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وعزيزة زهرة الى

 الديمغراطية أجل من ناضلت امرأة كل الى

ق و حق . البحربن في اإلنسان و



مغدمة:

 للمرأة النضالية المواقف على الدراسة هذه اهتمام ينصب
 وحقوق الديمقراطية أجل من نضاالتها .سيما وال البحرينية،

 التي المراحل كافة في ملحوظة اسهامات لها كان حيث اإلنسان،
 المواقع كل وفي الدسنؤرية، بحقوقه البحرين شعب فيها طالب

 او العمل مواقع او الشعبية االحياء في سواء فيها نزاجدت التي
 الداخل في العليا والمعاهد والجامعات الثانوية المدارس في

 التي الشعبية الدستورية االننثاضة خالل وبرزت والخارج..
 ٠١٩٩٨ العام حتى ١٩٩٤ العام أواخر منن البحرين شهدتها

ت لقد  الدستورية االنتفاضة مسار خالى البحرينية المرأة أبن
ها الشعبية رت  المجتمع واجهت التي التحديات مواجهة على ق

 التظاهرات في العملية مشاركتها خاصة وبصورة البحريني،
 الشعبية العرائض على والتوقيع السلمية االحتجاجية والمسيرات

د في السائدة األوضاع بتغيير المطالبة با الحيوية المواد وعودة ال



 وتوفير البرلمانية الحياة وإعادة البحرين دستور من المعطلة
ة االجتماعية الفرص ي د ص ر  شييز دون من المواطنين لجميع وا

ومذهبي. طبقي

 للبحرين، .وجفرافية تاريخية بمقدمة الدراسة ٥هذ نبدأ
 المرحلة وطى والسدينات الخمسينابت منن شهدتها التي واألحداث

ة ومعلومات الراهنة،  لها تعرضت التي اليومية الحوادث عن موق

^١ المرأة ص  بطبيعة وهي الدستورية االذذفاضة مدى على لب
 الحركة ويوميات وأدبيات بيانات من لعدد محصلة الحال

ش ٤الدسشرية  حركة أصدرتها التي اليوميات بالخصوص ود
ذكرها. سبق التي السنوات مدى على اإلسالمية البحرين أحرار

٨



وجغرافية: تاريخية لمحة البحربن:

 ٣٣ من وتكون العربي، الخليج مياه قلب في البحرين ذقع
 مربعا كيلومترا ٧٢ ٠ مساحته أرخبيل شكل على صغيرة جزيرة
ر س  ٨٥ حوالي نشغل حيث الجزر هذه أكبر البحرين جزيرة وت
 معدقدات الجزر ٥هذ باسم واربطت األرخبيل. مساحة من بالمئة
بينها: من أسماء بعدة وسميت إسالمية. وعبادات قديمة أقية دينية

البحرين. وأخيرأ الخلود(. )أرض ودلمون وأوال وائل

ل ع ش  عاصمة المنامة ضمنها ذقع التي البحرين جزيرة و
جسر على البحرين مدن أكبر ثاني المحرق بجزيرة البالد،

رفأ فيها ويوجد سترة، جزيرة ودليها صفير، صدير م النفط. لت

 الجغرافي موقعها خاص بشكل البحرين موقع أهمية عزز وقد
ت حيت والتجاري،  الجزيرة شبه منطقة بين ما الوصل صلة كان

 الطريق على رئيسية ومحطة الهندية. القارة وشبه العربية
الرافدين. ووادي الهند بين ما المالحي



ن رك  ني البحريني المجتمع حياة في الرئيسية النشاطات وت
صيد والزراعة ابقليدية والحرفية الخفيفة الصناعات  األسماك و

ة ر ق ا ن برذوتع ٤و ر ب  المنطقة في األول المالي العركز حاليا ا

ص والهقر رئ ت ال ال ا ع ض ، السلكية البولية ل ة كي مل ل ومركزأ وا
ا م ع ضور م ألميركي. العسكري للح ا

 ألفا ١ ٥ ٠ حوالي سكانها عدد ويبلغ المنامة لبحرين:١ عاصمة
حمد. ومدينة عيسى ومدينة سترة ثم المحرق وظيها

̂فة الرص الخليج وجامعة البحرين جامعة الجامعات:  إض
ي الحليلة والجامعات والمعاهد، الكلياتا لبعض ت ات ز  في ر
 االخيرة. السنة

إلمالم. الديعة: ا

ي البحريني اللينار اللينارذ العبلة: / تقريباء وساو  دوالرأ ٢ه
. كيأ ر ي ل

طر وراثي ملكي الحكم: نظام ة آل عائلة وشي  هفى ظيف

م.١ ٧٨٣ العام منن البحرين

س١و  الخليج لدول التعاون مجلس منظمة ني ءهفو لسر
ة ضي - ٤ا  المتحدة، األمم وفي العربية الدول جاهعة ني و
البريطاني. التاج ونفوذ لسيطرة خاضعة ١٩٧١ العام حتى وكانت



ن لشعب الوهلني الغضال البحري

 فئاقه بمخظف البحرين، شعب. خاض الزمن من قرن خالى
ت من سلسلة وطوائفه وفعالياته ضا النعا  باالسنثالل تطالب التي ا
البحرين. في واالستقرار واألمن والعدل المساواة وتحقيق

 اللؤلؤ( )صيادي الغواصين انذفاضة نفجرت :١٩١٩ العام ففي
 هم والذين اللؤلؤ، تجار أي الطواويش، ظلم بوقف أساسأ نطابب

 يشبه ما إلى االستغالل عالقات حولتهم حيث السغن مالك غالبا
٠العبيد

 تشمل التي الشيعية الطائفة اندقضت :١٩٢١ العام وفي
 زعمائها والعى البحرين، -في الحكم جانب من المضطهدة األغلبية
 بالمسؤولية وذكروه البحرين، في المقيم البريطاني بالمعتمد

 تجاه الظالم البحرين حاكم تجاه البريطاني للحكم المزدوجة
ومة بريطانيا أن حيث وقالوا رعاياه،  أي ضد الحاكم بحماية مل

إقامة حامية، كقوة أيضأ، واجبها من فإن التهديد، أنواع من نوع



دأ كان الحكم ألن البت، في عادلة جديدة ة٠حكو سب  كافة ضد م
وحدها. الشيعية الطائفة وليس البحرينية الطوائف

 ضد أخرى شيعية انذغاضة حدثت :١٩٢٢ العام وفي
السبدادية الحكم ممارسات ألور الشرارة وكانت القمعية، ا  ا

 بدوية مسلحة ميليشيات ) الحكومة فداوية مع العنيفة لمواجهة١
 ني والخوف الرعب لنشر البحرين في الحكم يستخدمها

 الحاكمإ ممارسات كل عن السكوت أجل من المواطنين وقلوب
 العاصمة، أسواق في عام إضراب إفى االننثاضة ٥هذ وأدت

 في منهم العديد تظاهر فيما بيوتهم في المواطنون وبقي المنامة،
 ولجأت امتدادها من بالخوف الحكومة شعرت بحيث الشوارع،

 نثعله أن يمكن فيما وتستثيره به تستنجد البريطاني المعتمد إني
ضدها. الواسع الشعبي السخط لوقف

ب االعيان من عدد نقدم ١٩٢٤ العام وفي  الحاكم الى بمطال
 البريطاني، المعتمد فاتخذ .. شورى مجلس ٤بقشكب فيها يطالبون

ن بابعاد قرارا ديلي المبير  الشيخ وهما التحرك قادة من اثي
الهند. الى الحج بن واحمد الزياني عبدالوهاب

د ملرسو قام :١٩٣٠ العام وفي ا ط ب البحرين و ضرا  عام بإ
 أدهم فائق السيد يذيعها كان التي التعليمية السياسة على احتجاجا
ضد العام التعسف وممارسة والتعليم النزبية بوزارة العام المفعى



 الحكم من كان فما المهنية، المطعب من مجموعة ورفعوا الطرسين،
ض ألقى أن إال  إدارة تولى الذي الحوراني عثمان األستاذ على اتب

، من واذقين المحرق بطينة الهداية مبرسة ه ئ ما  عن رحيلهم وتم ن
 واصلوا الطلبة لكن المشاكل، وراء يحفون أنهم بتهمة البحرين

 مع تضامنأ حاشدة تظاهرات في األهالي مع وخرجوا ابهمبضر
 البريطاني بلغريف.)المسشار نشارلز يقول المطرولين، الطرسين

 هم المدارس جا۵طا كان )لقد اإلضرابات: مسئة في البحرين( في
العربية(. الجزيرة في اإلضرابات عادة أبخل من أول

 رجال من عدد قادها شعبية انذفاضة قامت :١٩٣٤ العام
 والفضيلة.والتحرر األخالق ونشر والعدل بالمساواة تطالب الدين،

 أجل من لجهاد1اا شعارة حملت األجنبية، والبعية االستعمار من
البالدأ. في واالسدقرار األمن سبب وهو والعدل المساواة

 القواعد إقامة بمنع طعبت شعبية اننثاضة قامت :١٩٣٥ العام
 السيطرة توسع دون والحيلولة البحرين، في البريطانية العسكرية
 المساواة ثععار وطرحت. والشعب الوطن مقدرات على البريطانية

د. في واالستقرار واألمن والعدل با  ال

 شورى مجلس بإقامة طالبت شعبية انظاضة قامت :١٩٣٨ العام

والسنة. الشيعة الطائصزة زعماء فيها ساهم وقد
ت :١٩٥٤ العام والسياسية االجتماعية األوضاع نهور



 ن٠ شيئا. نققد الحاكمة السلطة رت١وص البالئ، ني واالهصادية
ك حل عن ١ءجزه - 1شرءببه  للبولة الحقيقية العشكا

 سياساتها ضد واسع شعبي تحرك إفى أدى ها٠ جشع،٠وال
ب ا د ال  قابتها التي الكبيرة اكعبية التحركات في شذق السهية ا

ط هنة ال  المجتمع وطوائف وفعاليات فئات لكل الممظة لوطذي١ ا
وكان السابقة االنعاضات شعارات نفس |خاللها رفهت ،البحريفي

هذه صلب في سشعبية الشاركة في - قراطي٠الدي >ا,0
١. ب س

 وطنية عمالية انذفاضة أبرز البحرين شهبت :١٩٦٥ العام
جة كانت ظ شركة بها قاهت التي الواسعة الشريحات نب  ف

 أشهر عدة االننثاضة هذه واستمرت )بابكو( األهريكية ابهرين
 المعرحين الععال عودة بضرورة العمالية المطعب فيها امنزجت

ظيم وحق الهممأء س  التي الديمقراطية المطالب مع النقابي الت
ق  أكد حيث آنذاك، والقومية طية١الديدر الهوى ددانات ءذها و

ع٠الج  واألمريكيين البريطانبين المرنزقة طرد ضرورة هفى ي
ي مجلس عبر البالد شؤون إدارة في الشعب ومشاركة ن  كاكل ب

ت ا اسحهد وقد الستورية، المالحيا س المناضلين. ض العبيد خ

 عمالية انتفاضة أبضأ البحرين شهبت :١٩٧٢ العام ني
ت١ ض عمال التحاد التأسيسية اللجنة بقيادة لية١متت أدام ثالتة لد

س ني شثلت البحرين، في الحرة المهن وأصحاب ومستخلمي أو



 العمل قانون اسن1 وهي: واضحة المطالب وكانت وطني تحالف
 ولم.يجد المهنية، واالتحادات النقابات بذشكيل والسماح النقابي،

 والتخلص الوعود ودقديم اللجنة ممثلي مع النثاوض من بدا الحكم
 الحياة شل الذي العمالي واإلضراب الشعبية الحالة من

 أبرز اعذقال تم حيث العمالية الحركة على انقض ثم االقتصادية،
 أ االستشارية العمالية اءاللجان المسخ مشروعه الحكم وقدم رموزها

ت والتي ٠المشتركةا العمالية اءاللجان ثم ي  بسبب بعد فيما فثعلها أ
بالسلطة. أساسأ المربطة مشاريعها

 الجماهير مع البحرين في الطلبة مجاميع عاعلت : ١ ٩٧٣ العام
السبداد، الظلم من عانت التي الشعبية  الطالبية الحركة وسجلت وا

ي تحرك أول البحرينية الب  المهنية مطعبها ويحمل بها خاص ط
 طلبة قدم فقد النقابي، النتظيم وقيام التعليمية الحياة لظوير

 حملت والتعمليم التربية وزارة إلى عريضة الثانوية المدارس
لتاليةت١ المطالب

الداخل. في البحرين لطلبة الوطني لالتحاد فروع إنشاء ٠١

العامة. الثانوية لطلبة الثاني الدور نظام تطبيق -٢

ع تحسين ~٣ ضا ألو  الطاقم وتغيير والطالبات للطلبة الصحية ا

المدارس. في الصحي

وسائل مخذلف ضده مورست الذي التحرك هذا ضوء وفي



 ت،١البذ أو البنين سواء الثانوية المدارس كافة لضربت القمع،
طرد -التحرك هذا عفى لتعليم١ وزارة رد ء١وج  ن٠ كبيرة أعداد ب

ةا طب ص١و ل ض آخرين ء ب كافة ورف طال  البيان خاش هن ال
ه االي ر ر ف ز ق كما ،١٩٧٣ فبراير ٢ ٠ في لذربية١ و ا  ق

 ١وذغديده الربيع( )عطلة المدرسية العطلة موعد ي آلوزارة
ب ذلك خالى من وشكنت وإفشاله. التحرك ضر

ل ١٩٧٥ العام ح ي المجلس : ض الوطن  الدولة امن قانون وفر
 النطاق. واسعة اعنثاالت حملة وشن

ي الشعبية التحركات التسعينات ف
ط تحت ة الظروف ضغ ي د ا ص  لتي1 المردية المعيشية ا

- جهتاو ي ا ن ري ب ل  الطفرة نزاجع بعد ما سنوات في ا
-  هن األساسية المواد بتعطيل البحرين في الحكم الشرار٠وا ا

- لبحرينا سئؤرد ة١ الحياه و س ض ف  قمع إجراءات وفر
ت١ ريا ت العامة، ك ر ضرورة متزايدة شعبية قناعات هتاك ^  ب

ق ء١اجر ألنظمة على كبيرة -  واالجتماعية السياسية ا
ة ي د ا ص ا البالد. في بها المعمول و

ت أن د٠وب ز ض ر سة ت١مت ظ  بعد جديدة ولولية وعربية إ
ت عيا ق حاض انتهى أن.. وبعد الثانية، الخليج حرب دا و غ  ال

الي لرهيب١ و ل١طو د١س ا تحركت البحرين، في عديدة ت١ط



 بتحقيق أساسأ تطالب البالد، في واإلسالمية الديمقراطية القوى
ش واالجتماعية السياسية مطالبها  ,بعودة بالمطالبة التحرك ذلك وت

 النيابية الحياة وعودة البحرين دستور من المعطلة الحيوية المواد
واة العيش فرص وتحسين العامة سا  المواطنين بين .والعدل واب

 إلى المشروطة غير بالعودة تعسفا والمنفيين للمبعدين والسماح
 واالستقرار األمن وتحقيق الحريات قمع إجراءات ووقف البالد

السياسية. طوقها المرأة واعطاء البالد، في

 شخصيات من ٣٠٥ قرابة نقدم ،١٩٩٢ العام مطلع وفي
 الحكم تطالب النخبوية بالعريضة الطا دعيت بعريضة- البحرين،

 التي الحقيقية المشكالت وحل المجتمع كاهل عن الظلم برفع
 الحياة واعادة البحرين، في المواهلنين غالبية منها يعاني

جم ولكن ٠ البرلمانية.  التحرك لهذا األولى اللحظة منن مارس ال
يانهجا المشروع الشعبي ل ي ..٠حدل

 طريق التحركات بداية منن المطلبية الحركة اختارت وقد
 وقت أي في ذزغب ولم العام الوضع لمعالجة السلمي الظور
 وانزعج معروفة، غير نتائجه تكون الوضع في نفجير أي بحدوث

 التي الشعبية القاعدة وعمق التحركات ٥هذ سلمية من الحكم
 أدت التي الرئيسية األسباب مععجة عن عجز وعندما ساندتها،

 القفز ملتوية بأساليب حاول ودداعياته، العجير هذا حدوث إلى
مسعى في التجميلية الحلول بعض بطرح الشعبية المطالب على



إلعالن الحلول هذه ومن الوضع لتهدئة محاولة انه يبلو  عن ا
- س ط ى في التفييرات وبعض للشورى ج ؤ  الحكومة سن
ف ب على االلظاف بهل ل يقتضي الذي العام التفيير مطل ع  ج

دستورية. برلمانية أنظمة في الراهنة الدولة مؤسسات

إلرادة الدستور نقيض وعلى  عن الحكم أعلن الشعبية، وا
 بمرسوم الثالذس، أعضائه جميع وعين الشورى، مجلس ذشكيل

أل ليكون ١٩٩٢ لسنة (٩) رقم أميري  الوطني المجلس عن بدي
ض وقد )البرلمان( المنتخب  وفئاته فعالياته بمختلف الشعب رف
 - ٤ملحؤ جهاز بمثابة اعتبر الذي المجلس هذا وطوائفه

ب اذا المشورة له يقلم الوزراء سرية!! واجتماعاته منه.. طل

 الوطنية الحركة عاوبت :١٩٩٤ )أكتوبر( األول نشرين وفي
 ٢ ٥ من أكش حملت موسعة شعبية عريضة على بالذؤقيع التحرك

ى وتمثلت البحرينية والطوائف الفعاليات لمخظف توقيع ألف ع ف ن  ب

 المطلبية الحركة أن واضحأ وكان األولى، العريضة مضامين
 تلك لتحقيق الحكم مع السلمي التخاهلب أساليب استخدمته
 أمنيأ تصعيدأ رده وكان ذلك تجاهل األخير ولكن األهدافء،
الشعبية. المطالب لمواجهة وإعالميا

ى حل من وبدأل ك ش م ل ي التي الحقيقية ا عان  غالبية منها ي
لهذا األولى اللحظة مند الحكم مارس فقد البحرين، في المواطنين



 تعسفية عمليات على وأقدم قمعيأ، نهجأ المشروع الثمعبي التحرك
 مشروع دينت التي الشعبية والقواعد لشخصديادتا١ واعنثال بمانحقة

الشعبية. العريضة



المرأة ودور الدستورية االنتفاضة

 الحركة وهج تصاعد :١٩٩٤ )دسمبر( األول كاذون ظ
 لبالذ،١ هزت شعبية اننثاضة في تحركاتها وتجلت الدستورية

 بل نضعف، لم رادتها فإن ضدها، الموجهة القمع قوة وبرغم
 المتحضرة وأساليبها الثورية نضاالتها ذصاعدت ٠فقد ،٤العكدر عبى

السلمي. والصراع المدنية المقاومة أنماهد في

رز البحرينية المرأة حركة بدأت الصراع نلك خضم وفي  ت
ر ت ٠فقد لعلن،١ إ  االنتفاضة مسارات في البحرينية المرأة ثارك

ب  والتظاهرات المسيرات عبر وقوة، عزيمة بكل< ركة1المب ا
الشعبية. العرائض على والتوقيع

ة١ كدت١و رأ ى البحرينية ك  راية تحت باالنضواء رغبتها عل
ب الج^كة ألور اللحظات منن وقلمت بالتغيير، المطالبة ا  ا

بدءأ التضحيات من المزيد الوطني النضال ساحة ني ركتها١لمش



 أو الحكومية الوظائف من والفصل التصعفي لالعنثال التعرض من
 قوات رصاص بواسطة أو التعنيب وطأة تحت القدل إلى األهلية
التعسفي.. والنفي التهجير وإلى التظاهرات خالل من األمن

ت استمرار ومع  واجهت المباركة، الشعبية االنذفاضة ذاعيا
 ما وفي حقوقها انتهاكات لجهة واسعة تحدياتا البحرينية المرأة

ي  االنتهاكات: ٥هذ قوة على واضحأ تأكيدأ يل

ر٣١ ففي ي ذا :١٩٩٤ ي

 على احتجاجأ سغزة منطقة في حاشدة نسائية مسيرة خرجت

 بمحاصرة الشفب قمع قوات وقامت واالستبداد، القمع سياساتا
 للدموع المسيلة الغازات ذلك خالل واستخدمت السلمية التظاهرة

 النسوة من كبير ٠ءدد وجرح القمع وسائل ومخدلف والهراوات-
جة التظاهرة في المشاركات  لنثريقهن. العنف استخدام نب

:١٩٩٤ ديسمبر ١٧

 فيها شاركت واسعة مظاهرات والديه حفص جد مناهلق شهدت

 مختلف الشفب قمع قوات خاللها واستخدمت البحرينية المرأة

روحية الطائرات ذلك في ما٠ الفتاكة. األسلحة  والغارات ال

المواجهة وكانت والزجاجية، المطاهلية والقنابل للدموع المسيلة



،والمتظاهرين الشفب قمع قوات بين دامية

الل واددط  الدستورية للحركة شهيدين أول المواجهة هذه خ
 )هاني و السنابس منطقة من عامأ( ٢٣ - خميس عباس )هاني

ص، جد منطقة من عاما( ٢٢ - الوسبي ح كما حف  من العديد جر
ي ،المواطذين  بحملة القوات دلك فيه قامت الذي الوقت ض ن

ألطفال النساء بعهش شملت ئية١ءشو اعذقاالت ومارست وا
ب. السيدة ضد جسدية انتهاكات زين

ت وقامت ت ٥هذ بمواجهة الشفب قوا  بالغة بقسوة التظاهرا
 نتيجة خطير بعضها إلصابات المواهلنين من العبيد تعرهش حيب

ت األوتوماتيكية األسلحة الستخدام  وغيرها للدموع المسيلة والغازا
القمع. وسائل من

ب ٦٠. ض كلرءا هر١ذظ ليوم١ ض في ى في وطالبة طال  مبن

ت - المتظاهرون رفع البحرين بجامعة اآلداب كلية  شعارا
ة١ لحركة١ ي ر ش ض ك ور نشاغب، ال ) ست ب( بال طال ال ن  و)

. . ة. وطنية(. وحدة وحدة شيعية، ال طي

ت ز١الدر منطقة وني ج  النساء فيها شارك أخرى هرة١ط >
؛ طا ر ت وا س ي ر ب ت خ ب شعارا طال ور بعودة ن ست  والبرلمان ال

ألحكام حعة ورفي ح وإطالق العرفية ا  عذةلين٠ال كافة سرا
ة والموهوفين د و ص الهبعدين و ا ص وتحقيق و االجتماعية الفر



 باستخدام التظاهرة هذه وجوبهت تمييز، دون من للمواهلنين
ص للدموع المسيلة الغازات صا ت المطاطي والر ال ععا ال  وا

العشوائية. الجماعية

:١٩٩٥ فبراير ١١
 للمطالبة البحرين محاكم مبنى -قبالة امرأة ١٣٠ حوالي تجمهر

 قرابة النسوة اعتصام واستمر وأزواجهن، أبنائهن سراح بإهلالق
 الحكومة بممارسات منددة شعارات خاللها رفعن دقيقة، ٤٥

 العمل وعودة والموقوفين المعتقلين كافة سراح بإطالق والمطالبة
 العامة، الحريات وإطالق البحرين بدستور

 المتظاهرات ضد عنيفة بإجراءات الشفب قمع قوات وقامت
لنثريقهن. يائسة محاولة في

س ا :١٩٩٥ س
 )مقر القلعة مبنى أمام والرجل النساء من كبير علد تجمهر

ذ لعام( واألمن الداخلية وزرة  بانظار ونلك الباكر، الصباح م
 هذا الشفب قمع قوات وحاصرت المعنقلين، بعض عن اإلفراج
ت الكبير التجمهر ألطفل والرجل النساء على واعق  بمخنف وا

منهم. العبيد في إصابات وقوع إلى أدى مما والنزهيب القمع وسائل



ت ع نطور ضا ألو صورة البحرين في ا  عيد يوم وشهد سريعة ب
ف^ ك؛ ا ر سا ضطراباته ا  البالد مناهلق مختلف في واسعة ا

ت٠وا  وانهالت الجمري الشيخ فضيلة منزل على القوات هذه ءد

ضرب ل على المبرح بال طف أل  المنزل، مغادرتها قبل والنساء ا

ف ي بين من وعر ال  التالي اليوم في للتحقيق اسندعاؤهن تم ال
ة )كانت هالل سلمان زهرة السيدة م ني مععل ز  لمده ١٩٩٥ ا

د ت. نساء ثماني مع الشهرين( عن وي  أخريا

س ١ ٤ :١٩٩٥.مار

ب قام م البحرين جامعة وطالبات هس صا عت ط في حاشد با  و
 الطالباتو الطبة مئازت االعتصام في وشارك الجامعي الحرم

الل ورفعت العضام خ  قمع قوات وحاولت الشعبية المطالب ا
 القوة. باستخدام االعشعام بتفرق الشفب

س ٢٨ ة١٩٩٠ مار

 البحرينية، المدارس وطالبات طالب تظاهرات استمرت
 االحتجاجية االعتصامات المدارس ٥هذ >( ٠العديد في تموذظ
ت الحكومة، مارستها التي القمعية السياسات عفى عن  قوات.قمع وا

ف عيمى. مدينة مدرسة طالبات نظمتها حاشدة مسيرة على الش



:١٩٩٥ مايو ٣٥

 شاركت حمرة، بني منطقة في حاشدة نسائية مسيرة خرجت
 الشبابا من أخرى كبيرة أعداد بمعية الهرية نساء من المئات فيها

 عن باإلفراج الحكومة تطالب شعارات خاللها رفعت واألطفال
ت البحرينية، السجون في المعنقلين أبنائهن  قمع قوات ودخل
 المسلحة. بالقوة النسائية المسيرة لعريق الشفب

ة١٩٩٠ مارس ٣١

 على احتجاجأ سترة، منطقة في نسائية مسيرة خرجت
 من بأوامر الشفب قمع قوات وقامت للحكومة، القمعية الممارسات

 أحد مقنل إثر ومحاصرتها المنطقة باسباحة هندرسون أيان
 عنصرين مع سيارته في شب حريق في القوات هذه عناصر
ى برمتها المنطقة وتعرضت بمعيته، كانوا اخرين  وإلى الحصار ب

 المدينة. أهعي ممظكات ودمير ونهب سلب عمليات

:١٩٩٠ مارس ١ ٦

 النساء من غالبيتها كانت السنابس، منطقة في مظاهرة خرجت
 في العامة الحريات وإطالى والبرلمان الدستور بعودة تطالب
 أقل خالل وفي والموقوفين، المعنقلين جميع سراح وإطالق البالد

قمع قوات هاجمت التظاهرة ٥هذ بدء على ساعة نصف من



ص المسيلة الغازات ضدهم واستخدهت الهتظاهرين لشغبا  ع لل
 المطاهلي. والرصاص

:١٩٩٠ مارس ١ ٨

ه رجتخ ر ي حاشده ب سي ت مفطقة ن  بمنطقة النويبرا
ف سذره، ر ت النساء هن كبيرة أعداد هيها ^ س ورفع  خ
ر ت١سم مذدده ت١ى ال ت عية،٠الق ة٠الحكو ر ب وشعارا طال  ن

سذورا دةبعو س ن١والبرلم ل إ  الععذقلين كافة سراح و

ضابط ونرديل وهوفين٠وال  الهعؤول هندرسون أيان البريطاني ال
س جهاز ض أل  بمهاجمة الشفب قهع قوات وقاهت البهرين، في ا

ت باستخدام التظاهرة ص للبموع المسيلة الغازا صا  المطاما والر

ى ذ ا ح لحةء١ و الل و ن من المشرات المواجهة خ ا ف  ا
ا ط ر ا ت و ض وكان ت بع صابا إل  جدأ. خطيرة ا

:١٩٩٥ مارس ٢ ٠

س٠ هش٠ب تدشه ت البحر؛ف دار را ه  شارك حاشدة طالبية ظا
با فيها ال ط ف والهاللبات ل ر ت خاللها و صد شعارا ت ال  بعمارسا

ت الحكومة،  ءودةو والموقوفين المعتقلين سراح بإطالق وطالب
ر د ن١و ا ال ر ب ت ل ض ت لنيران التظاهرات هذه معظم وتعر  وا

د لشغبا ع٠ق ك١إص وهوع في و ة صفوف في ب ب ل ئ  ا
ت والطالبات. عع ب قمع قوات وا ك ة1 ض ا بأذواع م



:١٩٩٥ ابرنيل ١٢
ص جد مدرسة طالبات خرجت  في للبنات اإلعدالية حف

 قمع قوات وقامت الحكومة، بممارسات منددة حاشدة تظاهرة
العداء الظاهرة بمحاصرة الشفب  بمخنلف الطالبات على وا
 لطالبات أخرى مظاهرة خرجت اليوم ذلك نفس وفي القمع وسائل
 شعارات ورفعت للبذازت الثانوية اإلعدادية عيسى مدينة منرسة

 السلطة. بممارسات منددة

:١٩٩٠ ابريل ١ ٤
صلت  منطقة سكنة من الخضر عبد محمد زهرة الطالبة ف

 للتحقيق واسدعيت الثانوية، سار منطقة في المدرسة من البراز
يوسف. لله ا عبد عباس ريمة الطعبة الشرطة مخفر في

د ٢٧ م :١٩٩٥ ا
ب موسعة عريضة البحرين في النسائية الحركة وقعت  ظال

 ووقف الدستورية المؤسسات وعودة باللستور العمل بعودة
 هذه وحملت بالديمقراطية، المطالبين المواطنين ضد القمع عمليات

 المهنية الفعاليات مخذلف من النساء عشرات تواقيع العريضة
والطالبية.

٢٧



:١٩٩٥ مايو ١

 بعودة تطالب جديدة عريضة المثفات من امرأة ٢ ١ وقعت
د، في العامة الحريات وإطالق والبرلمان الدستور  من وهن البا
 ومحاميات مدرسات وبينهن متعددة واجتماعية سياسية خلفيات

 برامج ومخرجات وطبييات وفنانات وشاعرات وجامعيات
 ظفزيونية.

ة١ ٩٩٥ مايو ٤

 نازي السيدة بشأن عاجال بيانأ الدولية العفو منظمة أصدرت
ة عن نزيد لغرة البحرين سجون في المععلة كريمي ث ا  أسابيع ث

 كريمي السيدة له نتعرض مما قلقها عن الدولية المنظمة وعبرت
 عنها. العاجل باإلفراج البحرين حكومة وطالبت

ه٢٧ و ي ا ة١٩٩م

 سفار؛ أمام كبيرأ اعتصامأ البحرينية المعارضة نظمت
 تعسفا المبعدين المواطنين عشرات فيه شارك لندن في البحرين

 الحكومة تطالب شعارات خالله ورفعت وأهلغال ونساء رجال من
 بالدستور العمل وإعادة والموقوفين المعنقلين سراح بإطالق
البرلمان. وعودة

٨



:١٩٩٥ يونيو ١

 الدكتورة بفصل قرارأ البحرينية المخابرات جهاز أصدر
 مشاركتها بسبب الصحة وزارة في عملها من المحروس فضيلة

 نفس في ،١٩٩٥ مايو في النسائية العريضة على التوقيع في
 مطر وعائشة المسقطي وداد من كل اسندعاء فيه تم الذي الوقت
 باإلفراج هاللبت التي النسائية العريضة على الموقعات من وهما
 عن الحكومة وتخلي البحرين بدستور العمل وإعادة المعنثلين عن

 أيضأ سيقوم بأنه المخابرات جهاز وأبلغهما القمعي، ماضيها
 من توقيعهما سحب عن يطن لم ما وظائفهن من بغصلهن

عمل أي في المشاركة بعدم تعهد على والتوقيع النسائية العريضة
ي سياسي المسنقبل. ف

:١٩٩٥ يونيو ١١

. من أكنؤ نظاهر .  الدية منطقة في ومواطنه مواطن ٥.
 أو مواجهات أية حدوث دون من الشفب قمع قوات وحاصرتها

 للحكومة مناهضة شعارات التظاهرة ورفعت اللماء. إراقة
 االننثاضة لرموز صورا المتظإهرون ورفع القمعية وممارساتها

 ووزع الجمري، األمير عبد الثعيخ فضيلة المقدمة وفي الدستورية
 مكتوبة وترجمة الدستورية الحركة وبياناتا منشورات النظاهرة في

البحرين. شعب قضايا حول البريطاني اللوردات مجلس لمداوالت



:١٩٩٥ يونيو ١ ٢

 ل١اءتق استمرار ض البحرينية المعارضة مخاوف تصاعدت
أل آل - هلكة ا  وتعرضها السنابس، منطقة ض عاماء( ٢٧) ا

سعل داخل ددي٠وج ذهسي ا٠*ذا١٠٠١١  ولم كاملين، شهرين طوال ال
عم ونم نهمة، أدة ١له جه٠لؤ  الفتاة ٥هذ وكانت المحكمة، إلى ت

 .١٩٩٥ أبريل ٦ في والدتها مع اعنقلت قد الشابة

:١٩٩٥ يونيو ١٧

ت - و١ منظمة أ  ألعضائها عاجلين ندائين لدولية١ س
ج جا حت ال ي األهبر عبد عفانا اعنثال على ل ص ش ٠ال  اءتهلت ا

 الجمري، األمير عبد الشيخ فضيلة بوالدها فقط النتكيل بقصد
 الحكومة يطالب ١٩٧٥ يونيو في ذيا١برلم هشروءا ش^ر االي
 أدى الذي المشروع وهو الصيت، الدىا الدولة أس ذون١ق ء١بإلغ
- هبل ض إشاره مدء ي١ ا وذ  المجلس حل إلى )البرلمان( ل

 .١٩٧٥ أغسطس ٢٦ في

:١٩٩٥ يونيو ٢٤

 بفصل قرارأ البحرينية والتعليم لتزبية١ وزارة صدرت١
 وظيفتها س المستمر التعليم قسم رئيسة الخميري حصة االسنآنة

طى توقيعها عن اعدنارأ تقديم رفضت أن بعد الوزارة، في



ب عريضة  البرلمان وعودة بالدستور العمل بإعادة الحكومة ظال
ة الحريات وإطالق س د ني ا

:١٩٩٥ يوليو ٤

ت  من موقعة نسائية عريضة لنش في البحرين سفارة بى قلم
 سيدات أربع بينهن من البريطانيات من أغلبهن امرأة أربعين حوالي

 واليسورث، أوف نزماس البارونة مذلى المعروفات البارونات من
 نطالب كروشي، ويليامزاوف والبارونة نيرنراوف، والبارونة

 وعبم البحرينية المرأة حقوق انتهاكات عن بالتوقف البحرين حكومة
 ١٩٩٥ مايو في النسائية العريضة وقعن الالتي النساء مضايقة

 واالجتماعية السياسية األنظمة على إصالحات إحداث وضرورة
 والمؤسسات والبرلمان الستور وعودة البت في بها المعمول

 البحرين حكومة فإن فقط، وللظكير القضاة. ٤واسذثاو الستورية
ت  األستاذة فخرو منيرة الدكتورة مقمتهم وفي النساء من علدأ هلل

 من ذؤقيعها شحب لم ما الوظيفة من بعفصل البحرين، جامعة في
ك. رفضن أنهن إال النسائية، العريضة  نل

:١٩٩٠ يوليو ٧

ت صدر  في األوضاع نطور حول بيانين الدولية العفو منظمة أ
 للدخل العام للرأي عاجلة مناشدة األول البيان في وجاء البحرين،

حكومة نطالب عريضة على وقعن الالتي النساء مضايقة لمنع



ف١ سر  اإلنسان، حقوق انتهاكات ووقف بالدسنزر العهل بإعادة ل

ض  والدكنزرة فخرو منيرة الدكورة ض ٤كل لذكر١ب ن١البي و
ر الب^ين حكومة الثاني البيان ودعا المحروس. فضيلة  وقف إ

صدرها التي اإلعدام عمليابت  سجناء ئ الدولة أمن محاكم ت

ضمير. الرأي  وال

:١٩٩٥ يوليو ١٠

 أبداد فيها شاركت سنابس، منطقة في حاشدة مظاهرة خرجت
ة ر  بقمع الشفب قمع قوات وقامت والنساء، ل١الرج >، ي

 القوات هذه لنيران الله عبد السيد نزهة الفتاة وتعرضت التظاهرة،
 المستشنى. إلى ونقلت كشها في مطاهلية برصاصة وأصيبت

و١٣ ي ول ١ي ٩ ٩ ذ٠

د فيها شاركت الليه، منطقة في جماهيرية مسيرة خرجت ا د  أ
- لقرية،١ ء1ذس ن٠ كبيره  ومطالب الوطنية الشعارات خاللها ر

 بنيران الشفب قمع قوات لها وتصدت الدستورية، الحركة
ب مما التقليدية، األسلحة ت في شب مابا  المشاركين من العديد إ

 فى مطاهلية رصاصة أصابتها التي سعبد السيد فتحية السيدة بينهم
المسشغى. إلى أذؤها عنى ونقلت خاصرتها

٣٢



:١٩٩٥ أغسطس ١٤

 عزيزة اآلنسة بفصل قرارأ البحرينية اإلعالم وزارة أصدرت
 ننقديم رفضت أن يعد البحرين، بتلفزيون البرامج معدة البسام،ء

 تطالب التي النسائية العريضة على توقيعها عن للحكومة ارا اعظ
 حقوق انتهاكات ووقف بالدستور العمل بإعادة البحرين أمير

 الصدد، وبهذا البك. في العامة الحريات وإطالق اإلنسان
ت مدر شد بيانات دولية حقوقية منظمات عدة أ  البحرين حكومة تا
 من الديمقراطية أجل من المناضالن فصل سياسة عن بالتخلي

 اسباء عن البحرين أحرار حركة باسم ناهلق وصرح وظائفهن،
 عزيزة اآلنسة إقالة على البحرينية اإلعالم وزارة آلدام الحركة

 بالوزارة وظيفتها من برامج( ومعدة نصوصن )كانبة البسام حمد
 الدستور بعودة المطالبة النسائية العريضة على ذزقيعها لمجرد

 للمواطنين. العمل فرصى وتحسين والبرلمان

:١٩٩٥ أكتوبر ٢

 العزيز عبد العسكري، الضابط البحرين، جامعة مدير سلم .
رأ الغتم، ة بنا ذ ا شت  عن لتوقيفها فخرو، منيرة الدكتورة الجامعية ل
 إليها سلمت رسمية رسالة في وذلك أمرها( في يبت )حتى العمل

شخصيا.

الرموز أبرز من واحدة فخرو منيرة الدكتورة أن ومعروف



ك وقد البحرين، في المناضلة النسائية ر١ أي تقديم ر ظا  ء
ضة على نزقيعها على للحكومة  دور لها وكان النسائية، العري

ب فصغو في هاليعي ة١ ا ي ش د ت البحرين، في ل صل  ن٠ وف
ص لجامعةا في وهليفتها ت الشجاعة، الوطنية مواقفها ب  هن وكان

وا النين ضمن ضة مشروع بن ي التاريخية الشعبية العري م ن ز  ا

ت التي ١٩٩٤ ز حمل ك  هن ومواطنه مواطن توقيع ألف ٢٥ هن أ
ت١اف خدلف٠م ر ي ق ا ف والبيئية لسياسية١ ت١و والطوائ

البحرينية.

ي فخرو، منيرة الدكتورة وشاركت  في ١٩٩٥ يوليو ض ن
؛ و ة ذ دبي كا الل وقبمت اإليطالية، هيالدو مدينه في أ  النبوة خ
ا٠.ءل١بحث ل ي و ة١ ع١األوض د ي ر ت البحرين، في ب عط  خلفية وأ

ة٠  المزتبة والنتائج البحرين في الشعبية االنتفاضة أسباب ض وث
 المسدقبل. في عليها

:١٩٩٥ اكتوبر ٩

ت البحرينية والقرى الهدن مخظف في خرجت را  حاشده سب
ى ء١ألحي ص الدينية ذاسبات٠ال إدد ت الزهراء فاطمة وفاة و  بن

ف فيها شارك )ص( حمدم لذبيا ال  الرجال هن المواهلنين آ
ء ف ت٠ في وا ت ءارهة سيرا  الشعبى، الموقف تماسك أدد

ر واطذين٠ال وإص^ار الجبهة تماسك لتأكيد مناسبة أية ستغالتا١ ع



 هذه ء1إحي في بارزا دورا البحرينية للمرأة وكان الداخلية،
 الحركة شعارات رافعي بين من وكانت الدينية، المناسبة

 المعنثلين وإطالق والبرلمان الدصدور بعودة المطالبة الدستورية
 تعسفا. والمبعدين المنفيين وعودة

ه١٩ ر ب و ت ك :١٩٩ا

 اآلنسة عن الدفاع قضية في بحرينيين محامين خمسة ترافع
 اإلعالم، بوزارة وظيفتها من فصلت التي البسام حمد عزيزة
 الدفاع محامو وطالب النسائية، العريضة على دوقيعها بسبب
 اآلنسة وبإعادة القانوني غير الفصل قرار بإلغاء اإلعالم وزارة

 الوزارة. في وظيفتها إلى البسام

:١٩٩٥ أكتوبر ٢٧

 الداخلية بوزير البحرين في المعتمد البريطاني السفير النثى
 الحكومة قلق عن له وعبر خليفة، آل خليفة بن محمد البحريني

 وظيفتها من فخرو منيرة الدكتورة فصل قرار إزاء البريطانية
را البحرين، بجامعة  الرأي حق في تعسفيأ إجراءأ العمل ذلك معب

 والضمير.

ر٢٦ ي را ب ١ف ٩ ٩ ٦:

قرابة فيها شاركت منطقة، في حاشدة نسائية مسيرة خرجت



رأهء .٠٠ ت ا رن  الدستورية الحركة شعارات خاللها و
- لتي١ والهطالب ة ١ءليه أ  قوات وتصدت.لها الشعب، ظبي

بالقوة. لنثريقها الشفب قمع

؛١٩٩٦ فبراير ٢٨

ب همع هوات ص ك  على اعناءاتها أكبر هن واحدة ا

ق ل هن المواهلنين شات واعنقلت البحرين في اآلمنة س ج ر  ال
ء ق ق المعنقلين ص وس األءهار، مختلف ش وا ئ  بكاهل عا
ت افرادها، ر النساء ن عدد ض القوات هذه وطلب -  ني ا

ر لي١الت ليوم١ ز٠ال إ ك  للتحقيق المنامة العاصمة في األمنية را
ف ني همهن  التظاهرات. في مشاركتهن ظرو

ر٢٩ ي را ب :١٩٩٦ ف

ف١ همع٠ هوات داهمت ش  مبكرة ساعة في جهرة بني شهلقة ل
 محعد المهندس زوجة الجهري هنى العيده ص ١بحث ليوم١ ا٠هخ ض

س عبد جميل أل  العام هنن البحرين سجون في المعئقل ،الجمري ا
١٩٨٨.

:١٩٩٦ مارس ٢

ت١و دمستان، منطقة الشفب قمع قوابنت جحافل داهمت  ءتد
ة٠م ني 1أهله ءلى٠ ء نساء وتعرضت اليوم، هذا من مبكره ا



ر المنطقة ص، إ ز إلى وأخذهن بعضهن اعنثال وتم الت ك  را
التحقيق.

س ٣ :١٩٩٦ مار

 ضمائر البحرين، سجون في لمعذثالدتا١ النساء عالالف ناثدت

خ البحرين حكومة على للضفط لحر،١ اس^ ا ر ب  النساء عن ل

 ٣٤ الجمري/ حبيب )منى عامأ(، ٢٨ الجالوي/ )هدى المعبقالف
 ٢٤ هالل/ سلمان و)ؤمان عامأ( ٣٢ هالل/ سلمان )زهرة ،ءاما(
عامأ( ١ ٩ ءلي/ عبد و)زهرة عامأ(، ٣٢ كريمي/ )رألزي ،ءاما(

ل اإلنسان حقوق عن المدافعة لدولية١ المنظمات طالبواو خ ن ل ا  لوقف ب

ء ا د ال ض وانتهك الحرمامت على ا ألعرا  االعنداءات عن والنوقف ا
ث كما المعنقلين على الجنسية  السجون. داخل للكنيرين حل

س٤ ر ١ما ٩ ٩ ٦:

ل شمارك ك  في شعبية مسيرة في ومواطنه مواطن ٥٠. س أ
ت النساء اعتقال على احتجاجا د،١كرباب مذهلقة عمليا  القمع و

ت ئ المذوام،لة صوا أل  الدماء، وسفك العنف وقف إلى الداعية ا
ق د ا ص همع ت١قو و  والعنف. بالقوة المتظاهرين على ا

س ٥ ة١٩٩٦ مار

ر٠م ي د أغلبهم أشخاص ١٠٧ عليه وقع مهم بي\ن لبحرين١ ن

٣٧



 المحامي سراح بإطالق فيه يطالبون والصحفيين المحامين من
ت وقد المعنثلين، وبقية الشمالن أحمد عب  البحرينية المرأة ل

 الناس. عامة بين ودداوله البيان هذا لتعميم مميزا دورا المناضلة

س ٨ :١٩٩٦ مار

رة دولية نداءات أطلقت  بإهلالق البحرين حكومة تطالب كث
 هذه وجاءت البحرين، سجون في لمعذثالدا1 النساء سراح

 الذي مارس من الثامن في للمرأة العالمي اليوم في النداءات
 في بكين في العالمي المرأة مؤتمر في المتحدة األمم عنه أعلنت

 في الشعبية ابجبهة بين التنسيق لجنة وأصحدرت ،١٩٩٥ العام
 نساء فيه ناشدت بيانا البحرينية الوطني التحرير وجبهة البحرين

 البحرين حكومة ومطالبة البحرين نساء قضايا مع بالتضامن العالم
 البحرين، سجون قي المعنثالت البحرينيات النساء سراح بإطالق

ر فيه دعت مماثأل بيانأ البحرين أحرار حركة أصدرت كما  إ
البحرينية. االنتهاكات وقف

 حاشدأ اعتصامأ البحرينية المعارضة نظمت آخر سياق وفي
 المستمرة االعنثاالت على احتجاجأ لندن في البحرين سفارة أمام
ف في  النساء فيها شاركت المناضلة، البحرينية المرأة صفو

 بيانأ البحرين أحرار حركة وأصدرت تعسفأ، والمبعدات المنغيات
اعنثال عن بالنوقف البحرين حكومة فيه طالبت المناسبة بهذه



 سجون في المعتقالت النساء جميع عن الفوري واإلفراخ النساء
سياسية. ألسباب البحرين

 السنوي العرير بصدور العالمي، المرأة بيوم االحنثال ودزامن
 واحتوى األميركية، الخارجية وزارة عن اإلنسان حقوق حول
 في اإلنسان حقوق انتهاكات عن صفحة عشر ثالثة على

 البحرينية المرأة تعانيه مما كبير جانب على واحدوى البحرين،
وتعسف. اضطهاد من

 إلى خاصة رسالة الدولية العفو منظمة بشت أيضأ وبالمناسبة
 في المعهالت النساء سراح إلطالق نتاشدها البحرين حكومة

 بالغ عن المنظمة وعبرت مبررات، دون من البحرين سجون
واالمتهان. للتعذيب تعرضن احتمال من قلقها

 اإلنسان لحقوق العربية للمنظمة التفيذية اللجنة بعثت كما
 اععال حول خليفة آل سلمان بن عيسى البحرين أمير إلى رسالة
 العربية المنظمة )دلقت محنتواه: في جاء البحرين، في النساء
 من عدد باعنثال األخيرة األنباء بريطانيا، في اإلنسان لحقوق
 ارتكبته لذنب ال والجسدي النفسي للتعذيب وتعريضهن النساء
 والبرلمانية الدستورية الحياة بعودة زمالئهن مع مطالبتهن سوى

 التي المنظمة )إن الرسالة: وأضافت سلمية( وبطريقة البحرين إلى
والصدامات العنف حوادث إزاء قلقها ض عبرت أن س



ت المسلحة ضرورة موقفها مجددا تؤكد والعجيرا  الحوار اءجراء ب
ى١أس ذبذ٠و ن سراح وإهلالق العنف ل ه ع م ل ص وبشكل ا  النساء خا

ألهشاف جميع وهن الحكومة من وتأمل المعنثالف،  المعنة ا
ك لتحقيق الجدي العمل صأ نل صو للمرأة(. العالمي اليوم في خ

ت ر د أ ي هذظمة و رن  بيانأ لها مقرأ لندن ن٠ نتخن الفي د

ضاع حول  )يمر جاء البحرين وحول العربي، العللم في المرأة أو
ء ليوم١ ي س  البحرين. في اضطهادأ يواجهن والنساء للمرأة ا

 بممارسة مؤخرأ البحرينية األمن سلطات لقيام المنظمة وتأسف
ط أساليب ضف  أو زوجاتهم باعنثال السياسيين النشطاء على ال

شد أقاربهم، ة1 العالمي المرأة يوم في البحرين حكومة وتا ر د ب  ل
ر القدإ إ ح ل ى المعتقالت، البحرينيات النساء سرا شن  أن و

ضاع - إلسالمي العالم في المرأة أو عام(. بشكل ا

ي المعهد رئيس وأصدر ح إل  حسين السيد سماحة لندن، في ا
ت بيانا الصدر، ( ني )أطلقوا.. عنوان: تح ئ ر ب  ما فيه جاء ا

 المطاردة أخبار من سمعناه ما األولى للوهال ذصدق ذض )نم دني:
 لمجرد هناك المدالت قبل من البحرين ألحرار والمالحقة
 الش المطالبة تلك منتخب، نيابي وبمجلس الباجد بدستور مطالبتهم

ر عب  العالم في المتحضرة الدول كل تكفله مشروعا حقا ت
ني البحرين حكومة البيان نهاية في سماحته وطالب .لرعاياها.

ر بالمبادرة للمرأة العالمي اليوم ش إ المعتقالت النساء سراح إطا



والمرونة الحوار لغة وانتهاج فوري، وبشكل البحرين سجون في
 العباد. ونجاة البالذ أهن يضمن لما الجماهير ع٠ التعامل في

س ١ ١ :١٩٩٦ مار

 نساء من كبير عدد البحرينية المخابرات جهاز استدعى
 األمن مراكز في موسعة تحقيقات معهن وأجرى البحرين

ى المتعددة، عن  والسباب المبرح بالضرب المحققون عليهن وا
 يحدث عما اإلفصاح تا۵العائا معظم وترفض ألخالوا،1 وسوء
 نظام رفض وقد والشرف، العرض صيانة على حفاظا ببناتهم

ألخالق من قدر بأي االلتزام خليفة آل حكم  السمحة والقيم ا
 البحرين نساء -مع التعامل في واإلنسانية واإلسالمية العربية

والحرية. الكرامة سبيل في المناضالت

:١٩٩٦ امارس ١٢

 من عدد ينقل كان باص على الشفب، قمع قوات اعذت
ي طالبات طا  القوات هذه عناصر وقامت البحرين، جامعة و
ش  المحجبات الطالبات من عدد على وا.ءذت الركاب، جميع بنثب

 هذه في واستخدمت وإرهابهن، حجابهن لنزع محاولة في
ب قد كان القمع، وسائل جميع المحاولة  أضرار حدوث في شب

ت بالغة ونفسية جسدية منهن. للكبرا



 مدرسة ت١طالب على باالعتناء الشعب قوات جحافل قامت
 ني التقليدية األسلحة مختلف مستخدمة للبنات الثانوية المنامة
ق ١إذه يددو هحاولة ر ه  ساحة في تجمهرن اللواتي الطالبات ل

 عمليات ووقف المععلين *براح يإهلالق هطالبين لمدرسة١
ن؛ الدستور وعودة المواطنين ضد المنظمة اإلرهاب  مما وابردا

ب  منهن. للكنيرات والنفسية الجسدية األضرار بعض بحدوث سب

س ١ ٩ :١٩٩٦ مار

ت من عدد البحرينية المخابرات جهاز اسظعى  مدرسة طابا
ت الثانوية حفص جد ن التابعة التحقيق مراكز في للمثول لبنا ث  ل

ى الخميس، منطقة في العام عل  )نزهة الطابات على المحققون وا
 داوود وجميلة البفل، ونائلة كايد، حسن وزهرة إبراهيم، سلمان

األخالق. وسوء والسبايا بالضرب علي( وابتهل سلمان،

 خولة مدرسة حرم الشفب قمع قوات داهمت اليوم وسفس
ت الثانوية  ١لباص١ط ء؛ى واعتدت القضيبية، منطقة في الواقعة لبنا

م ا -  بأعقاب المبرح والضرب باألرجل والركل اسراوات ا
 عدد الوحثعية الممارسة ٥هذ ننيجة وسقط األودومايكية، البنادق

المستشفيات. اءفى بعضهن نقل تم النين الطالبات من كبير



س ٢ ١ :١٩٩٦ مار

 من عدد فيها شارك سنابس، منطقة في كبيرة مسيرة خرجت
 قوات واعدت المنطقة في العامة الشوارع مختلف جابت النساء،
ى الشفب  مواجهة وحدثت القمع وسائل بمخدلف المتظاهرين عل
ت الطرفين، بين عنيفة بجروح. النساء من عدد اصابة في شبب

 الليه منطقة في حاشدة نسائية مسيرة خرجت اليوم ذلك وبنفس
 وعود؛ المعنقلين سراح بإطالق مطالبين النساء، مئات فيها شارك

 تعسفا والمنفيين المبعدين جميع وعودة والبرلمان الدستور
لعريقها. بالقوة الشفب قمع قوات وتصدت

س ٢٧ :١٩٩٦ مار
 أش على الدراز، منطقة في حاشدة نسائية مسيرة خرجت

 أطلق قمبر، حسن أحمد عيسى الشاب المناضل اسدلشهاد
ود مدوية هتافات خاللها المتظاهرات خل  وقامت قمبر( الشهيد د)

 السيارات بطارات وحرق الدستورية الحركة شعارات برفع النساء
 التي الشفب قمع قوات نقدم لمنع محاولة في العام الشارع في

 الحية الذخيرة نيران عليها وأطلقت التظاهرة حاصرت
الساخن. والماء المطاهلى والرصادس

 بني منطقة في جماهيرية مسيرة خرجت اليوم نلك نفس وفي
النساء من هائلة أعداد فيها شاركت البراز، لمنطقة المحانية جمرة



ت شد ت ١له و ب همع وا ص الو ا ف بإه  النارية العيارات مخن
ة١و ث ت ،الخفيفة أل ف في اعذقاالت حملة ودن  العتظاهرين، صفو

س السيد إبراهيم السيد زينب انشابة بينهم ض  عامأ(. ١ ٧) أ

س ٢ ٨ :١٩٦٦ مار

ي حاشدة نسائية مسيرة خرجت ي1ء منطقة ن ى ل  ١خالله ر

ت الوطنية الهد\فات ت وقامت الدستورية، الحركة وشعارا  قمع وا
ء لشغبا ة (٣٥) ا رأ ص ا سراح إطالق تحاول أن ض و

 المساء. حلول عند منهن (٣ )*

س ٢ ٩ :١٩٩٦ مار

ت ت ضخعة ئية١ذس مسيره ليوم١ ١هذ ء١س في خرج  فيها شارك
ة ٥٠* ض و٤أ رأ ي ا  الشهيد بمقنل منبدة ،سنابس - ن

س احهد يسىء ق بالدستور الععل بإعادة وهطالبة قهبر د  وإطال
ح ا - ر ح ا ال صغأ والمنفبين المبهدين بهودة و ت ت  وطاف

رة١ سب ت المنطقة، شوارع معظم ل عن ص قمع قوات عليها وا  ا
ز ئ للدهوع سيلة٠ال ت١ف ا ك ا ص و صا  وقد المطاهلي، والر

ح الل ر أل منازلهن إلى ونقلن النساء من عدد الموإجهة خ  ض بد
ضهن هن خوفا المستشفيات الءتقال تعر ٠ل

٤



 في اععاالت حملة أوسع بشن البحرينية المخابرات جهاز قام
 سبع اعذقلت فقد البت، مناهلق مخظف من البحريذية المرأة صفوف

س ونابية (١ءام١ ٩) سعيد زينب الشإخورة: منطقة من نساء  عي
س على ة عاما( ٢٤) علي عبد وسكينة عاما( ١٦) ح ن م س وآ  عي

 ما(،١ء ٣٠) قاسم ومنى عامأ( ٢١) عيسى ورقية عامأ( ٢٣)
ة ثالئؤن واعش رأ  أحمد خديجة بينهن؛ عرف مخظفة مناهلق من ب

ورقية كلثوم أخواتها مع سبتء سعيد ونجاح عاما( ١٦) علي

 ٢ ٠) سلمان علي وسوسن عاما(, ٥٥) ناصر علي وشهريار ٤ومهدية
ب وأختها عامأ( ١٦) سعد وخانتون عامأ(  عامأ( ١٩) سعيد ربا

 عامإ( ١٥) جعفر معصومة ءامأ(ءوأختها١٩) جعفر السيد وفاطمة

الح السيد وزينب وم عاما( ١٦) ف  عاما( ١٦) عبنان السيد وكل

 واععل عامأ( ٤ ٠) علي أحمد ورضية عامأ( ١ ٦) علي جواد وخلود
ث ال (٠ءا ١٦) إبراهيم السيد زينب وهزة حمد بمدينة طالبات ث  )ض ا

 عامأ( ١ ١) لرويش علي يوسف علي وصفية جرة( بني منطقة
ن. منطقة من وهن عامأ( ١١) عباس حسن وأمل  كرزكا

د ا م :١١٩٦ ا
 طالبات من عدد اعتقال على البحرينية المخابرات ٠جهاز أهدم

س١ ر ونقلن صيبع، وأبو كرانة مناطق في والثانوية اإلعدادية كا



 الشرطة قامت وهناك عيسى، مدينة بي األحداث سجن إلى
 وبعد الحياء، يخدش بشكل بهن والتحرش تماما بتعريتهن النسائية
 المرأة بحق المؤسف الحدث هذا أخبار انتشرت سراحهن إطالق

 في وزعت عديدة منشورات في المواطنون طالب وقد البحرينية،
 ذلك عن المسؤولين عن بالكشف البحرينية الحكومة البالد أنحاء

للمحاكمة. وذشيمهم الجريمة

:١٩٩٦ايريل١
ت  ضد بالسجن أحكامأ البحرين في الدولة أمن محاكم أمدر

 حمد مدينة بمدرسة الطالبة درويش علي يونس صغية هما: فتانين
 الثانوية، سار بمدرسة الهاللبة عبادي علي ونوال الثانوية،
 غير المحكمة حكم وصدر كرزكان، منطقة من وكلتاهما

 في واحدة سنة والثانية شهور، ستة األولى بسجن الدسثورية
ضع سوى تععتفرق لم قصيرة محاكمة جلسة  فقط. دقائق ب

ل١١ ري ١أب ٩٩ ٦:

 لقراءة سنابس منطقة مقبرة في البحرينيات النساء مئات تجمع
 عن للتعبير وذلك الدستورية االنتفاضة شهداء أرواح على الفاتحة

 جهاز يمارسها التي القمعية التعسفية الممارسات على احتجاجهن
 وقدرت بالديمقراطية المطالبة األصوات ضد البحرينية المخابرات

٣٥٠-٢٥٠ بين ما المقبرة داخل نواجبن الالتي عدد المصادر



 األطفال من آخر عدد معهم وكان األعمار مختلف من امرأة
 الدستورية الحركة شعارات التجمع هذا خالل ورفعت والرجل،
 السياسي النظام على ضرورية بصالحات بحدوث المطالبة
 التجمع بمحاصرة الشفب قمع قوات وقامت البالد، في والقمعي
المواطنين. ضد تعسفا ومارس الهواء فى نارية عيارات وأطلقت

:١٩٩٦ أبريل ١٠
 منطقة من طالباتا سبع البحرينية المخابرات جهاز استدعى

 تعرضت التي ضيف أحمد رجاء الطالبة منهن عرف كرزكان
سراحها. أطلق ثم التحقيق خالل شديدة لمضايقات

ل٢١ ري ب :١٩٩٦ا
صدر  سراح -بإهلالق قرارا البحرينية المخابرات أمن جهاز أ

 دفع أن بعد التحقيق مراكز في المعتقالت المدارس طالبات بعض
 ٨٥ ٠) بحريني دينار ٣ ٠ ٠ د قيمتها نثدر معية غرامات أهاليهن
ك. مقابل كضريبة بوالرا( ذل

 الحسن عبد زينب سراحهن: أطلق اللواتي الطالبات بين ومن
 قد الدولة أمن محكمة وكانت درويش، يوسف علي وصفية خاتم،

 بسبب شهور، ستة لمدة بالسجن أبريل مطلع في عليهما حكمت
بالديمقراطية. المطالبة المسيرات في مشاركتهن

٧



:١٩٩٦ مايو ٥

 الفتات ورفعن توبلي، منطقة في حاشدة نسائية مسيرة خرجت
ا الحكومة نطالب وشعارات الدستورية االننثاضة قادة ر۴ س

البحرين سجون في والموقوفين المعنقلين كافة سراح بإطالق
ت البرلمان،و الدسنؤر وعودة صد ت لها وق  الشفب قمع قوا

 لنثريقها. يائسة محاولة في التقليدية األسلحة مختلف باستخدام

؛١٩٩٦ مايو- ١٤

ث سراح البحرينية المخابرات جهاز أطلق ال  بحرينيات نساء ث
 وهن النساء وكانت مبررات، دون من ،١٩٩٦ مايو ٤ ني اععلن
 عامأ( ٥٥) ضيف ورباب عامأ( ٤٥) العختار زينب السيدة

 عنوة اخظغن قد العكر، منطقة من وجميعهن عاما( ٣٠) ونجمة.
 الشفب، قمع قوات من مسلحة عناصر أيدي. على منازلهن هن

 عنيفة. ممارسات و مطولة الستجوابات السجن داخل وتعرضن

و٢٤ ي ا ١م ٩ ٩ ؛٦

 من طائشة رصاصة لشظايا المرخ منطقة في امرأة تعرضحت
 حصعارأ فرضت قد كانت التي الشفب قمع قوات صر1ءذ أح^

ن مع المسدلشفى إلى المرأة ونقلت المنطقة على أمنيا ب رأ  ا
ق أصيبتا المنطقة نفس من. أخربن ختا جة شديد با الغازات نب

٨



 كانت صغيرة شبابية جمهرة لنثريق أطلقت التي للدموع المسيلة
 الدستورية. االنتفاضة شهداء أرواح على للحداد السواد تعلق

و٣٠ ي ا ١م ٩ ٩ ٦:

 إصابة عن مقتضب بيان قي البحرينية الداخلية وزارة أعلنت

ص جد بمنطقة بحرينية، امرأة  سطح على وقع انفجار في حف
صيل البيان ينكر ولم منزلها  أدت التي المباشرة األسباب أو العا

ى  في أكدت البحرينية المعارضة ولكن االنفجار، هذا حدوث ب

ط ٤بياز جة كان بأنه التالي اليوم في لندن في صدر ل  لممارسات ني
 في المناضلين منازل تفجير على اعتادت التي المخابرات عناصر
 الدستورية. الحركة

:١٩٩٦ يونيو ٨

 منطقة من بحرينيات نساء ست باعنثال المخابرات جهاز قام
ف التمريض مجف ني - اندير  حسن أمينة بينهن من عر

 اتهمتهما عامأ( ٢٦) عيسى علي وزهرة عامأ( ٢٥) علي
ت١ ا ر ض بعالج ف ص المصابين الجرحى بع صا  قمع قوات بر

 السلمية. التظاهرات إحدى في الشفب

:١٩٩٦ مايو ١ ٠

صل النساء ضد اعنثاالت حملة البحرينية المخابرات جهاز وا



ععل على وأقدم التمريض مجال في العامالت اليحرينيابت  كل ا
 منطقة من العشيري الله عبد ميرزا ووجيهة علي. حسن زهرة من

 عرف المنامة منطقة من أخريات نساء عشر اعنعل كما الدير،
 ٢٢) الحلواجي أحمد وناهد عاما( ٢٥) الكتكوني فاطمة منهن
 والنفسي. الجسدي التعنيب جميعا ضدهن ومارس عاما(

و٢٢ ي ول ١ي ٩ ٩ ٦:

 المواطنة الشفب قمع قوات عناصر أيدي على استشهدتة
 من عامأ( ٥٣) الجمري كانلم يراهيم زهرة السيدة البحرينية

ضها بعد جمرة بني منطقة ء تعر هذه قبل من وحشي العدا
 منزلها باب على واقفة الجمري زهرة السيدة وكانت العناصر.

 أبنها العتقال محاولة في المنزل العناصر ٥هذ داهمت عندما
ت وعدما عاما( ١١) شاكر الطفل  عليها انهالت اععاله لمنع دخل

 فارقت حتى جسدها ومزقت الشفب قمع قوات وأسلحة هراوات
 في التالي اليوم في وشيعت الليل، من متأخرة ساعة في الحياة
 البالد. مناطق مخدلف من جماهير فيها شاركت مهيبة جنازة

:١٩٩٦ أغسطس ١٩

ت عق  جد منطقة في اآلمنة المنازل أحد على الشفب قمع قوات ا
ر وقامت حفص، ت ثم محنزياته، جميع بقمي عقل  حنان هي امرأة ا

طويلة. لمدة التحقيق قيد السجن في وأبقتها عامأ( ٢٤) علي عبد



س٢٦ ل ة١٩٩٦ص
 بني في سلمية نسائية مسيرة الثعفب قمع قوات جحافل هاجمت

 كاظم؛ إبراهيم زهرة الشهيدة قبر إلى طريقها في كانت جمرة
العداء عناصرها وقامت  سلميا المتظاهرات النساء على با
 المطاهلي، والرصاص والخانقة للدموع المسيلة الغازات بإطالق

ب مما  وال النساء لبعض ونفسية جسدية أضرار حدوث في شب
ن وكبار المرضى من هن من سيما س ن ب  على أصروا الب

الشهيدة لشجاعة. وتقديرا احتراما الجنائزية المسيرة في المشاركة

زهرة.

:١٩٩٦ أغسطس ٣١

 الشاخورة، منطقة فى منزأل البحرينية األمن قوات داهمت
 الرضيع طفلها مع عاما( ٢١) القطان الهدى نور السيدة واعذذقلت
 شخصأ ١ ٤ من المكونة عائلتها أفراد وبعض فقط؛ )شهرين
 علي، عبد محمد الشابا تمعليم مقابل في كرهائن جميعا اعنثلوا

 أية دون من المخابرات جهاز إلى نفسه المنطقة نفس من
 منزل إلى األمن قوات عناصر غادرت ذلك وبعد مبررات،

 العثور من نتمكن لم وعندما اععاله، بقصد علي عبد محمد الشابا
ه باعتقال قاهديا عليه جئ و  السالم عبد وأخويها الرضيع وطغلتم ز

متوجهة المنزل غادرت ثم عاما( ٢٦) القادر وعبد عاما(، ٢٥)



ر  ووالدته والده واععلت علي عبد محمد الشاب والدي ٤مذزل إ
ه د أ ر و ا ك  من أخرى أعداد اعدقلت كما الثامن، شهرها ني ا
 العائلة. افراد

: ١ ٩ ٩ ٦ سيتمبر ٣

 بمناسبة البالد،. مناطق مخدلف في حاشدة نظاهراق خرجت
 كاظم يراهيم زهرة المواطنة استشهال. على يوما اربعين مرور

 قوات لها وتصدت البحرين، نساء من العديد فيها شارك الجمري،
 والرصاص للدموع المسيلة الغازات بإطالق الشفب قمع

 لعريقها، يائسة محاوالت في النثليدية األسلحة ومختلف المطاهلي
 وجماهير القوات هذه بين المواجهة خالل شوهدت وقد

ت ت١إطار في النيران واشتعال متعددة حرائق التظاهرات  اديارا
ع س  المتظاهرون استخدمها الغاز اسطوانات انفجارات دوي و

 وتالحم الدستورية االنتفاضة استمرار على شعبي تعبير كوسيلة
 والتعسف. القمع سياسات ورفض الداخلية الجبهة

: ١ ٩ ٩ ٦ سبتمبر ٨

صة ندوة لندن البريطانية العاصمة في أقيمت  بمناسبة خا
ظم إبراهيم زهرة المواطنة اسحمهاد ت أيدي على الجمري كا  قوا

ضرها البحرين، نساء رابطة نظمتها الشفب، قمع  من كبير عدد ح
ضرها كما القسري، المنفى في البحرينيات النساء غفير جمع ح



 الظروف إلى الندوة وتطرقت بريطانيا، في العربيات النساء من
 السياسة وإلى يراهيم، زهرة الشهيدة خاللها اسدلشهدت التي

 المواطنين قمع تجاه البحرين حكومة دنتهجها التي العامة
 البحرينية. المرأة وبخاصة بالديمقراطية المطالبين

: ١ ٩ ٩ ٦ سبتمبر ١ ٦

 النساء من علد اعنثال على البحرينية المخابرات جهاز أقلم
 اعععهن، مكان عن يفصح ولم مبررات، أية دون من البحرينيات

 المعنثالت: بين ومن المعنثالك، في زيارتهن لنويهم يسمح لم حيث
 من سابق وقت في اععلت ق أختها )وكانت الشراخي حبيب ليلى
 مع علي( )أم نسرين والسيدة النساء( من أخر علد مع العام هذا

 األمن لجهزة وأبقتهن المحرق، منطقة في النساء من أخرى مجموعة
 النفسي التعنيب أنواع مخظف ضدهن ومارست أيام عدة السجون في

 الحق. وقت في سراحهم بإطالق نقوم أن قبل والجسدي،

:١٩٩٦ أكتوبر ١ ٤

 من حاشدة نسائية طالبية مسيرة اليوم هذا صباح خرجت
 المتظاهرات خاللها رفعت للبنات، الثانوية عيسى مدينة مدرسة

 سجون في والموقوفين المععلين سراح بإطاش تطالب شعارات
 الديمقراطية الحريات وإطالق والبرلمان الدسدور وعودة البحرين
وحاولت التقليدية األسلحة بمختثف الشفب قمع قوات لها وتصدت



 بالقوة. نثريقها

:١٩٩٦ اكتوبر ١٥

ر جهأز ألدم ف  إشراق الفتاة اعنثال على البحر؛بله ت١إ
حوز،٠ال هذطقة ض ما(١ء ١٦) - ع ضدها مورست وقد ا  فوا

يا ع ي١و ل د ج إلدالء الجبارها ل ت بأية با  عن معلوما
الدستورية. المعارضة نشطاء

ضأ لجهاز١ هذا م١ق كها  هدى السيدة باعنثال ذاتها الفنزة في أ

 وقد الماحوز، منطقة ن٠ عامأ( ١٧) الغانم ض د٠أح
ي٠وج ذهسي ٠;..٠١٠٠٠١ ت٠عرم د د ت ثم وس ددي ضع خل في و  دا

أل ا ر ي ز د شا ر ذي ب ما٠ ا و ه  الصحية. حالتها د

:١٩٩٦ اكتوبر ٢٣

ة الدكلؤره - ذ ظم لسيد١ را ي األستاذة ادلويء كا  جامعة ف
- حرين٠الب ى احتجاجأ الجامعة، في كأستاذة وظيفتها ض ا  عل

ض الجامعة عسكرة ئ حالة وفر ر شا  ٠ءليها ا

:١٩٩٦ أكتوبر ٢٩

الب هرر  البحرين في والنأنوية اإلعدادية المدارس ت١وطالب هل
ضر النىءإ إل م ب١ا دا س جهاز ممارسات على احتجاجا ا أل ا

٠



ك في العامة التعليمية المؤسسات ضد البحريني  بطرد وقيامه الب
بمخدلف البحرينية المدارس وطالبات طلبة من كبير عدد

٠ مسنؤياتها

ر٢١ ضب و ١ذ ٩ ٩ ٦:

 البحرين أمير إلى خاصة برسللة بريطانيات نساء عدة عدمت
 الفتاة عن الفوري باإلفراج يطالبنه خبيفة آل سلمان بن عيسى
 والجسدي النضعي التعنيب قواجه التي عاما( ١٦) حبيب إشراق
 األمير طللبن امرأة ١٣٠ من أكش الرسالة على ووقع الشديد،
 البحرين شعب مطالب ودلبية فورا المنكورة الفتاة سراح بإطالى

 ١٩٧٥ العام منن المعطل البالد بدستور العمل إعادة مقدمتها وفي
 تعسفا. والمنفيين المبعدين بعودة والسماح المعظلين سراح وإطالق

٠١٩٩٦ ديسمبر ١ثم

 العاصمة من منثرقة أنحاء في حاشدة تظاهرات خرجت
 الرئهعية، بواباتها معظم على األمني الحصار برغم المنامة

 مختلف من النساء من كبيرة أعداد التظاهرات ٥هذ في وشاركت
ى واألعمار المسنويات  واألطفال، والشباب الرجال جانب ب
 الشفب قمع قوات وظلت الليل، من متأخرة ساعة حتى واستمرت

 على واسع هجوم لشن شتعد وهي كثب عن الوضع تراقب
الظاهرات.



؛١٩٩٦ ديسمير ٨

ت سباح ت ا د برمتها، المرخ منعلقة الشفب قمع قوا  قيام ب
ك ددني باحنفال ءهلهاا ر ألطفال والتساء الرجال فيه دا  ن٠ وا

ر هختلف ألءا ت 4ا د ا  النساء على القوات هذه صر1ءذ و

ألطفال - منازل هن عبد سافر بشكل وهاجمت وا  ودهرتها. ا

؛١٩٩٦ ديسمبر ١ ٠

م لرأي١ ستكر١ ز  الدولية الحقوقية المنظمات ومعه البحريني ا
ألحكام  ذي١ثم ضد البحرين، في الدولة ن٠أ محاكم أصدرتها التي ا

ء ا ن بسبب شهور ثالتة لعدة - ت١بحرس ن ه ركت  في شا
 العزيز عبد أحالم المحكومات الن ض ٠وءرف سلهية نجمعات
ل سلمان، و ة علي، يوسف وصفية حسن، على ون ش د وفا  م

- حمد،٠ لكريم١ ؛ ص و ن ا ب ط  خاتم، الحسين عبد وزين
هيم ورجاء أحمد. عيسى ونجية أحمد، يرا

؛١٩٩٦ ديسمبر ١ ٨

ت ج ة بس١سذ منطقة ني > ر ي حاشدة س  الحصار أعقاب ف
 أعداد شاركت الشفب. قمع قوات عليها فرضته االي ألمني١

ف ض كبيره ض االف ء ا  الحكومة ممارسات تنتقد شعارات ر
ت١الض هذه عناصر وقامت بالديمقراطية، المطالبة األصوات ضد



العداء  النساء بحق خاص بشكل تعسفا ومارست التظاهرة على با
 وأعقاب بالهراوات المبرح للضرب منهن الكنير تعرض حيث

جة النساء. من كبيرة أعداد وسقطت األوتوماتيكية، البنادق  نب
القاسي. والضرب اإلعياء

 شاركت سترة منطقة فى خرجت مماذئة أخرى مسيرة وكانت
 الشفب قمع قوات لها وتعرضت النساء من غفيرة جموع فيها

العداء ععل والضرب با  وقدرت والرجل واألطفال النساء وا
 عدد بينهم من معدقل ثالثين من أكهر إلى المعنقلين عدد المصادر

 النساء. من كبير

ة١٩٩٦ ديسمبر ٢ ٥

 شوارع طافت حاشدة نسائية مسيرة الدية منطقة في خرجت
 بإطالق وطالبت الدسنورية، الحركة شعارات ورفعت المنطقة
 العمل ومباشرة البحرين سجون في المعنثالت النساء سراح
 قوات لها وقصدت العامة، الحريات وإطالق البت دستور بإعادة

 العنف. بقوة وفرقتها الشفب قمع

ة١٩٩٦ ديسمبر ٢٧

 شوارع طافت كبيرة، نسائية مسيرة سنابس منطقة شهدت
القمعية الحكومة بممارسات العديد هتافات مرددة المنطقة

٧



ع سراح وإطالى والبرلمان الدستور بعودة ومطالبة ي  المعنقلين ج

ت والموقوفين  قادة من وعدد الجمري الشيخ المجاهد صور ورفع
ت الدستورية الحركة صد صر لها وت ع قوات عنا ب ق ك  ا
المسلحة. بالقوة وفرقتها

:١٩٩٦ ديسمبر ٢ ٨

ت ض ر المنامة البحرينية بالعاصمة الرمان رأس منطقة تعر  إ
ك الشفب، قمع قوات شنتها واسعة مسلحة هجمات - ا  بشكل و
 الحكومة تطالب اليوم ذلك عصر خرجت نسائية مسيرة خاص
إلرهابا لعمليات حد بوضع ما وال المواطنين ضد المنظمة ا سي

ة١ أ ر ه ل س ^  عناصر قبل من حرماتها النتهاك نتعرض الني ا
 النساء من كبيرة أعداد واععلت المرتزقة، األجنبية األس هوات

 والعنف. بالقوة المسيرة ٥هذ فرقت أن بعد

ة١٩٩٦ ديسمبر ٢ ٩

 زوجة فالح نعيمة باعنثال الشفب قوات من عناصر قامت
 طريقها في منزجهة وهي الليه، منطقة من جاسم، أحمد المحامي

 أحد إلى واصدت المنطقة، من آخر جانب في أخيها منزل لزيارة
ز ا ضت لتحقيق،١ ر  والتعذيب اإلهانات من للمزيد هناك ودر
 مزيفة اعنزافات النتزاع يائسة محاولة في والجسدي النفسي

الذي التحقيق مجريات عن الكشف بعدم تعهد عفى لذؤةيع١و

٥٨



صادر معها اجري  يطلق أن قبل سيارتها المخابرات جهاز و
سراحها.

ر١ ي ذا ١ي ٩ ٩ ٧:

 النساء وكانت الدراز، منطقة في حاشدة نسائية مسيرة خرجت
 في والتي الدستورية الحركة ثسعارات يرفعن المتظاهرات

 المعنقلين سراح وإطالق والبرلمان بالدستور العمل عودة مقدمتها
 لها وتصدت العامة، الحرياتا وإطالق والمبعدين المنفيين وعودة
 والخانقة للدموع المسيلة الغازات بإطالق الشفب قمع قوات

بالقوة. هريقها واسنطاعت

 من سلمان علي نسيمة المواطنة تعرضت اليوم نلك نفس وفي
 قوات من مسلحة عناصر أيدي على لالعنثال جمرة بني منطقة

 النفسي الشديد للتعذيب التحقيق خالل وتعرضت الشفب قمع
ومعنوية. جسدية أضرارا لها سبب الذي والجسدي

ر٢١ ي ذا ١ي ٩٩ ة٧

 شارك المحرق بجزيرة عراد منطقة في حاشدة مسهرة خرجت
 شوارع مخدلف طافت والرجال، النساء من كبير علد فيها

 المسيلة الغازات باستخدام الشفب قمع قوات لها وتصنت المنعلقة،
فقط واحدة ساعة بعد وفرقتها الخفيفة النثليدية واألسلحة للدموع



بالقوة. انطالصها ن٠

ر٢٢ ي ذا :١٩٩٧ ي

 باعذقال البحرينية المخابرات جهاز هن ر٠ءذاه ت٠قا
ة من عاما( ٢٤) سلمان سكينة المواطنة طق ض .ن ة البنا ن ي د  ب

الل وت*رضت حرق،٠الم ب التحقيق خ  النفسي الشديد للتعذي

ي١و جعد ب هما ل ث لها سب حلو ر ب ضرا ة أ حي  ومعنوية. ج

١٩؛يذاير٢٨ ٩٧:

ض ىاسذقء كها ن جامعة ر ري ب ل ط ا ضاب  محمد العسكري ال

رة الدكذوره لختم،١ سم1ج ص زد  بعجامعة، األسنآنة الزيرة ع
م 1وطالبه ت )إدها4ل ١استقالته م  لطالنها سياسية آراء عن عبر

ئ لدولة(١ أس ١١٥٦ ر ب الزيرة زهرة البكتورة و  هديم طل
- ال سة مدير ولش ٤للقاذون لمخالفته ا جا شليمها هبدها ال  ب

ف لكي المخابرات جهاز إلى صر  ن٠ أمامها يكن نم و بأمرها، يت
ر |خيار  وتعنيبها اعنثالها ن٠ خوفأ ١اسدقالته بتهديم ذس-ارع أن غ

ت. أية دون من مبررا

ر٣١ ي ذا :١٩٩٧ ي

ت صب  بجروح سترة منطقة من حسن علي زهرة المواطنة ا
ض قبل هن مرور حادث حجة بليغة صر بع ت عنا قمع قوا



ث مع خاصة سيارة متن على المواطنة هذه كانت فقد الشفب، ال  ث
 بنثدم الجميع فوجئ وقد سلمان، إبراهيم هو ورجل أخريات نساء

 سائق وحاول المعاكس، الطريق في نحوهم نتجه مسرعة سيارة
 كانت التي المسرعة بالسيارة االصطدام نفادي الخاصة السيارة

 ذلك في يفلح لم أنه إال األمن، وقوات المخابرات من عناصر تقل
 جميع خاللها أصيب المسرعة بالسيارة سيارته فاصطدمت

 وبعد خطورة، األكش كانت زهرة المواطنة إصابة ولكن الركاب
 المواطنة اسنشهدت المروع الحادث على فقط واحد أسبوع مرور
 شهداء بقوافل ولحقت ١٩٩٧ثمتذاير/٣١ في حسن علي زهرة

الدستورية. االنذفاضة

١صراير٩ ٩ ٩ ٧:

ي بعد ض  سكينة المواطنة اعنثال على أسبوعين من اكثر م
 جهاز اصدر المحرق، بمدينة البناءين منطقة من سلمان

 حيث المواطنة، هذه منزل بتفتيش أمرأ البحرينية المخابرات
 أركان كل في واسعة نثتيش بعملية الجهاز هذا عناصر قامت

 مواد أو سرية وثائق أية على العناصر هذه تعثر ولم المنزل،
ب فقامت ممنوعة، ضر  زوجها على واعتلت المواطنة ٥هذ ب
 الجامعة، في النهائية االمتحانات نقديم من الحقا ومنعتها وطغلتها،

على قاهلع كإثبات الدولية المنظمات إلى قضيتها رفعت وقد



البحرين. في المرأة حقوق انتهاكات

:١٩٩٧صراير١٧

ك ع  ٢|جت٦ ) الدولية القلم لمنظمة الكابات لجنة ب
 البحرين جامعة رئيس إلى احتجاج رسالة اأ(٦ا6٢ا13أا0ا٦3ا

 زهرة الدكتورة إقالة بسبب الغتم، جاسم محمد العسكري الضابط
ة ر ز ة ني وظيهتها ض ا ع  لجنة )إن فيها: جاء البحرين م

ي البولية، القلم بعنظمة الكابات ه ٠الذ ب١للكت الدولية المنظمة و

ي ١له و ني مكا ك  أن تود الست، القارات ني بلد ١٥٠ من أ
س زهرة البحرينية، زميلتنا إقالة ضد احتجاجا شجل ؛ عي ة ر ز  ا

ة الناحية يناير)هن ٢٩ في بالجامعة وظيفتها ن٠ أقيلت التي م  ا
 خند أي أو جريمة بأية تتهم ولم االستقالة(. نثديم منها طلب فقد
 السلمي بالتعبير اتهامأ هو بيها وجه ما وكل ديمي١األك أدائها في
الرسالة: وأضعافت رأيها، عن

 في منسقون الحاضر الوقت في لديها التي الكابات لجنة )إن
ة للوسائل للذضدي ١٩٩١ العام في أنشئت بولة ٧٠ غيب  التي ال

ة األصوات ١به تهمع ي و ف  أحد الوظيفة هن وحرمانها العالم في ا
 زهرة على المفروضة االمتقالة ضد نحتج بنا األسباب، هذه
ى بإعادتها ونطالب الزير.ة س٠ءي  على ووقعت وظيفتها( ب

كاثمان. لوسيريا اللجنة، رئيسة الرسالة



:١٩٩٧ مارس ١٦
 جاسم محمد العسكري الضابط البحرين جامعة رئيس أصدر

 بكلية الجامعية األستاذة خنجي فريدة الدكتورة بهالة قرارأ الغتم،
 والضمير. الرأي بحرية فقط نتعلق ألسباب التربية

س٢٧ ر ا ١م ٩ ٩ ة٧

احياء بمناسبة سنئرة منطقة في حاشدة نسائية تظاهرة خرجعتة

 الدولة أمن محكمة عليه حكمت الذي قمبر عيسى الشمهيد نكرى
 أحد بقنل ملفقة لتهمة تعرضه بعد اإلعدام بعقوبة الدستورية غير

 من وحشي لهجوم المسيرة وتعرضت الشفب، قمع قوات عناصر
 النساء من عدد واععل األمن، قوات في المرتزقة جحافل قبل

 ٢٠) ربيع أحمد وأمل عاما( ؛ ٨) مهدي السيد أحالم منهن: عربا
 ءاما(.١ ٧) ربيع النبي عبد وليلى عاما(

:١٩٩٧ أبريل ٩

 زينب المواطنة اعنثال على البحرينية المخابراق جهاز أقدم
ي عالي، إسكان منطقة من عاما( ١٩) حبيب محمد  طالبة وه
 نسائية مسيرة في المشاركة بتهمة للتمريض، البحرين بمعهد
ب  فرص وتوفير البرلمان وعودة بالدستور العمل بإعادة طال
للمواطنين. العمل



:١٩٩٧ ابريل ١٦
د كفاية المواطنة أصيبت ي ف  منطقة من عامأ( ٢٢) جعفر ا

ح قبل من موجهة كانت يدها في نارية بطلقة القديم، البت  ٠أ
ى إلى أذؤها على ونقلت الشفب، قمع قوات عناصر غ ث س  ثم ا

 جموع توافدت أن بعد المستلشفى مغادرة على اذلك بعد ت٠أجبر
مكثفة. بصورة لزيارتها المواطنات

ئ٢٠ ر ة١٩٩٧أ
 سوسن المواطنتين باعنثال البحرينية المخابرات جهاز قام

س  ١ ٨) العيش أبو حسن جنات وأختها عامأ( ١ ٩) العيش أبو ح
الجسدي. و النفسي التعنيب جلسات بعد سراحهما واطلق عاما(

:١٩٩٧ ابريل ٢٣
 ض منال المواطنة باعتقال البحرينية ابمخابرات جهاز قام

 بعد سراحها واطلق سلماباد، بمنطقة منزلها من عاما( ٢٠) مكي
 لمواصلة التالي اليوم في استدعيت ثم التحقيقات من واسعة جولة

 بعد فاطمة ختها٠أ اععلت ثم أيام، لعدة االعنثال في وبقيت التحقيق
ث وجسدي، نفسي شديد لتعنيب كالهما وتعرض ذلك،  علقت حي

مبرحأ. ضربأ جسمها على وضربت رجليها من األولى



و٢١ ي ا ١م ٩ ٩ ٧:

 النسائية المسيرات على الشفب قمع قوات اعتناءات استمرت
 مسيرة ففي الباد، مناهلق من متعددة أنحاء في خرجت التي

 منهن عرف خطيرة بجروح نساء عدة أصيبت النويدرات منطقة
 تعرضها بعد عينيها إحدى فقدت التي حسين يراهيم خديجة

 أصيبت كما المسيرة، نثريق بقصد أطلقت مطاهلية لرصاصة
 وتم بجروح، نساء عدة وأصيبت منصور، علي آمنة المواطنة

 سلمان جميلة السيدة منهن عرف النساء من أخرى أعداد اعنثال
 عالي منطقة وفي التحقيق، خالل شديد تعرضت.لتعنيب التي

ث الشفب قمع قوات اعنثلت ال  كنبت كبيرة الفتة يحملن كن نساء ث
 المنطقة. في المسيرة خالل الوطنية المطالب عليها

و١٩ ذي و ١ي ٩ ٩ ة٧

 رسللة األميركية )ميسا( األوسط الشرق براسات جمعية بعنك
صة صل حول خليفة آل سلمان بن عيسى البحرين أمير إلى خا  ف

 نبدت البحرين، جامعة في األستاذة عيسى زهرة الدكتورة
صل بقرارات  السلمي تعبيرهم لمجرد وظائفهم من المواهلنين ف

 تخيم التي العسكرية األجواء بإزالة الرسالة وطالبت آرائهم، عن
 دلك واعنبزت البحرين فى التعليمية المؤسسات مخدلف على

اإلنسان. حقوق ألبسط واضحأ بأنهاءانتهاكأ اإلجراءات



صبر رأقر البحرينية المخابرات جهاز أ طرد ا سة ب آل ي- ا وت  أ
م الرسمية المعمانية األنباء وكالة مراسلة .ينيل /  بحرين،1ا من 0\

ى صدر وق إلعالم وزارة في رسمي م  المراسلة أن البحرينية ا
ب ت على يحتوي نقريرا لنشرها البالد س^درة تها٠ د  مغالطا

ت البحرين لدولة وإهانات  مراسلتها أن المخمانية الوكالة ورد

ت حركة منسوبة معلومات على احتوى نثريرها ألن طرد  أحرار ل
 النجاش علي الشيخ المجاهد استشهاد حول أنها يعتقد البحرين
 حرية لمبادئ انتهاكأ .بأنه ووصفته القرار هذا الوكالة وشجبت

 الصحافة.

ه٧ ي ول :١٩٩٧ ي

 والدته مع سنوات( ٥) العظيم عبد محمد الطفل أصيب
 الشفب قوات من عناصر عليهما أطلقتها انشطارية برصاصة

الل  إلى االشان نقل وقد سترة، منطقة في حاشدة نسائية مسيرة خ
 شملت عشوائية إعنثاالت حملة المنطقة في جرت كما المستشفى،

 واألطفال. والرجل النساء

ة١٩٩٧ يوليه ١٥

من عامأ( ١٩) مرهون أحمد نوال الشابة المواطنة قتلت



 الباكستاني الشفب قمع بقوات الشرطي يد على النويدرات منطقة
 أن النظام صحف وادعت عامأ( ٣٥) حسين أحمد سلطان الجنسية

 أن بعد الفتاة قذل على الشرطي أقدم حيث شخصية، الحادثة ٥هذ
 هذا المواطنون ويرفض منها، الزواج طلب عائلتها رفضت
 في المخابرات جهاز أن ويععدون وتفصياة، جملة اإلدعاء
ى يعمد البحرين  حاول الشرطي أن ومفادها الحقائق إخفاء ب

 فقتلها. قاومته التي الفتاة اغتصاب

ه ي ل و :١٩٩٧ س

 حسن يمان الطفلة باعنثال البحرينية المخابرات جهاز قام
 قد الطفلة وكانت جمرة، بني منطقة ءمن سنوات( ٧) إبراهيم
 أتهبد إنها يؤكد الذي الجهاز هذا قبل من رسميا استدعاءا دسلمت

 األسئلة من جولة الطفلة مع المحققون أجرى وقد ا٠الدولة أمن
 توقعاتهم. حسب ا٠خطيرة أمعلومات على يحصلون لعلهم

ه٢٣ ي ول ١ي ٩ ٩ ة٧

صيبت  القرية، منطقة من علي، السيد نجية السيدة المواطنة أ
صهءمطاللية صا مهدي حسن محمد ابنها عن ددافع كانت عندما بر

 دون من اععاله تريد الشفب قمع قوات كانت الذي عاما( ٢٢)
ت. أية مبررا



 النكرى بمناسبة جمرة بني منطقة في كبيرة مسيرة خرجت
 الجمري كانلم إبراهيم زهرة المواطنة السنشهاد األولى السنوية

 غفيرة جموع فيها شاركت الشفب، قمع قوات عناصر أيدي على
 باالنتهاكات منددة شعارات ورفعت واألطفال والرجال النساء من

 المطالبين المواهلنين ضد البحرينية المخابرات لجهاز المستمرة
ت بالديمقراهلية  نثريقها وحاولت الشفب قمع قوات عليها واعد

 المسلحة. بالقوة

س٢٢ ط س غ ١أ ٩ ٩ ة٧

 بعد البسام، حمد عزيزة المعروفة الوطنية المناضلة دوفت
 حيث النظام، الضطهاد وتعرضت المرض، مع طويلة معاناة
 أن منن النظام هذا ضد الصلبة بمواقفها المناضلة هذه عرفت
 مارس في المرحومة وشاركت الثانوية، المدرسة قي طالبة كانت

 حوالي عليها وقعت تاريخية نسائية عريضة إعداد في ١٩٩٥
 سلمان بن عيسى البحرين أمير إلى ووجهت بحرينية امرأة ٣٠ ٠

 األصوات ضد المنظم اإلرهاب بوقف تطالب وكانت خليفة آل
 الحكومة وقامت والبرلمان، الدستور وبعودة بالديمقراطية المطالبة

 نلفزيونية برامج كمعدة وظيفتها من بفصلها مجحف قرارا باتخاذ
مناضلة الدستورية الحركة خسرت وبغيابها االعالم وزارة في



المهمة. رموزها من ورمزا صامدة

:١٩٩٧ سبتمبر ١٠

 البحرينية الصحفية المراسلة البحرينية اإلعالم وزارة منعت
 اإلذاعة لهيئة تعمل-مراسلة كانت التي الموسوي عصمت السيدة

8)—ال البريطانية 8  عن الصحفية العارير إرسال من (0
 العمل من بفصلها هددت كما البحرين، في األوضاع قطورات
 حاولت ما إذا الرسمية، شبه البحرينية )األيام( بجريدة كمحررة

انتهاك في الشعبية للمطالب المؤيدة وأفكارها آرائها نشر من

البحرين. في والرأي التعبير لحرية سافر

ر١٧ مب ١سبت ٩ ٩ ة٧

 الدراز، منطقة في شعبية مسيرة الشفب قمع قوات هاجمت
 حد بوضع تطالب والرجل، النساء من كبيرة أعداد فيها شاركت
 بحرية المطالبة الوطنية األصوات ضد المنظم الدولة إلرهاب
 قبل والرجال، النساء من كبيرة مجاميع واععلت والرأي، التعبير

 ضدها. المسلحة القوة باستخدام المسيرة توقف أن

ر١٨ مب ١٩٩سبت ة٧

 فتاة نهضة جمعية مكاذنب البحرينية المخابرات جهاز اقتحم
ح لن الداخلية وزارة بأن الجمعية اءدارة بلغت البحرين لها شم



 كتابة أو البسام حمد عزيزة الوطنية للمفاضلة تأبين حفل بإقامة
ب هقال أي ب ار٠إمح او دو  الجمعية إدارة وكانت الشأن، بهذا كا

ل ١هذ إلهامة دتستع ف ك صة إصدارات مع التأبيني ا  بمناسبة خا
ر و س ر ر  الشجاعة. المناضلة هذه وفاة عني أ٠يو أ

:١٩٩٧ سبتعير ٢٤

ر ى إحياء لبحرينا ٠شعب و ر حمد عزيزة المناضلة أربعين نك
 القطص الحكومة رفض بعد الخاصة السلهية دأساليبه لبسام١

 المناضة هذه قدمته لما وفاء وذلك علنأ، المناسبة هذه مش ألحياء
 لخدمة مشرفة ومواقف وطني عمل ز ١حياته في لشجاءة١

 والشعب. الوطن

:١٩٩٧ نوفمبر ١ ٦

ت  فيها رك١ش سياسية دينية مسيرة السنابس منطقه في خرج
- ص ع٠وج ا ى و ز هير ز أ ألخرى، المناهلق جما  ا

ق صد ء الشعب قمع قوات لها وت العدا ف على با ل ء ا ج ر  وال
ألهلغل  بالقوة. لتفريقهم يائسة محاولة في وا

:١٩٩٨ يناير ٢٠

ت  دينية مسيره لبحرين،١ عاصمة المنامة شوارع في خرج

د١أءد بينهم من المواطنين من اآلالف عشرات فيها شارك ءماهة



 الوطنية الشعارات يرفعن وهن شوهدن البحرين نساء من كبيرة
 عبد الشيخ فضيلة مع والتضامن بالدستور العمل بإعادة المطالبة

 سجون في الععاله الثانية النكرى مناسبة في الجمري األمير
 بالمنظاهرين بالتحرش الشفب مكافحة قوات وقامت البحرين،

 اسعزازهم. بقصد

ر١٠ راي ١ص ٩ ٩ ٨:

 فيها شارك سلمية احتجاجية تظاهرة سدرة منطقة في خرجت
 فضيلة سراح بإطالق تطالب شعارات رفعت والنساء الرجال
 البحرين، سجون في المعنثلين وكافة الجمري األمير عبد الثعيخ

 األمن قوات وتصبت البرلمان وعودة بالدستور العمل وإعادة
 بالقوة. وفرقتها -للنظاهرة

ر٢٧ ١صراي ٩ ٩ ٨:

ت المواطنين من كبير حشد تجمهر طنا  الليه، منطقة في وابوا
 السلطة ممارسات على احتجاجا المنطقة مدخل عند واعتصموا

 بالديمقراطية، مطالبة شعارات ورفعوا المواهلنين ضد القمعية
 نلك خالل واستخدمت لعريقهم بمحاوالت األمن قوات وقامت

 من لعدد جسدية إصابات حدوث إلى أدى مما النثليدية األسلحة
والمواطنات. المواهلنين

٧١



ي األهنية السلطات قامت ر ف ا بإجراءات الدولي، البحرين ط
س الشيخ المواطن زوجة البحرينية المواطنة منع ء١ يا ي ر م  ض ل

ت إدى ١ءودته د٠ب لبحرينا خولد  القطرية العاصمة من قادمة الب
 المنع. أسباب عن السلطات هذه تكشف أن دون ض ،الدوحة

س٢٨ ر ا ١م ٩ ٩ ؛٨

ت٠ س ة٠محكم م١أم ثل ع البحرينية، الدوأل أ رب ت نساء أ حرينيا  ب

الم هن ح ي السيد ا ي علي حسين مهد ز س  وأهل سنة(، ٢٠) ال
ب عبد د٠أح ع الوها ى٠سذة(، ٢٥)ربي ب عبد النبي ;وليل  الوها

ع ي م٠و ،سذة( ١٧)ر ى عفي أحمد ري وا وجميعهن سنة( ٢١)بل
 سترة. بمنطقة منطقة)القرية( ض

من النساء هؤالء باعنثال قامت قد األمنية السلطات ذت١وك

ت٠ أية دوق را ر  عشرين عن نزيد لفنزة المعنثل في وأبقتهم ب
ث يوما، ضن حي ب جميعا تعر  أن قبل شليد ونفسي جسدي لتعني
 ثم دوالر(. ٢٧٥)دينار ١ ٠ ٠ قبرها مالية بكفالة سراحهن تطلق

ت لهن أجريت  الفتات ورفع عام مكان في التجمهر بتهمة محاكما
ت وترديد  وحكمت االتهام الئحة بحسب للحكومة معادية كلما

الثة بشعجن هن٠ءلي المحكمة ن. وقف مع شهور ث التف



و٣١ :١٩٩٨ ماي

 ٢٠) حسن محمد رملة البحرينية المواطنة األمن قوات اعنثلت
 سدرة، منطقة في الواقع عائلتها منزل القوات ٥هذ اقتحام بعد سنة(
 شديد. وجسدي نفسي لتعنيب التحقيق خالل تعرضت حيث

س٢٦ ط س غ :١٩٩٨ أ

 هدى السيدة المواطنة البحرينية المخابرات جهاز اسددعى
ض بيع بتهمة للتحقيق سنابس، منطقة من سنة( ٢٥) الصفاف  بع

 صادر التالي اليوم في عنها اإلفراج يتم أن وقبل منزلها في الكنب
بحوزتها. هي التي الكنب مخدلف الجهاز هذا

:١٩٩٨ سبتمير ١٠

 من المقدمة الشكوى نوقشت بباريس اليونسكو مقر فى
 في المستمر التعليم قسم رئيسة الخميري حصة البحرينية المواطنة

 توقيعها بعد وظيفتها من تعسفأ فصلها بشأن والتعليم النوبية وزارة
 والبرلمان بالدستور العمل بإعادة تطالب نسائية عريضة على

 للمواطنين. العمل فرص ونزفير

:١٩٩٨ ديسمبر ٢٦

الحركات حول كنابأ صيقيلى مي البروفسورة أصشرت

٧٣



ة١ أل صل ض حذوىا لعالم١ في ف ص ف ع خا ضا  العرأة بأو
ت الفصل هذا وجاء ة،البحريذي ه  فى البحرسة ..المرأة عنوان: ت

ك ي ك ح ل اا.١ تحهيق الرسمية وغير الرسمية ا ت ق الا غ أ خا | 

 والعوامل البحرين في النسائي لسياسيا للنشاط لتاريخيا د٠الب
ق االي رذهو إفى أ و صفيرة. الجزيرة هذه في المرأة د ال



 المراة نضاالت تاريخ من لمحات

البحربغية

 وحتى والسبعينات بالسدينات مرورا الخمسينات سنوات منن
 أجل من للنضال كبيرة جهودا البحرينية المرأة كرست اآلن،

 ضد الوطني النضال مراحل مختلف في دورا ولعبت التفيير،
 خليفة آل عائلة في المتمظة المحلية وأدواته البريطاني االستعمار

ط ظلت التي س  نهاية منن البحرين حكم على وهيمنتها نفوذها ب
 العطاء في مميزا دورا اآلن، وحتى عشر الثامن القرن

 ١٩٥٤ العام انذفاضة في بفاعلية شاركت فقد والتضحيات،
 والعدل بالمساواة المطالبة الوطني االتحاد هيئة بقيادة الشعبية

 قدمت ١٩٦٥ العام في المجيدة مارس ١اذتفاض وفى االجتماعي،
 والتظاهرات المسيرات في للمناضلين مباشرا دعما ذلك خالل

 األمن قوات مع ضاريأ صراعأ وجابهت الشعبية، االحتجاجية
 باعتدالهم ونثوم للمظاهرين ؤتصدى كانت التي السرية والشرهبة
 البحرينية الوطنية للحركة حقيقيا سندا شكلت وبنلك عشوائيا،

نشارك أن البحرينية المرأة استطاعت الوقت ذلك ومنن المناضلة،

٧٥



 لبحرين،١ فى والتغيير المعارضة قوى وسط دائما بنضاالتها
 الحركة صعيد على فقط ليس واضحة عملية مساهمات لها وكانت

 صفوف في أيضأ بل باإلصالح، المطالبة الواسعة الجماهيرية
 وتحديدأ السابقة السنوات ففي الديمقراطية، المعارضة ذتظيمات

 النسائية منظماتها شكلت السبعينات، وبداية الستينات أواخر في
 المتمثلة البحرينية النسائية الحركة في المتمثلة الوطني الطابع نات
ظيم البحرين في الشعبية للجبهة البحرينية المرأة منظمة في  والت

 الصعيد من وأخذت البحرينية، الوطني التحرير لجبهة النسائي
 بعدة قيامها خالى من الوطني العمل برفد واالجتماعي السياسي

 وإهلالق المشروعة بحقوقها المطالبة نطاق في مميزة أدوار
العامة. الديمقراطية الحريات

ر اعتصام بحركة قامت ١٩٨٠ العام ففي  أمام المعنقلين ألها
 المعنقلين جميع سراح بإطالق للمطالبة الوزراء مجلس مبنى

 كان كما والنقابيين، السياسيين من البحرين صجون في والموقوفي
 اللبناني الشعبين النقاد الوطنية اللجنة في بارزا دورا لها

 والمناصرة التبرعات وجمع التوعية بحمالت وقيامها والفلسطيني،
للبنان اإلسرائيلي االجتياح فترة أبان الشعبين هنين مع والتضامن

قي مشهودأ دورأ أيضأ لها وكان ،١٩٨٢ )حزيران( يونيو في
 والحاالت البحرين في المرأة بقضايا التعريف أجل من النضال
من العام والتعسف القمع قوانين ظل في تعيشها التي المزرية



ت المؤتمرات في المشاركات بعض خالل معيا  النسائية وال
 وزير أصدره الذي الوزاري القرار رغم. على والدولية، العربية
 العام في خليثة، آل خليفة بن محمد الشيخ البحريني الداخلية
 لهم مواطنة أو مواطن أي توظيف بمنع يقضي والذي ،١٩٧٠

 الخدمة من للحكومة معارضة آراء لديهم من أو سياسية نشاطات
. ة ب د ل ا

 األكهر كانت البحرينية، المرأة أن خالحن، بشكل المالحظ ومن
 االنتفاضة وتظاهرات مسيرات في العملية للمشاركة تحمسأ

ي١٩٩٤ العام في المباركة الدسنؤرية ف هي و ،  الحاالت هن العديد .
 القتل وأحيانا واالعنثال القمع ممارسة من للمزيد تعرضت التي
هرات. التظا بقمع المكلفة األمن قوات أيدي على

 التصدي على البحرينية، السلطة حرص من انطاعا -
 اتخان على أقدمت الوطنية، ومهماتها البحرينية النسائية للمنظمات
 دلك وممثلي وفود بموجبها منعت. مشددة، قانونية إجراءات
 ومخدلف والندوات المؤتمرات في المشاركة من المنظمات
 النشاهد صعيد وعلى الداخلية األهلية اإلبداعية الذقافية األنشطة

 المشاركة من النسائية أوال جمعية السلطة منعت حيث الخارجي،
 عضوا كونها برغم العربي النسائي االتحاد وأنشطة فعاليات في

 في المشاركة من أخرى جمعياتا منعت كما فيه، عامال
العربية الدول من عدد في اإلبداعية الذقافية المهرجانات



ء - ا زم هفي و  والكتاب األدباء أسرة السلطة ذعت٠ ١٩٩٢ ا
 الحضور من النسائية الجمعيات إلى إضاهة رينحالب في

وة فعاليات في والمشاركة  لم و بيروت؛ ني العربية المرأة نل
ن٠س  التى رشيد فوزية البحرينية األديبة سوى٠ لحضور١ ض ك

 بصغتة وحضرت البالذ خارخ في .وجودة أص^ كانت
ح ونم ،الشخصية  لحضور المنظمات ٥هذ لوفود السلطة س

ر ؤت ئ في العللمي المرأة م .١ ٩٩٥ في بك

 واتحاد العربي النسائي االتحاد د٠وفو السلمهلة مفهت ل١وبق
- المرأه م كانت اهمء ا ر ف  الحقانق لعصى البحرين زيارة ت
ع حول وندا  أن السلطة استطاعت وبذلك البحرينية، لصأة١ أ

ت تفرهنى ءا وا ف البحرينية النسائية الحركة ضد - إ ب ه  ب

 - لحركة١ هذه ونطويق العربية المنظماتء شقيقاتها عن عزلها
ع صدم زا زالن الععمي. األبداع م

 البحرينية المرأة لحقوق المزرية الوضعية هذه ن٠ وانطالئأ
ت ن حهوق ض لدفاع١ ةذلج عه إلنا  شكوى بذشيم البحرين في ا

ة د٠ م و المرأة. حقوق النتهاكها البحرين ح

ل ني - ح  الذي الممذهل -والنمو النقطية الطفرة قبل ما را
د قطاعات شهلته ا ص ت في والعمران، والتجارة ا  سوا

، ت ا س د كانء ا ا ص د عحريذي١ ا ش عاملين على أساسأ ي



طبيعي( اللؤلؤ )مصائد الفوهى مهنة هما: أساسيين  والزراعة ال
التقليدية.

رأ  المجالين هنين فى البحرينية المرأة عمل كان ما وكب
 مميزة عطاءات هناك كانت الوقت نفس ثي ولكنه جدأ، محدودأ
 إلى الرجل يذهب فعندما المجالين، هنين ضمن البحرينية للمرأة

 عانثها على الزوجة تأخذ شهور، لعدة هناك ويقيم الغوص
 أي اليومية، وحاجاتها متطلباتها وتأمين العائلة رعاية مسؤولية

 فهي األسرة، رعاية في الرجل يلعبه الذي الدور بنفس نقوم أنها
ش على األدنى الحد بتأمين تقوم ت من ا حا ل  الوسط مع ا

ر المنزلية التموينية المواد لشراء نذهب أنها أي الخارجي،  ودبي
 السمك صيادي نساء وشترك األطفال، ورعاية البيت شؤون
 المناهلق معظم وفي معينة، بوسائل وبيعه السمك بتحضير يوميأ

ق وفي األرض في العمل في النساء شترك الريفية  شوي
 األنشطة مخظف في وتساهم والدواجن، الزراعية المحاصيل
 وصناعة السجاد وحياكة الملبوسات نسج مذل األهلية الخدماذية

 ذلك في السائدة النثليدية والمهن الحرف أنواع من وغير ٤السادت
الوقت.

جة -  قد كانت التي الصعبة المعيشمية االقتصادية للظروف نب
جة البحريني، المجتمع واجهت  للنزوة العادل غير للتوزيع كنب
جوانب مختلف على البحرين في الحاكمة العائلة وسيطرة الوطنية



د ما القت سل فرص نؤفير عن السلطة عجز وبسبب الوطني، ا  ال
ت وطنهم، خيرات من اقتصاديأ مساعدتهم أو اطنينللمو د ض  ا

كحالب الذسوه ض٠ب ذي  عبد بيوت في ومربيات كخالمة العهل ري
ر١ ض  ال بسيطة مهنية بأعمال لةيام١ خالل ض اليين٠والرأسه ق

س شد أن يم-كن والكرامة. العزة حغظ أجل ن٠ وذلك الجوع، ر

ت٠شاك ولدد زة وبعد المرأة، لحقوق اإلساءة ن٠ ا  ك
 العهل فرص بتوفير البحرينية السلطة طعبت التي األصوات

ف١و ؛ الهذاسبة لوظا  المواهلنين حقوق ن٠ شروع كهق الرأ
 لدخول األخيرة القوانين في المرأة- عمل السلطة شجعت العامة،
ق٠ ني ادرأة  هن عدد في توظيفها بقبول ذلك تمذل وق العمل ر

زدو ر 4الدولة ت١وزسس ا س زدو ون  الرسمية الدولة ومؤسسات ا
د هبول ض إلءالن١ ذذ٠ ظ  لقطاعات مستخبم أكبر المرأة، ٠ز

ر ل  القوة ن٠ بعمئة ٢ ٥ قرابة حلليأ النساء وذسكل< لبحرين١ في ءة١ا
البحرينية. العاملة

ج البحر؛بية اكرأة وت*مل  بعد ما السنوات في المنزل خار
 والجامعات والمعاهد واالعداثية زية١الث الهدارس ز لتخرج١

ل ازواج؛ ص ذ  طلبة من األكبر النسبة اآلن لغزت١ ول
البحرينية. والمعاهد الجامعات

أ البحرينية العراة أظهرت - ق د وبابر للتعليم، ز ي ك هن ا



 مناهل مخدلف من واالسعادة المدارس، لدخول البحرين فديات
 في للدراسة الشجيل على النظير منقطع إقبال هناك وكان التعليم،
ت التي البنات مدارس مختلف ش  وأعرب البحرين، في اف

 إحدى طالبت أن حد اءلى لذلك، حمامعتهن عن منهن الكثيرون
 جريدة اءلى ١٩٣٩ العام في أرسلتها مغتوحة رسعة عبر الطالبات

 بزاهيأ البحرين في ابنات تطيم يكون بأن فيها تدعو )البحرين(
ر ذلك كان لو حتى مدا الحجاب. الرنداء قانونا السلطات بإ

ستادأ  السبعينات، سنوات منن أنه تعليمية، مصادر إلى وا
ل البحرين فى البنات من هائلة أعداد أخذت  المدارس دخ

 مدارس في المسجلة العددية النسبة دائمأ وتفوق واألهلية الحكومية
 لذلك يكون وقد والثانوية اإلعدادية المرحلبن في وبخاصة البنين

منها: كديرة اسباب

م في البحرينية المرأة مشاركة إن -١ ي ل ق  أبواب لها فتح ا
 في واألهلية الرسمية والمؤسسات الدوائر من علد في التوظيف
واالجتماعية. االقتصادية أوضاعها خاللها من عززت البحرين،

 واألجنبية العربية والجامعات المهفة انخبة ساهمت -٢
 بعد واالقتصادية االجتماعية الدتمية عملية في ملموسة مساهمة
 في والمسؤوليات القيادات بعض ودسليمها العمل سوق دخولها

واألهلية. الحكومية والمهصادية االجتماعية المؤسسات من عدد



ت :٣  دورأ تلعب والمتعلمة المفقفة البحرينية المرأة أخن
 االجتماعية األساسية المجتمع قضايا خدمة اجل من طليعيا

الدموية. والمعتصادية

 ابتدائية مدرسة أول البحرين في افصت ١٩٢٨ العام في -

ح على سنوات عشر حوالي مرور بعد للبنات،  مدرسة أول افتا
 في البنات تعليم مسألة أثارت وقد الهداية( للبنين)مدرسة ابدائية

 اعبرت حيث المجتمع، في العليدية القوى أوساط زوبعة البحرين
 تحديأ المسلمة المحافنلة البحرينية للمرأة بالنسبة التطيم ذلك

ف ضرورة على البعض وشدد بها، المعترف والنثاليد للعادات  يقا
ال أحدهم وقال العاليد بحجة للبنات التعليم ن)  اليوم بعد شيء أ

معرفة دون من بهم والتعارف الشبابا مراسلة من البنات يمنع
ألهل(. ا

 البنين بين الفصل استمرت,إجراءات النظرة، هذه من وانطاعأ
 تعليم مديرية وظلت الحكومي، مراحلءالتعليم بختلف في والبنات
 ؛١٩٦٥ العام حتى امرأة إدارة تحت مستقال إداريا جهازا البنات
ك بعد تم حيت  تشمل أن أساس على التعليم مديرية توحيد نل

 هذه زالت ما اآلن وحتى للبنات، وأخرى للبنين واحدة شعبدين
الرسمية. الحكومية المدارس في جارية اإلجراءات

عملية السبنات أوائل وفي الخمسينات سنوات منن برزت -
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 الطابع ونات البحرين، في المرخصة النسائية الجمعيات تأسيس
 حلم تحقق ١٩٥٥ العام ففي التقليدي، المجتمع قيود من المتحرر

 السلطة موافقة وهو البحرين، نساء من المنقفة النخبة راود
ى البحرينية فتاة نهضة لجمعية رسمي ترخيص إصدار عل

الخليج وفي البحرين في نمائية جمعية أول وهي البحرين،
 لتأسيس نواة كان وتربويا. اجتماعيا نشاهلة تمارس العربي،
ى جديدة نسائية جمعيات  والفكري الهافي الوعي أفكار لبلورة شع

 سنوات خمس حوالي فبعد العام. الوطني الوعي ونمو والربوي
 في تجربتها ونجاح البحرين فتاة نهضة جمعية تأسيس على

 العمل وزارة على نذوالت والنربوي، االجتماعي العمل ميابين
 نسائية جمعيات تأسيس طلبات البحرين، في االجتماعية والشؤون

 العام في تأسست التي والطفولة األمومة رعاية جمعية مش أخرى
 ،١٩٦٩ العام في تأسست التي النسائية أوال وجمعية ،١٩٦٥

 وأخيرا. ،١٩٧٠ العام في تأسست التي النسائية الرفاع وجمعية
ق التي النسائية الريف فتاة جمعية س  ولكن ١٩٧٤ العام في ءتأ
 التي الضغوطات بسبب رسميا ترخيصا إعطاءها رفضت السلطة

واألهالي. الدين رجال بعض جانب من ضدها مورست

 المئفة، البحرينية المرأة راولت السبعينات سنوات بداية في -
 محاوالت هناك وكانت البحرين، في النسائي االتحاد تأسيس فكرة
البحرينية النسائية الحركة في األساسية األهلراف مخدلف من جادة



ة النسائية اللجان مشروع في تمثلت التي ك ر س  ١س االي ا
ل أرست والتى البحرينية، الوطنية الحركة فصائل بعض ك ا  ب
 البحرين في المشترك النسائي العمل برامج في واضحأ أ تأثير

فيأ المرأة وعي تطوير إلى ءيهدف والذي  وفكريأ واجتماعيا قا
ض ١وذزبوي د  والطموحات األهداف لخدمة الطليعي بدورها ال

 هلغا البرنامج هذا أصحيح الشديد لألسف ولكن الوطنية، واالطلعات
 حاولت التي البحرينية السلطة من المعادية األخرى للنشاطات
 ودتصدى الرائد المشروع هذا وجه في نثف أن الوسائل وبمخدلف

 السلطة مضايقات بسبب النور، إلى يخرج الذي الطموح لنشاهله
 الذي الرائدات مشروع وهو المشروع، بديل خلق ومحاولتها

 يبقى أن أجل من والمعنوية، المادية اإلمكانات مختلف له كرست
 عن أخر بديل أي أن باعديار يدها، في الطيعة األداة فقط وحده

 - من البساهد سحب يعني البحرين، في النسائي االتحاد
المرأة مصالح عن الدفاع إلى الداعية البحرينية النسائية الحركة

ي وحقوقها ن. ف حري الب

 الذي البحرينيات، الرائدات مشروع ييدو األولى للوهلة ٠
 العام في االجتماعية والشؤون العمل وزارة بإطالقه بادرت

 وضرب الختراق البحرينية السلطة من جادة محاولة بأنه ،١ ٩٧٧
 أهدافه أبرز كان الذي البحرين، في النسائي االنحاد مشروع

التربوية المجتمع قضايا يخدم وطني دور لعب وأمانيه وطموحاته



 وتطلعاتها البحرينية المرأة بمسنويات ويرنثى والفكرية والذقافية
 وكان واالقتصادية، االجتماعية حياتها في األفضل المسظبل نحو
 واسطة يكن رائدات إعداد إلى يهدف )الرائدات( المشروع هذا
 االجشاعية والشؤون العمل وزارة في والمسؤولين األهالي بين
 ذلك وبعد األهلية الجمعيات بين للشعيق االستشارية اللجنة في

 لعام (٢٠) رقم وزاري بقرإر للمرأة الدائمة الوطنية اللجنة
 ووزارة الحكومية الهيئة من رئيسا اشترط قد كان والذي ١ ٩٧٧
الوزارات من معينات وعضوات االجتماعية والشؤون العمل

األخرى.

 التالية السنوات خالل في المشاريع ٥هذ نزجهات وكانت
 البحرينية النسائية المنظمات مواجهة على قوية وبصورة تركزت

 صعيد على وفاعليتها دورها وتقييم الجماهيري الطابع نات
 وسبل والدولية العربية النسائية المؤتمرات في الفعلية المشاركة
المحافل. هذه مخدلف في لها الشعبي

 الرجل قبضة من البحرينية المرأة أفلنت وحده بالعمل -
 التعليم، شاركته كما واألكاديمي، المهني العمل في معه وشاركت
 مخدلف قي وشاركت الزوجية، سقف تحت للرجل وأخلصت

 مسؤولية عانثها على وحملت الوطنية، والتوعية النوبية مجاالت
األجيال. بناء
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 عائلتها على وتعتعد بالحب أو بالنثلليد نتزوج البحرينية المرأة
 القاضي أمام رسميأ ونتزوج المناسب الزوج اخبار في بنفسها أو

الشرعي.

ال العادة في البحرينية المرأة نتزوج ال  الرابعة سن في إ
ض والعشرين الخامسة أو والعشرين  مبكرة سن في يتزوجن والبع

ت أو اقتصادية ألسباب ضفوطا معينة. عائلية ل

 حة1بالر يشعرن نقريبأ بالمئة ٩ ٠ البحرين في النساء وأغلب
العائلة. أو الزوجية بيت في واالستقرار

ب أن قانونأ البحرينية للمرأة يحق طل  ال ولكنها الطالق، ت

ال الحق هذا تستخدم الت في إ ت جدأ، النابرة الحا ى ومعدال ت س  ا
س١ ني ر ي ال لب و ا ها من بعمئة ٩ ت الت  عربية مجتمعات في مب

أخرى. أجنبية و

ن ال البحرين، في النساء غعبية هت رأ ي  تحزير بحركات كب
 من كبيرة أغداد فيها نشارك البحرينية النسائية والمنظمات المرأة،
ي األساسية قضيتها ولكن النساء،  والتثقيف التوعية تشر ه
ي٠االجتل ء ف وتقديم والزبوي ا  للمواهلنين الخيرية الخلمات مخت

ء ا شق واألصدقاء. ول
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المألحق:

 الشيخ البحرين ألمير البحرين، في النسائية الشخصيات منكرة ٠١
خليفة. آل سلمان بن عيسى

اا3 ) اإلنسان حقوق مراقبة منظمة هرير -٢  1117130 أ؟ء9ا
 لعام البحرين في اإلنسان حقوق أوضاع حول األميركية (٧٧3ثءا11

١٩٩٧.
 في االنسان حقوق حول الدولية العفو لمنظمة السنوي العرير -٣

 .١٩٩٦ العام في الصادر ١٩.٩٥ لعام البحرين
 األحداث حول البحرين في اإلنسان حقوق عن الدفاع لجنة منكرة -٤

 .١٩٩٥/١/٢١ الصادرنفي ١٩٩٤ العام هنن البحرين في الجارية

 ١٩٩٠ نوفمبر ١ ٧ في الجمري األمير عبد الشيخ سماحة خطبة ٠٥
بحقوقها. للمطالبة المرأة دعوة حول



ي النسائية الشخصيات منكرة البحرين ف

خليفة آل سلمان بن عيسى الشيخ السمو صاحب حضرة
الموقر

البحرين لولة أمير

البحرين نساء من تحية

 يماننا ومن. سموكم صبر بسعة الراسخة نكتنا من انطالقأ
 الذي الديمقراهلي الحوار طريق عن آرائنا يصال بأهمية العميق

 بهذا سموكم إلى نعدم أن يشرفنا عديدة مرات به تمسككم أكدتم
 وطننا بها يمر التي األوضاع تجاه قلقنا بالغ عن للتعبير الخطاب
البحرين. الحبيب،

ث األخير التصاعد بحرينيات كمواطنإت هالنا لقد دا ش  ل
وحل الحدث لمواجهة الحوار لغة من بدال العنف واستخدام



 يوميأ حولنا يدور ما تجاهل على ت١قادر ٠ذعد نم - الخالف
ن اءدرائ مع صة١خ ما للقضية حأل يعني ال العنف استمرار ا  وب

يفاقمها.

ر إنء ا - طال سوف وانتشاره العنف ا  أو آجال الجميع ي

ي العنف دائرة أن أثبنت قد الشعوب تجارب ٤إف عاجال،  طقة ه
 وتكرس الكراهية وتعمق الضفينة ثولد لها، نهاية ال مغرغة
 بللنا وسيصاب خاسرين جميعا سنكون األمر نهاية وفي العنف،
وة نتدمل لن بجراح ق طويلة. ل

عتا ذؤع إذ إئ  للمنشآت والتدمير التخريب بأن التامة قنا
 يكون قد أنه كنلك بعهم أننا إال إطالقا، مقبول غير .أمر العامة
 التراكمات وحجم لعمق وانعكاسا الحوار قنوات غياب عن تعبيرا
ي ومن المعاناة في الهائلة ة األوضاع دن ي د صا  واالجتماعية ا

صأ البحرين أبناء من واسعة شريحة لدى صو  منهم، العاطلين خ
ب باذت التي األوضاع هذه ل  التطورات لمواجهة عاجلة حلوأل ئ

الراهنة.

 قوى ممارسات وأمهات مواطنات بوصفنا كذلك هالنا لقد
 التي الممارسات تلك القرى أهل من المواهلنين مع والشغب األمن

 واألطفال والنساء للشباب المبرح والضرب اإلهانات بين نراوحت
ر المدارس طلبة فيهم بما بالرصاص العزل المتظاهرين قذل إ



والجامعات.

 نراها ال أننا إال التخريب، أعملل رفض على تأكيدنا مع بنا
صأ األمن قوات .قبل من الرصاص الستخدام كافيأ مبررأ صو  خ

ألطفل مع ة على بنا العزل. والمواهلنين ا  البحرين حكومة بأن ق
ي المتظاهرين مع والتعامل الحوار وسائل تعدم لن الموقرة  تلجأ ك
 للمتظاهرين نسب ما جملة ان خاصة بعرصاص معهم للذفاهم

القش. حد القانونية عقوبته تصل ال تخريب أعمال من ارتكابه

 بأن حكمتكم عن يغيب ال بأنه .السمو صاحب يا نؤمن بنا
 ولن العنف دائرة كسر ينطلب التطورات مع التعامل في المضي
 بسالحه. وليس وعقالنيته بحكمته الميرى الطرث إال ذلك يستطيع

 المحنة ٥هذ من بالبنا إخراج على بقدرتكم تامة ذقة لعلى وبنا
الوطنية. الوحدة على للحفاند العصيبة

م فإننا ذلك على بناء ع  تبخل راجين الخطاب بهذا بيك نن
ي للنظر الحوار باب وفتح العنف دائرة لكسر شخصيا س^كم  ف

 تحقق أن يمكن والتي المعهودة بحكمتكم الوضع معالجة كيفية
التالية: الوسانل عبر

 ووقف المتظاهرين لتفريق الرصاص استخدام وقف - ١
الجماعية. واالعذقاالت القانونية غير المداهمات عمليات

يتضمنه ما بكل القانون ألحكام وفقأ الموقوفهن مع التعامل -٢



 سرعة مع والمحاكمة التحقيق فنرتي طوال للهتهمين ضمانات ض
فورأ المعنثلين بقية سراح وإطالق للمحاكمة المتهمين نقديم

ن. وإرجاع المبعدي

 األدنى الحد وتحقيق المواطنين لكل العمل فرص وفير .-٣
د حاسم حل ويجاد معيشتهم لمتطلبات واي ألجشة العمالة ل  ٠ا

 الحل إلى الوصول بهدف الوطني الحوار باب فتح -٤
المناسب.

ش١ ولةد سذورد هغعيل ٠٥ ر  المجلس النتخابات والدعوة ب
حة الوطني التعيير. وحرية العامة للحريات المجال ويا

 السياسي القرار صنع في البحرينية البرأة ركة١مش ٠٦
وطننا لخدمة المجاالت جميع في الخالقة طاقاتها من واالسنثادة

ن. البحري

 وبحكمتكم السهودة األبوية بروحكم سموكم بأن أمل وكلنا
 اآلرار اتخان على وقالرون الموقف حساسية مدركون البالغة

ضع والكفيل الصحيح  هذا ض األهة وإشان الدم إلراقة حد بو
 العزيز. بلدنا تاريخ في الخطير المنعطف

الحوام العدير فائق بقبول وذثضلوا هذا  الكريم لسموكم وا

١٩٩٥/٤/١٤
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ة٠ه ل س ا ح المسقطى محمد وداد .٧
موظفة السندى فوزية .٨
موظفة النحار محمد سسكة ٠د .٩
٠ موظفة الخياط إبراهيم سوسن . ١.
المستمر التعليم رئيسة الخميرى حصة . ١١
موظفة فخرو الله عبد مريم . ١٢
موظفة مسعود على خديجة . ١٣
موظفة حمد مبارك شيخة . ١٤

ة د ى حا ه المسقطى نادية . ١٥
موظفة إسماعيل غالم فريدة . ١٦
موظفة دريس أبو الله عبد كوكب . ١٧



مدرسه إبراهيم خليل رضية . ١٨

موظفة منصور عباس منى . ١٩

موظفة ش ر ي ل . ٢ .

موظفة الموسوى سلمان ابتهال . ٢١

موظفة الموسوى سلمان بثينة . ٢٢

أهلغال طبيبة الجفيرى على منى د. . ٢٣

طسة األسعد خليفة خلود٠د . ٢٤

ة11طل الخواجة سناء د. . ٢٠

طسة المحروس سلوى د. . ٢٦

\ \ \ ] 2 ا فخرو إبراهيم مريم ٠د .٢٧

طاددة الديلعى أهل د. .٢٨

احتماعلة مشرفة البناء أحمد وداد . ٢٩

مدرسه المحروس عديلة .٣٠
موظفة جابر محمد سلوى .٣١

موظفة الحبشى حسن هناء .٣٢

موظفة العريض كريمة .٣٣

مهندسة العريض باسمة .٣٤

موظفة على بتول .٣٥

طالدة العلوي كانلم ابنسام ٠د .٣٦

جامعة استاذة .٣٧

موظفة ابل حسن سهام .٣٨

موظفة المحروس طاهر منى .٣٩



ضه ر م م حة دي ز عبد م زي وم الع سل ال . ٤ .
ة ظف و م ن ما ر ي صو م عبد من حي ر ال . ٤١

ة ت رب بي ة م ط حمد فا ر م ط م . ٤٢
ة ظف و م ة ري د ر ب م عا ال . ٤٣
ة ظف و م ة م ط حمد حسعن فا أ . ٤٤
ة ظف و م ى يل ق ل ة عدي ع م ج . ٤٥
سه ر مد رة و و الله عبد ن ر خ ف . ٤٦
سة ر مد وة ول و الله عبد ل ر خ ف . ٤٧
ة ظف و م ة سي د حمد ق ر م جاب . ٤٨
ة ظف و م ى ل عبد من سو ر رة ال زي ال . ٤٩
ة ظف و م زة و ى الله عبد م ع منا ال . ٥٠

سة ر مد ة م ط حمد فا ى أ عل . ٥١
ة ظف و م م ري حمد م الله عبد أ . ٥٢

ة أخصعائلة عل ما حت ا ه هي ى ب ض ! ر . ٥١٠
، ت ١٠١ م ن ض حنا م عو سال . ٥٤

ة ظف و م ة م ط حمد فا الله عبد أ ٠٥٥

ة ظف و م ة جي حمد نا م . ٥٦
ة ظف و م ح ى صبا س ي عي د سيا . ٥٧
ة ظف و م ن ما حمد ي سم م جا .٠٨
ة ظف و م و الله عبد هند ر خ ف . ٥٩
ة ظف و م حمد هيام سم م جا . ٦٠

ة ت رب بي ة ريف ن ش مي الله عبد أ . ٦١

٠



موظفة الله عبد أحمد امينة .٦٢

هيم٠د را ألي خلي جام ذ .٦٣
بيت ربة سلمان لرحدم١ علد وداد .٦٤

روضة محيرة خلبل السعد عفعفة .٦٥
بيت ربة على علد منصور فاطمة .٦٦

مدرسة احمد محمد ليلى .٦٧
بيت ربة إبراهيم جعفر ليلى .٦٨
شة فنية أ ابراهم خليل عفاف .٦٩

مدرسه خليل فاطمة .٧ .
بيت ربة يراهيم خليل هذى .٧١
بيت ربة حسن ليلى .٧٢
بيت- ربة إسماعيل على حسن زينب .٧٣
بيت ربة على حسين خليجة .٧٤
بيت ربة إسماعيل على حسين مريم .٧٥
بيت ربة احمد إبراهيم زينب .٧٦
بيت ربة أحمد إبراهيم أمينة .٧٧

مدرسه على إبراهيم فاطمة .٧٨
مدرسة محسن جاسم أميرة .٧٩
طالبة الله ر٠أ على زهرة .٨٠

موظفة جام الجبل مكى جعفر ن .٨١
موظفة جعفر زهراء .٨٢
موظفة أبل لطيفة .٨٣



موظفة المحروس مهدي ثريا .٨٤
مدرسة ابل حسن سعاد .٨٥

2ااا. منصور أحمد مرينة .٨٦
موظفة جواد محمد سلوى .٨٧

بيت ربة حسن شمسه .٨٨
طالبة أحمد ابشام .٨٩

موظفة حمد1 حسداة .٩.
موظفة الله عبد نعمة .٩١

بيت ربة ٠أحمث سلعمة .٩٢
بيت ربة الطوى علوية .٩٣

عائلة طسة الزيابى عبد شيخة د. .٩٤
بيت ربة يراهيم الله عبد زينة .٩٥

2 اثم ا جمعة عدنان ديما .٩٦
موظفة محسن ليلى .٩٧

لبة١ط جمعة عدنان وفاء .٩٨
بيت ربة على أحمد رضية .٩٩

اجتماعية مشرفة أبل حسن لولوة . ١٠.
مدرسه الرحمن عبد محمد فوزية . ١٠١
مدرسة مديرة هددحة .١.٢
مدرسة مديرة المنصورى ناجية . ١.٣

مدرسة الله عبد مريم . ١٠٤
مدرسة عيسى يمان .١٠٥

٧



موظفة على الله عبد شيخة .١٠٦
موظفة محمود منى .١٠٧
مدرسة ناصر ليلى .١٠٨
موظفة يراهيم المزيز عبد سهام .١٠٩
موظفة على الله عبد سميرة .١١٠
موظفة عيسى هدى .١١١
مدرسة عيسى محمد حنان .١١٢
محامية جام حمدان ن .١١٣
محامية العريض ربابا . ١١٤
موظفة النجار جاسم نورة .١١٥
موظفة محمد مهدى مديحة .١١٦
محامية الحواح حسن فاطمة .١١٧
محامية خلف زهرة .١١٨
محامية المنصورى زينات . ١١٩
موظفة ليلىبديوي . ١٢٠
موظفة على سامية . ١٢١
موظفة جعفر ربابا .١٢٢
محامية القاهرى خليل نادية . ١٢٣
محامية سلمان سميرة . ١٢٤

بيت ربة زيمان شريفة .١٢٠
مدرسه مرهون الله عبد هدى .١٢٦
موظفة جاسم دينا .١٢٧

٨



ة ظف و م ة زي و حمد ف الله عبد م . ١٢٨
سه ر مد ى د ى ن عل ال . ١٢٩
ة ظف مو ة ر ئ سععد س . ١٣٠
ة ظف و م م ري ن م ما زي .-١٣١
ة ظف و م ى الله عبد ليل . ١٣٢

ه ء م ق ١\ ر هناء ه س طا رو ح م ال . ١٣٣
ة ظف و م ى وجيهة ض ى ر عل . ١٣٤
سه ر مد ى صغية عل . ١٣٥

ة ت رب بي جة س خدي ى عبا عل . ١٣٦
ة ت رب بي ة زي و ز عبد ف زي ع ال . ١٣٧
ة ت رب بي طمة الحسعن ععد فا . ١٣٨
ة ت رب بي ب ز عبد ربا زي ع ال . ١٣٩
ة ت رب بي ي ر ى أحمد ما عل . ١٤٠

اللبة٠ ى شرف من . ١٤١
ة ت رب بي رة ه د ز جوا . ١٤٢
ة ت رب بي ة ري و م ن ل ي صا هد م . ١٤٣
ة ت رب بي ة كي ى الله عبد ز عل . ١٤٤

ة ظف و م ى ن من دا حمي . ١٤٥
سة د هن م . ١٤٦

ة ت رب بي ة طم ل فا ن٠ح د ع . ١٤٧
ة ظف و م مة سي ض ن ري ع ال . ١٤٨
سه ر مد طمة حمد فا ى أ س عي . ١٤٩



ة ظف و م ة هي ل ب عي سما إ . ١٥٠

ة ظف و م الم ح حمد أ ى أ س عي . ١٥١

ة ظف و م ود حمد خل ى م ش و البل . ١٥٢

سه ر مد ى أمل س و ر م جعف . ١٥٣

ة ب ة طال عي م جا ح حا ا ن س حمد ح م . ١٥٤

ة ت رب بي ة حمد رقي ر أ ص نا . ١٥٥

ة ة طالب ع م جا ى زا من ر ن مي ما سل . ١٥٦

سة ر مد . ١٥٧

ة ب طال ر صغية حيد ال . ١٥٨

ة ظف و م ة طم ى فا غانم عل . ١٥٩

ة ة طالب ع م حا ة ى رقي و س و م ال . ١٦.

ة ب ة طال ع م جا ر وث ب ك و عق ي . ١٦١

سه ر مد ة ضي طو ر م ۶٠ال . ١٦٢

سة ر مد س ج ر ن ن س ح ف م ر ش . ١٦٣

ة ت رب بي ة م و ص ع سدد١ م ل . ١٦٤

اللبة٠ ى أزهار س عي . ١٦٥

رة ض حا م سة ى أني سند ال . ١٦٦

ة ب طال دة ئ شهعد را . ١٦٧

ة ب طال ة ق ئ حمد فا م . ١٦٨

بلذ١ط ه وم ص ع ن م س ح . ١٦٩

ة ت رب بي رة ه ر ز ص نا . ١٧٠

ة ت رب بي ة د عي الله عبد س . ١٧١



سه ر مد س فهذددله ك ععا س الم . ١٧٢
ة بيت رب كة ود سبي حم . ١٧٣

ه طالب ر ن زهو س ح . ١٧٤
ة١ط ب ت ف جنا س و ي . ١٧٥

ة طالب ة ضيل ن ف ما سل . ١٧٦

ة بيت رب ود ى خل عل . ١٧٧
ال ا ط ب زا زين ر س مي ري ال .١١ثم٨
ة طالب د حهعنة د س وا ح . ١٧٩
ة ب طا ا نعطة ب و ق ع ل . ١٨.

ة بيت- رب ب ن زين س ح م . ١٨١
ة ذ اثم ا ع م جا طمة ب فا و عق ي . ١٨٢

ة بيت رب م ا ج ق ن زو ر م ال . ١٨٣

ة بيت رب رة مي حمد س ى أ عل . ١٨٤
ا .اذ١ا ة مين م أ ل ى صا هد م . ١٨٥

ة بيت رب رة مي حمد أ أ . ١٨٦

ة بيت رب عة و ن ط س ى ح عل . ١٨٧

ة بيت رب ب ى زين حمد عل م . ١٨٨
ة الني د صي ة دي ر نا ن باق س ح . ١٨٩

سه ر مد ة ر رقي و صف ع ال . ١٩٠
ة طالب ل و د بت د سي سعي . ١٩١

ة بيت رب طمة ن فا س ح . ١٩٢

سة ر مد مينة ف أ س و حمد ي أ . ١٩٣



ة ب طال ة م ط ى فا عل . ١٩٤
ذ س ه ة ف رل ر سعد ش ص نا . ١٩٥

ة ت رب بي ب حمد زين ظم أ كا . ١٩٦
ة ت رب بي ة ب ا ف كن س و ب .١٩٧

لبة١ط رة ه ى ز عل . ١٩٨
ة١ط ب ة ف رل سعلد ٠1سل ش . ١٩٩

ة س ر مد ة كي الله عبد ز .٢٠.
معة1ج طابة جة ى خدي شهاب ال .٢٠١

ة ت رب بي ة م ط ن فا س ح الله ععد م .٢٠٢
ة ب طال صا ى ى۶مذ ءل .٢٠٣

ة ت رب بي ن حمد حنا حمد م أ .٢٠٤
ة ت رب بي ة ن كل ى س ر عل س م خ .٢٠٥

ة ظف و م ة م ط ر عبد فا ألمي ا .٢٠٦
ة ت رب بي ن ابشعام س ل ععد ح سو ر ال .٢٠٧

ة ظف و م د ر ودا عف حمد ج م .٢٠٨
ة ظف و م ء جا ر ر جعف .٢٠٩

ة ت رب بي ة هي ى ب عل .٢١٠
ة ت رب بي وة ول م ل هي را ي .٢١١
ة11طل . ة د حي ض فت ري ع ال .٢١٢

ة رف ش عة م حتما ا ض نعيلة رل ع ال .٢١٣
ة ظف و م د ها ى ن م عل سال .٢١٤
ة س ر مد م ا ج ض ن ري ع ال .٢١٥



ة ظف و م ن و ب عبد خات وها ال . ٢١٦
ة ظف و م رفة ا ع ن س و ل . ٢١٧
ة ظف و م د ري غ ر عبد ت ألمي ا . ٢١٨

ة ت رب بي ة حمد عف و أ عف ال . ٢١٩
ة ظف و م طمة د فا حمد حمي م . ٢ ٢ .
ة ظف و م م ا ج م على ن سال . ٢٢١
ة ظف و م ة ن حمد ش ه علد م الن . ٢٢٢

ة ت رب بي شة م على عائ سال . ٢٢٣
ة ا رب ت ي ب خة د شي وا ى ج ض ر . ٢٢٤
ة ت رب بي ى ى من سالم عل . ٢٢٥

ة ظف و م ل وا ض ن ري ع ال . ٢٢٦
ة ظف و م جة حمد خدي م ٠٢٢٧
ة ظف و م ة ري ح خي حا حمد ال م . ٢٢٨
ة ظف و م ن حمد حنا م . ٢٢٩

ة١ط ب ة ل ب ئ ا ج ة حي م فت هي را حمد إب م . ٢ ٣ .
ة ت رب بي ة دين حمد م على أ . ٢٣١

ة طل عا ة دي ه حمد م على م . ٢٣٢
ة ظف و م ة زي و حمد ف على م . ٢٣٣
ة طل عا سيا ر ا ن جعف س ح . ٢٣٤
ا ة ري د حمد ب على م . ٢٣٥

ة1ط لب ء حمد وفا على م . ٢٣٦
ة1ء طل ن حمد حنا على م . ٢٣٧



ة ت رب بي م ري حمد م ى م عل . ٢٣٨

ة طل عا رة ه م ز هي را إب . ٢٣٩

ة ت رب بي ة د مي حمد ح ى م عل . ٢٤٠

ة ت رب بي ة ري ه حمد ز ى أ عل . ٢٤١
ة ب طال ن سمي ى يا ض ى ر ك م .٢٤٢

ة١ء طل ة ري ه حمد ز ر أ مو زي ال .٢٤٣

ة ظف و م ى ر من ن جعف س ح .٢٤٤

ة ظف و م طة ر الله عند حم و ص من .٢٤٥

ة ت رب بي ى خانزن عل . ٢٤٦

ة ظف و م ة طم ى فا عل .٢٤٧

ة ظف و م ى حمد من ف م س و ي . ٢٤٨

ة ت رب بي ة حمد عفيف سم أ جا .٢٤٩

ة ظف و م ر نععمة صو من . ٢٥٠

ة ظف و م ة ري د ن ب س د ح م ح م .٢٥١

ة ظف و م ظة و حف ن م س ر ح و ص من .٢٥٢

ة طل عا م عا ش ل ا ص ش فل العرلح ٢٥٣

ة ت رب بي ة م و ص ع ن الله عبد م س ح .٢٥٤

لبذذ١ط جة د خدي ب الله م أ ٠٢٥٥

2 اثما ينا ى عبد ل خ عل شوي ال .٢٥٦

ة١ط ب ء ميا خ ل شوي ال .٢٠٧

ة ت رب بي رة ه ن ز و ه ر م .٢٥٨

ة ت رب بي رة مي خ س شوي ال .٢٥٩



ة طالب ة خ كفاي شوي ال . ٢٦.
ة ت رب بي زة ي ر فا صو حسن من .٢٦١

ب طا ر نرحعى و ص حسلن من .٢٦٢
ة طالب ة ى رقب هد حمد م م .٢٦٣
ة طالب ء را ه ى ز هد ت م سب .٢٦٤
ة طالب ة م عي ى ن هد حمد م م .٢٦٥
ذ . ا | ا ة ج ى خدي هد حمد م م .٢٦٦

. ا ا 2ا ة م ط ى فا هد حمد م م . ٢٦٧
ة ت رب بي م ري ى م س حمد عي م . ٢٦٨
ة ت رب بي م ا ج الله عبد ن . ٢٦٩

ة طل عا حمد صغاء م م ل صا . ٢٧.
سه ر مد سدة ى ع س عل . ٢٧١
سه ر مد م ري ى م ة عل س ر مد . ٢٧٢

ة ت رب بي ل وا ف الله عبد ن س و ي . ٢٧٣
ة ظف و م ة ضيل حمد ف ى م عل . ٢٧٤
ة ظف و م ى أمل رف صي ال . ٢٧٥
دة طدا ى د هد ف حمي س و ي . ٢٧٦

ة ت رب بي ة دي الله عبد نا .٢٧٧

ة ظف و م هد ى عبد نا عل .٢٧٨
ة ت رب بي ة مين ى أ عل .٢٧٩

ة ظف و م م شا ب زة ا ر مي .٢٨٠
ة ت رب بي ى زة من ر ف مي س و ي .٢٨١



ة ظف و م ة جا ر ن جعف . ٢٨٢

ة ت رب بي ة دين حمد م ى م رة عل زي ال . ٢٨٣

عدة1ح ة <١١ ا م ر صا حمد انت ى م ئ عل ر القا . ٢٨٤

ة طالب ب م زين هي را طر إب ه ٠٢٨٥

ة ت رب بي ة مي ن سا س ى ح عل .٢٨٦

ة ب ة١ج طا عي م ة ضيل هيم ف را ر إب ط م .٢٨٧

ة ة1ج طالب عي م رة د ى عبد نا ف النل س و ي .٢٨٨

ة ة طالب عي م جا ب ف النعى عبد زين س و ي . ٢٨٩

ة ظف و م ة م ط د فا ى سعي عل . ٢٩ .

ة ظف و م ة طم ل فا م خلي هي را إب . ٢٩١

ة ظف و م ب م زين هي را ى إب س عي . ٢٩٢

م ث ا 2 ا م حنان هي را ى ي س عي . ٢٩٣

ة ظف و م ى صغية حمد عل أ . ٢٩٤

ة ظف و م ما حمد سي ر م وا س . ٢٩٠

ة ظف و م ف ط ى عوا ى عل س ى عي حايك ال . ٢٩٦

سه ر مد ة ر كفاي د جعف جوا .٢٩٧

ة ت رب بي ة م عي د ن حمي .٢٩٨

ة ت رب بي م ا ه ت ب ن حعيد ا هو ر م ال . ٢٩٩

سه ر مد ر ابشعام د جعف جوا .٣ . .

ة ظف و م ء جا ى ر ض حمد ر أ .٣٠١

ة ظف و م ة ا رقي ر .٣٠٢

ة ت رب بي ف أنعسة س و ل .٣ .٣



ة ظف و م ل وا ى ن ض حمد ر أ .٣ .٤
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السان حقوق تطورات تقرير :البحرين :١٩٩٧ ا

اإلنسان حفوق مراقبة منظمة

بمإ.1و٨ ألا9اا٠5 ٧٧3٠0اا

 .ظاهرات اسنتناف ١٩٩٦ وبداية ١٩٩٥ ية١ذه
الشباكات الواسعة الشوارع  قضايا حول األمن قوات مع وا
 والمتكررة الواسعة االنتهاكات استمرت أساسأ. لسياسي١ اإلص^ح

ق و ن١ ال ى - إل ا  بجق الفضة والمعاملة االعنثاالت ني و
- ن١و ا  جميع وينتمي المشروعة. الحقوق س كرما
- أ هيما ١تقريب ا ق  الطائفة إفى السياسية باإلضرابات ت

ن غلبية٠أ نمنى لني١ لشيعيه١ س ر ب  الحاكمة خليغة آل أسرة لكن ٠ا
(د)الل ة  المدنية الحقوق من الشيعة حرمان إلى تعهد وس ذ
 بالمواطنين تضر فإنما والتجمع الكلمة حرأل هئل لسياسية١و

البحرينييزكلهم.

١٩٩٤ من الثاني النصف إلى الحالية السياسية األزئ تعود

١٠٨



 في المرنثعة البطالة على احتجاجية مظاهرات نثاطعت عندما
 بصالح إحداث أجل من واسعة حملة مع الشيعة وسكنى قرى

عو العرائض سلسلة في ذلك تجلى وقد سياسي،  إعادة اءلى د
 السياسيين للمعتقلين والحرية ١٩٧٥ فى حله جرى الذي البرلمان-
 أو قسرأ المنفيين البحرينيبن من المئات برجوع والسماح

 واسعة مظاهرات اندلعت سياسية ألسبابا العودة من الممنوعين
 شاب خطيب وهو سلمان، علي الشيخ اعنثال إهر ديسمبر في

 العاطلين. وقضية السياسي اإلصعالح أجل من الحملة في ونشط
 القانونية التهمة تحديد -أو قرائن عن الكشف دون الحكومة عمدت

ى  دين رجلي جانب إلى وتعسفيا قسريا سلمان على الشيخ يعاد ب
ضح خرق في ١٩٩٥ يناير في آخرين  ودستور الدولي للقانون فا

البحرين.

ى بريل في الحكومة عمدت  القيادات من خمسة اعذقال ب
 أبرز الجمري، األمير عبد الشيخ فيهم ممن البارزة. الشيعية
 البرلمان في السابق المنتخب والعضو المعارضة، زعماء

 بين ما نزاوحت لغرة الخمسة الزعماء حبس جرى المحلول،
 على حصولهم أو لهم اتهام نوجيه دون أشهر ستة إلى خمسة

 من الحكومة بين مغاوضات اعنثالهم خالل وجرى قانونية مساعدة
 عن تمخض أخرى، ناحية من وزمالءه الجمري والشيخ ناحية
منتصف في المعنثلين من المئات سراح بطالق إلى أدى تفاهم



- ي ؛١٩٩٥ أ رة ن  في النسبي الهدوء من مرحلة إلى إثا
 ض يوم بعد الجمري األمير عبد الشيخ صرح بر،٠سبت ٢٦

 لكن مطالبنا، أولويات في يأتي البرلمان دأن راحهس إهلالق
 المطالب حول: مستمرأ كان ة٠والحكو ة٠الهعارض دين لحوار١

 المنفيين. بعودة والسماح المعنثلين جميع سراح إهلالق المتضمنة
المعارضة. مع افاق أي وجود علنيأ نغت الحكومة لكن

ن اإلعالن جرى ،١٩٩٥ وبرذأك ،3وبحلو  جديدة عرائض ع
رأ لجو١ وازداد و  في مجددأ االضطرابات اندلعت أخرى، مرة ن
د ض ١٩٩٥ د ف محكمة تأكيد إثر ،١٩٩٦ و السعا  في ا

 األمن رجال أحد بمقتل المنطقة القضية في باإلعدام الحكم نوفمبر
ى .١٩٩٥ هارس في  قادة ن٠ وسبعة يالجهر الشيخ اعفال در

ي الهجتمع  الداخلية بوزارة مسؤول متحدث أكد وق ٠يذاير ٢٢ ن
 يقارب ما ومقتل الممتلكات على للهجمات إشارة في روينز لوكللة

س؛١اكو ض زيذةد ة ط د  أللة هناك بأن األمن رجل ض و

 ني متورطة المجموعة أن تثبت بالصور مدعومة ووثائق ووقائع
 أكتوبر وحتى لكنه القضائية. للسلطات يقدمون وسوف األحداث

 لهم، القانونية المساعدة نزفير دون معنقلون هؤالء ظل فق ١.٩٩٦
ن الكشف يتم ولم رسميا، لهم اتهامات توجيه يتم ولم  ائن ني أية ع

شبر في عائلته ع٠ قصير بلقاء للجمري سمح ننينهم  ١٩٩٦ سب

ك١ نات وفي و ععل جرى ل واحتجازهم أقاربه هن عدد ا

١١



م ه ب وا ج ست اتهامات. دوجيه دون طويلة لفترات وا

 وهو الشمش، أحمد السبد اعنثال ١٩٩٦ فبراير ٧ في جرى
 وقد بنلك. للحكومة بنقدها معروفة يسارية وشخصية لفاع محامي

 لجنة من لمنكرة الفرنسية الصحافة وكالة توزيع إش اعنثاله جاء
 نات وفي المنتخب. البرلمان بإعادة فيها مطعبة الشعبية العريضة
 ذقافي )ناد وهو العروبة نادي في نلوة الحكومة منعت األسبوع
 فيها سيشارك كان حيث والشورى الليمقراهلية بعنوان نخبوي(

 نسيطر التي اإلعالم وسائل خالل من الحكومة عمثت الشمالن،
 وبعد لكنه االحتجاجات. لدعم الخارج من أمول يظقى الشمالن عليها

 صحيفة فإن أبريل، منتصف في الدولة أمن محكمة أمام ذل٠ أن
ل على اقتصرت بحقه االتهام ه مق  الفاكسات وبعض سنة قبل كب

 في البحرين أحرار حركة عن صابرة وكانت مكبه فى وجبت التى
ال لنلن، ل الجمري منصور السيد من لمكعمة وشجي  أوضاع عن ش

 العريضة لجنة بيان من نسخة ووجود السجناء، وأخته وأخيه، أبيه
 مكانة باالعبار أخذه معتادة غير خطوة فى المحكمة عند الشعبية

ى وبوليأ إقليميأ الععية الشمس  مايو وفي بكفعة. سراحه إطالق ب
محبد غير عبد اعنثال ١٩٩٦ خالل جرى نهائيأ. التهم عنه أسقطت

س المواهلنين من حريرهم البحرين متطقة وثائق حيازتهم أو لت
ب طال م ة، بال سي سيا ما ال ء جرى ك عا د سن د ا ن عل ن م حفيي ص ن ال ملي عا  ال

ء وكاالت في ا ألب ة ا مي عال هم. ال ب وا ج ست ك ال ة هنا صي خ أخرى ش



ي رذبطتا ة١ ل ض  الرسول عبد سعيد السيد وهو الشهبية ض
سبول الي ال ء وا  أبريل خالل أسبوع لمدة رسهياء اتهامه دون ا
ى - ١٩٩٦ ر  ن٠ زائر صحفي مع واقصاالته به1استجو 1حيذه د

أ اإلذاعة ٠ ع ط د م 8) ل 6 ى مايو وفي (.0 عنثل جر  سائق ا
 هفزيوني مراسل لمرافقتهما مقيم عماني اطن وس ريذيحب ت\كالي
) لمحطة ل 8ا 8 ى (0 د العماني سراح إطالق جر  الجليل ه

ى تم السجن في ض ٣ أهضى أن د العصهور  فيما يعاده، جذ
ا١ أن ه٠ي ب د ل ال س٠ح سيد ل ز ب معنقال. ي  اعنثل على نزت

- ء ا إ جد و سا الجشاعات كن١وأم ال ألخرى ا  بداية في ا
ت ض لحد١ ١٩٩٦ ج في االحتجاجية الشوارع مظاهرا أل ىوا  ء١القر

ء ب ش ا دأ روهبت وا ن بالبوريات ج ض ت وتعر  ليلية لغارا
ه ل ن ش ء ق سة المظاهرات نزاجع ومع األس. ر  الوا

ز هقد قء١افط  المنفجرات استخدام ظك في بما الهجهات أخمب ر
 وبنوك عامة مؤسسات ضد الحرائق إشعال وأجهزة الصغيره

ش فاخره وهذادق را ت ا٠ك ٠شوق و  سنها لم تخربيية هجمات جر
ف أي < ، ض مءمطا >  أخطرها وهن أجنب، فيها يعمل وبا

ي دم االي لهجوم١ س ن ر ر وألى ا ل إ ل سبعة مق بنجعيين. عم

 معروفة منظمة اكتشاف عن يونيو بداية في كومةحال ،٠٠١٠أظا
ح١ دي ١سابع ي٠اك ف ش ة البحرين، الله- لحزب ال عي د  أن م

ن٠ جزء هي الماضية شهرأ عشرة الثمانية ل١طو ابات ١االض



 وقد بالحكومة، لإلطاحة يران ومولتها عليها حرضت مؤامرة
 عدا قرائن أية نثدم لم ألنها بالالمباالة الحكومة ادعاءات قوبلت

 وأشهر ألسابيع احتجزوا النين المعتقلين، من مندزعة اعنزافات
م دون ه ل ا ف بمحامين. ا

 ظل في ١٩٧٤ في أصدر الذي الدولة أمن قانون وسح
 لوزير حينها، المنتخبين النواب قبل من جماعية شبه معارضة
 وعلى محاكمة. دون سنوات ٣ لمدة مواطن أي يعنثل أن الداخلية

 خالل شخص ١٣٠. عن يقل ال ما اعنثال جرى ذلك أساس
 ٨٠. بينهم من ،١٩٩٥ أكتوبر حتى ١٩٩٤ ديسمبر من الفترة
 بحرينبين، محامين مصادر وحسب ضدهم، اتهامات توجيه جرى

 وبعضهم الدولة أمن محكمة أمام حوكموا قد هؤالء غالبية فإن
 جرى وقد اعبادية. محاكم قبل من العقوبات قانون بموجب أدين

 ،١٩٩٥ بنهاية اتهامات لهم توجه لم ممن معظمهم سراح إطالق
 لكن المعنثالت، في بقى المعفقلين من معروف غير عددا لكن

 ٠ ١٩٩٦ يناير في استؤنفت الواسعة العشوائية االعنثاالت
 خالل من /\أءبر(٧) اإلنسان حقوق مراقبة منظمة استخلصت

عها  طبع الذي النمط دفاع ومحامو سابقين معنثلين مع مقاب
 ودستهدف الليل في ٥هذ نتم حيث قضائية أذون دون االععاالت

 ١ ٥ إلى ١ بين. ما تضم أمن قوة بالغارة ويقوم المشبوهين منازبأ
االختصاصات ورجال المحليين الزعماء اعنثال ويجري رجال،



 - ني بضلوعهم المشبه عادة العمر متوسط في وهم
 في والمشاركة تنظيم في يشك النين. الشباب وكذلك العرائدش،

ك ويجري بيوتهم من الممتلكات، على الهجمات أو المظاهرات  ذ
ى الليل منتصف بين ما الندرة في عادة يتم كما فجرا، الرابعة حت

ب٠ض  محتويات وتحطيم اآلخرين، العائلة أفراد وطى ب١الشب ر
ل ر ك ظمتا الدفاع محامو نكر ٠ا  المتهمين األشخاص أن لمن
 اععالهم من سنة بعد ولكن الدولة أمن محكمة إلى يقدمون بجرائم

 الجلسة فى إال محاميه يرى ال المتهم ن٠فإ الحالة هذه وني ٠طدة
 باإلكراه المنتزعة االعترافات استخدام ويتم للمحاكمة، األولى
 دفاع ومحامو سابقون مععلون أخبر كما لالدانة، وحيدة كبينة
م األخرى الجسدية واالعتداءات الضرب أن - خل  عادة شت

 محامو أكد كما معلومات. على والحصول ىت١االءش الننزاع
خدم حيث متلزايد، بشكل نمطية أضعحت قد االعتراف الدفاع  شت

متكرر. بشكل والتعابير الكلمات نفس

ث واحدة حالة نسجل ذم  انتهاكاتهم عن مسؤولون حوسب ح
 مارس في مرسومأ الحكومة أصدرت فقد اإلنسان. لحقوق

 العقوبات قانون في متضمنة مادة عثعرة أربعة فإن وجبهموب
 النارية األسلحة واستخدام والعجيرات التخريب أعمال ومنها

 المسؤولين ءلى< اللفظية التهجمات أو الجسدية والهجمات
ر العموميين، الدولة. أمن قانون بموجب عليها يعاقب جرائم تعب

١١



ى ا خ ة و ر غ ل ن ما ا كم جرى ١٩٩٦ وأكتوبر مارس بي ح  على ال

ن متهمأ ٥٦ ج س ال ة. أمن محكمة قبل من ب ول د ل ل أما ا عد ن م قلي عت م  ال

ه دون جي و م رسمية اتهامات د ه ح ١٩٩٦ خالى ل و را ت ي ن .ما ف ي  ب

. .١ ى٠ ءل ٠ا ٢ ٠ ٠ ٠

ف  من هي والتي العقوبات قانون من (١٣٤) المادة شتهد
ث التعبير حرية حاليا، الدولة أمن اختصاصات  المادة تعدبر حي

ن الكشف (١١) عة بث أو بتصريحات األدالء أو أخبار ع  إثا
 في المالية القة إضعاف وبالتالي الداخلية، األوضاع حول كاذبة
 المادة أن كما عليها. يعاقب جريمة بمثابة ءمركزها وتهديد الدولة

 اعبرت حيث التجمع حرية على القيود من مزيدا فرضت
 كان شكل بأي المشاركة أو مناقشة أو اجتماع أو مؤتمر حضور

ي  األوضاع مناقشة وبهدف رسمية، موافقة وبدون أعماله، ف
 يؤدي قد مما البحرين، لدولة والمحتصادية واالجتماعية السياسية

ي المالية الذقة إضعاف إلى  عليها. يعاقب جريمة بمثابة الدولة ف

المراقبة؛ في الحق

ي يوجد ال  وهناك اإلنسان. لحقوق محلية منظمات البحرين ف
د خارج تعمالن منظمتان  مع بتعاون منفيين من مشكلتان البا

ي اإلنسان حقوق منظمة هما المنظمتان وهاتان أجانب، نشطاء  ف

6) البحرين . ي اإلنسان حقوق عن الدفاع ولجنة (0 البحرين ف



 وقضايا المععلين حول المعلومات بتجميع وهومان (00؟؛بر8)
 البحرين لحكومة بطلب هدمت أنها المنظمة وذكرت أخرى.
ه للسماح  طلبها. على الرد يتم لم ولكن البت داخل لعمل١ب ١ل
 من وغيرها لمنظمتا المتكررة الطلبات البحرين حكومة رفضت

ء رسمية بمهمة للقيام اإلنسان لحقوق الدولية المنظمات  ق
ي الحكوميين المسؤولين ي باحث تمكن وقد البالد. ف ظمتا ف  من من

 هناك ووجد ،١٩٩٦ فى رسمية غير زيارة البحرين زيارة
ي راغبين أشخاصأ م اإلنسان حقوق قضايا مناقشة ف ه ف  جدأ قلقين ل

ي بمنظمتا اتصاالتهم نتائج من  االتصاالت هذه افتضاح حالة ف
 ني البحرين سفير كتب دلك، زيارته بعد للباحث مقال نشر إثر

 بالمعلوماتة مليء الهقال بأن أكتوبر ٣٠ بتاريخ رسالة واشنطن
 دقيق. غير هو ما يحدد لم لكنه الباطلة واالتهامات المضللة
 مباشر تهديد هي اإلرهابية األعمال إن قائأل: السفير وأضاف
 حكومة وإن البحرين، لشعب األساسية اإلنسان لحقوق وانتهاك
خدم البحرين  لحماية القانون ضمن لها المتاحة الوسائل كل شت

مواطنيها.

 مجلس دول حكومات من مطلق بدعم البحرين حكومة ونتمتع
ت وقد الخليجي، التعاون ضح  دعمها خاص بشكل السعودية أو
ح فقد المحلية باالضعطرابات يتعلق فيما البحرين لحكومة ر  ص

ي السعودي الداخلية وزير نايف األمير بأن ١٩٩٦ نوفمبر ف



 وأن البحرين، من طلبات أي بتلبية وقت أي في تتردد لن المملكة
صالح هما مجتمعين البحرين وأمن السعودية أمن  البحرين. شعب ل

 نيابي وفد حاول فبراير وفي ذلك. إلى الحاجة دعت ما. حيث

ضة أميرها إلى للعدم البحرين زيارة نواب ٨ من كويتي  بعري
 الوفد زيارة لكن المعارضة، مع مغاوضات بإجراء تطالبه

ت. ض رف

بشكل بدعمها البحرين حظيت التي العربية الدول بين ومن
ص ألردن، مصر خا ث وا ن أن ينكر حي ألرل حكومة تعير ا

 أمن. ضباط البحرين

المتحدة؛ الواليات
 األميركية، للبحرية الخامس األسطول قيادة البحرين تحتضن

ى بضافة . يقارب ما ب .  وعائالتهم. أميركي عسكري ٣.
 لحكومة الكامل العلني دعمها على المتحدة الواليات حافظت

 لممارسات السنوي النقرير ضمن تضمينها باسدشاء البحرين،
 ،١٩٩٥ في األميركية الخارجية عن الصادر اإلنسان حقوق
ال وصريح، شامل النقرير هذا أن ورغم  ء٠اءذثال مدى ن٠ قلل أنه إ
 في المشاركة عن يختلف مما التعبير حق لممارسات الناس

 الحقيقة العرير زيف وقد السلطة منع والصدامات المظاهرات
الجرائم من مذإتوعة بمجموعة اءمتهم الجمري الشيخ بأن بقوله

١١٧



. ب أل ستد االتهام هذا عش أن قع١افى ا  غير ذغريحات إلى ي
أ تعريفأ ويعكس الحكومية الصحافة في مسئولة ط ا  له لمل ط

س ءاهأل ة١ ةهرير أن ١كم ألأل س ر ألميركية ف  مجانأ عمد هذا ا
ه إفى  الدفاع ولجنة البحرين في اإلنسان حقوق منظمة سمعة ص

نا ٠طوق ض س ف إلى لبحرين،١ فى إل  البحرين أحرار حركة جا

ب ا - و إل ق البهرين، تحريرل ا ن أن ح  المنظعض هاب
ن لحقوق منظمتان أنهما ب ذهلرحا نم ألخيرفىن١ إلنعا  ا

ق هذظهتي إزدراء إفى ا(ضافة و ال بقوله األنسان ط ض ا  المرا
ن ١أذهم ا٠إليه نوببظر |لمحلين يا ن  أكثر سياسي أعمال جدول ق

ل كو.ذه س و ق أعمال آل ضي ٠٠ اإلنسان القو  النهرير ويم
ه هأت وي ش أن٠ أللقول ح ال  صغيرة مجموعة هم المنظمبن في ا

ن س ه س ش ا  يقلل فهو وبالتالي منفيين... أنفسهم س جطوا ا
ي للنفي ممارستها في الحكومة أسلوب خطورة س ر د القب  صة١ف

ال ٠السياسيين عارضينمال د  عن الصاش النقرير مناقشة ض و
ن س - لذقرير١ مهاج هقد ء ا مأ باتهامهما ا  بأنهما ظل

ن ال٠ت - خليفة. آل لنظام معالية جهات >( وي

ص تجاهل المتحدة الألت افى تعملت  البحرين سجل انعاد فر
ء ي ق  مرات عدة البحرين بيري ويليام األميركي الدفاع زار ع ٠ا
ر علنأ يطق لم لكنه أكتوبر، في زيارته هش ،١٩٩٦ خالل  ع

ن قوقح وضاع١ ف إل الخارجية وزير مساعد س وند ٠ا

١١٨



ت األوسط، الشرق لشؤون األميركية يناير ٢٥ في بيليتريو روبر
 من مرنكع مستوى إلى يعود البحرين في االضطرابات سبب أن٠ا

 ٥هذ تشجيع ويتم الشيعة، قبل من االضطرابات وبعض البطالة،
 من األخرى الضفة على يران، قبل من ودعمها االضطرابات

 يتعاملون البحرين قادة فإن نظري وجهة ومن الفارسي، .الخليج
و ٧ وفي دعمنا شتحق مسؤولة بطريقة معها ي و كرر ما زي ن ي ل ي  ب

ي ي حديث ف  -للواليات التابع الخارجية للصحافة وكالة مركز ف
 بنا يران. من أحيانأ نابعة البحرين، مصاعب اأن٠ قوله المتحدة

 الحكومة وأن الوضع لمعالجة خطوات نتخذ الحكومة أن نعتقد
 مع التعامل تحاول هي فيما وجيرانها أصدقائها دعم شتحق
 الشيخ البحرين عهد ولي قام مارس بداية وفي ٠صعبةاا مشاكل

ى بن حمد س باسم الناهلق صرح حيث واشنطن، إلى بزيارة عي
ع بأن بيريز، نيكوالس الخارجية وزارة و ض و  لم اإلنسان حقوق م

ى لكنه كريستوفر، الخارجية وزير هع العهد ولي لقاء في يثر جر
ع إثارة و ض و م ن مع عالقذتا خالل من ال ري ح ن الب ق ع ري ا ط رن ي  سف

د في م دي و س ن ر را غي ٠اا٥و

ى المتحدة الواليات صدرت  مليون ٧٠. قيمته ما البحرين ب
 مجموعه مما ١٩٩٥ -١ ٩٨٨السذوات خالل األسلحة من دوالر

 إلى المقدم األميركية الخارجية هرير ويشير دوالر. مليون ٨٠ ٠
األميركية األسلحة مبيعات بأن ١٩٩٧ المالي للعام الكونجرس

١١



ر ا إ س الر طيون ١٦٠ د ندبر ا و  ٣٣٥ و ١٩٩٦ لعام ب
م دوالر  البحرين دفاع لقوة أساسأ األسلحة هذه تذهب ١٩٩٧ ز
ش ي ركتها١مش ١ءذم دذش دم وا ت ن ا ي س  لكن الداخلية. األمنية ا

ألجانب ض٠ب ا ا س س في ا  يجري أنه لمنظمشا نكروا ا
م١ ا ت١ط ت ة القنابل لقذف المستوردة زا الفاني

ة سيل ع ال ى ضد أخرى وهقذوفات سمو و الل ا ت خ شاكا الث  ٠ا

س هام ألركان رن  بزيارة شاليكاشغيلي جون الجنرال الهشذزكة ا

ر ح ب لبحرينا إ ر  لضمان البحرين جهود ندعم اأئ٠ ه
ء ر ا د ال ئ ا ن٠ست٠ وأ هدد إيران اتهام في رو ر يت السعرا فى ا

-.-اةةذ.١ا

^  مؤامرة وجود مفادها اعترافات بث ض ا(سبرص و
ب ر بانقالب للهيام ز ظ ت٠ء سلف( ما )ان ن د ري ح  إفى الب

ك ض لكشفا أمير إني كلينتون الرئيس ض ة1ر ز و
الرين١ كم بقوة ندعم المتحدة الواليات أن فيها جاء ل  حكومت

 مجلس توسعة ح واهت أراضيهاال. ة٠وسال لبحرين١ ودزدة
س ا ى ا س ي بالتطور حكومتكم التزام ؤكد٠ هما ا د ا ص  ا

السياسية.. والمصالحة الجشاءي١و

ي دءا ،سبشبر وفي ب البحرين إفى و ي ر  ٢٣ مرابطة ل
-ةطائر ق ا ت إضاهية (١٦ ) المنطقة على الدوريات في مط١ال



 جورج السابق الرئص قام كما العراق، جنوب في المحظورة
ى علنيأ وأنثى مارس في البحرين بزيارة بوش  في السلطات عل

 البحرين حكومة أحيي اءنني بقوله: لالحتجاجات معالجتها
ى لمحافنلتها ٠ا بحريني مواطن لكل آمنة بيئة وتأمينها النظام عل



م ادسفوي |كعربر عا  الصادر ١٩٩٥ ل

١٩٩٦ عام في

س ددء يهدر الل اءتهلوا ا الحتجاجات اندالع بعد عام خ  ا
ر ۶الدا ةعالواس ق إ ر ص. ؛٠٠٠ ب طية١الديمقر ا  إن شخ

ء البيةغ ال - و ن ض ا همدي س الشيعة ال  سجناء بينهم و

ن وا۶ا ضهير و ى محاكمة. د  - ١٥. ماءبين اعنثال جر
صا ٠١٦٠ ت لعالقتهم شخ الحتجاجا ى با صدار وجر  ض أحكام إ
ك لذلك إضافة جائرة. محاكمات إثر الحقا هنا  -.;ا... سجين ١ ٥ ف

ى د ر م ط أحكا،ا راإ ت إش م٠ب  السنوات. فى جائرة محاكما
ث الهاضية، ألحكام يهضون حب صابرة ا هم ال ض بالسجن. علي  تعر

ل - ض ا ر لسياسيينا ا ن ونزفى التعنيب إ هم اثا  في من
ل فقد لذلك إضافة المعنقل. ن ١ . ق بي دن ص م ها ر س١ قوات ب  أل

ق وش و لشغب١ ا ر ظ ي ر فف ر ش م إ ه خارج أعدموا يكونوا قد ف



 ٧ نفى تم باإلعداح. واحد حكم اصدار جرى كما القانون. نطاق
 من بحرينيا مواطنا ١ ١ عن يقل ال ما ومنع بحرينيين مواطنين

وطنهم. دخول

 سبشبر منن اندلعت التي الواسعة االحتجاجات استمرت
 من عدد في العام خالل الديمقراطية الحقوق إعادة اءلى والداعية
 )انظر الشمالية والمنطقة وسنزة حفص جد ضمنها ومن المناهلق

 ذلك على السلطة ردت ٠١٩٩٥ في الصادر الدولية العفو نثرير
 اءن المظاهرات. لقمع القوة واستخدمت الجماعية باالعنثاالت

 عنفا. بأعمال بعضها تميز رغم سلمية المظاهرات هذه غالبية
 ديسمبر بين ما الفدرة في االصطدامات ٥هذ إش شرطة ٣ قدل وقد

 سلمان بن عيسى الشيخ األمير أعلن .١٩٩٥ مارس حتى ١٩٩٤
 جهاز وهو الشورى .مجلس بأن ١٩٩٥ أكتوبر في خليفة آل

 تشريعية صالحيات وبدون الحكومة قبل من معين استشاري
 نوسع فلم العام نهاية حتى لكنه الصالحيات، بعض سيعطى

د٦١ا١>..

ص ؛٠٠٠ عن يقل ال ما اعنثال جرى  بين ما الفدرة في شخ
 وبعضهم وأطفال نساء فيهم بمن ،١٩٩٥ يوليو أو ١ ٩ ٩ ٤ ديسمبر

 المسلمين من هم المعنثلين هؤالء غالبية إن العاشرة. يتجاوز لم
لعدة منهم العديد احتجاز جرى ضمير سجناء بينهم ومن الشيعة

الحجو أيام رسمي اتهام نزجيه لون سراحهم إطالق وجرى ابل

١



ه لهم. ف . ٠ عن يقل ال ما احتجاز جرى ل  المعتقلين هن ٢.
ا و د  اتهام نوجيه دون أشهر لعدة أو اءسابيع دة٠ل ١اشادي ا

 جو سجن في اعنثلوا هؤالء ومعظم محاكمتهم. أو لهم رسهي
ة. مراكز إلى إضافة المنامة وسجن ط ر ث ت ا ق  ل1اءتق هراكز أ
- تجازحال هيداذية ت ا زا ف ك في بما قصيرة، ل ة ستاد نل ن ي د  م

المستخدم. غير عيسى

ضطرابات ال ت.ا  نوفمبر ني استأنفت لكنها أشهر لبضعة نثاعل
ة فيهم ممن شخص. ١ ٠ ٠ ض يقل ال ١م اعنثال إش ١٩٩٥ ب  طل

ن أعمارهم نتزاوح أطغال عشرة عن يقل ال وب الثانوية ١مابي ٢ 
ه عاما. ١و

س - ض و ل ا آل ل العام ذ ن رجا ت لي صيا  وشخ
ضة٠ ض1ب ١اتهمو عار الحتجاجات ى هد لتحري  للحكومة، المعانية ا

شخ ب ض  علي حسين الوهاب وعبد الجمري األمير بدء ال
ر دعيا اللذان ر األمير داعية ١٩٩٤ ديسمبر عريضة إ  إعادة إ
صابرة الدولية العفو تقرير )انظر بالدسنور العمل  (١٩٩٥ ال
ضمير. سجناء من هم األدنين أن ويطقد ى ال  االثنين اعتقال وجر

س ر ر ل ا و أ ر و  واحتجازهما اتهامات توجيه دون التوالي ع
ى سبشبر. في سراحهما إطالق حتى معلن غير مكان قي  فى جر

ل و س الله عبد فاطمة فيهن بمن مدرسات ٧ اعذفال أ  بوبري
ف أحمد وخاتون ر للبنات الثانوية عيسى مدينة هدرسة قي خل إ



 حدوث السلطات علم إلى انتهى بعدما الطالبات من عدد جانب
 مركز في أيام لعدة احتجازهن جرى حيث المدرسة، في مظاهرة
 سراحهن إطالق وجرى لهن. اتهام توجيه دون الخميس شرطة
 أقرباؤهن يسلم حتى كرهائن نساء اعنثال جرى كذلك الحقأ.

 سنكيس الله عبد مليكة مدل السلطات إلى أنفسهم المطلوبون
 دون واحتجزت أبريل في اععالها جرى والتي أخوها المطلوب

 منتصف في سراحها بطالق حتى محاكمتها أو لها اتهام توجيه
 ميرزا بينهم من األطفال، من كبيرة د1أءد احتجاز جرى يونيه.
 عاما( ١٢) اللطيف عبد عباس وفضل عاما( ١ ٥) العريب محمد

 التوالي. على ١٩٩٥ ويناير ١٩٩٤ ديسمبر في اععال واللذان
 ومن السنة. هذه خالل العريب محمد ميرزا سراح اءطالق جرى

 بنك في موظف وهو الطريف النبي عبد الضمير سجناء بين
 محاكمته حتى انغراديا واحتجز ١٩٩٤ ديسمبر في اعنثاله وجرى

سنوات. ٣ بالسجن عليه وحكم ١٩٩٥ أكتوبر في

 من مجموعات سراح إطالق العام خالل الحكومة أعلنت
ى الداعية االحتجاجات في لمشاركتهم المعنثلين  الديمقراطية. إل

 ٥ ٠ فيهم بمن العام نهاية في منهم ٧٥ ٠ إطالق جرى أنه ونكر
 ١ ٦ في الوطني االعيد بمناسبة أميري بعفو سراحهم أطلق ممن

 هويات تحديد الصعب من كان فقد الحاالت معظم وفي ديسمبر.
حيث وجدت، إن لهم وجهت التي واالتهامات سراحهم المطلق



ي من أسماء ٠ذثر م٠ءل إني الحكوهة -  ,أو اعنثالهم يجر
ال حهماسر إهلالق ص ٦ ٠. إلى ٥ ٠ ٠ ض ا يزال و معنثلين شخ
العام. بنهاية

ق ي دأ م المتهمين محاكمات رس١م ن ه ت د ع ت ب الحتجاجا  با
ومحكمة الدولة أمن محكمة م١أم الديمهراطية إني الداعة

ف وبحلول األحداث. ص أل جرى فقد يوليو منت ي ١ ٥ ٠ بين ما إدا ن
و متهها ١ ٦ ت إ ة١ج محاكما هم ر  وتحطيم العمد القش نشمل ن

ت ا - د العنف واستخدام والعامة الخاصة ا  الشرطة ض
ت فى شاركة٠وال  غير عمة وعضوية مشروعة غير تجمعا

ت. إحدى في هشروءة ال ز  ما ينزاوح ما السجن أحكام تشمل ا
ن١ ص أشهر ٦ دين ج  الشخص على حكم كما الحياة. مدى ب

ى الحى(. >اذظر باإلعدام ر  احتجازهم ء أى المتهمين ن١حرم د
ل س صا ال ا ا م٠س ر المحاكمات. بداية حتى ال ك ض عن ون  تعر

ى ٠للتعذيب هذهم ادديب ر ل ما إداذة د ق  قبل هنمتهمأ ٨ ٠ عن الي
ت بعد لدولة١ أس مهتمة  إفى اسعادأ جائرة سرية محاكما

ة٠ق فات١اءش ي الل هذهم تءاذذر ر  هن الجميع وحرم التعنيب. خ
ن علي حسين بينهم وهن أعلى. محكمة أمام االستئناف قا  ا

 سنوات لعشر بالسجن عليهم حكم اللذان بة١الذش الله عد وسلهان
 أن وينكر المحظور. ا٠ الله احزب إني االنتماء بتهم-ة اني اش (٠ءلء

د د د دون احتجازهم استمر المحاكم قبل ض تبرئتهم تجر همن ا



 نهاية في سراحهم إطالق جرى إذا عما يعرف وال قانوني سند
 ما جائرة محاكمات إثر إدانتهم جرت النين بس ومن ال. أم العام

د سن دون حدثا ٥ ٠ عن يقل ال  وإثارة الشفب مذل بتهم (١٥) ا
 بالعقوبة األحداث من عدد على وحكم الحكومة. ضد الكراهية
 محمد الحدث فيهم بمن سنوات ١ ٠ لمدة السجن وهي القصوى

 بنزولية زجاجة بقذف اتهم والذي عاما( ١٤) العكري محمد علي
 الحكم هذا استناف جرى لكنه يوليو. في الشرطة على حارقة
 تحت وضعه تم ولكن سبتمبر في سراحه إطالق جرى حيث
الخارخ. إلى السفر من ومنعه الشرطة رقابة

 بالسجن طويلة أحكام قضاء في سياسيأ سجينأ ١ ٥ يستمر
 أدين وبعضهم السابقة، السنوات في جرت محاكماتا في صدرت

 مما المشاركة بتهمة وآخرون محظورة منظمة إلى االنتماء بتهمة
ة بمحاولة يدعى س ق ن  الدولية العفو نثارير )أنظر ١٩٨١ في ا

ر في الحكم جرى (١٩٩٥و ١٩٩٤ في الصابرة مب ت  ١٩٩٠ سب
 االنتماء بتهمة سنوات ٧ بالسجن إبراهيم خليل الجليل عبد على
ب إلى  نقرير )أنظر العام هذا سراحه إطالق وجرى الله، حز

صادرفي١العفو (.١٩٩١ لدوليةال

 بصفة المعنقلين بحق التعنيب بحدوث العارير من العديد هناك
 في المععلين من العديد تعرض هنا وينكر ومتكررة. منهجية

منهم اعنزافات النتزاع الجنائية التحقيقات وإدارة الدولة أمن إدارة



هم أو ت ب ق عا م  والمستمر. المبرح الضرب التعنيب أساليب وسمل ٠ل
ألطراف والتعلس.س  والحرمان طويلة لفترات الوقوف وفرض ا

العداء ة1طوي ت١لغش لذوم١ ض  كما باإلعدام. والتهديد الجنسي وا
ر ك ألطفل الشعاء معاملة إساءة عن ن  المعنثل. في وا

ش جة االحتجاز ني عتقالن٠ و هو الضحايا وأحد البعنيب. نب
ى واالي عاما( ١٦) اإلسكافي الرسول عبد سعيد ي فى وف  ون

طة مركز في احتجازه ض أيام ١ ٠ د ر أنه ونكر الخميس. ث
. اعذقل ا ب س ر على للحكومة معادية شعارات بكتابته ل  قرب ن١جذ
س. منزله  جروحه أن الشرعي الطب فحوصات وأظهرت بالسنا

ة هي ج ف في رسمي تحقيق أي يجر ولم التعنيب. ني و  وفاته ن
ب تعرف والتي اآلخرين المعنقلين تعنيب حول النثارير في أو سة.١

 األمن قوات يد على بالرصاص مدنيين ١ ٠ عن يقل ال ما كل
ق خارج قتلوا فهم إفى تشير ظروف في الشفب وشرطة  طا
ن و ق ت تهريق يتم ٠ا را ه ه ل  الشرطة قوات قبل من السلمية ٠ا

ة للذخيرة تكرارا واللجوء العنف باستخدام ي ل ش١وض ا  الصيد د
ل١و ى ب ل ن وس لللموع. ا ي الحميد عبد الشاب الضحايا ب

صيب والذي االرازء ض عاما( ١ ٧) هاسم  في مظاهرة خالل أ
س ر م١ في ووفى ا ي صيب التالي. ن  بجراح المحتجين هن العديد أ
. في العالج دلقي ن٠ بعضهم السلطات ومنعت ت - وينكر ا
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 أماكن. في للدموع المسيلة القنابل عمدأ شتخدم .األمن قوات أن
 في شخصين مقنل إلى أدى مما والمساجد المنازل متل مغلقة
التوالي. على وضراير ببار

 اعنثل والذي قمبر أحمد عيسى ضد باإلعدام حكم صدر
بالديمقراطية. المطالبة باحباجات

صدر  أمام جائرة محاكمة إثر يوليو في باإلعدام عليه الحكم و
 وفي لشرطي. العمد القتل بتهمة وأدين الكبرى الجزائية محكمة
ت نوفمبر  االسنثناف جرى ثم اإلعدام. حكم االسنئناف محكمة ي
ليسمبر. في التمييز محكمة أمام مجددأ

ى  المسلمين من بحرينيين مواطنين ٧ نفي يناير خالل جر
 والشيخ سلمان علي الشيخ بينهم ومن البالد. خارج إلى الشيعة
 والشيخ الشعلة عادل والشيخ الستري حيدر والسيد الديري حمزة
 من منعوا مواطنا ١ ١ عن يقل ال ما اءلى إضافة خوجعمعته، محمد
 واستمرت يران في قم في الدين طلبة من معظمهم البالد، دخول

د دخول من بحرينيين مواطنين منع في البحرين سلطابت با  ال
ر العام. خي

 حكومة مناشدة إلى تكرارأ الدولية العفو منظمة عمدت
ر البحرين  لحقوق الواسعة لالنتهاكات حد لوضع العام خي
في مستقل تحقيق إجراء إلى ودعت األمن. قوات قبل هن اإلنسان



 ض لمسؤولين1 ومغول المعنثلين وتعذيب المتظاهرين قدل حوالث
ع عن معلومات طلبت كما العدالة. أمام ذلك منن المعتقلين جمي

م١ ش٠خ سراحهم أطلقوا النين أولئك وعن ١٩٩٤ ديسمبر  ن
ش توكرر ب ا ل ا را محادثات إلجراء البحرين بى غها وند إ

ب لحكوميين١ ولين٠المسؤ مع را ك المحاكمات.الجارية، و ح  و

 الدولة أمن محكمة أمام المحاكمات ايقاف على مايو في المنظمة
ن الدولية المستويات مع المحاكمات هذه نتوافق حتى ما كف

ق ولم عادلة. محاكمة مع يونيو في جرى لقاء وفي ٠رد أي ئ
رة وكيل ت الخارجية وزا البحرين. بزيارة طلبها المنظمة كرر

 أزمة .البحرين: بعنوان تقريرها سبتمبر في المنظمة أصحرت
 من الواسعة االنتهاكات تفصيليا فيه عرضت ا٠اإلنسان حقوق

 البحرين لحكومة دوصيات على العرير واشتمل ٠١٩٩٤ يسمبر٠د
ف هل م نهاية وحتى لكنه اإلنسان، حقوق اوضاع تحسين شت دا  لم ا

 أبريل في الدولية العفو منظمة قلمت ٠رد أي المنظمة ذظق
ى البحرين حول بمخاوهها معلوهات  قرار حسب المتحدة األمم ب
ي المجلس صد م ي ٧٢٨ /تء١ ٥٠٣) رقم واالجتماعي ال ر د  ا

اإلنسان. حقوق خروقات حول المراسالت في للنظر



ن: تقربير. من مختطفات البحري

 التعديات وتزايد التعسفي االعنثال ضحايا واألطفال النساء
صر البحرين تاريخ في مرة ألول  واألطفال النساء يتعرض المعا

العتقاد سنوات ٧ بعمر حتى الصفار  أفاء والتهديد والضرب ل
سيستمر. أنه يبدو قلق وهوسلوك االحتجاز

ي للديمقراطية الداعية الحركة اندالع ومنن ١ف ٩ ٩ ن٤ إ  العديد ف
 تحور وهو العامة باالحتجاجات التحقن البحرينيات النساء من

 النساء من عددأ أن كما المنطقة. في للمرأة التقليدي الدور
 تحثه خليفة آل سلمان بن عيسى الشيخ األمير إلى التماسا
 أقاربهن سراح إلطالق بتظاهرات وقمن البرلمان إعادة

السياسيين. المعنقلين وجميع الذكور

 مظاهرات في لمشاركتهن للضرب النساء من العديد تعرضت
االحنثاظ جرى الذكور. من أقاربهن اعنثال منع لمحاولة أو



شليم الذكور أقاربهن ا،جبار أجل ض ئن١كره -  أنفسهم ل
ر فيما للسلطات د د ب بعضهن احتجاز ا  النشاطات على كعقا

ضة الذكور. لمهاربهن المفار

ى كها ت للنساء ادعكر النساء - ءةقال٠ا و ألخريا  من ا
النضمام الحتجاجات إلى ا  - احتجاز وجرى العامة ا

 لفنزات انغرادية زنازين في وبعضهن الخارجي العالم عن بمعزل

ل ر س أإ لهن. اتهام توجيه بدون سراحهن إطالق حنى س

ب٠وض اعنثال إن ي ء1الذس ر  انفثاد أي لردع لئيمة محاولة ب

ر واخوانهن وبانهن وواجهن لشليم النساء على والضغط لها،  إ
س ت.١ا

ى (٠)س أدريل ني و ن  نسائية شخصية ٢ ٠ نزقيع ١٩٩٥ ا
ن العنف دور بإنهاء مطالبينه لالئمير التماس على شي ر ود ا  و

عادة. وطني ث الديمقراطية. الحقوق وإ ى حي زة طرد جر عزي

صة البسام ض هن فخرو أحعد ومغيرة الخميري. وح ألنهن وظان
ضن االلتماس. على اضعهننز سحب رف

ر١ في ى الالحق ص ص جر  األمير عبد عفاف السيدة اع
ض اإلسالمي القائد ابنة كونها وحيد لسبب الجمري  دشيح١ المعار

س عبد أل ي ا ب ر وقد ١٩٩٥ في المعنقل ا ك ت أنها ن ض  تعر
رأ للضرب ى النسائية الشرطة قبل ن٠ تكرا العالم عن عزلها وجر

٣٢



اتهام. دوجيه دون سراحها إطالق قبل شهر لمدة الخارجي

 ١ ٠ عن يقل ال ما اعنثال ١٩٩٦ )شباهد( فبراير في جرى
 بأقاربهن االتصال إمكانية دون نقريبأ شهرين لفترة نساء

 وأخريات السجن في وآباء أزواج لهن وبعضهن ومحاميهن،
 إطالق وجرى ٠١٩٩٥ خالل قصيرة لفنزة اعنثالهن جرى

اتهام. قوجيه أو محاكمة دون جميعأ سراحهن

 من ألي عنف أعمال الرتكاب رسمي اتهام توجيه يجر لم
 من وغالبيتهن -لمعظمهن اتهام أي توجيه يجر لم كما النساء،
 في مشاركتهن لمجرد اععالهن جرى الضمير سجناء

االحتجاجات.

 ٢٥ من يقارب ما اعنثال ١٩٩٦ )آذار( مارس قي جرى
 ١٨ -١٦ بين ما أعمارهن هراوح الثانوية المرحلة من طالبة

 وجرى الشارع. وفي مدرسية مظاهرات في لمشاركتهن
 رؤية من يتمكن أن دون شهر من ألكثر السجن في احتجازهن
 االستجواب. خالل للتحرشات وتعرضن محاميهن أو عائالتهن

 باالغتصاب وأخريات بددها الضابط أن إحداهن نكرت وقد
جنسيا. بهن والتحرش إهانتهن وجرى

 اإلعالم وزير تصريحات بسبب قلقة الدولية العفو منظمة إن
عربية يومية لجريدة مؤخرا المطوع يراهيم بن محمد البحريني



ن ف بعهض ا ن ء ا د ع  في المستخدمة األسلحة نقل في ا
 يقدم لم أنه وحيث للتفتيش عرضة لسن ألنهن االضطرابات

 بعينها امرأة ضد محددة اتهامات أية غياب وفي أذرى، نثاصيل
 ٥هذ تكون أن تخشى المنظمة فإن الخصوص، هذا في

التعسفية. االععاالت من لمزيد مبررا التصريحات

 الماضي العام اضطرابات خالل الجماعية االعنثاالت حمل
 السابعة, يتعد لم وبعضهن األهلغال بعض األخيرة واالضطرابات

س^  من وقت في معتقاة طغأل ٦٥ من يقارب ما هناك ن١ك أنه و
 أو قانونية مساعدة على الحصول عن معزولون وهم األوقات

ل١ ف  األمن قوات استهدفت الحاالت بعض وفي بعائالثهم. ال
ت كما للسلطات. أنفسهم أقاربهم يسلم حتى كرهائن طغل١الم ر  ج

 بالعقوبات أحكام بحقهم وصدرت األطفال ض عدد محاكمة
اإلصالحية. في قضاؤها يجري سنوات لعشر سجن القصوى

 على فاقع ودليل الضحايا من هشاشة األكقر هم األطفال إن

العادلة. والمحاكمة إماعتهم لعدم القانونية الضمانات أبسط غياب

 للمشكوك القسري النفي سياسة في البحرين حكومة استمرت
 المعارضين ومنع عائالتهم بحق أو بحقهم السياسي بنشاهلهم
 ض سنوات بعد بالدهم إلى العودة وأهلغالهم وزوجاتهم بهم المشبه

الخباري. النفي ا



 حقوق مستويات مع نتعارض الممارسات هذه جميع إن
الدولية. والمواثيق الدولية اإلنسان
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 نوفمبر ١٧ في الجمري األمير عبد الشيخ خطبة

وة حوال ١٩٩٥ ع بحفوقها: للمطالبة المرأة د

الرحيم الرحمن لله ا بسم

 وآله محمد على والسالم والصالة العالمين، رب الله الحمد
الدين. يوم اءلى بإحسان والتابعين المنتجبين، وأصحابه الطاهرين،

 عليكم لله ا من سالم والبنات، واألبناء واألخوات األخوة أيبا
وبركات، ورحمة جميعا

وبعد:

 أن وبما السالم(، )عليها الزهراء ميالد أسبوع نعيش أننا فبما
 أفكارها في اإلسالم عاشت التي األولى المرأة هي )ع( الزهراء
 اإلسالم، أجل من وجاهدت وتحملت وصبرت ومواقفها، وسلوكها

ت اإلسالم أراد الذي األعلى الهش وكانت ا س ه أن ل ه ت  ي
 وإن المسلمة، للمرأة األولى الرائدة هي لذلك فإنها ويحتنيئه،

اإلسالم، بريدها التي المسلمة المرأة مولد لهو العظيم متولدها
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ها التي فالغراة ريد ه ض نطبق التي هي اإلسالم ي د ا  في )ع( ف
ئ وندوم سي،١والمي الديني الوعي شظك بحيث الحياة،  دور

 الفساد هتعارض اإلسالمي، المجتمع في مسؤول كعنصر
ي سائره لمذكر،1 ض يوتذه بعمعروف وتأمر واالنحراف  ن

ب المسلمة فالمرأة الفاطمي. النهج ج ر نكون أن ي ب إ ن الرجل آل
م سل م وة في ال ع د ل ى ا ق، إل ح ة ال ب ل طا ه ق،1ب وال ح ة1و ل ض ر عا م  ل

ف، را ح الن ط ن٠ منطلقة ل ة خ م ط ط )ع(، فا و خ ك ،١ ظ رء1ا م مل  ل

ط ة خ دل جا م ر منادية أحسن، هي بالتي ال ع أ  - ن٠ل وتها٠م ب
ف بخط عن ة ال و ق ل : وا ة س ر ط ف ل وا

ض وال العشرين، القرن أواخر في )نحن  |لمذهلق ن٠يكو أن دذ
ب بل قريش، منطق هو بيننا والمحكم السائد ج  مذهلق ن٠خو أن ي

ل ففي واللين، الرفق منطق الحوار، ق٠ ظ ش ر١الحو ذط  اداب د
ل وفي العكر، الماء في والمتصدين المفرضين أمام  ذطق٠ ظ
ى ال ارادبر بق ب بين قباعد وال فرقة ن  وجماعة ومذهب منه

ش منطق وفشل خسر لقد وجماعة(. ر  لعذف٠ مذهلق ٤ق
 السلطة ها٠بيث أن رغم المنطق هذا وسقط أجل، والفطرسة،
 هن ها٠وغير سية1السي والسلطة الدينية، والسلطة االقتصادية
ل ورغم السلطات. ش مارسته ما ك  لرسول1 - إلسقاهد قر

ه |لله ى1ص ش، سقطت فقد وسلم، وآله عي  محمد شخصية أما قر
ف وظمفرت علت بل تسقط فلم )ص( ن ٠حولها اذذاس وال و رد (
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ر اليطفز  الكافرون(،)أو كره ولو نوره متم والله بأهواههم الله ز
. د س ض ص أن ز ا ا -  أئمة ونجعلهم األرض في ا

- ش؛ و ش ازار  وهامان فرعون ونرى األرض في زم ون
 يحذرون(، كانوا ما منهم وجنودهما

وبناتي: أبنائي وأخواتي، إخواني،

 أن ملزمين أنضنا نجد المنطقة نشهدها لني١ ت١التغير ع٠.

ق أنها نشعر التي النقاهد ض٠ب ذدء س-ف ح  التوضيخ شت
ألكب، ه دفعأ وا ا صب ض وااللتباس. ل ف فبع صح ة ال ض ز م  ال

الم١و سة ول١س المأجوره ألق ط أن الظروف هذه في يا خل  ت

ألوراق ق ا ش صدا الصور، وتشوه لتهم١ و  حركة ن٠ للنيل منها ف
صالحية الشعب إل  ذلك، ض يتمكنوا أن وصهات العاللة، ومطالبه ا

يأتي: لما وذلك

ه إن أوأل: ج  ن٠ مدفوع غير ذاتي، مسنقل الشعب هذا ز
ه توجه ألنه الخارخ، جدت ف ن ع الظرو ضا ألو  السلبية وا

 ذه٠ رغبة العامة، المصلحة بدافع انطلق نزجه وألنه المنزاكمة،
السليم. القرار صنع في الفعالة المشاركة في

ح، توجه به ثانيأ:  أو حزبيأ، ليس جماهيري، عفوي، مقز
ق ألحد، - ل مع ويتحد يع  ألجل العاملين المخلصين ك
حة ش، ممل ز بعيدا والسني، والشيعي والوطني، اإلسالمي فيه ا
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ن ء أبناء وأنت فأنا والقبيلة. الطائفية ع خمأ  كل ع٠ وأتعامل و
د الهموم وطن، قضية في التوجيهات آل ا  واحده، واألهداف و

ن مسؤول والكل للوطن، ألنها  والعريضة وبلده، وطنه مصلحة ع
م األولى م الثانية الجماهيرية والعريضة ،١٩٦٢ عا  ١٩٩٤ عا

ذلك. على األبلة أكبر

 والتطرف العنف يرفض سلمي التوجه هذا أسلوب ان ثالثأ:
 شر٠ال دالجا الحوار ويعبر القوة، استخدام ويرفض واإلرهاب،

 توجه استجاب فقد العاطة. األهداف - كل٠األ األسلوب هو
ئ فيه برزت يوم أول منن للهلوء الشعب هذا ر د  السلمية، ب

ى زال وما بعهدوء، وطالبناه سف  لهدوء١ ءلى< محافظا و
د ال سلمي توجه ألنه واالسنثرار، ري  ة٠الحكو ٠وبإج اإلمعالح، إال ي

وتحقيعها. مطالبه في بالنظر ذلك على وعلته ما الموقرة

ة واضحة النزجه هذا أهداف إن رابعأذ  ال موضوعية؛ معدل
د زي  تحهيق نريده ئ كل بل األمن، زعزعة وال الحكم إسقاط ن

ها األهداف؟ هذه هي وما واالستقرار. األمن را أعلنت -كما ب  را
ة الدستور، نثعيل وتكرارأ- د و ع  سراح وإطالق النيابية، الحياة و

ة المعغثلين، كافة د و ع المبعدين. و

ل سانجأ، ليس هذا الشعب نوجه  إلى وواع منتبه الشعب أن ب
ها األهداف هذه أن ض ع ي ال فوري ب ع ث ع و التأخير، ب



 المطروح والسؤال الالزمة. الترببات ووضج ¥ إفى درج
ه ٠٠ دو اآلن ذ ه ي ف ل  أن شك وال إرهاب؟ أو تطرف أي األهداف ه

 الحقيقية الصورة هي هذه ٠ال :٠هو والواهع لحق١ غهلب الجواب
ئحل  الشعب نزجه حقيقة هي هذه كانت ١فإذ وفعالياتها. األهة ر

ى ال فلهاذا ، ز  الحكومة ن٠ واضحة استجابة اذواقع أرض >
ت٠المعلو ب،البب دو >، دوقرة؟١ ة ا ط و ف  المشوهة والصور ا
 النين الشخصية والمصالح الهاجورة ألقالم١ حاب٠أص ١،١٩يع لتي١

ن ال و صالح. أو خير أي الوطن ١لهذ ود

و ١لماذ ك س؟ جز١ا الوا  الهادئ للحوار استعدادنا أعلنا لقد وا
ى٠ فإلى به، وطالبنا ب تظل ت ألوا ؟ ا  ء منى إلىو د
ر نهار؟ ليل الشوارع تجوب الشفب سيارات بعض نهوم عتى وإ

ض بإيقاف ٠الشغب يارات٠ع ب الطببة باصات د ر ك  بعضهم و
ر أدنى دون ؟٠ أو ١س غ  المنطقة في صحيحأ توجهأ نرقب بنا س
ب ذهو ة ا ر ا د ال ا  وانتخابات الصحافة ب بهض هغي و

بعض وفى ،الدولة أس قازن إفء تم البعض وفي البلديات،
ر لث١ث د ء ض ءهو ه ب  ال التوجه هذا ومذل والمبعدين. ا

د س أنه ٠ث  الجهود كل ويعزز وحكومته، الشعب سن الذقة ب
ش١ لرهط المخلصة صده، لو  الننى والظنون الشكوك كل ويددد و

ن لشياطينا يخلهها ص ز م ل  ٠وشعبا حكومة الوطن الله أعاذ ٤وإ
العام عفوه إصدار في األمير سمو في ١كبير أمال للينا وأن منهم.



ع عن ة إسشاء، دون من الععنثلين جمي د و  إفى المبإدين و
، م ه طن ب وفتح و ر التوصل دم وس يا،٠رس الحوار با ابحدث إ
ب وتحقيق ى السياسية المطال عل .ان٠البرلع رسا و

٠وبركاته الله ة٠ورح عليكم والسالم التوفيق ولي والله



المحتويات
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٩ ........................ وجغرافية تاريخية لمحة البحرين:

١ ١ ............................ البحرين لشعب الوطني النضال
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٧٥ ......................... المرأة نضاالت تاريخ من .لمحة

.المالحق؛

رة-١ ك  البحرين، في النسائية الشخصيات من
 ٨٩ .... خليفة. آل سلمان بن عيسى الشيخ البحرين ألمير

 اإلنسان حقوق مراقبة منظمة هرير -٢
1ا٦ أأء9ا٦ا5 ٧٧3أ0)اأ 1  حول األميركية بء(1

١٠٨ ......... .١٩٩٧لعام البحرين في االنسان حقوق أوضاع



الدولية العفو لمنظمة السنوي العرير ٣
١٩٩٥ لعام البحرين في اإلنسان حقوق حول

صادرفي ١٢٢....................................... .١٩٩٦ العام ال
 البحرين في اإلنسان حقوق عن البفاع لجنة منكرة -٤

١٩٩٤ العام منن البحرين في الجارية األحداث حول
صادرنفي ١٣١................................. .١٩٩٥/١/٢١ ال

 الجمري األمير عبد الشيخ سماحة خطبة - ٥
حول ١٩٩٥ نوفمبر ١ ٧ في

١ ٣٦ .....................................بحقوقها للمطالبة المرأة دعوة



الكتاى شنا
الننفاضات في المرأة نئعبه الذي اندور ماهو  الشعبية؟ ا

و ه ا سيلحق االي المصير وا ه ر ان بعد ب ش الننفاضات تلك ت  او ا
 المؤخرة!!؟ الى تعاد ام الصفوف تنثدم هل انثوزات..

البحرين؟ في المرأة عن ماذا
ت.. من الكثير قدمت لقد ضحيا  مطلع في الغواصين حركة منن الت

ن ر ق ل ي ا ض ما ل النتفاضة حتى .. ا  القرن نهاية في الدستورية ا
 اجل من الرجل أخيها مع بيد يدا مشرفا.. دورها كان المنصرم..

ة المواطنة أجل ومن والدستورية.. الوطنية.. الحقوق وي شا  .. الم
شكاله.. التلمييز وضد  المرأة بأن المجتمع يعنزف ان اجل ومن بأ

ا ن . ش ع ت ج م ئ صدق .ا  المجتلمع تحرر درجة ان : قال من و
صولها المرأة تحرر بمدى بقاس  حقوقها.. على وح

ض ر ع ست د ي ا ست ال ي ا ن ا ب البحرين في المرأة مسيرة ه ا ع ق ا  ب
. . د ي د النتفاضة على يركز ش  ابرزها وثائق ويقدم الدستورية.. ا

ة ض ري ع ل ة ا ي ئ سا ن ل  فنم السلطة.. على صاعقا وقعها كان التي ا
ة. أزمات في وقعها تعسفية اجراءات اتخان هن نتودد حق  .متاث

 الجزء هذا في المراة نضال معرفة يريد من عنه يستغني ال كتاب
العربي.. الوهلن هن




