البحرين

استمرت انتياكات حقوق اإلنسان في البحرين في ظل حالة اإلفالت من العقاب .فقد فشمت

الحكومة في التنفيذ الفعال لتوصيات المجنة البحرينية المستقمة لتقصي الحقائق التي ُش ّكمت

لمتحقيق في انتياكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت منذ اندالع االحتجاجات السممية المناىضة

لمحكومة ،والداعية لإلصالح السياسي عام  .3122وقد أصدرت المجنة البحرينية المستقمة

لتقصي الحقائق تقري ًار من  611صفحة في نوفمبر من عام  ،3122أكدت فيو استخدام
مسؤولين بحرينيين القوة المفرطة والعشوائية ضد المتظاىرين ،وسمّطت الضوء عمى حاالت

االعتداء والتعذيب والوفاة .واستجابة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق ،أنشأت الحكومة ثالث
ىيئات ىي مكتب أمين المظالم داخل و ازرة الداخمية ،ووحدة التحقيقات الخاصة في مكتب

المدعي العام ،ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ،كانت ميمتيا مجتمعة ىي وضع حد

لمتعذيب أثناء االستجواب وداخل مرافق االحتجاز.

لكن التدابير الشكمية التي اتخذتيا السمطات في البحرين كان ليا أثر محدود في معالجة

االنتياكات السابقة ،ما أدى إلى استمرار االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان .واستمر منتقدو
الحكومة ومن بينيم المعارضون السياسيون ،باإلضافة لممدافعين عن حقوق اإلنسان ،في
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التعرض لالعتقاالت واصدار أحكام بالسجن ضدىم لممارستيم حقيم في حرية التعبير بشكل

سممي .وفشمت الحكومة في خضم تنامي ثقافة اإلفالت من العقاب في خمق بيئة مواتية
لممصالحة الوطنية .وتواترت تقارير عن التعذيب وسوء المعاممة واالعتداءات الجنسية وعدم

وجود ضمانات كافية لممحاكمة العادلة والوفاة أثناء االحتجاز .وقد شيد عام  3126مخاوف
جدية من ارتكاب أعمال انتقامية ضد ضحايا أبمغوا عن تجاوزات أو انتياكات لحقوق اإلنسان،

وكذلك ضد األفراد المتعاونين مع األمم المتحدة.2

حرية الرأي والتعبير:
فرضت السمطات البحرينية قيودًا مشددةً عمى حرية التعبير من خالل إحكام سيطرتيا عمى
المنافذ اإلعالمية ،واإلنترنت واستيداف الصحفيين والمدونين صعدت أيضًا السمطات من

إجراءاتيا األ منية في مواجية زعماء المعارضة السياسية الرئيسية في البالد .ولم تتسامح حتى
السمطات مع توجيو انتقادات لحمفائيا في منطقة الخميج وبشكل خاص المممكة العربية

السعودية .ففي فبراير  ،3126أوقف بث قناة "العرب" التمفزيونية وذلك بعد أقل من  24ساعة
من إطالقيا .وجاء وقف قناة العرب حسبما ورد بسبب فشل القائمين عمى القناة في االلتزام

بالمعايير السائدة في منطقة الخميج ،ومنيا "اال لتزام بالحياد في المواقف اإلعالمية واالبتعاد عن

كل ما يمكن أن يؤثر سمبًا عمى روح الوحدة الخميجية" .وقد تواترت أنباء عن أن السبب وراء

لقاء مع خميل المرزوقي نائب األمين العام لحركة الوفاق الشيعية
توقف القناة ىو بثيا ً
المعارضة في البحرين.3

وقد أصدرت و ازرة اإلعالم البحرينية بيانًا يوم  4أغسطس  3126ورد فيو أن الو ازرة "لن

تتردد في اتخاذ التدابير القانونية الالزمة لوقف نشر معمومات كاذبة أو مضممة" .وبعد ىذا
 بٛاٌ يشخزن بشأٌ حانت حمٕق اإلَظاٌ ف ٙانبحز ٍٚلذيخّ طٕٚظزا خالل انذٔرة انثالث ٍٛنًجهض حمٕقاإلَظاٌ 1 ،طبخًبز ،51 2
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38118/UN-Statement-Re-Bahrainand-Human-Rights.pdf
 -5رٔٚخزس" ،حٕلف انبث انًباشز نمُاة فضائٛت بحزُٛٚت بعذ ٕٚو ٔاحذ يٍ بذء عًهٓا"،
http://www.reuters.com/article/bahrain-tv-idUSL6N0VC0U320150202
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البيان بثالثة أيام ،أوقفت ىيئة شؤون اإلعالم عمل صحيفة الوسط ،وىي الصحيفة المستقمة

الوحيدة في البالد ،وىي معروفة بنشر تقارير صحفية حول مختمف القضايا ومنيا ما لو صمة

بحقوق اإلنسان .وكانت الصحيفة قد تمقت تحذي ًار من السمطات بشأن مقال معارض كان يحمل

عنوان "ولن ترضى عنك"  ،تناول كاتبو اتيام أعضاء المعارضة بالخيانة عمى مواقع التواصل

االجتماعي .وتضمنت األسباب التي أوردتيا ىيئة شؤون اإلعالم لوقف صدور الصحيفة نشرىا

معمومات "تؤثر عمى الوحدة الوطنية" و"عالقة المممكة مع الدول األخرى" .وأجبرت السمطات

الصحيفة عمى توقيع بيان من أجل استئناف النشر .4وكانت الصحيفة قد استُيدفت من قبل في
عام  3122عندما عمقت السمطات أنشطتيا لفترة وجيزة وحاكمت ثالثة من محررييا وأُجبروا
عمى ترك وظائفيم في الصحيفة.5

كما واصمت و ازرة الداخمية استيداف الصحفيين المستقمين ،وتحديدًا أولئك الذين قاموا

بتغطية االحتجاجات التي اندلعت ردًا عمى اعتقال الشيخ عمي سممان زعيم أكبر جمعية
سياسية معارضة في البحرين.6.

وفي  35نوفمبر  ، 3126صدر حكم بالسجن لمدة عشر سنوات وبإسقاط الجنسية عن

المصور الصحفي الحائز عمى عدة جوائز دولية السيد أحمد الموسوي ،وذلك بعد تغطيتو

المظاىرات المؤيدة لمديمقراطية في أوائل عام  .7 3125وصدر الحكم ضد الموسوي استنادًا
إلى اتيامو بإعطاء شرائح لمياتف الجوال لمتظاىرين "إرىابيين" والتقاط صور الحتجاجات

مناىضة لمحكومة .وقد ألقي القبض عمى موسوي في األصل يوم  21فبراير  3125بعد أن
داىمت قوات األمن منزلو في قرية الدراز دون تقديم مذكرة اعتقال .وتمت مصادرة آلة التصوير

الخاصة بو واألجيزة اإللكترونية األخرى التي يستخدميا في عممو.

 يزكش انخهٛج نحمٕق اإلَظاٌ" ،انبحز :ٍٚاعخمال أحذ انًذافع ٍٛعٍ حمٕق اإلَظاٌ ٔحعهٛك انظهطاث انبحزُٛٚتعًم انصحٛفت انًظخمهت انٕحٛذة انٕطظ" 3 ،أغظطض ،51 2
http://www.gc4hr.org/news/view/1063
 -1انًزجع َفظّ.
 -2يزكش انخهٛج نحمٕق اإلَظاٌ" ،انبحزٔ :ٍٚسارة انذاخهٛت حظخٓذف انصحف ٍٛٛبشكم يخعًذ أثُاء االحخجاجاث
انظهًٛت" ُٚاٚز ،51 2
http://www.gc4hr.org/news/view/873
 -3صحف ٌٕٛبال حذٔد" ،انحكى عهٗ يصٕر بحز ُٙٚبانظجٍ نًذة عشز طُٕاث"َٕ 51 ،فًبز ،51 2
http://en.rsf.org/bahrain-bahraini-photographer-sentenced-to-24-11-2015,48569.html
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كما تصاعدت وتيرة اإلجراءات القمعية ضد نشطاء اإلنترنت واستمر األمن في وضع

منصات التواصل االجتماعي تحت رقابة صارمة .وأجبرت السمطات العديد من مستخدمي
تويتر إما عمى حذف تغريداتيم أو إغالق حساباتيم .وحوكم نشطاء اإلنترنت ألسباب مختمفة

تراوحت بين االنتقاد الجاد لمحكومة واطالق النكات الساخرة .وفي الفترة من يونيو  3125حتى
مايو  ،3126صدرت أحكام بالسجن عمى  22من مستخدمي اإلنترنت البحرينيين بمغت

شيرا . 8وال يزال العشرات من مستخدمي ونشطاء اإلنترنت يواجيون
مجتمعة مدة 3:
ً
المضايقات واالعتقال والمالحقة القضائية وسوء المعاممة.
وألقت السمطات البحرينية القبض عمى تسعة من نشطاء اإلنترنت يوم  38يناير ،3126

عمى خمفية مزاعم بانتقادىم لعاىل السعودية الراحل الممك عبد اهلل عمى تويتر .وذكرت و ازرة

الداخمية أن ىؤالء األفراد أُلقي القبض عمييم بسبب "سوء استخداميم وسائل التواصل

االجتماعي" وأنيم وفقًا لقانون العقوبات البحريني ،يواجيون عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى
ال عن دفع غرامة قدرىا  311دينار بحريني.9
سنتين ،فض ً

وفي  21فبراير  ، 3126اعتقمت قوات األمن جميمة السيد إحدى نشطاء اإلنترنت بسبب

" سوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي" ،والتحريض عمى كراىية النظام ،واىانة الممك عمى

تويتر .وبعد مداىمة منزليا ،قامت قوات األمن بمصادرة األجيزة اإللكترونية الخاصة بيا .وقد
تعرضت جميمة حسبما ورد لسوء المعاممة أثناء احتجازىا ما تطمب حصوليا عمى رعاية طبية،

ومنعت من
كما ُحرمت خالل الفترة األولى من اعتقاليا من الحصول عمى تمثيل قانوني ُ
االتصال بعائمتيا.:

وفي سبتمبر  ، 2015اعتقمت قوات األمن اثنين من نشطاء وسائل التواصل االجتماعي

لدييما حسابان عمى تويتر باسم " "BuKhamisو" "HajiAhmedألنيما "أىانا شيداء البحرين
 فزٚذو ْأص" ،حزٚت اإلَخزَج ف ٙانبحز،51 2 ،"ٍٚ>< https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2015/bahrain
 يزكش انبحز ٍٚنحمٕق اإلَظاٌ" ،انبحز :ٍٚاعخمال حظعت يٍ يظخخذي ٙاإلَخزَج بظبب يا َشزِٔ عهٗٔطائم انخٕاصم االجخًاعُٚ 5 ،"ٙاٚز ،51 2
http://bahrainrights.org/en/node/7244
 يزكش انبحز ٍٚنحمٕق اإلَظاٌ" ،انعُف ضذ انصحف ٍٛٛف ٙانبحزَٕ 2 ،"ٍٚفًبز ،2015>< http://www.bahrainrights.org/en/node/7645
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في اليمن" .وكانت التغريدات محل المساءلة حسبما ُزعم تستنكر وتنتقد مشاركة البحرين في
العممية العسكرية الجارية في اليمن .21وألقي القبض عمى ناشط اإلنترنت ابراىيم كريمي في
منزلو خالل شير أكتوبر  ، 3126عقب مداىمة قوات األمن لو دون عرض مذكرة توقيف.

وقامت قوات األمن بتفتيش منزلو ومصادرة أجيزتو اإللكترونية .واستُجوب إبراىيم عما ينشره
عمى حساب توتير الخاص بو تحت اسم " ."FreejKarimiواتيمت النيابة العامة إبراىيم في

وقت الحق بالتحريض عمى كراىية النظام واىانة الممك و" إساءة استخدام وسائل التواصل
االجتماعي" ،من بين جرائم أخرى ذات صمة.

وتعرض إبراىيم ألشكال من سوء المعاممة أثناء احتجازه في مديرية التحقيقات الجنائية،

تضمنت إجباره عمى الوقوف لساعات طويمة وحرمانو من النوم ،كما ُوجيت لو تيديدات بأن
ومنع من الحصول عمى تمثيل
عائمتو ستتعرض لألذى إن لم يعترف بالتيم المنسوبة إليوُ ،

قانوني .وأُسقطت الجنسية عن إبراىيم في وقت سابق عام  3123بقرار إداري ،وأصدرت

محكمة بحرينية حينئذ أم ًار بترحيمو.22

تصاعد وتيرة حممة تعقب المدافعين عن حقوق اإلنسان:
ظل المدافعون والمدافعات عن حقوق اإلنسان يعممون في حيز محدود وآخذ في التناقص

مع استمرار استيدافيم من خالل اعتقال ومحاكمة العديد منيم في اتيامات تتعمق بممارسة

حقيم في التعبير السممي عن الراي أو التجمع السممي .

فقد حكمت المحكمة الجنائية الجزئية في البحرين يوم  42ديسمبر عام  3125عمى رئيس

جمعية شباب البحرين لحقوق اإلنسان محمد المسقطي بالسجن لمدة ستة أشير بسبب التجمع

غير المشروع .وكانت محاكمتو قد بدأت في  2:يونيو عام  3124بعد اتيامو بالقيام "بأعمال
الشغب وبالمشاركة في تجمع غير مشروع" في صمة بمشاركتو في مظاىرة سممية بالمنامة في

 - 1انًزجع َفظّ
 -انًزجع َفظّ.
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أكتوبر عام  .233123وأودع ناجي فتيل ،عضو مجمس إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق
اإلنسان والمدون قيد الحبس االنفرادي داجل سجن جاو في  21مارس ،كما ُمنع المدافع عن
وحكم عميو أيضًا في  3:مايو  3125بالسجن لمدة 26
حقوق اإلنسان من االتصال بعائمتوُ .

عامًا إلنشائو "جماعة بغرض تعطيل الدستور" وذلك بموجب المادة  7من قانون مكافحة
اإلرىاب المثير لمجدل ،حيث لم تتحقق في محاكمتو الضمانات الواجبة لممحاكمة العادلة .وظل

ناجي فتيل وقت اعتقالو في  3مايو  3124بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثالثة أيام تعرض
خالليا لمتعذيب ،حسبما ورد.24

وفي  3أبريل  ، 3126ألقت قوات األمن البحرينية القبض عمى المدافع البارز عن حقوق

اإلنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان نبيل رجب ،بتيمتين ىما "إىانة ىيئة نظامية"

و"بث شائعات في زمن الحرب" .واستندت التيمتان إلى سمسمة من تغريداتو ومقال رأي نشر لو
في صحيفة "ىافينغتون بوست"  ،عمى خمفية عممو في توثيق سوء المعاممة والتعذيب داخل

ال عن نشره تقارير عن القتمى بين صفوف المدنيين في اليمن ،مخالفًا
سجن جاو البحريني ،فض ً
بذلك الحظر الحكومي المفروض عمى أي انتقاد لمنزاع عمى المأل.25

وقد تعرض نبيل رجب في السابق لمترىيب الجسدي واالعتقال واالحتجاز والمنع من السفر

وحكم عميو بالسجن في انتياك لحقو في التجمع وحرية التعبير.26
بصورة متكررة ُ

وأيدت محكمة االستئناف العميا في البحرين يوم  37نوفمبر  3126حكمًا سابقًا بالسجن

لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثالث سنوات ،كانت المحكمة الجنائية العميا قد أصدرتو
 - 5يذافعٕ انخظ األياي( ٙفزَٔج ال ٍٚدٚفُذرس)" ،انحكى عهٗ انًذافع عٍ حمٕق اإلَظاٌ يحًذ انًظمطٙ
بانظجٍ نًذة  3أشٓز"،
https://frontlinedefenders.org/node/27876
 فزَٔج ال ٍٚدٚفُذرس" ،اعخمال انًذافع عٍ حمٕق اإلَظاٌ انظٛذ َاج ٙفخٛم ٔاحخجاسِ بًعشل عٍ انعانىانخارج،"ٙ
https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/22575
 - 1يزكش انخهٛج نحمٕق اإلَظاٌ" ،أٔلفٕا انًًارطاث االَخمايٛت بحك انًذافع انبارس عٍ حمٕق اإلَظاٌ َبٛم
رجب" ،أبزٚم ،51 2
http://www.gc4hr.org/news/view/985
 - 2فزَٔج ال ٍٚدٚفُذرسَ" ،بٛم رجب"،
https://www.frontlinedefenders.org/ar/nabeelrajab
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بحق رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير .وصدر ىذا الحكم ضد المدافعة عن حقوق

اإلنسان استنادًا إلى مزاعم بأنيا "اعتدت عمى شرطية" أثناء وجودىا قيد االحتجاز في سبتمبر
من عام  .3125ولم تُ ّقدم أدلة كافية لدعم تمك التيمة المزعومة .وتجدر اإلشارة إلى أن غادة
جمشير اعتقمت في البداية عمى خمفية عشرة شكاوى قُ ّدمت ضدىا يوم  25سبتمبر عام

 ،3125تضمنت نشر تغريدات "ميينة" و"تشييرية" بشأن الفساد المزعوم في إدارة مستشفى
الممك حمد الذي تديره العائمة المالكة في البحرين.27

وفي  26ديسمبر  3126حكمت المحكمة الجنائية الجزئية الرابعة عمى رئيس المنظمة

األوروبية البحرينية لحقوق اإلنسان حسين جواد بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرىا

 500دينار بحريني .واستند الحكم الصادر بحقو إلى تيم تتعمق "بجمع األموال من البحرين

وخارجيا دون ترخيص" .وقد ألقي القبض عمى حسين جواد بداية في  27فبراير 3126

واحتُجز في مديرية التحقيقات الجنائية دون إبداء أية أسباب العتقالو في ذلك الوقت .ثم أُطمق
سراحو بكفالة يوم  2:مايو  3126انتظا ًار لمحاكمتو ،وذلك بعد أن أمضى ثالثة أشير قيد
االحتجاز.28

وقد استمر المدافعون عن حقوق اإلنسان وأعضاء المجتمع المدني الذين شاركوا في

فعاليات لألمم المتحدة في تمقي تيديدات بممارسات انتقامية ضدىم ،حيث تعرض ىؤالء األفراد

لممضايقات والتخويف .ففي  26مارس  ،3126تمقى المدافعان عن حقوق اإلنسان حسين عبد

اهلل  ،المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين،

وعبدالنبي العكري  ،رئيس الجمعية البحرينية لمشفافية وعضو مرصد البحرين لحقوق اإلنسان

(المرصد البحريني) ،تيديداً من رئيس لجنة حقوق اإلنسان في مجمس النواب البحريني .وخالل

فعالية نظمتيا منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية التقطت عضوة في الوفد البرلماني

البحريني صو ًار لممدافعين عن حقوق اإلنسان البحرينيين من خالل ىاتفيا المحمول .ونتيجة

لذلك  ،منع األمن في األمم المتحدة النائبة من حضور تمك الفعالية .وكان بعض األشخاص
 - 3فزَٔج ال ٍٚدٚفُذرس" ،انبحز -ٍٚحأٛٚذ حكى بظجٍ غادة جشًٛز"َٕ 5 ،فًبز ،51 2
https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/30183
 فزَٔج ال ٍٚدٚفُذرس" ،انبحز -ٍٚانحكى عهٗ حظ ٍٛجٕاد بانظجٍ نًذة عاي 51 ،"ٍٛدٚظًبز ،51 2https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/30311
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التابعون ل حكومة البحرين قد قاموا بالتقاط صور لممدافعين عن حقوق اإلنسان خالل دورات
وحررت باإلضافة إلى ذلك مقاالت في
سابقة لمجمس حقوق اإلنسان كوسيمة لمتخويفُ .
29
الصحف المحمية البحرينية لمتشيير بمنظمي تمك الفعالية .

التعذيب وسوء المعاممة:
استمر المحتجزون في البحرين في التعرض ا لمتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاممة،

بما يتعارض مع التزامات البحرين  -كدولة طرف  -في اتفاقية األمم المتحدة لمناىضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاممة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة أو العقوبة .وواصمت
مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لو ازرة الداخمية ،وكذلك مراكز الشرطة استخدام األساليب

القسرية في استجواب المتيمين .فقد ذكر نزالء سابقون في سجن جاو أنيم تعرضوا لمتعذيب

واالعتداء الجسدي ،متضمنًا الصعق بالصدمات الكيربائية؛ والتعميق في أوضاع مؤلمة ،بما
في ذلك من معاصميم وىم مكبمو األيدي؛ واجبارىم عمى الوقوف لفترات طويمة؛ وتعريضيم
لمبرد الشديد ،والعتداءات ذات طابع جنسي.2:

وقد اشتدت ال مخاوف بشأن اشتداد المعاممة القاسية لممعتقمين في سجن جاو بالبحرين في

أعقاب أعمال الشغب ال تي وقعت في السجن أوائل شير مارس .وقد أخمدت قوات األمن
أعمال الشغب مستخدمة الرصاص المطاطي والغاز المسيل لمدموع وطمقات البنادق ،ما أسفر

عن العديد من اإلصابات .وبعد قمع أعمال الشغب ،أُجبر المعتقمون حسبما ّادعوا عمى البقاء
لمدة  21أيام في ساحة السجن المفتوحة ق بل إيداعيم في نياية المطاف داخل خيمتين كبيرتين

 يزكش انخهٛج نحمٕق اإلَظاٌ" ،انبحز :ٍٚحٓذٚذ انًذافع ٍٛعٍ حمٕق اإلَظاٌ حظ ٍٛعبذ  هلل ٔعبذ انُبٙانعكز٘ ف ٙيجهض حمٕق اإلَظاٌ" ،يارص ،51 2
http://www.gc4hr.org/news/view/955
 ْٕٛيٍ راٚخض ٔٔحشْ" ،ذِ دياء يٍ نى ٚخعأٌ"َٕ 55 ،فًبز ،51 2https://www.hrw.org/ar/report/2015/11/30/283951
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ونقل المتيمون بالتحريض عمى االضطرابات إلى قسم آخر من سجن جاو،
من البالستيكُ .
وأُثيرت مزاعم بأنيم تعرضوا لسوء المعاممة والتعذيب.31
وفي السياق نفسو دخل األكاديمي والمدون البارز الدكتور عبد الجميل السنكيس في إضراب

عن الطعام يوم  32مارس عام  3126احتجاجًا عمى سوء معاممة نزالء سجن جاو والظروف

السيئة وغير الصحية التي ُيحتجزون فييا .وكان الدكتور السنكيس قد اعتقل في األصل بسبب
32
تعرض لمتعذيب وسوء
مشاركتو في احتجاجات سممية خالل انتفاضة عام  ، 3122حيث ّ
المعاممة ،بما في ذلك إجباره عمى الوقوف لفترات طويمة ،وتعرضو لالعتداء المفظي والجنسي

ولمضرب والحبس االنفرادي لفترات مطولة .وكان الدكتور السنكيس قد مثل أمام محكمة

وحكم عميو بالسجن مدى الحياة بتيمة التآمر لإلطاحة
عسكرية في يونيو عام ُ ،3122
بالحكومة.
ورغم ما يعانيو من مرض عضال يتطمب عناية طبية عاجمةُ ،منع الدكتور السنكيس من
الحصول عمى العالج الطبي الالزم لو ،كما ُحرم من الحصول عمى روايات أو جياز تمفاز أو
مذياع أو حتى عمى أقالم وأوراق .ولم ُيسمح لو كذلك بالحصول عمى كتب دينية ومسبحة ،وال
بزيارة أىمو لتقديم واجب العزاء في وفاة نجل أخيو.

واستُيدف أيضًا أفراد عائالت المدافعين عن حقوق اإلنسان .فقد أُلقي القبض يوم  5نوفمبر

 3126عمي عيسى التاجر شقيق محامي حقوق اإلنسان محمد التاجر بعد مداىمة قوات األمن
منزل عائمتو .وتعرض أثناء احتجازه لمضرب والتيديد بالصعق بالصدمات الكيربائية ،وأُجبر

عمى التجرد من مالبسو وتعرض لالعتداء الجنسي .وأُجبر أيضًا عمى الوقوف لفترات طويمة
وحرم من النوم معظم الوقت ،وأُكره عمى التوقيع عمى أوراق االعتراف بالتيم .وتضمنت التُيم
ُ

 -51يكخب انًفٕض انظاي ٙنحمٕق اإلَظاٌ انخابع نأليى انًخحذة" ،يالحظاث نإلحاطت اإلعاليٛت بشأٌ إعًال
انعذانت عٍ اَخٓاكاث حمٕق اإلَظاٌ فَٛ ٙجٛزٚا ٔجًٕٓرٚت أفزٚمٛا انٕططٗ ٔانبحز،51 2 َٕٕٛٚ 2 ،"ٍٚ
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16043&L
angID=E#sthash.UtQdWGTc.dpuf
 -5يزكش انخهٛج نحمٕق اإلَظاٌ" ،انبحز :ٍٚافزجٕا عٍ انذكخٕر عبذ انجهٛم انظُكٛض"ٕٚ ،ن،51 2 ٕٛ
http://www.gc4hr.org/news/view/1039
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الموجية إلي عمي عيسى االنضمام الى منظمة إرىابية بغرض تغيير الحكومة بالقوة ،وتدريب

أفراد عمى استخدام األسمحة ألغراض إرىابية.33

إسقاط الجنسية:
واصمت السمطات في البحرين ممارسة إسقاط الجنسية عمن يعبرون عن المعارضة السممية

وبالتالي تخويف اآلخرين لحمميم عمى عدم ممارسة حقيم في حرية التعبير .وتتمتع و ازرة

الداخمية بصالحية إسقاط الجنسية عمن تعتبر أنيم "تسببوا في اإلضرار بمصالح المممكة"،

وذلك وفقًا لمتعدي الت التي أُدخمت عمى قانون الجنسية البحريني في يوليو من عام .3125

وقد أصدرت و ازرة الداخمية البحرينية في  42يناير  3126مرسومًا بإسقاط الجنسية عن

 83فردًا الرتكابيم "أفعا ًال غير مشروعة" .وتضمنت قائمة األسماء التي قدمتيا الو ازرة خمسة
مدافعين عن حقوق اإلنسان ىم السيد أحمد الوداعي ،وعمي عبد اإلمام ،وعباس بو صفوان،

وحسين جاسم ،والدكتور عمي الديري .وقد صدر المرسوم الذي اعتمده مجمس الوزراء ،بموجب

المادة (21ج) من قانون الجنسية البحريني في صيغتو المعدلة (سنة  ،)3125بإسقاط الجنسية
عن ىؤالء األفراد لتورطيم المزعوم في عدد من األفعال ،منيا "التجسس لصالح دول أجنبية

وتجنيد أشخاص إلدارة مواقع التواصل االجتماعي" ،و"تمويل جماعات تن ّفذ عمميات إرىابية"،
و"تشويو صورة النظام" ،و"السعي لتشكيل جماعة إرىابية" ،و"التحريض والدعوة لتغيير النظام

بوسائل غير مشروعة" ،و"االنتماء إلى جماعات إرىابية تقاتل في الخارج" و"تشويو سمعة بمدان

شقيقة".34

 -55يزكش انخهٛج نحمٕق اإلَظاٌ" ،ححذٚث :انبحز – ٍٚحٕج ّٛانخٓى إن ٙعه ٙعٛظٗ انخاجز بعذ حعذٚبّ فٙ
انظجٍ" ،دٚظًبز ،51 2
http://www.gc4hr.org/news/view/1137
 -5فزَٔج ال ٍٚدٚفُذرس" ،إطماط انجُظٛت عٍ  5بحزُٛٚا ً يٍ بُٓٛى خًظت يذافع ٍٛعٍ حمٕق اإلَظاٌ"3 ،
فبزاٚز ،51 2
https://frontlinedefenders.org/node/28047
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التمييز ضد الشيعة:
لم تتخذ السمطات أية خطوات جدية لوضع حد لمتمييز الطائفي المنيجي ضد المواطنين

الشيعة .ولكي تبدي السمطة قد ًار من االمتثال لتوصيات المجنة البحرينية المستقمة لتقصي

الحقائق ،اعتمدت برامج تدريبية لمنع انتشار الكراىية الطائفية وأظيرت اىتمامًا محدوداً بترميم

دور ال عبادة الشيعية التي لحقت بيا أضرار جسيمة أثناء االشتباكات التي أعقبت االنتفاضة

الشعبية المؤيدة لمديمقراطية في فبراير عام  .353122بيد أن السمطات استمرت في استيداف
قيادات شيعية بارزة ،حيث أصدرت محكمة جنائية بحرينية في نوفمبر  3126حكمًا عمى اثني

عشر عضوًا في المعارضة الشيعية بالسجن مدى الحياة واسقاط الجنسية عنيم بتيمة تشكيل
جماعة إرىابية واستيداف الشرطة بعبوات ناسفة.36

 -51يزكش انماْزة" ،انٕفاء بانٕعٕد انذًٚمزاطٛت" ،انخمزٚز انظُٕ٘ انخايض نًزكش انماْزة بشأٌ حانت حمٕق
اإلَظاٌ ف ٙانعانى انعزب ،"ٙانبحز51 ،ٍٚ
http://www.cihrs.org/?page_id=7156&lang=en
 -52رٔٚخزس" ،انبحز ٍٚححكى عهٗ  5شخصا ً بانظجٍ يذٖ انحٛاة ٔإطماط انجُظٛت عُٓى إلداَخٓى بخُفٛذ
حفجٛزاث"َٕ 3 ،فًبز ،51 2
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0T50BN20151116
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