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 السلميين لمنتقدينل لقمع المتزايدضعوا حدًا ل: البحرين

 دةتزايملقمع الا  ملة فورا   توقفأن  الب رينية السررررررل  ت على ه ينبغينبأ اليوم الدولية العفو منظمة تصررررررر 
 ظ هرينالمت عشرررررراتالسرررررل  ت  اسرررررتدعت أن بعد الدعوة هذه وتأتي. السرررررلميين والمع رضرررررين المنتقدين على

 غرب شم ل الدراز، قريةالذي شهدته  عتص مالا بشأن تهمواعتقل ،الشيعة الدين رج ل من 60 عن يقل الم و 
 ينع مو   مع بين  لسررررررجن م ب الدين رج لمن  أربعة على  كم وقد.  زيران /يونيو في هتايبدوك نت  الب رين

 من عدد منع تم كم . الم  كمة ويواجهون  االعتق ل رهن ن و آخر  تسرررررررررررررعة ظلو  ، العتصرررررررررررررر مب يتعلق فيم 
 .اإلنس ن  قوق  عن الدف ع أعم ل في للمش ركة الب رين خ رج السفر من اإلنس ن  قوق  عن المدافعين

ع المرج منزل خ رج الدرازقرية  في مسرررررتمر ييوم اعتصررررر م في ص شرررررخاأل مئ ت شررررر ر  شرررررهرين من ألكثر
جردت وقد  . زيران /يونيو 20 في جنسررريته  رم نه من على ا تج ج  قاسييم عيسيي  الشييي  الديني الشررريعي

لن  ية جعله من ا إجراء وهو ،يتعسررررررفعلى ن و  الب رينية جنسرررررريته من ق سررررررم عيسررررررى الداخلية الشرررررري  وزارة
 .أخرى  جنسية متل ي ال نه يث أ الجنسية عديم يةفعلال

" المخ لفين ضد ق نونية إجراءات تخذت   سوف " أنمن  الداخلية وزارة  ذرت الدراز،في   تج ج تاال على وردا  
 إلى لمؤديةا ال رق  ةبقي لىع تفتيش نق ط تق مأو  ،ين ريق ء سرررررررررتثن ب الدرازإلى  دخولال  رق  جميع وأغلقت
 أنه ينتب م لم يكن ي مل ب  قة هوّيةالدراز إلى  شرررخص دخول أي السرررل  ت ت ظر ال ين ذل  ومنذ. القرية
 في  ركةالمشرررررر ون ينو  وال أق ربهم هن   زي رة في يرغبون  الذين أولئ ال ظر  ذل  لمويشرررررر القرية، سررررررك ن من

 اإلنترنتيتم ق ع شررررررررررربكة  /  زيرانيونيو 20 منذ أنه الدولية العفو منظمة الدراز سرررررررررررك ن أخبرو . اال تج ج
 معظمفيه   يش ر  يتال رةتفالهي و  ،والس عة الوا دة من صب ح اليوم الت ليبين الس عة الس بعة مس ء  ي يوم

  هر يذ ت ذل  في بم  الدراز في اال تج ج ت من ت ذيراته  الداخلية كررت وزارةو  .اال تج ج ت في الن س
 ،خ  ئة معلوم ت نشرررررري " إنم  نترنتاإل على لال تج ج ت سررررر بقة دعوات إرسررررر ل ديعي شرررررخص أي أن من
 الت ريض على اث رة االض راب ت".                                     م  ولةو 

 هذه بشرررررأن السرررررتجوابهم الشررررريعة الدين رج ل من 60 عن يقل الم و  المتظ هرين من عشررررررات ياسرررررتدع وقد
 لب رينيةا السررررل  ت بعهتتأسررررلوب  أنه يبدو م يف ،من سررررب ت عدة في مبعضررررهوتكرر اسررررتدع ء  اال تج ج ت،

 أو"  شررررروعالم غير  لتجمهرب " السررررتين الدين رج ل ألغلب اته م ت ووجهت. السررررلميين المع رضررررين لترهيب



 رهنال وم ز ". النظ م كراهية على الت ريض " تهمة اآلخرين الى وجهتكم   "الدراز اعتصرر م"  في لمشرر ركةب 
منهم  كثيرون  ذكر وقد ج رية، م  كم ت يواجهون  منهم تسررررررعة الدين، رج ل من 13 عن يقل ال االعتق ل م 

 30و / أبأغسررررررررررررر س 18وفي . معهم الشرررررررررررررر ة ت قيق أثن ء ينم  م رو ضررررررررررررر  في ال ق من  رموا أنهم
رج ل الدين  من ثالثةصرررردرت أ ك م متت لية ب لسررررجن سررررنة وا دة على  / أب،أغسرررر س 31و / أبأغسرررر س

 زيزع والشيييييي  الموسيييييو   أحمد سييييييدو  ،حميدان علي الشيييييي  الثالثة عشرررررررر المعتقلين وهم على الترتيب:
مجيييد  الشيييييييييي  ىعل  كم / أبأغسررررررررررررر س 31 فيو ". قرر نونيال غير تجمعال " ، وذلرر  بتهمررةالخضيييييييييران

 لت ريضا "و" المشرروع غير التجمهر " بتهمة ع مين لمدة ب لسرجن ،الشريعي العلم ئي المجلس رئيس ،مشعل
ة أخرى هي بتهم م  كمة بدوره يواجه هوو . اعتصرررررررررر م الدراز خالل" الشررررررررررر ة ألوامر االنصرررررررررري ع عدم على

 ".النظ م كراهية على الت ريض"

 من 217 وقعه والذي / تموزيوليو 19 فيص در ال البي ن على واوقع الستين قد الدين رج ل من العديد وك ن
 16 فيو ". هم قوس " و" هممعتقدات "و ،"تهمهوي " بسبب الستهدافهم  د بوضع للم  لبة الشيعة، الدين رج ل

  قوق  عن والمدافعين الشرررررريعة الدين رج ل لالمت دة اعتق  مماأل من خبراء خمسررررررة وصررررررف آب،أغسرررررر س/ 
لغ ء هم،واسرررررتهداف ،اإلنسررررر ن  لى يدع الشررررريعة السرررررك ن له  يتعرض مضررررر يق ت ممنهجة " بأنه   تهم،جنسررررري وا 
 ".ةالسل 

أغسرر س/  14 في اإلنسرر ن،  قوق  عن المدافعين وأ د دينال رجل ،السييلمان ميثم الشييي  ألقي القبض على
 ؛الدراز في واال تج ج ت اإلنسرررررررررررررر ن  قوق  مج ل في عملهعدة أمور من بينه    ول معه الت قيقتم و  ،آب
توكيل  من  رم أنه ورد اسررتجوابه، أثن ءو . الت لي اليوم في عنه أفرجثم  ،" المشررروع غير  لتجمهرب " اتهم وقد

 ك نت إذا الواضرر  غير ومن. عم مته خلع على وأجبر سرر عة 26 لمدة النوم من  رمم  م للدف ع عنه، كم  
 الث ني  نون ك /ين ير منذ جديد سفر جوازاصدار  السلم ن ميثم ينتظر الشي و . الم  كمة إلى ست  ل القضية
 على لتأخيرا    لهذاسرررربب السررررلم ن ميثم الشرررري يعط  ولم. السررررفر من همنع لفعل ب متفي هذه األثن ء و  ،2016
جواز ل  لبه في الم رز التقدم عن معلوم ت على لل صررررررررررول  لب ت تسررررررررررعةتقديمه م ال يقل عن  من الرغم
 .ردا   تلقت ولم القضية  ول الداخلية وزارة إلى الدولية العفو منظمة كتبت ،2016 / آذارم رسفي و . السفر

 ، كوميةال غير اإلنسرررر ن ل قوق  ب رينال مرصرررردمنظمة  في وعضررررو األعصرررر ب جراح ،الدراز   طه الدكتور
 الدين، رج ل من عدد بينهم ومن آخر، رجال 11و السرررلم ن ميثم الشررري  مع آب أغسررر س/ 14 في اسرررتدعي
 انتظ ر في آب، أغسررر س/ 24 في عنه أفرجثم " المشرررروع غير التجمهر " تهمة إليه ووجهت. نسررر ء وخمس

 ،/ زيرانيونيو 10 يف .أيلول/ سبتمبر 6 في الق دمة جلسةالتنعقد  وسوف م  كمته،وتجري اآلن . الم  كمة
م أنرره ت من الرغم على الخرر رج، إلى السرررررررررررررفر ومن الب رين مغرر درة من وزوجترره الرردرازي   رره الرردكتور منع تم



 .السفرعلى  رسمي  ظرابالغهم  بأنه لم يفرض 

 الب رين، في مع رضررررة جم عة ألكبر الع م األمين مسرررر عد ،مرزوق ال خليلاسررررتدعي  ،آبأغسرررر س/  7 في
 المشررر ركة ةتهموجهت إليه و  الدين، رج ل من ثم نية بينهم آخرين 13 مع اإلسرررالمية، الو ني الوف ق جمعية

 يشرررررر ر  لن نهبأ تفيد وثيقة على وقع أن بعد اليوم ذل  في عنه أفرج وقد. أنكره م  وهو الدراز، اعتصرررررر م في
 .تجمع أي في

  ملينالع من ن اثنهو و  الوف ق، لجمعية الرو يالمرشررررد   ،قاسيييم عيسييي  الشيييي اتهم  تموز،يوليو/  17 في
هي و  ،الخمس على  صرررررولهب قلعتي  مفي" ترخيص دون  من أموال تلقي "و" األموال غسرررررل  "رررررررررررررررررررب مكتبه في

 الذيو  ه،عن ينوب من أو نييدالمرجعهم ل السررررررررنوية مأرب  ه خمس توجبهم دفع الشرررررررريعة ىلة عدينيفريضررررررررة 
. قرون  مدى لىع الب رين في الشرريعية ال  ئفة ه أفرادم رسرري و عملوه الفقراء، على وزعهيو  الم ل سررتلم هذاي
 لمقبلةا الجلسررررررة ت دد موعدو  المن مة، في العلي  الجن ئية الم كمة أم م م  كمته تبدأ / تموز،يوليو 26 يوف
 .الم كمة أم ميمثل  أو ي   عنهم  م ق سم عيسى الشي  يعين ولم. / أيلولسبتمبر 15 يف

من قبل  ق مسرررربو  غير تصررررعيد في ،"الوف ق"جمعية   ل تم ق سررررم، عيسررررى لشرررري ل تهملامن توجيه  يومين بعد
نظره   عدب أصرروله  جميع على واالسررتيالء ه ب ل ارا  ر ق االسررتئن ف م كمةت صرردر أو . لجمعيةالسررل  ت لقمع ا

الوف ق  جمعية نأ ت ثبت به  موثوق  أدلة أي الب رينية السررل  ت قدمولم ت. العدل وزارة رفعته  التي الدعوى في 
   فيأعضررررر ئه ل ق انته   " هوالوف ق" أن  لّ  الدولية العفو منظمةتعتبر و  سرررررلمية، مع رضرررررة  ركةليسرررررت 
 .الجمعي ت وتكوين التعبير  رية

 شررررركلب المدني والمجتمع ،اإلنسررررر ن  قوق  عن المدافعين على  ملته قد شرررررددت  الب رينية السرررررل  ت وك نت
  قوق  عن مرررردافعون  فيهم بمن ،فردا   24تلقى  ،/  زيرانيونيو منررررذف .2016  زيران/ يونيو منررررذ ،عرررر م

 السررفر من وامنع أو  لسررفرب  رسررمي ا   ظر  ،أ د الم  مين، وأ د الصرر فيينو  سرر بقين، رأي سررجن ءو  اإلنسرر ن،
 خ وة وفي. ع ئالتهم مع ع لة في الذه ب أو ،اإلنسررر ن  قوق  عن للدف ع زي رات في للمشررر ركة الخ رج إلى

 يف المت دة األمم في اإلنس ن  قوق  مجلس جلسة سبقت التي األي م في نش  ء خمسةمع   دث لم  مم ثلة
 في / آبأغسررر س 29 يف اإلنسررر ن،  قوق  عن ةالمدافع ،السييلمان نضييالأوقفت  ، زيران/ يونيو في جنيف
  قوق  مجلس جلسررررررررررة قبل جنيف، اجتم ع ت في للمشرررررررررر ركة السررررررررررفر من  منعهتم و  ،الدولي الب رين م  ر

قد الع مة  الني بة أن الم  ر في  وقفهأ الذي المسررررؤول ه وأبلغ. /أيلولسرررربتمبر في المت دة األمم في اإلنسرررر ن
 .سفره ى علا  فرضت  ظر 

  قوق ل الب رين مركز" ورئيس اإلنسرررررررررررررر ن  قوق  عن ينالب رز  المدافعين أ د ،رجب نبيل على القبض ألقي 



 لسرررلميةا التعليق ت ونشرررر كت بة بتهمة م  كمةال واجهيو    لي    ز تجهو مو  ، زيرانيونيو/  13 في ،"اإلنسررر ن
. اليمن في ل ربعن او  ،2015 / آذارم رسفي  جو سرررررررررررجن في التعذيب ب دع ءات تتعلقالتي  تويتر على

ن مه أكثر من خرجو  السجنقد دخل  رجب نبيل وك ن. / أيلولسبتمبر 5 في تهكم الق دمة لم  جلسةال وتنعقد
 لث نيا تشرررين /نوفمبر منذ السررفر ل ظر تعرض وقد اإلنسرر ن،  قوق  مج ل في عمله بسرربب 2012 منذ مرة

 أو قيد ون ود فورا   عنه  إلفراجب   لبوت ،رأيال  ءسرررررررررررجن نم رجب نبيل الدولية العفو منظمة وتعتبر. 2014
 .شرط

 يف يه عل القبض ألقي المرأة،  قوق  مج ل في الع ملة اإلنسررررر ن  قوق  عن  تالمدافعإ دى  ،جمشييييير غادة
 ليه ع القبضسبب و .  ا تج زهتم و  ،الب رين إلى  عودته بعد / آب،أغس س 15 في ،الدولي الب رين م  ر
 الفسررررر د  ول 2014 في تويتر على ه نشررررررت سرررررلمية  تقيعلتب صرررررلة عتق له ال كون ي قد ولكن ،معروف غير

 س بق      كم   االستئن ف م كمة أيدت ،2016 /  زيرانيونيو فيو . الج معي  مد المل  مستشفى في المزعوم
ذاو . تويتر لىع التعليق ت بتل  تتعلق منفصررررلة تهم بأربع إدانته  بعدوذل   ؛وا دة سررررنة لمدة ب لسررررجن عليه   ا 
 لسرررلميةا  بمم رسرررته مرتب ة أخرى  ب ته م ت أو كورة،ذملا السرررجن عقوبةب صرررلةله  جمشرررير غ دة ا تج زك ن 
 . رأيال  ءسجنمن  تعتبره  الدولية العفو منظمةفإن  ،التعبير  رية في  ل قه

  منتقديه إلسرررررك ت ه تاتخذ التي األخرى  القمعية اإلجراءات الب رينية السرررررل  ت كثفت األخيرة، شرررررهراأل فيو 
 يرهمتعب بسررررررربب  لي   ون  كم ي أو ن و السرررررررج فيإم  معتقلين  المع رضرررررررة أ زاب ق دةوال يزال . ه مع رضررررررريو 

 يقضرررري ك ن الذي الوف ق، لجمعية الع م األمين ،سييلمان علي الشييي ف. التعبير  رية في  قهم عن السرررلمي
قد زيدت مدة عقوبته  ،2014و 2012 في ق ه أل التي السلمية هخ ببسبب  سنوات أربع لمدة ب لسجن  كم 
 االسررتئن ف م كمة نقضررتأن  بعد ،سررنوات تسررع إلى لتصررل / أي رم يو 30 يف الضررعف من أكثرب سررجنب ل

 من  موغيره تهديدوال ب لقوة السرررررري سرررررري النظ م لتغيير الترويج على الت ريض " تهمةمن  تبرئتهب    سرررررر بق كم   
جن ،2015/ تموزيوليو فيو  ". المشرررروعة غير الوسررر ئل  واألمين سررر بق رأي وهو سرررجين ،شييري  إبراهيم سررر 

   بخبسبب  وا د ع م لمدة ب لسجن عليه و كم ،(وعد) "الديمقرا ي الو ني العمل جمعية“ررررر ل الس بق الع م
 أربع قضرررررررى أن بعد، 2016 / تموزيوليو في مؤخرا   سررررررررا ه  لقوقد أ.  داو  شرررررررهرذل  ب لبق ألق ه سرررررررلمي
 ،2011 فيالتي  دثت  االنتف ضرررررة خالل اتهر  تظ ته ديلق سرررررنوات خمس لمدة السرررررجن عقوبة من سرررررنوات
ضد و  ،ا دةو  سنة لمدة هبسجن ال كم ضد الع مة الني بة استئن ف بعد السجنعقوب ت  من مزيدا   واجهي ولكنه
وت دد ". ةمشرررررررروع غير وبوسررررررر ئل ب لقوة ال كم نظ م اسرررررررق ط على الت ريض "وهي ،الث نية التهمة من تبرئته
 أ زاب أ د زعيمأم  . ولاأل تشررررررررررررررين /اكتوبر 13 وهو االسرررررررررررررتئن ف م كمة أم م المقبلة الجلسررررررررررررررةموعد 

 ال يزال ،(الو دوي ) "الو دوي  الديمقرا ي الو ني التجمع" زب  من محمد مهد  عباس فاضييل المع رضررة،
 بي نبسررربب  ،2015 /  زيرانيونيو يف ،سرررنوات خمس لمدة ب لسرررجن عليه  كم أن بعد القضرررب ن خلف يقبع



  ب عتب ره ،السررررررررعودية العربية المملكة التي تقوده  اليمن على جويةال لضرررررررررب ت فيه ب ندد  زبه عن صرررررررر در
 من  مدم مهدي عب س وف ضررررررررل سررررررررلم ن علي الشرررررررري  الدولية العفو منظمة وتعتبر. الدولي للق نون  انته ك   
  عنهم  إلفراجب ته المنظمة م  لب وتكرر  ،آرائهم عن السررررررلمي  تعبيرهم لمجرد  سررررررجنوأنهم   ،أيالر  سررررررجن ء

 .شرط أو قيد ودون  فورا  

 ،البرلم ن في ن و سرر بق وأعضرر ء اإلنسرر ن  قوق  عن المدافعون  فيهم بمن ،شررخصرر    316 م  ال يقل عن وك ن
 غ مضرررررة تتعلق بعب رات صررررريغت ألسرررررب ب ؛2012 منذ الب رين في تعسرررررفية بصرررررورة تهم جنسررررريقد سررررر بت 

إذ  ،علب لف الجنسررررية عديمي ص خهؤالء األشرررر غ لبية ب أصرررر وقد. ب ألمنتتصررررل أخرى أو أسررررب ب  ب إلره ب
 من قسرررررا    ردوا قد تهم جنسرررري غيتأل منم أشررررخ ص تةوهن   م  ال يقل عن سرررر. أخرى   تجنسرررري لديهم ليس
 نم الموا نين تجريدإن . اإلنسرر ن  قوق ل وم  م ،الشرريعة الدين رج ل من اثن ن بينهم من ،2014 منذ البالد

 ل قوق  لدوليةا الب رين اللتزام ت انته ك    ويشرررررركل   ،تعسررررررفي إجراء إجراءات ك فية لل م ية يعد دون  جنسرررررريتهم
 من 15 الم دةتؤكدهم   الجنسررررررررية من التعسررررررررفي ال رم ن عدم في وال ق الجنسررررررررية في ال ق إن. اإلنسرررررررر ن
 الذي والسرري سررية، المدنية ب ل قوق  الخ ص الدولي العهد أيضرر  وضرر هم وي اإلنسرر ن، ل قوق  الع لمي اإلعالن

 انعدام   الت خفض بشررررررررررأن 1961 اتف قية من 7 الم دة ت ظركم  . فا ر األ هدولإلى  الب رين انضررررررررررمت
 إلى ؤديي لجنسرررريةل فقدان أي  ك م،اإل  ددة بقيود شررررديدةم جدا   قليلة اسررررتثن ءات وجود مع ،أيضرررر    الجنسررررية
 .العرفي الدولي الق نون  من جزءا  قد أصب   الجنسية انعدام تجنبب االلتزام وهذا الجنسية، انعدام

 


