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كتابة ونشر:

»سالم« للديمقراطّية وحقوق اإلنسان

info@salam-dhr.org

SALAMDHR1

تصميم:

salam_dhr



من نحن:

ســالم للّديمقراطّيــة وحقــوق اإلنســان )SALAM-DHR( منّظمــة غيــر حكومّيــة وغيــر 
ــة، تســعى إلــى الحفــاظ علــى المبــادئ العالمّيــة للكرامــة واالحتــرام مــن خــالل  ربحّي

ــة وحقــوق اإلنســان. حمايــة الّديمقراطّي

فــي ســعيها لتحقيــق هــذه الّرؤيــة، تهــدف منّظمــة »ســالم« للّتأثيــر علــى الحكومــات 
األوروبيــة واألمــم المّتحــدة لتحســين الوضــع الحقوقــي فــي الّشــرق األوســط، 

ــة. ــز الوعــي بحقــوق اإلنســان والّديمقراطّي وتعزي

وإصــدار  والّتحليــل،  بالّرصــد  »ســالم«  منظمــة  تقــوم  األهــداف،  هــذه  لتحقيــق 
الّتقاريــر، وتقــّدم توصيــات بشــأن الّسياســات والّتشــريعات، وتنّظــم حمــالت الّدعوة، 

ــة. ــات فّعال ــي تحالف ــة، وتبن ــم دورات تدريبّي وتقي

تســاهم منّظمــة »ســالم« بفعالّيــة فــي الّتعــاون الّدولــي مــن أجــل حقــوق اإلنســان 
ــة، بمــا فــي ذلــك إصــدار تقاريــر بديلــة عــن مواضيــع حقــوق اإلنســان  والّديمقراطّي
الّرئيســّية، وتنســيق االئتالفــات، والّضغــط مــن أجــل إصــالح المؤسســات الّرســمّية 
الخاطئــة، وتوضيــح مواقــف المنّظمــات غيــر الحكومّيــة فــي مجلــس حقــوق اإلنســان 

التابــع لألمــم المتحــدة، البرلمــان األوروبــي، والهيئــات المحّلّيــة المختلفــة.

مختلــف  حــول  واالستفســارات  المالحظــات  بجميــع  »ســالم«  منظمــة  ترّحــب 
الحقوقّيــة. والقضايــا  المواضيــع 
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ــر الســنوي التطــورات الرئيســية المتعلقــة بحقــوق اإلنســان فــي  ــع هــذا التقري يتاب
ــام 2018. ــن ويســتعرضها طــوال ع البحري

خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، اســتخدمت الســلطات البحرينيــة مجموعــة واســعة 
مــن التكتيــكات القمعيــة ضــد المواطنيــن فــي البحريــن وخارجهــا، تشــمل هــذه علــى 

ســبيل المثــال ال الحصــر:

- االعتقــال التعســفي والمالحقــة القضائيــة والســجن بحــق أولئــك الذيــن يمارســون 
ببســاطة حقهــم فــي حريــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات والتجمــع

- أشــكال مــن المضايقــات والقيــود المفروضــة علــى أولئــك الذيــن يمارســون هــذه 
الحقــوق، بمــا فــي ذلــك منــع الســفر

- إسقاط الجنسية، مما يجعل مئات األفراد عديمي الجنسية

- أحكام اإلعدام

- التعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز االحتجاز

من حيث الحجم، شهد العديد من هذه االنتهاكات ارتفاًعا حاًدا في عام 2018:

- تــم تجريــد 298 بحرينًيــا مــن جنســيتهم فــي عــام 2018. ويضاعــف هــذا العــدد 
تقريًبــا المســقطة جنســيتهم فــي العــام 2017 عندمــا تــم اســقاط 156 جنســية، 
ــر فــي عــام واحــد منــذ أن أصبحــت هــذه الممارســة مســتخدمة  ويمثــل العــدد األكب

بشــكل كبيــر منــذ عــام 2012.

- تــم إصــدار 26 حكــم باإلعــدام فــي عــام 2018 )تغيــرت خمســة أحــكام فــي وقــت 
الحــق(. وقــد تضاعــف هــذا العــدد عــن العــام 2017 عندمــا صــدر 12 حكمــا واســتأنفت 
الســلطات البحرينيــة خــالل ذلــك العــام ممارســة تنفيــذ أحــكام اإلعــدام. يوجــد حاليــًا 

24 شــخصًا ينتظــر تنفيــذ حكــم اإلعــدام، وجميعهــم معرضــون لخطــر التنفيــذ.
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تميزت االنتهاكات األخرى بأهميتها األوسع:

- الحكــم علــى الزعيــم السياســي البــارز الشــيخ علــي ســلمان بالســجن مــدى الحيــاة 
فــي نوفمبــر، بعدمــا أن تــم تبرئتــه فــي محكمــة أول درجــة.

ــي  ــع البحرين ــه خمــس ســنوات ضــد المداف ــا مدت ــدت محكمــة االســتئناف حكًم - أي
البــارز نبيــل رجــب. وقــد أيــدت محكمــة النقــض )التمييــز( هــذا األمــر مــرة أخــرى فــي 

31 ديســمبر.

- مــع وجــود الكثيــر مــن نشــطاء المجتمــع المدنــي البحرينــي اآلن وراء القضبــان 
بشــكل تعســفي، بمــا فــي ذلــك نشــطاء حقــوق اإلنســان وشــخصيات سياســية 
معارضــة وصحفييــن ورجــال ديــن، اســتمرت االنتهــاكات ضدهــم بشــكل تعذيــب 

وســوء معاملــة فــي الســجون ومراكــز االحتجــاز.

طــوال عــام 2018 كانــت هنــاك روايــات ال حصــر لهــا عــن أشــكال مختلفــة مــن التعذيــب 
وســوء المعاملــة ضــد الســجناء السياســيين، بمــا فــي ذلــك االعتــداء الجســدي 
واالغتصــاب والحرمــان مــن الرعايــة الطبيــة العاجلــة. وقــد حــدث هــذا إلــى عــدد كبيــر 
فــي ســجن جــو، ومركــز احتجــاز الحــوض الجــاف، ومركــز احتجــاز نســاء مدينــة عيســى.

إن االنتخابــات البرلمانيــة التــي جــرت فــي نوفمبــر ســلطت الضــوء علــى المســاحة 
واســتبعاد  البحريــن  فــي  المدنــي  المجتمــع  علــى  متزايــد  بشــكل  المحظــورة 

السياســية: المعارضــة 

- فــي أعقــاب حــّل الحزبيــن السياســيين الرئيســيين فــي البحريــن علــى مــدى العاميــن 
ــزاب مــن  ــى هــذه األح ــو أي شــخص ينتمــي إل ــل فــي يوني ــن، حظــر تعدي الماضيي
الترّشــح لمنصــب سياســي، وكذلــك األفــراد الذيــن أدينــوا بالســجن ألكثــر مــن ســتة 

أشــهر. هــذه الشــروط تقيــد تقريبــا كل شــخصيات المعارضــة مــن الترشــح. 

- وعــالوة علــى ذلــك، شــهدت الفتــرة التــي ســبقت االنتخابــات العديــد مــن أشــكال 
وتميــزت  الكراهيــة،  وخطــاب  واالعتقــال  االســتدعاء  ذلــك  فــي  بمــا  الترهيــب، 
االنتخابــات نفســها بمخالفــات شــديدة، بمــا فــي ذلــك بنيــة تحتيــة انتخابيــة غيــر عادلــة.
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فــي ضــوء هــذه االنتهــاكات، يمكــن القــول إن البحريــن شــهدت تدهــوًرا فــي أوضــاع 
حقــوق اإلنســان فــي عــام 2018، وهــو اســتمرار للقمــع المســتمر منــذ عــام 2011، 

والــذي كان شــديًدا بشــكل خــاص منــذ يونيــو 2016.

وعلــى الرغــم مــن هــذا القمــع، ال يــزال النظــام يــروج عــن نفســه كدولــة علــى طريــق 
اإلصــالح تحســن االمتثــال لحقــوق اإلنســان. علــى ســبيل المثــال، يشــير النظــام إلــى 
مختلــف هيئــات الرقابــة التــي تــم تأسيســها بعــد عــام 2011، بمــا فــي ذلــك األمانــة 
العامــة للتظلمــات، وعقــد االنتخابــات البرلمانيــة لعــام 2018، وعضويــة البحريــن فــي 
ــر 2018، بأنهــا عالمــات  ــع لألمــم المتحــدة فــي أكتوب مجلــس حقــوق اإلنســان التاب

علــى التزامــه بالديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان.

وحيــث أن هــذا التقريــر، كمــا أظهــرت منظمــات أخــرى، يثبــت بــأن هــذا التصــور بعيــد 
كل البعــد عــن الواقــع. وعلــى الرغــم مــن المخــاوف المتزايــدة مــن مختلــف المنظمات 
غيــر الحكوميــة والهيئــات الدوليــة، والجهــد الكبيــر لشــبكات الدعــم التــي تعمــل علــى 
ملــف البحريــن بهــدف تســليط الضــوء وإبــراز هــذه القضايــا، إال أن وضــع حقــوق 

اإلنســان فــي البحريــن يشــهد تدهــورا بشــكل ســنوي.

إن تفســير هــذا التدهــور قــد ينطــوي علــى النظــر إلــى أجهــزة الدولــة القمعيــة 
واألمنيــة،  الطائفيــة  الروايــات  واســتخدام  االســتبدادي،  الحكــم  اســتمرار  وإلــى 
وأخيــرا، وربمــا األهــم مــن ذلــك، الدعــم الخارجــي الــذي يتمتــع بــه النظــام فــي 

والدوليــة. اإلقليميــة  صــوره 

علــى الصعيــد الدولــي، يتمتــع النظــام البحرينــي بعالقــة وثيقــة مــع الواليــات 
المتحــدة، حيــث يســتضيف أســطولها البحــري الخامــس، وكذلــك المملكــة المتحــدة، 
ــا  ــة ســابقة ويســتضيف قاعدتهــا البحريــة التــي أنشــئت حديًث ــة بريطاني ــه محمي كون
وافتتحــت فــي أبريــل 2018. هــذه العالقــات بنيــت إلــى حــد كبيــر علــى الروابــط 

التجاريــة وصفقــات األســلحة والمصالــح األمنيــة المتصــورة.

علــى الــورق، هنــاك بالتالــي قــدرة علــى الحكومــات الغربيــة الســتخدام النفــوذ فــي 
هــذه العالقــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان فــي البحريــن. ولســوء الحــظ، فــإن مثــل هــذه 
ــه لإلصــالح، نجدهــا قــد  ــداًل مــن ممارســة الضغــط علــى النظــام وحث الحكومــات، ب
ــأن النظــام  ــل ب ــة الســرد القائ ــر، واســتمرت فــي تغذي ــد كبي ــى ح ــم إل قدمــت الدع
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ــه المملكــة المتحــدة بتقديــم حوالــي  يســير علــى الطريــق الصحيــح. وهــذا مــا أبرزت
5 مالييــن جنيــه إســترليني مــن »المســاعدة الفنيــة« إلــى هيئــات الرقابــة فــي 

ــذ عــام 2011. البحريــن من

إذا كان هــذا يعتمــد علــى اعتقــاد أصيــل ومــع ذلــك يســاء فهمــه، أم أنــه مجــرد غطــاء 
مريــح للمســاعدة فــي الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن فــي البحريــن، إلــى أي مرحلــة 
ســيواصل حلفــاء البحريــن مثــل المملكــة المتحــدة تقديــم مثــل هــذا الدعــم للنظــام؟ 
هــل ســتكون هنــاك نقطــة تحــول عندمــا يصبــح هــذا الدعــم غيــر قابــل للحيــاة فــي 
الواقــع علــى األرض؟ كمــا يظهــر هــذا التقريــر، ال يمكــن أن تأتــي هــذه النقطــة فــي 

وقــت قريــب بمــا فيــه الكفايــة. 

تم الحصول على البيانات إلى حد كبير من:

- تحليل القوانين والتشريعات المحلية والدولية للبحرين وكذلك بيانات الحكومة

- إجــراء بحــوث مكثفــة قامــت بهــا عــدد مــن الهيئــات الدوليــة - بمــا فــي ذلــك لجنــة 
األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان ولجنــة مناهضــة التعذيــب - ومنظمــات غيــر حكومية 
قائمــة - منظمــة العفــو الدوليــة، ومنظمــة مراقبــة حقــوق اإلنســان، ومركــز البحريــن 

لحقــوق اإلنســان، وغيرهــا.

- مجموعة متنوعة من التغطية اإلعالمية المحلية والدولية.
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فــي 2 ينايــر، حكــم علــى الشــيخ محمــود العالــي، نائــب رئيــس المجلــس العلمائــى، 
بالســجن ســتة أشــهر، بســبب اإلعــراب عــن دعمــه للشــيخ عيســى قاســم. وقــد أطلــق 

ســراحه فــي 1 يوليــو.

وفــي 10 ينايــر، أيــدت محكمــة االســتئناف حكًمــا بالســجن لمــدة عــام ضــد رجــل الدين 
البــارز والنائــب الســابق فــي البرلمــان، الشــيخ حمــزة الديــري، بســبب مشــاركته فــي 

مظاهــرة احتجــاج دعمــا للشــيخ عيســى قاســم.

فــي 12 ينايــر، حكمــت المحكمــة العســكرية علــى ســتة أشــخاص باإلعــدام. ومــن بيــن 
الرجــال الســتة ســيد علــوي حســين العلــوي، وفاضــل الســيد عبــاس حســن راضــي، 
ومحمــد عبــد الحســن أحمــد المتغــوي ، ومبــارك عــادل مبــارك مهنــا، وهــو عســكري، 

فضــال عــن مدنييــن آخريــن ُحوكمــوا غيابيــا.

ــن بحــق الناشــط  ــدت محكمــة النقــض حكمــًا بالســجن لمــدة عامي ــر، أي فــي 15 يناي
نشــر  خــالل  مــن  الدولــة«  »مكانــة  بتقويــض  وأدانتــه  رجــب،  نبيــل  الحقوقــي 
أخبــار كاذبــة وشــائعات، فــي إشــارة إلــى تعليقاتــه التــي انتقــدت الحكومــة أثنــاء 

التلفزيونيــة. المقابــالت 

فــي 23 ينايــر، اعتقلــت الســلطات رجــل الديــن الشــيعي ســيد عدنــان هاشــم. وأفــرج 
عنــه فــي 17 فبرايــر بعــد ثالثــة أســابيع مــن االحتجــاز.

وفي 29 يناير، أكدت محكمة النقض إدانة المعتقل باإلعدام، ماهر عباس الخباز.

وفــي 31 ينايــر، حكمــت المحكمــة الجنائيــة الكبــرى الرابعــة علــى علــي محمــد حكيــم 
ــة  ــة إرهابي ــا تشــكيل جماع ــدام، وأدانتهمــا بتهــم منه ــي باإلع العــرب وأحمــد المالل
واالنضمــام إليهــا. هنــاك تقاريــر موثوقــة تفيــد بــأن علــي محمــد حكيــم العــرب تعرض 
للتعذيــب فــي مديريــة التحقيــق الجنائــي وأجبــر علــى »االعتــراف«، وأنــه تعــرض 
للتعذيــب مــرة أخــرى عندمــا ُنقــل إلــى مركــز احتجــاز الحــوض الجــاف وإلــى ســجن جــو 

بعــد انقضــاء مــدة العقوبــة.

فــي الفتــرة مــا بيــن 28 ينايــر و1 فبرايــر، تــم ترحيــل 8 أشــخاص تــم إســقاط جنســيتهم 
فــي عــام 2012، وهــم إســماعيل درويــش وإبراهيــم درويــش، عدنــان كمــال، حبيــب 

درويــش، محمــد علــي، عبــد األميــر وعبــد النبــي الموســوي وزوجتــه مريــم رضــا.
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فــي 31 ينايــر، ُحرمــت المحكمــة الجنائيــة الكبــرى الرابعــة 47 شــخصًا مــن جنســيتهم 
البحرينيــة بتهــم تتعلــق باإلرهــاب. اثنــان أيضــا حكــم عليهمــا باإلعــدام.

وفــي 1 فبرايــر، انتهــت المحكمــة الجنائيــة الكبــرى الرابعــة مــن محاكمــة 32 متهمــًا. 
أصــدرت المحكمــة حكمــا باإلعــدام ضــد موســى عبــد اللــه موســى، الــذي اتهــم 
بقتــل ضابــط شــرطة فــي منطقــة أبــو صيبــع فــي عــام 2015، وســحب الجنســية 

مــن 25 آخريــن.

ــة أشــهر ضــد  ــا بالســجن لمــدة ثالث ــدت محكمــة االســتئناف حكًم ــر، أي فــي 4 فبراي
الشــيخ عيســى المؤمــن، بتهمــة التحريــض علــى الكراهيــة فــي خطبــة ألقيــت فــي 

29 يوليــو 2017.

فــي 14 فبرايــر، الذكــرى الســنوية الســابعة النتفاضــة عــام 2011، تــم تنظيــم 194 
احتجاجــات ســلمية فــي البحريــن. وردت الســلطات بقمــع شــديد، حيــث أطلقت قوات 

األمــن الغــاز المســيل للدمــوع والذخيــرة الحيــة علــى المتظاهريــن.

فــي 21 فبرايــر، حكمــت محكمــة الجنايــات علــى الناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب 
بالســجن لمــدة خمــس ســنوات بتهمــة التغريــد حــول التعذيــب فــي ســجن جــو وحــرب 

ــة الســعودية علــى اليمــن. المملكــة العربي

وفــي 21 فبرايــر، حكمــت المحكمــة الجنائيــة الكبــرى الرابعــة البحرينيــة علــى أربــع 
نســاء بالســجن لمــدة ثــالث ســنوات إلخفائهــن مطلوبيــن.

فــي 23 فبرايــر، أطلقــت ســالم للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان بدعــم مــن عــدد 
ــا  ــاث، »أن ــز األبح ــرى، ووســائل اإلعــالم، ومراك مــن منظمــات حقــوق اإلنســان األخ
ــة  ــة يلقــي الضــوء علــى قضي ــة واإلنجليزي ــن العربي بحرينــي«، وهــو موقــع باللغتي

ــن. إســقاط الجنســية فــي البحري

وفــي 11 مــارس، ُأصيبــت فوزيــة ماشــاء اللــه حاجــي، وهــي محتجــزة تبلــغ مــن 
العمــر 56 عامــًا، باإلغمــاء أثنــاء احتجازهــا، وتــم نقلهــا إلــى العيــادة فــي منشــأة وزارة 
الداخليــة المعروفــة باســم القلعــة. تــم عالجهــا لبضــع ســاعات فقــط قبــل نقلهــا إلــى 
الســجن. وفــي 22 مايــو، تعرضــت إلصابــة ثانيــة باإلغمــاء بســبب انخفــاض مســتوى 
الســكر فــي الــدم لديهــا، كمــا لــم يتــم تزويدهــا بعــض أدويتهــا وهــي فــي المعتقــل. 

في 20 مارس، أعلنت المعتقلة هاجر منصور حســن في ســجن مدينة عيســى إضرابًا 
عن الطعام احتجاجًا على ســوء معاملتها وســجناء سياســيين آخرين في البحرين.
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فــي 21 مــارس، أدانــت محكمــة جنائيــة وحكمــت علــى دعــاء الوداعــي بالســجن لمــدة 
شــهرين بتهمــة إهانــة مؤسســة عامــة. وقــد ُحكــم علــى دعــاء غيابيــا بعــد تعريضهــا 
لســوء المعاملــة التــي ارتكبتهــا قــوات األمــن البحرينيــة فــي مطــار البحريــن الدولــي 

فــي أكتوبــر 2016.

فــي 22 مــارس، نقلــت إلــى المستشــفى علــى وجــه الســرعة، المعتقلــة هاجــر 
منصــور حســن، وهــي والــدة زوجــة الناشــط البحرينــي البــارز ســيد أحمــد الوداعــي، 
الــذي يتخــذ مــن المملكــة المتحــدة مقــرًا لــه، بعــد ثالثــة أيــام مــن بــدء إضرابهــا عــن 
الطعــام احتجاجــًا علــى التمييــز القاســي الــذي عانــت منــه بســبب اعتبارهــا »ســجين 

ــة عيســى. سياســي« فــي ســجن مدين

وفــي 26 مــارس، حكمــت المحكمــة الجنائيــة الكبــرى الرابعــة فــي البحريــن علــى 
تســعة متهميــن، منهــم ســيد نــزار الوداعــي )19 ســنة(، شــقيق الناشــط البحرينــي 
البــارز ســيد أحمــد الوداعــي، بالســجن ســبع ســنوات بتهمــة إشــعال النــار فــي ســيارة 

ــة بزجاجــات حارقــة. ــوزارة الداخلي مملوكــة ل

طوال شهر مارس، وّثقت سالم 49 شكوى من سوء المعاملة.

فــي 4 أبريــل، تــم نقــل نبيــل رجــب لفتــرة وجيــزة إلــى المستشــفى العســكري بســبب 
الــدوار الشــديد وفقــدان الوعــي. وفــي 19 أبريــل، أفــادت عائلتــه أنــه لــم ُيســمح لــه 
بالشــرب ألكثــر مــن 24 ســاعة فــي ســجن جــو. وأخيــرًا تــم إعطــاؤه المــاء بعــد أن انهــار 

ســجين آخــر بســبب الجفــاف.

وفــي 4 إبريــل، ُمنــع الرس آصــالن راسموســن، وهــو عضــو دنماركــي فــي البرلمان، 
وبريــان دولــي، وهــو ناشــط فــي مجــال حقــوق اإلنســان وعضــو فــي مركــز الخليــج 
لحقــوق اإلنســان، مــن دخــول البحريــن كمــا تــم ترحيلهــم، بعــد أن كانــوا فــي محاولــة 

لزيــارة المدافــع عــن حقــوق اإلنســان عبــد الهــادي الخواجــة فــي ســجنه.

وفــي 5 أبريــل، افتتــح مرفــق الدعــم البحــري للمملكــة المتحــدة فــي مينــاء ســلمان 
بالبحريــن.

بيــن يومــي 17 و26 أبريــل، خلــص الفريــق العامــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي إلــى 
أن حرمــان نبيــل رجــب مــن الحريــة يشــكل انتهــاكًا للمادتيــن 2 و7 مــن اإلعــالن العالمــي 
لحقــوق اإلنســان والمــواد 2 )1( و26 مــن العهــد - علــى أســاس التمييــز القائــم علــى 

الــرأي السياســي أو غيــره، وكذلــك علــى وضعــه كمدافــع عــن حقــوق اإلنســان.
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فــي 18 إبريــل، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الكبــرى أحكامــًا بالســجن علــى 24 مواطنــًا 
بحرينًيــا وجردتهــم مــن جنســيتهم بســبب تهــم تتعلــق باإلرهــاب. ووفقــًا للنتائــج التــي 
كشــف عنهــا المحامــون، يبــدو أن ســتة مــن المتهميــن هــم أفــراد عائلــة علــي أحمــد 
عبــد اللــه مؤمــن، الــذي ُقتــل علــى يــد قــوات األمــن البحرينيــة فــي 17 فبرايــر 2011.

ــز العســكرية االســتئناف النهائــي لســبعة  وفــي 25 أبريــل، رفضــت محكمــة التميي
متهميــن - جنــدي واحــد وســتة مدنييــن. وُحكــم باإلعــدام علــى أربعــة مــن المتهميــن، 
وهــم المدنيــون فاضــل الســيد عبــاس حســن راضــي، ســيد علــوي حســين، ومحمــد 

عبــد الحســن أحمــد المتغــوي، والجنــدي مبــارك مهنــا.

وفــي 26 أبريــل، خفــف الملــك حكــم اإلعــدام الصــادر بحــق أربعــة أشــخاص حكــم 
عليهــم باإلعــدام فــي 25 ديســمبر 2017.

فــي 12 مايــو، حضــر وفــد بحرينــي بقيــادة الملــك حمــد، ســباق وندســور الملكــي 
للخيــول فــي المملكــة المتحــدة. 

وفــي 15 مايــو، جــردت محكمــة 115 متهمــًا مــن جنســيتهم خــالل محاكمــة جماعيــة، 
متهمــة إياهــم بتشــكيل جماعــة إرهابيــة. وكان هــذا أكبــر عــدد مــن األفــراد الذيــن تــم 

إبطــال جنســيتهم فــي حالــة واحــدة.

ــوري وفاطمــة داود جمعــة فــي  ــة البرب ــى الناشــطات زكي ــو، ُقبــض عل فــي 17 ماي
ــام شــهر رمضــان. ــدرات فــي مداهمــة فــي أول أي النوي

وفــي 21 مايــو، أســقطت إحــدى المحاكــم جنســية تســعة أشــخاص وحكمــت عليهــم 
بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن ثــالث ســنوات و15 ســنة.

وفــي مايــو، أفيــد بــأن صحــة الســجين السياســي عبــد الجليل الســنكيس قــد تدهورت 
أكثــر وأنــه ال يــزال يحــرم مــن الوصــول إلــى العنايــة الطبيــة التــي يحتاجها بشــكل عاجل.

وفــي شــهر مايــو، واصلــت الســلطات رفضهــا إلصــدار جــواز ســفر وبطاقــة هويــة 
للطفلــة ســارة، ابنــة الشــيخ علــي ســلمان البالغــة مــن العمــر ثــالث ســنوات.

وفــي 5 يونيــو، أيــدت محكمــة االســتئناف الحكــم الصــادر بحــق نبيــل رجــب، الناشــط 
فــي مجــال حقــوق اإلنســان، بالســجن لمــدة خمــس ســنوات، بســبب تغريداتــه التــي 

تنتقــد ممارســة التعذيــب فــي ســجن جــو وحــرب اليمــن التــي تقودهــا الســعودية.
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وفي 5 يونيو، اعُتقل رجل الدين عبد األمير الكيراني، دون أي سبب.

فــي 11 يونيــو، صــادق الملــك علــى تعديــل القانــون رقــم 14 لعــام 2002 الــذي 
يمنــع األفــراد مــن الترشــح لالنتخابــات البرلمانيــة الذيــن أدينــوا بالســجن ألكثــر مــن 

ــة. ــوا أعضــاء فــي المنظمــات السياســية المنحل ســتة أشــهر أو كان

ــراًرا )RC8-0281( حــول وضــع حقــوق  ــي ق ــى البرلمــان األوروب ــو، تبن فــي 14 يوني
ــة المدافــع عــن حقــوق اإلنســان، نبيــل رجــب،  اإلنســان فــي البحريــن، ال ســيما حال

ــر. ــه فــي التعبي ــذي يقضــي ســبع ســنوات لممارســة حريت ال

وفــي 21 يونيــو، بــرأت محكمــة بحرينيــة الشــيخ علــي ســلمان مــن جميــع التهــم فــي 
محاكمتــه بتهمــة التجســس المزعومــة لصالــح قطــر.

وفــي 25 يونيــو، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الرابعــة حكمــًا بالســجن لمــدة ثــالث 
ســنوات ضــد نجــاح أحمــد يوســف، الــذي ُألقــي القبــض عليــه فــي عــام 2017 بســبب 
أنشــطتها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي والتــي انتقــدت فيهــا تنظيــم ســباق 

البحريــن للجائــزة الكبــرى.

وفــي 25 يونيــو، أســقطت المحكمــة الجنائيــة الكبــرى الرابعــة جنســية ثالثــة أشــخاص 
أدينــوا باالنتمــاء إلــى ائتــالف شــباب 14 فبرايــر.

فــي 4 يوليــو، أعــرب أوليفييــه دو فروفيــل، عضــو لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة 
لألمــم المتحــدة، عــن قلقــه فــي اجتمــاع مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم 
المتحــدة بشــأن أعمــال انتقاميــة مزعومــة ضــد نشــطاء بحرينييــن يحضــرون جلســات 

ــس حقــوق اإلنســان، بمــن فيهــم ســيد أحمــد الوداعــي. مجل

ــد مــن  ــة هاجــر منصــور لمزي ــو، تعرضــت الســجينة السياســية البحريني وفــي 5 يولي
التهديــدات واألعمــال االنتقاميــة مــن قبــل الرائــد مريــم البردولــي، رئيــس مركــز 
ســجن مدينــة عيســى. كان هــذا انتقاًمــا مــن المشــاركة األخيــرة لصهرهــا، ســيد أحمــد 
الوادعــي، مديــر الدعــم فــي معهــد البحريــن للحقــوق والديمقراطيــة، فــي لقــاءات  

مــع األمــم المتحــدة وبرلمــان المملكــة المتحــدة.

ــى  ــه الشــيخ عيســى قاســم إل ــة الل ــن الشــيعي آي ــو، وصــل رجــل الدي فــي 9 يولي
لنــدن لتلقــي العــالج الطبــي. كان الشــيخ عيســى قاســم يعانــي مــن »مــرض غيــر 

ــرة وأذى بنفســه. ــة األخي ــوم«، وقــد ســقط فــي اآلون معل
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طوال شهري يونيو ويوليو، سجلت سالم 108 حاالت تعذيب وسوء معاملة.

ــًا عــن الطعــام خــارج  فــي 1 أغســطس، بــدأ الناشــط البحرينــي علــي مشــيمع إضراب
ســفارة البحريــن فــي لنــدن، احتجاجــًا علــى ســوء معاملــة والــده حســن مشــيمع فــي 
ســجن جــو حيــث يقضــي عقوبــة الســجن مــدى الحيــاة. أنهــى احتجاجــه فــي 2 أكتوبــر. 
خــالل األيــام الـــ 44 األولــى مــن احتجاجــه، كان علــي مضرًبــا عــن الطعــام تماًمــا، ثــم 

اســتأنف حميــة كاملــة أثنــاء مواصلــة اعتصامــه خــارج الســفارة البحرينيــة.

فــي 11 أغســطس، قــام عضــو مجهــول فــي ســفارة البحريــن فــي لنــدن بإلقــاء 
ســائل رغــوي مــن شــرفة الســفير علــى علــي مشــيمع الــذي كان يحتــج بســالم علــى 

ــف أســفل الســفارة. الرصي

فــي 13 أغســطس، أصــدرت مجموعــة عمــل األمــم المتحــدة المعنيــة باالعتقــال 
ــون  ــل رجــب بموجــب القان ــاز الســيد نبي ــق بشــرعية احتج ــًا فيمــا يتعل التعســفي رأي
الدولــي لحقــوق اإلنســان. وفــي رأيهــا الثانــي، رأى الفريــق أن االحتجاز ليس تعســفيًا 
فحســب بــل أيضــًا تمييزيــًا. وقــد أيــد هــذا البيــان 127 منظمــة، بمــا فــي ذلك ســالم.

باالحتجــاز  المعنــي  العامــل  المتحــدة  األمــم  فريــق  أصــدر  أغســطس،   29 فــي 
الناشــط  احتجــاز  يتعلــق بشــرعية  2013 فيمــا  عــام  الثانــي منــذ  رأيــه  التعســفي 

البحرينيــة. الحكومــة  بشــدة  أدان  رجــب.  نبيــل  اإلنســان  حقــوق  فــي  البحرينــي 

فــي 11 ســبتمبر، نشــرت لجنــة الشــؤون الخارجيــة تقريرهــا عــن »بريطانيــا العالميــة: 
حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون«، وهــو الثالــث عشــر مــن دورة عــام 1919-2017، 

والــذي يقّيــم حقــوق اإلنســان فــي مكتــب وزارة الخارجيــة وشــؤون الكومنولــث.

فــي 12 ســبتمبر، نشــر مكتــب األمــم المتحــدة للمفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان 
أنطونيــو  المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  أعــده  الــذي  التاســع  الســنوي  تقريــره 
ــات الترهيــب واالنتقــام التــي يواجههــا  ــاول بالتفصيــل عملي ــذي يتن غوتيريــس، وال
المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان والنشــطاء فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن أجــل 

المشــاركة مــع األمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك البحريــن.

ــر مــن ســبع  فــي 14 ســبتمبر، هاجمــت قــوات األمــن مســيرات عاشــوراء فــي أكث
مناطــق خــالل 24 ســاعة فقــط.

وفــي 16 ســبتمبر، اعتــدى حــراس مــن بينهــم ضابــط القيــادة فــي ســجن النســاء فــي 
مدينــة عيســى علــى نجــاح أحمــد يوســف وهاجــر منصــور حســن ومدينــة علــي أحمــد 
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عندمــا حاولــوا االنضمــام إلــى الســجناء اآلخريــن الذيــن تجمعــوا فــي طقــوس دينيــة 
»عاشوراء«.

وفــي 16 ســبتمبر، تعرضــت الســجينة السياســية هاجــر منصــور حســن، والــدة زوجــة 
الناشــط المقيــم فــي المملكــة المتحــدة ســيد أحمــد الوداعي، لالعتــداء واالنتقام من 

قبــل رئيــس مركــز ســجن مدينــة عيســى، ممــا أدى لحاجــة نقلهــا إلــى المستشــفى.

وفــي 17 ســبتمبر، احتجــزت الســلطات الشــيخ ياســين الجمــري لمــدة 14 يومــًا، علــى 
خلفيــة خطــاب ألقــاه فــي مجلــس عاشــوراء، تنــاول فيــه محنــة الهاربيــن فــي البحريــن.

وفــي 19 ســبتمبر، ُقبــض علــى عبــد المجيــد عبــد اللــه محســن لمشــاركته فــي 
احتفــال دينــي متصــل باحتفــال عاشــوراء.

فــي ســبتمبر، خــالل الفتــرة التــي ســبقت االحتفــال بذكــرى عاشــوراء، )أهــم يــوم في 
التقويــم الدينــي الشــيعي والــذي وقــع فــي 20-21 ســبتمبر مــن العــام الماضــي(، 
تــم اســتدعاء أكثــر مــن 15 مــن رجــال الديــن الشــيعة والمســاعدين واســتجوابهم حــول 
محتــوى خطــب فــي مســاجدهم. وبحســب مــا ورد اتهــم العديــد مــن المعتقليــن ب 
ــة أو االزدراء بنظــام الحكــم« بموجــب  ــأي وســيلة عامــة، علــى الكراهي »التحريــض، ب

المــادة 165 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي.

وفــي 8 أكتوبــر، تلقــى المدافــع عــن حقــوق اإلنســان نبيــل رجــب شــهادة تفيــد 
هافيــل  فاتســالف  بجائــزة  للفــوز  للمرشــحين  النهائيــة  القائمــة  إلــى  بوصولــه 
لحقــوق اإلنســان فــي مجلــس أوروبــا فــي ستراســبورغ، تقديــرًا لعملــه فــي مجــال 

حقــوق اإلنســان.

فــي 12 أكتوبــر، تــم اعتقــال حوالــي عشــرة أشــخاص قبيــل انطــالق مســيرة احتجاجية 
علــى االنتخابــات البرلمانيــة. وقــد تــم اعتقالهــم بتهمــة التجمــع غيــر القانونــي، 
رغــم أن بعضهــم أكــدوا أنهــم ال يعتزمــون المشــاركة. كانــت آخــر جلســة اســتماع 
لهــم فــي 19 ديســمبر 2018، ومــن المتوقــع صــدور الحكــم فــي الجلســة التاليــة 

)التاريــخ غيــر معــروف(.

فــي 12 أكتوبــر، أصبحــت البحريــن عضــًوا فــي مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم 
المتحدة.

فــي 15 أكتوبــر، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة العليــا الرابعة أحكامًا بالســجن بحق ســبعة 
مواطنيــن بحرينييــن، وأســقطت جنســية ســتة أشــخاص بتهــم اإلرهــاب، وذلــك فــي 
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القضيــة المتعلقــة بتفجيــر أنبــوب نفــط فــي منطقــة بــوري فــي 10 نوفمبــر 2017.

وفــي 17 أكتوبــر، بــدأت ثــالث معتقــالت - هاجــر منصــور حســن ونجــاح أحمــد يوســف 
ومدينــة علــي، إضرابــًا عــن الطعــام احتجاجــًا علــى ســوء المعاملــة فــي مركــز اعتقــال 

مدينــة عيســى.

وفــي 22 أكتوبــر، ألغــت محكمــة النقــض حكــم اإلعــدام الصــادر ضــد محمــد رمضــان 
عيســى علــي حســين وحســين علــي موســى حســين محمــد، وأديــن كالهمــا بقتــل 

شــرطي فــي ديســمبر 2014.

وفــي 30 أكتوبــر، حكمــت المحكمــة الجنائيــة العليــا الرابعــة علــى ثالثــة عشــر بالســجن 
المؤبــد وأســقطت جنســية 11 مواطنــا.

فــي 4 نوفمبــر، قبــل بضعــة أســابيع مــن االنتخابــات البرلمانيــة، حكــم علــى األميــن 
»بتبــادل  وُأديــن  الحيــاة.  مــدى  بالســجن  ســلمان،  علــي  الشــيخ  للوفــاق،  العــام 
معلومــات اســتخبارية« مــع قطــر وبالتالــي »اإلضــرار بالمكانــة العســكرية والسياســية 
واالقتصاديــة« للبحريــن و«تقويــض مصالحهــا الوطنيــة«. كان مــن المفتــرض أن 
ُيفــرج عــن علــي ســلمان فــي نهايــة ديســمبر 2018 بعــد قضــاء مــدة الحكــم بالســجن 

ألربــع ســنوات فــي تهمــة ســابقة.

وفــي 4 نوفمبــر، دخلــت قــوات األمــن حوالــي 10 منــازل خاصــة فــي منطقــة كربابــاد 
ذات األغلبيــة الشــيعية واحتجــزت 16 شــخًصا، ســبعة منهــم قاصريــن )أعمارهــم 15-
17(، بتهــم منهــا المشــاركة فــي »تجمــع غيــر قانونــي«. بعــد يوميــن، اعتقلــت قــوات 
األمــن خمســة رجــال أو أكثــر مــن منازلهــم فــي قريــة الديــه ذات األغلبيــة الشــيعية، 

وهــم متهمــون بـــ »التجمــع غيــر القانونــي« و »أعمــال تخريــب«.

وفــي 6 نوفمبــر، أمــرت الســلطات األلمانيــة بترحيــل المواطــن البحرينــي أحمــد نــوار 
إلــى البحريــن بعــد رفــض طلــب اللجــوء والحمايــة. 

وفــي 12 نوفمبــر، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة العليــا الرابعــة حكــم اإلعــدام ألربعــة 
مواطنيــن هــم: حســين عبــد اللــه مرهــون راشــد، ســيد محمــد قاســم محمــد حســن 
فاضــل، حســين علــي أحمــد داود، وأحمــد محمــد علــي مهــدي إبراهيــم زيــن الديــن، 
ــد أفــراد الشــرطة  ــق بوفــاة أح ــم متعلقــة باإلرهــاب. فيمــا يتعل ــكاب جرائ بتهمــة ارت

بســبب انفجــار ســيارة للشــرطة فــي قريــة الــدراز فــي 18 يونيــو 2017.

وفــي 12 نوفمبــر، ُوضــع المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان، علــي حاجــي وناجــي 
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ــن. ــك الحي ــذ ذل ــاك من ــوا هن ــل، فــي الحبــس االنفــرادي، وظل فتي

فــي 13 نوفمبــر، أي قبــل أســبوعين فقــط مــن االنتخابــات البرلمانيــة، اســتدعى 
النائــب العــام علــي راشــد العشــيري النائــب الســابق فــي البرلمــان لالســتجواب 
واحُتجــز لتغريداتــه بشــأن نيتــه مقاطعــة االنتخابــات. وقــد ُأطلــق ســراحه بكفالــة بعــد 

ــة. ــة الســجن المحتمل ــه عقوب ــزال يواج ــه ال ي ــاز، لكن أســبوعين مــن االحتج

ــل، المستشــار العــام لـــF1، عــن قلقــه  ــر، أعــرب ساشــا وودوارد هي فــي 14 نوفمب
العميــق إزاء انتهــاكات الحكومــة البحرينيــة لحقــوق اإلنســان ضــد نجــاح أحمــد يوســف 

والحكــم بســجنها.

في 15 نوفمبر، قامت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بما يلي:

ــذي يســمح ويســهل  ــن ال ــي للبحري ــة مــن أن التشــريع الداخل ــدت مخــاوف جدي -  أب
إلغــاء الجنســية، باســتخدام مصطلحــات وتعاريــف غامضــة.

ــم  ــن قــد ت ــق مــن أن معظــم أحــكام اإلعــدام فــي البحري ــت عــن قلقهــا العمي - أعرب
فرضهــا علــى أســاس اعترافــات تــم الحصــول عليهــا باإلكــراه أو التعذيــب أو فــي 
ســياق المحاكمــات التــي لــم تســتوف معاييــر المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص 

ــة والسياســية. بالحقــوق المدني

- لفــت االنتبــاه إلــى عــدد مــن القوانيــن المحليــة األخــرى التــي تــزود الســلطات 
بقاعــدة قانونيــة تقديريــة لتقييــد الحــق فــي حريــة التعبيــر.

- أعربــت عــن قلقهــا العميــق إزاء اســتمرار أعمــال التعذيــب وســوء المعاملــة التــي 
ــن، ال ســيما فــي ســجن جــو،  ــون فــي البحري يرتكبهــا المســؤولون عــن إنفــاذ القان
فضــاًل عــن عــدم إجــراء تحقيقــات فــي حــاالت التعذيــب والمعاملــة الســيئة المزعومة.

فــي 15 نوفمبــر، صــوت مجلــس الشــيوخ األمريكــي )بأغلبيــة 77 مقابــل 21( علــى 
رفــض قــرار مشــترك قدمــه الســناتور رانــد بــول لمنــع مبيعــات األســلحة األمريكيــة 

للبحريــن.

ــر، أعــرب 38 عضــوا فــي البرلمــان األوروبــي عــن قلقهــم الشــديد  فــي 16 نوفمب
بشــأن شــرعية االنتخابــات المقبلــة لمجلــس النــواب فــي الجمعيــة الوطنيــة البحرينيــة 

فــي رســالة موجهــة إلــى ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة.
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في 24 نوفمبر، عقدت الجولة األولى من االنتخابات البرلمانية في البحرين.

فــي 27 نوفمبــر، اعُتقــل العــب كــرة القــدم البحرينــي الســابق حكيــم العريبــي، وهــو 
الجــئ مســجل فــي أســتراليا، لــدى وصولــه إلــى مطــار بانكــوك الدولــي بســبب 
إصــدار غيــر قانونــي إلشــعار اإلنتربــول األحمــر. وفــي 11 ديســمبر، قامــت محكمــة 
تايلنديــة بتمديــد اعتقــال حكيــم العريبــي لمــدة 60 يومــًا مــن أجــل معالجــة تســليمه 

إلــى البحريــن، حيــث يتعــرض لخطــر الســجن والتعذيــب.

وفــي 29 نوفمبــر، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة العليــا الرابعــة حكــم اإلعــدام بحــق 
اثنيــن مــن المتهميــن، وهمــا زهيــر إبراهيــم جاســم ومحمــد مهــدي، بتهــم مزعومــة 
تتعلــق باإلرهــاب. كمــا تــم تجريدهــم مــن جنســيتهم، إلــى جانــب ثالثــة متهميــن 

ــة. ــكام بالســجن لمــدد طويل ــن صــدرت ضدهــم أح ــن، والذي آخري

طوال شهر نوفمبر، تم إسقاط جنسية 34 شخًصا.

فــي 3 ديســمبر، أصــدر الملــك حمــد المرســوم الملكــي رقــم 2018/57، والــذي 
يمنــع أعضــاء مجلــس الشــورى مــن االنتمــاء إلــى أي حــزب سياســي.

فــي 12 ديســمبر، قــام مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان بتكريــم 
المدافــع البحرينــي البــارز عــن حقــوق اإلنســان، الشــيخ ميثــم الســلمان.

وفي 25 ديسمبر، أجلت محكمة النقض قضية »حل وعد« إلى 21 يناير.

فــي 27 ديســمبر، انتهــت مــدة الحكــم بالســجن أربــع ســنوات ضــد الشــيخ علــي 
ســلمان، وهــو شــخصية معارضــة بحرينيــة بــارزة، لدعوتــه إلــى إجــراء إصالحــات. ولكــن 
فــي قضيــة ثانيــة ضــده، قامــت محكمــة االســتئناف البحرينيــة فــي أوائــل نوفمبــر 

بإلغــاء حكــم ســابق بالبــراءة وحكمــت عليــه بالســجن مــدى الحيــاة.

فــي 31 ديســمبر، أيــدت محكمــة النقــض حكمــًا بالســجن لمــدة خمــس ســنوات ضــد 
ناشــط حقــوق اإلنســان نبيــل رجــب. هــذه هــي محكمــة المــالذ األخيــر فــي البــالد.
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تجريــد  اســتخدام  مــن  البحريــن  كثفــت  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  مــدى  علــى 
المواطنــة كشــكل مــن أشــكال القمــع، وقــد تــم تعزيــز هــذه الممارســة بشــكل 
ــا اســتخدام الحكومــة إللغــاء الجنســية  ــر فــي عــام 2018. وقــد تزايــد عــدد ضحاي كبي
التعســفية بســرعة: 90 فــي عــام 2016 و156 فــي عــام 2017 و298 فــي عام 2018. 
إجمــااًل، تــم إلغــاء 804 بحرينًيــا مــن جنســيتهم منــذ عــام 2012، وأصبــح العديــد منهــم 

ــروا علــى العيــش فــي المنفــى. عديمــي الجنســية، وأجب

   القوانين المحلية والدولية المتعلقة بالجنسية

إن جعــل الشــخص عديــم الجنســية محظــور بشــكل واضــح بموجــب القانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان. تشــير المــادة 15 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان صراحــة 
إلــى الحــق فــي المواطنــة، معلنــة أن »لــكل شــخص الحــق فــي الجنســية« وأنــه »ال 
يجــوز حرمــان أحــد مــن جنســيته تعســفًا أو إنــكار حقــه فــي تغييــره الجنســية ». كمــا 
تحظــر المــادة 7 مــن اتفاقيــة 1961 بشــأن خفــض حــاالت انعــدام الجنســية أي فقــدان 
للجنســية يــؤدي إلــى انعــدام الجنســية باســتثناء بعــض الحــاالت المحــددة. وباإلضافة 
إلــى هــذه المعاهــدات الدوليــة، ينــص الدســتور البحرينــي أيضــًا بموجــب المــادة 17 
علــى أنــه »ال يمكــن تجريــد الشــخص الــذي يتمتــع بجنســيته البحرينيــة بطبيعتــه إال 

فــي حالــة الخيانــة، وفــي الحــاالت األخــرى التــي ينــص عليهــا القانــون.«

فــي البحريــن، ومــع ذلــك، فقــد تــم تأســيس األســاس القانونــي ضــد المعاييــر 
ــن  ــة المعارضي ــن بشــكل تعســفي لمعاقب ــم تفســير عــدد مــن القواني ــة، وت الدولي
عــام  فــي  باإلرهــاب.  المتعلقــة  بالجرائــم  وإدانتهــا  الديــن،  ورجــال  والنشــطاء 
المــادة   .1963 لعــام  المواطنــة  قانــون  علــى  تعديــالت  البحريــن  أدخلــت   ،2014
10 تســمح لــوزارة الداخليــة، بموافقــة مجلــس الــوزراء، بتجريــد مــن الجنســية كل 
مواطــن »يســاعد أو يشــارك فــي خدمــة دولــة معاديــة« أو »يتســبب فــي ضــرر 
لمصالــح المملكــة أو التصــرف بطريقــة تخالــف واجبــه فــي الــوالء لهــا«. وعلــى 
نفــس المنــوال، فــي عــام 2013، قامــت الحكومــة البحرينيــة بإجــراء تعديــالت علــى 
قانــون مكافحــة اإلرهــاب لعــام 2006، ممــا مّكــن المحاكــم مــن إســقاط الجنســية عــن 

المتهميــن عنــد إدانتهــم بجرائــم اإلرهــاب.
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إســاءة  إزاء  العميــق  عــن قلقهــا  اإلنســان  حقــوق  مــن منظمــات  العديــد  أعربــت 
اســتخدام القانــون المحلــي لممارســة غيــر مســبوقة إللغــاء الجنســية فــي البحريــن. 
فــي نوفمبــر 2018، أعربــت لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة عــن 
مخــاوف جديــة مــن أن التشــريع المحلــي للبحريــن يســمح ويســهل إلغــاء الجنســية، 
وذلــك باســتخدام مصطلحــات وتعريفــات غامضــة. وأبــرز بشــكل خــاص أن »قانــون 
حمايــة المجتمــع مــن أعمــال اإلرهــاب )القانــون رقــم 58 لعــام 2006( يتضمــن تعريفــًا 
فضفاضــًا جــدًا لإلرهــاب يوفــر مجــااًل كبيــرًا للتفســير«، الــذي اســتخدم كأســاس 

قانونــي لإلرهــاب.

   إسقاط الجنسية في البحرين

فــي هــذا الســياق، كان تجريــد الجنســية أداة للحكومــة البحرينيــة إلســكات المعارضيــن 
والناشــطين الذيــن يتكلمــون ضــد الظلــم وانتهــاكات حقــوق اإلنســان المنتشــرة 
علــى نطــاق واســع فــي البــالد. فــي عــام 2015، ألغــت وزارة الداخليــة جنســية 
ــن، بمــا  ــارز عــن حقــوق اإلنســان مــع 71 آخري ســيد أحمــد الوداعــي، وهــو مدافــع ب
فــي ذلــك النشــطاء والصحفييــن. واُتهــم معظمهــم بـــ »التشــهير بصــورة النظــام، 
والتحريــض ضــد النظــام ونشــر أخبــار كاذبــة لتعطيــل الدســتور«. فــي عــام 2016، تــم 
تجريــد الشــيخ عيســى قاســم، وهــو رجــل ديــن بــارز، مــن جنســيته، حيــث تــم اتهامــه 

ــة والعنــف«. ــز »الطائفي ــة« وتعزي ــح األجنبي باســتخدام موقعــه »لخدمــة المصال

اســتمرت معاقبــة إبطــال المواطنــة وزادت فــي عــام 2018. وفــي 31 ينايــر، ُحرمــت 
المحكمــة الجنائيــة العليــا الرابعــة 47 شــخصًا مــن جنســيتهم البحرينيــة بتهــم تتعلــق 
باإلرهــاب. فــي 1 فبرايــر، تــم إضافــة 25 شــخًصا إلــى القائمــة. فــي 18 إبريــل، 
أصــدرت المحكمــة الجنائيــة العليــا أحكامــًا بالســجن علــى 24 مواطنــًا بحرينًيــا وجردتهــم 
مــن جنســيتهم بســبب تهــم تتعلــق باإلرهــاب. ووفقــًا للنتائــج التــي كشــف عنهــا 
ــه  ــد الل ــي أحمــد عب ــة عل ــراد عائل ــن هــم أف ــدو أن ســتة مــن المتهمي المحامــون، يب

مؤمــن، الــذي ُقتــل علــى يــد قــوات األمــن البحرينيــة فــي 17 فبرايــر 2011.

وفــي 15 مايــو، جــردت محكمــة بحرينيــة 115 متهمــًا آخــر من جنســيتهم خــالل محاكمة 
جماعيــة، متهمــة إياهــم »بتشــكيل جماعــة إرهابيــة«. كان هــذا أكبــر رقــم اتخذتــه 
الحكومــة البحرينيــة فــي وقــت واحــد. وفقــد ســبعة متهميــن آخريــن جنســيتهم فــي 
أكتوبــر و34 آخريــن فــي نوفمبــر. وفــي 21 مايــو، ألغــت إحــدى المحاكــم جنســية 
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تســعة أشــخاص آخريــن وحكمــت عليهــم بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن 3 ســنوات و15 
ســنة. وفــي 25 يونيــو، ألغــت المحكمــة الجنائيــة العليــا الرابعــة جنســية ثالثــة آخريــن 

ثبتــت إدانتهــم بعضويــة ائتــالف شــباب 14 فبرايــر.

ــي مــن العــام.  ــاء الجنســية كأداة سياســية فــي النصــف الثان اســتمر اســتخدام إلغ
بالســجن  أحكامــًا  الرابعــة  العليــا  الجنائيــة  المحكمــة  أصــدرت  أكتوبــر،   15 وفــي 
بحــق ســبعة مواطنيــن بحرينييــن، وألغــت جنســية ســتة أشــخاص بتهــم اإلرهــاب 
ــر 2017. وبعــد  ــوري فــي 10 نوفمب ــة ب ــوب نفــط فــي منطق ــر أنب ــة بتفجي المتعلق
ذلــك بأســبوعين، فــي 30 أكتوبــر، حكمــت المحكمــة الجنائيــة العليــا الرابعــة علــى 
13 شــخصا بالســجن مــدى الحيــاة وإلغــاء جنســية أحــد عشــر منهــم. وزاد الرقــم فــي 

نوفمبــر حيــث تــم إلغــاء الجنســية عــن 34 آخريــن.

ونتيجة لذلك، من عام 2012 حتى 31 ديسمبر 2018 تم اسقاط جنسية 804 مواطنا. 

   الضرر اإلنساني الذي يتسبب به اسقاط الجنسية

ينــص العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية فــي المــادة 9 علــى أن »لــكل 
شــخص الحــق فــي الحريــة واألمــن الشــخصي. ]...[ ال يجــوز حرمــان أي شــخص 
مــن حريتــه إال علــى هــذا األســاس ووفقــا لإلجــراءات التــي يحددهــا القانــون«. لــم 
يعــد هــذا الحــق األساســي فــي الحريــة واألمــن الشــخصي محمًيــا عنــد تجريــده مــن 
ــد  ــم يع ــراد عديمــي الجنســية فــي بلدهــم. ل ــاء الجنســية يجعــل األف جنســيته. إلغ
بإمكانهــم االســتمتاع بحقوقهــم كمواطنيــن، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى الخدمــات 
العامــة األساســية مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم. كمــا أنــه يحــد مــن قدرتهــا علــى 

ــك. ــادة، أو التمل العمــل، أو الســفر، أو القي

بيــد أن أحــد أكثــر النتائــج وحشــية لهــذه العقوبــة هــو الترحيــل القســري مــن بلدهــم. 
ــن مــن  ــة فــي البحري ــاء التعســفي للمواطن ــا اإللغ ــد مــن ضحاي ــرد قســرًا العدي وُط
بلدهــم األصلــي. فــي الفتــرة مــا بيــن 29 ينايــر و 1 فبرايــر 2018، تــم ترحيــل ثمانيــة 
أشــخاص تــم اســقاط جنســيتهم فــي عــام 2012 - اإلخــوة الدرويــش )إســماعيل 
ــد  ــر، وعب ــد األمي ــي، وعب ــش، ومحمــد عل ــب دروي ــان كمــال، وحبي ــم( ، وعدن وإبراهي

النبــي الموســوي وزوجتــه مريــم رضــا إلــى العــراق.

لــم تكــن هــذه هــي المــرة األولــى التــي تقــوم فيهــا الحكومــة بترحيــل أولئــك الذيــن 
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أصبحــوا عديمــي الجنســية بعــد إلغاءهــا التعســفي للمواطنــة. فــي مــارس 2016، 
ــس  ــد الطــرد الوشــيك لـــ مســعود جهرمــي، الرئي ــب واح ــررت الســلطات مــن جان ق
الســابق لقســم الهندســة فــي الجامعــة االهليــة. كان الدكتــور جهرمــي مــن بيــن 
البحرينييــن الـــ72 الذيــن جــردوا مــن جنســيتهم فــي ينايــر 2015. والســبب الدقيــق 
لقــرار الحكومــة ضــده غيــر معــروف. كان جــواد فيــروز، النائــب البحرينــي الســابق 
ورئيــس ســالم مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، أحــد أفــراد الدفعــة األولــى 
مــن البحرينييــن الذيــن ُجــردوا مــن جنســيتهم فــي عــام 2012. وأصبــح بــال جنســية، 
دون إبالغــه بتفاصيــل معقولــة عــن قــرار الحكومــة. يعيــش اآلن فــي المنفــى فــي 

المملكــة المتحــدة.
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   القوانين الدولية والمحلية المتعلقة باإلعدام 

تنــص المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه 
ال يجــوز حرمــان أي شــخص تعســفًا مــن حياتــه، مــع التأكيــد علــى أن عقوبــة اإلعــدام 
لــن ُتفــرض إال علــى »أشــد الجرائــم خطــورة« التــي تنطــوي علــى القتــل العمــد. كمــا 

تنــص علــى أنــه ال يمكــن إصــدار حكــم اإلعــدام دون محاكمــة عادلــة مضمونــة.

غيــر أن القانــون الداخلــي البحرينــي يســمح للســلطات بفــرض عقوبــة اإلعــدام علــى 
جرائــم صغيــرة نســبيًا مثــل االتجــار بالمخــدرات، وإعاقة الجنــازات أو الخدمــات التذكارية 
عــن عمــد، وجرائــم ضــد الممتلــكات فــي ظــروف مشــددة، فضــاًل عــن أي جرائــم 
ترتكــب ألغــراض اإلرهــاب. تــم تفســير العديــد مــن التشــريعات واألحــكام القانونيــة 
تعســفًا لمعاقبــة مواطنيهــا. علــى ســبيل المثــال، المــادة 122 مــن القانــون الجنائــي، 
التــي تنــص علــى أنــه »يعاقــب باإلعــدام أي شــخص يتجســس لحســاب دولــة أجنبيــة 
ــة ضــد  ــام بأعمــال عدائي ــة عنهــا للقي أو يتصــل بهــا أو مــع أي شــخص يتصــرف نياب
دولــة البحريــن«. يحتــوي علــى تعريفــات واســعة وغامضــة يمكــن أن تعــرض النشــطاء 
والمعارضيــن للخطــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، وبالرغــم مــن أن المدعــى عليــه المحكــوم 
ــا، ال  عليــه باإلعــدام يحــق لــه االســتئناف أمــام محكمــة أعلــى فــي غضــون 30 يوًم

يتمتــع المدانــون بارتــكاب جرائــم ضــد األمــن الداخلــي بالحــق فــي االســتئناف.

   زيادة أعداد المحكوم عليهم باإلعدام

فــي 12 ينايــر، حكمــت المحكمــة العســكرية علــى ســتة أشــخاص باإلعــدام. ومــن بيــن 
ــاس حســن راضــي،  ــوي، وفاضــل ســيد عب ــوي حســين العل ــال الســتة ســيد عل الرج
ومحمــد عبــد الحســن أحمــد المتغــوي، ومبــارك عــادل مبــارك مهنــا، وهــو عســكري، 
ــة  ــدًا لإلدان فضــال عــن مدنييــن آخريــن تــم محاكمتهمــا فــي غيابهمــا. تــال ذلــك تأكي

ضــد معتقــل محكــوم باإلعــدام، وهــو ماهــر عبــاس الخبــاز فــي 29 ينايــر.

باإلضافــة إلــى ذلــك، وفــي 31 ينايــر، حكمــت المحكمــة الجنائيــة العليــا الرابعــة 
علــى علــي محمــد حكيــم العــرب وأحمــد الماللــي باإلعــدام، وأدانتهمــا بتهــم منهــا 
»تشــكيل جماعــة« إرهابيــة واالنضمــام إليهــا«. هنــاك تقاريــر موثوقــة تفيــد بــأن 
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ــر  علــي محمــد حكيــم العــرب تعــرض للتعذيــب فــي مديريــة التحقيــق الجنائــي وأجب
ــز  ــى مرك ــه إل ــم نقل ــا ت ــرى عندم ــرة أخ ــب م ــه تعــرض للتعذي ــراف«، وأن ــى »االعت عل

ــق. ــو بعــد انقضــاء مــدة التحقي ــى ســجن ج ــاف وإل ــاز الحــوض الج احتج

وفــي 1 فبرايــر، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة العليــا الرابعــة حكمًا باإلعدام ضد موســى 
عبــد اللــه موســى، الــذي اُتهــم بقتــل ضابــط شــرطة فــي أبــو صيبع في عــام 2015.

ــز العســكرية االســتئناف النهائــي لســبعة  وفــي 25 أبريــل، رفضــت محكمــة التميي
متهميــن - جنــدي واحــد وســتة مدنييــن. حكــم علــى أربعــة مــن المتهميــن، وهــم 
ــد  ــوي حســين، ومحمــد عب ــاس حســن راضــي، ســيد عل ــون فاضــل الســيد عب مدني
الحســن أحمــد المتغــوي، والجنــدي مبــارك مهنــا باإلعــدام بتهمــة »وجــود نوايــا 

الســتهداف المشــير قائــد قــوة دفــاع البحريــن.

وعــالوة علــى ذلــك، وفــي 12 نوفمبــر 2018، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة العليــا 
الرابعــة حكــم اإلعــدام ألربعــة مواطنيــن هــم: حســين عبــد اللــه مرهــون راشــد، ســيد 
محمــد قاســم محمــد حســن فاضــل، حســين علــي أحمــد داود، وأحمــد محمــد علــي 
مهــدي إبراهيــم زيــن الديــن، لجرائــم ذات صلــة فيمــا يتعلــق بوفــاة أحد أفراد الشــرطة 
ــو 2017. وفــي 29  ــدراز فــي 18 يوني ــة ال بســبب انفجــار ســيارة للشــرطة فــي قري
نوفمبــر، أصــدرت المحكمــة نفــس الحكــم ضــد متهميــن آخريــن، زهيــر إبراهيــم جاســم 

ومحمــد مهــدي، أيضــا بتهمــة اإلرهــاب ذات الصلــة.

اســتأنفت البحريــن تنفيــذ عمليــات اإلعــدام فــي عــام 2017 بعــد غيــاب دام ســبع 
ســنوات. فــي 9 ينايــر 2017، أيــدت الســلطات البحرينيــة حكــم اإلعــدام الصــادر 
ضــد ثالثــة نشــطاء، وهــم ســامي مشــيمع وعبــاس الســميع وعلــي عبــد الشــهيد 
ــن فيمــا بعــد  ــام 2014 وُأدي ــه فــي ع ــذي كان قــد ُألقــي القبــض علي الســنكيس، ال

ــر.  ــة مــن رجــال الشــرطة فــي حــادث تفجي ــل ثالث بقت

بعــد اســتنفاد جميــع اإلجــراءات القانونيــة، فــي 15 ينايــر، ُأعــدم األفــراد الثالثــة علــى 
الفــور. كانــت هــذه أول عمليــات إعــدام للمواطنيــن البحرينييــن منــذ عــام 1996، علــى 
الرغــم مــن أن الضحايــا كانــوا عديمــي الجنســية مــن الناحيــة الفنيــة بعــد تجريدهــم مــن 
جنســيتهم. فــي عــام 2017 وحــده، أصــدرت البحريــن 15 حكمــًا باإلعــدام، مــن أصــل 
32 حكمــًا منــذ عــام 2011. وكانــت أعلــى رقــم فــي عــام واحــد منــذ إنشــاء المحاكــم 

الحديثــة فــي البحريــن عــام 1923.

ومــع ذلــك، ازداد عــدد أحــكام اإلعــدام فــي عــام 2018، حيــث تــم اإلبــالغ عــن 21 
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حالــة. وغالبــًا مــا يكــون المســتهدفون ضحيــة التهامــات مسيســة للغايــة. كانــت 
الغالبيــة العظمــى مــن 21 حكمــًا باإلعــدام صــدرت فــي عــام 2018 تتضمــن قضايــا 
سياســية )حــق عــام(، مــع وجــود أقليــة صغيــرة فقــط )أربعــة( تشــمل قضايــا جنائيــة 

ــة اإلعــدام. ــًا عقوب ــًا حالي ــه 24 بحريني ــي، يواج )حــق خــاص(. وبالتال

   اعترافات باإلكراه ومحاكمات غير عادلة

فــي نوفمبــر 2018، أعربــت لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة عــن قلقهــا 
العميــق مــن أن معظــم أحــكام اإلعــدام الصــادرة فــي البحريــن قــد تــم فرضهــا علــى 
أســاس اعترافــات تــم الحصــول عليهــا باإلكــراه أو التعذيــب أو فــي ســياق المحاكمــات 
التــي ال تســتوفي معاييــر المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   14 المــادة  تحمــي  والسياســية. 
ــة وأي شــكل مــن  ــة دون أي ضغــوط خارجي والسياســية الحقــوق فــي محاكمــة عادل
أشــكال التدخــل السياســي. وبمــا أن لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة 
مهتمــة، إال أن القضــاء فــي البحريــن »ليــس مســتقاًل تمامــًا وال محايــدًا«. يتــم 
تعييــن القضــاة بأمــر ملكــي وبعضهــم يخضــع لعقــد عمــل متجــدد يعــوق اســتقالل 
القضــاء. تشــير سلســلة األحــكام األخيــرة ضــد النشــطاء والقــادة السياســيين إلــى 

ــاز السياســي للمحاكــم والقضــاة. االنحي

وكان حســين عبــد اللــه خليــل راشــد، أحــد المتهميــن قــد أصــدر عقوبــة اإلعــدام فــي 
نوفمبــر 2018، زعــم أنــه تــم الحصــول علــى اعترافاتــه تحــت التعذيــب، لكــن أيــًا مــن 
الســلطات المختصــة لــم يقــم بالتحقيــق بشــكل مناســب فــي القضيــة، بمــا في ذلك 
األمانــة العامــة للتظلمــات. أفــاد جميــع األشــخاص المحكوميــن باإلعــدام، بمــن فيهم 
أولئــك الثالثــة الذيــن ُأعدمــوا فــي ينايــر 2017، أنهــم تعرضــوا لســوء معاملــة مماثلة 
ــة مــن الوقــوف القســري،  ــرات طويل ــن، وفت ــل عصــب العيني ــب - مث وأعمــال تعذي

والصعــق بالكهربــاء، واإلهانــة، والحرمــان مــن النــوم أثنــاء عمليــة االســتجواب.

فــي 25 ديســمبر 2017، أصــدرت المحكمــة العســكرية العليــا حكمــًا باإلعــدام لســتة 
مدنييــن، متهمــة إياهــم بتشــكيل خليــة إرهابيــة. وأعطــي المتهمــون األحــكام بعــد 
محاكمــة جائــرة جماعيــة، فــي حيــن حوكــم اثنــان غيابيــا. خفــف الملــك حكــم أربعــة 
ــي  ــرة الت ــن المحاكمــات الجائ ــل، ولك ــر مــن قب ــل 2018، كمــا ذك منهــم فــي 26 أبري

ــة اإلعــدام التعســفية مــا زالــت موضــع تســاؤل. تــؤدي إلــى عقوب
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تنــص المــادة 5 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان والمــادة 7 مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بوضــوح علــى أنــه »ال يجــوز تعريــض 
أي شــخص للتعذيــب أو للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة«. 
علــى الرغــم مــن تصديــق البحريــن علــى المعاهــدات الدوليــة والتعبيــر عــن التزامهــا 
بمكافحــة التعذيــب خــالل التحقيــق الــذي أجرتــه »لجنــة التحقيــق الدوليــة« فــي عــام 
ــاك ادعــاءات عديــدة ومتســقة حــول ممارســة التعذيــب وســوء  ــزال هن 2011، »ال ت
المعاملــة علــى نطــاق واســع« كمــا أشــارت لجنــة مناهضــة التعذيــب التابعــة لألمــم 

المتحــدة فــي مايــو 2017 .

ــزاع اعترافــات  ــب النت ــة فــي اســتخدام التعذي ــة البحريني اســتمرت الســلطات األمني
كاذبــة. يعــد هــذا انتهــاًكا خطيــًرا التفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي صادقــت عليهــا 
البحريــن، والتــي تحظــر اســتخدام التعذيــب ألغــراض مثــل الحصــول منــه أو علــى 
شــخص ثالــث علــى معلومــات أو اعترافــات، ومعاقبتــه علــى فعــل هــو أو ثالــث 

ارتكــب أو اشــتبه فــي ارتكابهــا.

فــي نوفمبــر 2018، أعربــت لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة عــن قلقهــا 
العميــق إزاء اســتمرار أعمــال التعذيــب وســوء المعاملــة التــي يرتكبهــا المســؤولون 
عــن إنفــاذ القانــون فــي البحريــن، ال ســيما فــي ســجن جــو، فضــاًل عــن عــدم إجــراء 

تحقيقــات فــي حــاالت التعذيــب والمــرض المزعومــة. -عــالج او معاملــة.

   اإلخفاء القسري

القســري  االخفــاء  جريمــة  اســتخدام  البحرينيــة  األمــن  ســلطات  تواصــل 
كاســتراتيجية لنشــر الرعــب بيــن أفــراد المجتمــع، وقمــع النشــطاء وترهيــب النــاس 
مــن المطالبــة بحقوقهــم وممارســة الضغــط السياســي علــى قــوى المعارضــة 

والمواطنيــن. والناشــطين 

ويفقــد الشــخص المختفــي قســرًا أبســط الحقــوق المدنيــة: غيــاب محــاٍم، وانتهــاك 
القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء وانتهــاك ضمانــات المحاكمــة العادلــة. 
ضــد  المجتمــع  حمايــة  »قانــون  و  المعاملــة  وســوء  للتعذيــب  الضحايــا  يتعــرض 
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األعمــال اإلرهابيــة«، الــذي يمنــح الســلطة لضابــط األمــن الجنائــي فــي وكالــة األمــن 
الوطنــي بــأن يحتجــز الضحيــة.

ال يمكــن للضحايــا االتصــال بعائالتهــم وأســرهم ال يعرفــون مــكان الضحايــا أو مــا إذا 
كانــوا أحيــاء أم ميتيــن. فــي معظــم الحــاالت تنكــر مراكــز الشــرطة ومقــر المخابــرات 
البحرينيــة فــي العدليــة ووكالــة األمــن الوطنــي وجــود الضحايــا ويرفضــون الكشــف 
عــن مــكان وجودهــم. هــذه ممارســة غيــر قانونيــة وانتهــاك صريــح للقانــون البحرينــي 
رقــم )46( لســنة 2002. مــادة )61(: لشــخص أو ســجنه فقــط بأمــر مــن الجهــات 
المختصــة بموجــب القانــون، ويجــب معاملتــه بطريقــة تحافــظ علــى كرامــة اإلنســان، 

وال يجــوز إيذائــه جســديا أو معنويــا.

ومــن األمثلــة علــى ضحايــا االختفــاء القســري فــي البحريــن، الناشــطات اإلنــاث 
ــو 2018 بســبب  ــن فــي 17 ماي ــي اعتقل ــة الالت ــوري وفاطمــة داود جمع ــة البرب زكي

»األنشــطة اإلرهابيــة«، وتعرضــن لالختفــاء القســري لمــدة أســبوعين.

تعــرض كل مــن ســيد علــوي حســين وفاضــل عبــاس ومحمــد المتغــوي ومبــارك 
مهنــا لالختفــاء القســري لمــدة عــام تقريبــًا. وقدمــت عائلــة علــوي شــكاوى إلــى 
األمانــة العامــة للتظلمــات ووحــدة التحقيــق الخاصــة التابعــة لمكتــب النائــب العــام. 
فــي 11 ســبتمبر 2017، قــدم أميــن األمانــة العامــة للتظلمــات ردا علــى تقــدم 
التحقيــق، مشــيرا إلــى أن علــوي قــد نقــل المســؤولية إلــى ســلطة أخــرى خــارج 
ــاز  ــد االحتج ــة آخــرون قي ــوي وثالث ــز عل ــر 2017، احُتج نطــاق ســلطته. فــي 22 أكتوب
العســكري، وواجهــوا اتهامــات تتعلــق باإلرهــاب وحوكمــوا فــي محاكــم عســكرية 
بموجــب قانــون اإلرهــاب وتــم انتــزاع اعترافاتهــم تحــت التعذيــب الوحشــي. وحكــم 
عليهــم باإلعــدام، وأيــدت محكمــة النقــض العســكرية هــذه األحــكام بحــق المتهميــن 
الذيــن تــم تســميتهم، وصــادق ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة علــى 

ــد. ــدام بالســجن المؤب ــم اإلع حك

كان  المثــال،  علــى ســبيل  القســري.  البحريــن لالختفــاء  فــي  يتعــرض األطفــال 
 42 لمــدة  اختفــى  قــد  عالــي،  الســماك، وهــو طفــل مــن قريــة  صــادق جعفــر 
يومــًا اعتبــارًا مــن 5 أكتوبــر 2017، وكان محســن عبــد اللــه العلــي مــن قريــة بــوري 
ــال تنتهــك  ــن أن هــذه األعم ــك ع ــر 2017. ناهي ــام مــن 8 نوفمب ــد اختفــى 8 أي ق

اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
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   التعذيب الممنهج والمعاملة السيئة في السجون ومراكز االحتجاز

ــاط  ــدي ضب ــى أي ــداءات جســدية عل ــن والســجناء العت ــد مــن المعتقلي تعــرض العدي
الشــرطة وحــراس الســجون. كانــت مديريــة التحقيقــات الجنائيــة وســجن جــو بشــكل 
خــاص مركــزًا لعمليــات االســتجواب القســرية وانتهــاكات حقــوق اإلنســان. في مارس 
2017، توفــي محمــد ســهوان، وهــو ضحيــة التعذيــب الشــديد، بســبب قصــور 
القلــب فــي ســجن جــاو. حتــى وفاتــه، لــم يحصــل علــى الدعــم الطبــي المناســب، 

ممــا أدى إلــى توقــف القلــب المفاجــئ.

وكمــا ذكرنــا بإيجــاز ســابًقا، هنــاك أيًضا ادعاء قوي بأن الســلطات أجبــرت ثالثة بحرينيين 
ــد الشــهيد  ــر 2017، ســامي مشــيمع، وعبــاس الســميع وعلــي عب أعدمــوا فــي يناي
 Reprieve الســنكيس، علــى اإلدالء باعترافــات كاذبــة باســتخدام التعذيــب. وطبقــًا لـــ
and BIRD فــي تقريرهــم المشــترك، فقــد تــم اعتقــال عباس الســميع، وهــو مدرس، 
بعــد تفجيــر فــي الديــه فــي 3 مــارس 2014. وتــم إحضــاره إلى مقر مديريــة التحقيقات 
الجنائيــة وتعــرض للتعذيــب الشــديد - معصــوب العينيــن، والضــرب، والصدمــات 
الكهربائيــة - حتــى وقــع اعتــراف كاذب. ســامي مشــيمع، وهــو متهــم آخــر فــي قضيــة 
تفجيــر الديــه، تعــرض أيضــًا للتعذيــب الشــديد فــي إدارة التحقيــق الجنائــي ومركــز 
شــرطة الرفــاع. واحُتجــز فــي الحبــس االنفــرادي لمــدة 25 يوًمــا علــى األقــل وتعــرض 
للتعذيــب لدرجــة أنــه فقــد القــدرة علــى المشــي بشــكل طبيعــي، وهــو مــا لــم يتلــق 
أي عــالج طبــي مناســب لــه. وكان المتهــم الثالــث فــي القضيــة علــي الســنكيس، في 
التاســعة عشــرة مــن عمــره فقــط عندمــا ُقبــض عليــه بعــد عــام واحــد مــن تفجيــر الديــه. 
وكان قــد ُحكــم عليــه باإلعــدام غيابيــًا، لكنــه تعــرض أيضــًا للتعذيــب الشــديد علــى أيــدي 

ضبــاط إدارة التحقيقــات الجنائيــة والحــراس فــي ســجن جــو.

خــالل شــهر مــارس 2018، تــم تلقــي 49 حالــة مــن الشــهادات الحيــة مــن قبــل 
منظمــة ســالم حــول محمــد المتغــوي وأحمــد محســن زيــن الديــن، وكالهمــا حكــم 
عليهمــا باإلعــدام وتعرضــا للتعذيــب الجســدي فــي الســجن. كمــا تعــرض كل مــن 
فاضــل محمــد جعفــر وأنــور عبــد العزيــز مشــيمع ومحمــد عبــد اللــه محــروس وعــادل 
أحمــد صالــح وحســن محمــد تقــي للتعذيــب والضــرب المبــرح فــي منطقــة الــرأس، 

ــم الخارجــي. ــن العال ــزوا بمعــزل ع ــام واحتج ــت أعينهــم لمــدة 6 أي وُعصب

وتعــرض واحــد وثالثــون معتقــاًل آخــر، بمــا فــي ذلك المحكــوم عليهم باإلعدام، لســوء 
ــود، والتعــرض المباشــر ألشــعة الشــمس  ــل الحبــس االنفــرادي والقي ــة مث المعامل
لمــدة 12 ســاعة، ومصــادرة ممتلكاتهــم الشــخصية. وُحــرم عــدد منهــم مــن االلتقــاء 
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ــالد  ــل الصفــار مــن ب ــرم خلي مــع أســرهم وســجنهم فــي الحبــس االنفــرادي. كمــا ُح
القديــم مــن المشــاركة فــي جنــازة جدتــه. كمــا تعرضــت المجموعــة النتهــاكات مختلفة.

اســتمرت انتهــاكات األجهــزة األمنيــة المســؤولة عــن إدارة الســجون فــي البحريــن في 
حرمــان تســعة معتقليــن، بمــن فيهــم فوزيــة مشــعل، مــن العــالج والرعايــة الصحية.

وفــي 11 مــارس، ُأصيبــت فــوزي مشــعل، وهــي محتجــزة تبلــغ مــن العمــر 56 
وزارة  منشــأة  فــي  العيــادة  إلــى  نقلهــا  وتــم  احتجازهــا،  أثنــاء  باإلغمــاء  عامــًا، 
ــة المعروفــة باســم القلعــة. تــم عالجهــا لبضــع ســاعات فقــط قبــل نقلهــا  الداخلي
إلــى الســجن. وفــي 22 مايــو، تعرضــت إلصابــة ثانيــة باإلغمــاء بســبب انخفــاض 
ــم  ــم يت ــت تأخذهــا ل ــي كان ــة الت ــا. بعــض األدوي ــدم لديه مســتوى الســكر فــي ال

تقديمهــا لهــا فــي الحجــز.

فــي 4 أبريــل، تــم نقــل نبيــل رجــب لفتــرة وجيــزة إلــى المستشــفى العســكري بســبب 
الــدوار الشــديد وفقــدان الوعــي. وفــي 19 أبريــل، أفــادت عائلتــه أنــه لــم ُيســمح لــه 
بالشــرب ألكثــر مــن 24 ســاعة فــي ســجن جــو. وأخيــرًا تــم إعطــاؤه المــاء بعــد أن انهــار 
ســجين آخــر بســبب الجفــاف. وفــي مايــو، أفيــد بــأن صحــة الســجين السياســي عبــد 
الجليــل الســنكيس قــد تدهــورت أكثــر وأنــه ال يــزال محــروم مــن الوصــول إلــى العنايــة 

الطبيــة التــي يحتاجهــا بشــكل عاجــل.

فــي الشــهر نفســه، تــم اإلبــالغ عــن أكثــر مــن 50 حالــة انتهــاك ضــد المعتقليــن 
السياســيين. تعــرض أربعــة معتقليــن ألشــكال مختلفــة مــن التعذيــب، أســفرت 
إحداهــا عــن إصابــة المعتقــل أحمــد علــي راضــي مــن قريــة النويــدرات بالكســور 
والكدمــات فــي أجــزاء مختلفــة مــن جســده. باإلضافــة إلــى ذلــك، أفيــد أن 32 معتقــاًل 
تعرضــوا لمعاملــة ســيئة خــالل أبريــل، تتــراوح بيــن حرمــان بعضهــم من حضور تشــييع 
أقاربهــم، وحرمانهــم مــن الزيــارات، والحبــس االنفــرادي، وإجــراء التماريــن الرياضيــة 

والخــروج إلــى الفنــاء، وحظــر شــرب المــاء.

وبيــن يونيــو ويوليــو، وّثقــت ســالم 108 حالــة تعذيــب وســوء معاملــة والحرمــان مــن 
العــالج الطبــي مــن قبــل الســلطات األمنيــة فــي البحريــن. ومــن بيــن هــذه الحــاالت، 
الطفــل محمــد عيســى مــن منطقــة الــدراز والمســجون فــي مرفــق لألحــداث، حيــث 
تعــرض للضــرب والمضايقــة الشــديدة مــن جانــب إدارة الســجن. كمــا أصيــب أحمــد 
إســماعيل مــن قريــة النويــدرات فــي كســور فــي ســاقيه ويديــه نتيجــة للضــرب 
والتعذيــب المســتمر مــن قبــل قــوات األمــن. كمــا تعــرض محمــد يوســف نعمــه مــن 
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الــدراز وأحمــد مــال يوســف مــن قريــة أبــو قــوه للضــرب المبــرح. حرمــت الســلطات 
ــة،  ــة الصحي ــى العــالج والرعاي ــر مــن 20 ســجينا سياســيا مــن الحصــول عل أيضــا أكث
ــد الجليــل  بمــا فــي ذلــك زعمــاء المعارضــة مثــل الشــيخ علــي ســلمان، والشــيخ عب
المقــداد، والشــيخ محمــد حبيــب المقــداد، ومحمــد حســن جــواد برويــز، وحســن 
مشــيمع وعبــد الوهــاب حســين، والدكتــور عبــد الجليــل الســنكيس، وعبــد الهــادي 

الخواجــة وغيرهــم مــن المعتقليــن السياســيين ونشــطاء حقــوق اإلنســان.

فــي 1 أغســطس، بــدأ الناشــط البحرينــي علــي مشــيمع إضرابــًا عــن الطعــام خــارج 
ســفارة البحريــن فــي لنــدن احتجاجــًا علــى ســوء معاملــة والــده حســن مشــيمع فــي 
ســجن جــو أثنــاء قضــاء عقوبــة الســجن مــدى الحيــاة. فــي 11 أغســطس، قــام عضــو 
مجهــول فــي ســفارة البحريــن فــي لنــدن بإلقــاء ســائل رغــوي مــن شــرفة الســفير 
علــى علــي مشــيمع الــذي كان يحتــج بســالم علــى الرصيــف أســفل الســفارة. 
أنهــى مشــيمع احتجاجــه فــي 2 أكتوبــر. خــالل األيــام الـــ 44 األولــى مــن احتجاجــه، 
كان علــي مضرًبــا عــن الطعــام تماًمــا، ثــم اســتأنف حميــة كاملــة أثنــاء مواصلــة 
اعتصامــه خــارج الســفارة البحرينيــة. يعانــي والــده حســن مشــيمع، زعيــم المعارضــة 
البحرينــي البــارز، مــن سلســلة مــن المشــاكل الطبيــة المزمنــة، بمــا فــي ذلــك 
النقــرس والســكري وضغــط الــدم غيــر المنتظــم. وقــد احتــاج علــى الفــور إلــى أكثــر 
مــن 15 عالًجــا طبًيــا مختلًفــا لتحســين حالتــه الصحيــة، ولكــن لــم ُيســمح لــه بحضــور 
الدولــي  الضغــط  بعــد  فقــط  الخارجيــة.  المستشــفيات  فــي  الطبيــة  المواعيــد 
ــة العامــة للتظلمــات فــي  ــة الواســعة، شــرعت األمان ــة اإلعالمي ــد والتغطي المتزاي
التحقيــق فــي قضيتــه. اعتقــل حســن مشــيمع فــي 17 مــارس 2011، وحكــم عليــه 

ــاة. فيمــا بعــد بالســجن مــدى الحي

المشــارك  والمؤســس  اإلنســان  حقــوق  عــن  البحرينــي  المدافــع  فتيــل،  ناجــي 
لجمعيــة شــباب البحريــن لحقــوق اإلنســان، هــو ضحيــة أخــرى للتعذيــب المفــرط فــي 
ســجن جــو. تــم توقيفــه فــي 2 مايــو 2013 بتهمــة »التخطيــط وتنفيــذ تجمعــات غيــر 
قانونيــة« و«تنفيــذ أعمــال شــغب« فــي قريــة بنــي جمــرة فــي 24 ينايــر 2012. 
ووفقــًا لشــهادته األخيــرة، فقــد تعــرض ناجــي فتيــل للتعذيــب الجســدي والنفســي 
الشــديد. وقــدم مــرارًا شــكوى بالتعذيــب وســوء المعاملــة إلــى وحــدة التحقيــق 
الخاصــة ومكتــب النائــب العــام واألمانــة العامــة للتظلمــات، ولجنــة الســجناء والنائــب 
العــام، ولكــن لــم يتــم إجــراء تحقيــق دقيــق. وفــي 12 نوفمبــر، وضــع فتيــل وزميلــه 
المعتقــل المدافــع عــن حقــوق اإلنســان علــي حاجــي، فــي الحبــس االنفــرادي، وُتــرك 

منــذ ذلــك الوقــت هنــاك بمعــزل عــن العالــم الخارجــي.
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فــي 26 مــارس، حكمــت المحكمــة الجنائيــة العليــا الرابعــة فــي البحريــن علــى تســعة 
ــزار الوداعــي، شــقيق الناشــط البحرينــي ســيد أحمــد  ــن، مــن بينهــم ســيد ن متهمي
الوداعــي، بالســجن لمــدة ســبع ســنوات بتهمــة إشــعال النــار فــي ســيارة مملوكــة 
ــه انتقــام سياســي  ــى أن ــى نطــاق واســع عل ــى هــذا عل ــة. وينظــر إل ــوزارة الداخلي ل

ــة الوداعــي. لعائل

   استهداف المعتقالت في سجون البحرين 

يجــري تعذيــب النســاء ومضايقتهــن فــي الســجون ممــا يجعلهــن عرضــة بشــدة 
للعنــف الجســدي والنفســي. فــي 22 مــارس، نقلــت إلــى المستشــفى علــى وجــه 
الســرعة هاجــر منصــور حســن، وهــي والــدة زوجــة الناشــط البحرينــي البــارز ســيد 
أحمــد الوداعــي، الــذي يتخــذ مــن المملكــة المتحــدة مقــرًا لــه، بعــد ثالثــة أيــام مــن 
بــدء إضرابهــا عــن الطعــام احتجاجــًا علــى التمييــز القاســي الــذي عانــت منــه بســبب 

ــة عيســى. اعتبارهــا »ســجين سياســي« فــي ســجن مدين

واألعمــال  التهديــدات  مــن  لمزيــد  منصــور،  هاجــر  تعرضــت  يوليــو،   5 وفــي 
االنتقاميــة مــن قبــل الرائــد مريــم الباردولــي، رئيــس مركــز ســجن مدينــة عيســى. 
كان هــذا انتقاًمــا مــن المشــاركة األخيــرة لصهرهــا، ســيد أحمــد الوادعــي، مديــر 
األمــم  مــع  لقــاءات  فــي  والديمقراطيــة،  للحقــوق  البحريــن  فــي معهــد  الدعــم 

المتحــدة. المملكــة  وبرلمــان  المتحــدة 

ــادة فــي ســجن النســاء  ــط القي ــدى حــراس مــن بينهــم ضاب وفــي 16 ســبتمبر، اعت
منصــور  وهاجــر  يوســف  أحمــد  نجــاح  علــى  جســديا  علــى  عيســى  مدينــة  فــي 
حســن ومدينــة علــي أحمــد عندمــا حاولــوا االنضمــام إلــى الســجناء اآلخريــن الذيــن 
 ،2018 أكتوبــر   17 فــي  بمناســبة عاشــوراء.  دينيــة  لممارســة طقــوس  تجمعــوا 
بــدأوا إضرابــا عــن الطعــام احتجاجــا علــى ســوء المعاملــة فــي مركــز االحتجــاز. ألقــي 
القبــض علــى نجــاح أحمــد يوســف فــي عــام 2017 بســبب أنشــطتها علــى مواقــع 
ــرى  ــن الكب ــزة البحري ــم ســباق جائ ــا تنظي ــي انتقــدت فيه ــي، الت التواصــل االجتماع
كونــه قــد أصبــح منبــًرا للحكومــة البحرينيــة للتغطيــة انتهاكاتهــا لحقــوق اإلنســان. 
وخــالل احتجازهــا، تعرضــت للضــرب والتحــرش الجنســي. فــي 25 يونيــو 2018، 
أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الرابعــة عليهــا حكمــًا بالســجن لمــدة ثــالث ســنوات. 
فــي 14 نوفمبــر 2018، أعــرب ساشــا وودوارد هيــل، المستشــار العــام لـــF1، عــن 



35

قلقــه العميــق إزاء انتهــاكات الحكومــة البحرينيــة لحقــوق اإلنســان ضــد نجــاح أحمــد 
ــا.  ــم الصــادر بحقه يوســف والحك

وفــي 21 فبرايــر، حكمــت المحكمــة الجنائيــة العليــا البحرينيــة على أربع نســاء بالســجن 
ــد  ــذاء الجســدي والتهدي ــن. وتعرضــوا لإلي ــالث ســنوات إلخفائهــن مطلوبي لمــدة ث

بتعرضهــم لالغتصــاب واعتقــال عائالتهــم.

فــي ســبتمبر 2018، أعربــت منظمــة العفــو الدوليــة عــن قلقهــا إزاء اســتمرار إخفــاق 
الســلطات البحرينيــة فــي توفيــر العــالج الطبــي المناســب للمحتجزيــن. ومــع ذلــك، 
فقــد تــم اإلبــالغ عــن عــدد مــن الحــاالت التــي تــم فيهــا منــع المعتقليــن مــن تلقــي 

العــالج المناســب إلصابــات أو أمــراض مزمنــة ال يزالــون يعانــون منهــا.
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تعتبــر حريــة التعبيــر واحــدة مــن أكثــر الحقــوق األساســية التــي يحميهــا عــدد مــن 
القوانيــن والمعاهــدات الدوليــة. ينــّص اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي 
المــادة 19 علــى أن »لــكل شــخص الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر« بمــا فــي ذلــك 
»حريــة اعتنــاق اآلراء دون أي تدخــل والبحــث عــن المعلومــات واألفــكار وتلقيها ونقلها 

عبــر أي وســيلة إعــالم بغــض النظــر عــن الحــدود«.

فــي البحريــن، تــم تجريــم حريــة التعبيــر علــى محمــل الجــد فــي العقــد الماضــي. 
وقــد تــم تنفيــذ أنظمــة غيــر الئقــة وقيــود ثقيلــة غيــر ضروريــة إلســكات الناشــطين 
والصحفييــن والسياســيين والزعمــاء الدينييــن. تــم تعديــل المــادة 364 مــن قانــون 
العقوبــات فــي عــام 2015 ممــا زاد العقوبــة علــى »إهانــة البرلمــان أو قــوات األمــن 
أو القضــاة أو المصالــح العامــة بالســجن لمــدة عاميــن، وتشــجيع اآلخريــن علنــًا علــى 

التشــهير بالســجن لمــدة ثــالث ســنوات.

   قضية نبيل رجب

 ،2018 ينايــر   15 فــي  القمــع.  حملــة  ضحايــا  أبــرز  مــن  واحــد  هــو  رجــب  نبيــل 
أيــدت محكمــة النقــض الحكــم بالســجن لمــدة عاميــن علــى نبيــل رجــب، رئيــس 
مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان، بإدانتــه بتقويــض »مكانــة الدولــة« مــن خــالل 
الحكومــة  تنتقــد  تعليقــات  إلــى  باإلشــارة  وذلــك  وشــائعات،  كاذبــة  أخبــار  نشــر 
ــة  ــه المحكمــة الجنائي ــر، حكمــت علي ــة. وفــي 21 فبراي ــالت التلفزيوني خــالل المقاب
ــه التــي انتقــد فيهــا ممارســة التعذيــب  بالســجن لمــدة 5 ســنوات بســبب تغريدات
فــي ســجن جــو وحــرب اليمــن التــي تقودهــا الســعودية. فــي 5 يونيــو 2018، 
أيــدت محكمــة االســتئناف حكمــه لمــدة خمــس ســنوات. فــي 31 ديســمبر، أيــدت 
محكمــة النقــض حكمــًا بالســجن لمــدة خمــس ســنوات ضــد نبيــل رجــب )هــذه هــي 

محكمــة المــالذ األخيــر فــي البــالد(.

 29 البحريــن. فــي  التعبيــر فــي  للحــق فــي حريــة  انتهــاكا مروعــا  تمثــل قضيتــه 
أغســطس 2018، أصــدر فريــق األمــم المتحــدة العامــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي 
البحرينــي لحقــوق  الناشــط  احتجــاز  2013 بشــأن قانونيــة  عــام  الثانــي منــذ  رأيــه 

اإلنســان نبيــل رجــب وأدان بشــدة الحكومــة البحرينيــة فــي البيــان التالــي:
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»ال يســع الفريــق العامــل إال أن يالحــظ أن آراء الســيد رجــب السياســية وقناعاتــه هــي 
بوضــوح محــور القضيــة الراهنــة وأن الســلطات أبــدت موقفــًا تجاهــه ال يمكــن وصفــه 
إال بأنــه تمييــزي؛ فــي الواقــع، كان هدفــا لالضطهــاد، بمــا فــي ذلــك الحرمــان مــن 
ــه يمــارس  ــاك مــن تفســيرات أخــرى لذلــك إال أن الحريــة لســنوات عديــدة وليــس هن

حقــه فــي التعبيــر عــن مثــل هــذه اآلراء والقناعــات«.

اعُتقــل نبيــل رجــب فــي 13 يونيــو 2016 بســبب تغريداتــه، لكــن الســلطات لــم 
تشــرع فــي التحقيــق حتــى ديســمبر 2016. وفــي 17 يوليــو 2017، ُحكــم عليــه 
غيابيــا بتهمــة »بــث وبــث أخبــار مزيفــة تقــوض هيبــة الدولــة«. بموجــب المــادة 134 

ــي. ــات البحرين ــون العقوب مــن قان

واصــل المجتمــع الدولــي إدانــة اضطهــاد البحريــن لنبيــل رجــب بجديــة. بيــن 17 
و26 أبريــل، خلــص فريــق عمــل األمــم المتحــدة المعنــي باالحتجــاز التعســفي إلــى 
أن »حرمــان نبيــل رجــب مــن الحريــة يشــكل انتهــاكًا للمادتيــن 2 و7 مــن اإلعــالن 
العالمــي لحقــوق اإلنســان والمــواد 2 )1( و26 مــن العهــد - علــى أســاس التمييــز 
القائــم علــى أســاس الــرأي السياســي أو غيــره، وكذلــك علــى وضعــه كمدافــع عــن 

حقــوق اإلنســان«.

فــي 13 أغســطس، أصــدر »الفريــق العامــل المعنــي باإلرهــاب« رأيــًا آخــر بشــأن 
ــوق اإلنســان.  ــون الدولــي لحق ــب القان مشــروعية احتجــاز الســيد نبيــل رجــب بموج
وفــي رأيهــا الثانــي، رأى الفريــق أن االحتجــاز ليــس تعســفيًا فحســب بــل أيضــًا 

تمييزيــًا. وقــد أيــد هــذا البيــان 127 منظمــة بمــا فــي ذلــك ســالم.

 )0281-RC8( ــان األوروبــي فــي 14 يونيــو قــراًرا عــالوة علــى ذلــك، اعتمــد البرلم
ــل رجــب. ــة نبي بشــأن وضــع حقــوق اإلنســان فــي البحريــن، ال ســيما حال

وفــي 8 أكتوبــر، تلقــى المدافــع عــن حقــوق اإلنســان نبيل رجب شــهادة تفيد بوصوله 
إلــى القائمــة النهائيــة للمرشــحين للفــوز بجائــزة فاتســالف هافيــل لحقــوق اإلنســان 

فــي مجلــس أوروبــا فــي ستراســبورغ، تقديــرًا لعملــه فــي مجــال حقــوق اإلنســان.

   قضية الشيخ علي سلمان

فــي 21 يونيــو 2018، بــرأت محكمــة بحرينيــة الشــيخ علــي ســلمان، األميــن العــام لـــ 
»الوفــاق«، مــن جميــع التهــم فــي قضيتــه المتهــم فيهــا بالتجســس المزعــوم لصالــح 
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قطــر. ومــع ذلــك، فــي 4 نوفمبــر 2018، قبــل أســبوعين مــن االنتخابــات البرلمانيــة، 
تــم تســليمه حكمــا بالســجن مــدى الحيــاة. وُأديــن »بتبــادل معلومــات اســتخبارية« مــع 
ــة العســكرية والسياســية واالقتصاديــة« للبحريــن  قطــر وبالتالــي »اإلضــرار بالمكان
و«تقويــض مصالحهــا الوطنيــة«. وكان مــن المفتــرض أن ُيفــرج عــن الشــيخ علــي 
ســلمان فــي نهايــة ديســمبر 2018 بعــد قضــاء مــدة الحكــم بالســجن ألربــع ســنوات.

العامــة  2014 مــن قبــل اإلدارة  28 ديســمبر  تــم اســتدعاء علــي ســلمان فــي 
للتحقيقــات الجنائيــة. ولــم ُيســمح لمحاميــه عبــد اللــه الشــمالوي وعبــد الجليــل 
العــرادي بحضــور جلســات اســتجوابه معظــم الوقــت. جــرت أول محاكمــة علــى 
ســلمان فــي 28 ينايــر 2015. وقــام االدعــاء العــام بطــرح عــدة تســاؤالت حــول 
عــدد مــن الخطــب التــي القاهــا الشــيخ علــي ســلمان، وتفســيرها تعســفيا مــن غيــر 

أن يقــدم أدلــة ملموســة.

وفــي 16 يونيــو 2015، حكــم علــى الشــيخ علــي ســلمان بالســجن أربــع ســنوات فــي 
ســجن جــو، لثــالث تهــم: »التحريــض علنــًا علــى الكراهيــة، والتحريــض علــى العصيــان 
المدنــي للقانــون، وإهانــة المؤسســات العامــة«. واســتندت تهمــة »إهانــة وزارة 
ــي تتناقــض مــع  ــي، الت ــات البحرين ــون العقوب ــى المــادة 216 مــن قان ــة« إل الداخلي
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي ينــص علــى أنــه »ينبغي 
علــى الــدول األطــراف أال تحظــر انتقــاد المؤسســة، مثــل الجيــش أو الحكومــة«. 
واســتندت تهمــة أخــرى، »التحريــض العــام علــى العصيــان المدنــي للقانــون« علــى 
ــات، لتشــجيعه الجمهــور علــى ممارســة حقــه فــي  المــادة 173 مــن قانــون العقوب
ــة« فــي انتهــاك للمــادة  ــى الكراهي ــن بتهمــة »التحريــض عل ــر. كمــا أدي التجمــع الح

172 مــن قانــون العقوبــات.

وتمــت تبرئــة علــي ســلمان بتهمــة محاولــة اإلطاحــة بالنظــام، حيــث لــم يكــن هنــاك 
»دليــل معيــن علــى الدعــوة الســتخدام القــوة أو التهديــد أو الوســائل غيــر القانونيــة 
لتغييــر النظــام السياســي«. غيــر أن النيابــة اســتأنفت تبرئتــه. وفــي 30 مايــو 2016، 
غيــرت محكمــة االســتئناف العليــا األولــى قرارهــا وزادت العقوبــة التــي ســبق أن 
فرضــت عليهــا لمــدة أربــع ســنوات إلــى الســجن لمــدة تســع ســنوات. ونفــى الشــيخ 
علــي ســلمان التهــم بالكامــل، لكــن محكمــة االســتئناف فــي 12 ديســمبر 2016 

أيــدت الحكــم بالســجن لمــدة تســع ســنوات.

فــي 1 نوفمبــر 2017، وســط التوتــر الدبلوماســي المتزايــد مــع قطــر، وجهــت 
أعمــال  »ارتــكاب  بهــدف  قطــر  مــع  بالتواصــل  ضــده  جديــدا  اتهامــا  الســلطات 
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والمصالــح  واالقتصــادي  السياســي  وتقويــض وضعهــا  البحريــن  تخريبيــة ضــد 
مــدى  بالســجن  حكــم  الحكومــة  وأصــدرت  بالنظــام«.  اإلطاحــة  بغــرض  الوطنيــة 

الحيــاة لــه كمــا ذكــر ســابقا.

وردا علــى أحــدث حكــم ضــد علــي ســلمان، أدانــت منظمــة العفــو الدوليــة بشــدة 
ــذي يوضــح  ــر ال ــة، األم ــة للعدال ــه »صــورة زائف ــم بأن ــا الحك ــرار المحكمــة، واصفت ق
الجهــود الدؤوبــة وغيــر المشــروعة للســلطات البحرينيــة إلســكات أي شــكل مــن 

أشــكال المعارضــة«.

لقــد انتقــد المجتمــع الدولــي بشــدة العقوبــات التــي تــم اتخاذهــا ضــد علــي ســلمان. 
فــي يونيــو 2016، أدان مقــرر األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بحريــة الــرأي والتعبير، 
دافيــد كاي، حكــم المحكمــة بالســجن لمــدة تســع ســنوات ضــده، قائــال: »يبــدو مــن 
المؤكــد وجــود اتجــاه مقلــق للقمــع السياســي الــذي يزيــد مــن تقليــص المســاحة ألي 

شــكل مــن أشــكال المعارضــة فــي البحريــن اليــوم«.

فــي  لإلحصــاء  المركــزي  والجهــاز  الداخليــة  وزارة  رفضــت  ذلــك،  غضــون  وفــي 
مايــو، إصــدار جــواز ســفر وبطاقــة هويــة لســارة علــي ســلمان، ابنــة الشــيخ علــي 
ســلمان، كعقوبــة جماعيــة. ويعتبــر هــذا انتهــاكا التفاقيــة حقــوق الطفــل، التــي 
 16 1989 بموجــب المرســوم بقانــون رقــم  صادقــت عليهــا البحريــن فــي عــام 
لعــام 1991، الــذي أكــد علــى ضــرورة ضمــان رفاهيتهــم وتنميتهــم. لــم تكــن هــذه 
هــي الحالــة األولــى لسياســة االنتقــام. يتعــرض العديــد مــن عائــالت الســجناء 
السياســيين والناشــطين باســتمرار إلــى أنــواع مختلفــة مــن المضايقــات والحرمــان 

ــة. مــن أبســط الحقــوق المدني

   االضطهاد غير المكتمل

باإلضافــة إلــى حالــة نبيــل رجــب والشــيخ علــي ســلمان، أعربــت لجنــة حقــوق اإلنســان 
التابعــة لألمــم المتحــدة عــن قلقهــا إزاء »القيــود الخطيــرة المفروضــة علــى حريــة 
التعبيــر والعــدد الكبيــر مــن االعتقــاالت والمحاكمــات التــي يواجههــا األفــراد الذيــن 

ــة أو الشــخصيات السياســية«. ينتقــدون ســلطات الدول

فــي 21 مــارس، أدانــت محكمــة جنائيــة وحكمــت علــى دعــاء الوداعــي بالســجن لمــدة 
شــهرين بتهمــة إهانــة مؤسســة عامــة. وقــد ُحكــم علــى دعــاء غيابيــا بعــد تعريضهــا 
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لســوء المعاملــة التــي ارتكبتهــا قــوات األمــن البحرينيــة فــي مطــار البحريــن الدولــي 
فــي أكتوبــر 2016.

وكمــا ذكرنــا بإيجــاز أعــاله، فــي 25 يونيــو، أدانــت المحكمــة الجنائيــة العليــا فــي 
البحريــن نجــاة أحمــد يوســف بالســجن لثــالث ســنوات بتهمــة »حيــازة واقتنــاء وســيلة 
تســجيل مســتخدمة أو معــّدة الســتخدامها فــي البــث… لدعــم والثنــاء لإلطاحــة 
أو تغييــر النظــام السياســي مــن خــالل وســائل غيــر شــرعية«. تــم إلقــاء القبــض 
عليهــا فــي عــام 2017، بســبب انتقاداتهــا لســباق جائــزة البحريــن الكبــرى علــى موقــع 

التواصــل االجتماعــي فيســبوك.

فــي 17 يوليــو 2016، اســتدعت النيابــة البحرينيــة نزيهــة ســعيد، وهــي صحفيــة 
بحرينيــة تعمــل فــي القنــاة الفرنســية 24 وراديــو مونــت كارلــو الدوليــة، بتهمــة 
ممارســة الصحافــة دون إذن مســبق مــن وزارة شــؤون اإلعــالم. فــي 18 يوليــو 
2017، أيــدت محكمــة االســتئناف العقوبــة الماليــة المفروضــة عليهــا. فــي مايــو 
2011، اســتدعتها الشــرطة بســبب تغطيتهــا لالحتجاجــات الســلمية فــي وقــت ســابق 

ــاط الشــرطة. ــل ضب ــة مــن قب ــك العــام، وتعرضــت لتعذيــب شــديد وإهان مــن ذل

فــي يونيــو 2017، أمــرت وزارة شــؤون اإلعــالم بإيقــاف صحيفــة الوســط، وهــي 
النشــر  عــن  بالتوقــف  البحريــن،  فــي  الوحيــدة  المســتقلة  اإلعالميــة  الصحيفــة 
المطبــوع والرقمــي إلــى أجــل غيــر مســمى. وقــد اُتهمــت الصحيفــة »بنشــر وبــث 
مــا يثيــر الفرقــة بالمجتمــع ويؤثــر علــى عالقــات مملكــة البحريــن بالــدول األخــرى، 
بنشــرها .. مقــاال يتضمــن إســاءة إلحــدى الــدول العربيــة الشــقيقة«، فــي إشــارة 
ــة 166 مــن  إلــى االحتجاجــات فــي المغــرب )حــراك الريــف(. تحتــل البحريــن المرتب
 ،  2018 لعــام  الصحافــة  لحريــة  العالميــة  الحريــة  مؤشــر  علــى  دولــة   180 بيــن 

منخفًضــا مــن 164 عــام 2017.

   استهداف الرموز الدينية 

اســتهدفت الحكومــة رجــال الديــن فــي البحريــن بســبب خطبهــم العامــة. علــى 
ســبيل المثــال، فــي 23 ينايــر، اعتقلــت الســلطات رجــل الديــن الشــيعي ســيد 
عدنــان هاشــم. وأفــرج عنــه فــي 17 فبرايــر بعــد ثالثــة أســابيع مــن االحتجــاز. فــي 
4 فبرايــر 2018، أيــدت محكمــة االســتئناف حكًمــا بالســجن لمــدة ثالثــة أشــهر ضــد 
الشــيخ عيســى المؤمــن، بتهمــة التحريــض علــى الكراهيــة فــي خطبــة ألقيــت فــي 
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29 يوليــو 2017. وفــي 5 يونيــو، ألقــي القبــض علــى الشــخصية الدينيــة عبــد 
األميــر الكيرانــي، دون أي ســبب.

وبالمثــل، فــي ســبتمبر، خــالل الفتــرة التــي ســبقت االحتفــال بذكــرى عاشــوراء 
ــر مــن 15 مــن  ــم اســتدعاء أكث ــي الشــيعي(، ت ــم الدين )أهــم مناســبة فــي التقوي
رجــال الديــن الشــيعة والقائميــن علــى المأتــم، حيــث تــم اســتجوابهم حــول محتــوى 
الخطــب التــي ألقيــت فــي مآتمهــم. وفــي 17 ســبتمبر، احتجــزت الســلطات الشــيخ 
ياســين الجمــري لمــدة 14 يومــًا، علــى خلفيــة خطــاب ألقــاه فــي مجلــس عاشــوراء 
تنــاول فيــه محنــة الهاربيــن مــن البحريــن. وبحســب مــا ورد يخضــع العديــد مــن 
المعتقليــن للتحقيــق بتهــم التحريــض، بــأي وســيلة عامــة، علــى الكراهيــة أو ازدراء 

ــي. ــات البحرين ــون العقوب نظــام الحكــم« بموجــب المــادة 165 مــن قان

فــي غضــون ذلــك، فــي 9 يوليــو، وصــل رجــل الديــن الشــيعي آيــة اللــه الشــيخ 
عيســى قاســم إلــى لنــدن لتلقــي العــالج الطبــي. كان الشــيخ عيســى قاســم يعانــي 
مــن »مــرض غيــر معلــوم«، وقــد ســقط فــي اآلونــة األخيــرة وأذى بنفســه. فــي 
وقــت ســابق مــن ديســمبر 2017، بعــث ممثلــو األمــم المتحــدة رســالة إلــى حكومــة 

البحريــن طلبــوا فيهــا تقديــم تفســيرات لحالتــه الصحيــة المتدهــورة.

   إدانة المجتمع الدولي

التعبيــر  حريــة  لحقــوق  المســتمر  البحريــن  انتهــاك  الدولــي  المجتمــع  أدان  لقــد 
واالعتقــاالت التعســفية لمنتقــدي النظــام. علــى ســبيل المثــال، فــي 4 يوليــو، 
ــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة  ــل، عضــو لجن ــه دو فروفي أعــرب أوليفيي
عــن قلقــه فــي اجتمــاع مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة بشــأن أعمــال 
انتقاميــة مزعومــة ضــد النشــطاء البحرينييــن الذيــن يحضــرون جلســات مجلــس حقــوق 

اإلنســان بمــن فيهــم ســيد أحمــد الوداعــي.

فــي 12 ســبتمبر، نشــر مكتــب األمــم المتحــدة للمفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان 
أنطونيــو  المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  أعــده  الــذي  التاســع  الســنوي  تقريــره 
ــات الترهيــب واالنتقــام التــي يواجههــا  ــاول بالتفصيــل عملي ــذي يتن غوتيريــس، وال
بســبب  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  والنشــطاء  اإلنســان  حقــوق  عــن  المدافعــون 

مشــاركتهم فــي جلســات وأنشــطة األمــم المتحــدة بمــا فــي ذلــك البحريــن.
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فــي نوفمبــر 2018، اســترعت لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة االنتبــاه 
إلــى عــدد مــن القوانيــن المحليــة األخــرى التــي تــزود الســلطات بقاعــدة قانونيــة 

تقديريــة لتقييــد الحــق فــي حريــة التعبيــر: 

)أ( أحــكام واســعة فــي القانــون الجنائــي تجــرم وتعاقــب عليهــا بالســجن مثــل انتقــاد 
الموظفيــن العمومييــن، وإهانــة الملــك، ونشــر الشــائعات واألخبــار الكاذبــة ونشــر 

تقاريــر غيــر صحيحــة.

)ب( األحــكام الواســعة والغامضــة الــواردة فــي المرســوم بقانــون رقــم 47 لعــام 
ــه مقاضــاة  ــذي يمكــن بموجب 2002 بشــأن تنظيــم الصحافــة والطباعــة والنشــر، وال

ــى خمــس ســنوات. ــن والنشــطاء وإصــدار أحــكام بالســجن تصــل إل الصحفيي

)ج( المــادة 88 مــن المرســوم بقانــون رقــم 47 الــذي بموجبــه يتعيــن علــى الصحفيين 
الراغبيــن بالعمــل مــع وســائل اإلعــالم األجنبيــة، الحصــول علــى ترخيــص مــن هيئــة 

شــؤون اإلعــالم، يتــم تجديــده ســنويا.
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قبــل االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرة فــي 24 نوفمبــر 2018، شــددت الســلطات 
البحرينيــة ســيطرتها علــى شــخصيات وجماعــات المعارضــة بهــدف منعهــم مــن 

ممارســة أي مســتوى مــن التأثيــر مــن داخــل وخــارج البرلمــان.

   غياب المعارضة

مهــدت الســلطات البحرينيــة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة الطريــق لمنــع جماعــات 
المعارضــة مــن المشــاركة فــي انتخابــات 2018 علــى وجــه التحديــد، وفــي العمليــة 
ــة  ــة البحرينيــة بحــل جمعي ــام 2016، قامــت الحكوم ــام. فــي ع السياســية بشــكل ع

الوفــاق، وهــي أكبــر جماعــة معارضــة فــي البحريــن، وتــم تصفيــة أصولهــا. 

وفــي عــام 2017، اتبعــت جمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي )وعــد(، وهــي أكبــر 
ــم حلهــا قســريا  ــر حــزب معــارض، نفــس الطريــق، حيــث ت حــزب علمانــي وثانــي أكب
للحــل بعــد أن وجهــت الحكومــة لهــا تهــم التحريــض علــى اإلرهــاب. فــي 25 ديســمبر 
2018، رفعــت محكمــة النقــض قضيــة »حــل وعــد« إلــى 21 ينايــر، وتــم الحكــم نهائيــا 

بحــل الجمعيــة وتصفيــة أصولهــا. 

وقــد تــم اســتهداف العديــد مــن األفــراد كذلــك، حيــث تــم القبــض علــى شــخصيات 
معارضــة رفيعــة المســتوى ومحاكمتهــم تعســفًا ووضعهــم فــي الســجن. وكمــا 
ذكرنــا مــن قبــل، فــإن األميــن العــام للوفــاق، الشــيخ علــي ســلمان، يقبــع فــي 
النظــام. وقــد واجــه  الكراهيــة ضــد  إثــارة  بتهمــة   ،2014 الســجن منــذ ديســمبر 
سلســلة أخــرى مــن المحاكمــات بتهــم إضافيــة تتعلــق بالتجســس لصالــح قطــر منــذ 

ــام. ــاة بعــد ع ــه حكمــًا بالســجن مــدى الحي ــر 2017، وصــدر علي نوفمب

   تعديالت قانونية قبل انتخابات 2018 

2018 مــن خــالل تعزيــز الحواجــز  أعــدت الســلطات البحرينيــة األرض النتخابــات 
تعديــل  علــى  الملــك  2018، صــادق  يونيــو  فــي  المعارضــة.  مجموعــات  ضــد 
لالنتخابــات  الترشــح  مــن  األفــراد  يمنــع  الــذي   2002 لعــام   14 رقــم  القانــون 
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البرلمانيــة بشــكل دائــم، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن ســبق أن أدينــوا بالســجن 
لمــدة ســتة أشــهر أو أكثــر، وقــادة وأعضــاء المنظمــات السياســية المنحلــة، ومــن 
يدمــر أو يعطــل ســلوك الحيــاة الدســتورية أو البرلمانيــة بإنهــاء أو مغــادرة العمــل 

البرلمانــي فــي المجلــس. 

وتنطبــق هــذه الشــروط علــى جميــع المعارضيــن والجمعيــات السياســية تقريبــًا 
ــادة السياســيين  ــد مــن الق ــة العدي ــم معاقب ــث ت ــة(، حي ــزاب السياســية الفعلي )األح
أعــوام  الســبعة  خــالل  بالقــوة  السياســية  المجموعــات  حــل  تــم  بينمــا  بالســجن، 
الماضيــة. كمــا أن االنســحاب مــن البرلمــان فــي عــام 2011 مباشــرة بعــد قتــل 
الســلطات لمحتجيــن اثنيــن حينهــا، يمنــع مــن أنســحب مــن البرلمــان مــدى الحيــاة مــن 
ــًرا لحقــوق الشــعب البحرينــي  ــر هــذا انتهــاًكا خطي المشــاركة فــي االنتخابــات. ويعتب
فــي تكافــؤ الفــرص فــي التصويــت واالنتخــاب، وهــو مــا ينــص عليــه بوضــوح 

دســتور البحريــن والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

   تهديدات النتخابات حرة ونزيهة

ُيحظــر علــى الناخبيــن البحرينييــن اتخــاذ خيــارات سياســية حــرة حقــًا تحــت تهديــد 
الترهيــب والتأثيــر غيــر المبــرر والخــوف مــن العقــاب. فــي أكتوبــر 2018، أعلنــت 
فتــرة  خــالل  مكثفــة  أمنيــة  تدابيــر  اتخــاذ  فــي  خطتهــا  عــن  البحرينيــة  الســلطات 
االنتخابــات وحــذرت المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن »اســتخدام برامجهــا وأنشــطتها 
أن  بمــا  القانــون«.  حســب  والمحلــي  التشــريعي  للمجلــس  المرشــحين  لدعــم 
الصحيفــة االعالميــة المســتقلة الوحيــدة، صحيفــة الوســط، ُأجبــرت علــى اإلغــالق 
فــي 2017، فــإن الناخبيــن يعتمــدون حتًمــا علــى وســائل اإلعــالم التــي تســيطر 
عليهــا الحكومــة والتــي توفــر معلومــات جزئيــة ومنحــازة لصالــح األســرة الحاكمــة 
والســلطات. وفقــًا للتقريــر المشــترك الــذي نشــرته مؤسســة ســالم مــع منظمتيــن 
غيــر حكوميتيــن، مــن بيــن 2070 مــادة إعالميــة مــن الصحــف األربــع الرســمية بيــن 
20 أكتوبــر 2017 و21 نوفمبــر 2018، وجــد أن نســبة اآلراء المعارضــة للعمليــة 

االنتخابيــة صفــر بالمائــة.

ــن الدولييــن فــي  فــي القــرار الصــادر مؤخــرًا، رفضــت الســلطات مشــاركة المراقبي
ــن  ــأن تقتصــر جنســية المراقبي ــالل اشــتراطها ب ــة، مــن خ ــا االنتخابي ــة عمليته مراقب
علــى البحرينييــن فقــط، وحظــرت تصريحاتهــم وتعليقاتهــم علــى قــرارات الســلطات 
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االنتخابيــة. وبالتالــي، لــم يكــن هنــاك ضمــان إلدارة ســليمة ونزيهــة وال لوجــود 
ــة. ــة االنتخابي ــن مســتقلين فــي العملي مراقبي

   إجراءات ترهيبية تجاه الناخبين والمترشحين

قبــل االنتخابــات، اتخــذت الســلطات البحرينيــة إجــراءات ترهيب ضــد المواطنين الذين 
يمارســون حقهــم فــي حريــة التعبيــر مــن خــالل توجيههــم انتقــادات بشــأن عــدم الحياد 

فيمــا يتعلــق بالعمليــة االنتخابيــة، أو مقاطعــة االنتخابــات لمثــل هذا الســبب.

تــم اســتدعاء عــدد مــن المواطنيــن الذيــن لديهــم طلبــات للحصــول علــى الخدمــات 
الســكنية الحكوميــة، إلــى إدارة التحقيقــات الجنائيــة، وأجبــروا علــى االختيــار بيــن 
المشــاركة فــي االنتخابــات أو حرمانهــم مــن طلباتهــم. وعــالوة علــى ذلــك، تــم نشــر 
عــدد مــن الشــائعات والمعلومــات الكاذبــة ضــد المقاطعيــن علــى وســائل اإلعــالم 
االجتماعيــة، وبواســطة الرســائل النصيــة، لكــن الحكومــة لــم تتخــذ أي خطــوات كافيــة 
لمنعهــا. علــى ســبيل المثــال، قــام الديــوان الملكــي بإشــراك هيئــات حكوميــة 
مختلفــة فــي إرســال رســائل تهديــد لموظفيهــا لجعلهــم يشــاركون فــي االنتخابــات.

فــي 13 نوفمبــر 2018، قبــل أســبوعين فقــط مــن االنتخابــات البرلمانيــة، اســتدعى 
النائب الســابق علي راشــد العشــيري من قبل النيابة العامة الســتجوابه واحتجز ســبب 
نشــره تغريــدة عبــر فيهــا عــن نيتــه بمقاطعــة االنتخابــات. وقــد ُأطلــق ســراحه بكفالة بعد 
أســبوعين مــن االحتجــاز. وقــد أصــدرت المحكمــة فــي ينايــر 2019 حكمها بالحبس شــهر 

وغرامــة 500 دينــار مــع اســتبدال عقوبــة الحبــس وكفالــة 100 دينــار لوقــف التنفيــذ.

ــت  ــن، أعرب ــات السياســية فــي البحري ــر لقمــع الجماع ــى سلســلة مــن التدابي ردًا عل
ــود  ــة بشــأن »القي ــاوف جدي ــن مخ ــدة ع ــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتح لجن
المفروضــة علــى منظمــات حقــوق اإلنســان وجماعــات المعارضــة« وذلــك باســتخدام 
الجمعيــات  وقانــون  الجمعيــات  »قانــون  ذلــك  فــي  بمــا  التقييديــة  التشــريعات 
أعمــال اإلرهــاب،  المجتمــع مــن  الجنائــي وقانــون حمايــة  السياســية« والقانــون 
ــة بالتســجيل ومتابعــة أنشــطتها.  ــر الحكومي ــى المنظمــات غي ــب عل بهــدف التصعي

ــر، أعــرب 38 عضــوا فــي البرلمــان األوروبــي عــن قلقهــم الشــديد  فــي 16 نوفمب
ــن  ــن حمــد ب ــك البحري ــى مل ــات 2018، فــي رســالة موجهــة إل بشــأن شــرعية انتخاب

عيســى آل خليفــة.
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فــي 24 نوفمبــر، عقــدت الجولــة األولــى مــن االنتخابــات البرلمانيــة فــي البحريــن. 
تــم اإلبــالغ عــن عــدة ممارســات ترهيــب مــن قبــل جهــاز األمــن الوطنــي. أجبــر مرشــح 
علــى االنســحاب مــن االنتخابــات بعــد كشــفه عــن ممارســات انتخابيــة غيــر عادلــة 
قامــت بهــا الســلطات ، مثــل شــطب أســماء عــدد مــن الناخبيــن مــن قوائــم بعــض 
الدوائــر االنتخابيــة. وتــم اســتجواب عــدة أشــخاص آخريــن وهــددوا بتوجيــه تهــم جنائيــة 

ضدهــم إذا لــم ينســحبوا مــن االنتخابــات.

   القيود المفروضة على حق حرية التجمع 

ينــص اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي المــادة 20 علــى أن لــكل شــخص 
الحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي. المــادة 21 مــن العهــد الدولــي يحمــي أيضــا 
ــه. وال  هــذا الحــق، مشــيرا إلــى أن » يكــون الحــق فــي التجمــع الســلمي معترفــا ب
يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إال تلــك التــي تفــرض طبقــا 
للقانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة األم القومــي 
أو الســالمة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو 

ــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم«.  حماي

إال أن حكومــة البحريــن ُجّرمــت بشــكل منهجــي ممارســة الحــق فــي حريــة التجمــع، 
مــن خــالل منــع ممارســة الطقــوس الدينيــة أو االحتجاجــات الســلمية مــن قبــل 

البحرينييــن. المواطنيــن 

فــي 14 فبرايــر، الذكــرى الســنوية الســابعة النتفاضــة عــام 2011، تــم تنظيــم 194 
ــدراز وســترة  احتجاجــا ســلميا فــي مختلــف أنحــاء البحريــن، بمــا فــي ذلــك مناطــق ال
والنويــدرات. وردت الســلطات بقمــع شــديد، حيــث أطلقــت قــوات األمــن الغــاز 

ــن. ــى المتظاهري ــة عل ــرة الحي المســيل للدمــوع والذخي

فــي 14 ســبتمبر، هاجمــت قــوات األمــن مســيرات عاشــوراء فــي أكثــر مــن ســبع 
مناطــق خــالل 24 ســاعة فقــط. وفــي 19 ســبتمبر، ُقبــض علــى عبــد المجيــد عبــد 
اللــه محســن لمشــاركته فــي احتفــال دينــي متصــل باحتفــال عاشــوراء. وفــي 4 
ــاد ذات  ــة كرباب ــازل خاصــة فــي مدين ــي 10 من ــت قــوات األمــن حوال ــر، دخل نوفمب
األغلبيــة الشــيعية واحتجــزت 16 شــخًصا، ســبعة منهــم قاصريــن )أعمارهــم 15-
17(، بتهــم منهــا المشــاركة فــي »تجمــع غيــر قانونــي«. بعــد يوميــن، اعتقلــت 
قــوات األمــن خمســة رجــال أو أكثــر مــن منازلهــم فــي بلــدة الديــه ذات األغلبيــة 
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ــف«. ــي« و »اســتخدام العن ــر القانون الشــيعية. وهــم متهمــون بـــ »التجمــع غي

كمــا اســتهدفت الســلطات سلســلة مــن االحتجاجــات الســلمية قبــل االنتخابــات 
البرلمانيــة. فــي 12 أكتوبــر، تــم اعتقــال حوالــي عشــرة أشــخاص قبيــل انطــالق 
مســيرة احتجاجيــة علــى االنتخابــات البرلمانيــة. وقــد تــم اعتقالهــم بتهمــة التجمــع غيــر 
القانونــي، رغــم أن بعضهــم أكــدوا أنهــم ال يعتزمــون المشــاركة. كانــت آخــر جلســة 
اســتماع لهــم فــي 19 ديســمبر 2018 ومــن المتوقــع صــدور الحكــم فــي الجلســة 

ــر معــروف(.  ــخ غي ــة )التاري التالي
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ال تمتثــل حكومــة البحريــن للمــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية التــي تنــص علــى أن لــكل شــخص الحــق فــي حريــة التنقــل وأن يكــون 

حــرا فــي مغــادرة أي بلــد، بمــا فــي ذلــك بلــده.

   اإلعادة اإلجبارية للمنتقدين الذين يعيشون خارج البحرين 

اســتهدفت الســلطات البحرينيــة نشــطاء وناقديــن خــارج البــالد مــن الذيــن فــروا مــن 
البحريــن خوفــًا مــن اضطهــاد الحكومــة وانتهاكاتهــا لحقــوق اإلنســان.

فــي 27 نوفمبــر، اعُتقــل العــب كــرة القــدم البحرينــي الســابق حكيــم العريبــي، وهــو 
الجــئ مســجل فــي أســتراليا، لــدى وصولــه إلــى مطــار بانكــوك الدولــي بســبب 
إصــدار غيــر قانونــي إلشــعار اإلنتربــول األحمــر. وفــي 11 ديســمبر، قامــت محكمــة 
تايلنديــة بتمديــد اعتقــال حكيــم العريبــي لمــدة 60 يومــًا مــن أجــل معالجــة تســليمه 

إلــى البحريــن حيــث يتعــرض لخطــر الســجن والتعذيــب.

تــم اعتقــال حكيــم العريبــي، وهــو العــب ســابق فــي منتخــب البحريــن الوطنــي 
فــي عــام 2012، بتهمــة تخريــب مركــز للشــرطة. ونفــى التهــم، حيــث ورد أنــه كان 
ــك،  ــة نفســها. ومــع ذل ــاراة لكــرة القــدم متلفــزة فــي وقــت الحادث يلعــب فــي مب
أصــدرت المحكمــة حكًمــا بالســجن لمــدة عشــر ســنوات علــى العريبــي غيابًيــا، بعــد 
أن هــرب مــن البحريــن وطلــب اللجــوء فــي أســتراليا، حيــث يلعــب حاليــًا لفريــق 

فــي ملبــورن.

الترحيــل  قــرار  إزاء  العميــق  قلقهــا  عــن  ســالم  أعربــت  المنــوال،  نفــس  وعلــى 
نوفمبــر.   6 فــي  نــوار  أحمــد  الشــيخ  البحرينــي  السياســي  للناشــط  األلمانــي 
ــن خــالل  ــد مــن األنشــطة المعارضــة للنظــام فــي البحري ــوار فــي العدي وشــارك ن
إقامتــه فــي ألمانيــا. كمــا شــارك فــي مختلــف البرامــج اإلعالميــة، وأعــرب عــن آرائــه 
فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، وألقــى خطابــات معارضــة لسياســة الحكومــة 

البحرينيــة والتــي ستســتخدم ضــده بمجــرد ترحيلــه إلــى البحريــن.
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   منع من دخول البحرين

اتخــذت حكومــة البحريــن إجــراءات تعســفية لمنــع وصــول الصحفييــن والنشــطاء 
األجانــب إلــى البــالد، عــن طريــق رفــض التأشــيرة أو منعهــم مــن الدخــول لــدى 

وصولهــم إلــى مطــار البحريــن، وترحيلهــم ووضعهــم فــي القوائــم الســوداء.

فــي 4 أبريــل 2018، تــم منــع الرس آصــالن راسموســن، عضــو البرلمــان الدنماركــي، 
وبريــان دولــي، الناشــط فــي مجــال حقــوق اإلنســان وعضــو فــي مركــز الخليــج لحقــوق 
اإلنســان، مــن دخــول البحريــن وترحيلهــم، بعــد أن كانــوا فــي يرغبــون فــي زيــارة 

المدافــع عــن حقــوق اإلنســان عبــد الهــادي الخواجــة فــي ســجنه. 

   المنع من السفر

تنــص المــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى 
أن لــكل شــخص الحــق فــي حريــة التنقــل وأن يكــون حــرا فــي مغــادرة أي بلــد، بمــا 
فــي ذلــك بلــده. ومــع ذلــك، غالبــًا مــا فرضــت الســلطات البحرينيــة حظــر الســفر كأداة 

عقــاب ضــد أي شــخص ينتقــد الحكومــة علنــًا.

أعربــت لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة عــن قلقهــا إزاء »العــدد الكبيــر 
مــن التقاريــر التــي تفيــد بــأن الصحفييــن والسياســيين المعارضيــن والمدافعيــن 
عــن حقــوق اإلنســان والمحاميــن يخضعــون لحظــر الســفر ردًا علــى مشــاركتهم فــي 

ــة«. أنشــطتهم المهني

ــم إيقافهــم مــن  ــه ت ــر 2017، أفــاد حوالــي 40 شــخًصا أن ــو 2016 وأكتوب بيــن يوني
مغــادرة البــالد. ولــم يتــم إخطــار الكثيــر منهــم بأســباب الحظــر، وال ُيســمح لهــم 
بتقديــم اســتئناف. ويعتقــد علــى نطــاق واســع بأنــه يتــم فــرض حظــر الســفر لمنــع 
النشــطاء مــن المشــاركة فــي األحــداث الدوليــة بمــا فــي ذلــك جلســات مجلــس 
ــاك عــدد مــن األفــراد، مــن بينهــم  ــزال هن األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان. وال ي

ــن مــن الســفر. ــغ )عضــو نشــيط فــي منظمــة ســالم( ممنوعي ابتســام الصائ
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يرتبــط العمــال المهاجــرون فــي البحريــن، كمــا هــو الحــال فــي دول الخليــج األخــرى، 
يكــون  أن  يجــب  النظــام،  هــذا  وبموجــب  »الكفالــة«.  المســمى  الكفالــة  بنظــام 
العمــال المهاجــرون برعايــة فــرد محلــي )كفيــل( لدخــول البــالد، ويبقــى ملتزمــًا بهــذا 
الشــخص طــوال فتــرة إقامتــه فــي البحريــن. فــي ظــل هــذا النظــام، ونظــرا لعــدم 
توفــر الحمايــة القانونيــة الكافيــة، فــإن العمــال المهاجريــن فــي البحريــن معرضــون 
بشــدة ألشــكال مختلفــة مــن اإلســاءة واالســتغالل. ويخضــع الكثيــر منهــم لســاعات 
عمــل مفرطــة، فضــاًل عــن تأخــر أو عــدم دفــع األجــور ألشــهر أو حتــى ســنوات، دون 
إمكانيــة الوصــول إلــى ســبل انصــاف قانونيــة فعالــة. فــي يونيــو 2018، نظــم 120 
عامــاًل فــي شــركتين متعاقدتيــن احتجاجــات منفصلــة علــى الرواتــب غيــر المدفوعــة. 
وبالمثــل، فــي يونيــو 2017، نظــم حوالــي 100 عامــل احتجاًجــا مطالبين مــن الحكومة 

باتخــاذ إجــراءات مناســبة لحظــر أصحــاب العمــل مــن تأخــر الرواتــب.

عامــالت المنــازل علــى وجــه الخصــوص، غيــر آمنــات من االعتداء الجســدي والنفســي 
ــات العمــال فــي عــام 2017،  ــي لنقاب والجنســي. ووفقــًا لمالحظــات االتحــاد الدول
هنــاك أكثــر مــن 105000 عاملــة منزليــة فــي البحريــن، يعيــش الكثيــر منهــم فــي 
منــازل أصحــاب العمــل ويعملــون لمــدة تصــل إلــى 19 ســاعة فــي اليــوم دون أيــام 
راحــة. وبمــا أنــه ال يوجــد نــص قانونــي يضمــن الحــد األدنــى لألجــور لهــؤالء العمــال، 
فــإن عامــالت المنــازل يحصلــن علــى أجــر منخفــض يصــل إلــى 35 دينــار بحرينــي )92 
دوالًرا أمريكًيــا( فــي الشــهر. ال يوجــد قانــون يلــزم صاحــب العمــل بتحويــل راتــب 
الخادمــة إلــى حســاب مصرفــي يضمــن حقوقهــا إذا زعمــت أنهــا ال تتلقــى أجورهــا. 
فــي معظــم الحــاالت، ال تســتطيع الخادمــة أن تثبــت أنهــا لــم تتلــق أجورهــا، حيــث أنها 
وقعــت علــى اســتالمها ألجرهــا بمجــرد وصولهــا إلــى البحريــن بلغــة ال تعرفهــا. فــي 
كثيــر مــن األحيــان ال تعــرف الخادمــة حقوقهــا وتخشــى مــن تقديــم شــكوى، خاصــة إذا 
كان صاحــب العمــل شــخص مؤثــر فــي الدولــة أو فــي المؤسســة العســكرية، ممــا 
يــؤدي إلــى انتهــاك حقــوق العمــال وحــدوث حــاالت كضحايــا االتجــار واإلفــالت مــن 
العقــاب. كمــا يتعرضــون لممارســات شــائعة أخــرى مــن ســوء المعاملــة، ومصــادرة 

جــوازات الســفر مــن قبــل أربــاب العمــل.

حققــت البحريــن مؤخــرا تقدمــا فــي هــذا المجــال. منــذ عــام 2006، كانــت هيئــة 
تنظيــم ســوق العمــل هــي الهيئــة المســؤولة عــن تصاريــح العمــل للعمــال األجانــب. 
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وقــد ســاهم ذلــك فــي تطويــر البرامــج والقوانيــن التــي تمنــع أصحــاب العمــل مــن 
مصــادرة جــوازات ســفر العمــال األجانــب والحــق فــي االنتقــال مــن وظيفــة إلــى 
أخــرى. ومــع ذلــك، فــإن إغــراء الضحايــا مــن خــالل الوعــود الكاذبــة لكســب المــال مــن 

ــزال مســتمرًا. العمــال الســاعين إلــى العمــل فــي البحريــن ال ي

أصــدرت البحريــن القانــون رقــم )1( لســنة 2008 بشــأن االتجــار باألشــخاص، والــذي 
يتضمــن مفهــوم جريمــة االتجــار باألشــخاص وعقوباتهــا. يحظــر هــذا القانــون جميــع 
ــن الســجن مــن 3 ســنوات  ــراوح بي ــات تت ــار باألشــخاص ويفــرض عقوب أشــكال االتج
إلــى 15 ســنة. ينشــئ هــذا القانــون اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر، لكــن 

هــذا القانــون ال يحتــوي علــى حمايــة أساســية لخــدم المنــازل.

فــي عــام 2017، أدخلــت هيئــة تنظيــم ســوق العمــل نظــام تعاقــد جديــد يتــم فيــه 
عــرض جميــع العمــال المنزلييــن علــى جميــع الشــروط واألحــكام، بمــا فــي ذلــك 
ســاعات العمــل وأيــام العطلــة، قبــل وصولهــم إلــى البحريــن. ومــع ذلــك، ال يــزال 
أربــاب العمــل قادريــن علــى تحديــد شــروط العمــل هــذه دون أن ينظمهــا القانــون.
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فــي 12 أكتوبــر 2018، فــازت البحريــن بمقعــد فــي مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع 
لألمــم المتحــدة للفتــرة مــن 2019 وحتــى عــام 2022. وبالنســبة لدورهــا الجديــد، 
يجــب علــى البحريــن تحمــل المســؤولية الثقيلــة عــن حمايــة حقــوق اإلنســان لشــعبها. 
لذلــك، تحــث ســالم للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان الســلطات البحرينيــة علــى اتخــاذ 

الخطــوات التاليــة فــي عــدد مــن المجــاالت الرئيســية:

   اسقاط الجنسية التعسفي في البحرين

- إنهاء ممارسة اسقاط الجنسية على الفور، وخاصة تلك ذات الطبيعة التعسفية.

- إعــادة الجنســية إلــى مئــات المواطنيــن الذيــن ألغيــت جنســيتهم مــن خــالل أوامــر 
تنفيذيــة أو قــرارات قضائيــة منــذ عــام 2012، وخاصــة أولئــك المســتهدفين بســبب 

معارضتهــم الســلمية.

ــة  ــوزارة الداخلي ــذي يســمح ل ــام 1963 ال ــون الجنســية لع ــاء المــادة 10 مــن قان - إلغ
بإســقاط جنســية الشــخص الــذي »يســاعد أو يشــارك فــي خدمــة دولــة معاديــة« أو 
»يســبب ضــررًا لمصالــح المملكــة أو أعمالــه، بطريقــة تخالــف واجبــه الــوالء لهــا«. 

   عقوبة اإلعدام كانتقام سياسي

- الوقــف الفــوري إلصــدار عقوبــة اإلعــدام وإلغــاء جميــع أحــكام اإلعــدام الصــادرة 
وإنهــاء ممارســة تنفيــذ العقوبــة.

- االنضمــام إلــى البروتوكــول االختيــاري الثانــي الخــاص بالعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسايســية بشــأن إلغــاء عقوبــة اإلعــدام. 

- اعتمــاد المبــادئ األساســية حــول اســتقالل القضــاء التــي اعتمدتهــا األمــم المتحــدة 
فــي عــام 1985.

المدنييــن فــي  عــدم محاكمــة  105 لضمــان  المــادة  الدســتوري  التعديــل  إلغــاء   -
العســكرية. المحاكــم 
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   القيود المفروضة على حق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

- اإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن جميــع الســجناء المحكــوم عليهــم بســبب 
ممارســة حقهــم فــي حريــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات والتجمــع.

- إلغــاء األحــكام الــواردة فــي القانــون الجنائــي والتــي تجــرم وتعاقــب عليهــا أعمــال 
الســجن مثــل انتقــاد الموظفيــن العمومييــن، وإهانــة الملــك، ونشــر الشــائعات 

ــة. ــر صحيح ــر غي ــة ونشــرها، ونشــر تقاري ــار الكاذب واألخب

- إلغــاء األحــكام الــواردة فــي المرســوم بقانــون رقــم 47 لســنة 2002 بشــأن تنظيــم 
الصحافــة والطباعــة والنشــر، والــذي يمكــن بموجبــه مقاضــاة الصحفييــن والنشــطاء 

وإصــدار أحــكام بالســجن تصــل إلــى خمــس ســنوات.

- إلغــاء المــادة 88 مــن المرســوم بقانــون رقــم 47، الــذي بموجبــه ُيطلــب مــن 
الصحفييــن الحصــول علــى ترخيــص مــن هيئــة شــؤون اإلعــالم، يتــم تجديــده ســنوًيا 

ــة. ]مــن أجــل[ العمــل مــع وســائل اإلعــالم األجنبي

- إلغاء قرار حل جمعيتي الوفاق ووعد.

- إزالــة القيــود المفروضــة علــى حريــة تكويــن الجمعيــات، بمــا فــي ذلــك القيــود 
 2005 26 لســنة  رقــم  )القانــون  السياســية  الجمعيــات  علــى قانــون  المفروضــة 
وتعديالتــه( وعلــى التجمــع الســلمي، بمــا فــي ذلــك فــي قانــون التجمعــات العامــة 

)القانــون رقــم 18 لســنة 1973 وتعديالتــه(.

   استخدام التعذيب والمعاملة السيئة في مراكز االحتجاز

المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  7 مــن  بالمــادة  الفــور  التقيــد علــى   -
والسياســية والمــادة 8 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان، التــي تحظــر التعذيــب 

والعقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة.

- فتــح تحقيقــات مســتقلة فــي جميــع شــكاوى التعذيــب وســوء المعاملــة، ومقاضــاة 
مرتكبــي التعذيــب وتعويــض الضحايــا بإنصــاف.

- االلتــزام بالقواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء )قواعــد نيلســون مانديــال(، 
بمــا فــي ذلــك توفيــر الرعايــة الطبيــة الكافيــة.
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- الســماح للمقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب بالوصــول الفــوري 
ــالد. ــى الب ــد والمســتمر إل ــر المقي وغي

   العمالة المهاجرة

- تطويــر التشــريعات والقوانيــن المحليــة التــي تجــرم االتجــار بالبشــر لتشــمل العمالــة 
المنزلية.

- تنفيــذ هــذه القوانيــن علــى الجميــع، بمــا فــي ذلــك أولئــك المؤثريــن فــي الدولــة 
وأعضــاء العائلــة الحاكمــة.

- إنشاء مراكز إيواء لضحايا االتجار بالبشر طوال فترة تواجدهم في البلد.

تدعــو ســالم للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان المجتمــع الدولــي إلــى اتخــاذ الخطــوات 
التالية:

- إدانة االنتهاكات الواردة في هذا التقرير بشكل عام.

- الضغط على السلطات البحرينية لتنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير.




