
البلد ملخص الثاني يناير/كانون

 

البحرين

 

أغلقت السلطات الصحيفة فقد . 2017في عام  في التدهورحقوق اإلنسان في البحرين  استمّر وضع

في مازال الحقوقي األبرز يسارية علمانية.  جمعية سياسية برزت أوحلّ  ،المستقلة الوحيدة في البالد

أشخاص في يناير/كانون الثاني، منهية  3هم مرتبطة بالتعبير. أعدمت الحكومة البالد في السجن بت  

ادعائهم أنهم تعرضوا للتعذيب وأن  محاكمات غير عادلة، رغم فعليا تعليقها تنفيذ عقوبة اإلعدام، بعد

 باإلكراه.منهم زعت اعترافاتهم انت  

 

ي المستقلة لتقصّ  يةجنة البحرينللـ "ال قليلةمن التوصيات الموضوعية ال 2تراجعت الحكومة عن 

ذتها من قبل. في يناير/كانون الثاني، أعادت السلطات وضع سلطة ، التي كانت قد نفّ "الحقائق

وفي  .نتهاكاته في التعذيب واالسجلّ  ، رغم"جهاز األمن الوطني"االعتقال والتحقيق بيد 

 عسكرية.ونا يجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم قان خليفة يل/نيسان، وقّع الملك حمد بن عيسى آلأبر

 

مفوضية األمم المتحدة مكتب "الناشطين من الوصول إلى اإلجراءات الخاصة لواصلت البحرين منع 

 عشرات، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب. منعت السلطات "السامية لحقوق اإلنسان

 ،من السفر إلى جنيف قبل االستعراض الدوري الشامل الثالث للبحرين في مايو/أيارحقوقيين ال

 في سبتمبر/أيلول. "لألمم المتحدة التابعمجلس حقوق اإلنسان ـ "والدورة العادية ل

 

 والتجمع السلمي اتالجمعي كوينحرية التعبير وت

، "مركز البحرين لحقوق اإلنسان"رئيس محكمة على نبيل رجب، يوليو/تموز، حكمت  10في 

لمملكة من شأنها ا في بار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الوضع الداخليأخ نشربسنتين سجنا بتهمة "

 15يواجه رجب عقوبة السجن . 2015ت إعالمية أجراها في عام " لمقابالمكانتهاهيبتها و أن تقّوض

]وزارة الداخلية["، و"إهانة دولة  هيئات نظاميةبتهم "إهانة عاما في قضية منفصلة 

وذلك بسبب تعليقات نشرها على  ،في زمن الحرب" ...كاذبة إشاعات" و"بث ]السعودية[أجنبية

في  بقيادة السعوديةت العسكرية ومشاركة البحرين في العملياادعاءات التعذيب "تويتر" تتعلق ب

 اليمن.

 

وهي الصحيفة  ،بتعليق إصدار صحيفة "الوسط"اإلعالم شؤون يونيو/حزيران، أمرت وزارة  4في 

سيمة شمالي المغرب على ما المستقلة الوحيدة في البحرين، بسبب مقال حول انتفاضة الريف في الح

لموظفين بأن التعليق أدى إلى إنهاء امجلس إدارة الصحيفة  ميونيو/حزيران، أعل 24يبدو. في 

 عقودهم.

 



جمعية العمل الوطني "مايو/أيار، حلّت المحكمة المدنية العليا، بناء على طلب الحكومة،  31في 

جسيمة تستهدف مبدأ  مخالفات" اتهمت الحكومة الجمعية بـ)وعد(.  ةالعلماني ةاليساري "الديمقراطي

رجال في يناير/كانون الثاني  3بعدما أدانت المجموعة إعدام  "احترام حكم القانون، ودعم اإلرهاب

مع "منظمة محظورة"، في إشارة إلى  وإلعالن تضامنها ،بتهمة االرهاب ووصفتهم بـ"الشهداء"

، كانت السلطات قد حلتها على نحو مماثل في معارضة في البالد عية"الوفاق"، أهم جمجمعية 

 .2016يوليو/تموز 

 

سنوات من  5ا ستعاقب بالسجن لمدة تصل إلى أنهيونيو/حزيران، أعلنت السلطات البحرينية  6في 

قطع العالقات معها، وفرض قيود اقتصادية بمع قطر أو ينتقد قرار البحرين  "يعبر عن "تعاطفه

 ومصر. سعودية واإلماراتوعلى التنقل ضدها إلى جانب ال

 

النشطاء  من 20في أواخر أبريل/نيسان، ثم في أواخر سبتمبر/أيلول، استدعت السلطات أكثر من 

لمشاركة في تجمعات غير الحقوقيين والمحامين وشخصيات المعارضة السياسية الستجوابهم بتهمة ا

عدم تمكنهم من الذهاب إلى جنيف للمشاركة في إلى منعهم فعليا من السفر، وأدى هذا التقييد قانونية. 

 1ن الذي بدأ في س حقوق اإلنسااجتماعات االستعراض الدوري الشامل الثالث للبحرين في مجل

 مايو/أيار، والدورة العادية لمجلس حقوق اإلنسان في سبتمبر/أيلول.

 

 السلطات في جّردتالذي يتخذ من لندن مقرا له،  "،معهد البحرين للحقوق والديمقراطيةـ "وفقا ل

أشخاص من الجنسية البحرينية، ليصل إجمالي عددهم منذ عام  105 أواخر أكتوبر/تشرين األول

 شخصا. 455إلى  2012

 

 قوات األمن

وطني، من الجهاز األيد بسلطة االعتقال واالحتجاز وضع يناير/كانون الثاني  5أعادت الحكومة في 

السلطات في التي أقدمت عليها النادرة ألغى هذا القرار أحد اإلصالحات . وهو جهاز استخباراتي

 جهازت إلى أن صالتي خل   ،القطاع األمني، وفقا لتوصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

 ممارسات ممنهجة من سوء المعاملة البدنية والنفسية والتي وصلت إلى التعذيباتبع " وطنيالاألمن 

  في عدّة حاالت".

 

 والية قضائية علىمنح المحاكم العسكرية ي صادق الملك حمد في أبريل/نيسان على تعديل دستوري

عسكرية بحرينية مدنيين في أعقاب احتجاجات كبيرة فيها محاكم  حاكمتمرة  كانت آخر  المدنيين. 

المذكرة جاء في شخص بتهم جرائم سياسية.  300الي ، عندما أدانت حو2011ضد الحكومة في عام 

جعل من "ي نهأعلى التعديل ير/شباط للموافقة في فبرامجلس النواب التفسيرية المصاحبة لتصويت 

 ".القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقا ومحاكمة  

 

في هجوم استهدف  القاتلة المفرطةالقوة  على ما يبدوقوات األمن  استخدمتمايو/أيار،  23في 

االعتصام قائما منذ  كانمتظاهرين وإصابة العشرات.  5دراز، أسفر عن مقتل الفي قرية  اعتصاما

 الوفاق عيةقاسم، الذي يٌعتبر الزعيم الروحي لجمالعيسى خارج منزل الشيخ  2016 يونيو/حزيران



القبض كان ن الهدف إقالت الحكومة . ة البحرينيةجنسيالالسلطات سقطت عنه ، بعد أن أالمعارضة

 .إزالة الحواجز والعوائق غير القانونية من الطرقاتالمنطقة و فىالذين يتحركون  "رهابيينإلا"على 

 

، لالختفاء القسري عندما اعتقلته "بتلكو" لوي، وهو موظف في شركة االتصاالتض سيد عتعرّ 

سابيع، ألانتقل أفراد أسرته من مكتب أمن إلى آخر . 2016أكتوبر/تشرين األول  24في السلطات 

مكالمات هاتفية قصيرة تفصلها  3كنوا من االتصال به باستثناء لم يتمبتوجيهات من مسؤولين، لكنهم 

، ثم 2017وأواخر فبراير/شباط  2016أسابيع، بين أواخر نوفمبر/تشرين الثاني  6عن بعضها 

 يوليو/تموز. 27مكالمة رابعة لحوالي دقيقة واحدة في 

 

 ينالتابع "الخاصة قدة التحقيوح"و "األمانة العامة للتظلمات" مت األسرة شكاوى عديدة إلىقدّ 

ردا  ت األمانة العامة للتظلماتسبتمبر/أيلول، قدم 11ومكتب المدعي العام. وفي  لوزارة الداخلية

ن قلت المسؤولية عنه إلى سلطة أخرى خارج اختصاص ديوان إن علوي " لت فيهحول تقدم التحقيق قا

خرين كانوا آ 3ن علوي وأأعلنت وكالة األنباء الرسمية أكتوبر/تشرين األول،  22وفي ". المظالم

 .مام محكمة عسكريةأاإلرهاب ب ا تتعلقسيواجهون تهمأنهم ، ورهن االعتقال العسكري

 

 عقوبة اإلعدام

عندما  2010منذ عام لتنفيذ عقوبة اإلعدام  فعلياني، أنهت البحرين تعليقا يناير/كانون الثا 15في 

عاما( وعباس  21( وعلي السنكيس )عاما 42دام في حق سامي مشيمع )إعنفّذت السلطات أحكام 

إنهم تعرضوا للتعذيب وإن محاميهم لم يتمكنوا من حضور كل الثالثة قال الرجال (. عاما 27السميع )

 شهود االدعاء.التثبت من االستماع، ولم يتمكنوا من جلسات 

 

حكم اإلعدام في أعقاب قرار صادر عن  محمد رمضان وحسين علي موسى في انتظار تنفيذال يزال 

أنهما بحقهما لقتل شرطي، رغم  اصادر احكميؤيد  2015العليا في مايو/أيار  محكمة االستئناف

يونيو/حزيران، حكمت المحكمة الجنائية العليا  6زعت باإلكراه. وفي أن اعترافاتهما انت  يدعيان 

ة هجوم عاما( في قضي 20وحسين علي محمد )عاما(  21الرابعة باإلعدام على سيد أحمد العبار )

 أمن. عنصرمقتل أدى إلى  على مركبة دورية عسكرية

 

 المدافعون عن حقوق اإلنسان

رفضت السلطات بعض األحيان إلى عقوبة تعسفية.  يبدو أن ظروف احتجاز نبيل رجب ترقى في

 بتهم 2016يونيو/حزيران مرارا اإلفراج عنه بكفالة أو إطالق سراحه بعدما أعادت اعتقاله في 

احت جز هروب. خطر  ال يوجدوخطرا على نفسه أو على اآلخرين،  يشكل ، رغم أنه التتعلق بالتعبير

جاء هذا الحرمان من الحرية أيضا رغم حالته نفرادي لفترات طويلة من الزمن. رجب في الحبس اال

يالت المتكررة لجلسات أجته إلى المكوث في المستشفى مدة طويلة، والتالصحية التي اضطرّ 

من فقط قالت عائلة رجب إن السلطات في إحدى المرات أعادته إلى زنزانته بعد يومين االستماع. 

دت المحكمة الجنائية العليا نوفمبر/تشرين الثاني، أكّ  22، مخالفة رأي األطباء. وفي جراحية عملية

، متهمة إياه 2016و  2015اها في في المنامة حكما بالسجن سنتين ضده، لمقابالت إعالمية أجر



هيبتها  أن تقّوضلمملكة من شأنها ا في بار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الوضع الداخليأخ نشر"ب

 ".مكانتهاو

 

ابتسام الصايغ في مارس/آذار بعد  الحقوقية ناشطةاللبحرين الدولي استجوبت السلطات في مطار ا

عودتها من اجتماعات باالشتراك مع مجلس حقوق اإلنسان في جنيف. وفي مايو/أيار، وبعد 

ة وجنسية. أخضعوها إلساءة جسدية ولفظي وطنياألمن ال عناصراستجواب آخر، قالت الصايغ إن 

نية منزلها واعتقلوها مد يوليو/تموز، داهم رجال مسلحون وملثمون في سيارات 3قبل منتصف ليل 

رهابية بموجب قانون مكافحة إ أنشطةيوليو/تموز بدعم  18يوم  اتهمت السلطات الصايغمرة أخرى. 

التي تتخذ من دبلن مقرا لها، أفادت نزيالت في  ،حسب "فرونت الين ديفندرز"بالبالد. االرهاب فى 

تم اضحة، بما في ذلك دعامة للعنق. وسجن مدينة عيسى للنساء برؤيتها هناك وعليها آثار إصابات 

التهم ن وضع لكن السلطات لم تعلن ع أكتوبر/تشرين األول، 22االفراج عن الصايغ مؤقتا في 

 الموجهة اليها.

 

الحقوقي سيد  من أقارب 3حكمة جنائية في المنامة على أكتوبر/تشرين األول، حكمت م 30في 

اإلجراءات القانونية الواجبة ومزاعم  كرغم انتها، تتعلق باإلرهاب سنوات بتهم 3الوداعي بالسجن 

يرقى استهداف أفراد األسرة إلسكات النشطاء إلى مستوى المعاملة واالعترافات القسرية.  سوءب

 العقاب الجماعي.

 

 والتوجه الجنسي  ،الهوية الجندرية، مرأةحقوق ال

بإصدار  2009لسنة  19"القانون رقم ي نظم مسائَل األحوال الشخصية في المحاكم الس نية البحرينية 

قانون أحكام األسرة". ال ينطبق القانون على المحاكم الشيعية، ما يعني أن النساء الشيعة غير 

 تعاني النساء السنيات والشيعيات من التمييز على حد سواء.شموالت بقانون األحوال الشخصية. م

 

ال يوجد أي قانون يحظر التمييز على أساس وقات الجنسية خارج إطار الزواج. ي جّرم الزنا والعال

 الجنس أو النوع االجتماعي أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

 

 األطراف الدولية الرئيسية

 ظلّت البحرين طرفا في التحالف الذي تقوده السعودية ونفذ غارات جوية على اليمن.

 

 دونالد ترامب في اجتماع عقد في مايو/أيار الماضي للملك حمد إنه "لن تكونقال الرئيس االميركي 

سبتمبر/أيلول، أعلنت وزارة الخارجية أنها وافقت على بيع  8هناك أي ضغوط مع هذه االدارة". في 

موقوفة ومعدات عسكرية أخرى، وهي صفقة كانت  16-فإمليار دوالر من مقاتالت  2.78ما قيمته 

ريكس أغسطس/آب، قال وزير الخارجية  15في غير محددة تتعلق بحقوق اإلنسان. سابقا لمخاوف 

 وقف: "على البحرين 2016الدولية لعام تقرير الحرية الدينية إصدار تيلرسون في تصريحات حول 

 التمييز ضد الشيعة".

 



كما  ،يوليو/تموز، انتقدت وزارة الخارجية الحكم على نبيل رجب ودعت إلى اإلفراج عنه 10في 

 .لكن المملكة المتحدة لم تفعل انتقد االتحاد األوروبي وألمانيا والنرويج الحكم الصادر ضده.

 

في خطابه أمام مجلس نتقد كان مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان زيد رعد الحسين قد ا

السفر وأوامر سبتمبر/أيلول "االعتقاالت والتخويف وحظر  11في  31الـ نسان في دورته حقوق اإل

غلق ببساطة" متزايدة عن التعذيب" قائال إن "الفضاء الديمقراطي في البالد قد أ  التقارير والاإلغالق 

ي يتعرض لها شعب البحرين". االنتهاكات التحجب و"أنه ليس بإمكان أي حملة للعالقات العامة 

في مالحظاتها على التقريرين الدوريين الثاني  "لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب" عبّرتو

قلقها إزاء "االدعاءات العديدة والمتسقة بانتشار التعذيب" و"مناخ اإلفالت من  عنوالثالث للبحرين 

 العقاب الذي يبدو سائدا".


