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المؤتمر الدولي 

»البحرين: 8 أعوام من القمع في ظّل الصمت الدولي«

لحقوق  البحرين  »مركز  مع  بالتعاون  والتسامح«  للحوار  البحرين  »مركز  نظّم 

الحاّد  الحقوقي  التدهور  إليقاف  الالزمة  الخطوات  مناقشة  بهدف  مؤمترًا  اإلنسان« 

يف البحرين. املؤمتر الذي حمل عنوان »البحرين: 8 أعوام من القمع يف ظّل الصمت 

الدويل« ُعقد يف بريوت بتاريخ 16 يناير 2019، وسلّط الضوء عىل األساليب القمعية 

املجتمع  البحرين منذ عام 2011، والتي ركّزت عىل سحق  التي استخدمتها حكومة 

املدين، وقمع حرية الرأي بشكل عنيف، ما أوصل إىل االعتقاالت وإصدار أحكام اإلعدام 

وحّل الجمعيات املدنية والسياسية.

وقد شارك يف مناقشات مواضيع املؤمتر منظامت بارزة كـ»هيومن رايتس ووتش«، 

آيفكس«،  و»شبكة  فريست«،  رايتس  هيومان  و»منظمة  الدولية«،  العفو  و»منظمة 

والفيدرالية الدولية FIDH«، و»civicus« وغريهم. 
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والحقوقي  املدين  املجتمع  ومؤسسات  والحقوقيني  الناشطني  من   60 يقارب  ما 

املهتمني بوضع حقوق اإلنسان يف البحرين حرضوا من أكرث من 19 دولة حول العامل، 

بهدف املشاركة يف املؤمتر الذي يسعى إىل مناقشة خطوات عملية، للتعاطي مع تقاعس 

املجتمع الدويل من أخذ املواقف الالزمة يف التعاطي مع التدهور الحقوقي يف البحرين.

وقد ضّم املؤمتر جلسات، متحورت األوىل منها حول »املدافعني عن حقوق اإلنسان 

الوداعي، محمد نجم،  إبراهيم، أحمد  فيها كلٌّ من خالد  التي تحّدث  البحرين«  يف 

كريستينا ستوكوود بإدارة سلوى بوكاويت. والثانية أطلق فيها املتحدثون ديفني كيني، 

آية مجذوب، وبراين دويل »مواقف املجتمع الدويل حيال انتهاكات حقوق اإلنسان«، 

وقد أدارت الجلسة آين غامي. واملحور األخري كان بعنوان »الفضاء املدين والسيايس يف 

البحرين«، الذي تحدث فيه كلٌّ من فادي القايض، دروري دايك، جو ستورك، بإدارة 

أريل بلوتكني.
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االفتتاح

السلامن،  ميثم  الشيخ  والتسامح«  للحوار  البحرين  »مركز  لرئيس  كلمة  االفتتاح  تضّمن 

ستحرتم  إنّها  قالت  الدولة  سنوات   8 »بعد  بالقول:  للبحرين  الحالية  الصورة  وّصف  الذي 

حقوق اإلنسان واإلصالح، ولكّن الحالة هي أّن لدينا 5000 سجني أو أكرث، وإّن مئات األطفال 

أنواع  أو  للدموع،  املسيّل  الغاز  استخدام  نتيجة  مسجونون، وأكرث من 200 ضحية سقطت 

أخرى من القوة، واعتقال  املدافعني عن حقوق اإلنسان مثل نبيل رجب، وإغالق املجتمع 

املدين. واملدافعون عن حقوق اإلنسان إما يف السجن أو يف املنفى أو تحت التهديد«. واعترب 

ببيان  أدىل  ألنه  أمل،  أوباما  لوجود  كان  إذ  2011؛  من  أسوأ  كان   2019 عام  أّن  السلامن 

بعد  يوًما  تسوء  »األمور  لكّن  اإلنسان،  حقوق  أوضاع  تحسني  إىل  البحرين  فيه  دعا  واضح 

يوم«. استكمل السلامن بالقول: »يف عام 2011 كان لدينا عدد أقل من املعتقلني، والضحايا، 

وسجناء الرأي املدافعني عن حقوق اإلنسان، رغم سجن املداِفع الباِرز عن حقوق اإلنسان عبد 

الهادي الخواجة يف 2011، إال أنهم كانوا يعملون، وكانت منظامت حقوق اإلنسان والجمعيات 

السياسية مثل وعد والوفاق تعمل يف ذلك الوقت. أما اليوم، فهناك إيقاف تام لحرية التعبري، 

وحرية التجّمع، وحرية تكوين الجمعيات وااللتحاق بها. ال ميكننا العمل عىل سبيل املثال يف 
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مركز البحرين لحقوق اإلنسان بسبب إيقافه، وهذه ليست سوى بعض األمثلة للوضع اليوم«. 

ورأى أّن البحرين كانت مكانًا حيويًّا نابًضا بالحياة، خاصة عندما يتعلق األمر مبنظامت 

املجتمع املدين ومنظامت حقوق اإلنسان. ومن وجهة نظره، كان من املفرتض أن يحرض 

البالد. ويف  األمر طبيعيًا يف  ما بني 10 إىل 20 شخًصا بحرينيًا يف حال كان  املؤمتر  هذا 

يف  ووضعهم  حاليًا  البحرين  يف  اإلنسان  عن حقوق  املدافعني  وضع  بني  املقارنة  سياق 

بداية الحراك، أوضح السلامن أّن »الناس مل يكونوا خائفني من رفع أصواتهم يف السابق، 

فقد دافعوا عن حقوق اإلنسان. أما اآلن، فالعديد من هؤالء األشخاص إّما يعيشون يف 

املنفى مثيل، أو يف السجن مثل نبيل رجب. وهناك عائالت تتأثر من هذا الوضع كذلك، 

وتُستهدف بسبب عملها ونشاطها يف مجال حقوق اإلنسان«. كام قال: إّن »هناك جياًل 

من الصمت يربّونه، كذلك فقد أسِكت املجتمع املدين يف البحرين، وكّل من يعرّب عن آرائه 

يتعرّض للمضايقة أو االعتقال، أو استهداف أفراد عائلته كأداة ضغط لوقف نشاطه«.

وقد رّحب رئيس املركز باسمه وباسم كلٍّ من »مركز البحرين للحوار والتسامح«، 
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و»مركز البحرين لحقوق اإلنسان« بجميع الخرباء يف مجال حقوق اإلنسان واملنظامت 

الدولية وأعضائها وممثيل األمم املتحدة، ونشطاء املجتمع املدين، والباحثني والصحافيني 

املهتمني بالبحرين والحارضين للمشاركة يف املؤمتر. هذا املؤمتر الذي »سيقّدم بعض 

املخرجات االسرتاتيجية التي ستسمح لنا بإعادة رسم املستقبل، ماّم يتيح يف نهاية اليوم 

وضع اسرتاتيجية للتعامل مع التدهور املتواصل لحقوق اإلنسان يف البحرين«.

ويف سياق بلورة أهداف املؤمتر، تابع السلامن بالقول: » يف نهاية اليوم )املؤمتر(، نحن 

بحاجة إىل أن ينهض املجتمع الدويل بحقوق اإلنسان عىل املستويات جميعها؛ عىل املستوى 

الحكومي وغري الحكومي. نحن اجتمعنا اليوم ألننا نهتم بحقوق اإلنسان، وكذلك بدولة 

البحرين، ومًعا نريد أن نغادر اليوم مع معلومات إضافية وأفكار مبتكرة يف كيفية التّأثري، 

فهدفنا هو أن يكون لنا تأثرٌي ومستوًى أعىل من التأثري الذي من شأنه أن يسمح لنا بتحسني 

حالة حقوق اإلنسان يف البحرين، والتعامل مع تدهور حقوق اإلنسان يف هذه الدولة«. 

وقد تخلّل االفتتاح عرض فيديو يتضمن معلومات يف غاية الدقة والتسلسل الزمني 

لالنتهاكات الحقوقية التي مارستها السلطات البحرينية، وكانت عىل الشكل التايل: 

 :2011  -

تدمري دّوار اللؤلؤة.	 

القتل 	  وعمليات  اآلالف،  القبض عىل 

خارج نطاق القضاء بالعرشات.

هدم 38 مسجًدا.	 

اعتقال عبد الهادي الخواجة والحكم 	 

عليه باملؤبّد.

لتقّص 	  املستقلة  اللجنة  تأسيس 

الحقائق.

التعذيب املنهجي يف البحرين.	 

:2012  -

استمرار عمليات التضييق.	 

أثناء 	  إسامعيل  أحمد  الصحايف  مقتل 

التغطية.

45 قتياًل نتيجة استخدام الغاز املسيّل 	 

للدموع. 

اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق 	 

تغريدة  بسبب  نبيل رجب،  اإلنسان 

عىل حسابه يف موقع تويرت. 

اعتقال الناشطة زينب الخواجة.	 
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يف 	  والقادة  النشطاء  جنسيات  إلغاء 

املجتمع.

استمرار عمليات اإلفالت من العقاب 	 

لقوات الرشطة.

 :2013  -

يد 	  اعتقال 150 طفاًل ومقتل 4 عىل 

قوات الحكومة.

اعتقال ناجي فتيل.	 

اعتقال خليل املرزوق، بسبب تعبريه 	 

عن رأيه السيايس.

 :2014  -

مواجهة الشيخ عيل سلامن االعتقال 	 

التعسفي.

الــدبــلــومــايس األمـــرييك توم 	  طــرد 

الخارجية  وزيرة  مساعد  مالينوسيك، 

وحقوق  للدميقراطية  األمــريكــيــة 

بعد  البحرين  من  والعمل  اإلنسان 

اجتامعه مع منظامت املجتمع املدين.

:2015  -

مقتل 3 نشطاء سلميني يف البحرين.	 

اعتقال أكرث من 300 طفل.	 

إلغاء أكرث من 200 جنسية.	 

:2016  -

الله قاسم قبل أّي 	  إلغاء جنسية آية 

محاكمة رسمية.

حّل حزب الوفاق السيايس. 	 

اعتقال نبيل رجب مرة أخرى. 	 

القبض عىل العرشات من الشخصيات 	 

الدينية الشيعية.

 :2017  -

إعدام 3 بحرينيني. 	 

إلغاء السلطات لجريدة الوسط.	 

منظمة 	  من  الصايغ  ابتسام  اعتقال 

سالم، واالعتداء عليها جنسيًا.

حّل حزب وعد أكرب حزب علامين. 	 

يف 	  سلميني  متظاهرين   6 مقتل 

اعتصام يف الدراز.

 :2018  -

أحكام اإلعدام ألكرث من 20.	 

إلغاء الجنسية ألكرث من 700. 	 

أكرث من 5000 سجني. 	 

عدد الضحايا منذ عام 2011 يقارب 	 

الـ200.
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المحور األّول

المدافعون عن حقوق اإلنسان في البحرين
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بإدارة سلوى بوكاويت 
مديرة مكتب »مركز البحرين لحقوق اإلنسان« يف الخارج

بعد الرتحيب باملشاركني والحضور، بدأت مديرة مكتب »مركز البحرين 

لحقوق اإلنسان« يف الخارج سلوى بوكاويت املحور األول الذي يحمل 

عنوان »املدافعون عن حقوق اإلنسان يف البحرين«، والذي ينقل صورة، 

ويرشح أوضاع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين.



املحور األّول

عبلع ياع اا إلا  عقح نع ن عفادرلا

 البحرين: 8 أعوام من القمع 
يف ظل المصت الدويل

مؤمتر دويل



خالد إبراهيم
 املدير التنفيذي واملؤسس املشارك يف 

مركز الخليج لحقوق االنسان )GCHR(سابقا يف فرونت الين ديفندرز
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استهّل مدير »مركز الخليج لحقوق اإلنسان«، خالد إبراهيم، كالمه يف هذا املحور 

باإلشارة إىل الحقوقي البارز نبيل رجب، واصًفا إياه »رمزًا دوليًّا لحقوق اإلنسان«. ويف 

إجابة عن سؤال وّجهته بوكاويت حول شعوره اتجاه الحكم عىل نبيل رجب خمس 

سنوات، وعن النتائج املرتتبة عليها كونها تؤثر عىل عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، 

قال: »مل يكن رجب يركّز عىل البحرين فقط، بل هو أحد مؤسيس مركز الخليج لحقوق 

أّي حدود لحامية  يَر  كلّها. مل  املنطقة  اإلنسان يف  املدافع عن حقوق  اإلنسان، وهو 

حقوق اإلنسان والدفاع عنها، حيثام تواجد انتهاك حاول قدر اإلمكان أن يعمل عىل 

نقله. وجود نبيل يف السجن هو عمل ملّفق، نحن نحاول قدر اإلمكان أن نضغط عىل 

حكومة البحرين لتغيري موقفها«. وأشار إبراهيم إىل أّن الوقت الراهن هو األسوأ عىل 

مستوى استهداف حقوق اإلنسان يف تاريخ البحرين. ويف توصيفه ألوضاع املدافعني 

عن حقوق اإلنسان يف البحرين الذين مُينعون من الكالم، أو حتى الحضور إىل مجلس 

حقوق اإلنسان، تابع القول: »وجود نبيل يف السجن، واحد من أهم قادة حركة حقوق 

اإلنسان، سيٌئ للحركة بشكل عام، وللمنارصة الدولية. غالبًا ما يقول بعض الناس أّن 

نبيل ال يزال يف السجن وعبد الهادي الخواجة وغريهم أيًضا، فامذا سيحصل أو كيف 

سيستمر عملكم؟ لكن صدقوين إن توقفنا عن العمل سيقومون بقتلنا جميًعا. ال يوجد 

لديهم أّي قوة للتوقف عن االنتهاكات التي يقومون بها. ورمبا تفاجأ البعض مبقتل 

خاشقجي، لكّننا نحن مل نتفاجأ به، ألنّنا نعلم هؤالء األشخاص، ونعلم أنهم جاهزون 

لفعل أي يشء ألنهم يف مراكز السلطة والقوة«.

ورًدا عىل سؤال آخر موّجه من بوكاويت حول كيفية تقديم املساعدة للمدافعني 

التهديد،  أو تحت  السجن  أو داخل  املنفى،  يعيشون يف  الذين  اإلنسان،  عن حقوق 

البيانات  من املنظامت الدولية واملنظامت غري الحكومية، وهل ميكن االكتفاء بنرش 

ا علينا أن نعرف أّن هذه البيانات ليست فقط عبارة  والترصيحات؟ قال إبراهيم: »حقًّ

عن بيانات منشورة، ونحن نعمل بأقىص جهدنا ليك نستخدم كل ما لدينا من اآلليات 
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الدوليّة املختلفة، مبا يف ذلك آليات األمم املتّحدة، وذلك لرنسل معلومات دقيقة حول 

حاالت تحصل يف البحرين أو يف أماكن أخرى. إًذا، هي ليست مجرّد ترصيحات. ففي 

املدافعني  أحد  دعم  نحاول  الكواليس  وخلف  شيئًا،  ننرش  ال  نحن  األحيان  من  كثري 

عن حقوق اإلنسان. القضية ال تتعلق بإصدار أو عدم إصدار بيانات. هذه البيانات 

كان لديها الخطوة األوىل يف توثيق أي انتهاك، وهي مهّمة للغاية، ويجب القيام بها 

بأدق الطّرق، وسوف نواصل القيام بذلك، لكن هل هذا كاٍف؟ بالطبع ال، ليس كافيًا 

يف  األرض.  عىل  الحقيقي  الوضع  تعكس  التّي  الظواهر  من  واحدة  إليكم  للبحرين. 

األسبوع املايض، دخل أحد الصحفيني البحرين بتأشرية سياحية، كنا نريد من مدافع 

داخل البحرين أن يلتقي بهذا الصحايف خلف الكواليس يف مكان رسي، قال املدافع: 

»ال، ال ميكنني، هذا سيعرّضني للخطر«. وبالتّايل، اليوم ال يُسمح لألشخاص بالتّكلم، 

هم غري قادرين عىل حضور اجتامعات دولية، لقد قالوا للمدافعني عن حقوق اإلنسان 

التكلم يف مجلس حقوق اإلنسان؛ هذا ما  بأاّل يُسمح لكم بالذهاب إىل جنيف، وال 

يجري يف البحرين، إًذا فام الذي ميكننا فعله؟«. وهنا لفت إبراهيم إىل أهمية تغيري 

طريقة التفكري، وأنّه ليس بإمكاننا تغيري البحرين بالطريقة التقليدية، وأضاف: »البيئة 

هي بيئة مختلفة متاًما، والحكومة قاسية جًدا مبامرساتها، وهم بالفعل حريصون عىل 

التي  بالتغريدة  وال  باليمن،  تتعلّق  ال  القّصة  بأكملها.  اإلنسان  تفكيك حركة حقوق 

قال بها نبيل أن يتوقّفوا عن قتل األشخاص يف اليمن. القصة قصة نبيل نفسه بصفته 

رمزًا وشخصية دولية، القصة هي هدف حكومة البحرين عزل حركة حقوق اإلنسان 

يف البحرين كاماًل، هم يريدون إسكات الّناس والبلد. وال يحّق ألحد التظاهر بشكل 

باكستان  من  أشخاًصا  يُحرِضون  إنهم  لهم،  ملستقبل  وجود  وال  الشوارع،  يف  سلمي 

ودول أخرى ليعطوهم الجنسيّة، ويؤّمنوا لهم وظائف، فهم يقومون بجهود واسعة 

عىل  تعمل  لجاٌن  ولديهم  كثرية،  بأعامل  يقومون  وسياسته،  البلد  دميوغرافية  لتغيري 

ذلك خلف الكواليس«. كام دعا إبراهيم اململكة املتحدة والواليات املتحدة إىل دعم 

األهايل واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين ويف أي مكان آخر، وقال: »ادعمونا 
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لنا  أثبتوا  اإلنسان هي يف صلب سياستكم، ولكن  إّن حقوق  تقولون  أنتم  يف عملنا. 

ذلك. يتعرّض األشخاص والنساء للقتل واالنتهاك وسوء املعاملة واالعتداء الجنيس يف 

السعودية والبحرين. مثال عىل ذلك ابتسام الّصايغ التي اعتُدي عليها جنسيًّا، وعبد 

يتعرّضون  اإلنسان، والذين  الّدوليّة لحقوق  الشخصيات  الخواجة، هذان من  الهادي 

لالعتداء الجنيس، فنحن لدينا مشكلة كبرية يف البحرين، انتهاكات فظيعة، واملجتمع 

الدويل عليه أن يفعل شيئًا«.

ويف سؤال استفساري جاء فيه: »قرارات األمم املتحدة غري ملزمة للدول، فكيف 

ميكن لألمم املتحدة حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان؟«. قال: »أعتقد أنّه علينا 

استخدام كّل ما لدينا من وسائل متوافرة، إن كانت عىل املستوى الدويل، أو حتى 

ضمن املنطقة ذاتها، لكنني ذكرت أنّنا بحاجة إىل تغيري االسرتاتيجية عندما يتعلق 

األمر بالبحرين أو دول أخرى، مثل السعودية وغريها، ونحن فعاًل نحاول أن نقوم 

بأعامل كثرية. أستطيع مشاركتها من اآلن، إنّنا سنقوم بأخذ بعض حاالت التعذيب 

البحرين عىل سبيل املثال، إىل محكمة الجنايات يف لندن. لدينا قضية جاهزة  من 

ضّدهم، وميكن فعل ذلك يف حال غياب أّي عالج محيّل. هذه مقاربة جديدة، فقط 

لنقول إّن اإلفالت لن ينجح معهم بعد اليوم، وعلينا أن نعمل لوضع حّد لإلفالت يف 

هذه الّدول، هذا أواًل. كذلك نحن نحاول إبراز حقيقة أّن استخدام اآلليات الدوليّة 

دامئًا ما يكون مفيًدا. لقد حّققنا نجاحات يف العديد من املناسبات. ففي مارس لدينا 

فعالية يف جنيف تحت عنوان »التعذيب يف البحرين ممنهج«، كيف ميكن االستفادة 

من األمم املتحدة وآليات األمم من أجل حامية األفراد ووضع حد للتّعذيب الذي 

التغيري  أّن  أعلم،  وأنا  تعلمون  أنتم  يساهم،  سوف  هذا  كّل  البحرين؟  يف  يحصل 

علينا  تحقيقه  أجل  ومن  يتحّقق،  سوف  لكّنه  طوياًل،  وقتًا  سيستغرق  رمبا  مقبل، 

أن نبذل جهوًدا واسعة، وأن نعمل سويًّا. حتّى اآلن، ال أرى أّن جميع املنظامت يف 

البحرين تعمل ضمن اسرتاتيجية موّحدة. من الصعب فعاًل أن يعمل كلٌّ مبفرده. 
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يزداد  الوضع  وبالفعل  باالعتبار،  يحصل  الذي  التدهور  هذا  يؤخذ  أن  أمتّنى  لذا، 

سوًءا باستمرار. أمتنى أن تنثق املنظامت املختلفة مع بعضها بعًضا، وسوف تحصل 

عىل بعض السياسات املشرتكة، واالسرتاتيجيات املشرتكة أيًضا، من أجل التّعامل مع 

االنتهاكات الّساحقة التي تحصل يف البحرين«. 



املحور األّول

عبلع ياع اا إلا  عقح نع ن عفادرلا

 البحرين: 8 أعوام من القمع 
يف ظل المصت الدويل

مؤمتر دويل
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كريستينا ستوكوود
رئيسة املجلس االستشاري لـ»مركز الخليج لحقوق اإلنسان«

من املدافعني عن حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط، حقوق املرأة، حماية البيئة، و حرية التعبري
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الخليج لحقوق اإلنسان«، كريستينا  بدأت رئيسة املجلس االستشاري لـ»مركز 

ستوكوود، الحديث عن التأثري »الصادم« لتويل الرئيس دونالد ترامب الحكم عىل 

البحرين، وذلك من خالل »مقتل 5 أشخاص خالل مظاهرة سلمية يف الدراز، خالل 

أسبوع. لقد قال مللك البحرين إّن عالقتنا ستتحسن، وهو قد أعطى الضوء األخرض 

لالستمرار، وفعل ما يريدون يف السعودية والبحرين ودول أخرى يف الخليج، وهذا 

املتحدة  الواليات  بني  األسلحة  صفقات  عىل  التفاوض  عند  للغاية،  ملموس  أمر 

عىل  موجوًدا  وكان رشطًا  آنذاك،  خاصة  مذكور  رجب  نبيل  اسم  كان  والبحرين. 

الطاولة، وإّن الواليات املتحدة ستبيع األسلحة للبحرين، لكن يتوجب عىل البحرين 

أن تطلق رساح نبيل. لكن بعد قدوم ترامب، أصبح نبيل خارج الطاولة. فهو من 

للغاية، وميتلك  املنطقة، شخصية معروفة  اإلنسان يف  املدافعني عن حقوق  قادة 

ألنه  هو  شهرًة  أكرث  جعله  ما  أّن  وأعتقد  تويرت،  عىل  حسابه  عرب  املتابعني  آالف 

جديدة  أساليب  الخليج  أنظمة  ابتكرت  لقد  تغريدة.  بسبب  اعتُقل  شخص  أول 

لقمع حرية الرأي، فأصبحت مُتارس عمليات تضيّق عرب التويرت والفايسبوك، ونبيل 

كان أول من عاىن من ذلك، وقد أُفِرج عنه يف عفو مل يكن بشكله الطبيعي، ومل 

الخواجة،  الهادي  عبد  مثل  اإلنسان،  املدافعني عن حقوق  أحًدا غريه من  يشمل 

عبد الجليل السنكيس، أو حتى بنات عبدالهادي. هذه الحاالت من املدافعني عن 

حقوق اإلنسان تُعتقل ويضيّق عليها، وهذا ما يعرّب عن عدم وجود احرتام للعمل 

السلمي الذي يقوم به املدافعون عن حقوق اإلنسان. وبعد اإلفراج عن نبيل، ظنّنا 

سنة  ميّض  بعد  واليوم  أخرى.  مرة  اعتقاله  أُعيد  ولكن  بالتحسن،  بدأ  الوضع  أّن 

من السنوات الخمس يف السجن، بإمكاننا أن نرى القمع. ففي كل سنة نقول إّن 

السنوات املاضية كانت أفضل ماّم نحن عليه اآلن، ونحتاج إىل أن نصل إىل وقت 

املتحدة  اململكة  تقوم  وعندما  سبقت.  التي  من  أفضل  الجارية  السنة  فيه  نرى 

بالتعبري عن قلقها عاّم يحصل، فهذا ال يجعلنا نشعر باليأس. نبيل محكوم عليه 

بـ5 سنوات يف السجن ألنّه غرّد بأّن الحرب عىل اليمن أمر خاطئ، وقتل األطفال 
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األطفال  نقتل  أاّل  يجب  بالفعل  واقع،  وهذا  الحقيقة  إنّها  خاطئ،  أمر  واملدنيني 

واملدنيني. األمر الوحيد الذي يشعرين بالفرح هو توقّف الدول الثامين حول العامل 

عن بيع األسلحة للسعودية، ومن ضمنهم أملانيا، ألنهم يعرتفون عىل نطاق واسع 

بأنّه يجب إنهاء الحرب عىل اليمن، وهذه هي الحقيقة التي بسببها يجلس نبيل 

اآلن داخل السجن، ألنّه قال ذلك قبل سنوات، فاملفارقة مؤملة«.

امللزمة  غري  املتّحدة  األمم  ترصيحات  »بخصوص  بوكاويت  سؤال  عىل  وجوابًا 

يف دعمها للمدافعني عن حقوق اإلنسان«، عرّبت ستوكوود عن خيبة أملها عندما 

تقوم حكومة البحرين بقبول توصيات ضمن املراجعة الّدوليّة الّشاملة، وثّم تقوم 

بتجاهلها بنحو تام. وقالت: »إّن مركز البحرين لحقوق اإلنسان وغريه من املنظامت 

وعدوا  وقد  سبق  التي  التوصيات  بتنفيذ  إلزامهم  تحاول  كانت  الحكومية  غري 

بتنفيذها عام 2011. ويف الوقت نفسه، هناك اللجنة املستقلة لتقّص الحقائق التي 

أتت بتوصيات للتحقيق بالتعذيب، تحديًدا تعذيب عبد الهادي الخواجة وآخرين، 

والتحقيق أيًضا بوفاة اثنني من الصحافيني كانوا يف االحتجاز، ومقتل أكرث من 100 

الوعود هي فعليًّا قطعتها حكومة  شخص خالل الحراك الشعبي يف 2011. هذه 

البحرين، ويجب محاسبتها من خالل آليات أمميّة. لكن أعتقد أّن قضية التجارة 

وحقوق اإلنسان ومحاسبة رشكات التكنولوجيا أو استهداف صفقات التسلّح أيًضا 

قد يكون أكرث فعالية، وأعتقد أّن ما حصل بعد مقتل خاشقجي، ومن ثم الكشف 

عن األطفال الجائعني يف اليمن، واملنشور الفّعال املوجود يف صحيفة نيويورك تاميز، 

وكذلك توقف 8 دول عن بيع األسلحة للسعودية بسبب حربها عىل اليمن. كان 

هذا اإلجراء رمزًا قويًّا، فبعض البلدان مثل أملانيا التي متلك مااًل كثريًا وقّوة اتّخذت 

موقفها برسعة، وأعتقد أّن االتحاد األورويب لعب دوًرا جيًّدا بصفته منظمة تضغط 

نحو باقي الّدول األعضاء«.

وغري  الدولية  املنظامت  عرب  بها  القيام  ميكن  التي  بالخطوات  يتعلق  وفيام 
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الحكومية لتكون ناجحة يف مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان، قالت ستوكوود: إّن 

»هناك جهوًدا كبرية تُبذل خلف الشاشات والكواليس. فعىل سبيل املثال، تسليم 

مجموعة العمل حول االعتقال التعسفي أو التعذيب، وآليات األمم املتحدة التي 

لديها وليس فقط اإلدالء ببياناتنا، بل ببيانات األمم املتحدة من املقررين الخاصني، 

املتحدة.  لألمم  العام  األمني  من  املستويات  أعىل  عىل  أم  مجتمعة  أكانت  سواء 

فهي دامئًا مفيدة، وعندما تُذكر أسامء املدافعني عن حقوق اإلنسان املسجونني يف 

البحرين ودول أخرى. وأعتقد أّن هناك إيجابية أخرى كانت عندما علمت األمم 

العام املايض، مل  ا. يف  املتحدة مبسألة االنتقام أو املعاقبة، وهي مسألة مهّمة جدًّ

يحرض أّي ممثلني بحرينينّي إىل مجلس حقوق اإلنسان التّابع لألمم املـتّحدة، بينام 

كان وجودهم قويًّا يف الّسابق. فالّسيدة نضال الّسلامن من »مركز البحرين لحقوق 

اإلنسان« كانت من الحارضين، ولكن ُمِنعت من الّسفر يف وقت الحق، قبل بضع 

سنوات، وُمنع كذلك عرشات األشخاص من الذهاب من البحرين إىل جنيف. وهناك 

جنيف  من  فوًرا  عودته  بعد  ُسجن  الّذي  فتيل  ناجي  مثل  خطورة،  أكرث  حاالت 

سنة،   25 ملّدة  الثّنايئ  الحكم  قيد  اآلن  وهو  مزيّفة،  ألسباب  وذلك  البحرين،  إىل 

والّسبب الرّئيس هو مشاركته يف األمم املتّحدة. باإلضافة إىل ذلك، هناك املزيد من 

الحاالت الفظيعة، مثل ابتسام الّصايغ، وميكنكم أن تالحظوا أنها كانت مبارشة يف 

األمم املتّحدة، ويتوافر لها صور مع املقّررين الخاّصني ومسؤولني آخرين رفيعي 

ثّم عادت من رحلتها، وكانت تغرّد عىل حسابها يف تويرت متحّدثًة عن  املستوى، 

بت،  رحلتها هذه، بعد ذلك استُدِعيت إىل قسم األمن يف املحرق، ثم اعتُِقلت وُعذِّ

واعتُِدي عليها جنسيًّا. ورغم ذلك، عادت وتكلّمت عن التّعذيب الّذي تعرّضت له، 

ثّم أعيد اعتقالها مرّة أخرى، وذلك ألنها رفضت الّسكوت، واآلن هي خارج الّسجن. 

أنا أعتقد أّن هذا أمٌر جيّد، وأعلم أنه صغري، لكّن إخالء سبيلها هو أمر مهم، ورمّبا 

حصل ذلك بعد ضغط معنّي من األمم املتّحدة«. ولكن رأت ستوكوود أّن عىل األمم 

الخاصني  املقررين  عىل  الّضغط  »مامرسة  وعليها  قسوة،  أكرث  تكون  أن  املتّحدة 
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ونقلت  أخرى«.  مرّة  البحرين  دخول  من  ليتمّكنوا  املتّحدة  األمم  يف  واملسؤولني 

تجربتها الشخصية باملحاولة دخول البحرين إذ قالت: »حاولنا أنا وخالد الّدخول 

إىل البحرين ألكرث من خمس سنوات، فرفضوا الدعوى. إنه من الّسخرية أن يكون 

نبيل قد أمىض سنتني من حكمه ألنه أدىل لإلعالم بأّن الصحافيني واملنظامت غري 

الحكومية ممنوعة من الّدخول إىل البحرين. هذه أشياء حقيقيّة فعاًل، وميكننا أن 

نواصل الحّث عليها. وأعتقد أنه ليس من غري املنطقي أن نطلب من املقرر الخاص 

املعني بالتعذيب الدخول إىل السجن ليتمكن من مقابلة عبد الهادي، وناجي فتيل 

ونبيل وغريهم، ويتمكن من رؤية األدلة الفعلية للتعذيب، فإنهم ما زالوا يعانون 

أمراض  من  يعانون  سجناء  وجود  إىل  باإلضافة  السجن،  داخل  التغذية  سوء  من 

ا«. مزمنة، ومع ذلك ميارس عليهم التعذيب، وهذا يشء قاٍس حقًّ



املحور األّول
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رشح مؤّسس منظمة »SMEX«، محمد نجم، أهمية اإلنرتنت يف الحياة السياسية 

نعّدها  االجتامعي  التواصل  مواقع  عن  نتكلم  »عندما  فقال:  واملنطقة،  البحرين  يف 

ليست  هي  الحقيقة  يف  ولكن  افرتاضيًّا،  مكانًا  أو  وهمية  مساحة  األحيان  بعض  يف 

كذلك، إنّها امتداٌد للحياة الفعلية. البحرين كان لديها معدل 77% من املستخدمني عرب 

اإلنرتنت، ما يدل عىل أّن معظم املجتمعات تعمل فعليًا عىل اإلنرتنت، وتبحث عن 

الرؤية السياسية يف الخليج بنحو عام. يف البحرين، مل يكن هناك حيٌّز مديّن قبل 2011 

تقريبًا، أعني أنّه كان بعٌض منه، بالطبع البحرين أفضل من غريها من الدول، وأفضل 

من السعودية. فاإلنرتنت هو املكان الذي يناقش فيه الناس ويتبادلون ويتعرّفون فيه 

عىل بعضهم بعًضا، وهذا ال يتعلّق فقط بالبحرين، بل باملنطقة ككّل. وعندما حدث 

الربيع العريب، الحظنا أّن الجميع كانوا يستخدمون اإلنرتنت. يف الواقع هو حياة فعلية، 

هو املكان الذي يتفاعل فيه األشخاص ويعرّبون عن أنفسهم«. وقّدم نجم نصائح إىل 

املدافعني عن حقوق اإلنسان لكيفية استخدام مواقع التواصل االجتامعي. ورًدا عىل 

املواقع«؟  هذه  منصات  عىل  أنفسهم  يحموا  أن  للمدافعني  »كيف  بوكاويت:  سؤال 

قال: »إنّه سؤال صعب ويحتمل اتجاهات مختلفة. االتجاه األّول أننا شاهدنا العديد 

من التحركات التي حدثت يف املنطقة العربية، ويف منطقة الخليج خاصة، فكان هناك 

تقريبًا 12 أو 13 قانونًا متعلًقا بالجرائم االفرتاضية التي حصلت بني 2012 و2016، 

استخدامهم  عند  األشخاص  ويجرّمون  يحاسبون  إنّهم  الخليج،  من  كانت  ومعظمها 

حالة  حدثت  أمس،  يوم  حتى  الخاّصة.  هواتفهم  استخدامهم  عند  حتى  أو  التويرت، 

مشابهة لذلك، حيث قامت امرأة من الكويت بالهروب من البلد وذلك ألنّها تكلمت 

شيئًا عن الله. لقد قامت بارتكاب جرميتني باألساس، ازدراًء للدين، وإساءة استخدام 

الهاتف الخليوي. الطبقة األوىل هي وجود قوانني صعبة وقاسية يف هذه الدول، ويجب 

الضغط عىل املنظامت الدولية وعىل الدول التي تزعم أنّها تحمي حرية التعبري. أما 

االتجاه الثاين فهو االستخدام الشخص، وإىل أي مدى ميكننا أن نحمي أنفسنا. يجب 

علينا أن نعرف كيف نستخدم اإلنرتنت، وهذا األمر متعلق باالستخدام الفردي وأسلوب 
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الحياة الفردي يف تبّني تلك التقنيات، إنه نشاط يُتعاَمل معه بشكل يومي. أما االتجاه 

الرشكات  عن  أتكلم  وعندما  كبرية.  مسؤولية  الرشكات  ولهذه  الرشكات،  فهو  الثالث 

أعني بذلك أوبر، فيسبوك، تويرت، نيتفلكس وغريها. كل هذه الرشكات هي فعاًل تعمل 

عىل نحو نشيط جًدا يف املنطقة، ونحن نقوم باستخدامها عند القيام بكل يشء. لقد 

للفايسبوك  ثم سأذهب  بواسطتها،  أيًضا  أوبر، وسأغادر  بواسطة  اليوم صباًحا  أتيت 

ألنرش عن هذا اليوم؛ أعني أّن كل ما نفعله اليوم عرب اإلنرتنت هو يف الواقع ضمن 

لها قوانينها، وهي مؤسسات ليست  هذه الرشكات. وهذه إشكالية، فهذه الرشكات 

حرة، وليست فضاًء مدنيًّا، وهم يرسلون البيانات التي نستخدمها إىل رشكات أخرى. 

حني يتعلق األمر بالخليج، نجد الكثري من الحاالت، حيث كان هناك إشاعة حول طرد 

تويرت لشخص عام 2013 ألنهم شكوا يف عمله مع االستخبارات السعودية. نيتفلكس 

أيضاً استجابت لقوانني السعودية وحظرت حلقة للسيد حسن منهاج الذي كان ينقد 

نيتفلكس  امتثال رشكة  كيفية  مهمة يف  مسألة  أيًضا  السعودي. هذه  العهد  ويل  بها 

لقوانني السعودية، علاًم أّن السعودية ليست من املوقّعني عىل العهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية، وال عىل أي قرار لألمم املتّحدة. نحن بحاجة إىل تحّدي 

الرّشكات، والّضغط مرّة أخرى، فعلينا أن نتكلّم معهم، ونتحّدث مع مسّني القوانني، 

كام علينا أن نتأكد يف حال تعاملت مع حكومات معيّنة، عىل هذه الحكومات أن تلتزم 

بأدىن حقوق اإلنسان وحّريّة التّعبري«. 

ومن جهة أخرى، أجاب نجم عن سؤال بوكاويت حول معلوماته عن الخطوات 

عرب  الناشطني  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  لحامية  الدولية  للمنظامت  املقبلة 

أعتقد  أشياء جديدة.  اختبار  وعلينا  مبتكرين،  نكون  أن  إىل  دامئًا  »بحاجة  اإلنرتنت: 

أّن جلب التجارة إىل حقوق اإلنسان هو أمر جيد ميكننا البدء به، إن كان عن طريق 

تنجح يف بعض األحيان،  األمور  إنشاء مقاطعة دولية لصفقات األسلحة، فمثل هذه 

أنّه علينا أن نجرّب أشياًء جديدة، كبناء عالقات  ويف بعضها اآلخر ال تنجح، وأعتقد 
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جديدة، ومامرسة ضغط أكرب عىل هذه الرشكات. علينا أن نكون قادرين عىل إحداث 

بعض التغيري من هذا النوع، وذلك ألنّني أعتقد أنّنا قد وصلنا إىل مرحلة مل تعد فيها 

مطالبة الدول باحرتام حقوق اإلنسان يجدي نفًعا، إنّهم ال يبالون، بكل هذه البساطة. 

علينا دامئًا أن نعرث عىل أماكن صغرية للدخول فيها واختبار ومعرفة ما ميكن وسعنا 

القيام به، ويف بعض األحيان، يوجد يف هذه األنظمة أشخاٌص ممكن التعامل معهم. 

ولقد حالفني الحظ هنا يف لبنان أللتقي بهؤالء األشخاص لكّنني لست متأكًدا من ذلك 

يف الخليج، وأفرتض أن يكون عدد قليل من األشخاص يف الخليج الذين ميكننا العمل 

التفكري فيام ميكن أن يقدموه من مساعدة، وميكن أن نجدهم من خالل  معهم أو 

التجارة أو األوساط اإلعالمية، فنحن بحاجة إىل توسيع دائرة أهدافنا وجمهورنا«.



سيد أحمد الوداعي 
BIRD مدير الهيئة االستشارية يف

 شارك يف االحتجاجات املناهضة للحكومة عام 2011 يف دوار اللؤلؤة يف املنامة 

وتعرض للرضب املربح عندما اقتحمت قوات األمن الدوار يف 17 فرباير
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 ،»BIRD شارك مدير الهيئة االستشارية لـ»معهد البحرين للحقوق والدميقراطية

أحمد الوداعي، يف الجلسة األوىل من املؤمتر، من خالل فيديو مصّور تحّدث فيه عن 

من  كنُت   ،2016 عام  أكتوبر  »يف  قال:  عائلته.  عىل  عمله  وتأثري  الشخصية  تجربته 

املشاركني يف احتجاج ضّد ملك البحرين، وكان ملك البحرين يف زيارة رسمية إىل رئيسة 

وشك  وعىل  موكبه،  يف  امللك  كان  الذي  الوقت  ويف  ماي،  ترييزا  بريطانيا  يف  الوزراء 

وألقيت  اقرتبت من سيارته  االحتجاج،  داونينغ سرتيت، كنت هناك يف  إىل  الدخول 

بنفيس عليها. شّكل ذلك إرباكًا حقيقيًّا للملك، وإحراًجا لزيارته، وهو فعاًل مل يكن يتوقع 

ذلك. بعد دقائق عدة، اعتقلتني الرشطة. لقد شعرُت بسعادة المتناهية ألنني قمت 

بفعل ميكن أن يوِصل أصوات األمل من الضحايا إىل امللك. فقد رأيت آالف املتظاهرين 

يف البالد يتعرّضون النتهاكات رشسة ووحشية لحقوق اإلنسان. كانوا يتعرضون ألشكال 

السجن،  املعارضة يف  أفراد  التظاهرات وزّج  القضاء عىل  التعذيب بعد  متعددة من 

أنّني  يعلمون  منكم  وكثريون  التعذيب،  فأنا من ضحايا  للغاية.  كان خطريًا  والوضع 

الترصيح  بسبب  سجنت  ثم   ،2011 عام  الرشطة  عنارص  من  املربم  للرضب  تعرّضت 

لإلعالم«. وعن تأثري األمر عىل أفراد عائلته، تحّدث عن تعرض زوجته لالعتقال قائاًل: 

»كّل عمل سأقوم به له عواقب خطرية، وهذه املرة مل تكن العواقب تؤثّر عيّل فقط، 

بل وصل األمر ليلحق بأفراد أرسيت. أول من وقع ضحيًة هو زوجتي وطفلتي الصغرية 

التي كانت بعمر 18 شهرًا، إذ كان من املفرتض لهام أن يعودا من رحلتهام القصرية 

التي أمضياها يف البحرين إىل لندن من جديد، ولكن تّم توقيفهام. كان من املفرتض 

أن أستيقظ صباًحا الستقبالها يف املطار، ولكن استيقظت عىل مكاملة من والدتها وهي 

تبيك وتقول إنهم اعتقلوا زوجتي وصغرييت، وقد تعرضوا ملعاملة سيئة. وقالت يل إنّها 

يف طريقها إىل مكان االعتقال. كانت لحظة مرّوعة بالنسبة إيّل، كابوس مل أتوقع حدوثه 

أبًدا. وبعدها اجتمعت بزوجتي مع أحد املدافعني عن حقوق اإلنسان، وقالت إنّهم 

استجوبوها بالقوة، وسحبوها من املطار، وأُخذ منها الطفل بالقوة، وبعدها قالوا لها 

بالتّكلم عاّم  فّكرت  إذا  بأنّها  إيّل. أخربوها  إشارًة  »الحيوان«،  يُحرِضون زوجها  سوف 
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جرى معها يف االعتقال فعليها أن تنىس مغادرة هذا البلد، وأنهم سوف يلّفقون لها 

تهمة متّكنهم من حبسها مّدة 3 سنوات، كاالعتداء عىل ضابطة، وأنهم يستطيعون 

فعل ذلك بكل سهولة«. وانتقل للحديث عن تعرّض شقيق زوجته وعائلته للتعذيب: 

»أوقفوا شقيق زوجتي سيد نزار البالغ من العمر 18 سنة، مع والدته السيدة هاجر 

منصور البالغة من العمر 49، وأحد أبناء عّمي، وذلك خالل شهر مارس، حيث تعرّضوا 

جميًعا لتعذيب مرّوع، ولألسف ُحكم عليهم بالسجن 3 سنوات بتهم كاذبة تتعلّق 

بزراعة قنبلة وهمية«.

التعذيب  »كان  قضيته:  مع  الدويل  املجتمع  تعامل  كيفية  إىل  الوداعي  وأشار   

الدويل،  للنقد  عرضة  ذلك  وكان  منهم.  اعرتافات  عىل  للحصول  الوحيدة  الوسيلة 

منظامت مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وحتى األمم املتحدة 

الذي حصل هو إعالن فريق  الّشء األخري  االنتقاميّة.  كانت تستنكر هذه األفعال 

العمل يف األمم املتحدة، املعنّي باالعتقال التعسفي، بأنه اعتقل أفراد أرسيت بشكل 

وألّول  الحقيقة،  يف  ولكن  األمل،  بعض  يعطينا  سوف  هذا  أّن  ظّننا  لقد  تعّسفي. 

مرّة، ُصنِّفُت إرهابيًّا من السلطات، وجاء ذلك نتيجة مبارشة إلعالن األمم املتّحدة«. 

وأكمل الوداعي كالمه مع غصة تشري إىل مدى تأثّره بسبب دفاعه عن الحقوق يف 

البحرين: »آمل أن تكون شهاديت اليوم مهّمة، نحن بصفتنا ناشطني عندما نكون يف 

املنفى ونستمر بعملنا يف الكشف عاّم يحصل داخل بلدنا، ال ينبغي أن يُنتج ذلك 

سجن أفراد أرسيت وتعذيبهم، وإلغاء جنسيّتي، وحتى عدم امتالك طفلتي املولودة 

أمتّنى  الوطن.  إىل  االنتامء  بعدم  سيشعر  املقبل  الجيل  جنسيّة.   2017 أكتوبر  يف 

تتحمل  أن  الحكومة،  إىل  باإلضافة  اإلنسان  حقوق  ومنظامت  الدويل  املجتمع  من 

املسؤوليّة وأن تحرتم فعليًا حقوق اإلنسان«.
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اني
ّ
المحور الث

 مواقف المجتمع الدولي 
حيال انتهاكات حقوق اإلنسان في البحرين 
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بإدارة آين غايم 
 املدير التنفيذي يف آيفكس وهي شبكة عاملية تدافع عن حرية التعبري واملعلومات 

 وتعززها كحق أسايس من حقوق اإلنسان 

)CJFE( املدير التنفيذي السابق لدى الصحفيني الكنديني لحرية التعبري

»مواقف  الثاين  املحور  غايم  آين  آليفكس  التنفيذية  املديرة  افتتحت 

املجتمع الدويل حيال انتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين« وطرحت 

السؤال األهم حول اإلجراءات التي يجب عىل املجتمع الدويل اتخاذها 

أصدر  اإلنسان  حقوق  مجلس  أّن  العلم  مع  الوضع،  هذا  ملعالجة 

ما  بإنهاء  البحرين  فيها  يطالب  املاضية  السنوات  يف  عدة  ترصيحات 

يحصل من تدهور يف أوضاع حقوق اإلنسان داخل بلدهم. 



اين
ّ
املحور الث

ماعا  عبناس عفلويل إحنت عحهتنانل إلا  عقح نع ن عفادرلا  

 البحرين: 8 أعوام من القمع 
يف ظل المصت الدويل

مؤمتر دويل



ديفني كيني
 باحث يف منطقة الخليج يف منظمة العفو الدولية

 يمتلك خربة يف البحرين ملدة عامني
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استهل الباحث يف منظمة العفو الدولية، ديفني كيني، كالمه بالحديث عن رمزية 

وجود البحرين يف مجلس حقوق اإلنسان، وتابع بالقول: »إننا نالحظ أّن هذا املوقف غري 

مناسب كلّيًّا )انتخاب البحرين يف مجلس حقوق اإلنسان(، يف وقت يَنتهك فيه العديد 

من األشخاص حقوق اإلنسان ولديهم سجاّلت سيّئة«. وفيام يتعلق باألعامل امللموسة 

والتطبيقية التي ميكن القيام بها هي »العمل عىل األهداف االسرتاتيجية، بداية علينا أن 

نزيلها )البحرين( من املجلس، وميكن أن تحدث من خالل تصويت باألغلبيّة يف األمم 

املتّحدة، وعلينا أن نوصل رسالة قوية، وأن نركّز عىل العتبة التي ال نريد أن نتخطّاها. 

التي أصدرها مجلس األمن. باإلضافة إىل الرتكيز عىل تفاصيل  القرارات  وقد كُتبت يف 

عمل هذه املنظامت وعىل العمليات التي يقومون بها، ومعرفة ما يحصل يف السجالت 

املحلية، من حيث حقوق اإلنسان، وعىل املنظامت الدولية العمل قدر اإلمكان عىل أن 

ينظر مجلس األمن إىل سجالت أعضائه«. 

عىل  املفروض  الحظر  ترامب  إدارة  إلغاء  تداعيات  حول  غامي  سؤال  عىل  وردًّا 

الطائرات املقاتِلة من طراز f-16 التي أنشأتها إدارة أوباما، قال كيني: إّن »الحكومة 

هذه  وأّما  مواطنيها.  لقمع  الجودة  عالية  عسكرية  معدات  تستخدم  ال  البحرينية 

املعدات فلديها دور مهم وأسايس يف الحرب عىل اليمن، والـ f16 قد تُشّكل مصدر 

قلق«. وأضاف: »ما تفعله البحرين اليوم هو اعتقال األشخاص وحرمانهم من الحق 

يف  االستجواب  أثناء  معاملتهم  إساءة  إىل  باإلضافة  عادلة،  محاكمة  الحصول عىل  يف 

السجن«. وعن خطر طائرة الـf 16 » تُعّد مشكلة f-16 مهمة، يستحق الرتكيز عليها 

عىل املدى الطويل. كام ميكن أن يكون لها عواقب مرّوعة إذا دخلت البحرين يف وضع 

سيئ مثل الدول األخرى يف املنطقة؛ حيث كانت الحكومة يف الواقع تَستخدم معدات 

عسكرية خطرية وعالية الجودة ضد مواطنيها. نحن منيل إىل الرتكيز عىل هذا النوع 

الضيّق من البلدان، حيث يكون الرأي العام حّساًسا لهذه القضايا. أظّن أّن البحرين 

لن تتغري من خالل اللجوء إىل الخارج، وال ميكن تغيريها إال من خالل عمل املواطنني 

داخل البحرين«. 
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وأكمل قائالً: »إلقاء الضوء عىل الصورة يف البحرين يعتمد عىل الجمهور، وبشكل خاص 

اإلنرتنت. علينا أن نأخذ بعني الحسبان أين ميكننا أن نكون فعالني وكيف، ويف منظمة مثل 

منظمة العفو الدولية التي أمثلها، نحن أكرث فعالية، ونركز عىل الرأي العام«. 

كيني:  قال  البحرين،  يف  الدبلومايس  املتحدة  والواليات  املتحدة  اململكة  دور  حول 

املؤمتر،  املتحدة قبل هذا  املتحدة واململكة  الواليات  استخدمتها  التي  اللغة  »راجعت 

ونعم، اململكة املتحدة وقحة ديبلوماسياً. ذكرنا مرات عدة مواقف الواليات املتحدة من 

قضية نبيل رجب بالتعبري عن القلق فقط، بهذه البساطة، هم مل ينتقدوا أّي أحد، ومل 

يذكروا حدوث أّي انتهاكات للحقوق أو القوانني، حتّى أنّهم مل يطالبوا بإطالق رساحه، 

ولكن إذا أردنا النظر إىل مواقف اململكة املتحدة اتجاه كلٍّ من نبيل رجب والشيخ عيل 

سلامن، لوجدنا أنّهم طالبوا بإطالق رساحهم دون أي رشوط، وبغض النظر عاّم إذا كانوا 

قد أُدينوا داخل املحاكم البحرينية. وهذا يف الحقيقة هو موقف منظمة العفو الدولية 

تتعلق  ال  فاملسألة  املتحدة،  الواليات  إىل  وبالنسبة  ووتش.  رايتس  هيومن  أو  نفسه، 

بتغيري موقف ما، ولكنها تتعلق بأن تنسجم السياسات مع اللغة املستخدمة. وبالنسبة 

إىل اململكة املتحدة، ال نرى أي شعور بالخجل حتى باللغة املستخدمة، وهذا بكل تأكيد 

يستحّق الرتكيز، ال أعتقد بأن التحالف مع الحكومة البحرينية سيكون مستساغاً بنحو 

خاص للجمهور الربيطاين، وبالتايل نرى الصمت املسترشي يف سياسات اململكة املتحدة، 

باإلضافة إىل درجة كبرية بعدم الشعور بالخجل لدى السياسيني الربيطانيني يف الدفاع عن 

البحرين، وهذا مفاجئ ويستدعي العمل الجاد كذلك«. 

وفيام يتعلق بالعمل باآلليات الدولية التي تساهم يف استمرار الدفاع عن حقوق اإلنسان 

يف البحرين، قال كيني إنّه: »يف األعوام القليلة املاضية عقدت اجتامًعا مع بعض الحقوقيني 

لألمم املتحدة يف جنيف، ما دفعهم إصدار بيانات تنتقد مامرسات البحرين، وقالوا نحن 

قمنا بإصدار بيانات للبحرين أكرث من دول أخرى نسبياً. وبالتايل، ال أعتقد أنّه يصح القول 

إّن األمم املتحدة كانت صامتة بالنسبة إىل البحرين، فالبريوقراطية املهنية لحقوق اإلنسان 

عىل األقل إن مل يكن املجلس، غري صامتني عىل اإلطالق. لقد تحدثوا بصوت عاٍل، ووجهوا 

االنتقادات، لقد كانت ممتازة. وبالتايل من املهم أن نستمر بذلك.« 



 البحرين: 8 أعوام من القمع 
يف ظل المصت الدويل

مؤمتر دويل

اين
ّ
املحور الث

ماعا  عبناس عفلويل إحنت عحهتنانل إلا  عقح نع ن عفادرلا  



براين دويل
 من كبار املستشارين يف منظمة هيومن رايتس فريست  

عمل سابًقا كرئيس لإلعالم يف منظمة العفو الدولية يف لندن ودبلن
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بدأ كبري مستشاري »حقوق اإلنسان أواًل«، براين دويل، كالمه يف املحور الثاين من مؤمتر 

»البحرين: 8 أعوام من القمع يف ظّل الصمت الدويل«، بالحديث عن موقع قضية البحرين يف 

األمم املتحدة، إذ قال: »علينا أن نقوم بإصالح جامعي ضمن مجلس حقوق اإلنسان، ليقبل 

األعضاء الذين يحرتمون بنحو فّعال حقوق اإلنسان. ولقد الحظنا يف البحرين، ويف دول أخرى، 

خالل سنوات عّدة قبول أشخاص كان لديهم سجٌل من االنتهاكات. أنا اليوم أفكر بأربع أو 

خمس مبادرات دولية قاموا بها يف السنوات األخرية يف البحرين، واحدة من أكربها مل تأِت 

من مجلس حقوق اإلنسان. وقد حاولت الواليات املتحدة أن متّرر بعض القرارات، وتكلّمت 

الواليات املتحدة عن قضية تؤثر فيها عىل البحرين ضمن اتفاقات التبادالت التجارية الحرّة. 

لقد  أظّن،  املتّحدة.  األمم  املوضوع يف  إىل هذا  تشري  أن  ويف وقت سابق، حاولت سويرسا 

تعلمت الحكومة البحرينية تعّمد التظاهر بأنها مهتمة لفرتة قصرية. وقد كانت لجنة بسيوين 

يف السابق مثااًل عىل ذلك، فبسبب الضغط الدويل، العائلة الحاكمة يف البحرين ُدفعت نحو 

اللجنة، ضمن تقرير حرج للغاية حول ما صنعته خالل عام 2011. ووعدت بتنفيذ جميع 

توصياته التي مل تنّفذ بالفعل، وذلك ألّن الحامس والضغط اللذين حصال يف البداية قد تالشيا 

اآلن. فقد انتظرت ليمّر الوقت فقط، ويفقد العامل فيه االهتامم، لذا أعتقد أنه باستطاعة 

الضغط الّدويل أن يفعل شيئًا، ولكّنه يف الواقع مل يعمل لفرتة متواصلة«.

وفيام يتعلق بالواليات املتحدة ودورها يف ملف حقوق اإلنسان، قال دويل: »أعتقد 

أّن حكومة الواليات املتحدة تتجاهل عمليات انتهاكات حقوق اإلنسان التي تحصل 

يف البحرين. كانت األمور كانت جيّدة نسيباً مع إدارة أوباما، وتغيري الوضع مع إدارة 

ترامب. كان الكونغرس حتى نهاية عام 2011 قد أوقف بيع األسلحة الثقيلة املقرتحة 

من إدارة أوباما إىل البحرين، ثم كان هناك حظٌر عىل بيع األسلحة إىل البحرين لكل 

الحظر املفروض عىل بيع األسلحة إىل  الداخلية. ورُفع بعد ذلك  الجيش ووزارة  من 

أّن  يف  األمل  بعض  هناك  اإلنسان.  حقوق  مجال  يف  وهمية  إصالحات  بعد  الجيش، 

الكونغرس قد يجّدد اهتاممه بالبحرين جزئيًا، ألّن هناك نقاطًا سياسية قد تسّجلها 

ضد اإلدارة، األمر الذي قد يعود لصالحنا. كذلك يف بلدان أخرى، ال يتعلق األمر فقط 
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مبجلس حقوق اإلنسان، وال يتعلق بالبيت األبيض فقط، بل بالكونجرس األمرييك«. 

وقال دويل: »ألول مرة منذ أجيال، تُطرح أسئلة مل تُطرح يف السابق، وذلك بسبب 

لديها  أن  يَُصّدق  هل  املتحدة.  الواليات  تكون  أن  يصدق  هل  خاشقجي،  قتل  جرمية 

نقاش يجري  تهيئته. هذا  تّم  العامل؟ نعم نحن نصّدق ذلك، ألن ذلك  انتهاكات حول 

اليوم يف واشنطن، ومل يكن يحدث ذلك يف السابق، ونرى اإلدارة وغريها تترصف وتعمل 

بطريقة شبيهة للحرب الباردة التي حدثت عام 1970«.

وحول طريقة عمل املقررين الخاصني، قال دويل: »ال ميكن للمقررين الخاصني الذهاب 

إىل بلد ما إال بدعوة من هذا البلد؛ أعني يجب أن يوجد شخص آخر داخل البالد، أو جهة 

ميكن أن تطلب منهم الذهاب إللقاء محارضة. ويجب أن ال نكون سلبيني، فالنواب من دول 

أخرى ومنظامت دولية ميكن أن تظهر فجأة. ولقد ذهبت العام املايض مع الربملان الدمناريك 

بالدخول، وبالفعل حصل ما توقعت، ولكّن  لنا  السامح  أتوقع عدم  البحرين، وكنت  إىل 

أحدث ذلك ضجة. وأنا أتساءل إذا ما كان يحدث ذلك كل أسبوع، يف حال عضو برملان 

من دولة مختلفة أو منظمة دولية ليس لديها اإلذن من املمكن أن تظهر فجأة يف املطار. 

وهذا سيحدث الكثري من الضغط، وسيكون عليهم إعادة النظر بطريقة معالجتهم األمر.«

أن  ميكن  الربملانات  حتى  أو  »الحكومات  فقال:  الضغوط،  مامرسة  إىل  بالنسبة  وأما 

تصدر التعليامت إىل السفراء يف البحرين يك يقوموا بالسامح لزيارة املدافعني عن حقوق 

اإلنسان يف السجون. وال أعتقد أنّه سيمنح لهم هذا اإلذن، ولكن عليهم أن يتقدموا بهذه 

الطلبات بشكل رسمي، خاصة يف الدول التي تطالب احرتام حقوق اإلنسان، أعني الواليات 

املتحدة عىل سبيل املثال التي قالت أّن نبيل ال يجب أن يكون يف السجن. فمن املنطقي 

السجن،  يف  سيبقون  كانوا  إن  لرؤيتهم،  الزيارة  إذن  يطلب  أن  عليه  األمرييك  السفري  أن 

فنحن نريد عىل األقل أن نذهب لزيارة هؤالء والتكلم معهم. ليس هناك عدد كبري من 

السفارات يف البحرين، فالكثري من هذه السفارات موجودة يف السعودية. وبغّض النظر 

عن ذلك، أعتقد أنّه يجدر دفع الربملانيني لدفع السفراء ملحاولة الوصول إىل السجناء«. 



اين
ّ
املحور الث

ماعا  عبناس عفلويل إحنت عحهتنانل إلا  عقح نع ن عفادرلا  

 البحرين: 8 أعوام من القمع 
يف ظل المصت الدويل

مؤمتر دويل



آية مجذوب
 باحث يف منظمة هيومن رايتس ووتش

نائب رئيس قسم التحقيقات الرقمية
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رأت الباحثة من هيومن رايتس ووتش، آية مجذوب: أّن »القوى السياسية نفسها 

التي تلعب دورها عىل املستوى الدويل، تلعب يف مجلس حقوق اإلنسان أيًضا. لألسف، 

فإننا نستطيع أن نرى أّن القوة والسلطة واملال يُسيْطَر بهم عىل حقوق اإلنسان. لذلك، 

فضامن طرح قضية البحرين يعتمد عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان، وعلينا نحن 

أيًضا. ولقد حّققنا نجاحات عّدة بني عامي 2011 و2015، عندما أُصدرت 5 بيانات 

مشرتكة حول قضيّة البحرين. جميع تلك البيانات كانت ترتأسها سويرسا، ووافق عليها 

جميع الدول األعضاء يف االتّحاد األورويب، باإلضافة إىل الواليات املتّحدة. لكّن املشكلة 

التي نراها اليوم هي أّن سويرسا فقدت اهتاممها يف البحرين، وإننا مل نستطع أن نجد 

دولة أخرى توّد أن تقوم بذلك. لو كان هناك بيان مشرتك بشأن البحرين، ولو كان 

هناك دولة تود أن تتوىّل أمر البحرين، فسوف يقّدم الدعم الكبري، ومن دول كثرية 

البيانات.  مثل هذه  األرجح ستوقّع عىل  األعضاء عىل  الدول  أّن جميع  أعتقد  أيًضا. 

هذه  التّخاذ  استعداد  عىل  تكون  التي  الّدولة  هذه  بوجود  هي  الحقيقيّة  املشكلة 

عىل  الصغرية  الّدول  من  العديد  هناك  كان  األخرى،  الحاالت  من  كثري  ويف  املبادرة. 

استعداد التّخاذ املبادرة. عىل سبيل املثال، اتخذت نيوزيلندا قضية كمبوديا، وآيسلندا 

قضية الفليببني. لذا، أعتقد أنّه علينا أن نقوم مبحاولة إليجاد دولة تقف مع املدافعني 

عن حقوق اإلنسان يف البحرين، ألخذ زمام املبادرة اآلن، لألسف بعد أن تخلّت سويرسا 

عن ذلك«. 

ويف رّد عىل سؤال املديرة التنفيذية ملنظمة ifex ، آين غايم، حول عدم استدامة 

التزام بعض الدول مع قضية البحرين، قالت مجذوب: »البيانات املشرتكة هي مجرّد 

مخاوف  فيها  ويعالجون  ويقرؤونها،  الّدول  من  العديد  عليها  يوقّع  ولكن  بيانات، 

غري  لكنها  التغيريات،  ببعض  تقوم  بأن  البحرين  يطلبون  وبعدها  اإلنسان،  حقوق 

ملزمة. ولذا، فجميع البيانات الخمسة التي رأيناها قد دعت البحرين للعمل عىل 
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عن  والتوقف  السياسيني،  السجناء  رساح  بإطالق  طالبت  لقد  نفسها.  األمور  هذه 

العنفية  األعامل  عن  املسؤولني  ومحاسبة  بسيوين،  لجنة  توصيات  وتنفيذ  العنف، 

وغريها، ولكّن البحرين مل تقم بتنفيذ أيٍّ من هذه التوصيات، فإّن هذه البيانات مل 

تؤدِّ إىل أي قرار أو عمل يُتّخذ«. 

ويف حوار حول دور الواليات املتحدة يف قضية البحرين، قالت مجذوب: »أعتقد 

أّن رفع مخاوف حقوق اإلنسان من صفقات األسلحة الكبرية من الواليات املتحدة 

إىل البحرين، هي إشارة واضحة للغاية عىل أنّهم ال يهتمون لشأن حقوق اإلنسان 

يف البحرين. أقصد، يف العام املايض، وافقت وزارة الخارجية عىل بيع خمس صفقات 

أسلحة رئيسة للبحرين، وبالتّأكيد أّن هذه العنارص املعيّنة قد تُستخَدم يف عمليات 

اإلنسان  عن حقوق  املدافعني  لجميع  واضحة  إشارة  تشّكل  لكنها  املستمر،  القمع 

يف البحرين بأّن إدارة الواليات املتحدة وإدارة ترامب ليستا إىل جانبهم. كام يرسل 

ذلك رسالة إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين، لعدم انتظار الدعم من 

الواليات املتحدة، ويرسل أيًضا رسالة إىل السلطات البحرينية تفيد بأنّهم يستطيعون 

مواصلة قمع شعبهم وميكنهم االستمرار يف تعذيب الناس. فإن الواليات املتحدة إًذا 

سوف تتجاهل ذلك وتدير أعاملها كاملعتاد. لذلك أعتقد أنّه ينبغي لنا أن نركّز عىل 

البلدان التي تبيع األسلحة إىل البحرين، ونحاول قدر اإلمكان الضغط  التحقيق يف 

عليهم لحجب مبيعات األسلحة تلك كوسيلة للتّأثري. إنّه من دورنا أن نقوم مبحاولة 

استخدام هذه االتفاقيات الكبرية لبيع األسلحة، وذلك بالطلب من اململكة املتحدة 

البحرين  يف  اإلنسان  حقوق  حالة  بني  ربط  بعملية  تقوما  أن  املتحدة  والواليات 

ومبيعات األسلحة الكبرية«.

وردًّا عىل سؤال املديرة التنفيذية آليفكس، آين غايم، حول الخطوات التي ميكن 

أن تُتّبع لتحقيق التواصل مع املفوض الخاص لحقوق اإلنسان، قالت: »من الصعب 
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أن نعرف أّي نفوذ لدى الدول األخرى مع البحرين، ولكن أقلّه البيانات املشرتكة التي 

البحرين لتأسيس مكتب املفوض  أصدرها مجلس حقوق اإلنسان الذي يدعو بها 

السامي لحقوق اإلنسان يف البحرين، ليكون لهم وجود يف البلد، ولكّن البحرين مل 

تفعل ذلك. ومثال آخر، وأنتم تعلمونه جيًّدا، عندما قام برملانيون بريطانيون بكتابة 

رسالة إىل السعودية يطلبون فيها السامح لهم بزيارة سجن النساء للتكلم مع إحدى 

السجينات. ال أدري كيف كان رد السعودية عىل ذلك، ولكّن هذه املسألة أحدثت 

ضجة يف وسائل اإلعالم. وتلك الرسائل، رسائل عامة من صحافيني، أو من برملانيني 

من االتّحاد األورويب أو الكونغرس نساًء أو رجااًل، يطلبون بها الوصول إىل البحرين 

أو زيارة البحرين ميكن أن تحدث تغيريًا«. 

وقالت مجذوب: »الغريب باملوضوع أّن البحرين متتلك سجل سيئًا يف حقوق 

اإلنسان، ومع ذلك يستجيبون لكل الدعاوى املوّجهة ضدهم من منظامت مثل 

هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية. كام تعلمون، لن يقولوا أبًدا إنّنا 

نصدر بيانًا رًدا عىل انتقادنا. وكام تعلمون أنّهم قاموا بالرد عىل املجتمع الدويل 

بأنه  وصفوه  أنهم  وتعرفون  القضايا،  هي  ما  تصدقون  ال  رمبا  نبيل.  حالة  بعد 

من  نأخذها  لن  أنّنا  الواضح  من  لذا  باإلرهابيني.  آخرين  أشخاًصا  ودعوا  كاذب 

حيث كيفية استجابتها، لكّنهم استجابوا تقريبًا لكل ادعاء ضدهم. لذلك أعتقد 

وأعتقد  عامة،  بطرق  البحرين  يف  نستخدمها  أن  ميكن  كثرية  ضغوطًا  هناك  أّن 

أّن هذا قد يغرّي حساباتهم. لكننا حتى اآلن مل نَر جهوًدا متضافرة من املجتمع 

الدويل للمطالبة بالوصول إىل البحرين. لذلك هذا األمر ميكننا العمل عليه مع 

الكونغرس الجديد، ورمّبا هذا يشء ميكننا العمل عليه مع الربملان األورويب، والكثري 

من هؤالء يعرفون أّن الربملان األيرلندي أصدر كذلك بيانًا قبل االنتخابات معربًا 

عن قلقه. لذلك هناك بعض املمثلني الدوليني الذين أعربوا عن نوع من االهتامم 
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واالستعداد للعمل عىل البحرين. أعتقد أنّنا نحتاج إىل املزيد من ذلك، ونطالب 

عىل  وإجبارها  البحرين،  لزيارة  الدولية  والوفود  الخاّصني  للمقررين  بالسامح 

االستجابة لهذه الطلبات«. 
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المحور الثالث

الفضاء المدني والسياسي
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بإدارة آريال بلوتكن
)BCHR( الهيئة االستشارية ملركز البحرين لحقوق االنسان 

 باحثة حقوقية وناشطة

رئيسة سابقة ملكتب البحرين يف منظمة العفو الدولية

آريال  اإلنسان«،  لحقوق  البحرين  لـ»مركز  االستشاري  املجلس  يف  العضو  قدمت 

السياق،  والسيايس«. ويف  املدين  »الفضاء  الثالث  املحور  نقاط  بلوتكن، عرًضا ألهم 

عرضت الحالة العامة لهذا الفضاء، إذ واجهت السلطة املعارضة السياسية وكّل من 

جمعية الوفاق ووعد، وأسكتت املدافعني عن حقوق اإلنسان.



املحور الثالث

عفلان  عبلل وعف حنا

 البحرين: 8 أعوام من القمع 
يف ظل المصت الدويل

مؤمتر دويل



جو ستورك
)BCHR( عضو يف املجلس االستشاري ملركز البحرين لحقوق االنسان

املدير السابق لقسم الرشق االوسط يف منظمة هيومن رايتس ووتش، و عضو املجلس 

االستشاري ملركز البحرين لحقوق اإلنسان ومركز الخليج لحقوق اإلنسان.

خبري يف حقوق االنسان يف منطقة الرشق االوسط و شمال افريقيا 
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بدأ العضو يف املجلس االستشاري لـ»مركز البحرين لحقوق اإلنسان« و»مركز 

عن  بإجابة  املؤمتر،  من  الثالث  املحور  ستورك،  جو  اإلنسان«،  لحقوق  الخليج 

بدأ  البحرين، حيث  يف  املدين  املجال  فتح  إمكانية  بلوتكن حول  وّجهته  سؤال 

إّن:  وقال  إلجابته.  كمدخل  البحرين  يف  املدين  املجتمع  لدور  تاريخي  برسد 

»الصمت الذي نتكلم عنه ليس صمتًا دوليًّا. الصمت الذي يحصل يف البحرين 

هو صمٌت قرسّي، وهذه ليست املرة األوىل التي يكون فيها املجتمع املدين صامتًا 

 ،1996 عام  األوىل  زياريت  البحرين خالل  يف  العمل  بدأت  فحينام  البحرين.  يف 

بنشاط،  فيها  يعمل  املدين  املجتمع  الخليج،   دول  لباقي  البحرين خالفًا  كانت 

من نقابات عاملية وغريها.  فرتاٌت من القمع تحت حكم الربيطانيني، ومن ثم 

تحت استقالل ملكية مملكة آل خليفة، أو إنها مل تكن ملكية حتى عام 2000، 

لكّن اإلمارة، كام تعلمون، كانت متقابلة عىل نحو وثيق، لكن بعد عام 1975 

أصبحت شديدة جًدا، ثم بعد ذلك الثورة اإليرانية عام 1981، كان هناك صحراء 

حقيقية من حيث النشاط السيايس نفسه، مع قمع شديد جًدا. وما أعنيه رصاحة 

ما يجري اليوم ال يتطابق متاًما مع ما كان يحدث من عام 1981 إىل 1995، أو 

حتى عام 1999 تقريبًا. اآلن، الذي تغري هو أنّني أعتقد أّن ما كان يجب القيام 

رأيناه يف  ما  لذلك  اإلقليمي،  السياق  الدويل، خاصة  السياق  ما هو  إىل حد  به 

عام 1993، 94 و95 ما سمح لنا بتحويلها إىل االنتفاضة، حيث كان الناس مثل 

الشيخ الجمري وما إىل ذلك يقودون مسريات كبرية جًدا من الناس الذين عربوا 

االنقسام، مل يكونوا شيعة فقط، أو رمبا حتى األغلبية مل تكن شيعية، ال أعرف، 

إنّني مل أكن هناك يف ذلك الوقت، لكن كان هناك بالتأكيد مكونات املجتمع حًقا 

الذين كانوا يسريون إىل تقديم التامس إىل األمري إلجراء إصالحات رئيسية، أهمها: 

نوع من الربملان املنتخب. مرة أخرى نتذكر يف عام 1973، كانت هناك انتخابات 

للربملان يف البحرين، أما اآلن فقد تم تقييد االنتخابات، حيث عنّي عدد املقاعد 

بداًل من انتخابها، لكن كانت تجربة مل تكن موجودة يف معظم الدول األخرى، 
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الدميقراطي،  التعبري  أجل  للربملان من  كان هذا مطلبًا  لذلك  الكويت.  باستثناء 

د يف سياق ما حدث يف 1989- 1990، وهي  وهذا مل يكن جديًدا متاًما، لكّنه ُجدِّ

فرتة غزو العراق للكويت، وتحرير الكويت من التحالف الذي تقوده الواليات 

عىل  وضعت  التي  املطالب  كانت  حيث  السياق  هذا  يف  ألنه  وذلك  املتحدة، 

الكويت للتحرير، أخذ البحرينيون ذلك، وتذكروا أنه يف ذلك الوقت كان هناك 

الكثري من التبادل بني املجتمع املدين والفاعلني السياسيني بني البحرين والكويت، 

والبحرين واإلمارات، وما إىل ذلك«. 

يف هذا السياق، من وجهة نظره: »كان املجتمع املدين فاعاًل يف البحرين 

إىل  أدى  الذي  هو  السياق  هذا  كان  لقد  التسعينيات.  ومنتصف  مطلع  يف 

وزير  مع  لقائه  بعد  والده  وفاة  بعد  السلطة  امللك  توىّل  عندما  اإلصالحات 

الدفاع األمرييك، لكن أعتقد أّن هذا مجرّد صدفة، واإلصالحات التي أقيمت 

ا لألسف  عىل امليثاق الوطني وما شابه ذلك يف عام 2000 و2001 كانت حقًّ

النقاط العالية يف هذا النشاط. ومن مثار هذا النشاط أنّه يف عام 2002، كان 

امللك قد استوىل عىل هذا الدستور الجديد وفرضه من جانب واحد، والتي 

كانت مشكلة كبرية ومقيّدة للغاية يف الكثري من الطرق. وبعد ذلك، حتى عام 

2011، كان لدينا رصاع حول رشوط هذا الدستور الجديد، ومسألة االنتخابات، 

واملشاركة أو عدم املشاركة«. 

لذلك اعترب ستورك أّن أهمية مامرسة املجتمع املدين والنشاط السيايس للحقوق 

السياسية يف البحرين هو ألنها تحمل تاريًخا، وهذا ما يجعلها متميزة عن بقية دول 

الخليج، وحتى عىل املستوى الدويل. 

ويف سياق منفصل، عرض ستورك املشهد السيايس يف البحرين من خالل رشحه 

ملسار االنتخابات قائاًل: »كانت االنتخابات شديدة الصعوبة بدًءا من عام 1973. 

إحدى  أّن  هي  القضايا  إحدى  كانت  األخريين،  العقدين  أو  العقد  ولكن خالل 
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السامت الرئيسية للدستور الذي فرض يف عام 2002 كانت حقيقة أنّه أنشأ هذين 

املجلسني، يف واحد منهام يتم انتخاب 40 عضًوا، والثانية 40 عضًوا أيًضا يُعيَّنون 

ملجلس الشورى. فكان ذلك غري متوافق متاًما مع امليثاق الوطني. وما أدى إىل 

إنهاء االنتفاضة عام 2000 و2001 هو االتفاق عىل تشكيل الربملان، وليس تعيني 

نصفه، بل سيكون هناك برملان منتخب، وهو كحق للشعب البحريني. لذا كان 

انتخابات  يف  قضية  األمر  هذا  أصبح  الحاكمة.  والعائلة  امللك  من  انتهاكًا  هذا 

2003، حني قررت الوفاق واألطراف األخرى عدم املشاركة، وذلك يف عام 2002 

عىل ما أعتقد، ألنه يف عام 2006 شاركت الوفاق واملجتمعات السياسية واألحزاب 

هناك  كان  أخرى.  معارضة  سياسية  مجتمعات  شاركت  كام  األخرى،  السياسية 

ا لـلوفاق يف املجالس املنتَخبة. وهذا يعود إىل مشكلة أساسية، وال  متثيل كبري جدًّ

تنحرص يف البحرين، لكن تبدو ملحوظة يف البحرين، وهي وضع حدود انتخابية، 

بحيث حذروا من أطر االنتخابات. إًذا، هذا يعني أّن انتصارات الوفاق يف بعض 

للحكومة.  املوالني  السنيني  الريفيني  األشخاص  أصوات  عن  تعّوض  لن  املناطق 

ومل  األفكار،  هذه  الحظنا  البداية  ومن  كبرية،  شوائب  ذا  النظام  هذا  كان  إًذا، 

يصّحح ذلك يف االنتخابات األخرية. وما كان جديًدا يف االنتخابات األخرية هو أن 

الجمعيات املعارضة الرئيسية وهي الوفاق ووعد قد ُحِظرتا وُحلَّتا من الحكومة 

بالرتشح  لهم  يسمح  مل  املجتمعات  تلك  أعضاء  لكّن  ذلك،  فقط  وليس  بالقوة، 

كمستقلني يف انتخابات 2018. مرة أخرى، سؤايل هو: االنتخابات؟ هل كان هناك 

انتخابات يف 2018؟«. 

يف الختام أشار ستورك إىل مسألة املقررين الخاصني، وقال: »املقرر الخاص املعنّي 

د موعد  بالتعذيب كان من املفرتض أن يزور البحرين يف أعقاب 2011. يف الواقع ُحدِّ

د التاريخ، ويف اللحظة األخرية قالوا إنه وقت سيئ، كان هناك  له وطلب دعوة. ثّم ُحدِّ

يشء ما يحدث يف ظل بعض االنتخابات أو أيًّا كان، وأّجلوا ذلك، واتفقوا عىل موعد 
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جديد. وقبل أسابيع من املوعد الجديد، سحبوه مرة أخرى، وقال املقرر الخاص الذي 

كان حينها خوان منديز بوضوح وعلًنا وبدعم كامل من مفوضية حقوق اإلنسان إنّه 

كان من الواضح أن البحرينيني كانوا يلغون دعوته.« 



املحور الثالث

عفلان  عبلل وعف حنا

 البحرين: 8 أعوام من القمع 
يف ظل المصت الدويل

مؤمتر دويل



درواري دايك
عضو يف منظمة سالم للديمقراطية و حقوق االنسان 

عمل كباحث يف منظمة العفو الدولية بني عامي 1999 و 2017

اهتم بشأن أفغانستان و أظهرت أعماله انتهاكات القوات األمريكية والكندية واألوروبية ، 

جهاز املخابرات األفغاين وكذلك قوات طالبان.

 عمل يف مجال الرعاية الصحية للمرأة يف أنغوال ومدغشقر وموزامبيق
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استهّل ممثّل منظمة سالم، درواري دايك، بالحديث عن الدعم السيايس للمجتمع 

املدين: »نالحظ أّن الدعم السيايس قليل أو معدوم بالنسبة إىل التوقع املعتاد، رمبا إىل 

حد ما يوجد االتحاد األورويب، وبعض الربملانات، وما إىل ذلك، لكنها ليست كبرية، فقد 

املتحدة  املتحدة والواليات  اململكة  التي أصبحنا نواجهها مع  الصعوبات  تكلمنا عن 

أيًضا«. ووّصف املجتمع املدين يف البحرين باملمزّق مضيًفا: »من الكذب االّدعاء بوجود 

حركة مجتمع مدين يف البحرين. وكام قال الشيخ ميثم سابًقا، نعم، توجد مجموعات 

تجنب بعض  نعمل عىل  وأن  بطريقة منسقة  نعمل  أن  أود  لذا  كبري.  بتقييد  تعمل 

العرثات مرة أخرى. أّن براين تحّدث عن مجلس حقوق اإلنسان، نوًعا من املشاركة 

عىل املدى الطويل ملحاولة الحصول عىل انتصارات سهلة، وكام قال مارتن لوثر كينغ 

يف إحدى مقوالته أنّه علينا اغتنام الفرصة واالستيالء عليها، ال أحَد  سيقوم مبساعدة 

البحرينيني، لألصدقاء والناشطني املشاركني اليوم، وبعضهم ليس موجوًدا معنا، علينا 

أن ننّسق كيف سنعمل مًعا، وعلينا يف الجلسة من بعد ظهر اليوم أن نقوم بالتفكري 

سويًّا بخطوات جدية للعمل عليها، ويجب أن نحرض هذه املعركة املدنية، فلنأخذها 

للسطات، عىل أمل أن يثبت ذلك للسلطات أّن عملية إغالق املجتمع املدين ستكون 

بطرق  نفكر  أن  علينا  الحكومة.  عىل  الضغط  من  املزيد  وستجلب  املوت،  نهايتها 

ملعالجة ذلك«. 

ويف سياق تقدميه لبعض املقرتحات قال دايك: »نحن بحاجة إىل اتفاق موّحد لتقديم 

شكوى. ليس مثل 1503 وواحدة من الشكاوى الرسية إىل مجلس حقوق اإلنسان، رمبا 

سلوك  مبراجعة  يتعلق  فيام  اإلنسان  مجلس حقوق  ومفتوحة ألعضاء  علنية  واحدة 

األعضاء فيام يتعلق بحقوق اإلنسان، وأعتقد أنّكم ملستم عدًدا من القضايا التي نوّد 

أن نرفعها. ذكر ديفني بعض الشكليات والطرق. ومع ذلك، علينا أن نقوم بإجراء موّحد 

من خالل جميع املجموعات املوجودة يف هذه القاعة لتقديم قضية قوية بحق أعضاء 

مجلس حقوق اإلنسان نفسه.  يجب أن نثري القضايا يف وثيقة موحدة يف عمل مشرتك 
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أنه ليس لدينا تنظيم  مع عرض ما، يشء ملموس يف مجلس حقوق اإلنسان. أعتقد 

أفضل ميكننا أن نحصل عليه جميًعا للمشاركة يف مثل هذه املبادرة. وهذا يشء أود أن 

أراه ملموًسا إلعادة البحرين إىل جدول األعامل مجلس حقوق اإلنسان«.



املحور الثالث

عفلان  عبلل وعف حنا

 البحرين: 8 أعوام من القمع 
يف ظل المصت الدويل

مؤمتر دويل



فادي القايض
)BCHR( عضو يف املجلس االستشاري ملركز البحرين لحقوق االنسان

شارك يف تأسيس مركز الدفاع عن حرية الصحفيني ومقّره عمان

مستشاريف املجتمع املدين

املدير السابق للمجلس االستشاري و االتصاالت عن منطقة الرشق االوسط و شمال افريقيا 

يف منظمة هيومن رايتس ووتش

املتحدث الرسمي السابق باسم هيومن رايتس ووتش يف منطقة الرشق األوسط والعالم العريب
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قّدم الخبري يف حقوق اإلنسان، فادي القايض، نظرة شاملة عن القضية البحرينية. 

وقال: »نحن نركّز عىل السياق اإلقليمي، ونرى األمور من حيث الّشق الجزيئ وليس 

الكيّل منها، حيث التدقيق الدويل حول البحرين مطلوب ومهم، كان دامئًا مساعًدا 

يف رؤية الطريق املسدود عىل املستوى اإلقليمي الذي هو املستوى الجزيئ. لذلك، 

ال يوجد تضامن عريب مع قضية البحرين وما يجري، أعتقد أنّني سأفّضل استخدام 

مصطلح »محو« الذي نعرف أنّه قد تم محوه بداًل من مجرد إغالقه أو رفضه، وهذا 

هو الحيّز املدين الخاص الذي يربط الناس ببعضهم بعًضا، حيث يعرّبون وينخرطون 

يف أنشطة سلمية وهادفة، بحيث ذهب ذلك عىل املستوى الجزيئ مرة أخرى.  أما  

أقوى بكثري من موقف  املتحدة أصبح  العربية  اإلمارات  اإلقليمي فموقف  السياق 

السعوديني بعد تورطهم يف جرمية جامل خاشقجي. ومع ذلك، فنحن ال نرى عدًدا 

واملجتمع  الحكومية  غري  واملنظامت  العربية،  اإلنسان  حقوق  عن  للمدافعني  وازناً 

املرصية،  والقضية  السورية  القضية  لدعم  يخرجون  منهم  كثريين  نرى  ال  املدين. 

هذه  يف  الحالة  هي  هذه  تكون  أن  أشبه  واألمر  اإلنسان.  حقوق  عن  واملدافعني 

ا عىل حركة املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان  املنطقة، هذا عميق جدًّ

واملؤسسات يف املنطقة العربية«. 

ومن جهة أخرى، ناقش بدائل التعبري السلمي موضًحا: »أعتقد أّن هناك قضية 

حرجة تتمثل يف النظر إىل البدائل داخل البحرين نفسها. فاملجتمع املدين يف عمله 

يحاول قدر اإلمكان أن يكون سلميًّا، وهذا ما نركّز عليه بصفتنا مدافعني عن حقوق 

بحق  يتعلق  فيام  املدين  للمجتمع  الدعم  إعطاء  عن  نتكلم  دامئًا  فنحن  اإلنسان. 

التعبري وحق التّجّمع وتكوين الجمعيات السلمية. وهذه هي املخاطر التي أعتقد 

تقديم  قادرين عىل  غري  فنحن  عمليًا،  نتحدث  كنا  كام  عليها،  قادرين  نعد  مل  أنّنا 

بديل سلمي مقنع وقابل لتقديم املساعدة لعرشات اآلالف من الشباب والنشطاء 

السياسيني الذين يرون طريًقا مسدوًدا يف كل مكان. ال يوجد مكان للتحرك، وأوّد 
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الحيّز املدين أو إغالقه. يف يوليو من  الرئيسية ملحو  الجوانب  أيًضا أن أستعيد 

العام املايض، قدمت حكومة البحرين تقريرها األول إىل العهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية، وكام تعلمون، فإّن املوضوعات املعتادة يف العهد 

الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ترتبط ارتباطًا وثيًقا بحرية التعبري 

وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، وبغّض النظر عن حقيقة أّن تقرير 

الحكومة كان وصًفا مفصاًل للغاية ملا يسمى بالتدابري واإلجراءات والقوانني التي 

نفذتها الحكومة يف مجال حقوق اإلنسان، أعتقد أنه ينبغي علينا جميًعا أن ننظر 

إىل مالحظات اللجنة بشأن هذا التقرير، وأنا أعّدها وثيقة واضحة للغاية لحالة 

استخدام  وكانوا وصفيني من حيث  يتحدثون،  البحرين. وهم  املدين يف  الحيّز 

األمثلة والحاالت إىل أقىص حد. ومن املحتمل أّن هذا بفضل منظامت حقوق 

اإلنسان البحرينية يف منظامت املجتمع وهم يتحدثون عن قضايا تتجاوز النقاش 

التقليدي حول حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبري وترابطها، 

ويتحدثون عن االنتقام كعنرص حاسم ورضوري إلغالق هذه املساحة املدنية؛ 

املساحة  هذه  داخل  للتحرك  الحرية  لديهم  وليس  ناشطني،  ليسوا  الناس  ألن 

التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  إىل  يذهبون  ال  هم  االنتقامية.  األعامل  بسبب 

يتم سجنهم،  فإن ذهبوا فسوف  فاتيل،  ناجي  املتحدة، وكام حدث مع  لألمم 

وتهديدهم، ومضايقتهم، إلخ. كام يتحدثون عن تأثري املحاكم العسكرية. ونحن 

نعرف ما هي املحكمة العسكرية التي تعني أنها تتداول مؤرًشا عىل عدم وجود 

محاكامت عادلة. مل أراجع كّل جزء من الوثائق التي أنتجتها هذه اللجان داخل 

مفهوم  وهو  الرقمية،  الحقوق  عن  يتحدثون  لكنهم  املتحدة،  األمم  منظمة 

م بواسطة البث املبارش عرب اإلنرتنت، عند إغالق تلك املساحة بشكل  جديد قُدِّ

مع  حصل  كام  اإلنرتنت،  إىل  والوصول  الرقمية،  للحقوق  تُنكر  وبهذا  متعمد. 

نبيل وعدد آخر من الناشطني الذين استخدموا املجال اإللكرتوين للتعبري. أحد 

مخاوف اللجنة يذهب أبعد من االنتقام وهو عقوبة اإلعدام؛ ألّن عقوبة اإلعدام 



66

وقياسات مكافحة اإلرهاب التي تطبقها الحكومة البحرينية، هي وصف واسع 

للقضايا التي تساهم يف اإلغالق الوشيك للحيّز املدين يف البحرين. هذه وثيقة 

مثينة للغاية، وتعرض من خالل نظرة عامة عىل حالة املجتمع املدين من لجنة حقوق 

اإلنسان يف البحرين. الحديث عن البحرين مبعزل عن السياق اإلقليمي أمر مستحيل. 

علينا أن نتكلم عن السعودية واإلمارات العربية املتحدة وما يجري يف هذا السياق، 

ولكن من ناحية أخرى، هناك نوٌع من البديل الذي نحاول تعزيزه داخل املجتمع 

البحريني، ويبدو أقّل فعالية مام كان عليه يف السابق. وهذا سؤال أعرتف أنّه ليس 

لدّي إجابة فورية عليه، ولكّن األمر يستحق الدراسة«.

وحول إعادة صياغة التعددية السياسية يف البحرين، قال القايض: »كيف ميكن أن 

تصوَّر البحرين عىل أّي حال كدولة تسمح بالتنوع والتعددية والتسامح البارد عندما ال 

يجلس اآلخر عىل الطاولة. قد يكون هناك انقسام طائفي، لكن هنا نتحدث يف األساس 

عن السامح للناس وممثيل املجتمع بأّي حال من األحوال بالتحدث، والتحدث ليس 

مصطلًحا سياسيًا. التحدث يعني التعبري عن اآلراء داخل القنوات املفتوحة للجمهور، 

ميكنهم الوصول إىل املعلومات بحّريّة، ويجب أن تضمن الدولة ذلك، وميكنهم التجّمع، 

وتكوين  ترهيب.  أو  خوف  دون  الدولة  شؤون  ملناقشة  اجتامع  يف  الجلوس  وكذلك 

الجمعيات واالنضامم إليها أمر بسيط. بداًل من حّل الوفاق ووعد، دعوا الناس ينشئون 

أحزابهم السياسية الخاصة. ال ينبغي حظر مركز البحرين بعد اآلن، وينبغي السامح 

له بالعمل بحرية. التعددية ليست مجرد متثيل سيايس لرشائح املجتمع املختلفة، إنّه 

البحرين  إىل  نظرت  إذا  ألنّك  املجتمع  داخل  املتنوع  لالهتامم  اقتصادي  متثيل  أيًضا 

اآلن، عىل األقل عىل مواقع التواصل االجتامعي، عىل تويرت مثاًل ألن هذا هو املكان 

الذي يضع فيه الناس آراءهم، سرتى اآلالف من الناس يضعون يف قواعد بيانات أنهم 

عاطلون عن العمل وال توجد وظائف، والدولة البحرينية ال تقدم أي يشء، هناك أزمة 

اقتصادية، هذه األزمة هي إىل حد كبري بسبب األزمة السياسية. فعندما يفقد الناس 
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مدخالتهم يف العملية االقتصادية للدولة، وهذا يحدث يف بلدان أخرى مثل األردن من 

حيث جئت، فإنك تصبح تلقائيًا أقّل قدرة عىل مامرسة الخيارات السياسية أو العكس.  

والبحرين ليست مستبعدة، هي ليست دولة غنية، ولكن حتى يف الدول الغنية مثل 

السعودية واإلمارات العربية املتحدة عندما يكون هناك انهيار اقتصادي يرجع ذلك 

التنوع السيايس  إىل حد كبري إىل غياب الشفافية واملشاركة. ومرة أخرى، فإّن قضية 

ليست قضية ميكن فصلها عن القضايا التي كنا نتحدث عنها منذ صباح اليوم من حيث 

الحيّز املدين، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وقابلية منظمة املجتمع املدين، واملستوى 

الجزيئ والكيل، حيث يتواءم السياق الدويل واإلقليمي مع النهوض بهذه األهداف«. 

اإلنسان:  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  جميع  إىل  رسالة  القايض  وّجه  الختام  ويف 

التي  ا، واضحني بشجاعة، حول اآلمال  أنّنا بحاجة إىل أن نكون واضحني جدًّ »أعتقد 

كانت يف التسعينيات أو أواخر التسعينيات، وأوائل العقد األول من القرن الحايل حول 

الوسائل. وما يجب أن  الدور املستقّل لهذه املؤسسات، وهو غري حقيقي اآلن بكل 

نهتم به هو تقليل الرضر الذي قد تسبّبه هذه املؤسسات - وأنا أتحدث برصاحة وأمانة 

- لعملياتنا يف توثيق نوع من الدفاع عن حقوق اإلنسان. وما ينبغي علينا أن ننظر 

إليه يف املستقبل القريب ليس فقط كسياق بحريني، بل رمبا كسياق عريب أو إقليمي، 

هو العمل عىل مراجعة إجراءات إرشاك املؤسسات الوطنية عىل املستوى الدويل. عىل 

سبيل املثال، تخّصص لالستعراض الدوري الشامل، ويتعرّفون عليها كمكون أسايس يف 

هذا املجتمع. يحتاج ذلك إىل تغيري أشياء أخرى تتعلق بعملهم وتأثريهم، وغري ذلك 

يحتاج إىل تغيري العمل. لن يحدث ذلك إذا مل نبدأ يف فعل ذلك اآلن«.
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حلقات النقاش والتوصيات
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نقاش حول مضمون  التنفيذية آليفكس، آين غايم، إىل فتح حلقة  املديرة  بادرت 

مؤمتر »البحرين: 8 أعوام من القمع يف ظل الصمت الدويل« . فنبّه الناشط الحقوقي 

يوسف ربيع إىل أن »حكومة البحرين تستخدم رشكات العالقات العامة يف التفلّت من 

املساءالت الدولية والتخلص من الضغوط التي ميكن أن يقوم بها املجتمع الدويل،وهذا 

يحدث يف دول عديدة سواء يف الواليات املتحدة أو يف أوروبا. وبالتايل تدفع حكومة 

إحباط  هناك  وواضحني،  أكرث  دقيقني  ولنكون  الصدد.  طائلة يف هذا  مبالغ  البحرين 

كبري حيال مواقف املجتمع الدويل تجاه الحكومة البحرينية. القمع يف البحرين ميكن 

أن تشاهده العني وتسمعه األذن وتنقله شاشات التلفاز«. وعلّق عىل ما قاله السيد 

إبراهيم بـأن »لدينا مشكلة يف فهم األدوات الّضاغطة عىل حكومة البحرين وتحديداً 

اإلدارة األمريكية واإلدارة الربيطانية، مثة مصالح كربى لهذه الحكومات. أعتقد أن عىل 

مؤسسات املجتمع املدين يف أمريكا وبريطانيا والدول األخرى املنارِصة لحقوق اإلنسان 
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أن تضغط عىل القوى النافذة داخل املجتمع األمرييك أو الربيطاين أو األورويب من أجل 

إيقاف هذا القمع. اآلن يف البحرين يتم مالحقة املدافعني، وأيضاً يتم اصطياد القيادات 

السياسية ووضعها يف السجون، وأعتقد أن الشيخ عيل سلامن هو أكرث شخصية تطالب 

بالحوار والتسامح، وهو اآلن مودع يف السجن بجرمية خطرية جداً يف العرف البحرينني 

وهي التخابر مع حكومة قطر، والواليات املتحدة رشيكة يف هذا األمر. وبالتايل هذه 

مسؤولية أخالقية ومسؤولية إنسانية عىل املجتمع الدويل، فعليه أن بنفك عن املصالح 

االسرتاتيجية واملصالح الساسية له يف منطقة الخليج وتحديداً منطقة البحرين«.  

ويف تعليق حول ما تقدم به كّل من العضو يف املجلس االستشاري لـ«مركز البحرين 

دويل  براين  أواًل«  اإلنسان  »حقوق  مستشاري  كبري  و  ستورك  جو  اإلنسان«  لحقوق 

قال النائب الربملاين السابق عيل األسود: »بالنسبة للسياسة الربيطانية حيال البحرين، 

حينام يتحدثون عن البحرين يقولون نحن نتحّدث مع الحكومة البحرينية بجلسات 

خاصة، وعادة ما يستخدمون لغة ليّنة مع البحرين، وهناك العديد من األسباب وراء 
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ذلك، ويقولون أنهم يتشاركون التاريخ، الثقافة وغريها... القصد أن البحرينيني يتأملون 

بأن يروا حزب العامل بقيادة الحكومة، وهذا قد يحمل معه تغيريات كبرية مقارنة 

سويرسا،  ملوقف  سابقاً  مجذوب  آية  ذكرته  ملا  مجّدداً  لنعود  املحافظني.  حزب  مع 

البيانات  حول  سويرسا  من  املسؤولني  كبار  مع  امللك  التقى  فقد  معلوماتنا،  حسب 

إنهم  يوقولون  وكانوا  غائبة.  هي  واليوم  املتّحدة،  األمم  جلسات  يف  سمعناها  التي 

حقوق  عن  املدافعني  تجاه  موقفهم  يراجعوا  يك  للبحرين  الوقت  بعض  سيعطون 

اإلنسان والسياسيني، كفرصة أخرى لتصليح مواقفهم. ولكن يف الوقن الراهن، البحرين 

كونها منتخبة يف مجلس حقوق اإلنسان، فاملجموعة العربية يف مجلس حقوق اإلنسان 

الجلسات  هذه  ملاذا  للجلسات،  وبالنسبة  البحرين.  بدعم  تقوم  السعودية  وخاصة 

مخصصة للسعودية والبحرين يف آن واحد؟ مل يكن هذا هو السبب، ولقد طرحت هذا 

السؤال عىل لجنة الشؤون الخارجية، وقالوا أن سبب ذلك هو أن السعوديني يقومون 

بتمويل البحرين«.
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ويف مداخلة ملدير »مركز الخليج لحقوق اإلنسان«خالد إبراهيم، قال فيها: »لقد ذكرُت 

بيانات مل تضمن أي قرارت وحلول، وأنا أتكلم عن الحاالت التي فشلنا بها، كمجتمع 

املدين، ليتضامن من أجل الحصول عىل اسرتاتيجية يتم العمل عليها يف البحرين، وهذا 

أمر مهم للغاية، وهذا فشلنا به، لقد فشلنا بإيقاف عملية تسليح البحرين، فالبحرين 

الربامج واألجهزة واألسلحة األكرث تطّوراً من رشكات غربية. كانت  الزالت تحصل عىل 

علينا إيقاف هذا التعاون.  ومل يكن كل هذا التعاون إلستهداف النشاط عرب اإلنرتنت 

التواصل االجتامعية، وال تزال جميع  الناس أي وسيلة سوى  وسائل  فقط، ليس لدى 

هذه الشبكات تخضع ملراقبة عن كثب من قبل حكومة البحرين. لذا أعتقد أن عىل 

جميع املنظامت املهمة يف البحرين عليها التواصل مع بعضها. مل يكن لدينا أي اجتامع 

تعاوننا، وكيف ميكنن  كيفية  اسرتاتيجية معينة حول  تلخصنا من خالله  بحيث  ناجح 

البحرين  حكومة  بني  الحاصل  التعاون  منع  ميكننا  وكيف  البحرين،  يف  التسلح  وقف 

عن  املدافعني  ملسألة  اسرتاتيجية  نضع  أن  ميكننا  كيف  أو  واألجهزة،  الربامج  ورشكات 
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حقوق اإلنسان يف البحرين، هؤالء األشخاص لديهم عائالت، ولديهم العديد من املشاكل 

التي يعانون منها. لذا آمل أن يعطي ذلك تشجيعاً للتعاون بني بعضنا البعض«.

لحقوق  البحرين  لـ«مركز  االستشاري  املجلس  يف  العضو  قال  منفصل  سياق  ويف 

اإلنسان« جو ستورك: »يجب الرتكيز أكرث عىل اململكة املتحدة من الواليات املتحدة، 

أقصد أن الواليات املتحدة نعم تلعب دور يسء ولكن اململكة املتحدة برأيي تلعب 

دوراً أسوأ بكثري. لدينا هذه الظاهرة يف لندن وأيضاُ يف اململكة املتّحدة عموماً، هناك 

مجتمع كبري يف البحرين، عدد كبري من البحرينيني يف لندن وبريطانيا يعيشون باملنفى، 

وأيضاً هذا املوضوع يُطرح يف الربملان الربيطاين منذ عقود، ولكن بغض النظر عن ذلك، 

أتذكر عندما كنت ألتقي مع الّناس هناك، ال ميكن تخطي املوضوع، يف لندن  بالتحديد 

حيث أن هناك نشاط لإلصالحيني البحرييني ومعارضة للحكومة ومعارضة لسياسات 

بأن مجلس  سابقاً  ديفني  قاله  ما  إىل  وإشارة  العامل.  أي مكان يف  أكرث من  بريطانيا  

حقوق اإلنسان، لو كان هناك أي بيان مشرتك، ولو وقّع عليه االتّحاد األورويب، وإذا 
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كان جزءاً منه فيجب أن يحصل محادثات مع اململكة املتحدة، وهي تقوم بتخفيف 

حّدة القرار، الذي يصبح بال معنى تقريباً«. 

وقد توزع الحارضون عىل مجموعات وذلك ملناقشة توصيات املؤمتر واتفق جميع 

املشاركني عىل رضورة تنفيذ اسرتاتيجية دولية جديدة للتعامل مع التدهور املستمر يف 

حالة حقوق اإلنسان الذي يحدث يف ظل صمت املجتمع الدويل، مبا يف ذلك اململكة 

املتحدة والواليات املتحدة األمريكية.

حقوق  عن  املدافعني  مضايقة  حول  نوقشت  التي  املواضيع  بعض  متحورت  وقد 

سياسية  تعددية  والسيايس، وعدم وجود  املدين  الحيز  وإغالق  ومحاكمتهم،  اإلنسان 

دميقراطية، وحظر دخول مقرري األمم املتحدة إىل البحرين وغريهم.

االقرتاحات التي تم توصل اليها خالل املؤمتر:

الناشطني  محاكامت  عىل  اإلطّــالع  الّدولية  الدبلوماسيّة  البعثات  من  الطلب   -
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توثيق  إىل  باإلضافة  التّعبري،  وحّريّة  االنسان  حقوق  عن  واملدافعني  الّسياسينّي، 

العنف الذي يتعرّضون له.

معتقيل  وضع  من  والتحقق  البحرين  لدخول  الدبلوماسية  الوفود  من  االستفادة   -

الرأي، والعمل عىل إقناع امللك إلنهاء االنتهاكات.

تفعيل دور برملانات االتّحاد األورويب والخارجيتني األمريكية والربيطانية.  -

اإلستفادة من الوسائل اإلعالمية األجنبية املؤثّرة.  -

دعوة املقّررين الخاّصني املعنيّني بالتّعذيب لزيارة البحرين وربطه بالتزامات لجنة   -

مناهضة التّعذيب.

تحديد نطاق املهام لتقييم البلدان أو الرشكات أو املنظامت الّتي لديها تأثري كبري   -

عىل البحرين.

إقامة حملة قبل سباق السيارات »فورميال ون«.  -

زيادة الرّتكييز عىل االتّجاهات األوسع عن القمع يف البحرين وليس فقط املدافعني   -

البارزين عن حقوق اإلنسان، وخاصة يف االعالم العريب.
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التضامن مع حكيم العريبي 
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البحريني املحتجز  ويف ختام املؤمتر وجه املشاركون حملة دعم لالعب كرة القدم 

انذاك لدى السلطات التايالندية، حكيم العريبي. ودعت املجتمع الدويل للتحرك واالفراج 

عنه. )تم اإلفراج عنه بعد فرتة من املؤمتر نتيجة ضغط منظامت حقوق اإلنسان( 

وتجدر اإلشارة إىل أن قضية العريبي، البالغ من العمر 25 عاما، والذي يتمتع بصفة 

الجئ يف أسرتاليا حيث يقيم منذ عام 2014 ويلعب يف أحد األندية الكروية يف ملبورن، 

أحدثت صدى واسعا عىل مستوى العامل، إذ احتجزته السلطات التايالندية شهر نوفمرب 

2018  يف مطار بانكوك، عندما كان قادماً من أسرتاليا مع زوجته، وذلك تلبية ملذكرة 

توقيف دولية صدرت بحقه بطلب من البحرين.

وبدأ القضاء التايالندي بالنظر يف طلب السلطات البحرينية تسليمه إليها لتنفيذ 

عام  الحراك  املشاركة يف  بتهمة  بالسجن ملدة عرش سنوات  بحقه  حكم سابق صدر 

2011 يف البحرين، األمر الذي ينفيه الالعب قطعياً.
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 البحرين: 8 أعوام من القمع 
يف ظل المصت الدويل

مؤمتر دويل
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