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 :خلفية
 

 علي محمد جعفر أحمدسم: الا

 9937ديسمبر/ كانون األّول  99تاريخ الميالد: 

 2022 الثاني/ كانون يناير 22تاريخ االعتقال: 

 جدحفصالمنطقة: 

سنوات +  90حبس بالأحكام مؤبد + حكم  5قضايا، مجموعها ) 3محكوم في  :األحكام القضائية
 (سنوات 7حبس بالحكم 

وآالم  ،يعاني من مضاعفات تعرضه للضرب على الصدر، ومن هشاشة العظامالحالة الصحّية: 
 .مستمرة في الظهر والرجل ناتجة عن إصابات، باإلضافة إلى ضعف البصر

 

سرًا ّلا بعد استرداده قمن البحرين إلى إيران ولم يعد إلى البحرين إ سافر أحمد جعفر 2102في سنة 
 اإلنسان حقوقل األوروبية المحكمة من قرار صدور رغم التي سلامته سلطاتها إلى السلطات البحرينية من صربيا

إعادة أن تتم ب على أساس وعود من السلطات البحرينية 2122يناير/ كانون الثاني  22في  ،iترحيله بوقف
قضايا من بينها ثالثة تهم في حوادث حصلت أثناء  6، وكانت في حينها محاكمته في القضايا التي أدين فيها
" الذي الشحاي اّلماراتي الشرطي قتلب مثل تهمة "المشاركة 2102و 2102تواجده خارج البحرين بين عاَمي 

، ابيًا في القضايا الستة وهو خارج البحرينوقد حوكم غي .أو ما ُيعرف بقضية "سرايا األشتر" 2102 قتل سنة
 01أحكام بالسجن المؤبد وحكم بالسجن  2وصدرت بحقاه األحكام عن المحكمة الكبرى الجنائية من بينها 

سنوات، وأحكام إسقاط الجنسية ترافقت مع كل األحكام الستة. تما إعادة جنسيته ّلحقًا في إحدى القضايا مماا 
عادة جنسيته بالمطلق.يعني ضمنًا إسقاط أحكا  م تجريده من الجنسية في كل القضايا وا 

ُبَعيد اعتقاله، ُأِخذ  سنة. 24إلى البحرين وكان يبلغ من العمر قسريا اعتقل أحمد جعفر فور وصوله 
 جنس أوًّل إلى مبنى التحقيقات الجنائية حيث تم التحقيق معه وبقي فيه لمداة يوم كامل، ثما نقل إلى توقيف

زي إلى سجن جو المركتما نقله  إلى أنأسبوعين الحوض الجاف حيث تما إبقاءه في العزل اّلنفرادي لمداة 
 رقم غرفةال (2) عنبرال (02) مبنىأواًّل، ثما نقل إلى الالمخصص لعزل السجناء  (2)واحتجازه في المبنى رقم 



مع معتقلين جنائيين متهمين بالمخدرات واّلغتصاب وغيرها من الجرائم التي على أساسها اعترض أحمد  (0)
 في نفس المبنى حيث يوجد معتقلين سياسيين. (0)على احتجازه معهم وطالب بنقله إلى العنبر 

 

تصريح مسؤول الرصد والتوثيق في منتدى البحرين لحقوق االنسان حسين نوح حول 
 :يم المعتقل أحمد جعفرقضية تسل

 

 من الصادر القرار نتائج تأخذ أن الصربية السلطات من نأمل كنا بحريني حقوقي مدني كمجتمع"
 السلطات تجعل القرار تجاوز نتيجة ولكن اّلعتبار، بعين ترحيله بوقف اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة
 بشكل ربيةالص السلطات مسؤوليتها تتحمل التي جعفر أحمد بحق الواقعة اّلنتهاكات في تتمادى البحرينية

 ونطالب المعاملة، وسوء القاسي للتعذيب بتعريضه تسببت معارض سياسي لالجئ تسليمها نتيجة فهي أولي؛
 حرينيةالب السلطات على والضغط جعفر أحمد الرأي سجين بحق خطأها تصحيحب الصربية الخارجية وزارة

 ".صربيا إلى إعادته أو عنه لإلفراج

 

 :الجنائيينالمعتقلين حادثة ضربه أثناء نقله إلى زنزانة 
 6، رافقه 2122فبراير/ شباط  01بتاريخ  (0) رقم غرفةال (2) عنبرال (02) مبنىاللى أثناء نقله إ

سيتم  هنقل المعتقل. وبعد معرفة أحمد بأن عملية عناصر شرطة، أحدهم كان يحمل جهاز كاميرا بيده ويصوار
جنائيين، اعترض على األمر فقوبل اعتراضه بالضرب المبرح على مختلف أنحاء جسده  سجناء احتجازه مع

ية لم واآلخر يمني الجنس "صداام"وعلى صدره بشكل أخص من ِقَبل عنصَرين من الشرطة الستة أحدهم يدعى 
 لمبنى. اميرات المراقبة المنتشرة في ايذكر اسمه، وذلك على مرأى الكاميرا التي كان يصوار فيها عنصر آخر وك

تجاجًا ضرابه عن الطعام احإ، فأعلن تدهور حالته الصحية حينها إلىضربه المبرح على الصدر  ىأدا 
/ فبراير 22الخاصة بتاريخ  تحقيقال وحدة وعلى إثرها حضرت ،على ما تعراض له وتقدام بشكوى حول األمر

 وحدةبمن ِقَبل الطبيب الشرعي الخاص  هفحص وتما  ،الجالهمة خالدكان من ضمنها وكيل النيابة  2122 شباط
نها  إلى استمع وكيل النيابة ولكن لم يتلقى أي عالج. تحقيق وتصوير آثار اإلصابات على جسدهال أقواله ودوا

لب منه بعناصر شرطة السجن وط يصطدم واداعى أناه يؤياده وأناه حريص على حقوقه واكتفى بنصحه بأن ّل



 وأخذ الزباري محمد النيابة وكيل حضر التالي اليوم في. التوقيع على أقواله، فوقاع عليها أحمد دون أن يقرأها
نها ثما طلب منه أن يوقاع ناها فعاًل نفس أعليها، فوقاع أحمد عليها أيضًا دون أن يقرأها، معتقدًا  أقواله أيضًا ودوا

 األقوال التي أدلى بها.

ي وقاع استنادًا إلى مستند األقوال الذ "صداام"القاضي بأناه متاهم بضرب الشرطي  أثناء محاكمته أخبره
عليه والذي جاء فيه أناه يعترف بأناه هو من اعتدى على الشرطي وليس العكس. بناًء على ذلك، اكتشف أحمد 
لته افتراًء ِمن مجني عليه  أن قد تما إيهامه بأناه وقاع على أقواله في حين كان فعلياًا يوقاع على أقوال ملفاقة حوا

بعد طول مطالبة من قبله ومن قبل عائلته ومحاميته )التي عيانتها له المحكمة( تما إبراز الفيديو إلى جاٍن. و 
ولكن القاضي لم يأخذها بعين اّلعتبار، بينما أدلى عناصر الشرطة بأنا أحمد ضرب  الذي ُيظهر وقائع الحادثة

ًا بأناه ك ه أيضًا، فاعترض أحمد على تلك اإلدّلءات محتجا كن ان مكبال اليدين والرجلين ولم يالشرطي وعضا
ؤكد ييقدر حتاى أن يدافع عن نفسه من ضربات الشرطي، وطالب بإبراز األدلاة ولكن لم يتم تقديم أي دليل 

 إدّلءات عناصر الشرطة.

ة الطرف اآلخر وفقدانه لألدلاة،  ة أصدرت المحكمرغم ثبوت إدّلءات أحمد بالفيديو المصوار، وضعف حجا
في يوليو/ تموز  سنوات 2حكمها على أحمد بالسجن لمداة  قاضي جاسم العجالنئية برئاسة الالكبرى الجنا

در ومن المفترض أن يصوكان ذلك الحكم السابع بحقاه، وهي أقصى عقوبة في مثل هذه القضايا، ، 2122
 .2122نوفمبر/ تشرين الثاني  21حكم اّلستئناف في هذه القضية بتاريخ 

 

 :األحكام التعسفية
في القضايا الستة األولى التي كان قد حوكم بها غيابياً وصدرت على أساسها بحقاه أحكام عن المحكمة 
الكبرى الجنائية، بعد اعتقاله تما إجباره على التوقيع على طلب اّلستئناف، فاستؤنفت تلك األحكام. قامت 

، ولم يتم فيها بالسجن المؤباد غيابياً محكمة اّلستئناف بتعيين محاٍم وكيل عن أحمد في ثالثة قضايا كان حكم 
التعرف على محاميه في تلك القضايا أو اّللتقاء به بتاتًا ولم يعرف اسمه ولم يره أبدًا ألناه لم تمكين أحمد من 

يترافع مباشرةً في المحكمة أثناء جلسات المحاكمات. ثما أصدرت محكمة اّلستئناف قراراتها بتأييد جميع األحكام 
سقاط جزء من حكم، هو إحدى قرارت تجريده من الجنسية مماا يعني إعادة جنسيته إ ىيابية، ما عدالستة الغ

 إليه بالمطلق رغم ورود قرار اسقاط جنسية في كل األحكام الستة الغيابية.

 



 :حالة التضييق المستمر
ن رغم تزويده بالمال من ِقَبل عائلته، إذ كا "الكانتين"لم يكن يسمح له بشراء المالبس من  :المالبس

-Tمدنية مثل الـ وحتى مالبسثوبين آخرين يقتني فقط بدلة سجن واحدة، بينما يسمح لباقي المعتقلين باقتناء 
shirt ،وحديثًا ُسِمح له باقتناء بدلتين غير قطنييتين ومن نسيج رديئ، إحداهما صغيرة المقاس وّل بديل لها .
البدلتين ّل تناسب وضعه الصحي إذ إنا حالة هشاشة العظام لديه تستوجب أن يرتدي مالبس سميكة وِكال 

تؤمان له الدفئ. طلبت عائلته بأن يسمح لها بإدخال معطف له إلى السجن ولكن لم يسمح لها بذلك رغم تأكيدها 
. كما حاول أن يشتري حذاًء من على هذا المطلب لألمانة العامة للتظلمات وللمؤسسة الوطنية لحقوق اّلنسان

ه ُيسمح )ُيذَكر بأنا  كانتين السجن فلم يجد حذاًء بمقاس قدميه ولم يسمح لعائلته بإدخال حذاء مناسب له.
 شهر(.يشتري لهم حاجياتهم من الكانتين مراة واحدة في ال كل زنزانة لكيللمعتقلين بانتداب واحدًا منهم فقط عن 

من الكانتين بعكس باقي المعتقلين، وكان يتلقاى فقط الوجبة راء الطعام يسمح له بشلم يكن  :الطعام
ياًا أحيانًا. حديثًا سمح له بالشراء من الكانتين  المقدامة من إدارة السجن والتي تكون ذات جودة غير مالئمة صحا

 مراة واحدة في الشهر.

لت إدارة السجيسمح للمعتقلين باقتناء كتابين. يملك أحمد كتاب قرآن فقط  :الكتب ن بأناه يملك ولكن سجا
ن أردت أن تحصل على غيرهما فعليك أن تتنازل  كتابين، وحين يطالب بكتاب آخر ُيجاب: "أنت تملك كتابين وا 

 عن أحدهما". كما يمنع عليه من شهرين بأن يشتري أقالمًا.

لهم اّلتصال بعائالتهم  تتيح( التي creditsيسمح للمعتقلين بشراء وحدات اّلتصال الهاتفي ) :االتصال
بشرائها إلى قبل فترة وجيزة، ومع ذلك ما زال يتم حرمانه دقيقة أسبوعيًا، بينما كان ّل يسمح ألحمد  21لمداة 

 من اّلتصال أحيانًا رغم امتالكه لوحدات اّلتصال.

مد أحاتصل مسؤول في إدارة السجن يدعى حميد فرج بعائلة المعتقل  2122في شهر أكتوبر  :المال
عند اعتقاله. طلب العنصر في أمن السجن يملكه أحمد كان بحوزته  جعفر طلب منهم استالم مبلغ من المال

علي فرحان من أحمد تعبئة مستند لكي يسلامه إلى حميد فرج كإجراء روتيني لتسليم النقود، ولكن لم يقم فرحان 
على ذلك ما زالت النقود في حوزة إدارة  بتسليم المستند إلى المسؤول فرج من غير أي سبب واضح، وبناءً 

 ا بذلك. المسألة ولم يتم السماح لهحل السجن ولم ُتسلَّم للعائلة. حاولت العائلة التواصل مع حميد فرج من أجل 

 

 :حالته الصحية



ما زال يعاني من تداعيات تعراضه للضرب على صدره من ِقَبل الشرطي : مضاعفات ضربه على صدره
أصبح يعاني من تورام وتشواه في الجهة اليسرى من الصدر. طالب بالعالج لصدره على مدى تسعة ، إذ "صداام"

حيث عاينه أخيرًا طبيب السجن  2122نوفمبر/ تشرين الثاني  02أشهر ولم يلقى أي تجاوب حتى تاريخ 
لم تسمح إدارة و  وطلب نقله إلى المستشفى، فُاجِرَيت له صورة شعاعية في مركز القلعة المخصص للمعتقلين،

 السجن بعرضه على أخصائيين في مستشفى السلمانية.

وآّلم مستمرة نتيجة إصابة في الظهر : يعاني أحمد من مشكلة هشاشة في العظام هشاشة العظام
باإلضافة إلى ضعف في النظر. يحتاج بشكل ُمِلح لتلقي عالج لعظامه من ضمنها  وكسر قديم في رجله،
تما نقله إلى سجن جو المركزي، أعطي آخر سرير متبقاي في الزنزانة ويصادف موقعه  عالج فيزيائي. منذ أن

لف أنحاء آّلمًا شديدة في مخت ذلك مماا ّل يالءم هشاشة عظامه فيسباب له)جهاز تبريد الهواء( مقاباًل للمكياف 
سرير في لابأن يتبادل معه  جسده مضافة إلى آّلم الظهر والِرجل. وّل يقبل أي أحد من نزّلء الزنزانة اآلخرين

 موقع آخر مالءم لحالته.

دارة السجن ّل تتجاوب لمطالبافهو ، لوضع بصره: أماا بالنسبة ضعف النظر ته يحتاج لنظاارات طباياة وا 
 وعائلته بتأمين النظارات وّل بتأمين أي عالج ّلزم لعينيه.

العنبر  (02)في المبنى ( 0): ُبَعيد احتجازه في الزنزانة رقم المخاطرة بحياته في فترة انتشار كورونا
 ( 2رقم )

كان بعض المعتقلين معه في الزنزانة مصابين بفايروس كورونا، ومع ذلك لم يتم  -التي ما زال محتجزًا فيها-
 عزلهم عن باقي المعتقلين، مماا عراض حياة أحمد للخطر.

 

 :الشكاوى المقّدمة
 2بتاريخ  تظلماتلل العامة األمانةتقدمت عائلته بالشكوى عدة مرات ولدى عدة جهات ابتداًء من 

التي لم تلقى منها أي نتيجة إيجابية، ومن ثم إلى المؤسسة الوطنية لحقوق اّلنسان.  2122مارس/ آذار 
ال الهاتفي لحق باّلتصطالبت بأن يتم عرضه على أطباء أخصائيين والسماح له باقتناء المالبس والكتب وا

مثلما يسمح لباقي المعتقلين. ولكن كل ما حصل عليه من بعد تقديم تلك الشكاوى كان معاينة طبية مرة واحدة 
 في صائيأخ معخاللها بأن يتم تأمين موعد طبي له  دعِ وُ لم يقدام له أي عالج فيها ولكن  السجن، عيادة في

 يحصل ذلك. ولم ،المستشفى



أكتوبر/ تشرين  26عائلة بشكوى ثانية لدى المؤسسة الوطنية لحقوق اّلنسان بتاريخ عادت وتقدمت ال
ل   سلمان روضةفي المؤسسة  الشكاوى والرصد والمتابعة لجنة رئيسة، حضر خاللها كل من 2122األوا
اتها توصي. أكدت العائلة خالل لقاءها معهم على الشاعر عبدالعزيز خالدونائب رئيس المؤسسة  ،العرادي

جاع النقود التي استر باإلضافة إلى المطالب المستجدة مثل  السابقة التي لم تنفذ ولم تؤخذ جديًا بعين اّلعتبار
 ، فوعدوها بأن يلتقوا بأحمد في اليوم التالي للنظر في مسألته.يملكها أحمد من إدارة السجن

هاتفيًا من المؤسسة الوطنية لحقوق تلقت العائلة اتصاًّل  2122نوفمبر/ تشرين الثاني  16بتاريخ 
ولإلفادة بنتائج  2122نوفمبر/ تشرين الثاني  20اّلنسان ُأعطوا من خالله موعدًا للقاء اللجنة مجددًا بتاريخ 

 رلمانالب في نائبال ومسلا  حمدهم أوفي موعد اللقاء اجتمعت العائلة بأعضاء من المؤسسة  الزيارة األولى.
المؤسسة  في الشكاوى والرصد والمتابعة لجنة رئيسة العراديسلمان  روضةالمؤسسة و  مجلس مفوضي وعضو

يمان و  أعلموهم بأنا  ،دينا عبداهلل اللظي العضو في المؤسسة محاميةالو رئيسة قسم الشكاوى في المؤسسة  عليا 
 22ساعة إلفادتهم بالنتيجة النهائية حول الشكاوى المقدامة. ثما بتاريخ  24ستتواصل معهم بعد  المؤسسة

 خالدو  العرادي روضة، اتصلت المؤسسة بالعائلة هاتفيًا وأعلمتهم بنتائج زيارة 2122نوفمبر/ تشرين الثاني 
تلك  تجاءو  ،السجن إدارة إلى ،والمرافق والدكتور مال اهلل الحمادي رئيس لجنة زيارة أماكن اّلحتجاز الشاعر
 جميعها سلبية وهي كالتالي: النتائج

بية طبالنسبة للعالج: اكتفت إدارة السجن بالقول بأناه يجب إجراء فحص ألحمد قبل وصف نظارة  -
 .له، وأناه يتلقى حقه بالعالج

جواباً على ذلك، ردات العائلة بأناها لم تطالب بعالج عينيه فقط بل طالبت أيضاً بالعالج لمرض هشاشة 
فلم  ،من قبل منتسبي الجهاز األمني في السجن على الصدر تعراضع للضربالعظام لديه وتبعات 

 تلقى أي تجاوب على ذلك خالل اّلتصال.

أن تدخل وّل حاجة للعائلة ب’ الكانتين’وجد مالبس في قالت إدارة السجن بأناه يبالنسبة للمالبس:  -
 له المالبس من خارج السجن.

كانت قد ها أنا و  ذات جودة رديئة وّل تناسب مقاسه، فردات العائلة بأنا المالبس المتوفارة في الكانتين
انتين، فإناها كد في الأعلمت أحمد سلاوم في لقائها معه أناه إذا توفارت مالبس بمقاسات كبيرة تناسب أحم

جاوب كما لم تحصل العائلة على أي ت ن يصل الدور بالشراء للمبنى الذي يتواجد فيه أحمد.تنفذ قبل أ
 .لها الصحية لحاجتهبالنسبة للمطلب بتوفير معطف ألحمد نظرًا 



زميله في  أخبر عائلته بأنا  2122نوفمبر/ تشرين الثاني  24وفي اّلتصال األخير مع أحمد بتاريخ 
الزنزانة الذي انتدب لكي يشتري الحاجيات للباقين اشترى له حذاًء تبيان أناه صغير المقاس، وّل يعلم 

 من فيها ِنعمُ إن كان من الممكن تبديله أو استرجاع ثمنه بحال عدم وجود البديل، بعد تجربة سابقة له 
يومًا رغم  22ه يسمح لهم بالشراء مراة كل كما أعلم عائلته بأنا  رد بدلة كانت صغيرة المقاس. أوتبديل 

 .أناه من المفترض أن يكون مراة كل شهر

 بالنسبة للكتب: ردات إدارة السجن بأناها توفار الكتب للمعتقلين من إدارة األوقاف الجعفرية. -

دخال كتاب دعاء واحد لم يحظى به في السجن، كما حرم من اقتناء فردات العائلة بأنا أحمد طلب ا
تاج حوقالت أنا األمر ّل يلكه إّلا بحال التنازل عن القرآن، كتاب إضافي إلى كتاب القرآن الذي يمأي 

 كل هذا التعقيد.

بالنسبة لنقله إلى زنزانة أخرى: ردات إدارة السجن بأناه ّل يمكن نقله إلى زنزانة أخرى )إذ كان قد  -
ة أنا طالب وعائلته بنقله من زنزانة معتقلين جنائيين إلى زنزان  أحكامه ة معتقلين سياسيين( بحجا

 ب سبع سنوات.فهي ما يقار  يطالب بنقله إليهاطويلة المداة بينما أحكام المحتجزين في الزنازين التي 

حين أخبرته عائلته بهذا الجواب، ردا أحمد بأنا األمر غير صحيح وأنا هناك معتقلين سياسيين محكومون 
 والزنازين التي يطالب باّلنتقال إليها.سنة حبس في المباني  21بما يفوق 

أماا بالنسبة للنقود: لم تتلقاى العائلة أي رد من المؤسسة حول طلب استرجاع النقود التي يملكها  -
 .إدارة السجن عندأحمد والمحتجزة 

رئيسة مع  بهدف التكلم بعد تلقاي الرد األخير منهاخمس مراات بالمؤسسة هاتفيًا اتصلت العائلة وقد 
 ، وكان يأتي الرد بأناه ّل يمكن التكلام معها.عليإيمان  قسم الشكاوى
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