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مع استضافة البحرين لفعالية جائزة البحرين الكربى لسباقات الفورموال واحد، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات 
 القمع. كبح ممارساتالبحرينية إىل  

د اليت البحرينية إىل االحتفاء بفعالية جائزة البحرين الكربى لسباقات الفورموال واح دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات
تُنظَّم يف عطلة هناية هذا األسبوع ابإلفراج الفوري وغري املشروط عن مجيع سجناء الرأي احملتجزين جملرد تعبريهم السلمي عن 

 نسان آرائهم ، وبوضع حد ملضايقة النشطاء السياسيني ونشطاء حقوق اإل

يف مواجهة موجة الغضب الشعيب واالنتقادات الدولية  2011وعلى الرغم من وعود اإلصالحات اليت قطعتها السلطات يف عام 
 يف أعقاب سحق االحتجاجات اجلماهريية ، فإن عجالت القمع ال تزال تدور يف البحرين 

حاد، ومل  والتجمع واالشرتاك يف اجلمعيات بشكل فقد عمدت السلطات إىل كبح املمارسة السلمية للحق يف حرية التعبري
تتصدَّ بصورة فعالة ملمارسة التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة للمعتقلني وغريها من االنتهاكات على أيدي الشرطة، 

حبرينيني كما أهنا جرَّدت مواطنني  وأصدرت أحكاماً مشددة ابلسجن وأحكاماً ابإلعدام إثر حماكمات جائرة بشكل صارخ 
م من البالد  م بال جنسية وطردْته  من جنسيتهم ألسباب أمنية غامضة، حيث اعتربْته

وخالل هذا األسبوع ستستخدم السلطات البحرينية، مثلما فعلت يف السنوات السابقة، فعالية سباق الفورموال واحد إلظهار 
 لبعد عن الواقع صورة للبحرين كبلد منفتح ويتقبَّل اإلصالح  بيد أن ذلك بعيد كل ا

، ومت زجُّ آخرين ممن واصلوا املطالبة ابإلصالحات 2011فقد ظلت شخصيات سياسية قيادية تعاين األمرَّين يف السجون منذ عام 
ملدة أربع  ابلسجن الشيخ علي سلمانالسلمية أو انتقاد إجراءات السلطات وراء القضبان إثر حماكات جائرة؛ إذ ُحكم على 

ينب ز ابلسجن ملدة سنة، وعلى  إبراهيم الشريفابلسجن ملدة مخس سنوات، وعلى  فاضل عباس مهديسنوات، وعلى 
ابلسجن ملدة ثالث سنوات وشهر  وهذه ليست سوى أمثلة قليلة من قائمة طويلة ملمارسات السلطة جتاه منتقديها  اخلواجة

 السلميني 



غم من  يُبتَّ اها بعد، أو يواجهون قيوداً تعسفية أخرى  وعلى الر ومثة آخرون، ممن ليسوا داخل السجون، ُوجهت إليهم ُْتم مل
ممنوع من  بنبيل رجالدعوات املتكررة من جانب اهليئات احلكومية وغري احلكومية، فإن املدافع البارز عن حقوق اإلنسان 

ظار احلصول على والدين، ابنت ، وهو مدافع خملص عن حرية التعبريميثم السلمانالسفر إىل خارج البحرين  وال يزال الشيخ 
  ومل يتلقَّ بعد تفسرياً هلذا التأخري على الرغم من أنه طلب، تسع مرات على 2016جواز سفر جديد منذ يناير/كانون الثاين 

األقل، مزيداً من املعلومات من السلطات املعنية يف وزارة الداخلية  إن مثل هذه املمارسات تشكل قيوداً تعسفية على حقهم 
يف حرية التنقل وتدخالً يف عملهم من أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان  كما يواجه كل من الشيخ ميثم السلمان ونبيل رجب 

 ُْتماً بسبب ممارستهما السلمية حلقهما يف حرية التعبري 

لية سباق الفورموال اإن كل من ينتقد السلطات علنًا أثناء وجود الصحفيني والزوار الدوليني يف البحرين حلضور أو تغطية فع
واحد ميكن أن يواجه عواقب وخيمة  لقد حظرت احلكومة املظاهرات يف املنامة إىل أجل غري مسمى، وكثرياً ما أطلقت قوات 

عديد لتفريق احملتجني يف البلدات والقرى األخرى، مما أدى إىل اعتقال ال الناريةشرطة الشغب الغاز املسيل للدموع والطلقات 
  والتسبب رجروح ابلغة خآخرين من احملتجني

ومل يتم التحقيق مع عدد يُذكر من أفراد األمن أو مقاضاْتم على ارتكاب التعذيب أو غريه من االنتهاكات ضد احملتجني 
 واملعتقلني  أما الذين مت التحقق معهم أو مقاضاْتم، فقد كانوا عمومًا من ذوي الرتب الدنيا، ومتت تربئتهم أو تلقوا أحكاماً 

رمزية  ويف الوقت نفسه ال تزال منظمة العفو الدولية تتلقى أنباء بشأن التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة أثناء االعتقال 
واالستجواب  وعندما يثري الضحااي وحماموهم مثل تلك املزاعم يف احملكمة، فإهنا غالباً ما يتم جتاهلها أو فحصها على حنو غري  

خ ثقافة اإلفالت من العقاب، اليت ما فتئت السلطات تدعي أهنا تعمل على القضاء عليها كاف، األمر الذي ير   س ِّ

ويتمثل أحد األمثلة األخرى على آتكل حقوق اإلنسان يف البحرين بشكل مثري للقلق البالغ يف امليل املتزايد حنو اللجوء إىل 
ر تلجأ ذه التطورات تُعترب خميفة وتعرب ِّ عن سالح آخطرد األشخاص الذين مت جتريدهم من جنسيتهم تعسفياً  إن مثل ه

 السلطات البحرينية إىل استخدامه عندما يتعلق األمر إبسكات املعارضة والتخلص من األشخاص "غري املرغوب فيهم" 

اإلنسان يف  قوإذا رغبت السلطات يف إظهار صورة أكثر إجيابية لنفسها أمام العامل، فإهنا جيب أن تبادر إىل حتسني واقع حقو 
البحرين  أما البداية اجليدة فتتمثل يف اإلفراج الفوري وغري املشروط عن مجيع سجناء الرأي، ووقف عمليات الطرد، وإدخال 

 إصالحات تتعلق بشكاوى حقوق اإلنسان يف نظام العدالة ويف قوانني البالد    

 


