
 

 معلمو البحريً بين سىداوي الاعتقال والفصلفي اليوم العالمي للمعلمين، 

 

 4883وكا  دا أ الػاال  فات ااٌ  اايا الياوم مااي الػاام يصادف الخامس من أهتوبر من ول غام اليوم الػاالي  لمعػما   

ماظعااا  الػعااال ال وليااا  وماظعااا  لمااا  ا ت ااا   لم  دياااا   الياااوم ااياااارى لااايهرل ووكياااؼ التوباااي  ا  ااا  ه  دااا  ويػااا   ااايا 

ويسعى الػال  من خالٌ وخميا   ايا  الت  وتػمم دأوضاع ا ػمع   في الػال .و  4855لثلاف  )اليونسيو( في غام والػم  وا

 اليوم لتػزيز وضعا  الوق ا ػمع   الت  ه متاا له  الػهود وا واثيم ال ولي .

دااا أل الةرهااا  ا بالدااا  دال يعلراقيااا  واااام ولريااار ا صااا   فاااي الد ااارين  ايااا  خااار  غ ااارال  1144فب ايااار غاااام  43فاااي 

 غان الاوق ألانسااا  لياياي  دعااا آلاالف مان ا اواقا   الد ااري ي   الاى ال اواطع لمعبالداا
ى
  دإباالاال يياياي  ودفاغااا

 ماااان 
ى
فااااي الااااً الةاااام فااااي ارياااا  التػد اااا . اال أ  الساااامبال فااااي الد اااارين بػتباااا  ا  اااااطه  فااااي أن ااااب  الااااوق ألانسااااا  ضااااربا

معاطيااااال غاااا م الاااااوالر  لاااايلً غعاااا ل الاااااى اللاااادض غآلااااااى ىػأااااه  ى اااايل بػسااااا   وماطياااا  ضاااا  آلاخااااارين  اااات  أ اااااواع 

ومن د   ا واقا   اليين قالتا   يه ألا تااوال من وا وا يػعمو  في يمً التػمي  اي  اغتلما  السامبال  ألا تااوال.

  1اتااا  الياااوم 1144ماااي  -د سااال ال اااهادال التاا  وملا اااا مرهاااز الد اارين لةلاااوق ألانساااا – مػمااا  ومػمعاا  411اااوالى 

ماااااها  ط ااااان فغتلااااااٌ غآلااااااى خم يااااا  كأاااااايا اال قااااااىؼ ييا ااااا  . هعاااااا أكااااا م    41وكااااا  أفااااار  غااااان مػظعهااااا  فيعاااااا ال اٌ 

السااامبال غآلااااى فصااال مياااال ا  طيااا   ىػااا  امتاااااغه  غاااان الاااي او رغعااااله  ىسااا ل فااار  كاااا و  الباااواط  فاااي ماااااط  

 امااا ىسا ل كأااايا يااادل  أو كأاايا ف ياا   بسااتا ف  44وكا  وعاا  اغاااد  مػظعها  د اعااا ال ياازاٌ  1144
ى
 م صااوال

ى
مػمعاا

 ن اقه  السمي  واله  في التػد   غن طأيا .

 

 " معلمين معتقلين بينهم رئيس جمعية املعلمين وأمين عام جمعية سياسية سابق:01"

مػمعا   ال يزالاو  كيا  فغتلااٌ  10د سل ألااصارال املة ث  الت  اصل غميااا مرهاز الديارين لةلاوق ألانساا  فاإ  

أدريال  5طئ س فعػي  ا ػمع   ومساغ  لم   الػام الو ااد ا ػمعا   الػارو الاي  وا  اغتلالا  فاي  مهدي أبو دًبديها  
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يااوال ىػا  ادا تا  دالتالمر لةقااا   41وبػييد  وم اهعت  في م ىع  غساىري  أبا طل كراط اا ا ايان د  سا   1144

 من  4وك  و  وخ يف الةى  فيعا ىػ  لييو   2دالةيوم 
ى
 .41ياوال د ال

 

و لما   دىاا  الت ليلاال الياائياا   1143ماااط   3مػماا  وربيا  طياضااي  وا  اغتلالاا  فاي عاام"،  52باا  جميال الياامي  "ع

 بفداااطه غآلاااى  اخ ائاا واهاارل غائمتاا   رهااز الد اارين لةلااوق ألانسااا  دأ اا  بػاار  لمتػااييل ال اا ي   ا يااً غاان 
ى
كسااريا

. وغآلااااى الااارو  مااان وفاااود طياااال  مااان 3اب  قااااطق ال ااا يألاغ ااا اف دا ااا  اه  ماااؼ ميعوغااا  اخااارين فاااي كتااال الأااااد  ألامااااط 

ا  طي  الت  يػعل  اا و ي  دوفوده في ا  طي  وك  الواكػا  لةغا اد لمياوم الريا ا   الاي  بػ ارم ا  طيا  اكامتا  ىػا  

  اال أ  املةىعاااا  لاااا  بػتاااا   ااااايه ال ااااهاد  وأدا اااا  السااااعيؼ وأباااا طل اىعهااااا دإغ اماااا . الياااا ير 1143ماااااط   5يااااوم    

 يؼ و  بػييد  دوا ي  ىػا  أ  يارو يهر ا  السعدال
ى
  مان م  سا  ديا اا

ى
 .4يارفض فيا  الةىا  الاي  با ط د لا  مسايال

مااط   41هعا أ  غائمت  كال  دأناا بػر  لال تلام والتػييل ىػ  أا اث ال غل الت  غعا  فاي ناين فاو ا رهاز  فاي 

 فرار التػييل وآلاالم الت  يػان  مهاا. 1144
ى
 ول  وتعىن من للاره اال ىػ   هر  ووا   االت  طث  ف ا

 

ىػا  ن اره  1144ماط   15 الوا و   و  اغتلال  في لم   الػام السادم لمتيعؼ الوقى  ال يعوكراق  فاضل عبا  

 ايتاىر في  م اطه  الد رين في الةارو غآلااى الايعن لمار الاي  اغتب وا  السامبال الد ري يا   
ى
 داابفرارال ديا ا

ى
بػريأاا

 مااؼ غاا د ماان الااا ٌو ال االيل  ماان أفاال اغااااد  ال اارغي  وايااتلراط لوضاااع فاااي 
ى
الػسااىري  التاا  وتخااي ا الد اارين االياااا

   وكا  كارطل املةىعا  اا س 6  دعا من  أ   الت ىيً في ياالم  وم اروغي  موكاف ا عمىا  السيا ا   والةر ا 5اليعن

 .7دإااغ  أخداط وا اغال وااد  في  من الةروياوال ىػ  ادا ت   4غدا  

ولااا  يخبااا  دأياااداو اغتلالااا  ايهااااا  غمااا   1142يااا تعب   44مااا ط  داااوا ط  ال  ديااا  والتػماااي  اغتلااال دتاااطي   أحمااد ميااا  ا

لاا  ماعاا  ف اا  ان دت ي اا  السااهم  الااي  وكااؼ د ساال الساامبال  اياا  وفهاا دااالتا  ا وفاا  لاا  فااي أٌو فمساا  م اهعاا  
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اىا  غميا  دالساين  1144و مااي 11وااطي   د اعا واا  أاعا  خااط  الد ارين فاي طاما  غاال . فاي 1142أوسبس  21دتاطي  

 ياوال. 41

 

"00 
ً
 مفصول

ً
 :ومدّون رئيس جمعية املعلمين هائبة بينهم  " معلما

ووااا   1144مااان أغعااااله  ىػااا  اضااارا ا  غااان الػعااال فاااي مااااط  كامااا  السااامبال الد ري يااا  د صااال الػ يااا  مااان ا اااواقا   

فصااال الااادػض ىسااا ل غااا م وعىاااا  مااان الوباااٌو لػعمااا  ىسااا ل  لاااامل الت تااا ا ا ىث ااا  والتااا  يتػااار  ا واقااااو  فيااااا 

. ووا  مان دا    ا الر ميعوغا  مان ا ػمعا   و سا ل الأاغوقال ال وليا  غااد مػظا  
ى
لة ا   والأرو وفغتلاٌ أايا ا

 ماان الػعاال امااا ىساا ل مااا ااا ث فااي  44اله  ولىاان ال ياازاٌ  اا الر رغعاا
ى
 م صااوال

ى
أو ىساا ل كأااايا اال قاااىؼ  1144مػمعااا

 ييا   . 

 

غآلااى خم يا   1144اغتلما  السامعا  فاي مااط  هائب رئيس جمعية املعلمين املعتقل مهادي أباو دًاب،  جليلة اليلمان

 4ألاضاااراو غاااان الػعاااال الااااي  دغاااا  لاااا  فعػياااا  ا ػمعااا  . وكاااا  أباااا طل املةىعاااا  الػسااااىري  اىعهااااا ىسااااين الساااامعا  

 اط  ال  دياا  والتػمااي  غآلاااى فصاالأكاا م  و   1142يااااير  17أ ااهر. وفااي  5ياااوال وماان ثاا  واا  وخ يااف الةىاا  ليصاال الااى 

ػ  أيام من ول مها د غول دبمل الغار اللراط ألاداط  واللا    ىػا م بارف طاواااا  وماػهاا فميم  السمعا   ىليتاا  

. وباارطل و اط  ال  دياا  فصاال الساامعا  دصاا وط اىاا  فاااا   ضاا  ا فااي 1144  ااوفعب  4ماااي واااطي  ماان الرفااوع الااى الػعاال 

 داغتداط أ  كأيتاا ال ال   1141أهتوبر  11
ى
 درو  وو   يا الةى  و   ناائيا

 
 .8أ يان اظر في م ىع  التعي رو

 

 عبدالرضااااا   ياااا غأااااو  امليمااااس الدماااا   التاااااىؼ ليعػياااا  الوفاااااق الااااوقى  ألايااااالمي   د صاااال و اط  ال  دياااا  كاماااا هعااااا 

ى يل بػس   اي  أفادل ال  دي  ا يان دأناعا ل  يتل ما دبمل الػود  لوظي ا  التا طيس ىػا  فصامهعا  صادق ربي و

ال  ديااا  اوخااايل كاااراط ال صااال كدااال أ  و تاااا  افااارارال التلا ااا   لصااا وط اىااا  نااااا   مااان امليماااس الدمااا  . و ااا  أ  مااان 

 املةىع  د صل الدم ي        وطبيؼ.
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ىسااا ل م ااااطهت  فااااي مسااا    دغااا  لهااااا  1141يااا تعب   6  اغتلااال فااااي "أخصااااتي وربااااوي باااو ار  ال  بياااة صاااادق الفاااردان

و ػا   اهر مان أياام ثا  أقمام ياراا  دى الا  ماليا .  41   اليعػيال السيايي  في الػاباع  ا ااما  وبلا  فاي الساين  ا

  1142غودو  لمػعل و  اغاد  ال اردا  لمػعال فاي ااا ل ا ا اط  دوظي ا  مػما . وفاي مااط  
ى
وا  اغتلااٌ ال اردا  ميا دا

ىػاا  أ  باا ط د لاا  اىاا  دااالة س  اا    ااهر واااا . وغااا ما أ ااا  اىعاا  وغاااد  زاولاا  غعماا  اكتياا  لخاااط  ا  طياا  دو  

ويلاٌو ال اردا  دأ ا  وا  ووكياؼ افارارال فصام  كدال ياوم مان غلا  فمسا  ادرا  كراط مىتاوو ي يا  د صام  مان اوظي تا . 

 داااأ  املةىعااا  ألاداطيااا  
ى
املةىعااا  فاااي كأاااي  طفػهاااا ال اااردا  ضااا  و اط  ال  ديااا  ىػااا  اماامااا  دخيا ااا  ال ااارف ولما ااا . غمعاااا

 طفأ  ال غول ا ل م  من ال ردا  واىع  لصالح و اط  ال  دي . 

 

الطويادا  فريعا   1144مااط   4فاي  فصامت  و اط  ال  ديا  مان غعما ياضاية، هاطاو ومادون، معلم وربية ر  هادر عبدإلامام

 
ى
مخماا  دارما اا  الوافاال ووافر ااا فااي ا ػماا  ال  دااو  غآلاااى ااا   غعهااا. د اعااا أهاا  غداا ألامام الااي  وملاا  كااراط فصاام   اا هيا

. وكاااٌ غداا ألامام أ  9و ىػاا  أياادوعغباا  اوصاااٌ أفرواا  الااو اط  لاا  و ياا ه د صاام  وواا غوه اليااتالم كااراط ال صاال ا ىتااو 

كراط ال صل فار ىس ل بغري   اغتلل غآلاى أثر ا لمر الي  يػتب  فا ا  ولا س فاايا . واليا ير دالايهر ا  غدا ألامام 

م يس فعػي  ا صاف الت  بػى  دلأايا التعي ر و   أ  و اط  التاعي  ل  ورخص  زاول  أن ابتاا وكاما  املةىعا   و 

ام ىساا ل مدا اارو  أن ااب  اليعػياا  كداال الةصااٌو غآلاااى واارخيص وورمتاا  غآلاااى اثاار الااً داا فؼ مدماا  دع اهعاا  غداا ألام

 ديااط د ريى . 4411

 

 طبح البطالة يهدد املزيد مً البحريييين املؤ لين لالهخراط في اليلك ال  بوي 

الاااااايين ي عمااااااو    غاااااا د الػاااااااقم   اليااااااامػي   دااااااأ  ال وياااااار  الػعاااااال والتاعياااااا  ففتعاغياااااا  بااااااداباااااار  وهياااااال و اط  

 وغاقماااا   مػظعهاااا  ماااان ألا اااااث  4344وخصصااااال وربوياااا  ماااان ا ساااايم   فااااي مراهااااز التوظيااااف دااااالو اط  يدمغااااو  
ى
غاااااقال

ولػااااال ا تااااااىؼ مليرياااااال التوظياااااف فاااااي و اطال الد ااااارين وغآلااااااى الخصاااااو  و اط  ال  ديااااا   .غاقمااااا  4266غااااا د ن  والداااااال 
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وغآلااى الارو  مان وفاود  ايا الػا د مان غن الوظاائف والتوظياف. في افرارال ألاغال  يالاظ وفود نسد  ضدادي  غالي  

الػاقم   الد ريا   ا   م   اال أ  و اط  ال  دي  ولوم في ول غام دايتيالو واف ين لال خرامل في السمً التػمييا  معاا 

لةلاااوق يلمااص فااار  الػااااقم   الد اااري ي   فااي الةصاااٌو غآلااااى وظي ااا  وتااياال ماااؼ مااا  الما . هعاااا غماا  مرهاااز الد ااارين 

ألانسا  دأ  ىػض ا  اط  الةيوميا  ال الا  بػاان  مان  لاص فاي ا ػمعا   غآلااى الارو  مان ماروط أهلا  مان  اهر غآلااى دا ر 

ال طايا  فياااا
 واا   53مساارب  ريااعار  11.  ووا اا  يااةي   و اا  طيااعي  كاا  ن اارل كدال أيااام وثااائم طيااعي 10

ى
 يااػوديا

ى
مػمعااا

. وغآلاااااى الاااارو  ماااان وفااااود ماااااد  بااااري   فااااي كااااا و  الػعاااال  اااا وااااوظي ه  فااااي غاااا د ماااان ماااا اط  الد اااارين فااااي مراااااال مختم

الد ريىااا  فاااي اللبااااع ل آلااااي و يااا  ىػااا م ماااام أولويااا  الوظاااائف الػامااا  لافا ااال اال أ   ااايه ا ااااد  وااا  فياااتغاار غهااااا فاااي 

 ولػااال  ااايه ا عاطياااال و هااا  ماااا ياااي ل لااا  ال  ااابار مااان .1142كاااا و  الػعااال املةااا ث والاااي  وااا  الػعااال دااا  فاااي يااا تعب  

 وايتلباو لي   الػامم . الة ي  غن وفود وعي ر واضح في التوظيف

 

 ادر ال  بوي مً التمثيل املدويحل جمعية املعلمين ًحرم الك

ا  ا تاااااىؼ مليريااااال لااااا اث فااااي الد اااارين يااااتمعس دوضااااو  ايااااتعراط الساااامبال فااااي ايااااتا اف الةريااااال الػاماااا  والااااوق 

ألانساااا . فلااا  اغتلمااا  السااامبال مياااال ا اااواقا   ىسااا ل بػد ااا    غااان طأياااا  الاااي  يخاااالف طأ  السااامب . هعاااا غعااا ل 

بػااااا خ بااااااطمل غآلااااااى اااااام ا اااااواقا   فاااااي وياااااوين  السااااامبال لةااااال م يساااااال امليتعاااااؼ ا ااااا ن  التااااا  ال وتاايااااال وووفهامااااااا فاااااي

 فعػياا  ا ػمعا   الد ري ياا  12د ال 1144أدرياال  5و اط  التاعيا  ألافتعاغياا  فاي اليعػياال وألا أاعام لهااا. فلا  أكاا م  

واغتباااا ل الااااو اط  ألاضااااراو الااااي  دغاااا  لاااا   كدمهااااا غآلاااااى ااااا  بػد اااا  الااااو اط .   اطوىداااا  ماااانوالااااً  تيياااا  لمعخال ااااال التاااا

 باااا اث خمااال فاااي الػعميااا  التػميعيااا . وغآلااااى الااارو  مااان أ  ولريااار  1144 اث مااااط  اليعػيااا  ىػااا  أاااا
ى
 و ريأااايا

ى
خباداااا

ليا  ولصا   الةلاائم أكار د ام اليعػيا  فاي اغاال  ألاضاراو والػعال دا  اال أ  السامبال لا  بغ ا  موك هاا مان اليعػيا  

 ععي فاغل وم ثر.لمر الي  ي رم ا ػمع   من فرب  الةصٌو غآلاى وعثيل م ن  وميت ات  آلا 

 

 

                                                           
10

 http://www.alwasatnews.com/4775/news/read/1031557/1.html 
11

 http://mirror.no-ip.org/news/25491.html 
12

 http://www.albiladpress.com/article95386-1.html 



 

 خاومة:

وأمريىيااو  ماان أفاال ال يعلراقياا  والااوق ألانسااا  فااي الد اارين ومػهاا  الد اارين  ياارل مرهااز الد اارين لةلااوق ألانسااا 

 دااااأ   لم يعلراقيااا  والةلااااوق 
ى
ايااااتا اف ا ػمعااا   داغتلاااااله  وفصاااامه   ااااو ا تلااااام مااان معاطيااااتا  الهاااا  ا ى ااااٌو دوليااااا

الااي  يااا غ  فياا  الهاا  فااي الةصاااٌو غآلاااى وعثياال ميتععااي ومااا ن  ي هاا  ا رهااز غآلااااى  دااالتػد   غاان طأيااا . وا ااا  فااي الوكاا 

ي وثليااااف امليتعااااؼ دااااالػموم والةلااااوق ال ياااايعا ومااااً التاااا  بااااادك  ووكػاااا  غمياااااا ضااااروط  مواباااام  ا ػمعاااا   لاااا وط   فاااا

  الد رين. 

 

مركز البحريً لحقوق إلاويان وأمريكيون مً أجل الدًمقراطية وحقوق إلاويان في البحاريً ومعهاد فإن وبالتالي 

املتحاااااد  واململكاااااة املتحاااااد  وعمااااام املتحاااااد  وجميااااا  الحلفاااااا   الولًاااااا  ن ًااااادعو البحاااااريً للدًمقراطياااااة والحقاااااوق 

 مً أجل التالي:واملؤسيا  عخرى ذا  الصلة للضغو على حكومة البحريً 

   ألافاارا  غاان ا ػمعاا   ا ػتلماا   ال ياايعا أوليااً الاايين ال ووفاا  أدلاا  مادياا  غآلاااى وااوطقه  فااي اللأااايا ا  سااوب

 له 

  ضااعا  الااوق ألانسااا  ال ياايعا ومااً ا تػملاا  د رياا  فااي الد اارين و  وضااؼ ااا  فااوط  ال تااوااال الااوق ألانسااا

 وويوين اليعػيال التػد   والتيعؼ السمي 

 لي  الةريال وبػاكل غآلاى معاطيتاا دعا يتػاط  مؼ ا ػاي   ال ولي اللوا    الت  و الغار 


