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  نيرحبلا
  

عيمج  ىلع قوبسم ريغ اروهدت 2011 ماعلا لالخ نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح ةيعضوتدهش 
يتلا ،يماقتنالا عباطلا تاذ ةيعمقلا تاجلاعملاب صوصخلا ه جو ىلع روهدتلااذه نرتقاو ،تايوتسملا 

وأ نيط رخنملا ةبقاعمو ،ةقيمع ةيطارقميد تاحالصإب ةبلاطملا ةيبعشلا ةضافتنالا دأوتفدهتسا 
تاوق نم امعد ةضافتنالا هذه ةهجاوم تعدتسا دقو . يملسلا ماصتعالاو رهاظتلا تايلاعفل نيمعادلا
  .ةيويحلا تآشنملا نيمأتو ،رارقتسالا ظفح ىوعدب ،ةيتارامإو ةيدوعس
 ىلإىضفأ امم ،ةيملسلا  تاجاجتحالاعمق يف ةطرفملا ةوقلا مادختسا يف  روهدتلا تارشؤم زربأ تدبت
،  30ىلع ديزي  ام طوقس ةمكحم  ءاشنإو ،زاجتحالا راقم لخاد بيذعتلا تاسرامم ءارشتساواليتق

ىقلتو ،نيزرابلا نييقوقحلاو نييسايسلا ءاطشنلا نم تائم اهمامأ ةمكاحملل ليحأ ةيئانثتسا ةيركسع 
ىل ع ةلئاهلا طوغضلا تديازتامك ،مادعإلاب ماكحأ اهنع تردصو دبؤملا نجسلاب ةظلغم اماكحأ مهضع ب
ىرج ثيحريبعتلا تايرح يقلو نييفحص فيقوتو ،تاعوبطم رظحو، ةينورتكلإعقاوم  قالغإ ،   ،
 .امهزاجتحانم ليلق تقو نوضغ يف ضومغلاب مستت تاسبالم يف امهعرصم  نايفحص

ةمالسلا ةلاح نالعإب يكلملا موسرملا بجومب ءاج دق ئراوطلا ةلاح ضرف نأ ىلإ ةراشإلا ردجت 
عافد ةوقل ماعلا دئاقلل ةعساو تايحالص تحنم موسرملا اذه بجومبو . 2011ة نسل 18مقر ةينطولا 

شيتفتلاو ضبقلا رماوأ رادصإ تايحالصلا هذه تلمش . نطولا ةمالس ىلع ةظفاحملا ىواعدب ؛نيرحبلا
،  ،لقنتلا ةيرحو عامتجالا ةيرح دييقتو ،اهلزع وأ قطانملا ضعب ءالخإو ،صاخشألل تاعمجتلا عنمو
ةراثإ ىوعد تحت تايعمجلا ةطشنأ فاقيإو ،ةفلتخملا مالعإلا طئاسو دييقتو ةبقارمو ،بنا جألا داعبإو
  .1دالبلا نع مهداعبإو ،نينطاوملا نع ةيسنجلا طاقسإو ،نايصعلا وأ ةنتفلا

يلناسنإلا قوقحيعفادم قحب تاكاهتنالاو تاديدهتلا قاطن عستا   تاءادتعالاوةرئاجلا  تامكاحملالمش ، 
،  ىلإ ،ةمثلم رصانع يديأ ىلعلزانملا ةمهادمو ،بيذ عتلاو ةيندبلا  فصقوبغشلا ةحفاكم تاوق بناج
  .زاغلا لبانقب نييقوقحلا ضعب لزانم

نينطاوم لانم فالآ  ةدعل ةيفسعت ةروصب لمعلانع  فاقيإلا وألصفلا لمشتل ةيماقتنالا لامعألا تدتما 
،ةضافتنالل مهمعد حجري نيذلا  نم نامرحلاب بالطلاو نييميداكألا نم  ريبك ددع بقوع امك ةيبعشلا

،  وأمهلمعل نيلماعلا ةدوع تتابو . اهب اوقحتلا دق اوناك يتلا ةيجراخلاتاثعبلا فقو  وأ ةساردلا
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،  عيقوتلاب ةطورشم مهعقاوملبالطلا و نييميداكألا ةموكحلاو كلملل ءالولاب نيدت تادهعت ىلع
  .يسايس عباط تاذ ةطشنأ يأيف ةكراشملا نع  عانتمالابو

تنرتقا يتلا ةيماقتنالا  لامعألاوتاكاهتنالا نم ربكا طسق لةيعيشلا ةفئاطلا  تضرعتماعلا اذه لالخو 
معد يف اطارخنا رثكألا مهرابتعابةيطارقميدلا ةضافتنالاعمقب    .اه، 

نييسايسلا ءاطشنلا نم  23نع ماعلا ةيادب يف يكلم وفع رودص  يقوقحلادهشملا ةماتق نم ففخي الو 
ضمت ملف2010ماعل ةيناملربلا ت اباختنالا لبق ةرئاج تامكاحم مهتفدهتسا نيذلا ،نييقوقحلاو ةعضب  ، 

فونصل  وأ ،ةيركسع تامكاحمل ةلاحإلل وأ ،اددجم لاقتعالل افده مهمظعم وأءالؤه ناكو الإ عيباسأ 
نيمعادلاو ةينيرحب لا ةضافتنالا يف نيطرخنملاب ليكنتلا تفدهتسا يتلا ،ةيناودعلا تاسرامملا نم ةفلتخم
  .اهل
يتلا تاكاهتنالا  طامنأف، 2011وينوي يف قئاقحلا يصقتل ةلقتسم ةنجل ليكشت ىلع  اضيأ كلذ قبطنيو
مل ةوطخلا هذه نأ نع الضف  .اهماهمل اهتسراممو ةنجللا ليكشت دعب تلصاوت دق اهيف قيقحتلا نيعتي
،تاطلسلا  نأ ىلع لدت تارشؤمب نرتقت ءانجس  نعجارفإلاب قلعتي اميف  ةصاخ ةفلتخم ةسايس ىنبتت
،  نم تائملاو يأرلا ،  وأةمكاحم نود نيلقتعملا  وأةصاخ ةيئانثتسا ةمكحم لبق نم اونيدأ نمع وفعلا

،  ،يداعلا ءاضقلا ىلإمهتلاحإ لقألا ىلع   رابجإفدهتست يتلا تالمحلا فقو  وأمهتمكاحم ةداعإو
عباط تاذ ةطشنأ يأ ةسرامم نع عانتمالاو ء الولا تادهعت عيقوت ىلعناكسلا نم ةعساو تاعاطق 

  .يسايس
ةينيرحبلا تاطلسلا ىلع بعصي يتلا - ةنجللا نع رداصلا يئاهنلا ريرقتلا ةيمهأ نم للقي ال كلذ نكل
،  دضطرفم لكشب ةوقلا مادختسا نادأ يذلا  - هتاجاتنتسا يف ككشت نأ نم ريثكلا ضرعت ونييندملا

ليبس ىلع ءاوس ،ةدمعتم ةروصب  ةيسفنلاو ةيندبلا تاكاهتنالا نمىرخأ لاكشألو بيذعتلل نيزجتحملا 
ب ايغريرقتلا نادأ امك . مهنم ةددحم تافارتعا عازتنا فدهب وأ ،نيزجتحملا نم ماقتنالا وأةبقاعم 

يلاتلابوةينمألا ةزهجألا لخاد ةبساحملا  بلاطو. ةزهجألا كلت لخاد باقعلا نم تالفإلا ةفاقث راشتنا ، 
ألا ىلعوةنجللا تايصوتل ةينلع ةروصب ةباجتسالابةينيرحبلا تاطل سلا ريرقتلا ق لعتي اميف صخ، 

عالدنا ذنم تعقو يتلا  تاكاهتنالاومئارجلا ىلع ةبساحملا نمضت ،ةدياحمو ةلقتسم ةيلآ سيسأتب 
ماكحألا عيمج  طقست نأو ،تاكاهتنالا هذه اياحضل الداع اضيوعت لفكت نأو ،ةينيرحبلا ةضافتنالا
 ،عمجتلاو ،يسايسلاريبعتلا ةيرحل مهتسرامم ةيفلخ ىلع  ،صاخشألا نم تائملا تلاط يتلا تاماهتالاو
  2.يملسلا جاجتحالاو
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  :ةيملسلا ةيبعشلا تاجاجتحالا عمق
نيمصتعملاو نيرهاظتملا هاجت ةوقلل  طرفملامادختسالل ةجيتن ،مهعرصم لقألا ىلع اصخش  33ىقل 

وعدت تناك يتلاو 2011رياربف  14يف قاطنلا ةعساو ةيبعشلا تا جاجتحالا عالدنا ذنم ةيملس ةروصب  ،
،  ،ةيطارقميد ةيروتسد ةيكلم ءانب ىلإدوقت  ،ةطبارتم تاحالصإ ينبت ىلإ تاطلسلا نيب لصفلا سركت
  .زييمتلا مدعو ةاواسملاو ةنطاوملا دعاوق ززعتو

 ، دض ةطرفملا ة وقلا ةينيرحبلا نمألا تاوق مادختساةيبعشلا تاجاجتحالا عالدنا ذنم ريراقتلا تلجس دقو
قدانبو ةنخاسلا هايملا يلإ ةفاضإلاب ) نزوشلا(قدرخلاو يطاطملا صاصرلا كلذ يف امب ، نيرهاظتملا
يموي نيب صاخشأ ةعبس لتقم نع رفسأ امم 3دوشحلا قيرفتل شرلا ةباصإو ،رياربف  21و 14، 
نيجتحملا ةدعاسم نولواحي نو يبط نوفظوم نيباصملا نيب ناكو. 4نيجتحملا نم مهريغ تارشع

ريذحت نود نارينلا  حتفب شيجلاو نمألا تاوق تماق امك. هنم برقلاب وأ "ةؤلؤللا راود"يف ىحرجلا 
تارايس ضعب لوخد نمألا تاوق تعنم دقو ،ةؤلؤللا راود نم برقلاب ةالصلا ءادأل  أيهتيدشح ىلع 

نويبطلا نودعاسملا ضرعتو  .5مهيلع رانلا قالطإب نيفعسملا ضعب ديدهت متو ،ناديملا يلإ فاعسإلا
ةحفاكم ةطرش لبق نم ءادتعالاو برضلل ،هسفن مويلا ةحيبص يف ،ىحرجلا ةدعاسم اولواح نيذلا 

  .بغشلا
عم نمازتلاب يدنج فلأ لاسرإب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا تماق تاجاجتحالا قاطن دعاصت عمو  ،
  .نيرحبلا ةموكح نم بلط ىلع ءانب ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نم ةطرش تاوق لوصو

فويسلاب نيحلسملا ةيجطلبلا نم  ةعومجمو بغشلا ةحفاكمونمألا تاوق تمجاه  سرام 13يفو 
لبانقلا ةمدختسم ،نيرحبلا ةعماجو  "ةؤلؤللاراود ب"نيمصتعملا ،ةيديدحلا خايسألاو بشخلا حاولأو 

نم فلأ ىلع ديزي ام بيصأ د قو .)نزوشلا(قدرخلاو يطاطملا ص اصرلاوتاوارهلا وةيزاغلا 
ةفاضإلاب  ،نيعلا يف ةريطخ تاباصإو ،سأرلا يف امشهتتلمش  ،ةريطختاباصإ اهضعب  ،نيمصتعملا
ىلع ءادتعالا ىرجو  ،ميطحتلل فاعسإلا تارايس تضرعت امك .6ةقرفتم نكامأ يف حورجو روسك ىلإ
  . ةيبطلا اهمقاوط

                                                             
  .2011مارس  13ة البحرینیة، جریدة النصر، األحد إصابة العشرات خالل قمع مظاھرات جدیدة في العاصم 3

http://www.annasronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13338:2011-03-13-19-23-
04&catid=34:2009-04-06-12-59-04&Itemid=27 

  .2011فبرایر  28تقریر صادر عن منظمة الھیومان رایتس ووتش، بتاریخ عن حملة القمع،  المسئولینیجب محاسبة الجناة : البحرین 4
http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/28 

  . 2011فبرایر  18، تقریر صادر عن منظمة الھیومان رایتس ووتش، بتاریخ الجیش والشرطة یطلقان النار على المتظاھرین: البحرین 5
http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/18-3 

، الجمعیة البحرینیة لحقوق 2011) آذار(مارس  31مشترك بین الجمعیة البحرینیة للشفافیة والجمعیة البحرینیة لحقوق اإلنسان حول أحداث تقریر  6
  .2011مارس  13اإلنسان، األحد 

http://www.bhrs.org/viewnews/15/89/statements.aspx 

http://www.annasronline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13338:2011-03-13-19-23-
http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/28
http://www.hrw.org/ar/news/2011/02/18-3
http://www.bhrs.org/viewnews/15/89/statements.aspx


4 

 

، يفو . رهشأ ةثالث ةدمل ةماعلا ئراوطلا ةلاح نيرحبلا كلم نلعأسرام  15يفو  تماق يلاتلا مويلا
مادختسابةوقلاب راودلا ءالخإو ،ماصتعالا ضفب نمألا تاوق تارئاطو هايملا عفادمو تابابدلا  ، 
ةباصإو  ،لقألا ىلع صاخشأ ةتس لتقم نع رفسأ امم ،نيرهاظتملا ىلع رانلا قالطإو ،رتبوكيله
نم نيباصملا بغشلا ةحفاكم ةطرشو شيجلا عنم نيمويلا نيذه لالخو. نيمصتعملا نم تائملا  ،
يف لاوجتلا رظح ضرف نيرحبلا عافد ةوق تنلعأ امك . تايفشتسملاو ةيحصلا زكارملا ىلإ لوصولا
  .7ارجف ةعبارلا ىتح ارصع ةعبارلا نم ةكلمملا قطانم نم ددع
ىضرملاو ةيحصلا ت اسسؤملاو يبطلا لاجملا يف نيلماعلل قاطنلا عساو افادهتسا ريراقتلا تلجس دقو
،  ،رهاظتلا لامعأ يف مهتكراشم يف هبتشي نيذلا ،نيباصملا وأ مقاوطلا ةلقر ع لالخ نمماصتعالا
،  فاعسإنم اهعنم ةلواحمو  ،ةيبطلا نييبطلا نيدعاسملاو نيضرمملاو ءابطألا ماهتاو نيباصملا

 ، ديدعلا ترصوح  امك .ةموكحلل ةضهانم تارهاظم يف ةكراشملا لثمةيمارجإ ةطشنأ يف ةكراشملاب
تابابدلا ترشتناو ،دالبلاب ماع ىفشتسم ربكأ دعي يذلا  ةيناميلسلا عمجم كلذ يف امب تايفشتسملا نم

عومدلل ةليسملا  تازاغلاتقلطأو  ،جورخلا وألوخ دلا نم فاعسإلا تارايس تعنمو ه،لخدميف 
. ةيبطلا زكارملانم ر خآ ددعو ،عمجملا ذفاونو لخادم ىلع نزوشلا تاقلطو يطاطملا صاصرلاو
تماقو ،لاقتعالل زكارم  ىلإ ىرخأ ةيحص قفارمو، ةيلعفلا ةيحانلا نم يبطلا ةيناميلسلا عمجم لوحتو
نع لزعمب م هتزجتحاو ،ءابطألل عوجرلا نود ت،ايفشتسملا نيبو ،لخاد نيباصم لقنب نمألا تاوق
مهعنمل ةيبطلا مقاوطلا بيهرتو ،ت ايفشتسملا لخاد نيباصملا بيذعت ىلإ رمألا دتماو. يجراخلا ملاعلا
،  تاكاهتنالا نع انلع ثيدحلا نم ةيبطلا مقاوطلاو ءابطألا ضيرعت وةيحصلا تاسسؤملا اهتدهش يتلا

 ، ةمكاحملا  ىلإ - يبطلا ةيناميلسلا عمجم نم مهمظعم–مهنم  48 ليحأوةيئاضقلا ةقحالملاو لاقتعالل
تردصأوةيبطلا رداوكلا نم 20ةنادإب ةمكحملا تضق ربمتبس  29يفو  .8ةيركسعلا  نجسلاب اماكحأ ، 
  .9اماع 15و 5نيب حوارتت تارتفل  مهيلع
  
  ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ىلع عساو موجه
طخلا ةسسؤم يف ةيامحلل  يبرعلا ملاعلا يف قباسلا قسنملا ،ةجاوخلا يداهلا دبع ىلع ضبقلا ىقلأ

 ، ، ناسنإلا قوقح يعفادم نع عافدلل ةيملاعلا يمامألا ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرمل قباسلا سيئرلاو
ةمانملا يف هتنبا لزنم نم نيمثلم ةطرش طابض يديأ ىلع2011ليربإ  9يف   ،.  
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ىلإ ديتقاو ،هيعو دقف ىتح حربملا برضلاو موجهلل اهدلاو ضرعت ،ىربكلا ةجاوخلا ةنبا  ةداهشلاقفوو 
لإ ةبسنلاب امأوهتانب جاوزأ نم نينثا عم لوهجم ناكم -  يطقسملا دمحم ةجاوخلا تانب جاوزأ ثلاث ي، 
ىربكلا ةجاوخلا ةنباو وه حربملا برضلل ضرعت دقف  -ناسنإلا قوقحل نيرحبلا بابش ةيعمج سيئر
  .10اهدلاو ةيامحل لخدتلا تلواح يتلا

 ،  8يف ةيئانثتسا ةيركسع ةمكحم مامأ ةجاوخلا يداهلا دبع  َلُثم دقو مويام ماظن بلق "ةلواحمب ا مهت
ةمظنم نم ليومت ىلع لوصحلاو " ةيبنجأ ةلود حلاصل لمعت ،ةيباهرإ ةمظنم عم نواعتلاب ةوقلاب مكحلا

ىلع ضيرحتلاو ،ماعلا نمألا ددهت تاعئاشو ةبذاك رابخأ رشنو ،شيجلا ةناهإو ،ةيبنجأ ةيباهرإ 
ركذلاب  ريدج. كلذل ةمزاللا صيخارتلا ىلع لوصحلا نود تاريسم يف ةكراشملاو ميظنتلاو ،ةيفئاطلا
  .11هتمكاحم ءانثأ بيذعتلاوةلماعملا ءوس ىلع ةحضاو تامالع هيلع ترهظ  ةجاوخلا نأ

. 12ةجاوخلا يداهلا دبع ىلع دبؤملا نجسلاب اماكحأ ،"ةينطولا ةمالسلا ةمكحم"تردصأ وينوي  22يفو 
ةعب سلدبؤملا نجسلا (ناسنإلا قوقح نع ن يعفادمو نييسايس نيضراعم نم نيرخآ 20 ىلإ ةفاضإلاب
 دعب. )نيرخآ 3دض تاونس سمخ نجسلاو  ،نيمهتم ةرشع قحب اماع رشع ةسمخ نجسلاو ،مهنم
رباختلاو  ،ةينيرحبلا ةكلمملا يف ةوقلاب مكحلا ماظن بلق ىلع لمعي يباهرإ ميظنت عم كارتشالاب مهماهتا
  .13ةيبنجأ لود حلاصل لمعت ةيباهرإ ةمظنم عم

ةطرش رصانع نم تارشعلا ىلإ ةفاضإ قدانبلاب ًايندم  ًاحلسمو امثلم 25 وحنمهاد  ،سرام 20يف 
 ،هشيتفتبتماق ثيح  - ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم سيئر- بجر ليبن لزنم "بغشلا ةحفاكم"
مث  ،ناسنإلا قوقحب ةقلعتملا تافلملا ضعبو ،هب صاخلا يلآلا بساحلا ةرداصمو ،هتايوتحمب ثبعلاو
لكرلاو ةناهإلل ضرعت ثيح  ،ةيلخادلا ةرازول ةعبات ةرايس ةرخؤم يف هعضوو بجر دييقت ،ىرج

 ، ماد باوجتسا دعبو  ،14هعم قيقحتلا مت ثيح ،ةيئانجلا تاقيقحتلا ةرادإ ىنبم ىلإ هدايتقا لبقبسلاو
  .15ةمهت يأ هيلإ بسنت نأ نود بجر ليبن نعجارفإلا مت نيتعاس 

ملا نييندملا نم ىرخأ ةعومجم تماقنمازتلابو ةمهادمب  ،بغشلا ةحفاكم ةطرش ةبحاصمبن يمثل، 
ةذفان لالخ نم  ،ةظفاحملا فسوي ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم وضعو ينورتكلالا نودملا لزنم

                                                             
  .2011بریل أ 12ة لحقوق اإلنسان، بتاریخ استمرار حملة القمع ضد المدافعین عن حقوق اإلنسان، بیان صادر عن مركز القاھر: البحرین 10

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2834.aspx 
  .2011مایو  10بتاریخ عالمات سوء المعاملة تظھر على ناشط، تقریر صادر عن منظمة الھیومان رایتس ووتش، : البحرین 11

http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/10-2 
 28سلطات البحرین تواصل التنكیل بدعاة حقوق اإلنسان واألطباء والمطالبین باإلصالح، بیان صادر عن مركز القاھرة لحقوق اإلنسان، بتاریخ  12

  .2011یونیو 
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2904.aspx  

 .   المرجع السابق 13
 17ه، بیان صادر عن مركز البحرین لحقوق اإلنسان، بتاریخ ءالسلطات في البحرین تستھدف رئیس مركز البحرین لحقوق اإلنسان وأعضا 14

  .2011ابریل 
http://www.bahrainrights.org/ar/node/3939 

  .2011مارس  20اإلفراج عن نبیل رجب بعد ساعتین من اعتقالھ، جریدة الوسط البحرینیة، بتاریخ  15
http://www.alwasatnews.com/3117/news/read/533235/1.html 

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2834.aspx
http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/10-2
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2904.aspx
http://www.bahrainrights.org/ar/node/3939
http://www.alwasatnews.com/3117/news/read/533235/1.html
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 ،كاذنآ هلزنم يف ًادوجوم نكي مل هنا الإ .كلذب نذإ يأ اوزربي نأ نود هوشتفو ،لزنملل يناثلا قباطلا
  .16هسفن ةظفاحملا ملسي مل نإ ةليل لك لزنملا شيتفتو ةمهادمل نودوعيس مهنأب ةرسألا اوددهو
زاغ يتلبنق  ءاقلإباوماق ،نيلوهجم لبق نم اددجم بجر ليبن لزنم يلع ءادتعالا  ىرج ليربأ 18 يف
  . 17هلزنمل رواجملا لزنملا لخاد اتطقس ،عومدلل ليسم
ي ركسعلا ماعلا يعدملل بجر ةلاحإ اهمازتعاب ،ليربأ 10يف انايب تردصأ دقةيلخادلا ةرازو  تناكو

لصاوتلل هتحفص ىلع رقص ىسيع يلع  يفوتملا نطاوملل - اهيف بعالتلا مت- ةروص هرشن ةيفلخ ىلع 
ةجيتن ىفوت رقص نأ ًاحجرم ،ًايمسر نلعملا ةافولا ببس دنف دق بجر ناكو  .18"رتيوت"يعامتجالا 

  .نجسلا يف بيذعتلل هضرعت
 ، صخش 600نم رثكأ  نإف ،يضاملا سرام ذنمةرمتسم لاعمق لاةلمح راطإ يف ه نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
رطخل نوضرعيو ،نوجسلا يف نوزجتحم  ،نويسايس نوضراعمو ناسنإلا قوقح نع نوعفادم مهنيب
ماعلا ذنم ديازتم وحن ىلع نيطشانلا دض مدختست ةيجهنم هبش ةسرامم لكشي  يذلاو ،بيذعتلا
  .19يضاملا

فورعملا - رجاتلا دمحم يماحملا تيب  ةمهادمب ،نومثلم مهبلغأ نمألا طابض نم 24ماق  ليربأ 15يف 
ضارغأ  ةرداصمو هشيتفتو - مهيلع ضبقلا متي نيذلا نييقوقحلا ءاطشنلاو ةضراعملا زومر نع عافدلاب
إ متي ملوهيلع ضبقلا لبق ،قئاثوو ةلاقن فتاوهو بساوح اهنم ،ةيصخش  .  20هزاجتحا ببسب هغالب، 

 نألبق عوبسأ ةدمل فيقوتلل ناسنإلا قوقحل نيرحبلا بابش ةيعمج سيئر يطقسملا دمحم ضرعت دقو 
قوقح نع عفادملا لزـنم ليربأ  3يف نمألا تاوق تم هاد امك. ليربأ نم عباسلا يف هحارس قلطي
ناسنإلا قوقح نع رشع دحألا نيعفادملا دحأو  ،نيلطاعلا ةنجل وضع، يباهشلا ليهس ديسلا ناسنإلا

ربمتبس رهش ذنم مهفيقوت     تاوق تدتعا دقو. باهرإلاب ةقلعتم مهتب 2011رياربف ىتح  2010مت نيذلا
د وجو ناكم نع افشكي مل اذإ ،امهيتجوز باصتغاب اوددهو ،هيوخأ ىلع حربملا برضلاب ةطرشلا
  . يباهشلا ليهس

 - ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرمب ةيجراخلا تاقالعلا بتكم سأرت يتلا- ةجاوخلا ميرم تقلت امك 
ماعلا ةياهن ليبقو  .21اهتمالس ىلع افوخ دالبلا جراخ ءاقبلل اهرطضا يذلا رمألا ،لتقلاب تاديدهت

                                                             
ه، بیان صادر عن مركز البحرین لحقوق اإلنسان، مرجع سبق ءالسلطات في البحرین تستھدف رئیس مركز البحرین لحقوق اإلنسان وأعضا 16

 .ذكره
  .2011 أبریل 18اعتداء على منزل أحد المدافعین عن حقوق اإلنسان، تقریر صادر عن منظمة الھیومان رایتس ووتش، بتاریخ : البحرین 17

http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/18 
ابریل  10، بیان صادر عن وزارة الداخلیة البحرینیة، بتاریخ اإحالة نبیل رجب إلي النائب العام العسكري بشأن نشره صورة لمتوفى متالعب فیھ 18

2011.  
http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?type=1&articleId=7631 

 .حقوق اإلنسان، مرجع سابقدراسات استمرار حملة القمع ضد المدافعین عن حقوق اإلنسان، بیان صادر عن مركز القاھرة : البحرین 19
  .2011بریل أ 16الھیومان رایتس ووتش، بتاریخ تقریر صادر عن منظمةجاز محام بعد مداھمة لیلیة، احت: البحرین 20

http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/16 
  .ر عن منظمة الخط األماميخر األنباء عن وضع المدافعین عن حقوق اإلنسان في البحرین، تقریر صادآ: البحرین 21

http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/18
http://www.policemc.gov.bh/news_details.aspx?type=1&articleId=7631
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/16
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نيبرقمو ةينمألا ةزهجألا يف نيقباس نيلوئسم لبق نم نييقوقحلل بيهرتلا تالمح تدعاصت ،يلاحلا 
ةظفاحملا فسويوبجر ليبنلتقلا تاديدهت تلمشو . تاطلسلا نم يطقسملا دمحمو،   ،22  
دحأ  لوخد ةريشأت ديدجت تاطلسلا تضفر ليربأ فصتنم يفف ،ةيلودلا تامظنملا ىلإ طوغضلا تدتماو

 امك. ةعاس 24 نوضغ يف دالبلا ةرداغمب هترمأو ،ةيكيرمألاشتوو  ستيار نامويهةمظنم يثحاب 
، 4 يف دالبلا لوخد نم شتوولل ينوناقلا لثمملا تاطلسلا تعنم  ةمكحملا مامأ تامكاحملا ةبقارمل ويام
، ةيركسعلا  نيرحبلا ةموكح تغلبأ ويام 12 يفو. راطملالخاد نم ةدوعلا ىلع هتر بجأو ةصاخلا
، طسوألا قرشلا مسق ريدم بئان نأ شتوو ستيار نمويه  نأ امك. دالبلا يف بيحرت عضوم دعي مل اهب
 ةرايزل تاريشأت ىلع لوصحلل شتوو ستيار نمويه يف نيرخآ نيثحابل تابلط ىلع درت مل ةموكحلا
  23.نيرحبلا
قوقح نع ةدحتملا ممألا ب نيلوئسم رابكل تاحيرصت فيزت نأ ةينيرحبلا تاطلسلاب رمألا لصوو
ةمطافو ،ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةضوفملا ،ياليب يفان نيب وينوي  3 يف عامتجا باقعأ يفف. ناسنإلا
 تفرتعا ياليب نأ ةيمسرلا نيرحبلا ءابنأ ةلاكو تركذ ،ةينيرحبلا ةيعامتجالا ةيمنتلا ةريزو يشولبلا
مساب ةيمسرلا ةقطانلا  هتبذكام وهو  .نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح ةلاح نع ةئطاخ تامولعم يقلتب

اهنايب لاق ثيحوينوي 7يف ةيماسلا ةضوفملا  حضاف لكشب ف"ءابنألا ةلاكو ريرقت ن إ ،   ، " رح عامتجالا
عامتجالا رضحت مل ةلاكولا نأ ًاه بن خراصلا هيوشتلا نم ة جعزنم"اهن إياليب مساب ةثدحتملا تلاقو . م

  .24حيحصت رادصإ يشولبلا نم ايمسر بلطتس اهنإو" اهتاملكل
  
  :عساو قاطن ىلع ةلادعلا ريياعم رادهإ
يف مهقح  نمنييندملا نامرح لالخ نم  ،عساو قاطن ىلع ةلادعلا ريياعم ةينيرحبلاتا طلسلا تردهأ

مهتلاحإويعيبطلا مهيضاق مامألوثملا  ةي ركسع ةمكحم ىهو ،ةينطولا ةمالسلا ةمكحمب ىمسي ام ىلإ ، 
اوقلت  ،امهتم 77مهنم نيدأ  ،ةمكحملا هذه مامأامهتم  82 ةمكاحم ترج وينوي فصتنم ىتحو. ةصاخ
قلعتت ةيسايس مهت ةيفلخ ىلع كلذو ،مادعإلاو دبؤملا ن جسلاو تاونس سمخ نيب نجسلاب اماكحأ
سيسأت  وأمكحلا ماظن بلقل رمآتلاب وأ  ،25ماظنلا ةيهارك ىلع ضيرحتلاب وأ ،رهاظتلايف  ةكراشملاب

                                                                                                                                                                                              
http://frontlinedefenders.org/ar/node/14922 

بذور القمع التي زرعت في عام : مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان، حملة موجھة ضد المدافعین عن حقوق اإلنسان بالمنطقة العربیة 22
  .تالثورا

http://www.cihrs.org/?p=491 
  .أزمة حقوق اإلنسان في البحرین، تقریر صادر عن منظمة الھیومان رایتس ووتش 23

http://www.hrw.org/ar/news/2011/07/05-2 
بحرینیة، مركز البحرین المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة تبدي انزعاجھا الشدید للتحریف الفاضح لتصریحھا في وكالة األنباء ال 24

  .2011یونیھ  7لحقوق اإلنسان، 
http://www.bchr.net/ar/node/4202 

  .2011یونیو  14ھیومان رایتس ووتش، البحرین یجب إلغاء المحكمة العسكریة ذات العدالة المزیفة، بیان صادر بتاریخ  25
http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/14-1  

http://frontlinedefenders.org/ar/node/14922
http://www.cihrs.org/?p=491
http://www.hrw.org/ar/news/2011/07/05-2
http://www.bchr.net/ar/node/4202
http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/14-1
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قوقحل نيرحبلا زكرمل قباسلا سيئرلا ةجاوخلا يداهلا دبع اهيف مهتملا ةيضق لاي فو .ةيباهرإتاميظنت 
تردصوناسنإلا ةضراعملل ةزرابلا  زومرلانم نيرخآ ةعبسو  ةجاوخلاىلع دبؤملا نجسلاب ماكحأ  ، 

 ةيعمجلاماعلا نيمألا عميشم نسح مهتمدقم يف  .ةكلمملايف  يطارقميدلاحالصإلل نيعادلاو ةيسايسلا 
رشع ةسمخو نيماع نيب نجسلاب مكح امك . اهتاذ ةيعمجلابيدايقلا وضعلا سيكنسلا ليلجلا دبعو ،قح 

  .نيرخآ امهتم 13ىلع  اماع
يذلا ،يشحولا يندبلا  ءادتعالاعئاقو هاجت انكاس كرحت مل ةيضقلا هذه يف  قيقحتلاتاطلس  نأركذي 

ةلواحمو هسبحم يف بيذعتلل هضرعت نع الضف ،هيلع ضبقلا دنع ةجاوخلا يداهلا  دبع هل ضرعت
ةميسج  ىرخأتاباصإو كفلا يف مشهت  ىلإهبيذعت تاسرامم تضفأ دقو . هيلع يسنجلا ءادتعالا

 ةيركسعلا ةمكحملاةاضق ضفر امك . ةيركسعلاتايفشتسملا  دحأبيحارج لخدتل  هعاضخإتعدتسا 
  .26اهيف قيقحتلا وأهبيذعت  صوصخبةجاوخلا ىوكش ى لإعامتسالا 
ناملربلا ءاضعأ نم نيضراعملا نم ن انثاوينوي  12يف ةصاخلا ةيركسعلا ةمكحملل اضيأ ليحأ دقو 

نود نم زوريفداوجو رطم ميهاربإ رطم امهو ،نيقباسلا  دق نانثالا ناكو . مهيوذ وأ مهيماحم ةطاحإ، 
ريغ تاعمجت يف ةكراشملاو مالعإلا لئاسول ةبذاك  رابخأب ءالدإلا ةمهتب، 2011ويام يف القتعا 

 18مضت يتلا ،يمالسإلا ينطولا قافولا ةيعمج باون ةلتك نم زوريفو رطم نأ ركذلاب ريدج . ةينوناق
 تارهاظملاعمق يف ةوقلل طرفملا مادختسالا ىلع اجاجتحا ناملربلا نم  اولاقتسا ،ايناملرب اوضع
  .27.ةيملسلا
يف اهتكراشم دعب  ،ماع ةدمل نجسلابيزمرقلا تايآ ىلع اضيأ ةيركسعلا ةمكح ملا تمكح امك

يرحتلاب اهماهتاو"ةؤلؤللا راودب"ةيبعشلا تاجاجتحالا  اه ئاقلإ لالخ نم مكحلا ماظن ةيهارك ىلع ض، 
  .28ءارزولا سيئرو كلملا دقتنت ،ةيرعش دئاصق
 ،2011ماعل  5مقر  موسرملاسرام  28يف  ردصأ دق ناك يركسعلا ماعلا يعدملا نأ ركذلاب ريدج

  .29ىموقلا نمألاب قلعتت بابسأل اهيرجي يتلا تاقيقحتلا نع تامولعم يأ رشن رظحب يضقييذلا 
  
  
  :ريبعتلاو يأرلا ةيرح تاكاهتنا

                                                             
یخ مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان، سلطات البحرین تواصل التنكیل بدعاة حقوق اإلنسان واألطباء المطالبین باإلصالح، بیان صحفي بتار 26

28 /6 /2011.  
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/articales/290  

 .اء المحكمة العسكریة ذات العدالة المزیفة، مرجع سبق ذكرهھیومان رایتس ووتش، البحرین یجب إلغ 27
 .المرجع السابق 28

29 Bahrain: risk of blackout on human rights violations, Statement issued by the International Federation for 
Human Rights, On April 1, 2011. 

rights-human-on-blackout-of-risk-http://www.fidh.org/Bahrain  

http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/articales/290
http://www.fidh.org/Bahrain
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ةيرحو ريبعتلا ةيرح ىلع ةضورفملا دويقلا ديازتم وحن ىلع تاطلسلا تد   ،تامولعملا لوادت دش
،ل ةعباتلمع قرفو نييلحم نيي فحص ةديازتم طوغض تفدهتساو دح تلصو  ةيبنجأ مالعإ لئاسو
ُأونييفحصونينودم لاقتعالا تاءارجإ تلاطو  .لتقلل ضرعتلا  ،ِبجمهتالاقتسا ميدقت ىلع نييفحص ر ،

،  ،ةينورتكلإلا عقاوملا نم ددعرظحب ةموكحلا تماق امك  ناسنإلا قوقحل نيرحبلا زكرم اهيف امب
نع الضفنيالنوأ نيرحبلا ىدتنمو  تايعمج نع ردصت يتلاكلت اهيف امب ،تاعوبطملا  ضعب ، 
  .ًاينوناق اهب فرتعملا ةيسايسلا ةضراعملا
نهر هدوجو ءانثأ ةضماغ فورظ يف ليربأ نم عساتلا يف يريشعلا ايركز ينورتكلإلا طشانلا لتق  دقو
، ليربأ 12موي " طسولا"ةفيحصل سسؤملا وضعلا يوارخف ميرك لتق امك ،تاطلسلا لبق نم زاجتح الا
ةثجلل هلهأ ةنياعمو ريراقتلا تحجروهلاقتعا نم نيموي دعب بيذعتو ةيندب تاكاهتنال هضرعت  ، 
ىلع ضبقلا مت امك 30عورم نينودملا ضعبو  ،داوج يلع، ودمحم رديحو ،تايه لصيف نييفحصلا، 

ىلإ مهضع ب رطضا امم ،نيرخآ قحبفيقوت تاركذم تردصو ،ةينورتكلإلا ةكبشلا يف ءاطشنلاو 
  .31ةيصخشلا مهتمالس ىلع اظافح ،نيرحبلا ةرداغم

اهعقوم بجحو  ،"طسولا"دالبلا يف ةلقتسملا ةديحولا ةفيحصلا قالغإ مالعإلا ريزو نلعأ ليربأ  3يف 
، ميدقت ىلع اهييفحص زربأ نم ةثالث رابج إو يلاتلا مويلا يف رشنلا فانئتساب اهل حمس مث ،ينورتكلإلا

تايلحملا مسق سيئرو  ،ضهيون ديلو ريرحتلا ريدمو يرمجلا روصنم ريرحتلا سيئر: مهو ،ةلاقتسالا
لالخ نمنمألاو رارقتسالا ضيوقت ىلإ يعسلاب  "طسولا"ةفيحص ةموكحلا تمهتا دقو . ازريم ليقع  ، 
  .32دالبلا ةعمسىلإ ءيست نأ اهنأش نم ةللضمو ةبذاك ءابنأ  رشن

، ةفيلخ مير ةيفحصلا تضرعت امك  باقعأ يف لتقلاب تاديدهت اهيقلت دح تلصوةديدش طوغضل  ،
ةمكاحملل مير تليحأ دقف  .2011رياربف  17يف نيرحبلا ةيجراخ ريزو ل يفحص رمتؤم يف اهتلخادم

رمتؤ مل اهترداغم ءانثأ 33- اهب اوشرحت دق–ةموكحلل ةيلاوم رصانع دض " فذقلا"ةمهتب ربمفون يف 
مئاتشلا اهل اوهجووويلوي يف يدنلريأ دفول يفحص هذه دض غالبب اهنيح يف تمدقت مير نأ عمو . ، 
ىلإ  مير تلوحتو ،ابناج ماهتالا اذه ىحن دقف ،اهيلع يدسجلا ءادتعالاو ريهشتلاب مهايإ ةمهتم رصانعلا
  34لقألا ىلع ماع ةدمل نجسلاب بقاعت دق ةمهتم

                                                             
  .2011مایو  12أعضاء أیفكس یحثون قادة العالم على اتخاذ موقف ضد االنتھاكات الحقوقیة، موقع أنقذوا البحرین،  30

http://savebahrain.net/?p=1481 
  .2011مایو  3قتل الكلمة وحصار الحریة، تقریر صادر عن مركز البحرین لحقوق اإلنسان، بتاریخ : الصحافیون في البحرین 31

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3991 
، بیان صادر عن منظمة مراسلون بال حدود، ة والسوریة إلى فرض التعتیم اإلعالمي وتنفیذ عملیة اختطاف في الیمنسعي السلطات البحرینی 32

  .2011بریل أ 4بتاریخ 
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31996 

  .2011یولیو  14استمراریة مضایقة الصحفیین في البحرین، بیان صادر عن مركز البحرین لحقوق اإلنسان، بتاریخ  33
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4406 

  .اإلنسان، المدافعة عن حقوق اإلنسان والصحفیة ریم خلیفة تواجھ المحاكمة نتیجة التھامات ملفقةمركز البحرین لحقوق  34
www.bahrainrights.org/ar/node/4835 

http://savebahrain.net/?p=1481
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/3991
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31996
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4406
http://www.bahrainrights.org/ar/node/4835
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كوبسيف ىلع ءابنألل  "دصر"ةكبش تاحفص ريدم ،يكم يلع نيسح ىلع ضبقل ا يقلأ وينوي 9يفو 
ًاردصم  ،رتيوتو   ترطيس دقو  .نيرحبلا يف ناسنإلا قوقح تاكاهتنا نع تامولعملل امهمدعت يتلا

،  رربتتامولعم رشنتو  ،تاحفصلا هذه ىلع نمألاةزهجأ  رطضا ام متاطلسلا هسرامت يذلا عمقلا
  .ةديدج ةحفص ءاشنإل" دصر"
دعبويام 23 يف "يبرعلا سدقلا"ةديرج عقوم تاطلسلا  تبجحام ك ريرحت سيئرل  الاقم عقوملا رشن ، 
عمق يف ةكراشملل يدنج فلأ ةيدوعسلا ةكلمملا لاسرإ هيف دقتنا  ،ناوطع يرابلا دبع ةديرجلا
نيناوق هزواجت  ةمهتب ،"ةيمنتلاو ةلادعلل نيرحبلا ةكرح" عقوم اضيأ تبجحو .35ةيملسلا تاجاجتحالا
 .36نيرحبلا

ةؤلؤللا ةيئاضف تض و  مويلا ذنم رمتسملا شيوشتلل  -ةينيرحبلا ةضراعملا ندنل نماه تقلطأ يتلا- رعت
، . ًامئاد اهددرت اهرييغت نم مغرلاب ،لوألا نيرحبلا نم اهجمارب قلطت نأ ةؤلؤللا ةانقب ضرتفي ناكو
  .37صيخرتلا اهحنم تضفر تاطلسلا نكلو

ًامليف سطسغأ  4يف اهثب دعب  ،ةيزيلجنإلا "ةريزجلا"ةانق  ىلع ةديدش اطوغض تاطلسلا تسرامدقو 
  .38هضرع ةداعإ نع عانتمالا ىلإ اهرطضا امم، "مالظلا يف خارص نيرحبلا" ًايقئاثو
نم ةلقتسملا ناسنإلا قوقح تامظنمو نييلودلا نييفحصلا  نم اددع تعنم ةموكحلا نأ ركذلاب ريدج

ىلع  بناجأ نييفحص ةعبرأ ةيدسج تاءادتعا تلاط دقو .دويق نود ريراقتلا ثبنم وأ دالبلا لوخد 
 ، متو ،دالبلا نم نيرخآ ةعبرأ درط متو ،تاطلسلا ةطساوب  لاقتعالل نورخآ ةسمخضرعت امك لقألا

  .39نيرحبلا راطمل لوخدلا نم ةعبرأ نع لقي ال ام عنم
  
  :ةساردلا نم نامرحلاو يفسعتلا لصفلا

لامعأ يف نيكراشملا نم ماقتنالا ةلمح راطإ يف ةدمتعم ةيلآ لمعلا نع فاقيإلاو يفسعتلا لصفلا لكش 
ةيموكحلا تائيهلاو تارازولا نم  لماع 2600نم رثكأ لصفب تاط لسلا تماق دقو ،جاجتحالا

                                                             
الشبكة العربیة تدین حجب الموقع اإللكتروني لجریدة القدس  –اإلنترنت أكبر ضحایا الحرب التي تشنھا السلطات ضد الحریات العامة : البحرین 35

 24لرئیس التحریر ینتقد التدخل السعودي في البحرین، بیان صادر عن الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان، بتاریخ  العربي بعد نشره مقاال
  .2011مایو 

http://www.anhri.net/?p=32156 
 20، بیان صادر عن منظمة مراسلون بال حدود، بتاریخ ، مطاردة اإلعالمیین مستمرة...وى القضائیةبین االنتھاكات والمواقع المحجوبة والدعا 36

  .2011أغسطس 
32087frontieres.org/article.php3?id_article=-sans-http://arabia.reporters 

  .2011أغسطس  4من الرباط إلى المنامة ربیع العرب مستمر والقمع أیضا، تقریر صادر عن منظمة مراسلون بال حدود، بتاریخ  37
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32080 

وترھیب القنوات المستقلة التي تنقل أخبار االنتھاكات في البحرین، بیان صادر عن مركز  ،السلطات في البحرین تسعى جاھدة لتكمیم األفواه 38
  .2011أغسطس  14البحرین لحقوق اإلنسان، بتاریخ 

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4513 
الصحفیون األجانب یواجھون المضایقات المستمرة والقیود المفروضة من قبل السلطات البحرینیة، تقریر صادر عن مركز البحرین لحقوق  39

  .2011یولیو  6اإلنسان، بتاریخ 
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4375  

http://www.anhri.net/?p=32156
http://arabia.reporters
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32080
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4513
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4375
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لامعلا ةداعإ ب ةرركتملا ةيموكحلا دوعولا نم مغرلا ىلع .ةلودلا اهيلع رطيست يتلا ةصاخلا تاكرشلاو
 نيذلا نإ لوقي ؛نيرحبلا لامع تاباقنل ماعلا داحتالانإف ، مهلامعأ ىلإ ينوناق ريغ لكشب نيلوصفملا

، يسايس طاشن يأ يف كارتشالانع عانتمالاب اودهعت نأ  دعبو. طقف الماع 134مهفئاظو ىلإ اوديعأ 
،  ةاضاقم يف مهقحنع لزانتلاو    .اهل نيعباتلالامعلا ةباقنل  ةدوعلا مدعوةموكحلا

نم ةسمخ تفقوأو ،نيرخآ نيذاتسأ ترذنأو ،نييرادإ  7و، 40اذاتسأ 20نيرحبلا ةعماج تلصف امك 
ةعماجلا ىلإ عوجرلا مهنم تبلطوةاروتكدلل نيثعتبملا  ،41.  

،أ سراحو فظومو يميداكأو يرادإو بلاط 200وحن ةعماجلا تلصف ليربأ  19يفو   رثإ ىلع نم
يف ةبلطلا ضعب نأ ميلعتلاو ةيبرتلا ريزو  25يفو . 42سرام 13 يف ةعماجلابتارهاظ ملا   دكأ ويام
مهتاثعب لامكتسا نم اومرح دق ةموكحلل ةضهانملا ت اجاجتحالا يف اوكراش نيذلا جراخلاو نيرحبلا
ةطشنأل مهتسرامم ةيفلخ ىلع نامرحلاب ةددهم ىرخأ  ادادعأ كلانه نأ امك ،ةكلمملا جراخ ةيساردلا
دهعت ىلع عيقوتلا  بلطيستاءارجإلا هذه مهتفدهتسا نمم هنأ فاضأ و .ةكلملل ةئيسم اهربتعا ةيسايس
ت ". جراخلا يف وأ لخادلا يف نيرحبلا ةكلمم ىلإ ةءاسإلا مدعبو ،مئارجلا هذه لثم راركت مدعب بَلاَط امك
ءالولاب دهعت ىلع عيقوتلابةدح ىلع الك ،بالطلا عيمج نيرحبلا ةعماج طرشك،  يف ليجستلا ةداع إل ، 
 ايمازلإ" ءالولاب ادهعت"ةعماجلا ءانمأ سلجم دمتعا دقو . ويام لئاوأ يف اهحاتتفا ديعأ امدنع ةعماجلا
ءايلو أ هيلع عقوي رخآدهعت ىلإ ةفاضإلاب  .،ساردللةدوعلا ب مهل حمسي نأ لبق بالطلا عيمجل
  .43!!رومألا

 يف مهتكراشم دعب ةساردلا نع نيينيرحب بالط ةتس فاقيإ ةيناطيرب تاعماج نم نيرحبلا تبلطامك 
،وف ةدوعلا بالطلا نم تبلطو. نيرحبلا يف تاجاجتحالا معدل ندنل يف ةينماضت ةريسم  عطقب ةددهم ار
  44.مهتاصصخم
امك ،ةئاملا زواجت دق نيرحبلا ةعماجب نييرادإلاو نييميداكألا نم نيلوصفملا ددع  ناك ،ربمتبس ةياهنبو
  .45درطلا وأ يسارد لصف ةدمل فاقيإلاب ةيفسعت تابوقعلبلاط  500نم رثكأ  ضرعت
  

                                                             
یخ المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان تحث ملك البحرین على إلغاء القرار اإلداري غیر الشرعى بفصل األكادیمیین من الجامعة، بیان صادر بتار 40

  .2011أغسطس  21
87http://madanya.net/?p=109  

بریل أ 2جریدة الوسط البحرینیة، السبت مبتعثي دكتوراه،  5إداریین وإنذار أكادیمیتین وإیقاف  7أساتذة أكادیمیین و 5فصل : جامعة البحرین 41
2011.  

http://www.alwasatnews.com/3130/news/read/535469/1.html 
  .2011بریل أ 19البحرین،  أنباءوموظف، وكالة كادیمي أطالب و 200علن عن فصل تجامعة البحرین  42

http://www.bna.bh/portal/news/453445?date=2011-04-20 
 .یر صادر عن منظمة الھیومان رایتس ووتش، مرجع سابقأزمة حقوق اإلنسان في البحرین، تقر 43
  .انتھاكات متزایدة لحق طالب الجامعة في التعلیم وحریة التعبیر: البحرین 44

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4217   
  .2011تمبر سب 24ھیومان رایتس ووتش، یجب إعادة الطالب وأعضاء الھیئة األكادیمیة المبعدین، بیان صحفي في  45

http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/24  

http://madanya.net/?p=109
http://www.alwasatnews.com/3130/news/read/535469/1.html
http://www.bna.bh/portal/news/453445?date=2011-04-20
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4217
http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/24
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  :بيذعتلا ةريتو دعاصت
نهر ةينيرحبلا ةيبعشلا ةضافتنالا عمق راطإ يف زاجت حالاو فيقوتلا تاءارجإ مهتلاط نمم تائم لظ
" ةينطولا ةمالسلا"مكاحم ربع نجسلاب ةرئاج اماكحأ مهضعب ىقلتو . ريرقتلا اذه دادعإ ىتح لاقتعالا
، "قئاقحلا يصقتل ةلقتسملا ةينيرحبلا ةنجلل"يئاهنلا ريرقتلا بسحبو . 46يركسعلا عباطلا تاذ ةيئانثتسالا
حارس قلطأ 2929ةينطولا ةمالسلا ةلاح نالعإ موسرم بجومب نيف وقوملا ددع ردق دقف  ،2178  ، مهنم
  . 47مهل تاماهتا هيجوت نود
جهنم  تسرام دقو  قوقح ءاطشنو نييسايسلا نيلقتعملا دض م بيذعتو عمق ةلمح ةينيرحبلا تاطلسلا

 ، ةلماعملا ءوسو ب يذعتلاب نيرثأتم مايأ 9لالخ مهنم  4 ةافول ىدأ اممزاجتحالا زكارم يف ناسنإلا
مهنيب48يبطلا لامهإلاو لا نسح دشار ايركزو"طسولا"ةفيحص سسؤم  يوارخف ميرك ،  ىلع طشان ، 
ةافو تاداهش ىلع مهعيقوت  ،اهنفدل مهيوذىلإ نيفوتملا ثثج ميلست ل تاطلسلا طرتشتو 49.تنرتنإلا ةكبش

ا فدهب كلذوبرضلاو بيذعتلا راثآ ىلإ ةراشإنمضتت ال    .لبقتسملا يف ةبساحملا نم برهتل، 
، بع يقوقحلا طشانلا بيذعتلل اضيأضرعت  تاباصإو هجولا يف  روسكب بيصأ يذلاةجاوخلا يداهلا د

هل ضرعت يذلا حربملا برضلا ةجيتن ،تاعاس عبرأ تقرغتسا ةيحيحصت ةحارج تبلطت  ،سأرلا يف
ج هيلع ءادتعالا لاجر ةعبرأ لواح امك50ليربأ 9يف تاطلسلا هتزجتحا نأ ذنم  لالخو . 51ًايسن، 

،  "قح"ةكرحل ماعلا نيمألا  ،عميشم نسحنامهتملا بلاط ،ويام  8يف ةجاوخلا ةمكاحم  ةضراعملا
اضرعت يتلا ةلماعملا ءوس لوح  ثدحتلا ،"ةيمالسإلا ينطولا قافولا"ةيعمج  وضعنيسح باهولا دبعو 
 ،   .ةمكحملا ةعاق نم ًارسقامهتجرخأ نمألا تاوق نأ الإ زاجتحالا لالخ اهل

ءانثأ بيذعتلل ةيركسعلا  ةمكاحملل نوعضخينمم نيضرمملاو ءابطألا نم تارشع ضرعت امك 
ميطارخلاب مهبرضو ،مونلا نم مهن امرحو ،ةليوط تارتفل فوقولا ىلع مهرابجإمت ثيح مهزاجتحا 

، و ةيطاطملا ةيعيش ةبيبط مهنيب  .52ةلطاب تافارتعاب ءالدإلا ىلع اوربجأوريماسم اهب ةيبشخ حاولأ
يهو  ،ريوصتلا يلع اهوربجأامك ،ةرذقلا ةيعيشلاو ةرهاعلاب  اهتعنو كيمس موطرخب اهدلج ىرج

                                                             
  .یجب إطالق سراح المسجونین بسبب التعبیر عن الرأي: البحرین 46

 0-http://www.hrw.org/ar/news/2011/12/06 
 .تقریر اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصي الحقائق، مرجع سبق ذكره 47
  .2011مایو  5صادر عن منظمة الھیومان رایتس ووتش، بتاریخ الكادر الطبي البحریني یتعرض للقصاص، تقریر  48

http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/05-0 
در عن مركز البحرین لحقوق التعذیب واالختفاء القسري للمعتقلین على خلفیة االحتجاجات المطالبة بالحریة والدیمقراطیة، بیان صا: البحرین 49

  .2011مایو  5اإلنسان، بتاریخ 
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4011 

  .2011 مایو 10منظمة الھیومان رایتس ووتش، بتاریخ  عن عالمات سوء المعاملة تظھر على ناشط، بیان صادر: البحرین 50
http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/10-2 

، مؤسسة الخط األمامي قلقة على حیاة عبد الھادي الخواجة بعد ادعاءاٍت ذات مصداقیة بشأن تعرُّضھ إلى التعذیب واالعتداء الجنسي: البحرین 51
  .2011مایو  22األمامي، بتاریخ بیان صادر عن منظمة الخط 

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/15138 
  .2011یونیھ  11البحرین تواجھ ادعاءات جدیدة بالتعذیب تتعلق بمحاكمة عاملین في المجال الصحي، الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان،  52

http://www.anhri.net/?p=33271 

http://www.hrw.org/ar/news/2011/12/06
http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/05-0
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4011
http://www.hrw.org/ar/news/2011/05/10-2
http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/15138
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تضرعت و .53)كلملا يأ( "ناملس نب ةفيلخ ديري بعشلا لك" لوقت ةينغأ ديدهتلا تحت ينغتو صقرت
ل بق نم ةناهإلاو بيذعتلل ،نيرحبلا يف ةيلودلا ولراك تنوم ويدارو 24سنارف ةلسارم ،ديعس ةهيزن 

ت  ،ةيبنجأ تاهج عم لماعتلاو اهريراقت يف" بذكلا"ـب اهماهتاو ،تاطلسلا   4ضقنا اهعم قيقحتلا ءانثأو
ءاذح عضوو ًامكلو ًابرضو ًالكر اهيلع تايطرش   . 54يكيتسالب بوبنأب اهبرضو اهمف يف ةيفحصلا، 
اوضرعت مهنأ نيلقتعملا نم ددع دكأ امك  ، ، مونلا نم مهنام رحوةساسح نكامأ يف يئابرهكلا قعصلل
اومايأ ةدعل   .55نيقاسلاو نيمدقلا نطب ىلع برضلا عم ،ةاشلاك قيلعتل، 
  
  :ةعيشلا دض زييمتلا
ةضافتنالا عمق تاءارجإ عم يزاوتلابو ةمئاق ةيعيشلا ةفئاطلا دض جهنمملا زييمتلا تاسرامم تلظ  ،
مهرباقم ىلعو لب ،مهتد ابع رود ىلعو ،ةيعيش قطانم ىلع تاءادتعالا تلصاوت ،ةيطارقميدلا ةيعيشلا
  .اضيأ
ضعب ةقرسو  ،نينطاوملا تارايس ريسكتب ةيعيش قطانم ةدع يف نمأ لاجر مايق ريراقتلا تلجس
ىلع ءادتعالاو اهيفءاسنلاب شرحتلاو  ،نيبولطملا لاقتعال اهيلع ةراغإلا متي يتلا لزانملا  .56لاجرلا، 
،لالخ نم ،يعامجلا باقعل لةيعيشلا  ىرقلا ضعب ضرعت امك  عومدلا تاليسمب فيثك لكشب اهفصق
تاوقب ةموعدم ةينيرحبلا تاطلسلا تماق و. 57شيتفتلا طاقن يفمهيلع ءادتعالا و نينطاوملا لالذإو

 ،قبسم راذنإ نود ضرألاب اهتيوستو ،ةيعيشلا ةفئاطلاب ةصاخلا ةينيدلا تآشنملا نم ددعمدهب ،ةيدوعس 
ال ام نإ ف ةيرفعجلا فاقوألا ةرادإ نعترد ص ةيمسر ةيئاصحإ بسحبو .ةصخرم ريغ اهنأ يوعدب

تاءادتعالل تضرعت يتلا دجاسملا ز ربأ نمو .58بيرختلا وأمدهلل  ضرعت ًادجسم 35نع لقي 
متآملا عبتت تآشنم يهو  ".بلاط وبأ"و ،"تيبلا لهأ ميرك"و ،"بنيز ةديسلا"و ،"تابكيوكلا"
  .59تاينيسحلاو

                                                             
مایو  10تي بالعاھرة والشیعیة القذرة، مركز البحرین لحقوق اإلنسان، القد قاموا بضربي وصفعي ومناد: "عن صحیفة اإلندبندنت البریطانیة 53

2011.  
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4068 

  .2011مایو  3تعذیب نزیھة سعید لتغطیتھا التظاھرات الداعیة إلى الدیمقراطیة، بیان صادر عن منظمة مراسلون بال حدود، بتاریخ 54
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32038 

تقریر خاص عن التعذیب وانتھاكات حقوق اإلنسان للمعتقلین في قضیة تحالف الجمھوریة، تقریر صادر عن مركز البحرین لحقوق اإلنسان،  55
  .2011یونیھ  5بتاریخ 

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4360 
مایو  26مركز البحرین لحقوق اإلنسان بجدد إدانتھ للعنف الرسمي والعنف المضاد، بیان صادر عن مركز البحرین لحقوق اإلنسان، بتاریخ  56

2011.  
http://www.bchr.net/ar/node/4122 

  .2011مارس  23 األربعاءمواطنون یشكون االعتداء علیھم أثناء مرورھم من خالل نقاط التفتیش، جریدة الوسط البحرینیة،  57
http://www.alwasatnews.com/3120/news/read/533679/1.html 

  .2011مایو  25دار عبادة ھدمت وخربت، جریدة الوسط البحرینیة، األربعاء  45: األوقاف الجعفریة 58
http://www.alwasatnews.com/3182/news/read/562698/1.html 

بعضھا یعود تاریخھ  ،البحریني في سابقة خطیرة من نوعھا، ُتسوي مساجد ومنشآت دینیة خاصة بالطائفة الشیعیة باألرض قوات األمن والجیش 59
  .2011 ةیونی 8ین لحقوق اإلنسان، بتاریخ ألكثر من قرن، بیان صادر عن مركز البحر

http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4068
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32038
http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/4360
http://www.bchr.net/ar/node/4122
http://www.alwasatnews.com/3120/news/read/533679/1.html
http://www.alwasatnews.com/3182/news/read/562698/1.html
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نأ تبثت قئاثو رشن نأ دعب  ،تنرتنإلا ىلع ةيرفعجلا فاقوألا عقوم بجحب مالعإلا ةرازو تماق دقو
  . يموكحلا يمسرلا عقوملا يف ةقثومو ةصخرم اهمده مت يتلا دجاسملا نم اددع

 ينب"و، "قرحملا"ةربقم  اهنيب نمناكف ،تاءادتعالا نم ةيعيشلا رباقملا ملست ملو 
  ."صيلخ وبأ دمحم ديسلا"و ،"تارديونلا"و ،"ةرمج
امك سرادملا يف يفئاطلا ضيرحتلا دادزا دقف ،ةعيشلا بالطلا يفئاطلا زييمتلا لاطو ال ام تضرعت ، 

لاقتعا و ،نمألا لاجر لبق نم ةرركتملا تامهادملا ىلإ تانبلا سرادم نم ةسردم 12نع لقي 
نأ نود نهنع جارفإلا لبق مايأل نهزاجتحاونهتناهإو نهبيذعتو نهبرض ، وتايعيشلا تابلاطلا  ،
نم ةعيشلا ةبلطلا تائم لصف يلإ ةفاضإلاب اذه  .60قيقحتلا لالخ ينوناق قفارم دوجو ةصرفب نيظحي

  .61مهنم جراخللةيساردلا تاثعبلا بحسو ،تاعماجلا 

                                                                                                                                                                                              
http://www.bchr.net/ar/node/4194  

روج لھا إعالم السلطة، بیان  ،واستھدفوا مع معلمیھم في حملة انتقام ،دفعوا ضریبة انتمائھم لطائفة تشكل غالبیة نسیج البحرینطالب المدارس  60
  .2011یولیو  30صادر عن مركز البحرین لحقوق اإلنسان، بتاریخ 

http://www.bchr.net/ar/node/4441 
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