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 2018 -/شباطفبرایر-14
 

البحرین: في الذكرى السابعة إلنطالق الحركة الشعبیة، تدعو المنظمات غیر الحكومیة إلى وضع حٍد 
 لالستھداف المنھجي لمدافعي حقوق اإلنسان والصحفیین

 

 
، تدعو المنظمات 2011فبرایر/شباط  14 في الذكرى السابعة إلنطالق الحركة الشعبیة السلمیة لشعب البحرین والتي بدأت في

غیر الحكومیة الموقعة أدناه المجتمع الدولي إلى مساعدة المدافعین عن حقوق اإلنسان في البحرین، الذین ُسجن بعضھم مدى 
 الحیاة، و كذلك وقف االضطھاد ضد الصحفیین، وذلك فقط بسبب ممارستھم السلمیة لحقھم في حریة التعبیر والتجمع.

 
ع البحرین اآلن بسمعة تتضمن اعتبارھا واحدة من البلدان القلیلة التي تم فیھا منع جمیع المدافعین عن حقوق اإلنسان تتمت

المعروفین (الذین لیسوا في السجن أو في المنفى) من العمل بحریة أو السفر. ویھدف ھذا إلى عزل حركة حقوق اإلنسان وقطع 
لیات األمم المتحدة. ویتم فرض حظر جماعي على سفر جمیع المدافعین عن حقوق اإلنسان صالتھا باآللیات الدولیة، وال سیما آ

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة والتي  تعقد كل سنة في  جنیف. الثالث لدورات الومنعھم من المشاركة في أنشطة 
 ب خبراء األمم المتحدة، زیارة البحرین بحریة.وبالمثل، ال یمكن للمنظمات غیر الحكومیة والصحفیین الدولیین، إلى جان

 
 المدافعون عن حقوق اإلنسان في السجن، ضحایا التعذیب وسوء المعاملة

 
وفي الخامس من فبرایر/شباط  . أن أبرز المدافعین عن حقوق اإلنسان في البحرین ھم في السجن، ویواجھون سوء المعاملة

یواجھ ، الذي عبد الھادي الخواجةأنھا زارت زوجھا، المدافع البارز عن حقوق اإلنسان  خدیجة الموسوي، كتبت 2018
 .قل إلى المستشفى في أغاللقد نُ . لاالستھداف وسوء المعاملة في سجن جو
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 نالیوم عندما ذھبت لزیارة زوجي كان یتحدث عن ذھابھ إلى المستشفى وھو مقید بالسالسل. توقعت أ "في تغریدتھا،  وقالت
یقول بأنھ كان یشعر بالذل ولكنھ قال عكس ذلك. یقول بأنھ كان یمشي بطیئا جدا بسبب ثقل السالسل وكذلك مسافة السلسلة بین 

 ."القدمین ولكنھ كان مرفوع الرأس ولدیھ شعور جمیل
 

ونھ كان، فضال عن الخواجة ھو المؤسس والرئیس السابق لكل من مركز الخلیج لحقوق اإلنسان ومركز البحرین لحقوق اإلنس
دى ه بالسجن مضدوقد احتجز في سجن جاو منذ صدور الحكم ز. فرونت الین دیفندر دىمنسق حمایة الشرق األوسط السابق ل

 ،عبد الجلیل السنكیس، إلى جانب مدافعین عن حقوق اإلنسان وناشطین آخرین، بمن فیھم المدون الدكتور 2011سنة الحیاة في 
 .13البحرین والذین یكونون مجموعة 

 
وسجناء الرأي اآلخرین مراراً وتكرارا على تدھور األوضاع في السجون،  الخواجة عبد الھادي  في العام الماضي، احتج 

.في البحرین والتي تحاكي التدھور العام ألوضاع المدافعین عن حقوق اإلنسان والمجتمع المدني  
 

وتم حرمان عبدالھادي الخواجة  من الحق في إجراء أي مكالمات ھاتفیة حتى تاریخ 17 دیسمبر/كانون األول، والذي یبدو أنھ  
 انتقاماً منھ لرفع شكواه في رسالة بعثھا إلى وزارة الداخلیة في نوفمبر/تشرین الثاني بشأن ظروف السجن.

 
ومن بین المدافعین البارزین عن حقوق اإلنسان الذین تعرضوا لسوء المعاملة أثناء االحتجاز (بما في ذلك إعادتھم إلى ظروف 

، المدیر المؤسس لمركز الخلیج لحقوق اإلنسان، المؤسس المشارك نبیل رجبالتي أدت إلى التلوث)  ،غیر صحیة بعد الجراحة
عضو لمجلس االستشاري واإلنسان، نائب السكرتیر العام للفدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان، ورئیس مركز البحرین لحقوق 

، أیدت محكمة التمییز الحكم بالسجن 2018ینایر/كانون الثاني  15لھیومن رایتس ووتش في الشرق األوسط وشمال أفریقیا. في 
ى في ققضایا حقوق اإلنسان. وفي ھذا الحكم لوحده، سیبلمدة عامین الصادر ضده لتحدثھ مع مختلف وسائل اإلعالم بشأن 

یونیو/حزیران  13، على الرغم من أنھ ُسجن بالفعل لمدة عشرین شھراً منذ اعتقالھ في 2018السجن لغایة دیسمبر/كانون األول 
2016.  

 
 

عون من دخول البالد. وبالرغم ان أحد األمور التي اتُھم رجب بذكرھا زوراً ھو أن الصحفیین والمنظمات غیر الحكومیة ممنو
من ذلك، فأنھ من الصعب االعتراض على أن البلد لیس مغلقاً فقط في مجال فضاء المجتمع المدني، ولكن أیضا ال یمكن 

للمراقبین الدولیین لحقوق اإلنسان الوصول إلیھ. ومن بین المنظمات غیر الحكومیة التي لم تتلق إذناً بالدخول إلى البلد، و وقعت 
لى ھذه الرسالة، بما فیھا الفدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان، فرونت الین دیفندرز، ومركز الخلیج لحقوق اإلنسان، الذي ینتظر  ع

.2012الضوء األخضر لدخول البلد للقیام بمھمة لحقوق اإلنسان منذ عام   
  

عن الحرب  2015رھما في عام تم نش  ٍت وأخرى أعید تغریدھابتغریداوفي قضیة أخرى، تجري محاكمة رجب على تھمتین 
في الیمن و كذلك بشأن مزاعم التعذیب في سجن جو بعد أعمال الشغب فیھ خالل مارس/آذار 2015. أن التھمة األولى ھي 

من القانون الجنائي البحریني) في إشارة إلى وزارة الداخلیة فیما یتعلق بالتغریدات التي  216"اھانة مؤسسة قانونیة" (المادة 
من  133"نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب" (المادة نشرھا مستنكراً تعذیب المحتجزین في سجن جو. أما التھمة الثانیة فھي 

شنھا التحالف الذي تقوده السعودیة في الیمن.  حول الغارات الجویة التينون الجنائي البحریني) وتتعلق بتغریداٍت نشرھا القا
حیث یواجھ رجب عقوبة السجن لمدة تصل إلى  2018فبرایر/شباط   21ومن المتوقع صدور الحكم في الجلسة التالیة بتاریخ 

عاماً إذا تمت إدانتھ. 15  
 

، أطلق ۲۰۱۷تشرین األول/أكتوبر  ۲۲لم تسلم المدافعات عن حقوق اإلنسان من التعذیب وسوء المعاملة في السجن. بتاریخ 
، مسؤولة الرصد والتوثیق لدى منظمة السالم من أجل الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، من السجن في إبتسام الصایغسراح 

 ۲۰۱۷یولیو/تموز  ۰۳ي الحبس االنفرادي بسجن مدینة عیسى منذ اعتقالھا في البحرین لحین محاكمتھا. لقد احتجزت الصایغ ف
وتعرضت الستجواٍب قاٍس. أمرت النیابة العامة بسجنھا لمدة ستة أشھر بانتظار التحقیق بموجب قانون مكافحة اإلرھاب. وفي 

زاء االحتجاز التعسفي المزعوم للمدافعة ، أعربت مجموعة من خبراء األمم المتحدة عن " قلقھا العمیق إ۲۰۱۷یولیو/تموز  ۱۸
اإلساءة الجنسیة وھي اآلن مضربة عن وبتسام الصایغ وسط تقاریر تفید بأنھا تعرضت للتعذیب إالبحرینیة عن حقوق اإلنسان 

 الطعام."
 

http://www.gc4hr.org/news/view/1751
http://www.bahrainrights.org/sites/default/files/file_attach/Inside-Jau.pdf
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، ألقي القبض على الصایغ وتعرضت للتعذیب وإساءة المعاملة على ید جھاز 2017مایو/أیار  27وفي حادث سابق، بتاریخ 
األمن الوطني. لقد استُدعیت إلی مرکز شرطة المحرق لالستجواب حول أنشطتھا في مجال حقوق اإلنسان ثم تم تعذیبھا 

ز. كما ھدد ضباط األمن بقتلھا وأطفالھا. وتم اطالق سراحھا بعد سبع ساعات، واالعتداء علیھا جنسیاً من قبل أعضاء ھذا الجھا
 لكنھا اضطرت الى التوجھ مباشرة الى المستشفى وھي تعاني من "انھیار عصبي شدید." 

 
ي لقد ُسئلت خالل االستجواب في مایو/أیار، عن عمل الناشطین داخل البحرین وخارجھا، وعن عملھا بمجال حقوق اإلنسان ف

 جنیف خالل دورات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.
 

قامت السلطات األمنیة في السنة الماضیة، باعتقال وتعذیب العدید من المدافعین عن حقوق اإلنسان ثم أطلق  ،2017وفي عام 
استجوابھم في مركز  سراحھم بعد إرغامھم على وقف أنشطتھم في مجال حقوق اإلنسان. أما األشخاص اآلخرون الذین تم

شرطة منطقة المحرق فقد تخلوا عن النشاط على تویتر وأوقفوا إصدار تغریداتھم. وأدانت الصایغ وحدھا بشدة ھذه الممارسات 
 غیر القانونیة ووصفتھا على تویتر بأنھا "جریمة ضد اإلنسانیة."

 
نعوا من العمل أو السفر في المنفى، أو مُ یعیشون أو  إما في السجنیقبعون جمیع المدافعین عن حقوق اإلنسان في البحرین أن 

، الرئیس بالنیابة لمركز السلمان نضال ، و2016ممنوعة من السفر منذ نوفمبر/ شرین الثاني ال، زینب الخمیسبحریة، مثل 
لس حقوق مجمن حضور دورات  ذلك منعھا  حیث، 2016من السفر بانتظام منذ مایو والممنوعة  ،البحرین لحقوق اإلنسان

عنھا رفع الحظر و ُ. ضدھاتھامات اإل بقاءمرات، مع  ةأربع االسلمان بالتجمع غیر الشرعي وتم استجوابھ تھماإلنسان. وقد اتُ 
.ألسباب غیر معروفة عید فرضھ، وغالباً مرتین وأُ   

 
 
 
 
 

ناجي ینایر/كانون الثاني كان المدافع عن حقوق اإلنسان و عضو مجلس إدارة جمعیة شباب البحرین لحقوق اإلنسان  25في 
عاماً بتھمة تورطھم في أعمال شغب بسجن جو وذلك في  15سجیناً صدرت بحقھم أحكام إضافیة لمدة  57من بین  فتیل

ال "بقیادة أعمال الشغب والفوضى والتمرد داخل مباني السجن،" وكذلك . وورد أن المدعي العام اتھم الرج2015مارس/آذار 
فقد ُوجھت لھم تھم مزعومة من بینھا "تخریب الممتلكات العامة، مھاجمة الشرطة، وإشعال الحرائق ومقاومة السلطات." وكان 

. 2013ر،" منذ مایو/آیار عاماً حول "إنشاء مجموعة لغرض تعطیل الدستو 15فتیل، یقضي بالفعل حكماً بالسجن لمدة 
عتقد أن سجنھ ینبع من عملھ في مجال حقوق اإلنسان، بما في ذلك  إتصاالتھ مع األمم تعرض للتعذیب السیئ في السجن، ویُ و

 المتحدة.
 

 تعذیب وسجن الصحفیین، إغالق اإلعالم
 

الصحفیین في البحرین غیر قادرین على العمل بحریة وعانوا بشكٍل رھیب بسبب تغطیتھم إلنتھاكات حقوق اإلنسان. وأفادت أن 
. انھا لم 2011، أنھا تعرضت للتعذیب في عام ةوإذاعة مونت كارلو الدولی 24، المراسلة السابقة لفرنسا نزیھة سعیدالصحفیة 

، استدعیت نزیھة سعید، ۲۰۱٦یولیو/تموز  ۱۷في . واضطرت لترك البالد حرینتعد قادرة على العمل كصحفیة في الب
الخاص بتنظیم  ٤۷/2002من قانون  ۸۸لالستجواب، واتھمت بمزاولة عمل لدى وسائل إعالم الدولیة خالفاً ألحكام المادة 

رفضھ دون أي أساس. وكانت ھذه الصحافة والطباعة والنشر. وكانت سعید قد تقدمت بطلٍب لتجدید رخصتھا ولكن طلبھا تم 
.عاماً التي لم یتم فیھا تجدید رخصتھا لمزولة مھنة الصحافة. لقد وضعت أیضا تحت حظر السفر 12ھي المرة األولى منذ   

 
بعد تغطیة االحتجاجات. وتم ضربھا بشكٍل متكرر وتعرضت  2011في السابق، اعتقلت سعید وتعرض للتعذیب في مایو/أیار 

مرات أثناء احتجازھا لدى الشرطة. وقد أحیلت واحدة من الشرطیات المسؤولة عن عمل ذلك إلى  10ربائیة للصدمات الكھ
توجیھ اإلتھام عدم ، قررت السلطات 2015. وفي نوفمبر/تشرین الثاني 2012رئت في أكتوبر/تشرین األول المحاكمة ولكنھا بُ 

"غیر كافیة".كون األدلةلضباط آخرین محددین بسبب   
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محمود عبد الرضا ، ُحكم على المدافع عن حقوق اإلنسان والصحفي في جریدة "الوسط" 2017أكتوبر/تشرین األول  30 وفي
، ألقي القبض على 2015دیسمبر/كانون األول  28عاماً، وصدر األمر بإلغاء جنسیتھ. بتاریخ  15بالسجن لمدة  الجزیري

الجزیري خالل غارة على منزلھ على ید قوات أمٍن في مالبس مدنیة. لقد جاء إلقاء القبض على الجزیري بعد یوٍم واحد من 
تم خاللھا تقدیم طلٍب من أحد النواب إلى السلطات لمعاقبة المواطنین  كتابتھ مقالة عن جلسة مجلس الشورى العادیة، والتي

دعم بالبحرینیین من الذین تم حرمانھم من جنسیتھم ألسباب سیاسیة وذلك بحرمانھم ایضاً من اإلسكان الحكومي. وتم اتھامھ 
ب نظام الحكم من خالل االنضمام إلى اإلرھاب، التحریض على كراھیة النظام، وجود اتصاالت لھ مع دولة أجنبیة، والسعي لقل

فبرایر الشبابیة. وقد تعرض لسوء المعاملة أثناء االحتجاز، بما في ذلك جعلھ معصوب العینین وعدم  14جمعیة الوفاء و حركة 
 السماح لھ بالجلوس أو النوم لمدة ثالثة أیام تقریبا. لقد استأنف الحكم. 

 
موظفیھا برسالة ألكترونیة وجھتھا لھم بقرار تسریحھم جمیعاً وقد " "الوسطیدة جر، أبلغت 2017یونیو/حزیران  24تاریخ ب

وقال المسقطي في رسالتھ، "یؤسفنا  .عادل المسقطيحملت توقیع رئیس مجلس إدارة شركة دار الوسط للنشر والتوزیع 
نشاط صحیفة الوسط، بحسب قرار إبالغكم بان مجلس إدارة الشركة قرر إنھاء عقود العمل مع الموظفین، وذلك نظرا لتوقف 

 160، وما نتج عنھ من خسائر للشركة." ویشمل القرار 2017یونیو/حزیران  04وزارة شؤون اإلعالم الصادر بتاریخ 
مواطناً أجنبیاً. 30كانت توظفھم الشركة بینھم  شخصاً   

 
عاماً من العمل الصحفي، نعود لنؤكد ان  ۱٥عن قرار اإلغالق، "بعد منصور الجمري وفي ھذه المناسیة قال رئیس تحریرھا 

نجاح مشروع صحیفة الوسط، الفرید من نوعھ، لم یكن سیتحقق لوال ثقة جمھورھا بھا، وھو الذي اعتبرھا وسیلة حضاریة 
ص للوطن الجامع لكل فئات لإلصالح، وجسر للتفاھم والتعاون والتعایش والقبول بالرأي والرأي اآلخر، اعتماداً على االخال

مع التمسك المشھود لھ دولیا بالمھنیة االعالمیة." وأضاف بقولھ، "االھم من كل ذلك: الصدق في القول والعمل."المجتمع،   
 
 
 
 
 
يتوصیات إلى المجتمع الدول   
 

االتحاد األوروبي، باإلضافة إلى جمیع الحكومات ذات ، نحن، المنظمات غیر الحكومیة الموقعة أدناه، نناشد آلیات األمم المتحدة
إلى ممارسة ضغط جدي على البحرین للمطالبة باإلفراج الفوري عن  -وخاصة الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة  -النفوذ 

ال سیما حریة العامة، و اتعن جمیع سجناء الضمیر؛ وحمایة الحریجمیع المحتجزین من المدافعین عن حقوق اإلنسان، فضال ً
التعبیر وحریة التجمع وحریة تكوین الجمعیات؛ ووقف قوات األمن عن ممارسة أي شكل من أشكال التعذیب أو سوء المعاملة 

 على المحتجزین، وھي ممارسة موثقة بشكل جید في السنوات األخیرة واعتبرت منھجیة في البحرین.
 
ن الخاصین لألمم المتحدة المعنیین بالمدافعین عن حقوق اإلنسان، حریة كما ندعو السلطات البحرینیة إلى السماح للمقرری 

تقییم حالة حقوق اإلنسان ومقابلة المحتجزین، وكذلك التعبیر، والتعذیب بزیارة البحرین على الفور للقاء ممثلي المجتمع المدني، 
وق اإلنسان والصحفیین.في البالد، كیما  ینقلوا توصیاتھم لحل األزمة التي تواجھ المدافعین عن حق  

 
باإلضافة إلى ذلك، ندعو حكومة البحرین إلى الوفاء بوعودھا التي قطعتھا خالل المراجعة الدوریة الشاملة في البحرین من 

 أجل دعم المعاییر الدولیة التي تحمي الحقوق في حریة التعبیر والتجمع، بما في ذلك اتخاذ خطوات فوریة من أجل:
غیر عادلة، للمتظاھرین والمدافعین عن حقوق اإلنسان والناشطین، بمن فیھم عبد  محاكماتٍ التي أعقبت بطال اإلدانات، . إ1

إطالق سراحھم فوراً دون قید أو شرط؛وناجي فتیل، و ،الدكتور عبد الجلیل السنكیس، نبیل رجب، الھادي الخواجة  
في جمیع الظروف، ووضع حد لممارسة وین عن حقوق اإلنسان في البحرین مان السالمة الجسدیة والنفسیة لجمیع المدافع. ض2

 التعذیب وسوء المعاملة في السجون أو مراكز الشرطة أو المواقع السریة وتقدیم الجناة إلى العدالة على الفور؛
لك إزالة حظر السفر ضد لسماح للمدافعین عن حقوق اإلنسان بالعمل بحریة داخل البحرین، والسفر إلى الخارج، بما في ذ. ا3

 نضال السلمان، زینب الخمیس، وإبتسام الصایغ؛
سماح للمنظمات غیر الحكومیة األجنبیة والصحفیین وممثلي األمم المتحدة بزیارة البحرین بحریة؛. ال4  
نھاء مضایقات الصحفیین والسماح لجمیع الصحفیین بالقیام بعملھم دون خوف من االنتقام؛. إ5  
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العالمي لحقوق  إلعالنمن ا 19حق في حریة التعبیر والرأي لجمیع الناس في البحرین، على نحو ما تكفلھ المادة حترام ال. ا6
.سان ودستور البحرینإلنا  
 

 الموقعون:
 الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان

حرین لحقوق اإلنسانبمركز ال  
 مركز القاھرة لمعلومات حقوق اإلنسان

ة المواطنین  العالمي من أجل مشاركالتحالف : سیفیكاس  
 لجنة حمایة الصحفیین

 مركز القلم اإلنكلیزي
ضمن مرصد حمایة مدافعي حقوق اإلنسان الفدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان  

 فرونت الین دیفندرز
 مركز الخلیج لحقوق اإلنسان

  خدمة الدولیة لحقوق اإلنسانال
مرصد حمایة مدافعي حقوق اإلنسانضمن  المنظمة الدولیة لمناھضة التعذیب  

 مراسلون بال حدود
  
 

 


