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 تحرك عاجل
 حقوق اإلنسان بسبب مرضهعن مدافع إطالق سراح يجب 

إذ ُيضرب عن ، الشديد تبعث على القلق درجةاآلن  السنكيسالحالة الصحية للدكتور عبد الجليل  بلغت
ة ية مع أسرته منذ نهاي، وقد ُحِرم من إجراء مكالمة الفيديو األسبوععلى التواليلشهر السابع الطعام ل

. وقد أمضى الدكتور عبد الجليل السنكيس، األستاذ الجامعي والمدافع 2021نوفمبر/تشرين الثاني 
سجن ة في السجن مدى الحياب بموجب حكمعشرة أعوام  لى، ما يزيد عحريني عن حقوق اإلنسانالب

عنه  اإلفراج. ويجب 2011ة في البحرين، بسبب الدور السلمي الذي لعبه في االنتفاضة البحرينيبجو 
أي شرط أو قيد، وتوفير أي رعاية طبية تتطلبها حالته الصحية، ريثما ُيفَرج  دون من على الفور و 

   عنه.
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 جاللة الملك،
 طيبة وبعد ... تحية

عقوبة السجن مدى الحياة، بموجب حكم صدر بحقه على خلفية دوره  الدكتور عبد الجليل السنكيسينفذ 
؛ فقد أمضى أكثر من عشرة أعوام داخل سجن جو، ما ينتهك 2011السلمي في انتفاضة البحرين في 

زداد ي، السابع على التواليُيضرب عن الطعام للشهر حقيه في حرية التعبير والتجمع السلمي. وبينما 
ل الطبيب المناوب وأفراد طاقم اإلسعافتدهور حالته الصحية، إذ تد    ووضعوه على جهاز أكسجين. خَّ

، بدأ السنكيس إضرابه عن الطعام، احتجاًجا على مصادرة سلطات السجن 2021يوليو/تموز  8وفي 
طوال األعوام األربعة األخيرة. على تأليفه جري األبحاث ودأب يُ  ظل   ، إذكتابًا عن اللهجات البحرينية

منذ ذلك الحين.  وبعد مرور عشرة أيام، نُِقل من السجن إلى مركز كانو الصحي الذي ال يزال مُحتجزًا به
لدكتور عبد الجليل أن كتاب ابوزارة الداخلية البحرينية  األمين العام للتظلمات وفي الشهر نفسه، أعلن

إلى أسرته، إلى حين صدور "قرار قانوني" بشأنه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني  كن تسليمهالسنكيس ال يُم
 ، صدر قرار قانوني أوضح الطابع غير السياسي للكتاب، إال أن الكتاب لم يُع د إليه حتى اآلن.2021

ل ، عُِلق ت مكالمات الفيديو التي كان يُجريها الدكتور عبد الجلي2021وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 
. مؤخرًا الذي ُولد؛ ومع بالغ األسف، لم يتمكن حتى اآلن من رؤية حفيده السنكيس أسبوعيًا مع أسرته

حقن السوائل الوريدية، أو تناول مكمالت فيتامينية أو بواسطة يرفض تلقي أي تغذية واحتجاًجا على ذلك، 
الرعاية الصحية المناسبة  لق  لم يت من مشكالت صحيةأيًضا  يعاني الدكتور السنكيسو أدوية عبر الفم. 

والتهاب في مفصل  فترات متقطعة ومشكلة بالبروستاتاعلى صداع شديد من  معاناته من بينها ،لعالجها
وضعف البصر. وا ضافة إلى ذلك، لم يُطل ع على نتيجة فحصه بأشعة  كتفه ورعشات وفقدان اإلحساس

، وال يزال ينتظر إجراء فحص باألشعة 2021 الرنين المغناطيسي الذي أجراه في نوفمبر/تشرين الثاني
 المقطعية، بناءً على طلب طبيبه.

دون أي شرط أو من عن الدكتور عبد الجليل السنكيس على الفور و  أن تُفِرجواوندعو جاللتكم إلى 
في حرية التعبير والتجمع السلمي. وفي الوقت الراهن، نحثكم  هي  قيد، إذ أنه ُيحتَجز لمجرد ممارسة حقَ 

، بما يتماشى مع آداب مهنة الطب التي له لى أن تعملوا على توفير الرعاية الصحية المناسبةع



. وندعوكم أيًضا إلى أن تعملوا على السماح له تنيرةتتضمَّن مبادئ السرية واالستقاللية والموافقة المس
 مُجدًدا بإجراء مكالمات الفيديو مع أسرته، وتسليم كتابه إليهم.

 اتمع خالص التحي

  



 معلومات إضافية

ن ومدافع عن حقوق اإلنسان. وكان  60الدكتور عبد الجليل السنكيس ) عاًما( أستاذ جامعي بحريني وُمدوِ 
خالل االنتفاضة  2011أبريل/نيسان  9مارس/آذار و 17ناشًطا ُمعاِرًضا اعُتِقلوا بين  14من بين 

موعات من ضباط األمن الذين داهموا البحرينية. واعُتقل معظمهم في منتصف الليل على أيدي مج
منازلهم واقتادوهم إلى أماكن مجهولة، حيث ُاحُتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع. وز ع م 

من فترة احتجازهم، حينما كانوا يخضعون  القليلة أكثرهم أنهم تعرَّضوا للتعذيب خالل األيام األولى
. ولم ُيسم ح ألي منهم بمقابلة محاميه في أثناء جلسات نيجهاز المخابرات الوطالستجواب ضباط من 

ي ُأجري معهم بمجرد اعتقالهم. وقابل بعضهم محاميه خالل استجوابهم ذ، الجهاز المخابراتاستجواب 
بينما لم ُيسم ح لآلخرين بمقابلتهم إال في أثناء الجلسة األولى  قبل محاكمتهم، أمام وكيل النيابة العسكرية

، وقد كانت تلك المرة األولى التي يرى فيها جميع النشطاء أسرهم منذ 2011م في مايو/أيار من محاكمته
، وهي محكمة عسكرية، محكمة السالمة الوطنية، أصدرت 2011 يونيو/حزيران 22اعتقالهم. وفي 

ات تشكيل مجموعحكمها النهائي بسجنهم لفترات عقوبة تراوحت بين العامين ومدى الحياة، بتهم تضمنت "
إلى محكمة مدنية  2012وُأحيلت القضية في أبريل/نيسان  .إرهابية هدفها قلب الملكية وتغيير الدستور"

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

جب أمر ملكي بإجراء بمو  اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائقف ت ، ُكل ِ 2011وفي يونيو/حزيران 
ضة للحكومة في ناهِ ، في أعقاب احتجاجات مُ التحقيقات بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها

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

، وحل ت جماعات المعارضة وأغلقت المنافذ اإلعالمية من الزمان مسار قمعها المتواصل على مدى عقد
ووثَّق تقرير اللجنة البحرينية تعذيب  .المستقلة، وأصدرت أحكاًما قضائية قاسية على الناشطين السلميين

د تعرُّضه للضرب لياًل على أيدي الدكتور عبد الجليل السنكيس وتعرُّض عناصر ه لسوء المعاملة، إذ أور 
الشرطة لمدة شهرين، خالل حبسه في زنزانة انفرادية، واستغالل إعاقته بانتزاع عكازيه وأمره بالوقوف 

لة"  اإلدالء، ووخز "عضوه التناسلي" بالعكاز، و"تهديده باالغتصاب و "على ساق واحدة لفترات ُمطوَّ
 زوجته وابنته". لىريحة جنسًيا عص تعليقاتب
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