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نكتب إليكم لالستيضاح عن أسباب اعتقال سيد علوي حسني العلوي ،البالغ من العمر  43عاماً ،وعن وضعه القانوين احلايل ومكان
احتجازه ،ولإلعراب عن بواعث قلقنا من أن يكون عرضة خلطر التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة السيئة ،ومن أن حجب
املعلومات بشأن مكان وجوده عن عائلته يصل إىل حد االختفاء القسري.
ويُذكر أن سيد علوي ُمتجز منذ ما يزيد على تسعة أشاهر بدون السماح له ابالتصال مبحاميه أو عائلته منذ اعتقاله .وخالل تلك

الفرتة مل يُسمح له إال إبجراء أربع مكاملات هاتفية قصرية مع عائلته ،اليت استفسرت مراراً وتكراراً عن أسباب احتجازه ،ولكن
السلطات مل تزودها هبذه املعلومات حىت اآلن.

وكان قد قُبض على سيد علوي يف مكان عمله يف احملرق من قبل أربعة رجال مسلحني يرتدون مالبس مدنية يف حوايل الساعة الرابعة
بعد ظاهر يوم اخلميس  24أكتوبر/تشرين األول  ،2016ومتت مصادرة هاتفه اخلاص ابلعمل وحاسوبه .ويف اليوم نفسه قدمت زوجته
بالغاً حول اختفاء زوجاها إىل مركز شرطة البديع .واتصل موظفو مركز الشرطة جبميع مراكز االحتجاز التابعة لوزارة الداخلية ،مبا فياها
مديرية التحقيقات اجلنائية ،ابإلضافة إىل املستشفيات واملوانئ يف البحرين ،وأكدت تلك املراكز أهنا ال تعلم شيئاً عن مكان وجوده.
وبعد مرور  45دقيقة على مغادرة زوجته ملركز الشرطة ،تلقت مكاملة هاتفية من أحد موظفي املركز أبلغا فياها أبن زوجاها متجز يف
مديرية التحقيقات اجلنائية وطلب مناها إلغاء البالغ املتعلق ابختفائه .ويف  26أكتوبر/تشرين األول ذهب أفراد عائلته إىل مديرية
التحقيقات اجلنائية حيث أبلغاهم املوظفون أبنه ليس موجوداً هناك.
وعلى الرغم من أن موظفي مديرية التحقيقات اجلنائية نفوا لعائلة سيد علوي عدة مرات أنه موجود يف حجز املديرية ،فقد تلقت
زوجته يف الساعة السادسة من مساءً يوم  3نوفمرب/تشرين الثاين مكاملة هاتفية من مديرية التحقيقات اجلنائية ،ذكرت أنه نُقل إىل
سجن احلوض اجلاف .وعندما ذهبت عائلته إىل سجن احلوض اجلاف يف  6نوفمرب/تشرين الثاين أبلغتاهم إدارة السجن أبنه ليس

متجزاً لدياها ،وأحالتاهم إىل مكتب النيابة العامة الذي نفى بدوره أن يكون متجزاً لديه .ويف  10نوفمرب/تشرين الثاين سلّمت عائلته
رسالة إىل مكتب النيابة العامة طلبت فياها السماح بزايرته ،ولكناها مل تتلق أي رد حىت اآلن.
يف  27نوفمرب/تشرين الثاين أجرى سيد علوي مكاملة هاتفية مع عائلته استغرقت أربع دقائق أبلغاها فياها انه متجز لدى مديرية
التحقيقات اجلنائية وقالت عائلته أنه بدا مرهقاً .عندما اتصلت عائلته مبكتب النيابة العامة يف  4ديسمرب/كانون األول ملتابعة موضوع
طلب الزايرة ،قيل هلم إن مكتب النيابة العامة مل ينظر يف رسالتاها األوىل وطلب مناها إرسال طلب زايرة آخر ،وهو ما فعلته .كما أبلغ
مكتب النيابة العامة عائلة سيد علوي أبنه نُقل إىل وحدة مكافحة اإلرهاب التابعة ملكتب النيابة العامة ،ولكنه مل يذكر التاهم اليت
ُوجاهت إليه أو حىت مىت حدث ذلك.
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يف  14ديسمرب/كانون األول اتصل سيد علوي بعائلته ملدة مثاين دقائق تقريباً وأبلغاها أبنه متجز لدى مديرية التحقيقات اجلنائية
وعندما سألته عائلته عن مكان وجوده وعن التاهم املوجاهة إليه ،انقطع اخلط.
وقد بذلت عائلة سيد علوي ماوالت عدة لالتصال مبديرية التحقيقات اجلنائية بغية احلصول على معلومات وترتيب زايرة له ،ولكن
ماوالهتا ابءت ابلفشل .ففي  22يناير/كانون الثاين تلقوا مكاملة هاتفية أفادت أبن لدياهم موعداً مع املدير يف الساعة العاشرة من
صبيحة اليوم التايل .بيد أن املقابلة مل تكن مع املدير حبسب ما كانوا قد أُبلغوا بل مع رجل آخر قال إن القضية سرية وإنه ال يستطيع
اإلفصاح عن أية معلومات بشأهنا .وعندما سألوه عن امسه قال إن امسه فيصل ،وعندما قالوا له إهنم توقعوا أن يكون لديه معلومات
حبسب ما أُبلغوا ،استشاط غضباً وكرر القول إن القضية سرية وإنه ال يستطيع اإلدالء أبية تفاصيل.
يف  13يناير/كانون الثاين  ،2017كتبت منظمة العفو الدولية إىل وزير الداخلية والنائب العام رسائل طلبت فياها توضيحاً عاجالً بشأن
أسباب اعتقال سيد علوي ومكان احتجازه واألساس القانوين الحتجازه ،ولكناها مل تتلق أي رد.
كما قدمت العائلة شكاوى عدة إىل مؤسسات حقوق اإلنسان البحرينية .ففي  1ديسمرب/كانون األول قدمت زوجة سيد علوي
شكوى إىل األمانة العامة للتظلمات ،قالت فياها اهنا قلقة بشأن سالمته ألهنا مل يُسمح هلا بزايرته ومل تتلق منه سوى مكاملة هاتفية

واحدة (مل تكن املكاملة الثانية قد أُجريت) ومل يُسمح له ابالتصال مبحام .وطلبت العائلة أن يتم فحصه من قبل طبيب شرعي ،ولكن

مل يوضع رقم إشارة للشكوى .واتبعت العائلة تلك الشكوى يف مخس مناسبات منفصلة قبل إبالغاها يف  10يناير/كانون الثاين ،2017
أبنه مت حتويلاها إىل وحدة التحقيق اخلاصة ،وإهنا بجب أن تتوقف عن االتصال ابألمني العام للتظلمات.
وكانت عائلة سيد علوي قد قدمت شكوى إىل وحدة التحقيق اخلاصة يف  12ديسمرب /كانون األول  .2016وقد ُسجلت القضية

وأُعطيت رقم اإلشارة  .331/2016ويف  11يناير/كانون الثاين  ،2017اتصلت العائلة مرة أخرى بوحدة التحقيق اخلاصة ملتابعة
الشكوى ولكناها أُبلغت بعدم توفر أية أخبار بشأهنا وأبن وحدة التحقيق اخلاصة سوف تتصل هبا عندما تتوفر لدياها معلومات

إضافية .بيد أن العائلة اتبعت القضية مع وحدة التحقيقات اخلاصة مرة أخرى يف  16مارس/آذار و 20مارس/آذار ،ومرة أخرى يف
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أبريل/نيسان ،ولكناها مل تتلق أية معلومات.
وقدمت العائلة عدة استفسارات إىل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان كذلك .ويف  15ديسمرب/كانون األول  2016ردت املؤسسة
الوطنية ابلقول إن الزايرات ممنوعة هبدف اماية التحقيق .واتبعت العائلة استفساراهتا يف  20و 29ديسمرب/كانون األول وحددت
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان موعداً ملقابلة زوجة سيد علوي .وقد أخربها املوظفان اللذان قابلتاهما أبهنما ليسا على علم ابلقضية.
ولذا قدمت شكوى جديدة (رقم اإلشارة م )14-طلبت فياها من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التحقيق يف اختفاء سيد علوي
ومعرفة سبب اعتقاله والدعوة إىل إجراء فحص طيب له وضمان السماح لعائلته وماميه بزايرته .ويف  4يناير /كانون الثاين  ،2017كتب
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مامي سيد علوي رسالة إىل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان طلب فياها التحري عن مكان وجود موكله .ومنذ ذلك احلني حاولت
العائلة متابعة القضية ابهلاتف مع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف  9يناير/كانون الثاين ،ولكناها مل تتلق أية معلومات حىت اآلن.
يف  21يونيو/حزيران  ،2017عقدت منظمة العفو الدولية اجتماعاً مع سعادة رئيس املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان سعيد بن ممد
الفيحاين .ويف ذلك االجتماع أاثرت املنظمة قضية سيد علوي وطلبت تزويدها ابملعلومات اليت حددهتا ،فقيل هلا إن العائلة قدمت
شكوى بشأن عدم متكيناها من إجراء مكاملات هاتفيه مع سيد علوي فقط ،وإهنا بجب أن تقدم شكوى خطية جديدة هبذا الشأن.
ومسح له إبجراء أربع مكاملات هاتفية قصرية مع
ويف األشاهر التسعة اليت انقضت منذ اعتقاله مل يُسمح لسيد علوي ابالتصال مبحامُ .

عائلته كان آخرها يف  27يوليو/متوز ،وقد استغرقت دقيقة واحدة فقط.

إن احلق يف االتصال مبحام يُعترب ضمانة أساسية ضد التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة ،وهو أحد املبادئ الرئيسية املقرة

للمحاكمة العادلة مبوجب املعايري الدولية حلقوق اإلنسان .ومن املاهم متكني املعتقلني من الطعن يف اعتقاهلم يف مرحلة مبكرة ،إذ يفيد

هذا الطعن كضمانة ماهمة ضد التعذيب واملعاملة السيئة وااالعرتافاتا ابإلكراه واالختفاء القسري وغريها من انتاهاكات حقوق
اإلنسان .كما أنه مي ّكن األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرائم جنائية ،أو املتاهمني ابرتكاهبا ،من اماية حقوقاهم والبدء إبعداد دفاعاهم.
وابإلضافة إىل ذلك ينبغي متكني األشخاص احملرومني من حريتاهم من االتصال أبفراد عائالهتم وأصدقائاهم ،وابملاهنيني الطبيني كذلك.
وبجب أال خيضع السماح ابالتصال إال إىل الشروط والقيود الضرورية واملتناسبة مع هدف شرعي .فبموجب القوانني واملعايري الدولية،
فإن لكل شخص مقبوض عليه ومتجز احلق يف إبالغ ،أو قيام السلطات إببالغ شخص يف العامل اخلارجي ابحتجازه وابملكان الذي
ُُيتجز فيه .وابإلضافة إىل ذلك ينبغي توفري كافة التساهيالت املعقولة لالتصال بعائلته والسماح هلا بزايرته .وشأنه شأن احلق يف
االتصال مبحام فإن حق املعتقل يف االتصال ابلعامل اخلارجي ويف السماح بزايرته يُعترب ضمانة أساسية ضد التعذيب وغريه من أشكال

املعاملة السيئة وغريها من انتاهاكات حقوق اإلنسان .فاهو مي ّكن األشخاص الذين يساورهم القلق على أوضاع احملتجزين من رؤية

أماكن احتجازهم وظروفاهم كي يتمكنوا من التدخل نيابةً عناهم إذا كان هناك ما يدعو إىل القلق .كما أنه ميثل ضمانة أساسية ضد
حاالت االختفاء القسري.
وال نزال نتلقى أنباء عن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة للمعتقلني أثناء فرتة استجواهبم يف مباين مديرية التحقيقات اجلنائية
وجاهاز األمن الوطي .ويف ضوء ذلك ونظراً لظروف احتجازه املبينة يف هذه الرسالة ،فإننا نعرب عن قلقنا العميق بشأن معاملة سيد
علوي وسالمته يف الوقت الراهن ،ونعتقد أنه معرض للتعذيب وغريه من أشكال املعاملة السيئة .كما نعتقد أن الرفض املستمر لتزويد
عائلته مبعلومات حول مكان وجوده يصل إىل حد االختفاء القسري .كما يساوران القلق من أنه رمبا يتم تقدميه إىل مكمة عسكرية،
ونطلب أتكيدات على عدم ماكمة املدنيني ،مبن فياهم سيد علوي ،أمام مكمة عسكرية ،مبا يتوافق مع املعايري الدولية.
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وبناءً عليه ،نود أن نطلب توضيحاً عاجالً بشأن مكان احتجاز سيد علوي واألساس القانوين الحتجازه ،فضالً عن التاهم املوجاهة

إليه ،إن ُوجدت .وحنثكم على السماح لسيد علوي ابالتصال مبحاميه وعائلته بشكل عاجل ومنتظم ،وتوفري الرعاية الطبية اليت قد
ُيتاجاها .كما حنثكم على إطالق سراحه ما مل تُوجه له هتمة ارتكاب جرمية جنائية معرتف هبا.

إننا نتطلع إىل تلقي ردكم حول هذه املسألة امللحة ألننا نعتزم نشر بواعث قلقنا هبذا الشأن على املأل يف املستقبل القريب.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحرتام
منظمة أمريكيون من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف البحرين
منظمة العفو الدولية
مركز البحرين حلقوق اإلنسان
معاهد البحرين للحقوق والدميقراطية
التحالف العاملي ملشاركة املواطنني-سيفيكاس
املركز األورويب للدميقراطية وحقوق اإلنسان
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