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السلطات البحرينية ُتصع ِّد اعتداءاهتا على حقوق اإلنسان حبل ِّ مجعية سياسية 

 قيادية
يسية يف البالد بعد املعارضة الرئقالت منظمة العفو الدولية اليوم إن إقدام السلطات البحرينية على حل ِّ اجلمعية السياسية 

مرور أسابيع على مضاعفة مدة احلكم ابلسجن الصادر حبق زعيمها من قبل حمكمة االستئناف يُعترب اعتداء صارخاً على 
 حرية التعبري وتكوين اجلمعيات واالشرتاك فيها يهدف إىل إسكات املعارضني واملنتقدين.

د اض  حبل ِّ جعمعية الوفا"ج عق  تعليق أشططتها وإلال" مكاتبها ومجميفقد قضت حمكمة يف البحرين يوم األحد امل
 يوماً الستئناف احلكم. 45يوشيو/حزيران. وأمام عمعية الوفا" مدة  14أصوهلا يف 

 ةوتعترب منظمة العفو الدولية هذا القرار مبثابة اعتداء على حرية التعبري وتكوين اجلمعيات. ومل تقدم السلطات البحرينية أي
 أدلة ذات صدقية على أن اجلمعية ليست سوى حركة معارضة سلمية.

إن التطجيع على االحتجاجات سلمية، واالشتقاد السلم  للسلطات والقواشني البحرينية، ودعوة اجملتمع الدويل إىل القيام 
فا"ج  أو أية عمعية الو  بدور فاعل يف دعم اإلصالحات احلقيقية يف البحرين، ال تعترب أسبااًب مطروعة إللال" جعمعية

 معارضة سلمية أخرى.
ومشلت االهتامات اليت شظرت فيها احملكمة مزاعم تقول إن جعمعية الوفا"ج أيدت العنف يف سلسلة من التغريدات شطرهتا 

، وشجعت على املسريات واالعتصامات اجلماهريية للتحريض على املعارضة الطائفية، وأظهرت تضامنها 2015يف عام 
 شخص ُمدان ابلتحريض على كراهية النظام، إشارًة إىل األمني العام جلمعية الوفا" الطيخ عل  سلمان.مع 

إن منظمة العفو الدولية تعترب الطيخ عل  سلمان سجني رأي ُسجن ظلماً بتهم التحريض على البغضاء، وعدم االشصياع 
زيد حمكمة االستئناف ابلسجن تسع سنوات، وه  مدة ت للقواشني واشتقاد املؤسسات العامة. ويف مايو/أاير، حكمت عليه

 على ضعف مدة حكمه السابق.
وورد يف قرار حل جعمعية الوفا"ج أن اجلمعية خالفت دستور البالد، وحتدَّت سلطاهتا بطكل متكرر، ووصفت برملان 

ادية ابلتزامن اطعة االقتصالبحرين أبشه لري شرع  وصوري، واستخدمت أماكن العبادة كمنابر سياسية، ودعت إىل املق
 مع حماكمة الطيخ عل  سلمان.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن قرار احملكمة مل يقدم أسبااًب منطقية واضحة تدعم القول إن التغريدات ذات الصلة اليت 
 ُشطرت على تويرت قد جأيدتج العنف أو حرَّضت عليه.  

كتوبر/تطرين األول، ولكن السلطات البحرينية سرَّعت اإلجراءات ك  وكان من املقرر إصدار احلكم حبل اجلمعية يف أ
يوشيو/حزيران اشسح  حمامو الدفاع عن  28تبدأ يف يوشيو/حزيران. وخالل إحدى جلسات احملكمة اليت ُعقدت يف 



فعات اجعمعية الوفا"ج احتجاجًا على منعهم من دخول مقرات اجلمعية، وقالوا إن ذلك أضعف قدرهتم على إعداد مر 
 دفاعية فعالة. ورفضت احملكمة طل  حمام آخر متثيل جعمعية الوفا"ج ألسباب إجرائية.

. وقد داست 2011ولطاملا أكدت جعمعية الوفا"ج على التزامها بعدم استخدام العنف، مبا يف ذلك أثناء اشتفاضة عام 
ن. إن إلال" السياسيني السلميني يف البحريالسلطات البحرينية، مرة تلو أخرى، على كافة احلقو" اإلشساشية للنططاء 

 جعمعية الوفا"ج ال يضيف سوى مزيد من الرباهني على أشه لن ُيسمح ابملعارضة السلمية يف البحرين.
يوليو/متوز، ويف قضية أخرى ذات صلة، اهتم االدعاء العام الزعيم الروح  للوفا" آية هللا عيسى قاسم جبمع أموال  17يف 

يوشيو/حزيران، مت مجريده من جنسيته البحرينية بطكل تعسف . وستبدأ  20وعة ولسل األموال. ويف بطريقة لري مطر 
 حماكمته يف ألسطس/آب.

دافع عن هدت اعتقال وحماكمة امليف البالد، وه  فرتة ش تصعيد القمعوجاء قرار حل جعمعية الوفا"ج بعد شهرين من 
ني وسجناء شسان وصحفي، فضالً عن قرارات منع السفر اليت طاولت مدافعني عن حقو" اإلشبيل رج حقو" اإلشسان 

 . 2012رأي سابقني، واإلبعاد القسري للمحام  البحريين تيمور كرمي ، الذي ُأسقطت جنسيته تعسفاً يف عام 
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