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 إخراسحملتها من أجل مع تجديد البحرين  واالعتداء الجنسيالبحرين: مدافعة عن حقوق اإلنسان تتعرض للتعذيب 

 منتقديها السلميين
 

من  المدافعين عن حقوق اإلنسان وسواهمإلى أن توقف على الفور تعذيب دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية اليوم 
لى ، و أخرى من المعاملة السيئةضروب ل إخضاعهممنتقدي الحكومة، ووقف  التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ا 

يتعين قالت إنه عادلة. و إلى ساحة العدالة في محاكمات  ممارسات، بغية تقديم المسؤولين عن هذه الالسيئة المعاملة ضروب
على الدولة وضع حد لجميع أشكال األعمال االنتقامية التي تمارسها حاليًا ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان ومنتقدي 

وتأتي مطالبة منظمة العفو هذه عقب ستهدفون حصرًا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير. الحكومة، الذين ي  
العتداء المنظمة العفو الدولية ما تعرضت له من تعذيب، بما في ذلك  صائغابتسام ال وق اإلنسانوصف المدافعة عن حق

 "جهاز األمن الوطني" في المحّرق.  في مبنى ،مايو/أيار 26في  ،سبع ساعات طيلة ما يقرب منالجنسي، 
 

رين عن حقوق اإلنسان، ممن استدعاهم وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ من أن منتقدين سلميين ومدافعين آخ
 بأن يخضعوا للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة.  الوطني" للتحقيق، معرضون لخطر شديد "جهاز األمن

 

للطلب منها  ،مايو/أيار 25في  ،منظمة العفو الدولية أنها تلقت مكالمة هاتفية من "جهاز األمن الوطني" صائغوأبلغت ابتسام ال
ق، بعد ظهر اليوم التالي. وعندما وصلت، جرى عصب عينيها فورًا، وخالل الساعات إلى مبنى الجهاز في المحرّ  الحضور

سبع ساعات  لنحوالتالية أخضعت لالعتداء الجنسي وضربت على جميع أنحاء جسمها وركلت في بطنها وأبقي عليها واقفة 
 التحقيق معها. أثناء

 

ني، وهم على علم بأنني قد خضعت لعملية جراحية في أنفي وأنني أعاني من اضطرابات "ضربوني على أنفي وركلوني في بط
ظم الوقت إال ترويعي. أجبرت على الوقوف مع كان الهدف من ذلكفي القولون. كنت أسمع صوت جهاز كهربائي بمحاذاتي، و 

كي أصحو. أجلسوني على  لعشر دقائق عندما كانوا يريدون أكل شيء. وفقدت وعيي مرتين وكانوا يلقون الماء البارد عليّ 
استجوابي. وهددت بأنهم سوف يلحقون األذى بأسرتي وبأن يحضروا زوجي ويعذبوه بينما استمروا بكرسي لبضع ثوان فقط 

. سلبوني إنسانيتي، كنت فريسة ضعيفة بالنسبة ’ما من أحد يستطيع أن يحميك‘جال أنه ويصعقوه بالكهرباء. وأخبرني الر 
  .إليهم"

 

، بما ارمايو/أي 23قوات األمن احتجاجًا متواصاًل في الدراز، حيث هاجمت  بشأن صائغوأثناء التحقيق، استجوبت ابتسام ال
وكذلك حول مشاركتها في جلسة "لمجلس  ن حقوق اإلنسان تعرفهم؛مدافعين آخرين ع بشأنو  أدى إلى مقتل خمسة أشخاص؛

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/bahrain-at-least-one-dead-and-hundreds-injured-as-government-violently-cracks-down-on-opposition/


ارس الماضي، حيث تحدثت عن انتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين. حقوق اإلنسان" التابع لألمم المتحدة في جنيف، في م
ال فإن استهدافها سيستمر.  ،بلغت كذلك بأن عليها أن توقف جميع أنشطتها المتعلقة بحقوق اإلنسانوأ    وا 
 

ادرة على صدمة وغير قال من مساء وهي في حالة 11الساعة  حواليمن مبنى "جهاز األمن الوطني"  صائغبتسام الوأفرج عن ا
 المشي بصورة طبيعية. ونقلت بعد ذلك إلى المستشفى لتعالج من انهيار عصبي. 

 

 24"، ما بين وطنيدعوا إلى "جهاز األمن العن حقوق اإلنسان است   آخرين وثمة تقارير عن أن ناشطين سياسيين ومدافعين
غّرد بعضهم على حساباتهم في إذ  .السيئة املةالمع ضروبمايو/أيار، وربما يكونون قد تعرضوا للتعذيب أو لغيره من  28و

 "تويتر" منذ ذلك الوقت بأنهم سيوقفون أنشطتهم. 
 

اإلنسان، وفي هذه المرة كان من نصيب امرأة، مؤشر واضح على أن الحكومة البحرينية قد  إن تعذيب المدافعين عن حقوق 
مجرد حبسهم أو منعهم من السفر إلى العودة  انتقلت منن، و نسان عن حقوق اإلصّعدت من قمعها للمنتقدين السلميين والمدافعي

       إلجبارهم على وقف أنشطتهم. لتعذيب ل متعريضهمجددًا إلى 
 
  
 


