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تــأيت يف مقدمــة الحريــات والحقــوق وهــي  حريــة الــرأي والحــق يف التعبــر  

الــي يجــب أن يحــرص عليهــا كل شــعب أو مجتمــع متطلــع للديمقراطيــة 

وممارســة الســيادة، وهــذا مــا حــرص عليــه شــعب البحريــن كباقــي الشــعوب 

الــي تناضــل مــن أجــل الحريــة، واملعادلــة الــي تعــّودت عليهــا الشــعوب املناضلــة 

بالقمــع والتعذيــب  هــي كلمــا طالبــت الشــعوب بالحريــة واجهتهــا األنظمــة 

والقتــل والســجن، ولــذا نجــد اإلنظمــة القمعيــة تلجــئ إىل ماحقــة وســجن 

الــرأي أو األفــكار السياســية وتعتــر اإلنظمــة املســتبدة أن  كل مــن يخالفهــا 

هــؤالء األشــخاص يهــددون كياناتهــم القائمــة عــى رأي الحاكــم املنفــردة وال 

بإرادتــه الحــرة. وتعمــد هــذه  تقبــل الرشاكــة السياســية أو التمثيــل الشــعيب 

اإلنظمــة إىل محاكمــة ســجناء الــرأي بُتهــم كّيديــة وإن أخــذت الطابــع القضــايئ 

وبموجــب قوانــني محليــة يف أغلبهــا متعارضــة مــع القوانــني الدوليــة، وبتكييــف 

املــواد الجزائيــة بشــكل مفــرط وواســع تُخــِدم اإلرادة السياســية للحاكــم وتُجــرِّم 

األفعــال املباحــة لتضّيــق العمــل الســيايس.

يف حــني نَجــد أن القوانــني الدوليــة نَّصــْت عــى حــق تقريــر املصــر للشــعوب 

وحــق ممارســة حريــة الــرأي والتعبــر وحريــة الفكــر والعمــل الســيايس وقــرّرت 

الحريــات العامــة األساســية يُؤســس ملجتمــع ديمقراطــي للرشاكــة السياســية 

وممارســة الســيادة، وقــد وضــع اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان األســاس ملبــدأ 

حريــة الــرأي والتعبــر وأكـّـد العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية 

عــى هــذا املبــدأ، وأصبــح عــى كل دول األطــراف املوقعــة عــى الرشعــة الدوليــة 

اإللتــزام بمــا نصــت عليــه، ويجــب أن تكــون قوانــني الــدول األعضــاء املحليــة 

)الداخليــة( متوائمــة مــع هــذه النصــوص.

ومع ذلك كله، نجد أن سجناء الرأي هم أكرث ضحايا الحكم املستبد يف كل
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الــدول القمعيــة الــي ال تعــرف بالحقــوق والحريــات العامــة وال تقبــل بالقوانــني 

لهــا وال تلتــزم بهــا حــى وإن صادقــت عليهــا، ولــذا ســوف  الدوليــة مرجعــاً 

نســتعرض الواقــع البحريــين مــن الناحيــة القانونيــة والقضائيــة مــع اســتعراض 

قضيــة »األمــني العــام لجمعيــة الوفــاق الوطــين اإلســامية« كشــاهد ملثــل هــذه 

الظاهــرة، ليتعــرّف قــارئ هــذا التقريــر عــى الحــاالت الــي ينطبــق عليهــا وصــف 

»ســجني الــرأي« وكيــف تعطــي املنظمــات الحقوقيــة والدوليــة وصــف »ســجني 

رأي« للمناضلــني مــن أجــل الحقــوق والحريــات العامــة والعدالــة اإلجتماعيــة.



الشــخصيات  عــى  يطلــق  وصــف  الــرأي  ســجناء 

آخريــن(  مــع  باالشــراك  أو  )منفرديــن  املناضلــة 

والعدالــة  العامــة  والحريــات  الحقــوق  أجــل  مــن 

اإلجتماعية ويعرون عن آرائهم وأفكارهم السياسية 

ــاً ال تنســجم مــع أفــكار الحاكــم أو  والــي تكــون غالب

القمعيــة  الحاكمــة، وإن كانــت اإلنظمــة  الســلطة 

واملســتبدة تعمــل عــى محاكمــة هــذه الشــخصيات 

بمحاكمــات كيديــة بموجــب قوانني محلية تتعارض 

مــع القوانــني الدوليــة إال أن وصــف »ســجني رأي« 

ال يتّغــر مــا دام أن اســباب االعتقــال والســجن هــو 

نشــاط هــؤالء يف إطــار ممارســة حريــة الــرأي والتعبــر 

أو العمــل الســيايس الحزبــي أو الفــردي.

ويمكــن أن يطلــق وصــف« ســجني رأي« عــى كل 

فــرد اعتقــل أو ســجن بســبب نشــاطه الســيايس أو 
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الحقوقــي يف إطــار القانــون الــدويل )الرشعــة الدوليــة( لحقــوق اإلنســان، ســواء 

كان بالكلمــة أو الكتابــة أو النــرش ولــم يقــرن هــذا الحــق يف ممارســته بفعــل 

يشــّكل جنائيــة قائمــة بذاتهــا، وال يعــين هــذا أن تنــص بعــض الترشيعــات عــى 

ــرأي والتعبــر بشــكل تعســفي أو اســتخدام القوانــني  ــة ال تجريــم ممارســة حري

بشــكل تعســفي لتّقيــد هــذا الحــق أو مصــادرة أصــل )جوهــر( الحــق، كمــا ال 

يعــين هــذا أن يكــون ممارســة العمــل املعــارض بــيء مــن األعمــال الصداميــة 

والقمعيــة املتبادلــة بــني الرشطــة واملحتجــني، فالقمــع الــذي يقابلــه مواجهــة 

ســلمية ال يخرجنــا مــن دائــرة ممارســة العمــل املعارضــة املــرشوع والــذي يســتمد 

مرشوعيتــه بحــق تقريــر املصــر املكفــول دوليــا بالرشعــة الدوليــة.

وأصبــح هــذا الوصــف يف زمننــا املعــارص أبــرز وصــف يطلقــه املجتمــع الــدويل 

القمعيــة،  الــدول  وقمــع  بطــش  ينالهــم  الذيــن  املناضلــني  عــى  والحقوقــي 

ليكــون هــذا الوصــف وســام رشف أجتماعــي مــن أجــل التفرقــة بــني الســجني 

الجنــايئ مرتكــب فعــل مجــرّم والســجني الســيايس املناضــل مــن أجــل الحقــوق 

والعدالــة. والحريــات 



والحريــات  الحقــوق  دعــم  واجــب  مــن  إنطاقــاً 

وتعزيزهــا الــي تعمــل عليهــا الــدول الديمقراطيــة 

األطــراف  هــذه  تعمــل  الحقوقــي  واملجتمــع 

تشــهد  الــي  البلــدان  يف  األوضــاع  مراقبــة  عــى 

األنشــطة  فيهــا  وبمــا  حزبــي  أو  شــعيب  حــراك 

الديمقراطيــة  أجــل  مــن  والسياســية  الحقوقيــة 

الــي  البلــدان  يف  اإلجتماعيــة  العدالــة  وتحقيــق 

تســتفرد  ومســتبدة  قمعيــة  أنظمــة  تحكمهــا 

اإلنظمــة  هــذه  ضحايــا  يكــون  مــا  وغالبــاً  بالــرأي 

القمعيــة املناضلــني الســلميني مــن أجــل األصــاح 

مــن  الرقابــة  تمــارس  األطــراف  وهــذه  والعدالــة، 

وقانونيــة  أخاقيــة  ومســؤولية  إنســاين  واجــب 

املتحــدة  األمــم  ألهــداف  تحقيقــاً  وذلــك  دوليــة 

وميثاقهــا صونــاً للســلم واألمــن الدوليــني ومنعــاً 

اإلنســانية. ضــد  للجرائــم 
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واملجتمــع الــدويل والحقوقــي يتخــذ معايــر دوليــة مســتخلصة مــن الرشعــة 

الدوليــة إلطــاق وصــف »ســجني رأي« إذا مــا حصــل لحالــة َســجن أو اعتقــال 

مناضــل ســلمي، واملعايــر هــي: 

1- أن يكون املناضل )سياسياً أو حقوقياً( تعرّض لإلعتقال أو السجن واملحاكمة.

2- أن يكــون اإلعتقــال أو الســجن بســبب نشــاطه الســيايس أو ممارســة حريــة 

الــرأي والتعبــر بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش.

3- أن يكون املناضل قد مارس حقه يف الرأي والتعبر يف إطار القوانني الدولية.

وهذه املعاير األساســية الثاثة توضع لكل حالة فيه اعتقال أو ســجن مناضل 

مــن أجــل التحقــق أن هــذا الوصــف ينطبــق عليــه، وبمجــرد إطــاق هــذا الوصــف 

يفــّر للــدول واملنظمــات بــأن هــذه الدولــة ال تراعــي الحقــوق والحريــات العامــة 

وأنهــا أرتكبــت انتهــاك مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

كمــا أن العمــل الســيايس أو املعــارض الــذي ينتهــج بعــض األســاليب الاعنفيــة 

)كالعصيــان املــدين وغرهــا مــن األســاليب( ال تســقط هــذا الوصــف مــا دام هــو 

املحــرك أو الباعــث عــى األعمــال، وكذلــك املواجهــات الــي تحصــل بــني رجــال 

ــال الخــاص  ــن أو املحتجــني مــا لــم يكــن فيهــا اعتــداء عــى امل األمــن واملتظاهري

والعــام وكانــت محــدوده ومتناســبه مــع آلــة القمــع والبطــش فــا يتغــر الوصــف 

للقوانــني  املخالفــات  بعــض  وقــوع  عنــد  القانــوين  التكييــف  بتغــّر  الحقوقــي 

املحليــة، فقــد تحصــل محاكمــات جائــرة أو كيديــة تنظــر لألفعــال وال تأخــذ 

بالبواعــث والغايــات الــي كانــت وراء أصــل الحــوادث والوقائــع.



اعتــرت منظمــة العفــو الّدوليــة يف بيــان لهــا بتاريــخ 

16يونيــو2015 أن الشــيخ عــيل ســلمان: يُعــد مــن 

ســجناء الــرأي وأن التهــم املوجهــة لــه تتعلــق بخطب 

ســلمية ليــس إال، وتــرى أن الشــيخ عــيل ســلمان 

لــم يســتخدم القــوة ولــم يــدُع إىل اســتخدامها. كمــا 

أنهــا )املنظمــة( اســتخدمت نفــس الوصــف يف أكــرث 

مــن بيــان أو مناشــدة لحكومــة البحريــن عــن الشــيخ 

العــام  ويف  رأي.  ســجني  واعترتــه  ســلمان  عــيل 

األمــني  عــى  املؤبــد  الحكــم  صــدور  وبعــد   )2019(

العــام لجمعيــة الوفــاق الشــيخ عــيل ســلمان قالــت 

الســيدة: ســماح الحديــد/ مديــرة الحمــات املعنيــة 

بالــرشق األوســط بمنظمــة العفــو الدوليــة: إن حكــم 

اليــوم بمثابــة صفعــة قاســية أخــرى للحــق يف حريــة 

أن  يكشــف  الحكــم  فهــذا  البحريــن،  يف  التعبــر 

النظــام القضــايئ يف البحريــن مجــرد مهزلــة. ويؤكــد 
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قــرار إدانــة الشــيخ عــيل ســلمان، والحكــم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة يف 

أعقــاب محاكمــة جائــرة، عــزم الســلطات عــى إســكات كل األصــوات املنتقــدة.

وقــد اعتــر الفريــق العامــل املعــين باالحتجــاز التعســفي التابــع لألمــم املتحــدة يف 

تقريــره لعــام 2015 أن اعتقــال الشــيخ عــيل ســلمان بســبب ممارســته العلنيــة 

بالتعبــر عــن آراءه السياســية وكزعيــم للمعارضــة السياســية.

وكانــت ليــز تروســل املتحدثــة باســم مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق 

اإلنســان قــد أعربــت يف مطلــع عــام 2015 عــن »قلــق املفوضيــة البالــغ مــن 

اعتقــال الشــيخ عــيل ســلمان« وأيًضــا مــن »اســتمرار ماحقــة واحتجــاز األفــراد 

الذيــن يمارســون حقوقهــم يف حريــة الــرأي والتعبــر يف البحريــن«.

ومــن الواضــح واملجمــع عليــه لــدى املجتمــع الــدويل والحقوقــي هــو أن ســجن 

الشــيخ عــيل ســلمان أمــني عــام جمعيــة الوفــاق الوطــين اإلســامية انتهــاك حــق 

ممارســة حريــة الــرأي والتعبــر وأن ســجنه بســبب املمارســة العلنيــة والســلمية 

يف التعبــر عــن آرائــه، ويطلــق عليــه وصــف »ســجني رأي« لتوافــر الظــروف 

الواقعيــة واملوضوعيــة يف حالتــه.



 1976 رُغــم أن قانــون العقوبــات البحريــين لســنة 

69 مكــرر بوجــب القانــون  قــد أضيفــت لــه مــادة 

»تُفــر  عــى:  تنــص  والــي  لســنة2012   51 رقــم 

القانــون  هــذا  يف  التعبــر  يف  الحــق  عــى  القيــود 

أو يف أي قانــون آخــر يف اإلطــار الــروري الــازم 

العمــل  ميثــاق  ملبــادئ  وفقــاً  ديمقراطــي  ملجتمــع 

مــن  معفيــاً  عــذراً  ويعــد  والدســتور،  الوطــين 

يف  التعبــر  حريــة  يف  الحــق  ممارســة  العقــاب 

تكــن كافيــة  لــم  املــادة  هــذه  إال أن  هــذا اإلطــار«. 

وكافلــة لحــق ممارســة حريــة الــرأي وطــرح األفــكار 

السياســية مــن وجهــة تطبيــق القضــاء مــع نشــاط 

املناضلــني السياســيني والحقوقيــني، فقــد تعامــل 

السياســيني  املعتقلــني  مــع  البحريــن  يف  القضــاء 

للقانــون  ومخالــف  جائــر  بشــكل  والحقوقيــني 

الــدويل ســواء عــى مســتوى اإلجــراءات أو تطبيــق 
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القانــون وإصــدار األحــكام ولــم يراعــي حــى مبــادئ ميثــاق العمــل الوطــين وال 

نصــوص الدســتور عــى الرغــم مــن أن املــادة 23 مــن الدســتور قــررت حريــة 

الــرأي والتعبــر بشــكل واضــح واملــادة 27 أيضــاً نصــت عــى العمــل الســيايس 

28 يف ذات الدســتور تقــرر حريــة التجمــع وجعــل املــرشّع  والنقابــي واملــادة 

العمــل  الحقــوق والحريــات وتنظيــم  31 ضمانــة لتحمــي  املــادة  الدســتوري 

الســيايس والتجمعــات وتشــكيل الجمعيــات السياســية والنقابيــة مــن أجــل 

الترشيعيــة(. )الســلطة  العــادي  املــرشع  ينــال منهــا  أن ال 

ضمانــات  تخالــف  ممنهجــة  إجــراءات  البحريــن  املحاكــم  اتخــذت  فقــد 

املحاكمــة العادلــة مــن الناحيــة الشــكلية، ومــن الناحيــة املوضوعيــة تطّبــق 

األفعــال  وال  القانــون  مــع  تتناســب  ال  تعســفية  أحــكام  وتصــدر  القوانــني 

تتخــذ  األحــكام  فغالــب  والحقوقيــني،  السياســيني  النشــطاء  يحاكــم  الــي 

مــن  املجتمــع  حمايــة  قانــون  أو  البحريــين  العقوبــات  قانــون  مــن  العقوبــة 

ال  الفعــل  أصــل  ولكــن  األخــرى  الجزائيــة  القوانــني  أو  اإلرهابيــة  األعمــال 

حكومــة  مطلــب  وتبــين  الســيايس  فالعمــل  الجزائيــة،  املــادة  عليــه  ينطبــق 

منتخبــة )مثــاً( يعتــره القضــاء هــو جنائيــة زعزعــة أمــن البلــد، أو بمجــرد 

نظاميــة،  بهيئــة  املــس  هــو  القضــاء  يعتــره  الــوزارة  أحــدى  سياســة  انتقــاد 

وكثــرة هــي الحــاالت الــي ال حــر لهــا يف القضــاء جعــل ممارســة العمــل 

الســيايس هــو فعــل مجــّرم يعاقــب عليــه، حــى الدخــول يف مفاوضــات مــع 

الســلطات يف املســائل السياســية والتواصــل مــع أطــراف املفاوضــات جعلــه 

مجــّرم رغــم عــدم وجــود نــص جــزايئ لهــذا الفعل.كمــا حصــل لألمــني العــام 

تواصــل  عندمــا  ســلمان  عــيل  الشــيخ  اإلســامية  الوطــين  الوفــاق  لجمعيــة 

مــع أطــراف التســوية يف عــام 2011 بعلــم النظــام الســيايس، قــام القضــاء 

بإعطــاء تكييــف مخالــف للقانــون واســتخدم مــواد مــن قانــون العقوبــات ال 

صلــة لهــا بأصــل املوضــوع واعتــر اإلتصــاالت الــي جــرت مــع الجانــب القطــري 

الــذي كان طــرف يف التســوية ويف حينهــا لــم يكــن هنــاك خافــات بحرينيــة 

قطريــة إال أن النظــام الســيايس بعــد حصــول خافــات مــع دولــة قطــر قــام 
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بنــرش املحادثــات )اإلتصــاالت( مجتزئــة ووجــه تهمــة إىل الشــيخ عــيل ســلمان 

وأخريــن تهمــة التخابــر مــع دولــة قطــر.

هكــذا  وبــذات األســلوب واملنهجيــة يتعامــل القضــاء مــع املناضلني السياســيني 

والحقوقيــني بــأن كل فعــل ال يتوافــق مــع سياســة النظــام يمكــن أن يســجن 

عليــه باملــدة والعقوبــة الــي يراهــا مناســبة لــكل شــخص عــى حــدة.
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الخالصة

ملا كانت حرية الرأي والتعبر هي أكســجني حياة املجتمعات الديمقراطية نجد 

يف مملكة البحرين تقييد حرية الرأي والتعبر لحد املصادرة يف البحرين سبباً 

ألزمــة سياســية عميقــة بــني الشــعب والحكومــة وقــد أدت إىل اعتقــال اآلالف 

بســبب نشــاطهم الســيايس والحقوقــي، وهــذا مــا جعــل النظــام الســيايس منــذ 

عــام 2011 بتوجيــه الترشيعــات بالتضييــق بشــكل مفــرط وبتوجيــه القضــاء إىل 

إصــدار األحــكام القضائيــة بعقوبــات مغلّظــة، وبهــذه السياســية والتعامــل عّقــد 

الوضــع الســيايس بشــكل أكــر وتفاقــم األمــر إىل أن لجئــت الحكومــة بإغــاق 

الجمعيــات السياســية واعتقــال قياداتهــا ومحاكمتهــم. ومملكــة البحريــن مــن 

الــدول املصنفــة بالتضييــق ومصــادرة حــق التعبــر وحريــة الــرأي.

التوصيات

1- نحــث حكومــة البحريــن باإللتــزام بالرشعــة الدوليــة وأن تعمــل عــى موائمــة 

ترشيعاتهــا بهــا وأن تتخذهــا مرجعــاً يمكــن اإلســتفادة منــه لحمايــة حــق التعبــر 

وحريــة الــرأي.

املعارضــة  مــع  الحــوار  أســلوب  وانتهــاج  الــرأي  ســجناء  كل  عــن  اإلفــراج   -2

السياســية. الرشاكــة  مبــدأ  عــى  الســلمية  والحلــول 

3- إلغاء كل قانون أو مادة قانونية تقّيد حرية الرأي.




