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مقدمة

راوحت حالة حقوق اإلنسان في البحرين مكانها في عام  ،2021وبقيت عمليات االعتقال التعسفي ،والمحاكمات
الجائرة للمحتجين ومنتقدي ،وقيود حرية الرأي والتعبير ،تتصدر المشهد ،مع غياب أي جهد حقيقي لتحسين
التشريعات واإلجراءات التي توفر بيئة خصبة لهذه االنتهاكات.

واستمرت سلطات األمن في البالد في فرض قبضتها الحديدية منذ قمع الحكومة العنيف لالحتجاجات التي نادت
باإلصالح عقب موجة ما عرف بالربيع العربي في  ،2011وال يزال قادة الحركة االحتجاجية ،وبعضهم من كبار
السن في السجن ،وقد حظرت السلطات جميع وسائل اإلعالم المستقلة وحلّت جميع أحزاب المعارضة السياسية،

وتعرض المدافعون عن حقوق االنسان للمالحقة.

واتجهت حكومة البحرين بشكل متزايد إلى التشريعات القمعية المتعلقة بجرائم اإلنترنت لتقييد الفضاء المدني ،حيث
تم مقاضاة وكالء دفاع بارزين وقادة معارضين ومدافعين عن حقوق اإلنسان بسبب نشاطهم على وسائل التواصل
االجتماعي.
ويسلط هذا التقرير الضوء على الوضع الحقوقي في البحرين ومحاوالت تبييض االنتهاكات وتحسين صورة النظام
مستعرضين وبشكل تفصيلي صور وأنماط االنتهاكات ،ففي المحور األول يستعرض التقييم الحقوقي ألبرز
التطورات في المملكة ويقدم عددا من االحصائيات الهامة المتعلقة باالنتهاكات.
وفي المحور الثاني يتناول التقرير المحاوالت اليائسة من السلطات البحرينية لتحسين صورتها وتضليل المراقبين
من خالل وسائل وإجراءات خاصة للتغطية على هذه الممارسات عبر تفعيل جهات رقابية داخلية تكون غير
مستقلة وتوجه من السلطة العامة يترافق ذلك مع نشاط في االعالم ووسائل التواصل االجتماعي لتزييف الحقائق.
وفي المحور الثالث يقدم التقرير صورة عن الوضع غير القانوني وأنماط االنتهاكات الحاصلة ضد المعارضين
وذويهم وضد األطفال والنساء وكل من يعارض سياسات السلطات العامة في المملكة ويظهر مدى الوحشية في

ممارسة القمع واالذالل بعيدا عن القانون .وفي المحور الرابع يستعرض التقرير مواقف دولية منددة بممارسات
السلطات البحرينية ،وفي المحور الخامس يقدم التقرير عدد من الشواهد على االنتهاكات بين الخطف والقتل
والتعذيب والتهديد واالخفاء القسري.
وخلص التقرير لجملة من النتائج أبرزها:
اتجهت مملكة البحرين بشكل متزايد إلى التشريعات القمعية المتعلقة بجرائم اإلنترنت لتقييد الفضاء المدني،

حيث تم مقاضاة وكالء دفاع بارزين وقادة معارضين ومدافعين عن حقوق اإلنسان بسبب نشاطهم على وسائل
التواصل االجتماعي.
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وتوصل لتوصيات مهمة أبرزها:

اتخاذ مواقف دولية صارمة اتجاه المملكة لدفعها نحو االلتزام بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بأوضاع حقوق
اإلنسان والتلويح باتخاذ إجراءات عقابية ضد المملكة حال المماطلة وعدم االستجابة.

المحور األول :التقييم الحقوقي ألبرز التطورات في البحرين

كبير وممنهجا منذ االحتجاجات الجماهيرية في  ،2011التي تفجرت بسبب
ا
شهدت حالة حقوق اإلنسان تراجعا
الغضب الشعبي المتعاظم من نظام االستبداد وغياب الديمقراطية.
فعلى غرار ما عرف بثورات الربيع العربي التي اندلعت على شكل تظاهرات شعبية كبيرة عام  2011في كل من
تونس ومصر ،احتشد عشرات اآلالف من مواطني البحرين في دوار اللؤلؤة القريب من المرفأ المالي في المنامة،
حيثما نصب المحتجون الخيام لبضعة أسابيع ،بداية من  14فبراير/شباط  ،2011ليجابههم األمن البحريني بعنف

والقمع الشديد .واستدعت الحكومة قوة ل ُّ
لتدخل للسريع من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة ،بقيادة المملكة
العربية السعودية.

وحسب تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلت حول األحداث ،قتل ما ال يقل عن  19شخصا على
أيدي السلطات بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان  ،2011من بينهم ثمانية لقوا مصرعهم بسبب إفراط قوات األمن
في استخدام القوة ،وخمسة أشخاص نتيجة التعذيب .وسجلت اللجنة أيضا اعتقال آالف األشخاص ،من بينهم قادة
االحتجاجات ،ورموز المعارضة الذين ال يزالون خلف قضبان السجون حتى اليوم ،إثر محاكمات بالغة الجور.

وبدال من تقديم إصالحات ديمقراطية في نظام الحكم شهدت البحرين تغييرات هيكلية منذ  ،2011فقد ح ِظَرت
األحزاب ا ِ
لمعارضة ،ولم يعد هناك أي إعالم مستقل ،وفرضت القوانين المزيد من القوانين على حرية الرأي

والتعبير .كما أن قادة احتجاجات  2011ال يزالون يرزحون تحت أوضاع مزرية بالسجون.

وتجلى نهج سلطات البحرين تجاه منتقديها ،منذ  ،2011في معاملتها للشيخ علي سلمان ،األمين العام لجمعية
الوفاق الوطني اإلسالمية (الوفاق) المحظورة منذ  ،2016والتي كانت أكبر أحزاب المعارضة القانونية.
وح ِكم على الشيخ سلمان في بادئ األمر بالسجن ،بسبب خطاب سياسي انتقد فيه السلطات في ،2014

وض ِ
وعفت مدة سجنه في  ،2016ثم صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في  ،2018على خلفية مشاركته في
محاوالت وساطة قطر لدى سلطات البحرين خالل االنتفاضة .واعتبرت السلطات مشاركته في المحادثات ،التي
طرية“ ،تجسسا” لصالح قطر.
شاركت فيها حكومة البحرين ذاتها بوساطة ق َ
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كما حظرت أيضا جمعية “وعد” غير الطائفية ،ثاني أكبر حزب م ِ
عارض ،وقضى رئيسها السابق ،إبراهيم شريف،
خمسة أعوام في السجن ،بموجب حكم صدر على خلفية دوره في دعم احتجاجات .2011
وتعرض المعارضون ،ومن بينهم نشطاء وقادة سياسيون ومدافعون عن حقوق اإلنسان ومحامون ورجال دين
شيعة ،للقمع المتزايد ،على وجه التحديد منذ  ،2016واشتمل ذلك على تهديدهم واستدعائهم للمثول أمام
السلطات ،ومنعهم من السفر ،واعتقالهم ،واستدعائهم للمثول أمام السلطات ،والحكم عليهم بالسجن.
وحدا آلمال التجديد الوطني ،ور ِ
وهِدم نصب دوار اللؤلؤة ،الذي كان خالل فبراير/شباط  2011رم از م ِ
صف الدوار،
بمجرد أن أخمدت االنتفاضة في مارس/آذار .12011

تعرض لها المواطنون في البحرين في
ووثّقت جمعية حقوقية بحرينية في تقرير حقوقي لها حجم االنتهاكات التي ّ
لممتدة من كانون الثاني/يناير  2021حتى منتصف العام نفسه ..في تقريرها الذي د ّشنته في العاصمة
الفترة ا ّ
اللبنانية بيروت وبحضور عدد من النشطاء والمهتمين ،قالت "الوفاق" إنها رصدت  20ألفا و 68حالة اعتقال
تعسفي لمواطنين منذ العام  2011حتى منتصف العام الجاري ،موضحة أن من بين هؤالء كان  1716طفال
وأكثر من  300امرأة.
عرض اآلالف من المواطنين إلى التعذيب وسوء المعاملة ،فيما أعدم اثنان من ضحايا التعذيب
وأشارت إلى ت ّ
مسيسا خالل السنتين األخيرتين بينها
(أحمد العربي وعلي الماللي) ،باإلضافة إلى صدور  1941حكما قضائيا ّ

لمؤبد و 309أحكام بإسقاط الجنسية ،بينما بلغ عدد االنتهاكات للمعتقلين في السجون
 198حكما بالسجن ا ّ
 1320أبرزها التعذيب عبر الحرمان من العالج أو الصعق الكهربائي أو اإلخفاء القسري.
أن حق التجمع السلمي محظور بشكل كامل في البحرين منذ  ،2014وقد فرض قانون
ولفت التقرير إلى ّ
التجمعات قيودا غير ضرورية لتجريم حق التجمع السلمي ،واتّسمت ممارسات السلطات البحرينية لتطبيق القانون
بالتفسير التعسفي للقيود المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونبه التقرير إلى فشل األمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في
ّ
القيام بأدوارها ،والحاجة إلحداث تعديالت تشريعية تكفل مبدأ االستقاللية لهذه المؤسسة ،خصوصا المؤسسة
الوطنية لحقوق اإلنسان التي أنشئت بما يخالف مبادئ باريس.

1

تبدد أحالم اإلصالح بعد عشرة أعوام من االنتفاضةhttps://cutt.us/81jBf ،
منظمة العفو الدولية ،البحرينّ :
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المحور الثاني :سياسة تبييض االنتهاكات عبر مؤسسات الدولة:
بدال من تنفيذ إصالحات تشريعية وإدارية وإيجاد معالجات لالنتهاكات ،لجأت حكومة البحرين إلى تطوير
استراتيجيات تبييض االنتهاكات .فعبر هيئات الرقابة الزائفة ومنصات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بها،

عمدت السلطات الحكومية البحرينية إلى إخفاء الواقع المتردي لحالة حقوق اإلنسان.

فعلى سبيل المثال و ازرة الداخلية البحرينية التي يفترض عليها اإلشراف على حماية المواطن واألمن الداخلي للبالد
تورطت في كثير من األحيان بمزاعم عن سوء سلوك جسيم وعدد كبير من انتهاكات حقوق اإلنسان .ويوجد
ادعاءات مثبتة بأن النيابة العامة كانت تعرقل استقاللية القضاء من خالل ملء و ازرة الداخلية بموظفينها السابقين.

كما وأن هناك ادعاءات مثبتة بالتعذيب من أجل انتزاع اعترافات كاذبة من النشطاء والمدافعين عن حقوق
اإلنسان.
في الفترة االخيرة لجأت المواقع اإللكترونية وحسابات وسائل التواصل االجتماعي التابعة لوكالة أنباء البحرين
وو ازرة الخارجية البحرينية بالترويج إلطالق الخطة واالستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان ،وبحسب و ازرة الخارجية
البحرينية ،فقد حققت المملكة إنجازات مهمة في جميع المجاالت المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان ،بما في ذلك تلك

المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ،وحماية حرية اإلعالم.
المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان

وقد تأسست المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في عام  2014ردا على االنتقادات الشديدة بشأن أوضاع حقوق
اإلنسان في البالد،
وتشمل مهامها تعزيز حقوق اإلنسان وتطويرها وحمايتها ،مع تفويض المنظمة رسميا لتلقي وفحص والتحقيق في

الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان ،وإحالة القضايا إلى السلطات المختصة ومتابعة سير القضية.

تدعي الخطة أنها تفي بمتطلبات اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .أحد المواضيع الرئيسية هو الحق في تكافؤ
الفرص ،مما يعني أنه يجب معاملة كل شخص على قدم المساواة بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق.

في الواقع ،فإن التمييز الممنهج ضد األغلبية الشيعية منتشر على نطاق واسع ،حيث تواجه الجماعات اإلثنية
الدينية وخصوصا البحارنة والعجم في البالد التمييز على أساس تقاطع الدين والتراث.
وقد قامت لجنة المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بزيارات ميدانية لمراكز االحتجاز وإعادة التأهيل للتأكد من
احترام الحريات الدينية خالل شهر محرم .وقد أصدرت بيانا رسميا أكدت فيه حرية ممارسة الشعائر الدينية

والمساواة في معاملة النزالء ،لكن هذا يتعارض مع التقارير والشكاوى العديدة المتعلقة بالتمييز الديني التي تلقتها
المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان.
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فالقيود الطائفية المفروضة على السجناء الشيعة موثقة جيدا .وتتراوح أساليب التحرش من التشهير اللفظي ،إلى

قطع موظفي السجن الصالة ومصادرة ممتلكات النزيل الدينية .وفي غضون ذلك ،أفادت المؤسسة الوطنية لحقوق
اإلنسان بأن اللجنة اجتمعت مع كل من السجناء ومسؤولي السجون وتدعي أن الحرية الدينية تحترم بالكامل .وقد

رأت المنظمات غير الحكومية هذا على نطاق واسع كمثال آخر على دعاية المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان،
حيث تم إدانة المؤسسة ،على الرغم من استقاللها المزعوم عن الحكومة ،لتبييضها انتهاكات حقوق اإلنسان.
األمانة العامة للتظلمات

وبالمثل ،تم استدعاء األمانة العامة للتظلمات في و ازرة الداخلية ،وهي أمانة أخرى يفترض أن تكون مستقلة تم
إنشاؤها لضمان االمتثال لمدونة قواعد السلوك ،بسبب افتقارها إلى الحياد واالستقاللية عن الو ازرة ذاتها التي هي

مكلفة بالتنظيم ،منذ إنشائها في عام  ،2012فشلت في محاسبة موظفي السجن على سوء السلوك وفشلت في
اتخاذ إجراءات فورية لحماية المعتقلين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة .في كثير من األحيان،
استجابت األمانة العامة للتظلمات للشكاوى برفضها للتحقيق باالتهامات.

كان هذا هو الحال بالنسبة إلى هاجر منصور حسن وحسين موسى ،من بين آخرين كثيرين .وبينما يظل إنشاء

هيئة للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان على الورق
تطور إيجابيا ،فإن األمانة العامة للتظلمات ببساطة غير
ا
قادرة أو غير ارغبة في تنفيذ مسؤولياتها بشكل فعال.
نجاح جزئي

باختصار ،إ ّن جهود الحكومة البحرينية الشاملة إلخفاء الحقيقة المتعلقة بحالة حقوق اإلنسان أثبتت فعاليتها إلى
حد ما .لكن لحسن الحظ ،تقوم المنظمات غير الحكومية والنشطاء البحرينيون على نحو متزايد بنشر المعلومات

التي تكشف حقائق حقوق اإلنسان في البالد .تحاول الحكومة تكثيف جهودها الدعائية ،لكنها ال تستطيع إال أن
تحقق نجاحا جزئيا في أحسن األحوال.
في هذه الحالة ،يكون الكشف عن الحقيقة أسهل وأقل تكلفة من نشر المعلومات الخاطئة .بدال من تركيز جهودها
نحو تبييض االنتهاكات ،يجب على الحكومة أن تأخذ على محمل الجد انتهاكات حقوق اإلنسان في البالد ،بغض

النظر عن مقدار األموال التي يتم إلقاؤها في التحريف ،ستستمر اإلدانة الدولي حتى تتخذ الحكومة إجراءات
هادفة2.

https://www.adhrb.org/ar/?p=7197 2
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المحور الثالث :غياب التعامل القانوني وصور االنتهاكات

نشرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين” تقريرا ،سلطت فيه الضوء على
االنتهاكات في سجن (الحوض الجاف) لصغار المحكومين في المملكة ،وكشف التقرير الذي جاء بعنوان “واقع
صغار المحكومين في الحوض الجاف يدحض ما جاء في قانون العدالة اإلصالحية الجديد” ،شهادات حية لـ4
سجناء سياسيين سابقين من القاصرين ،وقدم التقرير تفاصيل لالنتهاكات الحاصلة داخل السجن “ضمن تحليل
قانوني يبين مخالفة البحرين لالتفاقيات والقوانين الدولية.
القانون الجديد
وقال التقرير إنه منذ إصدار قانون العدالة اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من سوء المعاملة ،في فبراير/شباط
 ،2021لم تظهر آثاره على صعيد وقف االنتهاكات وسوء المعاملة التي يتعرض لها صغار المحكومين في
السجن.

وأشار إلى أنه رغم إقرار السلطات بأن هذا القانون يقضي إلى منح مصالح الطفل الفضلى األولوية في جميع
األحكام والق اررات واإلجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها ،إال أن جميع القاصرين

المذكورين في التقرير ارتكبت بحقهم انتهاكات تخالف مواد عدة لكل من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

واتفاقيات دولية أخرى.

وتحدث التقرير عن تعرض صغار المحكومين لمحاكمات غير عادلة ،وألسوأ أنواع التعذيب الجسدي والنفسي
وسوء المعاملة والحرمان من االتصال بعائالتهم وتوكيل محام ،كما تم إجبارهم على االعتراف بتهم ملفقة تحت
التعذيب وحرمانهم من الرعاية الصحية وتعرضهم للتمييز وإهانة طائفتهم”.

وأشار التقرير إلى مسارعة سلطات البحرين بالرد عبر إعالمها الرسمي على حلقة وثائقية لبرنامج "المسافة صفر"
بثتها قناة الجزيرة مستعرضة شواهد وحقائق ألسوأ االنتهاكات التي يتعرض لها صغار المحكومين في الحوض
الجاف.
وكشف برنامج "المسافة صفر" في تحقيقه عن تعرض ما ال يقل عن  607أطفال في البحرين أللوان مختلفة من
التعذيب بين عامي  2011و ،2021وفق بيانات قضائية وحقوقية حصل عليها البرنامج.3

3

الجزيرة مباشر ،تقرير حقوقي يسلط الضوء على االنتهاكات بحق أطفال في سجن بحرينيhttps://cutt.us/4nEkc ،
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المحاكمات الجائرة

استمرت المحاكمات الجائرة للمحتجين ومنتقدي الحكومة على اإلنترنت ،وأقرباء هؤالء األشخاص ،شأنها شأن
ضروب القمع األخرى لحرية التعبير .كذلك تواصلت المحاكمات بالجملة لعدد مفرط من المتهمين ،وصلت في

بعض الحاالت إلى محاكمات جماعية ،فضال عن استمرار المحاكمات الجائرة األخرى .وأسيئت معاملة
المحتجزين ،وفي بعض الحاالت تعرضوا للتعذيب.
االجحاف بحق النساء

وواجهت النساء التمييز المجحف في ظل القانون البحريني ،وكانت األوضاع في السجون رديئة ،وجعلت أوضاع

المعيشة المزرية العمال األجانب عرضة على وجه الخصوص لإلصابة بالعدوى خالل تفشي وباء فيروس كوفيد-

.4،19

حقيقية
ووفقا للمدافعين عن حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق اإلنسان في البحرين ،فشلت المملكة في تقديم أدّلة
ّ

السلطات.
على المساواة بين الجنسين على ّ
الصادرة عن ّ
الرغم من البالغات ّ
التشريعات التمييزية

ال تزال التشريعات تمييزية في البحرين ،وقد فشل المجلس في معالجة اإلصالح المِل ّح .أصدرت الحكومة تشريعا
جديدا في العام  2015يهدف إلى توفير موارد اإلبالغ عن العنف األسري .ومع ذلك ،ال يوفر التشريع الحماية
الكافية لجميع النساء بما أن االغتصاب الزوجي ال يعاَقب.
ومنذ ذلك الحين ،لم تتقدم التشريعات اإلصالحية في تحسين وضع المرأة .عالوة على ذلك ،ال يزال قانون
العقوبات يسمح للمغتصب باإلفالت من االتهامات الجنائية في حال الزواج من الضحية .ومن الممكن أيضا

مالحظة التمييز بين الجنسين داخل العائلة الواحدة وفي قوانين الجنسية .ال تستطيع العديد من األمهات
البحرينيات منح الجنسية ِ
لطفلها مما يترك العديد من األطفال من دون جنسية ومستضعفين أي ال يتمتع أي منهم

تتعرض له النساء من
وتحد في الوقت ذاته القوانين من قدرة المرأة على الميراث ،ا
بالحقوق األساسية،
ّ
نظر لما ّ
عنف متزايد في ظل الجائحة ،ت ِ
عرب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين عن القلق
أن
العميق إزاء موقف المجلس األعلى للمرأة من العنف المنزلي والتشريعات التي تميز بين الجنسين علما ّ
محاوالت معالجة هذه القضايا بشكل صحيح قد فشلت في تحقيق إصالح نافع5.

4

/https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/bahrain/report-bahrain

https://www.adhrb.org/ar/?p=7884 5
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اإلهمال الطبي وسوء المعاملة

ما تزال سجون البحرين مكتظة وغير صحية .دعت جماعات حقوق اإلنسان الحكومة إلى اإلفراج عن المسجونين
لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير في ظل التهديد الذي يمثله فيروس كورونا .كثي ار ما يتعرض السجناء

لمعاملة مهينة ويحرمون من الرعاية الطبية الكافية ،في انتهاك اللتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق
اإلنسان .من هؤالء حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس اللذان يعانيان من مجموعة من الحاالت الطبية

المزمنة ،باإلضافة إلى ناشطي حقوق اإلنسان علي الحاجي وناجي فتيل.
تعذيب أقارب المعارضين

حد لقمع حقوق اإلنسان في البحرين ،ووقف المنامة
منذ سنوات تنادي منظمات حقوقية بوضع ّ
مطاردتها المعارضين السياسيين ،والتعرض ألقاربهم؛ في محاولة إلسكات المعارضين في خارج البالد ،حيث
أصبحت البحرين واحدة من أكثر الدول انتهاكا لحرية الرأي والتعبير؛ من خالل مالحقتها للعديد من النشطاء

والحقوقيين بتهم مختلفة ،من أبرزها تهمة "بث أخبار كاذبة".
عقوبة اإلعدام والقتل التعسفي

في  ،2017تخلت البحرين عن الوقف الفعلي لعقوبة اإلعدام ونفذت منذئذ ستة إعدامات ،خمسة منها أدانتها
المقررة

الخاصة

لألمم

المتحدة

المعنية

بحاالت

اإلعدام

خارج

نطاق

القضاء،

أنييسكاالمار،

في 2017و 2019على التوالي .وفقا لبحث حديث أجراه “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” ،يواجه  26من
المحكوم عليهم باإلعدام حاليا اإلعدام الوشيك في البالد ،أدين نصفهم تقريبا على أساس اعترافات يزعم أنها
انتزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق باضطرابات سياسية.
من بين هؤالء محمد رمضان وحسين موسى ،اللذان أيدت أحكام اإلعدام الصادرة ضدهما في يوليو/تموز 2020

رغم وجود أدلة موثوقة على أن الرجلين أدينا على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب .خلص خبراء مستقلون

في “اللجنة الدولية إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب” إلى أن التحقيقات التي أجرتها هيئات الرقابة على حقوق
لب الحد األدنى من المعايير المهنية والمعايير القانونية الدولية
اإلنسان في البحرين في تعذيب الرجلين “لم ت ِّ
الدنيا” .كما حذر “مجلس حقوق اإلنسان في إنغلت ار وويلز ”التابع لنقابة المحامين من أن “دعم اإلدانات سيكون

غير متوافق مطلقا مع التزامات البحرين الدولية.
اإلخفاء القسري

كشف تقرير حقوقي موسع عن شيوع ظاهرة اإلخفاء القسري في البحرين وممارسة التعذيب بال توقف لتكريس
القمع الممارس من النظام البحريني.
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وأطلق منتدى البحرين لحقوق اإلنسان تقريره بعنوان( :هذه هي األوامر :التعذيب بال توقف) ،لرصد االنتهاكات
المتصلة باالختفاء القسري في البحرين.

وبلغت انتهاكات االختفاء القسري في البحرين  416حالة ما بين  29نوفمبر/تشرين الثاني  2017لغاية 28
أغسطس/آب  2021بينهم  364راشدا و 52طفال بحرينيا من  45منطقة بحرينية ،فيما بلغ مجموع أيام االختفاء

القسري لكل الضحايا ( )6903يوما ،والتقرير دشن في ندوة موازية بمجلس حقوق اإلنسان نظمها مركز الخيام
لتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع منتدى البحرين لحقوق اإلنسان تحت عنوان( :االنتهاكات الحقوقية في
البحرين).

المحور الرابع :مواقف دولية في مواجهة االنتهاكات البحرينية
اإلجراءات والممارسات العنيفة التي اتخذتها المملكة ضد مواطنيها جلبت ردود أفعال دولية منددة ،ومطالبات

بإجراء اصالح حقيقي لوقف االنتهاكات بشكل فوري ومن هذه الدول:

الواليات المتحدة األميركية

تحرك واسع يشهده الكونغرس األمريكي للمطالبة بإطالق سراح السجناء السياسيين في البحرين وإثارة القلق حيال

السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة كقائد المعارضة البارز حسن مشيمع المحكوم بالمؤبد هذا وسط دعوة

اإلدارة األمريكية الجديدة لممارسة الضغوط الحقيقية على البحرين للكف عن انتهاكات حقوق اإلنسان المتزايدة.

ففي  28أبريل  2021وفي أول خطاب له أمام الكونغرس بعد مئة يوم من دخوله البيت األبيض ،أعلن الرئيس
األمريكي جو بايدن أنه لن يتخل عن الدفاع عن حقوق اإلنسان.

تعهد وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن ،في وقت سابق ،في تقرير و ازرة الخارجية حول 6حقوق
كذلك ّ
اإلنسان ،بطي صفحة ترامب التي وصفها بـ “الصامتة عن حقوق اإلنسان”.
ّ
بلجيكا

دعا مجلس الشيوخ البلجيكي حكومة البالد إلى إبالغ السلطات البحرينية بالمخاوف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق
اإلنسان والقمع للحقوق الديمقراطية األساسية.

https://www.adhrb.org/ar/?p=7810 6
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وقال السيناتور أوري فان دير فوير -الذي قدم مشروع القرار -إن المجلس دعا المنامة للتصديق على

البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية أو المـهينة ،كما حث المجلس الحكومة

البحرينية على إعادة العمل بالوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة اإلعدام ،واإلفراج عن الناشطين في مجال حقوق اإلنسان.
فرنسا

طالبت منظمات حقوقية كبرى في فرنسا بلدية باريس بوقف استخدام الرياضة لتبييض انتهاكات حقوق االنسان
في البحرين ،وقال بيان صادر عن هذه المنظمات إن البحرين منذ  ،2011قامت بحمالت واسعة النطاق لقمع
المعارضين وانتهاك حقوق اإلنسان في البالد.

وأضاف البيان أن السلطات البحرينية أصدرت العديد من األحكام القاسية والجائرة ضد المعارضين السياسيين،
حيث صدرت أحكام باإلعدام بحق النشطاء السياسيين جراء مشاركتهم في الحركة المؤيدة للديمقراطية في البالد.
بريطانيا

وقع  13نائبا في مجلس العموم البريطاني على عريضة ،يعربون فيها عن بالغ قلقهم مما كشف عنه "معهد
البحرين للحقوق والديمقراطية" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش )" (Human Rights Watchبشأن انتهاكات
حقوق اإلنسان ضد  13طفال محتج از في البحرين.

وأشارت العريضة إلى أن  4معتقلين دون سن  18أدينوا بعد محاكمتهم كبالغين ،وأدين  3منهم على أساس
اعترافات انتزعت من أطفال تحت التعذيب.

المحور الخامس :شواهد على االنتهاكات
تابع التقرير عشرات الحاالت التي تعرضت النتهاكات جسيمة من السلطات البحرينية فيما يلي أبرزها.:
ال يزال أبرز قادة المعارضة وراء القضبان ألكثر من عقد بسبب أدوارهم في االحتجاجات المطالبة بالديمقراطية
عام .2011
من هؤالء رئيس "حركة حق" المعارضة غير المرخصة حسن مشيمع ،والقيادي المعارض عبد الوهاب حسين،
والحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة ،والمتحدث باسم حركة حق عبد الجليل السنكيس.
ويقضي األربعة جميعهم عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح.

11

البحرين  ..انتهاكات مستمرة وعدالة غائبة

وأيدت محكمة االستئناف العليا اإلدانات واألحكام المطولة بحق قادة ونشطاء المعارضة البارزين المسجونين
لدورهم في احتجاجات  2011الذين حوكموا في البداية أمام محكمة عسكرية .وجدت محكمة االستئناف المدنية،

على سبيل المثال ،أن اتهامات اإلرهاب والحكم المؤبد ضد عبد الوهاب حسين كانت مبررة ألنه أسس مجموعة
مكرسة لتأسيس نظام حكم جمهوري في البحرين .ووجدت المحكمة بالمثل أن "إرهاب" مشيمع والسنكيس هو
"ضغط معنوي" وليس أي استخدام للعنف :فقد شاركا في اجتماعات حركة حق وكانت بحوزتهما منشورات تدافع
عن الجماعة.
كما يستمر سجن شخصيات معارضة بارزة أخرى ،ال سيما الشيخ علي سلمان ،األمين العام لـ "جمعية الوفاق
الوطني" المنحلة ،وهي منظمة معارضة سياسية رائدة في البالد .أدين سلمان في البداية في يونيو/حزيران 2015
وحكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهم متعلقة بالتعبير .في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2017وجهت الحكومة تهما
ملفقة إلى سلمان زعمت فيها أنه يتجسس لصالح قطر .بعد أن برأته محكمة أدنى ،أدانته محكمة االستئناف
وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.
تعرض رجل دين للتعذيب
تعرض رجل الدين الشيعي ،الشيخ زهير جاسم عباس ،للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ،وهو محتجز
في الحبس االنفرادي في سجن جو بالبحرين ،وممنوع من التواصل مع أسرته منذ أواخر أغسطس/آب“ . 2020
وبعد شهور من احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي على أيدي السلطات البحرينية ،ومن دون التواصل مع
أسرته أو محاميه ،سمح لعباس أخي ار بالتحدث إلى عائلته عبر الهاتف في 17و 18يناير/كانون الثاني .2021

ووصف عباس بالتفصيل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها خالل احتجازه .وهذا يشمل
الحبس االنفرادي لشهور متتالية ،والتعرض للضرب على أيدي الحراس بقبضات اليد واألقدام والخراطيم ،والحرمان

من النوم ،والحصول على الماء مرتين فقط في اليوم.

كما أخبر عباس أسرته ،في المكالمة الهاتفية ،أنه واجه تهديدات متكررة بالقتل من قبل حراس السجن ،الذين
سخروا منه بأنه على وشك اإلعدام ،وعليه أن يعد نفسه لذلك .وبينما كان يتحدث عن اإلساءة إليه في السجن،
سمعت عائلته أن الحراس بدأوا بالصراخ عليه ،وانقطعت المكالمة .
حسن مشيمع

تواصل السلطات البحرينية سجن المعارض حسن مشيمع البالغ من العمر  73عاما ،على خلفية مشاركته في
االحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في  ،2011وقضى سنوات عديدة في السجن.
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ومشيمع أحد قيادات المعارضة في البحرين ،وهو األمين العام لحركة الحق التي تعد من كبرى األحزاب
المعارضة ،وهو أيضا مدافع شرس عن حقوق اإلنسان.

وأكد نجله أن والده تعرض للتعذيب وصدر عليه حكم من محكمة عسكرية بالسجن مدى الحياة ،وذلك بعد
محاكمة غير عادلة ولمجرد المطالبة بالديمقراطية في البحرين7
ابتسام الصائغ

الناشطة الحقوقية البارزة ابتسام الصائغ تحدثت في إحدى الفعاليات الحقوقية عن ذكرى مرور  4سنوات على
تعرضها للتعذيب واالعتداء الجنسي بسجون البحرين ،كي تتوقف عن دفاعها عن حقوق اإلنسان التي تطال

النشطاء والسياسيين في المملكة ،وسردت الناشطة الصائغ جملة من االنتهاكات التي تعرضت لها خالل فترة
سجنها ،في حين لم تحاكم السلطات جالديها إلى هذا اليوم “وكأن لهم حصانة ضد توجيه االتهامات والمحاكمة”،
وفق مركز حقوقي.
علي مهنا

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل االجتماعي فيديو لعلي مهنا والد أحد السجناء في البحرين وهو يتحدث عقب
خروجه من قسم “شرطة المعارض” بعد التحقيق معه بسبب مشاركته في التظاهرات المطالبة بإطالق سراح

المعتقلين في سجون النظام.

وأوضح مهنا في الفيديو المنشور على حسابه الرسمي عبر “تويتر” أن دورية مدنية أوقفت سيارته وأخذت بطاقته

وأمروه بالتوجه إلى قسم “شرطة المعارض” الذي مكث فيه  4ساعات ومن ثم وقع على تعهد بعدم المشاركة في
التظاهرات.8
الدكتور السنكيس

ِّ
ومدون ،صدر عليه حكم بالسجن المؤبد بتهم مرتبطة باإلرهاب في
الدكتور عبد الجليل السنكيس ،أكاديمي
 .2011وحكم على ناجي فتيل بالسجن لمدة  15عاما في عام  2013بتهمة “تشكيل منظمات غير مشروعة” –
7

الجزيرة ،نجل معارض بحريني :السلطات تقتل والدي ببطءhttps://cutt.us/vuOFn ،

https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/11/22/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7- 8

%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%87
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غير أن حقيقة األمر يرجع إلى تشكيل منظمات تعمل على تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في البالد .وتم وضعه
في الحبس االنفرادي وحرمانه من الرعاية الطبية األساسية ومن حقه في ممارسة الشعائر الدينية.
كما أنه أجِبر على اإلدالء باعترافات وتم مصادرة كتبه الدينية  .وسبق أن أضرب عن الطعام في  8تموز /يوليو
 2021احتجاجا على مصادرة كتاب ألفه عن اللهجات والثقافة البحرينية ،وقد تراجعت حالته الصحية إلى حد
كبير .وقد وثق تقرير اللجنة المستقلة ،الذي أشار إلى السنكيس بالقضية رقم  ،7ما لقيه من تعذيب وإساءة
معاملة ،بما في ذلك قيام “رجل بوضع فوهة مسدس في فمه وقال له“ :ليت في إمكاني إفراغه في رأسك” .ثم اقتيد
إلى سجن القرين وتعرض إلى الضرب طول الطريق.9

والد وشقيقة المعارض يوسف الحوري

قتل والد وشقيقة الناشط السياسي الالجئ في ألمانيا يوسف الحوري؛ بسبب تغريدة كان قد نشرها يوسف على
القمعية التي تنتهجها بالده ضد
حسابه في "تويتر" يدعو فيها إلى "اعتصام سلمي لالحتجاج على الممارسات
ّ
النشطاء والمعارضين".

9

بحريني ليكس ،حملة حقوقية تفضح عدم تحقيق العدالة لضحايا القمع في البحرينhttps://cutt.us/TWQpo ،
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وطلبت السلطات البحرينية من والد يوسف أثناء احتجازه في مركز الشرطة االتصال بابنه (يوسف) وإبالغه بعدم
ممارسة أي نشاط معارض.10

النتائج
-اتجهت مملكة البحرين بشكل متزايد إلى التشريعات القمعية المتعلقة بجرائم اإلنترنت لتقييد الفضاء المدني،

حيث تم مقاضاة وكالء دفاع بارزين وقادة معارضين ومدافعين عن حقوق اإلنسان بسبب نشاطهم على وسائل
التواصل االجتماعي.
لجأت المملكة للتضليل عبر تبييض صورتها ومداراة هذه االنتهاكات بصورة مكشوفة وغير مقبولة بدال منالسعي إلصالح حقيقي.
-استخدمت المملكة فيروس كورونا ذريعة للقمع وسحق حرية التعبير ،االمر الذي القى تنديدا واسعا واستهجان

من المنظمات الحقوقية ومن جهات دولية نتيجة تردي أوضاع حقوق االنسان في البحرين.

-اإلجراءات والممارسات العنيفة التي اتخذتها المملكة ضد مواطنيها جلبت ردود أفعال دولية منددة ،ومطالبات

بإجراء اصالح حقيقي لوقف االنتهاكات بشكل فوري ومن هذه الدول :أمريكا ،فرنسا ،بريطانيا ،بلجيكا.

-حق التجمع السلمي محظور بشكل كامل في البحرين منذ  ،2014وقد فرض قانون التجمعات قيودا غير

ضرورية لتجريم حق التجمع السلمي ،واتّسمت ممارسات السلطات البحرينية لتطبيق القانون بالتفسير التعسفي
للقيود المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
جهود الحكومة البحرينية الشاملة إلخفاء الحقيقة المتعلقة بحالة حقوق اإلنسان أثبتت فعاليتها إلى حد ما .لكنلحسن الحظ ،تقوم المنظمات غير الحكومية والنشطاء البحرينيون على نحو متزايد بنشر المعلومات التي تكشف
حقائق حقوق اإلنسان في البالد.

استمرت المحاكمات الجائرة للمحتجين ومنتقدي الحكومة على اإلنترنت ،وأقرباء هؤالء األشخاص ،شأنها شأنضروب القمع األخرى لحرية التعبير .كذلك تواصلت المحاكمات بالجملة لعدد مفرط من المتهمين ،وصلت في

بعض الحاالت إلى محاكمات جماعية.

10

الخليج أون الين ،مركز التعذيب في الشرق األوسط ،السمعة السيئة تطارد سجون البحرين ،الرابطhttps://cutt.us/fbfPm :
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التوصيات.

حث السلطات البحرينية على اإلفراج غير المشروط والفوري عن جميع المسجونين لمجرد ممارستهم سلميا حقهم
ّ

في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو المعارضة السياسية.

الدعوة إلى مراجعة مستقلة للقضايا التي تتعلق بمن يواجهون عقوبة اإلعدام ،وكذلك العمل على اإللغاء النهائي

ألحكام اإلعدام في المملكة.
الضغط على البحرين إلنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ،والتصدي لثقافة اإلفالت من
العقاب بمحاسبة الجناة المشتبه بهم ،وضمان آليات فعالة للضحايا للحصول على العدالة والتعويض.
حث البحرين على إلغاء الحظر التعسفي الذي تفرضه على أحزاب المعارضة ،ومجموعات المجتمع المدني،
ّ
ووسائل اإلعالم المستقلة ،وتشجيع تطوير الفضاء المدني في البحرين؛
حث الحكومة البحرينية على ضمان احترامها وحمايتها للحق في حرية التعبير واتخاذ الخطوات الالزمة لضمان
ّ
حرية الصحافة؛ وإقناع حكومة البحرين باتخاذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس نحو إصالح العدالة واحترام حقوق
اإلنسان.

اتخاذ مواقف دولية صارمة اتجاه المملكة لدفعها نحو االلتزام بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بأوضاع حقوق االنسان

والتلويح باتخاذ إجراءات عقابية ضد المملكة حال المماطلة وعدم االستجابة.

تعليق بعض االتفاقيات والتعاقدات الدولية مع المملكة وربطها بضرورة حدوث تحسن وإصالح جذري فيما يتعلق
بأوضاع حقوق االنسان وانذارها بأن مواصلة االنتهاكات يضر بحضورها وصورتها وعالقاتها الدولية.

دعوة المملكة إلجراء تعديل تشريعي في كل القوانين التي تسمح بحالة المالحقة والقمع ومصادرة الحريات بما
يتناسب مع المعايير الدولية التي تكفل الحقوق والحريات.

انتهى
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