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المؤشر الشهري

استمر تدهور األوضاع الحقوقية في البحرين في شهر فبراير/شباط لـ 
2018؛ حيث تم رصد 1105 انتهاكا جسيما لحقوق اإلنسان في الفترة 
1 – 2018/02/28، توزعت بين االعتقال التعسفي، والمداهمات  بين 
للمنازل، والمحاكمات غير العادلة، وقمع االحتجاجات السلمية، وتقييد 
حرية التنقل، ومنع صالة الجمعة، والمواد اإلعالمية المحرضة على خطاب 
المعاملة، واإلصابات،  القسري، والتعذيب وسوء  الكراهية، واالختفاء 
والمعتقد. الدين  حرية  وانتهاك  الممتلكات،  مصادرة  أو  وإتالف 

وفي الوقت الذي تجاوز فيه تعداد االنتهاكات في شهر فبراير/شباط بـ 
110 انتهاكا عن الشهر الماضي، توزعت أرقام االنتهاكات وفق التالي: 83 
حالة اعتقال تعسفي، 31 حالة اختفاء قسري، 97 مواطنا صدرت بحقهم 
أحكام تعسفية بينها 10 أحكام باإلعدام مابين درجة االستئناف والتمييز، 
اعالمية تحرض على خطاب  374 مادة  حالة تعذيب وسوء معاملة،   16
الكراهية، 76 مداهمة مخالفة للقانون للمنازل والمنشآت السكنية، 51 
قمع للتجمعات السلمية، وتعرض 290 موقوفا أو متهما للعرض أمام 
القضاء بسبب محاكمات تطال حرية التعبير والتجمع السلمي، وانتهاك 
حرية التنقل عبر استمرار الحصار األمني على منطقة الدراز لليوم 617، 
وفرض اإلقامة الجبرية على أعلى مرجعية دينية للمسلمين الشيعة في 
البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم لليوم 280 بدون حكم قضائي أو 
قرار إداري، وانتهاك حرية الدين والمعتقد عبر منع شعيرة صالة الجمعة 
في الدراز 4 مرات خالل شهر فبراير/شباط ما يرفع الرقم إلى 85 حالة 

الخالصة الرقمية
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المؤشر الشهري

منع منذ 2016، و16 اصابة بسبب قمع التجمعات السلمية، و7 حاالت 
مصادرة للمتلكات بخالف القانون، و 4حاالت إتالف للمتلكات.

وفي الوقت الذي شهدت فيه البحرين 513 فعالية احتجاجية خالل شهر 
860 رغم  العام  بداية  الفعاليات االحتجاجية منذ  بلغ تعداد  فبراير/شباط 
تعداد  بلغ  فيما  يوما،   1246 لـ  الشامل  السلمي  التجمع  استمرار حظر 
االعتقاالت التعسفية منذ بداية العام 204 حالة،  و580 مواطنا مسقطة 
للمنازل  مداهمة   214 و   ،2012 منذ  سياسية  ألسباب  جنسياتهم 
والمنشآت السكنية بخالف القانون منذ بداية العام أيضا، فيما بلغ تعداد 
االنتهاكات الكلي خالل شهري يناير وفبراير 2100 انتهاك لحقوق اإلنسان.
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المؤشر الشهري

9 أطفال، وفي الوقت  83 حالة اعتقال تعسفي بينهم  لقد تم رصد 
الذي بدء فيه أول أسبوع من شهر شباط بحملة مداهمات تم رصد 76 
إذن  إبراز  القانون وبدون  السكنية بخالف  للمنازل والمنشآت  مداهمة 
قبض وبطريقة تنشر الرعب لدى المواطنين تعرض 46 مواطنا لالعتقال 
تعسفي  اعتقال  حالة   23 إلى  اضافة  المداهمات،  أثناء  التعسفي 
المحكمة،  قاعة  الدولي،  البحرين  مطار  التالية:  األماكن  بين  توزعت 
الجاف أثناء زيارة معتقل آخر(، كما  منشئة حكومية )سجن الحوض 
تم رصد استمرار انتهاك حرية التنقل عبر استمرار الحصار األمني على 
أعلى مرجعية  الجبرية على  اإلقامة  617، وفرض  لليوم  الدراز  منطقة 
قاسم  عيسى  الشيخ  الله  آية  البحرين  في  الشيعة  للمسلمين  دينية 

لليوم 280 بدون حكم قضائي أو قرار إداري.

وفي الوقت الذي استمرت فيه السلطات األمنية بانتهاك حرية الدين 
4 مرات خالل شهر  والمعتقد عبر منع شعيرة صالة الجمعة في الدراز 
فبراير/شباط ما يرفع الرقم إلى 85 حالة منع منذ 2016، تم رصد 290 
مواطنا بحرينيا متهما أو تعرضوا للتوقيف في النيابة العامة والعرض 
على القضاء البحريني ألسباب تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي؛ 

حيث تم عرض 179 مواطنا في يوم واحد فقط هو 12 – 02 – 2018.

االعتقاالت التعسفية 
والمداهمات وتقييد حرية التنقل
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كما تم رصد 374 مادة اعالمية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض 
على الكراهية ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيين 
 122 التالي  عبر  توزعت  فبراير/شباط،  خالل  البحرينيين  والمواطنين 
مادة اعالمية في الصحافة الرسمية، و 252 مادة عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، واستمر الصحفيون التالية أسمائهم في نشر مواد الكراهية: 
فيصل الشيخ، فريد حسن، منى مطوع، سعيد الحمد، سوسن الشاعر.

الصحافة  في  الكراهية  على  المحرضة  اإلعالمية  المواد  توزعت  وقد 
الرسمية عبر التالي: 16 مادة في جريدة األيام البحرينية، و49 مادة في 
صحيفة أخبار الخليج البحرينية، و 12 مادة في جريدة البالد البحرينية، و45 

مادة في صحيفة الوطن البحرينية.

خطاب الكراهية
374 مادة اعالمية
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المؤشر الشهري

كما تم رصد ارتفاع عدد المحكومين تعسفيا في هذا الشهر حيث بلغ 
نساء  أربع  بينهم  تعسفية  ألحكام  تعرضوا  بحرينيا  مواطنا   97 الرقم 
حيث   2018/02  /  21 و   1 تاريخ  في  ذروتها  وبلغت  أطفال،  خمسة  و 
الكلي  األحكام  مجموع  وبلغ  التاريخين،  في  متكررة  حالة   26 رصد  تم 
وثالثة  سجن  سنة   762 كالتالي:  الصادرة  التعسفية  األحكام  لكافة 
أشهر، و64,248 دينار بحريني ما يعادل 170,872 دوالر أمريكي تقريبا 
مجموع الغرامات المالية، و 42 حكم باسقاط الجنسية وهو ما يرفع عدد 
10 أحكام إعدام  06 /11 /2012، و  580 منذ  المسقطة جنسياتهم إلى 
8 منها أنهت مرحلة االستئناف، و 2 أنهت مرحلة التمييز وبات الحكم 
نهائيا وباتا وهي للمواطنين: ماهر عباس الخباز، وحسين إبراهيم علي 

حسين المرزوق.

السياسي  العمل  حرية  تنتهك  التي  المحاكمة  جلسات  استمرت  كما 
لزعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان باإلضافة إلى اثنين من 
سلطان،  حسن  الشيخ  هم:  البرلمانية  الوفاق  لكتلة  السابقين  النواب 
2018/02/19؛  بتاريخ  السادسة  الجلسة  وعلي مهدي األسود، عبر عقد 
المدمج  القرص  احضار  العامة  النيابة  من  المحكمة  هيئة  فيها  وطلبت 
الذي يحتوي على المكالمة األساسية بين الشيخ علي سلمان ورئيس 
الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم، والتي أقر ضابط البحث 
والتحري بأنَّ المكالمة مسجلة بالكامل بحسب اقراره في محضر النيابة 
عندما قدم شهادته، وتم تأجيل النظر في الطلب إلى الجلسة السابعة 

المحاكمات
غير العادلة
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المؤشر الشهري

في 2018/03/01، في الوقت الذي أكد فيه الشيخ علي سلمان خالل 
الجلسة الخامسة بأنَّ التسجيالت الصوتية التي استخدمت كأدلة اتهام 

بتهمة التخابر مع قطر هي مجتزأة بشكل أدى لتحريف مدلوالتها.

وفي 22 - 02 - 2018 أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى حكمها بالسجن 5 
سنوات ضد نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان ونائب األمين 
سجن  في  التعذيب  النتقاده  اإلنسان  لحقوق  الدولية  للفيدرالية  العام 
بحريني والغارات الجوية السعودية في اليمن. ُتضاف العقوبة الجديدة 
إلى عقوبة سابقة بالسجن عامين، فضال عن مواجهة رجب أصال تهم 

متصلة بتعبيره السلمي.

وأيدت محكمة االستئناف العسكرية في 2018/02/21 األحكام الصادرة 
للتعذيب  المدنيين   الضحايا  فيها  تعرض  واحد،  17 مدنيا وجندي  بحق 
وسوء المعاملة، حيث انعقدت ثالث جلسات استئناف في 10 و 14 و 
2018/01/31، من دوت التحقيق في شكاوى التعذيب بينها 11 انتهاكا 
من  والحرمان  القسري  واالختفاء  الكهربائي  بالصعق  التعذيب  وهي: 
النوم واالستحمام والضرب المبرح والعزل االنفرادي، وكانت المحكمة 
العسكرية قد أصدرت في 2017/12/25 حكما باإلعدام على 5 مدنيين 
)عضو  الحقوقي  الناشط  بينهم:  القضية  هذه  في  واحد  وجندي 
المتغوي،  محمد  الوفاق(  جمعية  في  اإلنسان  وحقوق  الحريات  دائرة 
قاسم(  عيسى  للشيخ  الشخصي  )المرافق  االتصاالت  ومهندس 

السيد علوي حسين.
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المؤشر الشهري

التفصيل  حسب  وهي  معاملة،  وسوء  تعذيب  حالة   16 رصد  تم  كما 
التالي: 7 حاالت حرمان من العالج في السجن بينهم امرأة هي المعتقلة 
البقية فهم: حسين  أما  القديم،  البالد  الله من منطقة  فوزية ماشاء 
الحلواجي،  خليل  عشر،  االثنا  عبد  حسن  خميس،  آل  علي  رضا،  علي 
السيد رضا علي، محمد أحمد من أبو قوة، باإلضافة إلى تعرض ثالثة 
فؤاد  أحمد  السيد  وهم:  التعذيب  إلى  باإلعدام  محكومين  مواطنين 
العبار، علي العرب، أحمد الماللي، كما تعرض للتعذيب أيضا المعتقل 

حسن الزرقي من منطقة المنامة.

التالية  المعتقلين  تعرض  رصد  تم  فقد  المعاملة،  بسوء  يتعلق  وفيما 
أسمائهم إلى ذلك، وهم: علي فرهود، وسلمان محمد ناصر، وكليهما 
أبوصيبع،  منطقة  من  هاشم  حسن  والسيد  النويدرات،  منطقة  من 

وفاضل جعفر ربيع تم تحويله للعزل االنفرادي وحرمانه من الزيارة.

للمتلكات  حاالت مصادرة   7 و  ممتلكات،  اتالف  حاالت   4 رصد  تم  كما 
 -  02  5،12- ومنها في  األمنية،  األجهزة  فيها  تورطت  القانون  بخالف 
2018 تم مصادرة 3 سيارات، وبعض الممتلكات ألحد المواطنين الذين 
رصد  تم   2018  -  02  -  14 القانون، وفي  بخالف  منزلهم  مداهمة  تم 

مصادرة ممتلكات شخصية ومن بينها مكبر صوت.

التعذيب وسوء المعاملة 
وإتالف الممتلكات
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المؤشر الشهري

كما تم رصد 31 حالة اختفاء قسري لمواطنين من 14 منطقة بحرينية 
بينهم عالم دين شيعي، تصدرها ثالثة مواطنين اختفو قسريا ألكثر من 
50 يوما وهم: علي حسين جاسم من منطقة الدراز، تعرض لالختفاء 
تعرض  النويدرات،  من  إسماعيل  وسلمان  يوما،   57 لمدة  القسري 
المنامة  العاصمة  يوما، وعباس رحمة من   52 القسري لمدة  لالختفاء 

تعرض لالختفاء القسري لمدة 50 يوما.

11 مواطنا بحرينيا  30 يوما  فيما بلغ تعداد المختفين قسريا ألكثر من 
وهم: حسين حميد مدن من منطقة الدراز 41 يوما، وجعفر القاسم من أبو 
صيبع 37 يوما، بينهم 7 مواطنين اختفو قسريا لمدة 36 يوما وهم: خليل 
إبراهيم الدرازي، حمزة فؤاد الشهابي، جاسم اإلسكافي، جواد الرمل، 
غيث محمد، أحمد محمد فالح، أنور حسين حبيب، من المناطق التالية: 
النويدرات. دمستان، سار، سماهيج،  أبو صيبع،  القديم،  البالد  الدراز، 

كما بلغ تعداد المختفين قسريا ألكثر من 20 يوما 14 مواطنا وهم: السيد 
قاسم جليل، حسن محمد علي، حسن مهدي اإلسكافي، السيد علي مجيد 
الماجد، السيد مصطفى هاشم الموسوي، محمد عبد الله كويد، السيد 
مصطفى  هاشم  السيد  شيعي(،  دين  )رجل  الموسوي  هاشم  عدنان 
الموسوي، حسن السطيح، السيد بهاء هاشم الموسوي، أنور مشيمع، 
حبيب عبد الواحد حبيب الفردان، حسن أحمد منصور، هادي عبد اإلمام.

اإلختفاء القسري
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من  مواطنان  القسري:  لالختفاء  التالية  األسماء  تعرض  رصد  تم  كما 
يوما،   18 قسريا  لالختفاء  تعرض  هاشم  أيمن  السيد  وهما:  الدراز 
17 يوما، فيما تعرض فاضل عبد الله أحمد من  وفاضل عباس لمدة 

الدير لالختفاء القسري لمدة 16 يوما.
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جدول
االختفاء القسري

 تاريخالعمرالمنطقةاإلسمالرقم
االختفاء

 التاريخ
النهائي

 عدد أيام
االختفاء

1812/15+الدرازعلي حسين جاسم1
57 يوما201702/10

1812/20+النويدراتسلمان إسماعيل2
52 يوما201702/10

50 يوما1801/0902/28+المنامةعباس رحمة3

1812/31+الدرازحسين حميد مدن4
41 يوما201702/10

37 يوما1801/2202/28+أبوصيبعجعفر القاسم5

36 يوما1801/2302/28+الدرازخليل إبراهيم الدرازي6

36 يوما1801/2302/28+الدرازحمزة فؤاد الشهابي7

 البالدجاسم اإلسكافي8
36 يوما1801/2302/28+القديم

 البالدجواد الرمل9
36 يوما1801/2302/28+القديم

36 يوما1801/2302/28+الدرازغيث محمد10

36 يوما1801/2302/28+دمستانأحمد محمد فالح11

36 يوما1801/2302/28+سارأنور حسين حبيب12

34 يوما1801/2502/28+سماهيجحسن موسى13

32 يوما1801/0902/10+النويدراتمنصور الدوالبي14
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 تاريخالعمرالمنطقةاإلسمالرقم
االختفاء

 التاريخ
النهائي

 عدد أيام
االختفاء

28 يوما1801/2602/23+الديرالسيد قاسم جليل15

28 يوما1802/0102/28+عاليحسن محمد علي16

 البالدحسن مهدي اإلسكافي17
القديم

27 يوما1801/2302/19+

27 يوما1801/2302/19+باربارالسيد علي مجيد الماجد18

26 يوما1801/2302/18+الدرازالسيد مصطفى هاشم الموسوي19

 سترة -محمد عبدالله كويد20
واديان

26 يوما1802/0202/28+

 السيد عدنان هاشم الموسوي21
)رجل دين شيعي(

25 يوما1801/2302/17+الدراز

25 يوما1801/2302/18+الدرازالسيد هاشم مصطفى الموسوي22

 البالدحسن السطيح23
25 يوما1801/2302/18+القديم

25 يوما1801/2502/19+الدرازالسيد بهاء هاشم الموسوي24

25 يوما1802/0102/26+الديهأنور مشيمع25

25 يوما1802/0302/28+سارحبيب عبدالواحد حبيب الفردان26

23 يوما1801/2802/20+صددحسن أحمد منصور27

21 يوما1802/0702/28+الديههادي عبداإلمام28

18 يوما1802/1002/28+سارالسيد أيمن هاشم29

17 يوما1801/2302/09+الدرازفاضل عباس30

16 يوما1802/0802/24+الديرفاضل عبدالله أحمد31
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المنطقة االسم الرقم

الدير محمد رمضان عيسى علي حسين 1

الدير حسين علي موسى 2

السهلة الشمالية ماهر عباس الخباز 3

العكر سلمان عيسى سلمان 4

محمد رضي عبدالله سترة 5

محمد إبراهيم طوق سترة 6

المعامير حسين إبراهيم علي حسين المرزوق 7

المنامة السيد أحمد فؤاد العبار 8

كرباباد حسين علي مهدي 9

القرّية السيد رضا خليل جعفر إبراهيم 10

الرفاع مبارك عادل مبارك مهنا 11

المحكومون باإلعدام
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المنطقة االسم الرقم

المالكية السيد فاضل عباس حسن رضي 12

الدراز السيد علوي حسين علوي حسين 13

الدراز محمد عبدالحسن أحمد المتغوي 14

سند السيد مرتضى مجيد رمضان علوي السـندي 15

بني جمرة الشيخ حبيب عبدالله حسن علي الجمري 16

بني جمرة الشيخ ميثم عمران الجمري 17

القرّية عبدالمحسن صباح عبد المحسن 18

دمستان حسين عبدالله راشد 19

باربار علي حكيم العرب 20

البالد القديم أحمد عيسى الماللي 21

كرانة موسى عبدالله موسى 22
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المؤشر الشهري

مقارنة االنتهاكات

االعتقاالت التعسفية
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المؤشر الشهري

28272625242322212019181716151413121110987654321

الموقوفون والمتهمون على خلفية قضايا سياسية

المحكومون تعسفيا
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المؤشر الشهري

خطاب الكراهية

374

28
اإلقامة الجبرية

4

290
الموقوفون والمتهمون

97

28
حرية التنقل

منع صالة الجمعة

16
اإلصابات

7
مصادرة الممتلكات

16
التعذيب وسوء المعاملة

51
قمع اإلحتجاجات السلمية

31
اإلختفاء القسري

4

76
المداهمات للمنازل

83
اإلعتقاالت التعسفية

إتالف الممتلكات

المحكمون تعسفيًا

حصيلة االنتهاكات



19

المؤشر الشهري

المداهمات للمنازل والمنشآت السكنية

8
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4

2

0
28272625242322212019181716151413121110987654321



االعتقاالت
التعسفية

الموقوفون
والمتهمون

التعذيب
وسوء المعاملة

المداهمات
للمنازل

إتالف
الممتلكات

اإلقامة
الجبرية

المجموع الكلي

1105 المحكومون
تعسفيا

االختفاء
القسري

حرية التنقل
منع
صالة
الجمعة

83

16

290

4

76

4

28

28

31

اإلصابات
7 16

97

374

51
قمع

االحتجاجات
السلمية

خطاب الكراهية
في الصحافة الرسمية

ومواقع التواصل
االجتماعي

مصادرة الممتلكات

انفوجرافيك
حصيلة االنتهاكات



انفوجرافيك خطاب الكراهية

خطاب الكراهية
في الصحافة الرسمية

جريدة
الوطن البحرينية

جريدة
األيام البحرينية

جريدة
أخبار الخليج

جريدة
البالد البحرينية

45164912

122
المجموع الكلي

فيصل الشيخ 1394

1 4

4

3

3

12

6

2

2

2

1

فريد حسن

سوسن الشاعر

كمال الذيب

صالح الجودر

جاسم العطاوي

عثمان الماجد

عبد المنعم إبراهيم

فوزية رشيد

لطفي نصر

طفلة الخليفة

محميد المحيميد

أسامة الماجد

4

إبراهيم النهام



انفوجرافيك خطاب الكراهية

6
سوسن الشاعر l صحفية

خطاب الكراهية
في مواقع التواصل االجتماعي

252
المجموع الكلي

5
محمد خالد l النائب البرلماني السابق

11
سعيد الحمد l صحفي

4
فيصل الشيخ l صحفي

219
حسابات مختلفة
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