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منهجية الدراسة

أعــد معهــد الخليــج للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان الدراســة التــي بيــن أيديكــم لتوثيــق 
ــة فــي  ــى الحماي ــن عل ــي اللجــوء والحاصلي ــة لمعارضيهــا طالب مطــاردة الســلطات البحريني

عــدة دول.

تأتــي هــذه المالحقــات فــي إطــار سياســة اســتهداف المعارضــة وتقييــد حريــة العمــل 
السياســي وحريــة التعبيــر التــي ترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بالنشــاط الحقوقــي وتســليط الضــوء 

ــب فــي البــالد وتوثيقهــا. علــى االنتهــاكات التــي ُترَتَك

وال يمكــن أن نغفــل عــن تعــارض هــذه المالحقــات والمطــاردات مــع القوانيــن والمواثيــق 
ــا ســنحاول  ــن بشــكل فاضــح، وهــذا م ــا لحقــوق المعارضي ــة وانتهاكه والمعاهــدات الدولي

توضيحــه وشــرحه فــي هــذه الدراســة.

استندت هذه الدراسة على ركيزتين أساسيتين: الجانب القانوني والجانب الحقوقي.

ــدان ذات العالقــة والمغالطــات  ــح للبل ــن واللوائ ــا عــن القواني ــي بحثن ــب القانون فــي الجان
البــالد  خــارج  المعارضيــن  لمالحقــة  البحريــن  عليهــا  تســتند  التــي  القانونيــة  والثغــرات 

والحاصليــن علــى صفــة اللجــوء فــي دول أخــرى. 

بيــن             الفتــرة  انطــالق االحتجاجــات الســلمية، وركزنــا علــى  اخترنــا دراســة فتــرة مــا بعــد 
2011 و 2020. قســمنا الحــاالت الموثقــة إلــى ثــالث فئــات: الالجئيــن الذيــن ســّلموا 
للبحريــن والالجئيــن الذيــن نجــوا ولــم يســّلموا، والمعارضيــن الذيــن أوقفــوا فــي مطــارات 
الــدول العربيــة، واخترنــا بعــض الحــاالت لتكــون نموذجــًا نــدرس حيثياتــه وخلفياتــه فــي كل 

ــد. ــي يصعــب دراســتها فــي عمــل واح ــاالت الت ــرة الح ــة، نظــًرا لكث فئ

تواصــل فريــق معهــد الخليــج للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان مــع بعــض الضحايــا الناجيــن 
وعوائــل الضحايــا المعتقليــن لتوثيــق شــهاداتهم.



المقدمة

يهــدف معهــد الخليــج للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان مــن خــالل هــذه الدراســة إلــى تســليط 
الضــوء علــى إحــدى وســائل الســلطة البحرينيــة فــي اســتهداف المعارضيــن فــي الخــارج، 
وتوثيــق هــذا الخطــر الــذي يتهددهــم ويالحقهــم حتــى بعــد حصولهــم علــى صفــة اللجــوء 

التــي تؤمــن لهــم الحمايــة.

ويؤمــن معهــد الخليــج أّن هــذا الخطــر تزايد بعد وصول اللواء اإلماراتي أحمد ناصر الريســي 
إلــى رئاســة االنتربــول، نظــًرا للســلطة التــي يمنحهــا هــذا المنصــب لحكومــة ديكتاتوريــة، 
كاإلمــارات، متمثلــة بالريســي المتهــم باإلشــراف علــى اعتقــال وتعذيــب المعتقليــن فــي 
ــة  ــة الدولي ــة منظمــة الشــرطة الجنائي ــة. ويهــدد فــوز الريســي مصداقي الســجون اإلماراتي
وقدرتهــا علــى االلتــزام بسياســاتها التــي تنــص علــى الحيــاد واحتــرام حقــوق اإلنســان، 

وعلــى أداء مهمتهــا بفعاليــة وموضوعيــة.

وإذ يديــن معهــد الخليــج للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ممارســات البحريــن، والــدول 
القمعيــة األخــرى، واســتهدافها للنشــطاء والمعارضيــن وتعريــض حياتهــم للخطــر، فإنــه 
يطالــب الــدول التــي يلجــأ إليهــا معارضــو الحكومــات بالوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة والدوليــة 

ــي ينشــدون. ــة الت ومنحهــم الحماي

كمــا يطالــب هــذه الــدول بالنظــر بعيــن اإلنســانية إلــى قضايــا طالبــي اللجــوء قبــل ترحيلهــم 
إلــى بلدانهــم التــي فــروا مــن خطــر التعذيــب والمالحقــة فيهــا.
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ــد باســتخدامها أو أي  ــه »اســتخدام للقــوة او التهدي ــي اإلرهــاب بأن ــون البحرين يعــّرف القان
وســيلة أخــرى غيــر مشــروعة تشــكل جريمــة معاقــب عليهــا قانوًنــا، يلجــأ إليهــا الجانــي تنفيــًذا 
لمشــروع إجرامــي فــردي أو جماعــي، بغــرض اإلخــالل بالنظــام العــام أو تعريــض ســالمة 

البــالد وأمنهــا للخطــر أو اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة أو أمــن المجتمــع الدولــي« 1

وقــد ســمح المشــّرع البحرينــي، باســتخدام هــذا التعريــف الفضفــاض، بحــرف التشــريع 
ــح  ــة، ومن ــات الفردي ــة للحقــوق والحري ــة الممارســة الطبيعي ــة وهــي كفال ــه األصلي عــن غايت
الســلطات األمنيــة فرصــة اســتخدام هــذا القانــون لتحقيــق غايتها فــي ممارســة الديكتاتورية 
ــة والمشــروعة تحــت ذريعــة مكافحــة  السياســية وســلب المواطنيــن مــن حقوقهــم األصيل

اإلرهــاب.

ــة  ــات الجنائي ــة التحقيق ــع لمديري ــة التاب ــم االلكتروني ــى اســتغالل قســم الجرائ ــة إل باإلضاف
للتعريفــات الفضفاضــة والغامضــة لتوجيــه االتهامــات ضــد المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان 
والناشــطين علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي. وصــارت تســتخدم تهــم كنشــر األخبــار 
ــن كذريعــة لقمــع أي شــكل مــن  ــة البحري ــل مــن هيب ــة أو الني ــة نظامي ــة هيئ ــة أو إهان الكاذب

أشــكال المعارضــة والســتهداف النشــطاء وعائالتهــم. 

يأخــذ هــذا االســتهداف أشــكااًل متعــددة مــن اعتقــاالت تعســفية، واســتدعاءات، وتعذيــب، 
وتقييــد للحريــات، واضطهــاد، وحتــى يصــل إلــى مطــاردة النشــطاء والمعارضين خــارج البالد.

1  نصوص ومواد قانون حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية في دولة البحرين

https://www.mohamah.net/law/%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-
%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-

/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9

ــة المجتمــع مــن األعمــال  ــون حماي قان
ــن ــة فــي البحري اإلرهابي
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ينــّص اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي المــادة 14 علــى أّن » لــكلِّ فــرد حــقُّ التمــاس 
ــع بــه خالًصــا مــن االضطهــاد.«2 ملجــأ فــي بلــدان أخــرى والتمتُّ

وفــي هــذا اإلطــار، ســعت األمــم المتحــدة إلصــدار معاهــدات واتفاقيــات لضمــان حقــوق 
الالجئيــن وتأميــن الحمايــة لهــم، وتكــون الــدول الموقعــة علــى هــذه االتفاقيــات ملزمــة 

ــق بنودهــا. بتطبي

تحــدد االتفاقيــة الخاصــة بوضــع الالجئيــن )اتفاقيــة عــام 1951( حقــوق األفراد الذيــن ُيمنحون 
ــة فــإّن  حــق اللجــوء ومســؤوليات الــدول التــي تســتقبل الالجئيــن. وبحســب هــذه االتفاقي
ــاد  ــرره مــن التعــرض لالضطه ــا يب ــه م ــد، وبســبب خــوف ل الالجــئ هــو » كل شــخص يوج
بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو آرائــه السياســية، 
خــارج بلــد جنســيته، وال يســتطيع، أو ال يريــد بســبب ذلــك الخــوف، أن يســتظل بحمايــة ذلــك 
البلــد، أو كل شــخص ال يملــك جنســية ويوجــد خــارج بلــد إقامتــه المعتــادة الســابق بنتيجــة 
مثــل تلــك األحــداث وال يســتطيع، أو ال يريــد بســبب ذلــك الخــوف، أن يعــود إلــى ذلــك 

البلــد.« 3

ــق  ــح اللجــوء السياســي لألشــخاص المالحقــون مــن ســلطات بالدهــم ألســباب تتعل ويمن
بممارســة حقهــم فــي حريــة الــرأي والتعبيــر أو االنضمــام لجمعيــات او أحــزاب سياســية، ويشــمل:

2 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان | األمم المتحدة 

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights

 

3 مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان | االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx

 

1. حق اللجوء السياسي

الالجــئـــــون الـســـــيـاســــيــون
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2. التزامات الدول تجاه الالجئين السياسيين

الناشــطون السياســيون الذيــن هربــوا مــن بلدانهــم األم بســبب مالحقتهــم أو خوًفــا 	 
مــن التعذيــب بســبب آرائهــم السياســية

ــر 	  ــة والممارســات الغي ــن يوثقــون االنتهــاكات الحقوقي ــون الذي الناشــطون الحقوقي
قانونيــة التــي تحــدث فــي البــالد

الضبــاط والجنــود الذيــن انشــقوا عــن جيــوش بالدهــم وهربــوا خوًفــا مــن انتقــام 	 
الســلطات

األشخاص الذين ينتمون ألحزاب سياسية أو لطوائف دينية تتعرض لالضطهاد	 

الصحافيــون والكتــاب الذيــن يكتبــون ســواء فــي الصحــف أو عبــر االنترنــت ويالحقون 	 
بســبب كتاباتهم

كمــا تنــص المــادة 28 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان علــى »الحــق في طلــب اللجوء 
السياســي إلــى بلــد آخــر هرًبــا من االضطهــاد« وتحظر تســليم الالجئين السياســيين .4

تنــص االتفاقيــة الخاصــة بوضــع الالجئيــن علــى الحقــوق التــي يحصــل عليهــا مــن ينطبــق 
عليهــم صفــة اللجــوء بحســب االتفاقيــة وبحســب بروتوكــول عــام 1976، وتعتبر هــذه الحقوق 

التزامــات يجــب علــى الــدول الموقعــة الوفــاء بهــا.

وفــي نفــس الســياق تنــص المــادة الثانيــة مــن االتفاقيــة المذكــورة أّن علــى كل الجــئ »أن 
ينصــاع لقوانينــه ]بلــد اللجــوء[ وأنظمتــه، وأن يتقيــد بالتدابيــر المتخــذة فيــه للمحافظــة علــي 

النظــام العــام.«

ويتعين على الدول المتعاقدة، بموجب هذه االتفاقية، أن: 5

تتعهد بحماية الالجئين المتواجدين على أراضيها

تعفــي الالجئيــن مــن مبــدأ المعاملــة بالمثــل، أي منــح الالجئيــن حقوقهــم بمعــزل عــن 	 
منحهــم هــذه الحقــوق مــن قبــل ســلطات بلدانهــم األم، نظــًرا ألنهــا ال تقــدم لهــم الرعايــة

4   الميثاق العربي لحقوق اإلنسان- النسخة األحدث 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html

 

5 نفس املصدر السابق 
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تتخذ تدابير مؤقتة بحق الالجئين إن اقتضت الحاجة لمصلحة األمن القومي	 

تحتــرم أحــوال الالجئيــن الشــخصية والحقــوق النترتبــة علــى ذلــك، وخصوًصــا الحقــوق 	 
المتعلقــة بمســألة الــزواج

ــة 	  ــك المســاعدة القضائي ــم، بمــا فــي ذل ــن حــق التقاضــي أمــام المحاك ــح الالجئي تمن
ــه ــوم ب ــاء مــن ضمــان أداء المحك واإلعف

تصدر أوراق ثبوتية لالجئين الذين ال يملكون وثائق سفر صالحة	 

ــة فــي إقليمهــا وثائــق ســفر تمكنهــم مــن 	  تصــدر لالجئيــن المقيميــن بصــورة نظامي
الســفر إلــى الخــارج

ــر بقصــد 	  ــد آخ ــى بل ــا، بنقــل أصولهــم إل ــا وأنظمته ــا لقوانينه ــن، وفًق تســمح لالجئي
ــه االســتقرار في

تسهل إمكانية استيعاب الالجئين ومنحهم الجنسية	 

تتعــاون مــع مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، أو أي هيئــة أمميــة أخــرى، 	 
لتســهيل اإلشــراف علــى تطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة أو لتقديــم تقاريــر إلــى الهيئات 

األمميــة المختصــة، مــن جهــة تزويدهــا بالمعلومــات والبيانــات اإلحصائيــة المطلوبــة

توافــي األميــن العــام لألمــم المتحــدة بنصــوص مــا قــد تعتمــده مــن قوانيــن وأنظمــة 	 
لتأميــن تطبيــق هــذه االتفاقيــة

تســوي الخالفــات التــي قــد تنشــأ بينهــا وبيــن دول متعاقــدة أخــرى فــي محكمــة العــدل 	 
الدوليــة إن لــم يتوفــر أي حــل آخــر

يتعين على الدول المتعاقدة أال:

تمارس أي تمييز بحق الالجئين 	 

تتخذ تدابير استثنائية بحق الجئ فقط بسبب جنسيته	 

تفــرض علــى الالجئيــن أي ضرائــب أو رســوم ماليــة مغايــرة لتلــك التــي يســددها 	 
المواطنــون

تفــرض عقوبــات علــى الالجئيــن الذيــن دخلــوا بطريقــة غيــر شــرعية طالبيــن اللجــوء إن 	 
قدمــوا أنفســهم إلــى الســلطات
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تطرد الالجئين أو تعيد الالجئين بالقوة أو »قسًرا« إلى البلد الذي فروا منه	 

 ويعتبــر حظــر العــودة القســرية هــو جــزء مــن القانــون الدولــي العرفــي، مــا يعنــي أنــه يجــب 
حتــى علــى الــدول التــي ليســت طرًفا في اتفاقية عام 1951 الخاصــة بوضع الالجئين احترام 
مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية. وفــي حــال انتهــاك هــذا المبــدأ، يحــق للمفوضيــة الســامية 
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن أن تســتجيب عبــر التدخــل مــع الســلطات المختصــة، وإن 

اقتضــت الحاجــة، أن ُتعلــم الشــعب.

يجب معاملة الالجئين مثل المواطنين على األقل في ما يتعلق بـ:

حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية ألوالدهم	 

احترام ورعاية الحقوق الفنية والملكية الصناعية	 

التقنين 	 

التعليم االبتدائي	 

اإلغاثة والمساعدة العامة	 

قانون العمل والضمان االجتماعي	 

يجب معاملة الالجئين مثل سائر غير المواطنين على األقل في ما يتعلق بـ:

الممتلكات المنقولة وغير المنقولة	 

الحق في تكوين الجمعيات من نقابات وغيرها من الجمعيات	 

العمل لقاء أجر	 

العمل الحر	 

ممارسة المهن الحرة	 

السكن	 

التعليم الذي يتخطى التعليم االبتدائي	 

الحق في التنقل وحرية اختيار مكان اإلقامة داخل البالد	 

أصــدرت المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة )االنتربــول( سياســة جديــدة لالجئيــن فــي عــام 
ــة  ــه الدول ــه ال ينبغــي إصــدار إشــعار أحمــر ضــد الالجــئ عندمــا تطلب ــى أن 2015 تنــص عل
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التــي فــّر منهــا الالجــئ فــي البدايــة.

كمــا ينــص القانــون األساســي لالنتربــول علــى تحديــد أربعــة مبــادئ أساســية تحكــم عمــل 
الوطنيــة، واحتــرام حقــوق اإلنســان، والحيــاد،  الســيادة  تنفيــذ واليتهــا:  المنظمــة فــي 

والتعــاون المســتمر والنشــط. 6

وتنــص المــادة 3 مــن القانــون األساســي لالنتربــول علــى أنــه »يحظــر علــى المنظمــة حظــًرا 
باًتــا أن تنشــط أو تتدخــل فــي مســائل أو شــؤون ذات طابــع سياســي أو عســكري أو دينــي 
أو عنصــري.« وأحــد األهــداف الرئيســية لهــذه المــادة »حمايــة األشــخاص مــن االضطهــاد.«

لكــن لــم تمنــع هــذه القوانيــن الــدول القمعيــة من إســاءة اســتخدام نشــرات االنتربــول لطلب 
اعتقــال المعارضيــن أو المطارديــن علــى خلفيــة تهــم سياســية، وقــد تمكنــت هــذه الــدول 
مــن توقيــف أشــخاص حاصليــن علــى صفــة اللجــوء – مــا يتعــارض مــع القوانيــن واألنظمــة 

الداخليــة لالنتربــول. وســيرد الحًقــا ذكــر قضيــة الالجــئ البحرينــي حكيــم العريبــي.

وتتزايــد المخــاوف مــن اســتغالل الــدول الديكتاتوريــة، وخصوًصــا فــي الخليــج، لتــرأس اللــواء 
أحمــد ناصــر الريســي6  لالنتربــول، الــذي قــد ظفــر باالنتخابــات التــي ُأجريــت فــي أواخــر 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021 خــالل االجتمــاع الســنوي للمنظمــة الدوليــة فــي اســطنبول.

ويشــكل فــوز الريســي باالنتخابــات خطــًرا علــى الالجئيــن الخليجييــن، وخصوًصــا اإلماراتييــن 
منهــم، وعلــى القانــون األساســي لالنتربــول الــذي يرتكــز علــى الحيــاد، ألنــه يعتبــر موافقــة 

دوليــة ضمنيــة علــى االنتهــاكات المرتكبــة داخــل نظــام العدالــة اإلماراتــي.

تنص المادة 21 من الدستور البحريني على أّن »تسليم الالجئين السياسيين محظور« 7

وقــد وافقــت البحريــن علــى اســتقبال الالجئيــن الذيــن فــروا مــن أفغانســتان طلًبــا للحمايــة 
بعــد تولــي طالبــان الحكــم فــي وقــت ســابق مــن العــام الحالــي. وقــد ســمحت البحريــن 
باســتقبال األفغــان الذيــن ُأجليــوا مــن العاصمــة كابــل علــى متــن الطائــرات األمريكيــة فــي 

6 اللواء أحمد ناصر الريسي هو مسؤول بارز في وزارة الداخلية افماراتية والمسؤول عن إدارة قوات األمن والسجون سيئة الصيت وذات 
السجل السيء في التعذيب الممنهج وسوء المعاملة واعتقال المدافعين عن حقوق اإلنسان. والريسي متهم من قبل مواطنين بريطانيين هما 

األكاديمي ماثيو هيدجز ومشجع كرة القدم علي عيسى أحمد بأنه أشرف على احتجازهما واالعتداء الجسدي عليهما أثناء وجودهما في بالده. 
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، يواجه الريسي العديد من الدعاوى القضائية في المملكة المتحدة والسويد والنرويج وفرنسا. 

7 دستور مملكة البحرين
)CFD3CAE6D120E3E3E1DFC920C7E1C8CDD1EDE42E706466> )mopa.gov.bh> 

 

3. دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في حماية طالبي اللجوء

4. اللجوء في الدستور البحريني
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قاعــدة »عيســى« الجويــة. 8

ووردت بعــض األخبــار التــي تزعــم منــح الســلطات البحرينيــة للجنســية البحرينيــة لبعــض 
الالجئيــن األفغــان الذيــن طلبــوا الحمايــة هرًبــا مــن طالبــان.

والمفارقــة أّن البحريــن التــي تؤمــن الحمايــة لالجئيــن األفغــان، تطلــب اســتعادة معارضيهــا 
الذيــن هربــوا مــن بطشــها وطلبــوا الحمايــة مــن ســلطات أخــرى.

8 البحرين توافق على استقبال رحالت اإلجالء األمريكية بعد امتالء العديد القطرية - الخليج الجديد 
https://thenewkhalij.co/article/240445/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-

%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%
D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8
%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%8
3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%A1-

%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9
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دراســـــــــــة الــحـــــــــاالت

1. علي هارون

الحاالت التي سّلمت للبحرين

اعتقلــت الســلطات التايالنديــة علــي هــارون فــي 13 ديســمبر/كانون األول 2014 فــي 
العاصمــة بانكــوك أثنــاء محاولتــه الصعــود علــى متــن رحلــة للخطــوط الجويــة التركيــة المتجهــة 
إلــى العــراق. ســّلمت الســلطات التايالنديــة هــارون للســلطات البحرينيــة فجــر 19 ديســمبر/

كانــون األول 2014 اســتجابة لطلبهــا عبــر االنتربــول الدولــي.

 ،)GF 151( ــة ــن الرحل ــي وقادمــون علــى مت ــان فــي مطــار بانكــوك الدول وأفــاد شــهود عي
التــي أقلــت هــارون إلــى البحريــن، أّنــه قــاوم ركــوب الطائــرة عــدة مــرات وتدحــرج مــن الســلم، 
وأّن الضبــاط الثالثــة الذيــن أرســلوا العتقالــه، وهــم: راســل جــوزف وخميــس علــي عبــد 
الرســول ومحمــد منيــر عبــد المطلــب، قــد اعتــدوا عليــه بالضــرب واللكــم والــركل علــى وجهــه 
ورأســه وكل مــكان مــن جســده قبــل تخديــره بطريقــة غيــر قانونيــة ومــن دون إشــراف طبــي، 
إلرغامــه علــى الصعــود إلــى الطائــرة وترحيلــه قســًرا إلــى البحريــن. كمــا أجبــروه علــى تنــاول 

جرعــة  مــن الحبــوب المخــدرة بطريقــة غيــر قانونيــة أثنــاء الرحلــة.
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2. علي الشويخ

وقــد ارتكــب الضبــاط هــذه االنتهــاكات األخالقيــة والقانونيــة أمــام أعيــن الشــرطة التايالنديــة 
التــي لــم تتدخــل ولــم تحــرك ســاكًنا واكتفــت بالمراقبــة والتوثيــق. 9

ــة  ــة علــى خلفي ــل الســلطات البحريني ــه مــن قب ــن بعــد مالحقت ــادر البحري وكان هــارون قــد غ
تهــم متعلقــة بمشــاركته فــي االحتجاجــات الســلمية المطالبــة بالديمقراطيــة وممارســة حقــه 
فــي التعبيــر، والحكــم عليــه بأحــكام قاســية وصلــت إلــى المؤبــد وثــالث ســنوات إضافيــة.

وقــد تعــّرض هــارون لالختفــاء القســري لعــدة أيــام، شــوِهد فيهــا فــي المستشــفى مكبــاًل 
ــا بالدمــاء، قبــل أن ُيســمح لــه باالتصــال بعائلتــه فــي 24 ديســمبر/ ومغًمــى عليــه وملطًخ
كانــون األول 2014. وأفــادت فاطمــة أّن شــقيقها قــد كشــف عــن تفاصيــل مؤلمــة العتقالــه 
أيــدي ضبــاط  علــى  تايالنــد  فــي  منهــا  أربعــة  متواصلــة،  أيــام  تســعة  لمــدة  وتعذيبــه 
تايالندييــن قبــل وصــول الضبــاط البحرينييــن الذيــن شــاركوا فــي تعذيبــه. وزاد مسلســل 
التعذيــب ســوًءا فــي البحريــن حتــى ُثِقَبــت طبلتــا أذنــي علــي وتورمــت عينــه اليســرى نتيجــة 

االعتــداءات التــي تعــّرض لهــا.  10

هاجــر علــي الشــويخ مــن البحريــن عــام 2017 ألنه كان يخشــى من انتقام الســلطات البحرينية 
بســبب نشــاط أخيــه )فيــاض الشــويخ( وبعدمــا علــم أنــه متهــم بإيــواء هاربيــن، ووصــل إلــى 

هولنــدا حيــث طلــب اللجوء فــي أكتوبر/تشــرين األول 2017.

ــرة الهولنديــة طلــب لجوئــه وســارعت بترحيلــه قســًرا إلــى البحريــن،  رفضــت منظمــة الهج
فــي أكتوبر/تشــرين األول 2018. لــم تنتظــر الســلطات الهولنديــة البــت بنتائــج الطعــن الــذي 
تقــدم بــه محامــي الشــويخ ولــم تبحــث أي خيــارات أخــرى تؤمــن الحمايــة لــه بــداًل مــن تســليمه 

 http://www.bahrainmirror.com/news/21090.html 9

 http://bahrainmirror.collegefan.org/news/21175.html 10
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للمقصلــة التــي بالــكاد اســتطاع الهــروب منهــا، كالســماح لــه بالســفر إلــى بلــد ثالــث، رغــم 
ســجل البحريــن فــي اعتقــال المعارضيــن لــدى وصولهــم إلــى مطــار المنامــة.

وفــي 20 أكتوبــر/ تشــرين األول 2018، ســّلم رجــال األمــن الهولنديــون علــي الشــويخ إلــى 
أفــراد مــن جهــاز أمــن الدولــة البحرينــي كانــوا ينتظرونــه علــى أرض المطــار. ُنِقــَل بعدهــا إلــى 
َب بقســوة وُأرِغــَم علــى التوقيــع علــى اعترافــات قســرية فــي  جهــاز التحقيقــات الجنائيــة وُعــذِّ

نيابــة الجرائــم اإلرهابيــة قبــل أن يتمكــن مــن اللقــاء أو التواصــل مــع المحامــي.

فــي 4 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018، طلــب محامــي علــي مــن النيابــة العامــة موافاتــه بــأي 
ــد أن الســلطات  ــة. بي ــراءات الجنائي ــون اإلج ــة، بمــا يتوافــق مــع قان تطــورات بشــأن القضي
ــأي معلومــات حــول اســتجوابه أو  ــه ب ــد عــن شــهرين عــن موافات ــة تمّنعــت لمــا يزي البحريني
ــه. وفــي 27  ــك مــن تطــورات بشــأن قضيت ــر ذل ــة العامــة أو غي ــه أمــام النياب ــه أو مثول نقل
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2018، مُثــل علــي مــرة أخــرى أمــام نيابــة الجرائــم اإلرهابيــة دون 
َدت فتــرة حبســه االحتياطــي. وفــي 27 ديســمبر/كانون األول 2018،  حضــور محاميــه، وُمــدِّ
مُثــل أمــام النيابــة العامــة للمــرة الثالثــة. وفــي هــذه المــرة، ســمح لمحامــي علــي بالحضــور، 
َد  ولكــن لــم ُيســمح لــه بمقابلــة موكلــه علــى انفــراد أو باإلطــالع علــى أي وثائــق. و ُمــدِّ
الحبــس االحتياطــي لعلــي شــًهرا آخــر دون أن ُتتــاح لــه أي فرصــة لالعتــراض علــى األمــر فــي 

المحكمــة. 11

وحوكــم الشــويخ تحــت قانــون حمايــة المجتمــع مــن األعمــال اإلرهابيــة الــذي ُأديــن مــن 
ــن الدوليــة وشــرعة حقــوق  ــه القواني ــم المتحــدة نظــًرا النتهاك المنظمــات الحقوقيــة واألم
اإلنســان. وفــي 28 فبراير/شــباط 2019 أصــدرت المحكمــة حكًمــا بالســجن المؤبــد وإســقاط 
الجنســية وغرامــة 500 دينــار عليــه، مــن دون أن يحّقــق القضــاء فــي شــكواه بالتعذيــب 

ــات قســرية. ــى اعتراف ــع عل ــى التوقي ــراه عل واإلك

ُأعيــَدت جنســية الشــويخ الحًقــا بأمــر ملكــي فــي 20 أبريل/نيســان 2019. لكــّن محكمــة 
االســتئناف أكــدت إدانتــه فــي األول مــن يوليو/تمــوز مــن العــام نفســه وبلــغ مجمــوع الحــكام 

الصــادرة ضــده 30 ســنة.

لــم يحــَظ الشــويخ بمحاكمــة عادلــة فــي هولنــدا، فلــم تســَع الســلطات الهولنديــة إلــى 
ــب  ــن، ورفضــت طل الحصــول علــى معلومــات صحيحــة عــن الوضــع الحقوقــي فــي البحري
لجوئــه ولــم تســمح لــه بطلــب اللجــوء والحمايــة فــي بلــد آخــر. ولــم يلــَق محاكمــة عادلــة أو 
معاملــة إنســانية فــي بلــده األم البحريــن حيــث تضطهــد الســلطات المعارضيــن وتنتقــم مــن 

/https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/9555/2019/ar 11
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3. الموقوفون في سلطنة عمان

ــة وحقــوق مواطنيهــا. ــار للقوانيــن والمواثيــق الدولي عوائلهــم مــن دون أدنــى اعتب

ســّلمت ســلطنة عمــان مجموعــة مــن المعارضيــن البحرينييــن الذيــن كانــوا يبحثــون عن تقديم 
طلبــات للجــوء والحمايــة بموجــب االتفاقيــة األمنية بيــن دول مجلس التعــاون الخليجي.12

• السيد فيصل العلوي

لــم تالحــق الســلطات البحرينيــة الســيد فيصــل العلــوي لتهمــة متعلقــة بــه فــي بــادئ األمــر، 
بــل الحقتــه ألّن أخــاه الســيد محمــود كان المتحــدث الرســمي عــن مجموعة العســكريين الذين 
توجهــوا بلباســهم العســكري إلــى دوار اللؤلــؤة بعــد مجــزرة الخميــس الدامــي، مســتنكرين 
الممارســات الوحشــية لســلطات البحريــن بحــق المعتصميــن الســلميين النائميــن عنــد الفجــر 
فاضطــر للفــرار مــن البحريــن تــارًكا عملــه وعائلتــه وزوجتــه وأطفالــه بعــد تلقيــه تهديــدات 

بســجنه وفصلــه مــن العمــل والتعــرض ألهلــه إذا لــم يفصــح عــن مــكان أخيــه.

بعــد شــهر مــن توقيــع االتفاقيــة األمنيــة بيــن دول الخليــج، كان الســيد فيصــل العلــوي 
يتلقــى عالجــه فــي ســلطنة عمــان، وكانــت حالتــه الصحيــة حرجــة مــا دفعــه ليحجــز تذكــرة 

12 االتفاقية األمنية لدول مجلس التعاون الخليجي هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون المني بين دول المجلس. في تشرين 
الثاني/نوفمبر2010، وافق وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي على تحديثها وتطويرها وأصبحت هذه االتفاقية سارية المفعول، في 

27 كانون األول/ديسمبر 2013، بموجب المادة 46 بعد انضمام البحرين إليها. لكّن األحكام القانونية الغامضة الواردة فيها تثير القلق، ألنها 
تسمح للدول األعضاء أن تستخدم هذه االتفاقية لقمع حرية التعبير وتقويض حقوق المواطنين والمقيمين في الخصوصية. كما أنها تعطي 

لحكومات الدول الموقعة عليها ذريعة قانونية أخرى للقضاء على المعارضة، حيث تنّص إحدى المواد على مواجهة التدخل في الشؤون الداخلية 
لدول مجلس التعاون األخرى، وقد ُتستخدم هذه المادة لتجريم انتقاد دول الخليج أو حكامها )كما حصل في مارس/آذار 2011 عند دخول قوات درع 

الجزيرة إلى البحرين(. إضافة إلى أنها أخضعت تبادل البيانات الخاصة والمعلومات الشخصية للمواطنين والمقيمين لرغبة وزير الداخلية. 
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للســفر إلــى أيرلنــدا لمواصلــة عالجــه. وقبــل موعــد ســفره بيــوم واحــد اعتقلتــه الســلطات 
العمانيــة وســّلمته إلــى البحريــن.

تعــّرض الســيد فيصــل لالختفــاء القســري لمــدة 25 يوًمــا، ولــم تعــرف عائلتــه أي معلومــات 
عــن مــكان أو ظــروف اعتقالــه، وللحرمــان مــن الرعايــة الطبيــة المالئمــة والحصــول علــى 

ــر علــى االعتــراف بالتهــم المنســوبة إليــه. أدويتــه وللتعذيــب أثنــاء التحقيــق معــه وُأجِب

ــم تتجــاوب معــه،  ــب العــالج عــدة مــرات لكــن ســلطات الســجن ل ــوي طل حــاول الســيد العل
وطلبــت منــه دفــع مبلــغ 180 دينــاًرا للعــالج الخــاص لكنهــا لــم توفــر لــه العــالج الــالزم رغــم 

ــوب. ــغ المطل تدهــور وضعــه الصحــي ودفعــه المبل

• صادق الشعباني

ســّلمت الســلطات العمانيــة الفنــان صــادق الشــعباني للســلطات البحرينيــة فــي 27 ينايــر/
كانــون الثانــي 2014 عــن طريــق عناصــر تابعــة للمخابــرات العمانيــة، وتعــرض لالختفــاء 
القســؤي لمــدة 19 يوًمــا قبــل ان تتلقــى عائلتــه اتصــااًل منــه مدتــه دقيقــة ونصــف فقــط.

ــل فــي ســلطنة عمــان لمــدة  ــه فــي فبراير/شــباط 2014 أّن الشــعباني اعُتِق وأفــادت عائلت
19 يوًمــا بحــوزة رجــال أمــن بحرينييــن تابعيــن لجهــاز »االنتربــول«، وقــد اقتيــد إلــى مركــز 

التحقيقــات فــور وصولــه إلــى البحريــن فــي 15 فبراير/شــباط 2014. 13

واجــه الشــعباني تعذيًبــا شــديًدا منــذ وصولــه إلــى مبنــى التحقيقــات الجنائيــة وصــل إلــى 
ســتة عشــر ســاعة متواصلــة فــي اليــوم األول لوصولــه. وزعــم الشــعباني أّن المــالزم )فــواز 
الصميــم( قــام وآخريــن بمعاملتــه معاملــة مهينــة وحاطــة بالكرامــة وتعريضــه ألنــواع مختلفــة 

 http://bahrainmirror.collegefan.org/news/13632.html 13
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مــن التعذيــب الجســدي والنفســي، منهــا: الضــرب والــركل والصعــق الكهربائــي والتحــرش 
الجنســي وتهديــده باالعتــداء علــى زوجتــه وأفــراد عائلتــه. ونتــج عــن التعذيــب آالم جســدية 

ونفســية رافقــت الشــعباني لفتــرة طويلــة.

وأفــاد الشــعباني أّن المحققيــن حاولــوا مســاومته لتوريــط أشــخاص أبريــاء لتخفيــف التعذيب 
ــاء تواجــده فــي  ــة المالئمــة أثن ــة الصحي ــه. وقــد تعــرض الشــعباني للحرمــان مــن الرعاي عن

الســجن مــا أدى إلــى تدهــور وضعــه الصحــي.

ــرى الجنائيــة علــى صــادق الشــعباني  وفــي 28 أبريل/نيســان 2014 حكمــت المحكمــة الكب
بالســجن خمســة ســنوات علــى خلفيــة مــا ُعــِرف بقضيــة »تمــرد البحريــن«. وقد ُأطِلق ســراحه 

فــي 14 فبراير/شــباط 2018 بعــد قضائــه الحكــم.

• حسن رضي البقالي

حســن البقالــي هــو أحــد المواطنيــن الذيــن الحقتهــم اللســطات البحرينيــة لســنوات طويلــة. 
اعُتِقــَل البقالــي أكثــر مــن مــرة كان آخرهــا قبــل انــدالع االحتجاجــات الســلمية المطالبــة 
ــم يلبــث أن عــاد اســمه  ــه ل ــام األولــى لالحتجاجــات لكّن ــه فــي األي ــة وُأفــِرَج عن بالديمقراطي
علــى الئحــة المطلوبيــن للســلطات بعــد الهجــوم الدامــي علــى المعتصميــن فــي دوار 

ــؤة. اللؤل

وقــد تعــّرض منــزل حســن البقالــي عشــرات المــرات للمداهمــة غيــر القانونية والتي تشــوبها 
الكثيــر مــن التجــاوزات القانونيــة، قبــل أن يتمكــن مــن مغــادرة البــالد طلًبــا للحمايــة واللجــوء. 
لكــّن الســلطات العمانيــة احتجزتــه فــي شــباط/فبراير 2016 أثنــاء عبــوره البــالد لطلــب تأشــيرة 

دخــول إلــى ألمانيــا.

تواصلــت عائلــة البقالــي مــع الســفارة العمانيــة فــي البحريــن وناشــدتها إيقــاف تســليم ابنها 
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نظــًرا للخطــر الــذي ينتظــره ويهــدد حياتــه، لكــّن الســلطات العمانيــة لــم تتجــاوب مــع مطالــب 
العائلــة والنشــطاء وســلمته للســلطات البحرينيــة.

واجــه البقالــي شــتى أنــواع التعذيــب الشــديد والممنهــج، بمــا فيــه النــوم علــى األرض دون 
ســرير أو وســادة لمــدة تزيــد عــن العاميــن والضــرب فــي مناطــق مختلفــة مــن جســده الــذي 

أدى لنقلــه إلــى المستشــفى جــراء تدهــور وضعــه الصحــي.

باإلضافة إلى التعذيب النفسي وتهديده بتلفيق قضايا سياسية لعائلته وزوجته.

ويمضــي المعتقــل حســن البقالــي أحكاًمــا بالســجن تصــل ألكثــر مــن 100 ســنة علــى خلفيــة 
تهــم سياســية وفــي قضايــا كيديــة بعــد محاكمــات ال تراعــي أدنــى معاييــر المحاكمــة العادلة. 
كمــا ُحِكــَم عليــه بإســقاط الجنســية قبــل أن يعيدعــا المــر الملكــي الصــادر فــي نيســان/أبريل 

.2019

عبــد اإللــه الماحــوزي، أحــد المعارضيــن للســلطات البحرينيــة ولــه نشــاط سياســي وإعالمــي 
فعــال فــي انتقــاد الســلطات وسياســاتها القمعيــة وتســليط الضــوء علــى االنتهــاكات 

ــب فــي البــالد. ــة التــي ُترَتَك ــر العادل والممارســات غي

زجــت وزارة الداخليــة البحرينيــة باســمه فــي قضيــة قتــل خطــأ بعــد وفــاة 13 شــخًصا آســيوًيا 
جــراء حريــق فــي كانــون الثاني/ينايــر 2013، وطلبــت مــن منظمــة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة 
)االنتربــول( القبــض عليــه. لكــّن المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى أصــدرت فــي آذار/مــارس 
ــر أّن وزارة الداخليــة البحرينيــة  ــراءة الماحــوزي مــن تهمــة »القتــل الخطــأ«، غي ــا بب 2014 حكًم
ــه بســبب نشــاطه السياســي واإلعالمــي  ــاء رفــع طلــب القبــض علي ــف نفســها عن ــم تكّل ل

م للبحرين الحاالت التي لم ُتَسلَّ

1. عبد اإلله الماحوزي
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2. حكيم العريبي

المعــارض للســلطات البحرينيــة.

وعنــد وصــول عبــد اإللــه الماحــوزي وعائلتــه إلــى مطــار فرانكفــورت فــي تموز/يوليــو 2014، 
اعتقلتــه الشــرطة األلمانيــة بعــد تقدمــه بطلــب اللجوء السياســي مــع عائلته وُعــِزَل عن عائلته 

واحُتِجــَز فــي الســجن خــارج المطــار، وصــّرح الحًقــا أّن الشــرطة األلمانيــة عاملتــه كالمجرميــن.

نجحــت المســاعي الراميــة لوقــف تســليم الماحــوزي إلــى البحريــن والســماح لــه بطلــب 
اللجــوء السياســي فــي ألمانيــا بعــد أن توّصلــت الســلطات األلمانيــة إلــى اّن القضيــة ضــد 
ــه هــو بســبب نشــاطه  الماحــوزي كيديــة وطلــب الســلطات البحرينيــة مــن االنتربــول اعتقال
ــدم رفــع  ــى ع ــة عل ــة البحريني ــم إصــرار وزارة الداخلي ــوزي برغ ــق ســراح الماح ــارض. ُأطِل المع

ــر. ــة هــذا التقري ــه لــدى االنتربــول حتــى لحظــة كتاب طلــب اعتقال

حكيــم العريبــي العــب منتخــب كــرة القــدم البحرينــي، حكمــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة، 
غيابًيــا، بســجنه 10 ســنوات علــى خلفيــة هجــوم علــى مركــز شــرطة الخميــس، برغــم أنــه كان 
مشــارًكا فــي إحــدى المباريــات التــي كانــت ُتنَقــل مباشــرة علــى شاشــة تلفزيــون البحريــن.

وتمكــن العريبــي مــن الوصــول إلــى أســتراليا وطلــب اللجــوء السياســي فيهــا، واســتغّل 
وجــوده بعيــًدا عــن أيــدي الســلطات البحرينيــة لتســليط الضــوء علــى االنتهــاكات التــي 
ارتكبتهــا البحريــن ضــد الرياضييــن، وخصوًصــا مزاعــم تــورط الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل 
خليفــة باعتقــال الرياضييــن المعارضيــن وتعذيبهــم والفشــل فــي حمايتهــم، بصفتــه رئيــس 

االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم.

ســافر العريبــي مــع زوجتــه إلــى تايالنــد فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018 واعتقلتهمــا 
الشــرطة التايالنديــة، التــي كانــت تنتظــر العريبــي علــى أرض المطــار، بنــاء علــى نشــرة 
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االنتربــول الحمــراء الصــادرة ضــده بطلــب مــن البحريــن.

وحــازت قضيــة العريبــي علــى انتبــاه اإلعــالم الدولــي بعــد الحملــة التــي قادهــا معهــد الخليــج 
للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان والمنظمــات الحقوقيــة البحرينيــة واألســترالية والدوليــة 
والجســم الرياضــي األســترالي، وجهــود قائــد المنتخــب األســترالي الســابق كريــغ فوســتر 

وســعيه لتدخــل االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم والفيفــا.

حاولــت كال الســلطات البحرينيــة والتايالنديــة تســريع عمليــة ترحيــل العريبــي إلــى البحريــن، 
ــاءت بالفشــل بعــد تدخــل الســلطات األســترالية وطلبهــا بإرجــاع العريبــي  لكــّن جهودهمــا ب

إلــى أراضيهــا بنــاء علــى تعهدهــا حمايتــه بموجــب حصولــه علــى اللجــوء السياســي.

أمضــى حكيــم العريبــي أكثــر مــن 70 يوًمــا فــي الســجن فــي تايالنــد، قبــل أن تتكلــل الجهــود 
الحقوقيــة والرياضيــة والدبلوماســية بالنجــاح وتســحب تايالنــد قضيــة تســليمه للبحريــن 

وتســمح لــه بالعــودة إلــى أســتراليا.

تســتفيد البحريــن مــن اتفاقيــة تســليم المطلوبيــن المعقــودة بيــن حكومــات بعــض الــدول 
ــن الذيــن  ــادي رقــم 29 لســنة 1972، لتطلــب تســليمها المعارضي ــة المرســوم االتح العربي
ــة  ــى دول ــا لألمــن أو ســعًيا للوصــول إل ــة أخــرى إمــا طلًب ــدان عربي ــوا البــالد ولجــأووا لبل ترك

أخــرى. 14

تنــص المــادة الثانيــة مــن االتفاقيــة المذكــورة »يكــون التســليم واجًبــا إذا لشــخص المطلــوب 
تســليمه مالحًقــا أو متهًمــا أو محكوًمــا عليــه فــي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا...«

ــة  ــم السياســية« وتركــت للدول وتشــترط المــادة الرابعــة أن »ال يجــري التســليم فــي الجرائ
الجريمــة سياســية مــن عدمــه، ونصــت  كــون  التســليم ســلطة تقديــر  إليهــا  المطلــوب 
االتفاقيــة علــى اســتبعاد بعــض الجرائــم مــن مفهــوم الجريمــة السياســية حتــى ولــو كانــت

 لهــا صبغــة سياســية، وجعلــت التســليم فيهــا وجوبًيــا فــي جميــع األحــوال كجرائــم االعتــداء 

14 نص اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية
https://www.mohamah.net/law/%d9%86%d8%b5-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-

%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%85%d9%8a%d9%86-

/%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7

 

توقيف المعارضين البحرينيين في الدول العربية
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علــى الملــوك والرؤســاء والجرائــم اإلرهابيــة. 15

وبمــا أن البحريــن تســتفيد مــن التعريفــات الفضفاضــة التــي تحويهــا التشــريعات المحليــة 
ــة – كمــا أســلفنا، فإنهــا تســتغل  ــة المجتمــع مــن األعمــال اإلرهابي ــون حماي وخصوًصــا قان
التهــم المفبركــة ضــد المعارضيــن لتطلــب مــن الــدول العربيــة تســليمهم حــال الوصــول إليهــا 

أو منعهــم مــن دخــول أراضيهــا، رغــم حمــل بعضهــم لجنســيات أجنبيــة.

وتفيــد معلومــات معهــد الخليــج أّن الســلطات البحرينيــة قــد عممــت أســماء المعارضيــن 
ــا. ــول أراضيه ــوا مــن دخ ــة لُيمَنع ــدول العربي ــى ال ــا عل ــن لديه المطلوبي

منعــت مصــر شــخصيات حقوقيــة ودبلوماســية وأكاديميــة معارضــة مــن دخــول أراضيهــا، كان 
بينهــا الدكتــور علــي الديــري.

فــي عــام 2012، أوقفــت الســلطات الســورية الناشــط البحرينــي موســى عبــد علــي فــي 
مطــار دمشــق.

ــب  ــى طل ــاء عل ــن فــي الســنوات الســابقة بن ــن البحرينيي ــد م ــراق، أوقــف العدي وفــي الع
الحكومــة البحرينيــة.

وفــي لبنــان، أوقفــت الســلطات بعــض الناشــطين والمعارضيــن البحرينييــن عنــد وصولهــم 
مطــار بيــروت.

15 موانع وموجبات تسليم املجرمني أو املطلوبني مبوجب االتفاقية بني بعض الدول العربية 

8a%d9%a8%d8%88%d9%84%d9%b7%d8%85%d9%84%d9%a7%d8%-85%8a%d9%d9%84%d9%b3%aa%d8%https://hhslawyers.com/ar/blog/%d8

/a9%8a%d8%d9%a8%d8%b1%d8%b9%d8%84%d9%a7%d8%-84%d9%88%af%d9%d8%84%d9%a7%d8%-86%8a%d9%d9%a8%d8%-86%%d9
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االتـفـــاقــيـة األمــنـيـة لـدول مـجــلـــس 
الـتـعـاون الـخـلـيـجـي

ينــص الفصــل الخامــس مــن االتفاقيــة األمنيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى 
»تســليم األشــخاص الموجوديــن فــي إقليمهــا، الموجــه إليهــم اتهــام، أو المحكــوم عليهــم 

ــا.« 16 ــدى أي منه مــن الســلطات المختصــة ل

لذلــك، تقــوم الــدول الخليجيــة بتســليم المطلوبيــن ألي دولــة مــن دول مجلــس التعــاون 
ــب أو  ــة سياســية وســيتعرض لخطــر التعذي ــى خلفي ــوب عل ــو كان المطل ــى ل ــي، حت الخليج

االعتقــال التعســفي أو المحاكمــة غيــر العادلــة. 

وكانــت قطــر قــد ســّلمت 4 معارضيــن بحرينييــن للســلطات األمنيــة البحرينيــة فــي عــام 
2011، كان أحدهــم محمــد ســهوان الــذي قضــى فــي الســجون البحرينيــة بســبب التعذيــب 
ــن السياســيين. كمــا ســلمت، فــي  ــة المعتقلي ــذي تعتمــده الســلطات لمعاقب الممنهــج ال
عــام 2017،  المعــارض الســعودي محمــد العتيبــي لســلطات بــالده عندمــا كان يحــاول مغــادرة 

قطــر لطلــب اللجــوء السياســي.

لكــّن قطــر  أقــرت قانــون اللجــوء السياســي17  عــام 2019 الــذي يمنح المعارضيــن لحكوماتهم 
حــق طلــب اللجــوء السياســي فــي قطــر ويحظــر تســليمهم لدولهــم األم، بحســب المــادة 58 

مــن الدســتور القطري .18
16 نص االتفاقية االمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

https://gulfpolicies.org/attachments/old/article/1658/%D9%86%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A
%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%84%20

%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf

 

17   التفاصيل الكاملة لـ«قانون اللجوء السياسي« في قطر 
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%
D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80%22%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88

%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D
8%B3%D9%8A%22-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1

 
18 نص الدستور القطري الجديد

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/4/16/%d9%86%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9
%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8

%af
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كمــا تمنــع اإلمــارات والســعودية والكويــت المعارضيــن البحرينييــن مــن دخــول أراضيهــا بنــاء 
علــى طلــب الســلطات البحرينيــة.

المعارضــون والنشــطاء البحرينيــون ممنوعــون مــن زيــارة أي دولــة خليجيــة، وُيعَتقلــون عنــد 
محاولتهــم دخــول المطــارات الخليجيــة.
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ربطــت الشــرطة الخليجيــة المنظومــة األمنيــة لــدول المجلــس، حيــث مــن أهــم أعمالهــا تبــادل 
المعلومــات األمنيــة بيــن دول المجلــس بمــا يتعلــق بالمطلوبيــن أمنًيــا والمجرميــن، وذلــك 
بعــد بنــاء هيــكل تنظيمــي وقاعــدة بيانــات متكاملــة، وتــم إرســال 5 مندوبيــن مــن كل دولــة 
خليجيــة يباشــرون أعمالهــم علــى أكمــل وجــه فــي مقــر الشــرطة الخليجيــة فــي أبــو ظبــي. 

19وتعمــل الشــرطة الخليجيــة علــى تحديــث »قائمــة ســوداء« معنيــة بمنــع المطلوبيــن مــن 

المــرور بيــن دول المجلــس بشــكل مســتمر، وإيجــاد اتصــال مباشــر مــع المنظمــات الدوليــة 
المشــابهة مثــل االنتربــول األوروبــي واآلســيوي.

19 هذا هو عمل »الشرطة الخليجية« ومقرها أبوظبي
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/gulf/2017/04/03/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%87%D9%8A-

%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8
%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%8

-2%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
 

الشرطة الخليجية
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خــارج  المعارضيــن  مالحقــة  معارضــة 
الدوليــة للقوانيــن  البحريــن 

طلــب بعــض المعارضيــن للســلطات البحرينيــة الحمايــة واللجــوء فــي بلــدان أخــرى هرًبــا مــن 
مالحقــة ســلطات بالدهــم. غيــر أّن الســلطات البحرينيــة لــم تــأُل جهــًدا الســتعادة المعارضيــن 
ــا فــي هــذا  ــة. وقــد فّصلن ــر العادل لالنتقــام منهــم وتعريضهــم للتعذيــب والمحاكمــات غي

التقريــر بعًضــا مــن المالحقــات التــي يتعرضــون لهــا خــارج حــدود بالدهــم.

تتعــارض هــذه المالحقــات مــع المــادة الثالثــة مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان التــي 
تنــص علــى أّن »لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة والحرية وســالمة شــخصه«20 ، والمادة الخامســة 
التــي تنــص علــى عــدم جــواز »إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
ــة بالكرامــة«21 ، والمــادة التاســعة التــي تنــص علــى عــدم جــواز »اعتقــال  الالإنســانية أو الحاطَّ

أي إنســان او حجــزه أو نفيــه تعســًفا« . 22

كمــا تتعــارض مــع الفقــرة األولــى مــن المــادة التاســعة مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
والسياســية التــي تنــص علــى أّن » لــكل فــرد حــق فــي الحريــة وفــى األمــان علــى شــخصه. 
وال يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســًفا. وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إال ألســباب 
ينــص عليهــا القانــون وطبًقــا لإلجــراء المقــرر فيــه«23  والمــادة التاســعة عشــرة التــي تكفــل 

حريــة التعبيــر واعتنــاق اآلراء دون مضايقــة . 24

20 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان | األمم المتحدة 

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights

 

21 نفس المصدر السابق 

22 نفس المصدر السابق 

23 مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان | العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

 

24 نفس املصدر السابق 
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وعّرضــت هــذه المالحقــات المطلوبيــن الذيــن تمكنــت الســلطات البحرينيــة مــن اســتعادتهم 
إلــى التعذيــب واالعتقــال التعســفي والمحاكمــات غيــر العادلــة مــا يتنافى مع كافــة المواثيق 

والعهــود الدولية.



التوصيات

يوصي معهد الخليج للديمقراطية وحقوق اإلنسان:

• منظمة الشرطة الجنائية الدولية )االنتربول(:

o اتخــاذ كافــة اإلجــراءات لضمــان عــدم اســتغالل الــدول الديكتاتوريــة للوائحهــا لمالحقــة 
الالجئين

o اتخــاذ خطــوات جديــة وعاجلــة إلنفــاذ سياســاتها الخاصــة بحقــوق اإلنســان وااللتــزام 
بالحيــاد

اللــواء الريســي  تــورط رئيســها الحالــي  o إجــراء تحقيــق داخلــي مســتقل بمزاعــم 
التحقيــق مــع  المتناســبة  الالزمــة  اإلجــراءات  واتخــاذ  بالتعذيــب 

o اتخــاذ إجــراءات جديــة لضمــان عــدم تدخل اإلمــارات العربية المتحدة بقــرارات االنتربول 
او التأثير عليها بعد اســتالم الريســي لرئاســة المنظمة

• المجتمع الدولي والدول التي تستقبل الالجئين:

o اتخــاذ كافــة اإلجــراءات التــي تؤمــن الحمايــة لطالبــي اللجــوء الذيــن ينشــدون الحمايــة 
مــن ســلطات بالدهــم الديكتاتوريــة

o إجــراء التحقيقــات الالزمــة قبــل التجــاوب مــع مطالــب الــدول القمعيــة بتســليم 
الالجئيــن لضمــان أن ال تكــون لهــذه الطلبــات خلفيــات سياســية

o الضغــط علــى البحريــن والــدول والديكتاتوريــة األخــرى لتحســين الحالــة الحقوقيــة 
ــن ــاد المواطني ــد الضطه ــا ووضــع ح فيه



• االتحاد األوروبي:

o محاســبة هولنــدا كدولــة عضــو فيــه ســّلمت طالــب لجــوء وأعادتــه لبلــده األم حيــث 
َب ومــا زال رهــن االعتقــال ُعــذِّ

o مطالبــة الــدول التــي ســّلمت طالبــي اللجــوء بالضغــط علــى البحريــن إلطــالق 
ســراحهم

• الحكومة البحرينية:

o إيقاف مالحقة المعارضين خارج البالد وعائالتهم

o إطــالق ســراح جميــع المعتقليــن السياســيين وســجناء الــرأي فــي ســجون المملكــة 
فــوًرا ودون شــروط

o تنفيذ إصالحات قضائية جدية وعاجلة لضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين



 مسؤول عن إدارة
 قوات األمن

 والسجون سيئة
الصيت

 المفتش العام في وزارة
الداخلية اإلماراتية

 متهم باإلشراف على
 اعتقال وتعذيب
 المعتقلين في

السجون اإلماراتية

 متهم باإلشراف على
 اعتقال مواطنين

 بريطانيين واالعتداء
الجسدي عليهما

 يهدد مصداقية
 يهدد قدرتها علىالمنظمة

 االلتزام بسياسة الحياد
 واحترام حقوق اإلنسان

 يهدد قدرتها على
 أداء مهمتها بفعالية

 يعتبر موافقة ضمنيةوموضوعية
 على االنتهاكات

 المرتكبة في نظام
العدالة اإلماراتي

 يشكل خطًرا على
 الالجئين الخليجيين

وخصوًصا اإلماراتيين

 يواجه العديد من
 الدعاوى القضائية

 في المملكة المتحدة
 والسويد والنرويج
 وفرنسا، بحسب
صحيفة الغارديان

أحمد ناصر  اللواء 
يـــــســــــي لــــــــــــر  ا

فوزه برئاسة االنتربول



ء لــلــجـــــو ا
 في البحرين 

 المادة 21 من الدستور
 البحريني تنص على أن

 تسليم الالجئين
السياسيين محظور

 تالحق المعارضين
في الخارج

 عممت أسماء المعارضين
 على الدول العربية ليمنعوا

من دخول أراضيها

 وافقت البحرين على
 استقبال الجئين أفغان
 بعد تولي طالبان حكم

أفغانستان

منع

لكنها

 منعت شخصيات
 حقوقية وسياسية
 وأكاديمية بحرينية
 معارضة من دخول

أراضيها

 أوقف العديد من
 البحرينيين المعارضين
في السنوات الماضية

 أوقف عدة ناشطين
 ومعارضين في

مطار بيروت

 أوقفت الناشط موسى
 عبد علي في مطار

دمشق في عام 2012

منع

مــصـــر

ســــوريـــا

ــانالــعـــراق لـبـنـ



ء لــلــجـــــو ا
 في البحرين 

 المادة 21 من الدستور
 البحريني تنص على أن

 تسليم الالجئين
السياسيين محظور

 تالحق المعارضين
في الخارج

 عممت أسماء المعارضين
 على الدول العربية ليمنعوا

من دخول أراضيها

 وافقت البحرين على
 استقبال الجئين أفغان
 بعد تولي طالبان حكم

أفغانستان

منع

لكنها

 منعت شخصيات
 حقوقية وسياسية
 وأكاديمية بحرينية
 معارضة من دخول

أراضيها

 أوقف العديد من
 البحرينيين المعارضين
في السنوات الماضية

 أوقف عدة ناشطين
 ومعارضين في

مطار بيروت

 أوقفت الناشط موسى
 عبد علي في مطار

دمشق في عام 2012

منع

مــصـــر

ســــوريـــا

ــانالــعـــراق لـبـنـ



الحياة في  الحق  فرد  لكل   :3  المادة 
والحرية وسالمة شخصه

 المادة 5: ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب
 وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو

الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة

 المادة 9: ال يجوز اعتقال أي إنسان أو
حجزه أو نفيه تعسًفا

 المادة 9: لكل فرد الحق في الحرية وفي
 األمان على شخصه و ال يجوز توقيف
 أحد أو اعتقاله تعسًفا. وال يجوز حرمان
عليها ينص  إال ألسباب  حريته  من   أحد 

القانون وطبًقا لإلجراء المقرر فيه

 المادة 19: لكل إنسان حق في اعتناق آراء
 دون مضايقة. و لكل إنسان حق في حرية

التعبير

 اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان

 العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية



الحياة في  الحق  فرد  لكل   :3  المادة 
والحرية وسالمة شخصه

 المادة 5: ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب
 وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو

الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة

 المادة 9: ال يجوز اعتقال أي إنسان أو
حجزه أو نفيه تعسًفا

 المادة 9: لكل فرد الحق في الحرية وفي
 األمان على شخصه و ال يجوز توقيف
 أحد أو اعتقاله تعسًفا. وال يجوز حرمان
عليها ينص  إال ألسباب  حريته  من   أحد 

القانون وطبًقا لإلجراء المقرر فيه

 المادة 19: لكل إنسان حق في اعتناق آراء
 دون مضايقة. و لكل إنسان حق في حرية

التعبير

 اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان

 العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية

 اتخاذ خطوات جدية وعاجلة إلنفاذ سياساتها الخاصة
بحقوق اإلنسان وااللتزام بالحياد

 إجراء تحقيق داخلي مستقل بمزاعم تورط رئيسها
 الحالي اللواء الريسي بالتعذيب واتخاذ اإلجراءات

الالزمة المتناسبة مع التحقيق

 اتخاذ إجراءات جدية لضمان عدم تدخل اإلمارات العربية
 المتحدة بقرارات االنتربول او التأثير عليها بعد استالم

الريسي لرئاسة المنظمة

 اتخاذ كافة اإلجراءات لضمان عدم استغالل الدول
الديكتاتورية للوائحها لمالحقة الالجئين

 اتخاذ كافة اإلجراءات التي تؤمن الحماية لطالبي اللجوء
الذين ينشدون الحماية من سلطات بالدهم الديكتاتورية

 إجراء التحقيقات الالزمة قبل التجاوب مع مطالب الدول
 القمعية بتسليم الالجئين لضمان أن ال تكون لهذه الطلبات

خلفيات سياسية

 الضغط على البحرين والدول والديكتاتورية األخرى لتحسين
الحالة الحقوقية فيها ووضع حد الضطهاد المواطنين

الجنائيــة  الـــشرطة   مـــنظمة 
(االنــتــربـــول )الـــدولــيـــــة 

 المجتمــع الدولــي والــدول  
ــل الالجئيــن  التــي تـسـتـقـبـ

 يــوصــــي  مـــعـــهــــد  الــخــــلــيــج
للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان

 الـتـوصـــيـات
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 إيقاف مالحقة المعارضين
 إطالق سراح جميع المعتقلينخارج البالد وعائالتهم

 السياسيين وسجناء الرأي في
ودون فوًرا  المملكة   سجون 

شروط

 تنفيذ إصالحات قضائية
لضمان وعاجلة   جدية 
لجميع عادلة   محاكمة 

المتهمين

 محاسبة هولندا كدولة عضو فيه سّلمت طالب لجوء
َب وما زال رهن االعتقال وأعادته لبلده األم حيث ُعذِّ

بالضغط اللجوء  طالبي  سّلمت  التي  الدول   مطالبة 
على البحرين إلطالق سراحهم

االتـحــــاد األوروبـــــي

البـحـريـنـيـــة الـحــكـومـــة 

 الـتـوصـــيـات
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