل الشهداء من أبناء أمتنا اإلسالمية المجيدة في البحرين 

وفي كل مكان برحمته الواسعة، و سدد خطا القادة والعلماء 
المجاهدين والشعب الصامد في البحرين وفي سائر بالد اإلسالم 

 وحباهم بالنصر المؤزر فإن الصبح لقريب.
 والسالم عليكم وعلى عباد اهلل الصالحين

استفتاء سماحة أية اهلل الشيخ محسن اآلراكي )دام ظله(

عندما تنهب أموال الشعوب بواسطة الحكام وتستباح دماء أبنائها 
منعت  إذا  عما  فضاًل  الجميع  على  شرعي  واجب  فالدفاع  ظلمًا 
الدينية  الشعائر  إقامة  في  حقها  ممارسة  عن  الشعوب  السلطات 
والعمل بفروض الدين المبين وتشريعاته المقدسة. وقد تواتر عن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وعن أهل بيته ما يدل على أن من 
الدفاع  وأن  شهيد،  فهو  أو عرضه  ماله  أو  نفسه  أو  دينه  دون  مات 
عن الدين والنفس والعرض والمال حق مشروع وإن أدى الى ضرر في 
النفس فضاًل عن الضرر في المال، فقد ورد في الحديث الصحيح عن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله في وصيته ألمير المؤمنين علي عليه 
السالم: “أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها، ثم قال: اللهم أعنه 
– إلى أن قال - والخامسة: بذل مالك ودمك دون دينك” )الوسائل، 
أبواب جهاد النفس، الباب 4، الحديث2( وفي الحديث الصحيح أيضا – 
والقريب من المتواتر - عن أبي جعفر عليه السالم قال: قال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله: من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثم قال: 
الرجل  قلت: جعلت فداك،  دون مظلمته؟  ما  تدري  مريم هل  أبا  يا 
يقتل دون أهله وماله وأشباه ذلك، فقال: يا أبا مريم إن من الفقه 
الحديث9(  ،46 الباب  العدو،  جهاد  أبواب  )الوسائل،  الحق.   عرفان 

وهذا الجهاد الدفاعي الذي هو دفاع عن الدين أو النفس أو المال ال 
يحتاج إلى إذن االمام وال نائبه، ومن الواضح المعلوم أن الجهاد دفاعًا 
عن نفوس الناس األبرياء وأمنهم وعن أموال الشعوب وثرواتها وعن 
الواحدة  النفس  عن  الدفاع  عن  وجوبًا  وأهم  أولى  وشرايعه  الدين 

وعن مال مسلم واحد أو عن عرضه.

 سماحة آية اهلل الشيخ محسن اآلراكي

بيان سماحة آية اهلل الشيخ محمد السند )دام ظله(

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل قاصم الجبارين بوار الظالمين والصالة والسالم على 

أشرف رسله منقذ المستضعفين وآله نجاة المضطهدين وبعد...

فإن يومًا دمويًا ومجزرة وحشية يمر على الشعب في البحرين نتيجة 
بمرأى  يجري  ذلك  وكل  الحاكم،  اإلجرامي  النظام  وهمجية  سبعية 
ومنظر من العالم والكل أمل وثقة ان صمود الشعب الصابر ليتقدم 
 إلى األمام لتعرية النظام عن الشرعية ويزيل اعتباره إقليميًا ودوليًا .
ونداء لكل جهة مسؤولة إقليمية ودولية أن تنقذ هذا الشعب األعزل 

عن القمع البربري ووقف نزيف الدم.

وإن جميع أبناء البلد في الداخل والخارج قد هبوا وقفة رجل صامد 
وإن اهلل مع الصابرين.

من كلمة األمين العام لحزب اهلل في لبنان سماحة السيد حسن نصر 
اهلل بشأن البحرين

- في البحرين أن هناك توجد مظلومية خاصة. البحرين كما تعرفون 
هي جزيرة صغيرة وشعبه ال يصل تعداده إلى المليون نسمة، وهو 
بشكل  المشروعة  بحقوقه  ليطالب  خرج  ومظلوم،  مسالم  شعب 

سلمي وحضاري، ورُدّ عليه بالقتل...

آل خليفة ونظام  بين نظام  الفارق  ما هو  اليوم،  أسأل:  أن  أريد   -
آل مبارك؟ ما هو الفارق بين نظام آل خليفة في البحرين ونظام آل 
القذافي في ليبيا ما هو الفارق؟ هل هناك ديموقراطية، هل هناك 

مراعاة حقوق إنسان..

مذهبيًا  تحركًا  وليس  طائفيًا  تحركًا  ليس  البحرين  في  يجري  ما   -
وإنما هذا سالح يستخدمه العاجز في مواجهة حق أي إنسان له حق، 
وهذا لن يثني على اإلطالق ولن ينال من إرادة الثائرين أو األحرار في 

البحرين.

وستجبرهم  والطواغيت  الظالمين  ستهزم  وجراحكم  دماءكم  إن   -
اليوم يستحق  أنتم عليه  المشروعة، وما  االعتراف بحقوقكم  على 
التضحية ويستحق الشهادة ويستحق العمل الدؤوب وإن طالت المدة.

في  البحرانيين  العلمية  الحوزة  أساتذة وطالب  من  لجمع  بيان  من 
قم المقدسة

األنظمة  هذه  نترك  ال  أن  أيضًا  علينا  يوجبان  والعقل  الشرع    -
الفاسد  النظام  هذا  مقاومة  على  العمل  علينا  يجب  بل  وشأنها، 
على  تنمو  التي  واالنحراف  الفساد  أشكال  كل  وإزالة  ومحو  المفسد 

يديه وإنزال العقوبة الصارمة بمسببيه بشتى الوسائل واألساليب.

 - إننا نحمل الشيطان األكبر )اإلدارة األمريكية( المسؤؤلية الكاملة 
وانتهاكاتٍ  وحشية  جرائم  من  وعمالؤها  أذنابها  يرتكبه  ما  عن 

صارخة في بلدنا الحبيب .
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سماحة العالمة الشيخ عيسى أحمد قاسم )حفظه اهلل(:       

                     الطوفان بدأ ال ليهدأ وال ليقف عند حد بلد وشعب وهو غير قابل لاللتفاف  
والمغالطة والخدير.       

سماحة العالمة المعتقل الشيخ عبدالجليل المقداد )حفظه اهلل(:

    أقول لهذه السلطة ولهذه العائلة: بعد كل الذي فعلتموه وبعد كل الجرائم
    التي اقترفتموها في حق هذا الشعب فالطالق بيننا ثالث ال رجعة فيه أبدًا.

      

سماحة األستاذ المعتقل عبد الوهاب حسين:       

أيها األحبة انتبهوا جيدا .. إسقاط النظام هو مطلب في غاية اإلمكان إذا سقط          
هذا المطلب لن تكون هناك أي فرصة إلقامة المملكة الدستورية       

سماحة األستاذ المعتقل حسن مشيمع:

  إذا وجد شعب يحمل وعيًا وفكرًا وبصيرة... فستجدون كيف ينحني هذا النظام.
 هم أجبن من أن يكسروا إرادة شعب بكامله.

      

       سماحة الشيخ علي سلمان : 

       هناك قناعة راسخة عند الثوار -بكل أطيافهم، بكل ألوانهم، بكل تشاكيلهم-  
بأن الحالة الثورية والمطالبة والبُعد الشعبي والحــراك الشعـبي هو الطريق         

       الوحيد إلى تصحيح األوضاع.

  سماحة الشيخ المعتقل محمد علي المحفوظ:

  إن أي حّل قادم ليس من خالل الوفاء لدماء الشهداء فهو خيانة.
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الشعارات واألصول  الثورة بشكل مستمر.  -   توصيتي األخرى إعادة قراءة أصول 
يجب أن تخضع للتنقيح والتطبيق مع أصول اإلسالم ومحكماته. االستقالل والحرية 

والعدالة، وعدم االستسالم أمام االستبداد واالستعمار.

وفرنسا  بريطانيا  مثل  المجرمة  وباألنظمة  والناتو  بأمريكا  إطالقًا  تثقوا  ال     -
وإيطاليا التي جثمت ألمد طويل على صدور بلدانكم ووزعت بينها بلدانكم ونهبت 
ثرواتكم، تعاملوا معها بسوء ظن وال تصدقوا ابتساماتهم، فوراء هذه االبتسامات 
والوعود تكمن الخيانات والمؤامرات. ابحثوا عن حلولكم من منبع اإلسالم الفياض 

وردوا وصفات األجانب إليهم.

أو  المتطرفة،  القومية  أو  الغربية،  الليبرالية  أو  العلمانية  النماذج  تدعوا  ال    -
االتجاهات اليسارية الماركسية تُفرض عليكم.
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