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 عبدالجليل. د عن الإفراج على البحرين تحث حقوقية مجموعات"

 "الطعام عن المضرب المسجون الأكاديمي السنكيس
في  وهو ناشط معارض ومدافع عن حقوق اإلنسان –مجموعة حقوقية اليوم بأن د. عبدالجليل السنكيس  16صرّح ائتالف يضم 

احتجاجاً على المعاملة السيئة المتواصلة التي يلقاها على أيدي سلطات  2021يوليو/تموز  8ال يزال مضرباً عن الطعام منذ  –السجن 

وحصرت االتصاالت الهاتفية  19-فيروس كوفيد وباء د التي ُفرضت خالل تفشيوالقيو –وهو السجن الرئيسي في البحرين  –سجن جو 

 للسجناء بخمسة أرقام فقط، وللمطالبة بأن تستلم أسرته فوراً كتاباً ألفه في السجن وصودر منه.

العقد األخير في السجن حيث يقضي عقوبة بالسجن المؤبد.  –وهو أكاديمي ومدون يحظى باالحترام  – وقد أمضى د. السنكيس

لقي القبض عليهم بين  13وكان ضمن 
ُ
، بينهم قادة بارزون في المعارضة 2011أبريل/نيسان  9مارس/آذار و 17ناشطاً معارضاً أ

في ذلك الحين محكمة عسكرية على أدوارهم في حركة االحتجاج  أدانتهمالسياسية، ونشطاء ومدافعون عن حقوق اإلنسان 

 .2011لديمقراطية التي نشأت عام لالمؤيدة 

سست عام  اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائقوبحسب 
ُ
وضعت السلطات البحرينية د. السنكيس في الحبس ، 2011التي أ

االنفرادي طوال شهرين وعرّضته للتعذيب في أعقاب إلقاء القبض عليه، بما في ذلك باالعتداء عليه بالضرب المتكرر و"التحرش به 

 سياً". جن

لها من جانب أحد ضباط  تعرّضرداً على المعاملة المهينة التي  2021يوليو/تموز  8في  إضراباً عن الطعاموقد بدأ د. السنكيس 

، 19-فيروس كوفيد ءوباد التي ال تسمح له باالتصال الهاتفي إال بخمسة أرقام فقط خالل تفشي السجن، واحتجاجاً على القيو

، والذي انكّب على تأليفه طيلة أربع سنوات 2021أبريل/نيسان  9وللمطالبة بأن يعاد إليه كتابه الذي صادره حراس السجن في 

على األقل. وبحسب ما فهمنا فإن الكتاب هو دراسة للتنوع اللغوي بين اللهجات العربية البحرينية بدون أي مضمون سياسي، ومع 

 د إليه الكتاب برغم الوعود المتكررة التي قطعتها له سلطات السجن.ذلك لم ُيع

إلى مكتب األمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية. ونص البيان الصادر عن  النيابة العامة قضية السنكيس أحالتيوليو/تموز  19وفي 

النيابة العامة خطأً على أن إضراب السنكيس عن الطعام له صلة أيضاً "برفض إدارة مركز اإلصالح والتأهيل في سجن الجو السماح 

 له باالتصال بأقربائه".

، عملهالذي برأ ساحة موظفي السجن من ارتكاب أي خطأ واتهم د. السنكيس "بتهريب"   مكتب األمانة العامة للتظلماتوبحسب 

يئة". وتم التوصل إلى هذه الخالصة من دون االستماع إلى شهادة د. السنكيس ألنه رفض إجراء فإنه "لم يتعرض ألي معاملة س

م مزاععن إجراء تحقيق في  تقاعس مراراً مقابلة معه. وقد تبين لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأن مكتب األمانة العامة للتظلمات 

مم التابعة لأل االنتهاكات المرتكبة في السجن و عن إخضاع الموظفين للمساءلة. كذلك فإن لجنة مناهضة التعذيبعن  مصداقية ذات

 تفيد أن هذه الهيئات ليست مستقلة وال فعالة. أثارت بواعق قلق المتحدة

مصادرة األوراق"، فإنه يؤكد "بأن سبب إضراب ]د.  لم تتعمداألمانة العامة للتظلمات ُيصرّح بأن سلطات السجن " ومع أن مكتب

 " وأن كتابه ال يمكن أن ُيعاد إليه إلى حين اتخاذ "قرار قانوني".التحفظ على أوراق كتبها هوالسنكيس[ عن الطعام 

حاالت مرضية سابقة لسجنهم وعواقب  ويعانونكبر سناً من األبحرين هم إن العديد من القادة السياسيين المسجونين في ال

. والدكتور السنكيس 19-بأمراض مثل فيروس كوفيد ر جراء اإلصابةلخطر كبيما يجعلهم اليوم معرّضين جداً  2011تعرّضهم للتعذيب في 

وف الق غضر، والدوار الذي يتسبب بفقدانه لتوازنه ووقوعه، وانزاألطفال فهو يعاني متالزمة ما بعد شلل  ،عدة أمراض مزمنةمصاب بـ 

الفقرات في ظهره وعنقه ما يسبب له ألماً مزمناً، والتنميل في عضالته وأطرافه. ولذا يحتاج السنكيس إلى استعمال عكازات أو 

بعجالت وهو من ضمن األشخاص األكثر عرضة للخطر. وقد واجه إهماالً طبياً متواصالً من جانب سلطات السجن طوال مدة  كرسي

أمضاها حتى اآلن في السجن، السيما الرفض المنتظم من جانب السجن بأخذه إلى مواعيده مع األطباء السنوات العشر التي 

 االختصاصيين طيلة السنوات األربع الماضية.
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https://www.ombudsman.bh/en/news/latest-news/the-independent-ombudsman-office-reveals-the-results-of-its-investigations-into-the-case-of-an-inmat
https://www.hrw.org/ar/news/2019/01/17/325469
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 في الداخلية وزارة مستشفىيوليو/تموز إلى  18لذا نشعر بانزعاج شديد لتلقي أنباء من أفراد أسرة د. السنكيس بأنه ُنقل في 

كيلوغرامات من  10أن السنكيس خسر فعالً  ورديوليو/تموز  29لمراقبة حالته وإعطائه السوائل في الوريد. وبحلول  القلعة منطقة

 خطراً إضافياً على صحة د. السنكيس. ورد حسبما في سجن جو 19-وزنه. وتخلق حاالت التفشي األخيرة لفيروس كوفيد

المقرر الخاص إلخالء سبيله فوراً ودون قيد أو شرط، ومن ضمن ذلك  متكررةومنذ أن ُزج به في السجن أطلق المجتمع الدولي دعوات 

وأعضاء المجالس التشريعية  منظمات حقوق اإلنسان الدولية، وكبريات المدافعين عن حقوق اإلنسانحالة لألمم المتحدة المعني ب

 .األوروبيةو البريطانيةو األمريكية

وُتشكل مصادرة كتاب د. السنكيس عقاباً جائراً، وينبغي على السلطات ضمان حماية حقوقه، ومن ضمنها إعادة ملكيته الفكرية 

 وتسليم كتابه إلى أسرته فوراً. عن د. السنكيس طإليه. وندعو إلى اإلفراج الفوري وغير المشرو
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