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 تحرك عاجل 
 امعي ُمضرب عن الطعام ُيحَرم من تلقي أدويته أستاذ ج

يوليو/تموز    8ن جوًرا وال يزال ُمضرًبا عن الطعام منذ  الذي ُيسجَ ،  السنكيسأعلن الدكتور عبد الجليل  
، أنه سيتوقف عن تناول األمالح الالزمة للحفاظ على استقرار 2022يونيو/حزيران    29، في  2021
البحرينية له من الحصول على بعض أدويته، ما يزيد من بواعث  ا على منع السلطات  احتجاجً   صحته،

. وقد أمضى الدكتور عبد الجليل السنكيس، األستاذ أصاًل القلق حيال تفاقم حالته الصحية المتدهورة  
يزيد ع ما  اإلنسان،  البحريني عن حقوق  والمدافع  مدى   11  نالجامعي  بالسجن  بموجب حكم  عاًما 

.  2011ين، بسبب الدور السلمي الذي لعبه في االنتفاضة البحرينية في  الحياة في سجن جو بالبحر 
 ويجب اإلفراج عنه على الفور ودون أي شرط أو قيد، وتوفير أي رعاية طبية تتطلبها حالته الصحية

 . ، ريثما ُيفَرج عنهفوًرا
 اه.م نموذج الرسالة أدناالخاص أو استخد مبالتحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيرك وابادر 

 جاللة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين 

 4587 1766 973+فاكس: 

 يُرجى إرسال نسخ رقمية من المناشدة إلى: 

 ولي العهد ورئيس الوزراء، سمو الشيخ سلمان بن حمد 

 http://www.crownprince.bh/ar/contact: استمارة االتصال

 BahrainCPnews@تويتر:  

 



 جاللة الملك، 
 حية طيبة وبعد ...ت

عقوبة السجن مدى الحياة، بموجب حكم صدر بحقه على  عاًما(  60) الدكتور عبد الجليل السنكيسينفذ 
لمجرد  سجن الب عاًما   11؛ فقد أمضى أكثر من  2011خلفية دوره السلمي في انتفاضة البحرين في 

، أعلن الدكتور عبد  2022ران يونيو/حزي 29وفي  حرية التعبير والتجمع السلمي.ممارسة حَقْيه في 
، أنه سيتوقف عن تناول  2021يوليو/تموز   8السنكيس، الذي كان ُمضرًبا عن الطعام منذ  الجليل

األمالح، التي تحافظ على استقرار حالته الصحية خالل امتناعه عن تناول الطعام، لالحتجاج على  
قطرات وتتضمن ، على الفور تاجها يومًياوالتي يح تقاعس السلطات عن توفير األدوية الموصوفة لحالته

 .ُمسّكنة آلالم المفاصل والعضالت  لعينيه ومراهم

ومنذ عام مضى، بدأ الدكتور عبد الجليل السنكيس إضرابه عن الطعام، معتمًدا فقط على السوائل، 
ب على  على مصادرة سلطات السجن كتاًبا عن اللهجات البحرينية، إذ ظّل ُيجري األبحاث ودألالحتجاج  

، نقلته السلطات من سجن جو إلى  2021يوليو/تموز  18وفي  تأليفه طوال األعوام األربعة األخيرة.
العام  مين األأعلن وفي الشهر ذاته،  مركز كانو الصحي الذي ال يزال ُمحتجًزا به منذ ذلك الحين.

إلى حين صدور "قرار قانوني"   إلى أسرته كتاب ال  ال ُيمكن تسليم  هبوزارة الداخلية البحرينية أن ات ظلمتلل
، صدر قرار قانوني أوضح الطابع غير السياسي للكتاب، إال أن  2021بشأنه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 

عبد الجليل   تظلمات لالعام لمين األعن  ، زار ممثل2022وفي مارس/آذار  الكتاب لم ُيَعد إليه حتى اآلن.
  اب وإعادة تقديمه إلى السلطات لمراجعته، ُمحذًرا إياه منالكتعلى  ت تعديالإجراء  السنكيس وطلب إليه 

 إذن.  الحصول على "تبعات قانونية"، إذا ُنِشر الكتاب دون لـ  التعرُّض 

من بينها معاناته من صداع شديد على فترات  عديدة،   ويعاني الدكتور السنكيس من مشكالت صحية
وفي   .الرعشة، والخدر، وتراجع البصر االت حمتقطعة ومشكلة بالبروستاتا والتهاب في مفصل كتفه و 

مقطعية،  الشعة باأل له فحص  ع لحالته إجراء، طلب طبيب األعصاب الُمتابِ 2022يناير/كانون الثاني  
ي ُتديره  ، الذ السلطات ال تزال ترفض طلب الدكتور السنكيس إلجرائها في مجمع السلمانية الطبي لكن

. ويستبعد الدكتور عبد الجليل السنكيس أنه  فى الملك حمد وزارة الصحة، وُتصر على إجرائها بمستش 
، نظًرا إلى أنه لم يتلَق  الجامعي حمد سيتلقى الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب بمستشفى الملك 



على كتفه هناك في أكتوبر/تشرين األول    أجراه كان اطيسي بأشعة الرنين المغن  حتى اآلن نتيجة فحص  
2021. 

وفي  . ل السنكيس على الفور ودون أي شرطعن الدكتور عبد الجلي أن ُتفِرجوالتكم إلى وندعو جال 
، بما له الكافيةتوفير الرعاية الصحية أدويته دون تأخير، و  ضمان تلقيهالراهن، نحثكم على  الوقت 

ايته  ، وحمالمستنيرةن مبادئ السرية واالستقاللية والموافقة اشى مع آداب مهنة الطب التي تتضميتم
وندعوكم أيًضا إلى أن تعملوا على    .ضروب المعاملة السيئةلتعذيب وغيره من مزيد من امن التعرُّض ل

 .على الفور تسليم كتابه إلى أسرتهبالسماح له 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 معلومات إضافية 

ن ومدافع عن حقوق اإلنسان. وكان من بين  الدكتور عبد الجليل السنكيس أستاذ جامعي بحريني ومُ  دوِّ
بين    14 اعتُِقلوا  ُمعاِرًضا  و  17ناشًطا  البحرينية.    2011أبريل/نيسان    9مارس/آذار  االنتفاضة  خالل 

واعُتقل معظمهم في منتصف الليل على أيدي مجموعات من ضباط األمن الذين داهموا منازلهم واقتادوهم  
العالم الخارجي لمدة أسابيع. وَزَعم أكثرهم أنهم تعرَّضوا إلى أماكن مجهولة، حيث ُاحُتج زوا بمعزل عن 

جهاز  من فترة احتجازهم، حينما كانوا يخضعون الستجواب ضباط من    القليلة للتعذيب خالل األيام األولى
الوطني ُيسَمح ألي    .المخابرات  استجواب    ولم  أثناء جلسات  محاميه في  بمقابلة  المنهم    ، مخابرات جهاز 

قبل    اعتقالهم. وقابل بعضهم محاميه خالل استجوابهم أمام وكيل النيابة العسكرية  بعد ي ُأجري معهم  ذ الو 
مايو/أيار   محاكمتهم، في  محاكمتهم  من  األولى  الجلسة  أثناء  في  إال  بمقابلتهم  لآلخرين  ُيسَمح  لم  بينما 

أسره2011 النشطاء  جميع  فيها  يرى  التي  األولى  المرة  تلك  كانت  وقد  وفي  ،  اعتقالهم.  منذ    22م 
، وهي محكمة عسكرية، حكمها النهائي بسجنهم  محكمة السالمة الوطنية، أصدرت  2011يونيو/حزيران  

"تشكيل مجموعات إرهابية  تضمنت    عديدة  تهمعدما أدانتهم ب لفترات تراوحت بين العامين ومدى الحياة، ب
الدستور وتغيير  الملكية  قلب  وُأحيلت هدفها  في    ".  مدنية    2012أبريل/نيسان  القضية  محكمة  إلى 

 . 2013يناير/كانون الثاني  6محكمة التمييز الحكم النهائي في  ، ثم أيَّدت الستئناف الحكم

يونيو/حزيران   ُكلِّ 2011وفي  الحقائقَفت  ،  لتقصي  المستقلة  البحرينية  بإجراء    اللجنة  ملكي  أمر  بموجب 
واإلبال اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بشأن  عنهاالتحقيقات  مُ غ  احتجاجات  أعقاب  في  في  ناهِ ،  للحكومة  ضة 

ومارس/آذار الثاني  2011  فبراير/شباط  نوفمبر/تشرين  في  الحقائق  تقصي  لجنة  تقرير  إصدار  وعند   .
في  ،  2011 ُقُدًما  مضت  هذا،  من  وبداًل  التقرير.  في  الواردة  التوصيات  بتنفيذ  التزامها  الحكومة  أعلنت 

ضة وأغلقت المنافذ اإلعالمية  عارَ ، وحّلت جماعات المُ من الزمان  عقد مسار قمعها المتواصل على مدى  
ووثَّق تقرير اللجنة البحرينية تعذيب   .لفترات طويلة  السلميين  اءشطالن  بسجنالمستقلة، وأصدرت أحكاًما  



  عناصرالدكتور عبد الجليل السنكيس وتعرُّضه لسوء المعاملة، إذ أوَرد تعرُّضه للضرب لياًل على أيدي  
بمصادرة عكازيه، وجعله "يقف  إعاقته    هدافواستالشرطة لمدة شهرين، خالل حبسه في زنزانة انفرادية،  

"باالغتصاب وتعرض وه  على ساق واحدة لفترات طويلة"، ودفعه بعكاز "في أعضائه الجنسية"، كما هدد 
 لتعليقات جنسية صريحة عن زوجته وابنته". 

   اإلنكليزية أو ةالعربي اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 
   ميمكن استخدام لغة بلدك

 2022آب /غسطسأ 29: وُيرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن قبل
 ، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد. موُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك

 (مذكرال )صيغعبد الجليل السنكيس الدكتور : االسم وصيغ اإلشارة الُمفضلة
 رابط التحرك العاجل السابق:

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/5232/2022/ar/ 
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