
 

 بسبب اإلضراب عن الط عام كتور عبد الجليل السنكيسحقوق اإلنسان تُطالب البحرين باإلفراج عن الد   منظمات

 2021يوليو  30

ومدافع عن حقوق  ، وهو ناشط معارضالد كتور عبد الجليل السنكيسالمعتقل  ة اليوم أن  حقوقي   منظمة 16 تأفاد

ً  2021 يوليو 8عام منذ عن الط  بًا إضرا بدأ ،اإلنسان على أيدي سلطات سوء المعاملة  استمرارعلى  إحتجاجا

 ،السجناء بخمسة أرقام فقط تالاصت  إكحصر جائحة كورونا،  انتشار بذريعةعلى القيود المفروضة و سجن جو

 .مصادرته تتم  بعد أن  فوراً  كتبه في السجن ه الذيكتاب إدارة السجن بإعادة طالبكما أن ه ي

. المؤب دجن الس  يقضي عقوبة وهو جن العقد الماضي في الس   ،ناألكاديمي والمدو   السنكيس،كتور لقد أمضى الد  

، بما في ذلك  2011 سنة أبريل 9مارس و  17عتقالهم بين من نشطاء المعارضة الذين تم إ 13 كان من بين

عسكرية المحكمة ال، الذين أدانتهم اإلنسان شطاء والمدافعين عن حقوققادة المعارضة السياسية البارزين والن

 .2011 سنة للديمقراطي الحراكلدورهم في 

 ً كتور السنكيس في لطات البحرينية الد  ، وضعت الس  2011ق لعام ئالبحرينية المستقلة لتقصي الحقا لل جنة وفقا

"التحرش المتكرر ورب عتقاله ، بما في ذلك الض  عذيب بعد إضته للت  نفرادي لمدة شهرين وعر  الحبس اإل

 ."الجنسي

ض لها من قبل ردًا على المعاملة المهينة التي تعر   2021يوليو  8عام في كتور السنكيس إضرابًا عن الط  الد   بدأ

بخمسة أرقام فقط أثناء  االتصاالت اذ تم حصر اإلتصالحتجاًجا على القيود المفروضة على ، وإجنضابط الس  

 بعد أن عمل على كتابته 2021أبريل  9جن في اس الس  صادره حر   وللمطالبة بإعادة كتابه ال ذي كورونا،جائحة 

ً ، أربع سنوات على األقل ، البحرينيةهجات العربية غوي بين الل  نوع الل  عبارة عن دراسة للت  هو الكتاب  أن علما

 ن.جالس  إدارة رة من قبل لمتكر  رغم الوعود الم تتم إعادة الكتاب للسنكيس  ، لكن  أي محتوى سياسي دون

 نص   .في وزارة الداخلية األمانة العامة للتظلماتة قضية السنكيس إلى يابة العام  ، أحال مكتب الن  يوليو 19في 

عام كان مرتبًطا أيًضا بـ "رفض إدارة مركز يابة العامة على أن إضراب السنكيس عن الط  ادر عن الن  البيان الص  

 تصال بأقاربه".ماح له باإللإلصالح وإعادة التأهيل[ الس   جو]

أ تي، الأمانة التظلماتوبحسب  الد كتور السنكيس  تمسؤولي السجن من إرتكاب أي مخالفات وإتهم تبر 

"لم يتعرض لسوء المعاملة". تم  الت وصل إلى هذا  فإن الد كتور السنكيس لعمله،بإرتكاب "تهريب" مزعوم 



 

 . أمانة التظلمات لسنكيس ألنه رفض إجراء مقابلة معاإلستنتاج دون شهادة الد كتور ا

اإلدعاءات تقاعست مراراً عن الت حقيق  األمانة العامة للتظلماتتوص لت منظ مة هيومن رايتس ووتش إلى أن 

عذيب مناهضة الت  األمم المت حدة لن أو في محاسبة المسؤولين. كما أثارت لجنة جونتهاكات في الس  ن اإلع الموثوقة

 .مخاوف من أن هذه الهيئات لم تكن مستقلة وال فعالة

غم من أن  نوي مصادرة األوراق" ، إال أن سلطات السجن "لم تكن ت ذكرت األمانة العامة للتظلماتعلى الر 

عام كان مصادرة األوراق التي كتبها" وأنه ال يمكن يس[ عن الط  كد "أن سبب إضراب ]الدكتور السنكتؤ اأنه

 .إعادة عمله إال بعد إتخاذ "قرار قانوني"

العديد من القادة السياسيين المسجونين في البحرين هم من كبار السن ويعانون من ظروف صحية سابقة وعواقب 

يعاني الد كتور  بأمراض مثل فيروس كورونا.، مما يجعلهم اليوم أكثر عرضة لإلصابة  2011تعذيبهم في عام 

فقدان بتسبب ، مما يي من متالزمة ما بعد شلل األطفال، والدوار، حيث يعانلسنكيس من عدة أمراض مزمنةا

ً ألم له سبب، مما ي  ق غضروفي في ظهره ورقبتهنزال، وإتوازنه وسقوطه ً مزمن ا في عضالته وأطرافه.  ميالً ، وتنا

ضين ستخدام عكازات أو كرسي متحرك وهو من بين أكثر األشخاص المعر  إ كيس إلىيحتاج السن ،وبالتالي

، سنوات 10طوال فترة سجنه البالغة للخطر. واجه الدكتور السنكيس إهمااًل طبيًا مستمًرا من قبل سلطات السجن 

ات األربع بيين على مدار السنوط  الخصائيين األألخذه إلى مواعيد مع  إدارة السجن باستمراروهي رفض 

 .الماضية

 2021يوليو  18لذلك نشعر بقلق عميق إزاء تلقي تقارير من أفراد األسرة تفيد بأنه تم نقل الدكتور السنكيس في 

يوليو  29وبحلول  الوريدي؛إلى المرفق الط بي الت ابع لوزارة الد اخلية في القلعة للمراقبة وإعطاء سوائل الحقن 

ي تم اإلبالغ عنها الت   جائحة كورونا شكل تفشيكما ي. من وزنه كجم 10أن الس نكيس قد فقد بالفعل  نا، ورد

 السنكيس. مؤخًرا في سجن جو تهديدًا إضافيًا لصحة الدكتور

رة اعتقالهمنذ  ر، وجه المجتمع الدولي نداءات متكر  ن ولإلفراج الفوري وغير المشروط عنه، بما في ذلك المقر 

والمنظمات الدولية الرائدة في مجال حقوق  اإلنسان،ن بالمدافعين عن حقوق ولألمم المتحدة المعني   نوالخاص  

  .نون واألوروبييون والبريطانون األمريكيووالمشرع اإلنسان،

مصادرة كتاب الد كتور السنكيس عقوبة ظالمة ويجب على الس لطات ضمان حماية حقوقه بما في ذلك إعادة 

إلى  كتابهملكيته الفكرية. نحن ندعو إلى اإلفراج الفوري وغير المشروط عن الد كتور السنكيس وأن يتم تسليم 
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