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المقدمة7

المقدمة

إّن البحريــن تشــهد تدهــورا خطــرا لحالــة حقــوق اإلنســان، فبعــد أن وثــق تقريــر اللجنــة 

املســتقلة لتقــي الحقائــق أكــر مــن 50 منطــا مــن أمنــاط االنتهــاكات، وصــدرت 176 توصيــة 

ــلطات  ــأت الس ــا، لج ــية منه ــات األساس ــن للتوصي ــول البحري ــدم قب يف UPR بـــ 2012، وع

ــاليب  ــن أس ــا م ــجيل 21 منط ــم تس ــث ت ــات؛ حي ــوس للتوصي ــذ املعك ــة إىل التنفي البحريني

التعذيــب وتعــرض مايزيــد عــى 4000 مواطــن بحرينــي منــذ 2011 للتعذيــب وســوء 

ــذت  ــن، ونف ــارة البحري ــن زي ــب م ــي الخــاص بالتعذي ــرر األمم ــع املق ــة يف ظــل من املعامل

ــل  ــر ح ــدين ع ــع امل ــض املجتم ــيوين كتقوي ــر بس ــه تقري ــذر من ــة ماح ــلطات البحريني الس

ــايئ  ــس اإلســامي العل ــي اإلســامية واملجل ــاق الوطن ــة الوف ــن املؤسســات كجمعي ــدد م ع

ــد  ــن رصــد مايزي ــل، فضــا ع ــة أم ــة الرســالة وجمعي ــة اإلســامية وجمعي ــة التوعي وجمعي

عــى 11 ألــف حالــة اعتقــال تعســفي للمواطنــن منــذ 2011 عــى خلفيــة مارســتهم لحــق 

التجمــع الســلمي وحريــة التعبــر بينهــم 330 امــرأة و968 طفــا بحرينيــا، يف تهــرب واضــح 

ــن  ــع وتكوي ــة التجم ــة بحري ــف خاص ــة بجني ــذ 13 توصي ــن تنفي ــة م ــلطات البحريني للس

الجمعيــات، التــي كان أبرزهــا  مقدمــة مــن: إيرلنــدا وفرنســا وأســراليا وســويرسا، وتحــول 

ــد عــى 380  ــام الســيايس عــر اســقاط جنســية مايزي ــة إىل أحــد أدوات االنتق حــق املواطن

مواطنــا بحرينيــا بينهــم صحفيــون وأكادمييــون  ونــواب برملــان ســابقن وعلــاء ديــن كزعيــم 

الطائفــة الشــيعية يف البحريــن آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم وفــق مرســوم ملــي، فضــا عن 

تســجيل حرمــان عــدد مــن األطفــال البحرينيــن مــن الجنســية البحرينيــة بســبب األحــكام 

الكيديــة الصــادرة ضــد آبائهــم؛ مــع تكريــس واضــح لسياســة اإلفــات مــن العقــاب؛ التــي 

ــة،  ــر العادل ــات غ ــال املحاك ــن خ ــا م ــة الضحاي ــاة وماحق ــة الجن ــدأ حاي ــخت مب رس

وتطويــع قانــون العقوبــات وقانــون االرهــاب وقانــون الجنســية مــع اســتحداث عــدد 

ــن والناشــطن السياســين  ــة للمواطن ــات القضائي ــن للماحق ــذه القوان ــن الترشيعــات له م

والحقوقيــن باإلضافــة الســتغال 6 مــواد مــن قانــون العقوبــات البحرينــي لتجريــم حريــة 

التعبــر عــن الــرأي؛ فضــا عــن تحــول املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان إىل »الهــدف األكــر 
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عرضــة للخطــر مــن بــن أهــداف القمــع«؛ مــع تســجيل حــاالت املنــع مــن الســفر وانتهــاك 

حريــة التنقــل، واالعتقــاالت واالســتدعاءات املتكــررة بحقهــم، خصوصــا مــع اعتقــال رئيــس 

مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان نبيــل رجــب، واســتخدام وزارة الداخليــة البحرينية ســلطتها 

القانونيــة يف فتــح التحقيــات األوليــة بهــدف ترهيــب املدافعــن أو اســكاتهم أو ردعهــم عــن 

ــز حقــوق اإلنســان. ــام بأنشــطتهم املرشوعــة لتعزي القي

ومــن خــالل تحليــل الوقائــع واألحــداث منــذ ســنة 2011 فإنّنــا نصــل إىل النتائــج التاليــة:

ــي  ــاالت التعســفية الت ــن االعتق ــر م ــذ الكث ــى تنفي ــة ع ــت الســلطات البحريني ــد أقدم لق

تنــدرج يف الحــد األدىن ضمــن إحــدى الفئتــن الثانيــة أو الثالثــة أو كاهــا وفقــا للتعريــف 

ــدة،  ــم املتح ــفي باألم ــاز التعس ــي باالحتج ــل املعن ــق العام ــده الفري ــذي يعتم ــرايئ ال اإلج

ــرض  ــة بغ ــوء املعامل ــب وس ــة للتعذي ــات املمنهج ــة يف املارس ــات األمني ــتمرت الجه واس

اجبــار الضحايــا عــى اإلدالء مبعلومــات أو االعــراف أو بغــرض املعاقبــة، ويف بعــض الحــاالت 

ــن أســاليب  ــن باســتجواب املوقوف ــن اســتخدام املكلف ــي، فضــا ع ــز الطائف بســبب التميي

ــة، بهــدف اخفــاء  ــرا يف جســد الضحي ــة؛ وال تــرك أث تعذيــب مؤملــة جــدا ولكنهــا غــر قاتل

أي أدلــة تقــود للمحاســبة، ويســجل هنــا مــا تعــرض لــه ســجناء جــو املركــزي مــن اســتخدام 

ــة  ــجن، باإلضاف ــهدها الس ــي ش ــات الت ــد االضطراب ــم بع ــب بحقه ــة والتعذي ــوة املفرط الق

للفشــل الذريــع لألمانــة العامــة للتظلــات واملؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ووحــدة 

التحقيــق الخاصــة يف النيابــة العامــة مــن القيــام بدورهــم يف قضايــا االنتهــاكات، ويضــاف إىل 

ذلــك انفــات حالــة االضطهــاد الطائفــي يف البحريــن بحــق املســلمن الشــيعة مــن الســكان 

األصليــن وتســجيل 559 انتهــاك ملوســم عاشــوراء منــذ 2013، وتفــي مارســات التعصــب 

ــة، ال  ــات الكراهي ــة، واســتمرار اإلعــام الرســمي يف بــث خطاب ــز يف مؤسســات الدول والتميي

ســيا مــع تســجيل مــا يزيــد عــى 3000 خطــاب يبــث الكراهيــة خــال عــام عــر اإلعــام 

الرســمي الــذي ال يســمح ملــن يعــرون عــن آراء مناهضــة للســلطة يف املشــاركة فيــه، فضــا 

عــن احتــكار الفضــاء التلفــزي، باســتثناء صحيفــة الوســط وهــي الصحيفــة املســتقلة الوحيدة 

التــي تواجــه ضغــوط جديــة.

ــون يف  ــار القان ــارج اط ــل خ ــاالت القت ــتمرت ح ــد اس ــاب، فق ــن العق ــات م ــل اإلف ويف ظ

البحريــن، الســيا مــع بدايــة عــام 2017 بعــد تنفيــذ أحــكام اإلعــدام وانتهــاك حــق الحيــاة 
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لثاثــة مواطنــن بنــاءا عــى محاكــات غــر عادلــة، وتــورط األجهــزة األمنيــة بقتــل مواطنــن 

آخريــن الحقــا قتــا خــارج اطــار القانــون، ونحــن نبــدي خشــيتنا مــن تنفيــذ بقيــة أحــكام 

اإلعدامــات بحــق معتقــي الــرأي محمــد رمضــان وحســن مــوىس، وندعــو املنظــات الدوليــة 

للتحــرك الجــاد.

وضمــن أســاليب القمــع األمنــي الجديــدة هــو انتهــاك حريــة التنقــل، وفــرض حصــار أمنــي 

خانــق عــى منطقــة الــدراز التــي يقطنهــا أكــر مــن 20 ألــف مواطنــا بحرينيــا؛ حيــث ميــارس 

املواطنــون حــق التجمــع الســلمي بجــوار منــزل آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم قاســم؛ إذ 

ــن  ــة م ــؤن الغذائي ــة وامل ــاه العذب ــاحنات املي ــة لش ــلطات البحريني ــع الس ــجيل من ــم تس ت

دخــول املنطقــة يف فــرات متاحقــة، باإلضافــة إىل التشــويش اليومــي املتعمــد عــى اإلنرنــت، 

ــال  ــش، واعتق ــاط التفتي ــر نق ــا ع ــن دخوله ــدراز م ــون ال ــن ال يقطن ــن الذي ــع املواطن ومن

وماحقــة وصــدور أحــكام بالســجن بحــق عــدد مــن املواطنــن والناشــطن وعلــاء الديــن 

بســبب مارســتهم لحــق التجمــع الســلمي يف الــدراز؛ ونحــن نبــدي خشــيتنا مــن اســتمرار 

طبيعــة اإلجــراءات األمنيــة يف الــدراز إذ ســيرك ذلــك انعكاســات بالغــة الســوء عــى األوضــاع 

اإلنســانية هنــاك.

كــا أقدمــت الســلطات البحرينيــة عــى فــرض حظــر شــامل عــى التجمــع الســلمي منــذ 

ــع 4997  ــا أوق ــذ 2011 م ــن من ــق املتظاهري ــة يف تفري ــوة املفرض ــتخدمت الق 2014، واس

اصابــة، باإلضافــة لفــرض قانــون التجمعــات قيــودا غــر رضوريــة لتجريــم حريــة التجمــع، 

وفــرض قيــود تعســفية لتأســيس املنظــات غــر الحكوميــة ال ســيا السياســية، والتدخــل يف 

شــؤونها بنحــو غــر مــرر.

إنّنــا نحــث الهيئــات الحقوقيــة الدوليــة ويف مقدمتهــا املفوضيــة الســامية عــى أن يكــون لهــا 

موقفــا داعــا لحريــة الديــن واملعتقــد مبــوازاة دعمهــا لحريــة التعبــر والتجمــع الســلمي وأن 

يبــذل مجلــس حقــوق اإلنســان جهــوده يف تعيــن مقــرر أممــي خــاص بالبحريــن، كــا ندعــم 

املفوضيــة الســامية يف مســعاها يف فتــح مكتــب قطــري كامــل الصاحيــات يف البحريــن.

كــا نأمــل مــن الــدول األعضــاء يف مجلــس حقــوق اإلنســان أن تتبنــي توصيــات املجتمــع 

ــو 2017. ــن يف ماي ــة الشــاملة القادمــة مللــف البحري املــدين يف جلســة املراجعــة الدوري
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تمهيد

ــام  ــة الع ــع إطال ــام 2016 م ــر للع ــن لحقــوق اإلنســان هــذا التقري ــدى البحري يصــدر منت

ــة  ــن آلي ــي ضم ــن الحقوق ــف البحري ــة مل ــه مناقش ــتتم في ــذي س ــام ال ــو الع 2017، وه

االســتعراض الــدوري الشــامل يف مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة يف جنيــف. 

ــديد  ــع تش ــل م ــن ذي قب ــاً م ــر ثق ــي أك ــن الحقوق ــجل البحري ــات س ــد ب ــك وق ــأيت ذل ي

ــن  ــة الناشــطن السياســين والحقوقي ــن وماحق ــة بحــق املعارضــة يف البحري القبضــة األمني

ــم  ــارش بعمله ــكل مب ــة بش ــطتهم املرتبط ــتهم ألنش ــبب مارس ــن بس ــن واملصوري واإلعامي

وبالحــق يف التعبــر عــن الــرأي، فضــاً عــن ماحقــة املحتجــن وتوظيــف القانــون ملعاقبتهــم 

ضمــن إجــراءات وماحقــات قضائيــة يف محاكــم غــر عادلــة، فضــاً عــن اســتمرار االنتهــاكات 

وتصاعــد وترتهــا.

ــؤرش إىل  ــي ت ــام 2016، والت ــالل الع ــة خ ــوادث الحقوقي ــم الح ــر أه ــذا التقري ــد ه يرص

اســتمرار انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف البحريــن، كــا يســتعرض االنتهــاكات املتمثلــة يف:

انتهاك الحريات الدينية.	 

االعتقال التعسفي.	 

التعذيب.	 

االختفاء القرسي.	 

الحرمان من الجنسية.	 

حظر التجمعات.	 

استهداف مؤسسات املجتمع املدين.	 

املاحقات القضائية غر العادلة.	 

ــا،  ــن صحته ــد م ــا والتأك ــم رصده ــاءات ت ــع وإحص ــوادث ووقائ ــتناداً إىل ح ــه اس ــك كل ذل

مــع اإلشــارة إىل أن هنــاك حــاالت وحــوادث تــم اســتبعادها لوجــود شــكوك حــول صحتهــا، 

ــدى، فضــاً عــن  ــدى املنت ــرة ل ــات املتواف ــق باإلمكان ــم رصدهــا ألســباب تتعل وأخــرى مل يت

ــة. ــاً مــن املاحقــات األمني ــم شــكاوى خوف ــا تقدي رفــض بعــض الضحاي
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استمرار االنتهاكات 

أوصــت قبــل أربــع ســنوات 67 دولــة بتوصيــات بلــغ عددهــا 176 توصيــة بخصــوص أوضــاع 

ــوق  ــس حق ــة الشــاملة ملجل ــة الدوري ــن املراجع ــك ضم ــن، وذل ــوق اإلنســان يف البحري حق

اإلنســان يف العــام 2012. 

ــن  ــة العظمــى م ــن أن الغالبي ــة يف البحري ــة الحقوقي ــن خــال رصــد الحال ــه وم ناحــظ أن

تلــك التوصيــات مل يتــم تنفيذهــا، بــل وعــى العكــس مــن ذلــك تشــر اإلجــراءات والتدابــر 

ــة إىل أن حكومــة البحريــن قــد صّعــدت مــن وتــرة االنتهــاكات ومتــادت يف عــدم  الحكومي

ــة يف مجــال حقــوق اإلنســان. ــاء بااللتزامــات الدولي الوف

وباإلشــارة إىل بعــض التوصيــات التــي أوىص بهــا مجلــس حقــوق اإلنســان -عــى ســبيل املثــال 

ال الحــر- يتبــن عــدم التــزام البحريــن بالتوصيــات، فعــى ســبيل املثــال: 

ــا: التشــيك، وســلوفاكيا، . 1 ــن بينه ــدة م ــد أوصــت دول عدي ــن، فق ــراج عــن املعتقل اإلف

ــن  ــد أو رشط ع ــن دون قي ــوراً وم ــراج ف ــرورة اإلف ــا؛ ب ــا... وغره ــويرسا، وأملاني وس

ــة  ــع األشــخاص املحكــوم عليهــم بســبب مارســتهم لحقوقهــم األساســية يف حري جمي

ــع.  ــر والتجم التعب

ــم  ــن محاك ــادرة م ــكام الص ــت األح ــد راجع ــا ق ــم أنه ــن تزع ــن أن البحري ــم م بالرغ

الســامة الوطنيــة وقــد أفرجــت يف ضــوء ذلــك عــن بعــض املعتقلــن، إال أن الشــواهد 

ــر؛  ــذا التقري ــا يف ه ــارة لبعضه ــم اإلش ــوف يت ــي س ــات الت ــن املحاك ــر م ــم الكب والك

ــة. ــر عادل ــات غ ــم ملحاك ــرشات وتقدميه ــة الع ــتمرار ماحق ــد اس تؤك

تعديــل القوانــن والترشيعــات املقيــدة للحقــوق والحريــات، إذ أوصــت أيرلنــدا بــرورة . 2

ــاة  ــتخدم ملقاض ــن أن تس ــي ميك ــات الت ــون العقوب ــواد قان ــن م ــادة م ــل أي م »تعدي

ــات،  ــن الجمعي ــلمي أو تكوي ــر الس ــع والتعب ــة التجم ــق يف حري ــة الح ــراد ملارس األف

وجعــل قوانينهــا املحليــة متفقــة مــع املعايــر الدوليــة املعمــول بهــا يف العهــد 

الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية«، ويف الســياق ذاتــه أوصــت كل مــن: ســلوفاكيا، 

ــا. ــدا... وغره ــف، وكن ــزر املالدي ــر، وج ــويرسا، واملج ــتاريكا، وس وكوس
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ــر مــن اإلجــراءات  ــة قامــت بالكث ــذ هــذه التوصي ــة وعــوض تنفي ــة البحريني الحكوم

ــات  ــدرت ترشيع ــي وأص ــيايس والحقوق ــل الس ــى العم ــا ع ــن خاله ــت م ــي ضيق الت

وتعديــات عــى بعــض القوانــن مــن بينهــا قانــون العقوبــات البحرينــي وقانــون حاية 

ــة الناشــطن ورضب العمــل  ــا ملعاقب ــي وظفته ــة، والت ــن األعــال اإلرهابي ــع م املجتم

الســيايس والحقوقــي، وهــو مــا ســيتبن مــن خــال عــرض بعــض جوانــب التقريــر.

ضــان مارســة حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، والــذي أوصــت بــه كل . 3

ــدت رضورة  ــا، إذ أك ــويرسا... وغره ــدا، وس ــتاريكا، وأيرلن ــدا، وكوس ــراليا، وكن ــن أس م

وضــع التدابــر واإلجــراءات املناســبة التــي تســاعد يف خلــق املنــاخ املناســب ملارســة 

ــة  ــة البحريني ــات، إال أن الحكوم ــن الجمعي ــلمي وتكوي ــع الس ــة التجم ــق يف حري الح

ــات  ــق، فالتجمع ــذا الح ــة ه ــن مارس ــت م ــد قوض ــات ق ــن املعطي ــر م ــق الكث ووف

محظــورة بالكامــل يف العاصمــة املنامــة بعــد تعديــل قانــون التجمعــات، وهــي محظورة 

يف كل البحريــن منــذ مــارس / آذار 2015. كــا أن العديــد مــن الجمعيــات السياســية 

واملهنيــة واالجتاعيــة مســتهدفة، خاصــة بعــد إغــاق جمعيــة الوفــاق الوطنــي كــرى 

ــدة  ــص جدي ــاء أي تراخي ــة إعط ــض الحكوم ــن، وترف ــية يف البحري ــات السياس الجمعي

ــة تضــم نشــطاء معارضــن.  ــة أو اجتاعي ــة أو سياســية أو مهني ــات حقوقي لجمعي

ــتقلة . 4 ــة املس ــة البحريني ــر اللجن ــواردة يف تقري ــات ال ــذ التوصي ــت بتنفي ــكا، أوص بلجي

لتقــي الحقائــق، والســيا بشــأن وضــع برنامــج للمصالحــة الوطنيــة، وتلبيــة تطلعــات 

املجموعــات التــي هــي ضحيــة للتمييــز، وضــان تحقيــق املحاكمــة العادلــة للمعتقلــن 

ــود  ــع القي ــع جمي ــة، ورف ــر الدولي ــاً للمعاي ــة، ووفق ــة العادي ــم الجنائي ــام املحاك أم

املفروضــة عــى تنقــات الصحافيــن األجانــب واملنظــات الدوليــة املدافعــة عــن 

ــوق اإلنســان.  حق

ــد، فــكل مــا تقــدم أصبــح أكــر شــدة مــن الســابق،  وهــو مــا مل يتحقــق إىل حــد بعي

ــة  ــر الخاص ــط املعاي ــر ألبس ــن تفتق ــات يف البحري ــد )1(، واملحاك ــز يف تصاع فالتميي

باألحــكام العادلــة، والصحافيــون األجانــب واملنظــات الدوليــة املدافعــة عــن حقــوق 

ــون  ــررون الخاص ــك املق ــا يف ذل ــن مب ــول البحري ــن دخ ــاً م ــون جمعي ــان ممنوع اإلنس

ــم املتحــدة. ــون لألم التابع

1  . راجع تقرير العدالة املفقودة الصادر عن منتدى البحرين لحقوق اإلنسان.
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التعذيــب، إذ أوصــت كل مــن: ســويرسا، وكوريــا، وســلوفاكيا، والرنويــج، وجــزر . 5

املالديــف، وســلوفينيا، وإيطاليــا، وأملانيــا... وغرهــا؛ بحظــر التعذيــب وتجرميــه وتوفــر 

اآلليــة املناســبة ملنعــه، ومحاســبة املتورطــن يف التعذيــب وســوء املعاملــة مبــا يف ذلــك 

ــون؛ إال أن التعذيــب مــازال مســتمراً يف مراكــز االحتجــاز والســجون  املســؤولون األمني

عــى اختافهــا، فيــا التــزال سياســة اإلفــات مــن العقــاب قامئــة، مــع تــورط النيابــة 

العامــة والقضــاء فيهــا.

فقــد اســتمر القضــاء يف إصــدار أحــكام الــراءة بحــق رجــال األمــن املتورطــن يف 

ــن  ــق محتجزي ــة بح ــاً قضائي ــه أحكام ــدر في ــذي أص ــه ال ــت ذات ــاكات، يف الوق االنته

يقضــون أحكامــاً قضائيــة بالســجن لــدى وزارة الداخليــة بتهمــة االعتــداء عــى رشطــة، 

ــر. كــا ســوف يتضــح مــن التقري

ــن . 6 ــد املدافع ــع ض ــب أو القم ــال الرهي ــع أع ــف جمي ــا بوق ــج، أوصت ــبانيا، الرنوي إس

ــن  ــة املدافع ــة، وحاي ــر الحكومي ــات غ ــن واملنظ ــان والصحافي ــوق اإلنس ــن حق ع

عــن حقــوق اإلنســان، والســاح لهــم القيــام بعملهــم مــن دون تخويــف أو إعاقــة أو 

ــة. مضايق

ــت  ــان مت ــوق اإلنس ــن حق ــن ع ــن واملدافع ــن والصحافي ــد اإلعامي ــن أن العدي يف ح

ماحقتهــم قضائيــاً، كــا منــع العديــد منهــم مــن الســفر، مبــا يف ذلــك الســفر لحضــور 

أعــال مجلــس حقــوق اإلنســان يف جنيــف.

كذلــك، ومنــذ أواخــر ســبتمر / أيلــول 2016 ترفــض الســلطات تجديــد رخــص 

الّصحافيــن البحرينين الذيــن يعملــون لصالــح وكاالت إخباريــة أجنبيــة، وهــو مــا 

منعهــم من مارســة عملهــم. ومــن بينهــم محمــد الشــيخ وهــو مصــور يعمــل لصالــح 

وكالــة )أ ف ب(، وحســن جــايل، وهــو مصــور يعمــل لصالــح وكالــة أسوشــيتد بــرس، 

ــس 24. ــة وفران ــو الّدولي ــي كارل ــو مونت ــلة رادي ــي مراس ــعيد، وه ــة س ونزيه

الجديــر ذكــره أنــه وفًقــا للــادة 88 مــن القانــون 2002/47، الــذي ينظــم عمــل الّصحافــة 

يف البحريــن، فــإن الّصحافيــن الذيــن يعملــون لصالــح وكاالت إعاميــة أجنبيــة، واملقيمــن يف 

البحريــن، ممنوعــون مــن مارســة عملهــم وتغطيــة األخبــار بحريــة مــن دون الحصــول عــى 

ترخيــص مــن هيئــة شــؤون اإلعــام، والــذي يجــب تجديــده ســنويًاً.
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ــل وبشــكل أكــر  ــن أكــر مــن ذي قب ــاكات حقــوق اإلنســان يف البحري لقــد زاد حجــم انته

ــة. تجــدر  ــام 2016 إىل 2389 ضحي ــاكات خــال الع ــا االنته ــة؛ إذ وصــل عــدد ضحاي منهجي

ــع  ــا م ــم رصده ــي ت ــاالت الت ــل الح ــايل متث ــدول الت ــواردة يف الج ــام ال ــارة إىل أن األرق اإلش

احتــال وجــود حــاالت أخــرى تعــذر رصدهــا أو رفــض أصحابهــا توثيــق حالتهــم خوفــاً مــن 

ــة.  ــات األمني املضايق

ديسمبر/ كانون األول

نوفمبر/ تشرين الثاني

أكتوبر/ تشرين األول

سيبتمبر/ أيلول

أغسطس/ آب

يوليو/ تموز

يونيو/ حزيران

مايو/ أيار

ابريل/ نيسان

مارس/ آذار

فبراير/ شباط

يناير/ كانون الثاني

ويوضــح الشــكل البيــاين التــايل عــدد حــاالت 

االنتهــاكات وفــق األشــهر يف العــام 2016
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ويحمــل الكثــر مــن األشــخاص الذيــن تــم اســتهدافهم من قبــل الحكومــة والســلطات األمنية 

صفــات اعتباريــة أو خاصــة، والعديــد منهــم أشــخاص معروفــون يف املجتمــع البحرينــي مــن 

ــأن  ــطن يف الش ــن، وناش ــن، ورياضي ــن بارزي ــال دي ــدين، ورج ــن، ومنش ــن، وحقوقي إعامي

العــام... وغــر ذلــك.

ويوضح الجدول التايل عدد الضحايا الذين لهم صفة اعتبارية أو خاصة. 

صفة الضحاياالعدد

7

17

56

35

131

15

28

25

18

55

1

388

1385

احتياجات خاصة

إعالمي

حقوقي

رادود أو منشد

رجل دين

رياضي

سياسي

 مريض

مسؤول

ناشط

رجل أعمال

المجموع

آخرون 
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ــع  ــة األوىل يف االســتهداف م ــون يف املرتب ــن يأت ــن الجــدول الســابق أن رجــال الدي ــن م يتب

التأكيــد أن كلهــم مــن رجــال الديــن الشــيعة الذيــن ميارســون أنشــطة اجتاعيــة وسياســية، 

ــان يف  ــوق االنس ــال حق ــطون يف مج ــأيت الناش ــا ي ــة، في ــة الديني ــارس الخطاب ــم مي وبعضه

ــم الناشــطون السياســيون. ــة، وبعــدد متقــارب الناشــطون يف الشــأن العــام ث ــة الثاني املرتب

وتجــدر اإلشــارة إىل أن الرقــم 388 ال ميثــل العــدد الــكي لعــدد األشــخاص الذيــن تــم 

اســتهدافهم، إذ إن عــدد األشــخاص الذيــن تــم اســتهدافهم ومتكــن منتــدى البحريــن لحقــوق 

ــغ 1385 شــخصاً. االنســان مــن رصدهــم بل
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تسلسل الحوادث 

يتنــاول الجــزء اآليت تسلســاً ألهــم الحــوادث التــي ترصــد الحالــة الحقوقيــة يف البحرين خال 

العــام 2016 مــع التعليــق عــى بعــض منهــا يف بعــض األحيــان، وال تشــكل هــذه الحــوادث 

رصــداً كليــاً؛ إذ إن بعــض الحــوادث مل يتــم التأكــد مــن صحتهــا وبعضهــا اآلخــر مل نســتطع 

الوقــوف عليهــا بســبب اإلمكانــات، وقــد متــت اإلشــارة لبعــض الحــوادث مــع ذكــر تفاصيــل 

حولهــا يف محــاور أخــرى مــن التقريــر، كــا أن بعــض الحــوادث املرتبطــة باملحاكــات غــر 

العادلــة قــد متــت اإلشــارة إىل غالبيتهــا ضمــن موضــوع املاحقــات القضائيــة.
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يناير/ كانون الثاني

ــهدت . 1 ــاين، ش ــون الث ــر/ كان ــن يناي ــة األول م ــق الجمع ــام 2016 املواف ــع الع ــع مطل م

البحريــن احتجاجــات واســعة مــن بينهــا تظاهــر ملئــات يف جزيــرة ســرة، وبالرغــم مــن 

االنتشــار األمنــي الواســع، إال أن املحتجــن متكنــوا مــن الوصــول إىل الشــارع الرئيــي، 

قبــل أن تســتخدم قــوات النظــام القــوة لتفريقهــم، حيــث اســتخدمت الغــازات املســيلة 

للدمــوع، وســاح الرصــاص االنشــطاري )الشــوزن(، وهــو مــا تســبب يف إصابــات لعــدد 

مــن املتظاهريــن.

تصاعــدت وتــرة االحتجاجــات يــوم الســبت الثــاين مــن يناير/كانــون الثــاين عــى خلفيــة . 2

تنفيــذ حكــم اإلعــدام يف اململكــة العربيــة الســعودية بحــق 47 شــخصاً بينهــم الشــيخ 

منــر باقــر النمــر، وقــد أصــدرت وزارة الداخليــة بيانــاً أكــدت فيه »حــق اململكــة العربية 

الســعودية الشــقيقة يف اتخــاذ كل مــا تــراه مناســباً مــن إجــراءات وتدابــر أمنيــة تضمــن 

حفــظ األمــن واالســتقرار يف كافــة ربوعهــا«. 

وأضــاف البيــان أن قانــون العقوبــات البحرينــي ينــص يف املــادة 215 عــى أنــه »يعاقــب 

بالحبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنتن أو بالغرامــة التــي ال تجــاوز مائتــي دينــار مــن أهــان 

علنــاً دولــة أجنبيــة أو منظمــة دوليــة لهــا مقــر يف دولــة البحريــن أو رئيســها أو ممثلهــا 

لــدى الدولــة، وكذلــك مــن أهــان علنــاً علمهــا أو شــعارها الرســمي«. 

ــاء  ــكام القض ــل يف أح ــب والتدخ ــكل، التعقي ــأي ش ــل »ب ــا ال تقب ــى أنه ــددت ع وش

ــة،  ــقيقة والصديق ــدول الش ــن ال ــا م ــقيقة أو غره ــعودية الش ــة الس ــة العربي باململك

ــن تتــواىن عــن اتخــاذ كل  ــة ل ــه فــإن وزارة الداخلي حيــث أن ذلــك أمــر ســيادي، وعلي

مــا يلــزم تجــاه أي تدخــل يف الشــؤون الســيادية املتعلقــة بأمــن دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي الشــقيقة، ومــن يخالــف ســوف يعــرض نفســه للماحقــة القانونيــة خليجيــاً 

ــس«.  ــن دول املجل ــوين ب ــي والقان ــزام األمن يف إطــار االلت

ــن  ــات م ــتقاء املعلوم ــي باس ــذي يق ــون ال ــزام بالقان ــوزارة إىل »االلت ــت ال ــا دع ك

ــائعات  ــرش ش ــي يف ن ــائل التواصــل االجتاع ــدم اســتخدام وس ــا الرســمية وع مصادره

مغرضــة متــس األمــن والســلم األهــي«، مشــرًة إىل أن املــادة 168 مــن قانــون العقوبــات 

البحرينــي تنــص عــى أنــه »يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنتن وبالغرامــة التــي 
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ال تجــاوز مائتــي دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن مــن أذاع عمــداً أخبــاراً أو بيانــات 

أو إشــاعات كاذبــة أو مغرضــة أو بــث دعايــات مثــرة إذا كان مــن شــأن ذلــك اضطــراب 

األمــن العــام أو إلقــاء الرعــب بــن النــاس أو إلحــاق الــرر باملصلحــة العامــة«. )2(

وهــي إحــدى املــواد القانونيــة التــي انتقــد توظيفهــا تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة 

لتقــي الحقائــق يف معاقبــة املعارضــن وتقييــد حريــة الــرأي والتعبــر. 

يف الثالــث مــن ينايــر/ كانــون الثــاين رصحــت وزارة الداخليــة وباإلشــارة لبيانهــا الصــادر . 3

قبــل يــوم، بأنهــا ألقــت القبــض عــى عــدد مــن املشــاركن يف االحتجاجــات التي شــهدتها 

ــن  ــط الذي ــارت إىل ضب ــر، وأش ــر النم ــيخ من ــعودية الش ــدام الس ــداً بإع ــن تندي البحري

أســاءوا اســتخدام وســائل التواصــل االجتاعي حيــث تــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة 

ــاء أمورهــم  ــة أولي ــاء أمــور األحــداث منهــم، وأنــذرت الداخلي حيالهــم واســتدعاء أولي

ــي ال  ــة الت ــنة والغرام ــن س ــل ع ــدة ال تق ــس م ــة »بالحب ــة القانوني ــم للعقوب بتعرضه

تتجــاوز ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن« يف حــال تكــررت مخالفــة الحــدث.

 http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/47400 ،2  . بيان وزارة الداخلية

الفقــرة 1282 مــن تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة أو مــا يعــرف بتقريــر 

بســيوين:

»تضــع الفقــرة األوىل مــن املــادة 168 قيــوداً واســعة النطــاق عــى مارســة 

حريــة الــرأي وحريــة التعبــر مــن خــالل تجريــم كل »مــن أذاع عمــداً أخبــاراً 

أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة أو مغرضــة أو بــث دعايــات مثــرة« إن غيــاب 

ــف  ــذي يكتن ــوض ال ــم، والغم ــذا الحك ــق ه ــم تطبي ــة تحك ــدود واضح ح

مفاهيــم مــن قبيــل »األخبــار املغرضــة« و«اإلشــاعات« و«الدعايــات املثــرة« 

يثــر القلــق مــن القيــود املفرطــة االتســاع التــي تفرضهــا هــذه املــادة، ويعــزز 

هــذه الشــواغل الطريقــة التــي جــرى بهــا تطبيــق هــذا الحكــم. 

فضالً عن الفقرات 1283، 1284، 1285، 1286، 1287، 1288.

http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/47400
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`````

يف الســياق ذاتــه اعتقلــت الســلطات األمنيــة يف البحريــن يف وقــت متأخــر مــن مســاء . 4

األحــد 3 يناير/كانــون الثــاين، رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ عــي بــن أحمــد الجدحفي، 

بعــد اســتدعائه للتحقيــق عــى خلفيــة إلقائــه كلمــة اســتنكر فيهــا إعــدام الســعودية 

ــي  ــة، الت ــى عرضــه عــى النياب ــررت توقيفــه حت ــن الشــيخ منــر النمــر، وق لرجــل الدي

أفرجــت عنــه يف وقــت الحــق.

ــعيد . 5 ــور س ــون الدكت ــب العي ــاين طبي ــون الث ــر/ كان ــن 4 يناي ــر اإلثن ــت فج ــا اعتقل ك

الســاهيجي بعــد دهــم منزلــه، وذلــك بســبب تغريــدات نرشهــا عــر حســابه الخــاص 

عــى شــبكة التواصــل االجتاعــي »تويــر« عــّر فيهــا عــن اســتنكاره إعــدام الســعودية 

ــة، يف  ــة العام ــه النياب ــد أحالت ــرأي، وق ــي ال ــن معتق ــن م ــة آخري ــر وثاث ــيخ النم الش

28 ينايــر/ كانــون الثــاين، إىل املحاكمــة بعــد أن وّجهــت إليــه تهمــة إهانــة الســعودية 

والتحريــض عــى التظاهــر، ويف 7 أبريــل/ نيســان، قضــت املحكمــة بســجن الســاهيجي 

عامــاً كامــاً بعــد أن أدانتــه بـــ »إهانــة دولــة شــقيقة والتحريــض عانيــة عــى عــدم 

االنقيــاد للقوانــن واألنظمــة يف البحريــن والدعــوة عانيــة للمشــاركة يف مســرات 

وتجمهــرات غــر مرخصــة«. 

يف الرابــع مــن ينايــر/ كانــون الثــاين، وّجهــت الســلطات األمنيــة يف البحريــن للصحــايف . 6

ــون  ــل بشــكل مفاجــئ يف 28 ديســمر/ كان ــذي اعتق ــاً( ال ــري )27 عام محمــود الجزي

ــية  ــة سياس ــو جمعي ــامي وه ــاء اإلس ــار الوف ــاء لتي ــا: االنت ــات منه األول 2015 اتّهام

غــر مســجلة، وكتابــة البيانــات السياســية الئتــاف شــباب 14 فرايــر، كــا وجهــت لــه 

تهــاً بتمويــل اإلرهــاب، وبالتحريــض عــى كراهيــة النظــام، وباالتّصــال بدولــة أجنبيــة 

ــة  ــري إىل نياب ــد حــّول الجزي ــة باإلطاحــة بالنظــام، وق ــات، وباملطالب ــا معلوم وإعطائه

الجرائــم اإلرهابيــة، التــي حّققــت معــه حــول التّهــم املوّجهــة إليــه، إذ أنكرهــا جميعــاً.

ترصيحــات وزارة الداخليــة وبيانهــا الســابق يعنــي أن كل مــن لــه رأي 

ــّد  ــه يُع ــرصح ب ــر وي ــر النم ــدام الســعودية للشــيخ من ــد إع ــارض وينتق مع

ــت  ــذا اعتقل ــة، ل ــي تعرضــه إىل املســاءلة القانوني ــا يعن ــون، م ــاً للقان مخالف

الحكومــة البحرينيــة بعــض الناشــطني واملحتجــني املعارضــني لإلعــدام، وهــو 

ــرأي.  ــر عــن ال ــة التعب ــاكاً واضحــاً لحري ــر انته ــا يعت م
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ــري  ــري إن »الجزي ــور الجم ــط منص ــة الوس ــر صحيف ــس تحري ــال رئي ــه، ق ــن جانب م

ــاوز  ــاء مل تتج ــار الوف ــه بتي ــام أن عاقت ــي الع ــغ املدع ــات وأبل ــذه االتهام ــى كل ه نف

ــل توقــف عــن قــراءة بياناتهــم بعــد أن عمــل  ــة املنشــورة، ب قــراءة بياناتهــم الصحفي

يف الصحافــة بشــكل احــرايف عــام 2012«، مشــراً إىل أن الجزيــري كان يغطــي العمــل 

الرملــاين يف مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب كمراســل لصحيفــة الوســط، هــذا وقــد 

طالبــت لجنــة حايــة الصحافيــن األمريكيــة فضــاً عــن العديــد مــن املنظــات األخــرى 

ــه. )3( ــري وإســقاط التهــم املوجهــة إلي باإلفــراج الفــوري عــن الجزي

يف إطــار التضييــق عــى العمــل الســيايس اســتدعت النيابــة العامــة يف الثاثــاء 5 ينايــر/ . 7

ــي الدميقراطــي »وعــد« الســيد ريض  ــة العمــل الوطن ــاين، أمــن عــام جمعي ــون الث كان

املوســوي ورئيــس شــورى جمعيــة الوفــاق الســيد جميــل كاظــم ورئيــس لجنــة الحريات 

الدينيــة مبرصــد البحريــن الشــيخ ميثــم الســلان للتحقيــق، وكانــت التحقيقــات 

الجنائيــة قــد اســتدعت جميــع املشــاركن يف نــدوة بجمعيــة الوفــاق الوطنــي، نُظِّمــت 

ــة الشــيخ عــي  ــام الجمعي ــون األول 2015 للتضامــن مــع أمــن ع يف 27 ديســمر/ كان

ســلان بعــد مــرور عــام كامــل عــى اعتقالــه، قبــل أن تحيــل مســاعد أمــن عــام الوفــاق 

خليــل املــرزوق وعضــو الجمعيــة الســيد محمــد الغريفــي إىل النيابــة العامــة. 

ــر/ . 8 ــرة ســرة يف 8 يناي ضمــن االســتخدام املفــرط للقــوة بحــق املحتجــن شــهدت جزي

كانــون الثــاين، مصادمــات بــن محتجــن والرشطــة، حيــث شــاركت جمــوع مــن الرجــال 

ــن  ــوات األم ــل ق ــل أن تتدخ ــرة، قب ــدة يف س ــوارع ع ــت ش ــرة جاب ــاء يف تظاه والنس

ــاح  ــتخدام س ــن اس ــاً ع ــن، فض ــق املتظاهري ــوع لتفري ــيل للدم ــاز املس ــق الغ وتُطل

ــن. )4( ــن املتظاهري ــدد م ــة ع ــذي تســبب يف إصاب الرصــاص االنشــطاري »الشــوزن« وال

قبــل انعقــاد جلســة االســتئناف الخامســة ملحاكمــة الزعيــم الســيايس املعــارض األمــن . 9

العــام لجمعيــة الوفــاق الوطنــي الشــيخ عــي ســلان املقــرر انعقادهــا يف 14 ينايــر/ 

ــة  ــاً ملحكم ــة قاضي ــة الحاكم ــراد العائل ــد أف ــن أح ــك البحري ــّن مل ــاين؛ ع ــون الث كان

ــذي أصــدر حكــاً مشــدداً  ــة، ال ــن عــي آل خليف ــد ب ــايض محم االســتئناف وهــو الق

3  . بيان لجنة حاية الصحافين األمريكية،
bahrain-accuses-journalist-of-supporting-terrorism.php/01/https://cpj.org/2016 

 http://www.alwasatnews.com/news/1066076.html ،4  . صحيفة الوسط البحرينية

https://cpj.org/2016/01/bahrain-accuses-journalist-of-supporting-terrorism.php
https://cpj.org/2016/01/bahrain-accuses-journalist-of-supporting-terrorism.php
http://www.alwasatnews.com/news/1066076.html


تسلسل األحداث23

بحــق الشــيخ عــي ســلان مــن الحبــس 4 إىل 9 ســنوات. )راجــع دراســة حالــة الشــيخ 

عــي ســلان(

وقــد اتصــل اســم هــذا القــايض باألحــكام القاســية بحــق املعارضــن السياســين 

ــرى  ــة الك ــرأس املحكم ــا كان ي ــك عندم ــات، وذل ــاركن يف االحتجاج ــطن واملش والناش

الجنائيــة األوىل، حيــث قــام بإصــدار العديــد مــن األحــكام القضائيــة منهــا حكــم املؤبــد 

يف قضايــا متصلــة بالحــراك الســيايس بحــق قرابــة 45 مواطنــاً يف العــام 2015، وأحكامــاً 

ــة  ــم 56 دفع ــية، منه ــا سياس ــن يف قضاي ــاً، متهم ــن 73 معارض ــية ع ــقاط الجنس بإس

واحــدة.

يف املقابــل، أصــدر أحكامــاً بالــراءة بحــق خمســة مــن منتســبي األجهــزة األمنيــة مــن 

ــل صــاح  ــة قات ــراه، فضــاً عــن ترئ ــزاع اعرافاتهــم باإلك ــن النت ــب معتقل تهمــة تعذي

ــاح  ــن الس ــات م ــه طلق ــر تلقي ــلمية ع ــات الس ــن االحتجاج ــل ضم ــذي قُت ــاس ال عب

ــن  ــة م ــورة آل خليف ــة ن ــن ترئ ــة، فضــاً ع ــن مســافة قريب االنشــطاري »الشــوزن« م

ــا أخــرى. ــب قضاي ــة ســعيد، إىل جان ــة نزيه ــب الصحافي تعذي

ــات . 10 ــق واإلدان ــة يف التوثي ــة الدولي ــات الحقوقي ــه املنظ ــتمر في ــذي تس ــت ال  يف الوق

ــات  ــذ احتجاج ــن، من ــق املواطن ــة بح ــلطات البحريني ــا الس ــي ترتكبه ــاكات الت لانته

2011 املطالبــة بالدميقراطيــة، قــررت لجنــة حقــوق اإلنســان يف مجلــس النــواب تشــكيل 

خمــس وحــدات منفصلــة داخــل اللجنــة نفســها لتقســيم وتوزيــع امللــف الحقوقــي، 

املــيء باالنتهــاكات التــي توثقهــا املنظــات الحقوقيــة الدوليــة يف تقاريرهــا الدوريــة، 

فقــد رصح رئيــس هــذه اللجنــة يف 19 ينايــر/ كانــون الثــاين، النائــب يف الرملــان البحريني 

ــة  ــة اســتكملت يف اجتاعهــا أمــس مناقشــة االقــراح برغب ــأن: »اللجن نــارص القصــر ب

بشــأن قيــام الحكومــة بإعــداد اســراتيجية وطنيــة شــاملة تتضمــن اآلليــات واإلجــراءات 

والخطــط الازمــة للتعامــل مــع التقاريــر الحقوقيــة التــي تصــدر بشــأن اململكــة، حيــث 

تقــرر تقســيم امللــف وتوزيعــه عــى خمــس وحــدات منفصلــة داخــل اللجنــة نفســها، 

ــة، والخــروج  ــة وتخصصي ــر دق ــة محــددة لضــان عمــل أك ــا تخصــص يف جزئي كل له

بتوصيــات مثمــرة وهادفــة وأكــر فاعليــة ورصامــة ترفــع إىل املجلــس قريبــاً«. )5(

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/13815/article/2619.html ،5  . صحيفة أخبار الخليج البحرينية

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13815/article/2619.html
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ضمــن التضييــق عــى حريــة الصحافــة واإلعــام، قالــت صحيفــة الوســط البحرينيــة إن . 11

وزارة شــئون اإلعــام أبلغتهــا يف اتصــال هاتفــي يف 25 ينايــر/ كانــون الثــاين، بقــرار منعهــا 

مــن اســتخدام موقــع التواصــل االجتاعــي يوتيــوب، كــا أبلغتهــا مطلــع الشــهر نفســه 

مبنــع بــث وعــرض مقاطــع الفيديــو، وأضافــت الصحيفــة أن هــذا املنــع جــاء بعــد قــرار 

آخــر تلقتــه مــن اإلعــام يف الخميــس 7 ينايــر/ كانــون الثــاين 2016 يفيــد مبنــع الصحيفــة 

مــن بــث وعــرض مقاطــع فيديــو بحجــة أن الصحيفــة تعمــل وفــق املرســوم بقانــون 

رقــم 47 لســنة 2002 الــذي »مل يشــمل ترخيصهــا نشــاط بــث وعــرض مقاطــع الفيديــو 

اإلخبارية«.

صحيفــة الوســط ردت عــى خطــاب املنــع الصــادر مــن هيئــة شــئون اإلعــام بالقــول إن 

املرســوم بقانــون رقــم 47 لســنة 2002 والــذي ينظــم عملهــا يســمح لهــا ببــث املنتجــات 

الســمعية والســمعية البريــة، وإن مــا كانــت تقــوم بــه مــن عــرٍض ملقاطــع الفيديــو 

ــل  ــال لتفعي ــاح املج ــل يف إفس ــة، وتأم ــة الحديث ــال الصحاف ــي يف مج ــه عامل ــو توج ه

القانــون 2002/47 والســيا أن روح القانــون مرتبطــة بــرورة تفعيــل مــا تتطلــب مهنــة 

الصحافــة والنــرش. إال أن الصحيفــة مل تتلــق أي رد مــن هيئــة شــئون اإلعــام التــي تــر 

عــى املنــع. )6(

 http://www.alwasatnews.com/news/1072283.html ،6  . صحيفة الوسط البحرينية

ــواب ذو  ــس الن ــه مجل ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــراء أن ال ــذا اإلج ــن ه ــني م يتب

الغالبيــة املواليــة للحكومــة هــو دور ســلبي فيــا يتعلــق بانتهــاكات حقــوق 

اإلنســان يف البحريــن، فعــوض أن ميــارس دور الرقابــة وحايــة الحقــوق 

ــق باالنتهــاكات؛ ميــارس دور املدافــع عــن  ــا يتعل ــق في ــات والتحقي والحري

ــر االنتهــاكات التــي ترتكبهــا الســلطات  ــة لتري الحكومــة يف املحافــل الدولي

ــني. ــة بحــق املواطن البحريني

http://www.alwasatnews.com/news/1072283.html
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أوصــت لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي مبجلــس النــواب بتعديــل . 12

ــن  ــة املجتمــع م ــم )58( لســنة 2006 بشــأن حاي ــون رق ــن القان ــم )11( م ــادة رق امل

ــة مــن خمــس إىل ســبع ســنوات، وتشــمل  ــظ العقوب ــة بهــدف تغلي األعــال اإلرهابي

هــذه العقوبــة كل مــن حــاز أو أحــرز بالــذات أو بالواســطة مطبوعــات تتضمــن 

الرويــج والتعظيــم والتريــر والتشــجيع أليــة أعــال تنفيــذاً لغــرض إرهــايب مــع علمــه 

ــرش أو  ــع أو الن ــرض للبي ــع أو الع ــتخدام أو التوزي ــد االس ــك بقص ــى كان ذل ــك مت بذل

اإلرســال، ويقصــد باملطبوعــات مــا ورد بتعريــف املطبوعــات بقانــون تنظيــم الصحافــة 

ــرش. والطباعــة والن

أصــدرت محكمــة جنائيــة يف اإلثنــن 25 ينايــر/ كانــون الثــاين، أحكامــاً بالســجن ملــدة 15 . 13

عامــاً بحــق 57 ســجيناً وبإلزامهــم بدفــع 508187.970 دينــاًرا، اتهمتهــم املحكمــة بإثارة 

أعــال شــغب يف ســجن جــو املركــزي، وتزعــم الســلطات أن املتهمــن قامــوا بأعــال 

ــرد  ــات وقاموا بط ــر والتعلي ــوا لألوام ــجن، ومل ينصاع ــرد يف الس ــوىض ومت ــغب وف ش

ــن  ــى م ــات املبن ــاث ومحتوي ــات باألث ــوا البواب ــاين وأغلق ــر واملب ــن العناب ــة م الرشط

الداخــل.

ــد  ــة أح ــى عائل ــن ع ــوات األم ــداء ق ــي اعت ــجناء ه ــا الس ــي ينقله ــة الت إال أن الرواي

ــل  ــعة داخ ــات واس ــا أدى الحتجاج ــرب، م ــه لل ــوف نفس ــرض املوق ــن، وتع املوقوف

ــة الشــدة يف إنهــاء االحتجاجــات داخــل الســجن،  الســجن، واســتعملت القــوات األمني

كــا أعقــب ذلــك جملــة مــن االنتهــاكات املروعــة لحقــوق اإلنســان وإســاءات واســعة 

بحــق املعتقلــن امتــدت ألشــهر، رغــم ذلــك مل تُــدن الســلطات أيــاً مــن قــوات األمــن 

ــن. ــاكات الجســيمة بحــق املعتقل ــن باالنته املتهم

قــررت املحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة يف األحــد 31 ينايــر/ كانــون الثــاين االفــراج . 14

عــن املعتقلــة جليلــة الســيد أمــن بعــد قرابــة عــام مــن الســجن، بعــد أن أّجلــت النظــر 

ــا  ــد اعتقلته ــة ق ــت الســلطات األمني ــر/ شــباط 2017، وكان ــى 21 فراي يف الدعــوى حت

يف 10 فرايــر/ شــباط 2014( بعــد محــارصة منزلهــا بعــدد كبــر مــن القــوات، وقامــت 

مبصــادرة أجهــزة إلكرونيــة خاصــة بهــا، ووجهــت لهــا تهــاً تتعلــق بــإدارة حســاب عــى 

تويــر اســمه »اإلعــام املقــاوم«.



تسلسل األحداث26

فبراير / شباط

يف 11 شــباط / فرايــر، قالــت منظمــة العفــو الدوليــة »إنــه بعــد خمســة أعــوام مــن . 15

ــن،  ــي هــزت البحري ــة بإصاحــات عــى نطــاق واســع الت موجــة االحتجاجــات املطالب

تخبــو اآلمــال بتحقيــق تقــدم بشــأن حقــوق اإلنســان واملحاســبة عــن انتهــاكات املــايض 

والحــارض. فتلــك االحتجاجــات الكبــرة التــي بــدأت يف 14 فرايــر/ شــباط من عــام 2011 

واجهتهــا قــوات األمــن بالعنــف؛ إْذ أطلقــت الرصــاص فقتلــت وجرحــت املتظاهريــن. 

ــه  ــة أن ــت املنظم ــب«، وأضاف ــم للتعذي ــد تعرضه ــاز بع ــرون يف االحتج ــات آخ ــا م ك

»عــى الرغــم مــن تعهــدات الســلطات مبحاكمــة أفــراد قــوات األمــن املســؤولن عــن 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف عــام 2011، مــا يــزال الشــعب البحرينــي ينتظــر تحقيــق 

ــوق  ــة حق ــئت لحاي ــي أنش ــات الت ــل املؤسس ــى فش ــر ع ــر األم ــة. وال يقت العدال

اإلنســان يف التحقيــق بصــورة مســتقلة أو محاســبة املنتهكــن، بــل بــات يتعــداه اآلن إىل 

حــد أصبحــت تلــك املؤسســات بشــكل متزايــد تُســتَخدم لتبييــض وغســيل التجــاوزات 

املســتمرة«. )7(

مــع اقــراب الذكــرى الســنوية الخامســة لاحتجاجــات يف البحريــن التــي تصــادف 14 . 16

فرايــر/ شــباط، خرجــت العديــد مــن التظاهــرات خــال هــذا الشــهر منهــا خــروج عــدد 

مــن املســرات الســلمية يف 4 فرايــر/ شــباط، يف كل مــن ســرة، ومقابــة، والبــاد القديــم، 

وكــرزكان، وبــوري، وعــايل، واملصــى، والديــه، والديــر، والــدراز، وبنــي جمــرة، وصــدد... 

ومناطــق مختلفــة. وقــد تــم تفريــق العديــد منهــا بالقــوة املفرطــة مــن قبــل قــوات 

ــازات املســيلة  ــن، والغ ــي أطلقــت الرصــاص االنشــطاري يف وجــه املتظاهري ــن الت األم

للدمــوع وســط األحيــاء الســكنية.

ــددة . 17 ــة مش ــراءات أمني ــن إج ــة يف البحري ــلطات األمني ــت الس ــه، فرض ــار ذات يف اإلط

ــم احتجاجــات، إذ لوحــظ االنتشــار املكثــف  ــا ناشــطون لتنظي بســبب دعــوات أطلقه

ــد  ــام يف العدي ــن أي ــاه م ــا ت ــر/ شــباط 2016 وم ــس 11 فراي ــن يف الخمي ــوات األم لق

مــن املناطــق البحرينيــة، ويف الشــوارع الرئيســة، فضــاً عــن نصــب العديــد مــن نقــاط 

ــن. ــن الشــوارع يف البحري ــر م ــا أدى إىل ازدحــام يف الكث ــرة، م ــك الف ــش يف تل التفتي

bahrain-hopes-for-justice-and-/02/https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016 ،7  . بيان منظمة العفو الدولية
 /reform-fading-five-years-since-2011-uprising

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/02/bahrain-hopes-for-justice-and-reform-fading-five-years-since-2011-uprising/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/02/bahrain-hopes-for-justice-and-reform-fading-five-years-since-2011-uprising/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/02/bahrain-hopes-for-justice-and-reform-fading-five-years-since-2011-uprising/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/02/bahrain-hopes-for-justice-and-reform-fading-five-years-since-2011-uprising/
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ــة . 18 ــت وزارة الداخلي ــر/ شــباط 2016 قال ــة االحتجاجــات الواســعة يف فراي وعــى خلفي

إنهــا قبضــت عــى عــدد مــن األطفــال إثــر مشــاركتهم يف أعــال احتجاجيــة وصفتهــا بـــ 

»الشــغب والتخريــب« وقــد أنــذرت أوليــاء أمورهــم بالحبــس، جــاء ذلــك يف تريــح 

ــذي  ــة ال ــوزارة الداخلي ــة ب ــل املســاعد للشــؤون القانوني ــواء محمــد بوحمــود الوكي الل

أكــد القبــض عــى عــدد مــن األحــداث إثــر مشــاركتهم يف االحتجاجــات التــي شــهدتها 

بعــض القــرى، »واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الازمــة حيالهــم واســتدعاء أوليــاء 

أمورهــم وأخــذ تعهــدات كتابيــة عليهــم بعــدم تعريــض أبنائهــم لانحــراف وتســليمهم 

إياهــم مــع التنبيــه عليهــم بإحضارهــم إىل مديريــات الرشطــة املعنيــة، متهيــداً لعرضهــم 

عــى نيابــة األحــداث بنــاًء عــى طلــب النيابــة العامــة«. مشــراً إىل أن املــادة 19 مــن 

ــون رقــم  ــل بعــض أحــكام املرســوم بقان ــون رقــم 23 لســنة 2013 بتعدي املرســوم بقان

)17( لســنة 1976 يف شــأن األحــداث، تنــص عــى أنــه »يُعاقــب بالحبــس والغرامــة أو 

بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن يتــوىل أمــر الربيــة الفعليــة للحــدث وتــم إنــذاره 

طبقــاً للبنــد )أ( مــن املــادة )4( مــن هــذا القانــون إذا أهمــل مراقبــة الحــدث وترتــب 

عــى ذلــك تعرضــه لانحــراف مــرة أخــرى«، كــا تنــص املــادة 20 عــى أنــه »يُعاقــب 

ــار أو بإحــدى  ــي ال تتجــاوز ألفــي دين ــة الت ــس مــدة ال تقــل عــن ســنة والغرام بالحب

هاتــن العقوبتــن مــن ســلم إليــه الحــدث وأهمــل أداء أحــد واجباتــه إذا ترتــب عــى 

ذلــك ارتــكاب الحــدث جرميــة أو تعرضــه لانحــراف«. )8(

بالرغــم مــن االســتنفار األمنــي الكثيــف يف مختلــف مناطــق البحريــن نظــم متظاهــرون . 19

مســرات يومــي الســبت واألحــد املوافــق 13 و14 مــن فرايــر/ شــباط بلــغ عددهــا 89 

مســرة يف قرابــة 28 منطقــة مــن مناطــق البحريــن، وتعرضــت 22 مســرة للقمــع مــن 

جانــب قــوات األمــن، وهــو مــا تســبب يف إصابــات لعــدد مــن املتظاهريــن.

ــة . 20 ــاوالت الرشط ــر مح ــو يظه ــع فيدي ــطاء مقط ــرش نش ــباط ن ــر/ ش ــد 14 فراي يف األح

ــات الرشطــة  ــام مركب ــر الفيديو قي ــوا يتظاهــرون يف ســرة، ويظه دهــس محتجــن كان

ــرار. )9( ــم بالف ــاء قيامه ــة عــرشات املحتجــن أثن مباحق

 http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/48964 .8  . بيان وزارة الداخلية

https://youtu.be/xTjDRxXpU1w ،9  . مقطع فيديو يظهر الحادثة

http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/48964
https://youtu.be/xTjDRxXpU1w
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ــر/ . 21 ــن فراي ــق 14 م ــوم األحــد املواف ــة ي ــه، احتجــزت الســلطات األمني يف الســياق ذات

شــباط الصحافيــة األمريكيــة آنــا داي وثاثــة مــن طاقــم التصويــر املرافــق لهــا خــال 

ــن رجــال األمــن  ــي شــهدت اشــتباكات ب ــرة ســرة الت تغطيتهــم لاحتجاجــات يف جزي

ومتظاهريــن، وذكــر بيــان لــوزارة الداخليــة البحرينيــة أنهــا احتجــزت »أربعــة أجانــب« 

وأن األربعــة يشــتبه يف ارتكابهــم مخالفــات بينهــا دخــول البحريــن بطريقــة غــر قانونية 

وتقديــم معلومــات مغلوطــة للجهــات املعنيــة واملشــاركة يف تجمــع غــر قانــوين، وبعــد 

يومــن مــن احتجازهــم تــم إبعادهــم، إذ قــال املحامــي محمــد الجــي إن الصحافيــن 

األربعــة غــادروا مركــز الرشطــة بعــد عرضهــم عــى النائــب العــام، وهــم يف طريقهــم 

للمطــار للحــاق بطائــرة تغــادر البحريــن مســاًء.

إن اعتقــال الصحفيــني األربعــة وتوجيــه التهــم لهــم يــأيت يف إطــار التضييــق 

ــن املســتمرة  ــني، ويثبــت حساســية البحري ــني واإلعالمي عــى تنقــل الصحافي

انطــالق  عــى  أعــوام  خمســة  بعــد  خصوصــاً  اإلعــالم،  وســائل  تجــاه 

االحتجاجــات.

يف 14 فرايــر/ شــباط تــم اإلفــراج عــن املعتقلــة ليــى عبدالنبــي التــي تــم اعتقالهــا يف . 22

ــي  ــزي، وهــي الحــوادث الت ــة حــوادث ســجن جــّو املرك ــارس 2015، عــى خلفي 10 م

حوكــم عنهــا عــدد مــن الســجناء وتــم إصــدار حكــم جديــد عليهــم إىل جانــب األحــكام 

القضائيــة التــي يقضونهــا وصــل إىل الســجن ملــدة 15 عامــاً إضافيــة.
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ــل خــارج  ــا القت ــي أحــد ضحاي ــي، وهــي شــقيقة أحمــد عبدالنب ــى عبدالنب ــت لي وكان

ــارة  ــال الزي ــاء خ ــت النس ــّو، وتعرض ــجن ج ــا يف س ــد أقربائه ــارة ألح ــون، يف زي القان

إلهانــات مــن قبــل رجــال الرشطــة، واالعتــداء عــى قريبهــم املعتقــل، وهــو مــا أدى يف 

نهايــة املطــاف إىل انــدالع الحــوادث واملصادمــات يف ســجن جــّو املركــزي بــن الســجناء 

السياســين وقــوات الرشطــة، التــي مارســت الــرب والتعذيــب ضــد الســجناء، وتعاملت 

وزارة الداخليــة مــع هــذه االحتجــاج عــى أنــه متــرد داخــل الســجن.

يف 15 فرايــر/ شــباط اســتدعت النيابــة العامــة الســيد مجيــد املشــعل رئيــس املجلــس . 23

ــر/  ــى يف 12 فراي ــة املص ــلمية مبنطق ــرة س ــاركته يف مس ــة مش ــى خلفي ــايئ ع العل

شــباط 2016، وقــال رئيــس نيابــة محافظــة العاصمــة نــواف العــويض إن النيابــة 

العامــة بــارشت التحقيــق يف الواقعــة »حيــث اطلعــت عــى الكلمــة املســجلة موضــوع 

البــاغ، واســتجوبت املتهــم بحضــور محاميتــه وواجهتــه مبــا تضمنتــه كلمتــه ومــا ثبــت 

مــن اشــراكه يف املســرة غــر املرخصــة، وأمــرت بإخــاء ســبيله بضــان محــل إقامتــه، 

وســتقوم النيابــة بإحالــة القضيــة للمحكمــة املختصــة حــال االنتهــاء مــن التحقيقــات«. 

)10(

ــرأي يف ســجن الحــوض الجــاف املوقوفــون عــى . 24 ــو ال يف 20 فرايــر/ شــباط بــدأ معتقل

خلفيــات سياســية، إرضابــاً عــن الطعــام والــذي اســتمر لقرابــة الشــهر، مــا أدى إىل تردي 

األوضــاع الصحيــة لكثــر منهــم، وقــد هــدد ضبــاط بفــك اإلرضاب بالقــوة.

ــون يف . 25 ــاه أصــدر املعتقل ــه أع ــام املشــار إلي ــن الطع ــاإلرضاب ع يف موضــوع متصــل ب

ــه:  ــو في ــل/ نيســان قال ــاً يف 3 أبري ســجن الحــوض الجــاف بيان

»نحــن معتقــي الــرأي يف ســجن الحــوض الجــاف املركــزي بعــد أن ضاقــت بنــا الســبل 

واســتنفدنا الطــرق اإلداريــة كلهــا للتواصــل مــع إدارة الســجن للحصــول عــى مطالبنــا 

اإلنســانية املرشوعــة املتمثلــة عــى ســبيل املثــال ال الحــر يف االلتقــاء بآبائنــا وأبنائنــا 

ــف الحاجــز،  ــن خل ــم م ــاء به ــن االلتق ــدالً م ــارة ب ــاً لوجــه خــال الزي ــا وجه وزوجاتن

والحصــول عــى الرعايــة الصحيــة الائقــة واملحاكــات العادلــة وأمــور أخــرى.

 http://bna.bh/portal/news/711269 ،10  . بيان النيابة العامة

http://bna.bh/portal/news/711269
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لقــد اضطررنــا للقيــام بــإرضاب عــام عــن الطعــام اســتمرَّ ملــا يقــارب الشــهر ومل يحــرّك 

ــد،  ــى مســتوى النظــام يف البل ــى مســتوى إدارة الســجن وال ع ــر املســؤولن ال ع ضم

عــى رغــم بلــوغ بعــض املربــن مراحــل متقدمــة وخطــرة جــداً وســيئة مــن الناحيــة 

الصحيــة حيــث بلــغ الكثــر منهــم مرحلــة اإلغــاء وفقــدان الوعــي وتأثــر البعض نفســياً 

بشــدة مــا حــدا بعــدد ال بــأس منهــم عــى اإلقــدام عــى محــاول االنتحــار.

اختــار املســؤولون يف الســجن ذاتــه االلتفــاف عــى مطالــب املربــن عــر تقديــم وعــود 

بتنفيــذ املطالــب كافــة يف حــال تــم فــك اإلرضاب وهــو مــا مل يحصــل عــى الرغــم مــن 

بلــوغ مــا يقــارب الشــهر عــى هــذه الوعــود.

نحــن معتقــي الــرأي يف ســجن الحــوض الجــاف املركــزي نناشــد جميــع األحــرار 

واملؤسســات املدنيــة واملنظــات الحقوقيــة يف العــامل الــذي يصلهــم خطابنــا هــذا، بــأن 

يبذلــوا جهــداً يف مارســة الضغــط بكافــة الطــرق والوســائل املتاحــة عــى إدارة الســجن 

لإليفــاء بجميــع وعودهــا فــوراً، ونحّمــل إدارة الســجن املســؤولية الكاملــة عــن جميــع 

ــم وخصوصــاً  ــرأي وعوائله ــي ال ــى معتق ــع ع ــد تق ــي ق ــة الت ــة واملعنوي األرضار املادي

ــت يف بعــض الحــاالت إىل الحاجــة  ــي وصل ــا الت ــى أطفالن ــار النفســية الســلبية ع اآلث

ــة لحقــوق اإلنســان  ــة املؤسســة الوطني ــا مبخاطب ــد قمن ــاء نفســانين. لق ملراجعــة أطب

والنيابــة العامــة مــراراً وتكــراراً، ومل نحصــل منهــم إال عــى وعــود خاويــة دون أن 

ــة. ــا تحــركات جديّ ترافقه

ختامــاً.. ال يســعنا إال أن نتقــدم بشــكٍر جزيــل لجميــع مــن ســاندنا مــن األحــرار 

ــا  ــارة لخدمــة القضاي ــة عــى جهودهــم الجبّ ــة واملنظــات الحقوقي واملؤسســات املدني

ــا  ــة مطالبن ــق كاف ــى تحقي ــط حت ــة الضغ ــم مواصل ــن منه ــة آمل ــانية والحقوقي اإلنس

املرشوعــة«.

يف إطــار التضييــق عــى حريــة الــرأي والتعبــر ومحــارصة العمــل الســيايس اســتدعت . 26

ــة  ــس هيئ ــاط رئي ــم الخي ــيخ جاس ــباط، الش ــر/ ش ــن 22 فراي ــة يف اإلثن ــة العام النياب

ــى  ــض ع ــة التحري ــه تهم ــت ل ــي املعارضــة، وجه ــاق الوطن ــة الوف ــم يف جمعي التحكي

كراهيــة النظــام وازدرائــه علنــاً، وذلــك عــى خلفيــة خطــاب الجمعــة الــذي ألقــاه يف 

12 فرايــر/ شــباط، وقــد نفــى الشــيخ الخيــاط هــذه التهمــة، وهــي التهــم ذاتهــا التــي 

توجــه للكثريــن ممــن يعــروا عــن وجهــات نظرهــم ويعلنــون عــن آرائهــم يف الشــأن 
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العــام يف مسلســل مســتمر الســتهداف الشــخصيات الوطنيــة، وهــو مــا يشــكل انتهــاكاً 

واضحــاً لحريــة التعبــر يف أبســط صــوره.

ــى . 27 ــاجد ع ــاء املس ــة خطب ــة وماحق ــات الديني ــى الحري ــق ع ــن التضيي ــك، وضم كذل

خلفيــة خطبهــم املنتقــدة لسياســة الحكومــة حققــت الســلطات البحرينيــة يف األربعــاء 

ــة  ــام الجمع ــور، إم ــد صنق ــيخ محم ــارز الش ــن الب ــل الدي ــع رج ــباط م ــر/ ش 24 فراي

بجامــع الصــادق يف منطقــة الــدراز والتــي تعــد أكــر صــاة جمعــة يف البحريــن، وجــاء 

التحقيــق بســبب خطــاب الجمعــة الــذي طالــب فيــه الســلطة بخطــوات إلنهــاء األزمــة 

السياســية يف البــاد. 

ــة . 28 ــة برئاس ــة الرابع ــرى الجنائي ــة الك ــت املحكم ــباط قض ــر/ ش ــاء 24 فراي يف األربع

القــايض عــي الظهــراين وعضويــة القاضيــن جــال عــوض وأســامة الشــاذيل، بالســجن 

ســنة كاملــة للقيــادي البــارز يف املعارضــة وأمــن عــام وعــد الســابق إبراهيــم رشيــف، 

والــذي أديــن بتهمــة »التعريــض بالنظــام الدســتوري القائــم يف البــاد واالزدراء بــه وتــم 

ــاف  ــى خ ــك ع ــاد وذل ــتوري يف الب ــام الدس ــر النظ ــج لتغي ــة الروي ــن تهم ــه م ترئت

أحــكام الدســتور والقانــون وباســتخدام وســائل غــر مرشوعــة«، ذلــك كلــه عــي خلفيــة 

كلمــة انتقــد فيهــا سياســة الحكومــة ألقاهــا يف تأبــن حســام الحــداد مبدينــة املحــرق 

وهــو أحــد ضحايــا القتــل خــارج القانــون.

راجع كذلك دراسة حالة إبراهيم رشيف.

العالمة الشيخ محمد صنقورالشيخ جاسم الخياطإبراهيم شريف
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تعبــراً عــن تضامنهــم مــع إمــام الجمعــة بجامــع الصــادق الشــيخ محمــد صنقــور الــذي . 29

اســتدعته الســلطات للتحقيــق؛ دعــا رجــال الديــن الشــيعة يف البحريــن إىل الصــاة يــوم 

الجمعــة املوافــق 26 فرايــر/ شــباط يف جامــع الصــادق بالــدراز.

يف 26 فرايــر/ شــباط أغلقــت قــوات األمــن جميــع الطــرق املؤديــة إىل جامــع الصــادق . 30

ــة  ــاق وزارة الداخلي ــراً إلغ ــن تري ــارق الحس ــام ط ــن الع ــس األم ــال رئي ــدراز، وق بال

املنافــذ إنــه ليــس مــن حــق أحــد أن يدعــو مــن تلقــاء نفســه إلغــاق املســاجد للصــاة 

يف مســجد محــدد.

وأضــاف الحســن يف تريحــه أنــه »صــدرت دعــوات مجهولــة مــن أشــخاص غــر مخولن 

وليــس مــن الجهــات املعنيــة بــدور العبــادة«، وزعــم أن الهــدف منهــا اســتغال الديــن 

يف اإلخــال باألمــن والنظــام العــام، متابعــاً »وهــو أمــر لــن نســمح بــه أبــداً وال ميكــن 

الســكوت عنــه، وليــس مــن حــق أحــد أن يدعــو مــن تلقــاء نفســه إىل إغــاق مســاجد 

والصــاة يف مســجد محــدد«. وأشــار رئيــس األمــن العــام إىل أن الجهــات األمنيــة تبــارش 
أعــال البحــث والتحــري التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة يف هــذا الشــأن. 11

رغــم إغــاق املنافــذ للحــد مــن حضــور املصلــن للصــاة يــوم الجمعــة 26 فراير/شــباط؛ . 31

شــارك اآلالف مــن املصلــن يف جامــع اإلمــام الصــادق يف مســرة أعقبــت الصــاة رفعــت 

فيهــا شــعارات عديــدة، أبرزهــا مطالبــة الحكومــة بوقــف االضطهــاد الطائفــي املــارس 

بحقهــم، ومطالبــة بالتحــول الدميقراطــي، واإلفــراج عــن املعتقلــن ويف مقدمتهــم الرمــوز 

السياســية، كــا ردد محتجــون شــعارات مناهضــة للحكومــة.

جــاءت هــذه املســرة بعــد اســتدعاءات طالــت ثاثــة رجــال ديــن شــيعة بارزيــن، مــن 

ــدت  ــا أبع ــور، ك ــد صنق ــيخ محم ــة الش ــادق العام ــام الص ــع اإلم ــام جام ــم إم ضمنه

الســلطات قبــل أســبوع رجــل الديــن الشــيعي البــارز واملســقطة جنســيته الشــيخ محمــد 

خجســته، إىل جانــب مواطــن شــيعي آخــر مســقطة جنســيته هــو حســن خــر اللــه.

 http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/49454 ،11  . بيان وزارة الداخلية

http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/49454
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يف الســبت 27 فرايــر/ شــباط أقــرت لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي . 32

يف مجلــس النــواب البحرينــي تغليــظ عقوبــة الرويــج ألي عمــل إرهــايب أو متجيــده أو 

تعظيمــه أو تريــره، وذلــك بإقــرار عقوبــة الســجن ملــدة ال تزيــد عــى 7 ســنوات، وغرامــة 

ــار وال تزيــد عــى خمســة آالف، ملــن يقــوم باألعــال املذكــورة،  ال تقــل عــن ألفــي دين

بعــد أن كانــت العقوبــة الحبــس مــدة ال تزيــد عــى 5 ســنوات مــع الغرامــات املذكــورة. 
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وأقــرت اللجنــة تعديــات أدخلتهــا عــى مــرشوع قانــون بشــأن تعديــل املــادة )11( مــن 

القانــون رقــم )58( لســنة 2006 بشــأن حايــة املجتمــع مــن األعــال اإلرهابيــة، وجــاء 

يف النــص املعــدل عــى املــادة )11( مــن القانــون املذكــورة، أنــه »يعاقــب بالســجن مــدة 

ال تزيــد عــى ســبع ســنوات وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن ألفــي دينــار وال تزيــد عــى 

خمســة آالف دينــار كل مــن قــام بالــذات أو بالواســطة برويــج أو تعظيــم أو تريــر أو 

تشــجيع عمــل إرهــايب أو أيــة أفعــال تُكــّون جرميــة تنفيــذاً لغــرض إرهــايب مــع علمــه 

بذلــك«، وقــد مــرر مجلــس النــواب التعديــل بعــد عرضــه يف جلســة الثاثــاء األول مــن 

مــارس/ آذار.

يشــار إىل أن قانــون اإلرهــاب، وتحديــداً املــادة )11(، أجريــت عليهــا تعديــات ســابقة، . 33

بهــدف تشــديد العقوبــات عــى املحتجــن، أو مــن يدافــع عــن حقهــم يف االحتجــاج، 

ــن  ــف م ــال العن ــض أع ــلمية وبع ــات الس ــن االحتجاج ــة ب ــلطات األمني ــط الس وترب

ــاً أعــاالً إرهابيــة وتحاكــم الكثــر مــن املحتجــن يف ظــل  املتظاهريــن بوصفهــا جمعي

القانــون رقــم )58( لســنة 2006 بشــأن حايــة املجتمــع مــن األعــال اإلرهابيــة. 

وبالرغــم مــن املطالبــات الحقوقيــة والسياســية التــي تطالــب بتحقيــق محايــد 

يف بعــض الحــوادث التــي وصفتهــا الحكومــة البحرينيــة بأنهــا حــوادث إرهابية، 

ــن  ــر م ــني يف الكث ــم املتهم ــك ويحاك ــل ذل ــي يتجاه ــاء البحرين إال أن القض

القضايــا يف ظــل هــذا القانــون مــع أنــه ال ميكــن ربطهــا باإلرهــاب، كالحــرق 

الجنــايئ واســتخدام العنــف أثنــاء االحتجاجــات.

إذ يتــم تكييــف القانــون يف الكثــر مــن القضايــا بحيــث تتــم محاكمــة املتهمــني 

فيهــا وفــق قانــون اإلرهــاب، وليــس وفــق قانــون العقوبــات البحرينــي، فعــى 

ســبيل املثــال تجــرم املــادة 178 واملــادة 179 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي 
الحــرق الجنــايئ واســتخدام العنــف أثنــاء االحتجاجــات. 12

12. قانون العقوبات البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976. املادة 178 »كل من اشرك يف تجمهر يف مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص عى 

األقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو األعال املجهزة أو املسهلة لها أو اإلخال باألمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مرشوع، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن 

سنتن وبغرامة ال تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتن العقوبتن«. وتنص املادة 179 من القانون نفسه »إذا رشع واحد أو أكر من املتجمهرين يف استخدام العنف 

لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها كان ذلك شغباً وعوقب كل من اشرك يف هذا الشغب وهو عامل به بالحبس وبغرامة ال تجاوز خمسائة دينار أو بإحدى 

العقوبتن«. هاتن 
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مارس / آذار

ــاذ . 34 ــه باتخ ــددت في ــا ه ــاً له ــم تعمي ــة والتعلي ــرشت وزارة الربي ــارس/ آذار ن يف 6 م

كافــة اإلجــراءات القانونيــة ضــد كل مــن »ينــرش مــا يــيء أو يــر الوطــن والــوزارة 

واملــدارس«، يف مجموعــات »الواتســاب« التــي يتــم تفعيلهــا يف أغلــب املــدارس، 

ــك عــى »رضورة اســتيفاء املعلومــات الصحيحــة مــن مصادرهــا وعــدم  وشــددت كذل

ــدارس«.  ــوزارة وامل ــر الوطــن وال ــيء أو ي ــا ي ــرش م ــداول ون ت

يف ضــوء هــذا التعميــم حولــت الــوزارة بعــض العاملــن فيهــا إىل التحقيــق عــى خلفيــة 

نقــل وتبــادل رســائل يف مجموعــات »الواتســاب« احتــوت عــى انتقــادات بحــق سياســة 

الــوزارة التعليميــة.

يف االثنــن 7 مــارس/ آذار، أبعــدت الســلطات البحرينيــة األكادميــي املســقطة جنســيته . 35

مســعود جهرمــي إىل بــروت بعــد أن أيــدت املحكمــة الكــرى الجنائيــة الثانيــة برئاســة 

ــاً  ــران؛ حك ــن مه ــاعر، وأمي ــه الش ــن وجي ــة القاضي ــد، وعضوي ــم الزاي ــايض إبراهي الق

باإلبعــاد، مــن أول درجــة بتغريــم الدكتــور مســعود جهرمــي 100 دينــار وإبعــاده نهائيــاً 

بقضيــة إســقاط جنســيته مــن ضمــن قامئــة )72( شــخصاً، أســقطت جنســياتهم بحجــة 

اإلرضار مبصالــح البحريــن، مــن دون اإلشــارة إىل األفعــال التــي أرضت مبصالــح البحريــن.

يف اليــوم اإلثنــن 7 مــارس/ آذار اســتدعت الســلطات األمنيــة الناشــطة الحقوقيــة فاطمة . 36

ــز  ــور ملرك ــا الحض ــب منه ــة تطل ــا إحضاري ــت له ــد أن وجه ــق بع ــي للتحقي الحلواج

ــل يف  ــل الحلواجــي املعتق ــة الناشــط خلي ــة الحلواجــي هــي ابن رشطــة الحــد، وفاطم

ســجن الحــوض الجــاف، والــذي تجــري محاكمتــه وفــق اتهامــات ذات خلفيــة سياســية.

يف 10 مــارس/ آذار بعــث الســجناء املحكومــون عــى خلفيــات سياســية يف ســجن جــو . 37

املركــزي برســالة حــوت مجموعــة مــن الرســائل، منهــا رســالة إىل الوفــد األهــي املشــارك 

يف جلســات املراجعــات الدوريــة يف مجلــس حقــوق اإلنســان يف جنيــف، طالبــوا فيهــا 

ــن ملشــاهدة الوضــع  ــارة البحري ــب مــن أجــل زي ــرر التعذي ــد بالضغــط عــى مق الوف

ــه  ــم، وبالخصــوص يف الســجون ملــا يتعــرض ل ــواع الجرائ عــن كثــب لتســجيل كافــة أن

املعتقلــون مــن أبشــع أنــواع االنتهــاكات.
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يف الخميــس 10 مــارس/ آذار 2016 شــدد املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان يف األمــم . 38

ــن رعــد الحســن يف كلمــة أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان يف جنيــف  ــد ب املتحــدة زي

ــة يف  ــات عميق ــة إلصاح ــاك حاج ــن، أن هن ــة والثاث ــه الحادي ــع يف دورت ــذي يجتم ال

البحريــن حيــث تســتهدف الحكومــة الصحافيــن واملعارضــن السياســين، ولفــت 

ــين يف  ــن السياس ــان واملعارض ــوق اإلنس ــن حق ــن ع ــن واملدافع ــكات الصحافي إىل إس

ــة  ــق املفوضي ــن قل ــّر ع ــية، وع ــقاط الجنس ــاالت وإس ــق االعتق ــن طري ــن ع البحري

ــن،  ــل حكومــة البحري ــق مــن قب ــرة للقل الســامية إزاء مارســات إلغــاء الجنســية املث

ــل  ــتمرار مسلس ــع اس ــن م ــان يف البحري ــوق اإلنس ــاكات حق ــتمرار انته ــار إىل اس وأش

إســكات املعارضــن السياســين واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان عــر إســقاط جنســيتهم 

ــه هــو اســتهداف. ــا يتعرضــون ل ــداً أن م ــاد مؤك ــم خــارج الب وترحيله

ــه  ــا عدميــي الجنســية مشــدداً عــى أن ــدول عــى التصــدي لقضاي ــد ال ــن رع وحــث ب

سيســتمر يف متابعــة قضايــا حريــة التعبــر والحريــات اإلعاميــة عــن كثــب، وأن 

مســؤولية الــدول أن تقــف إىل جانــب مبــادئ حقــوق اإلنســان امللزمــة، معتــراً أن مــا 

ــع. ــراد املجتم ــن أف ــرد م ــوق ف ــار حق ــة انحس ــة الدول ــدد رشعي يه

وزارة الخارجيــة البحرينيــة أصــدرت بيانــاً رداً عــى مــا جــاء يف كلمــة املفــوض الســامي . 39

ــان  ــاء يف بي ــا ج ــض م ــه »إن بع ــت في ــدة قال ــم املتح ــع لألم ــان التاب ــوق اإلنس لحق

املفــوض الســامي مرفــوض جملــة وتفصيــاً، كونــه يعــد تدخــاً غــر مقبــول يف الشــؤون 

الداخليــة، إضافــة إىل أنــه يتنــاىف متاًمــا مــع الواقــع ويتناقــض مطلًقــا مــع الحقائــق التــي 

ــة  ــز كاف ــذى يف مجــال احــرام وتعزي ــا يحت ــن أرســت منوذًج ــة البحري ــد أن مملك تؤك

حقــوق اإلنســان وعــر مختلــف اآلليــات واألطــر التــي تــم اســتحداثها والتــي تضمــن 

ــا إىل التعــاون والتواصــل مــع  ــن، وتســعى دوًم ــع املواطن ــر هــذه الحقــوق لجمي توف

املنظــات والهيئــات الدوليــة وإنجــاز املبــادرات وتنفيــذ الرامــج املختلفــة التــي تــؤدي 

إىل حايــة وترســيخ حقــوق اإلنســان«. 

وأكــد البيــان »أن حريــة الــرأي والتعبــر مكفولــة وركيزة مهمة مــن ركائز نهضــة اململكة 

وتســتند إىل ترشيعات وقوانن وأنظمة متطورة تدفع بها دامئًا إىل مراحل متقدمة وآفاق 

 رحبــة ضمــن ضوابــط مهنيــة ومعاير أخاقيــة، ووفــق املواثيق اإلعاميــة املتبّعــة دولياً«.

كــا شــدد بيــان وزارة الخارجيــة »عــى متتــع الســلطة القضائيــة بأعــى درجــات 
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االســتقالية والنزاهــة والشــفافية وتوفــر كافــة الضانــات التــي تقيــم العــدل وتفــرض 

املســاواة وتــؤدي إىل تكافــؤ الفــرص، والحفــاظ عــى حقــوق املواطــن ومكتســباته التــي 

نــص عليهــا الدســتور وكفلتهــا القوانــن مــن أجــل حايــة املجتمــع مــن العنــف واألعال 

اإلرهابيــة«. وطالــب البيــان »بــرورة االلتــزام باملوضوعيــة والحياديــة وتقــي الحقائــق 

بدقــة متناهيــة وبشــمولية وافيــة بعيــًدا عــن األهــواء الذاتيــة ودون تســيس للقضايــا، 

وذلــك إعــاًء للحقيقــة وضانًــا للمصداقيــة«. )13(

كذلــك ويف اإلطــار ذاتــه، وصفــت الحكومــة البحرينيــة يف 14 مــارس/ آذار التريحــات . 40

التــي أدىل بهــا املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان زيــد بــن رعــد بـــ »املنحــازة وتفتقــد 

للموضوعيــة«، معتــرة إياهــا »تدخــاً غــر مقبــول البتــة يف الشــؤون الداخليــة«. جــاء 

ذلــك يف بيــان أصــدره مجلــس الــوزراء بعــد جلســته األســبوعية، وأعــرب مجلــس الوزراء 

ــة  ــان املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان لإلنجــازات الحقوقي عــن أســفه لتجاهــل بي

الكبــرة التــي تحققــت يف مملكــة البحريــن وتناقــض مــا جــاء يف بيانــه املرفــوض جملــة 

وتفصيــاً مــع الواقــع العمــي يف اململكــة، واملتمثــل يف احــرام وصــون حقــوق اإلنســان 

ــن يف  ــة للمواطن ــاركة فاعل ــب مش ــات، إىل جان ــر واآللي ــف األط ــر مختل ــا ع وتعزيزه

ــة نزيهــة وفــق  ــات دميقراطي ــع القــرار عــر املؤسســات الدســتورية يف ظــل انتخاب صن

كافــة املعايــر الدوليــة، وحريــة مكفولــة دســتورياً وقانونيــاً للتعبــر عــن الــرأي يف ظــل 

ــاز بأعــى درجــات االســتقالية والنزاهــة والشــفافية، مؤكــداً املجلــس عــى  قضــاء ميت

ــتثناء  ــامل دون اس ــة دول الع ــا كاف ــي تتخذه ــراءات الت ــن اإلج ــط ب ــدم الخل رضورة ع

وفــق قوانينهــا مــن أجــل حايــة املجتمــع مــن العنــف واألعــال اإلرهابيــة والتحريــض 

عليهــا ومنهــا مملكــة البحريــن وبــن حريــة التعبــر والــرأي املكفولــة دســتورياً. )14(

13  . بيان وزارة الخارجية البحرينية، 
 http://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=8266&language=ar-BH&ItemId=6074

 http://bna.bh/portal/news/716078 ،14  . بيان مجلس الوزارء، وكالة انباء البحرين

يف الوقــت الــذي تتهــم فيــه الحكومــة البحرينيــة املنظــات الدوليــة ومجلس 

ــات  ــاح للمنظ ــن الس ــض البحري ــة، ترف ــدم الحيادي ــان بع ــوق اإلنس حق

ــن،  ــارة البحري ــدة بزي ــم املتح ــني لألم ــني التابع ــن الخاص ــة واملقرري الدولي

فضــالً عــن القيــود غــر املــررة التــي تضعهــا بوجــه وســائل اإلعــالم العامليــة. 

http://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=8266&language=ar-BH&ItemId=6074
http://bna.bh/portal/news/716078
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اعتقــل محمــد جميــل الســميع يف 10 مــارس/ آذار، إثــر كمــن نصبــه رجــال الرشطــة . 41

يف منطقــة الســنابس، والســميع ماحــق منــذ 5 أعــوام ملشــاركته يف االحتجاجــات 

ــى  ــغ ع ــا البال ــن قلقه ــق ع ــت الح ــه يف وق ــرت عائلت ــد ع ــية، وق ــطة السياس واألنش

ســامته مطالبــة بـ«الكشــف عــن مصــره«، وقــد قالــت إن أنبــاًء مؤكــدة تفيــد بتواجــد 

ابنهــا يف املستشــفى العســكري جــراء التعذيــب الــذي تعــرض لــه يف مبنــى التحقيقــات 

ــاً«.  ــا يف حكــم املختفــي قرسي ــة، وأوضحــت أن »ابنن الجنائي

ــا عــى  ــا إىل عــرشات املداهــات، وبــدوره عــاش ابنن وأضافــت العائلــة »تعــرض منزلن

املاحقــات واملطــاردات التــي كانــت آخرهــا قبــل عــرشة أيــام حينــا طاردتــه إحــدى 

الســيارات« التابعــة لــوزارة الداخليــة »وقــد تعرضــوا لــه وصدمــوه بســيارتهم والحقــوه 

لكنــه متكــن مــن اإلفــات مــن أيديهــم ورغــم ذلــك نُســب إليــه بأنه هــّو مــن صدمهم«، 

ودعــت العائلــة يف بيانهــا »جميــع الحقوقيــن والسياســين التحــرك الجــاد للكشــف عــن 

مصــره ومعرفــة طبيعــة وضعــه الصحــّي الّدقيــق«.

ــى . 42 ــع ع ــادق ربي ــابق ص ــدي الس ــس البل ــو املجل ــف عض ــم توقي ــارس/ آذار ت يف 12 م

جــرس امللــك فهــد الرابــط بــن البحريــن والســعودية، وإحالتــه إىل التحقيقــات الجنائيــة 

التــي أحالتــه بعــد يــوم إىل النيابــة العامــة بتهمــة التجمهــر عــى خلفيــة مشــاركته يف 

مســرة ســلمية، وقــد أطلقــت رساحــه فيــا بعــد.

ــا يف 14 . 43 ــة منزله ــد مداهم ــة بع ــب الخواج ــطة زين ــة الناش ــوات األمني ــت الق  اعتقل

ــر. ــرأي والتعب ــة ال ــق بحري ــم تتعل ــا بته ــادر بحقه ــم ص ــذ حك ــارس/ آذار لتنفي م

يف الخميــس 17 مــارس/ آذار أقــرت لجنــة الشــؤون الترشيعيــة والقانونيــة يف مجلــس . 44

تعطيــل  وبإمكانــه  واســعة  والــذي ميلــك صاحيــات ترشيعيــة  املعــن  الشــورى 

ــى  ــاً ع ــة تعدي ــرت اللجن ــب، أق ــواب املنتخ ــس الن ــا مجل ــي يصدره ــات الت الترشيع

املرســوم بقانــون بشــأن مبــارشة الحقــوق السياســية، يقــي بالحبــس مــدة ال تزيــد عــى 

ســنتن وبغرامــة ال تجــاوز ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن لــكل مــن نــرش أو 

أذاع أقــواالً كاذبــة عــن موضــوع االســتفتاء أو االنتخــاب أو عــن ســلوك أحــد املرشــحن 

ــر يف نتيجــة االســتفتاء أو االنتخــاب. ــه بقصــد التأث أو عــن أخاق

وتشــر املــادة املعدلــة رقــم )30( إىل أنــه »مــع عــدم اإلخــال بأيــة عقوبــة أشــد ينــص 
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عليهــا قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنتن 

ــاً  ــن ارتكــب فع ــن كل م ــن العقوبت ــار أو بإحــدى هات ــي دين ــة ال تجــاوز ألف وبغرام

ــر  ــا ألم ــة قدمه ــة وثيق ــك يف أي ــامل بذل ــاً وهــو ع ــاً كاذب ــة: أورد بيان ــال اآلتي ــن األفع م

ــه أو حــذف  ــة وســيلة أخــرى إدخــال اســم في ــن أو تعمــد بأي ــق بجــدول الناخب يتعل

ر أو حــرَّف أو شــوَّه أو أخفــى أو أتلــف  اســم منــه خافــاً ألحــكام هــذا القانــون، أو زوَّ

أو رسق جــدول الناخبــن أو ورقــة ترشــيح أو ورقــة اقــراع أو أيــة وثيقــة أخــرى تتعلــق 

بعمليــات االســتفتاء أو االنتخــاب بقصــد تغيــر النتيجــة، أو أعطــى صوتــه يف االســتفتاء 

ــة  ــرشوط املطلوب ــد ال ــه فق ــك أو أن ــه يف ذل ــق ل ــه ال ح ــم أن ــو يعل ــاب وه أو االنتخ

الســتعال الحــق فيهــا بعــد أن أصبحــت الجــداول نهائيــة«.

وأضافــت املــادة »وأخــل بحريــة االســتفتاء أو االنتخــاب أو بنظــام إجراءاتهــا باســتعال 

ــد أو التشــويش أو باالشــراك يف التجمهــر أو املظاهــرات، أو اســتعمل  القــوة أو التهدي

ــل  ــراع أو انتح ــوم االق ــدة يف ي ــرة واح ــن م ــر م ــاب أك ــتفتاء أو االنتخ ــه يف االس حق

ــون  ــذا القان ــا يف ه ــوص عليه ــان املنص ــن اللج ــة م ــة لجن ــان أي ــره، أو أه ــخصية غ ش

ــوع  ــن موض ــة ع ــواالً كاذب ــرش أو أذاع أق ــه، أو ن ــة أعال ــاء تأدي ــا أثن ــد أعضائه أو أح

االســتفتاء أو االنتخــاب أو عــن ســلوك أحــد املرشــحن أو عــن أخاقــه بقصــد التأثــر يف 

نتيجــة االســتفتاء أو االنتخــاب«.

ــا  ــص عليه ــة أشــد ين ــة عقوب ــدم اإلخــال بأي ــع ع ــه »م ــادة )31( بأن ــا جــاءت امل في

قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد عــى ثــاث ســنوات 

وبغرامــة ال تجــاوز ثاثــة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل موظــف عــام لــه 

اتصــال بعمليــة االســتفتاء أو االنتخــاب ارتكــب جرميــة مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا 

ــات يف جلســته  ــس الشــورى املعــن هــذه التعدي ــر مجل ــد أق يف املــادة الســابقة«. وق

االعتياديــة األحــد 20 مــارس/ آذار.

مــن الواضــح أن التعديــل الســابق موجــه بالدرجــة األوىل ملحــارصة املعارضــة 

السياســية يف البحريــن وخطابهــا املوجــه للمواطنــني الــذي دعــا يف إىل 

ــات النيابيــة يف العــام 2014، وقالــت إنهــا ســوف تقاطــع  مقاطعــة االنتخاب

االنتخابــات املقبلــة يف العــام 2018 إذا مل يتــم وضــع حــل لألزمــة السياســية 

ــة. ــة حقيقي ــن وإصالحــات دميقراطي يف البحري
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يف األحــد 20 مــارس/ آذار، حققــت الســلطات األمنيــة مــع الناشــط الحقوقــي الشــيخ . 45

ميثــم الســلان مســؤول قســم الحريــات الدينيــة يف مرصــد البحريــن لحقــوق اإلنســان 

يف مركــز رشطــة جنــوب العاصمــة عــى خلفيــة إلقائــه خطبــة دينيــة يف نوفمــر/ ترشين 

الثــاين مــن 2015، وقــد أطلقــت رساحــه مــع إحالــة البــاغ للنيابــة العامــة.

ــون . 46 ــاً بقان ــارس/ آذار مقرح ــاء 22 م ــواب يف الثاث ــس الن ــرر مجل ــة، م ــابقة غريب يف س

ــة تعيــن األمــن العــام املســاعد ملجلــس النــواب مــن رئيســه،  يقــي بســحب صاحي

ويضعــه يف يــد ملــك البــاد، وهــو تنــازل عــن حــق أصيــل بيــد مجلــس النــواب بالرغــم 

مــن أن توصيــة اللجنــة الترشيعيــة والقانونيــة ذهبــت إىل رفــض املقــرح.

ــد . 47 ــي أحم ــاعر البحرين ــارس/ آذار الش ــن 28 م ــة يف اإلثن ــلطات األمني ــتدعت الس اس

العجمــي، للتحقيــق معــه يف مركــز رشطــة النبيــه صالــح، عــى خلفيــة إلقائــه قصيــدة 

شــعرية مبقــر جمعيــة العمــل الوطنــي الدميقراطــي »وعــد« خــال وقفــة تضامنيــة مــع 

ــر/ شــباط 2016. ــم املعــارض إبراهيــم رشيــف يف 24 فراي الزعي

يف الســياق ذاتــه، أصــدرت جمعيــة وعــد بيانــاً قالــت فيــه إن اســتدعاء الشــاعر أحمــد . 48

العجمــي »يــأيت يف ســياق التضييــق عــى حريــة الــرأي والتعبــر والعمــل عــى محــارصة 

ــا، فضــاً عــن محــارصة العمــل الســيايس  ــي والتفتيــش عــن النواي ــداع األديب والفن اإلب

ــة  ــة الدميقراطي ــوى الوطني ــة الق ــد وبقي ــة وع ــذي تنتهجــه جمعي ــي الســلمي ال العلن

املعارضــة«. ودعــت الجمعيــة إىل »التوقــف عــن هــذا النهــج الــذي ال يخــدم أحــداً يف 

البحريــن، بــل يزيــد مــن االحتقــان الســيايس واألمنــي واالجتاعــي الــذي تعــاين منــه 

البــاد منــذ أكــر مــن خمــس ســنوات«. وأضافــت وعــد أن إطــاق الحريــات العامــة 

ــط  ــي فق ــيايس، ه ــوار الس ــم والح ــن آرائه ــلمي ع ــر الس ــن بالتعب ــاح للمواطن والس

التــي تقــود إىل االســتقرار االجتاعــي والســلم األهــي وتهيــئ أجــواء االنفــراج األمنــي 

والســيايس.

ــامي . 49 ــس اإلس ــس املجل ــن رئي ــتدعاء كل م ــم اس ــة، ت ــات الديني ــاك الحري ــن انته ضم

العلــايئ الســيد مجيــد املشــعل وعضــو املجلــس الشــيخ عــي حميــدان وذلــك للتحقيق 

معهــا يف 16 مــارس/ آذار عــى خلفيــة نشــاطها الدينــي والســيايس.
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بعــد 43 يومــاً مــن إرضاب الدكتــور ســعيد الســاهيجي عــن الطعــام، أصــدرت عائلتــه . 50

بيانــاً حــول الوضــع الــذي ميــر بــه الســاهيجي واملعاملــة الســيئة التــي يتعــرض لهــا 

ــة التدخــل  ــف )ســجن الحــوض الجــاف(، وناشــدت املنظــات الدولي ــز التوقي يف مرك

لوقــف اســتهدافه واالنتهــاكات الحاصلــة بحقــه بســبب نشــاطه، وكان الســاهيجي قــد 

اعتقــل يف اإلثنــن 4 ينايــر/ كانــون الثــاين عــى خلفيــة تغريــدات نرشهــا عــر حســابه 

الخــاص عــى شــبكة التواصــل االجتاعــي »تويــر« عــّر فيهــا عــن اســتنكاره مــن إعــدام 

الســعودية للشــيخ النمــر وثاثــة آخريــن مــن معتقــي الــرأي.

ــل . 51 ــة العم ــام لجمعي ــن الع ــوي األم ــن ريض املوس ــة كاً م ــلطات األمني ــتدعت الس اس

ــدرازي  ــم ال الوطنــي الدميقراطــي املعارضــة »وعــد«، وعضــو املكتــب الســيايس إبراهي

للتحقيــق يف مركــز رشطــة النبيــه صالــح اليــوم الخميــس 31 مــارس/ آذار 2016، 

وأوضحــت »وعــد« عــر حســابها عــى شــبكة التواصــل االجتاعــي »تويــر« أن مركــز 

رشطــة النبيــه صالــح حقــق مــع املوســوي حــول خطبــة ألقاهــا يف الفعاليــة التضامنيــة 

ــه. ــف، عشــية الحكــم علي ــم رشي ــادي املعــارض إبراهي ــة مــع القي ــا الجمعي ــي نظمته الت
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أبريل / نيسان

تــويف يف الرابــع مــن أبريــل/ نيســان، املواطــن البحرينــي عــي عبدالغنــي عاشــور )18 . 52

عامــاً( متأثــراً بإصابــة بليغــة أثنــاء عمليــة اعتقالــه، يف حادثــة حامــت حولهــا الشــكوك 

بتــورط قــوات األمــن فيهــا، مــا دعــا منظــات حقوقيــة بحرينيــة إىل املطالبــة بتحقيــق 

محايــد يف الحادثــة. تجــدر اإلشــارة إىل أّن منتســبي األجهــزة األمنيــة قامــوا يف الســاعة 

ــكل  ــهركان بش ــة ش ــة يف منطق ــة الضحي ــزل خال ــة من ــراً مبداهم ــرش ظه ــة ع الحادي

ــوات  ــام الق ــد قي ــة، وبع ــة العام ــن النياب ــراز إذن م ــن دون إب ــون وم ــف للقان مخال

ــة. ــه وقعــت الحادث ــة مباحقت األمني

مــن جهتهــا، قالــت وزارة الداخليــة يف بيــان لهــا يف الخميــس 31 مــارس/ آذار 2016 أن 

عبدالغنــي ســقط مــن فــوق أحــد املبــاين أثنــاء محاولتــه الفــرار، فيــا أشــارت معلومــات 

غــر مؤكــدة إىل أن إحــدى املركبــات التــي شــاركت يف عمليــة اعتقالــه قامــت بدهســه، 

ونقــل عبدالغنــي إىل املستشــفى العســكري، منــذ لحظــة اعتقالــه، قبــل أن يتــم اإلعــان 

عــن وفاتــه يف 4 أبريــل/ نيســان.
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يف األربعــاء 6 أبريــل/ نيســان حققــت الســلطات األمنيــة مــع عضــو املكتــب الســيايس يف . 53

جمعيــة العمــل الوطنــي الدميقراطــي »وعــد« إبراهيــم الــدرازي وقــررت إخــاء ســبيله، 

ــة عــر حســابها عى شــبكة التواصــل االجتاعــي »إنســتغرام«، أن  وأوضحــت الجمعي

التحقيــق تــم يف مركــز رشطــة النبيــه صالــح، عــى خلفيــة مشــاركة الــدرازي »كعريــف 

حفــل« يف فعاليــة تضامنيــة مــع أمــن عــام وعــد الســابق، املعتقــل، إبراهيــم رشيــف، 

مبقــر الجمعيــة.

يف 6 أبريــل/ نيســان نــرش نشــطاء يف وســائل التواصــل االجتاعــي، مقطعــاً مصــوراً لعدد . 54

مــن رجــال الرشطــة وهــم يعتقلــون أحــد املواطنــن مــن داخــل منــزل يف شــهركان يف 

أعقــاب تشــييع عــي عبدالغنــي، ويســمع مــن داخــل املنــزل أصــوات رصاخ األطفــال 

والنســاء، وبعــد اعتقــال الشــاب، يتقــدم أحــد الرشطــة إىل بــاب املنــزل ويطلــق قنبلــة 

داخــل املنــزل رغــم تواجــد أطفــال ونســاء بداخلــه، ويغلــق البــاب بإحــكام. )15(

يف الســياق ذاتــه، قالــت األمانــة العامــة للتظلــات يف 7 أبريــل/ نيســان، إنهــا فتحــت . 55

ــام أحــد أفــراد قــوات األمــن  ــه بعــض وســائل اإلعــام حــول قي ــا تداولت ــا »في تحقيًق

بإطــاق قنبلــة صوتيــة داخــل أحــد املنــازل«. وأضافــت أنهــا تهــدف مــن وراء التحقيــق 

ــد مــن ارتكــب هــذا الفعــل، والتحقيــق  إىل »معرفــة مابســات هــذه الواقعــة وتحدي

ســيأخذ مجــراه القانــوين بحســب املعلومــات املتحصــل عليهــا مبــا يضمــن مبــدأ 

املســاءلة« عــى حــد قولهــا.

ــه  ــة إن ــوازرة الداخلي ــة ب ــؤون القانوني ــاعد للش ــل املس ــال الوكي ــر، ق ــب آخ ــن جان م

»جــاٍر التحقيــق يف تفاصيــل ومابســات الواقعــة املتعلقــة بــأداء قــوات حفــظ النظــام 

ــو  ــع الفيدي ــد مقط ــذ رص ــك من ــهركان(، وذل ــرى )ش ــدى الق ــا يف إح ــة( ملهامه )الرشط

ــي«. ــل االجتاع ــع التواص ــى مواق ــداول ع املت

إال أنــه ال توجــد أي معلومــات حــول نتيجــة التحقيــق يف الحادثــة حتــى إصــدار هــذا 

التقريــر. 

 https://youtu.be/_DtAHG_8Gpo ،15  . مقطع يصور الحادثة

https://youtu.be/_DtAHG_8Gpo
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يف الجمعــة 15 أبريــل/ نيســان 2016 منعــت وزارة الداخليــة البحرينيــة إقامــة حفــل . 56

تأبينــي إحيــاء لذكــرى عبدالكريــم فخــراوي، الــذي تــويف مــن جــراء التعذيــب يف جهــاز 

األمــن الوطنــي العــام 2011، وأكــدت الجهــة املنظمــة للحفــل إلغــاء الفعاليــة التــي كان 

مــن املفــرض أن يشــارك فيهــا رجــل الديــن الشــيعي البــارز الســيد عبداللــه الغريفــي، 

مــن دون ذكــر األســباب، مكتفيــة بالقــول إن األمــر حــدث »ألســباب وظــروف خارجــة 

عــن إرادتنــا«. 

أوقفــت الســلطات يف الجمعــة 15 أبريــل/ نيســان 2016، رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ . 57

محمــد املنــي، املعــروف مبتابعتــه الدامئــة مللــف هــدم الســلطات نحــو 40 مســجداً 

للشــيعة، وقــررت بعــد التحقيــق معــه توقيفــه ملــدة 48 ســاعة لعرضــه عــى النيابــة 

ــا  ــق معــه حــول خطــاب ألقــاه يف صــاة الجمعــة، وصفته ــد تركــز التحقي العامــة. وق

الســلطات بأنهــا »غــر مرخصة«. قــررت النيابــة العامــة يف األحــد 17 أبريــل/ نيســان، 

حبــس املنــي ملــدة أســبوع بعــد أن وجهــت لــه تهمــة التحريــض عــى كراهيــة النظــام 

وإهانــة وزارة الداخليــة.

ــة العامــة  ــة املحافظــة الشــالية محمــد صــاح إن النياب ــس نياب ــال رئي ــه، ق مــن جهت

تلقــت باغــاً مــن مديريــة أمــن رشطــة املحافظــة الشــالية مفــاده قيــام أحــد الخطبــاء 

ــاً  ــة خاف ــة الجمع ــاء خطب ــة املختصــة بإلق ــن الجه ــرار م ــة بق ــن الخطاب املمنوعــن م

ــة هــي وزارة  ــة نظامي ــة تجــاوزات باإلســاءة إىل هيئ ــع الصــادر، وتضمنــت الخطب للمن

الداخليــة والنظــام الدســتوري للمملكــة، وقــد أحالتــه النيابــة العامــة محبوساً لجلســة 

2 مايــو/ أيــار 2016 أمــام املحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة، التــي أصــدرت حكمهــا 

يف الثاثــاء 24 مايــو/ أيــار قضــت بســجن املنــي عامــاً كامــاً.

الشيخ محمد المنسي
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ــاً، . 58 ــم قضائي ــن وماحقته ــال الدي ــتهداف رج ــة اس ــى خلفي ــان، وع ــل/ نيس يف 17 أبري

أصــدر كبــار رجــال الديــن الشــيعة يف البحريــن: الشــيخ عيــى أحمــد قاســم، الشــيخ 

عبدالحســن الســري، الســيد عبداللــه الغريفــي والشــيخ محمــد صالــح الربيعــي؛ بيانــاً 

ــات يشــكل  ــه »إن اســتمرار االســتدعاءات لعلــاء ديــن وأمئــة جمعــة أمــٌر ب ــوا في قال

ــض،  ــر وتحري ــم وتوت ــن إىل تأزي ــنا نزّاع ــم »لس ــن يف بيانه ــا«، مضيف ــراً لدين ــاً كب قلق

ولســنا صنــاع فتنــة وخــاٍف وشــتاٍت، وال دعــاة ُعنــٍف وتطــرٍُّف، غــر أنَّــا نــرُّ أن نقــول 

ــه يضيــق بهــذه الكلمــة«. ادقــة يف بلــد ال نظــنُّ أنَّ يــن الصَّ كلمــة الدِّ

وتابــع البيــان »إذا مل يســمح للكلمــة أْن متــارس وظيفتهــا الرشعيــة، فالخيــار اآلخــر أْن 

ــلطة تدفــع نحــو هــذا الخيــار، كونــه  لــوات، وال نعتقــد أنَّ السُّ ــل املســاجد والصَّ تتعطَّ

يقــود إىل تداعيــاٍت صعبــة، نحــرص جميًعــا عــى النــأي بالوطــن عنهــا«، وطالــب البيــان 

الســلطة بــأْن تعيــد حســاباتها يف هــذه االســتدعاءات لعلــاء وأمئــة مل نعــرف عنهــم إالَّ 

االعتــدال يف الخطــاب، والحكمــة يف القــول، فــا خشــية أْن تنــزع الكلمــة عندهــم إىل 

مــا يــّر بخــر هــذا الوطــن وأمنــه وســامته«.

ــت . 59 ــد مــن املعارضــة؛ قال ــول النق ــق عــى العمــل الســيايس وعــدم قب يف إطــار التضيي

وزارة الداخليــة البحرينيــة يف بيــان لهــا صــدر االثنــن 18 أبريــل/ نيســان، إنهــا اســتدعت 

ــرزوق،  ــل امل ــي اإلســامية خلي ــاق الوطن ــة الوف ــام لجمعي ــن الع ــن مســاعد األم كاً م

ــاق  ــات الوف ــة بيان ــى خلفي ــل، ع ــل خلي ــة عبدالجلي ــة بالجمعي ــة العام ــو األمان وعض

ــا  ــة« ومطالبته ــا وزارة الداخلي ــي تتخذه ــراءات الت ــكيك يف اإلج ــن »التش ــي تتضم الت

ــة. بتدخــل جهــات ومنظــات خارجي

وأوضحــت يف بيانهــا أن »هــذه البيانــات والتريحــات الصــادرة منهــا، ال تعكــس الثقــة 

والــروح الوطنيــة بــن فئــات املجتمــع، وتــؤدي إلثــارة التوتــرات األمنيــة وزيــادة الشــحن 

الطائفــي وتهديــد الســلم األهــي وإشــاعة األخبــار الكاذبــة والتحريــض عــى الكراهيــة 

واالســتقواء بالخــارج واإلرضار مبصالــح اململكــة داخليــاً وخارجيــاً«.

وأشــار إىل أنــه »تــم تنبيــه املذكوريــن بالعمــل عــى وقــف مثــل تلــك التريحــات غــر 

املقبولــة خاصــة يف ظــل الوضــع اإلقليمــي العــام الــذي يتطلــب اتخــاذ مواقــف وطنيــة 

ــة  ــث إن مملك ــكال، حي ــن األش ــكل م ــأي ش ــي ب ــف الوطن ــن الص ــروج ع ــدم الخ وع

البحريــن تحــرص عــى كفالــة حريــة الــرأي والتعبــر مــا دامــت تتــم يف إطــار الدســتور 
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ــه  ــع نفس ــمية يض ــة الرس ــات الدول ــكك يف هيئ ــن يش ــإن كل م ــايل ف ــون، وبالت والقان

تحــت طائلــة القانــون« وفــق البيــان. )16(

بعــد وفــاة الرشطــي محمــد تنويــر بســبب اشــتباكات بــن رجــال األمــن ومتظاهريــن، . 60

ــت  ــاً قال ــان، بيان ــل/ نيس ــن يف 18 أبري ــاع البحري ــوة دف ــة لق ــادة العام ــدرت القي أص

فيــه: »إن تلــك األعــال اإلرهابيــة واملخططــات اإلجراميــة ضــد اســتقرار وأمــن مملكــة 

البحريــن والتــي تقودهــا رؤوس الفتنــة املتأبطــة بالــرّش التــي تخطـّـط وتحّشــد ألعــال 

ــي  ــن ه ــن واملواط ــدة للوط ــرام املكي ــادي اإلج ــا أي ــي وتنفذه ــم خارج ــاب بدع اإلره

معروفــة لدينــا وســتطالها يــد القانــون والعدالــة«.

ــات  ــدي للمجموع ــاركة يف »للتص ــن للمش ــاع البحري ــوة دف ــتعداد ق ــان اس ــد البي وأك

ــات األمــن ورجــال الرشطــة الذيــن يقومــون بواجبهــم  ــة التــي تتعــرض لدوري اإلرهابي

يف حفــظ األمــن، وإنهــا جاهــزة للتعامــل بــكل حــزم وعــزم مــع هــذه الرشذمــة لقطــع 

ــاث رؤوســها«. ــة واجتث ــادي الفتن أي

ــن . 61 ــاعر عبدالحس ــع الش ــة م ــلطات األمني ــت الس ــان، حقق ــل/ نيس ــد 24 أبري يف األح

ــد  ــيخ أحم ــجد الش ــم يف مس ــايب أقي ــال خط ــاركته يف احتف ــة مش ــى خلفي ــلان، ع س

مبنطقــة النويــدرات، حيــث هاجــم املشــاركون يف الحفــل الجيــش البحرينــي إلصــداره 

بيانــاً أبــدى اســتعداده فيــه ملســاندة الرشطــة يف مواجهــة املحتجــن، وأوقفــت النيابــة 

ــم  ــا أفرجــت عــن القيّ ــق، في ــام عــى ذمــة التحقي العامــة الشــاعر عبدالحســن 7 أي

عــى املســجد بعــد أن حققــت معــه لســاعات.

 http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/51290 ،16  . بيان وزارة الداخلية

بعــد صــدور البيــان الســابق أبــدت منظــات حقوقيــة وفعاليــات سياســية 

مخاوفهــا مــن عــودة مــا يشــبه التدابــر األمنيــة فــرة إقــرار قانــون الســالمة 

الوطنيــة يف العــام 2011، والتــي تــورط فيهــا الجيــش البحرينــي )قــوة دفــاع 

البحريــن( يف قتــل متظاهريــن وتعذيبهــم يف مراكــز احتجــاز ويف نقــاط 

التفتيــش، فضــالً عــن مداهــات غــر قانونيــة صاحبتهــا انتهــاكات واســعة، 

وبقــى املتســببون فيهــا خــارج املســاءلة القانونيــة.

http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/51290
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ــة . 62 ــام األول للنياب ــي الع ــر، رصح املحام ــرأي والتعب ــة ال ــى حري ــق ع ــار التضيي يف إط

ــت  ــة تلق ــة العام ــأن النياب ــان، ب ــل/ نيس ــد 24 أبري ــدورسي يف األح ــد ال ــة أحم الكلي

مــن رئيــس مجلــس النــواب منــذ شــهر يوليــو/ متــوز 2015 حتــى 24 أبريــل/ نيســان 

عــدد 61 باغــاً ضــد أصحــاب حســابات شــخصية مبواقــع التواصــل االجتاعــي، وقــد 

صــدر حكــم يف أحــد الباغــات بالحبــس ثاثــة أشــهر وكفالــة 50 دينــاراً لوقــف تنفيــذ 

العقوبــة، والقضيــة منظــورة حاليــاً أمــام محكمــة االســتئناف، وصــدر حكــم ضــد آخــر 

ــار. ــة 500 دين بالغرام

ــوى  ــك الدع ــب تحري ــا، طل ــد امل ــواب أحم ــس الن ــس مجل ــدورسي أن رئي ــح ال وأوض

الجنائيــة ضدهــم ملــا تضمنتــه تلــك الحســابات مــن نــرش عبــارات خارجــة عــن أدبيــات 

حريــة الــرأي والتعبــر املكفولــة قانونــاً مبــا تشــكل إســاءة للســلطة الترشيعيــة املتمثلــة 

يف مجلــس النــواب.

يف اإلطــار ذاتــه، أحالــت اإلدارة العامــة ملكافحــة الفســاد واألمــن االقتصــادي واإللكــروين . 63

ــة  ــواب تقدميهــا إىل النياب ــع الباغــات التــي ســبق ملجلــس الن ــة العامــة جمي إىل النياب

ــك  ــع تل ــا يف جمي ــارشت تحقيقاته ــة ب ــة العام ــدورسي إىل أن النياب ــار ال ــة، وأش العام

ــة  ــة هوي ــات إىل معرف ــت التحري ــوين، وتوصل ــكل القان ــتيفائها الش ــد اس ــات بع الباغ

مســتخدمي عــدد 8 حســابات، وأحالــت منهــا باَغــن ضــد متهَمــن إىل املحاكمــة 

ــواب. ــة مجلــس الن ــة عــن تهمــة إهان الجنائي

يف إطــار انتهــاك حريــة الــرأي والتعبــر، جــرى اســتهداف الكثريــن ومالحقــة 

ــاً بســبب انتقــادات تــم توجيههــا إىل مجلــس النــواب  البعــض منهــم قضائي

املنتخــب، وتشــر اإلجــراءات األمنيــة التــي تقــوم بهــا الســلطات األمنيــة إىل 

أن أي انتقــاد ملجلــس النــواب ذي الغالبيــة املواليــة للحكومــة يعــرض صاحبــه 

للمالحقــات القضائيــة.
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يف إطــار اســتهداف الفعاليــات االجتاعيــة واملهنيــة ومؤسســات املجتمــع املــدين . 64

أصــدرت رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة، 

ــررت  ــرايف، وب ــر الفوتوغ ــن للتصوي ــة البحري ــل جمعي ــان بح ــل/ نيس ــراراً يف 25 أبري ق

القــرار بـــ »ضلــوع أعضــاء يف الجمعيــة يف أنشــطة مخالفــة للقانــون والنظــام العــام«.

ــة  ــا مواصل ــا وموظفيه ــى إدارته ــن ع ــة والقامئ ــاء الجمعي ــى أعض ــرار ع ــر الق وحظ

ــادرة  ــة املب ــى إدارة الجمعي ــن ع ــرت القامئ ــا أم ــا، ك ــرف يف أمواله ــاطها أو الت نش

ــجات الخاصــة بالجمعيــة. بتســليم املصفــي جميــع املســتندات والس

ــا . 65 ــوق اإلنســان إنه ــة لحق ــت املؤسســة الوطني ــل/ نيســان قال ــا يف 30 أبري ــان له يف بي

ــايئ  ــم نه ــدور حك ــل ص ــن قب ــن املوقوف ــور املتهم ــرش ص ــع ن ــكل قاط ــض بش »ترف

ــا  ــت أنه ــن«. وأضاف ــة البحري ــايئ يف مملك ــام القض ــة يف النظ ــى محكم ــن أع ــاتٍّ م ب

ــى  ــا ع ــراء تصديقه ــة ج ــدات اململك ــاة تعه ــة مراع ــمية كاف ــات الرس ــب بـ«الجه تهي

املعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة، كــا تتمنــى عــى جميــع الصحــف املحليــة مراعــاة 

تلــك االلتزامــات واالمتنــاع عــن نــرش األســاء والصــور ملتهمــن مل يصــدر القضــاء حكــاً 

نهائيــاً باتــاً بحقهــم«. وقالــت إنهــا »رصــدت قيــام إدارة اإلعــام بــوزارة الداخليــة عــر 

ــر، وبعــض الصحــف  ــي توي ــبكة التواصــل االجتاع ــا الرســمي وحســابها يف ش موقعه

املحليــة اليوميــة بنــرش أســاء وصــور مواطنــن متهمــن بارتــكاب الجرميــة النكــراء التــي 

ــاء  ــاد وأســفرت عــن استشــهاد رجــل أمــن وإصابــة آخريــن أثن وقعــت يف قريــة كرباب

قيامهــم بواجبهــم الوظيفــي«، عــى حــد تعبرهــا.

ــال  ــا رج ــل فيه ــي يعم ــة الت ــة الظــروف الدقيق ــدر املؤسســة الوطني ــت »إذ تق وأضاف

وزارة الداخليــة لحايــة األمــن واالســتقرار والحفــاظ عــى الســلم األهــي ومنــع ترويــع 

اآلمنــن مــن املواطنــن واملقيمــن، ويف الوقــت الــذي تســتنكر فيــه املؤسســة الوطنيــة 

ــب  ــهيد الواج ــاة ش ــذي أودى بحي ــرر ال ــر امل ــم وغ ــداء اآلث ــان االعت ــوق اإلنس لحق

الرشطــي محمــد تنويــر، فــإن املؤسســة تعــرب عــن أســفها لعــدم مراعــاة نــص الفقــرة 

)ج( مــن املــادة )20( مــن الدســتور والتــي تنــص عــى أن املتهــم بــريء حتــى تثبــت 

إدانتــه يف محاكمــة قانونيــة تؤمــن لــه فيهــا الضانــات الروريــة ملارســة حــق الدفــاع 

ــا للقانــون«. يف جميــع مراحــل التحقيــق واملحاكمــة وفًق
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يف تناقــض غريــب، بعــد أيــام مــن البيــان الســابق للمؤسســة الوطنيــة لحقــوق . 66

اإلنســان قال رئيــس املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان عبدالعزيــز أبــل إن نــرش صــور 

املتهمــن قانــوين، إذا كانــت النيابــة قــد أذنــت بذلــك، وذلــك وفقــاً لقانــون العقوبــات 

البحرينــي، وأضاف أبــل يف مقابلــة مــع صحيفــة البــاد البحرينيــة، أن املؤسســة التــي 

يرأســها تســعى لتعديــل قانــون العقوبــات مــن خــال تواصلهــا مــع مجلــي الشــورى 

ــم  ــد صــدر بحقه ــن ق ــا مل يك ــرش صــور املتهمــن م ــع ن ــام، ملن ــب الع ــواب والنائ والن

حكــم نهــايئ، وشــكر أبــل وزيــر الداخليــة راشــد بــن عبداللــه آل خليفــة الــذي حــدد 

»ضابــط اتصــال« بــن الــوزارة واملؤسســة، مشــراً إىل أن التواصــل مــع الداخلية مســتمر، 

وأن أي مشــكلة تحــدث يف ســجن جــو، يتــم حلهــا عــر التلفــون، عــى حــد وصفــه.)17(

 html.1-http://albiladpress.com/article334688 ،17  . صحيفة الباد البحرينية

http://albiladpress.com/article334688-1.html
http://albiladpress.com/article334688-1.html
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مايو/ أيار 

يف إطــار الحظــر املســتمر للمارســة الحــق يف التظاهــرات والتجمعــات، والــذي تفرضــه . 67

ــوايل  ــى الت ــاين ع ــام الث ــة للع ــلطات األمني ــت الس ــن؛ رفض ــو عام ــذ نح ــن من البحري

الرخيــص ملســرة عيــد العــال التــي ينظمهــا االتحــاد العــام لنقابــات عــال البحريــن 

ــد تقــدم بطلــب ترخيــص للتظاهــرة  ــار. وكان االتحــاد العــام ق ــو/ أي يف األول مــن ماي

التــي تســر باتجــاه وزارة العمــل يف مدينــة عيــى، إال أن ســلطات املحافظــة الجنوبيــة 

رفضــت الرخيــص للتظاهــرة العاليــة.

ــي . 68 ــوم العامل ــبة الي ــالة مبناس ــة رس ــى آل خليف ــن عي ــد ب ــن حم ــك البحري ــه مل وج

لحريــة الصحافــة، أكــد فيهــا اعتــزازه بتوافــر اإلطــار الترشيعــي الضامــن لحريــة إصــدار 

الصحــف واملطبوعــات وتداولهــا وأمــن وســامة الصحافيــن وحصولهــم عــى املعلومــات 

وحايــة رسيــة مصادرهــم وحظــر إهانتهــم أو التعــدي عليهــم. وأضــاف »نفخــر بــأن 

ــة بســبب مارســة  ــي أو إغــاق أي مؤسســة صحفي ــا مل تشــهد ســجن أي صحف بادن

ــن«،  ــاء البحري ــا يف بن ــد أعمدتن ــم أح ــرأي، ألنه ــن ال ــر ع ــتوري يف التعب ــق الدس الح

ــة ســواء، ووحــدة  ــاع عــى كلم ــة، إىل االجت ــة والدولي ــام اإلقليمي ــائل اإلع ــا وس ودع

الصــف اإلنســاين يف التقيــد باملبــادئ األخاقيــة واملهنيــة يف تحــري املصداقيــة واألمانــة 

واملوضوعيــة، ونــرش قيــم الســام والتســامح والوســطية، ونبــذ روح التعصــب والتطــرف 

والغلــو والعــداوة، واالمتنــاع عــن نــرش الشــائعات أو التحريض عــى الفرقــة أو الكراهية 

الدينيــة أو الطائفيــة أو العنريــة، وتضافــر الجهــود الدوليــة يف وقــف بــث القنــوات 

املســيئة أو املثــرة للفتنــة والعــداوة أو املحرضــة عــى العنــف واإلرهــاب.

تــأيت الرســالة الســابقة خالفــاً للواقــع، فالعديــد مــن اإلعالميــني والصحافيــني 

واملصوريــن متــت مالحقتهــم قضائيــاً، كــا منــع العديــد منهــم مــن الســفر، 

ــات  ــة أو جمعي ــوات فضائي ــة كقن ــات إعالمي ــتهداف فعالي ــن اس ــالَ ع فض

ــا  ــي أغلقته ــرايف الت ــر الفوتوغ ــة للتصوي ــة البحريني ــل الجمعي ــة مث صحافي

ــة. ــة البحريني الحكوم
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ــاً للروفيســور محمــود . 69 ــار تريحــاً محرف ــو/ أي ــن يف 9 ماي ــاء البحري ــة أنب نــرشت وكال

رشيــف بســيوين رئيــس اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، وهــي اللجنــة 

ــد وصــف بســيوين  ــام 2011. وق ــة الع ــة البحريني ــاكات الحكوم ــت يف انته ــي حقق الت

ــه غــر دقيــق وطلــب تصحيحــه. ــر بأن التقري

وجــاء يف التريــح وفــق الوكالــة »أن قــرار إنشــاء اللجنــة البحرينيــة املُســتقلة لتقــي 

الحقائــق كان مُيثــل عامــة فارقــة يف تاريــخ إنشــاء تلــك اللجــان ســيا وأنهــا قــد ضمــت 

يف عضويتهــا خمســة مــن أفضــل الخــراء الدوليــن يف مجــال حقــوق اإلنســان املشــهود 

لهــم دوليــاً بالحيــدة والكفــاءة واالســتقال حيــث متكنــوا مــن إمتــام أعالهــم يف ظــل 

تعــاون كامــل غــر مــرشوط مــن قبــل الحكومــة وكافــة األجهــزة املعنيــة األمــر الــذي 

نتــج عنــُه صــدور تقريــر اللجنــة الــذي حــاز عى قبــول كافــة األطــراف املحليــة والدولية 

مــا يؤكــد عــى أن قــرار إنشــاء اللجنــة كان قــرار حكيــاً وشــجاعاً مــن جالــة امللــك«.

وأضــاف بســيوين وفــق وكالــة األنبــاء »أنــُه قــد وقــف أثنــاء هــذه الزيــارة عــى آخــر 

تطــورات تنفيــذ توصيــات اللجنــة وتبــن لــُه أن الحكومــة قــد التزمــت بتنفيــذ التوصيات 

ــم بالفعــل رصف  ــم، وت ــن إىل أعاله ــات واملوظف ــة إىل الجامع ــادة الطلب ــة بإع املُتعلق

ــم  ــوء إىل املحاك ــم يف اللج ــال بحِقِه ــدم اإلخ ــع ع ــا م ــن والضحاي ــات للمصاب تعويض

املدنيــة املُختصــة، وتــم أيضــاً إنشــاء وحــدة التحقيــق الخاصــة بالنيابــة العامــة، ومكتــب 

املفتــش العــام بجهــاز األمــن الوطنــي، ومكتــب الـــ Ombudsman وإعــادة املحاكــات 

التــي متــت أمــام محاكــم الســامة الوطنيــة، وُمعاقبــة املخطئــن، وتعديــات القوانــن 

كــا ترفــض البحريــن تجديــد رخــص الّصحافيــني البحرينيــني الذيــن يعملــون 

لصالــح وكاالت إخباريــة أجنبيــة، فهــي مــن جهــة تعاقــب بعــض الصحافيــني 

واإلعالميــني بســبب نقلهــم أخبــاراً وحــوادث مرتبطــة بالوضــع األمنــي 

ــني يف  ــة متورط ــني للحكوم ــني موال ــن صحافي ــر ع ــض النظ ــاكات؛ تغ واالنته

ــورط  ــك ت ــا يف ذل ــة، مب ــق املعارض ــض بح ــة والتحري ــات الكراهي ــث خطاب ب

ــك. وســائل اإلعــالم الرســمية يف ذل
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وخاصــة اإلجــراءات الجنائيــة والعقوبــات، وتدريــب ضبــاط الرشطــة والقضــاة وأعضــاء 

النيابــة العامــة واملحامــن، وتصحيــح وضعيــة دور العبــادة املخالفــة.

وأضــاف بســيوين »أن الحكومــة قامــت أيضــاً ببعــض اإلجــراءات اإلضافيــة مثــل إنشــاء 

ــم  ــدم تعرضه ــان ع ــم وض ــدف حايته ــن به ــجناء واملُحتجزي ــوق الس ــة لحق مفوضي

أليــة انتهــاكات، وهــذا إن دل عــى يشء فإنــُه يــُدل عــى وجــود عمــل جــاد نتــج عنــُه 

تجــاوز أحــداث 2011، كــا أضــاف أن حكومــة جالــة امللــك قــد قامــت بوضــع اآلليــات 

والرامــج الازمــة والتــي مــن شــأنِها تعزيــز اللُحمــة الوطنيــة بــن كل مكونــات الشــعب 

البحرينــي، وكذلــك االرتقــاء بقــدرات العاملــن يف األجهــزة األمنيــة«.

وأضــاف أنــُه قــد »اطلــع أثنــاء هــذه الزيــارة عــى العديــد مــن التقاريــر األمنيــة التــي 

مل تُكــن متوفــرة آنــذاك عنــد إعــداد تقريــر اللجنــة البحرينيــة لتقــي الحقائــق والتــي 

تشــر إىل وجــود تدخــل ألطــراف أجنبيــة إقليميــة«.

ــة  ــٍة، وأن الحكوم ــٍة صعب ــن مرحل ــت م ــد خرج ــيوين إىل »أن البحريــن ق ــار بس وأش

تعاملــت مــع تلــك األحــداث مــن خــال منظومــة ُمتكاملة مــن اإلصاحــات واإلجــراءات 

الفاِعلــة التــي أدت إىل تجــاوز أحــداث عــام 2011 يف ِظــل أوضــاٍع وُمتغــراٍت جديــدٍة 

ــول  ــو للق ــا يدع ــة اإلصــاح مب ــاً يف عملي ــة قدم ــن ماضي ــة، وأن البحري شــهدتها املنطق

بــأن أهــداف توصيــات اللجنــة البحرينيــة املُســتقلة لتقــي الحقائــق قــد تحققــت، وأن 

الضانــة األساســية لكفالــة ذلــك والحفــاظ عــى مــا تحقــق والبنــاء عليــه هــو اســتمرار 

ــة امللــك«.)18( املــرشوع اإلصاحــي لجال

ــابق، . 70 ــح الس ــن للتري ــاء البحري ــة أنب ــرش وكال ــن ن ــوم م ــد ي ــه، وبع ــياق ذات يف الس

ــق  ــة تقــي الحقائ ــس لجن ــار، عــن رئي ــو/ أي ــدل ايســت« يف 10 ماي ــع »مي ــل موق نق

الدكتــور محمــود رشيــف بســيوين قولــه إن التريحــات التــي نقلتهــا عنــه وكالــة األنبــاء 

البحرينيــة الرســمية »غــر دقيقــة«، وقــال إنــه طلــب منهــم تصحيــح ذلــك التريــح. 

)19(

 http://www.bna.bh/portal/news/726406 ،18  . وكالة انباء البحرين

Middle East Eye, http://www.middleeasteye.net/news/bahrain-fabricates-quotes-bici-chair-praising- . 19
 human-rights-reform-1160948930

http://www.bna.bh/portal/news/726406
http://www.middleeasteye.net/news/bahrain-fabricates-quotes-bici-chair-praising-human-rights-reform-1160948930
http://www.middleeasteye.net/news/bahrain-fabricates-quotes-bici-chair-praising-human-rights-reform-1160948930
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مــن جهتهــا، قالــت الوكالــة الرســمية »إنــه كانــت تنتظــر مــن بســيوين مــا يــود تغيــره 

مــن تلــك التريحــات«، مضيفــة أنهــا ســتصدر تقريــراً آخــر يف حــال قــدم توضيحاتــه، 

وهــو مــا مل يحــدث حتــى إصــدار هــذا التقريــر.

ــة  ــة البحريني ــا الحكوم ــل فيه ــي تنق ــرة األوىل الت ــت امل ــا ليس ــارة إىل أنه ــدر اإلش تج

وبالخصــوص وكالــة أنبــاء البحريــن تريحــات غــر دقيقــة أو محرفــة، فقــد نقلــت يف 

مــرات عديــدة تريحــات ملســؤولن مــن بينهــم األمــن العــام لألمــم املتحــدة الســابق 

الســيد بــان يك مــون.

اعتقلــت الســلطات األمنيــة يف 12 مايــو/ أيــار مواطنــاً يعــاين مــن إعاقــة يف يديــه هــو . 71

صــادق القمــر )22 عامــاً( مــن منطقــة دار كليــب، بتهمــة املشــاركة يف حــرق إطــارات 

ــا  ــه أن بحوزته ــدت عائلت ــد أك ــرات، وق ــا متفج ــتبه بأنه ــة يش ــام غريب ــع أجس ووض

تقاريــر طبيــة تثبــت أنــه مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، وأنــه ليــس بإمكانــه تحريــك 

يديــه بصــورة طبيعيــة؛ إال أن قاضيــاً أمــر بحبســه احتياطيــاً بتهمــة املشــاركة يف أعــال 

شــغب.

ــه املســتمرة لرعاية خاصــة،  ــه يف ظــل حاجت ــق علي ــا العمي ــة عــن قلقه وعــّرت العائل

ــراج  ــة باإلف ــة، مطالب ــه وزارة الداخلي ــا ل ــي وجهته ــم الت ــن الته ــريء م ــه ب ــدة أن مؤك

ــه. ــوري عن الف

ــذي . 72 ــار وال ــو/ أي ــو القاســم )21 ســنة( يف 14 ماي ــة حســن أب أبعــدت الســلطات األمني

ــر، وبالرغــم مــن  ــل/ نيســان 2013 بتهمــة التجمه ــة يف أبري ــه الســلطات األمني اعتقلت

أن حكــاً بالــرادة قــد صــدر بحقــه مــن محكمــة االســتئناف، إال أنــه بقــي يف محبســه 

بحجــة عــدم قانونيــة إقامتــه، مــع أنــه ولــد يف البحريــن مــن أم بحرينيــة، ومل يســبق لــه 

اإلقامــة يف بلــد آخــر غــر البحريــن، ومــن حقــه الطبيعــي والقانــوين التمتــع بالجنســية 

البحرينيــة.

ــل . 73 ــوص تعدي ــورى بخص ــواب والش ــي الن ــياً يف مجل ــراكاً سياس ــو ح ــهر ماي ــهد ش ش

القانــون رقــم )26( لســنة 2005 بشــأن الجمعيــات السياســية بصفــة االســتعجال، فقــد 

أبــدت الحكومــة يف رســالة أرســلتها إىل مجلــس النــواب يف جلســته الثاثــاء 10 مايــو/ 

أيــار، موافقتهــا عــى مــرشوع قانــون قدمــه مجلــس الشــورى كمقــرح بقانــون لتعديــل 
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ــتغلن  ــن أو املش ــال الدي ــع رج ــى من ــة ع ــص رصاح ــية، ين ــات السياس ــون الجمعي قان

ــة سياســية،  ــو مــن دون أجــر مــن االنتــاء إىل أيــة جمعي بالوعــظ واإلرشــاد حتــى ول

ــة مــن مــرشوع  ــت إن الغاي ــات السياســية، وقال ــادات الجمعي ــوا أجهــزة وقي وأال يكون

القانــون هــي مجرد تنظيــم الخطابــة الدينيــة وفــق قواعــد وإجــراءات وضوابــط 

محــددة تقتضيهــا املصلحــة العامــة، وكذلــك تنظيــم تكويــن الجمعيــات بصفــة عامــة 

بالنــص عــى أال تكــون للجمعيــة السياســية مرجعيــة دينيــة من خــارج الجمعيــة تهيمن 

عــى أمورهــا، وتكــون لهــا الكلمــة األوىل واألخــرة يف اختيــار قيادتهــا واتخــاذ القــرارات 

وتســير أمورهــا األخــرى، فــإن األمــر يقتــي إضافــة عبــارة »بحيــث ال تســتخدم رجــال 

الديــن كمرجعيــة لهــا«.

املرشوع بقانون املشار إليه أعاله نص عى:

املادة األوىل
ــنة 2005  ــم )26( لس ــون رق ــن القان ــد )6( م ــادة )6( البن ــص امل ــتبدل بن يُس

ــص اآليت:  ــية، الن ــات السياس ــأن الجمعي بش

ــار  ــة واختي ــزة الجمعي ــن أجه ــة وإجــراءات تكوي ــد )6(: »طريق ــادة )6( بن م

قياداتهــا عــى أال يكونــوا مــن رجــال الديــن أو املشــتغلني بالوعــظ واإلرشــاد 

والخطابــة ولــو بــدون أجــر، ومبارشتهــا لنشــاطها، وتنظيــم عالقاتهــا بأعضائهــا 

عــى أســاس دميقراطــي، وتحديــد االختصاصــات السياســية واملاليــة واإلداريــة 

ألي مــن األجهــزة والقيــادات، مــع كفالــة أوســع مــدى للمناقشــة الدميقراطيــة 

داخــل هــذه األجهــزة«.

املادة الثانية
يُضــاف إىل املــادة )5( مــن القانــون رقــم )26( لســنة 2005 بشــأن الجمعيــات 

السياســية بنــد جديــد برقــم )6(، نصــه اآليت: مــادة )5( بنــد )6(: »أال يجمــع 

ــة واعتــالء املنــر الدينــي أو االشــتغال بالوعــظ  العضــو بــني االنتــاء للجمعي

واإلرشــاد ولــو بــدون أجــر«.20 

20 . قانون رقم 13 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
 http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=134260
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ــق . 74 ــواب، وبتواف ــس الن ــة مبجل ــة والقانوني ــة الترشيعي ــه، رفضــت اللجن يف الســياق ذات

أغلبيــة أعضائهــا الحارضيــن مــرشوع قانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجمعيــات 

ــس  ــن مجل ــدم م ــون املق ــراح بقان ــد يف ضــوء االق ــة االســتعجال )املع السياســية بصف

الشــورى(.

فقــد أكــد رئيــس لجنــة الشــؤون الترشيعيــة والقانونيــة مبجلــس النــواب النائــب عــي 

العطيــش أن اللجنــة اجتمعــت بوزيــر العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف؛ ملناقشــة 

التعديــل، وأضــاف أن اللجنــة قامــت بدراســة املــرشوع بقانــون مــن مختلــف النواحــي 

ــرشوع  ــة امل ــة بأهمي ــة التام ــة اللجن ــراً لقناع ــة؛ نظ ــة والقانوني ــب الترشيعي والجوان

ــي عــن اســتغاله  ــر الدين ــأي باملن ــه مــن الن ــا يهــدف إلي ــة مراعــاة م ــون، وأهمي بقان

مــن قبــل البعــض للرويــج لألفــكار السياســية أو التنظيــم الســيايس الــذي ينتمــي إليــه؛ 

مــن أجــل الوصــول إىل منافــع شــخصية وذلــك عــى حســاب اســتقرار البلــد ومصالحــه. 

ــن  ــدم م ــوين املق ــرأي القان ــد االطــاع عــى ال ــد املناقشــة وبع ــش »بع وأضــاف العطي

ــرشوع  ــواد م ــن م ــة ب ــة للمقارن ــة القانوني ــى الدراس ــاع ع ــة، واالط ــار اللجن مستش

القانــون والنــص األصــي، واســتعراض الرســالة الحكوميــة الــواردة لطلــب نظــر مــرشوع 

ــررت  ــون، ق ــون بصفــة االســتعجال... وغرهــا مــن الحــاالت بشــأن املــرشوع بقان القان

وبتوافــق أغلبيــة أعضائهــا الحارضيــن برفــض مــرشوع القانــون مــن حيــث املبــدأ ورفــع 

تقريرهــا النهــايئ بشــأنه إىل هيئــة املكتــب ليتــم إدراجــه عــى جــدول أعــال جلســة 

ــة  ــراره يف الرفــض أو املوافق ــا هــو ســيد ق ــس حينه ــث إن املجل ــة، حي ــس الاحق املجل

ــح  ــة: إن مصطل ــررات التالي ــى امل ــاًء ع ــا بن ــم صياغته ــي ت ــة، والت ــة اللجن ــى توصي ع

»رجــال الديــن« الــذي اســتخدمته املــادة األوىل مــن مــرشوع القانــون محــل التقريــر، 

مصطلــح مبهــم وغــر واضــح، إذ ال يوجــد يف مملكــة البحريــن - مــن الناحيــة الواقعيــة 

- مــن يطلــق عليهــم هــذا املســمى.

إن التعديــات التــي أىت بهــا القانــون رقــم 34 لســنة 2014 بتعديــل القانــون رقــم 26 

ــون  ــة لتحقيــق أهــداف مــرشوع القان ــات السياســية، كافي لســنة 2005 بشــأن الجمعي

محــل التقريــر، وعــى وجــه الخصــوص التعديــل الــذي جــاء مبوجــب املــادة الثانيــة مــن 

القانــون رقــم 34 لســنة 2014، والــذي أضــاف بنــداً برقــم )10( للــادة )4( مــن القانــون 

رقــم 26 لســنة 2005 بشــأن الجمعيــات السياســية، والــذي مبقتضــاه يشــرط لتأســيس 
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ــا أو  ــج ملبادئه ــي للروي ــر الدين ــتخدم املن ــتمرارها أال تس ــية أو اس ــة سياس ــة جمعي أي

أهدافهــا أو برامجهــا أو كمرجعيــة لهــا. 

بالرغــم مــن رفــض اللجنــة الترشيعيــة والقانونيــة مبجلــس النــواب للتعديــات املشــار . 75

إليهــا ســلفاً؛ أقــر أعضــاء مجلــس النــواب بغالبيتــه يف جلســة 17 مايــو/ أيــار مــرشوع 

تعديــل القانــون الــذي مينــع الجمــع مــا بــن العمــل الســيايس واملنــر الدينــي. 

يف سلســلة متســارعة، وبعــد يــوم واحــد، أي يف 18 مايــو / أيــار، وافقــت لجنــة الشــؤون . 76

الترشيعيــة والقانونيــة مبجلــس الشــورى املعــن عــى مــرشوع قانــون بتعديــل بعــض 

ــبوع  ــية. ويف األس ــات السياس ــأن الجمعي ــنة 2005 بش ــم )26( لس ــون رق ــكام القان أح

الــذي تــاه أقــر مجلــس الشــورى املعــن املــرشوع بالقانــون.

لقــد اســتبعدت الحكومــة وجــود أيــة شــبهة دســتورية يف تعديــالت املــرشوع 

بقانــون رغــم أن غالبيــة التعديــالت تحتــوي عــى خروقــات دســتورية، فمنــع 

رجــال الديــن مــن الجمــع بــني الخطابــة الدينيــة والسياســية، ومنعهــم مــن 

تبــّوء مناصــب قياديــة يف الجمعيــات السياســية يتعــارض مــع القانــون الدويل 

الــذي يكفــل حريــة الــرأي والتعبــر لــكل األفــراد دون متييــز.

كــا تشــكل خرقــاً ملبــادئ دســتورية يقرهــا الدســتور البحرينــي منهــا 

ــم،  ــاس الحك ــدل أس ــى أن »الع ــص ع ــي تن ــتور، والت ــن الدس ــادة 4 م امل

والتعــاون والراحــم صلــة وثقــى بــني املواطنــني، والحريــة واملســاواة واألمــن 

ــني  ــني املواطن ــؤ الفــرص ب ــم والتضامــن االجتاعــي وتكاف ــة والعل والطأمنين

دعامــات للمجتمــع تكفلهــا الدولــة«، فيــا تؤكــد املــادة 18 مــن الدســتور أن 

املواطنــني متســاوون يف الحقــوق والواجبــات العامــة، حيــث تنــص عــى أن 

»النــاس سواســية يف الكرامــة اإلنســانية، ويتســاوى املواطنــون لــدى القانــون 

يف الحقــوق والواجبــات العامــة، ال متييــز بينهــم يف ذلــك بســبب الجنــس أو 

األصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة«، فيــا شــّددت املذكــرة التفســرية 

لدســتور 2002 عــى أن »الديــن اإلســالمي الحنيــف هــو القيــد األســايس عــى 

مارســة هــذه الحريــات والحقــوق جميعهــا«. 
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ــورة  ــه بص ــم تعديل ــية ت ــات السياس ــون الجمعي ــارة إىل أن قان ــدر اإلش تج

ــكام  ــض أح ــل بع ــنة 2014 بتعدي ــم 34 لس ــون رق ــى قان ــاًء ع ــعة بن واس

القانــون رقــم 26 لســنة 2005، وهــو التعديــل الــذي فــرض قيــوداً أكــر عــى 

ــون يف  ــا القان ــي يفرضه ــود الت ــب القي ــية إىل جن ــات السياس ــل الجمعي عم

ــاس.  األس

مــن الواضــح أن الهــدف مــن التعديــالت الســابقة للقانــون هــو وضــع 

ــن  ــة، م ــات املعارض ــيايس والجمعي ــل الس ــق العم ــود بح ــن القي ــد م املزي

خــالل توظيــف مختلــف القوانــني والترشيعــات ملعاقبــة املعارضــة، وإســكات 

املطالبــات الشــعبية التــي تطالــب باإلصــالح والدميقراطيــة ومحاربــة الفســاد 

ــا. ــة وأجهزته ــايل واإلداري يف إدارات الدول امل

ــنوات،  ــهراً أو س ــتغرق أش ــد يس ــا ق ــون م ــرار قان ــون أو إق ــل قان إن تعدي

وخاصــة إذا مــا كان مرتبطــاً بالجوانــب السياســية أو االجتاعيــة للمواطنــني، 

ولكــن قانونــاً مثــل القانــون الســابق مل يســتغرق تعديلــه ســوى أيــام 

ــدودة. مع

تجــدر اإلشــارة إىل أن مجلــس النــواب مل يســتطع طــوال ســنوات إقــرار 

ــة  ــات الترشيعي ــل قوانــني بســبب عــدم متتعــه بالصالحي ــون أو تعدي أي قان

الكافيــة لترشيــع القوانــني، ويف حــال متريــر أي قانــون فــإن رفضــه مــن قبــل 

مجلــس الشــورى املعــني أمــراً وارداً، بــل مؤكــد يف حــال عــدم قبــول الحكومــة 

بــه، كــا أن غالبيــة القوانــني التــي أقرهــا مجلــس النــواب أو قــام بتعديلهــا 

هــي قوانــني مقدمــة مــن قبــل الحكومــة أو مبراســيم بقوانــني مقدمــة مــن 

قبــل امللــك.
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شــنت الســلطات األمنيــة منــذ مــع مطلــع فجــر األحــد 22 مايــو/ أيــار حمــات دهــم . 77

واعتقــاالت واســعة يف جزيــرة ســرة جنــوب رشق العاصمــة املنامــة، أدت العتقــال 10 

أشــخاص هــم: عــي عبدالرســول قمــر، حســن البــري، أحمــد فرحــان، محمــد عــي 

الجزيــري، فاضــل الســيد عبــاس، مجتبــى الســيد عبــاس، جعفــر محمــد باقــر، مظاهــر 

محمــد باقــر، محمــد مــوىس الشــيخ وحســن إبراهيــم بــداح. وقــد صاحــب حمــات 

الدهــم حصــار أمنــي عــى جميــع مداخــل الجزيــرة.

بــدأ املحكومــون عــى خلفيــات سياســية يف مبنــى رقــم 10 بســجن جــو املركــزي األحــد . 78

ــهدها  ــي يش ــاع الت ــوء األوض ــى س ــاً ع ــام احتجاج ــن الطع ــاً ع ــار إرضاب ــو/ أي 22 ماي

ــد  ــاً ض ــة، خصوص ــوء املعامل ــف س ــجن وق ــون »إدارة الس ــب املعتقل ــجن، وطال الس

األهــايل خــال الزيــارات، باإلضافــة إىل وقــف سياســة اإلفــات مــن العقــاب ضــد أفــراد 

الرشطــة«.

يف 23 مايــو/ أيــار، حكمــت املحكمــة بإبعــاد املحامــي تيمــور كرميــي الــذي تــم إســقاط . 79

جنســيته البحرينيــة التــي ال يحمــل غرهــا لدوافــع سياســية وبصــورة تعســفية، ضمــن 

قامئــة ضّمــت 31 شــخصاً أســقطت جنســياتهم بقــرار صــادر مــن وزارة الداخليــة بتاريخ 

6 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين 2012، قــررت الحكومــة ترحيلــه إىل جمهوريــة العــراق.

راجع دراسة حالة تيمور كرميي يف موضوع الحرمان من الجنسية.

يف إطــار انتهــاكات الســلطات األمنيــة للحريــات الدينيــة والتضييــق عــى حريــة الــرأي . 80

ــب الشــيخ حســن عــي يعقــوب  ــة الخطي ــر، اســتدعت إدارة املباحــث الجنائي والتعب

املعامــري يــوم األربعــاء 25 مايــو/ أيــار للتحقيــق.

يف تقريــر بشــأن زيــارة قامــت بهــا إىل ســجن جــو املركــزي خــال شــهر نوفمــر/ ترشيــن . 81

الثــاين 2015، قالــت مفوضيــة حقــوق الســجناء واملحتجزيــن، وهــي منظمــة حكوميــة 

ــى  ــن ع ــغب )أي املعتقل ــا الش ــن يف قضاي ــدد املعتقل ــار، إن ع ــو/ أي ــاء 25 ماي األربع

خلفيــة قضايــا سياســية( يف ســجن جــو يبلــغ عددهــم 1021 معتقــاً، وأن عــدد نــزالء 

ســجن جــو بلــغ 2468 نزيــاً يف حــن أن الســعة االســتيعابية للمركــز هــي 2145 نزيــاً.

ــوا  ــن بلغ ــر البحريني ــن أن غ ــاً، يف ح ــون 1944 نزي ــزالء البحريني ــغ الن ــت »بل وأضاف

524 نزيــاً، أمــا بالنســبة إىل عــدد النــزالء بحســب نوعيــة الجرائــم التــي ارتكبوهــا فقــد 
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جــاءت عــى النحــو اآليت: جرائــم القتــل 48 نزيــاً، جرائــم املخــدرات 663 نزيــاً، جرائــم 

ــم األخــرى والتــي  ــاً، الجرائ ــم اإلرهــاب والشــغب 1021 نزي ــاً، جرائ الرسقــة 224 نزي

ــاً«.  ــة وغرهــا 512 نزي ــم املالي ــة، الجرائ ــة، اإلقامــة غــر الرشعي ــا املروري ــا القضاي منه

)21(

ــط، يف  ــة فق ــم أحــكام قضائي ــن صــدرت بحقه ــن الذي وســجن جــو مخصــص للمعتقل

حــن يخصــص ســجن الحــوض الجــاف للمعتقلــن املوقوفــن، فضــاً عــن وجــود مراكــز 

احتجــاز يف مراكــز وإدارات أخــرى، وتقــدر منظــات حقوقيــة بحرينيــة عــدد املعتقلــن 

عــى خلفيــات سياســية بنحــو 4 آالف ســجن وموقــوف.

ــيخ . 82 ــى الش ــم ع ــا الحك ــتئناف العلي ــة االس ــت محكم ــار 2016 رفع ــو/ أي ويف 30 ماي

عــي ســلان إىل تســع ســنوات، بالرغــم مــن غيــاب األدلــة املاديــة التــي تثبــت التهــم 

املوجهــة لــه، فضــاً عــن أن األدلــة التــي وظفتهــا هيئــة االدعــاء جــاءت لتثبــت براءتــه 

ــة  ــة مخالف ــا بطريق ــا أو توظيفه ــا وتحريفه ــوال اجتزاؤه ــه ل ــة إلي ــم املوجه ــن الته م

ــون. )22( للقان

 http://www.alwasatnews.com/news/1118539.html ،21 . صحيفة الوسط البحرينية

22  . راجع تقرير محاكمة الشيخ عي سلان الصادر عن منتدى البحرين لحقوق اإلنسان، ديسمر 2015

http://www.alwasatnews.com/news/1118539.html
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ــر  ــامية أك ــي اإلس ــاق الوطن ــة الوف ــام لجمعي ــن الع ــو األم ــلان ه ــي س ــيخ ع والش

ــوام 2011  ــن األع ــا ب ــدة م ــرات عدي ــتدعاؤه م ــم اس ــن، ت ــية يف البحري ــة سياس جمعي

و2014 عــى خلفيــة نشــاطاته السياســية، ومنــع مــن الســفر ألكــر مــن مــرة، ويف صبــاح 

يــوم 28 ديســمر/ كانــون األول 2014 تــم اعتقالــه بأمــر مــن النيابــة العامــة، بالتزامــن 

مــع تريــح لوزيــر الداخليــة بخصــوص الشــيخ عــي ســلان أشــار فيــه إىل وجــود قــرار 

مباحقتــه قضائيــاً، وذلــك بعــد يومــن مــن إعــادة انتخابــه أمينــاً عامــاً لجمعيــة الوفــاق 

بعــد أن دعــا إىل إنشــاء نظــام دميقراطــي ومســاءلة الحكومــة، إذ حولتــه النيابــة بعــد 

فــرة وجيــزة إىل املحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة والتــي أصــدرت حكمهــا االبتــدايئ 

ــل أن  ــران 2015، قب ــو/ حزي ــق 16 يوني ــاء املواف ــوام يف الثاث ــة أع ــدة أربع ــه مل بحبس

ترفعــه حكمــة االســتئناف العليــا إىل تســع ســنوات.
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يونيو / حزيران

نــرش عنــارص أمــن مدنيــون يف البحريــن صــوراً لهــم عــى وســائل التواصــل االجتاعــي . 83

ــة قضايــا سياســية زعمــت وزارة الداخليــة أنهــا ألقــت  مــع مطلوبــن أمنيــن عــى ذّم

ــون  ــوا يهّم ــران، يف عــرض البحــر لحظــة كان ــو/ حزي القبــض عليهــم يف الســبت 4 يوني

بالفــرار إىل خــارج البــاد.

هــذا فضــاً عــن صــور أخــرى نرشهــا عنــارص الرشطــة عــى وســائل التواصــل االجتاعــي 

والتــي أظهــرت املقبــوض عليهــم يف وضعيــات مختلفــة بقصــد التشــهر بهــم يف الوقــت 

الــذي اكتفــت فيــه وزارة الداخليــة بنــرش صــور شــخصية لهــم، وكانــت وزارة الداخليــة 

ــن  ــين م ــن سياس ــب 8 مطلوب ــة تهري ــاط محاول ــن »إحب ــت ع ــد أعلن ــة ق البحريني

املحكــوم عليهــم باســتخدام طــراد كان متجهــاً إىل إيــران«، عــى حــد قولهــا، وأضافــت 

ــن  ــه ع ــد امتناع ــن وبع ــال البحري ــراد يف ش ــدت الط ــواحل رص ــر الس ــفن خف أن »س

الوقــوف تــم مطاردتــه وتطويقــه والســيطرة عليــه«.
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ــتعداد  ــة االس ــدين يف وضعي ــاس م ــن مدين بلب ــر أم ــر عن ــي تظه ــور الت ــدى الص إح

اللتقــاط الصــورة وهــو يبتســم للكامــرا فيــا ظهــر خلفــه صــّف مــن املعتقلــن وهــم 

ــة. ــدي زّي وزارة الداخلي ــي كان يرت ــل رشط ــن قب ــم م ــة تصويره ــدي لحظ ــو األي مكبّل

يف الســياق ذاتــه، قالــت وزارة الداخليــة يــوم األحــد 5 يونيــو/ حزيــران عــر حســابها . 84

عــى تويــر، إنهــا قامــت بـــ »اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة تجــاه نــرش صــور عــى وســائل 

التواصــل االجتاعــي تتعلــق بواقعــة إحبــاط محاولــة هــروب مطلوبــن ومحكومــن إىل 

إيــران«؛ إال أنهــا مل توضــح طبيعــة تلــك اإلجــراءات.

رصح عضــو مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان حســن ريض عــر حســابه عــى تويــر يف 5 . 85

يونيــو/ حزيــران، بأنــه وردت إفــادات مــن أهــايل املوقوفــن يف عنــر رقــم 17 ورقــم 16 

عــن تعــرض الســجناء للــرب وســوء املعاملــة كــا أفــاد أبناؤهــم لهــم أثنــاء زياراتهــم، 

وأضــاف أن أهــايل املوقوفــن يف عنــر 17 يف ســجن الحــوض الجــاف يف قلــق شــديد عــى 

أبنائهــم إثــر انقطــاع االتصــاالت عنهــم بعــد إعــان وزارة الداخليــة عــن هــروب بعــض 

السجناء.

وكان 17 معتقــاً سياســياً قــد متكنــوا مــن الفــرار مــن ســجن الحــوض الجــاف، الجمعــة، 

قبــل أن تعلــن الداخليــة أنهــا قبضــت عــى 11 منهــم. 

يف 8 يونيــو/ حزيــران قضــت املحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة برئاســة القــايض جابــر . 86

ــد عبدالعــال،  الجــزار وأمانــة رس حســن يوســف، بالحبــس ســنة للنائــب الســابق خال

ــة إىل أن  ــل القضي ــود تفاصي ــم. وتع ــذ الحك ــف تنفي ــار لوق ــة 1000 دين ــدرت كفال وق

ــاء  ــدات ج ــر« تغري ــع »توي ــى موق ــر حســابه ع ــرش ع ــال ن ــب الســابق عبدالع النائ

ــب. ــراً للتعذي ــة أصبحــت وك ــا أن وزارة الداخلي خاله

ــران 2014 نــرش عــر  ــو/ حزي ــه يف 22 يوني ــة العامــة عبدالعــال بأن وقــد اتهمــت النياب

حســابه عــى موقــع تويــر، تغريــدات تتضمــن إهانــة وزارة الداخليــة بادعــاءات كاذبــة 

غــر صحيحــة، تهــدد وتزعــزع أمــن املواطنــن.

ــس ســنة  ــال بالحب ــد عبدالع ــاين عــى خال ــم الث تجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا هــو الحك

ــنتن. ــدة س ــجن مل ــده الس ــن ض ــن الصادري ــوع الحكم ــح مجم ــها، ليصب ــة نفس بالتهم
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ــرة . 87 ــادي س ــدم بن ــرة ق ــب ك ــك إىل الع ــة املل ــة إهان ــة تهم ــلطات األمني ــت الس وجه

الريــايض محمــد العلويــات، الــذي اعتقلتــه يــوم الثاثــاء 9 يونيــو/ حزيــران 2016 مــن 

مقــر عملــه يف رشكــة أرسي مبنطقــة الحــد، وأوقفــت الســلطات العلويــات 7 أيــام عــى 

ذمــة التحقيــق بتهمــة إهانــة امللــك عــر حســاب يف موقــع التواصــل االجتاعــي »توير« 

ــات  ــى التحقيق ــه يف مبن ــق مع ــن التحقي ــن م ــد يوم ــك بع ــره، وذل ــه يدي ــت إن قال

ــة. الجنائي

أصــدر ملــك البحريــن حمــد بــن عيــى آل خليفــة يــوم الســبت 11 يونيــو/ حزيــران، . 88

القانــون رقــم )13( لســنة 2016 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )26( لســنة 2005 

بشــأن الجمعيــات السياســية، والــذي ســبقت اإلشــارة إليــه مــع التعليــق عليــه، وهــو 

القانــون الــذي مل يســتغرق شــهراً مــن وقــت تقدميــه حتــى إقــراره، بخــاف قوانــن تبقى 

ألشــهر قبــل إقرارهــا.

ــيعي يف  ــيايس الش ــار الس ــح للتي ــتهداف واض ــه اس ــى أن ــون ع ــذا القان ــر إىل ه وينظ

ــام  ــا الع ــوز أمينه ــي يح ــامية الت ــي اإلس ــاق الوطن ــة الوف ــاً جمعي ــن، وخصوص البحري

الســجن الشــيخ عــي ســلان صفتــي أمــن عــام جمعية سياســية وإمــام مســجد الصادق 

يف القفــول. ويقــوم الشــيخ عــي ســلان بهاتــن املهمتــن مــن دون أجــر، كــا يوجــد 

ــن. ــة أو ُمدرّس ــة كطلب ــاق ممــن ينتمــون للحــوزة الديني ــة الوف ــدون يف جمعي العدي

ــرساً إىل . 89 ــة ق ــب الخواج ــة زين ــطة الحقوقي ــل الناش ــم ترحي ــران ت ــو/ حزي يف 11 يوني

الدمنــارك بعــد إطــاق رساحهــا، وقــد تــم ســحب جــواز ســفرها البحرينــي قبــل ترحيلهــا 

مــن مطــار البحريــن.

ضمــن سلســلة املنــع مــن الســفر للناشــطن والحقوقيــن منعــت الســطات البحرينيــة يف . 90

12 يونيــو/ حزيــران عــدداً مــن الحقوقيــن مــن الســفر إىل جنيــف للمشــاركة يف الــدورة 

32 ملجلــس حقــوق االنســان مــن دون معرفــة األســباب.

ــد . 91 ــب بع ــل رج ــي نبي ــن الناشــط الحقوق ــوات األم ــت ق ــران اعتقل ــو/ حزي يف 13 يوني

ــة، وكان  ــدواٍع صحي ــه ل ــه وتفتيشــه، بعــد أقــل مــن عــام عــى اإلفــراج عن دهــم منزل

ــو/ متــوز 2015 عفــواً  ــن عيــى آل خليفــة قــد أصــدر يف يولي ــك البحريــن حمــد ب مل

خاصــاً »ألســباب صحيــة« عــن نبيــل رجــب الــذي كان يقــي عقوبــة الســجن لســتة 
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ــب  ــل رج ــزال نبي ــر«، وماي ــر »توي ــة ع ــاع والداخلي ــة وزاريت الدف ــة إهان ــهر بتهم أش

ــر. ــرأي والتعب ــة ال ــق بحري ــم تتعل ــة ته ــد املحاكمــة عــى خلفي ــاً قي معتق

ــق . 92 ــران، بغل ــو/ حزي ــة بصفــة مســتعجلة يف 14 يوني حكمــت املحكمــة الكــرى اإلداري

مقــرات جمعيــة الوفــاق وتعيــن مكتــب الجمعيــات السياســية بــوزارة العدل والشــؤون 

اإلســامية واألوقــاف حارســاً قضائيــاً عليهــا لحــن الفصــل يف املوضــوع، وتأجيــل الفصــل 

ــي  ــة الت ــي الجلس ــن األول 2016 وه ــر/ ترشي ــة 6 أكتوب ــوى لجلس ــوع الدع يف موض

ــو/ متــوز  تــم تقدميهــا أكــر مــن مــرة، إذ تــم الفصــل يف موضــوع الدعــوى يف 17 يولي

2016، وأصــدرت املحكمــة حكــاً قضائيــاً بحــل جمعيــة الوفــاق أكــر جمعيــة سياســية 

ــات  ــة نفق ــا كاف ــة وتحميله ــة الدول ــا إىل خزين ــة أمواله ــن وتصفي ــة يف البحري معارض

ومصاريــف الدعــوى.

ــة . 93 ــة االجتاعي ــل والتنمي ــدرت وزارة العم ــران(، أص ــو/ حزي ــه )14 يوني ــوم ذات يف الي

ــات  ــرى الجمعي ــامية ك ــة اإلس ــة التوعي ــل جمعي ــنة 2016، بح ــم 59 لس ــرار رق الق

الثقافيــة واإلرشــادية الشــيعية يف البحريــن، كــا أعلنــت يف اليــوم ذاتــه حــل جمعيــة 

ــامية. ــالة اإلس الرس
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ــارز الشــيخ . 94 ــن الشــيعي الب ــة رجــل الدي ــران أبلغــت الســلطات األمني ــو/ حزي 15 يوني

ــرز  ــد أب ــدراز أح ــادق بال ــام الص ــع اإلم ــة يف جام ــن الخطاب ــه م ــور مبنع ــد صنق محم

ــة.  ــر صــاة جمع ــه أك ــام في ــن، تق مســاجد الشــيعة يف البحري

ضمــن حملــة أمنيــة واســعة شــنتها الســلطات منــذ إغــاق جمعيتــي التوعيــة والرســالة، . 95

ــران،  ــو/ حزي ــة يومــي األربعــاء والخميــس 15 و16 يوني اســتدعت الســلطات البحريني

ــة  ــق، إذ اســتدعت الســلطات رئيــس جمعي ــن الشــيعة للتحقي عــدداً مــن رجــال الدي

التوعيــة اإلســامية الشــيخ باقــر الحــواج للتحقيــق يف النيابــة العامــة ثــم أخلــت ســبيله 

يف وقــت مبكــر مــن الفجــر، كــا اســتدعت رئيــس مكتــب الشــيخ عيــى قاســم، الشــيخ 

حســن املحــروس، واســتدعت كذلــك الســيد مجيــد املشــعل رئيــس املجلــس العلــايئ 

اإلســامي، الــذي حلتــه الســلطات، كــا اســتدعت رجــل الديــن الشــيخ إبراهيــم 

األنصــاري، ودهمــت الســلطات األمنيــة منــزل الشــيخ حســن املالــي.

يف الســياق ذاتــه، قــال علــاء الشــيعة يف البحريــن يف بيــان لهــم بعنــوان: »ممنوعــون . 96

مــن الصــاة« إنهــم يستشــعرون أخطــاراً أمنيــة مــن قبــل النظــام يف البحريــن، مشــرين 

إىل أن صــاة الجمعــة والجاعــة ســوف توقــف يف أوقــات محــددة، ولفــت العلــاء إىل 

منــع النظــام أكــر صــاة جمعــة يف البحريــن ومحاولتــه فــرض قيــود عــى الشــيعة يف 

مارســة شــعائرهم وفقــاً ألحكامهــم الفقهيــة.

وفيا ييل نص البيان:

»متــّر الطائفــة الشــيعيّة بظــروف اســتثنائيّة حرجــة جــّداً مــن االضطهــاد املمنهــج الــذي بلــغ 

ذروتــه هــذه األيــام حتّــى بــات املواطنــون الشــيعة يستشــعرون عــدم األمــان إزاء إقامتهــم 

ألكــر شــعائرهم الدينيّــة التــي هــي أعظــم شــعائر اإلســام وهــي صــاة الجمعــة والجاعــة.

فمــن االســتدعاءات املتكــّررة ألمئــة الجمعــة والجاعــة وخطبــاء املســجد وســجن بعضهــم، 

إىل منــع أكــر صــاة جمعــة يف البحريــن ومحاولــة فــرض القيــود غــر الرشعيّــة عــى مارســة 

ــا  ــة. فنحــن بــن أن نــؤدي جمعتنــا وجاعتن ــة وفــق األحــكام الفقهيّ هــذه الشــعائر الدينيّ

وفــق مقــّررات الفقــه الشــيعي وبــن أدائهــا وفــق مشــتهيات السياســة وأهوائهــا.
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ــر أجــواء األمــن إلقامــة الصــاة، تتوقــف صــاة الجمعــة  لــكّل ذلــك واستشــعاًرا لعــدم توفّ

والجاعــة يف الفرائــض التاليــة: صــاة العشــائن مــن ليلــة الجمعــة، وصــاة الصبــح والظهرين 

مــن يــوم الجمعــة. وذلــك بــدًءا مــن مســاء يــوم الخميــس ليلــة الجمعــة 10 رمضــان 1437 

)17 يونيــو/ حزيــران 2016(، وسيســتمّر ذلــك يف كّل أســبوع حتّــى إشــعاٍر آخــر«.

خلــت مســاجد الشــيعة يف البحريــن مــن األمئــة واملصلّــن ظهــر اليــوم الــذي يصــادف . 97

الجمعــة الثانيــة مــن شــهر رمضــان 17 يونيــو/ حزيــران، وذلــك إثــر حملــة أمنيــة معلنة 

شــّنتها الســلطات األمنيــة عــى رجــال الديــن الشــيعة ومؤّسســاتهم.

بعــد مصــادرة الحكومــة البحرينيــة لترعــات ماليــة متصلــة بفريضــة الخمــس أصــدر . 98

أربعــة مــن كبــار رجــال الديــن الشــيعة يف البحريــن هــم: الشــيخ عيــى أحمــد قاســم 

والســيد عبداللــه الغريفــي والشــيخ عبدالحســن الســري والشــيخ محمــد صالــح 

الربيعــي بيانــاً قالــوا فيــه إن مســاس الســلطات بفريضــة الخمــس هــي اعتــداء صــارخ 

ــران  ــو/ حزي ــوم الســبت 18 يوني ــادر ي ــم الص ــوا يف بيانه ــيعة. وقال ــى مذهــب الش ع

2016 إن »فريضــة الخمــس مــن ُمســلَّاِت املذهــب الشــيعي اإلمامــي«، كــا أن 

ــوا  ــب«، وقال ــتهداٌف للمذه ــو اس ــّمى ه ــت أّي مس ــة وتح ــذه الفريض ــتهداف ه »اس

»منــذ عــر األمئــة مــن أهــل البيــت )ع( والشــيعة ميارســون هــذه الفريضــة، واســتمرت 

ــوا جهــًدا  ــن مل يأل ــاء الَّذي ــة وإرشاف الفقهــاء األمن عــر التاريــخ وال زالــت قامئــة برعاي

يــن، ومصالــح املســلمن، واالبتعــاد  يف توظيــف أمــوال الخمــس يف خدمــِة أهــداف الدِّ

بهــا عــن كلِّ مــا يــر بهــذه األهــداف واملصالــح، بــل يــرون أنَّ أيَّ توظيــف ال ينســجم 

ــح املســلمن هــو مــن املحرمــات واملنكــرات  مــع أغــراض الرشيعــة، وال يحمــي مصال

املغلَّظــة«.

وأن »اســتهداف هــذه الفريضــة وتحــت أّي مســّمى هــو اســتهداٌف للمذهــب، واعتــداٌء 

ــاق والدســتور ووفــق كل  ــة وفــق امليث ــة املكفول ــة املارســة املذهبي صــارٌخ عــى حري

املواثيــق الّدوليــة«.

وتابعــوا »نرفــض كل الرفــض أيَّ مســاٍس بهــذه الحريــة، كــا أنَّــه لــن نســمح ألنفســنا 

ــادق )ع( يف أْن نتفــاوض مــع أيِّ جهــة يف هــذا الشــأن  أْن نكــون وكاء عــن اإلمــام الصَّ

ــا. وكذلــك لــن نســمح ألنفســنا أْن نفــرِّط يف توظيــف أمــوال  ــا ومذهبيً املحســوم فقهيً

يــن ومصالــح املســلمن«. الخمــس توظيًفــا يخــدم أهــداف الدِّ
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الحكومــة البحرينيــة ردت عــى بيــان رجــال الديــن الشــيعة بالتأكيــد عــى »أن الغــرض . 99

األســاس مــن مرســوم جمــع املــال هــو للتحقــق مــن مرشوعيــة مصــدر هــذه األمــوال 

وكذلــك مرشوعيــة أوجــه الــرف التــي يقــوم بهــا مــن يتولــون هــذا النشــاط«.

ــع . 100 ــص جم ــات تراخي ــد طلب ــب قي ــس مكت ــران، رصح رئي ــو/ حزي ــك، ويف 16 يوني  كذل

املــال لألغــراض الدينيــة يف وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف الدكتــور محمــد 

طاهــر القطــان، بأن »األغــراض الدينيــة املرشوعــة التــي تناولهــا املرســوم والتــي تشــمل 

الــزكاة والصدقــات والخمــس ال يتدخــل املكتــب يف كيفيــة الــرف أو تحديــد أولوياتهــا 

ــد التحقــق مــن  ــاط بالقامئــن بهــذا النشــاط ويتوقــف املكتــب عن حيــث إن ذلــك من

مرشوعيــة وســيلة الجمــع وطريقــة الــرف فقــط«.

ــار  ــون يف إط ــم القان ــزام بحك ــال االلت ــع امل ــن يف جم ــراد الراغب ــب »األف ــا املكت ودع

ــان إىل  ــرع واالطمئن ــى الت ــاس ع ــك يشــجع الن ــث إن ذل ــة حي ــن الشــفافية والعلني م

ــق  ــب أن تتحق ــي يج ــه والت ــوال الل ــي أم ــي ه ــم والت ــه رصف أمواله ــة أوج مرشوعي

ــا«. )23( ــل به ــا يتص ــة كل م ــن مرشوعي ــة م الدول

 النيابــة العامــة ويف ســابقة مــن نوعهــا وصفــت دفــع األمــوال والترعات مثــل الصدقات . 101

والــزكاة والخمــس التــي تعــد مــن أساســيات الديــن اإلســامي وفرائضــه؛ وصفتهــا بأنهــا 

»جمــع األمــوال بغــر ترخيص وغســاً لألمــوال«.

ــات  ــأن التحقيق ــران، ب ــو/ حزي ــي يف 19 يوني ــد املال ــس النيابة محم ــث رصح رئي حي

حتــى حينه »بينــت عــن إجــراء بعــض املتهمــن عمليــات مرفيــة عــى األمــوال 

املودعــة بحســاباتهم البنكيــة ومبخالفــة الضوابــط القانونيــة املقــررة يف هــذا الشــأن، يف 

حــن أســفرت التحقيقــات والتحريــات عــن أن رجــل الديــن الــذي ثبــت وجــود أمــوال 

طائلــة يف حســاباته الشــخصية، قــد درج عــى عــدم إيــداع كافــة مــا يجمعــه مــن أمــوال 

بتلــك الحســابات، إمنــا يحتفــظ بهــا يف حيازتــه الشــخصية وال يبــادر بإيداعهــا الحســابات 

ــا لهــذا الغــرض،  ــي كان قــد فتحه ــة والت ــاً بقــرار النياب ــا حالي ــة املتحفــظ عليه املرفي

ــداع والســحب  ــة باإلي ــة املتعلق ــة واملرفي ــة األمني ــن الرقاب ــات م ــك بقصــد اإلف وذل

واملقــررة مبوجــب القانــون«.

 http://www.bna.bh/portal/news/732824 ،23 . وكالة انباء البحرين

http://www.bna.bh/portal/news/732824


تسلسل األحداث68

وأوضــح أن »التحقيقــات كشــفت أيضــاً عــن متكنــه مــن إرســال جانــب كبــر مــن املبالــغ 

املاليــة التــي يجمعهــا والتــي يف حيازتــه الشــخصية إىل إيــران والعــراق متجــاوزاً بذلــك 

قواعــد التحويــل واإلفصــاح، وقــد وصلــت تلــك املبالــغ إىل جهــات ومنظــات يف الخــارج 

مناهضــة ململكــة البحريــن«. 

وذكــر بــأن التحريات بينــت »قيــام رجــل الديــن بفتــح وإدارة مكتــب لجمــع األمــوال 

مــن خالــه دون الحصــول عــى ترخيــص بفتحــه وإدارتــه يف هــذا النشــاط، وكان ذلــك 

ــع  ــا يك يضطل ــار إليه ــة املش ــات الخارجي ــات واملنظ ــات الجه ــه لتوجيه ــتجابة من اس

بــدور ســيايس مؤســي يف البحريــن بصبغــة دينيــة«. وقــال رئيــس النيابــة إنــه »ســيُعلن 

عــن أســاء الجهــات واملنظــات التــي تلقــت األمــوال مــن رجــل الديــن فــور إنجــاز 

ــي  ــة الت ــي الرسي ــة ولدواع ــاً عــى األدل ــك حفاظ ــايئ وذل ــا بشــكل نه ــة إجراءاته النياب

ــة«)24( تتطلبهــا التحقيقــات يف هــذه املرحل

الجنســية . 102 البحرينيــة يف اإلثنــن 20 يونيــو/ حزيــران إســقاط  الســلطات   قــررت 

البحرينيــة عــن زعيــم الغالبيــة الشــيعية يف البحريــن الشــيخ عيــى قاســم، وجــاء قــرار 

ــة  ــة شــنتها الســلطات ضــد املعارضــة والطائف ــام مــن حمل إســقاط الجنســية بعــد أي

الشــيعية التــي تضمنــت إغــاق الوفــاق، وحــل جمعيتــي التوعيــة والرســالة اإلســاميتن، 

واســتدعاء عــدد واســع مــن رجــال الديــن الشــيعة، صاحــب ذلــك هجمــة إعاميــة مــن 

صحــف مواليــة للحكومــة ضــد الشــيخ عيــى قاســم. وقــد بــدأ اعتصــام مفتــوح أمــام 

 http://bna.bh/portal/news/732876 ،24  . وكالة انباء البحرين

إن وصــف النيابــة العامــة جمــع األمــوال والتــي تشــمل الــزكاة والصدقــات 

ــو  ــوال ه ــالً لألم ــص أو غس ــر ترخي ــوال بغ ــاً لألم ــا جمع ــس بوصفه والخم

مخالــف للقانــون ولترشيعــات الرشيعــة اإلســالمية التــي تجيــز تلقــي 

ــرشوط  ــالف ال ــد أو رشط خ ــن دون قي ــر م ــه الخ ــا يف أوج ــوال ورصفه األم

ــة. ــط الرشعي والضواب

http://bna.bh/portal/news/732876


تسلسل األحداث69

منــزل الشــيخ عيــى احتجاجــاً عــى ســحب جنســيته أدى لفــرض حصــار عــى منطقــة 

الــدراز، واعتقــال الكثريــن ومحاكمتهــم بســبب مشــاركتهم يف هــذا االعتصــام. )مزيــد 

مــن التفاصيــل يف موضــوع ســحب جنســية الشــيخ عيــى قاســم(

ــات . 103 ــان للمراجع ــب البي ــران، مكت ــو/ حزي ــاء 21 يوني ــن يف الثاث ــوات األم ــت ق  دهم

الدينيــة التابــع إىل الشــيخ عيــى أحمــد قاســم الواقــع يف منطقــة كرانــة غــريب املنامــة، 

ــش  ــوا بتفتي ــه، وقام ــر أبواب ــب بتكس ــت املكت ــي دهم ــة الت ــوات األمني ــت الق وقام

الشــقق املوجــودة يف الطوابــق العليــا التــي يوجــد فيهــا املكتــب والتــي يســكن فيهــا 

ــة. ــوم ديني ــة عل ــون وطلب مواطن

 يف 22 يونيــو/ حزيــران نقلــت وكالــة أنبــاء رويــرز بخصــوص تقريــر الخارجيــة . 104

ــب  ــاء عــى طل ــق بن ــة تقــي الحقائ ــات لجن ــن لتوصي ــذ البحري ــن تنفي ــة ع األمريكي

ــات بســيوين،  ــر أن البحريــن مل تنفــذ عــدداً مهــاً مــن توصي ــد التقري الكونغــرس، وأكّ

مبــا فيهــا التوصيــات املتعلقــة بحايــة الحريــة يف التعبــر مبــا فيهــا املعارضــة الســلمية، 

وجــاء يف التقريــر أن جهــود البحريــن للمصالحــة الوطنيــة بعــد أن ســحقت احتجاجــات 

2011 قــد توقّفــت، وأضــاف أنــه مــازال هنــاك املزيــد أمــام البحريــن إلمتــام اإلصاحــات 

املــوىص بهــا مــن اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق.
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 قبــل يومــن مــن ذكــرى استشــهاد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب التــي يحييهــا الشــيعة . 105

يف البحريــن؛ اســتدعت الســلطات األمنيــة يف األربعــاء 22 يونيــو/ حزيــران عــدداً مــن 

رؤســاء الحســينيات وأبلغتهــم أنهــا ســوف تســتهدف مواكــب العــزاء يف حــال تضمنــت 

مواقــف سياســية. وقالــت إنهــا لــن تتــورع عــن اســتخدام القــوة ضــد املعزيــن إذا مــا 

تــم رفــع صــور للزعيــم الروحــي للشــيعة الشــيخ عيــى قاســم الــذي جردتــه الحكومــة 

مــن جنســيته قبــل أســبوع.

 اســتدعت الســلطات األمنيــة الخميــس 23 يونيــو/ حزيــران، رجــال ديــن شــيعة بارزيــن . 106

ــايئ )املنحــل يف 2014( الشــيخ  ــس اإلســامي العل ــس املجل ــب رئي ــق هــم: نائ للتحقي

ــزايك،  ــايئ الشــيخ فاضــل ال ــس العل ــة يف املجل ــة املركزي محمــود العــايل، وعضــو الهيئ

والنائــب الســابق عــن كتلــة الوفــاق الشــيخ حمــزة الديــري، والشــيخ منــر املعتــوق، 

الذيــن تــم اســتدعاؤهم للتحقيــق يف مركــز رشطــة البديــع وتــم اإلفــراج عنهــم الحقــاً، 

ــم،  ــى قاس ــيخ عي ــزل الش ــام من ــوح أم ــام املفت ــة باالعتص ــى صل ــتدعاء ع ــذا االس ه

احتجاجــاً عــى إســقاط الســلطات لجنســيته. وقــد متــت محاكمــة كثــر مــن الناشــطن 

عــى خلفيــة هــذا االعتصــام.

 يف ســياق تريــر الحملــة األمنيــة عــى املعارضــة واملعارضــن املطالبــن باإلصــاح . 107

والدميقراطيــة، نــرشت وكالــة أنبــاء البحريــن يف 26 يونيــو/ حزيــران، تريحــاً لرئيــس 

وزراء البحريــن خليفــة بــن ســلان آل خليفــة الــذي تطالــب فعاليــات سياســية 

بتغيــره، قــال فيــه »إن الحكومــة ماضيــة يف حزمهــا ولــن يثنيهــا أحــد عــن عزمهــا يف 

اجتثــاث اإلرهــاب واملحرضــن عليــه وضــان أمــن الوطــن واســتقراره«، الفتــا ســموه إىل 

أن اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا مؤخــرا عــززت مــن وحــدة املواطنــن الغيوريــن عــى 

مصلحــة وطنهــم، وأن الحكومــة مســتمرة يف الحــزم والحســم مــع اإلرهــاب فــا عــودة 

ــاهل«. )25( ــوراء وال تس لل

جــاء هــذا التريــح أثنــاء اســتقباله عــدداً مــن كبــار املســؤولن، وشــخصيات اجتاعيــة 

وإعاميــة ورجــال أعــال.

 http://www.bna.bh/portal/news/733943 ،25 . وكالة أنباء البحرين

http://www.bna.bh/portal/news/733943
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ــة . 108 ــة طيب ــران املواطن ــو/ حزي ــة فجــر األحــد 26 يوني ــن البحريني ــوات األم ــت ق  اعتقل

ــد  ــة، وق ــزة إلكروني ــادرة أجه ــه ومص ــت بتفتيش ــا، وقام ــم منزله ــد ده ــاعيل بع إس

قضــت املحكمــة يف 31 أغســطس/ آب 2016 بحبســها ملــدة عــام وغرامــة مقدارهــا ألف 

دينــار بســبب تغريــدات عــى موقــع التواصــل االجتاعــي تويــر، إذ اتهمتهــا املحكمــة 

بإهانــة امللــك والتحريــض عــى كراهيــة النظــام.

 اعتقلــت الســلطات البحرينيــة األحــد 26 يونيــو/ حزيــران، عضــو شــورى الوفــاق محمد . 109

مهــدي العكــري أثنــاء مغادرتــه منطقــة االعتصــام املفتــوح يف منطقــة الــدراز أمــام منزل 

الشــيخ عيــى قاســم، وقــد بــررت الســلطات األمنيــة اعتقالــه بحجــة اســتكال عقوبــة 

ســابقة بالحبــس تبقــى منهــا 17 يومــا. 

ــة  ــل يف مدين ــاق، اعتق ــة الوف ــورى جمعي ــو يف ش ــيايس وعض ــط س ــو ناش ــري ه والعك

املنامــة يف الرابــع مــن ينايــر/ كانــون الثــاين 2015 مــن قبــل قــوات األمــن التــي كانــت 

منتــرشة يف املنطقــة ملنــع تظاهــرات دعــا إليهــا نشــطاء عــى مواقــع التواصــل االجتاعي 

عــى خلفيــة اعتقــال أمــن عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ عــي ســلان.

وقــد أفــاد العكــري بأنــه ويف أثنــاء مــروره يف أحــد شــوارع املنامــة بالقــرب مــن قــوات 

األمــن التــي كانــت تســتجوب املــارة ملنــع احتشــاد النــاس والتظاهــر، تــم توقيفــه وتــم 

تقييــده مــن الخلــف بطريقــة مؤملــة، وتــم رش رذاذ الفلفــل يف عينــه، وتعــرض للــرب 

باأليــدي والــركل باألرجــل فضــاً عــن تعرضــه للســب والشــتم، وبعــد إدخالــه املركبــة 

األمنيــة تــم رش رذاذ الفلفــل يف عينــه وفمــه مــرة أخــرى، وبعــد يومــن مــن اعتقالــه 

ــق  ــة التحقي ــام عــى ذم ــي أمــرت بحبســه ســبعة أي ــة الت ــة العام ــه للنياب متــت إحالت

بتهمــة التجمهــر وأعــال الشــغب بغــرض إتــاف املمتلــكات العامــة والخاصــة بالرغــم 

مــن عــدم وجــود مظاهــرة أو تجمــع يف الوقــت الــذي تــم فيــه اعتقالــه. 

وبعدهــا متــت إحالتــه للمحكمــة بتاريــخ 21 ينايــر/ كانــون الثــاين 2015، والتــي قضــت 

بحبســه ســتة أشــهر بالتهــم ذاتهــا التــي وجهتهــا لــه النيابــة العامــة وذلــك يف الجلســة 

ــو/  ــة. ويف 14 يوني ــم املرافع ــه بتقدي ــن دون الســاح ملحامي ــه م ــن محاكمت ــة م الثاني

ــع  ــه م ــل إقامت ــان مح ــبيله بض ــاء س ــتئنافية إخ ــة اس ــررت محكم ــران 2015 ق حزي

ــه  ــذي أصدرت ــه وال ــذي يقضي ــم ال ــن الحك ــق م ــه مل يتب ــع أن ــة، م ــتمرار املحاكم اس

ــط. ــاً فق ــة الدرجــة األوىل إال 17 يوم محكم
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ــة . 110 ــاة فخري ــر؛ أدت لوف ــأنها التقاري ــت بش ــكوك وتضارب ــا ش ــت حوله ــة حام  يف حادث

ــة  ــات حقوقي ــت منظ ــد دع ــا، وق ــة أطفاله ــاً( وإصاب ــن )42 عام ــد حس ــلم أحم مس

ــاالت. ــن يف كل الح ــه البحري ــتجيب ل ــا ال تس ــو م ــفاف، وه ــد وش ــق محاي ــراء تحقي بإج

وزارة الداخليــة أعلنــت يف بيــان لهــا عــن تفجــر عبــوة محليــة الصنــع يف مســاء الخميس 

30 يونيــو/ حزيــران »أودى بحيــاة مواطنــة وإصابــة 3 أطفــال كانــوا برفقتهــا يف الســيارة 

إثــر تعرضهــم أثنــاء مرورهــم لشــظايا التفجر«.

ووقــع الحــادث بالقــرب مــن فــرع لبنــك املســتقبل اإليــراين يف منطقــة العكــر الرشقــي 

الــذي أعلنــت الســلطات عــن تجميــد حســاب فيــه قالــت إنــه يحــوي مبلــغ 10 مايــن 

ــارة  ــي يف إش ــي مح ــع دين ــا إىل مرج ــود ملكيته ــي تع ــس الت ــوال الخم ــي أم دوالر ه

للشــيخ عيــى قاســم، وكان مــرف البحريــن املركــزي قــد أعلــن يف 1 مايــو/ أيــار 2015 

عــن إخضــاع بنــك املســتقبل ورشكــة التأمــن اإليرانيــة تحــت إدارتــه.

وقــال العضــو الســابق يف تجمــع الوحــدة الوطنيــة )جمعيــة مواليــة للحكومــة( عــادل 

عــي عبداللــه »انفجــار نوعــي الليلــة يف البحريــن يف بنــك املســتقبل«.
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إال أن إفــادات أخــرى قالــت إن ســيارة القتيلــة تعرضــت إلطاق نــار أثناء مرور شــخصية 

مهمــة بالشــارع نفســه، فيــا انفــرد حســاب »الشــاووش« الــذي يديــره أحــد عنــارص 

األمــن العاملــن يف جهــاز األمــن الوطنــي البحرينــي بنــرش النبــأ األويل للحــادث لحظــة 

وقوعــه عــى شــبكة التواصــل االجتاعــي »تويــر« مــع تضمينــه تفاصيــل عــاد وحذفهــا 

يف وقــت الحــق. إذ قــال »تفجــر إرهــايب يســتهدف شــخصية كبــرة يف البحريــن« قبــل 

ــان وزارة  ــة يف بي ــة املتضمن ــص الرواي ــه ويكتفــي بن ــاً لحــذف تغريدات أن يســارع الحق

الداخليــة، وهــي الخطــوة التــي أثــارت العديــد مــن الشــكوك حــول الحادثــة. 

ــار تفجــر أو حصــول  ــة آث ــي نــرشت للحــادث أي ــة الت ــل الصــور األولي وال يظهــر تحلي

ــاة. حــروق يف ســيارة املتوف
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يوليو / تموز

ــادي يف . 111 ــن عــن القي ــة يف البحري ــو/ متــوز أفرجــت الســلطات األمني ــن يولي  يف األول م

جمعيــة الوفــاق الوطنــي ورئيــس مجلــس بلــدي العاصمــة الســابق مجيــد ميــاد، بعــد 

انتهــاء مــدة محكوميتــه، وكانــت محكمــة أول درجــة قــد قضــت بحبــس ميــاد ســنتن 

ــاً سياســية، إال أن محكمــة االســتئناف خففــت الحكــم إىل الســجن ســنة  إللقائــه خطب

واحــدة، ضمــن محاكــات غابــت عنهــا معايــر املحاكــات العادلــة.

ــة . 112 ــات تضامني ــة ووقف ــرات احتجاجي ــن مس ــن يف البحري ــن املواطن ــات م ــم املئ  نظ

ــع  ــو/ متــوز، ورف ــاء 6 يولي ــق األربع ــد الفطــر املواف ــن عي ــاح األوىل م يف ســاعات الصب

املحتجــون شــعارات مناهضــة للنظــام، كــا أعلنــوا عــن تضامنهــم مــع الشــيخ عيــى 

ــوا  ــاالت، وطالب ــتمرار االعتق ــون باس ــدد املحتج ــيته، ون ــاع جنس ــوا بإرج ــم، وطالب قاس

ــى  ــيخ عي ــع الش ــة م ــات تضامني ــم لوقف ــد تنظي ــم رص ــن، وت ــاق رساح املعتقل بإط

قاســم، واملعتقلــن السياســين يف مناطــق عديــدة منهــا: »صــدد، املالكيــة، البــاد 

القديــم، باربــار، أبوصيبــع، الشــاخورة، املــرخ وتوبــي«، فضــاً عــن مســرات وفعاليــات 

ــايل،  ــى، ع ــرزكان، املص ــة، ك ــرة - الخارجي ــفالة، س ــرة - س ــن »س ــة يف كل م احتجاجي

ــوري«. ــص وب ــة، جدحف ــهلة الجنوبي الس

 عــى خلفيــة الحصــار الــذي تشــهده منطقــة الــدراز، قالــت صحيفــة الوســط البحرينيــة . 113

األربعــاء 6 يوليــو/ متــوز، إن العديــد مــن أهــايل الــدراز القاطنــن خــارج قريتهــم قامــوا 

ــم مل  ــدراز، إال أنه ــول ال ــم بدخ ــاح له ــم الس ــن أن يت ــم األم، آمل ــيء إىل قريته باملج

يتمكنــوا، والبعــض منهــم بذلــوا العديــد مــن املحــاوالت، وظلــوا يتنقلــون مــن منفــذ 

ــم، إال  ــدة أرسه ــول ومعاي ــون يف الدخ ــم يفلح ــار، لعله ــس الح ــط الطق ــر وس إىل آخ

ــدة  ــن معاي ــم م ــن دون متكنه ــم م ــادوا إىل منازله ــل، فع ــاءت بالفش ــم ب أن محاوالته

ــر  ــل الكث ــذي ســبب امتعاضــاً واســعاً مــن قب ــر ال ــة، األم أهاليهــم وأقاربهــم يف القري

ــدراز. مــن األرس يف ال

منــذ الحصــار التــي تفرضــه الســلطات األمنيــة عــى الــدراز أغلقــت الســلطات جميــع 

ــي  ــط لقاطن ــا فق ــن خاله ــط، تســمح م ــن فق ــى منفذي ــت ع ــدراز، وأبق مداخــل ال

الــدراز بالدخــول، منعــاً الحتشــاد املواطنــن أمــام منــزل الشــيخ عيــى قاســم والــذي 

يشــهد اعتصامــاً مفتوحــاً.
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 دان الرملــان األورويب يف جلســة الخميــس 7 يوليــو/ متــوز بأغلبيتــه الســاحقة إجــراءات . 114

ــت بتشــديد  ــي متثل ــا ضــد املعارضــة، والت ــا يف حملته ــي اتخذته ــن األخــرة الت البحري

ــة أمــن عــام الوفــاق الشــيخ عــي ســلان، وإغــاق الوفــاق، اعتقــال الحقوقــي  عقوب

ــا  ــن الجنســية وقضاي ــى قاســم م ــه الشــيخ عي ــة الل ــد آي ــل رجــب، تجري ــارز نبي الب

أخــرى.

وصــوت عــى القــرار باملوافقــة 606 مــن نــواب الرملــان األورويب مــن أصــل 659 حــروا 

ــبة  ــغ نس ــم، ليبل ــرون تحفظه ــجل 6 آخ ــا س ــاً، في ــرار 47 نائب ــض الق ــة، ورف الجلس

ــة مــن الحضــور. ــة البحريــن يف الجلســة نحــو 92 باملئ املوافقــن عــى إدان

وقــال بيــان صــادر عــن برملــان االتحــاد األورويب إنــه يجــدد إدانتــه الشــديدة »لحملــة 

القمــع املســتمرة ضــد املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان، واملعارضــة السياســية واملجتمــع 

املــدين، فضــاً عــن وضــع القيــود عــى الحقــوق األساســية يف البحريــن«.

ودعــا الرملــان األورويب إىل »اإلفــراج الفــوري وغــر املــرشوط عــن املدافــع البــارز عــن 

حقــوق اإلنســان نبيــل رجــب، وأمــن عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ عــي ســلان وغرهم 

مــن النشــطاء يف مجــال حقــوق اإلنســان الذيــن ســجنوا عــى خلفيــة مارســتهم لحقهــم 

يف حريــة التعبــر والتجمــع وتكويــن الجمعيــات، مــع إســقاط التهــم املوجهــة إليهــم«.

ــع  ــامة جمي ــن وس ــان أم ــؤولية ض ــل مس ــة تتحم ــة البحريني ــاف »إن الحكوم وأض

املواطنــن بغــض النظــر عــن وجهــات نظرهــم السياســية أو انتاءاتهــم، ويعتقــد أعضــاء 

الرملــان األورويب أن االســتقرار عــى املــدى الطويــل للبحريــن ميكــن فقــط أن يتحقــق 

مــن خــال بنــاء مجتمــع تعــددي يحــرم التنــوع«.

ــة  ــن مكافح ــتخدام قوان ــن »اس ــاص م ــكل خ ــه بش ــن قلق ــان األورويب ع ــّر الرمل وع

ــط  ــيلة للضغ ــية كوس ــقاط الجنس ــوص إس ــه الخص ــى وج ــن، وع ــاب يف البحري اإلره

الســيايس والعقــاب، وندعــو ســلطات البحريــن لتعديــل قانــون الجنســية وإعــادة 

ــان  ــوق اإلنس ــن حق ــون ع ــم املدافع ــن فيه ــخص، مب ــن 300 ش ــر م ــية إىل أك الجنس

ــان  ــم تجريدهــم ظل ــن ت ــة الذي ــات الديني ــار املرجعي ــون وكب والسياســيون والصحافي

منهــا«. )26(

 http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160701IPR34497 ،26 . بيان االتحاد االورويب

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160701IPR34497
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 تعقيبــاً عــى مــا نرشتــه صحيفــة الوســط البحرينيــة بخصــوص غيــاب مظاهــر العيــد . 115

يف منطقــة الــدراز وعــدم متكــن أقــارب أهــايل الــدراز املقيمــن خارجهــا مــن معايــدة 

أقاربهــم؛ رصح مديــر عــام مديريــة رشطــة املحافظــة الشــالية الخميــس 7 يوليــو/ متوز 

ــم،  ــدراز، ليســوا ممنوعــن مــن الدخــول أو الخــروج مــن قريته ــة ال ــأن أهــايل قري »ب

ــاً، تعــود إىل تجمــع غــر قانــوين  منوهــاً إىل أن إجــراءات ضبــط الحركــة املطبقــة حاليّ

ــة، رضورة تحــري  ــة بوســائل اإلعــام كاف ــام املديري ــر ع ــة«، وأهــاب مدي داخــل القري

ــة  ــزام باملهني ــة واســتقاء املعلومــات مــن مصادرهــا الرســمية، وااللت ــة واملوضوعي الدق

ــن  ــائعات م ــرش ش ــدم ن ــؤولة وع ــمية املس ــات الرس ــوع إىل الجه ــب الرج ــي تتطل الت

شــأنها املســاس باألمــن والســلم األهــي.

 يف الســياق ذاتــه قالــت صحيفــة الوســط البحرينيــة إن عــدداً مــن املحــات التجاريــة . 116

املحاذيــة للشــارع العــام مبنطقــة الــدراز تــررت بشــكل كبــر مــن اإلجــراءات األمنيــة 

ــزل  ــام من ــوح أم ــدء اعتصــام مفت ــد ب ــا الســلطات بع ــي اتخذته ــي( الت )الحصــار األمن

الشــيخ عيــى قاســم احتجاجــاً عــى إســقاط جنســيته.

ــا  ــن الراجــع الحــاد يف مبيعاته ــع هــذه املحــات تعاين م ــة أن جمي ــت الصحيف وأضاف

وتقدمــت ببــاغ رســمي للجهــات األمنيــة، فيــا قــرر بعضهــم إغــاق املحــات، وآخــرون 

يفكــرون يف مثــل هــذا الخيــار »ففــي ظــل تراجــع املبيعــات الحــاد فــإن املحــات ملتزمة 
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بدفــع اإليجــارات الشــهرية ورصف رواتــب موظفيهــا وغرهــا مــن االلتزامات ويســتغيث 

أصحــاب تلــك املحــات بــرورة إيجــاد حــل ملعاناتهــم«. )27(

 أعلــن أمئــة الجمعــة والجاعــة يف البحريــن، عــن اســتئناف الصاة يف املســاجد الشــيعية . 117

ــن  ــد نحــو 4 أســابيع م ــدراز، بع ــع الصــادق بال ــا جام ــا فيه ــا مب ــة ويومه ــة الجمع ليل

التوقــف بســبب ضغــوط وتهديــدات مارســتها الســلطة منهــا: منــع أكــر صــاة للشــيعة 

ــد  ــن الشــيخ محم ــة رجــل الدي ــام الجمع ــع إم ــرار مين ــع الصــادق، وإصــدار ق يف جام

صنقــور مــن الصــاة والخطابــة، فضــاً عــن اســتدعاء رجــال ديــن آخريــن للتحقيــق.

ــة يف  ــة والجاع ــوات الجمع ــوز، صل ــو/ مت ــة 15 يولي ــادت يف الجمع ــك، ع ــوء ذل يف ض

الجوامــع واملســاجد الشــيعية، وقــاد الشــيخ محمــد صنقــور أكــر صــاة جمعــة يف جامع 

الــدراز، حيــث طالــب الســلطة مببــادرة لتريــد األجــواء واســتعادة الثقــة مــع الشــعب.

 يف األربعــاء 13 يوليــو/ متــوز، صــدر عــن ملــك البحريــن حمــد بــن عيــى آل خليفــة . 118

أربعــة مراســيم، ونـَـصَّ املرســوم األول رقــم 61 عــى تعديــل بعــض أحــكام املرســوم رقــم 

69 لســنة 2004 بإعــادة تنظيــم وزارة الداخليــة، فيــا نــصَّ املرســوم الثــاين رقــم )62( 

عــى تعيــن مديريــن عاّمــن يف وزارة الداخليــة، تضّمــن تعيــن 16 مديــراً، مــن بينهــم 

ــد  ــام، والعمي ــن الع ــس األم ــاً لرئي ــة نائب ــد آل خليف ــن أحم ــة ب ــد خليف ــن العمي تعي

ــد  ــة، والعمي ــث واملتابع ــذ والبح ــاعداً للمناف ــاً مس ــنان وكي ــح الس ــن صال عبدالرحم

إبراهيــم حســن الشــيب آمــراً لألكادمييــة امللكيــة للرشطــة، والعميــد شمســان عبداللــه 

البوعينــن وكيــاً مســاعداً للشــؤون اإلداريــة.

ــراً  ــه مدي ــذي تــم تعيين وخليفــة بــن أحمــد آل خليفــة، فضــاً عــن يوســف العــريب ال

عامــاً لــإلدارة العامــة لإلصــاح والتأهيــل )إدارة الســجون(، هــا مــن الضبــاط املتورطــن 

يف االنتهــاكات بحــق العديــد مــن املواطنــن واملعتقلــن.

 أصــدرت النيابــة الخميــس 14 يوليــو/ متــوز، قــراراً بتوقيــف املواطــن عــي عبدالرحيــم . 119

ــة  ــة العام ــد اســتدعائه للنياب ــك بع ــل، وذل ــم ســوق العم ــة تنظي ــر يف هيئ وهــو مدي

للتحقيــق معــه بتهمــة املشــاركة يف االعتصــام املفتــوح أمــام منــزل الشــيخ عيــى قاســم 

يف الــدراز.

 http://www.alwasatnews.com/news/1135352.html ،27 . صحيفة الوسط البحرينية

http://www.alwasatnews.com/news/1135352.html
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جــاء هــذا االســتدعاء بعــد قيــام موالــن للحكومــة بنــرش صــورة للمواطــن عــي 

عبدالرحيــم، مأخــوذة مــن رشيــط فيديــو، وهــو يحمــل صــورة الشــيخ عيــى قاســم، 

واتهمــوه بأنــه مشــارك يف االعتصــام القائــم يف الــدراز، وكان مــن بــن مــن نــرشوا الصــورة هو 

النائــب جــال بوحســن، الــذي طالــب علنــاً باعتقالــه، واتهمــه بالخيانــة، وكذلــك فعــل عدد 

مــن املغرديــن املوالــن للنظــام الذيــن قــادوا حملــة تحريضيــة علنيــة ضــد عبدالرحيــم.

أســلوب التشــهر ونــرش صــور املعتصمــني واملحتجــني، واإلبــالغ عنهــم، 

والتحريــض عــى قتلهــم أو ســجنهم وفصلهــم عــن أعالهــم، هــو أســلوب 

ــه  ــة، وقــد وثقــه ذلــك كل شــائع بــني منــارصي الحكومــة وأجهزتهــا اإلعالمي

تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، الــذي أشــار إىل قيــام 

ــي شــجعت عــى  ــث عــدد مــن الرامــج الت ــن الرســمي بب ــون البحري تلفزي

ــة شــملت مواقــع  ــك ضمــن حمــالت إعالمي ــني، وذل انتهــاك حقــوق املواطن

ــعة  ــاالت واس ــن اعتق ــني، وأدى لش ــاد املعارض ــي الضطه ــل االجتاع التواص

ــة  ــات، وفصــل قراب ــدرت باملئ ــام 2011، ق ضــد النشــطاء واملحتجــني يف الع

ــم. ــن أعاله 4000 م

 قــال املحامــي العــام األول أحمــد الــدورسي املحامــي يف تريــح لــه الســبت 16 يوليــو/ . 120

متــوز، إنــه »بشــأن وقائــع جمــع األمــوال بغــر ترخيــص وغســل األمــوال غــر املرشوعــة 

واملنســوبة إىل عــدد مــن الجمعيــات األهليــة وبعــض األشــخاص، فــإن النيابــة العامــة 

ــة  ــا إىل املحكم ــاث قضاي ــة ث ــررت إحال ــع وق ــك الوقائ ــا يف تل ــزت تحقيقاته ــد أنج ق

املختصــة«.

التفاصيل يف موضوع املاحقات القضائية )قضية فريضة الخمس(
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 يف إطــار اســتهداف رجــال الديــن وخطبــاء الجمعــة الشــيعة، اســتدعت وزارة الداخليــة . 121

ــام  ــدان، إم ــي حمي ــيخ ع ــيعي الش ــن الش ــل الدي ــوز، رج ــو/ مت ــة يف 16 يولي البحريني

جاعــة جامــع الزهــراء يف منطقــة مدينــة حمــد للتحقيــق معــه، وقــررت منعــه مــن 

الخطابــة وإمامــة الصــاة.

 كذلــك، ويف إطــار اســتهداف رجــال الديــن وخطبــاء الجمعــة الشــيعة احتجــزت . 122

الســلطات األمنيــة يف األحــد 17 يوليــو/ متــوز، إمــام أكــر جمعــة يف البحريــن الشــيخ 

محمــد صنقــور الــذي صــى خلفــه اآلالف قبــل ذلــك يف الجمعــة 15 متــوز/ يوليــو، بعــد 

أربعــة أســابيع مــن توقــف الصــاة بفعــل إجــراءات مارســتها الســلطات بحــق الشــيعة.

وبعــد يــوم مــن احتجــازه أفرجــت النيابــة العامــة عنــه بضــان محــل إقامتــه، بعــد أن 

ــص،  ــة مــن دون ترخي ــة النظــام والخطاب ــض عــى كراهي حققــت معــه بتهمــة التحري

رغــم أن جــل مــا قالــه يف خطابــه موضــوع التهــم يــدور حــول دعوتــه الســلطة للحــوار 

مــع املعارضــة للخــروج مــن األزمــة السياســية التــي تعصــف بالبــاد منــذ 2011.

ــع . 123 ــة م ــة العام ــت النياب ــن، حقق ــة والصحافي ــة الصحاف ــق عــى حري  يف إطــار التضيي

ــة  ــوى مرفوع ــة دع ــى خلفي ــوز، ع ــو/ مت ــد 17 يولي ــعيد يف األح ــة س ــة نزيه الصحافي

ضدهــا مــن هيئــة شــؤون اإلعــام تتهمهــا مبارســة الصحافــة مــن دون ترخيــص، جــاء 

ذلــك بعــد أن ُمنعــت مــن الســفر مــن مطــار البحريــن الــدويل يف 29 يونيــو/ حزيــران 

ــة. ــل الجهــات املعني ــداء أي أســباب مــن قب 2016، مــن دون إب

وترفــض الســلطات البحرينيــة منــح رخــص أو تجديهــا للعديــد مــن الصحافيــن العاملــن 

ــة الفرنســية،  ــون واإلذاع ــلة التلفزي ــة ســعيد مراس ــل نزيه ــة، مث ــاء عاملي يف وكاالت أنب

رغــم أنهــا مراســلة معتمــدة لهــم منــذ ســنوات طويلــة.

ــي الدميقراطــي )وعــد( عــى موقعهــا اإللكــروين أنهــا . 124 ــة العمــل الوطن  أعلنــت جمعي

ألغــت نــدوة كان مقــرراً تنظيمهــا يف مقــر الجمعيــة مســاء األربعــاء 20 يوليــو/ متــوز، 

وذلــك بعــد أن تلقــت الجمعيــة اتصــاالً ورســالة مــن وزارة العــدل تطلــب مــن الجمعية 

االمتنــاع عــن إقامــة نــدوة بعنــوان »إيــران مــن الداخل«، وســببت الــوزارة طلــب اإللغاء 

ــات السياســية التــي تحظــر »التدخــل يف  ــون الجمعي اســتناداً إىل املــادة )13( مــن قان
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الشــؤون الداخليــة للــدول األخــرى«، رغــم أن النــدوة فكريــة وال ميكــن اعتبارهــا تدخــاً 

يف الشــؤون الداخليــة لجمهوريــة إيــران.

 يف 26 يوليــو/ متــوز أعلنــت النيابــة العامــة يف البحريــن أنهــا أمــرت بحبــس عــدد مــن . 125

املغرديــن 15 يومــاً، وجهــت لهــم اتهامــات بالتحريــض عــى كراهيــة النظــام.

ــن إدارة  ــات م ــدة باغ ــة ع ــة العام ــي النياب ــس النيابة بتلق ــد املســلم رئي ورصح محم

مكافحــة الجرائــم اإللكرونيــة، عــن قيــام عــدد مــن األشــخاص بنــرش عــدد مــن 

ــض  ــن التحري ــي، تتضم ــل االجتاع ــع التواص ــد مواق ــاباتهم بأح ــى حس ــات ع التدوين

عــى كراهيــة النظــام الدســتوري للمملكــة، والدعــوة إىل املســرات غــر القانونيــة، وقــد 

بــارشت النيابــة التحقيــق مــع املتهمــن، بعــد القبــض عليهــم وأمــرت بحبســهم خمســة 

ــق. )28( عــرش يومــاً عــى ذمــة التحقي

 ضمــن سلســلة اســتهداف رجــال الديــن اســتدعت الســلطات األمنيــة الشــيخ ســعيد . 126

العصفــور، وهــو مــن قاطنــي منطقــة الــدراز، والــذي تــم توقيفــه صبــاح يــوم الثاثــاء 

19 يوليــو/ متــوز، بعــد تلقيــه إحضاريــة للمثــول يف مركــز الرشطــة مبنطقــة البديــع، كــا 

تــم اســتدعاؤه للمــرة الثانيــة بعــد أســبوع يف الثاثــاء 26 يوليــو/ متــوز.

 يف 19 يوليــو/ متــوز اســتدعت الســلطات األمنيــة الناشــط الســيايس واملنشــد عبدالجبــار . 127

الــدرازي، ملركــز رشطــة البديــع، عــى وقائــع ذات صلــة باالعتصــام الحاصــل يف الــدراز.

 كذلــك، اســتدعت الســلطات األمنيــة يــوم األحــد 24 يوليــو/ متــوز، رجــي الديــن الشــيخ . 128

جاســم الخيــاط، والســيد ياســن املوســوي إىل مركــز رشطــة البديــع للتحقيــق معهــا، 

حيــث تــم إخــاء ســبيل الخيــاط فيــا تــم توقيــف الســيد ياســن املوســوي، وعــرض 

عــى النيابــة العامــة يــوم االثنــن 25 يوليــو/ متــوز، والتــي بدورهــا حولتــه فيــا بعــد إىل 

املحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة والتــي حكمــت عــى املوســوي يف 31 أغســطس/ 

آب بالســجن عامــاً كامــاً.

ــو/ . 129 ــي 23 و24 يولي ــز الخــران ليوم ــة الشــيخ عزي ــت الســلطات األمني ــك، أوقف  كذل

متــوز، بالرغــم مــن أن النيابــة العامــة كانــت قــد قــررت اإلفــراج عنــه، بعــد التحقيــق 

 http://www.bna.bh/portal/news/737326 ،28 . وكالة أنباء البحرين

http://www.bna.bh/portal/news/737326
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معــه يف تهــم تتعلــق باإلســاءة للنظــام الدســتوري أثنــاء إلقائــه خطبــة الجمعــة، حيــث 

أمــرت النيابــة بإخــاء ســبيله بضــان محــل إقامتــه.

 يف 22 يوليــو/ متــوز، اعتقلــت الســلطات األمنيــة يف البحريــن الســيد كاظــم الــدرازي، . 130

أحــد أبــرز وجهــاء الطائفــة الشــيعية يف البــاد وصاحــب مجموعــة رشكات ســيد كاظــم 

الــدرازي للمقــاوالت، إذ اعتقلتــه ســلطات األمــن يف مطــار البحريــن الــدويل بواســطة 

ــة  ــى النياب ــه ع ــع تحويل ــبيله م ــاء س ــرر إخ ــاً ويق ــود الحق ــل أن يع ــار قب ــن املط أم

ــيخ  ــزل الش ــام من ــدراز أم ــن يف ال ــن املعتصم ــة »متك ــه تهم ــت ل ــد وجه ــة، وق العام

عيــى قاســم مــن اســتغال بعــض أماكــه«.

ــن الشــيخ . 131 ــة الشــيعية يف البحري ــم الروحــي للطائف ــة بحــق الزعي  يف خطــوة تصعيدي

ــوز، أوىل  ــو/ مت ــاء 27 يولي ــة يف األربع ــرى الجنائي ــة الك ــدأت املحكم ــم، ب ــى قاس عي

جلســات محاكمــة الشــيخ عيــى قاســم، وذلــك باتهامــات تتعلــق بفريضــة الخمــس 

ــة. الديني

ــم . 132 ــماوي أن الته ــه الش ــي عبدالل ــوين واملحام ــار القان ــد املستش ــك، أك ــياق ذل  ويف س

ــة للدســتور  ــم الروحــي للطائفــة الشــيعية الشــيخ عيــى قاســم منافي املوجهــة للزعي

البحرينــي، وقــال يف تغريــدة أرســلها عــر حســابه يف تويــر 26 يوليــو/ متــوز، إن التهــم 

املوجهــة آليــة اللــه قاســم وفقــا لقانــون جمــع الترعــات لســنة 1956 كيديــة ومنافيــة 

للــادة )22( مــن الدســتور، وتنــص املــادة الدســتورية عــى أن »حريــة الضمــر مطلقــة، 

وتكفــل الدولــة حرمــة ُدور العبــادة، وحريــة القيــام بشــعائر األديــان واملواكــب 

ــد«. ــة يف البل ــاً للعــادات املرعي ــة طبق واالجتاعــات الديني

ــكر . 133 ــة عس ــن يف منطق ــدي الكائ ــان العب ــن صوح ــة ب ــام صعصع ــجد ومق ــرض مس  تع

)املتــوىف ســنة 56 للهجــرة( لاعتــداء والتخريــب األربعــاء 27 يوليــو/ متــوز، والــذي يعــد 

أحــد املواقــع األثريــة يف البحريــن، ومعلــاً مهــاً مــن معــامل الشــيعة فيهــا، وكان قــد 

ــن. ــى أيدي مجهول ــب ع تعــرض مســبقاً للتخري

ــر  ــيئة وغ ــوم مس ــات ورس ــت »كتاب ــا عاين ــة إنه ــط البحريني ــة الوس ــت صحيف وقال

ــام  ــات املق ــق ومحتوي ــال مراف ــب »ط ــة أن التخري ــجد، موضح ــل املس ــة« داخ أخاقي

كافــة، بــدءاً مــن الغرفــة الرئيســية التــي تحــوي املقــام، وصــوالً لســقف املوقــع 
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واملصليــن الخاصــن بالرجــال والنســاء، إىل جانــب العبــث بتمديــدات وصناديــق 

ــاً  ــت مرتع ــي أضح ــع، والت ــرف املوق ــارة يف غ ــة والحج ــدس القام ــع تك ــاء، م الكهرب
للحيوانــات الضالــة«. 29

 يف الســبت 30 يوليــو/ متــوز 2016 أوقفــت الســلطات األمنيــة الســيد مجيــد املشــعل . 134

ــر  ــق بالتجمه ــاً تتعل ــت له ته ــه، وُوجه ــن منزل ــايئ الشــيعي م ــس العل ــس املجل رئي

والتحريــض عــى مخالفــة القانــون، وبعــد محاكمــة افتقــرت ملعايــر املحاكــم العادلــة، 

حكمــت املحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثة يف 31 أغســطس/ آب 2016 بالســجن عامن 

ــة  ــت املحكم ــن األول 2016 حكم ــر/ ترشي ــن أكتوب ــادس م ــعل، ويف الس ــيد املش للس

ذاتهــا بحبــس الســيد مجيــد املشــعل ملــدة ســنة عــى خلفيــة تهــم تتعلــق بالتجمهــر يف 

منطقــة الــدراز، لتصــل مجمــوع أحكامــه لثــاث ســنوات.

 تــويف يف 30 يوليــو/ متــوز، الشــاب املعتقــل حســن جاســم الحايــي )35 عامــاً( داخــل . 135

الســجن مــن جــراء تعرضــه للتعذيــب يف مركــز االحتجــاز بعــد 25 يومــاً مــن احتجــازه، 

وقــد أشــارت عائلتــه إىل أنــه كشــف لهــم قبــل وفاتــه عــن تعرضــه لتعذيــب شــديد يف 
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مبنــى التحقيقــات الجنائيــة، فيــا أشــار بعــض املعتقلــن معــه إىل تعرضــه ألزمــة قلبيــة 

بســبب التعذيــب يف ســجن الحــوض الجــاف، حيــث طالبــوا الرشطــة بنقلــه إىل عيــادة 

الســجن، وتــم نقلــه يف وقــت الحــق إىل مستشــفى الســلانية حيــث تــويف، وقــد طالــب 

والــده باســتصدار أمــر بترشيــح جثانــه ملعرفــة مابســات وفاتــه مــن النيابــة العامــة.

إال أن النيابــة العامــة ويف وقــت الحــق اتهمــت محامــي عائلــة الحايــي بـــ »نــرش أخبــار 

كاذبــة«، بعــد إعانــه أن جثــان الحايــي تضمــن »جروحــاً وكدمــات عــى جســد املتوىف 

تؤكــد مبــا ال يــدع مجــاالً للشــك وجــود شــبهة جنائيــة وراء وفاتــه«.

ــة العامــة حققــت يف  ــان فخــرو إن النياب ــة املحافظــة الشــالية عدن ــال رئيــس نياب وق

واقعــة قيــام محــاٍم بنــرش أمــور كاذبــة بشــأن واقعــة وفــاة أحــد املحبوســن احتياطيــاً 

ــات  ــت تحقيق ــي انته ــوز 2016، والت ــو/ مت ــخ 30 يولي ــاف بتاري ــوض الج ــف الح بتوقي

وحــدة التحقيــق الخاصــة إىل حفظهــا، ملــا ثبــت مــن أن الوفــاة كانــت طبيعيــة ومل تنطــِو 

عــى مثــة شــبهة جنائيــة.
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أغسطس / آب

ــد مــن عنارصهــا يف العاصمــة املنامــة، وأغلقــت املنافــذ . 136 ــة املزي  نــرشت وزارة الداخلي

املؤديــة ملقــرة الحــورة ملنــع ختــام عــزاء حســن الحايــي الــذي تــويف مــن جــراء تعرضــه 

التعذيــب فــرة اعتقالــه، وحــارصت القــوات مقــرة الحــورة وســط العاصمــة، ومنعــت 

األفــراد مــن الدخــول إليهــا.

 اعتقلــت الســلطات البحرينيــة الخميــس 4 أغســطس/ آب، رجــل الديــن البــارز الشــيخ . 137

محمــد جــواد الشــهايب، والــذي اقتادتــه قــوة أمنيــة إىل مركــز رشطــة البديــع، بعــد أن 

اعتقلتــه مــن نقطــة تفتيــش يف منطقــة الــدراز.

ــت . 138 ــدراز مت ــة ال ــم يف منطق ــى قاس ــيخ عي ــزل الش ــام من ــام أم ــة االعتص ــى خلفي  ع

ــاً مــن ناشــطن ورجــال ديــن شــيعة، عــى خلفيــة مارســتهم  ماحقــة العديــد قضائي

للحــق يف حريــة التجمــع، إذ رصح يف الســياق ذاتــه رئيــس نيابــة املحافظــة الشــالية 

ــاده  ــع مف ــة البدي ــز رشط ــن مرك ــاً م ــت باغ ــة تلق ــة العام ــأن »النياب ــر ب ــان مط عدن

ــد بعــض املشــاركن  ــم تحدي ــدراز وت ــام عــدد مــن األشــخاص بالتجمهــر مبنطقــة ال قي

ــة  ــاف أن النياب ــاغ«، وأض ــور ورود الب ــة ف ــق يف الواقع ــة التحقي ــت النياب ــه، وتول في

اســتجوبت الخميــس 4 أغســطس/ آب، متهمــن وواجهتهــم مبــا آلــت إليــه التحريــات 

ــة  ــرشوع باملخالف ــر امل ــر غ ــة التجمه ــم تهم ــت إليه ــد أن وجه ــهم بع ــرت بحبس وأم

ألحــكام القانــون، وجــاٍر اســتكال التحقيقــات متهيــداً إلعــداد القضيــة للتــرف وإحالــة 

ــة. ــن للمحاكم املتهم

ــا  ــدد تســع قضاي ــق يف ع ــن التحقي ــة م ــة العام ــت النياب ــه، »انته ــال يف الشــأن ذات وق

وإحالتهــم إىل املحكمــة املختصــة عــن تهــم التجمهــر غــر املــرشوع والتحريــض عــى 

ــه«.)30( ــة نظــام الحكــم والتجمــع غــر املرخــص ب كراهي

 يف 6 أغســطس/ آب اعتقلــت الســلطات األمنيــة رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ عيــى . 139

املؤمــن، خطيــب جامــع »الخيــف« مبنطقــة الديــر، وقــد وجهــت لــه تهمــة التحريــض 

ــة  ــاً للمحكم ــه محبوس ــة، وأحالت ــة الجمع ــة خطب ــى خلفي ــام، ع ــة النظ ــى كراهي ع

ــة  ــة مالي ــه بكفال ــول اإلفــراج عن ــي قــررت يف 28 ســبتمر/ أيل ــة، والت الصغــرى الجنائي
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قدرهــا 500 دينــار بحرينــي، إال أن مركــز رشطــة ســاهيج رفــض اإلفــراج عنــه وأحالــه 

ــه اتهامــات أخــرى، وقــد أخلــت النيابــة  ــة العامــة مجــدداً بعــد أن وجــه إلي إىل النياب

العامــة يف الخميــس 29 ســبتمر/ أيلــول ســبيله بعــد أن حققــت معــه.

ويف الخميــس 24 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين، قضــت املحكمــة بحبس الشــيخ عيــى 

ــة  ــة النظــام، وحــددت كفال ــض عــى كراهي ــة التحري ــة أشــهر بتهم ــدة ثاث ــن مل املؤم

ــذ. ــف التنفي ــار لوق ــا 500 دين قدره

 يف 7 أغســطس/ آب، اســتدعت الســلطات األمنيــة النائــب الســابق واملعــاون الســيايس . 140

ألمــن عــام الوفــاق خليــل املــرزوق للتحقيــق عــى خلفيــة االعتصــام يف منطقــة الــدراز. 

وقــد تســلم يف اليــوم ذاتــه 11 شــخصاً اســتدعاءات ماثلــة بينهــم ناشــطون سياســيون 

ورجــال ديــن.

 يف الســياق ذاتــه حققــت الســلطات األمنيــة مع النائــب عــن جمعيــة الوفــاق الســابق . 141

عــي العشــري، وذلــك بعــد أن حققــت معــه حــول املشــاركة يف اعتصــام الــدراز، وقــال 

العشــري عــى حســابه يف موقــع التواصــل االجتاعــي تويــر: »لقــد خرجــت مــن مركــز 

رشطــة مدينــة حمــد دوار 17، وذلــك بعــد انتهــاء التحقيــق حــول املشــاركة يف اعتصــام 

الدراز«.

ــة العامــة يف 7 أغســطس/ آب، توقيــف رجــي . 142 ــه أيضــاً، قــررت النياب  ويف الســياق ذات

الديــن: الشــيخ عــي الهمــي، والشــيخ محمــد جــواد الشــهايب بتهــم تتعلــق باملشــاركة 

يف االعتصــام املســتمر حــول منــزل الشــيخ عيــى قاســم، فيــا أخلــت ســبيل الســيد 

ــيخ  ــرادي، الش ــم الع ــيخ عبدالحكي ــي، الش ــن الغريف ــيد محس ــراين، الس ــم البح هاش

ــايل. حســن املحــروس، الشــيخ عبدعــي الع

 يف الثاثــاء 9 أغســطس/ آب أوقفــت الســلطات األمنيــة 10 مــن رجــال الديــن الشــيعة . 143

عــى خلفيــة رفضهــم لـــ »اإلجــراءات الطائفيــة« التــي تتخذهــا الحكومــة بحق الشــعائر 

والشــخصيات الدينيــة البــارزة يف البــاد، ولرفضهــم املضايقــات املســتمرة بحــق الزعيــم 

ــأن الطائفــة الشــيعية يف  ــه الشــيخ عيــى قاســم، وإعانهــم ب ــة الل ــي األعــى آي الدين

البحريــن أصبحــت مســتهدفة يف وجودهــا وعقائدهــا الدينيــة، خاصــة بعــد اســتهداف 

ــة  ــت النياب ــيعية، إذ أوقف ــة الش ــة بالغالبي ــاة خاص ــر ص ــع أك ــس ومن ــة الخم فريض
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ــزايك،  ــيخ فاضــل ال ــواد الشــهايب، والش ــد ج ــيخ محم ــارز الش ــن الب ــة رجــل الدي العام

والشــيخ عــي ناجــي الهمــي والخطيــب حبيــب الــدرازي 15 يومــاً عــى ذمــة التحقيــق، 

كــا قــررت وزارة الداخليــة إيقــاف الســيد محمــد الغريفــي، والشــيخ منــر املعتــوق، 

ــز الخــران، والشــيخ عــاد الشــعلة والشــيخ حســن املحــروس والســيد  الشــيخ عزي

ــة  ــة العام ــت النياب ــد أحال ــة، وق ــة العام ــم عــى النياب ياســن املوســوي بحجــة عرضه

بعضهــم إىل املحكمــة فيــا بعــد، إذ أصــدرت يف 21 ســبتمر/ أيلــول، املحكمــة الصغــرى 

ــن الشــيخ عــي ناجــي الهمــي، الشــيخ عــاد  ــس كلِّ م ــة حكــاً بحب ــة الثالث الجنائي

الشــعلة، ملــدة عــام.

ــة . 144 ــات الديني ــة يف األحــد 14 أغســطس/ آب، مســؤول الحري  أوقفــت الســلطات األمني

مبرصــد البحريــن لحقــوق اإلنســان الشــيخ ميثــم الســلان بعــد تحقيــق حــول مواقفــه 

مــن االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الشــيعة يف البحريــن اســتمر ألكــر مــن 9 ســاعات.

 يف 14 أغســطس/ آب، أوقفــت الســلطات األمنيــة الطبيــب طــه الــدرازي بعــد التحقيــق . 145

معــه لعرضــه عــى النيابــة العامــة، والتــي قــررت حبســه 15 يومــاً عــى ذمــة التحقيــق، 

ويف 23 أغســطس/ آب وجهــت املحكمــة الصغــرى الجنائيــة التاســعة لــه تهمــة التجمهر 

وذلــك أنــه يف 19 يوليــو/ متــوز 2016، اشــرك يف تجمهــر يف مــكان عــام مؤلــف مــن أكــر 

مــن 5 أشــخاص، وقــد حــر مــع الــدرازي املحامــي قاســم الفــردان الــذي طلــب إخــاء 

ــه متخصــص يف جراحــة املــخ واألعصــاب، وهــو تخصــص  ــه، وخصوصــاً أن ســبيل موكل

نــادر بالنســبة إىل األطبــاء البحرينيــن، وكان مــن املفــرض إجــراء عــدد مــن العمليــات 

الجراحيــة لعــدد مــن املــرىض تأجلــت بســبب توقيفــه، بنــاء عــى ذلــك قــررت املحكمــة 

إخــاء ســبيله بكفالــة مقدارهــا 200 دينــار مــع اســتمرار املحاكمــة.

 يف وقــت متأخــر مــن 14 أغســطس/ آب، تــم توقيــف رجــل الديــن املــا هــاين عــي . 146

أحمــد البــادي لعرضــه عــى النيابــة العامــة، التــي قــررت حبســه 15 يومــاً عــى ذمــة 

التحقيــق، ويف 23 أغســطس/ آب 2016 وجهــت املحكمــة الصغــرى الجنائيــة التاســعة 

لــه تهمــة التجمهــر بالطريقــة ذاتهــا التــي تــم فيهــا توجيــه التهــم للطبيــب الــدرازي 

وغــره مــن املحتجــن يف منطقــة الــدراز.

ــة الناشــطة يف مجــال حقــوق املــرأة . 147  يف 15 أغســطس/ آب، اعتقلــت الســلطات األمني

غــادة جمشــر، أثنــاء مغادرتهــا البــاد عــر مطــار البحريــن، والتــي صــدر بحقهــا قبــل 
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عــام حكــم قضــايئ بالســجن ســنة و8 أشــهر عــى خلفيــة تغريــدات انتقــدت فيهــا أحــد 

أفــراد العائلــة الحاكمــة. بعــد ذلــك، ويف 12 ديســمر/ كانــون األول أفرجــت الســلطات 

األمنيــة عنهــا بقــرار يقــي باســتبدال عقوبــة الحبــس بعمــل اجتاعــي. 

ــة . 148 ــة بحريني ــت محكم ــدراز قض ــام ال ــاركن يف اعتص ــق املش ــايئ بح ــم قض  يف أول حك

الخميــس 18 أغســطس/ آب بالســجن ســنة كاملــة بحــق رجــل الديــن الشــيعي الشــيخ 

عــي حميــدان.

 يف 21 أغســطس/ آب، قضــت املحكمــة بالحبــس 7 أشــهر بحــق عــي أحمــد نــارص عــى . 149

خلفيــة املشــاركة يف تشــييع حســن الحايــي، الــذي تــويف مــن جــراء تعرضــه للتعذيــب 

يف مركــز االحتجــاز، وجــاء الحكــم بالحبــس 6 أشــهر عــن التجمهــر وشــهراً عــن تهمــة 

الســب.

ــدت . 150 ــدراز، عق ــم يف ال ــى قاس ــيخ عي ــزل الش ــام من ــن أم ــات املحتج ــن محاك  ضم

املحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة يف اإلثنــن 22 أغســطس/ آب أوىل جلســات محاكمة 

رجــل الديــن املعتقــل والخطيــب البــارز الشــيخ منــر املعتــوق، وقــررت تأجيلهــا حتــى 

ــة  ــوق تهم ــلطات للمعت ــت الس ــد وجه ــه، وق ــتمرار حبس ــع اس ــطس/ آب م 30 أغس

التجمــع غــر القانــوين. وأصــدرت يف 21 ســبتمر/ أيلــول حكــاً بحبســه ملــدة عــام.

 كــا رشعــت املحكمــة يف الثاثــاء 23 أغســطس/ آب، يف محاكمــة رجــل الديــن الشــيعي . 151

الشــيخ عــي رحمــة بتهمــة التجمهــر غــر القانــوين، عــى خلفيــة مشــاركته يف اعتصــام 

الدراز.
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ــدويل، . 152 ــن ال ــة يف مطــار البحري ــن 22 أغســطس/ آب، منعــت الســلطات األمني  يف اإلثن

ــة  ــوق اإلنســان، الناشــطة الحقوقي ــن لحق ــز البحري ــق يف مرك مســؤولة الرصــد والتوثي

إينــاس عــون مــن مغــادرة البــاد، إذ قالــت عــر حســابها عــى شــبكة التواصــل 

ــن عــر املطــار بأمــر صــادر مــن  ــا منعــت مــن مغــادرة البحري ــر إنه االجتاعــي توي

ــة. ــث الجنائي املباح

 كذلــك، قــال عضــو مركــز البحريــن لحقوق اإلنســان، الناشــط حســن ريض إن الســلطات . 153

األمنيــة منعتــه مــن مغــادرة البحريــن بقــرار صــادرة مــن إدارة الجرائــم اإللكرونيــة، إذ 

قــال عــر حســابه عــى شــبكة التواصــل االجتاعــي تويــر الثاثــاء 23 أغســطس/ آب، 

إنــه تــم منعــه مــن الســفر »عــن طريــق الجــرس، وقــد أخــرين املوظــف بــأن قــرار املنــع 

صــادر مــن إدارة الجرائــم اإللكرونيــة يف التحقيقــات الجنائيــة«.

ــن يف 24 أغســطس/ آب، . 154 ــة يف مطــار البحري ــه منعــت الســلطات األمني  يف اإلطــار ذات

مديــر مركــز اللؤلــؤة لحقــوق االنســان الناشــط الحقوقــي عيــى الغائــب مــن الســفر 

عــر مطــار البحريــن بطلــب مــن أجهــزة األمــن.

ــة التاســعة برئاســة . 155 ــدأت يف األربعــاء 24 أغســطس/ آب، املحكمــة الصغــرى الجنائي  ب

القــايض حســن الشــيخ، وأمانــة رس محمــد الحربــان، مبحاكمــة رجــل الديــن الشــيعي 

البــارز الشــيخ محمــود العــايل، وهــو نائــب رئيــس املجلــس العلــايئ أعــى هيئــة دينيــة 

للشــيعة يف البــاد، والتــي حلتهــا الســلطات.

ــة . 156 ــا أخــرى منهــا قضي ــه، بالنظــر يف قضاي ــوم ذات  كــا رشعــت املحكمــة ذاتهــا ويف الي

ــواد  ــد ج ــيخ محم ــر، الش ــام الباق ــوزة اإلم ــس ح ــارز ورئي ــيعي الب ــن الش ــل الدي رج

الشــهايب، وقضيــة الشــيخ فاضــل الــزايك، وقضيــة للشــيخ جاســم بــدر املطــوع، وقــررت 

ــس. ــتمرار الحب ــع اس ــة، م ــطس/ آب للمرافع ــوة إىل 31 أغس ــل الدع املحكمة تأجي

ــم،  ــن ته ــه م ــب إلي ــا نس ــر م ــذي أنك ــواد ال ــد ج ــيخ محم ــة بالش ــة املتعلق يف القضي

فقــد حــرت املحاميــة ريــم خلــف وطلبــت التريــح لهــا بنســخة مــن أوراق الدعــوى 

وأجــاً لاطــاع واملرافعــة مــع إخــاء ســبيل موكلهــا، وذلــك بعدمــا قدمــت تقريــراً طبيّــاً 

بشــأن موكلهــا بعــد تــردده عــى مستشــفى الســجن بســبب مــا يعانيــه مــن ضغــط، 

كــا أن عمــرة 50 ســنة، فيــا حــرت مــع الشــيخ فاضــل الــزايك الشــيخ جاســم املطــوع 

املحاميــة زهــرة عبــاس التــي طلبــت الطلبــات ذاتهــا.
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ــام  ــكان ع ــر يف م ــراك يف تجمه ــة االش ــاء تهم ــة االدع ــب هيئ ــون حس ــه املتهم ويواج

ــة  ــة حســب ادعــاء النياب ــل القضي ــف مــن أكــر مــن 5 أشــخاص، إذ تعــود تفاصي مؤل

العامــة بــورود بــاغ بتجمــع أشــخاص أمــام منــزل الشــيخ عيــى قاســم وقامــوا 

ــم  ــن بينه ــات ضــد النظــام، وكان م ــاف بهتاف بالخــروج يف مســرة غــر مرخصــة والهت

الــزايك وجــواد، فيــا تتعلــق الواقعــة الثانيــة بوجــود تجمهــر وكان مــن بــن املتجمهريــن 

ــا يهتفــان بهتافــات ضــد النظــام ويحمــان صــور الشــيخ عيــى  الــزايك وجــواد، إذ كان

ــة. ــة املروري ــون الحرك ــن يعرقل ــع اآلخري ــا م قاســم، إذ كان

 يف 25 أغســطس/ آب، وبعــد يــوم واحــد مــن فضيحــة شــتمه ألهــل بيــت النبــي محمــد . 157

)ص( وتشــكيكه بأنســاب الشــيعة، اضطــر نائــب رئيــس األمــن العــام خليفــة بــن أحمــد 

آل خليفــة إىل إغــاق حســابه عــى »االنســتغرام«، وكانــت التدوينــة التــي كتبهــا قــد 

ــان  ــة إلصــدار بي ــا دفــع وزارة الداخلي ــي، م ــرة يف الشــارع البحرين شــكلت صدمــة كب

تقــول فيــه إن حســابه كان مرسوقــاً، إال أن ذلــك مل يلــق أي مصداقيــة يف الشــارع.

أحمــد  بــن  خليفــة  ووضــع 

ــا  ــال فيه ــه ق ــع صورت ــة م تدوين

حســايب  أغلــق  أن  »قــررت 

نهائيــاً«، وليســت هــذه  هــذا 

الحادثــة األوىل مــن نوعهــا فقــد 

ــش  ــم الجي ــدث باس ــق املتح أغل

البوعينــني  خالــد  البحرينــي 

أن  بعــد  تويــر  عــى  حســابه 

عــدة  مــرات  بالشــتم  تعــرض 

الشــيعية. للطائفــة 
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 ضمــن سلســلة منــع الناشــطن مــن الســفر، منعــت الســلطات األمنيــة يف الســبت 27 . 158

أغســطس/ آب، اثنــن مــن نشــطاء حقــوق اإلنســان، مــن مغــادرة البــاد، عــر منفــذ 

جــرس امللــك فهــد الــذي يربــط البحريــن بالســعودية.

وقــال عضــو األوروبيــة - البحرينيــة لحقــوق اإلنســان، الناشــط أحمــد الصفــار إن 

الســلطات منعتــه هــو والناشــطة ابتســام الصايــغ مــن مغــادرة البــاد، عــر جــرس امللــك 

فهــد، موضحــاً أن قــرار املنــع صــدر مــن النيابــة العامــة وفــق مــا أفــاد املوظــف يف قســم 

جــوازات الجــرس.

ــة . 159 ــطس/ آب، الحقوقي ــن 29 أغس ــن يف اإلثن ــار البحري ــلطات مط ــت س ــك، منع  كذل

ــة. ــث الجنائي ــن إدارة املباح ــب م ــاد، بطل ــادرة الب ــن مغ ــلان م ــال الس نض

مــا قــام بــه نائــب رئيــس األمــن العــام ومــن قبلــه املتحــدث باســم الجيــش 

ــن؛ إذ  ــون البحري ــا قان ــال يجرمه ــي أفع ــن؛ ه ــن آخري ــالً ع ــي، فض البحرين

تنــص املــادة 309 مــن قانــون العقوبــات، عــى أنــه »يعاقــب بالحبــس مدة ال 

تزيــد عــى ســنة أو بالغرامــة التــي ال تجــاوز مائــة دينــار مــن تعــدى بإحــدى 

طــرق العالنيــة عــى إحــدى امللــل املعــرف بهــا أو حّقــر مــن شــعائرها«.

وهــي املــادة ذاتهــا التــي تــم توظيفهــا ملالحقــة بعض الناشــطني مثل الناشــط 

الحقوقــي نــادر عبداإلمــام والصحــايف البحرينــي فيصــل هيــات بالرغــم أن مــا 

ــاره  ــة، وال ميكــن اعتب ــة تاريخي ــر حادث ــدة ال يتجــاوز ذك ــن تغري ــرشوه م ن

تعديــاً يف ظــل هــذه املــادة، مــا يعــد تكييفــاً غــر متكافــئ للقانــون.

ــني يف  ــل ومــع وضــوح ترصيحــات بعــض املســؤولني وبعــض العامل يف املقاب

وســائل اإلعــالم فيــا يتعلــق بخطــاب الكراهيــة ضــد الطائفــة الشــيعية، ال 

يتــم تحريــك قضايــا جنائيــة بحقهــم.
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 ضمــن تداعيــات الحصــار األمنــي عــى منطقــة الــدراز، أكــد االتحــاد العــام لنقابــات . 160

يواجهــون  األعــال والعــال  أن أصحــاب  البحريــن يف 29 أغســطس/ آب  عــال 

ــراً إىل أن  ــدراز، مش ــة ال ــى منطق ــة ع ــة املفروض ــراءات األمني ــبب اإلج ــات بس صعوب

هــذه الصعوبــات ســوف تــزداد مــع انطــاق العــام الــدرايس الجديــد، ويف بيــان مبناســبة 

قــرب بدايــة العــام الــدرايس الجديــد، »ناشــد االتحــاد املســؤولن بالحكومــة للمبــادرة 

ــم  ــاع التعلي ــن يف قط ــن العامل ــول والخروج للموظف ــر الدخ ــر يف معاب ــهيل األم بتس

ــدراز«. ــة ال ــة يف منطق ــن عام خاصــة والعامل

وقــال االتحــاد العــام »مثــة صعوبــات يعــاين منهــا العاملــون أصــاً مــن ســكنة الــدراز 

ــون بنظــام  ــل، وخاصــة ملــن يعمل ــوم عمــل طوي ــم بعــد ي ــن إىل منازله ــاً العائدي حالي

النوبــات، واآلن ســتضاف صعوبــات جديــدة مــع بــدء العــام الــدرايس«، وأشــار االتحــاد 

إىل أن »الوضــع أيضــاً مشــكلة حتــى بالنســبة للعاملــن يف املقــاوالت كبنائــن أو ســباكن 

أو نجاريــن أو كهربائيــن، وســواء كانــوا يعملــون لصالــح مقــاول أم يعملــون لحســابهم 

ــتدعي  ــاً يس ــبعن يوم ــتمراره س ــى اس ــى ع ــذي م ــايل ال ــع الح ــاص«، وأن »الوض الخ

ــن  ــن املدرس ــن م ــؤالء العامل ــول ه ــة لدخ ــهيات الازم ــم التس ــاً وتقدي ــاً عاج تقيي

والعــال«.

ــذا  ــال فه ــاض أطف ــدارس ونحــو 5 ري ــه »يف ظــل وجــود 4 م ــام إن ــاد الع ــع االتح وتاب

ــر  ــاد أن »الكث ــد االتح ــة ومســؤولية«، وأك ــه مبحب ــا التعاطــي مع ــاً علين يشــكل تحدي

ــن عــى االســتفادة  ــر قادري ــن أصبحــوا غ ــن أو العــال املهاجري ــن العــال املواطن م

مــن خدمــة اإلنرنــت للتواصــل، حيــث تقــوم رشكات االتصــاالت بقطــع الخدمــة عــن 

املنطقــة بشــكل متكــرر«، وأضــاف »بالنســبة إىل املهاجريــن عــى الخصــوص، فــإن هــذا 

القطع يحــرم هــؤالء العــال مــن وســيلة اتصــال أقــل كلفــة بأوطانهــم وأهلهــم ويخلــق 

ضغطــاً نفســياً عــى هــؤالء العــال املهاجريــن النقطــاع الصلــة بأهلهــم«.

واســتدرك االتحــاد العــام بــأن »املعانــاة ال تقتــر عــى العــال وحدهــم، بــل أيضــاً عى 

ــات  ــرة واملتوســطة كمحــات اإللكروني ــل يف املحــات واملنشــآت الصغ أصحــاب العم

والــرادات واملطاعــم، مــا أدى يف بعــض الحــاالت إىل إغاقهــا بســبب معوقــات إدخــال 

التمويــن، وأيضــاً لقلــة الزبائــن«.
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 شــهد يومــا 30 و31 أغســطس/ آب، صــدور أحــكام قضائيــة بحــق بعــض املشــاركن يف . 161

التجمــع الســلمي يف منطقــة الــدراز، منهــا الســجن ملــدة عــام لــكل مــن: الشــيخ عزيــز 

الخــران، والســيد ياســن املوســوي؛ الخطيــب الســيد عــي أحمــد املوســوي، واملخــرج 

يف املجــال الفنــي والتلفزيــوين يــارس نــارص.
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سبتمبر / أيلول

 تلقــى الطفــل مصطفــى املتغــوي )16 عامــاً( يف 4 ســبتمر/ أيلــول، إحضاريــة للمثــول . 162

للتحقيــق أمــام مركــز رشطــة البديــع، وتــم احتجــازه بهــدف عرضــه عــى النيابــة العامــة 

بتهمــة التجمهــر يف منطقــة الــدراز، وقــررت النيابــة العامــة يف الثاثــاء 6 ســبتمر/ أيلول 

حبســه 15 يومــاً عــى ذمــة التحقيــق، إال أن النيابــة قــررت - وفــق بيــان لهــا - يف اليــوم 

ــة  ــل مصطفى »لحداث ــبيل الطف ــاء س ــبتمر/ أيلول، إخ ــاء 7 س ــق األربع ــايل املواف الت

ســنه بعــد أن وجهــت إليــه تهمــة التجمهــر غــر املــرشوع باملخالفــة ألحــكام القانــون 

يف وقــت ســابق حيــث أقــر بارتــكاب الواقعــة«.

ــه مــن دون معرفــة األســباب وانقطعــت  ــة رفضــت اإلفــراج عن إال أن الســلطات األمني

أخبــاره، ومل يســمح للعائلــة أو ملحاميــه بلقائــه، حتــى اإلفــراج عنــه يف األحــد 18 

ــه. ــن اعتقال ــاً م ــد 12 يوم ــول، أي بع ــبتمر/ أيل س

 يف 9 ســبتمر/ أيلــول بعــث علــاء البحريــن - وهــو تجمــع مــن رجــال الديــن الشــيعة - . 163

رســالة إىل رئيــس مجلــس حقــوق اإلنســان التابع لألمــم املتحــدة والبعثات الدبلوماســية 

ــوا  ــس، أعلن ــدورة 33 للمجل ــاد ال ــبة انعق ــف، مبناس ــس بجني ــدول األعضــاء يف املجل لل

فيهــا عــن ارتفــاع وتــرة االضطهــاد الطائفــي بحــق الغالبيــة الشــيعية.

وجــاء يف الرســالة مــا نصــه: »نرفــع لكــم هــذا الخطــاب بالتزامــن مــع انعقــاد الــدورة 33 

ملجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة بجنيــف؛ إلطاعكــم عــى املســتجدات 

يف الشــأن البحرينــي، حيــث ارتفعــت وتــرة االضطهــاد الطائفــي بحــق الســكان األصليــن 

مــن املســلمن الشــيعة، وتفشــت حالــة التمييــز بشــكل خطــر لتتخــذ طابعــاً مؤسســاتياً 

وطريقــاً ممنهجــاً، وأصبحــت املعالجــات األمنيــة القمعيــة الخيــار الوحيــد لــدى 

الحكومــة البحرينيــة التــي فشــلت يف إدارة التنــوع الثقــايف والدينــي، وهــو األمــر الــذي 

حــّول البحريــن إىل دولــة بوليســية بامتيــاز«.

ــة  ــي كمحاكم ــاد الطائف ــور االضطه ــض ص ــن بع ــرة ع ــة قص ــالة لخاص ــارت الرس وأش

الشــيخ عيــى قاســم بعــد إســقاط جنســيته، وحصــار منطقــة الــدراز، واملنــع املتكــرر 

ــعل  ــد املش ــيد مجي ــال الس ــن، واعتق ــيعة يف البحري ــة للش ــاة جمع ــر ص ــة أك إلقام

رئيــس املجلــس اإلســامي العلــايئ، فضــاً عــن املاحقــات القضائيــة لعــدد كبــر مــن 
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أبــرز علــاء الشــيعة والنشــطاء واملواطنــن عــى خلفيــة تهــم تتعلــق بحريــة التعبــر 

ــم. كــا شــارات الرســالة إىل:  ــر منه والتجمــع الســلمي، وســجن عــدد كب

تهميــش الطائفــة يف مناهــج التعليــم، والوظائــف الحكوميــة، 	 

والبعثــات الدراســية.

التعــدي عــى حرمــة الشــعائر الدينيــة والحســينيات واملظاهــر 	 

ــيعية. الدينية الش

هدم املساجد يف العديد من املناطق الشيعية.	 

تقييــد الفرائــض العباديــة مثــل الخمــس، والخطــب الدينيــة يف 	 

صلــوات الجمعــة والجاعة.

محارصة دور العبادة ومنع إمام الجمعة واملصلني.	 

التعــدي بالعبــث والتخريــب للمشــاهد الدينيــة مثــل مشــهد 	 

صعصعــة ابــن صوحــان.

ــيعية(، 	  ــاف الش ــة )األوق ــة الديني ــتقالل املؤسس ــادرة اس مص

ــؤونها. ــى ش ــمية ع ــات الرس ــة والسياس ــرض الهيمن وف

ــة  ــة أو دول ــة مذهبيّ ــون بدول ــن الشــيعة ال يطالب ــد اكــدت الرســالة أن رجــال الدي وق

مــن لــون خــاص، وأن »يكــون الحكــم مرتكــزاً عــى دســتور ال تُغيّــب فيــه إرادة الشــعب 

ــع بحــّق االنتخــاب الحــّر العــادل  وال يوضــع يف غيابهــا ومــن غــر مشــاركته، وأن يتمتّ

يف اختيــار ممثّليــه يف مجلــس نيــايّب يعــّر عــن إرادتــه، وأن يكــون مجلســاً كامــل 

ــه يف  ــذ برأي ــا، وأن يؤخ ــن إرادته ــلطتن األخري ــدى الس ــه إح ــي علي ــات ال مت احي الصَّ

اختيــار حكومتــه، وأن يكــون القضــاء يف خدمــة الحــّق مــن غــر أن تفــرض عليــه إرادة 

أخــرى خــارج الدســتور«.

كــا أكــدت الرســالة عــى »حــّق التســاوي يف املواطنــة ومــا يقــوم عليهــا مــن حقــوق 

وواجبــات، وبعــدم التمييــز عــى أســاس مــن عــرق أو لــون أو ديــن أو مذهــب إال عــى 

أســاس الكفــاءة واألمانــة يف تشــكيل الحكومــة وأجهزتهــا وشــغل املناصــب والوظائــف 

يف الدولــة، وأن يعمــل عــى متتــن األخــّوة اإلســاميّة، وتعزيــز الوحــدة الوطنيّــة بــن كّل 

فئــات املجتمــع«.
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وختمــت الرســالة مبجموعــة مــن املناشــدات منهــا: الضغــط عــى الســلطات البحرينيــة 

ــن  ــة الدي ــة حري ــيعة، وحاي ــلمن الش ــق املس ــي بح ــاد الطائف ــة االضطه ــاء حال إلنه

ــة املتســاوية،  ــة وحــق املواطن ــة االجتاعي ــي والعدال ــدأ التســامح الدين ــد ومب واملعتق

الضغــط عــى الســلطات البحرينيــة للســاح للمقــرر األممــي الخــاص بالحريــات 

الدينيــة بزيــارة البحريــن، وإدانــة حالــة االضطهــاد والتمييــز الطائفــي، ومطالبــة 

الحكومــة البحرينيــة باإلفــراج الفــوري عــن كافــة معتقــي الــرأي والضمــر مبــن فيهــم 

ــة  علــاء الديــن الشــيعة وقــادة املعارضــة والنشــطاء السياســين والحقوقيــن، ومطالب

الحكومــة البحرينيــة بالــرشوع الفــوري يف تنفيــذ توصيــات بســيوين وجنيــف والتحــول 

ــدراز،  ــة ال ــة تعكــس اإلرادة الشــعبية، وفــك الحصــار عــن منطق نحــو مصالحــة وطني

ــدراز. )31( ــة ال ــلمين مبنطق ــن الس ــة للمعتصم ــة الدولي ــر الحاي وتوف

 يف 14 ســبتمر/ أيلــول دانــت 35 دولــًة عضــواً مبجلــس حقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة . 164

ــة  ــية، داعي ــة السياس ــق املعارض ــة بح ــلطات البحريني ــا الس ــي اتخذته ــراءات الت اإلج

ــاً يف  ــاد، وأصــدر االتحــاد األورويب بيان ــق االســتقرار يف الب إىل إصاحــات شــاملة لتحقي

مجلــس حقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة دعمتــه 8 دول مــن بينهــا بريطانيــا، عــرت 

فيــه عــن قلقهــا مــن إســقاط الجنســية عــن املعارضــن السياســين.

وقــال بيــان االتحــاد األورويب: إن االتحــاد األورويب يقــر بالتحديــات التــي تواجــه 

البحريــن، ويشــجعها عــى الســعي لتحقيــق االســتقرار مــن خــال اإلصاحــات واملصالحة 

الشــاملة يف بيئــة ميكــن فيهــا التعبــر الســلمي بحريــة عــن املظــامل السياســية، وحيــث ال 

مــكان للعنــف، كــا أبــدى االتحــاد األورويب القلــق إزاء حــل جمعيــة الوفــاق السياســية 

املعارضــة، وتشــديد الحكــم إىل 9 ســنوات يف االســتئناف ضــد أمينهــا العــام الشــيخ عــي 

ســلان، واعتقــال املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ومنعهــم مــن الســفر، مبــا يف ذلــك 

إعــادة اعتقــال نبيــل رجــب، وحرمــان املواطنــن البحرينيــن مــن الجنســية، مبــا يف ذلــك 

شــخصيات بــارزة مثــل الشــيخ عيــى قاســم. ودعــا االتحــاد األورويب جميــع األطــراف 

لدعــم حــوار أكــر شــمولية، والعمــل معــاً مــن أجــل تحقيــق املصالحــة الوطنيــة وبيئــة 

سياســية مســتدامة.

 https://www.facebook.com/OlamaaBAH/posts/515866975275435:0 ،31 . موقع تجمع العلاء

https://www.facebook.com/OlamaaBAH/posts/515866975275435:0
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ــلطات  ــا الس ــب، ودع ــم التعذي ــن مزاع ــق م ــعوره بالقل ــاد األورويب ش ــد االتح ــا أك ك

ــب. ــي بالتعذي ــدة املعن ــم املتح ــاص لألم ــرر الخ ــوة إىل املق ــه دع ــة لتوجي البحريني

 يف 15 ســبتمر/ أيلــول، تــم تحويــل زعيــم املعارضــة أمــن عــام جمعيــة الوفــاق . 165

ــا  ــة كلمــة وجهه ــة، عــى خلفي ــق يف املباحــث الجنائي الشــيخ عــي ســلان إىل التحقي

إىل مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة املنعقــد يف جنيــف بدورتــه الـــ 33، 

وقــد قالــت النيابــة العامــة إنهــا حققــت يف 16 ســبتمر/ أيلــول 2016 مــع الشــيخ عــي 

ســلان وذلــك بنــاًء عــى بــاغ »مــن اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة عــن 

ــد نقــل رســالة إىل إحــدى الجهــات يف الخــارج منســوبة إىل أحــد  ورود معلومــات تفي

املحكــوم عليهــم والــذي ينفــذ حاليــاً العقوبــة املحكــوم بهــا عليــه، وأن هــذه الرســالة 

تــم نقلهــا بواســطة أحــد األشــخاص وقــد تضمنــت أخبــاراً وشــائعات كاذبــة ومغرضــة 

ــل مــن  ــاد مبــا مــن شــأنه اإلرضار بســمعة اململكــة والني ــة بالب عــن األوضــاع الداخلي

اعتبارهــا«، وأضافــت النيابــة »وبنــاء عــى ذلــك فقــد اســتدعت النيابــة املحكــوم عليــه 

ــه الرســالة  ــا تضمنت ــه بشــأن م ــه يف حضــور محامي ــن محبســه واســتمعت إىل أقوال م

املنســوبة إليــه، وأمــرت بإعادتــه إىل محبســه وبإجــراء التحريــات للوقوف عــى الظروف 

واملابســات التــي أحاطــت بالواقعــة«.

 يف األربعــاء 21 ســبتمر/ أيلــول، حكمــت املحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة بحبــس . 166

ــر املعتــوق  كلٍّ مــن الشــيخ عــي ناجــي الهمــي، الشــيخ عــاد الشــعلة، والشــيخ من

ملــدة ســنة عــى إثــر إدانتهــم بالتجمهــر مبنطقــة الــدراز، وكانــت النيابــة العامــة قــد 

ــر  ــن يف تجمه ــن مجهول ــو/ متــوز 2016 اشــركوا وآخري وجهــت لهــم أنهــم يف 16 يولي

مؤلــف مــن أكــر مــن 5 أشــخاص الغــرض منــه اإلخــال باألمــن، يف إشــارة إىل االعتصــام 

الــذي تشــهده منطقــة الــدراز قبالــة منــزل الشــيخ عيــى قاســم منــذ القــرار الرســمي 

بإســقاط جنســيته.

ــة الدفــاع وجهــت التهــم عــى أســاس ورود بــاغ بوجــود تجمهــر ملجموعــة مــن  هيئ

ــد خرجــت مجموعــة منهــم عــى  األشــخاص ويقــدر عددهــم بنحــو 170 شــخصاً، وق

هيئــة مســرة غــر مخطــر عنهــا وهــم يحملــون صــوراً للشــيخ عيــى قاســم ويــرددون 

عبــارات سياســية وذلــك حــول منــزل الشــيخ قاســم بالــدراز، وقــد تســبب املتجمهــرون 

بإعاقــة حركــة املــرور وتعطيــل مصالــح النــاس.
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 يف الســياق ذاتــه، حكمــت املحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة يف 21 ســبتمر/ أيلــول . 167

ــدة  ــاً مل ــن العمــر 19 عام ــغ م ــاح البال ــاس مفت ــب عب ــب الجامعــي حبي ــس الطال بحب

ســنتن، بقضيتــي تجمهــر مبنطقــة الــدراز، إذ قالــت النيابــة العامــة إنــه يف يومــي 25 

ــو، اشــرك يف تجمهــر يف مــكان عــام مؤلــف مــن أكــر مــن 5 أشــخاص، وأن  و26 يوني

تفاصيــل إحــدى القضيتــن تتمثــل بــورود بــاغ بتجمهــر 700 شــخص أمــام منزل الشــيخ 

عيــى قاســم يف الــدراز مــن بينهــم املتهــم. )32(

ــن أحمــد آل خليفــة . 168 ــد ب ــة البحرينــي خال ــر الخارجي ــال وزي ــول ق  يف 24 ســبتمر/ أيل

خــال لقــاء لــه عــى قنــاة الحــدث الفضائيــة إن بــاده »لــن تضيــع وقتهــا مــع مجلــس 

ــن رعــد  ــد ب ــاً عــى تريحــات املفــوض الســامي زي ــك تعقيب ــوق اإلنســان«، وذل حق

الحســن والتــي انتقــد فيهــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف البحريــن. )33(

 يف الجمعــة 30 ســبتمر/ أيلــول، أفرجــت الســلطات البحرينيــة عــن املصــور قاســم زيــن . 169

الديــن بعــد قضائــه حكــاً بالســجن 3 ســنوات، بســبب نشــاطه يف تغطيــة االحتجاجــات 

الشــعبية، وكانــت محكمــة قــد دانــت زيــن الديــن بتهمــة املشــاركة يف أعــال شــغب، 

ــت  ــن، ومت ــل مدني ــن قب ــه م ــم منزل ــد ده ــطس/ آب 2013 بع ــه يف أغس ــد اعتقال بع

مصــادرة هاتفــه مــع أجهــزة أخــرى.

 يف ســبتمر/ أيلــول أصــدرت منظمــة ريريــف )Reprieve( تقريــراً بعنــوان: »بلفاســت . 170

ــوم  ــجن املحك ــة الس ــوء عى حال ــلط الض ــب« والذي يس ــق التعذي ــن: طري إىل البحري

باإلعــدام، محمــد رمضــان، وهــو رشطــي ســابق وأب لثاثــة أطفــال تعــرض للتعذيــب 

لــإلدالء باعــراف كاذب، وعــى غــاف التقريــر املُشــار إليــه، وردت عبــارات »أب 

بــريء عــى الئحــة املــوت البحرينيــة اعــرف تحــت التعذيــب، ورشكــة متلكهــا الدولــة 

اإليرلنديــة يف بلفاســت متورطــة يف التســر، والحكومــة اإليرلنديــة تغــض الطــرف عــن 

ــر«. )34( األم

 http://www.alwasatnews.com/news/1161264.html ،5129 32 . صحيفة الوسط البحرينية، العدد

 http://www.alayam.com/online/local/604507/News.html ،33 . صحيفة األيام البحرينية

 BelfastToBahrain.pdf/09/http://www.reprieve.org.uk/wp-content/uploads/2016 ،34 . التقرير

http://www.alwasatnews.com/news/1161264.html
http://www.alayam.com/online/local/604507/News.html
http://www.reprieve.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/BelfastToBahrain.pdf
http://www.reprieve.org.uk/wp-content/uploads/2016/09/BelfastToBahrain.pdf
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وذكــر موقــع »بريكينــغ نيــوز« اإليرلنــدي أن املنظمــة وجهــت دعــوة إىل رشكــة إيرلندية 

للتوقــف عــن تدريــب قــوات األمــن يف البحريــن وســط مخــاوف بشــأن التّعذيــب، وقــد 

ســعت منظمــة ريريــف )Reprieve( إىل ايقــاف رشكــة »NICO« اإليرلنديــة الشــالية 

ــن ينتهكــون  ــي الســجون يف البحري ــارص الرّشطــة وموظف ــر الّربحية عقدهــا ألن عن غ

بشــكل منهجــي حقــوق معــاريض الحكومــة، الفتـًـا إىل أنهــا تريــد أيًضــا مــن الرشكــة »أن 

توقــف العمــل مــع وزارة الداخليــة البحرينيــة إىل أن تصــدق الحكومــة البحرينيــة عــى 

الترّشيعــات الّدوليــة ملناهضــة التّعذيــب وتســمح بتحقيقــات مســتقلة لألمــم املتحــدة«.

)35(

ــم  ــراف بته ــراد لاع ــب األف ــة بتعذي ــوات متهم ــت ق ــة دّرب ــر إن »الرشك ــال التقري وق

ــاكات«. ــأن االنته ــق بش ــلت يف التّحقي ــات فش ــم مؤسس ــك بدع ــدام، وكذل ــا اإلع عقوبته

 /http://www.breakingnews.ie . 35

http://www.breakingnews.ie/
http://www.breakingnews.ie/
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أكتوبر / تشرين األول

 خــال أكتوبــر/ ترشيــن األول الــذي صــادف شــهر محــرم الهجــري، كثّفــت الســلطات . 171

ــا  ــة، في ــعائرهم الديني ــتهدفة ش ــيعية مس ــة الش ــد الغالبي ــا ض ــن حملته ــة م األمني

حصلــت مناوشــات بــن األهــايل وقــوات األمــن يف مناطــق عــدة، بعــد قيــام الســلطات 

األمنيــة بنــزع الرايــات والشــعارات املتعلقــة مبوســم عاشــوراء الــذي يحيــه الشــيعة يف 

البحريــن يف شــهر محــرم مــن كل عــام، والــذي يصــادف ذكــرى مقتــل اإلمــام الحســن 

ثالــث أمئــة الطائفــة الشــيعية.

ســيتم اإلشــارة لبعــض الحــوادث هنــا، فيــا ســوف يشــار إىل املزيــد يف موضــوع 

انتهــاكات موســم عاشــوراء.

قريــة . 172 أهــايل  األول، بــن  ترشيــن  أكتوبــر/   2 األحــد  صبــاح  صدامــات  وقعــت   

أبوصيبع وقــوات األمــن بعــد قيامهــا بنــزع بعــض الافتــات الخاصــة مبوســم عاشــوراء 

املعلقــة عــى جوانــب طرقــات القريــة، جــاء ذلــك بعــد دخــول قــوات كبــرة مــن رجــال 

األمــن ومحاوالتهــم نــزع اليافطــات، وعندمــا حــاول بعــض أهــايل القريــة االستفســار من 

القــوات األمنيــة عــن ســبب نــزع اليافطــات قامــوا باســتخدام الغــاز املســيل للدمــوع، 

وقــد تجمــع عــرشات مــن الشــبان الغاضبــن الذيــن تظاهــروا ســلمياً يف وجــه قــوات 

الداخليــة، ورفعــوا شــعارات غاضبــة، لكــن هــذه القــوات ردت بإطــاق عبــوات الغــاز 

املســيل للدمــوع عــى املتظاهريــن بشــكل مكثــف، وقــد أصيــب بعــض املتظاهريــن 

إثــر اســتهدافهم بشــكل مبــارش بعبــوات الغــاز.

 يف األحــد 2 أكتوبــر/ ترشيــن األول، طالــب النائــب املســتقيل عــن كتلــة الوفــاق . 173

النيابيــة، والناشــط الســيايس عــي العشــري بوقــف الدوريــات الراجلــة التــي تجــوب 

شــوارع قريــة الديــر وتطلــب مــن األهــايل إبــراز بطاقــات الهويــة، ويف تغريــدات لــه عر 

حســابه عــى شــبكة التواصــل االجتاعــي تويــر قــال العشــري إنــه شــاهد »الدوريــات 

ــر  ــام املنتظــر يف الدي ــم اإلم ــون أمــام مأت ــذي يعمل ــة وهــي توقــف الشــباب ال الراجل

ــر العشــري مــا يحصــل يف هــذا الوقــت  ــة«، واعت ــراز بطاقــة الهوي وتطلــب منهــم إب

مــن موســم عاشــوراء، أمــراً اســتفزازياً ومتعارضــاً »مــع مــا تــم طرحــه يف االجتــاع مــع 

رؤســاء املآتــم يف املحــرق«، داعيــاً مديــر مركــز رشطــة ســاهيج عيــى الســليطي إىل 

إصــدار أوامــره لوقــف هــذه الدوريــات.
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ــة حصارهــا املســتمر . 174 ــت الســلطات األمني ــدراز واصل ــق بحصــار منطقــة ال ــا يتعل  في

عــى أهــايل الــدراز، ويف انتهــاك لحريــة املعتقــد، منعــت الجهــات األمنيــة يف األحــد 2 

أكتوبــر/ ترشيــن األول، خطبــاء مــن دخــول الــدراز إلقامــة الشــعائر الحســينية يف بعــض 

حســينياتها، حيــث منعــت كاً مــن: الشــيخ حســن يعقــوب املعامــري خطيــب مأتــم 

املــروك، والســيد مصطفــى الكــراين خطيــب حســينية الســيد عــي املوســوي، والشــيخ 

محمــد عــي املحفــوظ خطيــب مأتــم الــدراز الكبــر.

 اقتحمــت الســلطات األمنيــة صبــاح اإلثنــن 3 أكتوبــر/ ترشيــن األول، كاً مــن »كرانــة، . 175

أبوصيبــع، صــدد، شــهركان، كــرزكان، املالكيــة وســرة« وأقدمــت عــى إزالــة الشــعارات 

والافتــات املتعلقــة بشــعائر موســم عاشــوراء.

 اعتقلــت الســلطات األمنيــة يف اإلثنــن 3 أكتوبــر/ ترشيــن األول، مواطنــن مــن منطقــة . 176

ــد، محمــد  ــزع شــعارات عاشــوراء وهــم: »أحمــد جاســم العاب صــدد احتجــوا عــى ن

جاســم العابــد، حامــد جاســم العابــد، وعبداللــه عيــى عبــاس«.
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ــت . 177 ــا قام ــن األول، م ــر/ ترشي ــد 2 أكتوب ــم األح ــان له ــن يف بي ــاء البحري ــف عل  وص

بــه قــوات األمــن مبثابــة انتقــام مــن الــرأي املعــارض للتســلط والديكتاتوريــة التــي مل 

تُبــِق ملواطــن كرامــة وال لشــعرة قدســية وال لديــن أي احــرام، وأردف علــاء البحريــن 

ــي  ــون األص ــن املك ــة ع ــه والرشيع ــة يف الفق ــعرة مقدس ــل »ش ــوراء متث ــى أن عاش ع

يف الوطــن، الطائفــة الشــيعية«، مشــددين عــى أن الشــعب لــن يــرك دينــه وهويتــه 

عرضــة للتدنيــس، ودعــا العلــاء شــعب البحريــن إىل »الحضــور الحاشــد يف املجالــس 

ــة  ــون »محاكم ــه«، وأن تك ــاع عن ــن والدف ــة الدي ــزاء »لحاي ــب الع ــينية ومواك الحس

ــن  ــاً للدي ــك صون ــم وذل ــات املوس ــوة يف فعالي ــارضة بق ــتهدافه )...( ح ــب واس املذه

والوطــن«.

ــات . 178 ــا راي ــوراء وإزالته ــر عاش ــى مظاه ــررة ع ــر امل ــن غ ــوات األم ــداءات ق ــم اعت  رغ

عاشــوراء واالعتــداء عــى مشــاركن يف نصــب الرايــات والشــعارات، قــال رئيــس األمــن 

العــام طــارق الحســن إن وزارة الداخليــة تقــدر املناســبات الدينيــة كافــة ومــن بينهــا 

ــة  ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــت باتخ ــة قام ــوات الرشط ــن »إن ق ــال الحس ــوراء، وق عاش

ــاء لعــدد مــن الخارجــن  ــك األثن املقــررة تجــاه عــدد مــن املخالفــات، وتصــدت يف تل

ــره. ــررة«، عــى حــد تعب ــة املق ــط القانوني ــون مبوجــب الضواب ــن القان ع

وأضــاف الحســن »أنــه ووفقــا ملقتضيــات النظــام العــام فــإن هنــاك أماكــن مخصصــة 

لوضــع الرايــات والشــعارات، يعلمهــا الجميــع وعليــه فــإن الجهــات املختصــة تعاملــت 

مبوجــب القانــون مــع املخالفــات التــي تــم ارتكابهــا يف هــذا الشــأن«.

يف 5 أكتوبــر/ ترشيــن األول، اعتقلــت الســلطات البحرينيــة رجــل الدين الشــيعي الســيد . 179

محمــد هــادي الغريفــي، وذلــك بعــد شــهر مــن اإلفــراج عنــه، وتــم احتجــازه يف مركــز 

رشطــة البديــع متهيــداً لعرضــه عــى النيابــة العامــة.

 ضمــن سلســلة إجــراءات تعســفية بحــق النشــطاء واملعارضــن والحقوقيــن، ويف إطــار . 180

ــن األول،  ــر/ ترشي ــة يف 7 أكتوب ــلطات األمني ــت الس ــفر، منع ــن الس ــطاء م ــع النش من

ــي  ــن: املحام ــع كاً م ــال املن ــث ط ــاد، حي ــادرة الب ــن مغ ــن م ــطاء حقوقي ــة نش ثاث

املدافــع عــن حقــوق اإلنســان محمــد التاجــر، وعضــو مرصــد البحريــن لحقــوق اإلنســان 

ــارز عبدالنبــي العكــري، ورئيــس جمعيــة الشــفافية الســيد رشف املوســوي. الحقوقــي الب
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هيــات، بعــد أن طلبــت منــه »الحضــور حــاالً«، وأفــاد هيــات عــر حســابه عــى شــبكة 

التواصــل االجتاعــي تويــر، بــأن االتصــال كان مــن إدارة التحقيقــات الجنائيــة، وقبــل 

أيــام وجــه الصحــايف هيــات رســالة إىل وزيــر الداخليــة، تحــدث فيهــا عــا تعــرض لــه 

مــن تعذيــب إبــان اعتقالــه العــام 2011، وذلــك رداً عــى تريــح الوزيــر بــأن العاملــن 

يف الــوزارة »يخافــون اللــه« وال ينتهكــون حقــوق اإلنســان.

ــاد عــر  ــل يف الب ــة إلحــدى املل ــات تعــرض باإلهان ــت إن هي ــة قال إال أن وزارة الداخلي

تغريــدة نرشهــا عــى موقــع التواصــل االجتاعــي، وكتــب هيــات تغريــدة رفــض فيهــا 

تحقيــق الســلطات مــع خطبــاء تعرضــوا مبناســبة ذكــرى عاشــوراء إىل الحاكــم األمــوي 

يزيــد بــن معاويــة وســالة آل أميــة الذيــن قتلــوا اإلمــام الحســن بــن عــي )ع( ثالــث 

أمئــة الشــيعة.

وقــال مديــر عــام اإلدارة العامــة ملكافحــة الفســاد واألمن االقتصــادي واإللكــروين بســام 

املعــراج »تــم القبــض عــى شــخص قــام بنــرش تغريــدة عــى موقــع التواصــل االجتاعــي 

ــراءات  ــاذ اإلج ــم اتخ ــه »ت ــاف أن ــاد«، وأض ــل يف الب ــدى املل ــة إلح ــل إهان ــر متث توي

القانونيــة الازمــة متهيــداً إلحالــة القضيــة إىل النيابــة العامــة«. )36( 

ويف الثاثاء 29 نوفمر/ ترشين الثاين قضت املحكمة بحبس هيات 3 أشهر.

 

 http://www.bna.bh/portal/news/749212 ،36 . وكالة أنباء البحرين

ال يوجــد يف ترصيــح الصحــايف هيــات مــا يشــر إىل إهانــة ملــة أو مذهــب، 

وال يتعــدى ترصيحــه انتقــاد وزارة الداخليــة بتحقيقهــا مــع خطبــاء يــروون 

حــوادث وروايــات تاريخيــة مرتبطــة مبوســم عاشــوراء.

ــة  ــلطات األمني ــاده الس ــي انتق ــات ه ــة هي ــة ملالحق ــباب الحقيقي إن األس

املتعلــق بالتعذيــب وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، ولكــن تــم توظيــف بعــض 

التغريــدات التــي تشــر إىل حــوادث تاريخيــة ملالحقتــه قضائيــاً بالرغــم مــن 

عــدم انســجام التهــم املوجــه لــه مــع النــص القانــوين، مــا يعــد تكييفــاً غــر 

متكافــئ للقانــون وإخــالالً مببــدأ تحديــد املخالفــات قانونيــاً.

http://www.bna.bh/portal/news/749212
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ــن  ــة البحري ــدام 2016، إن مملك ــة اإلع ــي ملناهضــة عقوب ــوم العامل ــبة الي 2016 مبناس

ومنــذ 2009 حتــى اليــوم مل تشــهد تنفيــذاً لعقوبــة اإلعــدام، وهــو أمــٌر إيجــايب، لكــن 

ــب اآلمــال أن قــرارات اإلعــدام مازالــت تصــدر. مــا يخيّ

وفيا ييل نص البيان:

يحتفــل املجتمــع الــدويل يف العــارش مــن أكتوبــر باليــوم العاملــي ملناهضــة عقوبــة اإلعــدام، 

ــم  ــا األم ــة ومعه ــذه العقوب ــة له ــات املناهض ــة والفعالي ــات الحقوقي ــدد املنظ ــث تج حي

ــي  ــعة الت ــات البش ــن املارس ــا م ــدام باعتباره ــة اإلع ــن عقوب ــي ع ــا للتخ ــدة دعوته املتح

يرفضهــا الحــس اإلنســاين الســليم وتعديــاً ســافراً عــى مبــدأ الحــق يف الحيــاة الــذي أصبــح 

ــه الريحــة  ــن عــن معارضت ــذي مــا فتئ يعل ــدة اإلنســان املتحــر ال ــدأً راســخاً يف عقي مب

ــة الاإنســانية. ــروح اإلنســانية جــراء هــذه العقوب واســتهجانه املســتمر إزهــاق ال

إن مملكــة البحريــن ومنــذ 2009 حتــى اليــوم مل تشــهد تنفيــذاً لعقوبــة اإلعــدام وهــو أمــٌر 

إيجــايب يدفعنــا إىل املطالبــة بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام مــن الترشيعــات بشــكٍل نهــايئ، ولكــن 

مــا يخيــب اآلمــال أن قــرارات اإلعــدام الزالــت تصــدر عــن محاكــم البحريــن حيــث اليــزال 

هنــاك عــدد مــن املحكومــن باإلعــدام )7 محكومــن باإلعــدام( قابعــن بالســجون يعانــون 

ظروفــاً نفســية وجســدية ووضعهــم يف ظــروف غايــة يف الصعوبــة حيــث ميوتــون كل لحظــة 

ــة لحقــوق اإلنســان والتــي تؤكــد  وكل يــوم، وإن موقــف الجمعيــة مســتند للرشعــة الدولي

عــى الحــق يف الحيــاة كــا نــص عليــه اإلعــان العاملــي يف املــادة الثالثــة لــكل فــرد الحــق 

يف الحيــاة والحريّــة وســامة شــخصه وكذلــك املــادة السادســة مــن العهــد الــدويل لحقــوق 

املدنيــة والسياســية يف الفقــرة األوىل والتــي تنــص عــى »الحــق يف الحيــاة حــق مــازم لــكل 

إنســان وعــى القانــون أن يحمــي هــذا الحــق وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفاً«.

ــدام يف 15  ــم اإلع ــذت حك ــة نف ــة البحريني ــارة إىل أن الحكوم ــدر اإلش تج

ينايــر/ كانــون الثــاين 2017، بحــق ثالثــة مــن بــني الســبعة املشــار إليهــم يف 

البيــان الســابق، متــت إدانتهــم يف قضيــة اســتهداف قــوات الرشطــة مبنطقــة 

الديــه أدت إىل مقتــل ثالثــة مــن رجــال الرشطــة يف مــارس/ آذار 2014، 

ــارايت طــارق محمــد الشــحي. ــط اإلم ــم الضاب بينه
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ــأن . 183 ــاعات بش ــة 6 س ــد قراب ــق امت ــد تحقي ــن األول، وبع ــر/ ترشي ــن 10 أكتوب  يف اإلثن

ــبيل مســؤول  ــة س ــلطات األمني ــت الس ــوراء؛ أخل ــبة عاش ــا مبناس ــة ألقاه ــب ديني خط

ــلان. وكان  ــم الس ــيخ ميث ــان الش ــوق اإلنس ــن لحق ــد البحري ــة مبرص ــات الديني الحري

مركــز رشطــة ســاهيج اســتدعى الســلان عــراً للتحقيــق، قبــل أن يتــم إخــاء ســبيله 

يف وقــت متأخــر مــن ليــل االثنــن، وطُلــب منــه الحضــور الســتكال التحقيــق يف اليــوم 

التــايل.

 اشــتبكت قــوات األمــن الخميــس 13 أكتوبــر/ ترشيــن األول مــع متظاهرين بعــد انتهاء . 184

عــزاء مبناســبة ذكــرى عاشــوراء حاولــوا الوصــول إىل دوار اللؤلــؤة موقــع االحتجاجــات 

الشــعبية التــي شــهدتها البحريــن قبــل ســت ســنوات، وأطلقــت القــوات القنابــل باتجاه 

مئــات املتظاهريــن الذيــن اقربــوا مــن املنطقــة التــي تحرســها قــوات الجيــش والحــرس 

الوطنــي منــذ فــض االعتصــام بالقــوة يف مــارس/ آذار 2011.

 يف 16 أكتوبــر/ ترشيــن األول، قضــت املحكمــة بحبــس الطفــل محمــد عيــى محمــد . 185

عــي )16 عامــاً( ملــدة ســتة أشــهر بعــد أن وجهــت لــه النيابــة العامــة تهمــة التجمهــر 

خــاف القانــون. وكانــت الســلطات قــد اعتقلــت الطفــل محمــد يف يوليــو/ متــوز 2016 

عــى نحــو تعســفي.

ــن األول مســؤولة الرصــد . 186 ــر/ ترشي ــة مســاء األحــد 16 أكتوب  منعــت الســلطات األمني

والتوثيــق يف مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان إينــاس عــون، ومســؤول الرصــد والتوثيــق 

يف املنظمــة األوروبيــة البحرينيــة لحقــوق اإلنســان أحمــد الصفــار مــن مغــادرة البــاد، 

ــون  ــن ع ــة م ــع، طالب ــباب للمن ــة أس ــد أي ــك فه ــرس املل ــذ ج ــلطات منف ــد س ومل تُب

والصفــار مراجعــة املحكمــة أو النيابــة ملعرفــة ســبب حظــر الســفر.

ــر/  ــز، يف 9 يناي ــة التميي ــدت محكم ــد أن أي ــدام بع ــم اإلع ــذ حك ــاء تنفي ج

كانــون الثــاين 2017، أحــكام اإلعــدام الصــادرة ضــد كل مــن عــيل عبدالشــهيد 

ــل طاهــر الســميع. كــا  ــاس جمي الســنكيس، وســامي مــرزا مشــيمع، وعب

أيــدت املحكمــة أحكامــاً بالســجن مــدى الحيــاة ضــد ســبعة آخريــن، 

وبســحب الجنســية عــن مثانيــة مــن املدانــني، وقــد وصفــت محاكمــة هــؤالء 

األشــخاص العــرشة بأنهــا محاكمــة جائــرة تفتقــد لقواعــد املحاكــات العادلة.
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ــن األول، مــع خمســة رجــال . 187 ــر/ ترشي ــة يف األحــد 16 أكتوب  حققــت الســلطات األمني

ديــن شــيعة، وأخلــت ســبيل ثاثــة منهــم بعــد أكــر مــن 10 ســاعات مــن التحقيــق، 

ــد  ــلطات ق ــت الس ــة، وكان ــى النياب ــم ع ــم لعرضه ــن منه ــال اثن ــررت اعتق ــا ق في

اســتدعت كاً مــن »الشــيخ عبــد املحســن مــا عطيــة الجمــري، مــا عبــاس مــا عطيــة 

الجمــري، الشــيخ حســن العــايل، الســيد فيصــل الطالبــي والســيد صــادق الغريفــي«، 

وأخلــت الســلطات ســبيل »مــا عبــاس الجمــري، الشــيخ حســن العــايل والســيد فيصــل 

ــادق  ــيد ص ــة، والس ــا عطي ــن م ــيخ عبداملحس ــز »الش ــررت حج ــا ق ــي«، لكنه الطالب

ــة. الغريفــي« بحجــة عرضهــا عــى النياب

واســتدعت الســلطات رجــال الديــن الشــيعة، للتحقيــق معهــم حــول محــارضات دينيــة 

ــد جــرى  ــة فق ــا عطي ــرى عاشــوراء، وبخصــوص الشــيخ عبداملحســن م ألقوهــا يف ذك

التحقيــق معــه حــول محــارضة ألقاهــا عــن »التكفــر«، أمــا الســيد صــادق الغريفــي 

فتــم اســتجوابه يف محارضتــه التــي تطــرق فيهــا إىل »تاريــخ القــرى البحرينيــة«.

الجديــر بالذكــر أن الخطبــاء الخمســة مكثــوا يف غرفــة التحقيــق ملــدة 10 ســاعات مــن 

دون طعــام أو رشاب، حيــث منعــت الســلطات األمنيــة عنهــم حتــى ميــاه الــرشب.

 عــى صعيــد متصــل، وجــه مركــز رشطــة البديــع يف الثاثــاء 18 أكتوبــر/ ترشيــن األول، . 188

اتهامــات جديــدة لرجــل الديــن الشــيعي الشــيخ عبداملحســن الجمــري بهــدف عرقلــة 

قــرار بإخــاء ســبيله صــادر عــن النيابــة العامــة، حيــث امتنــع مركــز رشطــة البديــع عــن 

تنفيــذ قــرار النيابــة قبــل أن يوجــه اتهامــات جديــدة للجمــري تتعلــق بخطبــة أخــرى 

ألقاهــا يف موســم عاشــوراء، رغــم أن النيابــة كانــت قــد قــررت إخــاء ســبيل الجمــري 

بعــد التحقيــق معــه.

ــة . 189 ــام وفــد مــن جمعي ــات، وبعــد قي  ضمــن التضييــق عــى مارســة الحقــوق والحري

العمــل الوطنــي الدميقراطــي )وعــد( يتقدمهــم أمينهــا العــام الســابق إبراهيــم رشيــف 

بزيــارات ملجالــس عاشــوراء يف مناطــق متفرقــة مــن البحريــن للمشــاركة مبراســم 

العــزاء والتأكيــد عــى الوحــدة الوطنيــة؛ تســلمت الجمعيــة خطابــاً مــن وزارة العــدل 

والشــؤون اإلســامية يفيــد مبخالفتهــا لقانــون الجمعيــات السياســية عــى خلفيــة زيــارة 

أعضــاء منهــا ملجالــس عاشــوراء، معتــرًة ذلــك مارســة لنشــاط ســيايس. 
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 يف الخميــس 20 أكتوبــر/ ترشيــن األول، َدَهمــت قــوات األمــن املقــر الرئيــي لجمعيــة . 190

الوفــاق الوطنــي اإلســامية بالبــاد القديــم، وفــرع جمعيــة الوفــاق باملنطقــة الغربيــة 

يف املالكيــة، وذلــك بهــدف مصــادرة ممتلــكات الجمعيــة وموجوداتهــا.

 أفرجــت الســلطات األمنيــة يف 21 أكتوبــر/ ترشيــن األول عــن املعتقــل شــوقي ريض مــن . 191

بلــدة العكــر، بعــد ســجنه لخمســة أعــوام ونصــف، وذلــك النقضــاء مــدة محكوميته.

وكان ريض وآخريــن قــد اتهمــوا مبــا عــرف بـــ »أحــداث جامعــة البحريــن«، وحكــم عليــه 

ــة  ــام املحكم ــه أم ــم تخفيف ــم ت ــاً، إال أن الحك ــجن 15 عام ــكرية بالس ــة عس يف محكم

ــل/ نيســان 2011،  ــم اعتقــال شــوقي يف 26 أبري ــي أعــادت محاكمتهــم. وت ــة الت املدني

ــزاع  ــة النت ــة بالكرام ــية والحاط ــة القاس ــب واملعامل ــال للتعذي ــاء االعتق ــرض أثن وتع

ــه. ــات من االعراف

 يف 24 أكتوبــر/ ترشيــن األول، تــم اعتقــال الســيد علــوي املوســوي مهنــدس االتصــاالت . 192

ــاين،  ــاره حتــى األحــد 27 نوفمــر/ ترشيــن الث ــذي انقطعــت أخب ــه، وال مــن مقــر عمل

ــة، مــا  ــه أفــاد بوجــوده يف مبنــى التحقيقــات الجنائي ــه اتصــاالً من حيــث تلقــت عائلت

ينفــي املعلومــات التــي أدلــت بهــا املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بشــأن وجــوده 

يف ســجن الحبــس االحتياطــي الحــوض الجــاف.
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وقالــت العائلــة إن االتصــال القصــر الــذي أجــراه املوســوي أظهــر أنــه منهــك مــن شــدة 

ــا الشــديد عــى  ــة قلقه ــه، مبدي ــذ اعتقال ــه من ــرض ل ــه تع ــد أن ــذي يعتق ــب ال التعذي

ــازه  ــد احتج ــا يع ــد هــذا االتصــال م ــره أخــرى بع ــاره م ــد انقطعــت أخب ســامته، وق

ــاً. ــاًء قرسي اختف

 يف ســياق متصــل، أعربــت منظمــة العفــو الدوليــة يف بيــان لهــا االثنــن 30 ينايــر/ كانون . 193

ــوي املوســوي  ــي الســيد عل ــل البحرين ــن أن يكــون املعتق ــا م ــن قلقه ــاين 2017، ع الث

ضحيــة اختفــاء قــرسي وأن يتعــرض للتعذيــب وســوء املعاملــة، وقالــت املنظمــة 

ــلطات  ــمح الس ــون األول 2016، مل تس ــر/ كان ــال املوســوي يف 24 أكتوب ــذ اعتق ــه من إن

ــق أي  ــه مل تتل ــة أن عائلت ــه، وأكــدت العفــو الدولي ــاء عائلت ــه باالتصــال مبحــام أو لق ل

ــه  ــه، مشــرة إىل أن ــا ل ــم توجيهه ــي ت ــم الت ــازه أو الته ــكان احتج ــات بشــأن م معلوم

يواجــه مصــراً مجهــوالً. وقالــت العفــو الدوليــة إنهــا خاطبــت األمانــة العامــة للتظلات 

ــة بشــأن املوســوي غــر أنهــا مل تتلــق رداً منهــم. )37( ــر الداخلي ــة العامــة ووزي والنياب

ــة يف ســجن الحــوض . 194 ــت الســلطات األمني ــن األول، منع ــر/ ترشي ــاء 25 أكتوب  يف الثاث

ــد موعدهــا  ــم تحدي ــارة ت ــه يف زي ــل الحلواجــي مــن لقــاء عائلت الجــاف، الناشــط خلي

مســبقاً، وقالــت الحقوقيــة فاطمــة الحلواجــي وهــي ابنتــه، إن الســلطات منعتهــم مــن 

زيــارة والدهــا مــن دون ذكــر األســباب.

ــن . 195 ــة األم ــتئناف عقوب ــة االس ــت محكم ــن األول، خفف ــر/ ترشي ــاء 26 أكتوب  يف األربع

العــام الســابق لجمعيــة الوحــدوي، فاضــل عبــاس، بالحبــس ثــاث ســنوات بــدالً مــن 

خمــس. وكانــت محكمــة أول درجــة قــد قضــت يف 26 يونيــو/ حزيــران 2016 بســجن 

عبــاس 5 ســنوات عــى خلفيــة بيــان أصدرتــه الجمعيــة، تديــن الحــرب عــى اليمــن.

 اســتدعى مركــز رشطــة البديــع رجــل الديــن الشــيعي البــارز الشــيخ هــاين البنــاء، األحد . 196

30 أكتوبــر/ ترشيــن األول، وقــرر حبســه لعرضــه عــى النيابــة العامــة يف اليــوم التــايل، 

إذ حققــت النيابــة العامــة معــه وقــررت ســجنه 15 يومــاً عــى ذمــة التحقيــق بعدمــا 

وجهــت لــه تهمــة التحريــض عــى كراهيــة النظــام والتحريــض عــى مخالفــة القانــون.

 en/2017/5581/https://www.amnesty.org/en/documents/mde11 ،37 . منظمة العفو الدولية

https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/5581/2017/en
https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/5581/2017/en
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نوفمبر / تشرين الثاني

 منعــت الســلطات األمنيــة الناشــط الحقوقــي الدكتــور منــذر الخــور مــن مغــادرة البــاد . 197

الســبت 5 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين بينــا كان مغــادراً عــر منفــذ جــرس امللــك فهــد مــن 

دون معرفــة األســباب.

ــادات . 198 ــض القي ــاين، بع ــن الث ــر/ ترشي ــاء 9 نوفم ــة األربع ــلطات األمني ــتدعت الس  اس

السياســية يف الوفــاق منهــم: ســيد هــادي املوســوي، وســيد جميــل كاظــم وعبدالجليــل 

ــري...  ــي العك ــي عبدالنب ــلان، والحقوق ــة الس ــطة جليل ــتدعت الناش ــا اس ــل، ك خلي

فضــاً عــن آخريــن.

بعــد مثولهــم أمــام عــى النيابــة العامــة يف الخميــس 10 نوفمر/ترشيــن الثــاين، 

وجهــت لبعضهــم تهمــة التجمهــر، حيــث اتهمــت الحقوقــي البــارز عبدالنبــي العكــري 

بالتجمهــر عنــد منــزل الشــيخ عيــى قاســم بالــدراز يف األول مــن أغســطس/ آب 2016 

عنــد الســاعة 4:15 فجــراً، كــا وجهــت تهمــة التجمهــر يف الديــه مســاء 11 أغســطس/ 

ــة الســلان. آب إىل الناشــطة جليل

 قــال املحامــي واملدافــع يف مجــال حقــوق اإلنســان محمــد التاجــر إن النيابــة العامــة . 199

ــات  ــة مؤسس ــق بإهان ــاين، تتعل ــن الث ــر/ ترشي ــم يف 10 نوفم ــاث ته ــه ث ــت ل وجه

حكوميــة؛ والتحريــض عــى كراهيــة طائفــة دينيــة، وســوء اســتخدام جهــاز اتصــال، وقــد 

ــة للتاجــر أرســلها عــر تطبيــق  ــة العامــة يف اتهاماتهــا إىل رســالة صوتي اســتندت النياب

»واتســاب«.

 يف الســياق ذاتــه، وعــى خلفيــة اســتهداف املحامــي التاجــر، أصــدرت منظمــة هيومــن . 200

رايتــس ووتش بيانــاً قالــت فيــه إن الســلطات البحرينيــة وجهــت إىل املحامــي محمــد 

ــة  ــه يف حري ــك حق ــاً تنته ــان ته ــوق اإلنس ــال حق ــارز يف مج ــام ب ــو مح ــر وه التاج

ــر. )38( التعب

 اســتدعت النيابــة العامــة الســبت 12 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين، مســؤولة الرصــد . 201

ــق يف  ــون، للتحقي ــاس ع ــطة إين ــان، الناش ــوق اإلنس ــن لحق ــز البحري ــق يف مرك والتوثي

 297082/01/12/https://www.hrw.org/ar/news/2016 ،38 . منظمة هيومن رايتس ووتش

https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/01/297082
https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/01/297082
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اليــوم التــايل، واتهمتهــا بالتجمهــر يف منطقــة الديــر بتاريــخ 20 يونيــو/ حزيــران عنــد 

الســاعة 11 و45 دقيقــة مســاء، وهــو وقــت متأخــر مــن الليــل، ومل تشــهد املنطقــة يف 

ــك الوقــت خــروج مســرات. ذل

ــد  ــة ض ــا كيدي ــق قضاي ــت إىل خل ــة هدف ــة أمني ــياق حمل ــون يف س ــتدعاء ع وأىت اس

النشــطاء بهــدف تريــر منعهــم مــن الســفر، حيــث اســتدعت يف الســياق ذاتــه يف 13 

ــق. ــار للتحقي ــد الصف ــي أحم ــط الحقوق ــاين، الناش ــن الث ــر/ ترشي نوفم

ــة العمــل الوطنــي الدميقراطــي »وعــد« . 202 ــك، تســلم األمــن العــام الســابق لجمعي  كذل

ريض املوســوي إحضاريــة للمثــول أمــام النيابــة صبــاح يــوم األحــد 13 نوفمــر/ ترشيــن 

ــن يف  ــادرة البحري ــن مغ ــوي، م ــت املوس ــد منع ــة ق ــلطات األمني ــت الس ــاين. وكان الث

ــاين. ــن الث الخميــس 10 نوفمــر/ ترشي

 يف إجــراء منــاٍف لإلنســانية توقفــت وزارة الصحــة يف 13 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين، . 203

عــن تزويــد طفــل بحرينــي مصــاب بالشــلل الدماغــي بالحليــب، وهــو حليــب خــاص 

يحتاجــه الطفــل لكونــه ال يــأكل وال يــرشب ســوى الحليــب الــذي يغــذي جســمه عــن 

ــه. طريــق أنبــوب خــاص يف بطن

وبالرغــم مــن أن الدســتور البحرينــي يؤكــد أن العقوبــة شــخصية إال أنــه ومبجــرد صــدور 

ــرش  ــدة ع ــس مل ــم بالحب ــن العظ ــي حس ــم ع ــل قاس ــد الطف ــق وال ــايئ بح ــم قض حك

ــة  ــاف معون ــر إيق ــا ع ــة بأكمله ــة العائل ــت معاقب ــيته، مت ــقاط جنس ــع إس ــنوات م س

الغــاء وبــدل الســكن، وعــدم رصف الحليــب الــذي يعيــش عليــه الطفــل فيصــل قاســم 

الــذي يبلــغ مــن العمــر ســت ســنوات. )39(

 http://www.alwasatnews.com/news/1179466.html ،39 . صحيفة الوسط البحرينية

http://www.alwasatnews.com/news/1179466.html
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ــت . 204 ــر، وجه ــرأي والتعب ــة ال ــق يف حري ــتهم الح ــطن ملارس ــتهداف الناش ــار اس  يف إط

النيابــة العامــة األحــد 13 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين، تهمــة التحريــض عــى كراهيــة النظام 

واالزدراء بــه للمعــارض البــارز إبراهيــم رشيــف عــى خلفيــة تريحــات صحافيــة أدىل 

بهــا لوكالــة أسوشــييتد بــرس األمريكيــة.

وقالــت النيابــة العامــة، يف بيــان لهــا، إنهــا تلقــت »باغــاً مــن إدارة مكافحــة الجرائــم 

ــة تضمــن تريحــه  ــح لصحيفــة أجنبي ــام أحــد األشــخاص بالتري ــة عــن قي اإللكروني

اإلســاءة للنظــام الدســتوري للمملكــة«، وأضافــت »بــارشت النيابــة التحقيــق مــع املتهــم 

بعــد عرضــه عليهــا برفقــة محاميــه وواجهتــه مبــا تضمنــه الخــر الصحفــي والــذي أنكــر 

ــض  ــة التحري ــه تهم ــد أن أســندت إلي ــرت بإخــاء ســبيله بع ــه وأم ــا جــاء في بعــض م

عانيــة عــى كراهيــة نظــام الحكــم واالزدراء بــه وجــاٍر اســتكال التحقيقــات والتــرف 

بالقضيــة«.

وكان رشيــف قــد عــر للوكالــة عــن خشــيته »مــن أن تقــوم زيــارة األمــر )تشــارلز( بـــ 

»تبييــض« حالــة حقــوق اإلنســان«، وقــال إنــه »ال ميكــن أن تكــون الســلطة املطلقــة يف 

أيــدي األرسة الحاكمــة«.

 ويف وقــت الحــق قالــت وزارة الداخليــة إنهــا اســتدعت إبراهيــم رشيــف عــى خلفيــة . 205

لقائــه مســؤويل إحــدى الســفارات األجنبيــة وبحــث أمــور تتعلــق بالشــؤون الداخليــة 

ــه  ــاد، مــا قــد يشــكل تدخــاً يف األمــور الســيادية، إال أن إبراهيــم رشيــف أكــد أن للب

تــم االتصــال بــه مــن طــرف منــدوب الســفارة وطلبــوا مقابلتــه كونــه أحــد الناشــطن 

يف مجــال حقــوق اإلنســان، وأفــاد بأنــه مل يتطــرق خــال اجتاعــه مبنــدويب الســفارة إىل 

أيــة أمــور تشــكل خروجــاً عــى القانــون أو متــس الســيادة الوطنيــة.

ــب . 206 ــع الناشــطة زين ــة م ــة العام ــاين، حققــت النياب ــن الث  يف األحــد 13 نوفمــر/ ترشي

ــاً،  ــبيلها الحق ــاء س ــرت بإخ ــان، وأم ــد رمض ــدام محم ــوم باإلع ــة املحك ــد، زوج محم

وعــر حســابها عــى شــبكة التواصــل االجتاعــي تويــر، أوضحــت أن التحقيــق معهــا 

جــرى حــول تهمــة »التجمهــر«، وهــي التهمــة التــي تــم توجيههــا لعــرشات النشــطاء يف 

ــك الفــرة. ــن يف تل البحري
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ــوق اإلنســان، . 207 ــن لحق ــز البحري ــزل عضــو مرك ــة من ــك، دهمــت الســلطات األمني  كذل

الناشــطة زينــب آل خميــس لتســليمها إحضاريــة للمثــول أمــام النيابــة العامــة للتحقيق 

يف الثاثــاء 15 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين. 

 كــا حققــت النيابــة العامــة مــع مســاعد أمــن عــام جمعيــة الوفــاق، القيــادي البــارز . 208

يف املعارضــة خليــل املــرزوق، ووجهــت لــه تهمــة التجمهــر يف الــدراز عنــد الرابعــة فجــراً 

يف األول مــن أغســطس/ آب. وكانــت النيابــة العامــة اســتدعت املــرزوق للتحقيــق عنــد 

التاســعة مــن صبــاح يــوم الثاثــاء 15 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين، وقــررت إخــاء ســبيله 

بعــد انتهــاء التحقيــق معــه.

ــط . 209 ــع الناش ــاين، م ــن الث ــر/ ترشي ــن 14 نوفم ــة يف اإلثن ــة العام ــت النياب ــا حقق  ك

الحقوقــي أحمــد الصفــار، عضــو مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان، ووجهــت لــه تهمــة 

ــاً. ــبيله الحق ــرت بإخــاء س ــخ 12 أغســطس/ آب، وأم ــرزكان بتاري ــر يف ك التجمه

 كذلــك، اســتدعت النيابــة العامــة يف الثاثــاء 15 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين، عضــو مركــز . 210

البحريــن لحقــوق اإلنســان نضــال الســلان للتحقيــق معهــا يف قضيــة تجمهــر يف منطقة 

الــدراز، وأخلــت ســبيلها بعــد انتهــاء التحقيــق.

ــب آل . 211 ــن لحقــوق اإلنســان زين ــة البحري ــه عضــو جمعي ــوم ذات  كــا اســتدعت يف الي

خميــس للتحقيــق معهــا يف قضيــة تجمهــر يف منطقــة عــايل بتاريــخ 17 يوليــو/ متــوز، 

ــق. ــاء التحقي وأخلــت ســبيلها بعــد انته

 ويف األربعــاء 16 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين، حققــت النيابــة العامــة كذلــك مــع الناشــط . 212

ــد  ــر يف 11 أغســطس/ آب عن ــق بالتجمه ــه خــال التحقي ــم الدمســتاين، واتهمت إبراهي

ــاق  ــادي يف الوف ــن القي ــع كل م ــدراز. كــا حققــت م ــى قاســم بال ــزل الشــيخ عي من

ســيد هــادي املوســوي، والنشــطاء الحقوقيــن عيــى الغائــب، ونضــال الســلان، وســيد 

رشف املوســوي.

ــر  ــة التعب ــتهم لحري ــاس يف مارس ــق الن ــى ح ــتاين ع ــد الدمس ــق أك ــال التحقي وخ

والتجمــع واالحتجــاج واإلرضاب بشــكل ســلمي، وفــق مــا حددتــه املواثيــق واالتفاقيــة 

الدوليــة والتــي وقعتهــا البحريــن، لكنــه نفــى تواجــده يف الــدراز يف 11 أغســطس/ آب، 

مشــدداً للنيابــة عــى أن هنــاك اســتهدافاً شــخصياً لــه مــن قبــل التحقيقــات الجنائيــة 
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ــات  ــط يف التحقيق ــة ملموســة ســوى شــهادة الضاب ــة أدل ــو التهمــة مــن أي ــك لخل وذل

الجنائيــة حســام املــر، طالبــاً مــن النيابــة رفــع منــع الســفر املفــروض عليــه، لدواعــي 

العــاج بالخــارج.

ــاين، . 213 ــن الث ــر/ ترشي ــس 17 نوفم ــة يف الخمي ــة العام ــت النياب ــه، حقق ــياق ذات  يف الس

ــه تهمــة  ــث وجهــت ل ــوق اإلنســان حســن ريض، حي ــن لحق ــز البحري ــع عضــو مرك م

ــدد الســلم األهــي.  ــة ته ــار كاذب ــث أخب ــة النظــام وب ــض عــى كراهي التحري

 أدانــت منظمــة العفــو الدوليــة، يف تقريــر لهــا، اســتمرار عمليــات التعذيــب وأســاليب . 214

أخــرى مــن ســوء معاملــة النــزالء يف الســجون البحرينيــة، وجــاء يف التقريــر الــذي قدمته 

املنظمــة، اإلثنــن 21 نوفمر/ترشيــن الثــاين، أن حــاالت ســوء املعاملــة مازالــت مســتمرة 

ــات  ــا احتجاج ــاب قمعه ــلطات يف أعق ــا الس ــي أجرته ــات الت ــن اإلصاح ــم م ــى الرغ ع

املعارضــة يف فرايــر/ شــباط ومــارس/ آذار العــام 2011. وذكــرت العفــو الدوليــة، يف 

تقريرهــا، أن هنــاك »عيوبــاً خطــرة« يف عمــل اثنتــن مــن املؤسســات املدعومــة مــن قبــل 

بريطانيــا، والتــي أنشــأتها الســلطات البحرينيــة لــإلرشاف عــى وضــع حقــوق اإلنســان يف 

البــاد، رداً عــى االتهامــات التــي واجهتهــا اململكــة بســوء معاملــة املعتقلــن عــى خلفيــة 

موجــة االحتجاجــات، ويــدور الحديــث يف التقريــر عــن األمانــة العامــة للتظلــات بــوزارة 

الداخليــة، ووحــدة التحقيــق الخاصــة التابعــة للنيابــة العامــة، اللتــن تــم إنشــاؤها العام 

2012 تلبيــة لتوصيــات اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق.

وجــاء يف التقريــر أن تهــاً تــم توجيههــا إىل 93 عنــراً مــن عنــارص األمــن البحريني، منذ 

نوفمــر/ ترشيــن الثــاين العــام 2011، عــى خلفيــة قضايــا متعلقــة بقتــل متظاهريــن أو 

تعذيــب معتقلــن، لكــن أحــكام اإلدانــة صــدرت يف عــدد قليــل جــداً مــن تلــك القضايــا، 

كــا ال تتناســب األحــكام القليلــة الصــادرة مــع مــدى خطــورة الجرائــم.

ــه  ــاط مل يواج ــؤولن أو الضب ــار املس ــن كب ــداً م ــى أن أح ــة ع ــو الدولي ــددت العف وش

ــق  ــة تقــي الحقائ ــوات لجن ــن دع ــم م ــى الرغ ــاكات، ع ــة االنته ــى خلفي ــم ع أي ته

إىل مواصلــة التحقيقــات وبــدء ماحقــة املشــتبه بهــم يف القضايــا املتعلقــة بقمــع 

احتجاجــات العــام 2011، وتابــع التقريــر: »يف الواقــع، مل يشــكل إنشــاء املؤسســتن، كــا 

ــان«. )40( ــوق اإلنس ــاكات حق ــردع انته ــاً ل ــاً ملحوظ ــدو، عام يب

 file:///Users/macbook/Downloads/MDE1150802016ARABIC.PDF ،40 . تقرير منظمة العفو الدولية
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 عشــية انعقــاد جلســة أخــرى مــن محاكمــة الزعيــم الروحــي للغالبيــة الشــيعية الشــيخ . 215

ــف مناطــق  ــاين، انطلقــت مســرات يف مختل ــن الث عيــى قاســم يف 23 نوفمــر/ ترشي

ــه  ــرض ل ــذي يتع ــي ال ــاد الطائف ــدد متظاهــرون باالضطه ــه، ون ــاً مع ــن، تضامن البحري

الشــيعة، مطالبــن بإنهــاء التمييــز الطائفــي ضــد الشــيعة، وطالــب املحتجــون بإعــادة 

ــة  ــة كيدي ــا محاكم ــار أنه ــى اعتب ــه ع ــم محاكمت ــن رفضه ــم، مجددي ــية لقاس الجنس

وسياســية.

ــت . 216 ــاين، أطلق ــن الث ــر/ ترشي ــاء 23 نوفم ــر األربع ــن فج ــة م ــاعة الثاني ــوايل الس  يف ح

ــهد  ــي تش ــدراز الت ــة ال ــة يف منطق ــوع بكثاف ــيلة للدم ــازات مس ــة غ ــلطات األمني الس

ــدة  ــك قبــل ســاعات مــن انعقــاد جلســة جدي اعتصامــاً مفتوحــاً مــن دون مــرر، وذل

ــى قاســم. مــن محاكمــة الشــيخ عي

ــاين، اســتدعاًء . 217 ــن الث ــن 21 نوفمــر/ ترشي ــغ يف اإلثن  تســلمت الناشــطة ابتســام الصائ

الداخليــة، والتــي  التابعــة لــوزارة  للتحقيــق معهــا يف إدارة الجرائــم اإللكرونيــة 

حولتهــا إىل النيابــة العامــة للتحقيــق يف 23 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين، وجهــت لهــا تهمــة 

»التحريــض عــى كراهيــة النظــام واالزدراء بــه، وزعزعــة أمــن الدولــة وتهديــد الســلم 

ــق. ــاء التحقي ــد انته ــغ بع ــة ســبيل الصائ ــة العام ــت النياب األهــي« وأخل

 كذلــك، حققت النيابــة العامــة األربعــاء 23 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين، مــع رئيــس . 218

ــا تهمــة التحريــض  ــورة روال الصفــار، ووجهــت له ــة(، الدكت ــة التمريــض )املنحل جمعي

ــي. ــلم األه ــد الس ــام، وتهدي ــة النظ ــى كراهي ع
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 كــا اســتدعت النيابــة العامــة الصحــايف أحمــد ريض يف الخميــس 24 نوفمــر/ ترشيــن . 219

ــاء  ــد انته ــبيله بع ــت س ــر، وأخل ــة تجمه ــه تهم ــت ل ــث وجه ــق، حي ــاين للتحقي الث

ــق. التحقي

ــن . 220 ــر/ ترشي ــن يف 24 نوفم ــوات األم ــت ق ــاء القــرسي اعتقل ــن حــاالت االختف ــن ب  م

الثــاين، الشــاب عــي حســن املخــورض بعــد دهــم منزلــه واقتادتــه إىل مبنــى التحقيقــات 

الجنائيــة، وانقطعــت أخبــاره أيامــاً، إذ مل يتــم عرضــه عــى النيابــة العامــة أو الجهــات 

ــن مــن االتصــال مبحاميــه أو بعائلتــه، وهــو مــا ميكــن توصيفــه بأنــه  القضائيــة ومل مُيكَّ

اختفــاء قــرسي.

ــف . 221 ــو تحال ــات عض ــوق والحري ــم الحق ــدويل لدع ــز ال ــب املرك ــه طال ــياق ذات  يف الس

املحكمــة الجنائيــة الدوليــة الســلطات البحرينيــة يف 27 نوفمــر/ ترشيــن الثاين، بكشــف 

مصــر الشــاب عــي حســن املخــورض، وأشــار إىل انقطــاع أخبــاره عــن أرستــه ومحاميــه 

منــذ اعتقالــه، ومل يتمكــن ســوى مــن اتصــال مقتضــب منــه لذويــه »أفــاد فيــه 

بوجوده بالتحقيقــات الجنائيــة وهــو يخضــع اآلن لواليــة رجــال األمــن مــن دون رقابــة 

قضائيــة«. وأوضــح املركــز »لقــد خالفــت الســلطات البحرينيــة العهــد الــدويل الخــاص 

بالحقــوق املدنيــة والسياســية والتــي قامــت بالتصديــق عليــه يف العــام 2006 والــذي 

ــال  ــوز اعتق ــان، وال يج ــية لإلنس ــوق األساس ــن الحق ــان م ــة واألم ــه إن الحري ــاء في ج

أي فــرد بــدون ســبب وإن حــدث وقبــض عليــه يجــب إباغــه رسيعــاً بأســباب ذلــك 

التوقيــف فــور حدوثــه، وكذلــك االتهــام املوجــه إليــه كــا أوجــب العهــد عــي الدولــة 

تقديــم املوقــوف رسيعــاً ملحاكمــة عادلــة ومنصفــة، والتــي قــد تأمــر باإلفــراج عنــه لــو 

كان هــذا االعتقــال غــر قانــوين، كــا أنــه مــن حــق أي شــخص كان ضحية هــذا االعتقال 

مخاصمــة الدولــة وطلــب تعويــض مــادي عــن فــرة اعتقالــه مــن دون ســبب«.

وكــرر املركــز طلبــه بــأن »تســمح الســلطات البحرينية بزيــارة املقــرر األممــي الخــاص 

بالتعذيــب والــذي ترفــض مملكــة البحريــن زيارتــه«.
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 أفرجــت الســلطات األمنيــة يف األربعــاء 30 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين، عــن الناشــط مجيــد . 222

ــه حكــاً بالحبــس 6 أشــهر، ملشــاركته يف تظاهــرات. وكان الحــاج  ــه بعــد قضائ عبدالل

مجيــد قــد اعتقــل وحكــم عليــه بالحبــس 6 أشــهر عــى خلفيــة مشــاركته الدامئــة يف 

االحتجاجــات الشــعبية والتظاهــرات. 
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ديسمبر/ كانون األول

 شــهد يــوم الجمعــة 2 ديســمر/ كانــون األول، تشــديداً للحصــار األمنــي الــذي تفرضــه . 223

الســلطات األمنيــة عــى الــدراز، ومنــع الشــيعة مــن إقامــة أكــر صــاة جمعــة يف البــاد 

ــل  ــائل التواص ــطاء يف وس ــث نش ــد ب ــدراز، وق ــة ال ــول منطق ــن دخ ــن م ــع مصل ومن

االجتاعــي، صــوراً تظهــر تشــديداً للحصــار األمنــي املفــروض عــى الــدراز منــذ أشــهر، 

مــا أدى إىل إقامــة مواطنــن الصــاة فــرادى يف جامــع اإلمــام الصــادق بالــدراز.

 كذلــك، منعــت الســلطات األمنيــة رشكات ميــاه الــرشب )امليــاه العذبــة(، ورشكات املواد . 224

الغذائيــة مــن دخــول بلــدة الــدراز لتزويــد املحــات التجاريــة، وقــد نقلــت صحيفــة 

الوســط البحرينيــة يف اإلطــار ذاتــه حــاالت حــول الحصــار األمنــي واصفــة مــا حصــل 

بأنــه »حصــار يف أســوأ صــوره«، إذ نقلــت الصحيفــة عــن عــدد مــن أصحــاب املحــات 

التجاريــة قولهــم إن »بعــض رشكات املــواد الغذائيــة لجــأت إىل إنــزال حمولتهــا بالقــرب 

ــة،  ــل املنطق ــات إىل داخ ــاب املح ــل أصح ــن قب ــا م ــم نقله ــم يت ــدراز، ث ــن دوار ال م

ــدت  ــول، وب ــن الدخ ــاك م ــة األس ــوم، وخاص ــاً اللح ــت أيض ــة منع ــلطات األمني والس

معظــم رفــوف املحــات التجاريــة خاليــة مــن املــواد الغذائيــة«.)41(

ــلطات . 225 ــة أن الس ــرة القطري ــاة الجزي ــت قن ــون األول، أعلن ــمر/ كان ــاء 6 ديس  يف الثاث

ــة التــي تســتضيفها املنامــة،  ــة القمــة الخليجي ــة منعــت طواقمهــا مــن تغطي البحريني

ــم  ــع طاق ــة متن ــة »الســلطات البحريني ــاء العاجل ــر حســابها لألنب ــرة ع ــرت الجزي وذك

ــة يف املنامــة«. ــة القمــة الخليجي ــرة مــن تغطي شــبكة الجزي

 http://www.alwasatnews.com/news/1189911.html ،41 . صحيفة الوسط البحرينية

http://www.alwasatnews.com/news/1189911.html
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 كذلــك، اعتقلــت الســلطات األمنيــة يف الثاثــاء 6 ديســمر/ كانــون األول، موظفــاً . 226

يعمــل لصالــح قنــاة العــريب الجديــد، حيــث أكــدت املعلومــات أن الســلطات أوقفــت 

بثــاً مبــارشاً مــع ضيــف يف البحريــن للتعليــق عــى القمــة الخليجيــة التــي تســتضيفها 

ــل اعتقــال أحــد املوظفــن. املنامــة قب

ــة 54 مســتأنًفا . 227 ــا قضي  يف 8 ديســمر/ كانــون األول، حجــزت محكمــة االســتئناف العلي

مــن املتهمــن بإحــداث شــغب يف ســجن جــو يف 10 مــارس/ آذار 2015، للحكــم بجلســة 

16 فرايــر/ شــباط 2017. ويبلــغ عددهــم 57 متهــًا حكــم عليهــم بأحــكام تصــل إىل 15 

ســنة وبإلزامهــم بدفــع 508187.970 دينــاًرا، وقــد ســبقت اإلشــارة للحادثــة يف ضمــن 

حــوادث شــهر ينايــر/ كانــون الثــاين.

ــة . 228 ــي عقوب ــذي يق ــي ال ــد املن ــيخ محم ــارز الش ــيعي الب ــن الش ــل الدي ــرض رج  تع

ــة مــن قبــل رجــال الرشطــة يف  ــة والــرب وســوء املعامل بالســجن عامــاً كامــاً لإلهان

ســجن جــو املركــزي، حيــث كان املنــي يقيــم صــاة الصبــح جاعــة يف مبنــى 4، حــن 

أتــاه أحــد الضبــاط وطلــب منــه إيقــاف الصــاة فــوراً، حيــث تــم نقلــه بعــد تقييــده 

ــة الشــيخ  ــا إهان ــم فيه ــي يت ــرة األوىل الت بالساســل إلدارة الســجن، وهــي ليســت امل

ــع بعــض  ــته م ــابق بســبب مارس ــت س ــه يف وق ــتفزازه وإهانت ــم اس ــا ت ــي، وإمن املن

املعتقلــن شــعائر دينيــة، حيــث قــام أفــراد مــن الرشطــة بالــراخ وتشــغيل الصفــارات 

والعبــث مبحتويــات املعتقلــن، يف ضــوء ذلك أعلــن املعتقلــون إرضابــاً عــن الطعــام يف 

ــون األول احتجاجــاً عــى هــذا التعــدي. 11 ديســمر/ كان

ــبكات . 229 ــعة يف ش ــة واس ــة تضامني ــطاء حمل ــن نش ــون األول، دش ــمر/ كان  يف 15 ديس

التواصــل االجتاعــي، مــع القيــادي يف جمعيــة الوفــاق املعتقــل ورجــل الديــن الشــيعي 

الشــيخ حســن عيــى، الــذي أمــى أكــر مــن 480 يومــاً يف الحبــس االنفــرادي، إثــر تهم 

ذات خلفيــة سياســية، ونــرش نشــطاء حقوقيــون مقاطــع مصــورة، تحدثــوا عــن بعــض 

ــة  ــم املوجه ــن الته ــج الســلمي واإلصاحــي، ناف ــه بالنه ــى، وأبرزهــا إميان ــات عي صف

إليــه، ومعتريــن احتجــازه انتقامــاً مــن عملــه الســيايس، وطالــب املشــاركون يف الحملــة 

باإلفــراج فــوراً عنــه وإســقاط التهــم املوجهــة إليــه.
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 اقتحمــت قــوات أمنيــة عنــد الســاعة 9:53 صبــاح األربعــاء 21 ديســمر/ كانــون األول، . 230

ســاحة االعتصــام التــي يعتصــم فيهــا مواطنــون عنــد منــزل الزعيــم الشــيعي األعــى يف 

البحريــن الشــيخ عيــى قاســم. 

ــاس مــدين  ــة ورجــال أمــن بلب ــو وصــور دخــول مدرعــات أمني وأظهــرت مقاطــع فيدي

إىل شــوارع الــدراز، فضــا عــن تطويقهــا بعــرشات املركبــات، ووصــول عــدد كبــر مــن 

التعزيــزات األمنيــة إىل محيطهــا، ومنــع الدخــول إىل القريــة إطاقــاً عــر جميــع معابــر 

ــر، قالــت وزارة  ــدة عــى توي ــل 6 أشــهر. ويف تغري ــة قب ــي كانــت منصوب التفتيــش الت

الداخليــة البحرينيــة الحقــاً أنهــا كانــت تنفــذ أوامــر قضائيــة بالقبــض عــى مطلوبــن 

ــن  ــرب م ــزالً بالق ــوا من ــن دهم ــوات األم ــان إن ق ــال شــهود عي ــم، وق ــش منازله وتفتي

منــزل الشــيخ عيــى قاســم، واعتقلــوا منــه شــابن، مــن دون معرفــة األســباب.

ــون األول، . 231 ــمر/ كان ــاء 21 ديس ــن يف األربع ــات يف البحري ــة االحتجاج ــدت موج  تصاع

بعــد أن جــرت اشــتباكات صباحــاً بــن قــوات األمــن واملعتصمــن بالقــرب مــن منــزل 

ــة  ــق متفرق ــر اآلالف يف مناط ــم، وتظاه ــى قاس ــيخ عي ــى الش ــي األع ــم الدين الزعي

للتعبــر عــن غضبهــم مــن اقتحــام قــوة كبــرة منطقــة الــدراز، وشــهدت مناطــق واســعة 

احتجاجــات غاضبــة رفــع فيهــا املحتجــون صــور قاســم ورددوا شــعارات ترفــض التعــدي 

عــى مقامــه. واشــتبكت القــوات مــع املحتجــن يف بعــض املناطــق، وأطلقــت الرصــاص 

االنشــطاري )الشــوزن( وقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع، قبــل أن يــردوا عليهــا بالحجــارة، 

كــا قطــع غاضبــون شــوارع عامــة وأشــعلوا اإلطــارات يف الطرقــات.

وقــد توافــدت أعــداد كبــرة مــن منــارصي الشــيخ عيــى قاســم إىل ســاحة االعتصــام 

يف محيــط منزلــه يف الــدراز، ورددوا هتافــات تؤكــد اســتعدادهم للدفــاع عنــه يف وجــه 

اإلجــراءات الرســمية.

ــون األول - اشــتبكت قــوات األمــن مــع . 232 ــه - األربعــاء 21 ديســمر/ كان ــوم ذات  ويف الي

محتجــن يف جزيــرة ســرة بعــد أن تظاهــر املئــات يف الجزيــرة احتجاجــاً عــى مهاجمــة 

املعتصمــن حــول منــزل الزعيــم الدينــي األعــى الشــيخ عيــى قاســم.

 يف 26 ديســمر/ كانــون األول حــددت املحكمــة الصغــرى الجنائيــة األوىل برئاســة . 233

القــايض إبراهيــم الجفــن وأمانــة رس الســيد هاشــم الرفاعــي تاريــخ 7 فرايــر/ شــباط 
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2017، موعــداً للحكــم بقضيــة رجــل الديــن الشــيعي والخطيــب البــارز الشــيخ بشــار 

ــواب. ــة مجلــس الن العــايل املتهــم بإهان

ــة  ــدم مبرافع ــذي تق ــري ال ــد قاه ــي أحم ــه املحام ــل العايل برفقت ــة مث ــال الجلس وخ

طلــب يف نهايتهــا براءة موكلــه، مشــراً مــن خــال مرافعتــه إىل أن وقــت الواقعــة كان 

ــة العامــة، أي أن  ــه أمــام النياب ــه تحــت االســتياء، وهــو مــا أكــده موكل حســاب موكل

ــات مــن خــال حســاب اإلنســتغرام. ــه مل يقــم بإصــدار تلــك اإلهان موكل

ــواب  ــس الن ــاً مجل ــان علن ــه أه ــايل أن ــار الع ــيخ بش ــة إىل الش ــة العام ــت النياب ووجه

البحرينــي بــأن علــق بواســطة حســابه عــن طريــق برنامــج التواصــل االجتاعــي 

»اإلنســتغرام« بالعبــارات املبينــة بــاألوراق، وتقــول الســلطات إن باغــاً ورد مــن إدارة 

ــكوى إىل  ــدم بش ــواب تق ــس الن ــس مجل ــاده أن رئي ــة مف ــم اإللكروني ــة الجرائ مكافح

النائــب العــام، مطالبــاً باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضــد صاحــب حســاب الشــيخ بشــار 

ــواب. ــس الن ــذي أهــان مجل العــايل ال

ــة يف 27 ديســمر/ كانــون األول، بإطــاق . 234 ــوزارة الداخلي ــة تابعــة ل ــة أمني  قامــت مركب

ــذي يشــهد  ــزل الشــيخ عيــى قاســم ال ــة عــى املعتصمــن يف محيــط من ــل صوتي قناب

ــة بعــد اســتفزاز املعتصمــن مــن  ــدراز، وانســحبت املركب اعتصامــاً مفتوحــاً مبنطقــة ال

ــات. ــود إصاب دون وج

ــل . 235 ــل فاض ــاب املعتق ــة الش ــت عائل ــون األول، طالب ــمر/ كان ــا يف 27 ديس ــان له  يف بي

ــى  ــا ع ــًة قلقه ــه، مبدي ــان علي ــه واالطمئن ــن زيارت ــا م ــة متكينه ــاس وزارة الداخلي عب

ســامته، وخاصــة أنــه مــى عــى اعتقالــه 90 يومــاً مــن دون أن تحصــل العائلــة عــى 

زيــارة لــه.

وذكــرت العائلــة أن »ابنهــا فاضــل، وهــو مــن ســكان مدينــة حمــد، تــم توقيفــه فجــر 

يــوم 26 ســبتمر/ أيلــول 2016، وقــد اتصــل يف األيــام األوىل مــن توقيفــه بالعائلــة، إال 

أنــه مل يعــاود االتصــال بهــا مجــدداً إال بعــد 555 يومــاً، وقــد مــى عــى اتصالــه األخــر 

ــر،  ــال األخ ــاً يف االتص ــه ضعيف ــدا صوت ــد ب ــا، وق ــال بن ــدد االتص ــاً دون أن يج 17 يوم

لذلــك فقــد ازداد قلقنــا عليــه كثــراً«.

وتابعــت »حصلنــا عــى 4 تريحــات للزيــارة مــن النيابــة العامــة، إال أننــا يف كل مــرة 
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نواجــه بــأن الجهــات األمنيــة تؤجــل الزيــارة لــه، بدعــوى اســتكال التحقيقــات معــه، 

ألن أمــر القبــض عليــه صــادر عــن نيابــة القضايــا اإلرهابيــة، بحســب مــا تــم إخبارنــا، 

ويتــم وعدنــا بأنهــم ســيقومون باالتصــال بنــا الحقــاً لرتيــب موعــد للزيــارة إال أن ذلــك 

ال يحصــل«.

وأردفــت العائلــة »توجهنــا إىل األمانــة العامــة للتظلــات بــوزارة الداخليــة وكان ردهــا 

أنهــا ال تســتطيع التدخــل يف املوضــوع كــون أمــر القبــض صــادراً عــن النيابــة املذكــورة، 

وكذلــك توجهنــا إىل املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ملعرفــة مصــره وأيــن يوجــد 

اآلن إال أننــا مل نحصــل عــى ذلــك لــآن، كــا توجهنــا إىل النيابــة العامــة أكــر مــن مــرة، 

مــن أجــل أن نعــرف مصــره«.

ــره  ــن مص ــف ع ــمية الكش ــة الرس ــات األمني ــد الجه ــن نناش ــة »نح ــت العائل وختم

ــى  ــداً ع ــون ج ــا قلق ــك، ألنن ــاج إىل ذل ــه تحت ــت حالت ــب إذا كان ــى طبي ــه ع وعرض

ــن«. ــم للســاح لنــا بزيارتــه يف أقــرب وقــت ممك ــامته، وندعوه س
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الســــعودية  الداخليـــــــة  وزارة 
تعلـــن تنفيـــذ حكـــــم اإلعـــدام
ضـــد رجـــل الديـــن الشـــيعي 
الشـــيخ نمـــر النمـــر

العليـــا  محكمـــة االســـئتناف 
زعيـــم  بحـــق  الحكـــم  تشـــدد 
المعارضــــــــــــة البــحرينيــــــــــــة
الشـــيخ علي سلمان
9سنوات بدًال من 4سنوات

2

اعتقلت الســـلطات البحرينية فجر اإلثنين طبيب العيون 
الدكتور سعيد السماهيجي بعد مداهمة 
منزلـــــــه، وذلـــك بســــبب تغريـــدات على"تويتـــر"

احتجـــزت الســـلطات األمنيـــة الصحفيـــة األمريكيـــة
آنـــا داي وثالثة من طاقم التصويـــر المرافق لها 
خالل تغطيتهم لالحتجاجات في جزيرة ســـترة، وبعد 
يوميـــن مـــن احتجازهـــم تم إبعادهـــم خـــارج البحرين.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية 
الرابعـــة بالســـجن ســـنة كاملـــة 
للقيـــادي البارز فـــي المعارضة 
وأميـــن عــــــــام وعـــد الســـــــابق 

شـــريف إبراهيـــم 

اعتقلت القوات األمنية الناشطة 
الحقوقيـــة زينـــب الخواجة 
بعـــد مداهمة منزلهـــا لتنفيذ حكم 
صـــادر بحقهـــا بتهم تتعلـــق بحرية 

الرأي والتعبير

2016

فبراير

يناير

4

14

24

14
مارس

30
مايو 



 انفوجرافيك: تسلسل األحداث123

الســــعودية  الداخليـــــــة  وزارة 
تعلـــن تنفيـــذ حكـــــم اإلعـــدام

ضـــد رجـــل الديـــن الشـــيعي 
الشـــيخ نمـــر النمـــر

العليـــا  محكمـــة االســـئتناف 
زعيـــم  بحـــق  الحكـــم  تشـــدد 
المعارضــــــــــــة البــحرينيــــــــــــة
الشـــيخ علي سلمان
9سنوات بدًال من 4سنوات

2

اعتقلت الســـلطات البحرينية فجر اإلثنين طبيب العيون 
الدكتور سعيد السماهيجي بعد مداهمة 
منزلـــــــه، وذلـــك بســــبب تغريـــدات على"تويتـــر"

احتجـــزت الســـلطات األمنيـــة الصحفيـــة األمريكيـــة
آنـــا داي وثالثة من طاقم التصويـــر المرافق لها 
خالل تغطيتهم لالحتجاجات في جزيرة ســـترة، وبعد 
يوميـــن مـــن احتجازهـــم تم إبعادهـــم خـــارج البحرين.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية 
الرابعـــة بالســـجن ســـنة كاملـــة 
للقيـــادي البارز فـــي المعارضة 
وأميـــن عــــــــام وعـــد الســـــــابق 

شـــريف إبراهيـــم 

اعتقلت القوات األمنية الناشطة 
الحقوقيـــة زينـــب الخواجة 
بعـــد مداهمة منزلهـــا لتنفيذ حكم 
صـــادر بحقهـــا بتهم تتعلـــق بحرية 

الرأي والتعبير

2016

فبراير

يناير

4

14

24

14
مارس

30
مايو 
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حصــــــار  بـــــدء 
الدراز   منطقـــة 
والمســـتمر حتى لحظة 

كتابة التقرير

اسقاط جنسية أعلى مرجعية دينية في البحرين 

آية الله الشـــيخ عيسى قاسم

يونيو

التوعيـــة  جمعيـــة  مبنـــى  تغلـــق  البحرينيـــة  الداخليـــة  وزارة   -

اإلســـالمية وإعالن وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية عن حلها وحل جمعية 
الرسالة اإلسالمية.

- محاصرة واقتحام مقار جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية 

وإغالقها بعد قرار المحكمة اإلدارية بوقف نشاط الجمعية ووضعها تحت الحراسة 
القضائية إثر دعوى مستعجلة من قبل وزارة العدل.

ضمن سلسلة المنع من السفر للناشطين والحقوقيين 

منعت السطات البحرينية عددا من 
الحقوقييــــن من السفر إلى جنيف 

للمشاركة في الدورة 32 لمجلس حقوق االنسان.

أعلنت أسرة رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان 

نبيل رجب في تغريدة على موقع "تويتر" 
أن قوات األمن أوقفته مجددا

الدراز
Diraz

بـــدء منـــــع إقامـــة 

أكبر صالة جمعـة 
للشـــيعة فـــي البحريـــن عبر 
منع العالمة الشـــيخ محمد 

صنقور من أدائها.

14

12

13

21

15

20
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حصــــــار  بـــــدء 
الدراز   منطقـــة 
والمســـتمر حتى لحظة 

كتابة التقرير

اسقاط جنسية أعلى مرجعية دينية في البحرين 

آية الله الشـــيخ عيسى قاسم

يونيو

التوعيـــة  جمعيـــة  مبنـــى  تغلـــق  البحرينيـــة  الداخليـــة  وزارة   -

اإلســـالمية وإعالن وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية عن حلها وحل جمعية 
الرسالة اإلسالمية.

- محاصرة واقتحام مقار جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية 

وإغالقها بعد قرار المحكمة اإلدارية بوقف نشاط الجمعية ووضعها تحت الحراسة 
القضائية إثر دعوى مستعجلة من قبل وزارة العدل.

ضمن سلسلة المنع من السفر للناشطين والحقوقيين 

منعت السطات البحرينية عددا من 
الحقوقييــــن من السفر إلى جنيف 

للمشاركة في الدورة 32 لمجلس حقوق االنسان.

أعلنت أسرة رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان 

نبيل رجب في تغريدة على موقع "تويتر" 
أن قوات األمن أوقفته مجددا

الدراز
Diraz

بـــدء منـــــع إقامـــة 

أكبر صالة جمعـة 
للشـــيعة فـــي البحريـــن عبر 
منع العالمة الشـــيخ محمد 

صنقور من أدائها.

14

12

13

21

15

20
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قوات أمنية تهاجم ساحة التجمع 

الســـلمي بمنطقة الـــدراز للمـــرة األولى

اإلعـــالن عن وفاة المواطـــن البحريني حسن 

الحايكي بعـــد تعرضه للتعذيب الشـــديد 
في مبنى التحقيقات الجنائية

بدء محاكمة 

آية الله الشـــيخ عيســـى قاسم

القضـــاء البحريني يصدر حكمـــًا بحل جمعية 
الوفـــاق الوطنـــي اإلســـالمية كبـــرى الجمعيـــات 

السياسية في الخليج وتصفية أموالها.

17

31

27

14
أغسطس

محكمة االستئناف العليا تؤيد إغالق 

وحـــــــــل "الوفـــاق" وتصفيـــة 

أموالهـــا وأيلولتها إلـــى خزينة الدولة

22
سبتمبر

"التمييـــز" تنقـــض حكــــــم ســـجن 

الشيخ علي ســـلمان وتعيد 
القضية لـ"االستئناف"

مداهمـــة مقـــار جمعيـــة الوفـــاق الوطنـــي اإلســـالمية 

ومصادرة موجوداتها 20

أكتوبر

19

17

يوليو

أوقفت الســـلطات البحرينية  
اســـتشــــــــاري جراحــــــة المــــخ 
الدكتور طه  واألعصـــاب 
الدرازي بعد التحقيق معه 

لساعات طويلة
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قوات أمنية تهاجم ساحة التجمع 

الســـلمي بمنطقة الـــدراز للمـــرة األولى

اإلعـــالن عن وفاة المواطـــن البحريني حسن 

الحايكي بعـــد تعرضه للتعذيب الشـــديد 
في مبنى التحقيقات الجنائية

بدء محاكمة 

آية الله الشـــيخ عيســـى قاسم

القضـــاء البحريني يصدر حكمـــًا بحل جمعية 
الوفـــاق الوطنـــي اإلســـالمية كبـــرى الجمعيـــات 

السياسية في الخليج وتصفية أموالها.

17

31

27

14
أغسطس

محكمة االستئناف العليا تؤيد إغالق 

وحـــــــــل "الوفـــاق" وتصفيـــة 

أموالهـــا وأيلولتها إلـــى خزينة الدولة

22
سبتمبر

"التمييـــز" تنقـــض حكــــــم ســـجن 

الشيخ علي ســـلمان وتعيد 
القضية لـ"االستئناف"

مداهمـــة مقـــار جمعيـــة الوفـــاق الوطنـــي اإلســـالمية 

ومصادرة موجوداتها 20

أكتوبر

19

17

يوليو

أوقفت الســـلطات البحرينية  
اســـتشــــــــاري جراحــــــة المــــخ 
الدكتور طه  واألعصـــاب 
الدرازي بعد التحقيق معه 

لساعات طويلة
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قوات األمـــن البحرينية تهاجم 
ساحة التجمع السلمي بالدراز 

للمرة الثانية

ديسمبر

12

21

محكمة االســـتئناف العليا تتمســـك بالحكم المغلظ بحق 

زعيـــم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان 

9 سنوات 
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انتهاك الحريات الدينية

ــاً  ــق مارســة الشــعائر الدينيــة طبق ــام 2002 ح ــتور البحريــن املعــدل يف الع كفــل دس

ــة الضمــر مطلقــة،  ــه عــى أن »حري ــن، إذ تنــص املــادة 22 من ــة يف البحري للعــادات املرعي

وتكفــل الدولــة حرمــة ُدور العبــادة، وحريــة القيــام بشــعائر األديــان واملواكــب واالجتاعــات 

ــد«.  ــة يف البل ــاً للعــادات املرعي ــة طبق الديني

فيــا كفــل العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية التــي انضمــت لــه البحريــن يف املــادة 

18 منــه عــى حــق اإلنســان يف »حريــة الفكــر والوجــدان والديــن« ويشــمل ذلــك »حريتــه 

يف إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر واملارســة والتعليــم، مبفــرده أو مــع 

جاعــة، وأمــام املــأل أو عــى حــدة«.

مــن جانــب آخــر، يجــرم قانــون العقوبــات البحرينــي التعــدي عــى إقامــة الشــعائر الدينيــة، 

إذ تنــص املــادة 311 منــه عــى أنــه »يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنة أو بالغرامــة 

التــي ال تجــاوز مائتــي دينــار: 1. مــن تعمــد التشــويش عــى إقامــة شــعائر ملــة معــرف بهــا 

أو عــى حفــل أو اجتــاع دينــي أو تعطيــل يشء مــن ذلــك أو منعــه بالقــوة أو التهديــد، 2. 

مــن أتلــف أو شــوه أو دنــس بنــاًء معــداً إلقامــة شــعائر ملــة معــرف بهــا أو رمــزاً أو أشــياء 

أخــرى لهــا حرمــة دينيــة«.
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بالرغــم مــن ذلــك، وبســبب سياســة االضطهــاد الطائفــي املمنهجــة التــي تتبعهــا الحكومــة 

ــواد  ــت امل ــة - خالف ــات األمني ــوص الجه ــة - وبالخص ــول إن الحكوم ــن الق ــة؛ ميك البحريني

ســابقة الذكــر، حيــث عمــدت قــوات األمــن ويف الكثــر مــن الحــاالت للتشــويش عــى إقامــة 

الشــعائر الدينيــة ومنهــا منــع صــاة الجمعــة أو اســتهداف أمئــة املســاجد أو التحقيــق مــع 

ــك  ــة للشــيعة، وكذل ــدات الديني ــة حــول املعتق ــم الديني ــة خطبه ــن عــى خلفي رجــال الدي

إتــاف وتشــويه املظاهــر الدينيــة الخاصــة بإقامــة الشــعائر ومنهــا مظاهــر عاشــوراء، كــا 

ســبقت اإلشــارة يف موضــوع رسد الحــوادث للعــام 2016 وكــا ســوف يتبــن مــن خــال عــرض 

االنتهــاكات يف موســم عاشــوراء.

 الشــكل الســابق يوضــح عــدد حــاالت االنتهــاكات خــال العــام 2016 والتــي بلــغ مجموعهــا 

337 حالــة انتهــاك، حيــث ارتفــع منســوبها يف شــهر أكتوبــر/ ترشيــن األول، الــذي صــادف 

شــهر محــرم الحــرام الــذي ميــارس فيــه الشــيعة شــعائر عاشــوراء الســنوية.
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لقــد تــم رصــد أمنــاط مختلفــة مــن االنتهــاكات للحريــات الدينيــة منهــا: التحقيــق مــع الكثــر 

ــيعة أو  ــة للش ــدات الديني ــول املعتق ــة ح ــم الديني ــة خطبه ــى خلفي ــن ع ــال الدي ــن رج م

حــول متبنيــات فكريــة أو سياســية، واســتهداف مســؤويل املآتــم والحســينيات ودور العبــادة 

ــوة  ــة، واســتخدام الق ــات الديني ــم املضيف ــة، وتحطي ــات ديني ــم فعالي ــة تنظيمه عــى خلفي

بحــق بعــض املســرات الدينيــة ومواكــب العــزاء، ونــزع األعــام وتخريــب الافتــات الخاصــة 

بشــعائر دينيــة منهــا موســم عاشــوراء.
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     تعريف بموسم عاشوراء

يحيــي املســلمون الشــيعة يف البحريــن موســم عاشــوراء منــذ مئــات الســنن، حيــث ميارســون 

شــعائرهم الدينيــة مبناســبة ذكــرى عاشــوراء التــي قتــل فيهــا اإلمام الحســن )ع( حفيــد النبي 

محمــد )ص(، ويعتــر خطبــاء املنابــر الحســينية يف موســم عاشــوراء مــن أهــم املرتكــزات يف 

ــن أو  ــاء الدي ــد عل ــع أح ــاق م ــم باالتف ــينيات واملآت ــوم إدارات الحس ــم، إذ تق ــذا املوس ه

الخطبــاء لطــرح مواضيــع ثقافيــة ودينيــة وتاريخيــة تتعلــق بهــذا املوســم. 

يف الســنوات األخــرة ارتكبــت الســلطات األمنيــة يف البحريــن انتهــاكات متــس حريــة الديــن 

ــي  ــاد الطائف ــوب االضطه ــاع منس ــن ارتف ــك ضم ــيعة، وذل ــن الش ــق املواطن ــد بح واملعتق

ــم  ــن ت ــن الذي ــال الدي ــدد رج ــغ ع ــث بل ــاء، حي ــن الخطب ــراً م ــدداً كب ــال ع ــم ط بحقه

اســتهدافهم 131 رجــل ديــن، فضــاً عــن 35 رادود أو منشــد، والــذي ســبقت اإلشــارة لــه يف 

ــر. ــن التقري املحــور األول م

ــل  ــن تسلس ــوراء ضم ــم عاش ــة مبوس ــاكات املتصل ــض االنته ــك لبع ــارة كذل ــت اإلش ــد مت لق

الحــوادث؛ وفيــا يــي بعــض التفاصيــل التــي ترصــد االنتهــاكات التــي قامــت بهــا الســلطات 

البحرينيــة لشــعائر عاشــوراء، والتــي متثلــت يف: االســتدعاء والتحقيــق مــع الخطبــاء 

ــاءة  ــفي وإس ــال التعس ــن، واالعتق ــراد العادي ــم واألف ــؤويل املآت ــن ومس ــدين الديني واملنش

املعاملــة، وتخريــب ومصــادرة مظاهــر الحــداد التــي يضعهــا املســلمون الشــيعة عــى املآتــم 

ــاء ومســرات العــزاء بالغــازات  ــات، فضــاً عــن قمــع املشــاركن يف مراســم اإلحي ويف الطرق

ــب  ــي خرجــت احتجاجــاً عــى تخري ــع بعــض املســرات الت ــك قم ــوع، وكذل املســيلة للدم

ومصــادرة رجــال األمــن ملظاهــر الحــداد.

موسم عاشوراء
الفترة من من 29 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2016.
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     خالصة الحاالت

بلغــت حــاالت االســتدعاء واالعتقــال التعســفي )32( حالــة، فيــا بلــغ عــدد حــاالت إتــاف 

ــق  ــا يتعل ــة. وفي ــادرة )60( حال ــاالت املص ــدد ح ــغ ع ــة، وبل ــوراء )59( حال ــر عاش مظاه

بقمــع االحتجاجــات عــى نــزع الافتــات والتعــدي عــى مظاهــر عاشــوراء فقــد بلــغ )14( 

حالــة، فضــاً عــن قمــع مســرة عــزاء واحــدة، وقــد منعــت الســلطات عــدد )9( خطبــاء مــن 

ــدراز، ليكــون مجمــوع حــاالت انتهــاكات عاشــوراء عــى مــدى 15 يومــاً  دخــول منطقــة ال

ــة. )175( حال

االستدعاء
واالعتقال

منع الخطباء

قمع االحتجاجات
والمواكب

المصادرة

اإلتالف



انتهاك الحريات الدينية135

     االستدعاء واالعتقال التعسفي

ــة  ــات للنشــاطات الديني ــة موســم عاشــوراء مبضايق ــل بداي ــة قب ــدأت الســلطات البحريني ب

التــي يقــوم بهــا املواطنــون اســتعداًدا إلحيــاء موســم عاشــوراء، حيــث عمــدت الســلطة إىل 

اســتدعاء )14( فــرداً مــن رؤســاء الحســينيات واملآتــم يف جزيــرة املحــرق بتاريــخ 29 ســبتمر/ 

أيلــول.

ــر  ــاء املن ــن خطب ــدد م ــى ع ــق ع ــة بالتضيي ــلطات األمني ــت الس ــر، قام ــب آخ ــن جان وم

ــا  ــة قضاي ــى خلفي ــم، ع ــق معه ــاً والتحقي ــتدعاء )12( خطيب ــت باس ــث قام ــي، حي الدين

ــاً مــن الزمــان، إذ تدعــي الســلطات  ــل 14 قرن ــل الحســن قب ــة بواقعــة مقت ــة متصل تاريخي

ــد  ــارة إىل )يزي ــامية، يف إش ــخصيات إس ــى ش ــون ع ــون ويتطاول ــاء يهين ــة أّن الخطب األمني

ــام حفيــد رســول اللــه )ص(، بخــاف اتفــاق  ابــن معاويــة( قاتــل اإلمــام الحســن عليــه السَّ

ــاً. ــزاً ديني ــاً أو رم ــه صحابي ــة كون ــن معاوي ــد ب ــون يزي ــن ال يصنف املســلمن الذي

كــا أوقفــت الســلطات )3( مــن علــاء الديــن الذيــن يشــاركون يف إحيــاء مراســم عاشــوراء، 

منهــم الســيد محمــد هــادي الغريفــي الــذي اعتقــل يــوم األربعــاء 5 أكتوبــر/ ترشيــن األول 

والــذي أخلــت النيابــة العامــة ســبيله فيــا بعــد. 

ــاء هــم:  ــن األول، خمســة خطب ــر/ ترشي ــة يف 16 أكتوب ــك، اســتدعت الســلطات األمني كذل

ــة الجمــري، والســيد صــادق  ــا عطي ــة الجمــري، والشــيخ عبداملحســن م ــا عطي ــاس م عب

الغريفــي، والســيد فيصــل الطالبــي، والشــيخ حســن العــايل؛ وذلــك للتحقيــق معهــم يف مركــز 

ــم  ــر مــن 10 ســاعات منعته ــم ألك ــق معه ــويب. واســتمر التحقي ــة حمــد الجن رشطــة مدين

خالهــا حتــى مــن رشب املــاء.

بعــد التحقيــق، تــم اإلفــراج عــن عبــاس مــا عطيــة الجمــري وعــن الشــيخ حســن العــايل 

والســيد فيصــل الطالبــي، وقــررت حبــس كل مــن الســيد صــادق الغريفــي والشــيخ 

ــوم  ــاح الي ــة صب ــة العام ــى النياب ــا ع ــك لعرضه ــري، وذل ــة الجم ــا عطي ــن م عبداملحس

التــايل، وقــد جــاء التحقيــق مــع الســيد صــادق الغريفــي حــول حديثــه عــن “تاريــخ القــرى 

البحرينيــة”، فيــا كان التحقيــق مــع الشــيخ عبــاس مــا عطيــة الجمــري حــول تطرقــه إىل 

ــه. ــدى خطب ــد يف إح ــه بالنق ــذي تناول ــر” ال ــوع “التكف موض



انتهاك الحريات الدينية136

مــن جانــب آخــر، عمــدت الســلطات األمنيــة إىل إطالــة وقــت انتظــار رجــال الديــن والخطباء 

قبــل بــدء التحقيــق، حيــث يكــون وقــت االنتظــار بالســاعات، مــا يعنــي عــدم متكنــه مــن 

الخطابــة، ويتــم إخــاء ســبيله بعــد انتهــاء موعــد برنامجــه الخطــايب، كــا حــدث إىل الشــيخ 

ميثــم الســلان، الــذي تــم التحقيــق معــه لقرابــة 6 ســاعات بشــأن خطــب دينيــة ألقاهــا 

ــر/  ــن 10 أكتوب ــن مســاء اإلثن ــر م ــت متأخ ــبيله يف وق ــي س ــث أخ ــوراء؛ حي ــبة عاش مبناس

ترشيــن األول، وطلــب منــه الحضــور الســتكال التحقيــق يف اليــوم التــايل.

إداريين

منشدين

نشطاء

علماء دين

خطباء
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تجــدر اإلشــارة إىل أن الســلان اســتدعى للتحقيــق لــدى الســلطات األمنيــة مــرات عديــدة 

ــال  ــاطه يف مج ــة نش ــى خلفي ــك ع ــة، وكذل ــب ديني ــة خط ــى خلفي ــام 2016 ع ــال الع خ

ــن  ــد البحري ــة يف مرص ــات الديني ــؤول الحري ــب مس ــغل منص ــث يش ــان حي ــوق اإلنس حق

ــوق اإلنســان. لحق

كذلــك، قامــت الســلطات بالتحقيــق مــع املنشــد »حســن مــا حســن ســهوان« وتوقيفــه ليوم 

واحــد وذلــك بســبب مشــاركه قــال فيهــا أّن »يزيــد ابــن معاويــة« هــو قاتــل اإلمــام الحســن 

عليــه الســام.

ــات بتهمــة تعرضــه إىل  ــة اإلعامــي فيصــل هي ــه، اعتقلــت الســلطات األمني يف الســياق ذات

يزيــد ابــن معاويــة - كــا ســبقت اإلشــارة يف موضــوع رسد الحــوادث - إىل جنــب الناشــط 

االجتاعــي أحمــد الريــس، الــذي عــرف بنشــاطه الدينــي يف األمــور املتعلقــة بإحيــاء موســم 

عاشــوراء.

ــة اســتدعاء تــم  ــة، منهــا )27( حال ــغ عــدد حــاالت االســتدعاء واالعتقــال )32( حال وقــد بل

اعتقــال )5( حــاالت منهــا، وقــد أفــرج عنهــم فيــا بعــد، عــدا اإلعامــي فيصــل هيــات الــذي 

صــدر بحقــه حكــم قضــايئ بالحبــس ثاثــة شــهور كــا ســبقت اإلشــارة. 
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     حاالت اإلتالف والمصادرة.

قبــل حلــول املوســم بعــدد مــن األيــام، واســتعداًدا إلحيــاء موســم عاشــوراء لــدى الشــيعة، 

يقــوم املواطنــون بركيــب الافتــات ووضــع األعــام الســوداء يف بعــض الطــرق وعمــل بعــض 

ــدى  املجســات التــي تضفــي أجــواء الحــزن ضمــن هــذا املوســم، وهــي عــادة معروفــة ل

املواطنــن مــن عــرشات الســنن.

يف العــام 2016 عمــد رجــال األمــن لدخــول بعــض املناطــق بقصــد إتــاف الافتــات واألعــام 

واملجســات ومصادرتهــا بعــد إتافهــا، إذ تــم رصــد عــدد )59( حالــة إتــاف ومصــادرة، فضــاً 

ــوات  ــت ق ــدرات، إذ قام ــة النوي ــب يف منطق ــد املواك ــوت ألح ــرات الص ــادرة مك ــن مص ع

ــيلة  ــازات املس ــه بالغ ــن األول، وفرقت ــر/ ترشي ــخ 12 أكتوب ــب بتاري ــة املواك ــن مبهاجم األم

للدمــوع والقنابــل الصوتيــة، وقامــت مبصــادرة مكــرات الصــوت واألعــام التــي كان يحملهــا 

املشــاركون بعــد أن تــم تفريقهــم بالقــوة.

بذلــك يكــون مجمــوع مــا متــت مصادرتــه مــن الفتــات وأعــام ومجســات... وغرهــا )60( 

حالــة يف )25( منطقــة يف البحريــن.

 كذلــك، واحتجاجــاً عــى اســتهداف مظاهــر عاشــوراء، نظــم عــدد مــن املواطنــن يف مناطــق 

ــات  ــام ومجس ــات واألع ــزع الافت ــى ن ــة ع ــرات احتجاجي ــن مس ــن البحري ــة م مختلف

ــع )14(  ــت بقم ــث قام ــن، حي ــع املحتج ــوة م ــلطات الق ــتخدمت الس ــد اس ــوراء وق عاش

ــا. احتجاًج
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الشيخ حسين 
المعاميري

الشيخ عبدالله 
الديهي

السيد مصطفى 
الكراني

المال محمد العرب
الشيخ محمد علي 

المحفوظ

    حاالت المنع للخطباء من دخول منطقة الدراز.

مــع اســتمرار الحصــار عــى منطقــة الــدراز منــذ إســقاط الجنســية البحرينيــة عــن الشــيخ 

عيــى قاســم حتــى بدايــة موســم عاشــوراء، شــّكل هــذا الحصــار مضايقــات عــى تحــركات 

املواطنــن مــن ضمنهــا مضايقــات متــس الحــق يف مارســة الشــعائر الدينيــة لــدى الشــيعة يف 

إحيــاء عاشــوراء، وخاصــة الخطبــاء.

ففــي يــوم االثنــن 3 أكتوبــر/ ترشيــن األول، منعــت الســلطات البحرينيــة )5( خطبــاء مــن 

دخــول منطقــة الــدراز رغــم تعرفيهــم لــدى الجهــات األمنيــة التــي أوقفتهــم بأنّهــم خطبــاء 

للحســينيات، ويف يــوم الثاثــاء 4 أكتوبــر/ ترشيــن األول، ســمحت الســلطات األمنيــة بدخــول 

ــاء األربعــة  ــة الخطب ــا بقي ــر، أّم ــدراز الكب ــم ال الشــيخ محمــد عــي املحفــوظ خطيــب مأت

الذيــن تــم منعهــم يف اليــوم األول فقــد قامــت الســلطات األمنيــة مبنعهــم يف اليــوم الثــاين 

عــى التــوايل، بذلــك يكــون حــاالت املنــع مــن دخــول منطقــة الــدراز )9( حــاالت عــى يومــن 

متتالــن.
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    مقارنة إحصائية مع األعوام السابقة

تصاعــد حجــم االنتهــاكات املرتبطــة مبوســم عاشــوراء يف العــام 2016 مقارنــة باألعــوام 

الســابقة، حيــث بلــغ عــدد الحــاالت املتعلقــة بالتضييــق عــى مراســم إحيــاء ذكــرى عاشــوراء 

)57( حالــة خــال العــام 2013، و)79( حالــة خــال العــام 2014، و)169( حالــة خــال 

ــتدعاء  ــملت االس ــة، ش ــدى )175( حال ــجل املنت ــد س ــام 2016 فق ــا يف الع ــام 2015، أّم الع

ــاء واملنشــدين الدينيــن ومســؤويل املآتــم والقامئــن عــى الفعاليــات  والتحقيــق مــع الخطب

ــفي  ــال التعس ــرى، واالعتق ــاء الذك ــم إحي ــاركن يف مراس ــراد املش ــطاء واألف ــة والنش الديني

وإســاءة املعاملــة، فضــاً عــن تخريــب ومصــادرة الســواد والافتــات واألعــام، واالســتخدام 

ــب  ــة تخري ــى خلفي ــاء ع ــم اإلحي ــاركن يف مراس ــوات للمش ــع الق ــاء قم ــوة أثن ــرط للق املف

ومصــادرة الســواد.

احصائية انتهاكات عاشوراء ما بين 2016-2013
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التجمعات السلمية محظورة
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ــتهم  ــن مارس ــن م ــع املواطن ــاتها ملن ــا ومارس ــن إجراءاته ــة م ــة البحريني ــدت الحكوم صّع

ــرات  ــر املس ــع حظ ــه م ــد ذروت ــذا التصعي ــغ ه ــر، وبل ــع والتظاه ــة التجم ــق يف حري للح

والتجمعــات منــذ مــارس/ آذار 2015.

وضمــن قــراءة رسيعــة للقوانــن والترشيعــات والتدابــر التــي قامــت بهــا البحريــن خــال 

الســنوات الســابقة، والتــي هدفــت بالدرجــة األوىل إىل الحــد مــن مارســة الحــق يف التجمــع 

أو منعــه؛ نجــد أنــه وبالرغــم مــن وجــود قوانــن للتجمعــات تــم إصدارهــا يف أعــوام ســابقة 

إال أن الحكومــة البحرينيــة اســتمرت يف إصــدار قوانــن وترشيعــات تضــع املزيــد مــن القيــود 

ــرورة،  ــر خــاف ال ــة التجمــع، فضــاً عــن إجــراءات وتداب يف ســبيل حظــر مارســة حري

وهــي مخالفــة لجوهــر القوانــن كافــة الدوليــة منهــا واملحليــة.

ــي رقــم 25 العــام 1956، فيــا صــدر املرســوم  ــون نظــام الجمهــور البحرين فقــد صــدر قان

ــع  ــام 1973، وم ــات الع ــب والتجمع ــة واملواك ــات العام ــأن االجتاع ــم 18 بش ــون رق بقان

ــنة 2006  ــم 32 لس ــون رق ــدار قان ــة إلص ــة البحريني ــدت الحكوم ــون عم ــذا القان ــود ه وج

بشــأن تعديــل بعــض أحــكام املرســوم بقانــون رقــم 18 لســنة 1973 )أي القانــون الســابق( 

ــد مــن القيــود عــى مارســة هــذا الحــق. والــذي وضــع املزي

ــة  ــة أكــر رصامــة يف ســبيل حظــر مارســة حري ــك، صــدرت قــرارات حكومي إىل جانــب ذل

ــة بشــأن  ــر الداخلي ــرار وزي ــة رقــم 57 لســنة 2011، وق ــر الداخلي ــرار وزي ــا: ق التجمــع منه

ــن األول 2012،  ــر/ ترشي ــن 29 أكتوب ــادر يف اإلثن ــات 42، الص ــرات والتجمع ــف كل املس وق

فضــاً عــن إجــراءات عديــدة جعلــت مــن التجمعــات واملســرات حقــاً محظــوراً مارســته 

ــي  ــة وسياســية عــى املســتوى الوطن ــات وشــخصيات حقوقي ــل فعالي ــا جع ــن، م يف البحري

والــدويل تبــدي قلقهــا واســتنكارها مــن منــع الحكومــة البحرينيــة مواطنيهــا مــن مارســة 

هــذا الحــق، فضــاً عــن ماحقــات قضائيــة للعديــد مــن الناشــطن والحقوقيــن واإلعاميــن 

بســبب مارســتهم لهــذا الحــق، حيــث متــت اإلشــارة لبعضهــا يف رسد أهــم الحــوادث خــال 

ــام 2016. الع

42  . تريح وزير الداخلية، وكالة أنباء البحرين، 29 أكتوبر/ ترشين األول 2012،
28-02-http://www.bna.bh/portal/news/531285?date=2013

http://www.bna.bh/portal/news/531285?date=2013-02-28
http://www.bna.bh/portal/news/531285?date=2013-02-28
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ــة  ــة أن حكوم ــات القضائي ــق والحــوادث واملاحق ــرض بعــض الحقائ ــن خــال ع ــن م ويتب

البحريــن تتخــذ تدابــر أمنيــة تنتهــك حريــة التجمــع ووضعــت القيــود غــر املــررة ملارســة 

ــة التجمــع، ففــي الوقــت الــذي ينبغــي أن تكــون للقيــود املفروضــة أســس مرشوعــة  حري

ــب  ــود جوان ــذه القي ــمل ه ــا، وأال تش ــة وترشيعاته ــات الدولي ــع اآللي ــب م ــد تتناس للتقيي

ــا  ــوداً خالفــت مبوجبه ــن وضعــت قي متــس الحــق يف مارســة التجمعــات؛ نجــد أن البحري

ــا  ــي فرضته ــود الت ــة والقي ــر األمني ــن التداب ــن ب ــود، وم ــملها القي ــي تش ــتثناءات الت االس

البحريــن مــا يــي:

- غيــاب األســس املرشوعــة لتقييــد التجمعــات وحظرهــا، وعــدم الســاح للمواطنــن 

ــم التجمعــات بالطريقــة املرشوعــة نفســها  ــة لتنظي باســتخدام املســاحات العمومي

ملزاولــة الحقــوق واألنشــطة األخــرى كالنشــاطات التجاريــة والرياضيــة... وغرهــا.

- وضــع قيــود عــى محتــوى التجمعــات مــن خــال تقييــد املضامــن املرئيــة 

ــر،  ــرأي والتعب ــة ال ــداً للتجمعــات وانتهــاكاً لحري ــر تقيي واملســموعة، وهــو مــا يعت

ــل  ــن قب ــل م ــاد بدائ ــن دون إيج ــكان م ــت وامل ــى الوق ــود ع ــب وضــع قي إىل جان

ــع. ــق يف التجم ــتهم الح ــن مارس ــن م ــن املواطن ــلطات مُتكِّ الس

- توظيــف اإلجــراءات املتبعــة لتنظيــم التجمعــات بوصفهــا قيــوداً ملنــع التجمعــات 

ــار  ــم اإلخط ــن تقدي ــدف م ــون اله ــي أن يك ــذي ينبغ ــت ال ــي الوق ــا، فف وحظره

ــة  ــهيل مارس ــة لتس ــات الازم ــع الرتيب ــن وض ــلطات م ــن الس ــو متك ــبق ه املس

ــن واملشــاركن  ــة واألمــن والســامة العامــة للمواطن ــر الحاي ــة التجمــع وتوف حري

ــات  ــد التجمع ــه أداة لتقيي ــار بوصف ــذا اإلخط ــلطات ه ــتخدم الس ــع؛ تس يف التجم

ــرر. ــع املتك ــن املن ــاً ع ــم، فض ــن ومضايقته ــة املخطري وماحق

- يف الوقــت الــذي ينبغــي عــى الســلطات أن تحمــي وتيــرس أي تجمــع عفــوي طاملــا 

يجــري بصــورة ســلمية ياحــظ أن الســلطات األمنيــة تســتخدم القــوة لتفريــق كل 

التجمعــات املناهضــة للحكومــة حتــى يف بعــض الحــاالت التــي يتــم تقديــم إخطــار 

إىل الجهــات املختصــة.
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ــاغ  ــم إب ــد عــى التجمــع أن يت ــرض أي قي ــد ف ــه عن ــذي ينبغــي في ــت ال - يف الوق

منظمــي التجمــع كتابيــاً مــع رشح الســبب وراء كل قيــد أو حظــر مــع توفــر 

إمكانيــة الطعــن يف التقييــد أو املنــع أمــام املحكمــة، نجــد أن ذلــك ال يتوافــر ضمــن 

ــم بصــورة تعســفية،  ــن، فاملنــع يف غالــب الحــاالت يت اإلجــراءات املتبعــة يف البحري

ــل فــرة قصــرة. ــة قب ــع عــر الوســائل اإلعامي ــم إعــان املن ــان يت ــر مــن األحي ويف الكث

أبعــد مــن ذلــك تعتــر التدابــر التــي تتبعهــا الحكومــة البحرينيــة فيــا يتعلــق بالتجمعــات 

ــي، كــا أن بعــض الترشيعــات  واملســرات مخالفــة لنــص املــادة 28 مــن الدســتور البحرين

ــن  ــك ع ــع، ناهي ــة بالحــق يف التجم ــواد الدســتورية املتعلق ــف لجوهــر امل ــة مخال البحريني

ــق للحــد مــن مارســة  ــد والتضيي ــا أداة للتقيي طريقــة توظيــف هــذه الترشيعــات بوصفه

ــي 43. إذ  ــات البحرين ــون العقوب ــال قان ــبيل املث ــى س ــك ع ــن ذل ــا، وم ــوق أو منعه الحق

تنــص املــادة 197 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي عــى أنــه »إذا رشع واحــد أو أكــر مــن 

ــك  ــا كان ذل ــن أجله ــوا م ــي اجتمع ــة الت ــق الغاي ــف لتحقي ــتخدام العن ــن يف اس املتجمهري

شــغباً، وعوقــب كل مــن اشــرك يف هــذا الشــغب وهــو عــامل بــه بالحبــس وبغرامــة ال تجــاوز 

ــن العقوبتــن«. ــار أو بإحــدى هات خمســائة دين

كــا تنــص املــادة 180 عــى أنــه »إذا رأى أحــد رجــال الســلطة العامــة أن خمســة أشــخاص 

أو أكــر قــد تجمهــروا بقصــد إحــداث شــغب، جــاز لــه بصفتــه هــذه أن يأمرهــم بالتفــرق، 

ولــه بعــد ذلــك أن يتخــذ مــن التدابــر لتفريــق الذيــن خالفــوا األمــر بإلقــاء القبــض عليهــم 

ــه اســتعال أســلحة  ــاوم. وال يجــوز ل ــة ضــد مــن يق ــوة يف الحــدود املعقول واســتعال الق

ــي  ــن بق ــاة شــخص للخطــر. وكل م ــد تعــرض حي ــرورة القصــوى أو عن ــد ال ــة إال عن ناري

متجمهــراً بعــد صــدور األمــر بالتفــرق وعلمــه بذلــك يعاقــب بالحبــس وبغرامــة ال تجــاوز 

ــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن«. ــة دين ثامثائ

يف ضــوء املــادة 179 تصنــف الســلطات البحرينيــة كل مــن يشــارك يف تجمــع أو مســره مخالفــاً 

للقانــون مــن دون أن تســتثني مــن ذلــك التجمعــات الســلمية املرشوعــة، لــذا تــم توظيــف 

هــذه املــادة ملحاكمــة الكثــر مــن املشــاركن يف تجمعات ســلمية بتهمــة التجمهر غــر القانوين، 

كــا يف املاحقــات القضائيــة بحــق املعتصمــن أمــام منــزل الشــيخ عيــى قاســم.

43  . قانون العقوبات البحريني وتعدياته، 
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4069#.Vrn4pfGE_-Y
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ــذي  ــغب ال ــكل الش ــى ش ــص ع ــن دون أن تن ــر م ــة التجمه ــرم ني ــادة 180 تج ــا أن امل ك

ميكــن وصفــه بالجرميــة، وتصنــف املســرات غــر املرخصــة ضمــن التجمعــات املشــار إليهــا 

يف نــص املــادة الســابقة، األمــر الــذي تعطــي مبوجبــه قــوات األمــن حــق التدخــل يف تفريــق 

كل املســرات غــر املرخصــة وخاصــة التجمعــات املناهضــة للحكومــة، مــع العلــم بســلميتها 

ووضــوح أهدافهــا، وهــو مــا يتعــارض مــع القانــون ويحــد مــن مارســة الحقــوق والحريــات.

كــا أن الطريقــة التــي يتــم بهــا تطبيــق هاتــن املادتــن مــن قانــون العقوبــات البحرينــي - 

فضــاً عــن مــواد وترشيعــات أخــرى - تضــع قيــوداً مفرطــة عــى مارســة الحــق يف التجمــع 

ــوق  ــدويل الخــاص بالحق ــد ال ــن العه ــادة 21 م ــن الدســتور وامل ــادة 28 م ــه امل ــذي تكفل ال

املدنيــة والسياســية، وتعطــي هاتــان املادتــان املســؤولن عــن إنفــاذ القانــون ســلطة اتخــاذ 

تدابــر قويــة لتفريــق األفــراد الذيــن مل يرتكبــوا أعــال عنــف أو اتخــذوا خطــوات ملموســة 

وواضحــة مــن أجــل ذلــك، مــا يعنــي غيــاب االنســجام يف تطبيــق القانــون، أو بعبــارة أخــرى 

التطبيــق غــر املتكافــئ للقانــون، خصوصــاً أن الســلطات توظــف هــذه املــواد ملعاقبــة أفــراد 

كانــوا ميارســون حقهــم يف التجمــع بوصفــه أســلوباً مــن أســاليب التعبــر عــن الــرأي.)44(

ــوداً  ــي تضــع قي ــي )45( والت ــات البحرين ــون التجمع ــن قان ــادة 13 م ــك بالنســبة إىل امل كذل

مفرطــة بحــق كل مــن ميــارس حقــه يف التجمــع أو مــن يدعــو لــه أو يشــارك فيــه، ســواء يف 

حــال عــدم تقديــم اإلخطــار أو صــدور منــع بشــأن التجمــع مــن قبــل الســلطات األمنيــة، 

ــن دون أن  ــادة املنظمــن واملشــاركن والداعمــن والداعــن للتجمــع م ــب هــذه امل إذ تعاق

44  . راجع الفقرتن 1287، 1288 من تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقي الحقائق.

45  . مادة )13(: مع عدم اإلخال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: 
 أ. يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عى ستة شهور أو بغرامة ال تقل عن مائة دينار أو بالعقوبتن معاً الداعون أو املنظمون وأعضاء 
لجان االجتاعات العامة واملسرات واملظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسر بغر إخطار عنها أو برغم صدور قرار مبنعها. ويعاقب 
بذات العقوبة كل من استمر يف الدعوة لها أو يف تنظيمها بالرغم من منعها. كا يعاقب األشخاص الذين يرشعون يف االشراك يف ذلك 

االجتاع أو املسرة أو املظاهرة أو التجمع بالحبس مدة ال تزيد عى شهر أو بغرامة ال تقل عن خمسن ديناراً أو بالعقوبتن معاً. 
 ب. يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عى أربعة شهور أو بغرامة ال تقل عن خمسن ديناراً أو بالعقوبتن معاً كل شخص  يشرك - رغم 
تحذير األمن العام - يف اجتاع أو مسرة أو مظاهرة أو تجمع مل يخطر عنها أو صدر قرار مبنعها أو يعي األمر الصادر إىل املتجمعن 

بالتفرق.
 ج. يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عى شهر أو بغرامة ال تقل عن خمسن ديناراً أو بالعقوبتن معاً كل من استعمل مركبة يف أية مسرة 

أو مظاهرة أو تجمع دون إذن خاص من رئيس األمن العام أو من ينوب عنه.
 د. يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عى سنة أو بغرامة ال تقل عن مائتي دينار أو بالعقوبتن معاً كل من يخالف الفقرتن الثالثة والرابعة 

من املادة )6( من هذا القانون.
 هـ. يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عى شهر أو بغرامة ال تقل عن خمسن ديناراً أو بالعقوبتن معاً كل من خالف أياً من األحكام األخرى 

املنصوص عليها يف هذا القانون.
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تشــر إىل فعــل جنــايئ أو مخالفــة جنائيــة محــددة، وهــو مــا يعــد انتهــاكاً ملارســة الحــق 

يف التجمــع الــذي تكفلــه القوانــن البحرينيــة والدوليــة، فمارســة الحــق يف التجمــع وفــق 

املواثيــق والعهــود التــي تنظــم الحقــوق والحريــات ال يجــوز معاقبــة مــن ميارســه وال ميكــن 

اعتبــاره مخالفــة قانونيــة حتــى يف حــال عــدم تقديــم اإلخطــار.

وبشــكل عــام، يجــرى تطبيــق املادتــن 179، 180 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي واملــادة 

ــم  ــة رغ ــرات احتجاجي ــات ومس ــاركن يف تجمع ــة املش ــات ملعاقب ــون التجمع ــن قان 13 م

ســلميتها، فضــاً عــن الداعــن لهــا مــن خــال وســائل التواصــل االجتاعــي، حيــث أصــدرت 

املحاكــم البحرينيــة حكمهــا غــر العــادل عــى الكثــر مــن املواطنــن عــى خلفيــة مارســتهم 

الحــق يف التجمــع بتهمــة التجمهــر، ومــن بــن ذلــك التجمــع الــذي تشــهده منطقــة الــدراز.

إىل جانــب املــواد ســابقة الذكــر يتــم توظيــف قانــون حايــة املجتمــع مــن األعــال اإلرهابية 

)قانــون اإلرهــاب( مــع أنــه ال ميكــن ربطهــا باإلرهــاب، كالحــرق الجنــايئ واســتخدام العنــف 

أثنــاء االحتجاجــات، والتــي ياحــق يف ضوئهــا املحتجــون، إذ يتــم تكييــف القانــون يف الكثــر 

ــق  ــس وف ــاب، ولي ــون اإلره ــق قان ــا وف ــن فيه ــة املتهم ــم محاكم ــث يت ــا بحي ــن القضاي م

قانــون العقوبــات البحرينــي.

ــة أو  ــي تشــهد احتجاجــات يومي ــرة تتعــرض املناطــق الت ــان كث ــة أخــرى ويف أحي ــن جه م

أســبوعية للعقــاب الجاعــي، بعــض هــذه املناطــق تتعــرض للعقــاب بشــكل دائــم، وذلــك 

عــر اتخــاذ قــوات األمــن تدابــر وإجــراءات وأســاليب أمنيــة ممنهجــة وبصــورة غــر مــررة، 

تــؤدي إىل فقــدان األمــن واألمــان، ومــن بــن أشــكال هــذا العقــاب اآليت:

- إغراق األحياء السكنية يف املناطق املستهدفة بالغازات املسيلة للدموع.

- إطالق الغازات املسيلة للدموع داخل املنازل بشكل مبارش.

- حصــار املناطــق وتطويقهــا مــن قبــل رجــال األمــن ونصــب نقــاط للتفتيــش تقيــد 

حريــة الحركــة والتنقــل.

- اســتهداف ممتلــكات املواطنــني الخاصــة وتخريبهــا أو تكســرها كالســيارات 

ــابه. ــا ش ــواب... وم ــذ واألب والنواف

- انتهــاك حرمــة املســاكن عــر دهــم املنــازل وترويــع قاطنيهــا مــن دون إذن قضايئ، 

ومــن دون مراعــاة اإلجــراءات القانونيــة املتعلقــة بحرمة املســاكن.



حرية التجمع وتكوين الجمعيات 148

ــة  ــة إصاب ــق 43 حال ــم خــال العــام 2016 توثي ــد ت ــوة املفرطــة فق وبســبب اســتخدام الق

منهــا 36 إصابــة بســبب الرصــاص االنشــطاري )الشــوزن(، وعــدد 9 إصابــات ألســباب أخــرى 

مختلفــة. وتجــدر اإلشــارة إىل وجــود العديــد مــن اإلصابــات األخــرى التــي يتعــذر رصدهــا 

بســبب خــوف املصابــن مــن الكشــف عــن أســائهم خشــية املاحقــات القضائيــة.
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مالحقات قضائية للمعتصمين في الدراز
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كذلــك وضمــن قضايــا متعلقــة مبارســة حريــة التعبــر وحــق التجمــع الــذي متنعــه الحكومة 

البحرينيــة، تلّقــى العــرشات مــن رجــال الديــن واملنشــدين والناشــطن السياســين والحقوقين 

اســتدعاءات مــن الســلطات األمنيــة عــى خلفيــة االعتصــام الــذي تشــهده منطقــة الــدراز 

قبالــة منــزل الشــيخ عيــى قاســم منــذ القــرار الرســمي بإســقاط جنســيته يف العرشيــن مــن 

ــد  ــى العدي ــة ع ــاً قضائي ــة أحكام ــم البحريني ــد أصــدرت املحاك ــران 2016، وق ــو/ حزي يوني

ممــن تــم اســتدعاؤهم عــى خلفيــة املشــاركة يف هــذا التجمــع، فضــاً عــن بعــض الحــاالت 

التــي متــت اإلشــارة لبعــض منهــا خــال رسد أهــم الحــوادث.

إن الحــاالت والحــوادث املرتبطــة باالعتصــام الــذي تشــهده منطقــة الــدراز أمثلــة توضــح أنــه 

تــم توظيــف املــادة 178 واملــادة 179 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي، بهــدف اســتهداف 

ــن  ــد م ــة بالعدي ــة املتعلق ــة الحكوم ــوا سياس ــيعة رفض ــن ش ــال دي ــين ورج ــطاء سياس نش

القضايــا املتعلقــة باســتهداف الفعاليــات والقيــادات السياســية والدينيــة ومنهــا الشــيخ عيى 

قاســم الزعيــم الروحــي للغالبيــة الشــيعية يف البحريــن. وبالرغــم مــن اســتمرار التجمــع أمــام 

ــة العامــة  منــزل الشــيخ عيــى قاســم وحضــور املئــات عــى مــدار اليــوم ياحــظ أن النياب

يف غالبيــة تهمهــا تفيــد بوجــود بــاغ لتجمهــر ألكــر مــن خمســة أشــخاص وأن الهــدف منــه 

هــو اإلخــال باألمــن ومخالفــة القانــون بالرغــم مــن أن التجمــع ذو طابــع ســلمي ويحمــل 

مطالــب مرشوعــة، ويدخــل ضمــن الحــق يف مارســة حريــة الــرأي والحــق يف التجمــع.

وبالرغــم مــن تلقــي البحريــن العديــد مــن التوصيات ســواء مــن: اللجنــة البحرينية املســتقلة 

ــوق  ــامي لحق ــوض الس ــان، أو املف ــوق اإلنس ــس حق ــيوين(، أو مجل ــق )بس ــي الحقائ لتق

اإلنســان أو املنظــات األخــرى، بخصــوص القوانــن التــي تقيــد حرية الــرأي والتعبــر ورضورة 

أن تكــون هــذه الترشيعــات والقوانــن منســجمة مــع املواثيــق والعهــود الدوليــة يف مجــال 

ــن بطريقــة غــر  ــة يف توظيــف القوان حقــوق اإلنســان؛ ياحــظ اســتمرار املحاكــم البحريني

متكافئــة لتقييــد الحقــوق والحريــات، وجعلهــا أداة ملعاقبــة األنشــطة املعارضــة للحكومــة 

وسياســتها.

ــن يف  ــق بجعــل القوان ــة لتقــي الحقائ ــة البحريني ــر اللجن ــال أوىص تقري فعــى ســبيل املث

البحريــن منســجمة مــع مــا تقــرره املواثيــق والعهــود الدوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، 

ــذي  ــة إن التعديــل ال ــذا قالــت الحكومــة البحريني ــرأي والتعبــر، ل ــة ال وعــى األخــص حري

ــذ  ــيكون التنفي ــرراً س ــادة 69 مك ــتحداث امل ــي باس ــات البحرين ــون العقوب ــى قان ــل ع أدخ
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األمــن لهــذه التوصيــات، وأن إضافــة هــذه املــادة ســيعتر النقلــة النوعيــة التــي ســتفصل 

ــرأي والتعبــر عــى نحــو قاطــع، بحيــث ال يتــم تجريــم الكلمــة. ــة ال بــن الجرميــة وحري

وتنــص املــادة 69 مكــرراً عــى أنــه »تُفــرس القيــود الــواردة عــى الحــق يف التعبــر يف هــذا 

القانــون أو يف أّي قانون آخــر يف اإلطــار الــروري الــازم ملجتمــع دميقراطــي وفقــاً ملبــادئ 

ــق يف  ــة الح ــاب مارس ــن العق ــاً م ــذراً معفي ــد ع ــتور، ويع ــي والدس ــل الوطن ــاق العم ميث

ــر يف هــذا اإلطــار«. )46(  ــة التعب حري

ــواردة يف  ــاالت ال ــن الح ــر م ــة للكث ــات املوجه ــتعراض االتهام ــد اس ــل عن ــن ويف املقاب لك

هــذا التقريــر أو غرهــا مــن حــاالت تعامــل معهــا القضــاء البحرينــي، ومنهــا التهــم املوجهــة 

لــكل الذيــن متــت ماحقتهــم بســبب التجمــع الســلمي يف منطقــة الــدراز، أو الحــاالت التــي 

ــن  ــيخ حس ــلان، والش ــي س ــيخ ع ــل: الش ــفي مث ــال التعس ــوع االعتق ــا يف موض ورد ذكره

عيــى، وإبراهيــم رشيــف، وجميــل كاظــم، وفاضــل عبــاس... وغرهــم؛ فعنــد قــراءة التهــم 

ومقارنتهــا مــع األفعــال أو التريحــات والعبــارات التــي كانــت موضوعــاً إىل التهــم املوجهــة 

لهــم وطريقــة توظيفهــا؛ يتبــن خــاف مــا تدعيــه الحكومــة مــن الفصــل مــا بــن الجرميــة 

وحريــة الــرأي والتعبــر.

إّن الحكــم الــذي قررتــه املــادة )69( مكــرراً - حــن يتــم تطبيقــه - إمّنا يشــكل محدداً أساســياً 

ــرأي والتعبــر، وال  ــة ال ــة التــي تتصــل بحري يف فهــم حــدود النصــوص التنظيميــة أو العقابي

يجــوز للســلطة القضائيــة إعطــاء فهــم ال ينســجم مــع هــذا املحــدد لهــذه النصــوص عنــد 

تطبيقهــا، ومفهــوم املجتمــع الدميقراطــي الــذي أشــارت لــه املــادة، مفهــوم قابــل للتحديــد 

بإطــار مييــزه عــا هــو دونــه، شــأنه شــأن أي مفهــوم يعــر عــن حالــة تكــون محــددة لهــا 

ــام  ــون أم ــه نك ــذي بتحقق ــد األدىن ال ــار الح ــذا اإلط ــون ه ــوس، فيك ــي ملم ــر خارج مظه

مجتمــع دميقراطــي وبالخــروج عنــه نكــون أمــام مجتمــع غر دميقراطــي، وال يوجــد مجتمــع 

دميقراطــي مينــع املواطنــن مــن حريــة التعبــر عــن آرائهــم عــر التجمعــات والتريــح فيهــا 

بالكلمــة أو بالبيانــات فذلــك مــن أهــم مقومــات املجتمــع الدميقراطــي.

46  . املادة 69 مكرر من قانون رقم )51( لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )15( لسنة 
 ،1976
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إن مــا تقــوم بــه املحاكــم البحرينيــة مــن توظيــف غــر متكافــئ للقانــون، وتكييــف 

ــرم  ــة، وال تح ــر عادل ــم غ ــا محاك ــل منه ــن، يجع ــة للمتهم ــم املوجه ــع الته ــجم م ال ينس

الحقــوق والحريــات الــواردة يف القانــون الــدويل والترشيعــات البحرينيــة، ومــع أن البحريــن 

ــام 2006،  ــة والسياســية يف الع ــوق املدني ــدويل الخــاص بالحق ــد ال ــت عــى العه ــد صادق ق

وباتــت مبوجــب ذلــك ملزمــة بحســب املــادة )2( منــه باحــرام الحقــوق املعــرف بهــا فيــه 

ــة  ــم البحريني ــاك املحاك ــاالت انته ــن ح ــه م ــم عرض ــا ت ــال م ــن خ ــظ م ــه ياح )47(؛ إال أن

ــي  ــوق الت ــات والحق ــن املارس ــل للمواطن ــي تكف ــات الت ــا الضان ــدم توفره ــون وع للقان

ــر. ــرأي والتعب ــة ال ــل حري تكف

47 . املادة الثانية من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية “الفقرة 1. تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرام الحقوق 
املعرف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلن يف واليتها، دون أي متييز بسبب العرق، أو 
اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غر سيايس، أو األصل القومي أو االجتاعي، أو الروة، أو النسب، أو غر 

ذلك من األسباب.
الفقرة 2.  تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، إذا كانت تدابرها الترشيعية أو غر الترشيعية القامئة ال تكفل فعاً إعال الحقوق 
املعرف بها يف هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام هذا العهد، ما يكون رضورياً لهذا اإلعال من تدابر ترشيعية 

أو غر ترشيعية. 
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ظــل العمــل الســيايس يف البحريــن ممنوعــاً لســنوات طويلــة، وحتــى عنــد اســتقال البحريــن 

يف العــام 1971، وإصــدار دســتور البحريــن يف العــام 1973 والــذي أعطــى الحــق يف تأســيس 

املنظــات غــر الحكوميــة )48(؛ إال أن الســلطات الحكوميــة حــارصت عمــل املنظــات 

ــة  ــة والترشيعي ــود اإلجرائي ــد مــن القي ــا العدي ــة، وفرضــت عليه ــات غــر الحكومي والجمعي

مــن بينهــا قانــون الجمعيــات األهليــة. )49(

ــات  ــن إصاح ــن ع ــذي أعل ــام 2001 وال ــي الع ــل الوطن ــاق العم ــى ميث ــتفتاء ع ــد االس بع

ــات سياســية ميكــن لهــا  ــن مــن بينهــا حــق املواطنــن يف تأســيس جمعي سياســية يف البحري

ــر. ــابق الذك ــة س ــات األهلي ــون الجمعي ــق قان ــل الســيايس وف التعاطــي يف العم

يف العــام 2005 تــم إصــدار قانــون الجمعيــات السياســية )50(، الــذي عــوض أن ينظــم عمــل 

ــاطات  ــة النش ــق يف مزاول ــل الح ــدين ويكف ــع امل ــات املجتم ــية ومنظ ــات السياس الجمعي

ــي  ــود الت ــن القي ــر م ــراً للكث ــن؛ نظ ــيايس يف البحري ــل الس ــاكاً للعم ــر انته ــية؛ اعت السياس

ــل  ــر العم ــن حظ ــة يف البحري ــلطات الحكومي ــون الس ــى القان ــد أعط ــون، فق ــا القان تضمنه

الســيايس إال ضمــن القانــون الجديــد املتشــدد، وأكــد هــذا القانــون أن الجمعيــات املعارضــة 

املخالفــة لدســتور 2002 لــن يتــم تســجيلها أو ســيتم حلهــا، مــع أن دســتور 2002 املعــدل 

قــد أثــار جــدالً كبــراً لكونــه دســتوراً تــم تعديلــه وإقــراره مــن قبــل ملــك البــاد مــن دون 

إجــراء ترشيعــي يضمــن موافقــة الشــعب عليــه.

تجــدر اإلشــارة إىل أن قانــون الجمعيــات السياســية للعــام 2005 جــرى اســتغاله مــن قبــل 

الحكومــة البحرينيــة لقمــع املجتمــع املــدين وتقييــد حريــة تكويــن الجمعيــات مــن خــال: 

الرفــض التعســفي لطلبــات التســجيل، والتدخــل املبــارش يف عمــل املنظــات غــر الحكوميــة، 

والحــل واالســتياء مــن دون مــررات قانونيــة عــى تلــك املنظــات النتقــاد قادتهــا مســؤويل 

ــات عــى جمــع الترعــات وتلقــي  ــد الشــديد لقــدرة الجمعي الحكومــة وسياســاتها، والتقيي

ــات عــى  ــل الجمعي ــد عم ــر تقي ــن إجــراءات وتداب ــك م ــر ذل ــن الخــارج... وغ ــوال م األم

اختافهــا.

48  . املادة رقم 27 من دستور البحرين 1973.

49  . مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات واألندية االجتاعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة يف ميدان 
الشباب والرياضة واملؤسسات الخاضعة.

50 . قانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
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ــى  ــه ع ــة في ــود املفروض ــن القي ــد م ــية للح ــات السياس ــون الجمعي ــل قان ــوض تعدي وع

عمــل الجمعيــات؛ أصــدر ملــك البحريــن حمــد بــن عيــى قانونـًـا لتعديلــه يتعلــق بطريقــة 

وإجــراءات تكويــن الجمعيــات السياســية واختيــار قادتهــا، إذ نــص التعديــل عــى أال يكونــوا 

ممــن يعتلــون املنــر الدينــي، مــا يعنــي يف جميــع األحــوال عــدم جــواز الجمــع بــن املنــر 

ــل  ــت هــذا التعدي ــي تناول ــد ســبقت اإلشــارة للحــوادث الت ــي والعمــل الســيايس، وق الدين

ــار 2016. ضمــن شــهر مايــو/ آي

ــن  ــا ب ــدة الرســمية، إىل أن الجهــات الرســمية حلــت خــال الفــرة م ــات الجري وتشــر بيان

العامــن 2000 و2016، أكــر مــن 30 جمعيــة أهليــة وسياســية، مــن بينهــا جمعيــات حلــت 

نفســها اختياريـّـاً، ومــن بــن الجمعيــات التــي تــم حلهــا يف العــام 2016 ألســباب سياســية أو 

بســبب نشــاطها املعــارض للحكومــة أو لكونهــا جمعيــة دينيــة تابعــة لجاعــات معارضــة أو 

داعمــة لهــا، الجمعيــات اآلتيــة:

- قــرار وزيــر العمــل والتنميــة االجتاعيــة رقــم »59« لســنة 2016 بشــأن حــل جمعيــة 

ــالمية. التوعية اإلس

- قــرار وزيــر العمــل والتنميــة االجتاعيــة رقــم »60« لســنة 2016 بشــأن حــل جمعيــة 

ــالة اإلسالمية. الرس

ــل  ــأن ح ــنة 2016 بش ــم »1« لس ــار رق ــة واآلث ــن للثقاف ــة البحري ــة هيئ ــرار رئيس - ق

جمعيــة البحريــن للتصويــر الفوتوغــرايف، وهــو القــرار الــذي نـُـرش يف الجريــدة الرســمية 

بتاريــخ 21 أبريــل/ نيســان 2016.

فضــاً عــن جمعيــة الوفــاق التــي تــم حلهــا مبوجــب حكــم قضــايئ غابــت عنــه أبســط املعايــر 

الخاصــة باملحاكــم العادلــة، وتــم فيــه توظيــف القضــاء بصورة ســلبية ملعاقبــة العمل الســيايس 

يف البحريــن، فمنــذ العــام 2011 قامــت الحكومــة البحرينيــة بالعديــد مــن اإلجــراءات اإلداريــة 

ــات 2014 التــي  ــة الوفــاق وقيادتهــا، خاصــة بعــد انتخاب ــة بحــق جمعي واملاحقــات القضائي

ــادة  ــة ج ــية وحقوقي ــت بإصاحــات سياس ــا، إذ طالب ــاق املشــاركة فيه ــة الوف رفضــت جمعي

للمشــاركة يف هــذه االنتخابــات، وهــو مــا مل تســتجب لــه الســلطة يف البحريــن.

ففــي 20 يوليــو/ متــوز 2014 رفعــت وزارة العــدل دعــوى قضائيــة لوقــف نشــاط جمعيــة 

الوفــاق ملــدة ثاثــة أشــهر حتــى تقــوم بتصحيــح وضعهــا غــر القانــوين بحجــة بطــان أربعــة 
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مؤمتــرات عامــة، وذلــك نتيجــة عــدم تحقــق النصــاب القانــوين لهــا وعــدم االلتــزام بعانيــة 

ــم  ــايس يت ــام األس ــون والنظ ــق القان ــه ووف ــن أن ــم م ــا، بالرغ ــراءات انعقاده ــفافية إج وش

احتســاب النصــاب القانــوين لألعضــاء حســب األعضــاء كامــي العضويــة املســددين لاشــراك، 

وهــو مــا تجاهلتــه وزارة العــدل.

ويف 28 أكتوبــر/ ترشيــن األول 2014 قضــت املحكمــة الكــرى اإلداريــة بوقــف نشــاط جمعية 

الوفــاق ملــدة ثاثــة أشــهر، وهــو الحكــم الــذي أيدتــه محكمــة االســتئناف العليــا املدنية. 

ويف 14 مــن يونيــو/ حزيــران 2016، تلقــت الجمعيــة عنــد الســاعة العــارشة صباحــاً إشــعاراً 

مــن املحكمــة الكــرى املدنيــة اإلداريــة األوىل بوجــود دعــوى مســتعجلة ضدهــا تقــدم بهــا 

وزيــر العــدل، طالبــة فيــه الحضــور بشــكل مســتعجل للجلســة عنــد الســاعة الحاديــة عــرش 

صباحــاً أي بعــد ســاعة مــن تلقــي اإلشــعار.

وقــد حــر املحامــي عــن الجمعيــة عبداللــه الشــماوي عــى وجــه الرسعــة عنــد الســاعة 

الحاديــة عــرش، ومل يســمح لــه بــأن يعــرف أســاس الدعــوى ومنــع مــن حضــور املداولــة أو 

إبــداء دفــاع عــن الجمعيــة، ورفضــت املحكمــة إمهــال محامــي الدفــاع أجــاً ولــو ليــوم واحد 

ــم دفاعــه بخصــوص الشــأن املســتعجل يف الدعــوى وهــو وقــف نشــاط  ــه تقدي ليتســنى ل

الجمعيــة، إذ قضــت املحكمــة يف الجلســة ذاتهــا وبعــد أقــل مــن ســاعة مــن بــدء الجلســة 

ــا القــايض الحكــم مطبوعــاً، مــا  ــة الوفــاق وإغــاق مقراتهــا، حيــث ت بوقــف عمــل جمعي

يــدل عــى أن الحكــم ُمعــّد ســلفاً قبــل انعقــاد الجلســة.

وحتــى تأكيــد النظــر يف الدعــوة مــرت املحاكمــة بالعديــد مــن الحــوادث واإلجــراءات التــي 

تؤكــد غيــاب املعايــر والضانــات للمحاكمــة العادلــة يف كل جلســات املحاكمــة، إذ أصــدرت 

ــة  ــا بحــل جمعي ــو/ متــوز 2016 حكمه ــخ 17 يولي ــة بتاري ــة اإلداري املحكمــة الكــرى املدني

ــة وتحميلهــا كافــة نفقــات ومصاريــف  ــة الدول ــة أموالهــا إىل خزين الوفــاق الوطنــي وتصفي

الدعــوى، جــاء الحكــم مــن دون متكــن هيئــة الدفــاع مــن تقديــم مــا ينفــي التهــم واملرافعــة.

وعنــد قــراءة دواعــي الحكــم، ومراجعــة األدلــة التــي قبلــت بهــا املحكمــة بوصفهــا دليــل 

إدانــة، واملــواد القانونيــة التــي وظفتهــا أساســاً إلصــدار الحكــم، فضــاً عــن إجــراءات 

ــة  ــى خلفي ــاء ع ــا ج ــه إمن ــك كل ــة، وأن ذل ــر عادل ــة غ ــذه املحاكم ــد أن ه ــة؛ نج املحاكم

ــة. ــارض لسياســة الحكوم ــي الســيايس املع ــاق الوطن ــة الوف سياســية بســبب نشــاط جمعي
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ــا إال يف  ــد منه ــان أح ــوز حرم ــانية، وال يج ــوق اإلنس ــم الحق ــد أه ــية أح ــق يف الجنس الح

حــاالت ضيقــة جــداً، وقــد نصــت املــادة 15 مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان عــى أنــه 

»لــكل فــرد حــق التمتــع بجنســية مــا، وال يجــوز حرمــان شــخص مــن جنســيته تعســفاً أو 

إنــكار حقــه يف تغيرهــا«، واىل املضمــون ذاتــه تشــر املــادة 24 مــن العهــد الــدويل الخــاص 

ــة. بالحقــوق السياســية واملدني

ــرد  ــق الف ــدويل ح ــد ال ــان والعه ــوق اإلنس ــي لحق ــان العامل ــرى يف اإلع ــواد أخ ــم م وتنظ

ــة... وغرهــا، ومــن  ــة واالقتصادي ــة والثقافي ــة الحقــوق السياســية واالجتاعي ــع بكاف بالتمت

دون أي متييــز. ويف حــال عــدم حمــل الفــرد لجنســية مــا ال ميكنــه التمتــع بجملــة مــن هــذه 

ــال يشــكل الحرمــان مــن الجنســية أو إســقاطها  ــن عــى ســبيل املث الحقــوق، ففــي البحري

عــن املواطنــن انتهــاكاً يــؤدي إىل عــدم الشــعور باألمــان، وفقــدان جملــة مــن الحقــوق التــي 

يكفلهــا القانــون، حيــث يعتــر عــدم التمتــع بهــا خرقــاً واضحــاً للقانــون الــدويل والقوانــن 

ــة وانتهــاكاً صارخــاً لحقــوق اإلنســان األساســية. الوطني

وفيــا يتلــق بالقانــون البحرينــي، يكفــل الدســتور البحرينــي الحقــوق والواجبــات العامــة، 

وينــص يف املــادة 17 عــى »أن الجنســية البحرينيــة يحددهــا القانــون، وال يجــوز إســقاطها 

عمــن يتمتــع بهــا إال يف حالــة الخيانــة العظمــى، واألحــوال األخــرى التــي يحددهــا القانــون«. 

ــم  ــون رق ــدل مبوجــب: مرســوم بقان ــام 1963 املع ــة للع ــون الجنســية البحريني ــا أن قان ك

)12( لســنة 1989، ومرســوم بقانــون رقــم )10( لســنة 1981؛ ينظــم حــق التمتــع بالجنســية 

ــص يف  ــذي ين ــة، وال ــة وحــق اكتســابها وعــدم جــواز إســقاطها إال يف حــاالت ضيق البحريني

بنــد »إســقاط الجنســية البحرينيــة« رقــم 10 عــى أنــه »يجــوز بأمــر عظمــة الحاكــم إســقاط 

الجنســية البحرينيــة مــن كل مــن يتمتــع بهــا يف الحــاالت اآلتيــة:

أ. إذا دخــل الخدمــة العســكرية إلحــدى الــدول األجنبيــة وبقــي فيهــا بالرغــم مــن األمــر 

الــذي يصــدر لــه مــن حكومــة البحريــن بركهــا، أو

ب. إذا ساعد أو انخرط يف خدمة دولة معادية، أو:

ج. إذا تسبب يف اإلرضار بأمن الدولة.
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يف البحريــن جــرى إســقاط الجنســية البحرينيــة كعقــاب عــن معارضــن سياســين يف 

فــرات مختلفــة، فقــد تــم إســقاط الجنســية البحرينيــة العــام 1954 عــن الزعيــم الوطنــي 

عبدالرحمــن الباكــر بســبب نشــاطه الســيايس، والــذي تــم نفيــه إىل جزيــرة ســانت هيانــة 

ــك يف الســتينات والســبعينات مــن القــرن املــايض، إذ مل تســمح  ــط األطلــي، وكذل يف املحي

ــودة،  ــن بالع ــارج البحري ــون خ ــن يقيم ــن الذي ــن املعارض ــن املواطن ــد م ــن للعدي البحري

ورفضــت تجديــد جــوازات ســفرهم، كــا تــم إســقاط الجنســية البحرينيــة عــن العــرشات 

مــن األصــول الفارســية يف الثانينــات وتــم إبعادهــم قــرساً إىل إيــران، كــا أســقطت الحكومة 

البحرينيــة الجنســية عــن معارضــن سياســين يف التســعينات عــى خلفيــة نشــاطهم الســيايس 

ــاء االنتفاضــة الشــعبية التــي شــهدتها البحريــن مــا بــن العــام 1994 والعــام 2001. أثن

ــراف  ــكل األع ــف ل ــن مخال ــة املعارض ــه أداة ملعاقب ــية بوصف ــقاط الجنس ــتخدام إس إن اس

والقوانــن، وانتهــاك صــارخ لحقــوق اإلنســان، خاصــة أن غالبيــة مــن تــم إســقاط الجنســية 

عنهــم ال يحملــون ســوى الجنســية البحرينيــة وباتــوا عدميــي الجنســية وهــو أمــر محظــور 

مبوجــب القانــون الــدويل، مــا يعــد شــكاً مــن أشــكال التجريــد التعســفي مــن الجنســية.

ــر  ــراءات غ ــاً إلج ــفية ووفق ــورة تعس ــاء بص ــاالت ج ــع الح ــية يف جمي ــقاط الجنس إن إس

ــاً  ــد مخالف ــو يع ــة، وه ــر الداخلي ــل وزي ــن قب ــية م ــقاط الجنس ــر إس ــدار أم ــة، كإص قانوني

للقانــون. وحتــى مــع تعديــل القانــون الــذي أعطــى وزيــر الداخليــة الحــق يف إصــدار قــرارات 

بإســقاط الجنســيات؛ يبقــى ذلــك اإلجــراء خرقــاً للقوانــن الدوليــة وانتهــاكاً صارخــاً لحقــوق 

ــد  ــة وبع ــق أحــكام قضائي ــة وف ــى إســقاط الجنســية البحريني ــك ع ــق ذل اإلنســان، وينطب

محاكــات غــر عادلــة، وذات خلفيــات سياســية، وفيــا يتعلــق بإســقاط الجنســية بأوامــر 

ــاء عــى  ــه بن ــة، ومــن الواضــح أن ــك مــن دون أســباب أو مــررات قانوني ــة، جــاء كذل ملكي

ــات سياســية. خلفي

ــاً مــن  ــاً بحريني ــد 31 مواطن ــدأ مسلســل إســقاط الجنســيات يف العــام 2012 بتجري ــد ب وق

ــدأت  ــم ب ــة حســب القــرار، ث ــاء عــى أوامــر ملكي ــة بن ــر الداخلي جنســيته بقــرار مــن وزي

املحاكــم البحرينيــة مبارســة هــذا الــدور منــذ العــام 2013، وذلــك عــر توظيــف الســلطات 

البحرينيــة قانــون الجنســية وقانــون حايــة املجتمــع مــن األعــال اإلرهابيــة بعــد تعديلــه 
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ــن 21  ــقاطها ع ــم اس ــث ت ــن، حي ــن املواطن ــية ع ــقاط الجنس ــر إس ــاب( ع ــون اإلره )قان

مواطنــاً يف العامــن 2013 و2014، وقــد ارتفــع العــدد يف العــام 2015 إىل 208 مواطنــن تــم 

إســقاط الجنســية عنهــم، إىل جانــب 46 مواطنــاً تــم إســقاط الجنســية عنهــم يف العــام 2016.

تجــدر اإلشــارة إىل أن غالبيــة مــن تــم إســقاط الجنســية البحرينيــة عنهــم هــم ِمــن: النشــطاء 

السياســين، والنشــطاء اإلعاميــن، واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان، ورجــال الديــن، فضــاً 

ــي أن الهــدف  ــا يعن ــا. م عــن بعــض األشــخاص املشــاركن يف االحتجاجــات أو الداعمــن له

الحقيقــي هــو قمــع املعارضــن ومعاقبتهــم عــر الحرمــان التعســفي مــن الجنســية.

ــام  ــام 2012 والع ــن الع ــا ب ــية م ــقاط الجنس ــم إس ــن ت ــدد الذي ــي إحصــاءات لع ــا ي وفي

2016، علــاً أن عــدد الذيــن تــم إســقاط الجنســية عنهــم يف العــام 2016 والبالــغ 46 مواطنــاً 

هــو حتــى شــهر ســبتمر/ أيلــول 2016، اثنــان منهــم بأمــر ملــي وعــدد 44 بنــاًء عــى أحــكام 

قضائيــة.

2016

2015

2013 /2014

2012
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ــة عــن مواطنــن عمــدت الحكومــة إىل سياســية ترحيلهــم  بعــد إســقاط الجنســية البحريني

ــن  ــد املواطــن م ــوق اإلنســانية، عــر تجري ــف ألبســط الحق ــن، يف إجــراء مخال ــن البحري م

ــاكاً  ــد انته ــا يع ــرساً، م ــاده ق ــم إبع ــن ث ــه، وم ــاة يف وطن ــه يف الحي ــه يف الجنســية وحق حق

ــاد  ــه »يحظــر إبع ــاين عــى أن ــص يف شــقها الث ــي تن ــن الت ــن دســتور البحري ــادة 177 م لل

ــا«. ــن أو منعــه مــن العــودة إليه املواطــن عــن البحري

ــذ العــام 2015 بإبعــاد الشــيخ حســني  ــدأت البحريــن سياســة ترحيــل مواطنــني من لقــد ب

ــن منهــم: ــد أبعــدت يف العــام 2016 آخري نجــايت وفرهــاد خورشــيد، وق

الشــيخ محمــد خجســته، الــذي تــم إبعــاده إىل العاصمــة بــروت يف 21 فرايــر/ شــباط 	 

.2016

حسن خر الله، الذي تم إبعاده إىل العاصمة بروت يف 24 فراير/ شباط 2016. 	 

ــذي تــم إبعــاده إىل العاصمــة بــروت يف 7 مــارس/ آذار 	  الدكتــور مســعود جهرمــي، ال

.2016

عي اسفنديار، الذي تم إبعاده إىل جمهورية العراق يف 15 مارس/ آذار 2016.	 

حســن أبــو القاســم، وهــو مــن أب غــر بحرينــي وأم بحرينيــة، ولــد يف البحريــن وعــاش 	 

فيهــا طــوال حياتــه، تــم إبعــاده إىل مدينــة مشــهد يف إيــران يف 14 مايــو/ أيــار 2016.

محمــود خــاوري، وهــو مــن أب غــر بحرينــي وأم بحرينيــة، ولــد يف البحريــن، ومنــذ 	 

والدتــه مل يغــادر البحريــن قــط، أُبعــد عــن البحريــن يف 9 أكتوبــر/ ترشيــن األول 2016.

املحامــي تيمــور كرميــي، الــذي تــم إبعــاده إىل جمهوريــة العــراق يف األحــد 26 يونيــو/ 	 

حزيــران 2016.

ترحيل مواطنين بعد إسقاط جنسياتهم
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إن اإلجــراءات التــي تــم اتباعهــا مل تســتنفد درجــات التقــايض للمســقطة جنســياتهم الذيــن 

تــم إبعادهــم مــن البحريــن، ألنّهــم مل يتمكنــوا مــن متييــز األحــكام الصــادرة مــن املحاكــم، 

كــا أنــه مل يســمح لهــم أو للدفــاع بحــق االطــاع عــى صــورة املرســوم امللــي الصــادر بشــأن 

إســقاط الجنســية عنهــم.

وقــد تــم اســتدعاء غالبيتهــم لــإلدارة العامــة لشــؤون الجنســية والجــوازات واإلقامــة لتســليم 

جــوازت ســفرهم وبطاقــة الهويــة، والتوقيــع عــى مــا يفيــد علمــه بــرورة تصحيــح وضــع 

إقامتــه باعتبــاره »أجنبيــاً«، قبــل بــت القضــاء يف وضعهــم، وقبــل متكينهــم مــن الطعــن يف 

صحــة قــرار إســقاط الجنســية لــدى القضــاء.
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أثـّـر إســقاط الجنســية البحرينيــة عــن مواطنــن عــى حياتهــم وحيــاة أرسهــم، وحرمــوا مــن 

أبســط الحقــوق: كالتعليــم، والصحــة، واملســاعدات االجتاعيــة... وغرهــا.

ونتيجــة ذلــك، تــويف الطفــل عبــاس الخبــاز )4 ســنوات( يف 14 ديســمر/ كانــون األول 2016، 

بعــد أن رفضــت الســلطات األمنيــة وعــى مــدى أكــر مــن ســنتن إصــدار جــواز ســفر لــه 

ــن  ــه اب ــه كون ــه مــن العــاج يف الخــارج، ويعــود ســبب رفــض إصــدار جــواز الســفر ل ميّكن

املعتقــل محمــد الخبــاز املحكــوم باملؤبــد وإســقاط الجنســية.

ــية  ــباب سياس ــية ألس ــن الجنس ــاً م ــاً بحريني ــة 14 طف ــة قراب ــت الســلطات األمني ــا حرم ك

مختلفــة؛ إمــا إلســقاط جنســية آبائهــم، أو لكــون األب موجــوداً يف الســجن، أو لكونــه خــارج 

البــاد عــى خلفيــة قضايــا سياســية وأمنيــة، إذ حــرم 8 أطفــال مــن الجنســية البحرينية؛ بســبب 

إســقاط جنســية آبائهــم، وهــم األطفــال: فاطمــة عدنــان كــال أحمــد مــن منطقــة املحــرق، 

زهــراء صابــر الســاطنة مــن الســنابس، عــي حســن ســلطان مــن املالكيــة، رقية يوســف عمران 

ــم مــوىس عبدعــي مــن  ــي، مري ــة توب ــل مــن منطق مــن الحــورة، محمــد جــواد محمــد الت

العكــر، مريــم إبراهيــم عــي العــرادي، ويوســف الســيد أحمــد الوداعــي مــن باربــار.

فيــا حــرم 4 أطفــال مــن الجنســية البحرينيــة؛ بســبب غيــاب آبائهــم يف الســجن لقضائهــم 

ــل  ــى عبدالجلي ــن مرت ــل املاجــد، وحس ــادي وايف كام ــال: ه ــة وهــم األطف ــاً قضائي أحكام

املقــداد، وســارة ابنــة الزعيــم املعــارض عــي ســلان، وابــن الشــيخ محمــد حبيــب املقــداد 

مــن منطقــة البــاد القديــم.

فيــا منــع أطفــال آخــرون مــن الحصــول عــى الجنســية؛ بســبب وجــود آبائهــم يف خــارج 

البــاد ألســباب سياســية وأمنيــة.

أطفال محرومون من الجنسية
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جدول ألساء بعض األطفال من دون جنسية ألسباب سياسية )51(
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حاالت الحرمان من الجنسية

الوقائع:

بتاريــخ 20يونيو/حزيــران 2016 أصــدرت وزارة الداخليــة البحرينيــة بيانــاً: »أكــدت فيــه 

ــرف و  ــوى التط ــة ق ــة كاف ــاً ملواجه ــة قدم ــن ماضي ــة البحري ــة مبملك أن وزارة الداخلي

التبعيــة ملرجعيــة سياســية دينيــة خارجيــة، ســواء متثــل ذلــك يف الجمعيــات أو أفــراد 

ــم  ــق مفاهي ــون بتعمي ــش الســلمي، ويقوم ــة والتعاي ــات املواطن ــى واجب يخرجــون ع

ــات  ــة مؤسس ــون وكاف ــتور والقان ــى الدس ــروج ع ــيخ الخ ــية، وترس ــة السياس الطائفي

ــة قامئــة عــى أســس  ــاً ســعياً الستنســاخ منــاذج إقليمي ــة، وشــق املجتمــع طائفي الدول

ــة. ــة مذهبي طائفي

آية الشيخ عيسى أحمد قاسم
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وبنــاء عــى ذلــك فقــد تــم اســقاط الجنســية البحرينيــة عــن املدعــو / عيــى أحمــد 

ــة  ــات تابع ــيس تنظي ــة بتأس ــية البحريني ــابه الجنس ــذ اكتس ــام من ــذي ق ــم وال قاس

ــة  ــة طائفي ــق بيئ ــث لعــب دوراً رئيســياً يف خل ــة حي ــة خارجي ــية ديني ــة سياس ملرجعي

ــره. ــة ألوام ــاً للتبعي ــك تبع ــة وكذل ــاً للطائف ــع تبع ــيم املجتم ــى تقس ــل ع ــة، وعم متطرف

وقالــت الداخليــة يف بيانهــا بــأن املذكــور قــام بتبنــي الثيوقراطيــة، وأكــد عــى التبعيــة 

املطلقــة لرجــال الديــن، وذلــك مــن خــال الخطــب والفتــاوى التــي يصدرهــا مســتغا 

املنــر الدينــي، الــذي أقحمــه يف الشــأن الســيايس لخدمــة مصالــح أجنبيــة وشــجع عــى 

الطائفيــة والعنــف، كــا رهــن املذكــور قراراتــه ومواقفــه التــي ميليهــا بصــورة الفــرض 

الدينــي مــن خــال تواصلــه املســتمر مــع منظــات خارجيــة وجهــات معاديــة للمملكة، 

ويقــوم بجمــع األمــوال دون الحصــول عــى أي ترخيــص خــالف ملــا نــص عليــه القانــون.

ويف أكــر مــن مناســبه ويف صــور متعــددة عمــل املدعــو عيــى قاســم عــى رضب مفهــوم 

ــاركة و  ــث املش ــن حي ــاوى م ــات بالفت ــى االنتخاب ــيطرة ع ــة الس ــون وخاص ــم القان حك

املقاطعــة وخيــارات الناخبــن ورهــن املشــاركة السياســية باملنــر الدينــي وقــد امتــد ذلــك 

إىل كافــة نواحــي الشــأن العــام دون مراعــاة أليــة ضوابــط قانونيــة متخطيــاً بذلــك األعراف 

التــي اســتقر عليهــا مجتمــع البحريــن، كــا قــام املذكــور بتحشــيد كثــر مــن الجاعــات 

لتعطيــل إصــدار القســم الثــاين مــن قانــون أحــكام األرسة ) الشــق الجعفــري(. وملــا كان 

املذكــور قــد اكتســب الجنســية البحرينيــة ومل يحفظ حقوقهــا وتســبب يف اإلرضار باملصالح 

العليــا للبــاد ومل يــراع واجــب الــوالء لهــا، وبنــاء عــى أحــكام قانــون الجنســية البحرينيــة 

والــذي يقــرر إســقاط الجنســية البحرينيــة تبعــاً للــادة العــارشة فقــرة )ج( منــه والتــي 

ــاً يناقــض واجــب  ــح اململكــة أو تــرف ترف تنــص عــى » إذا تســبب يف اإلرضار مبصال

الــوالء لهــا«، لذلــك وبنــاء عــى عــرض معــايل وزيــر الداخليــة، أصــدر مجلس الــوزراء قــراراً 

باملوافقــة عــى إســقاط الجنســية البحرينيــة عــن املدعــو عيــى أحمــد قاســم.

ــل  ــاة أفض ــق حي ــعبها وتحقي ــامة ش ــة وس ــن اململك ــون أم ــوزارة إىل أن ص ــارت ال وأش

لجميــع املواطنــن وترســيخ املزيــد مــن اإلنجــازات يف كافة املجــاالت هــي أوىل األولويات. 

فاملواطنــة هــي حقــوق وواجبــات يجــب عــى الجميــع مراعاتهــا، وال أحــد فــوق القانــون 

أو خــارج إطــار املســاءلة. انتهــى البيــان الصــادر عــن وزارة الداخليــة البحرينيــة52.

http://www.bna.bh/portal/news/733082  . 52
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ــدة الرســمية« بالعــدد رقــم3268 بالصفحــة رقــم 5 مرســوم  ــم نــرشت »الجري ومــن ث

اســقاط الجنســية عــن زعيــم الطائفــة الشــيعية يف البحريــن آيــة اللــه الشــيخ عيــى 

أحمــد قاســم بعــد مصادقــة ملــك البحريــن عــى القــرار وتحويلــه ملرســوم بتاريــخ 30 

ــق1( ــران 2016. )مرف ــو/ حزي يوني

ــة  ــوى جنائي ــة دع ــة البحريني ــة العام ــكلّت النياب ــوز 2016 ش ــخ 14 يوليو/مت ويف تاري

ــه الشــيخ عيــى أحمــد قاســم بتهمتــي جمــع األمــوال بــدون ترخيــص  ــة الل تتهــم آي

وغســيل )تبييــض( األمــوال، وأحالــت الدعــوى إىل املحكمــة الكــرى الجنائيــة لتبــدأ أوىل 

ــو /متــوز 2016.)مرفــق2( ــخ 27يولي جلســات املحاكمــة بتاري

البيئة التشريعية:

املادة )17( من دستور 2002 ململكة البحرين:

الفقــرة )أ( - الجنســية البحرينيــة يحددهــا القانــون، وال يجــوز إســقاطها عمــن يتمتــع 

بهــا إال يف حالــة الخيانــة العظمــى، واألحــوال األخــرى التــي يحددهــا القانــون.

املــادة رقــم 10 مــن قانــون الجنســية البحرينيــة لعــام1963 واملعدلــة بتاريــخ 7يوليــو/

حزيران 2014.

تنص عى التايل :

يجــوز مبرســوم بنــاًء عــى عــرض وزيــر الداخليــة وبعــد موافقــة مجلــس الــوزراء إســقاط 

الجنســية البحرينيــة عمــن يتمتــع بهــا يف أي مــن الحــاالت اآلتيــة:

 أ- إذا دخــل الخدمــة العســكرية إلحــدى الــدول األجنبيــة وبقــى فيهــا بالرغــم 

مــن األمــر الــذي يصــدر لــه مــن حكومــة مملكــة البحريــن بركهــا.

 ب- إذا ساعد أو انخرط يف خدمة دولة معادية.

 ج- إذا تســبب يف اإلرضار مبصالــح اململكــة أو تــرصف ترصفــاً يناقــض واجــب 

الــوالء لهــا.
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البيئة القانونية:

ينــص دســتور 2002 ململكــة البحريــن باملــادة 20 فقــرة ج : املتهــم بــريء حتــى تـــثبت 

إدانتــه يف محاكمــة قانونيــة تؤّمــن لـــه فيهــا الضانــات الروريــة ملارســة حــق الدفــاع 

ــر الداخليــة  يف جميــع مراحــل التحقيــق واملحاكمــة وفقــاً للقانــون. ومبــا أن قــرار وزي

املشــار إليــه أعــاه قــد تضمــن مجموعــة مــن التهــم إىل الشــيخ عيــى أحمــد قاســم 

وأعتــر الوزيــر هــذه التهــم ســبباً إلســقاط الجنســية، إال أننــا أمــام تهــم غــر مبنيــة عــى 

محاكــات أو أحــكام قضائيــة باتــه نهائيــة، بــل أنهــا جــاءت مــن بإدعــاء ال يســتند عــى 

أدلــة حتــى يف القــرار نفســه، مــا يجعــل هــذا القــرار باطــل وغــر مبنــي عــى صحيــح 

مــن القانــون.

وإذا مــا دققنــا يف القــرار وتاريــخ أصــداره ومــن ثــم تاريــخ تشــكيل الدعــوى الجنائيــة 

ــراءات  ــل إج ــرار صــدر قب ــنجد أن الق ــا س ــم فأنن ــد قاس ــى أحم ــق الشــيخ عي بح

املحاكمــة والتــي مل يصــدر الحكــم األويل حتــى كتابــة هــذا التقريــر، مــا يجعــل بــاب 

ــم. ــة والته ــى يف أســاس املحاكم ــة حت الكيدي

وإذا كان قــرار وزيــر الداخليــة بإســقاط الجنســية البحرينيــة عــن الشــيخ عيــى أحمــد 

قاســم أســتناداً عــى املــادة العــارشة الفقــرة )ج( مــن قانــون الجنســية والتــي تتطلــب 

ــي  ــن الشــخص البحرين ــة وســلوك يصــدر م ــة مادي ــص جرمي ــادة حســب الن هــذه امل

يتســبب يف أرضار ململكــة البحريــن ،إال أن هــذه املــادة ال ميكــن تطبيقهــا إال توافــرت 

دالئــل دامغــة وواضحــة لــدى القــايض الجنــايئ ويصــدر بهــا حكمــه ، ال أن يقــّدر الوزيــر 

مــن محــض خيــال أو معلومــات ال ترقــى إىل درجــة الجــزم. 

فضــا عــن ذلــك ، فــإن الفقــرة )ج( مــن املــادة جــاءت كنــص عــام غــر محــدد تحيــدا 

واضحــا ، حيــث أن هــذا النــص العائــم يتيــح لوزيــر الداخليــة متــى مــا شــاء اســتخدام 

هــذه املــادة ضــد املعارضــن السياســين والنشــطاء كنــوع مــن العقــاب وقد اســتخدمت 

هــذه املــادة بصــورة تعســفية غــر مهنيــة وبصــورة خارجــة عــن دســتور البحريــن يف 

اســقاط الجنســية عــن عــرشات املواطينــن املعارضــن للحكومــة البحرينيــة . 

ــا  ــم كتابته ــا يت ــا م ــة غالب ــر الداخلي ــل وزي ــن قب ــا م ــم عرضه ــي يت ــر الت إذ أن التقاري

ــع باألمــن  ــي تتطل ــة والت ــرات ) ادارة املباحــث الجنائي ــاط وأجهــزة املخاب بواســطة ضب
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الداخليــة – أو جهــاز االمــن الوطنــي والــذي يطلــع باألمــن الداخــي والخارجــي بصــورة 

ــية  ــن سياس ــطاء ومعارض ــد نش ــدة ض ــة عدي ــات كيدي ــيقت اتهام ــد س ــية ( وق أساس

ــر . ــاء عــى مثــل هــذه التقاري ــزج بهــم يف الســجن بن وعلــاء ديــن ملعاقبتهــم او ال

البيئة الحقوقية:

ــاق األمــم  ــة ) العهديــن وميث مبــا أن مملكــة البحريــن مصادقــة عــى الرشعــة الدولي

ــة  ــوق املدني ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــن العه ــة ع ــات املنبثق ــإن االلتزام ــدة( ف املتح

ــدول  ــوين لل ــزام القان ــام لالت ــار الع ــه اإلط ــة من ــادة الثاني ــددت امل ــد ح ــية ق والسياس

األعضــاء )ومنهــا البحريــن(. وهــي بذلــك ال تختــص بحــق مــن الحقــوق بعينــه بــل تلــزم 

الــدول بجميــع ســلطاتها التنفيذيــة والترشيعيــة والقضائيــة وغرهــا بحايــة الحقــوق 

والحريــات التــي ينــص عليهــا العهــد الــدويل، وبــأن تضمــن ذلــك لــكل األفــراد املقيمــن 

ــون  ــر أو الل ــز بســبب العن ــك دون متيي ــا وذل ــة أو الخاضعــن لواليته ــم الدول يف إقلي

أو الجنــس أو اللغــة أو الديانــة أو الــرأي الســيايس أو غــره، أو األصــل القومــي أو 

ــب.  ــة أو النس ــي، أو امللكي االجتاع

ومبــا أن قــرار إســقاط الجنســية عــن الشــيخ عيــى أحمــد قاســم الصــادر عــن وزيــر 

الداخليــة واملصــادق عليــه ملــك البحريــن وإصــداره مبرســوم )أشــر إليــه أعــاه( مل يكــن 

ــواء  ــة س ــة الصحيح ــراءات القانوني ــذ اإلج ــاً ومل يتخ ــح قانوني ــكل الصحي ــبباً بالش مس

ــع املحــي هــو الدســتور أو بالرشعــة  ــون املحــي ويف أعــى مراتــب هــذا الترشي بالقان

الدوليــة بــل تكشــف اإلجــراءات بعدهــا الســيايس والكيــدي فأننــا أمــام انتهــاك واضــح، 

يتطلــب متابعــة أمميــة بجديــة ورسعــة ملــا لهــذا املرســوم أثــر عــى الضحيــة وأبنائــه؛ إذ 

يخلــق هــذا االجــراء حالــة انعــدام الجســنية وهــي مــا تعــرف يف املجتمعــات الخليجيــة 

ــع  ــة واملجتم ــام الدول ــوين أم ــزه القان ــرر مرك ــد املت ــث يفق ــدون ( حي ــادة ) بالب ع

ــن  ــاية ، وميك ــه االنس ــن حقوق ــك م ــة تنته ــة مثقل ــة ومدني ــات اجتاعي ــه تبع ويحمل

القــول بأنــه ميثــل قــرارا باإلعــدام املــدين أمــام املجتمــع و الدولــة ،  فضــا عــا متثلــه 

هــذه الشــخصية مــن دور باملجتمــع البحرينــي.
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المحامي تيمور كريمي

املحامــي تيمــور كرميــي عــى 

ــاده مــن  ــرة بعــد إبع مــن الطائ

ــراق  ــه إىل الع ــن يف طريق البحري

ــة ديب. ــر مدين ع

يف 23 مايــو/ أيــار 2016، حكمــت املحكمــة بإبعــاد املحامــي تيمــور كرميــي الــذي تــم 

إســقاط جنســيته البحرينيــة التــي ال يحمــل غرهــا لدوافــع سياســية وبصــورة تعســفية، 

ضمــن قامئــة ضمــت 31 شــخصاً أســقطت جنســياتهم بقــرار صــادر مــن وزارة الداخليــة 

بتاريــخ 6 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين 2012.

وكرميــي هــو أحــد املحامــن املعروفــن يف البحريــن، بعــد إســقاط جنســيته تــم تجميــد 

حســاباته املرفيــة، وأُبلــغ مــن قبــل وزارة العــدل أنــه مل يعــد مســموحاً لــه مارســة 

مهنــة املحامــاة، وقــد تــم اســتدعاؤه يف وقــت ســابق لــإلدارة العامــة لشــؤون الجنســية 

والجــوازات واإلقامــة لتســليم جــواز ســفره وبطاقــة الهويــة، والتوقيــع عــى مــا يفيــد 

علمــه بــرورة تصحيــح وضــع إقامتــه باعتبــاره »أجنبيــاً«.

وحتــى 10 أغســطس/ آب 2014، اتهــم كرميــي باإلقامــة غــر الرشعيــة يف البــاد وفقــاً 

لقانــون الهجــرة واإلقامــة، وقضــت محكمــة جنائيــة بإبعــاده عــن البــاد وتغرميــه مبلــغ 

100 دينــار، وأبلغــت الســلطات األمنيــة كرميــي يف األحــد 26 يونيــو/ حزيــران بــرورة 

مغادرتــه البحريــن، وأبلغتــه أنهــا قــررت ترحيلــه إىل جمهوريــة العــراق.
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الدكتور مسعود جهرمي

ــل يف  ــة، اعتق ــة األهلي ــاالت يف الجامع ــة االتص ــم هندس ــس قس ــي رئي ــور جهرم الدكت

ــطن  ــملت ناش ــة ش ــة أمني ــن حمل ــه، ضم ــم منزل ــد ده ــان 2011 بع ــل/ نيس 14 أبري

وأكادمييــن وإعاميــن بعــد االحتجاجــات الواســعة يف البحريــن، مل تتمكــن عائلتــه بعــد 

االعتقــال مــن االتصــال بــه أو زيارتــه إال بعــد شــهر مــن اعتقالــه، أفــرج عنــه بعــد قرابــة 

ــت بإطــاق رساحــه وعــدم وجــود مــرر  5 أشــهر مــن الســجن، بعــد مناشــدات طالب

الســتمرار حبســه االحتياطــي، وقــد صــدر بحقــه الحقــاً حكــم قضــايئ بتهمــة املشــاركة 

يف مســرة.

يف 31 ينايــر/ كانــون الثــاين 2015 تــم إســقاط الجنســية البحرينيــة عــن الدكتــور 

ــع سياســية وبصــورة تعســفية، ضمــن قامئــة  ــي ال يحمــل غرهــا، لدواف ــي، والت جهرم

ــوم. ــق مرس ــياتهم وف ــقطت جنس ــخصاً أس ــت 72 ش ضم

يف 7 مــارس/ آذار 2016 تــم إبعــاد جهرمــي إىل العاصمــة بــروت، بعــد أن أيــدت 

املحكمــة الكــرى الجنائيــة الثانيــة االســتئنافية برئاســة القــايض إبراهيــم الزايــد، 

وعضويــة القاضيــن وجيــه الشــاعر، وأميــن مهــران، حكــم أول درجــة بتغريــم الدكتــور 

ــاً.  ــاده نهائي ــار وإبع ــي 100 دين ــعود جهرم مس
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ــق  ــون واملواثي ــا القان ــي يحرمه ــيمة الت ــاكات الجس ــد االنته ــفي أح ــال التعس ــر االعتق يعت

ــية يف  ــة والسياس ــوق املدني ــدويل الخاص بالحق ــد ال ــن العه ــادة 9 م ــص امل ــة، إذ تن الدولي

ــه  ــد أو اعتقال ــف أح ــوز توقي ــان »وال يج ــة واألم ــرد يف الحري ــق الف ــى ح ــا األوىل ع فقرته

تعســفاً، وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إال ألســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــاً لإلجــراء 

املقــرر فيــه«.

فيــا تشــر الفقــرة الثالثــة منهــا إىل أنــه »يُقــّدم املوقــوف أو املعتقــل بتهمــة جزائيــة، رسيعاً، 

إىل أحــد القضــاة أو أحــد املوظفــن املخولــن قانونــاً مبــارشة وظائــف قضائيــة، ويكــون مــن 

ــاز  ــون احتج ــوز أن يك ــه. وال يج ــرج عن ــة أو أن يف ــة معقول ــال مهل ــم خ ــه أن يحاك حق

األشــخاص الذيــن ينتظــرون املحاكمــة هــو القاعــدة العامــة...« وإىل املضمــون ذاتــه تســر 

املــادة 14 مــن امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان.

كــا تنــص املــادة 19 مــن دســتور البحريــن يف الفقــرة )ب( عــى أنــه »ال يجــوز القبــض عــى 

إنســان أو توقيفــه أو حبســه أو تفتيشــه أو تحديــد إقامتــه أو تقييــد حريتــه يف اإلقامــة أو 

التنقــل إال وفــق أحــكام القانــون وبرقابــة مــن القضــاء«. 

الحالة الحقوقية لالعتقاالت

ــت  ــي مت ــاالت الت ــن الح ــر م ــول إن الكث ــن الق ــة ميك ــة الحقوقي ــد الحال ــال رص ــن خ وم

متابعتهــا يتبــن منهــا أن االحتجــاز واملضايقــات القضائيــة تعســفية، خصوصــاً أن الكثــر منهــا 

ــوق  ــوق اإلنســان، ومارســة الحق جــاء نتيجــة مارســة الشــؤون السياســية، وأنشــطة حق

والحريــات الدينيــة، والنشــاط اإلعامــي... وغــر ذلــك، مــن أنشــطة معــرف بهــا يف القانــون 

الــدويل والترشيعــات البحرينيــة، إىل جانــب عــدد كبــر مــن الحــاالت التــي تــم احتجازهــا 

تعســفياً بســبب مارســة الحــق يف التجمــع الســلمي.

ــال  ــن خ ــون م ــئ للقان ــر املتكاف ــق غ ــر التطبي ــفية ع ــاالت التعس ــة االعتق ــأيت غالبي وت

توظيــف مــواد يف قانــون العقوبــات البحرينــي ملعاقبــة أنشــطة أو مارســات تكفلهــا 

القوانــن والترشيعــات، فعــى ســبيل املثــال يتــم توظيــف املــادة 216 مــن قانــون العقوبــات 

ــرق  ــد ط ــان بأح ــن أه ــة م ــس أو الغرام ــب بالحب ــه »يعاق ــى أن ــص ع ــي تن ــي الت البحرين

العانيــة املجلــس الوطنــي أو غــره مــن الهيئــات النظاميــة أو الجيــش أو املحاكــم أو 

ــة«. ــح العام ــلطات أو املصال الس
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ــاداً  ــا انتق ــار إليه ــات املش ــدون الهيئ ــن ينتق ــن مم ــة الكثري ــم ماحق ــار يت ــذا اإلط ويف ه

مرشوعــاً، كذلــك فيــا يتعلــق بتوظيــف املادتــن )178 - 179( املتعلقتــن بالتجمهــر 

والشــغب والتــي جــرت يف ظلهــا ماحقــة الكثريــن مــن املعتقلــن بســبب مارســتهم للحــق 

ــن يف  ــين والحقوقي ــطن السياس ــن الناش ــد م ــة العدي ــم ماحق ــا تت ــع، ك ــة التجم يف حري

ظــل املــادة 165 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي التــي تعاقــب بالحبــس مــن حــرض عــى 

ــات  ــون العقوب ــن قان ــواد 168، 172، 173 م ــن امل ــه، فضــاً ع ــام أو االزدراء ب ــة النظ كراهي

البحرينــي، والتــي يتــم تكييفهــا ملعاقبــة الناشــطن بطريقــة تنتهــك حريــة الــرأي والتعبــر.
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وأبعــد مــن ذلــك، عمــدت الســلطات األمنيــة يف البحريــن لتوظيــف قانــون حايــة املجتمــع 

مــن األعــال اإلرهابيــة )53( ملاحقــة الكثريــن يف قضايــا ال ميكــن تصنيفها باألعــال اإلرهابية، 

فعــى ســبيل املثــال ويف حــال حــاول بعــض املحتجــن مارســة الحــق يف حريــة التجمــع قــد 

يعــّد ذلــك ضمــن »إلحــاق الــرر بالبيئــة أو الصحــة العامــة أو االقتصــاد الوطنــي أو املرافــق 

ــع أو  ــة أدائهــا ألعالهــا، أو من ــكات العامــة أو االســتياء عليهــا وعرقل أو املنشــآت أو املمتل

عرقلــة الســلطات العامــة أو دور العبــادة أو معاهــد العلــم عــن مارســة أعالهــا...« )54(، مــا 

قــد يعرضهــم للماحقــات القضائيــة يف ظــل قانــون حايــة املجتمــع مــن األعــال اإلرهابيــة 

)قانــون اإلرهــاب(، وهــو مــا ميكــن اعتبــاره تطبيقــاً غــر متكافــئ للقانــون يخالــف مبــادئ 

أساســية متعلقــة مبارســة الحقــوق والحريــات.

53 . القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حاية املجتمع من األعال اإلرهابية.

54 . المادة األولى من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية.
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لقــد أصــدرت املحاكــم البحرينيــة الكثــر مــن األحــكام القضائيــة ضــد املشــاركن يف 

ــن  ــة املجتمــع م ــون حاي ــن باســتخدام قان ــة يف البحري ــة بالدميقراطي االحتجاجــات املطالب

ــاء التظاهــرات أو الدعــوة إىل العنــف، إىل  األعــال اإلرهابيــة بدعــوة اســتخدام العنــف أثن

جنــب بعــض األحــكام التــي تــم إصدارهــا يف ضــوء قانــون التجمعــات وقانــون العقوبــات 

ــي. البحرين

ــتور،  ــي والدس ــون البحرين ــن القان ــر م ــابقة الذك ــة س ــواد القانوني ــتعرض امل ــا نس وعندم

واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان، والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، 

ــاالت هــو  ــك االعتق ــي لتل ــدف الحقيق ــا أن اله ــن لن ــة؛ ســوف يتب ــة الدولي ــادئ الرشع ومب

ــة. ــة الحكوم ــة لسياس ــاطاتها املعارض ــى نش ــا ع معاقبته

وفيــا يتعلــق بإحصــاءات العــام 2016، فقــد بلــغ مجمــوع االعتقــاالت املرتبطــة بالحــراك 

الســيايس الــذي تشــهده البحريــن منــذ ســت ســنوات 1246 حالــة اعتقــال، جــاء غالبيتها بعد 

دهــم املنــازل والتــي بلغــت 508 حــاالت دهــم، وتوضــح األرقــام التاليــة عــدد االعتقــاالت 

وطريقــة االعتقــال.
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دراسة حاالت االعتقاالت التعسفية

وهــو األمــن العــام لجمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية أكــر جمعيــة سياســية يف البحريــن، 

والــذي رفعــت محكمــة االســتئناف العليــا يف 30 مايــو/ أيــار 2016، الحكــم بحقــه مــن أربــع 

إىل تســع ســنوات.

تــم اســتدعاء الشــيخ عــى ســلان مــرات عديــدة مــا بــن األعــوام 2011 و2014 عــى خلفيــة 

نشــاطاته السياســية ومنــع مــن الســفر ألكــر مــن مــرة، ويف صبــاح يــوم 28 ديســمر/ كانــون 

األول 2014 تــم اعتقالــه بأمــر مــن النيابــة العامــة، بالتزامــن مــع تريــح لوزيــر الداخليــة 

ــاً، وذلــك بعــد  بخصــوص الشــيخ عــي ســلان أشــار فيــه إىل وجــود قــرار مباحقتــه قضائي

ــام  ــاء نظ ــا إىل إنش ــد أن دع ــاق بع ــة الوف ــاً لجمعي ــاً عام ــه أمين ــادة انتخاب ــن إع ــن م يوم

دميقراطــي ومســاءلة الحكومــة.

ــي أصــدرت  ــة الرابعــة والت ــة إىل املحكمــة الكــرى الجنائي ــه النياب ــزة حولت ــرة وجي بعــد ف

حكمهــا االبتــدايئ بحبســه ملــدة أربعــة أعــوام يف الثاثــاء املوافــق 16 يونيــو/ حزيــران 2015. 

ــنوات،  ــع س ــم إىل تس ــا الحك ــتئناف العلي ــة االس ــت محكم ــار 2016 رفع ــو/ أي ويف 30 ماي

ــة  ــه، فضــاً عــن أن األدل ــة التــي تثبــت التهــم املوجهــة ل ــة املادي ــاب األدل بالرغــم مــن غي

التــي وظفتهــا هيئــة االدعــاء جــاءت لتثبــت براءتــه مــن التهــم املوجهــة لــه لــوال اجتزاةهــا 
ــون. 55 ــة للقان ــة مخالف ــا بطريق ــا أو توظيفه وتحريفه

55  . راجع تقرير محاكمة الشيخ علي سلمان الصادر عن منتدى البحرين لحقوق اإلنسان، ديسمبر 2015

الشيخ علي سلمان
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وهــو نائــب ســابق يف الرملــان البحرينــي قــدم اســتقالته مــن مجلــس النــواب عــى خلفيــة 

االنتهــاكات التــي مارســتها الحكومــة البحرينيــة يف العــام 2011، اعتقــل يف 18 أغســطس/ آب 

2015 مــن مطــار البحريــن الــدويل أثنــاء عودتــه للبحريــن، عــى خلفيــة نشــاطه الســيايس 

والدينــي واالجتاعــي، والتــي منهــا تقديــم املســاعدات املاليــة لــألرس الفقــرة.

جــاء اعتقالــه يف املطــار بصــورة تعســفية مــن دون معرفــة أســباب االعتقــال ومــن دون إذن 

مــن النيابــة العامــة، وأثنــاء القبــض عليــه حــرم مــن حقــه يف الدفــاع عــن نفســه ومل يســمح 

ــة  ــى إدارة التحقيقــات الجنائي ــارشة إىل مبن ــه، ونقــل مب ــه أو محامي ــه بالتواصــل مــع أهل ل

ومل يعــرف أهلــه ومحاميــه مبــكان احتجــازه إال بعــد عرشيــن يومــاً مــن االختفــاء القــرسي، 

بالرغــم مــن أن النيابــة العامــة قــد حققــت معــه يف بتاريــخ 23 أغســطس/ آب 2015 مــن 

دون معرفــة أهلــه ومحاميــه، وهــو مــا تبــن الحقــاً لــدى محاميــه عندمــا عــرض عــى النيابــة 

العامــة بتاريــخ 7 ســبتمر/ أيلــول 2015.

وعندمــا عــرض عــى النيابــة العامــة ســمح لــه بالحديــث مــع محاميــه ملــدة ثــاث دقائــق 

فقــط، ويف هــذه املــدة القصــرة قــال الشــيخ حســن عيــى ملحاميــه إنــه يتعــرض للتهديــد 

»وال أســتطيع البــوح مبــا حصــل يل يف مبنــى التحقيقــات الجنائيــة«، وعــرف املحامــي أنهــا 

ليســت املــرة األوىل التــي يعــرض فيهــا عــى النيابــة العامــة، رغــم أن محاميــه قــدم أكــر مــن 

خطــاب وطلــب إىل النيابــة العامــة لتمكينــه حضــور جلســات التحقيــق إال أن النيابــة كانــت 

تنفــي حضــوره أو عرضــه عليهــا.

الشيخ حسن عيسى
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ويف 12 ينايــر/ كانــون الثــاين 2016 - أي بعــد 147 يومــاً - متــت إحالــة قضيــة الشــيخ 

حســن عيــى للمحكمــة الجنائيــة الرابعــة بعــد أن وجهــت لــه النيابــة العامــة تهــاً »تتعلــق 

بتمويــل اإلرهــاب مــن خــال توزيــع مبالــغ نقديــة عــى إرهابيــن مطلوبــن جنائيــاً، إضافــة 

آلخريــن شــاركوا يف أعــال إرهابيــة«.

ومــا يــزال قيــد املحاكمــة بالرغــم مــن نفيــه التهــم املوجــه لــه، وهــي املحاكمــة التــي وصفهــا 

مراقبــون حــروا ثــاث جلســات منهــا أنهــا محاكمــة غــر عادلة.

إبراهيم شريف السيد

ــل  ــة العم ــابق لجمعي ــام الس ــن الع ــن، واألم ــة يف البحري ــادة املعارض ــرز ق ــد أب ــو أح وه

الوطنــي الدميقراطــي )وعــد( اعتقــل يف 11 يوليــو/ متــوز 2015 عــى خلفيــة كلمــة ألقاهــا 

يف مدينــة املحــرق ضمــن فعاليــة تأبــن ألحــد ضحايــا االحتجاجــات )حســام محمــد جاســم 

الحــداد، العمــر 16 عامــاً(، إذ انتقــد رشيــف يف كلمتــه سياســة الحكومــة ووصفهــا بالفاشــلة.

حكمــت املحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة يف 24 فرايــر/ شــباط 2016 بحبســه ملــدة عــام 

بتهمــة التحريــض عــى كراهيــة النظــام وبراءتــه مــن الرويــج لتغيــر نظــام الحكــم بالقــوة. 

وقــد أفــرج عنــه يف عنــه يف 11 يوليــو/ متــوز 2016، بعــد قضــاء مــدة محكوميتــه.
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وكان رشيــف قــد أفــرج عنــه يف 19 يونيــو/ حزيــران 2015 بعــد أن قــى أكــر مــن أربعــة 

أعــوام يف الســجن بعــد إدانتــه بتهــم تتعلــق بحريــة الــرأي والتعبــر. بعــد اإلفــراج عنــه بثاثة 

ــذ تغيــر النظــام  أســابيع أعيــد اعتقالــه بعــد أن وجهــت لــه النيابــة العامــة أنــه »رّوج وحبّ

الســيايس للدولــة بوســائل غــر مرشوعــة بــأن دعــا يف كلمــة ألقاهــا يف محفــل عــام للخــروج 

يف ثــورة عــى نظــام الحكــم ومواجهــة الســلطات الرشعيــة فيهــا، وتقديــم التضحيــات خالهــا 

ــر نظــام الحكــم القائــم  بالنفــس والتــي تصــل إىل حــد املــوت مــن أجــل الوصــول إىل تغي

بالبــاد، وذلــك عــى خــاف أحــكام الدســتور والقانــون وحــال كونــه عائــداً«، كــا أســندت 

ــأن نســب إىل الســلطة  ــه، ب ــة نظــام الحكــم واالزدراء ب ــاً عــى كراهي ــه حــرض علن ــه »أن ل

ــة الحقــوق، ودعــا لاســتمرار يف  ــز ورسق تهميشــها طائفــة مــن املجتمــع ومارســتها التميي

الحــراك مــن أجــل تغيــر النظــام الحاكــم املرســوم بالدســتور«.

بالرغــم مــن أن انتقــاد رشيــف للحكومــة كان مرشوعــاً ويدخــل ضمــن مارســة حريــة الــرأي 

ــرست  ــة ف ــة العام ــيايس بالطــرق الســلمية؛ إال أن النياب ــب بإصــاح س ــه طال ــر، كون والتعب

الخطــاب والنقــد الــذي وجهــه رشيــف للحكومــة بطريقــة تخالــف القانــون وتنتهــك حريــة 

ــعة  ــة واس ــل دولي ــف ردود فع ــم رشي ــال ابراهي ــادة اعتق ــت إع ــد الق ــر. وق ــرأي والتعب ال

ــة بحبســه  ــة حكمــت املحكم ــر عادل ــة غ ــد محاكم ــه وبع ــت بإطــاق رساحــه، إال أن طالب

ملــدة عــام.
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مــا يــزال قيــد املحاكمــة بعــد اعتقالــه مــن منزلــه يف 13 يونيــو/ حزيــران 2016، وهــو رئيــس 

ــج لحقــوق اإلنســان، كــا  ــر املؤســس ملركــز الخلي ــن لحقــوق اإلنســان واملدي مركــز البحري

أنــه يشــغل منصــب نائــب األمــن العــام للفيدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ســجن نبيــل 

ملــرات عديــدة، وصــدرت بحقــه أحــكام قضائيــة مرتــن بتهــم تتعلــق مبارســته لحريــة الــرأي 

والتعبــر.

وحتــى إصــدار هــذا التقريــر فــإن نبيــل رجــب معتقــل قيــد املحاكمــة بعــد اعتقالــه بتهمــة 

نــرش أخبــار كاذبــة وشــائعات حــول الوضــع الداخــي يف محاولــة لتشــويه ســمعة البحريــن، 

وذلــك عــى خلفيــة تريحــات قّدمهــا رجــب خــال مقابــات تلفزيونيــة منــذ مطلــع العــام 

2015 وحتــى اعتقالــه يف يونيــو/ حزيــران 2016.

ــراج املؤقــت  ــة الخامســة اإلف ــررت املحكمــة الجنائي ــون األول 2016، ق يف 28 ديســمر/ كان

عنــه مــع اســتمرار املحاكمــة، إال أن الســلطات األمنيــة رفضــت اإلفــراج عــن نبيــل وأعــادت 

اعتقالــه بتهمــة »بــث وإذاعــة أخبــار وبيانــات وشــائعات كاذبــة ومغرضــة حــول األوضــاع 

ــر/  ــدة يف 23 يناي ــوى الجدي ــر يف الدع ــة بالنظ ــدأت املحكم ــد ب ــة«، وق ــة للمملك الداخلي

ــاع بإخــاء ســبيله. ــة الدف ــاين 2017، ورفضــت املحكمــة طلــب هيئ ــون الث كان

نبيل رجب 



االعتقال التعسفي184

ــه يف منطقــة ســاهيج،  ــو/ متــوز 2016 مــن منزل وهــو ناشــط إلكــروين اعتقــل يف 25 يولي

بعــد دهــم منزلــه فجــراً واقتيــاده إىل مركــز الرشطــة مــن دون إبــراز مذكــرة اعتقــال أو إذن 

بالتفتيــش، وتــم التحقيــق معــه فــور اعتقالــه عــى خلفيــة تغريــدات نرشهــا عــى موقــع 

تويــر تقــول الســلطات األمنيــة إن فيهــا إهانــة إىل امللــك.

يف 31 أغســطس/ آب 2016 حكمــت املحكمــة الصغــرى الجنائيــة الرابعــة بحبســه عامــن مع 

النفــاذ، بتهمــة إهانــة امللــك والتحريــض عــى كراهيــة النظــام، وذلــك مــن خــال تغريــدات 

نرشهــا عــى صفحتــه مبوقــع تويــر، ويف جلســة األربعــاء 16 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين 2016، 

قضــت محكمــة االســتئناف بخفــض عقوبــة الســجن مــن ســنتن إىل ســنة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا االتهــام هــو االتهــام الــذي مبوجبــه يحاكــم العديــد مــن املغرديــن 

يف البحريــن، حيــث ســبق خــال العــام 2016 ماحقــة كل مــن: الناشــطة طيبــة إســاعيل، 

والناشــط اإللكــروين والعــب كــرة قــدم بنــادي ســرة الريــايض محمــد العلويــات، والناشــطة 

النســوية غــادة جمشــر، والصحــايف أحمــد ريض... فضــاً عــن آخريــن صــدرت بحــق بعضهــم 

أحــكام قضائيــة بالســجن.

حميد الخاتم
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السيد مجيد المشعل 

وهــو رئيــس املجلــس اإلســامي العلــايئ )أعــى هيئــة دينيــة للطائفــة الشــيعية يف البحريــن( 

ــة يف العــام 2014 ضمــن سياســة االضطهــاد  ــل الســلطات البحريني ــه مــن قب ــم حل ــذي ت ال

الطائفــي، بعــد سلســلة مــن املضايقــات للســيد املشــعل عــر االســتدعاءات األمنيــة املتكــررة 

ــة العامــة، والتــي ســبقت اإلشــارة لبعضهــا. تــم يف  مــن قبــل بعــض مراكــز الرشطــة والنياب

الســبت 30 يوليــو/ متــوز 2016 اعتقالــه مــن منزلــه، حيــث قــام اثنــان مــن العنــارص األمنيــة 

ــأ بعــرشات  ــه تفاج ــن منزل ــد خروجــه م ــه، وبع ــاب والســؤال عن ــدين بطــرق الب ــاس م بلب

مــن املركبــات األمنيــة تحيــط باملنــزل، فيــا تقدمــت قــوات راجلــة العتقالــه، طلــب منهــم 

ــادوه  ــك، واقت ــه، إال أنهــم رفضــوا ذل ــار عائلت ــل مابســه وإخب ــزل لتبدي العــودة داخــل املن

مبــارشة إىل جهــة مجهولــة.

ــم القبــض  ــه »ت ــر عــام مديريــة رشطــة املحافظــة الشــالية بأن ــه، رصح مدي ــوم ذات ويف الي

عــى رئيــس املجلــس العلــايئ املنحــل الســيد مجيــد املشــعل بتهــم التحريــض عــى ارتــكاب 

مخالفــات للقانــون واملشــاركة يف تجمهــر غــر قانــوين وجــاء القبــض عليــه إثــر ارصاره عــى 

تحريــض اآلخريــن عــى ارتــكاب أعــال مخالفــة للقانــون واملشــاركة يف تجمــع غــر قانــوين«.

بعــد االختفــاء القــرسي ملــدة ثاثــة أيــام أجــرى الســيد مجيــد املشــعل أول اتصــال هاتفــي 

بعائلتــه يف 3 أغســطس/ آب 2016، وأخرهــم بأنــه تــم اعتقالــه، ويف 9 أغســطس/ آب 

متكنــت العائلــة مــن زيارتــه، فيــا تواجــد داخــل الغرفــة 3 مــن رجــال الرشطــة ملراقبــة مــا 

يــدور مــن حديــث.
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يف اإلثنــن 1 أغســطس/ آب 2016، قــررت النيابــة العامــة حبســه ملــدة 15 يوًمــا عــى ذّمــة 

ــة  ــه النياب ــر غــر املــرشوع«، ويف إجــراء مفاجــئ أحالت ــه بـــ »التجمه ــق، بعــد اتهام التحقي

ــات  ــد أوىل جلس ــم تحدي ــد ت ــة، وق ــطس/ آب 2016 للمحكم ــن 8 أغس ــوم اإلثن ــة ي العام

ــطس / آب 2016. ــخ 17 أغس ــه بتاري محاكمت

ــجن  ــعل بالس ــى املش ــة ع ــة البحريني ــت املحكم ــطس/ آب 2016 حكم ــخ 31 أغس يف تاري

عامــن بتهمتــن هــا »تحريــض اآلخريــن عــى ارتــكاب أعــال مخالفــة للقانــون واملشــاركة 

ــن األول 2016 حكمــت املحكمــة  ــر/ ترشي ــوين«، ويف الســادس مــن أكتوب يف تجمع غــر قان

ــر يف  ــق بالتجمه ــم تتعل ــة ته ــدة ســنة عــى خلفي ــد املشــعل مل ــس الســيد مجي ــا بحب ذاته

منطقــة الــدراز، لتصــل مجمــوع أحكامــه لثــاث ســنوات، ويف الثاثــاء 29 نوفمــر/ ترشيــن 

الثــاين 2016، خففــت محكمــة االســتئناف الحكــم يف التهمــة الثانيــة مــن الســجن ســنة إىل 6 

أشــهر، فيــا أبقــت الحكــم عــى التهمــة األوىل بالســجن عامــاً كامــاً.
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فاضل عباس مهدي

ــو  ــدوي(، وه ــي )الوح ــي الدميقراط ــع الوطن ــة التجم ــابق لجمعي ــام الس ــن الع ــو األم وه

ــن. ــن يف البحري ــين املعروف ــن السياس ــد املعارض ــايف وأح ــب وصح كات

اعتقــل يف 27 مــارس/ آذار 2015 وقــررت النيابــة حبســه احتياطيــاً عــى ذمــة التحقيــق، وقــد 

رصح املحامــي العــام بالنيابــة الكليــة وائــل بوعــاي: »بــأن النيابــة انتهــت مــن تحقيقاتهــا 

يف البــاغ املقــدم مــن اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة بقيــام أمــن عــام إحــدى 

ــن  ــام، تضم ــائل اإلع ــة يف وس ــان للجمعي ــرش بي ــدوي( بن ــية )أي الوح ــات السياس الجمعي

ــدول  ــن ال ــدد م ــع ع ــاً م ــن حاليّ ــا البحري ــي تتخذه ــكرية الت ــراءات العس ــاً باإلج تعريض

الشــقيقة مــن أجــل إعــادة الرشعيــة واســتقرار األوضــاع يف اليمــن، مبــا مــن شــأنه التشــكيك 

ــة موقــف اململكــة الســيايس والحــريب«. يف ســامة ومرشوعي

وأحالــت املتهــم إىل املحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة، فيــا أمــرت بإخــاء ســبيل نائــب 

ــان  ــة البي ــراده بصياغ ــرر بانف ــه وق ــم يف أقوال ــاد املته ــد أن ع ــاعده بع ــام ومس ــن الع األم

ــار وإشــاعات  ــة إذاعــة أخب ــة أســندت إىل املتهــم جناي ونــرشه، وأضــاف بوعــاي »أن النياب

ــرة مــن شــأنها إلحــاق الــرر  ــات مث ــث دعاي ــة ومغرضــة عمــداً يف زمــن الحــرب وب كاذب

بالعمليــات الحربيــة للقــوات املســلحة وهــي الجنايــة التــي عقوبتهــا الســجن ملــدة تصــل إىل 

ــاً«)56(. ــة دول شــقيقة علن 10 ســنوات، فضــاً عــن تهمــة إهان

ــان الصــادر  ــار 2015 قــال فاضــل عبــاس، »إن البي يف جلســة املحكمــة بتاريــخ 21 مايــو/ أي

الــذي واجهــت االتهــام فيــه، هــو صــادر عــن جمعيــة سياســية مرخصــة وفقــاً للقانــون، كــا 

أن البيــان ميثــل الجمعيــة نفســها، وليــس مملكــة البحريــن، وكان قــد صــدر قبــل الســاعة 

 http://www.alwasatnews.com/news/993331.html 4640 56  . صحيفة الوسط البحرينية، العدد
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العــارشة صباحــاً، ومل يصــدر حينهــا أي بيــان بالتحــاق البحريــن للمشــاركة يف الحــرب عــى 

اليمــن، كــا مل تكــن هنــاك تدابــر عســكرية نعلــم بهــا«.

وبالرغــم أن البيــان ميثــل رأيــاً سياســياً يف قــرار الحــرب عــى اليمــن وال ينطبــق عليــه التهــم 

التــي ســاقتها النيابــة العامــة؛ إال أنــه تــم تكييــف القانــون بطريقــة غــر متكافئــة، لتحكــم 

املحكمــة بحقــه يف 28 يونيــو/ حزيــران 2015 بالســجن ملــدة خمــس ســنوات بتهمــة إذاعــة 

ــت  ــن األول 2016 خفف ــر/ ترشي ــرب. ويف 26 أكتوب ــن الح ــة يف زم ــاعات كاذب ــار وإش أخب

محكمــة االســتئناف العليــا الحكــم مــن خمــس إىل ثــاث ســنوات.
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العمر 36 عامًا

طيبة إسماعيل

ــد 26  ــر األح ــة فج ــن البحريني ــوات األم ــل ق ــن قب ــفية م ــة تعس ــا بطريق ــم اعتقاله ت

يونيــو/ حزيــران 2016 بعــد مداهمــة منزلهــا بطريقــة عنيفــة أدخلــت الرعــب والخــوف 

يف نفــوس األطفــال والقاطنــن يف املنــزل، وقامــت بتفتيشــه ومصــادرة أجهــزة إلكرونيــة، 

دون إبــراز آذن مــن النيابــة العامــة. 

أمــرت النيابــة الحقــاً بحجزهــا أســبوع عــى ذمــة التحقيــق بتهمــة إهانــة امللــك، ويف 

4 يوليــو/ متــوز 2016 قــررت النيابــة العامــة متديــد حبــس طيبــة 15 يومــاً، بالرغــم مــن 

املناشــدات املطالبــة بالعفــو عنهــا وإخــاء ســبيلها ولــو بكفالــة ماليــة مــع ضــان محــل 

ــر الســن  ــان، بســبب صغ ــا االثن ــا ابناه ــر به ــي مي ــك نظــراً للظــروف الت ــا؛ وذل إقامته

الــذي يحتــاج إىل الرعايــة الدامئــة، إذ يبلــغ الطفــل األول ســنة فيــا يبلــغ الثــاين مــن 

العمــر ســبعة أشــهر، وقــد ســاءت حالــت طفلهــا الرضيــع بعــد اعتقــال والدتــه، فضــاً 

عــن عــدم قــدرة والدهــا العنايــة بهــا طــوال اليــوم؛ بســبب تواجــده يف العمــل منــذ 

الصبــاح حتــى وقــت متأخــر مــن املســاء.

تــم تحويلهــا الحقــاً إىل املحكمــة ويف 31 أغســطس/آب 2016 قضــت املحكمــة بحبســها 

ــل  ــع التواص ــى موق ــدات ع ــبب تغري ــار بس ــف دين ــا أل ــة مقداره ــام وغرام ــدة ع مل

ــة النظــام. ــك والتحريــض عــى كراهي ــة املل ــر، إذ اتهمتهــا املحكمــة بإهان االجتاعــي توي
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الحالة الحقوقية العتقال األطفال
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ــر/  ــهري يناي ــم يف ش ــاً غالبيته ــن 185 طف ــال املعتقل ــدد األطف ــغ ع ــام 2016 بل ــال الع خ

كانــون الثــاين وفرايــر/ شــباط، وذلــك بســبب تزايــد االحتجاجــات يف تلــك الفــرة يف مختلــف 

مناطــق البحريــن، وخاصــة فرايــر/ شــباط، الــذي يصــادف الذكــرى الســنوية لاحتجاجــات. 

ــهم،  ــى أنفس ــان ع ــة ويف األم ــال يف الحري ــق األطف ــك ح ــفية تنته ــاالت التعس ــذه االعتق ه

خاصــة أن الكثــر منهــم مــا يــزال معتقــاً وبعضهــم يحاكــم يف قضايــا تنــدرج ضمــن قانــون 

حايــة املجتمــع مــن األعــال اإلرهابيــة )قانــون اإلرهــاب(.

يف الســياق ذاتــه، قالــت النيابــة العامــة يف بيــان لهــا األحــد 21 فرايــر 2016 إنهــا اســتجوبت 

ــم التحقيــق معــه يف  ــغ أعارهــم بــن التاســعة وأربعــة عــرش عامــاً، بعضهــم ت أطفــاالً تبل

نيابــة خاصــة باألعــال اإلرهابيــة، وقالــت النيابــة إنهــا ســجنت بعضهــم يف ســجن األحــداث، 

وقــد رصح املحامــي العــام األول يف النيابــة العامــة عبدالرحمــن الســيد بــأن النيابــة العامــة 

»كانــت قــد أجــرت تحقيقــات يف وقائــع اتهــم فيهــا أحــداث الرتكابهــم جرائــم ذات طابــع 

ينبــئ عــن خطــورة جنائيــة واجتاعيــة، حيــث ســبق أن تلقــت النيابــة العامــة باغــاً مــن 

الرشطــة بقيــام ســتة أشــخاص بتســور ســور مدرســة وإحــداث تلفيــات بهــا، وقــد تــم التعرف 

عــى شــخص أحــد املتهمــن وقبــض عليــه«.

وأضــاف »كــا تــم ضبــط ثاثــة آخريــن منهــم عــى ضــوء مــا كشــفت عنــه التحريــات، وقــد 

بــارشت النيابــة التحقيــق يف هــذه الواقعــة فاســتجوبت املتهمــن املضبوطــن والذيــن تــراوح 

ــرق  ــغب والح ــات الش ــم اتهام ــت إليه ــرش ووجه ــة ع ــعة والرابع ــن التاس ــا ب ــم م أعاره

الجنــايئ واإلتــاف ودخــول عقــار بغــر إذن وعرضتهــم عــى إثــر ذلــك عــى قــايض محكمــة 

األحــداث فأمــر بإيداعهــم مركــز رعايــة األحــداث عــى ذمــة التحقيــق«.

وأشــار إىل أنــه »تلقــت نيابــة جرائــم اإلرهــاب يف غضــون شــهر نوفمــر 2015 باغــاً بوضــع 

ــة  ــام مبنطق ــق ع ــوة متفجــرة يف طري ــاٍك لشــكل عب ــكي وهمــي، مح أشــخاص لجســم هي

ســار بقصــد ترويــع املواطنــن، وهــو مــا يشــكل الجرميــة املنصــوص عليهــا بقانــون حايــة 

ــوال  ــه أق ــات مــا خلصــت إلي ــن التحقيق ــت م ــد ثب ــة، وق ــن األعــال اإلرهابي املجتمــع م

املتهمــن ومــا أســفرت عنــه التحريــات أنــه قــد شــارك يف ارتــكاب الجرميــة ثاثــة متهمــن 

أحــداث، وقــد ســبق وأن شــارك بعضهــم يف جرميــة ماثلــة قبــل ذلــك، وكان قــايض األحــداث 

قــد أمــر بإيــداع املتهمــن األحــداث مركــز الرعايــة ثــم أمــر بعــد ذلــك بتســليمهم إىل أوليــاء 

أمورهــم عــى ذمــة تلــك القضيــة. وبنــاء عــى مــا ثبــت مــن معــاودة اثنــن منهــا ارتــكاب 
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ذات الواقعــة للمــرة الثانيــة فقــد اســتدعتها النيابــة وقامــت باســتجوابها وعرضتهــا عــى 

قــايض محكمــة األحــداث الــذي أمــر بإيداعهــا مركــز الرعايــة عــى ذمــة التحقيــق. فيــا 

ــة  ــن إىل املحكم ــداث والبالغ ــة األح ــداث إىل محكم ــن األح ــة املتهم ــة بإحال ــرت النياب أم

الكــرى الجنائيــة«.

ــك  ــل تل ــكاب مث ــى ارت ــداث ع ــال األح ــدام األطف ــأن إق ــام األول ب ــي الع ــاف املحام وأض

ــن  ــرورة ع ــأت بال ــيمة نش ــة جس ــورة جنائي ــن خط ــوح ع ــئ بوض ــة ينب ــال اإلجرامي األفع

افتقادهــم إىل اإلرشــاد والتوعيــة والتهذيــب وعــدم االعتنــاء بربيتهــم عــى النهــج والســلوك 

القويــم، وهــو مــا يســتلزم توجيــه أوليــاء األمــور إىل حســن تنشــئة الصغــار عــى نحــو ينــأى 

بهــم عــن الســقوط يف مغبــة اإلجــرام حفاظــاً عــى مســتقبلهم. وتحاشــياً ألن يتحمــل أوليــاء 

األمــور أنفســهم مســؤوليات عــن أفعــال أبنائهــم املخالفــة للقانــون.
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البيــان الســابق وإىل جانــب اإلجــراءات والتدابــر األمنيــة التــي تنتهجهــا الحكومــة البحرينيــة 

ــلمية  ــات الس ــم يف االحتجاج ــارك بعضه ــذي يش ــتهدافهم وال ــال واس ــع األطف ــا م يف تعامله

ــا  ــن بينه ــي م ــا والت ــي صادقــت عليه ــة الت ــق الدولي ــن باملواثي ــزام البحري توضــح عــدم الت

اتفاقيــة األمــم املتحــدة الخاصــة بحقــوق الطفــل.

ــي تســعى  ــة الت ــات األمني ــة الجه ــوق برواي ــر مــن الحــاالت ال ميكــن الوث ــه ويف كث كــا أن

إىل تقييــد حريــة األطفــال واالنتقــام منهــم بســبب األوضــاع السياســية، ففــي حــاالت كثــرة 

ــق، وهــي تهــم فضفاضــة وال  ــة يف الطري ــة وهمي متــت ماحقــة أطفــال بتهمــة وضــع قنبل

تتوافــر فيهــا األدلــة املاديــة للجرميــة، وقــد أصــدرت محاكــم بحرينيــة أحكامــاً عــى البعــض 

بالســجن تــراوح مــا بــن خمــس وســبع ســنوات بســبب هــذه التهمــة.

كــا جــرت ماحقــة العديــد مــن األطفــال عــى خلفيــة مشــاركتهم يف مســرات وتجمعــات 

ــام  ــة أو القي ــر مرخص ــرات غ ــروج يف مس ــة الخ ــم تهم ــه له ــك توج ــوء ذل ــلمية ويف ض س

ــي. ــات البحرين ــون العقوب ــق املــادة 178 واملــادة 179 مــن قان ــك وف بأعــال شــغب وذل

ــايك  ــو ت ــاس أب ــل عــي عب ــة الطف ــت الســلطات األمني ــم اعتقل ــم اعتقاله ــن ت ــن م ــن ب وم

ــة العامــة يف األربعــاء 17  ــذي حققــت معــه النياب ــغ مــن العمــر 6 ســنوات فقــط، وال البال

فرايــر/ شــباط 2016، جــاء ذلــك بعــد اعتقــال أخيــه الطفــل عبداللــه البالــغ مــن العمــر 10 

ســنوات فقــط، قبــل ثاثــة أيــام عــى خلفيــة تهــم متصلــة بالحــراك الســيايس يف البحريــن.
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اعتقــل ســيد فاضــل تعســفياً مــرات عديــدة خــال العــام 2016، فقــد تســلم يف 19 ينايــر/ 

ــد ذهــب  ــايل، وق ــوم الت ــة يف الي ــة العام ــة للحضــور إىل النياب ــاين 2016، إحضاري ــون الث كان

فاضــل مــع والــده إىل النيابــة العامــة حيــث قامــت النيابــة بالتحقيــق معــه مــن دون حضــور 

محــاٍم، ومل تســمح النيابــة لوالــده بالدخــول معــه إىل غرفــة التحقيــق، بعــد التحقيــق وجهــت 

النيابــة العامــة لــه تهمــة وضــع جســم غريــب يف الشــارع وقــررت توقيفــه ملــدة 6 أيــام رغــم 

إنــكاره التهمــة املوجهــة لــه حســب مــا أفــاد إىل عائلتــه يف وقــت الحــق.

أعيــد اعتقالــه يف 9 فرايــر/ شــباط 2016 وتــم اإلفــراج عنــه يف 27 مــارس/ آذار، أي بعــد مــي 

أكــر مــن شــهر عــى احتجــازه، كــا تــم اســتدعاؤه للتحقيــق يف نوفمــر/ ترشيــن الثــاين 2016.

والجديــر بالذكــر أن ســيد فاضــل هــو أخ ضحيــة القتــل خــارج القانــون الطفــل ســيد أحمــد 

شــمس الــذي قتــل بعــد اســتهدافه مــن قبــل قــوات األمــن بطلقــة مبــارشة يف العــام 2012، 

مــا أدى إىل وفاتــه.

حاالت اإلعتقال التعسفي لألطفال 

العمر 14 سنة
سيد فاضل سعيد شمس
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 العمر 13 سنة
سيد محمد هاشم شرف

ــة  ــس الطاول ــن لكــرة تن ــاين اإلعــدادي والعــب منتخــب البحري ــب يف الصــف الث وهــو طال

ــد  ــاء بع ــذي ج ــال ال ــا االعتق ــدة بينه ــرات عدي ــه تعســفياً م ــم اعتقال ــة، ت ــات العمري للفئ

ــة. ــة العام ــور إىل النياب ــة للحض ــاين 2016 إحضاري ــون الث ــر/ كان ــلمه يف 20 يناي تس

ــث  ــة حي ــة العام ــده إىل النياب ــع وال ــد م ــيد محم ــب س ــاين، ذه ــون الث ــر/ كان ويف 21 يناي

ــده بالدخــول إىل  ــق معــه مــن دون حضــور محــاٍم، ومل تســمح لوال ــة بالتحقي قامــت النياب

غرفــة التحقيــق. وجهــت لــه النيابــة العامــة بعــد التحقيــق تهمــة وضــع جســم غريــب يف 

ــة. ــكاره إىل التهمــة املوجه ــام رغــم إن ــه ملــدة 5 أي ــررت توقيف الشــارع وق
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 العمر 16 سنة
مصطفى المتغوي

تلقــى يف 4 ســبتمر/ أيلــول 2016، إحضاريــة للمثــول للتحقيــق يف مركــز رشطــة البديــع، وتــم 

احتجــازه بهــدف عرضــه عــى النيابــة العامــة بتهمــة التجمهــر يف منطقــة الــدراز التــي تشــهد 

اعتصامــاً مفتوحــاً، قــررت النيابــة العامــة يف الثاثــاء 6 ســبتمر/ أيلــول حبســه 15 يومــاً عــى 

ــة التحقيق. ذم

إال أن النيابــة قــررت وفــق بيــان لهــا يف اليــوم التايل املوافــق األربعــاء 7 ســبتمر/ أيلول، إخاء 

ســبيل الطفــل مصطفى »لحداثــة ســنه بعــد أن وجهــت إليــه تهمــة التجمهــر غــر املــرشوع 

باملخالفــة ألحــكام القانــون يف وقــت ســابق حيــث أقــر بارتــكاب الواقعــة«، إال أن الســلطات 

ــمح  ــاره، ومل يس ــت أخب ــباب وانقطع ــة األس ــن دون معرف ــه م ــراج عن ــت اإلف ــة رفض األمني

للعائلــة أو ملحاميــه بلقائــه حتــى اإلفــراج عنــه يف األحــد 18 ســبتمر/ أيلــول ، أي بعــد 12 

يومــاً مــن اعتقالــه.
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وفــق تعريــف الفريــق العامــل املعنــي بحــاالت االختفــاء القــرسي أو غــر الطوعــي التابــع 

ــاف  ــة بخ ــن الحري ــخص م ــان الش ــال حرم ــاً يف ح ــاء قرسي ــد االختف ــدة؛ يع ــم املتح لألم

إرادتــه، أو يف حالــة ضلــوع مســؤولن حكوميــن عــى األقــل بالقبــول الضمنــي لهــذا 

االختفاء؛ وكذلــك رفــض االعــراف بحرمــان الشــخص مــن حريتــه أو إخفــاء مصــر الشــخص 

ــوده. ــكان وج ــي أو م املختف

ــن  ــادة 9 م ــص امل ــاء القــرسي، إذ تن ــة االختف ــق الدولي ــة واملواثي ــن البحريني وتحــرم القوان

العهــد الــدويل الخاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية الفقــرة الثانيــة منهــا عــى أنــه »يتوجــب 

إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كــا يتوجــب إباغــه 

رسيعــاً بأيــة تهمــة توجــه إليــه«. 

ــى أي  ــض ع ــوز القب ــه: »ال يج ــى أن ــادة 61 ع ــة امل ــراءات الجنائي ــون اإلج ــص قان ــا ين ك

إنســان أو حبســه إال بأمــر مــن الســلطات املختصــة بذلــك قانونــاً، كــا يجــب معاملتــه مبــا 

يحفــظ عليــه كرامــة اإلنســان، وال يجــوز إيــذاؤه بدنيــاً أو معنويــاً، ويواجــه كل مــن يقبــض 

عليــه بأســباب القبــض عليــه، ويكــون لــه حــق االتصــال مبــن يــرى مــن ذويــه إلباغهــم مبــا 

حــدث واالســتعانة مبحــام«.

هــذا فضــاً عــن مــواد قانونيــة أخــرى تحــرم االختفــاء القــرسي وتعطــي الحــق للمحتجــز 

االتصــال بأهلــه ومبحاميــه، وهــو مــا ال تلتــزم بــه الحكومــة البحرينيــة يف حــاالت كثــرة، وقــد 

ــق  ــرره الفري ــا ق ــن بطريقــة متطابقــة مــع م ــاء القــرسي يف البحري ــدت حــاالت االختف تزاي

العامــل املعنــي بحــاالت االختفــاء القــرسي، حيــث يتســبب بالقلــق للضحيــة وألهلــه وذويــه؛ 

ــة املجتمــع مــن األعــال  ــون حاي ــة، وتوظيــف قان خاصــة بعــد تشــديد اإلجــراءات األمني

اإلرهابيــة بحــق الكثريــن.
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حاالت االختفاء القسري

فضــاً عــن بعــض الحــاالت التــي متــت اإلشــارة إليهــا يف موضــوع تسلســل الحــوادث للعــام 

2016 والتــي ميكــن اعتبــار بعضهــا اختفــاًء قرسيــاً؛ نشــر اىل الحــاالت اآلتيــة:

السيد علوي حسين الموسوي
العمر 43 سنة

يعمــل الســيد علــوي مهنــدس اتصــاالت لــدى رشكــة بتلكــو، وتتمثــل طبيعــة عملــه يف 

املتابعــة املبــارشة لألعطــال يف الشــبكة واإلرشاف عــى إصاحهــا يف موقــع العمــل.

يف يــوم االثنــن 24 أكتوبــر/ ترشيــن األول 2016 ذهــب الســيد علــوي للعمــل كعادتــه يف 

الســاعة 5:00 صباًحــا، ويف اليــوم نفســه ذهــب ملتابعــة أحــد األعطــال لكابــات الرشكــة 

حيــث اســتدعى ذلــك تواجــده يف موقــع العطــل ملــا بعــد انتهــاء وقــت عملــه الــذي 

ينتهــي الواحــدة ظهــرًا، وعليــه أجــرى اتصــاالً مــع زوجتــه يف الســاعة 3:00 بعــد الظهــر 

ليخرهــا بأنــه ســوف يتأخــر وذلــك ملتابعــة مهمتــه يف العمــل.

ــة  ــة قدمي ــايل يف حديق ــة ق ــوم يف منطق ــك الي ــل لذل ــع العم ــده يف موق ــاء تواج وأثن

ــديس  ــع مهن ــاع م ــاء االجت ــد، ويف أثن ــرشوع جدي ــح م ــة لصال ــار ملغي ــب املط بجان

ومديــري املقاولــن املتعاقــد معهــم يف املوقــع املذكــور تــم تطويــق املنطقــة املحيطــة 

ــة وهــم  ــة املدني ــارص األمني ــن العن ــام 4 أشــخاص م ــيارات وق ــل بـــ 8 س ــع العم مبوق

مســلحون بدهــم غرفــة االجتــاع يف حــوايل الســاعة 4 عــًرا وقامــوا مبحارصتــه وســحب 

تلفونــه النقــال والجهــاز اللوحــي )آيبــاد( اللذيــن تعــود ملكيتهــا للرشكــة وتــم إطفــاء 

أجهزتــه واقتيــاده بطريقــة مهينــة إىل جهــة مجهولــة، حيــث قــام أحــد العنــارص األمنيــة 

املدنيــة بلبــس )قفــازات( وأخــذ ســيارة الرشكــة )بتلكــو( إىل جهــة مجهولــة أيًضــا، كــا 

ــن األول 2016 بعــدم  ــر/ ترشي ــايل 25 أكتوب ــوم الت ــاح الي تفاجــأ زمــاؤه يف العمــل صب

ــر الخــاص مبكتبــه يف مبنــى رشكــة بتلكــو يف الهملــة. وجــود الكمبيوت
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ــراًرا، إال  ــه م ــه االتصــال ب ــن األول 2016 حــاول أهل ــر/ ترشي ــن 24 أكتوب ــوم اإلثن يف ي

ــاغ  ــم ب ــع لتقدي ــة البدي ــز رشط ــة ملرك ــت العائل ــا توجه ــاً، عنده ــازه كان مغلق أن جه

باختفائــه، وقــام موظفــو املركــز باالتصــال بجميــع جهــات التوقيــف يف وزارة الداخليــة 

واالتصــال باملستشــفيات وباملنافــذ، والذيــن أكــدوا جمعيــاً عــدم وجــوده لديهــم، وعليــه 

تــم تثبيــت محــر بــاغ اختفــاء الســيد علــوي تحــت رقــم 2016/5610.

ــه اتصــاالً مــن مركــز رشطــة  ــة نصــف ســاعة إىل 45 دقيقــة اســتلمت زوجت بعــد قراب

ــة  ــة مبنطق ــات الجنائي ــب التحقيق ــود يف مكت ــوي موج ــيد عل ــأن الس ــد ب ــع يفي البدي

العدليــة وعليــه طلبــوا مــن زوجتــه الحضــور للمركــز لــي تلغــي بــاغ االختفــاء، ومنــذ 

ذلــك الحــن مل يتصــل الســيد علــوي ألهلــه، ويف يــوم الثاثــاء 1 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين 

2016 ذهــب األهــل للتحقيقــات للســؤال عــن الســيد علــوي وتســليمهم مابــس لــه، إال 

أن موظفــي املكتــب مل يفصحــوا عــن وجــوده مــن عدمــه ولكــن بعــد تعطيلهــم لقرابــة 

ســاعة ونصــف تســلموا املابــس منهــم مــن دون أي خــر.

ــاء  ــاعة 6:00 مس ــدود الس ــاين 2016 يف ح ــن الث ــر/ ترشي ــس 3 نوفم ــوم الخمي ويف ي

تســلمت زوجــة الســيد علــوي اتصــاالً مــن مكتــب التحقيقــات يخرهــا بأنــه تــم نقلــه 

ــم  ــي ت ــه الت ــتام مابس ــوم باس ــا أن تق ــب عليه ــه يج ــاف، وعلي ــوض الج ــجن الح لس

ــات وإرســالها لســجن الحــوض الجــاف  ــب التحقيق ــاء مــن مكت ــوم الثاث ــا يف ي إيداعه

يــوم األحــد 6 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين 2016، وذهــب األهــل ملكتــب التحقيقــات الذيــن 

ــوي يف ســجن  ــس نافــن وجــود الســيد عل ــادئ األمــر تســليم األهــل املاب رفضــوا يف ب

ــم بعــد إرصار. ــوا بتســليمها له الحــوض الجــاف، وقام

قــام األهــل باالتصــال باألمانــة العامــة للتظلــات واملؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

ــود  ــدم وج ــات بع ــة للتظل ــة العام ــاء رد األمان ــاوالت ج ــد مح ــدة، وبع ــرات عدي مل

معلومــات عنــه، فيــا قالــت املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان إنــه موجــود يف ســجن 

ــاين،  ــن الث ــر/ ترشي ــد 27 نوفم ــه يف األح ــي؛ إال أن ــس االحتياط ــاف للحب ــوض الج الح

اتصــل بعائلتــه وأفــاد يف اتصــال قصــر بوجــوده يف مبنــى التحقيقــات الجنائيــة، مــا ينفي 

ــة  ــت العائل ــوق اإلنســان، وقال ــة لحق ــا املؤسســة الوطني ــت به ــي أدل التريحــات الت

ــب  ــدة التعذي ــن ش ــك م ــه منه ــر أن ــوي أظه ــراه املوس ــذي أج ــر ال ــال القص إن االتص

الــذي يعتقــد أنــه تعــرض لــه منــذ اعتقالــه، مبديــة قلقهــا الشــديد عــى ســامته، وقــد 

انقطعــت أخبــاره مــرة أخــرى بعــد هــذا االتصــال، مــا يعــد احتجــازه اختفــاًء قرسيــاً.
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علي حسن المخوضر

اعتقلتــه قــوات األمــن يف 24 نوفمــر/ ترشيــن الثــاين 2016، بعــد دهــم منزلــه واقتادتــه 

إىل مبنــى التحقيقــات الجنائيــة، وانقطعــت أخبــاره أليــام، إذ مل يتــم عرضــه عــى النيابــة 

ــا  ــه، وهــو م ــه أو بعائلت ــن مــن االتصــال مبحامي ــة ومل مُيّك العامــة أو الجهــات القضائي

ميكــن توصيفــه بأنــه اختفــاء قــرسي.

وقــد طالــب املركــز الــدويل لدعــم الحقــوق والحريــات عضــو تحالــف املحكمــة الجنائية 

ــاين، بكشــف مصــر الشــاب  ــن الث ــة يف 27 نوفمــر/ ترشي ــة الســلطات البحريني الدولي

عــي حســن املخــورض، وأشــار إىل انقطــاع أخبــاره عــن أرستــه ومحاميــه منــذ اعتقالــه، 

ومل يتمكــن ســوى مــن اتصــال مقتضــب منــه لذويــه »أفــاد فيــه بوجوده بالتحقيقــات 

الجنائيــة وهــو يخضــع اآلن لواليــة رجــال األمــن بــدون رقابــة قضائيــة«.
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حسن جعفر علي
العمر 18 سنة

تــم توقيفــه يف منطقــة بنــي جمــرة يــوم األحــد 21 فرايــر/ شــباط 2016، تلقــت أرستــه 

اتصالــن منــه؛ االتصــال األول يف يــوم توقيفــه أخــر فيــه والدتــه بأنــه موجــود يف مبنــى 

ــد  ــاره بع ــه، لتنقطــع أخب ــاب ل ــم إرســال ثي ــب منه ــاين طل ــة، والث ــات الجنائي التحقيق

ذلــك، حيــث طالبــت والدتــه مــن وزارة الداخليــة متكينهــا مــن زيارتــه بعــد قرابــة 14 

يومــاً مــن توقيفــه.

وقالــت والدتــه »ذهبنــا إىل مبنــى التحقيقــات وطلبنــا منهــم الســاح لنــا برؤيــة ابنــي، 

ــوم  ــذ ي ــه، ومن ــأي يشء عن ــا ب ــط، ومل يخرون ــا فق ــس من ــذ املاب ــوا بأخ ــم اكتف إال أنه

الســبت املــايض مل نتلــَق منــه أي اتصــال أو معلومــات، وال نعــرف التهــم املوجهــة لــه، 

إال أننــا عرفنــا أنــه تــم جلبــه للمنطقــة وتصويــره يف منــزل مهجــور فقــط«.

وتابعــت »يف يــوم توقيــف ابنــي حســن تــم توقيــف آخريــن مــن منازلهــم أيضــاً، وكان 

مجمــوع املوقوفــن يف ذلــك اليــوم 15 شــاباً مــن ضمنهــم ولــدي، وجميعهــم تــم نقلهــم 

إىل ســجن الحــوض الجــاف، إال هــو، وهــذا األمــر يدفعنــا للتســاؤل عــن طبيعــة التهــم 

ــه«، وواصلــت األم »نحــن نناشــد وزارة الداخليــة اإلرساع يف تحقيقاتهــا مــع  املوجهــة ل

ولــدي، باإلضافــة إىل متكينــه مــن توكيــل محــاٍم إن كانــت هنــاك حاجــة، والســاح لــه 

بااللتقــاء معــه عنــد التحقيــق، كــا نناشــدها اإلفــراج عنــه إذا مل تكــن عليــه أي تهــم 

واضحــة، وحاليــاً نحــن نريــد الســاح لنــا بزيارتــه يف أقــرب وقــت«.
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ــادي  ــب امل ــواء التعذي ــة س ــب وســوء املعامل ــة التعذي ــات الدولي ــن والترشيع تحــرم القوان

ــة  ــوق املدني ــدويل الخاص بالحق ــد ال ــن العه ــادة 7 م ــص امل ــي، إذ تن ــوي أو النف أو املعن

والسياســية عــى أنــه »ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية 

ــة«. ــة بالكرام ــانية أو الحاط أو الاإنس

كــا تنــص املــادة األوىل مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــى أنــه »ألغــراض هــذه االتفاقيــة، 

ــاً،  ــدياً كان أم عقلي ــديد، جس ــذاب ش ــه أمل أو ع ــج عن ــل ينت ــب« أي عم ــد »بالتعذي يقص

يلحــق عمــداً بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، عــى 

معلومــات أو عــى اعــراف، أو معاقبتــه عــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه يف أنــه ارتكبــه، هــو 

أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث - أو عندمــا يلحــق مثــل 

هــذا األمل أو العــذاب ألي ســبب مــن األســباب يقــوم عــى التمييــز أيــاً كان نوعــه، أو يحــرض 

عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر يتــرف بصفتــه 

الرســمية. وال يتضمــن ذلــك األمل أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو املــازم 

لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.«57((

كذلك، نصت املادة 8 من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان عى أنه:

1. يحظــر تعذيــب أي شــخص بدنيــاً أو نفســياً أو معاملتــه معاملــة قاســية أو مهينــة أو 

حاطــة بالكرامــة أو غــر إنســانية.

2. تحمــي كل دولــة طــرف كل شــخص خاضــع لواليتهــا مــن هــذه املارســات، وتتخــذ 

التدابــر الفعالــة ملنــع ذلــك وتعــد مارســة هــذه الترفــات أو اإلســهام فيهــا جرميــة 

يعاقــب عليهــا ال تســقط بالتقــادم. كــا تضمــن كل دولــة طــرف يف نظامهــا القانــوين 

إنصــاف مــن يتعــرض للتعذيــب ومتتعــه بحــق رد االعتبــار والتعويــض.

وفيــا يتعلــق بالبحريــن نــص دســتور البحريــن يف املــادة 19 يف الفقــرة )د( »ال يعــرّض أي 

إنســان للتعذيــب املــادي أو املعنــوي، أو لإلغــراء، أو للمعاملــة الحاطــة بالكرامــة، ويحــدد 

ــك. كــا يبطــل كل قــول أو اعــراف يثبــت صــدوره تحــت  ــون عقــاب مــن يفعــل ذل القان

وطــأة التعذيــب أو باإلغــراء أو لتلــك املعاملــة أو التهديــد بــأي منهــا«.

57 . اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الا إنسانية أو املهينة، اعتمدت مبوجب قرار الجمعية 
العامة لألمم املتحدة 46/39 املؤرخ يف 10 كانون األول/ ديسمر 1984، تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيو 1987، وفقا ألحكام 

املادة 27 )1(
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وفيــا يتعلــق بالقانــون الــذي يعاقــب جرميــة التعذيــب والــذي أكــدت عليــه املــادة 

الدســتورية الســابقة؛ جــاءت املــادة 208 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي لتُجــرّم قيــام أي 

موظــف عــام باســتعال التعذيــب أو قــوة التهديــد، ســواء بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة، 

حيــث تنــص عــى أنــه: »يعاقــب بالســجن كل موظــف عــام اســتعمل التعذيــب أو القــوة 

أو التهديــد بنفســه أو بواســطة غــره مــع متهــم أو شــاهد أو خبــر لحملــه عــى االعــراف 

بجرميــة أو عــى اإلدالء بأقــوال أو معلومــات يف شــأنها. وتكــون العقوبــة الســجن املؤبــد إذا 

ــى اســتعال التعذيــب أو القــوة إىل املــوت«. أف

كــا نصــت املــادة 232 عــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس مــن اســتعمل التعذيــب أو القــوة أو 

ــراف  ــى االع ــه ع ــر لحمل ــاهد أو خب ــم أو ش ــع مته ــره م ــطة غ ــه أو بواس ــد بنفس التهدي

ــس  ــة الحب ــون العقوب ــأنها. وتك ــات يف ش ــوال أو مبعلوم ــى اإلدالء بأق ــة أو ع ــوع جرمي بوق

مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر إذا ترتــب عــى التعذيــب أو القــوة مســاس بســامة البــدن«.

يف البحريــن تتوافــر العديــد مــن الدالئــل التــي تشــر إىل اســتمرار التعذيــب وســوء املعاملــة 

يف أماكــن االحتجــاز والســجون البحرينيــة، خاصــة مــع تطبيــق بعــض اإلجــراءات والقوانــن 

التــي تســاهم يف احتــال تعــرض املعتقلــن للتعذيــب وســوء املعاملــة، والتي ســبقت اإلشــارة 

لهــا يف موضــوع االعتقــاالت التعســفية واالختفــاء القــرسي. 

ــا  ــي تشــر إىل اســتمرار التعذيــب أمــور عــدة مــن بينه ــد مــن حجــم املخــاوف الت مــا يزي

ــارة مقــرر التعذيــب التابــع لألمــم املتحــدة ملــرات عديــدة، فضــاً عــن  رفــض البحريــن زي

ــتمرار  ــم وباس ــة واملحاك ــة العام ــة والنياب ــض الســلطات األمني ــك رف ــن، وكذل ــي املقرري باق

ــب. ــم للتعذي ــال تعرضه ــد مــن احت ــن للتأك ــاء محايدي ــن عــى أطب عــرض املعتقل

عــى العكــس مــن ذلــك، فــإن كل مــن يحــاول إثــارة هــذا املوضــوع يتهــم باإلســاءة لــوزارة 

ــذي صــدر  ــال ال ــد عبدالع ــب خال ــا حصــل للنائ ــة، وهــو م ــار كاذب ــرش أخب ــة أو بن الداخلي

بحقــه حكــم قضــايئ بالحبــس ســنة واحــدة بعــد نــرشه تغريــدات يف حســابه عــى موقــع 

ــع  ــه م ــر ذات ــدث األم ــب، وح ــراً للتعذي ــت وك ــة أصبح ــا إن وزارة الداخلي ــال فيه ــر ق توي

ــو/  ــويف داخــل الســجن يف 30 يولي ــذي ت ــي ال ــل حســن جاســم الحاي ــن املعتق ــي ع املحام

متــوز 2016، مــن جــراء تعرضــه للتعذيــب، حيــث اتهمــت النيابــة العامــة محامــي الحايــي 

بنــرش أخبــار كاذبــة، بعــد إعانــه أن جثــان الحايــي تضمــن »جروحــاً وكدمــات عــى جســد 

املتــوىف تؤكــد مبــا ال يــدع مجــاالً للشــك وجــود شــبهة جنائيــة وراء وفاتــه«.
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وتشــر املعلومــات املتوافــرة إىل وجــود مســتوى منهجــي يف التعذيــب وســوء املعاملــة 

ــة، هــذا املســتوى  ــزة األمني ــدى األجه ــة اإلنســانية ل ــة والحاطــة بالكرام واملارســات املهين

املنهجــي مل يتغــر حتــى بعــد تعهــدات الحكومــة البحرينيــة بتنفيــذ توصيــات تقريــر اللجنــة 

ــي  ــوق اإلنســان الت ــس حق ــات مجل ــق )BICI( وتوصي ــة املســتقلة لتقــي الحقائ البحريني

ــة الشــاملة. ــاء املراجعــة الدوري ــا أثن أوىص به
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ــأيت  ــر ت ــذا النحــو إال بوجــود أوام ــه االســتمرار به ــج ال ميكــن ل ــا أن اســتمرار هــذا النه ك

مــن مســتويات أمنيــة وإداريــة وسياســية عليــا، أو يتــم بعلمهــا مــن دون محــاوالت جــادة 

إليقافــه، عــى العكــس مــن ذلــك هنــاك مــؤرشات واضحــة تثبــت أن املســؤولن يف الحكومــة 

البحرينيــة ينتهجــون سياســة توفــر الحصانــة للمتورطــن يف التعذيــب، وهــو مــا يســاهم يف 

وقــوع جرائــم التعذيــب واســتمرارها، ويســاعد عــى ذلــك صــدور أحــكام غــر عادلــة عــن 

ــن  ــاً ع ــب، فض ــن يف التعذي ــن واملتورط ــة املواطن ــراءة لقتل ــت ال ــي منح ــاء البحرين القض

تواطــؤ النيابــة العامــة مــع األجهــزة األمنيــة والــذي أدى كذلــك إىل اســتمرار النهــج نفســه، 

كــا أن محاكمــة الكثريــن تحــت قانــون حايــة املجتمــع مــن األعــال اإلرهابيــة )قانــون 

ــن مخاطــر  ــد م ــن شــأنها أن تزي ــات مفرطــة م ــة صاحي ــزة األمني اإلرهــاب( يعطــي األجه

التعذيــب وســوء املعاملــة.

ــاء  ــتمر وبغط ــن مس ــب يف البحري ــد أن التعذي ــدة تؤك ــؤرشات عدي ــات وم ــاك معلوم وهن

حكومــي، ومــن بــن هــذه األمثلــة التــي تثبــت ذلــك كلــه مــا تعرضــت لــه ريحانــة املوســوي، 

والســجن املحكــوم باإلعــدام محمــد رمضــان، واألخويــن محمــد وعــي فخــرواي.. وغرهــم، 

وتشــر األرقــام التاليــة إىل عــدد حــاالت التعذيــب خــال العــام 2016.
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ــد 25  ــاز بع ــز االحتج ــب يف مرك ــه للتعذي ــراء تعرض ــو/ متوز2016، ج ــويف يف 30 يولي ت

يومــاً مــن احتجــازه، وقــد أشــارت عائلتــه إىل أنــه كشــف لهــم قبــل وفاتــه عــن تعرضــه 

ــه  ــون مع ــض املعتقل ــار بع ــا أش ــة، في ــات الجنائي ــى التحقيق ــديد يف مبن ــب ش لتعذي

إىل تعرضــه ألزمــة قلبيــة بســبب التعذيــب يف ســجن الحــوض الجــاف، حيــث طالبــوا 

الرشطــة بنقلــه إىل عيــادة الســجن، وتــم نقلــه يف وقــت الحــق إىل مستشــفى الســلانية 

ــة مابســات  ــه ملعرف ــح جثان ــر بترشي ــده اســتصدار أم ــب وال ــد طال ــويف، وق ــث ت حي

وفاتــه مــن النيابــة العامــة.

 إال أن النيابــة العامــة ويف وقــت الحــق اتهمــت محامــي عائلــة الحايــي بـــ »نــرش أخبــار 

كاذبــة«، بعــد إعانــه أن جثــان الحايــي تضمــن »جروحــاً وكدمــات عــى جســد املتوىف 

تؤكــد مبــا ال يــدع مجــاالً للشــك وجــود شــبهة جنائيــة وراء وفاتــه«.

 وقــال رئيــس نيابــة املحافظــة الشــالية عدنــان فخــرو إن النيابــة العامــة حققــت يف 

واقعــة قيــام محــاٍم بنــرش أمــور كاذبــة بشــأن واقعــة وفــاة أحــد املحبوســن احتياطيــاً 

ــات  ــت تحقيق ــي انته ــوز 2016، والت ــو/ مت ــخ 30 يولي ــاف بتاري ــوض الج ــف الح بتوقي

وحــدة التحقيــق الخاصــة إىل حفظهــا، ملــا ثبــت مــن أن الوفــاة كانــت طبيعيــة ومل تنطــِو 

عــى مثــة شــبهة جنائيــة.

حاالت التعذيب وسوء المعاملة

العمر 35 عامًا

حسن جاسم الحايكي
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ــه  ــه عائلت ــه، وبعــد أن التقــت ب ــاً بعــد اعتقال ــاء القــرسي ملــدة 15 يوم تعرض لاختف

عرفــوا منــه بأنّــه تعــرّض للتعذيــب النفــي والجســدي كالــرب عــى البطــن والــرأس 

والعنــق، وتــم خلــع مابســه ووضعــه يف مــكان بــارد بشــكل مســتمر، وتــم حرمانــه مــن 

النــوم، كــا تــم تعذيبــه باســتخدام الصعــق الكهربــايئ، فضــاً عــن تهديــده باإلعتــداء 

عــى زوجتــه وأختــه.

وتعــود تفاصيــل اعتقــال البقــايل إىل أنــه تعــرض للعديــد مــن االعتقــاالت ســابًقا، ســافر 

خــارج البحريــن بعــد تهديــدات صــدرت بحقــه مــن قبــل الضابــط تــريك املاجــد، وقــد 

ــران  ــاء ســفره مــن إي ــر/ شــباط 2016، وأثن ــخ 21 فراي صــدر بحقــه حكــم قضــايئ بتاري

إىل ديب ومــن ثــم إىل عــان تــم القبــض عليــه مــن قبــل جهــاز االنربــول يف مطــار عــان 

بتاريــخ 22 فرايــر/ شــباط 2016، وذلــك بســبب أمــر أمنــي مــن قبــل الســلطات البحرينيــة. 

تواصلــت العائلــة مــع الســفارة البحرينيــة يف عــان ولكــن مل تتلقــى أّي إجابــة منهــم، 

يف 23 فرايــر/ شــباط اتصــل حســن البقــايل إىل عائلتــه مــن إدارة التحقيقــات الجنائيــة 

وطلــب تواجــد عائلتــه يف اليــوم التــايل، ذهبــت العائلــة إىل مبنــى اإلدارة يف اليــوم التــايل 

وســألوا عنــه إال أنهــم رفضــوا اخبــار العائلــة بــأّي معلومــات اخــرى غــر أنّــه محتجــز 

ــر/  ــا، ويف 25 فراي ــة وســيتم التواصــل معهــم الحًق لديهــم يف إدارة التحقيقــات الجنائي

شــباط 2016 عــادت العائلــة إىل إدارة التحقيقــات لطلــب زيــارة البقــايل إال أنهــم رفضــوا 

ــة  ــد قراب ــم، بع ــم ســيعاودن االتصــال به ــة أنه ــه، واخــروا العائل ــم بزيارت الســاح له

ــه زارتــه عائلتــه لتكتشــف تعرضــه للتعذيــب واملعاملــة القاســية  15 يومــاً مــن اعتقال

والحاطــة بالكرامــة االنســانية.

العمر 29 عامًا

حسن رضي حسن البقالي 
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ــع  ــز االحتجــاز التاب ــب يف مرك ــويف جــراء التعذي ــذي ت ــم فخــراوي ال ويكــون عبدالكري

ــام 2011، عمهــا. ــي ع ــن الوطن ــاز األم لجه

ــبتمر/  ــن يف 18 س ــوات األم ــة ق ــال مداهم ــه خ ــا إىل أن ــات اعتقاله ــود خلفي وتع

أيلــول 2015 ملنــزل والدتهــا طلــب محمــد فخــراوي مــن املســئول األمنــي الــذي قــام 

ــزل  ــول املن ــة لدخ ــة العام ــرز إذن النياب ــر أن ي ــخص آخ ــال ش ــزل العتق ــة املن مبداهم

ــي  ــة الت ــوات األمني ــر الق ــة أم ــرز إذن النياب ــدل أن ي ــئول وب ــش، إال أن املس والتفتي

داهمــت املنــزل بتعذيــب محمــد فخــراوي داخــل غرفــة يف منــزل العائلــة وبعدهــا أمــر 

باعتقالــه جميــع املوجوديــن مــن الرجــال بصــورة تعســفية، وكان مــن بينهــم أخــوه عــي 

فخــراوي بالرغــم مــن عــدم وجــود إذن بالقبــض عليهــم.

بعــد اعتقالهــا تعرضــا للتعذيــب واملعاملــة القاســية، وُمنعــا مــن رشب املــاء والذهــاب 

للحــام واالســتحام ملــّدة طويلــة خــال فــرة االعتقــال، كــا تعرّضــا للتحــرش الجنــي 

ــرودة  ــارد وتعريضهــا لهــواء املكيــف األشــّد ب ــزع مابســها مــع رشــها باملــاء الب ون

كنــوع مــن أنــواع التعذيــب القــايس، ونقــل عنهــا انهــا بقيــا مــدة طويلــة يف الســجن 

االنفــرادي، وبقيــا مقيّديــن بالساســل الشــهر األول مــن الســجن عــى مــدار الســاعة، 

ــي  ــاف باق ــاً خ ــبعن يوم ــن س ــا مقيدي ــي بقي ــجن الجاع ــم للس ــد نقله ــى بع وحت

ــة. املعتقلــن يف الزنزان

وبالرغــم مــن الشــقيقن فخــرواي مل يكونــا متهمــن عنــد اعتقالهــا بــأي قضيــة، تتهــم 

ــرف  ــا يع ــية مب ــات سياس ــم ذات خلفي ــن بته ــع آخري ــرواي م ــة فخ ــلطات األمني الس

ــا وصــور  ــان حوله ــرش بي ــة بن ــي قامــت وزارة الداخلي ــروب البســطة« والت ــة »ق بقضي

ــات التهــم املوجــه لهــم.  ــل إثب للمتهمــن فيهــا قب

الشقيقين محمد وعلي فخرواي

محمد وعيل فخرواي مع 

عمها عبد الكريم
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بعــد 3 أعــوام مــن الســجن أفرجــت الســلطات األمنيــة يف 20 أبريــل/ نيســان 2016 عــن 

ريحانــة املوســوي والتــي كشــفت يف مقابلــة معهــا ظــروف تعذيبهــا وتعريتهــا، كاشــفة 

عــن دور لعبــه ضبــاط إماراتيــون ضمــن قــوات درع الجزيــرة يف التحقيــق معهــا، وقــد 

رد رئيــس األمــن العــام طــارق الحســن يف صفحتــه عــى موقــع تويــر متهــاً ريحانــة بـــ 

»محاولــة تشــويه ســمعة قــوات األمــن«.

ــي  ــذي شــكك يف التريحــات الت ــام ال ــن الع ــس األم ــة املوســوي ردت عــى رئي ريحان

أدلــت بهــا يف حــوار مــع موقــع مــرآة البحريــن اإللكــروين، قائلــة إن »مــا ذكرتــه تــم 

ــات،  ــة للتظل ــة العام ــار 2013 إىل األمان ــهر مايو/أي ــذ ش ــاً من ــكوى فع ــه كش تقدمي

وأنهــا متتلــك نســخة مــن تلــك الشــكوى«، وأكــدت املوســوي إن نســخة مــن الشــكوى 

موجــودة لــدى املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التــي كان ميثلهــا عبداللــه الــدرازي، 

ــاً  ــد اهتام ــه مل يب ــا لكن ــا يف زنزانته ــدرازي »زاره ــه ال ــوي أن عبدالل ــت املوس وأضاف

ــى  ــة فتســاءلت »هــل اإلنســان داخــل مبن ــق باألدل ــا يتعل ــا في ــراً لشــكواها«. أم كب

التحقيقــات يحمــل معــه كامــرا، أو ميكــن أن يرافقــه محاميــه أو أقاربــه ليشــاهدوا مــا 

قــد يتعــرض لــه؟«، ولفتــت املوســوي إىل أنهــا »وقعــت عــى أوراق مل تعــرف فحواهــا 

ــة  ــة« التابع ــق الخاص ــدة التحقي ــع وح ــخص يتب ــور ش ــة وبحض ــة العام ــى النياب مببن

ــة. ــزة األمني ــاكات منتســبي األجه ــق يف انته ــا التحقي ــي مهمته ــة والت للنياب

وحــدة التحقيــق الخاصــة اســتدعت ريحانــة املوســوي، وحققــت معهــا مجــدداً بحضــور 

ــأل  ــذت تس ــة أخ ــق الخاص ــدة التحقي ــال إن »وح ــذي ق ــر ال ــد التاج ــي محم املحام

ــة  ــا عاق ــه أســئلة له ــدالً مــن توجي ــة، ب ــا املقابل ــة مــن أجــروا معه ــة عــن هوي ريحان

ــا« ــة تعذيبه بقضي

ريحانة الموسوي
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بعدهــا، قــال مكتــب املحامــي محمــد التاجــر يف بيــان لــه الخميــس 12 مايــو 2016 إن 

ريحانــة املوســوي تلقــت اتصــاالت مــن وحــدة التحقيــق الخاصــة بالنيابة العامــة تطلب 

منهــا املثــول أمــام الطبيــب الرشعــي إلجــراء فحوصــات طبيــة بعــد مــي ثــاث ســنوات 

ــة خــال  ــا للتعذيــب وســوء املعامل ــي قدمــت بشــأن تعرضه عــى مــي الشــكوى الت

فــرة اعتقالهــا، وتابــع البيــان: بعــد مــي ثــاث ســنوات عــى جرميــة التعذيــب وســوء 

املعاملــة وزوال اآلثــار املاديــة املبــارشة للجرميــة، يطلــب مــن ريحانــة املوســوي الخضوع 

لفحــص طبــي جديــد أمــام الطبيــب الرشعــي منوهــا إىل أن هــذا هــو الفحــص الطبــي 

الثــاين التــي يجــرى توقيعــه عــى ريحانــة املوســوي دون أن تتســلم نتائــج الفحوصــات 

التــي أجريــت لهــا مســبقا، وأكــد البيــان أن ريحانــة املوســوي أبلغــت للمثــول مســاء 

اليــوم أمــام الطبيبــة الرشعيــة لبيــان اآلثــار الجانبيــة املســتمرة نتيجــة مــا تعرضــت لــه 

مــن تعذيــب مــادي ومعنــوي، حيــث أكــدت املوســوي يف وقــت ســابق بعــد اســتدعاها 

أمــام الوحــدة الخاصــة للتحقيــق أنهــا ال زالــت تعــاين مــن فقــدان ســمع جــزيئ يف اذنهــا 

اليــرسى وضعــف يف البــر وتتعــرض لحــاالت مــن التشــنج فضــا عــن الحالــة النفســية 

التــي متــر بهــا نتيجــة التعذيــب وســوء املعاملــة خــال فــرة اعتقالهــا. )58(

بعــد انتهــاء التحقيــق والفحــص رصحــت وحــدة التحقيــق الخاصــة الحقــاً أنهــا »مل تجــد 

آثــار تعذيــب عــى ريحانــة املوســوي«، وذلــك بعــد مــي ثــاث ســنوات عــى حادثــة 

تعذيبهــا.

 http://www.twitlonger.com/show/n_1som2pv ،58 . بيان مكتب املحامي محمد التاجر

http://www.twitlonger.com/show/n_1som2pv
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ــا، وأن  ــد وترته ــن وتصاع ــاكات يف البحري ــتمرار االنته ــر اس ــذا التقري ــال ه ــن خ ــن م يتب

ــع تشــديد القبضــة  ــل، خاصــة م ــن ذي قب ــا م ــر ثق ــح أك ــي أصب ــن الحقوق ســجل البحري

األمنيــة بحــق املعارضــة يف البحريــن وماحقــة الناشــطن السياســين والحقوقيــن واإلعاميــن 

واملصوريــن بســبب مارســتهم ألنشــطتهم املرتبطــة بشــكل مبــارش بعملهــم، وبالحــق 

ــون  ــف القان ــن وتوظي ــن واملتظاهري ــة املحتج ــن ماحق ــا ع ــرأي، فض ــن ال ــر ع يف التعب

ــة. ــات العادل ــد املحاك ــر لقواع ــة تفتق ــات قضائي ــراءات وماحق ــن إج ــم، ضم ملعاقبته

ــة  ــة البحريني ــت الحكوم ــي قام ــيايس والحقوق ــل الس ــى العم ــاق ع ــديد الخن ــن تش وضم

بالعديــد مــن اإلجــراءات الترشيعيــة، إذ أصــدرت ترشيعــات وتعديــات عــى بعــض القوانــن 

ــة  ــون حاي ــي، وقان ــات البحرين ــون العقوب ــية، وقان ــات السياس ــون الجمعي ــا قان ــن بينه م

املجتمــع مــن األعــال اإلرهابيــة، التــي وظفتهــا ملعاقبــة الناشــطن ورضب الحــراك الســيايس 

والحقوقــي.

كــا تبــن أن الســلطات البحرينيــة منعــت عــرشات الشــخصيات البحرينيــة الحقوقيــة 

والسياســية والدينيــة مــن الســفر خــال العــام 2016، األمــر الــذي منــع بعضهــم مــن حضــور 

فعاليــات مجلــس حقــوق اإلنســان يف جنيــف، مــن دون أن يعــرف عــدد منهــم أســباب املنــع، 

فيــا عــرف آخــرون بــأن ســبب املنــع مرتبــط بوجــود قضايــا بحقهــم يف النيابــة العامــة، وقــد 

تبــن مــن تسلســل األحــداث إىل أن عــدد مــن الحقوقيــن والسياســين والناشــطن ورجــال 

ــا  ــة قضاي ــاً اســتدعاء بعضهــم عــى خلفي ــم الحق ــم منعهــم مــن الســفر ت ــن ت ــن الذي الدي

ــة  ــع يف منطق ــة التجم ــى خلفي ــي أو ع ــيايس أو اإلعام ــي او الس ــاطهم الدين ــة بنش متصل

الــدراز التــي تشــهد اعتصــام مفتوحــاً أمــام منــزل الشــيخ عيــى قاســم.

ولقــد تبــن مــن موضــوع انتهــاك الحريــات الدينيــة ارتفــاع حجــم االضطهــاد الطائفــي بحــق 

الشــيعة يف البحريــن قياســاً بالســنوات الســابقة، مــن خــال اســتهداف شــعائرهم الدينيــة، 

ــة  ــة كجمعي ــاتهم الثقافي ــتهداف مؤسس ــم، واس ــيعة ورموزه ــن الش ــال الدي ــال رج واعتق

التوعيــة اإلســامية... وغــر ذلــك مــن انتهــاكات مســت املواطنــن الشــيعة. 

كــا تبــن اســتمرار جملــة مــن االنتهــاكات: كاالعتقــال التعســفي، والتعذيــب وســوء املعاملة، 

واالختفــاء القــرسي، واملداهــات... وغرهــا؛ وذلــك بســبب اإلجــراءات التــي تتبهــا الحكومــة، 

إىل جانــب توظيــف جملــة مــن القوانــن مثــل قانــون اإلرهــاب الــذي يســاهم يف احتــال 
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تعــرض املعتقلــن للتعذيــب وســوء املعاملــة، واالنتهــاكات األخــرى كاالعتقــاالت التعســفية 

واالختفــاء القــرسي، كــا أن سياســة الحكومــة التــي توفــر الحايــة للمتورطــن يف التعذيــب 

واالنتهــاكات وتعاقــب مــن يحــاول اتهــام منتســبي األجهــزة األمنيــة مبارســتهم للتعذيــب 

واالنتهــاكات عامــاً أساســياً يف اســتمرار هــذه االنتهــاكات.

إىل جانــب االنتهــاكات املســتمرة تبــن اســتمرار النهــج الحكومــي يف معاقبــة العمــل الســيايس 

والحقوقــي واإلعامــي املعــارض، عــر جملــة مــن اإلجــراءات التــي اســتهدف ذلــك كلــه، مــن 

خــال حرمــان املواطنــن وتجريدهــم مــن الجنســية وإبعادهــم مــن البحريــن قــرساً، وحظــر 

ــا، وماحقــة املشــاركن  كل أشــكال التظاهــر والتجمعــات واســتخدام القــوة املفرطــة بحقه

يف التجمعــات قضائيــاً وخاصــة الشــخصيات البــارزة منهــا، فضــاً عــن اســتهداف مؤسســات 

ــة تابعــة لجاعــات معارضــة  ــة ديني ــات وحلهــا ألســباب سياســية أو لكونهــا جمعي وجمعي

أو داعمــة لهــا.
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الخالصة:

ــن؛ خصوصــاً . 1 ــية تشــهد تدهــورا خطــرا يف البحري ــات األساس ــوق والحري إّن الحق

ــس  ــان تكري ــوق االنس ــادئ حق ــة ملب ــة مخالف ــات املحلي ــتحداث ترشيع ــد اس بع

حالــة اإلفــالت مــن العقــاب، وتقييــد حريــة التعبــر عــن الــرأي والتجمــع الســلمي، 

ــطاء  ــة والنش ــة املعارض ــات، ومالحق ــن الجمعي ــد وتكوي ــن واملعتق ــة الدي وحري

واملدافعــني عــن حقــوق االنســان عــر محاكــات غــر عادلــة حيــث أن الســلطات 

القضائيــة متورطــة يف االنتقــام مــن املعارضــني واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، 

ــة والسياســية. ومصــادرة الحقــوق املدني

ــرض . 2 ــد ف ــام 2014، وق ــذ ع ــن من ــور يف البحري ــلمي محظ ــع الس ــق التجم إّن ح

قانــون التجمعــات قيــوداً غــر رضوريــة لتجريــم حــق التجمــع الســلمي، واتســمت 

ــود  ــفي للقي ــر التعس ــون بالتفس ــق القان ــة لتطبي ــلطات البحريني ــات الس مارس

ــة والسياســية. ــدويل الخــاص بالحقــوق املدني ــد ال ــا يف العه املنصــوص عليه

فرضــت الســلطات البحرينيــة قيــودا تعســفية لتأٍســيس املنظــات غــر الحكوميــة، . 3

وتدخلــت يف شــؤونها بنحــو غــر مــرر يصــل إىل حــد االيقــاف والحــل أو املالحقــات 

القضائيــة، وذلــك عــر قانــوين الجمعيــات األهليــة والجمعيــات السياســية.

ــقاط . 4 ــف يف اس ــة للتعس ــة القانوني ــها الذريع ــة لنفس ــلطات البحريني ــرت الس وف

ــون اإلرهــاب، وأخفقــت الســلطات  ــون الجنســية وقان ــك عــر قان الجنســية، وذل

البحرينيــة يف توفــر املراجعــة اإلداريــة أو القضائيــة الفعالــة لألســخاص املســقطة 

جنســياتهم، وعمــدت إىل تحريــك قضايــا ضدهــم باإلقامــة غــر الرشعيــة والرحيــل 

القــرسي لبعضهــم.

ــة . 5 ــة واملؤسس ــق الخاص ــدة التحقي ــات ووح ــة للتظل ــة العام ــلت األمان ــد فش لق

ــاك حاجــة  ــذا هن ــة؛ ل ــام بأدوارهــم الحقوقي ــة لحقــوق اإلنســان مــن القي الوطني

ــات  ــذه الهيئ ــتقاللية له ــدأ االس ــل مب ــة تكف ــالت ترشيعي ــداث تعدي ــة الح ماس

الحقوقيــة، خصوصــاً املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التــي أنشــأت مبــا 

ــس. ــادئ باري ــف مب يخال
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إّننا في منتدى البحرين لحقوق اإلنسان نرى ضرورة التالي:

عــى الســلطات البحرينيــة الــرشوع الفــوري للتنفيــذ الجــاد لتوصيــات اللجنــة . 1

املســتقلة لتقــي الحقائــق وواالســتعراض الــدوري الشــامل، وأن ترفــع الحظــر 

عــن حــق التجمــع الســلمي، وتتوقــف عــن تطويــع القوانــن املحليــة يف 

التضييــق عــى حــق التعبــر عــن الــرأي.

يجــب عــى الســلطات البحرينيــة أن تتوقــف عــن مارســة اإلختفــاء القــرسي . 2

ــر  ــن توف ــون، وأن تضم ــار القان ــل خــارج اط ــات القت ــن عملي ــف ع وأن تتوق

ــة للمواطنــن، وتســمح للمراقبــن بحضــور تلــك الجلســات. املحاكــات العادل

ــي . 3 ــزة الت ــى أداء األجه ــة ع ــة دولي ــن إىل مراقب ــة البحري ــى حاج ــد ع نؤك  

أنشــأتها الســلطات البحرينيــة بعــد تقريــر اللجنــة املســتقلة لتقــي الحقائــق 

ــق. ــراز الحقائ الب

إّن الحاجــة ملحــة ألن تكــون هنالــك رقابــة أمميــة مــن قبــل األمــم املتحــدة . 4

عــى تنفيــذ توصيــات اللجنــة املســتقلة لتقــي الحقائــق واالســتعراض الــدوري 

الشــامل للبحريــن، بعــد صــدور قــرارات الزاميــة للســلطات البحرينية بتحســن 

الحالــة الحقوقيــة.

إلــى تبنــي  الــدول األعضــاء فــي مجلــس حقــوق اإلنســان  كمــا ندعــو 
التوصيــات التاليــة أثنــاء االســتعراض الــدوري الشــامل لملــف البحريــن 

الحقوقــي:

تعيــني مقــرر أممــي خــاص بالبحريــن، والضغط عــى الســلطات البحرينية للســاح . 1

للمقرريــن األممــني بزيــارة البحريــن، ومراقبــة األوضــاع الداخليــة، الســيا املقــرر 

األممــي الخــاص بالتعذيــب ومقــرر حريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات ومقــرر 

املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، ومقــرر الحريــات الدينيــة.

ــدم . 2 ــن، تق ــة يف البحري ــاكات الواقع ــة االنته ــة يف كاف ــق دولي ــة تحقي تشــكيل لجن

ــة. ــة الحقوقي ــني الحال ــة؛ لتحس ــة البحريني ــة إىل الحكوم ــات الزامي توصي
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فتح مكتب قطري للمفوضية السامية كامل الصالحيات.. 3

حــث البحريــن لالنضــام التفاقيــة رومــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والروتوكــول . 4

اإلختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب، واطــالق رساح كافــة معتقــيل الــرأي مبــا 

فيهــم املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني السياســيني وعلــاء الديــن.

حــث البحريــن عــى تعديــل الترشيعــات املحليــة مبــا يضمــن حــق التجمــع . 5
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االعتقاالت التعسفية 2016
ة د لجـــر  ا
قميـــة لر  ا
لالنتهاكات

ضحية انتهاك

االختفاء القسري
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 الحرمان من الجنسية

حظر السفر

الترحيل القسري

انتهاك الحريات الدينية

المحاكمات غير عادلة
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فرضــــت السلطات البحرينيــــة قيودا تعسفية الخالصة
وتدخلت  الحكومية،  غير  المنظمــات  لتأسيس 
في شؤونــــــها بنحو غير مبـــرر يصــــــل إلى حد 
االيقاف والحل أو المالحقات القضائية، وذلك 
عبر قانوني الجمعيــــات األهليـــة والجمعيات 

السياسية.

وفرت الســـلطات البحرينيــــة لنفســها الذريعة 
القانونية للتعســـف فـــي اسقاط الجنســـية، 
اإلرهاب،  وقانون  الجنسية  قانون  عبر  وذلك 
وأخفقــــــت الســــــلطــات البحرينيــــــة في توفير 
المراجعة اإلداريــــــــــة أو القضائيــــــــــــة الفعالــــــة 
لألسخاص المسقطة جنسياتهم، وعمدت إلى 
الشرعية  غير  باإلقامة  ضدهم  قضايا  تحريك 

والترحيل القسري لبعضهم.

للتظلمات ووحدة  العامة  لقد فشلت األمانة 
التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق 
لذا  الحقوقية؛  بأدوارهم  القيام  من  اإلنسان 
تشريعية  تعديالت  الحداث  ماسة  حاجة  هناك 
تكفـــل مبـــدأ االســـتقالليـــــــــة لهذه الهيئـــــــــات 
الحقوقية، خصوصًا المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان التي أنشأت بما يخالف مبادئ باريس.

2

1

3

4

5

إّن الحقوق والحريات األساسية تشهد تدهورا 
خطيرا في البحرين؛ خصوصــــــًا بعد استحداث 
تشريعـــــــات المحليــــــة مخالفـــــة لمبــادئ حقوق 
االنسان تكريـس حالــــة اإلفالت من العقاب، 
الـــرأي والتجمــــع  التعبيـــر عن  وتقييـــد حريــــة 
الديـن والمعتقد وتكوين  الســـلمـي، وحريـــة 
الجمعيـــات، ومالحقـــة المعارضــة والنشــطاء 
والمدافعين عن حقوق االنسان عبر محاكمات 
غير عادلة حيث أن السلطات القضائية متورطة 
المعارضين والمدافعين عن  في االنتقام من 
حقوق اإلنســــان، ومصــــادرة الحقـــوق المدنيــة 

والسياسية.

البحرين  السلمي محظور في  التجمع  إّن حق 
التجمعات  قانون  فرض  وقد   ،2014 عام  منذ 
قيودًا غير ضرورية لتجريم حق التجمع السلمي، 
واتســـمت ممارســــات الســــــلطــات البحرينيــــــة 
لتطبيق القانون بالتفــســــــير التعسفي للقيود 
المنصـــوص عليها في العهــــــد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية.
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4

التوصيات

على الســـــــــــلطات البحرينية الشــــــروع الفوري 
للتنفيــذ الجـــــــــاد لتوصيات اللـــجنة المـســــــتقلة 
لتقصي الحقــــــائق وواالســــــتعراض الــــــدوري 
الشامل، وأن ترفـــــــــع الحظر عن حـــــــــق التجمع 
الســــــــــــلمي، وتتوقف عن تطويــــــع القوانين 
المحليــــــة في التضييــــــق على حق التعبيـــر عن 

الرأي.

عن  تتوقف  أن  البحرينية  السلطات  على  يجب 
عن  تتوقف  وأن  القسري  اإلختفاء  ممارسة 
وأن تضمن  القانون،  اطار  خارج  القتل  عمليات 
للمواطنين، وتسمح  العادلة  المحاكمات  توفير 

للمراقبين بحضور تلك الجلسات.

نؤكد على حاجة البحرين إلى مراقبة دولية على 
البحرينية  السلطات  أنشأتها  التي  األجهزة  أداء 
الحقائق  لتقصي  المستقلة  اللجنة  تقرير  بعد 

البراز الحقائق.

أممية  رقابة  هنالك  تكون  ملحة ألن  الحاجة  إّن 
توصيات  تنفيذ  على  المتحدة  األمم  قبل  من 
اللجنـــــــــــــــة المســــــــــتقلة لتقصــــــــي الحقائـــق 
بعد  للبحرين،  الشامل  الدوري  واالستعراض 
البحرينية  للسلطات  الزامية  قرارات  صدور 

بتحسين الحالة الحقوقية.
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السلطات  على  والضغط  بالبحرين،  خاص  أممي  مقرر  تعيين 
البحرينية للسماح للمقررين األممين بزيارة البحرين، ومراقبة األوضاع 
الداخلية، السيما المقرر األممي الخاص بالتعذيب ومقرر حرية التجمع 
ومقرر  اإلنسان،  حقوق  عن  المدافعين  ومقرر  الجمعيات  وتكوين 

الحريات الدينية.

1

تشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة االنتهاكات الواقعة في 
لتحسين  البحرينية؛  الحكومة  إلى  الزامية  توصيات  تقدم  البحرين، 

الحالة الحقوقية.

2

فتـــح مكتب قطـــري للمفوضية الســـامية كامـــل الصالحيات.

3



 انفوجرافيك: النتائج والتوصيات230
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حث البحريـــــن لالنضمام التفاقيــــة رومــــا للمحكمة الجنائية 
التعذيب،  مناهضة  التفاقية  اإلختياري  والبروتوكول  الدولية 
حقوق  عن  المدافعين  فيهم  بما  الرأي  معتقلي  كافة  واطالق سراح 

اإلنسان والناشطين السياسيين وعلماء الدين.

4

نحث دول اإلتحاد االوروبي وبقية الدول األعضاء في مجلس حقوق 
اإلعدام  أحكام  اللغاء  البحرينية  السلطات  دعوة  على  اإلنسان 
ووقف تنفيذه بحق عموم معتقلي الرأي واعتبار هذه العقوية 

سالبة لحق الحياة .

8

دعوة السلطات البحرينية إلى الغـــــاء كل قرارات أحكـــام اسقاط 
الجنسية، واعادة المبعدين

6

التجمع  بما يضمن حق  المحلية  التشريعات  تعديل  البحرين على  حث 
الحصار  بفك  ومطالبتها  المواطنة،  وحق  التعبير  وحرية  السلمي 

على الدراز بصورة عاجلة.

5

الطلب من حكومــــة البحريــــــن بفتح اآلفاق وتعزيز الثقـــة مع مكونـــات 
المجتمع للبدء في المصالحة الوطنية.

7

نطالب الواليات المتحدة األمريكية بتجميد صفقات األسلحة 
مع الحكومة البحرينية وفرض ضغــوط اليقـاف إنتهاكـــــــات حقــــــوق 
اإلنســــــــان بشـــــكل مباشـــــر أو غيــــــر مباشــــر، كما نطـالب الحكومة 
مما  االستفادة  البحرينية  للحكومة  السماح  بعدم  البريطانية 
تقدمه لها من دعم في التستر على انتهاكات حقوق اإلنسان.

9

موائــــمة التشـــوريعات المحـليـــــــة مع القوانيــــن الدوليـــــة بمــــا يكفـــل 
استقاللية الشأن الديني وحماية حرية المعتقد.

10

وضع ضمانات تشريعية لعدم تدخل أي سلطات أخرى في عمل 
السلطة القضائية.
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