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البحرين

توحي  التي  الت�رشيعية،  وغري  الت�رشيعية  التدابري  من  عددًا  البحرينية  ال�سلطات  اتخذت 

ب�ساأن االنتهاكات  لتق�سي احلقائق  امل�ستقلة  البحرينية  اللجنة  اأعلنتها  التي  للتو�سيات  با�ستجابتها 

اجل�سيمة حلقوق االإن�سان، التي �سهدتها البالد منذ اندالع االنتفا�سة ال�سعبية من اأجل الدميقراطية 

يف فرباير من عام 2011.

اأو حمدودة االأثر يف معاجلة تلك االنتهاكات،  التدابري يف الغالب االأعم �سكلية  جاءت هذه 

الذي  االأمر  اأخرى؛  مرة  تكرارها  دون  واحليلولة  ملرتكبيها،  العقاب  من  االإفالت  ومنع 

الفعلية  املمار�سات  ج�سدته  التو�سيات،  هذه  وتفعيل  لتبني  جادة  �سيا�سية  اإرادة  غياب  يعك�س 

على االأر�س خالل عام 2012، الذي �سجل ا�ستمرار ممار�سات التعذيب البدين والنف�سي، 

ال�سلمي،  والتظاهر  االحتجاج  اأ�سكال  مع جميع  التعامل  املفرطة يف  القوة  ا�ستخدام  وتوا�سل 

من  يعانون  حيث  ال�سيعة،  يقطنها  التي  املناطق  من  تنطلق  التي  االحتجاجات  تلك  وخا�سة 

مظاهر التمييز املنهجي بحقهم، رغم اأنهم ي�سكلون اأغلبية املواطنني. 

اأخفقت احلكومة اأي�سا يف تنفيذ تو�سيات اللجنة بخ�سو�س معاجلة ق�سايا التمييز على اأ�س�س 

طائفية ومذهبية، غري اأن االإخفاق االأكرب يف تفعيل تو�سيات اللجنة يتبدى على وجه اخل�سو�س 

االنتهاكات  عن  االأمن  اأجهزة  يف  امل�سئولني  كبار  وحماكمة  حما�سبة،  عن  الطرف  غ�س  يف 



حقوق الإن�سان يف العامل العربي 

218

ذوى  ال�ضباط  من  حمدود  عدد  بتقدمي  واالكتفاء   ،2011 عام  خالل  وقعت  التي  اخلطرية 

واملحاكمات  التحقيقات  فاإن  الر�سمية،  للبيانات  للمحاكمة. وطبقا  اجلنود  اأو  ال�سغرية  الرتب 

اإال عن توجيه  القتل والتعذيب مل ت�سفر حتى منت�سف عام 2012  ب�ساأن جرائم  اأجريت  التي 

اتهامات اإىل 21 من رجال ال�رشطة، بينهم عدد من ال�ضباط، اأعالهم برتبة عقيد، ومل يتم 

اإدانة وحب�س �سوى ثالثة منهم حتى ذلك التاريخ1.

االأجهزة  يف  امل�سئولني  لكبار  العقاب  من  االإفالت  �سيا�سة  ا�ستمرار  ظل  يف  فاإنه  ثم  ومن 

االأمنية، ال يبدو غريبا توا�سل اأعمال القتل للمتظاهرين. وقد ر�سدت التقارير يف هذا ال�سدد 

�ضقوط نحو اأربعني قتيال خالل قمع االحتجاجات منذ �ضدور تو�ضيات »اللجنة«، مقارنة بـ 

نتيجة  وقوعها  يرجح  الوفيات،  من  عدد  حدوث  عن  ف�سال  التقرير،  اإ�سدار  قبل  قتيال   52

للتعذيب امل�ست�رشي والذي امتد ليطال االأطفال اأي�سا2. 

فاإن   ،2012 خالل  االإن�سان  حلقوق  اخلطرية  واالنتهاكات  اجلرائم  توا�سل  مع  بالتزامن 

االإن�سان،  الهجوم على منظمات حقوق  بت�سعيد  اقرتنت  تلك اجلرائم  التعتيم على  حماوالت 

�سجنهم،  اإىل  اأدت  تع�سفية  وحماكمات  ملالحقات  االإن�سان  حقوق  مدافعي  اأبرز  وتعري�س 

وامتداد  البالد،  اإىل  الدولية  املنظمات  ممثلي  دخول  ملنع  متعنتة  واإجراءات  تدابري  وبانتهاج 

الرتهيب للمدافعني عن حقوق االإن�سان اإىل حد التهديد بالقتل، وحماولة ت�سويه �سورتهم ب�سبب 

م�ساركتهم يف اأن�سطة االأمم املتحدة، واالإيعاز اإىل حكومات عربية ملنعهم من امل�ساركة يف اأن�سطة 

وامل�سورين  ال�سحفيني  على  متزايدة  اعتداءات  وقعت  كما  اأخرى.  عربية  دول  يف  اإقليمية 

تطال  التي  االنتقادات  للحد من  للرتحيل، وذلك  بع�سهم  تعر�س  الذين  االأجانب  واملرا�سلني 

ال�سلطات.

 31 بحق  تع�سفية  ب�سورة  اجلن�سية  بنزع  قرارات  �سدور  حد  نوفمرب  يف  االأمر  وو�سل 

حتقيق  الأي  االأ�سخا�س  هوؤالء  اإخ�ساع  دون  ومن  البالد  باأمن  اإ�رشارهم  بزعم  �سخ�سا، 

ق�سائي يدينهم3.

االأو�ساع  االأثر- يف معاجلة  اإيجابية -واإن كانت حمدودة  ثمة تطورات  اأن  ينفي  ذلك ال 

املتاأزمة. يتبدى ذلك يف ت�سكيل جلنة وطنية الإنفاذ تو�سيات »اللجنة«، ويف 9 اأبريل اأ�سدر 

تنفيذ  ملتابعة  جهاز  بت�سكيل  االإ�سالمية  وال�سئون  العدل  وزير  بتكليف  قرارا  الوزراء  جمل�س 

1- جهاز متابعة تنفيذ التو�سيات: تقرير املتابعة، يونيو 2012.

http://www.iaa.bh/downloads/bici_followup_report_ar.pdf
الوطني  العمل  جمعية  عن  �سادر  تقرير  العقاب ،  من  االإفالت  �سيا�سة  �سيادة  االإن�سان:  حقوق  مركز   -2

الدميقراطي “وعد”، بتاريخ 8 �سبتمرب 2012.

http://www.aldemokrati.org/details.php?artid=7310
3- البحرين: ال تنزعوا اجلن�سية تع�سفًا، بيان �سادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�س، بتاريخ 8 نوفمرب 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/11/08
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التو�سيات، ليكون حلقة ات�سال بني جميع الوزارات واجلهات احلكومية املعنية بها. وكان 

اأو�ساع  ت�سوية  ويف  االنتهاكات،  ل�سحايا  للتعوي�سات  �سندوق  اإن�ساء  يف  اال�ستجابات  اأبرز 

العاملني املف�سولني تع�سفيا على خلفية اأحداث 20114.

قانوين  على  حمدودة  تعديالت  باإدخال  ال�سلطات  اكتفت  فقد  الت�رشيعي  ال�سعيد  على  اأما 

االإجراءات اجلنائية والعقوبات؛ لتبني تعريف اأكرث �سموال جلرائم التعذيب، واالأخذ مببداأ عدم 

�ضقوط تلك اجلرائم بالتقادم، عالوة على تقليل مدد احلب�س االحتياطي.

الت�رشيعية اكتفت  التعديالت  فاإن  التعبري،  التع�سفية على حريات  القانونية  القيود  رغما عن 

يف  كاذبة  اإ�ساعات  اأو  اأخبار  اأو  بيانات  بث  جترمان  العقوبات،  قانون  من  مادتني  باإلغاء 

اخلارج، وجترم الثانية حيازة اأو توزيع اأو �سنع اأو ل�سق �سور ت�سئ ل�سمعة البالد، واأدخلت 

حيث  كاذبة.  اأخبار  ن�رش  على  تعاقب  التي  القانون،  من   )168( املادة  على  حمدودًا  تعديال 

ا�سرتطت اأن يكون الفعل متعمدًا، وان يرتتب عليه اإحداث �رشر باالأمن الوطني اأو النظام 

العام اأو ال�سحة العامة5.

من  قدرًا  الربملان  متنح  حمدودة،  د�ستورية  تعديالت  اإجراء  اأي�سا   2012 العام  �سهد 

من  الثقة  �سحب  يف  احلق  للربملان  »نظريا«  واأتاح  احلكومة،  اأداء  مراقبة  يف  ال�سالحيات 

وتعيني  احلكومة،  اإعفاء  �سلطة  احلالة  هذه  يف  امللك  منح  الفعلية  الناحية  من  لكنه  احلكومة، 

حكومة جديدة، اأو حل الربملان6.   

ت�ساعد القمع بحق املدافعني عن حقوق الإن�سان :

ظل املدافعون عن حقوق االإن�سان يدفعون ثمنا باهظا جراء ت�سديهم لالنتهاكات املتوا�سلة يف 

البحرين. ففي 6 يناير اأطلقت قامت قوات االأمن قنابل الغاز لتفريق مظاهرة �سلمية للت�سامن 

مع املعتقلني، �سارك فيها نبيل رجب رئي�س مركز البحرين حلقوق االإن�سان. واأثناء م�ساركته 

اإ�سقاطه  بعد  بالهراوات وال�سالح  املربح  بال�رشب  ب�سكل خا�س، واعتدوا عليه  ا�ستهدافه  مت 

علي االأر�س، مما نتج عنه اإ�سابات بليغة يف ج�سده ووجهه، ونقل علي اإثر ذلك اإيل م�ست�سفي 

ال�سلمانية، حيث مت احتجازه وا�ستجوابه، قبل اأن يعود ملنزله يف اليوم التايل.7 ويف 5 مايو 

اأحيل يف  اأثناء عودته من بريوت بعد ور�سة عمل حقوقية. ثم  ال�سلطات نبيل رجب  اعتقلت 

4- جهاز متابعة تنفيذ التو�سيات: تقرير املتابعة، مرجع �سابق.

5-  املرجع ال�سابق.

6- املرجع ال�سابق.

7- البحرين: اعتداء اأثيم على املدافع عن حقوق االإن�سان نبيل رجب، بيان �سادر عن مركز البحرين حلقوق 

االإن�سان، بتاريخ 8 يناير 2012.

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4950
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16 مايو للمحاكمة بتهمة “اإهانة الهيئات النظامية” على خلفية تدويناته عرب �سبكة االإنرتنت8. 

ثم اأعيد اعتقال رجب مرة اأخري يف 6 يونيو بعد يوم واحد من ظهوره على قناة “اجلزيرة” 

االإجنليزية، حيث انتقد غياب اإ�سالحات جادة وا�ستمرار االنتهاكات التي يتعر�س لها �سعب 

البحرين9. ويف 9 يوليو اأدانت املحكمة اجلنائية ال�سغرى رجب بتهمة الت�سهري مبواطنني من 

بلدة املحرق وحكمت عليه بال�سجن ثالثة اأ�سهر10. ويف 16 اأغ�سط�س حكمت عليه املحكمة العليا 

لال�ستئناف باحلب�س ثالث �سنوات بتهمة التجمع غري القانوين، ب�سبب م�ساركته يف التجمعات 

ال�سلمية املطالبة  باحلريات االأ�سا�سية والدميقراطية11، وقد و�سع رجب يف احلب�س االنفرادي، 

اأ�رشته، ومل ي�سمح له باحل�سول على  الهاتفية -دون مراقبة- مع  اإجراء املكاملات  ومنع من 

اإىل  العقوبة  خففت  لكنها  االإدانة،  حكم  التمييز  حمكمة  اأيدت  دي�سمرب   11 ويف  ال�سحف12. 

ال�سجن �سنتني13.

يف  ت�سارك  كانت  بينما  اخلواجة،  زينب  والنا�سطة  املدونة  اعتقال  جرى  فرباير   12 يف 

م�سرية �سلمية باجتاه دوار اللوؤلوؤة يف املنامة، ووجهت اإليها النيابة العامة تهمة “التجمهر غري 

املدافعني  التعبري، واإطالق �رشاح كل  نداء الإنهاء االعتداء على حرية  العامل توجه  اأنحاء  8- 100 منظمة من 

احلقوقيني املعتقلني واملدونني، بيان �سادر عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 18 مايو 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5271
انظر اأي�سا اإيل :

بيان  الق�سف،  حتت  االإن�سان  حقوق  عن  البحرينيون  املدافعون  الديكتاتوريات:  اأ�سواأ  من  االقتبا�س  يتم  عندما 

�سادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان، بتاريخ 7 مايو 2012.

http://www.cihrs.org/?p=2094#
البحرين  تقرير �سادر عن مركز  نبيل رجب،  االإن�سان  البارز عن حقوق  املدافع  اعتقال  اإعادة  البحرين:   -9

حلقوق االإن�سان، بتاريخ 8 يونيو 2012.

 http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5313
10- البحرين: املدافع البارز عن حقوق االإن�سان نبيل رجب يتلقى حكما بال�سجن ملدة ثالثة اأ�سهر نتيجة لكتابته 

على تويرت، بيان �سادر عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 9 يوليو 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5355
11- البحرين: خرباء االأمم املتحدة يطالبون باإنهاء حملة اال�سطهاد �سد املدافعني عن حقوق االإن�سان، تقرير 

�سادر عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 23 اأغ�سط�س 2012.

http://www.bahrainrights.org/ar/node/5400
ال�سجن، ويو�سع يف احلب�س  املعاملة يف  ل�سوء  يتعر�س  نبيل رجب  االإن�سان  املدافع عن حقوق  البحرين:   -12

االنفرادي، بيان �سادر عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 21 اأغ�سط�س 2012.

http://www.bahrainrights.org/ar/node/5399
13- البحرين: االتهامات �سد امُلدافع عن حقوق االإن�سان مثرية للقلق، بيان �سادر عن منظمة هيومن رايت�س 

ووت�س، بتاريخ 3 يانري 2013.

http://www.hrw.org/ar/news/2013/01/03-0
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امل�رشوع الأكرث من خم�سة اأ�سخا�س14. ثم اعتقلت مرة اأخرى يف 21 ابريل خالل احتجاج ندد 

با�ستمرار حب�س اأبيها احلقوقي البارز عبد الهادي اخلواجة. وقد ُوجهت اإىل زينب تهم عرقلة 

حركة ال�ضري، واإهانة اأحد ال�ضباط15. ويف 26 �سبتمرب حكمت عليها املحكمة اجلنائية ال�سغرى 

باحلب�س ملدة �سهرين بتهمة اإتالف منقوالت مملوكة لوزارة الداخلية16، ب�سبب ”متزيق �سور 

ملك البحرين.17“

اأبرز النا�سطني يف حقوق االإن�سان، وهما ناجي  يف 14 فرباير اعتقلت ال�سلطات اثنني من 

يف  الدميقراطية  اأجل  من  لالنتفا�سة  ال�سنوية  الذكرى  تظاهرات  خالل  اجلابر،  وح�سن  فتيل 

البحرين، حيث كانا يوثقان انتهاكات حقوق االإن�سان18.

يف  والتوثيق  الر�سد  م�سئول  املحافظة،  يو�سف  �سيد  االأمن  اأجهزة  اأوقفت  اأبريل،   15 يف 

الدولية  االإن�سان  مراقبة حقوق  منظمة  اأع�ساء  من  واثنني  االإن�سان،  البحرين حلقوق  مركز 

)هيومان رايت�س ووت�س(، وهما توم مالينوف�ضكي، وندمي حوري، ملدة 4 �ساعات قبل اإطالق 

�رشاحهم، وقد جرى توقيفهم عندما كانوا يراقبون احتجاجا �سلميا �سد �سباق »الفورموال 1« 

يف منطقة الدراز، اإحدى القرى يف البحرين.19

حلقوق  البحرين  مركز  عن  �سادر  بيان  اخلواجة،  زينب  االإن�سان  حقوق  عن  املدافعة  اعتقال  البحرين:   -14

االن�سان، بتاريخ 14 فرباير 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5050
15- تاأجيل جل�سة املحكمة يف البحرين ما هو اإال »لعٌب وعبث بحياة النا�سط امل�رشب عن الطعام، بيان �سادر 

عن منظمة العفو الدولية، بتاريخ 23 اأبريل 2012.

http://www.amnesty.org/zh-hant/node/31067
16- حكم باحلب�س ل�سهرين على النا�سطة زينب اخلواجة، جريدة الو�سط البحرينية، 26 �سبتمرب 2012.

http://www.alwasatnews.com/3672/news/read/704499/1.html
وانظر اأي�سا:

البحرين: احلكم على زينب اخلواجة بال�سجن �سهرين، جريدة ال�سفري، 27 �سبتمرب 2012.

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionID=2267&ChannelID=54404&ArticleID=2757
17- البحرين: توا�سل احلملة الق�سائية �سد املدافعني عن حقوق االإن�سان والن�سطاء، تقرير �سادر عن مركز 

البحرين، بتاريخ 17 اأكتوبر 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5484
18- البحرين: اعتقال واحتجاز اثنتني من املدافعني عن حقوق االإن�سان، بيان �سادر عن مركز البحرين حلقوق 

االإن�سان، بتاريخ 16 فرباير 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5065
19- ال�سلطات البحرينية ت�سعد حملتها �سد ن�سطاء حقوق االإن�سان قبل بدء �سباق الفورموال واحد، بيان �سادر 

عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 20 اأبريل 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5201
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ر�سده  اأثناء  عليه  القب�س  بعد  املا�سي  نوفمرب  يف  يومًا   12 احتجازه  مت  قد  املحافظ  وكان 

ملظاهرة معار�سة للحكومة، ثم اأُفرج عنه دون اتهامات.  ويف 17 دي�سمرب قامت قوات االأمن 

بالقب�س عليه ، فيما كان يراقب مظاهرة باملنامة الإحياء ذكرى وفاة اثنني من املتظاهرين يف 

عام 1994. ويف اليوم التايل اتهمه النائب العام بن�رش �سورة على ح�سابه على موقع تويرت 

فيها �ساق ل�سخ�س يظهر اأنه م�ساب بعدة اإ�سابات باخلرطو�س، واأمر باحتجازه ملدة اأ�سبوع 

على ذمة التحقيق. ويف 25 دي�سمرب مت جتديد احتجازه ملدة 15 يومًا بتهمة  “اإذاعة اأخبار كاذبة 

عمدًا”20.-

يف 16 اأكتوبر األقي القب�س على حممد امل�سقطي رئي�س جمعية �سباب البحرين، بتهمة “ال�سغب 

وامل�ساركة يف جتمع غري قانوين”، يف اإ�سارة اإيل م�ساركته باحتجاجات باملنامة يف 12 اأكتوبر، 

وقد اأطلق �رشاحه يف اليوم التايل. جدير بالذكر اأن امل�سقطي تعر�س خالل �سهر �سبتمرب حلملة 

تهديدات  ت�سمنت  جمهولني،  من  هاتفية  مكاملة  ع�رش  اثني  من  اأكرث  تلقى  حيث  الرتهيب  من 

حلياته و�سالمة عائلته، يف اأعقاب مداخلة �سفوية له يف جمل�س حقوق االإن�سان باالأمم املتحدة، 

خالل حلقة نقا�س تركزت حول عمليات الرتهيب بحق مدافعي حقوق االإن�سان يف البحرين21.   

اأبرز  من   13 �رشاح  باإطالق  املطالبة  الدولية  واالحتجاجات  النداءات  من  الرغم  وعلى 

بحقهم  �سدرت  الذين  دميقراطية،  اإ�سالحات  اإىل  الداعني  ال�سيا�سيني  والن�سطاء  احلقوقيني 

للعقوبات،  تنفيذًا  ال�سجون  داخل  فقد ظلوا  ا�ستثنائية،  قبل حمكمة ع�سكرية  اأحكام جائرة من 

التي �سملت ال�سجن املوؤبد لعبد الهادي اخلواجة موؤ�س�س مركز البحرين حلقوق االإن�سان و�ستة 

اآخرين، بينما تراوحت العقوبات بحق الباقني بني ال�سجن ملدة عامني و15 عاما. وعلى الرغم 

اإعادة حماكمة  اإىل  الدولية  واالنتقادات  ال�ضغوط  ا�ضطرت حتت وطاأة  قد  ال�ضلطات  اأن  من 

املتهمني مرة اأخرى، فاإن حمكمة اال�ستئناف اجلنائية العليا اأيدت يف 4 �سبتمرب االأحكام ال�سادرة 

بحق اخلواجة ورفاقه. ومل جتر حتقيقا اأو تعر االنتباه اإىل اأن اإدانتهم م�سبقا ا�ستندت اإىل اأقوال 

واعرتافات انتزعت منهم عنوة نتيجة للتعذيب22. 

20- البحرين: االتهامات �سد امُلدافع عن حقوق االإن�سان مثرية للقلق، مرجع �سابق.

انظر اي�سا:

- مرا�سلون بال حدود »تدين العرقلة املتكررة لتدفق املعلومات يف البحرين، بيان �سادر عن منظمة مرا�سلون 

بال حدود، بتاريخ 28 دي�سمرب 2012.

http://en.rsf.org/bahrein-authorities-use-arrests-expulsion-28-12-2012،43844.html
بيان �سادر عن مركز  والن�سطاء،  االإن�سان  املدافعني عن حقوق  الق�سائية �سد  احلملة  توا�سل  البحرين:   -21

البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 17 اأكتوبر 2012.

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5484
22- يتعني على ال�سلطات البحرينية اإطالق �رشاح �سجناء راأي اإثر �سدور اأحكام ُم�سينة، بيان �سادر عن منظمة 

العفو الدولية، بتاريخ 5 �سبتمرب 2012.
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ويف اإطار حما�رشة احلقوقيني خارج حدود البحرين، منعت ال�سلطات امل�رشية نبيل رجب 

من دخول م�رش يف 21 اأبريل، و�سادرت جواز �سفره، واحتجزته مبطار القاهرة الدويل، 

واأخربته اأنه على قائمة املمنوعني من دخول البالد23. كما ُمنع اأي�سا من دخول م�رش كل من 

ال�سيا�سي  اأبريل، والنا�سط  اأغ�سط�س24. واحلقوقي فالح ربيع يف 24   16 مرمي اخلواجة يف 

قا�سم الها�سمي، والناقد البحريني علي الديري يف وقت �سابق.25

جدير بالذكر اأن التوجه العدواين للحكومة البحرينية جتاه مدافعي حقوق االإن�سان كان اأكرث 

�سفورا خالل فعاليات الدورة 21 ملجل�س حقوق االإن�سان باالأمم املتحدة، حيث تعر�سوا اإىل 

بالقتل والرتهيب،  التهديد  الدورة، مبا يف ذلك  ب�سبب م�ساركتهم يف هذه  انتقامية  ممار�سات 

والعنف  الكراهية  على  للدولة  التابعة  االإعالم  و�سائل  حتري�س  اإىل  باالإ�سافة  والتحر�س، 

�سدهم26.

كما فر�ست ال�سلطات مزيدا من القيود بحق املنظمات الدولية، ومنعتها من دخول البحرين 

مدير  نائب  �سولوم  ريت�سارد  لـ  ال�سماح   ال�سلطات  رف�ست  يناير   8 ففي  منا�سبات.  عدة  يف 

منظمة اأطباء الأجل حقوق االإن�سان، بدخول البالد حل�سور جل�سة اال�ستئناف اخلا�سة بالعاملني 

http://www.amnesty.org/ar/news/bahrain-must-overturn-outrageous-verdict-prisoners-

conscience-2012-09-04
انظر اأي�سا : 

بيان �سادر عن منظمة  بالتعذيب،  املنتزعة  العليا االعرتافات  البحرينية  اأن ترف�س حمكمة اال�ستئناف  - يجب 

هيومن رايت�س ووت�س، بتاريخ 21 يوليو 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/06/21-1
23- ال�سلطات امل�رشية حتتجز النا�سط البحريني نبيل رجب مبطار القاهرة الدويل ومتنع دخوله اإىل م�رش، بيان 

�سادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان، بتاريخ 11 اأبريل 2012.

http://www.cihrs.org/?p=1980
حلقوق  البحرين  مركز  مر�سي،  حممد  الدكتور  العربية،  م�رش  جمهورية  رئي�س  اإىل  مفتوحة  ر�سالة   -24

االإن�سان، 27 اأغ�سط�س 2012.

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5404
بيان �سادر عن  االإن�سان،  املدافعني عن حقوق  للت�سييق على  ال�سوداء يف م�رش  بالقوائم  العمل  ا�ستمرار   -25

مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 25 اأبريل 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5215
26- البحرين: تتعقب الن�سطاء البحرينيني يف جنيف، وتك�سف عن غياب اإرادتها ال�سيا�سية يف االإ�سالح، تقرير 

�سادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان، بتاريخ 20 �سبتمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=4129#
انظر اأي�سا اإىل: 

جنيف/ يتوجب على حكومة البحرين اأن ت�سمن فوًرا وقف التهديدات املوجهة للمدافع عن حقوق االإن�سان حممد 

امل�سقطي، بيان �سادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان، بتاريخ 19 �سبتمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=4072#
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يف املجال الطبي يف حمكمة اال�ستئناف27. كما اأعلنت منظمة اأطباء بال حدود يف 12 اأبريل عن 

اأن فريق عملها ُمنع من دخول البالد، واأن وزارة ال�سحة رف�ست الت�رشيح لها بت�سغيل اأي 

عيادات يف البحرين.28

قمع التجمع ال�سلمي:

ال�سلمية،  والتجمعات  لالحتجاجات  ت�سديها  يف  املفرطة  القوة  ا�ستخدام  ال�سلطات  وا�سلت 

واأف�ضي ا�ضتخدام قنابل الغاز اخلانقة وطلقات اخلرطو�س والر�ضا�س املطاطي اإىل �ضقوط عدد 

من القتلى، ف�سال عن االإ�سابات اجل�سيمة. فقد تويف �سيد ها�سم �سعيد )15 عامًا( عقب اإ�سابته 

جنوب  �سرتة،  يف  االحتجاجات  الأحد  االأمن  قوات  ت�سدي  خالل  للدموع  م�سيل  غاز  بعبوة 

العا�سمة املنامة يوم 31 دي�سمرب 2011. كما توفيت �سلمى حم�سن عبا�س عقب قيام اأحد رجال 

االأمن باإلقاء عبوة غاز م�سيل للدموع داخل منزلها يف قرية بربر عقب تفريق احتجاج �سهدته 

القرية يف 13 يناير 2012.29

يف 20 يناير، تويف يا�سني الع�سفور )14 عامًا( متاأثرا باإ�ساباته بعبوات الغاز امل�سيل للدموع 

التي اأطلقتها قوات االأمن على منزله يف قرية معامري جنوب العا�سمة املنامة. واأ�سارت م�سادر 

حقوقية اإىل اأن نحو 13 قد توفوا منذ فرباير 2011؛ ب�سبب ا�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع �سد 

املتظاهرين، وقذفها داخل منازل املواطنني.30

يف 13 اأبريل تعر�س لالعتداء االأمني اآالف امل�سيعني جلنازة امل�سور اأحمد اإ�سماعيل -الذي 

االإ�سابات بني �سفوف  الع�رشات من  اأيدي عنا�رش م�سلحة جمهولة- حيث وقعت  قتل على 

27- البحرين االعتداء على نا�سط حقوقي، تقرير �سادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�س، بتاريخ 13 يناير 

.2012

http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/13-0
28- البحرين: قرار »اجلائزة الكربى« يتجاهل االنتهاكات، تقرير �سادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�س، 

بتاريخ 14 اأبريل 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/04/14
انظر اأي�سا اإيل الدول االأع�ساء باالأمم املتحدة تطالب ب�سكل جماعي بوقف انتهاكات حقوق االإن�سان يف البحرين، 

تقرير �سادر عن مركز القاهرة لدرا�سات حقوق االإن�سان، بتاريخ 28 يوليو 2012.

http://www.cihrs.org/?p=3141#
29- اأ�سبح ا�ستخدام البحرين للغاز امل�سيل للدموع اأكرث فتكا باملتظاهرين من ذي قبل، تقرير �سادر عن منظمة 

العفو الدولية، بتاريخ 26 يناير 2012.

http://www.amnesty.org/ar/news/bahrain-s-use-tear-gas-against-protesters-increasingly-

deadly-2012-01-26
30- املرجع ال�سابق.
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امل�سيعني31.

يف 14 يونيو مت قمع مظاهرة �سلمية يف قرية عايل. فقامت جمموعة من املتظاهرين باللجوء 

الأحد املنازل يف املنطقة، لالبتعاد عن الغاز امل�سيل للدموع وعن اإطالق النار. ولكن قوات 

وقد  واللكم.  والركل  واالأحزمة  بالهراوات  املتظاهرين  و�رشبت  املنزل،  داهمت  االأمن 

تعر�س �سبي )16 عاما( ممن ُوِجدوا باملنزل اآنذاك لل�رشب واالإهانة، ثم نقلته ال�رشطة اإىل 

�ساحة القرية حيث تعر�س للمزيد من التعذيب وال�رشب، وتهديده باالغت�ساب والقتل32.

ويف 22 يونيو دعت اجلمعيات ال�سيا�سية املعار�سة اخلم�س )وعد– الوفاق– التجمع القومي– 

التجمع الوحدوي– االإخاء(، وهي جمعيات مرخ�سة مل�سرية، اإال اأن رئي�س االأمن العام اأعلن 

منع تلك امل�سرية وحذر من امل�ساركة فيها. ولكن اجلمعيات اأ�رّشت على تنظيمها، فتعر�س 

امل�ساركون فيها الإطالق النار عليهم من م�سافة قريبة جدًا، وبا�ستهداف مبا�رش لالأجزاء العلوية 

من اأج�سادهم، مما نتج عنه اإ�سابات خطرية لعدد من املتظاهرين، كما تعر�س م�سئول الر�سد 

واملتابعة يف مركز البحرين حلقوق االإن�سان  يو�سف املحافظة لل�رشب على يد اأحد اأفراد قوات 

االأمن، وحماولة �رشقة هاتفة النقال.33

الغازات  وا�ستخدمت  بوري،  منطقة  يف  �سلمية  مل�سرية  االأمن  قوات  ت�سدت  يونيو   27 يف 

النا�سطة  بينهم  املتظاهرين،  اأوقع عدًدا من االإ�سابات بني  اخلانقة وطلقات اخلرطو�س، مما 

م�ساعدة  دون  ال�سري  على  قدرتها  اأعاقت  بك�سور،  اأ�سيبت  التي  اخلواجة،  زينب  احلقوقية 

يف  املعار�سة  ال�سيا�سية  للجمعيات  م�سرية  مبنع  االأمن  قوات  قامت  يونيو   29 ويف  عكازين. 

�سارع البديع، حيث طوقت املنطقة، واعتدت على كل من ُوِجد يف ال�سوارع وفر�ست حظر 

اآخر  واأ�سيب عدد  املربح،  لل�رشب  املواطنني  تعر�س خالله ع�رشات  جتول غري ر�سمي، 

بجروح نتيجة ال�ستخدام طلقات اخلرطو�س34.

ر�سا�س  بطلقات  وامل�سابني  اجلرحى  ع�رشات  املتظاهرين:  �سد  بالت�سعيد  الداخلية  وزير  تهديدات  بعد   -31

ال�سيد )ال�سوزن( ال يح�سلون على العالج الالزم، بيان �سادر عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 

19 اأبريل 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5198
مركز  عن  �سادر  تقرير  العامة،  النيابة  من  وبتغطية  املعتقلني  �سد  التعذيب  ممار�سة  ا�ستمرار  البحرين:   -32

البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 21 يوليو 2012.

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5359
اإيذاء ج�سدي تقرتب من الت�سفية اجل�سدية،  اأ�سكااًل عنيفة وحماوالت  33- ا�ستهداف الن�سطاء يف البحرين يتخذ 

تقرير �سادر عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 6 يوليو 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5347
34- املرجع ال�سابق.
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يف 21 �ضبتمرب ا�ضتخدمت ال�ضلطات العنف املفرط لتفريق تظاهرة �ضلمية يف املنامة دعا لها 

“ائتالف �سباب 14 فرباير”، للمطالبة باإ�سالحات �سيا�سية واجتماعية، والت�سامن مع عدد من 
املعتقلني بال�ضجون، مما اأدى اإىل �ضقوط بع�س امل�ضابني واعتقال عدد اآخر. ويف 23 �سبتمرب مت 

تقدمي 29  من املعتقلني اإىل النيابة العامة، حيث قررت احتجازهم �سهر على ذمة التحقيق35.

انتهاكات حرية الراأي والتعبري:

املعار�ضني  التعبري واالإعالم وعلى منتقدي احلكومة من  ال�ضغوط على حريات  توا�ضلت 

ال�ضيا�ضيني. وتزايدت ال�ضغوط على ال�ضحفيني، مبا يف ذلك االأجانب؛ بهدف التعتيم اإعالميا 

االحتجاز  طال  كما  ال�سلمي،  والتجمع  االحتجاج  اأ�سكال  على  املتوا�سلة  االعتداءات  على 

ال�سيا�سيني  والنا�سطني  ال�سحفيني  من  عدًدا  اجل�سدية  واالعتداءات  الق�سائية  واملالحقات 

اإ�سابته  اإثر  مار�س،   31 يف  م�رشعه  ح�سني  اإ�سماعيل  اأحمد  ال�سحفي  لقي  فقد  املعار�سني. 

)جنوب  �سلماباد  قرية  يف  املتظاهرين  �سد  االأمن  قوات  انتهاكات  ت�سويره  اأثناء  بالر�سا�س 

غرب العا�سمة(36. كما تعر�س امل�سور مازن مهدي يف 3 يناير لالعتداء، عندما كان يقوم 

بتغطية مظاهرة اأمام مقر ال�رشطة املركزية يف �سماهيج )�سمال �رشق املنامة( 37.

واعتدت قوات مكافحة ال�سغب على ال�سحفي اأحمد البو�سطة بال�رشب وال�سب اأثناء تغطيته 

م�سرية احتجاجية يف املنامة يف 8 اأبريل38.

البالد، وذلك  تاأ�سرية لدخول  اأجانب للح�سول على  ال�سلطات طلبات 6 �سحفيني  رف�ست 

�سحيفة  من  كري�ستوف  نيكوال�س  بينهم  ال�سعبية،  لالنتفا�سة  االأوىل  ال�سنوية  الذكرى  ع�سية 

“نيويورك تاميز” وال�سحفيان اآدم ب. اإيليك وكري�ستني ت�سيك من �سحيفة “كري�ستيان �ساين�س 
مونيتور”، وكارا �سويفت من حمطة “بي بي �سي” واأليك�س دميالر- مورغان من �سحيفة 

35- البحرين توا�سل ا�ستخدام القوة املفرطة كرد وحيد على االحتجاجات املطالبة بالدميقراطية ، بيان �سادر 

عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 23 �سبتمرب 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5446
36- البحرين: مقتل مواطن �سحفي من قبل مدنيني م�سلحني تابعني اإىل القوات االأمنية البحرينية، بيان �سادر 

عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 31 مار�س 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5143
بال  مرا�سلون  منظمة  عن  �سادر  بيان  ال�سلطة،  وعود  من  بالرغم  ال�سحفيني  �سد  االعتداءات  ا�ستمرار   -37

حدود، بتاريخ 7 يناير 2012.

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32162
ال�سحفيني يف  ا�ستهداف  البو�سطة �سمن م�سل�سل  اأحمد  ال�سحفي  البحرينية: االعتداء على  ال�سحافة  38- رابطة 

عا�سمة قمع احلريات، بيان �سادر عن رابطة ال�سحافة البحرينية، بتاريخ 9 اأبريل 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5168
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“وول �سرتيت جورنال”، وجريج كارل�سرتوم من قناة “اجلزيرة“39.

املناه�سة  التظاهرات  تغطية  يحاولون  كانوا  دوليني،  �سحفيني   7 ال�سلطات  احتجزت  كما 

اأبريل،   22 يوم  املنامة  يف   ”1 “فورميوال  الدويل  ال�سيارات  �سباق  تنظيم  ع�سية  للحكومة 

وقامت برتحيل اثنني منهم خارج البالد، وهما مرا�سالن للقناة التلفزيونية الربيطانية الرابعة، 

اأي�سا ال�سحفي حممد ح�سن الذي يعمل مع عدة  من بينهم  “ذا �سنداي تليجراف”.  و�سحيفة 

حيث  ذلك؛  من  يومني  قبل  واحتجازه  العتداء  تعر�س  قد  كان  الذي  دولية،  اإعالم  و�سائل 

مع  يعملون  يعمل مع �سحفيني  كان  بينما  والركل  لل�رشب  بقنبلة �سوتية، وتعر�س  اأ�سيب 

وكالة البث الربيطانية “اآي تي اإن”40.

االأملانية”  االأنباء  “وكالة  ال�سلطات باحتجاز مازن مهدي، م�سور  ويف 28 دي�سمرب قامت 

الأكرث من �ساعتني، اأثناء تغطيته ملظاهرات �سعبية يف بلدة �سار )10 كيلومرت غرب العا�سمة(41.

املبا�رش؛  البث  �سيما مواقع  امل�ستقلة، وال  االإخبارية  املواقع  قامت احلكومة بحجب عدد من 

حجب  مت  حيث  البحرين”.  مملكة  يف  االإجراء  املرعية  والقواعد  القوانني  “انتهاكها  بدعوى 

موقع live973.info الذي يبث �سورًا حية ملظاهرات جماعات املعار�سة. و�سفحة “الوفاق 

اأي�سًا بحجب  ال�سلطات  قامت  ال�سمعي. ، كما  املبا�رش  النقل  اليف” mixlr.com من موقع 

الو�سول اإىل ال�سفحة اجلديدة من موقع” mixlr.com �ساحة احلرية”42، وتطبيقات موقع 

اليف �ستي�سن على الهاتف الذكي واالآيباد من البحرين، علمًا باأن هذه التطبيقات ت�سمح ببث 

قنوات تلفزيونية43.

اعتقلت ال�سلطات املخرج الفنان يا�رش نا�رش العبا�سي يف 2 يونيو، وتعر�س لل�رشب املربح 

من قبل قوات االأم،. واأمرت النيابة العامة باحتجازه حتفظيًا ملدة 15 يوما على ذمة التحقيق، 

39- يجب على ال�سلطات البحرينية اأن ت�سمح بدخول ال�سحفيني اإىل البالد، بيان �سادر عن جلنة حماية ال�سحفيني 

»ايفك�س«، بتاريخ 9 فرباير 2012.

http://www.ifex.org/bahrain/2012/02/09/journalists_denied_entry/ar/

40- البحرين تقمع التغطية ال�سحفية على هام�س �سباقات فورموال 1 لل�سيارات، بيان �سادر عن جلنة حماية 

ال�سحفيني، بتاريخ 23 اأبريل 2012.

http://cpj.org/ar/2012/04/019234.php
41- مرا�سلون بال حدود »تدين العرقلة املتكررة لتدفق املعلومات يف البحرين، مرجع �سابق.

تاأ�سرية  من  اأجانب  �سحفيني  حرمان  البحرين،  يف  لالنتفا�سة  االأوىل  ال�سنوية  الذكرى  ع�سية  البحرين:   -42

دخول، بيان �سادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود، بتاريخ 10 فرباير 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5043
 13 الثالثاء   -  3475 العدد  البحرينية،  الو�سط  جريدة  لالإنرتنت،  املعادية  الدول  لقائمة  تن�سم  البحرين   -43

مار�س 2012.

http://www.alwasatnews.com/3475/news/read/642814/1.html
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بذريعة م�ساركته يف م�سرية غري خمطر عنها44.

دينار   100 قدرها  غرامة  بت�سديد  اأبريل   19 يف  ق�ضائيا  حكما  خليفة  رمي  ال�ضحفية  وتلقت 

بحريني، وتعوي�س قدره 500 دينار بحريني، بعد اإدانتها بتهمتي الت�سهري واالعتداء اجل�سدي 

موؤيدين  �ضد  ق�ضائية  دعوى  رفعت  قد  خليفة  رمي  وكانت  للحكومة،  موالية  عنا�رش  على 

للحكومة اأبرحوها �رشبًا، وتوجهوا اإليها باالإهانات يف فرباير 201145. 

اأثناء  بها  اأدىل  تعليقات  اأعقاب  يف  ر�سي  اأحمد  ال�سحفي  ال�سلطات  اعتقلت  مايو   17 ويف 

مقابالت �سحفية، انتقد فيها االحتاد املقرتح بني اململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين46. 

واأفرجت ال�سلطات عنه بعد اأربعة اأ�سهر47.

ال�سيد يو�سف قدرت  املعار�سة  الوطني  االإخاء  اأمني عام جمعية  نائب  اختطاف  كما جري 

اأمر الله، بوا�سطة عنا�رش مدنية - يرجح مركز البحرين حلقوق االإن�سان اأنها تابعة لوزارة 

اأ�رشة  اأن  بالذكر  يو�سف موايل، جدير  املواطن  ت�سييع  اأثناء م�ساركته يف مرا�سيم   - الداخلية 

مواىل رف�ست رواية وزارة الداخلية القائلة اإنها وجدت جثته بعد اختفائه يف ظروف غام�سة، 

واتهمت االأ�رشة ال�سلطات بتعذيبه حتى املوت. كذلك اعتقل النا�سط يف جمعية الوفاق وهيب 

اأ�سابيع قليلة من تناوله يف  اأ�سباب، بعد  اإبداء  ال�سويخ بعد مداهمة منزله  فجر 23 يناير دون 

خطاب علني ق�سية العمال املف�سولني الأ�سباب �سيا�سية48.

ا�ستمرار ممار�سات التعذيب:

القب�س  اإجراءات  واأثناء  املحتجزين،  قائمة بحق  البدين  التعذيب واالإيذاء  ظلت ممار�سات 

على املتظاهرين واملحتجني. وميكن القول اإن هذه املمار�سات �سهدت تطورًا نوعيا بامتدادها 

االإعالميني والت�سييق على  ا�ستهداف  البحرينية  ال�سلطات  ا�ستمرار  البحرينية حول  ال�سحافة  بيان رابطة   -44

حرية التعبري، مركز البحرين حلقوق االإن�سان، 11 يونيو 2012.

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5314
45- مرا�سلون بال حدود: البحرين: ا�ستمرار احلكومة يف تكميم ال�سحافة، بيان �سادر عن منظمة مرا�سلون بال 

حدود، بتاريخ 20 اأبريل 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5225
46- ال�سلطات البحرينية تعتقل �سحفيًا ناقدًا، بيان �سادر عن جلنة حماية ال�سحفيني، بتاريخ 17 مايو 2012.

http://www.cpj.org/ar/2012/05/019905.php
47- ال�سلطات االأمنية تفرج عن ال�سحفي اأحمد ر�سي، جريدة الو�سط البحرينية، 21 �سبتمرب 2012.

http://www.alwasatnews.com/3667/news/read/703190/1.html
48- ا�ستمرار ا�ستهداف الن�سطاء: اعتقال نائب اأمني عام جمعية االإخاء ونا�سط يف جمعية الوفاق الوطني، بيان 

�سادر عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 23 يناير 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/4990
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على نطاق وا�سع اإىل االأطفال ، كما وقعت حاالت وفاة يرجح حدوثها نتيجة للتعذيب، ومع 

ذلك مل ت�سهد البالد اإجراءات جادة لتعقب وحما�سبة مرتكبي جرائم التعذيب.

ويتعر�س ال�سجناء ال�سيا�سيون ملعاملة �سيئة وقا�سية قبل وبعد ال�سماح لهم بتلقي زيارات من 

اأفراد العائلة. فقبل و�سول العائلة، يتم اإجبار هوؤالء ال�سجناء على الوقوف ملدة ت�سل اإىل �ست 

�ساعات، مع�سوبي العينني ومقيدي اليدين، دون طعام اأو ماء، وغالبا يف نف�س الغرفة التي 

يذكرون باأنهم قد تعر�سوا فيها الأ�سكال اأخرى من التعذيب يف بداية اعتقالهم. كما ال ي�سمح 

التوقف عن هذه  ال�سجناء  اأ�رش  نتيجة لذلك قررت بع�س  الوقت.  ال�سالة خالل هذا  لل�سجناء 

الزيارات يف 22 نوفمرب احتجاجا على املعاملة القا�سية التي يتعر�س لها ذويهم.49 

يف 13 يناير اأعلنت وزارة الداخلية العثور على جثة ال�ساب يو�سف اأحمد موايل يف جزر 

ابنها،  اختفاء  ب�ساأن  ببالغ  تقدمت  قد  والدته  وكانت  اختفائه،  من  اأيام  خم�سة  بعد  “اأمواج” 
واأبلغها اأحد ال�ضباط مبركز �رشطة �ضماهيج بوجوده مببني التحقيقات. وبعد االإعالن الر�ضمي 

عن اكت�ساف جثته والتعرف عليها من جانب اأ�رشته، اأكدت االأ�رشة وجود اآثار تعذيب على 

اأجزاء خمتلفة  الراأ�س ورقبة ال�سحية، وعالمات حرق بال�سجائر على يديه، وكدمات على 

من اجل�سم50.

بعد  يناير، وذلك  يعقوب )19عامًا( يف 27  اإبراهيم  اعتقاله، تويف حممد  �ساعات من  بعد 

اأكدوا  عيان  �سهود  اإفادة  بح�سب  �سرتة،  قريبة من مركز �رشطة  �ساحة  لل�رشب يف  تعر�سه 

دفنه  قبل  ج�سده  متفرقة من  اأنحاء  على  و�سوهدت  قبل 15- 20 �رشطيا.  من  عليه  االعتداء 

كدمات وجروح قطعية51.

يف 3 يناير قامت ال�رشطة باعتقال الطالب والنا�سط ال�سيا�سي ح�سن عون من املعهد التعليمي، 

وتعر�س الأ�سكال من التعذيب، �سملت ال�رشب بخرطوم على قدميه، واإجباره على الوقوف 

الأكرث من 11 �ساعة، وجتريده من مالب�سه، وهتك عر�سه باإدخال خرطوم مياه يف �رشجه52.

49- �سجناء �سيا�سيون يتعر�سون ملعاملة �سيئة وقا�سية قبل و بعد الزيارات، تقرير �سادر عن مركز البحرين 

حلقوق االن�سان، بتاريخ 21 نوفمرب 2012.

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5543
حلقوق  البحرين  مركز  عن  �سادر  بيان  التعذيب،  حتت  مقتول  اإنه  تقول  وعائلته  �ساب  وفاة  البحرين:   -50

االإن�سان، بتاريخ 14 يناير 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/4973
51- قوات االأمن البحرينية توا�سل ممار�سة التعذيب املمنهج بحق املتظاهرين يف مراكز احتجاز ر�سمية واأخرى 

غري ر�سمية، تقرير �سادر عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 9 مار�س 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5107
52- نداء عاجل: حياة ح�سن عون يف خطر، بيان �سادر عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 4 يناير 2012. 

http://www.bchr.net/ar/node/4957
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قرية  يف  مظاهرة  اأثناء  اأ�سخا�س   5 باعتقال  ال�سغب  مكافحة  �رشطة  قامت  فرباير   11 يف 

“�سناب�س”، ثم حتويلهم اإىل مركز اعتقال غري ر�سمي. حيث جرى االعتداء عليهم بال�رشب، 
و�سفعهم واإهانة مذهبهم ال�سيعي، وتقييدهم واإلقاوؤهم يف حو�س �سباحة، مع التهديد ب�سعقهم 

بالكهرباء. ويف 17 اأبريل اعتقلت ال�رشطة جمموعة من ال�سباب، بينهم 7 اأطفال، واعتدت 

عليهم بال�رشب، وهددتهم باالغت�ساب ب�سبب م�ساركتهم يف التظاهرات االحتجاجية53.

يف 14 اأبريل اعتقل من�سور اجلمري مع جمموعة من املتظاهرين، جدير بالذكر اأن من�سور 

)16 عاما(، ي�سهم يف توثيق انتهاكات حقوق االإن�سان �سد املتظاهرين يف القرى ال�سيعية، وقد 

تعر�س للتعذيب وال�رشب يف ال�سجن بعد اعتقاله.54

كما طالت ممار�سات تعذيب مماثلة الطفل �سيد يا�سني �سرب )13 عاما( والطفل عبد الكرمي 

ح�سن اللذين اعتقال اأثناء ا�ستباكات بني ال�رشطة واملتظاهرين يف 29 اأبريل55. 

وتعر�س ال�سيد ها�سم �سلمان جمعة )18 عاما( للتعذيب اأي�سا بعد اعتقاله يف يونيو، اإثر هجوم 

قوات مكافحة ال�سغب على قرية املالكية. وقد نقل اإىل مبنى البلدية يف قرية كرزكان، حيث 

تعر�س لل�رشب بالهراوات و�سكب املاء عليه، و�سعقه بالكهرباء على ظهره 7 مرات، ثم 

األقوا به يف مزرعة مهجورة.56

ال�سغب.  مكافحة  �رشطة  قبل  من  لالقتحام  اجلاف  احلو�س  �سجن  تعر�س  نوفمرب   27 يف 

ال�سيا�سيني  ال�سجناء  ظروف  تناول  ال�سمري“  اأ�رشى  “ائتالف  عن  بيان  �سدور  اأعقاب  يف 

البحرينيني، وتعهد باملطالبة بحقوقهم. وقد انقطع ات�سال اأ�رش املعتقلني مع اأبنائهم يف ال�سجن 

منذ ذلك اليوم.57

كما تعر�س عدنان املن�سي املعتقل منذ 30 مايو للتعذيب البدين ال�سديد، مبا يف ذلك االعتداءات 

ووت�س،  رايت�س  هيومن  منظمة  عن  �سادر  تقرير  باالإ�سالح،  التعهدات  رغم  بوح�سية  تتعامل  ال�رشطة   -53

بتاريخ 29 اأبريل 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/04/29
54- ال�سلطات البحرينية ت�سعد حملتها �سد ن�سطاء حقوق االإن�سان قبل بدء �سباق الفورموال واحد، بيان �سادر 

من مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 20 اأبريل 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5201
55- البحرين: اأطفال يف الثالثة ع�رشة من العمر رهن االحتجاز والتعذيب و�سحية للتهم التع�سفية، بيان �سادر 

عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 3 مايو 2012.

http://www.bchr.net/ar/node/5239
مركز  عن  �سادر  تقرير  العامة،  النيابة  من  وبتغطية  املعتقلني  �سد  التعذيب  ممار�سة  ا�ستمرار  البحرين:   -56

البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 21 يوليو 2012.

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5359
بيان  �سجن احلو�س اجلاف،  ال�سيا�سيني يف  ال�سجناء  تهديد و �رشب  و  انتهاكات،  تقارير عن  البحرين:   -57

�سادر عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 2 دي�سمرب 2012.

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5545
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اجلن�سية، وحرمانه من العالج الطبي املالئم، واإجباره على الوقوف يف ال�سم�س، ومنعه من 

عدنان  حمامية  وقدمت  املاء.  من  احلرمان  اإىل  باالإ�سافة  اال�سرتاحة،  غرفة  اإىل  الو�سول 

تقريرا عن موكلها باأنه “تعر�س لالغت�ساب من قبل م�سئولني يف وزارة الداخلية مما ت�سبب له 

بنزيف حاد يف منطقة ال�رشج”. كما تعر�س لل�رشب املربح على الراأ�س مما ت�سبب يف اإ�سابته 

ب�سلل موؤقت و�سداع دائم. وب�سبب تردي الو�سع ال�سحي للمن�سي، فقد �سقط فاقدا للوعي، 

ومت نقله ايل جممع ال�سلمانية الطبي لتلقي العالج58.

التمييز �سد ال�سيعة:

مل تتخذ ال�سلطات اإجراءات جادة الإنهاء مظاهر التمييز املنهج على اأ�س�س مذهبية �سد املواطنني 

بتو�سيات  التزامها  اإظهار  معر�س  يف  ال�سلطات  واكتفت  ال�سيعي،  املذهب  يعتنقون  الذين 

واملذهبي.  الطائفي  الكره  نزعات  اإ�ساعة  ملنع  تدريبية  برامج  تبنيها  اإىل  باالإ�سارة  “اللجنة” 
واأولت اهتماما حمدودًا برتميم دور العبادة اخلا�سة بال�سيعة، والتي ت�رشرت ب�سورة كبرية 

جراء امل�سادمات التي وقعت منذ اندالع االنتفا�سة ال�سعبية الدميقراطية يف فرباير 2011.

ورغم تاأكيدات احلكومة باإنهاء م�ساكل غالبية املف�سولني من اأعمالهم، فال يزال جمموعة من 

املف�سولني من االأغلبية ال�سيعية ينتظرون اإعادتهم اإىل عملهم. ووفقًا مل�سادر النقابات العمالية 

البحرينية، فقد ُطلب من العديد ممن �سمح لهم بالعودة اإىل وظائفهم التوقيع على تعهدات بعدم 

العودة اإىل االحتجاج مرة اأخرى، وتعر�ضوا ل�ضغوط كي يتوقفوا عن اأن�ضطتهم النقابية، اإ�ضافة 

اإىل الطلب منهم يف بع�س االأحيان القيام باأعمال ووظائف اأخرى غري وظائفهم االأ�سلية.59

اأوقفت  يوليو   27 ففي  االأمن.  رجال  من  لالإهانة  يتعر�سون  ال�سيعة  الدين  رجال  مازال 

دورية اأمنية ال�سيخ اإبراهيم علي نا�رش ال�سفا - مدير حوزة الغدير، وهي مدر�سة دينية خا�سة 

اأجربوه على خلع عمامته  ملنزله يف منطقة �سرتة، حيث  – بينما كان عائدا  ال�سيعة  بامل�سلمني 

ال�سهابي،  جواد  ال�سيخ حممد  مع  االأمر  تكرر  يوليو   29 ويف  اال�ستهزاء.60  �سحكات  و�سط 

مدير حوزة االإمام الباقر61.

اأثناء  58- املعتقل عدنان املن�سي يعاين �سلال موؤقتا ب�سبب التعذيب ال�سديد و النزيف الناجم عن االعتداء اجلن�سي 

ال�سجن، بيان �سادر عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 7 نوفمرب 2012.

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5530
الدولية، بتاريخ 13  العفو  املنال، بيان �سادر عن منظمة  امل�ساءلة بعيدة  البحرين: عام م�سى، مازالت   -59

فرباير 2012.

http://www.amnesty.org/ar/news/bahrain-one-year-accountability-remains-distant-

aspiration-2012-02-13
60- مركز البحرين يطالب ال�سلطات يف البحرين بوقف م�سل�سل التاأجيج الطائفي املمنهج والت�سييق على احلريات 

الدينية، بيان �سادر عن مركز البحرين حلقوق االإن�سان، بتاريخ 9 اأغ�سط�س 2012.

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5378
61- املرجع ال�سابق.
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