
  
  
  
  

  
  

  رـــــــــــــــــــــريـقـت
   ةُ لَّ قِ تَ سْ مُ الْ  ةُ يِّ نِ يْ رَ حْ بَ الْ  ةُ نَ جْ اللَّ 

  قِ ائِ قَ حَ ي الْ صِّ قَ تَـ لِ 
  

  رئيس اللجنة - حممود شريف بسيوين
  ضمفوّ  - ناجيل روديل
  ضةمفوّ  - بدرية العوضي
  ضمفوّ  - فيليب كريش

  مفّوضة – ماهنوش أرسنجاين
  

٢٠١١نوفمبر  ٢٣قدم في المنامة، مملكة البحرين في   
٢٠١١ديسمبر  ١٠صدرت نسخة منقحة من التقرير في   



 
 

٢
 

  



  تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
 

٣
 

  ١٥  .......................................................................................  مقدمة:  األول الفصـل

  ١٧  ................................................................  المستقلة الحقائق تقصي لجنة إنشاء: أوالً 

  ١٨  .................................................................................  اللجنة موظفي تشكيل: ثانيا

  ١٨  ......................................................................  ومنھجيته اللجنة عمل عن نبذة: ثالثا

ً رابع   ٢٥  ......................................................................  اللجنة واجھتھا التي التحديات: ا

 ً   ٢٦  ........................................................................................  اللجنة تمويل: خامسا

 ً   ٢٦  ......................................................................................  اللجنة سجالت: سادسا

 ً   ٢٧  ...............................................................................  وتوزيعه التقرير نشر: سابعا

 ً   ٢٧  .....................................................................................  اللجنة عمل تأثير: ثامنا

  ٢٩  .............................................................................  التاريخيـــة الخلفيـــة: الثاني الفصل

  ٣١  .....................................................................  :البحرين عن أساسية معلومات: أوالً 

 ً   ٣١  .........................................................................  :البحرين عن تاريخية لمحة: ثانيا

 ً   ٣٣  .................................................................  :القانوني والنظام الحكومي الھيكل: ثالثا

 ً   ٣٥  ...............................................................  :واالجتماعية االقتصادية الظروف: رابعا

 ً   ٤١  .....................................................  :حرينالب لسكان والطائفي الديني التركيب: خامسا

 ً   ٤٧  ................................................................  :البحرينية السياسية الحركة واقع: سادسا

 ً   ٥٣  .............................................................  :والتحديات الوعود من جديد مرحلة: سابعا

 المسئولة الحكومية واألجهزة  ٢٠١١ ومارس فبراير أحداث أثناء الحاكم القانوني النظام على نظرة: الثالث الفصل
  ٦١  ...................................................................................................  تطبيقه عن

  ٦٣  ...................................................................................................:مقدمة: أوالً 

 ً   ٦٤  .............  :القانوني والمركز اإلنسان حقوق مجال في البحرين لمملكة الدولية االلتزامات ثانيا

 ً   ٦٦  ......................................................  :البحرين في العام واالدعاء الجنائي القضاء: ثالثا

  ٦٧  .............................................  البحريني الجنائي النظام في  اإلجرائية الضمانات: رابًعا
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٤
 

  ٦٨  ........  :البحرين في القضائية الضبطية أعمال على القضائية والرقابة القضائي الضبط: خامًسا

  ٦٨  .........................................................................  :الجنائية اإلجراءات قانون) أ(

  ٦٩  .......................................................................  :العسكري العقوبات قانون) ب(

  ٧٠  ..........................................................................  :العام األمن قوات ونقان) ج(

  ٧٢  ..................................................  :الوطني األمن جھاز بإنشاء الملكي المرسوم) د(

  ٧٢  ............................................................................................  الخالصة) ھـ(

  ٧٤  ........  :٢٠١١ لسنة ١٨ رقم الوطنية السالمة حالة بإعالن الملكي المرسوم ومحتوى نطاق: سادًسا

 لوطنيةا السالمة حالة بإعالن الملكي المرسوم أحكام تطبيق عن المسئولة الحكومية الجھات: سابًعا
  ٧٨  .......................................................................................  :٢٠١١ لسنة ١٨ رقم

  ٧٨  ................................................................................  :البحرين دفاع قوات) أ(

  ٨٠  ....................................................................................  :الداخلية وزارة) ب(

  ٨٢  ..............................................................................  :الوطني األمن جھاز) ج(

  ٨٣  ....................................................................................  :الوطني الحرس) د(

  ٨٤  .....................................  :وتطبيقه  ٢٠١١ لسنة) ١٨( رقم الملكي المرسوم تفسير: ثامنًا

  ٨٤  ....................................................  :٢٠١١ لسنة) ١٨( رقم الملكي المرسوم تفسير

  ٨٧  .............  :الوطنية السالمة حالة بإعالن ٢٠١١ لسنة ١٨ رقم الملكي المرسوم تطبيق -ب

 بإعالن ٢٠١١ لسنة ١٨ رقم الملكي المرسوم دستورية بشأن للمحاكم المقدمة  الدفوع على نظرة  - ج
  ٩٠  ......................................................................................  الوطنية السالمة حالة

  ٩٥  ......................................................  ٢٠١١ ومارس يرفبرا شهري أحداث سرد: الرابع الفصل

  ٩٧  ................................................................................................  -:المقدمة: أوالً 

 ً   ٩٧  .......................................................................................  -:األحداث سرد.. ثانيا

  ٩٧  .............................................................................................  :٢٠١١ نايري

  ٩٧  ............................................................................  : ٢٠١١ فبراير شھر أوائل
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 ً   ٢١٤  .........................................................................  :الختامــــــــية المالحظات: ثالثا

  ٢١٦  ........................................................................  :االحتجاجية الحركة تطور) أ

  ٢١٩  .....................................  :٢٠١١ ومارس فبراير أحداث خالل الحكومة سياسة) ب

  ٢٢٢  ....  :السياسية الجمعيات و العھد ولي الملكي السمو حبصا بين السياسية المفاوضات) جـ

  ٢٢٥  ...........................................  الطبي السلمانية مجمع في وقعت التي األحداث: الخامس الفصل

  ٢٢٧  .......................................................................................  ئعالوقا ملخص: أوالً 

  ٢٢٧  .............................................................................  لألحداث الزمنى التسلسل

  ٢٣٣  ...............................................................................................  االدعاءات

  ٢٣٥  ......................................................  عليه والسيطرة الطبى انيةالسلم مجمع إدارة

  ٢٤٤  .......................................................................  كاذبة ومعلومات شائعات نشر

  ٢٤٦  ..........................................................  المجمع إلى اإلعالم وسائل دخول تسھيل

  ٢٤٧  .............................  الطبية الكوادر بھا قامت والتى بھا المرخص غير والتجمعات المسيرات

  ٢٤٩  ................................................................  الطائفة أو العرق أساس على التمييز

  ٢٥٥  ...................................  الطبية واألدوات لألدوية القانونيين غير واالستعمال الحيازة

  ٢٥٧  ....................................................................  للمرضى القانونى غير االحتجاز

  ٢٦٠  ..........................................................  األخرى واألسلحة ةالناري األسلحة حيازة

  ٢٦٠  .......................................  التعاون مجلس دوار فى الطبية الطواقم على االعتداءات

  ٢٦٢  .....................................................................  اإلسعاف سيارات إرسال رفض

  ٢٦٣  ......................................السلطات قبل من المعاملة وسوء القانونية غير االعتقاالت

  ٢٦٦  ....................................................  الطبية الرعاية على الحصول على القدرة عدم

 الطبية الكوادر ضد آخرين حكوميين ومسئولين البحرينى التليفزيون قبل من اإلعالمية الحملة
  ٢٦٨  ...................................................................................................  المتھمة

 ً   ٢٧٠  ............................................................................  :التطبيق واجب القانون: ثانيا
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  ٢٧٠  .........................................................................................  :الدولي القانون

  ٢٧١  .........................................................................................  الوطني القانون

 ً   ٢٧٤  ...................................................................  اللجنة إليھا خلصت التي النتائج: ثالثا

  ٢٨١  ...............................................................  اللجنة إليھا خلصت التي العامة والنتيجة

  ٢٨٢  ............................................  األشخاص ضد اإلنسان حقوق انتهاك ادعاءات: السادس الفصل

  ٢٨٤  ...............................................  األحداث عن الناجمة الوفيات حاالت - األول المبحث

  ٢٨٤  ......................................................  األحداث عن الناجمة الوفيات - األول الجزء

  ٢٨٤  ..................................................................................  :الوقائع ملخص: أوالً 

 ً   ٢٨٥  ..........................................................................التطبيق واجب القانون: ثانيا

  ٢٨٦  ..........................................................................................  الدولي القانون

  ٢٨٦  .........................................................................................  الوطني القانون

 ً   ٢٨٨  ...............................................................  اللجنة إليھا خلصت التي النتائج: ثالثا

  ٢٨٨  ...................................................  األمن قوات إلى المنسوبة المدنيين وفاة حاالت

  ٢٩١  ...........................................................................  التعذيب بسبب وفاة حاالت

  ٢٩٢  .................................................  :فيھا المسئولة الجھة تتحدد لم مدنيين قتل حاالت

  ٢٩٢  ..........................................................................  :األجانب لعمالا قتل حاالت

  ٢٩٣  ..................................................  :البحرين فاع قوة من وأفراد شرطة ضباط وفاة

  ٢٩٤  ...............................................................................................  التوصيات

  ٢٩٦  ....................................................................  الوفاة لحاالت تحليل  - الثاني الجزء

  ٢٩٦  ................................................  األمن لقوات ارتكابھا المنسوب الوفاة وقائع: أوالً 

  ٢٩٦  .........................................................  البنادق استخدام عن الناجمة الوفاة حاالت

  ٣٠٢  ................................................  النارية األسلحة استخدام عن الناجمة القتل حاالت
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  ٣٠٧  ........................................................  البدنية اإلصابات عن الناجمة الوفاة حاالت

 ً   ٣٠٨  ..........................................................  مجھولين إلى المنسوبة الوفاة وقائع: ثانيا

 ً   ٣١٢  ..............................................................  التعذيب عن الناتجة الوفاة وقائع: ثالثا

 ً   ٣١٧  ..................................................................  االجانب العمال وفاة حاالت: رابعا

  ٣١٧  ............................................  :المتظاھرين يد على األجانب العمال قتل وقائع: أوالً 

 ً   ٣١٨  ................................................  :األمن قوات يد على المھاجرين العمال قتل: ثانيا

 ً   ٣١٩  .........................................  :لمجھولين المنسوبة المھاجرين العمال قتل وقائع: ثالثا

 ً   ٣٢٠  .................................  :البحرين دفاع قوة من و الشرطة من أفراد وفاة وقائع: خامسا

  ٣٢٠  ...........  :المتظاھرين يد على البحرين دفاع قوة ومن الشرطة من أفراد مقتل وقائع: أوالً 

 ً   ٣٢٢  ..............................................................  :األمن قوات يد على القتل وقائع: ثانيا

 ً   ٣٢٤  ..............................................................  :لمجھولين المنسوبة القتل وقائع: ثالثا

 ً   ٣٢٥  ........................  التقصي للجنة الزماني االختصاص نطاق خارج وفاة حاالت:  سادسا

  ٣٣٠  ....................................................  للقوة الحكومية األجھزة استخدام - الثاني المبحث

  ٣٣٠  ...................................................................................  الوقائع ملخص: أوالً 

  ٣٣١  ................................  :الداخلية وزارة من وحدات جانب من القوة باستخدام ادعاءات

  ٣٣٢  .....................................................  :الخليجي التعاون مجلس دوار إخالء عمليات

  ٣٣٤  ............................................................  الشغب لمكافحة داخليةال وزارة عمليات

  ٣٣٧  ................................................................  الداخلية لوزارة التابعة التفتيش نقاط

  ٣٣٧  ....................................................................  :للقوة البحرين دفاع قوة استخدام

  ٣٣٨  ......................................................  الوطني األمن جھاز جانب من القوة استخدام

  ٣٣٨  .................................................  الوطني الحرس وحدات جانب من القوة استخدام

ً ث   ٣٣٩  ..........................................................................التطبيق واجب القانون: انيا
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٨
 

  ٣٣٩  ..............................................................................................  الدولي القانون

  ٣٤٠  .............................................................................................  الوطني القانون

 ً   ٣٤١  ..............................................................  :اللجنة إليھا خلصت التي النتائج: ثالثا

  ٣٤٥  .........................................................  القبض عمليات تنفيذ أسلوب - الثالث المبحث

  ٣٤٥  ...................................................................................  الوقائع ملخص: أواًل 

  ٣٤٨  .................................  القبض عمليات تنفيذ اثناء الحاضرين واألطفال النساء معاملة

  ٣٥٠  .......................................................................................  الممتلكات إتالف

  ٣٥١  .........................................................................................  الممتلكات نھب

  ٣٥٢  ..................................................................................  القانوني اإلطار: ثانيًا

  ٣٥٢  ..........................................................................................  الدولي القانون

  ٣٥٣  .........................................................................................  الوطني القانون

  ٣٥٨  ..............................................................  :اللجنة إليھا خلصت التي النتائج: ثالثًا

  ٣٦١  .........................................................  والموقوفين السجناء معاملة – الرابع المبحث

  ٣٦١  ...................................................................................  الوقائع ملخص: أوال

  ٣٦٤  .............................................................................  المعاملة لسوء العام النمط

  ٣٦٨  .........................................  واالستجواب السؤال عمليات ناءأث المستخدمة األساليب

  ٣٧٠  ..................................................  باللجنة التحقيقات فريق اتخذھا التي اإلجراءات

  ٣٧١  .........................................................................  اللجنة واجھت التي التحديات

  ٣٧٢  ...................................................................................  الشرعي الطب دليل

 ً   ٣٧٤  ..........................................................................التطبيق واجب القانون: ثانيا

  ٣٧٤  ..........................................................................................  الدولي القانون

  ٣٧٥  .........................................................................................  الوطني القانون
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 ً   ٣٧٧  ...............................................................  اللجنة إليھا خلصت التي النتائج: ثالثا

 ً   ٣٨٣  .....................................................................................  التوصيــات: رابعا

  ٣٨٥  .............  والتنظيم والتجمع التعبير بحرية يتصل فيما والمحاكمة التوقيف: الخامس المبحث

  ٣٨٥  ...................................................................................  الوقائع ملخص: أوالً 

 ً   ٣٩٠  ..........................................................................التطبيق واجب القانون: ثانيا

  ٣٩٠  ..........................................................................................  الدولي القانون

  ٣٩١  .........................................................................................  الوطني القانون

  ٣٩٤  ..............................................................  :اللجنة إليھا خلصت التي النتائج: ثالثا

 ً   ٣٩٦  .......................................................................................  التوصيات: رابعا

  ٣٩٨  .....................................................  القسري باالختفاء االدعاءات – السادس حثالمب

  ٣٩٨  ..............................................................................................  مقدمة: أوال

  ٣٩٨  ...................................................................................  الوقائع ملخص: ثانيا

  ٣٩٩  ..........................................................................  التطبيق واجب القانون: ثالثا

  ٤٠١  .............................................................  اللجنة إليھا توصلت التي النتائج: رابعا

  ٤٠٤  ..........................................................  اإلنسان وقبحق تتعلق أخرى قضايا: السابع الفصل

  ٤٠٦  ...................................................................  الدينية المنشآت ھدم - األول المبحث

  ٤٠٦  ..............................................................................................  مقدمة: أوال

  ٤٠٦  ...................................................................................  الوقائع ملخص: ثانيا

  ٤٠٧  .................................................................................................  المنھجية

  ٤٠٧  ........................  الھدم لعمليات الزمني والتسلسل للھدم تعرضت التي المنشآت وصف

  ٤١٠  ..............................................................الحكومة من أفراد وتورط الھدم طرق

  ٤١٣  .........................................................................................  الحكومة موقف
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  ٤١٤  ..........................................................................  التطبيق واجب القانون: ثالثا

  ٤١٥  .............................................................  اللجنة إليھا خلصت التي النتائج: رابعا

  ٤١٧  .......................................................................................  توصيات: خامسا

  ٤١٨  ..................................  والخاص العام بالقطاعين الموظفين خدمة إنھاء - الثاني حثالمب

  ٤١٨  .................................................................................  الوقائع ملخص – أوال

  ٤٢٢  .............................................................................  العام القطاع في العاملون

  ٤٢٣  .................................................  العام القطاع في والعاملون المدنية الخدمة ديوان

  ٤٢٤  ...........................................................................................  النواب مجلس

  ٤٢٥  .................................................................................  والتعليم التربية وزارة

  ٤٢٦  ..........................................................................................  الصحة وزارة

  ٤٢٧  ..........................................................................................  الداخلية وزارة

  ٤٢٨  .........................................................  العمراني والتخطيط بلديةال الشئون وزارة

  ٤٢٩  ..........................................................................  الخاص القطاع في العاملون

  ٤٢٩  .......................................................  الخاص القطاع في والعاملون العمل وزارة

  ٤٣٠  .................................................................  البحرين عمال لنقابات العام االتحاد

  ٤٣١  .......................................  البحرينية والمشروعات الشركات على األحداث تأثيرات

  ٤٣٣  .........................................................................  )ألبا( البحرين ألمنيوم ركةش

  ٤٣٤  ....................................................  )أسري( السفن وإصالح لبناء العربية الشركة

  ٤٣٥  ............................................................................................  :بتلكو شركة

  ٤٣٦  ...................................................................................  الخليج طيران شركة

  ٤٣٨  .......................................................................  التطبيق الواجب القانون - ثانيا

  ٤٣٨  ..........................................................................................  الدولي القانون
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  ٤٤٠  .......................................................................................  البحريني القانون

  ٤٤٠  .....................................................................................  البحرين دستور. ١

  ٤٤١  ...............................................................................  أخرى داخلية قوانين. ٢

  ٤٤٢  ..................................................................  العام القطاع في العاملين قانون. ٣

  ٤٤٤  ..............................................................  الخاص القطاع في العاملين قانون. ٤

  ٤٤٤  ..............................................................  :اللجنة إليھا خلصت التي لنتائجا -ثالثا

  ٤٤٦  .......................................................................................  التوصيات: رابعا

  ٤٤٧  .................................  الدراسية المنح وإيقاف الجامعيين الطالب فصل - الثالث المبحث

  ٤٤٧  ...................................................................................  الوقائع ملخص: أوالً 

  ٤٤٩  .........................................................................................  البحرين جامعة

  ٤٥٣  ............................................................................  البحرين بوليتيكنيك جامعة

  ٤٥٥  .........................................................................  األحداث في الحكومي الدور

 ً   ٤٥٧  ........................................................................  التطبيق الواجب القانون: ثانيا

ً ثال   ٤٥٨  ..............................................................  :اللجنة إليھا خلصت التي النتائج: ثا

 ً   ٤٦٠  .......................................................................................  التوصيات: رابعا

  ٤٦٢  ........................................  حكومية غير جهات قبل من القوة باستخدام ادعاءات: الثامن الفصل

  ٤٦٤  ........................................................  األجانب الرعايا على الھجوم - األول المبحث
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  إنشاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة: أوالً 
عيســى آل أنشــئت اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقــائق بتكليــف مــن جاللــة الملــك حمــد بــن  - ١

، ودخـل حيـز النفـاذ مـن يونيـو ٢٩المـؤرخ فـي  ٢٠١١لسـنة  ٢٨خليفة بمقتضـى األمـر الملكـي رقـم 
تنشـأ لجنـة ملكيـة مسـتقلة للقيـام بـالتحقيق "، حيـث تـنص المـادة األولـى منـه علـى أن )١(تاريخ صدوره

نجـم  ، وما٢٠١١ ومارسفي مجريات األحداث التي وقعت في مملكة البحرين خالل شهري فبراير 
 ."عنها من تداعيات الحقة، وتقديم تقرير حولها متضمنا ما تراه مناسبا من توصيات في هذا الشأن

خــالل اللجنــة بإعــداد تقريــر عــن األحــداث التــي وقعــت وقــد كلفــت المــادة التاســعة مــن األمــر الملكــي  - ٢
حسـب  علـى أسـاس المعـايير الدوليـة لحقـوق اإلنسـان، علـى أن يشـتمل ٢٠١١شهري فبراير ومارس 

  : على الموضوعات اآلتيةالتاسعة،  ةنص الماد
 .٢٠١١ ومارسلألحداث التي وقعت خالل شهري فبراير  كاملسرد    )أ 
  .الظروف والمالبسات التي وقعت في ظلها تلك األحداث  )ب 
مـا إذا كانــت قــد وقعــت انتهاكــات للمعــايير الدوليـة لحقــوق اإلنســان مــن قبــل أي مــن المشــاركين   )ج 

  .خل بين المواطنين والحكومةخالل األحداث أو التدا
ـــانوصـــف ألي أعمـــال عنـــف وقعـــت  )د  طبيعـــة تلـــك األعمـــال، وكيفيـــة حـــدوثها  ، يشـــتمل علـــى بي

والعناصر الفاعلة والتداعيات التي نتجت عنها، وال سيما في مستشـفى السـلمانية ودوار مجلـس 
  .التعاون

رين، أو مـــن وحشـــية الشـــرطة أو االدعـــاء بأعمـــال عنـــف ضـــد المتظـــاهببحـــث حـــاالت االدعـــاء   )ه 
  .٢المتظاهرين ضد الشرطة وآخرين، بما في ذلك األجانب

  .ظروف وصحة عمليات التوقيف واالعتقال  )و 
  .بحث حاالت االدعاء باالختفاء أو التعذيب  )ز 
ــة ضــد   )ح  ــان مــا إذا كــان هنــاك مضــايقات مــن قبــل وســائل اإلعــالم المســموعة والمقــروءة والمرئي بي

  .امةالمشاركين في المظاهرات واالحتجاجات الع
  .بحث حاالت االدعاء بأعمال هدم غير قانوني للمنشآت الدينية  )ط 
  .بيان ما إذا كان هناك اشتراك لقوات أجنبية أو فاعلين أجانب في األحداث  )ي 

                                                            
  . ٢٠١١لسنة  ٢٨النص الكامل لألمر امللكي رقم  ١يتضمن املرفق رقم   ١
  ".دوار اللؤلؤة"كان دوار جملس التعاون اخلليجي يقع باملنامة، وكان يُعرف أيضاً باسم    ٢
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ومن ثم تكون اللجنة مقيدة بحدود ما جاء في قرار تكليفها المشار إليـه، وتلتـزم بـأن تكـون التحقيقـات 
  . صها المحددالواردة في التقرير في نطاق اختصا

ـــة الخمســـ - ٣ ـــة الملـــك أعضـــاء اللجن ـــار جالل ـــه بتوجيهةوقـــد اخت ـــَد إلي : ا، وهـــمهـــ، وعـــين رئيســـاً لهـــا َعَه
، والقاضـــي فيليـــب كيـــرش )مصـــر/ الواليـــات المتحـــدة(محمـــود شـــريف بســـيوني، رئيســـاً / البروفيســـور

مـاهنوش / دكتورة، والـ)المملكة المتحـدة(نايجل سيمون رودلي / ، والبروفيسور السير)كندا/ بلجيكا(
   ). الكويت(بدرية العوضي / ، والدكتورة)إيران(أرسنجاني 

يوليـــو  ٧بتـــاريخ  ٢٠١١٣لســـنة  ٢٩األمـــر الملكـــي رقـــم  حمـــد بـــن عيســـى وأصـــدر جاللـــة الملـــك - ٤
خبراء األمم "ذاتها التي يحظى بها " االمتيازات والحصانات"، مانحاً أعضاء اللجنة وموظفيها ٢٠١١
   . ١٩٤٦فبراير  ١٣ية امتيازات األمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة في وفقا التفاق" المتحدة

 تشكيل موظفي اللجنة: ثانيا
اختــار أعضــاء اللجنــة المــوظفين المــؤلفين مــن فريــق التحقيــق الــذي يرأســه رئــيس التحقيقــات ويدعمــه  - ٥

عــدد حيــث يبلــغ إجمــالي . )٤(طــاقم مــن المحققــين، والمســاعدين وغيــرهم مــن مــوظفي الــدعم اإلداري
، واثنـا )٧(، بما في ذلك اثنـا عشـر محققـا)٦(عملوا لفترات مختلفة من الزمن )٥(شخًصا ٥١الموظفين 

ـــا ثمانيـــة عشـــر مســـاعًدا للمحققـــين وخمســـة إداريـــين، وأربعـــة مســـاعدين إداريـــين و  عشـــر مستشـــارًا فنًي
. أن السـّريةوجميع الموظفين والمستشارين تعاقدوا مـع اللجنـة، وتضـمنت عقـودهم شـرطا بشـ. وعلمًيا

    . ٢٠١١وبدأ بعض الموظفين عملهم في األسبوع األول من شهر يوليو

   نبذة عن عمل اللجنة ومنهجيته: ثالثا
شــــكوى وإفــــادة تتعلــــق  ٨١١٠، حيــــث جمعــــت ٢٠١١يوليــــو  ٢٠بــــدأت اللجنــــة تحقيقاتهــــا فــــي  - ٦

عـاءات وجـاءت هـذه الشـكاوى واالد. بمختلف انتهاكات حقوق اإلنسـان ذات الصـلة بنطـاق عملهـا
   : على النحو اآلتي

 .إفادة) ٢٦٣٩(اإلفادات المقدمة خطيا وعددها  -أ 

                                                            
  .يف املرفق الثاين ٢٠١١لسنة  ٢٨راجع األمر امللكي رقم   ٣

  .لرسم البياين للهيكل التنظيمي للجنة يف املرفق الرابعانظر ا  ٤
وميكـن تصـنيف املـوظفني حبسـب . ، فقد تواجد بني موظفي اللجنـة العديـد مـن حـاملي اجلنسـية املزدوجـة)العربية واإلجنليزية(نظرا للحاجة إىل وجود موظفني يتقنون لغتني   ٥

م ةاليت مت حتديدها ألغراض احلصول على التاشـ ، اسـرتاليا )٣(، لبنـان )٨(، البحـرين )١٣(، الواليـات املتحـدة )١٧(مصـر : ريات البحرينيـة علـى النحـو التـايلجنسيا
  ).١(، اليمن )١(، السويد )١(، السودان )١(، العراق )٢(، اململكة املتحدة )٢(، األردن )٢(

، )متثلـت حتديـدا يف خلـع بـالكتف تطلـب إجـراء جراحـة(رك أحـدهم اللجنـة ألسـباب صـحية مجيـع األعضـاء واملـوظفني أمتـوا فـرتة تعاقـدهم فيمـا عـدا أربعـة مـنهم؛ حيـث تـ  ٦
ى آخر عالقته بعد أسبوعني من العمل معلالً ذلك بأسباب شخصية، واستقال ثالث بعـد التحقيـق معـه بشـأن عـدم اتبـاع اإلجـراءات الداخليـة ، وتـرك رابـع العمـل وأ

  .    قد عليهاقبل ثالثة أيام من انتهاء الفرتة املتعا
م يف التحقيق والقضاء  ٧   .  مل تضم اللجنة حمققني حبرينيني، وقد مت اختيار مجع احملققني على أساس خرب
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 .إفادة) ٥١٨٨(اإلفادات المقدمة باليد أو إلكترونيا وعددها  -ب
 .إفادة) ٢٨٣(اإلفادات المقدمة من مؤسسات وعددها  -ج

مــع (للمواقــع  وسـتين زيــارة مبدئيــة اوباإلضـافة إلــى هــذه الشــكاوى واالدعـاءات، أجــرت اللجنــة خمًســ
، وعقدت ثمانية وأربعين اجتماعـا مبـدئيًا مـع مختلـف الجهـات الرئيسـية فـي حكومـة )عدد من زيارات متابعة

 ). مع عدد من زيارات المتابعة( والجمعيات السياسية البحرين وأفراد من المجتمع المدني
ـــة الشـــهادات  - ٧ ـــو صـــّنفت اللجن ـــة والرســـائل اإللكتروني ـــي تلقتهـــا تحـــت اإلفـــادات الشـــفوية والخطي ة الت

 : المجموعات التالية، والتي تم إدخالها بعد ذلك في قاعدة بيانات اللجنة، وهي
 ،حاالت الوفاة -أ

 ،الموقوفون -ب
 ،الصحفيون -ج
 ،الطاقم الطبي -د
 ،موظفو القطاع الخاص -هـ
 ،موظفو القطاع العام -و
 ،أفراد الشرطة -ز
 ،الطالب –ح
 ،األساتذة/ المعلمون -ط
 ،ُسّنةال -ي
 ،األجانب -ك

وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، تلقـــت اللجنـــة وفحصـــت تقـــارير وردت مـــن المؤسســـات والمنظمـــات وأجهـــزة 
 . اإلعالم الوطنية والدولية حيث سجلتها جميًعا على قاعدة البيانات

ا إلــى مصــادر المعلومــات المــذكورة أعــاله، كشــفت قاعــدة بيانــات اللجنــة ضــروباً مختلفــة مــن واســتنادً  - ٨
مـن اإلفـادات والغرض من القائمة التالية هو بيـان أنمـاط مـا ورد فعليـاً للجنـة . كات الُمدعى بهااالنتها 

 : )٨(ها، وهي اإلدعاءات االتيةدون تحليل أو فحص لمضمونوالشكاوى 
  ،الوفاة  - أ
  ،التعذيب - ب
  ،اإلساءة اللفظية -ج
  ، سوء المعاملة البدنية -د

                                                            
  . مثة تداخل بني الفئات املختلفة للمعلومات نظرا لطريقة إبالغ اللجنة بالشكاوى  ٨
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  ، هـ اإلساءة النفسية
  ، اإلساءة الجنسية - و
  ، االغتصاب - ز
  ، إساءة استعمال السلطة واالستخدام المفرط للقوة -ح
  ، انالتعسفي القبض والتوقيف - ط
  ،الفقداالختفاء القسري أو  - ي
  ، الحصول على األقوال باإلكراه - ك
  ، المحاكمة غير العادلة -ل
  ، الحرمان من المساعدة القانونية -م
  ، الحرمان من الممتلكات الخاصة - ن
  ، إتالف الممتلكات الخاصة - س
  ، هدم المنشآت الدينية -ع
  ، فصل الطالب -ف
  ، وقف الطالب عن الدراسة - ص
  ، إلغاء المنح الدراسية للطالب -ق
  ، الفصل من العمل في القطاع الخاص - ر
  ، الفصل من العمل في القطاع العام - ش
  ، الوقف عن العمل في القطاع الخاص - ت
  ، لقطاع العامالوقف عن العمل في ا - ث
  ، أخرى ذات صلة بالعملإدعاءات  -خ
  ، تقييد حرية التعبير والتجمع -ذ
  ، مضايقات وسائل اإلعالم -ض
  ، المنع من السفر -غ
 .أخرى - ظ

وهذا أمر طبيعـي نـاتج عـن تنـوع المصـادر، . تنوعت مصادر المعلومات المشار إليها أعاله وتفاوتت نوعيتها - ٩
  . المنهج ولم تصف األحداث والمواقف بذات الطريقة أو نفس األسلوبالتي لم تتبع بالضرورة نفس 

أغسـطس شهر يوليو ومطلع شهر لقد كانت المعلومات الواردة من الحكومة في البداية، أي في نهاية  -١٠
ومع مرور الوقت، نشأت عالقة أكثـر اسـتقرارًا أسـفرت عـن . ، تميل إلى المحدودية والتشتت٢٠١١

ــدًا علــى األســئلة التــي طرحتهــا اللجنــة الحصــول علــى معلومــات أك ثــر تفصــيًال، وإجابــات أكثــر تحدي
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لقد أصدرت الحكومة تقـارير تضـم مئـات مـن الصـفحات بمـا فـي ذلـك تقريـر شـامل و . بغرض المتابعة
ولــم يــرد فــي هــذه التقــارير مجــرد . ٢٠١١أكتــوبر  ٦ُأِعــَد نيابــة عــن جميــع الجهــات الحكوميــة بتــاريخ 

أجوبة عن مسائل قانونية ذات طابعين موضوعي وإجرائي، كما شملت ردودا  معلومات عن الوقائع بل
علـــى استفســـارات اللجنـــة وعلـــى أســـئلة مختلفـــة بشـــأن االدعـــاءات بوقـــوع انتهاكـــات للقـــانون الـــدولي 

  . لحقوق اإلنسان والقانون البحريني
مـن خـالل منظمــات كمـا تلقـت اللجنـة كمــاً كبيـًرا مـن المعلومـات مــن األفـراد والجماعـات التـي تعمــل  -١١

وقـد ُأدرج عـدد مـن الشـكاوى فـي أكثـر مـن . غير حكومية ومنظمات حقوق اإلنسان ومنظمـات دينيـة
فعلـى سـبيل المثـال، كـان بإمكـان األفـراد الشـاكين إرسـال شـكاواهم . ٩مصدر من مصـادر المعلومـات

اللجنــة إلجــراء علــى الموقــع اإللكترونــي للجنــة، أو إجــراء مكالمــة هاتفيــة، أو الحضــور إلــى مكاتــب 
مقابلة، أو سلوك جميع تلك الُسبل معا، كما كان يمكن أيضا أن تظهر الشكوى نفسـها فـي مجموعـة 

تجمـع "و) الوفـاق" (الوفـاق الـوطني اإلسـالميةجمعيـة "معلومات مقدمة من الجمعيات السياسية، مثل 
مقدمـــة مـــن جمعيـــات ، أو )وعـــد" (جمعيـــة العمـــل الـــوطني الـــديمقراطي"و" كرامـــة"و" الوحـــدة الوطنيـــة

لقـد  و . وجمعية البحـرين لمراقبـة حقـوق اإلنسـان ،المجتمع المدني مثل مركز البحرين لحقوق اإلنسان
وكانــت مجموعــات . اللجنــةبالوفــاق، علــى وجــه الخصــوص، علــى اتصــال شــبه يــومي جمعيــة كانــت 

ن تشــعر اللجنــة ومركــز البحــرين لحقــوق اإلنســان إلــى اللجنــة، واللتــا ،الشــكاوى التــي ترســلها الوفــاق
. باالمتنان لهما، تتضـمن فـي كثيـر مـن األحيـان معلومـات متشـابهة ومتداخلـة عـن الشـاكين واألحـداث

ففـــي كثيـــر مـــن هـــذه المخاطبـــات، كانـــت الرســـالة االفتتاحيـــة أو المـــذكرة تقـــول إن موضـــوع المخاطبـــة 
ضـمنت ملفـات شـكوى، ولكـن نـادرا مـا ت ٥٠٠و  ٥٠اإلبالغ عن عدد من الشكاوى يتراوح مـا بـين 

وكانت الفائدة الرئيسـية لهـا هـي تحديـد األشـخاص الـذين قـدمت المنظمـات . عن كل شاك على حدة
  .)١٠(االدعاءات نيابة عنهم

                                                            
، مراقبـة حقـوق منظمـة الدوليـة للتعلـيم، طبـاء بـال حـدودأمنظمـة ، جلنة احلرية األكادميية، قاية من التعذيبمجعية الو ، منظمة العفو الدولية :ةالدولي اجملتمع املدينمنظمات  ٩ 

، مركــز البحـرين حلقــوق اإلنســان: الوطنيـة اجملتمــع املـدينمنظمـات . ، شــبكة بـاحثني يف خطــرمنظمــة ال سـالمة بــدون عدالـة، الفيدراليــة الدوليـة حلقــوق اإلنسـاناإلنسـان، 
مجعيـــة شـــباب البحـــرين حلقـــوق ، اإلحتـــاد النســـائي البحـــريين، اجلمعيـــة البحرينيـــة للشـــفافية، اجلمعيـــة البحرينيـــة ملراقبـــة حقـــوق االنســـان، لبحرينيـــة حلقـــوق اإلنســـاناجلمعيـــة ا
جتمــع الوحــدة ، عيــة الوفــاق الــوطين اإلســالميمج: ةالسياســي واألحــزاب اجلمعيــات. مجعيــة الرتبــويني البحرينيــة، )كرامــة(فربايــر  ١٤حــداث أاللجنــة األهليــة لتوثيــق ، اإلنســان
، سـري، ألبـاأ :العماليـة النقابـات. مجعيـة التجمـع القـومي الـدميقراطي، مجعية املنرب الـدميقراطي التقـدمي، مجعية األصالة اإلسالمية، مجعية العمل الوطين الدميقراطي، الوطنية
، هيئة القضاء العسكري، وزارة الصـحة، جهـاز األمـن الـوطين، وزارة قوة دفاع البحرين: املؤسسات احلكومية. يجطريان اخلل، اإلحتاد العام لنقابات عمال البحرين، بنا غاز

االفتــاء ، النيابــة العامــة، جملــس النــواب، ديــوان اخلدمــة الوطنيــة، هيئــة التشــريع و وزارة الرتبيــة والتعلــيم، والشــؤون اإلســالميةالعــدل، وزارة الداخليــة، وزارة العمــل، وزارة العــدل 
وزارة حقـوق ، وزارة البلـديات والتخطـيط، وزارة اإلسـكان، هيئـة األوقـاف اجلعفريـة، هيئـة شـؤون اإلعـالم، اجلهـاز املركـزي للمعلومـات، غرفة جتارة وصناعة البحرينالوطين، 

 .جامعة بوليتكنكو  معة البحريناج :اجلامعات. اإلنسان والتنمية اإلجتماعية
 تـراه احلكومـة املـ تضـمن العديـد منهـا مصـادرة رمسيـة. أثنـاء عمليـات االعتقـال ممتلكـات شخصـيةاالدعـاء بسـرقة تتضـمن  شكوى 648اللجنة  ، تلقتعلى سبيل املثالف ١٠

 تعـذيبامـا اعتـربه الشـاكون  بـدا أن ،لالدعـاءاتمتأنيـة  دراسـة، وبعـد ومـع ذلـك .التعـرض للتعـذيب بشـأن مـزاعم شـكوى  788، تلقـت باإلضـافة إىل ذلـك. مـواد إثبـات
وكانـت . املنصوص عليه يف اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية القانوين للتعذيب تفاوت تفاوتا كبريا عما ورد بالتعريف

ــو . طريقــة وضــع القيــود قســوة يف أو إســاءة لفظيــةتــذهب إىل وقــوع بعــض االدعــاءات  ــا ذه األمــورال يعــين هــذا االســتهانة  ، ولكنهــا اإلنســان لكرامــة انتهاكــاتأيضــا  أل
سـوء املعاملـة بـأن سـوء املعاملـة البدنيـة حلقـوق اإلنسـان أخـرب مـن توجهـوا إليـه لإلبـالغ عـن مركـز البحـرين أن قيـل أن فبعد  .للمسألة رؤية الناس أن مثة اختالف يف توضح

  .على هذا األمر أكثر تركيزامن الشاكني يف هذا الصدد الالحقة ، جاءت اإلفادات اعرتاف تزاع أقوال أوتعذيبا إال إذا اتصلت بانالبدنية ال ميكن أن تعترب 
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هـذا التقريـر، تحليـل اللجنـة لجميـع مصـادر المعلومـات فيمـا يتعلـق  وتتضمن مختلف فصول ومباحث -١٢
 . )١١(بانتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان

إجـــراء المقـــابالت مـــع مقـــدمي الشـــكاوى الفرديـــة؛ : هجيـــة عمـــل اللجنـــة األنشـــطة اآلتيـــةوتضـــمنت من -١٣
واالجتماع مع مسئولي حكومة البحـرين ومنظمـات المجتمـع المـدني وجماعـات المعارضـة، والمهنيـين 
مـــن مختلـــف الفئـــات، والزعمـــاء الـــدينيين، وإجـــراء الزيـــارات الميدانيـــة إلـــى المستشـــفيات والســـجون 

   . دة التي تم هدمها وأماكن أخرىوأماكن العبا
فــرًدا، بغــرض جمــع إفــادات الشــهود والشــاكين  ٥١٨٨وقـد أجــرى محققــو الجنــة مقــابالت فرديــة مـع  -١٤

. المتعلقة بادعاءات وقـوع انتهاكـات للقـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان التـي يشـملها اختصـاص اللجنـة
 . قاعدة البيانات في وقت الحقتم تدوين المعلومات التي تم الحصول عليها وأدخلت في وقد 

كما ُأجريت لقاءات مع الجهات الحكومية البحرينية، وأصـحاب األعمـال فـي القطـاع الخـاص وأفـراد  -١٥
وكان الغرض من هـذه االجتماعـات البحـث عـن . من الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني

محتملــين وجمــع اإلفــادات ات الحكوميــة، وتحديــد الشــهود المارســمعلومــات حــول السياســات والم
. وغيرهــا مــن األدلــة الوثائقيــة المتعلقــة باالدعــاءات بوقــوع انتهاكــات للمعــايير الدوليــة لحقــوق اإلنســان

وأجــري عــدد مــن اجتماعــات المتابعــة مــن أجــل جمــع معلومــات إضــافية والحصــول علــى إيضــاحات، 
جتماعـات علـى قاعـدة وقـد تـم تسـجيل ملخصـات هـذه اال. وخاصة مـن الجهـات الحكوميـة البحرينيـة

   . البيانات
مكتــب رئــيس الــوزراء، ومكتــب نائــب : وأجريــت أيضــا لقــاءات مــع أجهــزة وهيئــات حكومــة البحــرين اآلتيــة -١٦

ـــة، ووزارة العـــدل ـــوزراء، ووزارة الداخلي ، وزارة العمـــل، ووزارة شـــئون البلـــديات والشـــئون اإلســـالمية رئـــيس ال
لتربيــة والتعلــيم، ووزارة الشــؤون االجتماعيــة وحقــوق اإلنســان، والتخطــيط العمرانــي، ووزارة الصــحة، ووزارة ا

ومكتــب النائــب العــام، وكبــار المــوظفين فــي قــوة دفــاع البحــرين، ومكتــب النائــب العــام العســكري، وديــوان 
 صاحب السـمو الملكـي  واجتمعت اللجنة أيضاً مع. الخدمة المدنية، والحرس الوطني وجهاز األمن الوطني

وقـد أسـفرت اجتماعـات اللجنـة عـن الحصـول علـى . سـلمان بـن حمـد آل خليفـة وموظفيـه ولي العهـداألمير
كمـا أسـفرت العديــد مـن هـذه االجتماعــات . بيانـات ومعلومـات مـن حكومــة البحـرين، حيـث درســتها اللجنـة

. عن إثارة مزيد من استفسـارات اللجنـة، وعـن عقـد مزيـد مـن اجتماعـات المتابعـة للحصـول علـى إيضـاحات
ت اللجنة ردودا مـن حكومـة البحـرين فيمـا يتعلـق بحـاالت وظـروف محـددة استفسـرت عنهـا اللجنـة وقد تلق

وقـــد تـــم تســـجيل ملخصـــات هـــذه االجتماعـــات، ومضـــمون التقـــارير واإليضـــاحات التـــي وردت علـــى قاعـــدة 

                                                            
نظـرا . هلـا هـذا التقريـر بالتفصـيلليست هناك عالقة عددية بـني اإلفـادات الـواردة، املصـنفة علـى النحـو الـوارد يف املـنت، واالنتهاكـات الـيت وقفـت عليهـا اللجنـة والـيت يتناو   ١١

ت يقـوم علـى مـا وجدتـه ن األرقام الواردة يف الفئات املختلفة تقوم على ما مت تقدميه للجنة، يف حني أن ما حصلته من نتائج يف خصوص االدعـاءات بوقـوع انتهاكـاأل
  .اللجنة صحيًحا أو حمل ثقة من تلك االدعاءات بعد حتليلها ودراستها
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ات مارسـوقـد أجـري فـي وقـت الحـق تحليـل لهـذه االجتماعـات والتقـارير لتحديـد السياسـات والم. البيانات
   . لتي تتبعها الجهات الحكومية البحرينية، فيما يخص نطاق عمل اللجنةا
اجتمعت اللجنة مع زعماء المعارضة وقادة منظمات حقوقية غير حكوميـة، وزعمـاء دينيـين وصـحفيين  -١٧

ورجال أعمال وممثلي منظمـات مدنيـة تمثـل جميعهـا أطيـاف المجتمـع البحرينـي، بغيـة الحصـول علـى 
يضــا علــى قاعــدة البيانــات، والتــي شــكلت أساســاً لفهــم األحــداث وســياقها، معلومــات تــم تســجيلها أ

 . ات الجهات الحكومية البحرينيةمارسوتقييم األوضاع، وخصوصاً سياسات وم
وعقــدت لقــاءات مــع أصــحاب العمــل فــي القطــاع الخــاص المشــاركين فــي عمليــات فصــل المــوظفين  -١٨

ـــر و  ـــة فـــي هـــذه . )١٢(٢٠١١ ومـــارسوإيقـــافهم عـــن العمـــل بســـبب أحـــداث فبراي واستفســـرت اللجن
ات أصــحاب العمــل فــي فصــل المــوظفين أو وقفهــم عــن العمــل مارســاالجتماعــات عــن سياســات وم

كمــا اســتطاعت اللجنــة أيضــاً الحصــول علــى معلومــات عــن اإلجــراءات . المعنيــةخــالل الفتــرة الزمنيــة 
مـــوظفين أو تعـــويض ، مثـــل إعـــادة البعـــد ذلـــك التصـــحيحية الالحقـــة التـــي اتخـــذها أصـــحاب األعمـــال

 . المتضررين
واجتمعت اللجنة أيضًا مع رئيسي جامعة البحرين وجامعـة بوليتكنيـك البحـرين لمناقشـة حـاالت فصـل  -١٩

 . )١٣(أو وقف الطالب عن الدراسة، وإلغاء المنح الدراسية الممنوحة لهم
الشــهود، وقــد أجــرت اللجنــة زيــارات ميدانيــة طــوال فتــرة التحقيــق مــن أجــل جمــع مزيــد مــن شــهادات  -٢٠

وإجراء فحوصات الطب الشرعي للمتضررين ولألمـاكن، وتقـديم مالحظـات حـول الطريقـة التـي تتبعهـا 
الجهـــات القائمـــة علـــى إنفـــاذ القـــانون، ودراســـة ظـــروف التوقيـــف واإلصـــابات التـــي لحقـــت بالضـــحايا 

رز فـي وكـان لـبعض الزيـارات الميدانيـة دور بـا. والحصول على فهم أعمق لألحداث على أرض الواقـع
ات التــــي اتبعتهــــا الشــــرطة خــــالل مارســــتحديــــد الوســــائل التــــي اتبعهــــا المتظــــاهرون و األنمــــاط أو الم

المواجهــات بــين المتظــاهرين والشــرطة، ومــدى اســتخدام الغــاز المســيل للــدموع والرصــاص المطــاطي 
التـي وغيرها من وسائل مكافحة الشغب، ومدى استخدام األسلحة أو األجهزة بدائية الصـنع األخـرى 

 . )١٤(قيل أن المتظاهرين استخدموها لمهاجمة الشرطة
مجمــع الســلمانية الطبــي، ومستشــفى قــوة دفــاع : وشــملت الزيــارات الميدانيــة التــي قامــت بهــا اللجنــة -٢١

جـو، ال، وسـجن القـرينالحـوض الجـاف، وسـجن مركـز توقيـف البحرين، ومستشفى وزارة الداخليـة، و 
وحــي القرنــة، وحــي ســنابس، وحــي الــدراز، وقريــة النويــدرات، النســاء فــي مدينــة عيســى، توقيــف ومركــز 

                                                            
  .راجع الفصل السابع، املبحث الثاين  ١٢
  .فصل السابع، املبحث الثالثراجع ال  ١٣
  .راجع الفصل اخلامس  ١٤



 المقدمة
 

٢٤
 

وقد زار محققو اللجنة العديد مـن هـذه المواقـع أكثـر . )١٥(ومركز شرطة البديع، ومركز شرطة الوسطى
وخالل هذه الزيارات التقى موظفو اللجنة على انفراد مع المحتجزين والمصابين في المواقـع . من مرة

وأجرت اللجنـة تحقيقـات ميدانيـة فـي ثالثـين مكـان عبـادة كانـت . ن مناسبةالمذكورة أعاله في أكثر م
للمواقــع لتقيــيم الصــور والرســومات الخاصــة الصــناعية قــد تعرضــت للهــدم واســتخدمت صــور األقمــار 

 . )١٦(لهدملتي تعرضت لا المنشآت بمواقع
ــ -٢٢ ــ اوأجــرت اللجنــة تحقيقــات وبحوًث اول الفصــول حــول األحــداث التــي تــدخل فــي نطــاق تكليفهــا وتتن

 . المختلفة من هذا التقرير دراسة االدعاءات بانتهاك معايير حقوق اإلنسان الدولية
ولم تطبق اللجنة أي معايير لالختيار أو لالنتقاء، فجميع البالغات والشـكاوى التـي قـدمت للجنـة تـم  -٢٣

تقــــارير واســــتهدفت اللجنــــة أن تضــــع فــــي اعتبارهــــا جميــــع أنــــواع ال. تســــجيلها علــــى قاعــــدة البيانــــات
 . واإلفادات والشكاوى التي تلقتها من جميع المصادر الممكنة

وقـــد وضـــع . ولـــم تواجـــه أي تـــدخل حكـــومي. وأدت اللجنـــة أعمالهـــا بمنتهـــى االســـتقاللية والشـــفافية -٢٤
  . أعضاؤها إجراءات وأساليب عملها ونشرت تلك اإلجراءات واألساليب على موقعها على االنترنت

وإجـــراءات للحفـــاظ علـــى الســـرية لحمايـــة الشـــهود والشـــاكين ولضـــمان وقـــد اتخـــذت تـــدابير أمنيـــة  -٢٥
للشـهود والشـاكين ممـا أدى االطمئنـان فـرت هـذه التـدابير قـدرًا عاليـاً مـن و وقـد . خصوصية كـل مـنهم

إلى استالم عدد كبير مـن الشـكاوى والتقـارير، فضـًال عـن اسـتقبال عـدد كبيـر مـن األفـراد الـذين أبـدوا 
  . دلة بأنفسهم في مكتب اللجنةاالستعداد لتقديم األ

كمـا حظيـت بتعـاون مـن العديـد . وحظيت اللجنة بتعاون جميع السلطات البحرينية التي تعاملت معهـا -٢٦
مــن منظمــات المجتمــع السياســي والمــدني، وخاصــة مــن جمعيــة الوفــاق الــوطني اإلســالمية، التــي كــان 

آت الدينيــة الثالثــين، وكــذا تعاونهــا فــي تعاونهــا مفيــدًا وال ســيما فيمــا يتعلــق بــالتحقيق فــي هــدم المنشــ
وهنــاك منظمــات . تزويــد اللجنــة بالعديــد مــن التقــارير وقــوائم األشــخاص لتجــري معهــم اللجنــة لقــاءات

علــــى وجــــه التحديــــد وتمثــــل مختلــــف المصــــالح السياســــية واالجتماعيــــة  أســــماؤهاأخــــرى لــــم تــــذكر 
فــي مســاعدتها فــي الحصــول علــى  والحقوقيــة، كــان لهــا دور أساســي فــي تســهيل عمــل اللجنــة وكــذلك

وقـد كفـل هـذا . الشكاوى الفردية واإلفادات الشفوية لألفراد، وخاصة مركز البحـرين لحقـوق اإلنسـان
التعاون الذي أبدته حكومة البحـرين وجميـع القطاعـات المعنيـة فـي المجتمـع البحرينـي تمكـين اللجنـة 

  . من االضطالع باختصاصاتها

                                                            
  .التعذيب/راجع الفصل السادس، املبحث األول الذي يتناول حاالت القتل، واملبحث الرابع الذي يتناول إساءة معاملة احملتجزين  ١٥
  .راجع الفصل السابع، املبحث األول  ١٦
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. فادات والتقارير والشكاوى، أنشأت اللجنة قاعدة البيانات الخاصـة بهـاوتحريا للدقة في تسجيل اإل -٢٧
وســمحت هــذه القاعــدة ألعضــاء اللجنــة والمــوظفين بتســجيل األدلــة والبحــث عنهــا، وتحديــد أنمــاط 

  . ووضعت قاعدة البيانات في مكان آمن خارج البحرين. الحاالت الفردية وأوجه الشبه بينها
ن العمل المبين أعاله في فترة زمنية قصـيرة نسـبيًا وذلـك بفضـل المـوظفين وقد تم هذا القدر الهائل م -٢٨

  . المتفانين الذين عملوا لفترات طويلة للغاية للتوصل إلى المعلومات الواردة في هذا التقرير
سـبتمبر  ٢٥إلـى  ٢٢يوليـو، ومـن  ٢٤إلـى  ٢١اجتمع أعضاء اللجنة فـي جلسـة عامـة فـي الفتـرة مـن  -٢٩

أعضــاء اللجنــة بشــكل فــردي فــي عكــف نــوفمبر، كمــا  ٢٣إلــى  ٢٢بر ومــن أكتــو  ١٩إلــى  ١٤ومــن 
نــوفمبر علــى مراجعــة جميــع جوانــب تحقيقاتهــا، وعلــى مختلــف مراحــل  ٢٣يوليــو إلــى  ٢٠الفتــرة مــن 

وقد شارك أعضاء اللجنة شخصيا في جميع مراحل عمل اللجنـة، وراجعـوا المسـّودات . إعداد التقرير
وقــد تفــّرغ رئــيس . ن وشــاركوا مشــاركة مباشــرًة فــي إعــداد هــذا التقريــرالمختلفــة التــي أعــدها الموظفــو 

ــة للعمــل فــي الفتــرة مــن لال ــوفمبر  ٢٣يوليــو حتــى تقــديم هــذا التقريــر فــي  ١جن ويتوقــع أن  ٢٠١١ن
  . )١٧(٢٠١١ديسمبر  ١٦يستمر في منصبه حتى انتهاء مهمته يوم 

 التحديات التي واجهتها اللجنة :رابعاً 
نشــاء لجنــة مســتقلة تتــألف مــن أعضــاء ليســوا مــن مــواطني البلــد الــذي يجــري فيــه مــن المســلم بــه أن إ -٣٠

  . أمر غير مسبوقهو التحقيق أو من المقيمين فيه 
إن نطاق عمل اللجنة، الـذي يشـمل عمـق واتسـاع نطـاق التحقيـق، فضـًال عـن تحليـل الوقـائع، وتقيـيم  -٣١

ــــل سياســــات  ــــذاء، وتحلي ــــادات الشــــهود وادعــــاءات اإلي ــــة التقــــارير وإف ــــة البحريني الجهــــات الحكومي
اتها، في غضون فترة زمنية قصيرة جدًا قد تسبب في العديد من المشاكل اللوجستية والعمليـة مارسوم

  . التي جرى التغلب عليها بنجاح
اللجنــة كــان يعنــي عــدم إمكانيــة االعتمــاد علــى الجهــات الحكوميــة البحرينيــة أو موظفيهــا أن اســتقالل  -٣٢

جنـة بمعرفـة جهـة لكمـا أن عـدم تشـكيل ال. أو غيـره لخدمـة أعمـال التحقيـق لتقديم الـدعم اللوجسـتي
حكوميـــة دوليـــة مثـــل األمـــم المتحـــدة كـــان يعنـــي أنـــه ال يمكـــن االعتمـــاد علـــى مـــوظفي هـــذه الجهـــة أو 

وبالتـــالي، كـــان علـــى اللجنـــة أن تـــوفر لنفســـها مكاتبهـــا، ومعـــداتها، وأثاثهـــا، وقاعـــدة بياناتهـــا، . دعمهـــا
كــان إقامتهــا ووســيلة انتقــال موظفيهــا، وغيــر ذلــك مــن األمــور اللوجســتية، فضــال عــن ورجــال أمنهــا، وم
وقد كـان التحـدي األكبـر هـو إيجـاد مـوظفين أكفـاء يمألهـم الشـعور بالمسـؤولية فـي . مواردها البشرية

غضون فترة زمنية قصيرة نسبيًا، وإجراء التحقيقات في أحداث تغطـي فتـرة تمتـد لعـدة أشـهر بـدءًا مـن 
  . ٢٠١١ ومارسداث التي وقعت في فبراير األح

                                                            
  . لنهائي فضال عن تسوية احلسابات ونشر التقرير املايل املدقق حسابيا على املوقع االلكرتوين للجنةهذا هو التاريخ احملدد لالنتهاء من توزيع التقرير ا  ١٧
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  تمويل اللجنة :امساً خ
وقـد تحقـق ذلـك مـن خـالل تخصـيص . تمتعت اللجنة باالستقالل المالي الكامل عن حكومة البحرين -٣٣

. )١٨(مليـــون دوالر أمريكـــي لحســـاب اللجنـــة المصـــرفي المســـتقل، الـــذي تســـتخدمه دون غيرهـــا ١,٣
الديوان الملكي، تلقت الجنة دعما في شكل نفقات السفر وباإلضافة إلى هذا المبلغ المخصص من 

. الجوي واإلقامة الفندقية والنقـل الـداخلي فـي البحـرين، واسـتخدام اثنـين مـن الفـيالت لتضـم مكاتبهـا
ودفعــت . الــديوان الملكــي وتحمــل تكلفتهــاوقــد تــم تقــديم قيمــة هــذه الخــدمات مباشــرة إلــى اللجنــة 

ــــة جميــــع النفقــــات األخــــرى حيــــث اضــــطلع أحــــد مكاتــــب المحاســــبين القــــانونيين المســــتقلين  اللجن
ثانيــة بمعرفــة مكتــب محاســب قــانوني مــرة وستخضــع حســابات اللجنــة للتــدقيق والمراجعــة . بتســجيلها

وســيجري نشــر تقريــر حســابات اللجنــة ومراجعتــه الحقــا علــى . مســتقل آخــر لضــمان الدقــة والشــفافية
  . ٢٠١١ديسمبر  ١٦الموقع اإللكتروني للجنة في 

وســيجري تســوية جميــع . ٢٠١١ديســمبر ١نــوفمبر إلــى  ٢٣جنــة مكاتبهــا فــي الفتــرة مــن لســتغلق ال -٣٤
  . ٢٠١١ديسمبر ١٠إلى  ١الفواتير المستحقة في الفترة من 

  سجالت اللجنة  :ادساً س
وجــري فهرســة جميــع . خــالل ســير التحقيقــات أنشــأت اللجنــة أرشــيفاً ضــخماً مــن الســجالت والمــواد -٣٥

وباإلضافة إلى ذلك، ُحفظت السجالت إلكترونيـا . واد وتخزينها في خزائن مؤّمنةهذه السجالت والم
  . وخزنت رقمياً على أحد األجهزة الخادمة المؤّمنة تأميناً جيدًا خارج البحرين

وسيجري تدمير كافة السجالت والمـواد التـي حصـلت عليهـا اللجنـة مـن أجـل حمايـة هويـة جميـع مـن  -٣٦
ومع ذلك، ستقوم اللجنة بحفظ قاعدة بياناتها ونسـخ إلكترونيـة مـن هـذه . قدموا معلومات وأدلة إليها

وســيجري تخــزين القــرص الصــلب فــي حقيبــة . )١٩(السـجالت علــى قــرص صــلب مــؤّمن خــارج البحــرين
وسيحفظ هذا القرص لمـدة عشـر . مغلقة في مكان مؤّمن، ولن يمكن الوصول إليها أو فتحه السلكيا

  . وسوف تمحى السجالت المخزنة على الجهاز الخادم نهائياً . يرهسنوات، وبعد ذلك سوف يتم تدم

                                                            
وقـد ُصـّنف  . مـن كـل مسـتوى يف أدىن درجـة ،D-1إىل   P-2 تـرتاوح مـا بـنيالـيت  جـدول أجـور العـاملني يف األمـم املتحـدة، أسـاس املـوظفني علـىأجـور  وقد دفعت  ١٨ 

، وصــنف رئــيس دوالر شــهريا ٨٠٠٠وتقاضــى كــل مــنهم  P-5عنــد مســتوى  احملققــون، وُصــّنف دوالر شــهريا ١٠٠٠٠وتقاضــى  D-1توى عنــد مســ كبــري احملققــني
 ٥٠٠٠وتقاضــوا  P-3املوظفــون القــانونيون املشــاركون عنــد مســتوى ، وُصــّنف دوالر شــهريا ٦٠٠٠وتقاضــي  P-4عنــد مســتوى املــوظفني والــرئيس اإلداري واملــايل 

 P-1، وصــنف أمنــاء الســر وموظفــو األعمــال الكتابيــة عنــد مســتوى دوالر شــهريا ٣٥٠٠وتقاضــوا  P-2وصــنف مســاعدو التحقيقــات عنــد مســتوى دوالر شــهريا، 
وتقاضـى الـرئيس مـا يعـادل راتـب وكيـل . مقابـل العمـل الـذي أجنـز يف البحـرين دوالر يوميـا ١٠٠٠وتقاضـى أعضـاء اللجنـة   شهريا،دوالر  ٢٠٠٠و  ١٨٠٠وتقاضوا 

  دوالر شهريا ٢٢٥٠٠، أي ٢٠٠٩عام له يف اجلامعة يف  راتبأيضا آخر  ما يعادل، وهو مني العاماأل
يف  حفـظ السـجالت حالـة عـدم ويف. السـجالت اإللكرتونيـة الـذي حيتـوي علـى حلفـظ القـرص الصـلب يف هولنـداتحكـيم احملكمة الدائمـة لل معجتري اللجنة مفاوضات   ١٩

  .احملكمة الدائمة للتحكيممثل  األمن نفس املستوى من قادرة على توفري مؤسسة أكادميية األعضاء ختزينه يف سيدبر، التحكيم الدائمة حمكمة
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  نشر التقرير وتوزيعه :ابعاً س
أولهــا، نشــره . حــددت اللجنــة طرقــاً متعــددة لتوزيــع تقريرهــا مــن أجــل اإلعــالن عمــا يتضــمنه مــن نتــائج -٣٧

هــا، طباعــة وثاني. ٢٠١١نــوفمبر  ٢٣بــاللغتين العربيــة واإلنجليزيــة علــى الموقــع اإللكترونــي للجنــة فــي 
نســخة مــن التقريــر بــاللغتين العربيــة واالنجليزيــة لتوزيعهــا فــي أواخــر نــوفمبر وأوائــل  ٢٠٠٠أكثــر مــن 
 . ديسمبر

  تأثير عمل اللجنة :امناً ث
خالل فترة عمل اللجنة، اتخذت الخطوات الالزمة لمعالجة حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان القائمة  -٣٨

وقــد تحقــق ذلــك مــن خــالل . تثيــر قلقــاً مــن الناحيــة اإلنســانيةوأولــت اهتمامــاً خاصــاً للحــاالت التــي 
التواصـــل مـــع المســـئولين فـــي حكومـــة البحـــرين، حيـــث كـــان ال بـــد مـــن التـــدخل الفـــوري مـــن الجهـــات 
ــــف، أو فــــي  ــــذين كــــانوا رهــــن التوقي ــــدها األفــــراد ال ــــي كاب ــــاة الت ــــة لتخفيــــف المعان ــــة البحريني الحكومي

طــوي علــى فصــل مــوظفي القطــاع العــام والخــاص وفصــل المستشــفيات، وكــذلك فــي الحــاالت التــي تن
  . الطالب من الجامعات ووقف المنح الدراسية الممنوحة لهم

ــة الطبيــة  -٣٩ ــة موقــوف، وقــدمت الرعاي ــة عــن أكثــر مــن ثالثمائ ــذلك، أفرجــت الحكومــة البحريني ونتيجــة ل
ب الموقـوفين وأعيد المئات من موظفي القطاع العـام والخـاص المفصـولين والطـال. الخاصة للمصابين

  . عن الدراسة
اتها، بمـا مارسـونتج عن إنشاء اللجنة حدوث تغير كبير في سياسـات الجهـات الحكوميـة البحرينيـة وم -٤٠

فمنـذ إنشـاء اللجنـة، لـم تـأت أي . في ذلك، على وجه الخصوص، التوقـف عـن صـور إسـاءة المعاملـة
، اسـتطاعت اللجنـة جعـل أقـارب باإلضـافة إلـى ذلـك. إفادات تشير إلى وقوع سـوء معاملـة للموقـوفين

الموقـــوفين يحصـــلون علـــى الحـــق فـــي زيـــارتهم، كمـــا أســـفرت جهـــود اللجنـــة عـــن إســـقاط بعـــض الـــتهم 
  . الجنائية التي كانت موجهة لبعض األشخاص، وال سيما العاملين في المجال الطبي

ات شخصـــياً علـــى تطـــور بـــن عيســـى جاللـــة الملـــك حمـــد اطـــالع ومـــا فتـــئ رئـــيس اللجنـــة يـــداوم علـــى  -٤١
ـــة، فضـــال عـــن توجيهـــات أخـــرى  ـــه عـــددا مـــن األوامـــر الملكي ـــى إصـــدار جاللت األوضـــاع، ممـــا أدى إل

 . للتخفيف من تبعات انتهاكات حقوق اإلنسان الُمبّلغ عنها
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  : معلومات أساسية عن البحرين: أوالً 
نها أرخبيل يتكون من ثالث وثالثين جزيرة، خمس منها فقط مأهولة تُوصف البحرين جغرافيًا بكو  - ٤٢

وتُعد مملكة البحرين واحدة من أعلى  .والُمحرَّق وأم النعسان وسترةجزر البحرين  ابالسكان، أكبره
بلدان العالم من حيث الكثافة السكانية، بالنظر إلى مساحتها حيث تبلغ إجمالي مساحة اليابسة 

وتعد دول قطر وإيران والسعودية أقرب الدول إلى مملكة البحرين، حيث يربطها  .كيلومتر مربع  ٧٦٠
 .وتقع جمهورية إيران اإلسالمية في جنوب شرقي البحرين. كيلومتر  ٢٥باألخيرة جسر يمتد بطول 

وتنقسم مملكة البحرين إداريًا إلى خمس محافظات هي محافظة العاصمة والتي توجد بها مدينة  - ٤٣
ووفقا لتعداد عام . المملكة، ومحافظات الوسطى والمحرق والشمالية والجنوبيةالمنامة عاصمة 

ويبلغ عدد المواطنين . من عدد سكان المملكة% ٤٢، يقطن مدينتي المنامة والمحرق ٢٠١٠
من إجمالي عدد سكان البحرين، البالغ عددهم % ٤٦، يمثلون نسبة امواطنً  ٦٦٦١٧٢البحرينيين 

 ومن إجمالي عدد السكان، بينما يمثل معتنق% ٧٠ل المسلمون و يمث. )٢٠(نسمة ١٢٣٤٥٧١
ويعد التعداد  )٢١(الديانات األخرى من المسيحيين واليهود والسيخ والهندوس وغيرهم النسبة الباقية

، أخر حصر رسمي ألعداد السنة والشيعة من سكان ١٩٤١السكاني الذي تم إجراؤه في عام 
ومنذ . )٢٢(من السنة% ٤٨من عدد السكان في مقابل % ٥٢ البحرين، حيث مثل الشيعة فيه نسبة

ذلك التاريخ ال توجد أية إحصاءات رسمية عن نسبة الشيعة والسنة إلى إجمالي عدد المسلمين، 
وتشير التقديرات غير الرسمية الحالية للنسبة المئوية للطائفتين إلى أن الشيعة يمثلون نسبة تتراوح بين 

من إجمالي % ٤٠و% ٣٠بينما يمثل السنة نسبة تتراوح بين ين المسلممن عدد % ٧٠و % ٦٠
 . ، وتجدر اإلشارة إلى عدم وضوح أسس هذا التقدير وإلى كونه محل خالفالمسلمينعدد 

 :لمحة تاريخية عن البحرين: ثانياً 
ميالدية، حيث كانت البحرين  ٦٢٩دخل اإلسالم إلى البحرين في العام السابع للهجرة الموافق عام  -٤٤

وظلت البحرين تحت الخالفة اإلسالمية حتى احتالل . ن أوائل المناطق التي أمتد إليها اإلسالمم
وحلت  قوات الفرس محل . (٢٣)م١٦٠٢م إلى عام ١٥٢١القوات البرتغالية لها في الفترة من عام 

                                                            
: ، تــاريخ الــدخولen.phphttp://www.census2010.gov.bh/_index_: لالطــالع ميكنـك زيــارة املوقــع. ٢٠١٠تعــداد ســنة  –حكومــة البحـرين  ٢٠ 

 .٢٠١١نوفمرب  ١٦
 ١٦: ، تـاريخ الـدخولhttp://www.census2010.gov.bh/_index_en.php: لالطالع ميكنك زيارة املوقـع. ٢٠١٠تعداد سنة  –مملكة البحرين  ٢١ 

 .٢٠١١نوفمرب 
حمفـوظ لـدى اللجنـة البحرينيـة املسـتقلة [ ١٩٥٥ديسـمرب  ٣١التعـداد السـكاين بـالبحرين بتـاريخ  – FO 371/149151مرجـع رقـم  –مـة مكتـب السـجالت العا  ٢٢

  ].لتقصي احلقائق
  ).٢٠٠٣(، ١٦٠٢-١٥٢١فوزية اجليب، تاريخ النفوذ الربتغايل يف البحرين . حول التواجد الربتغايل وتأثريه يف البحرين، راجع د  ٢٣
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م ١٦٠٢القوات البرتغالية في السيطرة على البحرين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الفترة من 
فرعا من قبائل  - األسرة الحاكمة لمملكة البحرين  -وتعد أسرة آل خليفة . ٢٤)( م١٧٨٣وحتى 

، قبل أن تنتقل بعد ستة عقود إلى الساحل ١٧١٦بني عتبة، التي كانت تستوطن الكويت منذ عام 
ي وف. الغربي لقطر حيث سكنوا منطقة الُزبارة، وتوسع نشاطهم االقتصادي في مجال تجارة اللؤلؤ

، سيطرت أسرة آل خليفة، تحت قيادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، على أراضي ١٧٨٣عام 
البحرين من الفرس الذين كانوا يحمون الجزيرة عسكريًا، حيث كان ذلك بداية حكم آل خليفة 

  .)٢٥(للبحرين، والذي يستمر حتى الوقت الحالي

يطانية، تهتم بالبحرين، بهدف تعزيز موقفها في وفي مطلع القرن التاسع عشر، بدأت اإلمبراطورية البر  -٤٥
وقد . الخليج العربي، كجزء من سياستها الرامية إلى حماية المناطق التابعة لها في شبه القارة الهندية

أسفر هذا االهتمام عن توقيع العديد من المعاهدات بين البحرين وبريطانيا، كان أولها في عام 
والتي  ١٨٦١الموقعة في العام " بدية للسالم والصداقةالمعاهدة األ"، وأهمها )٢٦(١٨٢٠

 .٢٧)("محمية بريطانية"بمقتضاها أصبحت البحرين رسميا 

، وبعد انسحاب القوات البريطانية من الجزيرة أعلن )٢٨(١٩٧١أغسطس من عام  ١٥وفي يوم .  -٤٦
رة البالد صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة البحرين دولة مستقلة، وتولى سموه إما

، حيث خلفه صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى ١٩٩٩منذ ذلك التاريخ وحتى وفاته في عام 
، تاريخ صدور الدستور الجديد الذي تم بمقتضاه إعالن ٢٠٠٢آل خليفة، كأمير للبالد حتى عام 
 .البحرين مملكة يتولى مقاليدها ملك

                                                            
، "Histories of City and State in the Persian Gulf: Manama since 1800،...تـاريخ املدينـة والدولـة" Nelida Fuccaro راجـع ٢٤ 

 .ــ٢٦ــ١٧ــ١٦صـ
ا الكاملـة علــى البحــرين يف احلــال وبـدون منافســة؛ فلقــد كــان هنـاك عــدد مــن القبائـل معظمهــا عربيــة تتنــافس معهـا  ٢٥ يف بســط النفــوذ علــى  مل متــد أسـرة آل خليفــة ســيطر

، متكنــت أســرة آل خليفــة مــن بســط الســـيطرة ١٨١١وحبلــول عــام . اجلزيــرة مبــا يف ذلــك قبيلــة املطاشــي العمانيــة، والقــوات الوهابيــة كمــا هـــي معروفــة اآلن بالســعودية
 – ٢٢طبعـة جامعـة شـيكاغو، صــ" Tribe and State in Bahrainالقبيلـة والدولـة بـالبحرين "فـؤاد خـوري : ملزيـد مـن التفاصـيل راجـع. الكاملـة علـى اجلزيـرة

 Sacred Space and Holy War: The Politics, Culture and History of... األرض املقدسـة و" Juan Coleـــ، وراجـع أيضـاً ٢٧
Shiite Islam" الفصل الثالث٢٠٠٢، لندن ،. 

االتفاقيـة األوليـة بـني شـركة شـرق " ، وCTS 463 70 - ١٨٢٠ينـاير  ٨بتـاريخ )" البحـرين/ نعمـا(االتفاقية العامة بني شركة شرق اهلند واألصـدقاء العـرب "راجع  ٢٦ 
  .CTS 481 70 - ١٨٢٩فرباير  ٥بتاريخ " اهلند والبحرين

السياسـة "نـوان بع J. F. Standishوراجـع بصـفة عامـة مـا كتبـه . CTS 163 124 - ١٨٦١مـايو  ٣١بتـاريخ " االتفاقيـة بـني بريطانيـا العظمـى والبحـرين"راجـع  ٢٧
 –اجمللـد الثالـث " British Maritime Policy in the Persian Gulf, Middle Eastern Studies... البحريـة الربيطانيـة يف خلـيج فـارس

 Boundaries of... حـــواجز اخلطـــاب يف حمكمـــة  العـــدل الدوليـــة"بعنـــوان  Michelle Burgis، وراجـــع مـــا كتبـــه ١٩٦٧يوليـــو  ٤بتـــاريخ ) ٤(رقـــم 
Discourse in The International Court of Justice: Mapping Arguments in Arab Territorial Disputes "

)Martinus Nijhoff 2009 (– ـــ، وراجــع أيضــاً تقريــر حمكمــة العــدل الدوليــة حــول تعيــني احلــدود البحريــة واملســائل اإلقليميــة بــني قطــر والبحــرين ١٥٢صـــ ـ
 .٣٩و ٣٨الفقرتان  – ٢٠٠١مارس  ١٦ ، حكم بتاريخ)البحرين وقطر(
ين يرأسـها ، أرسـل األمـني العـام لألمـم املتحـدة، بنـاًء علـى طلـب حكـوميت إيـران وبريطانيـا العظمـى وعلـى الرغبـة يف بـذل املسـاعي احلميـدة، بعثـة للبحـر ١٩٧٠يف مارس   ٢٨

ولقــد قــدم املمثــل اخلــاص . تأكــد مــن رغبــة شــعب البحــرين فيمــا يتصــل بوضــعهمولقــد كانــت البعثــة تســعى إىل ال. فيتــوري وينســبري جيشــياردي/ ممثلــه الشخصــي الســيد
واقتنعت من خـالل مشـاورايت أن الغالبيـة العظمـى مـن شـعب البحـرين "... ، حيث ختمه بقوله ١٩٧٠أبريل  ٣٠ــ، بتاريخ ٥٧صـ – S/9772تقريره يف الوثيقة رقم 

ويته يف دولة كاملة اال ـا مـع الـدول األخـرىيرغب يف احلصول على االعرتاف  ولقـد صـدق جملـس األمـن باإلمجـاع ". سـتقالل وذات سـيادة لكـي تقـرر بنفسـها عالقا
  .١٩٧٠مايو  ١١بتاريخ  SC Res. 278راجع قرار جملس األمن . على تقرير املمثل اخلاص لألمني العام ورحب باالستنتاجات والنتائج اليت توصل إليها التقرير
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وجامعة الدول العربية منذ االستقالل في  وقد انضمت مملكة البحرين إلى كل من األمم المتحدة   -٤٧
لمجلس التعاون لدول الخليج "كما تعد البحرين أحد األعضاء الستة المؤسسين . ١٩٧١عام 
كمنتدى لتنسيق السياسات في مختلف المجاالت، بما   ١٩٨١والذي تم إنشاؤه في عام " العربي

 .)٢٩(في ذلك األمن والتنمية االقتصادية

 :كومي والنظام القانونيالهيكل الح: ثالثاً 
 البحرينيكون حكم مملكة  ،٢٠٠٢فبراير لعام  ١٤وفقًا لدستور مملكة البحرين المعدل في  -٤٨

أما رئيس مجلس الوزراء فهو رئيس الحكومة التي . الملك هو رأس الدولة. اوراثيً  ادستوريً  املكيً 
مان آل خليفة منصب ، ويشغل صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلوزراءهايعين الملك 

 .رئيس مجلس الوزراء منذ إعالن استقالل البحرين

 .الذي يرأسه رئيس مجلس الشورى" المجلس الوطني"ويتولى السلطة التشريعية في البحرين  -٤٩
الذي يتألف من أربعين عضوًا يُعينون " مجلس الشورى"من مجلسين هما الوطني  المجلسيتكون و 

ي يتألف من أربعين عضوًا يُنتخبون عبر االنتخاب العام السري الذ" مجلس النواب"بأمر ملكي، و
وال يتم إصدار القوانين إال بعد . )٣٠(وتكون مدة العضوية ألعضاء المجلسين أربع سنوات. المباشر

ومؤدى ذلك واقعًيا قدرة المجلس المعين على . )٣١(اتفاق كل من المجلسين، المعين والمنتخب
ويحق للملك إعادة . )٣٢(ة أي مشروع قانون ال يرغب في إصدارهاستخدام حق الفيتو في مواجه

مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه إلى مجلسي الشورى والنواب، ويكون له طلب إعادة 
موافقة المجلسين على حصول مناقشته في ذات دور االنعقاد أو في الدور التالي له، وال يمكن 

وفي جميع األحوال . رسوم ملكي إال بأغلبية ثلثي األعضاءالمشروع بقانون الذي تمت إعادته بم
يكون للملك إحالة ما يراه من مشروعات القوانين قبل التصديق عليها إلى المحكمة الدستورية 

 .للتأكد من مدى مطابقتها للدستور، وألي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين

عة، وله أن يباشر سلطاته مباشرة أو بواسطة ويتمتع الملك في البحرين بسلطات تنفيذية واس  -٥٠
وال ُيسأل رئيس الوزراء وال الوزراء  )٣٤(، فهو يعين ويعفي رئيس الوزراء بأمر ملكي)٣٣(وزرائه

                                                            
  .تعاون دول اخلليج هي البحرين، والكويت، وُعمان، وقطر، والسعودية، ودولة اإلمارات الدول األعضاء يف جملس ٢٩
  .٢٠٠٢من دستور البحرين املعدل لسنة  ١٠٣إىل  ٥١راجع أحكام املواد من ٣٠
  ٢٠٠٢من دستور البحرين املعدل لسنة  ٣٥راجع أحكام املادة ٣١
  .٢٠٠٢من دستور البحرين املعدل لسنة  ٧٠راجع أحكام املادة  ٣٢
  .٢٠٠٢من دستور البحرين املعدل لسنة ) ج( ٣٣راجع حكم املادة   ٣٣
  .٢٠٠٢من دستور البحرين املعدل لسنة ) د( ٣٣راجع حكم املادة  ٣٤
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وهو رئيس المجلس األعلى  )٣٦(، وهو القائد األعلى لقوة الدفاع)٣٥(متضامنين إال أمامه
هو الذي يختص بالتصديق عليها وإصدارها، ، وهو من يقترح تعديل الدستور والقوانين و )٣٧(للقضاء

وهو المنوط به تقدير توافر الضرورة وإعالن حالة السالمة الوطنية أو األحكام العرفية، وهو الذي 
يصدر المراسيم، واللوائح الالزمة لتنفيذ القوانين ولوائح الضبط ولوائح تنظيم المصالح واإلدارات 

ابات لمجلس النواب ويفتتح أدوار انعقاده ويفضها، ويملك العامة، وهو الذي يدعو إلجراء االنتخ
فيما دعوة الشعب الستفتاء العام، وهو الذي يملك إصدار المراسيم بقوانين في حاالت الضرورة 

ويكون ألعضاء مجلس . بين ادوار انعقاد مجلسي الشورى والنواب أو في حال حل مجلس النواب
وزراء ويمكن أن ينتهي االستجواب بطرح الثقة عن الوزير النواب الحق في توجيه االستجوابات لل

وفي . )٣٨(ومن ثم اعتباره معتزًال الوزارة إذا وافق المجلس على طرح الثقة بأغلبية ثلثي األعضاء
، ولكن يجوز التصويت على عدم )٣٩(جميع األحوال ال يجوز طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء

رفع األمر إلى الملك الذي يكون له إعفاء يُ ثلثي األعضاء،  إمكان التعاون معه، وفي حالة موافقة
الحق في حل للملك وفي جميع األحوال يكون . )٤٠(رئيس مجلس الوزراء أو حل مجلس النواب

 .)٤١(مجلس النواب، وفي هذه الحالة تتوقف جلسات مجلس الشورى

والخدمات الطبية، فيعمل أما عن قوة دفاع البحرين والتي تشمل الجيش والبحرية والقوات الجوية  -٥١
وتشير بعض التقديرات إلى وجود . ألف شخص، شاملة األفراد المدنيين واإلداريين ١٢بها حوالي 

ويختص . عدد كبير من رعايا العراق واألردن وسوريا وباكستان واليمن يعملون ضمن قوات الدفاع
لبحرين، وهو المسئول عن المجلس األعلى للدفاع بتقرير وبمراقبة تنفيذ سياسية الدفاع في ا

 .)٤٢(الموافقة على إعالن حالة السالمة الوطنية

ويمكن وصف النظام القانوني للبحرين بأنه نظام مختلط يستمد مرجعيته من الشريعة اإلسالمية ومن  -٥٢
 القوانين المدنية والجنائية والتجارية المصرية ومن العادات والتقاليد المحلية، باإلضافة إلى بعض المبادئ

ويشمل نظام المحاكم في البحرين المحاكم المدنية ومحاكم . المستقاة من القانون العام البريطاني

                                                            
  .٢٠٠٢من دستور البحرين املعدل لسنة ) ج(٣٣راجع املادة  ٣٥
  .٢٠٠٢من دستور البحرين املعدل لسنة ) ز( ٣٣راجع حكم املادة   ٣٦

  .٢٠٠٢من دستور البحرين املعدل لسنة ) ح( ٣٣املادة راجع حكم   ٣٧ 
  .من دستور البحرين املعدل) ج( ٦٦راجع حكم املادة  ٣٨ 
  .من دستور البحرين املعدل) أ( ٦٧راجع حكم املادة   ٣٩
  .من دستور البحرين املعدل) د( ٦٧راجع أحكام املادة   ٤٠

  .املعدلمن دستور البحرين ) ب( ٥٥) ج( ٤٢راجع أحكام املواد  ٤١ 
كـوزراء اخلارجيـة والداخليـة : اجمللس األعلى للدفاع يرأسه جاللة امللك، ويضم أعضاؤه مسو ويل العهد، والقائد العام لقوة دفاع البحرين، ورؤسـاء أجهـزة حكوميـة حمـددة  ٤٢

  .٢٠٠٨لسنة  ١٥قم ، املعدل باألمر امللكي ر ٢٠٠٦لسنة  ٢راجع األمر امللكي رقم .. والدفاع، ومدير جهاز األمن الوطين
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 ٤٢ويقسم قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم . القضاء الشرعي والمحاكم العسكرية
المحاكم "من  مستويات، بدءً  ةتتضمن أربع" محاكم مدنية"وتعديالته، المحاكم إلى  )٤٣(٢٠٠٢لسنة 

محكمة "، وأخيرًا، "محاكم االستئناف العليا المدنية"، ثم "المحاكم الكبرى المدنية"، ثم "الصغرى
وتنظر هذه المحاكم جميع القضايا المدنية . ، وهي أعلى محكمة ضمن تسلسل المحاكم المدنية"التمييز

 .ير المسلمينوالجنائية واإلدارية، باإلضافة إلى منازعات األحوال الشخصية لغ

محكمة االستئناف " ثالثة مستويات هي ) األسرة والمواريث" (محاكم القضاء الشرعي"وتتضمن 
وتؤلف كل محكمة من " المحكمة الصغرى الشرعية"و " المحكمة الكبرى الشرعية"و" العليا الشرعية

تطبق بينما ألولى الفقه السني حيث تطبق ا، "الدائرة الشرعية الجعفرية"و" الدائرة الشرعية السنية"دائرتين، 
  ".الجعفري الشيعي"األخرى الفقه 

من الدستور البحريني بالجرائم  ١٠٥ويتحدد اختصاص المحاكم العسكرية وفقًا لنص المادة 
العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني واألمن العام، وال يمتد إلى غيرهم إال عند إعالن 

وتضم المحاكم العسكرية أربعة مستويات من المحاكم . وفي الحدود التي يقررها القانوناألحكام العرفية 
المحاكم "و" المحاكم العسكرية الكبرى"، ويليها "محكمة االستئناف العسكرية العليا"يأتي على قمتها، 
  ".المحاكم العسكرية الخاصة"و" العسكرية الصغرى

ة العامة بوصفها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وينظم قانون السلطة القضائية عمل النياب
ويُناط بها وحدها الحق في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وهي القائمة على أعمال التحقيق واالتهام 

  . والمسئولة عن اإلشراف على السجون وعلى غيرها من أماكن تنفيذ األحكام الجنائية

  : ماعيةالظروف االقتصادية واالجت: رابعاً 
في حين كانت البحرين أول دولة عربية في منطقة الخليج يتم اكتشاف النفط الخام فيها عام  -٥٣

، فإنها تعتبر أقل الدول الخليجية النفطية من حيث المخزون االستراتيجي، حيث يُتوقع أن ١٩٣١
 ١١٦٣٥وتبلغ مستويات اإلنتاج الحالية نحو . ينفذ مخزونها النفطي خالل خمسة عشر عاماً 

يوميا من حقل أبو الصفا البحري المشترك مع / برميل ٥٤٧٤١يومًيا من حقل العوالي و / برميل
وعلى الرغم من ذلك، يظل إنتاج النفط وتكريره أكبر صناعة في . )٤٤(المملكة العربية السعودية

م ثاني ويمثل إنتاج وتصدير األلمونيو . )٤٥(من صادرات البحرين% ٧٩البالد، تمثل حاليًا أكثر من 
                                                            

  .٢٠٠٢لسنة  ٤٢راجع املرسوم بقانون رقم   ٤٣
ـــــــــــ، وهـــــــــــو متـــــــــــاح علـــــــــــى املوقـــــــــــع اإلليكـــــــــــرتوين٥، ص ٣١رقـــــــــــم  – ٢٠١١البنـــــــــــك املركـــــــــــزي مبملكـــــــــــة البحـــــــــــرين، املؤشـــــــــــرات االقتصـــــــــــادية، مـــــــــــارس  ٤٤  : ـ

.bh/assets/E%20I/EI%20Mar2011.pdfhttp://www.cbb.gov٢٠١١نوفمرب  ١٦: ، تاريخ الدخول.  
 .راجع ذات املرجع املشار إليه يف اهلامش السابق   ٤٥
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من الناتج % ٢٦ويعد القطاع المالي، الذي يمثل حاليا . أكبر صناعة في البحرين بعد النفط
المحلي اإلجمالي، أحد أهم األعمدة الرئيسية لالقتصاد، حيث تعتبر البحرين مركزًا هاما لألعمال 

لكة البحرين وتجدر اإلشارة إلى ارتباط اقتصاد مم ٤٦).(المصرفية اإلسالمية على الصعيد العالمي
% ٧هائلة خالل العقد األخير بما جعله يمثل حاليًا حوالي . بقطاع البناء والتشييد الذي شهد طفرة
وتعد شركات الخليج للطيران وشركة الخليج لدرفلة . )٤٧(من إجمالي الدخل القومي للمملكة

لالتصاالت من " تلكوب"وشركة البحرين لأللمونيوم ومجموعة ) بابكو(األلمونيوم وشركة نفط البحرين 
 .أهم الشركات البحرينية من حيث وزنها النسبي في توليد الدخل القومي للمملكة

لقد شهد االقتصاد البحريني نموًا مطردًا خالل العقد الماضي، حيث تراوح معدل النمو الحقيقي في  -٥٤
تب وهو ما تر . )٤٨(٢٠١٠في عام % ٤و  ٢٠٠٩في عام % ٣,١الناتج المحلي اإلجمالي بين 

عليه زيادة مطردة في نصيب الفرد من الدخل القومي، حيث بلغ متوسطه خالل  العقد األول من 
وعلى الرغم من ذلك لم يتم تقاسم ثمار . (٤٩)دوالر أمريكي سنويًا ٢٠٤٧٥هذا القرن ما قيمته 

، النمو والزيادة المطردة في متوسط الدخل على قدم المساواة عبر القطاعات المختلفة للمجتمع
حيث كان تركيز النشاط االقتصادي على قطاعات العقارات والخدمات المالية،  ويرى بعض مواطني 

 .(٥٠)البحرين أن تلك السياسات من الممكن نجاحها في المجتمعات قليلة الكثافة السكانية

وشرعت حكومة مملكة البحرين في سلسلة من اإلصالحات الرامية إلى إعادة هيكلة االقتصاد  -٥٥
، باعتبارها تمثل '٢٠٣٠البحرين 'وقد شمل ذلك إطالق مبادرة . األخيرة ةلسنوات العشر خالل ا

الرؤية المستقبلية القتصاد المملكة، مع التركيز على خطط لتوسيع نطاق خدماتها المالية والسياحة 
 .وقطاعات التكنولوجيا والمعلومات

                                                            
ــــــــالبحرين ٤٦  ــــــــة االقتصــــــــادية ب ــــــــس التنمي ــــــــع اإلليكــــــــرتوين)٢٠١٠( ٢٠١٠النشــــــــرة االقتصــــــــادية العامليــــــــة ،"أداء القطــــــــاع املــــــــايل"جمل ــــــــاح علــــــــى املوق  : ، وهــــــــو مت

http://www.bahrainedb.com/uploadedFiles/Bahraincom/BahrainForBusiness/Annual%20Economic%20
Review.pdf٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول ٣٦، صـ.  

ــــــــــــس التنم٤٧  ــــــــــــاحلرين جمل ــــــــــــة االقتصــــــــــــادية ب ــــــــــــار العقــــــــــــاري"ي ي ــــــــــــة  ،"اال ــــــــــــع اإلليكــــــــــــرتوين)٢٠١٠( ٢٠١٠النشــــــــــــرة االقتصــــــــــــادية العاملي ــــــــــــى املوق ــــــــــــاح عل : ، وهــــــــــــو مت
/uploadedFiles/Bahraincom/BahrainForBusiness/Annual%20Economic%20http://www.bahrainedb.com

Review.pdf٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول ٣٥، صـ.  
: ، وهـــــــــــــو متـــــــــــــاح علـــــــــــــى املوقـــــــــــــع اإلليكـــــــــــــرتوين)٢٠١٠( ٢٠١٠النشـــــــــــــرة االقتصـــــــــــــادية العامليـــــــــــــة  ،"نظـــــــــــــرة اقتصـــــــــــــادية"جملـــــــــــــس التنميـــــــــــــة االقتصـــــــــــــادية بـــــــــــــاحلرين  ٤٨

http://www.bahrainedb.com/uploadedFiles/Bahraincom/BahrainForBusiness/Annual%20Economic%20
Review.pdf٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول ٤، صـ.  

ـــــــــــــــــدويل قاعـــــــــــــــــدة بيانـــــــــــــــــات صـــــــــــــــــندوق ا٤٩  ـــــــــــــــــرابط اآليت٢٠١١نـــــــــــــــــوفمرب  ١٦تـــــــــــــــــاريخ الـــــــــــــــــدخول  –لنقـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــدويل والبنـــــــــــــــــك ال : ، وهـــــــــــــــــو متـــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــى ال
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=61&pr.y=10&sy=2009&
ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=419&s=NGDP_R%2CNGDP_RPCH%2CNG

DP%2CNGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&a=#cs4.  
، Deutsche Welle، مؤسسـة "Widespread Inequality Fanning the Flames in Bahrainانتشـار عـدم املسـاواة يزيـد اللهيـب "راجـع  ٥٠

  .٢٠١١فرباير  ١٧بتاريخ 



المستقلة لتقصي الحقائق تقرير اللجنة البحرينية    
 

٣٧
 

مستقلة يرأسها صاحب السمو  كهيئة" مجلس التنمية االقتصادية"وفي هذا الصدد تم إنشاء 
الملكي ولي العهد األمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، حيث يختص المجلس باإلشراف على 
السياسات االقتصادية الشاملة واقتراح وسائل إزالة معوقات االستثمار ومتابعة تقدم البالد في النواحي 

كشركة قابضة لمساهمات الدولة في   ،"ممتلكات"كما تم إنشاء صندوق االستثمار السيادي . االقتصادية
وشركة طيران الخليج " ألبا"مثل شركة ألومونيوم البحرين  ،العديد من الشركات الكبرى في البحرين

باإلضافة إلى عدد متزايد من الكيانات االقتصادية ذاتية التنظيم في مجاالت التعليم العالي واالتصاالت 
وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن مجلس التنمية .. لعمل المختلفةالسلكية والالسلكية وقطاعات ا

  .)٥١( السيادي ال يخضعان للرقابة البرلمانية ومستقلين عن الحكومة" ممتلكات"االقتصادية وصندوق 
وقد تباينت وجهات النظر في تقييم تلك الخطوات اإلصالحية وتأثيرها على حياة المواطن  -٥٦

للقدرة التنافسية للبحرين ولجاذبيتها في استقدام ال غنًى عنه ض تعزيزًا البحريني، حيث رأي فيها البع
بينما انتقدها البعض . االستثمارات األجنبية، وخاصة في ضوء تناقص احتياطيات النفط في البالد

بسبب تركيزها المفرط على خصخصة الشركات المملوكة للدولة، واعتمادها الشديد على الشركات 
نبية، وتفضيلها القطاعات المالية والقطاعات العقارية على حساب غيرها من االستشارية األج

 .(٥٢)قطاعات النشاط االقتصادي
العديد من اتفاقات التجارة واالستثمار والتجارة، حيث انضمت البحرين إلى  إلىانضمت البحرين   - ٥٧

الواليات المتحدة  مع" اتفاق للتجارة الحرة"، كما وقعت ١٩٩٥في عام " منظمة التجارة العالمية"
، وتبنت العديد من اتفاقيات االستثمار الثنائية مع العديد من (٥٣)٢٠٠٦األمريكية في عام 

، وهي طرف في االتفاق االقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لعام )٥٤(الدول
دل التجاري بين ، الذي يهدف إلى دفع عملية التكامل االقتصادي وتنمية االستثمار والتبا٢٠٠١

 .دول المجلس
وقد أثرت األزمة المالية العالمية على البحرين ولكن بدرجة أقل من تأثيرها على بعض الدول  -٥٨

وكان التأثير األكبر من نصيب قطاع العقارات والقطاع المالي، مما دفع إلى تأجيل أو . المجاورة

                                                            
  .٢٠٠٩املرسوم  لسنة  ١٣بإنشاء وتنظيم اجمللس األعلى للتنمية االقتصادية وتعديالته املتعددة وأخرها املرسوم رقم  ٢٠٠٠لسنة  ٩راجع املرسوم رقم   ٥١

ملــيس ضــيف : راجــع يف ذلــك. ال تفــرض البحــرين الضــريبة علــى الــدخل، والــيت ميكــن حبســب قــول الــبعض أن تــؤدي إىل زيــادة الفجــوة بــني األغنيــاء والفقــراء يف اململكــة ٥٢ 
 .٢٠١٠يناير  ٢٤، بتاريخ "جمزرة بابكو القادمة"
، وهـي متاحـة علـى ٢٠٠٦ينـاير  ١١، واتفاقيـة التجـارة احلـرة البحرينيـة األمريكيـة بتـاريخ )٢٠١١سـات السياسـية، مـارس املركـز العـريب للبحـوث والدرا(موقـف البحـرين   ٥٣

 ،text-fta/final-agreements/bahrain-trade-greements/freea-http://www.ustr.gov/trade: الــــــــــرابط اإلليكــــــــــرتوين التــــــــــايل
 .٢٠١١نوفمرب  ١٦تاريخ الدخول 

فربايــر  ٨(، واململكــة األردنيــة اهلامشيــة )١٩٩١أكتــوبر  ٣٠(، واململكــة املتحــدة )١٩٩٩يونيــو  ١٧(وميكــن التمثيــل لــذلك باالتفاقيــات املربمــة مــع كــل مــن مجهوريـة الصــني الشــعبية   ٥٤
  ).٢٠٠٧أكتوبر  ١(، ومجهورية التشيك )٢٠٠٧فرباير  ٥(، ومجهورية أملانيا االحتادية )٢٠٠٤فرباير  ٢٤(، وفرنسا )٢٠٠٢مايو  ٢١(تايالند ، و )٢٠٠٠



 الخلفية التاريخية
 

٣٨
 

ما احتاج أكبر بنكين في المملكة وهما ك. (٥٥)إلغاء العديد من مشاريع البناء الرئيسية في المملكة
بنك االستثمار الخليجي والمؤسسة العربية المصرفية إلى تدخل المساهمين فيهما لزيادة رأس المال 

وقد كشفت تداعيات األزمة المالية العالمية عن بعض االنحرافات المالية التي قدرها . عدة مرات
زالت المالحقة القضائية بشأنها مستمرة ولم تصدر البعض بباليين الدوالرات األمريكية والتي ما

 .(٥٦)بشأنها أحكاًم قضائية
وفًقا لبيانات مجلس التنمية االقتصادية البحريني، بلغت معدالت البطالة بين البحرينيين نسبة أقل من و  -٥٩

الشهور  ، إال أن هذه النسبة تزايدت لتتخطى حاجز األربعة بالمائة في٢٠١١أربعة بالمائة في بداية عام 
، وعلى الرغم من وجود بعض حاالت التسريح أو إنهاء العمل نتجت عن األزمة المالية العالمية )٥٧(التالية

وخاصة في قطاع العقارات وفي القطاع المالي، إال أن سوق العمل للبحرينيين ظلت مستقرة نسبيا، وذلك 
وقد أظهرت . (٥٨)لة في البحرينمن مجموع القوى العام% 83علمًا بأن األجانب يكونون ما يقرب من 

بعض التقارير عن سوق العمل المحلي حقيقة أن المواطنين البحرينيين غالبًا ما يكونون في وضع غير 
تنافسي مع األجانب فيما يخص اقتناص فرص العمل حيث يقبل األجنبي في أحوال كثيرة بأجور أدنى 

نصف عدد الوظائف التي تمت إتاحتها  يؤكد على ذلك واقع أن أكثر من. وظروف عمل أكثر صرامة
سنوات األخيرة والتي كان أغلبها في قطاعات البناء، كانت من نصيب العمال  ةعلى مدى العشر 

وهو ما سبب استياء بين المواطنين البحرينيين العاطلين والذين يرون أن المغتربين يتمتعون . (٥٩)األجانب
وتجدر اإلشارة إلى أن الشكاوى فيما يتعلق بحجم . طنيبحصة غير متناسبة من ثمار نمو االقتصاد الو 

القوى العاملة األجنبية ليست جديدة في البحرين، فقد وقعت العديد من االضطرابات والحوادث 
وقد حاولت الحكومة إصالح نظام . (٦٠)١٩٣٨المرتبطة بسوق العمل وتوزيع فرص العمل منذ عام 

 .(٦١)غتربين في البالد في تزايدالعمل والهجرة ، ورغم ذلك ظلت أعداد الم

                                                            
ــــــــــــــــة االقتصــــــــــــــــادية مبملكــــــــــــــــة البحــــــــــــــــرين٥٥  ــــــــــــــــس التنمي ــــــــــــــــايل٢٠١٠النشــــــــــــــــرة االقتصــــــــــــــــادية الســــــــــــــــنوية : جمل ــــــــــــــــرابط اإلليكــــــــــــــــرتوين الت ــــــــــــــــى ال : ، وهــــــــــــــــي متاحــــــــــــــــة عل

http://www.bahrainedb.com/uploadedFiles/Bahraincom/BahrainForBusiness/Annual%20Economic%20
Review.pdf ٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ أخر زيارة ٣٤صـ. 

  .٢٠١١مارس  ٨بتاريخ  ، رويرتز"Saad Boss Facing Criminal Charges in Bahrain : "راجع ٥٦
ــــــــــــة االقتصــــــــــــادية مبملكــــــــــــة البحــــــــــــرين٥٧  ــــــــــــع الثــــــــــــاين : جملــــــــــــس التنمي ــــــــــــع الســــــــــــنوية، الرب ــــــــــــايل)٢٠١١(النشــــــــــــرة االقتصــــــــــــادية رب ــــــــــــرابط الت ــــــــــــى ال : ، وهــــــــــــي متاحــــــــــــة عل

http://www.bahrainedb.com/uploadedFiles/Bahraincom/BahrainForBusiness/BEQ%20Q2%202011(2).
pdf ٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول.. 

. مــن جنســيات أجنبيــة ٣٧٤٧٠٧مواطنــون حبرينيــون و ٧٧٦٤١ا ، منهــ٤٥٢٣٤٨، بلــغ العــدد للقــوة العاملــة بــالبحرين ٢٠١٠وفقــاً إلحصــاءات الربــع األخــري لعــام  ٥٨ 
: ، وهـــــي متاحـــــة علــــــى الـــــرابط اإلليكــــــرتوين)٢٠١١الربـــــع األول لســــــنة (مؤشــــــرات ســـــوق العمـــــل بــــــالبحرين هيئـــــة تنظـــــيم ســــــوق العمـــــل، : ، مملكـــــة البحــــــرينراجـــــع

lmra.bh/2010/12/data/ems/Table_05.pdfhttp://blmi. ٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ أخر زيارة. 
 Labor Immigration and Labor'... هجرة العمالة وأسـواق العمـل يف دول جملـس التعـاون اخلليجـي"يف  Martin Baldwin-Edwards راجع  ٥٩

Markets in the GCC Countries: National Patterns and Trends" نـامج الكويـت للتنميـة واحلوكمـة والعوملـة يف دول اخللـيج، كليـة ، بر
  .١٢ – ٩، صـ٢٠١١لسنة  ١٥لندن لالقتصاد، رقم 

ليكسـنجتون " (Political Development in a Modernizing Societyالتنميـة السياسـية يف جمتمـع متحـّدث "يف  Emile Nakhlehراجـع   ٦٠
 ).١٩٨٩ويست فيو برس سنة " (The Modernization of Autocracyديث األوتوقراطية حت"يف  Fred Lawson ، و)١٩٧٦بوكس سنة 

، " The Political Impact of Labor Migration in Bahrainاألثـر السياسـي هلجـرة العمالـة يف البحـرين "يف  Laurence Louerراجـع   ٦١
 .٣٢، صـ٢٠٠٨لسنة ) ١(العدد رقم   - ٢٠اجمللد رقم  – CITY & SOCIETYصدرت يف 
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وتجدر اإلشارة إلى أنه بالرغم من أن الغالب هو وجود عالقة ودية بين المواطنين واألجانب على  -٦٠
اختالف جنسياتهم إلى الحد الذي دفع البحرينيين إلى االفتخار بكرم ضيافتهم، إال أن المتابع 

أهمها في عيش العمال األجانب ذوي للواقع االجتماعي يلحظ  وجود بعض مصادر التوتر تتمثل 
األجور المنخفضة في مناطق منعزلة عن بقية المجتمع البحريني، أو في األحياء القديمة التي أقلع 

حيث انتقلت العديد . (٦٢)األخيرة ةالمواطنون عن العيش فيها بشكل مطرد خالل السنوات العشر 
لسكنية الجديدة التي تم بناؤها على من األسر ذات الدخول األعلى إلى السكن في التجمعات ا

لقد ساهم هذا و . األراضي الجديدة المدفونة أو المردومة والتي تتميز بوجود مطل لها على الخليج
االفتقار إلى التكامل االجتماعي والشعور بحلول مجموعة جديدة من السكان محل من كانت له 

 .يادة االحتقان بين المواطنين والمغتربيناألولوية التاريخية في التواجد على تلك الجزيرة في ز 

مؤشر التنمية "ولعل أحد أهم نقاط القوة في المجتمع البحريني يتمثل في تقدم تصنيفها في  -٦١
مقارنة بالمتوسط اإلقليمي العربي، " برنامج األمم المتحدة اإلنمائي"الصادر عن برنامج " البشرية

دولة تم تصنيفها على مستوى وستين عدد مائة وتسع حيث تحتل المرتبة التاسعة والثالثين من بين 
من إجمالي عدد %  ٩٠وتصل نسبة من يجيدون القراءة والكتابة فيها إلى ما يقرب من . (٦٣)العالم

وعلى الرغم من كون التعليم غير إلزامي في البحرين، إال أن المملكة توفره للمواطنين . السكان
وكانت البحرين البلد . التعليمية، بما في ذلك التعليم العاليبالمجان وذلك بالنسبة لجميع المراحل 

ويوجد حاليًا ثالث جامعات عامة في . ١٩١٩الخليجي األول الذي أدخل التعليم الرسمي في عام 
جامعة خاصة، والعديد من الفروع المحلية  ١٥وباإلضافة إلى ذلك، يوجد بالبحرين . المملكة

 .للجامعات األجنبية

، ٢٠٠١في عام " المجلس األعلى للمرأة"أُنشئ الهتمام بحقوق المرأة البحرينية فقد وعلى صعيد ا - ٦٢
وقد . بوصفه هيئة استشارية، هدفها المعلن تمكين المرأة في جميع مستويات المجتمع البحريني

إلى تصل ولم ". ميثاق العمل الوطني"ُمنحت المرأة حق التصويت وحق الترشيح للوظائف بموجب 
وقد نجحت االنتخابات . النواب، والذي ُيختار نوابه باالنتخاب سوى سيدة واحدة مقاعد مجلس

وتشغل النساء . )٦٤(التكميلية األخيرة في رفع عدد مقاعد المرأة في مجلس النواب إلى أربعة مقاعد

                                                            
 ,City of Strangers: The Transnational Indian Community in Manama... مدينـة الغربـاء"يف  Andrew Gardnerراجـع  ٦٢

Bahrain" ،وهـــــــي متاحـــــــة علـــــــى الـــــــرابط٢٠٠٥، رســـــــالة ماجســـــــتري، جامعـــــــة أريزونـــــــا ، :-http://www.openthesis.org/documents/City
126736.html-Community-Indian-Transnational-Strangers ٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــامج األمـــــــــــــــــــــــــــــــم املتحـــــــــــــــــــــــــــــــدة اإلمنـــــــــــــــــــــــــــــــائي ٦٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــرابط اإلليكـــــــــــــــــــــــــــــــرتوين التـــــــــــــــــــــــــــــــايل: برن ـــــــــــــــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــــــــــــــاح عل ـــــــــــــــــــــــــــــــة البشـــــــــــــــــــــــــــــــرية، مت  :مؤشـــــــــــــــــــــــــــــــر التنمي
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/BHR.html مؤشــــر التنميــــة البشــــرية"ويشــــتمل . ٢٠١١نــــوفمرب  ١٦، تــــاريخ الــــدخول "

 .الصحة، والتعليم، والدخل: رئيسية اخلاصة بالتنمية البشرية، وهيعلى تعريف واسع للرفاهة، كما يقدم قياًسا جتميعًيا لألبعاد الثالثة ال
  .٢٠١١أكتوبر  ٢العربية " ٤االنتخابات التكميلية ترفع عدد مقاعد املرأة البحرينية يف جملس النواب إىل : "حممد العرب  ٦٤
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، حققت ٢٠٠٦وفي عام . المعينين من قبل الملك" مجلس الشورى"من أعضاء % ٢٧,٥نسبة 
إنجازًا جديداً، حين تم اختيار الشيخة هيا راشد آل خليفة كثالث امرأة تصبح رئيساً  المرأة البحرينية

من أماكن % ٧٠وبينما تشغل المرأة البحرينية في الوقت الحالي ". للجمعية العامة لألمم المتحدة"
ما يقرب من  ٢٠٠٨الدراسة في التعليم العالي، تبلغ نسبة مشاركتها في قوة العمل في عام 

كما . ، وبينما تظل غالبية المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص حكرًا على الرجال)٦٥(%٣٥
 (٦٦).يشهد على ذلك ضعف مشاركة اإلناث في القوى العاملة، وذلك بالمقارنة بمستوى تأهيلهم

ويمثل موضوع الحصول على السكن المالئم والحق في تملك األراضي وطريقة توزيعها واحدة من  -٦٣
ذلك أن غالبية البحرينيين من . ايا االجتماعية والسياسية المثيرة للجدل في السنوات األخيرةالقض

ذوي الدخل المنخفض يعتمدون على الوحدات السكنية المدعومة من الدولة والتي يتم تخصيصها 
وتجدر اإلشارة إلى وجود العديد من االنتقادات قد وجهت للحكومة في . من قبل الحكومة

األخيرة في شأن قواعد تخصيص اإلسكان المدعوم، حيث يرى البعض وجود تأخير كبير  السنوات
يؤكد على جدية تلك االنتقادات، بعض التقديرات التي . ومحسوبية تخل بالمساواة بين المواطنين

بلغت  ٢٠١٠تشير إلى أن عدد األسر المسجلة على قائمة انتظار السكن الحكومي في أغسطس 
يضاف إلى ذلك واقع أن العديد من مواطني البحرين من ذوي الدخل . (٦٧)ألف أسرة ٥٣

المنخفض الذين يعيشون في الضواحي الفقيرة والقرى النائية والذين يقطنون مساكن حكومية، 
يشكون من عدم كفاية البنية التحتية واألشغال العامة، بما في ذلك خدمات المياه والصرف 

كد الحكومة ممثلة في وزارة اإلسكان على عدالة التوزيع وعلى وعلى الجانب األخر تؤ . (٦٨)الصحي
صورة من صور التمييز، وتبرر كبر قائمة االنتظار بالنمو السكاني وندرة األراضي،  ةعدم وجود أي

 .وقلة الموارد المالية المتاحة لتنفيذ مشروعات المرافق العامة

سب في البحرين يرجع إلى سياسات ويعتقد البعض أن تفاقم مشكلة الحصول على السكن المنا -٦٤
فعلى الرغم من التوسع في دفن وردم مساحات . الحكومة غير العادلة فيما يتعلق بتوزيع األراضي

كيلومترًا مربعًا خالل السنوات الثالثين الماضية، وهو ما   ٧٠من الخليج العربي قدرت بأكثر من 
من المساحة  (٦٩)في المائة ١٠أكثر من يعني زيادة مساحة اليابسة في البحرين بنسبة تصل إلى 

                                                            
، ٦٤/٦٥، صـــhttp://www.socialwatch.org/node/12060: ، متــاح علــى الــرابط اإلليكــرتوين التــايل٢٠١٠البحــرين، تقريــر سوشــيال ووتــش  راجــع ٦٥ 

 .٢٠١١نوفمرب  ١٦آخر تاريخ للدخول 
، ٦٤/٦٥، صـــhttp://www.socialwatch.org/node/12060: ، متــاح علــى الــرابط اإلليكــرتوين التــايل٢٠١٠البحــرين، تقريــر سوشــيال ووتــش  راجــع  ٦٦

  ..٢٠١١نوفمرب  ١٦آخر تاريخ للدخول 
 .٢٠١٠أغسطس  ٥بتاريخ  Gulf Daily Newsجبريدة " Homes Waiting List Record " راجع  ٦٧ 
 .٢٠١٠أكتوبر  ١٣ ، رويرتز بتاريخ"Bahraini Shi’ites Feel Neglect in Government Housing Crunch " راجع ٦٨ 
 .٢٠٠٥نوفمرب  ١٠،ندوة األمانة العامة واجلمعيات األربع،  "اغتصاب األراضي والسواحل" إبراهيم شريف السيد، ٦٩ 
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كما أصبح ما . من األراضي الجديدة وقعت في يد القطاع الخاص% ٩٠األصلية، إال أن أكثر من 
وقد ترتب على ذلك كله . (٧٠)من الشواطئ البحرينية في نطاق الملكيات الخاصة% ٩٠يزيد على 

. دت معه أسعار األراضي بشكل كبيرمضاربة حادة على أسعار العقارات خالل العقد األخير، تزاي
يضاف إلى . ٢٠٠١وقد ساهم في ذلك السماح لألجانب بتملك العقارات واألراضي بدًء من عام 

ذلك أن معظم األراضي الجديدة قد تم استغاللها كأحياء سكنية للطبقة األكثر غنى أو مشاريع 
 .عقارية ضخمة

، وذلك ٢٠١٠ مارستقصي حقائق برلمانية في أمام تلك االنتقادات قرر البرلمان تشكيل لجنة 
داد التقرير، تم تخصيص ـــــوحتى تاريخ إع ٢٠٠٣لمراجعة صحة ما أوردته بعض التقارير من أنه منذ عام 

مليار دوالر أمريكي إلى ٤٠كيلومترًا مربعًا من األراضي العامة التي تقدر قيمتها بأكثر من   ٦٥أو بيع 
وقد دعا ذلك منتقدي . (٧١)ن يتم أداء المبلغ المناسب للخزانة العامةمشاريع القطاع الخاص، دون أ

ات مارسالحكومة إلى اإلدعاء بتورط بعض كبار الشخصيات في المؤسسة السياسية الحاكمة في الم
وفي الواقع، فإن المراقب يستطيع . الفاسدة بخصوص تقديم طلبات الشراء غير الشرعي لألراضي العامة

قليًال من الشواطئ العامة في البحرين ما زال باقًياً، وأنه نتيجة لتسويق األراضي الساحلية  أن يدرك أن عدداً 
   ..(٧٢)فإن العديد من األسر الصغيرة التي تعيش على صيد األسماك في البحرين فقدوا سبل كسب العيش

  :التركيب الديني والطائفي لسكان البحرين: خامساً 
فعلى الرغم من أن . والعرقية جانبًا مهمًا في الحياة في البحرين تمثل الهويات الدينية والطائفية -٦٥

البحرين تعد تاريخياً  نموذجًا للوئام العرقي والطائفي، وذلك بالمقارنة بالمجتمعات المجاورة لها، إال 
أن البعض يري أن البحرين قد أصبحت تعاني من مشكلة تمييز طائفي واسع النطاق وطويل األمد، 

ذلك أن المسائل . ة من االستضعاف والتهميش لقطاع واسع من المجتمع البحرينيمما رتب حال
المتعلقة بالهوية االجتماعية ظلت دائمًا الحاضر الدائم عند التعاطي مع مشاكل المجتمع البحريني 

ولما كان االحتقان . والتي ترتد إلى خليط من العوامل التاريخية، والدينية، والسياسية واالقتصادية
لطائفي واحدًا من الركائز األساسية التي عاصرت وعززت االضطرابات التي وقعت في البحرين ا

                                                            
 .٢٠١٠مايو  الوسط،صحيفة  ،"املعارك الوطنية ستستمر حىت تسرتجع أراضي املواطنني: أمالك الدولة" حسني املدحوب،  ٧٠
 ٢٥بتـاريخ  Bahrain Public Lands Sold and Rented to Private Investors" ،The National... اعأراضـي البحـرين العامـة تبـ"  ٧١

and-sold-lands-public-east/bahraini-s/worldwide/middlehttp://www.thenational.ae/new-، ٢٠١٠مــــــــــــــــــــــــــــــارس 
investors-private-to-rented ٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول. 

 Citizens, Not Subjects: Debunking the Sectarian Narrative of... مواطنــون ولــيس رعايــا"ســحر عزيــز وعبــد اهللا مســامل،  ٧٢ 
Bahrain’s Pro-Democracy Movement) " تـــاريخ ١١، صـــ)٢٠١١معهـــد السياســة االجتماعيــة والتفـــاهم بواشــنطن العاصــمة، بتـــاريخ يوليــو ،

 .٢٠١١نوفمرب  ١٦الدخول 
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، أضحى البدء بدراسة التركيب الديني والطائفي في البحرين ٢٠١١ ومارسخالل شهري فبراير 
 .متطلباً لفهم هذه الجولة األخيرة من االضطرابات المدنية

يين إلى الحديث عن االحتقان الطائفي في البحرين انطالقاً وينحى بعض المراقبين والمعلقين السياس -٦٦
وفي هذا الصدد فإن . من فكرة التقسيم الثنائي للمجتمع البحريني إلى مجتمع سني ومجتمع شيعي

ولكن يؤكد البعض على أن تلك . الجميع ال ينكر أهمية وخطورة االحتقان بين الشيعة والسنة
في ذلك تتمثل أوًال في أن آيتهم . تكوين غير كاملة وغير دقيقةالصورة للمجتمع البحريني ثنائي ال

اإلسالم الذي يضم الطائفتين السنية والشيعية ليس الديانة الوحيدة في البحرين، ذلك أن البحرين 
. )٧٣(تتميز بأن معتنقي الديانات المسيحية واليهودية من أبنائها قد عاشوا فيها لسنوات عديدة

عديد من المقيمين في البحرين من أصحاب العقائد األخرى من الهندوس يضاف إلى ذلك وجود ال
ويدعمون وجهة نظرهم في ضرورة الحذر . ة شعائرهم بمطلق الحريةمارسوالسيخ، المسموح لهم بم

عند التعاطي مع فكرة التقسيم الثنائي بتأكيدهم، ثانياً، على أن وصف كل من السنة والشيعة باعتبار  
تحدًا في توجهاته الدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية غير دقيق، حيث كل منهم فصيًال م

 .(٧٤)توجد العديد من االختالفات داخل كل طائفة

وتجدر اإلشارة إلى أن الشيعة من أهل البحرين يمكن تقسيمهم إلى عدة مجموعات بحسب األصل  -٦٧
لشيعة ينقسمون، عرقيًا، إلى فا. العرقي من ناحية و بحسب االنتماء الديني من ناحية أخرى

، وهي قبائل عربية توجد أصولها في شبه "البحارنة"أغلبية ينتمون إلى قبائل : مجموعتين رئيسيتين
وبالنظر إلى المدرسة الدينية التي يتبعها . (٧٥)الجزيرة العربية، وأقلية من العجم وهم من أصل فارسي

، وإن "الجعفري"فة اإلثناعشرية الذين يتبعون الفقه الشيعة، فأن شيعة البحرين ينتمي غالبيتهم للطائ
والذي يكون المسئول عن توجيه " مرجع التقليد"اختلفوا في مرشدهم الديني أو ما يطلق عليه 

 .(٧٦)وقيادة المجتمع في المسائل العقائدية

                                                            
  .٢٠٠٧، دار املنار للطباعة، سنة "From Our Beginning to Present Day "يف  Nancy Elly Khedouriراجع  ٧٣ 
حكومـة البحـرين،  راجـع، )مبـا يف ذلـك املـواطنني واألجانـب، مبـا ال ميثـل تقسـيماً علـى األسـاس الطـائفي(جملتمع البحريين للحصول على تقسيم رمسي للرتكيبة الدينية يف ا  ٧٤

 .٢٠١١نوفمرب  ١٦الدخول  ، تاريخhttp://www.census2010.gov.bh/results_en.php: ، على الرابط التايل٢٠١٠التعداد سنة 
املــذهب الشــيعي واالحتجــاج االجتمــاعي "يف ) حتريــر( Nikki Keddie و Juan Coleلنظــرة عامــة علــى اجملتمعــات الشــيعية يف اخللــيج العــريب، راجــع   ٧٥

Shi’ism and Social Protest " جـت يف ١٩٨٦الصادر عـن جامعـة ييـل  Peace in the Persian... السـالم يف خلـيج فـارس"، وراجـع جـودت 
Gulf, The Shi’is Dimension " الصـادر عـنPeace & Change –  وراجـع ١٩٩٩ينـاير  ١بتـاريخ  ٢٤اجمللـد ،Graham Fuller و 

Rend Francks  الشـيعة العـرب"يف ...The Arab Shi’a: The Forgotten Muslims" و)٢٠٠٠(، مؤسسـة بـالغراف مـاكميالن ، Juan 
Cole  ت املتنافسـةاإلمرباطوريـا"يف ...Rival Empires of Trade and Imami Shiism in Eastern Arabia 1300-1800 " الصـادرة

 .١٩٨٧لسنة  ١٧٧/ ١٩عن اجلريدة الدولية لدراسات الشرق األوسط، اجمللد 
، وراجـع افتخـار حممـود يف ١٩٩١ن هـاربر بـرس سـنة الصـادرة عـ" موسـوعة اإلسـالم املصـغرة"يف  Cyril Glasseملقدمـة عامـة عـن تـاريخ وفكـر وفقـه الشـيعة، راجـع  ٧٦ 

 .Linda S، وراجـع "Shi’ism: A Religious and Political History of Shiite Branch of Islam (2007)... املـذهب الشـيعي"
Walbridge  يف" The Most Learned of the Shi’a " ق، موسـوعة الفـرق حممـود محـدي زقـزو  ، وراجـع٢٠٠١الصـادر عـن جامعـة أكسـفورد سـنة



المستقلة لتقصي الحقائق تقرير اللجنة البحرينية    
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" نئياهللا العظمى على خامآية "وفي هذا اإلطار يتبع عدد كبير من شيعة البحرين المرجع األعلى 
اهللا آية ، التي تمنح المرجع األعلى "والية الفقيه" ، والتي تعتنق سياسيًا أيديولوجية "قم"اإليراني من مدرسة 

  .(٧٧)العظمى، السلطة األعلى في المسائل المتعلقة بأمور الدين وبأمور الدولة على السواء

من النجف " مى على السيستانياهللا العظآية "من شيعة البحرين المرجع األعلى آخر بينما يتبع عدد 
اإلمام محمد على "باإلضافة إلى أعداد أخرى قليلة تتبع . في العراق، وهو ال يعتنق فكرة والية الفقيه

ويدخل ". والية الفقيه" وكالهما ال يطبق  ،"أية اهللا محمد حسين فضل اهللا"أو تتبع اللبناني " الشيرازي
  .لشباب وخاصة من األغنياء أو الحاصلين على تأهيل علمي عالتحت لواء هؤالء العلماء، الغالبية من ا

المجلس اإلسالمي "وقد أنشأ علماء ورموز الدين من الشيعة في البحرين تجمعًا لهم تحت أسم 
، ليتدبروا فيه كل ما يتعلق بالتنسيق والتشاور في األمور الدينية والعقائدية وفي كل األمور "العلماءي

  .٧٨)(ي تهم الطوائف والفرق الشيعية في البحرينوالقضايا العامة الت

" النجدية"وينحدر غالبية السنة البحرينيين من أصول عربية تجمعت من قبائل متعددة، منها القبائل  -٦٨
القادمة من الشاطئ  حوالة المنحدرة من منطقة نجد بوسط المملكة العربية السعودية، ومنها قبائل

. ٧٩)(البانيةعض السنة من عرب أفريقيا والذين يطلق عليهم كما يوجد ب. الشرقي للخليج العربي
" المالكية"و" الشافعية"وفي شأن المذهب السائد بين أهل السنة في البحرين فإن كًال من المذاهب 

 .تجد لها أتباعاً " الحنابلة"و

لبحرين وبالمقارنة بشيعة البحرين فإن التنظيم والتدرج الهرمي للمؤسسة الدينية ألهل السنة في ا
الشيعي، ولكون التأثير والنفوذ لعلماء " مرجع التقليد"يبدو أقل بكثير، نظرًا لعدم وجود نظام شبيه بنظام 

  .(٨٠)الدين السنة على أهل السنة في البحرين أقل بكثير من تأثير أقرانهم من الشيعة على ذويهم
                                                                                                                                            

النشـأة السياسـية والعقيـدة : ؛ وراجـع صـالح أبـو السـعود، الشـيعة)٢٠٠١(؛ وراجع حممـود محـدي زقـزوق، املوسـوعة اإلسـالمية العامـة )٢٠٠٧(واملذاهب يف اإلسالم 
  .)١٩٩٣(؛ وراجع عبد العظيم حنفي، موسوعة الفرق واجلماعات واملذاهب اإلسالمية )٢٠٠٤(الدينية منذ وفاة الرسول 

 The Twelver Shia in... الشـيعة اإلثناعشـرية يف العصـور احلديثـة"يف ) حتريـر( Werner Ende و Rainer Brunnerحـول واليـة الفقيـه، راجـع   ٧٧
Modern Times: Religious Culture & Political Culture " العـوا، سـليم حممـد، وراجـع ٢٠٠٠الصادر عن دار بريل للطباعة والنشر سـنة 

 ).١٩٩١( والتطبيق النظرية بني :الفقيه والية املنعم، عبد حممدوراجع  ؛)١٩٨٣( اإلسالمية للدولة السياسي النظام يف
د يسـى قاسـم، والشـيخ حممـبالرغم مـن حقيقـة أنـه ال يوجـد بـالبحرين مرجـع التقليـد، هنـاك عـدد مـن العلمـاء واملفكـرين الشـيعة ذوي التـأثري الكبـري، ومـن بيـنهم الشـيخ ع  ٧٨

     .حمفوظ، والشيخ عبد اهللا الغريفي
ــا، راجــع  ٧٩  شــاكر، حممــود وراجــع ؛)٢٠١١( الثالــث اجلــزء – العربيــة اجلزيــرة تــاريخ سلســلة اخللــيج، دليــل يف البحــرين املرشــد، عبــاسلنظــرة عامــة علــى تــاريخ البحــرين واخللفيــة القبليــة 

 العــريب اخللــيج تــاريخ قاســم، زكريــا مجــال وراجــع ؛)١٩٩٤( وتارخييــة ميدانيــة حبــوث :العربيــة القبائــل موســوعة يــب،ط ســليمان حممــد وراجــع ؛)٢٠٠٣( العــريب اخللــيج تــاريخ موســوعة
 اجلزيـــرة تـــاريخ سلســـلة اخللـــيج، دليـــل يف البحـــرين املرشـــد، عبـــاس).٢٠٠٨( العربيـــة واجليـــزة اخللـــيج تـــاريخ يف دراســـات عيـــدروس، حســـن حممـــد وراجـــع ؛)١٩٩٦( واملعاصـــر احلـــديث

 مجــال ؛)١٩٩٤( وتارخييــة ميدانيــة حبــوث :العربيــة القبائــل موســوعة طيــب، ســليمان حممــد ؛)٢٠٠٣( العــريب اخللــيج تــاريخ موســوعة شــاكر، حممــود ؛)٢٠١١( الثالــث اجلــزء – يــةالعرب
  ).٢٠٠٨( ربيةالع واجليزة اخلليج تاريخ يف دراسات عيدروس، حسن حممد ؛)١٩٩٦( واملعاصر احلديث العريب اخلليج تاريخ قاسم، زكريا

 Islamic Jurisprudence: Anمنظــور عــاملي : الفقــه اإلســالمي"يف  C. G. Weeramantryحــول الفقــه والفكــر اإلســالمي الســّين، راجــع   ٨٠
International Perspective " وراجــــــع ١٩٨٨مــــــاكميالن ،Majid Khaduri  رســــــالة الشــــــافعي : الفقــــــه اإلســــــالمي"يفIslamic 

Jurisprudence: Shafi’s Resala " وراجــع ١٩٦١جــونز هبكنــز للطباعــة ،Mohammad Hashim Kamali  مبــادئ الفقــه اإلســالمي "يف
Principles of Islamic Jurisprudence " وراجــع  ؛)١٩٦٧( اإلسـالمي الفقــه أصـول شــعبان، الـدين زكـي، وراجــع ٢٠٠٢مجعيـة النصــوص اإلسـالمية



 الخلفية التاريخية
 

٤٤
 

فكر والذي يتبنى " السلفي"تيار ويهيمن على الفكر السني في البحرين تياران رئيسيان، األول هو ال
وهي " جماعة األخوان المسلمين"أما التيار الثاني فيمثله . التطبيق الحرفي والصارم لفهمه للفقه اإلسالمي

وإلى جانب هذين التيارين توجد أقلية سنية . أثر بروح الجماعة األم في مصرالبحريني باإلضافةأكثر وس
  ".المتصوفين"بسيطة من 

لف أن التقسيم الديني أو العرقي أو الطائفي للمجتمع البحريني  باإلضافة إلى ونخلص مما س -٦٩
الفوارق في التبعية الدينية والمذهبية، فإنه توجد كذلك اختالفات كبرى في التوجهات وفي وجهات 

وحتى بين أولئك الذين تتوحد توجهاتهم في . النظر األيديولوجية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
 . عض المسائل فإنهم يختلفون عند تحديد األدوات والسياسات المعتمدة لتحقيق أهدافهاب

وذلك كله ال ينفي بالطبع أهمية وتأثير اآلراء الفكرية والسياسية الصادرة عن توجهات ترتد إلى مرجعية 
د وقلق الحكومة وليس أدل على ذلك من تكرار انتقا. (٨١)دينية شيعية وتلك الصادرة عن مرجعية دينية سنية

والسنة من البحرينيين لدعوات بعض أئمة الشيعة وبعض قادة المجتمعات المحلية الشيعية لتغيير النظام 
من خالل دولة إسالمية على نسق " والية الفقيه"السياسي وتطبيق نظام سياسي جديد قائم على أساس مدرسة 

ينية على الحياة السياسية، استمرار شعور عدد كبير من كما يؤكد على تأثير التوجهات الد. الجمهورية اإليرانية
الشيعة بأن بعض السنة يزايدون على والئهم لوطنهم، وال يتفهمون حقيقة تعاليمهم الدينية التي ال تربط بالضرورة 

  .وبين الوالء لدولة أجنبية أو التمسك بفكرة والية الفقيه" مرجع التقليد"بين أتباع مذهب 

فإن واقع االحتقان الطائفي في البحرين ال يرتبط فقط بالصراع المذهبي واألفكار ومن ناحية أخرى  -٧٠
يشهد على ذلك أن . العقائدية ولكنه يتأثر كذلك بالواقع االجتماعي واالقتصادي للمواطن البحريني

الشيعة حين يتظلمون من التمييز المنهجي ضدهم والمبني على أسس دينية، فإنهم يدللون على 
دد المحدود من الشيعة الذين يعملون في الوكاالت الحكومية الهامة، مثل قوات دفاع ذلك بالع

كما يستندون في انتقادهم للتوسع في االستعانة . (٨٢)البحرين، ووكالة األمن الوطني، والشرطة

                                                                                                                                            
 الفقــه موســوعة زهــرة، أبــو حممــدوراجــع  ،)٢٠٠٠( امليســر الفقــه طنطــاوي، ســيد حممــد األكــرب اإلمــاموراجــع  ؛)١٩٩٠( اإلســالمي الفقــه أصــول طنطــاوي، حممــد حممــود

وراجـع  ؛)١٩٦٤( اإلسـالمي الفقـه تـاريخ موسـى، يوسـف حممـد وراجـع ؛)١٩٧٠( اإلسـالمي الفقـه لدراسـة مـدخل حنفـي، احلسـيين حممـد وراجـع ؛)١٩٦٧( اإلسالمي
  ).٢٠٠٥( اإلسالمي الفقه مرونة احلق، جاد علي احلق جاد األكرب اإلمام

إدارة حبــوث " (Bahrain: Reform, Security, and U.S. Policyاإلصــالح واألمــن والسياســة األمريكيــة : البحــرين"يف  Kenneth Katzmanراجــع ٨١ 
 http://fpc.state.gov/documents/organization/158480.pdfنوفمرب،  ١٦تاريخ أخر زيارة ، متاحة على الرابط ٢٠١١مارس  ٢الكوجنرس يف 

ــــــــــع اإلليكــــــــــرتوين"٢٠١١مــــــــــارس  ١٦، نشــــــــــرة اإلصــــــــــالح العــــــــــريب، "الســــــــــكان وعــــــــــدم االســــــــــتقرار يف البحــــــــــرين"عمــــــــــر الشــــــــــهايب يف  ٨٢ ــــــــــى املوق ــــــــــاح عل : ، وهــــــــــو مت
unrest/6b7y-s-bahrain-and-http://carnegieendowment.org/2011/03/16/demography نــــــوفمرب  ١٦، تــــــاريخ الــــــدخول

وزارة  ٣٢، أجـــرى املركـــز البحـــريين حلقـــوق اإلنســـان دراســـة حـــول التمييـــز يف سياســـات التوظيـــف احلكوميـــة، والـــيت حتتـــوي علـــى حتليـــل لعـــدد ٢٠٠٣ويف عـــام . ٢٠١١
. مـن اإلمجـايل% ١٨وظيفـة منهـا فقـط، مبـا ميثـل  ١٠١منصب عام رفيع املستوى، يتوىل املواطنون الشيعة  ٥٧٢من بني : "تعليمية، وخرجت بالنتائج التالية ومؤسسة

يشــتمل ذلــك علــى  مــن اإلمجــايل، وال% ٢١شــخص حيتلــون منصــب وزيــر ووكيــل وزارة، وكــان مــن بيــنهم عشــرة شــيعة، مبــا ميثــل  ٤٧وعنــد إجــراء البحــث، كــان هنــاك 
الصـادر يف ديسـمرب " القـانون غـري املكتـوب: التمييز يف البحرين"راجع مركز البحرين حلقوق اإلنسان، ". الوزارات السيادية كالداخلية واخلارجية والدفاع واألمن والعدل

   .١٠، صـ٢٠٠٣
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باألجانب للعمل في تلك األجهزة على كونها تولد انطباعًا لدى الكثيرين أن هذه السياسة تعكس 
ًا للثقة من جانب الحكومة تجاه الشيعة الذين يعتقدون بأنهم وبوصفهم من مواطني الدولة انعدام

يضاف إلى ذلك مجادلة الشيعة في خصوص نسب ومستويات . أولى من األجانب بهذه الوظائف
الفقر بين الشيعة، حيث يرون وجود تمييز طائفي واضح في المجال االقتصادي، ترتب عليه تعدي 

ويعتقدون، من ثم، بوجود منهجية . ات الفقراء من الشيعة أقرانهم من السنة بفارق كبيرنسبة ومستوي
 .٨٣)(وبرنامج منظم للحد من تأثيرهم في المجالين االقتصادي والسياسي

ات الحكومية التي تعمق، وفقًا لوجهة مارسوباإلضافة إلى ذلك، يشير الشيعة إلى العديد من الم
ء الطائفتين الشيعية والسنية، ومنها استمرار بعض المتعصبين من أئمة السلفيين نظرهم، من التوتر بين أبنا

ويعتبرون إصرار الحكومة على أن يكون تدريس الدين . في اإلساءة للشيعة في خطبهم وفي كتاباتهم
اإلسالمي إجباريًا في المدارس العامة وفقًا للمنهج المالكي السني، وعدم تنفيذ مقترحات إدراج بعض 

ُيضاف إلى . (٨٤)من مظاهر تعميق السخط الشيعيآخر لوحدات من الفقه الجعفري في المناهج مظهرًا ا
ذلك شكوى الشيعة من أن الحصول على تصاريح بناء المساجد الجديدة للشيعة ال يتم بذات السهولة 

أكدت على أن  واليسر الذي تمنح به تصاريح بناء المساجد السنية، وهو ما كررت الحكومة نفيه بل إنها
حيث تشير اإلحصاءات الرسمية . )(٨٥عدد األضرحة والمساجد الشيعية يفوق بكثير عدد المساجد السنية

مسجدًا بينما يبلغ عدد  ٣٦٠، إلى أن عدد المساجد المصرح بها للسنة في البحرين يبلغ ٢٠٠٨لعام 
ن أن الحق في الحصول وعلى الرغم م. (٨٦)مأتًما ٥٨٩مسجًدا و  ٨٦٣مساجد الشيعة المرخص بها 

على اإلجازات واالحتفال باألعياد الشيعية مسموح به في البحرين، إال أن الشيعة ما يزالون يتظلمون من 
استمرار رفض وزارة الداخلية طلبهم في النقل الحي والمباشر لصالة الجمعة من مساجدهم، حيث ينقل 

 .نية فقطالتلفزيون الحكومي وقائع صالة الجمعة من المساجد الس

وكما يتظلم الشيعة من أوضاعهم، توجد انتقادات كذلك تخص الوضع الطائفي تصدر من جانب  -٧١
السنة رافضة ادعاءات الشيعة بوجود تمييز سلبي في مواجهتهم، ويؤكدون على وجود العديد من 

                                                            
، ٢٠١١مـارس  ٣، اجلارديـان بتـاريخ "The Real Story of Bahrain’s Divided Societyالقصـة احلقيقيـة وراء جمتمـع البحـرين املنقسـم "حتيـة لولـو،   ٨٣

deddivi-shia-sunnis-http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/mar/03/bahrain-: متـــــــــــــــاح علـــــــــــــــى املوقـــــــــــــــع
society ٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول. 

ـــة األمريكيـــة، مكتـــب شـــؤون الدميقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان والعمـــل   ٨٤ ـــة"وزارة اخلارجي : ، متـــاح علـــى موقـــع٢٠٠٧ســـنة " البحـــرين: التقريـــر الـــدويل حـــول احلريـــة الديني
/www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90208.htmhttp:/ ٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول. 

ـــة األمريكيـــة، مكتـــب شـــؤون الدميقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان والعمـــل   ٨٥ ـــة"وزارة اخلارجي : ، متـــاح علـــى موقـــع٢٠٠٧ســـنة " البحـــرين: التقريـــر الـــدويل حـــول احلريـــة الديني
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90208.htm ٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول. 

 .٢٠٠٨ديسمرب  ١٢الوقت، ، صادر عن "تنظيم دور العبادة دستوري والرتخيص حيفظ حرمتها: وزير العدل"حسني العريض،   ٨٦
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يد من كما يشيرون إلى وجود العد. (٨٧)مراكز القوة والنفوذ في بعض الوزارات الحكوميةالشيعة في 
التجارة في مختلف القطاعات، وهو ما يؤكد، من وجهة نظرهم،  مارساألسر الشيعية الغنية التي  ت

بل إنهم يؤكدون على أن . على عدم وجود سياسة حكومية هادفة للتمييز االقتصادي ضد الشيعة
ألسر من زيادة الفقر ليس ظاهرة شيعية بل أنه يمس األسر السنية بذات القدر، حيث تعاني هذه ا

تبنيها سياسة االسترضاء تجاه على ويلومون، من ثم، الحكومة . انعدام فرص التمكين االقتصادي
الشيعة، وهي السياسة التي تزايد الشعور بها في العقد األخير في حين أنها لم تُعن كما يجب 

السنية وهو ما بالمخاوف والمظالم السنية ويؤكدون على أن سياسة التجنيس تتم غالبًا في األحياء 
 .(٨٨)قد يخلق في أحيان كثيرة صدامات بين السكان المحليين ونظرائهم من مكتسبي الجنسية

، باالحتقان بين الشيعة والسنة ولكن يرتبط فحسبوتجدر اإلشارة إلى أن تعقد الموضوع ال يرتبط،  -٧٢
لرغم من أن بعض فعلى ا. أيضًا بحساسية العالقة بين األسرة الحاكمة ومختلف الطوائف واألعراق

الشيعة أعربوا عن درجات متفاوتة من االنتقاد للنظام السياسي الحالي، فإن هناك عدًدا من األسر 
وعلى ذات النسق فإنه وعلى الرغم . (٨٩)"بالعائلة المالكة"الشيعية المؤثرة والمعروفة بعالقتها الوثيقة 
، فإن بعض األسر السنية لها تاريخ طويل "للعائلة المالكة"من دعم العديد من السنة الداعمين وبقوة 

في النشاط السياسي وفي حركات المعارضة التي عرفتها البحرين في القرن العشرين، حيث تشارك 
ومن هنا كان وصف بعض . (٩٠)وتقاسم الشيعة في الكثير من المظالم والطلبات التي يلتمسونها

نه شبيه بدور الوسيط المتطوع والمحكم النهائي المحللين لما تحاول أن تقوم به العائلة المالكة بكو 
الذي يحاول أن يوفق ويرضي مختلف الجماعات الدينية والطائفية والعرقية للمجتمع البحريني، من 
خالل االعتراف بشرعية بعض المطالب ومحاولة تنفيذها في الوقت المالئم، دون اإلخالل بالتوازن 

 .(٩١)تالدقيق والواجب بين مختلف تلك الجماعا

                                                            
ذكــر تقريــر صــادر عــن اجملموعــة  .٢٠١١إبريــل  ٢٧، الــوطن، صــادرة عــن !!"زارات و موقــف العبيــديل مــن التــدخل اإليــراينهيئــة عليــا للتوظيــف يف الــو "هشــام الزيــاين،  ٨٧

ووفقـــاً . بالفعــل علـــى وزارات حكوميــة معينــة؛ كالصــحة والصــناعة" يســيطرون"أن الشــيعة  ٢٠٠٥يف  International Crisis Groupالدوليــة لألزمــات 
تقريــر "" التحــديات الطائفيــة يف البحــرين: اجملموعــة الدوليــة لألزمــات"راجــع . مــن املناســب الكــربى يف وزارة الصــناعة يشــغلها الشــيعة% ٥٠للتقريــر، هنــاك أكثــر مــن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط رق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق األوســـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  ٤٠الشــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايو  ٦بت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع٢٠٠٥مـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى املوقـــــــ ـــــــ : ، عل
ttp://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Bahrain/Ba

hrains%20Sectarian%20Challenge.pdf ٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول. 
: ، متـــــــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــرابط٢٠١١، نشـــــــــــــــــــــــرة اإلصـــــــــــــــــــــــالح العـــــــــــــــــــــــريب، مـــــــــــــــــــــــارس "الســـــــــــــــــــــــكان وعـــــــــــــــــــــــدم االســـــــــــــــــــــــتقرار يف البحـــــــــــــــــــــــرين"عمـــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــهايب،  ٨٨

unrest/6b7y-s-bahrain-and-http://carnegieendowment.org/2011/03/16/demography ٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول. 
 .ــ٤٩ – ٤١، صـ١٩٨١، صادر عن جامعة شيكاغو بوالية شيكاغو األمريكية سنة "Tribe and State in Bahrainالقبيلة والدولة يف البحرين "فؤاد خوري،  ٨٩ 
، ١٩٨١، صـادر عــن جامعـة شــيكاغو بواليـة شــيكاغو األمريكيـة ســنة "Tribe and State in Bahrainالقبيلـة والدولــة يف البحـرين "راجـع فــؤاد خـوري،   ٩٠

 .ــ٢٠٠ – ١٩٩صـ
الرابـع ، االجتمـاع "The King’s Dilemma: Obstacles to Political Reform in Bahrain... مـأزق امللـك"راجـع خلـف عبـد اهلـادي  ٩١ 

   .٢٠٠٣لألحباث االجتماعية والسياسية املتوسطية، مارس 
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وجماع ما سبق يساهم في رسم صورة حقيقة الوضع الديني في البحرين، ويؤكد على صعوبة فصل  -٧٣
عرى االرتباط بين عوامل االنتماء الطائفي واألصل العرقي وبين وجهات النظر السياسية واالجتماعية 

بات التمكين واالقتصادية، كما ُيظهر واقع االتهامات المتبادلة بين جميع األطراف في شأن متطل
ويسمح بفهم كيفية استقبال المواطن . االقتصادي، وضرورة مواجهة التمييز الطائفي والمحسوبية

لظروف معيشته االجتماعية ولكيفية تعاطيه مع األحداث السياسية التي تمر بها بالده، حيث يظل 
. تقبال وذلك التعاطيفي تحديد شكل هذا االس اكبيرً   اللتصورات الطائفية وللمظالم التاريخية دورً 

ويؤكد على عدم وجوب التعامل مع الواقع االجتماعي في البحرين وفق تقسيم ثنائي طائفي، حيث 
، كما أسلفنا، اختالفات كثيرة دينية وسياسية بين أبناء كل طائفة، كما يوجد في ذات الوقت توجد

 .تجانس واتفاق بين قطاعات تنتمي إلى طوائف مختلفة

  :لحركة السياسية البحرينيةواقع ا: سادساً 
ا، لم تكن الحركات المدفوعة بأهداف دينية أو على أساس طائفي الشكل الوحيد للنشاط تاريخيً  -٧٤

حيث ظلت القوى العلمانية والقومية تقود المعارضة السياسية طوال . (٩٢)السياسي في البحرين
 ائفية والعرقية، وكانت تنتقي قيادتهالقرن المنصرم، والتي كانت عادة ما تتجاوز الخطوط الدينية والطا

 .(٩٣)من العائالت السنية والشيعية على حد سواء

، ١٩٣٨وترجع الحركات الداعية إلى تمثيل شعبي أوسع في النظام السياسي البحريني إلى عام  -٧٥
عندما قامت مجموعة من وجهاء الشيعة والسنة بتقديم طلبات إلى الحكام المحليين وإلى الحاكم 

ي يطالبون فيها بهامش أوسع من الحكم الذاتي واإلدارة المحلية، بما في ذلك طلب تشكيل البريطان
مجلس تشريعي منتخب واتحاد للعمال، وطلب التقليل من أعداد الوافدين األجانب لإلقامة 

 . (٩٤)ولكن لم يكتب لتلك الحركة النجاح وأودع زعماؤها السجون أو تم نفيهم. بالجزيرة

العديد من الحركات السياسية، كما عرفت البحرين بعض نوبات االضطراب  ثم تال ذلك نشاط
السياسي، تمثل أهمها في إنشاء مجموعة من وجهاء السنة والشيعة للمجلس التنفيذي األعلى في عام 

وكان الهدف من إنشائه خلق منتدى سياسي للتنسيق بين القوى السياسية البحرينية النشطة، . ١٩٥٤
                                                            

 Contentious Politics in Bahrain: From Ethnic to National and... السياسـات املسـتمرة يف البحـرين"راجـع خلـف عبـد اهلـادي   ٩٢
Vice Versa" ،ــــــــــــــــدول االســــــــــــــــكندنافية حــــــــــــــــول دراســــــــــــــــات الشــــــــــــــــرق األوســــــــــــــــط ــــــــــــــــع لل ــــــــــــــــرابط، م١٩٩٨، املــــــــــــــــؤمتر الراب ــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــاح عل : ت

http://www.smi.uib.no/pao/khalaf.html ٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول.   
يـة شـيكاغو األمريكيـة ، صـادر عـن جامعـة شـيكاغو بوال"Tribe and State in Bahrainالقبيلـة والدولـة يف البحـرين "راجـع علـي سـبيل املثـال فـؤاد خـوري،  ٩٣ 

 .ــ٢٠٠ – ١٩٩، صـ١٩٨١سنة 
، ١٩٨١، صـادر عــن جامعـة شــيكاغو بواليـة شــيكاغو األمريكيـة ســنة "Tribe and State in Bahrainالقبيلـة والدولــة يف البحـرين "راجـع فــؤاد خـوري،   ٩٤

  .ــ١٩٨ – ١٩٧صـ
. 
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لدعم من أجل انتخاب مجلس تشريعي وطني، يسمح بتشكيل النقابات، ويقوم بإجراء يسعى إلى حشد ا
وقد نجح هذا المجلس في  .اإلصالحات التشريعية والتنظيمية الالزمة، ويقوم على إنشاء محكمة عليا

الحصول على االعتراف الرسمي من السلطات الحاكمة، كما نجح في المساهمة في تأسيس االتحاد العام 
 ،١٩٥٦وبعد أزمة قناة السويس في عام . ١٩٥٧ل والتجارة وفي صياغة أول قانون عمل في عام للعم

  .(٩٥)صدر قرار بحل المجلس التنفيذي وبسجن أو نفي زعمائه

وقد شهدت األعوام التالية ظهور العلمانيين والقوميين وانتشار فكر الحركات اليسارية التي كانت  -٧٦
وسعت هذه الحركات إلى إنهاء الوجود . ية والحركة الناصريةمستوحاة من أنصار القومية العرب

البريطاني في البحرين وفي جميع أنحاء منطقة الخليج العربي، وفي بعض الحاالت إلى اإلطاحة 
وشملت هذه القوى الحركة القومية . بالسلطة الحاكمة المحلية وإنشاء نظام جمهوري بدًال عنها

، صاحبة الفكر الشيوعي، باإلضافة إلى الجبهة الشعبية لتحرير عمان العربية، وجبهة التحرير الوطنية
وقد . والخليج العربي المحتل والتي حلت محل جبهة التحرير في تبني الفكر الماركسي اللينيني

اعتمدت جميع تلك الحركات على دعم المراكز الحضرية في البحرين والتي كان انتماءات طبقتها 
 .(٩٦)لطائفية والعرقيةالمثقفة، تتجاوز خطوط ا

لقد كانت تلك الفترة شاهدة على عدد من جوالت االضطرابات العمالية المتواصلة، والتي تمثل و  - ٧٧
المحلية " بابكو"، التي أعقبت إنهاء عقود عدة مئات العاملين بشركة ١٩٦٥ مارسأهمها انتفاضة 

ذلك  توأعقب. (٩٧)ظاهرينفقد استمرت االضطرابات لعدة أسابيع، قتل فيها ستة من المت. للنفط
 مارسسلسلة من اإلضرابات في أواخر الستينات، توجت بإضراب العمال في جميع أنحاء البالد في 

الذي دعت إليه اللجنة التأسيسية التي نظمها العمال للمطالبة بإنشاء اتحاد عام للنقابات و ، ١٩٧٢
ضطراب المدني األخطر بعد استقالل ويمكن التأريخ لهذا اإلضراب بوصفه اال. العمالية في البحرين

 .(٩٨)الحتواء االضطرابات المحلية" قوة دفاع البحرين"دولة البحرين، والمرة األولى التي يتم فيها نشر 

 ١٥وإعالن استقالل البحرين في  ١٩٧١وعقب  انسحاب القوات البريطانية من البحرين في عام  -٧٨
. ١٩٧٣يفة أول دستور للبالد في عام ، أصدر صاحب السمو األمير عيسى آل خل١٩٧١أغسطس 

الجمعية الوطنية التي تتألف من مجلس واحد مكون من بحيث أناط الدستور الجديد السلطة التشريعية 
وقد نظم هذا الدستور الجديد حق السلطة . ثالثين عضوًا منتخبًا، باإلضافة إلى أعضاء مجلس الوزراء

                                                            
،  ١٩٨١، صـادر عــن جامعـة شــيكاغو بواليـة شــيكاغو األمريكيـة ســنة "Tribe and State in Bahrainالقبيلـة والدولــة يف البحـرين "راجـع فــؤاد خـوري،   ٩٥

  .)٢٠٠٤(والدة احلركة الوطنية اجلديدة : أمحد محيدان، هيئة االحتاد الوطين يف البحرين. دــ، وراجع أيضاً ٢١٤ – ١٩٧صـ
  .٢٠٠٢يونيو  ٢٩بتاريخ  ١٥٣٣لثالث، مسلسلة يف جريدة الطليعة برقم اجلزء ا" دراسة حول احلركات واجلماعات السياسية يف البحرين"فالح املديرس،  ٩٦ 
 .ــ٩٠ – ٦٢صـ) ١٩٨٧(، احلقيقة "النضال الوطين والدميقراطي: البحرين"حسني موسى،   ٩٧
طَيوع،   ٩٨

ُ
  ).٢٠٠٦دار الكنوز األدبية، (، "صفحات من تاريخ احلركات العمالية البحرينية"راجع عبداهللا امل
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راء وفي سحب الثقة منهم، دون إمكان التصويت على سحب التشريعية في توجيه أسئلة مباشرة إلى الوز 
، وكان لليساريين ١٩٧٣وقد تم انتخاب الجمعية الوطنية األولى في عام . الثقة من رئيس الوزراء

 .(٩٩)والقوميين والشيعة ورجال السياسة المستقلين نصيب كبير فيها

السلطة التنفيذية بشأن عدد من  للسياسات التي تتبعها" الجمعية الوطنية"وأمام تكرار معارضة  -٧٩
يسمح باعتقال واحتجاز األشخاص " أمن الدولة"القضايا، و رفضها اقتراح األمير مشروعًا بقانون 

لمدة تصل إلى ثالث سنوات دون محاكمة، أصدر األمير مرسومًا ملكيًا بحل الجمعية الوطنية في 
أمن "مرسومًا بقانون  أصدر كما، وعلق العمل بأحكام الدستور،  ."١٩٧٥أغسطس  ٢٥

وًاصدر في نفس العام مرسومًا بقانون بإنشاء محاكم أمن الدولة والتي ظلت قائمة . (١٠٠)"الدولة
وقد تتابعت في تلك الفترة االعتقاالت الجماعية ألفراد من . ٢٠٠١حتى تم إلغاؤها في عام 

وتجدر . (١٠١)كمة العادلةالمعارضة، وتعددت ادعاءات التعذيب وانتهاكات المعايير الدولية للمحا 
وحل البرلمان، كان وما يزال، يمثل للبعض، لحظة حاسمة  ١٩٧٣اإلشارة أن تعليق أعمال دستور 

. السلطة الحاكمةفي شرعية قوضت الثقة بين الحكومة والمعارضة، وأدت بالبعض إلى التشكيك 
 .(١٠٢)٢٠٠٢وهو ما ظل قائماً حتي صدور دستور مملكة البحرين المعدل في عام 

من العوامل األخرى التي أثرت على السياسة الداخلية للبحرين نجاح الثورة اإليرانية في عام كان و  -٨٠
حيث دفعت الحركات اإلسالمية النشطة سياسيًا إلى السعي لمحاكاة الثورة اإلسالمية في ، ١٩٧٩
ها في كونها وقد ساهمت عدة عوامل في زيادة تأثر البحرين بتلك التطورات، تتمثل أهم. (١٠٣)إيران

للتهديدات  ةجزيرة عدد سكانها قليل نسبيا، وما يرتبط بذلك من شعور بعض البحرينيين بأنهم عرض
" الحرب"ولقد تفاقمت هذه المخاوف مع اندالع . الخارجية أكثر من بعض جيرانها العرب األكبر

بحرية بين  ، والتي شهدت مواجهات١٩٨٨إلى  ١٩٨٠اإليرانية التي استمرت من عام - العراقية

                                                            
 .ــ٢٣٠ – ٢٢٨، صـ١٩٨٠، صادر عن جامعة شيكاغو بوالية شيكاغو األمريكية سنة "Tribe and State in Bahrainالقبيلة والدولة يف البحرين "ي، فؤاد خور   ٩٩
 .ــ٢٣٠ – ٢٣٣صـ، ١٩٨٠، صادر عن جامعة شيكاغو بوالية شيكاغو األمريكية سنة "Tribe and State in Bahrainالقبيلة والدولة يف البحرين "فؤاد خوري،   ١٠٠
ــا أحبطــت حماولــة انقــالب قادهــا جمموعــة مــن ضــباط قــوة دفــاع البحــرين بــالتنظيم مــع اجلبهــة الشــعبية لتحريــر ُعمــان واخللــيج  ١٩٧٧ادعــت حكومــة البحــرين ســنة   ١٠١ أ

  ).٢٠١٠" (احلياة الدميقراطية يف البحرين: التجربة املوءودة"علي ربيعة، راجع . العريب
ـــــــــــــ١٠٢  ـــــــــــــر الشـــــــــــــرق األوســـــــــــــط رقـــــــــــــم : ة لألزمـــــــــــــاتاجملموعـــــــــــــة الدولي ـــــــــــــاريخ  ٤٠التحـــــــــــــديات الطائفيـــــــــــــة يف البحـــــــــــــرين، تقري : ، راجـــــــــــــع الـــــــــــــرابط٢٠٠٥مـــــــــــــايو  ٦بت

risisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Bahrain/Bhttp://www.c
ahrains%20Sectarian%20Challenge.pdf.    

 :Iran’s Foreign Policy... سياســة إيــران اخلارجيــة"يف  R.K. Ramazniحــول تــأثريات الثــورة اإليرانيــة علــى سياســات الشــرق األوســط، راجــع  ١٠٣ 
Contending Orientations" وراجــع ١٩٨٩لســنة  ٢رقــم  ٤٣، صــحيفة امليــدل إيســت، اجمللــد ،Eva Rakel  السياســة اإليرانيــة اخلارجيــة منــذ "يف

العـدد السـادس مـن " Iranian Foreign Policy since the Iranian Islamic Revolution: 1979-2006... الثـورة اإلسـالمية اإليرانيـة
Perspectives on Global Development and Technology  وراجـع أيضـاً ٢٠٠٧سـنة ،Frauke Heard-Bey  دول اخللـيج "يف

، فريتريـب ببـون بأملانيـا سـنة "Die Arabischen Golfstaaten im Zeichen der islamischen Revolutionالعريب باسم الثورة اإلسالمية 
 Iran’s Persian Gulf Policy: From Khomeini to... لـيج العـريبسياسـة إيـران يف اخل"يف  Christin Marschall، وراجـع ١٩٨٣

Khatami" ٢٠٠٣، روتلدج كرزون سنة. 
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يضاف إلى ذلك خشية . (١٠٤)إيران والواليات المتحدة، صاحبة الوجود العسكري الهام في البحرين
الكثيرين في الحكومة وفي أوساط الطائفة السنية من أن العناصر الشيعية في البحرين قد تتعاطف 

وساهم في دعم تلك . مع المحاوالت الرامية إلى اإلطاحة بالنظام القائم وإقامة جمهورية إسالمية
المخاوف تشكك البعض من عودة النظام اإليراني الجديد لتكرار مطالباته التاريخية بالسيادة على 

 ٢٧٨بعد قرار مجلس األمن رقم  ١٩٧٠، والتي لم تتخل عنها إيران إال في عام (١٠٥)البحرين
لعام، وال ا تقرير المتحدث الرسمي لألمين بنتائج رحبذلك تزايدوكان مجلس .١٩٧٠لسنة 
شعب البحرين يرغب في الحصول على االعتراف بهويته في دولة  الساحقة من الغالبية" أن سيما

كثير  يخشى مستقلة ذات سيادة كاملة وحرة تقرر بنفسها عالقاتها مع الدول األخرى، وكان 
 . (١٠٦)أطماعه في البحرين طهران قد يجدد أن النظام المنشأ حديثاً في  البحرينيين، من

لقد ساهمت الثورة اإلسالمية في إيران في أن تتسبب في تحول ملموس للمشهد السياسي و  -٨١
البحريني وحركاته الفاعلة، حيث تراجع دور القوى اليسارية والعلمانية والقومية التي قادت المعارضة 
في مواجهة الوجود البريطاني وكانت وراء المطالبات باإلصالح الدستوري والسياسي، وبرز في 

يشهد على ذلك  تزايد دور رجال . (١٠٧)المقابل دور الحركات اإلسالمية التي قادت المعارضة
الدين في الحياة السياسية وخاصة من علماء الشيعة، وشيوع استخدام الخطاب الديني واستغالل 

 .(١٠٨)المنتديات لتعبئة الشعب لمساندة المطالب المتعلقة بالعدالة االجتماعية واإلصالح السياسي

                                                            
  .١٩٨٥، معهد حبوث الشرق األوسط سنة "Gulf Security and the Iran-Iraq Warأمن اخلليج واحلرب اإليرانية العراقية "يف  Thomas Naffراجع   ١٠٤

 The Fact-finding Mission of theمـني العـام بـاألمم املتحــدة لتقصـي احلقـائق وتسـوية النــزاع البحـريين اإليـراين بعثــة األ"راجـع حسـني البحارنـة،  ١٠٥ 
United Nations Secretary-General and the Settlement of the Bahrain-Iran Dispute " جريـدة القـانون الـدويل واملقـارن

-The Secretary اســتخدام األمــني العــام للمســاعي احلميــدة ومســألة البحــرين"، Erik Jensen ، وراجــع أيضــاً،١٩٧٣لســنة ) ٣-٢٢(ربــع الســنوية 
General’s Use of Good Offices and the Question of Bahrain" الصـادرة عـن دوريـة الدراسـات الدوليـة ،" Millennium "

 :The Settlement of the Bahrain Question... تسـوية مسـألة البحـرين"، Hooshang Moghtader، وراجـع ١٩٨٥سـنة ) ٣-١٤(
A Study in Anglo-Iranian–United Nations Diplomatic" الصـادرة عـن ،Pakistan Horizon )وراجـع ١٩٧٣سـنة ) ٢-٢٦ ،

Rouhollah Ramazani ، " تسـوية نـزاع البحـرينThe Settlement of the Bahrain Dispute"نون ، الصـادرة عـن اجلريـدة اهلنديـة للقـا
 .١٩٧٢سنة ) ١-١٢(الدويل 

 Theتسـوية النـزاع البحـريين "، يف Edward Gordon، راجـع أيضـاً ١٩٧٠أيـار / مـايو ١٢بتـاريخ " مسـألة البحـرين" ١٩٧٠/ ٢٧٨قـرار جملـس األمـن رقـم   ١٠٦
Resolution of the Bahrain Dispute" ١٩٧١سنة  ٢رقم  ٦٥، اجلريدة األمريكية للقانون الدويل، اجمللد. 

، مل تكـن احلكومـة تطبـق أيـة أجنـدة طائفيـة، ١٩٧٩وقبـل عـام . "وفقاً للمجموعة الدولية لألزمات، لقد كانت تلك النقلة على السـاحة السياسـية يف البحـرين خطـرية  ١٠٧
ــــا رأت أن التهديــــد األعظــــم يــــأيت مـــن التنظيمــــات اليســــارية الراديكاليــــة  Bahrain’sالطائفيــــة بــــالبحرين  التحــــديات"اجملموعــــة الدوليـــة لألزمــــات، ." وذلـــك أل

Sectarian Challenge" مـــــــــــــــــــــتح علـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــرابط٢٠٠٥مـــــــــــــــــــــايو  ٦بتـــــــــــــــــــــاريخ  ٤٠، تقريـــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــرق األوســـــــــــــــــــــط رقـــــــــــــــــــــم ، :
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Bahrain/B

ahrains%20Sectarian%20Challenge.pdf ٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول.    
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Opposition in Bahrain" دورية ،Mediterranean  ٢٠٠٠ربع السنوية، صيف. 
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وتتمثل أول االضطرابات السياسية البحرينية بعد الثورة اإليرانية في اتهام الجبهة اإلسالمية لتحرير  -٨٢
 )١٠٩(هادي المدرسيعبد ال/ برعاية رجل الدين الشيعي السيد ١٩٧٩البحرين التي أنشئت في عام 

 وهي المحاولة التي ما تزال. (١١٠)١٩٨١ديسمبر  ١٦بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة في 
وفي السنوات التي . (١١١) حكومة البحرين تتهم إيران بأنها كانت وراء تأييدها ودعمها ماليًا وسياسياً 

تلت محاولة االنقالب الفاشلة، ظهرت العديد من المنظمات اإلسالمية التي أعلنت عن هدفها 
تور وقد شملت مطالبهم إعادة العمل بدس. المتمثل في إحداث تغيير سياسي جذري في البحرين

، والتصدي للظلم االجتماعي الذي كان المنحلة" الجمعية الوطنية"المعطل، وإعادة تأسيس  ١٩٧٣
قائما بين الشيعة والسنة، ووصلت في بعض األوقات ولدى بعض الحركات إلى المطالبة بتغيير نظام 

ت من وقد تولى قيادة معظم هذه المنظمات رجال دين وشخصيا. الحكم وإقامة جمهورية إسالمية
الشيعة، اعتمدوا مجموعة من الوسائل لتحقيق أهدافها، تضمنت في بعض الحاالت اللجوء إلى 

 .(١١٢)وكانت أشهر هذه المنظمات حركة البحرين اإلسالمية الحرة. العنف

ولم يكن المجتمع السني غائًبًا عن المشهد السياسي، فقد شاركت شريحة منه في المطالبة بالبحث عن  -٨٣
الطلبات وخاصة المتعلقة باإلصالح السياسي واالقتصادي، إال أن الغالبية العظمى حلول للشكاوى و 

 ."جمهورية إسالمية"للمجتمع السني لم تصل في طلباتها إلى مستوى طلب اإلطاحة بالنظام أو إقامة 

وحدثت . وشهدت التسعينات جولة جديدة من جوالت االضطراب االجتماعي والسياسي في البحرين -٨٤
، حيت تم تجميع اآلالف من توقيعات المواطنين على عريضة لحث ١٩٩٤في نهاية عام أول جولة 

الحكومة على القيام بإصالحات سياسية واجتماعية واقتصادية تحد من المصاعب والتحديات التي تواجه 
وكان يقود هذه الحركات زعماء المجتمع من الشيعة، يساندهم قطاع واسع من . العديد من البحرينيين

وإعادة انتخاب جمعية  ١٩٧٣لسنة أيدوا المطالبة بإحداث تغيير سياسي وبضرورة عودة دستور ا

                                                            
وقـد عـاش يف املنفـي يف الكويـت، وُمـنح اجلنسـية البحرينيـة وأصـبح شخصـية دينيـة مشـهورة يف . عبد اهلادي املدرسـي كـان أحـد الشخصـيات الشـيعية البـارزة يف العـراق  ١٠٩

ُم بتحريضه للعديـد مـن القالقـل . خطبه حول مهامجة الشيوعية يف البحرين واليت ارتبطت بسلوك احلكومة البحرينية جتاه املذهب الشيوعي وكانت ترتكز. املآمت ولقد ا
  .، مث أُلغيت جنسيته البحرينية ومت ترحيله من البالد١٩٨١يف البحرين بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران؛ كمحاولة االنقالب عام 

وتشـري املعلومـات املتاحـة إىل أن اجلبهـة تقـع . ١٩٧٦عـام ") اجلبهـة اإلسـالمية لتحريـر البحـرين"واملعروفـة أيضـاً باسـم (تأسسـت جبهـة التحريـر اإلسـالمية يف البحـرين   ١١٠
وتناصـر اجلبهـة التغـريات األكثـر راديكاليـة، . يف دمشق، وهلا مكاتب يف لندن وطهران، ويتزعمها حممد على اخلضري وعبـد احلميـد الراضـي والـذي تـرأس مكتـب لنـدن

 The Opposition in Bahrain: A... املعارضـة يف البحـرين"راجـع لـؤي حبـري، . وتـدعو إىل تطبيـق الشـريعة اإلسـالمية، وإىل اسـتبدال األسـرة احلاكمـة
Bellwether for the Gulf?" ١٩٩٧، مايو ٢، الطبعة رقم ٥، الصادرة يف جريدة ميدل إيست بوليسي، اجمللد. 

، رانـدوم "The Persian Puzzle: The Conflict Between Iran and America... األحجيـة الفارسـية"، Kenneth Pollackراجـع   ١١١
 .٢٠٠٤هاوس بنيو يورك سنة 

ووفقـاً لـبعض املصـادر، فـإن هـذه املنظمـة هلـا . سـعد الشـهايب، ومنصـور اجلمـري: كـل مـن  حركـات أحـرار البحـرين اإلسـالميةيضم قادة هذه احلركة، والـيت تسـمى أيضـاً  ١١٢ 
وبصــفة عامــة، فهــي ال تطالــب بتطبيــق قــوانني الشــريعة اإلســالمية، ولكنهــا . آراء إســالمية معتدلــة نســبياً، ال ســيما عنــد مقارنتهــا باجلماعــات الشــيعية األكثــر راديكاليــة

 The Opposition in... املعارضــة يف البحــرين"راجــع لــؤي حبــري، . نينيمــع توزيــع أفضــل للثــروات بــني البحــري ١٩٧٣ميكــن أن ترضــى بتطبيــق دســتور 
Bahrain: A Bellwether for the Gulf?" ١٩٩٧، مايو ٢، الطبعة رقم ٥، الصادرة يف جريدة ميدل إيست بوليسي، اجمللد. 
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ومع مرور السنين، تزايدت المطالبات ذات الصبغة الطائفية والتي تخص المجتمع الشيعي، . (١١٣)وطنية
اسية، وبزيادة ة فاعلة للحقوق المدنية والسيمارسالذي تزايد إحساسه بوجود تمييًز طائفي، وبحرمانه من م

الفساد والبطالة، وبوجود سياسة توظيف تفضل تعيين األجانب للعمل في أجهزة األمن في البحرين بينما 
وقد انتهت األحداث بالقبض على الزعماء الداعمين لتلك . يندر وجود الشيعة في تلك الوكاالت

. واسعة تطالب باإلفراج عنهموهو ما ولد مظاهرات . العريضة وسجنهم أو إجبارهم على مغادرة البالد
 . )١١٤(وتضمن البعض منها استخداًما للعنف

منظمة "، ادعت حكومة البحرين وجود منظمة تمولها إيران وتساعدها وتسمى ١٩٩٦وفي عام   -٨٥
خططت ونفذت واقعة الهجوم اإلرهابي الذي استهدف قتل عدد من بأنها ، "حزب اهللا البحرينية

وب آسيا، والهجوم على فنادق ومراكز تسوق ومطاعم في ضاحية األجانب ذي أصول تنتمي إلى جن
ولكي تحافظ السلطات على النظام، ردت بقوة، حيث قدمت قيادات هذه المنظمة . )١١٥(سترة

والعديد من أعضائها للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة بتهم التآمر من أجل اإلطاحة بالنظام، 
 .)١١٦(مة جمهورية إسالمية في البحرينوالتآمر مع دولة أجنبية، والتخطيط إلقا

وفي أعقاب تلك الهجمات وحتى أواخر التسعينات من القرن الماضي، ظلت البحرين تشهد بين  -٨٦
الحين واألخر بعض االضطرابات االجتماعية كانت في معظمها بقيادة شيعية والتي ظلت تطالب 

ي ما يقرب من أربعين وفي خالل تلك الفترة، لق. (١١٧)بإصالح سياسي واقتصادي واجتماعي
شخًصا حتفهم في االضطرابات التي استمرت لسنوات، وتضمنت إعاقة الطرق، وحرق إطارات 

ومعظم هذه االشتباكات وقعت في القرى الشيعية األقل ثراء . السيارات، ومهاجمة دوريات الشرطة

                                                            
 The Socioeconomic Foundations of Shiiteاألســـس االجتماعيـــة االقتصـــادية للمعارضـــة الشـــيعية يف البحـــرين "راجـــع لـــؤي حبـــري،  ١١٣

Opposition in Bahrain" دورية ،Mediterranean  ١٢٩، ٢٠٠٠ربع السنوية، صيف. 
 :The Gulf Conundrum... اللغـز اخلليجـي"، يف Gregory Gause III، ُمشـار إليهـا يف راجـع ١٩٩٤ديسـمرب  ١٩راجـع هيومـان رايـتس واتـش،  ١١٤

Economic Change, Population Growth, and Political Stability in the GCC State" الصـادر عـن جملـة واشـنطن الربـع ،
  .١٤٢صـ  ١٩٩٧اإلصدار األول سنة  ٢٠سنوية، اجمللد 

 The Socioeconomic Foundations of Shiiteاألســـس االجتماعيـــة االقتصـــادية للمعارضـــة الشـــيعية يف البحـــرين "راجـــع لـــؤي حبـــري،  ١١٥
Opposition in Bahrain" دورية ،Mediterranean  ١٢٩، ٢٠٠٠ربع السنوية، صيف.  

مت حكومة البحرين زعماء هذه املنظمـة ومـنهم سـعيد الشـهايب ومنصـور اجلمـري وعلـي سـلمان وأمحـد سـلملن ومحـزة الـديري، راجـع  ١١٦ ، Gregory Gause IIIا
 The Gulf Conundrum: Economic Change, Population Growth, and Political Stability in... اللغـز اخلليجـي"يف 

the GCC State" ١٤٥صـ  ١٩٩٧اإلصدار األول سنة  ٢٠، الصادر عن جملة واشنطن الربع سنوية، اجمللد.  
يف ، مقاالت يف السياسـة واالقتصـاد واألمـن والـدين "The Uprising in Bahrain: An Assessment... االنتفاضة يف البحرين"راجع منرية فخرو، يف  ١١٧

In THE PERSIAN GULF AT THE MILLENNIUM" حتريـر ،GARY G. SICK و LAWRENCE G. POTTER ) نيـو يـورك– 
 DIE INTIFADA IM ÖLSCHEICHTUM... االنتفاضة يف البحـرين"، يف UTE MEINEL، وراجع أيضاً )١٩٩٧دار سان مارتن للطباعة والنشر 

BAHRAIN: HINTERGRÜNDE DES AUFBEGEHRENS VON 1994-1998) " وراجــع )٢٠٠٣أملانيــا  –مونســرت ،KAREN 
DABROWSKA ملخـص البحـرين"، يف ...BAHRAIN BRIEFING: THE STRUGGLE FOR DEMOCRACY, DECEMBER 

1994-DECEMBER 1996" )١٩٩٧ لندن.( 
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. (١١٨)حتى التعذيبوالتي كثرت فيها االدعاءات المتعلقة باالعتقاالت التعسفية ووحشية الشرطة و 
األمير عيسى بن سلمان آل خليفة  وتولى صاحب  صاحب السمو وظل الوضع كذلك حتى وفاة
  ١٩٩٩ مارس ٦إمارة البحرين في  آل خليفة السمو الشيخ حمد بن عيسى

 :مرحلة جديد من الوعود والتحديات: سابعاً 
الد قدرًا كبيرا من االستبشار حمد بن عيسى حكم الب) حاليًا جاللة الملك(وّلد تولي سمو الشيخ  -٨٧

واألمل لدى الجميع بأنه سيقوم بالتعامل مع كل أسباب االستياء السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
وقد دعم هذا االستبشار ورفع من قدر األمل الخطوات التي اتخذها . التي يشعر بها أهل البحرين

ي سببت االضطرابات المدنية في البحرين الحاكم الجديد للبالد ألجل التخفيف من المظالم الت
وهو ما حدا بأحد مراكز المعرفة والبحوث العالمية، إلى رصدها تلك . (١١٩)السابقخالل العقد 

 .(١٢٠)"في طليعة  الدول األكثر تحررًا في المنطقة"الخطوات باعتبارها تضع البحرين، 

ات من السجناء والمحتجزين الذين وكان من بين الخطوات األولى التي تم اتخاذها، اإلفراج عن مئ -٨٨
قيدت حريتهم على خلفية المشاركة في االضطرابات التي وقعت في منتصف التسعينات من القرن 

وأعقب هذا . (١٢٢)، والعفو عن زعيم المعارضة الكبير الشيخ عبد األمير الجمري(١٢١)الماضي
تمنح فيها المرأة، للمرة  بإجراء انتخابات بلدية ١٩٩٩ديسمبر  ١٦التعهد الذي تم إعالنه يوم 

 ٢٧وتال ذلك إصدار سمو أمير البالد مرسومًا في . األولى في تاريخ البحرين، الحق في التصويت
، يعيد بمقتضاه تشكيل مجلس الشورى الذي أصبح يضم أعضاء ذوي مرجعية دينية ٢٠٠٠سبتمبر 

                                                            
 Routine Abuse, Routine Denial: Civil Rights and the... اإلسـاءة املتكــررة واإلنكـار املتكـرر"راجـع هيومــان رايـتس ووتـش،   ١١٨

Political Crisis in Bahrain) " وراجـع أيضـاً )١٩٩٧يوليـو ،Joe Stork أزمـة البحـرين تسـوء "، يفBahrain's Crisis Worsens" تقريـر ،
 ).١٩٩٧سبتمرب  –يوليو ( ٢٠٤الشرق األوسط رقم 

 Bahrain: New Emir, New Vision" ، MIDDLE EASTرؤيــة جديــدة .. أمــري جديــد: البحــرين"، David Ransomراجــع ١١٩ 
INSIGHT،  ٢٠٠١يوليو   –يونيو ( ٣، رقم ١٦اجمللد.( 

: ، علــــــــــــــى الــــــــــــــرابط٢٠٠٥مــــــــــــــايو  ٦بتــــــــــــــاريخ  ٤٠التحــــــــــــــديات الطائفيــــــــــــــة يف البحــــــــــــــرين، تقريــــــــــــــر الشــــــــــــــرق األوســــــــــــــط رقــــــــــــــم : اجملموعــــــــــــــة الدوليــــــــــــــة لألزمــــــــــــــات١٢٠ 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Bahrain/B

ahrains%20Sectarian%20Challenge.pdf ٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول.    
مــــة أو حماكمــــة فيمــــا يتصــــل  ٣٢٠، أعطــــى مســــو األمــــري أمــــراً بــــإطالق ســــراح ١٩٩٩يونيــــو  ٦يف يــــوم : "اً ملنظمــــة العفــــو الدوليــــةوفقــــ ١٢١ شــــخص قُــــبض علــــيهم بــــدون 

ســجني وموقــوف سياســي  ٢٠٠، أمــر مســوه بــإطالق ســراح ١٩٩٩نــوفمرب  ١٧ســجني سياســي يقضــون فــرتة الســجن، ويف  ٤١باالحتجاجــات املناوئــة للحكومــة، و
ويف النصــف الثــاين مــن . موقــوف وســجني سياســي بعـد أمــر عفــو مــن مسـو األمــري ١٩٥ديســمرب، مت إطــالق سـراح  ١٦آخـرين، ومبناســبة العيــد القــومي للبحـرين املوافــق 

، ٢٠٠٠أبريــل  ٥ ويف مطلــع الســنة اهلجريــة يــوم. موقــوف وســجني آخـرين بعــد أمــر عفــو مــن مســو األمــري يف عيـد األضــحى ٣٧، مت إطــالق ســراح ٢٠٠٠شـهر مــارس 
ولقــد مت حجــز معظــم هــؤالء الــذين مت إطــالق . موقــوف مت احتجــازهم ملشــاركتهم يف االحتجاجــات املناوئــة للحكومــة ٤٣أصــدر مســو األمــري أيضــاً أمــراً بــإطالق ســراح 

مة أو حماكمة، وقد ختطى بعضهم مدة   ٢١واملخـاوف املسـتمرة ملنظمـة العفـو الدوليـة، تطورات حقـوق اإلنسـان : العفو الدولية، البحرين." سنوات ٥سراحهم دون 
: ، وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط اإلليكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتوين التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايلMDE 11/003/2000، ٢٠٠٠نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفمرب 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b83b6dc0.html ٠١١٢نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول. 
يناشـد فيـه احلكومـة للقيـام بإصـالحات سياسـية، ولقـد ُحكـم عليـه  ١٩٩٤مت توقيف الشيخ اجلمري بسـبب زعامتـه حلركـة تعبئـة الـدعم لاللتمـاس الـذي مت توزيعـه أواخـر عـام  ١٢٢

، "Attacks on Justice – Bahrainالبحـرين  اهلجـوم علـى العدالـة يف"راجـع جلنـة احلقـوقيني الدوليـة، يف . سـنوات، ونـال عفـواً مـن مسـو األمـري محـد ١٠بالسـجن 
  .٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول http://www.icj.org/download/database/pdf/bahrain.pdf: ، وهي متاحة على الرابط١١الطبعة 
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مالي لألعضاء من الشيعة مسيحية ويهودية، وذوي أصول عرقية من جنوب آسيا، وزيادة العدد اإلج
 .(١٢٣)إلى تسعة عشر عضواً 

تم اإلعالن عن أهم خطوات اإلصالح السياسي والتي تمثلت في  ٢٠٠٠نوفمبر عام  ٢٣وفي  -٨٩
إصدار سمو األمير الشيخ حمد لقرار تشكيل اللجنة العليا للميثاق الوطني والتي تم تكليفها بإعداد 

منهجية لإلصالحات الدستورية والتشريعية والقضائية  ميثاق عمل وطني يمثل إطارًا عامًا ومرجعية
 .(١٢٤)في البحرينواالقتصادية والسياسية 

 ١٥، ١٤وقد تم طرح الميثاق الذي تولت اللجنة المشار إليها سلفًا إعداده على الشعب يومي  -٩٠
 ممواطن بحرينيًا له ٢١٧،٠٠٠مواطنًا من أصل  ١٩٢،٢٦٢في استفتاء شارك فيه  ٢٠٠١فبراير 
وكانت نتيجة االستفتاء هي الموافقة الساحقة على الميثاق بنسبة موافقة تبلغ . لتصويتحق ا
وقد تم تكليف سمو األمير ولي عهده الشيخ سلمان بن حمد  . (١٢٥)من األصوات% ٩٨,٤

 (١٢٦)كرئيس للجنة المسئولة عن تنفيذ ما ورد في الميثاق

ة المتبادلة بين قوات الحكومة وأعقب ذلك اتخاذ بعض الخطوات التي ساهمت في تعزيز الثق -٩١
والمعارضة، تضمنت العفو عن العديد من السجناء الذين قادوا سابقًا حركة االحتجاجات المدنية، 
وكذلك دعوة العديد من الشخصيات الدينية الشيعية والقادة والنشطاء السياسيين الموجودين 

هؤالء كالشيخ عيسى قاسم والشيخ  وهو ما ترتب عليه عودة بعض من. بالمنفى للعودة إلى البحرين
 .(١٢٧)حيدر أل ستري، وهم من أبرز رجال الدين الشيعة في البحرين

                                                            
 .٢٠٠٠لسنة ) ٢٩(مرسوم أمريي رقم ١٢٣ 
 حتريــر ،"BAHRAIN: REFORM, PROMISE, AND REALITY احلقيقــة ..الوعــد ..اإلصــالح :البحــرين" يف ،J.E. PETERSON راجــع١٢٤ 

JOSHUA TEITELBAUM، للجنــة األوىل االجتماعـات انعقــاد بعـد أنــه ذكـر املهــم ومـن ).٢٠٠٩ كولومبيــا جامعـة( العــريب اخللـيج يف السياســي التحـرر سلســلة 
 أن املفــرتض مـن وكــان ديسـمرب، ٣ يف اللجنــة اجتماعـات بــدأت وبالفعـل، .مســبقاً  معـدة نتــائج مسّـوه مــا علـى احتجاجــاً  أعضـائها مــن مخسـة اســتقال العليـا، ينالــوط امليثـاق
 .مسبقاً  املعدة املسودة على ووافقوا راجعوا قد يكونوا أن األعضاء على املفرتض من كان الذي الوقت وهو ديسمرب، ١٦ يف تنتهي

 املرســوم مبوجــب الــوطين العمــل ميثــاق علــى محــد األمــري مســو صــدق ولقــد .الــوطين العمــل ميثــاق حــول االســتفتاء نتــائج إعــالن بشــأن ٢٠٠١ لســنة )٦( رقــم أمــريي مرســوم١٢٥ 
  .٢٠٠١ لسنة )١٧( رقم األمريي

 حتريــر ،"BAHRAIN: REFORM, PROMISE, AND REALITY احلقيقــة ..الوعــد ..اإلصــالح :البحــرين" يف ،J.E. PETERSON راجــع ١٢٦
JOSHUA TEITELBAUM، ٢٠٠٩ كولومبيا جامعة( العريب اخلليج يف السياسي التحرر سلسلة.( 

 حتريــر ،"BAHRAIN: REFORM, PROMISE, AND REALITY احلقيقــة ..الوعــد ..اإلصــالح :البحــرين" يف ،J.E. PETERSON راجــع ١٢٧
JOSHUA TEITELBAUM، ١٦٣ – ١٦٢صـ ،)٢٠٠٩ كولومبيا جامعة( العريب يجاخلل يف السياسي التحرر سلسلة. 
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محاكم "وإلغاء " من الدولةأقانون "ويعتبر إعالن سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلغاء  -٩٢
األكثر إثارة للجدل على  ، خطوة أخرى هامة حسمت واحدة من القضايا٢٠٠١فبراير  ١٨في " من الدولةأ

 . (١٢٨)١٩٧٥في عام " الجمعية الوطنية"الساحة السياسية البحرينية منذ تعطيل العمل بالدستور وحل 

األمير حمد بن عيسى آل  سمو ، ُأعلنت دولة البحرين مملكة وُنصب٢٠٠٢فبراير  ١٤وفي 
  .المعدل والعمل بهخليفة ملكاً على عرش مملكة البحرين وتم إصدار دستور مملكة البحرين 

اللحظة الهامة من تاريخ مملكة البحرين تفاوتت ردود فعل المواطن والشارع السياسي تلك وفي  -٩٣
حيث كانت العديد من قوى المعارضة تفترض وتتوقع . البحريني لدى استقباله التعديالت الدستورية

شعب في ميثاق العمل عقد مشاورات سياسية واسعة النطاق لتدارس آلية تطبيق ما وافق عليه ال
الوطني قبل اعتماد مشروع الدستور، وهو ما دفعهم إلى انتقاد إصدار الدستور المعدل دون أية 

 .(١٢٩)مناقشة عامة مسبقة ودون عرض التعديالت الدستورية لالستفتاء الشعبي

ي وعالوة على ذلك، وجهت انتقادات كبيرة تتعلق بمضمون التعديالت التي تم إصدارها، وخاصة ف
خصوص االعتقاد بعدم وجود توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث فاقت سلطات وصالحيات 

وكذلك كان انتقاد جانب كبير من السنة والشيعة للدور الكبير الذي تم . الثانيةسلطات وصالحيات األولى 
ز دوره االستشاري ومن ثم  منحه لمجلس الشورى في العملية التشريعية والرقابية على السواء، بما يتجاو 

. يخرج عما وافق عليه الشعب حين وافق على فكرة المجلسين عند التصويت على ميثاق العمل الوطني
ذلك أن التعديالت الدستورية قد منحت السلطة التنفيذية قدرة جائرة على التدخل في العملية التشريعية 

افقة مجلس الشورى المعين من قبل جاللة حين فرضت حقيقة أنه ال يمكن تمرير أي تشريع دون مو 
، المعين "الجمعية الوطنية"وقد عزز من هذه االنتقادات اشتراط موافقة ثلثي األعضاء في مجلسي  .الملك

والمنتخب مجتمعين، عند مناقشة أية تعديالت دستورية مستقبلية، وهو ما سوف يؤدي بالضرورة إلى 
ألحكام، بغير موافقة وتأييد من السلطة الحاكمة، صاحبة الحق في استبعاد إمكانية إعادة النظر في هذه ا
وأخيرًا فقد رأت بعض القوى السياسية أن منح التعديالت . (١٣٠)تعيين جميع أعضاء مجلس الشورى

                                                            
 وراجــع ،٢٠٠١ فربايــر ١٨ بتــاريخ ،"BAHRAIN LIFTS KEY SECURITY LAW الرئيســي األمــن قــانون تلغــي البحــرين" يف ،.ســي .يب .الــيب راجــع ١٢٨

 :علـــــــــــى الـــــــــــرابط التـــــــــــايل، وهـــــــــــو متـــــــــــاح ٢٠٠١فربايـــــــــــر  ١٨إلغـــــــــــاء قـــــــــــانون أمـــــــــــن الدولـــــــــــة وحمكمـــــــــــة أمـــــــــــن الدولـــــــــــة، جريـــــــــــدة الوســـــــــــط، : البحـــــــــــرين
http://www.alwasatnews.com/elections/page/530116.html ٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول. 

، ٢٠١١أبريل  ٦بتاريخ  ١٠٥، تقرير الشرق األوسط رقم "ثورة البحرين): ٣(االحتجاجات الشعبية يف مشال أفريقيا والشرق األوسط "اجملموعة الدولية لألزمات، يف  ١٢٩ 
: متاح على الرابط التايل

-http://www.crisisgroup.org/~/media/files/middle%20east%20north%20africa/iran%20gulf/bahrain/105
-iii-%20popular%20protests%20in%20north%20africa%20and%20the%20middle%20east%20

the%20bahrain%20revolt.pdf ،٢٠١١نوفمرب  ١٦، تاريخ الدخول ٣صـ.    
 MIDDLE ٥٦ ،"PRINCES AND PARLIAMENTS IN THE ARAB WORLD العـريب العـامل يف والربملانـات األمراء" يف حرب، مايكل راجع ١٣٠ 

EAST J. ٢٠٠٤( ٣٧٢و ٣٦٧.( 
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الدستورية الملك سلطة تنفيذية واسعة، ال يتماشى مع مبادئ النظام الملكي الدستوري والذي يملك فيه 
  .(١٣١)الملك ولكن ال يحكم

لم تكن التعديالت الدستورية وحدها السبب الوحيد للسخط واإلحباط الذي أحس به جانب هام  -٩٤
من قوى المعارضة السياسية، حيث رأوا أيضًا في تقسيم الدوائر االنتخابية محاولة حكومية لمنح 

ى قرار الفرصة األكبر للمرشحين من الموالين للحكومة في االنتخابات التشريعية، وهو ما أدى إل
وقد عزز . (١٣٢)٢٠٠٢عدد من القوى المعارضة الهامة كالوفاق مقاطعة االنتخابات التشريعية لعام 

صدرت عن جاللة الملك في الفترة بين بدء " المراسيم بقوانين"إصدار سلسلة من  هذا اإلحباط
حًال النتقاد مهذه المراسيم انعقاد الجلسة األولى للجمعية الوطنية، وكانت بين العمل بالدستور و 
الذي قرر العفو عن رجال األمن  ٢٠٠٢لسنة  ٥٦المرسوم بقانون رقم  ومنها. وجدل شديدين

الذين تورطوا في اعتداءات على حقوق اإلنسان أثناء االضطرابات المدنية في منتصف التسعينات، 
ه الكثيرون بشأن تنظيم الصحافة وأنشطة النشر، الذي اعتبر  ٢٠٠٢لسنة  ٤٧والمرسوم بقانون رقم 

 ٢٠٠٢لسنة  ١٦، والمرسوم بقانون رقم (١٣٣)قانوناً مقيدًا بشكل مبالغ فيه لنشاط الصحافة والنشر
، والذي حرم السلطة التشريعية من أحد أهم وسائل الرقابة المالية "ديوان الرقابة المالية"الذي أنشأ 

 .على الحكومة حيث جعل تبعية الديوان لجاللة الملك

أن  ٢٠٠٢خر، رأى المناصرون للخطوات اإلصالحية وللتدابير المتخذة منذ عام وعلى الجانب األ -٩٥
البيئة السياسية في البحرين قد شهدت تطورًا ملموسًا، السيما عند المقارنة بالسنوات السابقة على 

وأكد أنصار هذا التقييم رأيهم باالستناد إلى . جلوس جاللة الملك حمد على عرش مملكة البحرين
ساهم في تحسين سجل حقوق اإلنسان في البحرين وإلى حقيقة أنه، " قانون أمن الدولة"اء أن إلغ

                                                            
 أن مبـدأ مـع األمـر هـذا يتماشـى ال الصـدد، هـذا ويف .وزرائـه خـالل ومـن مباشـرة هسـلطات امللـك ميـارس أن علـى تـنص والـيت الدسـتور مـن )ج – ٣٣( املادة إىل النقاد يشري  ١٣١

 خــالل القـوانني مشـروعات علـى االعـرتاض يف امللـك سـلطة علـى تشـتمل والـيت الدسـتور مـن ٣٥ املـادة أيضـاً  املعارضـة وتنتقـد .حيكـم وال يسـود الدسـتورية امللكيـة يف امللـك
 أو الوطنيــة الســالمة حالــة إعــالن يف امللــك حــق إىل باإلضــافة قــوانني، إىل لتمريرهــا الــوطين اجمللــس ثلثــي بأغلبيــة عليهــا يوافــق اتاملشــروع تلــك أن علــى والــنص أشــهر، ســتة

 .الوطين اجمللس موافقة دون أشهر ثالثة ملدة العرفية األحكام
 ويف الشـيعية، األغلبيـة صـوت قـوة إضـعاف يف أثـره هـذا التحصـيص لنظـام انكـ" :اآليت لـوحظ حيـث ،٢٠٠٢ عـام انتخابـات حـول الـوطين الـدميقراطي املعهـد أعـده تقريـر  ١٣٢

 تلــك رمســت قــد احلكومــة أن كبــرية بصــورة ويفــرتض .القــرارات هــذه مــن أي اختــاذ لكيفيــة تفســري أي هنــاك يكــن فلــم الطــائفي؛ االنقســام تفــاقم علــى يعمــل أن ميكــن الواقــع
 التشـريعية االنتخابـات الدوليـة، للشـؤون الـوطين الـدميقراطي املعهـد ."جديـداً  املنتخبـة البحرينية األجهزة يف حىت لقوةا مصادر على يسيطرون السّنة يظل أن لضمان احلدود

ـــــــــــــــــــــــــــــالبحرين ـــــــــــــــــــــــــــــوبر ٣١و ٢٤ ب ـــــــــــــــــــــــــــــدميقراطي املعهـــــــــــــــــــــــــــــد ،٢٠٠٢ أكت ـــــــــــــــــــــــــــــوطين ال ـــــــــــــــــــــــــــــاح وهـــــــــــــــــــــــــــــو ،٢٠٠٢ ال ـــــــــــــــــــــــــــــى مت ـــــــــــــــــــــــــــــرابط عل  :اإلليكـــــــــــــــــــــــــــــرتوين ال
http://www.ndi.org/files/2392_bh_electionsreport_engpdf_09252008.pdf . ،ناخــــب سادســــة "راجــــع أيضــــاً هــــاين الفــــردان

  .٢٠٠١آب / أغسطس ٢٧الوسط، ، جريدة "ناخباً يف أوىل الشمالية ٢١اجلنوبية يعادل 
 ومتـاح ،)٢٠١١ فربايـر( "Crackdown in Bahrain, Human Rights at the Crossroads...حـرينالب يف انشـقاق" يف الدوليـة، العفـو منظمـة  ١٣٣

/95ec-4218-fba0-library/asset/MDE11/001/2011/en/cb766afahttp://www.amnesty.org/en- :التـــــايل الـــــرابط علـــــى
f4648b85e620/mde110012011en.pdf ٤٧ رقـم بقـانون املرسـوم إىل االنتقـاد توجيـه مت اخلصـوص، وجـه وعلى .٢٠١١نوفمرب  ١٦، وتاريخ الدخول 

 .حكومي عمل أي على جاللته لوم أو للملك النقد وتوجيه "تغيريه أو بالنظام اإلطاحة منها يقصد مكتوبة دعوات" أية جترم اليت أحكامه بسبب ٢٠٠٢ لسنة
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. (١٣٤)وللمرة األولى في تاريخ البحرين، قد منحت المرأة حق التصويت والترشح للمناصب العامة
يضاف إلى ذلك تدليل المدافعين عن الخطوات الحكومية على زيادة هامش حرية التعبير في 

ابقة، من رصد واقع كون ما يزيد على ألف ومائة وخمسين مظاهرة واعتصام قد أقرتها السنوات الس
 ٢٧٥ورصد زيادة عدد منظمات المجتمع المدني من  ،(١٣٥)السلطات الحكومية في العقد الماضي

وأخيرًا يأتي السماح . (١٣٦)٢٠١٠منظمة وجمعية في عام  ٤٥٢إلى  ٢٠٠١منظمة في عام 
على وجود آخر لحقوق اإلنسان، كدليل " مركز البحرين"ان مثل بتسجيل جمعيات حقوق اإلنس

 .إصالح حقيقي، حتى ولو كان قد تم حله بعد ذلك
، عامًال هامًا في كسر الثقة السياسية بين الحكومة ٢٠٠٦في عام " بندر"وتمثل فضيحة تقرير  -٩٦

من أصل  وهي الفضيحة المتعلقة بالمواطن صالح البندر، وهو مواطن بريطاني.١٣٧والمعارضة
 تتضمن الزعم سوداني، كان يعمل كمستشار للحكومة البحرينية وقام بتسريب عدد من الوثائق التي 

وجود خطة منهجية حكومية للحد من تأثير الجماعات المعارضة الشيعية من خالل إنشاء كتلة سنية ب
ن من مجموعات ترتيبات تهدف إلى تزوير االنتخابات لصالح مرشحيتشمل هذه الخطة وأن . موازية

األقلية السنية، وإنشاء منظمات حقوق إنسان موالية للحكومة، وتمويل نوعية محددة من الصحف 
وقد أدعى . (١٣٨)االجتماعي على شبكة اإلنترنت والمنتدياتوسائل اإلعالم ووسائل اإلعالم و 

غير مشروعة  صالح البندر بأن بعض المسئولين الحكوميين كانوا متواطئين في إدارة برامج مراقبة
وقد أدت تلك الفضيحة إلى مظاهرات عامة . على األحزاب السياسية المعارضة والمنظمات المدنية

وقد تم احتجاز بعض . محدودة، قام فيها بعض المتظاهرين بسد الطرق العامة ومهاجمة قوات األمن
 ..(١٣٩)ك حمدمن المشاركين في تلك المظاهرات، قبل أن يصدر بشأنهم عفو عام من جاللة المل

                                                            
 لالطـالع .نظـرهم وجهـة مـن كفايتهـا عـدم مـن الـرغم على السياسي، اإلصالح جتاه إجيابية تدابري اختذت قد احلكومة أن على وافقت املعارضة القيادية الشخصيات حىت  ١٣٤

 احلقيقـــة ..الوعـــد ..اإلصـــالح :البحـــرين"" يف ،J. E. PETERSON راجـــع الوفـــاق، مجعيـــة مـــن ســـلمان علـــي الشـــيخ مـــع الشـــأن ـــذا الشخصـــية املقابلـــة علـــى
BAHRAIN: REFORM, PROMISE, AND REALITY"، حتريـر JOSHUA TEITELBAUM، العـريب اخللـيج يف السياسـي التحـرر سلسـلة 

 ).٢٠٠٩ كولومبيا جامعة(
 Bahrain’s Decade of Development: Democracy, Human Rights & Social ...البحـرين يف التنميـة ِعقـد" يف احلسـن، عمـر  ١٣٥

Change"، ٥٥صـ )٢٠١١( االسرتاتيجية للدراسات اخلليج مركز. 
 Bahrain’s Decade of Development: Democracy, Human Rights & Social ...البحـرين يف التنميـة ِعقـد" يف احلسـن، عمـر ١٣٦   

Change"، ٥٥صـ )٢٠١١( االسرتاتيجية للدراسات اخلليج مركز. 
ــــــــــيج مركــــــــــز ١٣٧  ــــــــــة اخلل ــــــــــة، للتنمي ــــــــــار :البحــــــــــرين" الدميقراطي ــــــــــدميقراطي اخلي ــــــــــات ال ــــــــــر وهــــــــــذا ،٢٠١١ ،"االســــــــــتبعاد وآلي ــــــــــاح التقري ــــــــــى مت ــــــــــرابط عل ــــــــــايل ال  :الت

www.bahrainrights.org/node/528ويرجى مالحظة أنه ال ميكن الدخول على هذا املوقع من البحرين. ٢٠١١نوفمرب  ١٦خول ، تاريخ الد. 
 Report Cites Bid by Sunnis in Bahrain to Rig االنتخابـات تزويـر علـى يراهنـون البحـرين يف السـّنة أن تقـول التقـارير" يف فـتح، حسـن راجـع ١٣٨  

Elections"، وراجـع ،٢٠٠٦ أكتـوبر ٢ بتـاريخ تـاميز النيويـورك Lauren Frayer، لالنقسـام البحـرين يعـرض البنـدر طـرد" ويف Al-Bandar Ejection 
Exposes Bahrain Split"، وراجع ،٢٠٠٦ أكتوبر ٢ بتاريخ بوست واشنطون Alain Gresh، الطائفيـة والتـوترات بندرجيت" يف Bandargate’ et 

Tensions Confessionnelles"، ٢٠٠٦ أكتوبر ١٩ بتاريخ الفرنسية كديبلوماتي لوموند جريدة. 
 علـى )٢٠١١ فربايـر( "Crackdown in Bahrain, Human Rights at the Crossroads...البحـرين يف انشـقاق" يف الدوليـة، العفـو منظمـة  ١٣٩

ـــــــــــــــــــرابط ـــــــــــــــــــايل ال 95ec-4218-fba0-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE11/001/2011/en/cb766afa- :الت
f4648b85e620/mde110012011en.pdf، ٢٠١١ نوفمرب ١٦ الدخول تاريخ.   
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التفاؤل واالستبشار في بداية األلفية الثالثة بإصالحات ما كان سائًدا من وبصفة عامة فقد تحول  -٩٧
سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، إلى حالة من الخوف والشك لدى قطاع عريض من المعارضة 

طالما كانت السبب  السياسية في البحرين في رغبة وقدرة حكومة البحرين على مواجهة المظالم التي
خوف وقد دعم هذا الخوف والشك . في جوالت من االضطراب المدني التي دامت عقودًا طويلة

وشك دعمهم بطء التعامل مع المظالم االجتماعية واالقتصادية الكامنة وراء السخط الشعبي بين 
، (١٤٠)شيعةالعديد من البحرينيين، وعلى األخص المستويات العالية من البطالة في صفوف ال

الشك في استهدافها تغيير التوازن ذاع والسياسات الحكومية في شأن منح الجنسية، والتي 
 .ملكة، واستمرار تفضيل االستعانة باألجانب على حساب المواطنين العاطلينمالديموغرافي لل

وبالنسبة للكثيرين، غاب األمل وضعف بصدق وعود اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
حكومة "التي كانت سائدة في مطلع القرن وازداد الشعور باإلحباط، والشك في قدرة والتزام 

 .)١٤١(معالجة المظالم التي أسهمت في جوالت متكررة من االضطرابات المدنيةب" البحرين

ذلك الشعور بعدم الرضا عن وتيرة التقدم المحرز لتحقيق إصالحات سياسية واقتصادية  انتقلوقد  -٩٨
، فقد أعادت ٢٠٠٦وكما هو الحال في انتخابات عام . ٢٠١٠بر إلى انتخابات عام أكبصورة 

المعارضة الشيعية اتهام الحكومة بالسعي إلى تقسيم الدوائر االنتخابية إلضعاف فرصهم في 
لم يستجب لها الوفاق، وأيدتها .  ووجهت نداءات لمقاطعة االنتخابات. الحصول على مقاعد نيابية

وقد استبقت الحكومة االنتخابات بإجراءات صارمة ". الحق"أخرى، مثل حركة  جماعات معارضة
ضد الناشطين الشيعة، وخاصة أولئك الذين يؤيدون المقاطعة، وقامت بإلقاء القبض على عدد من 

ويقال أن التوترات أدت إلى تفجيرات ألحقت أضرارًا بأربع سيارات للشرطة .  )١٤٢(زعماء الشيعة
 .)١٤٣(٢٠١٠سبتمبر  ١٥في 

                                                            
-FIXING THE KINGDOM: POLITICAL EVOLUTION AND SOCIO ...اململكـة تصــليح" يف ،STEVEN WRIGHT راجـع ١٤٠

ECONOMIC CHALLENGES IN BAHRAIN"، القطرية اجلريدة CIRS /QATAR OCCASIONAL PAPERS ٢٠١٠ سنة ٩ رقم. 
  :بط التايل، متاح على الرا٢٠١١أبريل  ٦، بتاريخ "ثورة البحرين): ٣(االحتجاجات الشعبية يف مشال أفريقيا والشرق األوسط "اجملموعة الدولية لألزمات، يف  ١٤١

 http://www.crisisgroup.org/~/media/files/middle%20east%20north%20africa/iran%20gulf/bahrain/105-
%20popular%20protests%20in%20north%20africa%20and%20the%20middle%20east%20-iii-
the%20bahrain%20revolt.pdf.صـ٣، تاريخ الدخول ١٦ نوفمرب ٢٠١١ ، 

 ٢إدارة حبـوث الكـوجنرس يف " (Bahrain Security, and U.S. Policyلسياسـة األمريكيـة األمـن وا: البحـرين"، يف Kenneth Katzmanراجـع  ١٤٢
نــوفمرب  ١٦، تــاريخ الــدخول ٤صـــ http://fpc.state.gov/documents/organization/158480.pdf: ، متــاح علــى الــرابط التــايل٢٠١١مــارس 
٢٠١١.  

 ٢يف ) إدارة حبـوث الكـوجنرس" (Bahrain Security, and U.S. Policyألمريكيـة األمـن والسياسـة ا :البحـرين"، يف Kenneth Katzmanراجـع   ١٤٣
نـوفمرب  ١٦، تـاريخ أخـر زيـارة ٤صــ http://fpc.state.gov/documents/organization/158480.pdf: ، متاح على الرابط التايل٢٠١١مارس 
٢٠١١.  
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، استوحى الناشطون السياسيون في البحرين روح الحركات الشعبية ٢٠١١وابتداء من أواخر يناير  -٩٩
وبعد ذلك بقليل، تمت ". العالم العربي"المطالبة بإصالحات سياسية واقتصادية، واجتماعية في 

". مل الوطنيميثاق الع"فبراير بالتزامن مع الذكرى العاشرة إلعالن  ١٤في تقوم الدعوة لمظاهرات 
 .من هذا التقرير " الفصل الرابع"في  ومارسوسوف يرد سرد لألحداث التي وقعت في فبراير 
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 نظرة على النظام القانوني الحاكم: الفصل الثالث
واألجھزة   ٢٠١١أثناء أحداث فبراير ومارس 

 الحكومية المسئولة عن تطبيقه 
  



واألجھزة الحكومية المسئولة عن تطبيقه ٢٠١١فبراير ومارس  ثنظرة على النظام القانوني الحاكم أثناء أحدا  
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  : مقدمة: أوالً 
قانوني للبحرين بأنه نظام مختلط يستمد مرجعيته من الشريعة يمكن وصف النظام ال -١٠٠

ومن القوانين المدنية والجنائية والتجارية المصرية، المعتمدة على فلسفة ونسق  )١٤٤(اإلسالمية
، باإلضافة إلى بعض )١٤٥(مدونات نابليون الفرنسية، ومن العادات واألعراف والتقاليد المحلية

 .)١٤٦(العام البريطانيالمبادئ المستقاة من القانون 

 ١٥قبل إصدار القانون القائم بالمرسوم رقم  ١٩٥٥وتم إصدار أول قانون للعقوبات في سنة 
، كما تم إصدار أول مدونة للقانون المدني تجمع شتات أحكام المعامالت المدنية في )١٤٧(١٩٧٦لسنة 
  . )١٤٨(٢٠٠١مايو لعام  ٣

ال يفصل بين القضاء العادي  اأحاديً  اه نظامً يمكن وصف النظام القضائي لمملكة البحرين بكون -١٠١
، يقوم على تعدد درجات التقاضي وعلى التمييز بين محاكم القضاء )١٤٩(والقضاء اإلداري
وما  )١٥٢(، وبين محاكم القضاء العسكري لدى قوات الدفاع)١٥١(والشرعية )١٥٠(العادي، المدنية

                                                            
ويتســم القضــاء اإلســالمي يف البحــرين بتطبيقــه للمــذهبني الســين ". عة اإلســالمية مصــدر رئيســي للتشــريعالشــري" تــنص املــادة الثانيــة مــن دســتور مملكــة البحــرين علــى أن  ١٤٤

  .واجلعفري وذلك حبسب مذهب املدعي وقت رفع الدعوى
ريع كمصــدر أصــيل ويف حالــة عــدم مصــادر القاعــدة القانونيــة يف التشــ ٢٠٠١لســنة  ١٩حــددت املــادة األوىل مــن القــانون املــدين البحــريين الصــادر باملرســوم بقــانون رقــم  ١٤٥

حواهلــا، فـإذا مل يوجــد وجـود نـص حيكــم القاضـي مبقتضــى العـرف، فــإذا مل يوجـد حكــم مبقتضـى الشــريعة اإلسـالمية مســتهدياً بأصـلح األراء فيهــا بـالنظر لواقــع الـبالد وأ
  .حكم مبقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

يين بالنظام القانوين الربيطاين مـن واقـع تـاريخ القضـاء يف البحـرين، حيـث اختصـت سـلطة احلمايـة الربيطانيـة يف البحـرين بالفصـل يف مجيـع يأيت تأثر النظام القانوين البحر  ١٤٦
ني األجانـب ونظـام ، وكـان النظـام القضـائي يف ظـل احلمايـة الربيطانيـة ينقسـم إىل قضـاء حملـي للفصـل بـني البحـرينيني أو بيـنهم وبـ١٩٢٣القضايا املدنية، بدًء من عام 

  ١٨٦١قضائي بريطاين كامتياز ممنوح للرعايا الربيطانيني طبًقا التفاقية عام 
 ٦٥و  ٢٠٠٠لسـنة  ٢١و ١٩٩٩لسـنة  ٢١مت إدخال الكثري من التعديالت على قانون العقوبات احلـايل مـن خـالل سـبعة تعـديالت تشـريعية باملراسـيم بقـوانني أرقـام  ١٤٧

  .٢٠١٠لسنة  ٢٤و  ٢٠١٠لسنة  ١٦و  ٢٠٠٨لسنة  ١٤ و ٢٠٠٨لسنة  ٨و  ٢٠٠٦لسنة 
، مت إلغـاء قـانون العقـود وقـانون املخالفـات املدنيـة وقـانون تنظـيم ملكيـة الطبقـات والشـقق، راجـع ٢٠٠١لسنة  ١٩بصدور القانون املدين البحريين باملرسوم بقانون رقم  ١٤٨

  .٢، ص ٢٠١١لعدل والشئون اإلسالمية واألوقاف، يوليو دراسة حول النظام القانوين والقضائي ململكة البحرين، وزارة ا
ر املنازعـات اإلداريـة، رغم عدم وجود قضاء إداري تتواله جهة قضائية مستقلة كما هو احلال يف النظام القضـائي الفرنسـي واملصـري الـذي خيـتص فيـه جملـس الدولـة بنظـ ١٤٩

 -بـدائرة إداريـة  –اختصـاص احملكمـة الكـربى املدنيـة "قد نصت علـى  ٢٠٠٢لسنة  ٤٢رسوم بقانون رقم إال أن املادة السابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بامل
  .سواء تعلقت بالقرارات اإلدارية أو بالعقود اإلدارية أو باملنازعات املتعلقة باجلنسية واجلوازات واهلجرة" بالفصل يف املنازعات اإلدارية

، "حمـــاكم االســـتئناف العليـــا املدنيـــة"، مث "احملـــاكم الكـــربى املدنيـــة"، مث "احملـــاكم الصـــغرى"م املدنيـــة إىل أربـــع مســـتويات، بـــدًء مــن يقســم قـــانون الســـلطة القضـــائية احملـــاك ١٥٠
إىل منازعـــات  وتنظــر هـــذه احملــاكم مجيــع القضــايا املدنيـــة واجلنائيــة واإلداريــة، باإلضــافة. ، وهـــي أعلــى حمكمــة ضــمن تسلســـل احملــاكم املدنيــة"حمكمــة التمييــز"وأخــرياً، 

  .األحوال الشخصية لغري املسلمني
وتؤلــف كــل " احملكمــة الصــغرى الشــرعية"و " احملكمــة الكــربى الشــرعية"و" حمكمــة االســتئناف العليــا الشــرعية" ثالثــة مســتويات هــي " حمــاكم القضــاء الشــرعي"تتضــمن ١٥١

وختــتص بالفصــل يف مســائل األحــوال الشخصــية للمســلمني فيمــا عــدا املنازعــات املتعلقــة " الــدائرة الشــرعية اجلعفريــة"و " الــدائرة الشــرعية الســنية"حمكمــة مــن دائــرتني، 
  .بأصول الرتكة وتصفيتها حيث ختتص بنظرها احملكمة املدنية املختصة نوعياً 

قوة الدفاع واحلرس الوطين واألمـن العـام، وال ميتـد من الدستور البحريين باجلرائم العسكرية اليت تقع من أفراد  ١٠٥يتحدد اختصاص احملاكم العسكرية وفقاً لنص املادة  ١٥٢
مـن قـانون العقوبـات العسـكري الصـادر باملرسـوم  ٣٥وتضـم احملـاكم العسـكرية وفًقـا للمـادة . إىل غريهم إال عند إعالن األحكام العرفية ويف احلدود اليت يقررها القـانون

احملــاكم "و" احملــاكم العســكرية الكــربى"، ويليهــا "حمكمــة االســتئناف العســكرية العليــا"لــى قمتهــا، ، أربعــة مســتويات مــن احملــاكم يــأيت ع٢٠٠٢لســنة  ٣٤بقــانون رقــم 
  " احملاكم العسكرية اخلاصة"و" العسكرية الصغرى
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على رأس الجهاز القضائي مجلس  ويأتي. )١٥٣(يطلق عليه المحاكم العسكرية في وزارة الداخلية
تولى شئون ييشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي األجهزة المعاونة و  )١٥٤(أعلى للقضاء

تختص بالفصل في مدى  )١٥٥(كما توجد محكمة دستورية عليا. القضاة وأعضاء النيابة العامة
ي وتعمل على توحيد دستورية القوانين، ومحكمة تمييز تعد الدرجة األخيرة من درجات التقاض

 .التطبيق القضائي بين المحاكم بمختلف درجاتها

وكان القضاء اإلسالمي هو أول صور القضاء الذي عرفته البحرين حتى تأسيس أول محكمة 
  .)١٥٦(١٩٢٢فبراير عام  ١٦نظامية في البحرين في 

لى الجوانب ذات وفيما يلي نعرض ألهم مالمح النظام القانوني والقضائي للبحرين، مع التركيز ع -١٠٢
، وخاصة فيما يتعلق ٢٠١١ ومارسالصلة بتقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث فبراير 

بااللتزامات الدولية لمملكة البحرين في مجال حقوق اإلنسان، ومرتبتها القانونية وما يتعلق بالنظام 
جهات الضبط القانوني واإلجرائي للتعامل مع الجرائم من حيث القوانين الواجبة التطبيق و 

القضائي وسلطة االدعاء العام واختصاص المحاكم مع إبراز خصوصية وضع مملكة البحرين في 
، مع إلقاء ٢٠١١لسنة  ١٨ظل إعالن حالة السالمة الوطنية بمقتضى المرسوم الملكي رقم 

 .الضوء على نطاق هذا المرسوم ومحتواه وكيفية تطبيقه بصورة عملية في مملكة البحرين

  :االلتزامات الدولية لمملكة البحرين في مجال حقوق اإلنسان والمركز القانوني ثانياً 
العديد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية واإلقليمية المتعلقة بحقوق إلى انضمت البحرين  -١٠٣

العهد : اإلنسان، وصدر في شأنها مجموعة من المراسيم بقوانين، وتضم قائمة هذه االتفاقيات
، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية )١٥٧(المدنية والسياسيةالدولي للحقوق 

                                                            
ــا املــواد مــن  ١٥٣ قــانون قــوات األمــن العــام  مــن ٢مكــرر  ٩٠إىل  ٨٠راجــع يف اختصــاص إدارة الشــئون القانونيــة واحملــاكم العســكرية يف وزارة الداخليــة، وأســلوب العمــل 

  .٢٠٠٢لسنة  ٣٧واملعدل باملرسوم لقانون رقم  ١٩٨٢لسنة  ٣الصادر باملرسوم بقانون رقم 
بابـاً  ٢٠٠٢لسـنة  ٤٢، قبـل أن خيصـص قـانون السـلطة القضـائية الصـادر بالقـانون رقـم ٢٠٠٠لسـنة  ١٩مت إنشاء اجمللس األعلى للقضاء مبقتضي املرسوم بقانون رقـم  ١٥٤

مـن الدسـتور، وخيـتص اجمللـس باإلشـراف علـى سـري العمـل يف احملـاكم ويف األجهـزة املعاونـة،  ) ح( ٣٣ويـرأس جاللـة امللـك اجمللـس تطبيًقـا حلكـم املـادة . بـاجمللسخاصاً 
  .قوانني املتعلقة بالقضاء والنيابةكما خيتص بكل ما يتعلق بأمور القضاة وأعضاء النيابة من شئون ومنها اقرتاح تعيينهم وترقيتهم، ويبدي الرأي يف مشروعات ال

، باعتبارهـا هيئـة قضـائية ٢٠٠٢لسـنة  ١٧من دسـتور مملكـة البحـرين املعـدل، مت إنشـاء احملكمـة الدسـتورية العليـا مبقتضـي املرسـوم بقـانون رقـم  ١٠٦تنفيًذا حلكم املادة  ١٥٥
ائية السابقة بطلب من جاللة امللك والالحقة بطلب من رئيس جملس الـوزراء أو مـن رئـيس مستقلة ختتص بالفصل يف دستورية القوانني واللوائح يف صوريت الرقابة القض

  .جملس الشورى أو جملس النواب أو باإلحالة من حمكمة املوضوع أو بالدفع الفرعي من أحد اخلصوم
  .٢، ص ٢٠١١مية واألوقاف، يوليو النظام القضائي والنظام القانوين مبملكة البحرين، تقرير مقدم من وزارة العدل والشئون اإلسال ١٥٦
، ومت التصــديق علــى االنضــمام وصــدر يف شــأنه املرســوم بقــانون رقــم ٢٠٠٦ســبتمرب  ٢٠انضــمت البحــرين إىل العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية بتــاريخ  ١٥٧

من العهد الـدويل، حبيـث يكـون تطبيقهـا يف حـدود  ٢٣و ١٨و ٣واد التحفظ األول يتعلق بتطبيق أحكام امل. وقد سجلت البحرين ثالثة حتفظات. ٢٠٠٦لسنة  ٥٦
مـن الدسـتور، واملتعلقتـان باعتبـار الشـريعة اإلسـالمية مصـدر رئيسـي للتشـريع وبـأن كفالـة املسـاواة بـني الرجـل  ٥من املادة ) ب(األحكام الواردة يف املادة الثانية والفقرة 

مـن العهـد الـدويل، مبـا ال خيـل حبـق البحـرين يف  ٩مـن املـادة  ٥أما التحفظ الثاين فيتعلـق بتفسـري أحكـام الفقـرة . إلسالميةواملرأة تكون دون اإلخالل بأحكام الشريعة ا
بكـون ويتعلـق الـتحفظ الثالـث . حتديد أسس وقواعد احلصول على التعويض املشار إليه يف هذه املادة، وهو التعويض املقرر لضحايا التوقيف أو االعتقال غـري القـانوين

مـن قـانون العقوبـات واخلاصـة باسـتثناء جـرائم أمـن الدولـة مـن جهـة الـداخل واخلـارج  ١٠من العهد الدويل تكون يف حدود حكم املـادة  ١٤من املادة  ٧تطبيق الفقرة 
ـائي وجرائم تقليـد األختـام والعالمـات وتزييـف العملـة وأوراق النقـد مـن قاعـدة عـدم جـواز إعـادة حماكمـة مـن سـبقت حماكمتـه أ مـام حمكمـة أجنبيـة صـدر عنهـا حكـم 
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، واتفاقية )١٥٩(، واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)١٥٨(والثقافية
، واتفاقية )١٦٠(مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة

، )١٦٢(، واتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل)١٦١(فة أشكال التمييز ضد المرأةالقضاء على كا
وكذلك فقد انضمت البحرين إلى عدد من . )١٦٣(ومجموعة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية

  .)١٦٤(اتفاقات حقوق اإلنسان اإلقليمية ومنها الميثاق العربي لحقوق اإلنسان

ات الدولية السابق اإلشارة يحكم انضمامها لمجموعة االتفاقوتجدر اإلشارة إلى أن مملكة البحرين، ب - ١٠٤
إليها، فإنها تكون ملزمة بكفالة احترام وحماية حقوق اإلنسان لجميع المقيمين على أراضيها من 

ويمتد التزام مملكة البحرين . المواطنين واألجانب، دون أي تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة
                                                                                                                                            

وتعــد أحكــام العهـد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية جــزًءا مــن القواعــد القانونيــة الواجبــة . بـالرباءة أو باإلدانــة واســتوىف احملكــوم عليــه جــزاءه أو ســقط بالتقــادم
املبحــث األول اخلــاص حبــاالت القتــل النامجــة عــن األحــداث، واملبحــث الثــاين  –فصــل الســادس ال هــذا التقريــر يف التطبيــق والــيت ســوف يــتم اإلشــارة إليهــا تفصــيالً يف

ة املوقــوفني، واملبحــث اخلــاص باالســتخدام املفــرط للقــوة ومبــدى قانونيــة إجــراءات القــبض والتوقيــف وبضــمانات احملاكمــة املنصــفة، واملبحــث الرابــع اخلــاص بســوء معاملــ
دم دور العبادة –والفصل السابع  السادس اخلاص باالختفاء القسري،   UNTS 171, 16 December 1966 999 .املبحث األول اخلاص 

، ومت التصـــديق علـــى االنضـــمام وصـــدر يف شـــأنه ٢٠٠٧ســـبتمرب  ٢٧انضـــمت البحـــرين إىل العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة  بتـــاريخ  ١٥٨
مــن العهـــد مبــا ميــنح البحــرين احلــق يف حظـــر  ٨مــن املــادة  ١مــن الفقــرة ) د(وقــد ســـجلت البحــرين حتفظًــا علــى تطبيــق البنـــد . ٢٠٠٧لســنة  ١٠املرســوم بقــانون رقــم 

اإلشـارة وتعد أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية جـزًءا مـن القواعـد القانونيـة الواجبـة التطبيـق والـيت سـوف يـتم . اإلضراب يف املناطق احليوية
م مـن املـنح  –إليها تفصيًال يف الفصل السابع  ـاء التعسـفي لعقـود العمـل، واملبحـث الثالـث اخلـاص بوقـف الطـالب عـن الدراسـة أو حرمـا املبحـث الثـاين اخلـاص باإل

  .UNTS 3, 16 December 1966 993الدراسية، 
، ومت التصــديق علــى االنضــمام وصــدر يف شــأنه املرســوم ١٩٩٠مــارس  ٢٧تمييــز العنصــري بتــاريخ انضــمت البحــرين إىل االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال ال ١٥٩

وتعـد أحكـام االتفاقيـة جـزء مـن القواعـد . يف شـأن اختصـاص حمكمـة العـدل الدوليـة ٢٢، وقـد سـجلت البحـرين حتفظـاً علـى تطبيـق املـادة ١٩٩٠لسنة  ٨بقانون رقم 
ـاء التعسـفي لعالقـة العمـل،  –حقـاً يف الفصـل السـابع الواجبـة التطبيـق والـيت سـوف يشـار هلـا ال  UNTS 195, 7 March 660املبحـث الثـاين اخلـاص باال

1966.  
، ومت التصــديق علــى االنضــمام ١٩٩٨مــارس  ٦انضــمت البحــرين إىل اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب  وغــريه مــن ضــروب املعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة بتــاريخ  ١٦٠

، واقتصـر حتفـظ البحـرين علـى عـدم االلتـزام بأحكـام الفقـرة األوىل ١٩٩٩لسـنة  ٣٤واملعـدل باملرسـوم بقـانون رقـم  ١٩٩٨لسـنة  ٤شأنه املرسوم بقانون رقـم  وصدر يف
أكثـر مـن األطـراف يف شـأن تفسـري أو من االتفاقية واخلاصة بقواعد التسوية والتحكيم واللجوء حملكمة العدل الدولية يف حالة وجود نزاع بـني دولتـني أو  ٣٠من املادة 

املبحـث الرابـع اخلـاص  –وتعـد أحكـام االتفاقيـة جـزء مـن القواعـد الواجبـة التطبيـق والـيت سـوف يـتم تناوهلـا الحقـا يف الفصـل السـادس . تنفيذ أي مـن أحكـام االتفاقيـة
  .UNTS 85, 10 December 1984 1465بسوء معاملة املوقوفني 

، ومت التصـديق علـى االنضـمام وصـدر يف شـأنه املرسـوم بقـانون رقـم ٢٠٠٢يونيـو  ١٨اقية القضاء علـى كافـة أشـكال التمييـز ضـد املـرأة بتـاريخ انضمت البحرين إىل اتف ١٦١
ا على املادة . ٢٠٠٢لسنة  ٥ مـن املـادة ) ٤(و البنـد  ٩مـن املـادة ) ٢(مبا يضمن تنفيـذها يف حـدود أحكـام الشـريعة اإلسـالمية والبـد  ٢وقد سجلت البحرين حتفظا
وتعــد أحكــام االتفاقيــة جــزء مــن القواعــد الواجبــة التطبيــق والــيت ســوف يــتم . ٢٩مــن املــادة ) ١(فيمــا يتعــارض مــع أحكــام الشــريعة اإلســالمية والبنــد  ١٦و املــادة  ١٥

 UNTS 13, 18 1249مـة إجـراءات القـبض، املبحـث الثالـث اخلـاص مبعاملـة املـرأة والطفـل لـدى مناقشـة قانونيـة ومالئ –تناوهلـا الحقـا يف الفصـل السـادس 
December 1979.  

لســـنة  ١٦، ومت التصـــديق علـــى االنضـــمام وصـــدر يف شـــأنه املرســـوم بقـــانون رقـــم ١٩٩٠فربايـــر  ١٣انضـــمت البحـــرين إىل اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة حلقـــوق الطفـــل بتـــاريخ ١٦٢
وتعــد أحكــام االتفاقيــة جــزء مــن القواعــد الواجبــة . ٢٠٠٤ســبتمرب  ٢١إلضــافيني  يف وقــد انضــمت البحــرين كــذلك للربوتوكــولني ا. ٢٠٠٠لســنة  ٨، والقــانون ١٩٩٠

 UNTS 3, 20 1577التطبيـق والـيت سـوف يـتم اإلشـارة هلـا الحقـا يف اجلـزء اخلـاص مبعاملـة املـرأة والطفـل لـدى مناقشـة قانونيـة ومالئمـة إجـراءات القـبض، 
Nov 1989..  

بشـأن تفتـيش العمـل يف الصـناعة والتجـارة  ٨١بشـأن العمـل اجلـربي ورقـم  ٢٩ان الراحة األسـبوعية يف املنشـات الصـناعية ورقـم بش ١٤وميكن التمثيل باالتفاقيات رقم  ١٦٣
ا املرســوم بقــانون رقــم  ٨٩ورقــم   بشــأن احلريــة النقابيــة ومحايــة ٩٨و ٨٧، واالتفاقيــة رقــم ١٩٨١لســنة  ٥بشــأن تشــغيل النســاء يف الصــناعة لــيالً ومجيعهــا صــدر يف شــأ

بشـأن  ١٠٥بشأن املساواة يف األجور بني الرجال والنساء لذات القيمـة مـن العمـل واالتفاقيـة رقـم  ١٠٠حق التنظيم، وحق التنظيم واملفاوضة اجلماعية واالتفاقية رقم 
ا املرسـوم بقـانون رقـم ١١١إلغاء العمل اجلـربي و االتفاقيـة رقـم  يف شـأن  ١٣٨، واالتفاقيـة رقـم ٢٠٠٠لسـنة  ١١ بشـأن التمييـز يف االسـتخدام واملهنـة وصـدر يف شـأ

ا املرسـوم بقـانون رقـم  ١٥٩احلد األدىن لسن الدخول إىل العمل واالتفاقية رقم  ، واالتفاقيـة ١٩٩٩لسـنة  ١٧اخلاصة بالتأهيل املهين والعمالة للمعاقني وصـدر يف شـأ
ا املرســوم بقــانون رقــم بشــأن حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال واإلجــراءات الفوريــة للقضــا ١٨٢رقــم  وتعــد أحكــام تلــك . ٢٠٠١لســنة  ٢٠ء عليهــا وصــدر يف شــأ

اء القسري لعالقة العمل   .االتفاقيات جزء من القواعد الواجبة التطبيق واليت سوف يتم اإلشارة هلا الحقا يف اجلزء اخلاص باإل
  .ق العريب حلقوق اإلنسانباالنضمام إىل امليثا ٢٠٠٦لسنة  ٧أصدرت البحرين املرسوم بقانون رقم  ١٦٤



واألجھزة الحكومية المسئولة عن تطبيقه ٢٠١١فبراير ومارس  ثنظرة على النظام القانوني الحاكم أثناء أحدا  
 

٦٦
 

ليات إصالح الضرر المادي آوسائل التعويض الفاعل و في كفالة اجبها في هذا الخصوص ليشمل و 
وفي هذا اإلطار تظل البحرين مسئولة عن القيام بتحقيقات جادة . والمعنوي لكل من انتهكت حقوقه

 .)١٦٥(تجاه االدعاءات بوجود انتهاكات لحقوق اإلنسان وعن مساءلة من يثبت تورطه في ذلك

لسنة  ١٨ي إطار إصدار مملكة البحرين للمرسوم الملكي رقم كما تجدر اإلشارة إلى أنه ف -١٠٥
إحدى حالتي إعالن حالة الطوارئ وفقًا لدستور  يبإعالن حالة السالمة الوطنية، وه  ٢٠١١

من العهد  ٤، فإنه يجب التأكيد على التزام مملكة البحرين بأحكام المادة )١٦٦(مملكة البحرين
سية والخاصة بتحديد مفهوم حالة الطوارئ والضوابط الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا

تلك الحالة إلعالن عدم التقيد ببعض إلى الواجب على الدول االلتزام بها في حالة االستناد 
، فقد أودعت البحرين عدم تقيدها بالمواد )١٦٧(االلتزامات المترتبة على االنضمام للعهد الدولي

دولي للحقوق المدنية والسياسية لدى األمين من العهد ال ٢٢و ٢١و ١٩و ١٧و ١٣و ١٢و ٩
تم إعالن حالة السالمة الوطنية أن بالرغم من  ٢٠١١أبريل  ٢٨العام لألمم المتحدة بتاريخ 

 ٢٠١١.١٦٨مارس  ١٥بتاريخ 

من دستور مملكة البحرين المعدل طريقة وإجراءات إبرام المعاهدات  ٣٧وقد حددت المادة  -١٠٦
واعد القانونية، فنصت على أن للمعاهدات قوة القانون، بمجرد وحددت مرتبتها في سلم تدرج الق

 .)١٦٩(التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية

  :القضاء الجنائي واالدعاء العام في البحرين: ثالثاً 
يقوم النظام القضائي الجنائي في البحرين على احترام مبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة لجميع  -١٠٧

حيث تختص المحاكم الصغرى بنظر الجنح والمخالفات في . أيًا كانت جسامتهاالجرائم الجنائية 
أما . المرحلة األولى للتقاضي وتختص المحكمة الكبرى الجنائية بالنظر فيها في مرحلة االستئناف

                                                            
يف شأن االلتزامات القانونية العامة الواقعة على عـاتق الـدول املوقعـة علـى العهـد الـدويل، الفقـرات مـن  ٣١/٢٠٠٤راجع التعليق العام للجنة املعنية حبقوق اإلنسان رقم  ١٦٥

ات اجلســيمة لقــانون حقــوق اإلنســان الــدويل وللقــانون الــدويل اإلنســاين، قــرار وراجــع أيضــاً املبــادئ والتعليمــات العامــة يف شــأن تعــويض ضــحايا االنتهاكــ. ١٩إىل  ١٥
  .٢٠٠٥ديسمرب  ١٦يف  ٦٠/١٤٧اجلمعية العامة رقم 

  .راجع فيما يلي اجلزء اخلاص بنطاق وحمتوى األمر امللكي بإعالن حالة السالمة الوطنية ١٦٦
   ..٢٠٠١/ ٢٩عنية حبقوق اإلنسان رقم من العهد الدويل للجنة امل ٤راجع التعليق العام على املادة  ١٦٧
، UN Doc. C.N.261.2011.TREATIES-5وثيقة األمم املتحدة رقم  –إخطار باإليداع  –) ٣- ٤(اإلخطار مبوجب املادة : مملكة البحرين  ١٦٨
، تاريخ treaties.un.org/doc/Publication/CN/2011/CN.261.2011-Eng.pdf: ، وهي متاحة على الرابط التايل٢٠١١أبريل  ٢٨بتاريخ 
  .٢٠١١نوفمرب  ١٩: الدخول

ــا الطبيعيــة أو حبقــوق أقامــت تلــك املــادة تفرقــة يف آليــة اإلصــدار بــني عمــوم املعاهــدات وبــني معاهــدات الصــلح والتحــالف، واملعاهــدات املتعلقــة بأراضــي الدولــة أو ث ١٦٩ روا
املالحـة واإلقامــة، واملعاهــدات الـيت حتمــل الدولـة شــيًئا مــن النفقـات غــري الـواردة يف امليزانيــة أو الــيت السـيادة أو حقــوق املـواطنني العامــة أو اخلاصــة، ومعاهـدات التجــارة و 

وأوجــب الدســتور عرضــها فــوراً علــى . حيــث أنــاط الدســتور بامللــك ســلطات إبــرام عمــوم املعاهــدات وذلــك مــن خــالل إصــدار مرســوم. تتضـمن تعــديالً لقــوانني البحــرين
 شــفوعة مبــا يناســب مــن البيــان، وقــرر الدســتور أن لعمــوم املعاهــدات قــوة القــانون مــن تــاريخ نشــرها يف اجلريــدة الرمسيــة بعــد إبرامهــا والتصــديقجملســي الشــورى والنــواب م

  .أما املعاهدات األخرى السالف اإلشارة إليها فيجب لنفاذها أن تصدر بقانون، دون اإلخالل بشرط النشر يف اجلريدة الرمسية. عليها



   تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
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الجنايات فتختص المحكمة الجنائية الكبرى بالفصل فيها في أول درجة وتنظر محكمة 
 . )١٧٠(ة االستئناف فيهااالستئناف العليا الجنائي

وفي جميع األحوال يجوز الطعن أمام محكمة التمييز في األحكام االستئنافية الصادرة في مواد  -١٠٨
وتعتبر األحكام الصادرة بعقوبة اإلعدام . )١٧١(الجنح والجنايات الصادرة من درجة التقاضي الثانية

التي أصدرت الحكم إرسال القضية مطعونًا فيها بقوة القانون أمام محكمة التمييز وعلى المحكمة 
 .)١٧٢(إلى المكتب الفني لدى محكمة التمييز

بوصفها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية،  )١٧٣(وينظم قانون السلطة القضائية النيابة العامة - ١٠٩
يترأسها نائب عام وهي صاحبة الحق األصيل في تحريك الدعوى الجنائية، وصاحبة االختصاص الوحيد 

وهي القائمة على أعمال التحقيق واالتهام والمسئولة عن اإلشراف على السجون وعلى  )١٧٤(بمباشرتها
 .ويتبع أعضاؤها المجلس األعلى للقضاء. )١٧٥(غيرها من أماكن تنفيذ األحكام الجنائية

  الضمانات اإلجرائية  في النظام الجنائي البحريني: رابًعا
تكفل حماية دستورية لبعض من  يضم دستور مملكة البحرين مجموعة من النصوص التي -١١٠

يتمثل أهمها في األحكام الخاصة  بضمانات . الضمانات واألحكام الخاصة باإلجراءات الجنائية
، )١٧٦(تنظيم القبض والتوقيف والحبس والتفتيش وتحديد اإلقامة وتقييد الحرية في اإلقامة والتنقل

والمعاملة الحاطة بالكرامة وبطالن  وبالحماية من كافة صور التعذيب المادي والمعنوي واإلغراء
، وبافتراض )١٧٨(، وبحظر إيذاء المتهم جسمانًيا أو معنوياً )١٧٧(األقوال واالعترافات الناجمة عنها

براءة المتهم وضمانات المحاكمة القانونية المنصفة، وبالحق في التقاضي وحق المتهم في جناية 
لها وتفتيشها بغير إذن أهلها في الحاالت ، وبحرمة المساكن وضوابط دخو )١٧٩(باالستعانة بمحام

، وبحرية وسرية المراسالت بكافة أنواعها وضوابط إفشاء )١٨٠(االستثنائية وللضرورة القصوى
 .)١٨١(السرية

                                                            
  .من قانون اإلجراءات اجلنائية ١٨١م املادة راجع حك ١٧٠
  .١٩٨٩لسنة  ٨من قانون حمكمة التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقم  ٢٧راجع حكم املادة  ١٧١
  من قانون حمكمة التمييز ٤٠راجع املادة  ١٧٢
وكانــت مهمــة . ب ٢٠٠٢لســنة  ٤٦ئيــة الصــادر باملرســوم بقــانون رقــم مت إنشــاء النيابــة العامــة لتتــوىل مهمــة اإلدعــاء العــام يف البحــرين مبوجــب قــانون اإلجــراءات اجلنا ١٧٣

  .اإلدعاء العام قبل صدور هذا القانون من اختصاص إدارة اإلدعاء العام التابعة لوزارة الداخلية
اإلدعــاء املباشــر أمــام احملــاكم اجلنائيــة يف بعــض  يف الوقــت الــذي تعتــرب فيــه النيابــة العامــة املخــتص األصــيل بتحريــك الــدعوى اجلنائيــة، يظــل احلــق للمضــرور مــن اجلرميــة يف١٧٤

  .أنواع اجلنح اليت حيددها القانون
  .وتعديالته ٢٠٠٢لسنة  ٤٢من قانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم بقانون رقم  ٥٦و  ٥٠و  ٤٩راجع أحكام املواد  ١٧٥
  .من دستور مملكة البحرين) ب(و ) أ( ١٩راجع املادتان رقمي  ١٧٦
  .من دستور مملكة البحرين) د( ١٩دة راجع املا١٧٧
  .من دستور مملكة البحرين) د( ٢٠و ) د( ١٩راجع املادتان رقمي  ١٧٨
  .من دستور مملكة البحرين  ٢٠راجع املادة رقم  ١٧٩
  .من دستور مملكة البحرين ٢٥راجع املادة رقم  ١٨٠
  .من دستور مملكة البحرين ٢٦راجع املادة رقم  ١٨١
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، إجراءات ٢٠٠٢لسنة  ٤٦وينظم قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  -١١١
حلة جمع االستدالالت مرورًا بمرحلة التحقيق الدعوى الجنائية بمراحلها المختلفة بدًء من مر 

بمعرفة النيابة العامة أو بواسطة قاضي التحقيق ومرحلة المحاكمة وانتهاًء بمرحلة الطعن في 
وتعتبر أحكام قانون اإلجراءات . كما ينظم إجراءات تنفيذ العقوبات المقضي بها. األحكام

ت التي يجب اتخاذها في مواجهة الجرائم الجنائية الجنائية الشريعة العامة بالنسبة لكافة اإلجراءا
المدنية والعسكرية، في األوقات العادية و في أثناء إعالن حالة السالمة  )١٨٢(بمختلف أنواعها

وال يجوز الخروج عن تلك األحكام إال بنص صريح في . الوطنية أو حالة إعالن األحكام العرفية
اص أو استثنائي يتولى تنظيم جانب من اإلجراءات وقد يكون ذلك بمقتضي قانون خ. قانون أخر
 )١٨٥(وفي قانون األحكام العرفية )١٨٤(، كما هو الحال في قانون العقوبات العسكري)١٨٣(الجنائية

 .وفي المرسوم الملكي بإعالن حالة السالمة الوطنية

  :عمال الضبطية القضائية في البحرينأالضبط القضائي والرقابة القضائية على : خامًسا
يمكن حصر القوانين التي يُناط بها تحديد من تثبت له صفة الضبطية القضائية و تحديد نطاق  -١١٢

لتهم تأديبيًا وجنائياً، في ءالتبعية واإلشراف القضائي على عمل مأموري الضبط القضائي ومسا
ألمن وقانون قوات ا ،األوقات العادية، في قوانين اإلجراءات الجنائية، وقانون العقوبات العسكرية

  . ومرسوم إنشاء جهاز األمن الوطني ،العام

 :جميع القوانين سالفة الذكر كانت سارية أثناء الفترة التي أجرت اللجنة التحقيقات بشأنها، وبيانها كما يأتيو  -١١٣

 :قانون اإلجراءات الجنائية) أ(
 ٤٥ادة صفة مأمور الضبط القضائي في الم محدد قانون اإلجراءات الجنائية في البحرين من له -١١٤

 :منه، وقسمهم إلى ثالث طوائف، وهي

وتشمل كل من له سلطة الضبط القضائي لجميع أنواع الجرائم ولكنه مقيد بالنطاق : الطائفة األولى
وتضم هذه الطائفة، أعضاء النيابة العامة، وضباط وضباط . ته لعملهمارسالمكاني لم

 يوالمطارات ومفتشالصف وأفراد قوات األمن العام، وحرس الحدود والمواني 
  . نيالجمارك والمحافظ

                                                            
  .٢٠٠٢لسنة  ٤٦نون اإلجراءات اجلنائية الصادر باملرسوم بقانون رقم من قا ١راجع املادة رقم  ١٨٢
  .أدين مرتبة من القانون على سبيل املثال، وهو ما يعين عدم جواز اخلروج على أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية مبقتضى الئحة أو قرار إداري أو أي أداة قانونية ١٨٣
  .٢٠٠٢لسنة  ٣٤كري الصادر مبرسوم بقانون رقم من قانون العقوبات العس ١راجع نص املادة  ١٨٤
  .بشأن األحكام العرفية ١٩٨١لسنة  ٢٧من املرسوم بقانون رقم  ٩راجع نص املادة  ١٨٥
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وتضــم هــذه الطائفـــة . وتشــمل كـــل مــن لــه ســلطة الضـــبط القضــائي لنــوع معــين مـــن الجــرائم: الطائفــة الثانيــة 
  . مأموري الضبط الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص

المراسيم أو القرارات صفة الضبطية القضائية،  وتشمل كل من تمنحه القوانين أو: الطائفة الثالثة 
بمثابة قرار صادر من وزير العدل ) قانون أو مرسوم أو قرار(وتعتبر أداة المنح 

  .باالتفاق مع الوزير المختص

حيث نص القضائي وقد نظم قانون اإلجراءات الجنائية  التبعية واإلشراف على مأموري الضبط  -١١٥
عمال أالقضائي تابعين للنائب العام وخاضعين إلشرافه فيما يتعلق بالضبط  ويكون مأمور "  هعلى أن
وهي تبعية إدارية وفنية بالنسبة ألعضاء النيابة العامة، وتبعية فنية فقط فيما يخص  )١٨٦("وظائفهم

للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة "غيرهم ممن لهم صفة مأموري الضبط، حيث يكون 
وفي جميع " منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ومساءلته تأديبياً  النظر في أمر كل من تقع

أما التبعية اإلدارية ومقتضيات . )١٨٧(األحوال يظل للنائب العام حق رفع الدعوى الجنائية
المساءلة التأديبية أو الجنائية فتنظمها القوانين التي تنظم قواعد وأحكام العمل في الجهات التي 

يبين من ذلك أن واجب اإلشراف الفني على عمل مأموري و . لضبط القضائيو ايتبعها مأمور 
الضبط القضائي، أيا كانت الجهة التي يتبعونها يكون من اختصاص النائب العام، ما لم ينص 

 .على خالف ذلكآخر قانون 

من قانون اإلجراءات  ٦٣فقد نصت المادة  ،)١٨٨(أما في شأن الحق في التفتيش على السجون -١١٦
لكل من رئيس محكمة االستئناف العليا المدنية ورئيس المحكمة الكبرى " ية على أن الجنائ

المدنية وقضاة تنفيذ العقاب وأعضاء النيابة العامة في أي وقت تفتيش السجون للتأكد من عدم 
وجود محبوس بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس 

 ".صورًا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أية شكوى يريد أن يبديها لهم وأن يأخذوا

  :قانون العقوبات العسكري) ب(
من  ٢٠٠٢لسنة  ٣٤من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم  ٣١حددت المادة  - ١١٧

) ٢(بة العسكرية، النيا) ١: (لهم صفة الضبط القضائي في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، وهم
الضباط ) ٤(ضباط وأفراد األمن العسكري واالستخبارات بقوة دفاع البحرين، ) ٣(الشرطة العسكرية، 

                                                            
  .من قانون اإلجراءات اجلنائية ٤٤راجع الفقرة األوىل من نص املادة  ١٨٦
  .من قانون اإلجراءات اجلنائية ٤٤راجع نص الفقرة الثانية من املادة  ١٨٧
من قانون اإلجراءات اجلنائية، األماكن اليت ُختصـص لالحتفـاظ بكـل مـن يـتم تقييـد حريتـه تنفيـذاً ألمـر قـبض أو توقيـف  ٦٣قصد مبصطلح السجون يف حكم املادة وي ١٨٨

  أو حبس أو حلكم قضائي
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التابعون األفراد ) ٥(المخولون من جانب القائد العام لقوة دفاع البحرين للقيام بمهام الضبط القضائي، 
 . التشريعات الخاصة والقرارات األخرى سلطة الضبط القضائي بموجبالممنوحون لقوة دفاع البحرين 

منه بأن حدود صالحيات مأموري الضبط القضائي العسكري هي ذات الحدود  ٣٢كما أفادت المادة  - ١١٨
المقررة في القانون، وهو ما يمكن تفسيره بقانون اإلجراءات الجنائية باعتباره الشريعة العامة في مجال 

وتجب اإلشارة إلى أن . نون العقوبات العسكري نص خاصالمالحقة الجنائية، وذلك ما لم يتضمن قا
النيابة العسكرية، باإلضافة إلى  مارست"من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن  ٢١المادة 

االختصاصات المخولة لها وفق أحكام هذا القانون، الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة 
وهو ما يعني خضوع . )١٨٩(”ق في مجال تطبيق أحكام هذا القانونوللقضاة المنتدبين لمباشرة التحقي

مأموري الضبط العسكري لتبعية وإشراف النيابة العسكرية، كما يعني حق النيابة العسكرية في التفتيش 
على أماكن احتجاز المقبوض عليهم والموقوفين أو المحبوسين من الخاضعين ألحكام هذا القانون 

 .عقوبات العسكريبمقتضى أحكام قانون ال

من قانون العقوبات العسكري، يكون للمحاكم العسكرية اختصاص في حالة  ١٠٥ووفقًا للمادة  - ١١٩
المرفوعة ضد ضباط قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات األمن " الجرائم العسكرية"دعاوى 

. األحكام العرفيةالعام، وال يجوز مثول الشخصيات المدنية أمام تلك المحاكم إال في حالة تطبيق 
ووفقًا للقانون الجنائي العسكري، يمتد االختصاص الموضوعي للمحاكم العسكرية التابعة لقوة دفاع 
البحرين ليشمل جميع الجرائم المنصوص عليها وفقًا للقانون الجنائي العسكري والجرائم المنصوص 

. ون الجنائي العسكريللقانخاضعون عليها بموجب أي تشريع خاص آخر عندما يرتكبها أشخاص 
ويكون االختصاص الموضوعي محدودًا على كل من األفراد العسكريين والموظفين المدنيين واالحتياط 
واألفراد الذين يدرسون بالخارج بقوة دفاع البحرين، واألسرى والقوات األجنبية المستقرة 

 .)١٩٠(بالبحرين

  :قانون قوات األمن العام) ج( 
من قانون  ٤٤العام صفة الضبطية القضائية من نص المادة  يكتسب أعضاء قوات األمن -١٢٠

ومع ذلك فقد منحت أحكام الباب الرابع من قانون نظام قوات األمن العام . اإلجراءات الجنائية
لسنة  ٣٧والمعدلة بمقتضى المرسوم بقانون رقم  ١٩٨٢لسنة  ٣مرسوم بقانون رقم الالصادر ب

                                                            
أفـراد قـوة الـدفاع واحلـرس الـوطين واألمـن العـام، وال ميتـد إىل  من الدستور باجلرائم العسكرية اليت تقـع مـن ١٠٥يتحدد اختصاص القضاء العسكري وفًقا ألحكام املادة  ١٨٩

وقــد حــددت املــادة الثالثــة عشــرة مــن قــانون العقوبــات العســكري  نطــاق اختصــاص . غــريهم إال عنــد إعــالن األحكــام العرفيــة، وذلــك يف احلــدود الــيت حيــددها القــانون
ل شـــخص خاضـــع ألحكـــام هـــذا القـــانون ارتكـــب إحـــدى اجلـــرائم املنصـــوص عليهـــا يف قـــانون كـــ" القضـــاء العســـكري حيـــث عرفـــت مرتكـــب اجلرميـــة العســـكرية بكونـــه 

مـن ذات القـانون اختصـاص احملـاكم العسـكرية بالفصـل يف  ٤٦وقد أكدت املـادة ". العقوبات أو يف أي قانون أخر بصفته فاعالً أو شريًكا داخل اململكة أو خارجها
  .اضعون ألحكام هذا القانونالدعاوى اخلاصة باجلرائم اليت يرتكبها اخل

  .٢٠٠٢لسنة  ٣٤من املرسوم  بقانون رقم  ١٢املادة رقم  ١٩٠
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والجنائية ألعضاء قوات األمن العام إلدارة الشئون  ، االختصاص بالمساءلة التأديبية٢٠٠٢
تتعلق الحالة األولى . ، وذلك في حاالت ثالثة)١٩١(القانونية والمحاكم العسكرية بوزارة الداخلية

بمخالفة أحكام قانون نظام قوات األمن العام أو القرارات التي تصدر من وزير الداخلية أو 
العام، وبارتكاب الجرائم أو األعمال المحظورة في هذا التعليمات التي تصدر من مدير األمن 

القانون أو الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو السلوك المشين أو المظهر المخل بكرامة 
. وتتعلق الحالة الثانية بالجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري. الوظيفة

نصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر إذا وقعت وتشمل الحالة الثالثة الجرائم الم
من رجل األمن العام أثناء أو بسب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو أثناء ارتداء الزى الرسمي أو أثناء 

 . الحرس الوطني أوالتواجد في مقار أو وحدات أو ثكنات قوات األمن العام أو قوة الدفاع 

نونية والمحاكم العسكرية بوزارة الداخلية، بالتحقيق مع قوات األمن كما تختص إدارة الشئون القا -١٢١
العام، بناء على طلب من وزير الداخلية أو الرؤساء اإلداريين، وتختص بإبداء الرأي في شأن نتيجة 
التحقيق وبعرضها على وزير الداخلية أو على وكيل الوزارة أو من يفوضه بحسب األحوال إلصدار 

قبض أو التفتيش أو الحبس االحتياطي التي تصدر أثناء التحقيق وكذا قرار حفظ أي من قرارات ال
التحقيق أو االكتفاء بالجزاء التأديبي أو إصدار قرار اإلحالة للمحكمة العسكرية، أيًا كان نوع 

 .)١٩٢(الجريمة

سكرية من قانون قوات األمن العام بإدارة الشئون القانونية والمحاكم الع ٨٦وقد أناطت المادة  -١٢٢
بوزارة الداخلية اإلشراف على أماكن الحجز والحبس االحتياطي وتنفيذ العقوبة، وذلك في إطار 

ولم تحدد . تنظيم الباب الرابع لقانون قوات األمن العام للمحاكم العسكرية والجزاءات التأديبية
إدارة الشئون  هذه المادة نوع أماكن الحجز والحبس االحتياطي وتنفيذ العقوبة التي تشرف عليها

القانونية بوزارة الداخلية، ولم تقطع إذا كانت سلطاتها تتسع لتشمل كافة أنواع السجون وأماكن 
الحجز والحبس االحتياطي التابعة لوزارة الداخلية سواء كانت معدة الستقبال المدنيين المقبوض 

تختص النيابة العامة عليهم أو المحبوسين احتياطًيا على ذمة جرائم قانون العقوبات، والتي 
باإلشراف عليها بحسب قانون اإلجراءات الجنائية، كما سبقت اإلشارة، أو كانت معدة الستقبال 

ويمثل عدم التحديد المشار إليه خطورة كبرى قد يترتب عليه . )١٩٣(أعضاء قوات األمن العام
القبض والحجز صعوبة تحديد المسئولية عن التقصير في واجب اإلشراف والرقابة على مراكز 

                                                            
  .١٩٨٢لسنة  ٣من قانون نظام قوات األمن العام الصادر باملرسوم بقانون رقم  ٨٨راجع يف تشكيل احملاكم االنضباطية وإجراءات احملاكمات إمامها، املادة  ١٩١
  .ن نظام قوات األمن العام املشار إليهمن قانو  ٨٨و  ٨٦راجع نص املادتان  ١٩٢
مــن قــانون قــوات األمــن العــام يكــون تنفيــذ األمــر بتوقيــف عضــو قــوات األمــن وكــذلك تنفيــذ العقوبــات املقيــدة للحريــة الصــادرة حبقــه يف  ٢مكــرر  ٩٠وفًقــا لــنص املــادة   ١٩٣

  .أماكن خاصة تعد هلذا الغرض ويصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من وزير الداخلية
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والحبس االحتياطي، في األوقات العادية، وفي ظل إعالن حالة السالمة الوطنية على وجه 
 .الخصوص

وتشير المعلومات التي وردت إلى لجنة التقصي أنه من الناحية العملية يكون لكل من النائب العام  -١٢٣
ممنوحة لقوات األمن العام، ة أعمال الضبطية القضائية المارسسلطة اإلشراف على م ةوالنيابة العام

من أفراد قوات األمن العام قد ارتكب خرقًا أثناء  اوتفتيش مراكز االحتجاز، فإن ُوجد أن أيً 
ة سلطة الضبط القضائي، أو بمناسبة إدارة مراكز التوقيف، تكون إدارة الشؤون القانونية مارسم

نتهاكات واتخاذ اإلجراءات المسئولة عن إجراء التحقيق في تلك االهي والمحاكم العسكرية 
 .جنائية أو التأديبية ضد مرتكب المخالفة

  : المرسوم الملكي بإنشاء جھاز األمن الوطني) د( 
الدولة أمن ، ليحل محل قطاع ٢٠٠٢لسنة  ١٤جهاز األمن الوطني بمقتضي المرسوم رقم أُنشئ  -١٢٤

وأفراد وضباط صف تم منح ضباط  ٢٠٠٨وفي عام . )١٩٤(الذي كان تحت سلطة وزارة الداخلية
جهاز األمن الوطني صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الداخلة في اختصاص جهاز األمن 

قوات األمن وأفراد ،واعتبار أعضاء جهاز األمن الوطني في حكم ضباط وضباط صف )١٩٥(الوطني
يبية والجنائية العام وهو ما يعني سريان ذات القواعد المتعلقة بالتبعية والتحقيق والمساءلة التأد

 .)١٩٦(المقررة ألعضاء قوات األمن العام السالف اإلشارة إليها

 الخالصة ) ھـ(
يتضح من قراءة وتحليل األحكام والمراكز القانونية الخاصة بمن منحهم القانون البحريني صفة  -١٢٥

 :الضبطية القضائية مجموعة الحقائق واألحكام اآلتية

ويأتي في صدارتها قانون اإلجراءات الجنائية وقانون  تنوع مصادر منح صفة الضبطية القضائية  -أ 
 .العقوبات العسكرية وقانون نظام قوات األمن العام ومرسوم إنشاء جهاز األمن الوطني

قانون اإلجراءات الجنائية بمثابة الشريعة العامة في شأن تحديد في اعتبار األحكام الواردة    - ب 
 .قوانين الخاصة على خالف ذلكصالحيات مأمور الضبط القضائي ما لم تنص ال

                                                            
  .راجع اجلزء التايل اخلاص بدور ومسئولية جهاز األمن الوطين ١٩٤
  .٢٠٠٢لسنة  ١٤بتعديل بعض أحكام املرسوم رقم  ٢٠٠٨لسنة  ١١٧راجع املرسوم رقم  ١٩٥
  .٢٠٠٨لسنة  ١١٧من املرسوم رقم  ١راجع املادة  ١٩٦
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التبعية اإلدارية والحق في المساءلة التأديبية والجنائية عن المخالفات القانونية التي ترتكب بمناسبة   - ج 
سلطة التحقيق لها الضبط القضائي التي مأمورو ة الضبط القضائي تكون للجهات التابع لها مارسم

  .حرين وقوات األمن العام وقوات األمن الوطنيألعضائها مثل قوات دفاع الببالنسبة والمحاكمة 

يكون للنيابة العامة، وفًقا ألحكام قانون اإلجراءات الجنائية، الحق في اإلشراف على أعمال   -د 
وفي ذات . الضبطية القضائية والتحقيق في المخالفات التي قد ترتكب أثناء تنفيذ تلك األعمال

تها وفًقا لقانون مارسطية القضائية التي تتم مالوقت تظل الرقابة واإلشراف على أعمال الضب
العقوبات العسكري أو لقانون قوات األمن العام أو لمرسوم إنشاء جهاز األمن الوطني، مسئولية 

، دون انتقاص من مسئولية النيابة العامة التي تفقد المختصة في هذه التشريعات تلك الجهات
  .ة ألعضاء تلك األجهزةفقط حقها في المساءلة التأديبية أو الجنائي

وتوجد ازدواجية مماثلة فيما يتعلق بمسؤولية الرقابة واإلشراف على إدارة أماكن التوقيف، حيث   -ه 
بينما تنص . ينص قانون اإلجراءات الجنائية على خضوع إدارة تلك األماكن للرقابة القضائية

اإلدارات الداخلية  عدد من القوانين األخرى وخاصة قانون قوات األمن العام، على تكليف
، واألهم من ذلك، منح تلك التوقيف لتلك القوات مسئولية اإلشراف على إدارة مراكز

اإلدارات سلطة مساءلة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الخاصة بها عن االنتهاكات التي قد 
  .يرتكبونها أثناء أداء عملهم

بية بالنسبة ألعضاء قوات األمن العام وأعضاء يكون تحريك الدعوى الجنائية أو المساءلة التأدي  - و 
جهاز األمن الوطني بقرار من وزير الداخلية أو مدير جهاز األمن الوطني، بحسب األحوال، 

السلطة القضائية أو إدارات الشؤون القانونية لهذه األجهزة التي ال تمتلك سوى من وليس 
 .التوصية بالقرار
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  :٢٠١١لسنة  ١٨كي بإعالن حالة السالمة الوطنية رقم نطاق ومحتوى المرسوم المل: سادًسا
بإعالن حالة السالمة الوطنية في مملكة البحرين ٢٠١١لسنة  ١٨صدر المرسوم الملكي رقم   -١٢٦

وتم اتخاذ ". دستور مملكة البحرين"من ) ب( ٣٦عمال بالمادة   ٢٠١١ مارس ١٥بتاريخ 
وقد . وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، "المجلس األعلى للدفاع"القرار بناء على توصية من 

نصت المادة األولى من المرسوم على سريان حالة السالمة الوطنية في جميع أنحاء إقليم 
" بحالة السالمة الوطنية"وتقرر إنهاء العمل . البحرين، من تاريخ صدور المرسوم ولمدة ثالثة أشهر

مايو  ٨الصادر بتاريخ  ٢٠١١ة لسن ٣٩عمًال بالمرسوم الملكي رقم  ٢٠١١يونيو أول في 
٢٠١١. 

البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة في نيويورك، "، أبلغت ٢٠١١أبريل  ٢٨وفي  -١٢٧
المدنية " العهد الدولي الخاص بالحقوق"لديه األمين العام لألمم المتحدة، بصفته المودع 

، أعادت البحرين إبالغ األمين ٢٠١١يونيو  ١٣وفي ". السالمة الوطنية"والسياسية، بإعالن 
 ."حالة السالمة الوطنية"العام لألمم المتحدة بقرار إنهاء 

وبمقتضى  مرسوم إعالن حالة السالمة الوطنية تم الترخيص للقائد العام لقوة دفاع البحرين  -١٢٨
مة باتخاذ التدابير واإلجراءات الضرورية للمحافظة على سالمة الوطن بما يهدف إلى تامين السال"

العامة لألفراد والحفاظ على حقوقهم وسرعة السيطرة على الوضع القائم في موقع 
، ويحق لقائد قوات الدفاع "أوامر كتابية"ة هذه السلطات بموجب مارسوتكون م. )١٩٧("األحداث

تفويض بعض صالحياته المقررة وفق هذا المرسوم بالشروط والقيود التي يحددها قرار 
لقوات الدفاع سلطة إصدار أوامر القبض  لصدد، فوض القائد العاموفي هذا ا. )١٩٨(التفويض

 .)١٩٩(والتوقيف وتفتيش األشخاص إلى النائب العام العسكري

وقد حددت المادة الخامسة من قانون السالمة الوطنية التدابير واإلجراءات التي يمكن اتخاذها  -١٢٩
 :بمقتضى أحكام المرسوم فيما يأتي

 .ها لحفظ األمن والنظام العام وسالمة المواطنينإخالء بعض المناطق أو عزل   -أ 

                                                            
  .لسالمة الوطنيةبإعالن حالة ا ٢٠١١لسنة  ١٨من املرسوم رقم  ٤راجع الفقرة األوىل من املادة  ١٩٧
  .بإعالن حالة السالمة الوطنية ٢٠١١لسنة  ١٨من املرسوم رقم  ٤راجع الفقرة الثانية من املادة  ١٩٨
بشــأن تفــويض النائــب العــام العســكري يف شــأن إجــراءات التفتــيش ويف شــأن إجــراءات القــبض  ٢٠١١لســنة  ٩و  ٨راجــع قــراري القائــد العــام لقــوات الــدفاع رقمــي  ١٩٩

 .والتوقيف



   تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
 

٧٥
 

وضــع ضــوابط علــى إقامــة االجتماعــات العامــة ومنــع التجمعــات إذا كــان يخشــى منهــا اإلخــالل    - ب 
 .بالنظام العام أو السالمة الوطنية

تنظـيم االنتقـال والمـرور علـى الطرقــات ومنـع التجـول فـي أمــاكن وأوقـات معينـة أو السـفر خــارج    -ج 
 .ان ذلك محققا لمصلحة المواطنينالمملكة متى ك

وضـــع ضـــوابط علـــى ارتيـــاد بعـــض المنـــاطق أو الخـــروج منهـــا وذلـــك لفتـــرة مؤقتـــة كلمـــا اقتضـــت    -د 
 .المصلحة العامة ذلك

 .تنظيم مواعيد فتح وإغالق المحالت واألماكن العامة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك   -ه 

حكـــام هـــذا المرســـوم أو القـــرارات أو تفتـــيش األشـــخاص واألمـــاكن عنـــد االشـــتباه فـــي مخالفـــة أ   - و 
 .األوامر الصادرة عن السلطة المكلفة بتنفيذه

 .إذا شكل األجنبي خطراً على األمن العام وسالمة المواطنين يجوز إبعاده أو منعه من دخول المملكة   -ز 

 مــارسإذا ظهــرت دالئــل علــى أن جمعيــة أو نــادي أو نقابــة أو غيرهــا مــن األشــخاص المعنويــة ت   -ح 
أو تقــوم ببــث روح  ،أو أنهــا تعمــل لصــالح دولــة أجنبيــة ،مــن شــأنها اإلخــالل بالنظــام العــام أعمــاالً 

 .الفرقة بين المواطنين إلثارة الفتنة والعصيان في المملكة يجوز إيقاف نشاطها

ـــة أو الشـــبكة    - ط  ـــه وســـائل اإلعـــالم المقـــروءة أو المســـموعة أو المرئي ـــا تحتوي ـــين أن بعـــض م إذا تب
أو تقــــويض الــــنظم الدســــتورية واالجتماعيــــة  ،ه اإلخــــالل بالســــالمة الوطنيــــةالمعلوماتيــــة مــــن شــــأن

 .واالقتصادية في المملكة، جاز ضبطها ومنع نشرها أو بثها

تنظــيم وســائل النقــل البريــة والبحريــة والجويــة واســتخدامها بصــفة مؤقتــة مــع تعــويض أصــحابها أو   - ي 
 .مستغليها تعويضا عادال

 .الخطرين على سالمة المواطنين وتوقيفهم القبض على المشتبه بهم واألشخاص  - ك 

إســـقاط الجنســـية البحرينيـــة عـــن كـــل مـــن كـــان فـــي وجـــودهم خطـــورة علـــى األمـــن والنظـــام العـــام   -ل 
  وإبعادهم عن البالد أو حجزهم في مكان أمين

السالمة "ونظم المرسوم الملكي بإعالن حالة السالمة الوطنية تشكيل مستويين من محاكم  -١٣٠
محكمة السالمة الوطنية "و )٢٠٠("مة السالمة الوطنية االبتدائيةمحك"، هما "الوطنية

                                                            
  .بإعالن حالة السالمة الوطنية ٢٠١١لسنة  ١٨من املرسوم امللكي رقم  ٨راجع املادة  ٢٠٠
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النيابة "حيث تختص األخيرة بنظر الطعون المقدمة من المحكوم عليهم و من . )٢٠١("االستئنافية
وتتكون كل من ". محكمة السالمة الوطنية االبتدائية"ضد األحكام الصادرة من " العسكرية

" النيابة العسكرية"وتقوم . )٢٠٢(ن القضاة المدنيينالمحكمتين من قاضي عسكري واثنين م
 .)٢٠٣(بمسؤولية اتخاذ إجراءات التحقيق ومباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم

وبمقتضي المادة السابعة من المرسوم الملكي بإعالن حالة السالمة الوطنية، فإن محاكم السالمة  -١٣١
 :ئم، بيانها ما يأتيالوطنية ينعقد لها االختصاص بنظر ثالث مجموعات من الجرا

وتشمل هذه الفئة  األفعال المرتكبة قبل : الجرائم التي أدت إلى إعالن حالة السالمة الوطنية) أ(
حكومة "لسالمة الوطنية، وتتصل مباشرة باألسباب والظروف التي أجبرت حالة الدولة لاإعالن 
 .)٢٠٤(على إعالن حالة السالمة الوطنية" البحرين

كبة خالًفا لألوامر والقرارات الصادرة من السلطة المكلفة بتنفيذ تدابير الجرائم المرت) ب(
من األفعال المرتكبة انتهاًكا ألوامر السلطات المكلفة  اوتشمل هذه الفئة أيً : السالمة الوطنية

من المرسوم الملكي  ٥بتنفيذ إجراءات وتدابير السالمة الوطنية المنصوص عليها في المادة 
 .)٢٠٥(سالمة الوطنيةبإعالن حالة ال

": محاكم السالمة الوطنية"الجرائم المحالة بمقتضى قرار من القائد العام لقوات الدفاع إلى ) ج(
العام لقوات الدفاع قرارًا بنقل الجرائم التالية إلى الوالية القضائية لمحاكم " وقد أصدر القائد
 :السالمة الوطنية

  من  ٣٤٠إلى  ٣٣٦، ومن ٣٣٣، ٢٢١، ٢٢٠الجرائم المنصوص عليها في المواد
إذا وقع االعتداء على أحد الموظفين العموميين أو من في " قانون العقوبات البحريني"

 .حكمهم وذلك أثناء أو بسب تأدية وظيفته

 الجرائم المنصوص عليها في قانون المفرقعات واألسلحة والذخائر. 

 مال اإلرهابيةالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المجتمع من األع. 

                                                            
  .بإعالن حالة السالمة الوطنية ٢٠١١لسنة  ١٨من املرسوم امللكي  رقم  ٩راجع املادة  ٢٠١
  .للجنة راجع التقرير املقدم من النيابة العامة يف شأن حماكم السالمة الوطنية، حمفوظ ضمن املستندات املقدمة ٢٠٢
  .بإعالن حالة السالمة الوطنية ٢٠١١لسنة  ١٨من املرسوم بقانون رقم  ٧راجع املادة  ٢٠٣
جند أن هذه الفئة تشمل اجلرائم اليت متس أمن الدولة من جهـة اخلـارج والـداخل وجـرائم القتـل " حماكم السالمة الوطنية"باستعراض التهم املوجهة ضد املتهمني من قبل  ٢٠٤

  .ف، واإلرهاب، واالعتداء على السالمة اجلسدية لآلخرين، واجلرائم اليت تنطوي على استخدام املتفجرات واملفرقعاتالعمد، واالختطا
  .٢٠١١مارس  ١٥على مناطق معينة من املنامة بعد " حكومة البحرين"وميكن التمثيل هلذه الطائفة من اجلرائم جبرمية انتهاك شروط حظر التجوال الذي فرضته  ٢٠٥
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 الجرائم المنصوص عليها في قانون االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات. 

  التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي للنصوص العقابية جرائم التي ارتكبت في انتهاك
  .والخارجي

اره السالمة الوطنية قانون اإلجراءات الجنائية باعتبحالة وحددت المادة العاشرة من مرسوم إعالن  -١٣٢
القانون الواجب التطبيق في شأن إجراءات االستدالل والتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية وطريقة 
رفعها وإجراءات المحاكمة وطرق اإلعالن وكيفية وأماكن تنفيذ األحكام، وذلك بما ال يتعارض مع 

 . أحكام المرسوم المشار إليه

وطنية على أن األحكام النهائية الصادرة السالمة الحالة من مرسوم إعالن  ١١كما نصت المادة  -١٣٣
وقد تم العدول عن ذلك . عن محاكم السالمة الوطنية غير قابلة للطعن عليها بأي وجه من الوجوه

للسماح باستئناف األحكام " المراسيم الملكية"في الشهور التالية التي شهدت إصدار عدد من 
 ٤٨/٢٠١١في المرسوم الملكي رقم  ، تمثل أولها"محاكم السالمة الوطنية"التي تصدرها 

. بوجوب إحالة جميع األحكام الصادرة باإلعدام من محاكم السالمة الوطنية إلى محكمة النقض
وتال ذلك صدور . هوإذا قررت محكمة النقض إلغاء الحكم تعرضت تلقائًيا للفصل في موضوع

التي لم يتم الفصل  والذي قرر نقل جميع القضايا والطعون ٦٢/٢٠١١المرسوم الملكي رقم 
 .فيها بعد من محاكم السالمة الوطنية إلى المحاكم العادية

، بتعديل المرسوم ٢٠١١أغسطس  ١٨في  ٢٠١١لسنة  ٢٨وتال ذلك صدور المرسوم بقانون رقم  -١٣٤
في نظر الجنايات " محاكم السالمة الوطنية االبتدائية"حيث نص على أن تستمر  ،٦٢/٢٠١١الملكي رقم 
 . )٢٠٦(السالمة الوطنية طالما قد بدأت النظر فيها فعلياً حالة ليها وفًقا ألحكام مرسوم إعالن التي أحيلت إ

على نقل قضايا الجنح التي لم تفصل فيها محاكم السالمة الوطنية " المرسوم بقانون"كما أكد 
  . )٢٠٧(بحكم نهائي إلى المحاكم العادية

" للنيابة العامة"اص المحكوم عليهم ووباإلضافة إلى ذلك، سمح هذا المرسوم بقانون لألشخ
أمام محكمة االستئناف العليا " محكمة السالمة الوطنية االبتدائية"الطعن في األحكام الصادرة من 

على أن تستمر محكمة السالمة الوطنية االستئنافية في نظر استئناف أحكام الجنايات التي . الجنائية
ية والتي بدأت إجراءات االستئناف فيها قبل تاريخ العمل صدرت من محاكم السالمة الوطنية االبتدائ

  .بأحكام هذا القانون
                                                            

  ٢٠١١لسنة  ٢٨املادة الثانية من املرسوم بقانون رقم راجع  ٢٠٦
  ٢٠١١لسنة  ٢٨راجع املادة األوىل من املرسوم بقانون رقم  ٢٠٧
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وفي جميع األحوال ينفتح باب الطعن بالنقض أمام محكمة التمييز في جميع األحكام الصادرة من 
حكمة م(وفي حالة نقض الحكم تعاد القضايا لتنظر أمام المحاكم العادية، . محاكم السالمة الوطنية اإلستئنافية

 .)٢٠٨()االستئناف العليا الجنائية بالنسبة للجنايات والمحكمة الكبرى الجنائية بصفتها االستئنافية بالنسبة للجنح

الجهات الحكومية المسئولة عن تطبيق أحكام المرسوم الملكي بإعالن حالة : سابًعا
  :٢٠١١لسنة  ١٨رقم  السالمة الوطنية

 ١٨ف التدابير المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم شاركت أربع جهات حكومية في تنفيذ مختل - ١٣٥
قوات الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز األمن الوطني، والحرس : هذه الجهات هيو . ٢٠١١لسنة 
 .حيث تم تكليف كل من هذه الجهات ببعض المهام المرتبطة بتنفيذ المرسوم المشار إليه. الوطني

يد الهيكل التنظيمي لهذه الجهات والمسئولية اإلدارية وفي هذا اإلطار يكون من الضروري، تحد -١٣٦
 ."حالة السالمة الوطنية"عنها والتعرض لوصف سريع لطريقة عملها أثناء تنفيذ تدابير وإجراءات 

  : قوات دفاع البحرين) أ( 
وهي مثل سائر الجيوش، تتألف من . القوة المسلحة الرئيسية في البحرين يقوات دفاع البحرين ه -١٣٧

وباإلضافة إلى ذلك، يوفر . البحريةالقوات و  ،والقوات الجوية ،فروع رئيسية؛ القوات البريةثالثة 
 .الخدمات الطبية لألفراد العسكريين والمدنيين لقوة دفاع البحرين السلك الطبي الملكي

الذي يحدد الهيكل  ٢٠٠٢لسنة  ٣٢ويحكم عمل قوات دفاع البحرين المرسوم بقانون رقم  -١٣٨
لقوات  حيث الملك هو القائد األعلى. هام والتسلسل الهرمي للقيادة والسيطرةالتنظيمي والم

الدفاع، ويتمتع بسلطة إصدار أوامر للتشكيالت المسلحة في القيام بعملية داخل وخارج 
ويشغل منصب القائد العام لقائد قوات الدفاع، حاليا، المشير الركن الشيخ خليفة .  )٢٠٩(البحرين

وهو المسئول عن تنفيذ األوامر الصادرة من الملك وعن تنفيذ السياسات بن أحمد آل خليفة، 
 .)٢١٠(الخاصة بقوات الدفاع، ويرفع القائد العام تقاريره مباشرة إلى الملك واالستراتيجيات

عن البحرين ضد العدوان األجنبي والمشاركة في حماية  الذودوتحدد مهام قوة دفاع البحرين في  -١٣٩
ة وسيادة الدستور، ومساعدة قوات األمن العام والحرس الوطني في السلطة الحاكمة الشرعي

  .الحفاظ على األمن والنظام وسيادة القانون

                                                            
  .٢٠١١لسنة  ٢٨راجع املادة الثالثة من املرسوم بقانون رقم  ٢٠٨
  .٢٠٠٢لسنة  ٣٢راجع املادة الثالثة من املرسوم بقانون رقم  ٢٠٩
  .٢٠٠٢لسنة  ٣٢قانون رقم راجع املادة السادسة من املرسوم ب ٢١٠
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إستراتيجية العمل في قوات الدفاع، وقد أُنشئ المجلس بمقتضى " مجلس الدفاع األعلى"ويحدد  -١٤٠
 . )٢١١(وقد ُعدل تشكيل المجلس عدة مرات. ١٩٧٣لسنة  ٢٤المرسوم الملكي رقم 

، ٢٠٠٢لسنة  ٣٤الجديد بالمرسوم بقانون " قانون العقوبات العسكري"، صدر ٢٠٠٢في عام و  -١٤١
لسنة  ٤٦بمقتضى المرسوم بقانون رقم  ٢٠١٠نوفمبر  ١٨والذي تم تعديله مؤخرا في 

جهة قضائية مستقلة بأنه وتعرف المادة الخامسة من هذا القانون القضاء العسكري . )٢١٢(٢٠١٠
وقد تضمن هذا التعديل األخير ضمانات . ات عسكرية وفروع فنية أخرىتتكون من محاكم ونياب

ويترأس النيابة العسكرية النائب العام العسكري . للقضاء العسكري وأنشأ محكمة عسكرية للتمييز
وتختص النيابة العسكرية بإقامة الدعوى الداخلة في . العقيد الحقوقي دكتور يوسف راشد فليفل

ي ومباشرتها أمام المحاكم العسكرية كما تتولى اإلشراف على أماكن اختصاص القضاء العسكر 
 ..الحجز والتوقيف والسجون العسكرية

لقد كانت قوات الدفاع واحدة من أهم الجهات الرئيسية المعنية بتنفيذ المرسوم الملكي بإعالن و  -١٤٢
المسئول عن  كما كان القائد العام لقوات الدفاع، كما سبق وفصلنا،. حالة السالمة الوطنية

أما فيما . اإلشراف على تنفيذ أحكام هذا المرسوم من قبل جميع الجهات الحكومية في البحرين
القسم األول . يخص قوات الدفاع ذاتها، فيمكن تقسيم الدور الذي لعبته إلى قسمين رئيسيين

مساعدة  يشمل طائفة واسعة من العمليات الميدانية التي تنفذها الوحدات العسكرية، ومثالها
واإلشراف على " لدوار دول مجلس التعاون الخليجي" قوات وزارة الداخلية خالل اإلخالء األول 

عملية اإلخالء الثانية للدوار، و في فرض حظر التجوال في مناطق معينة من المنامة، وحماية 
 .المواقع الحيوية، ونقاط التفتيش األمنية

ها قوات دفاع البحرين، فقد كانت تتصل ببعض الجوانب القانونية أما الفئة الثانية من المهام التي نفذت - ١٤٣
، وتتأسس على تفويض النائب ٢٠١١لسنة  ١٨والقضائية المترتبة على تنفيذ المرسوم الملكي رقم 

العام العسكري في إصدار قرارات القبض والتوقيف وتفتيش األشخاص واألماكن لألفراد الذين يشتبه 
ذلك ". حالة السالمة الوطنية"في البحرين أثناء تطبيق تقع باألحداث التي  في ارتكابهم جرائم تتصل

أنه وعلى الرغم من قيام قوات وزارة الداخلية وأعضاء جهاز األمن الوطني بتنفيذ معظم قرارات القبض 
والتوقيف والتفتيش، إال أن بعض وحدات قوات الدفاع التي يقرر لها القانون سلطة الضبط القضائي 

بتنفيذ بعض أوامر القبض وخاصة ضد األطباء العاملين في مجمع السليمانية الطبي، وضد  قامت
لقوات الدفاع باعتقال عدد من  ُيضاف إلى ذلك قيام بعض الوحدات الميدانية. البرلمانيين السابقين

                                                            
  .٢٠٠٨لسنة  ٢٦و  ٢٠٠٦لسنة  ٢ميكن التمثيل ألخر هذه التعديالت باملراسيم أرقام  ٢١١
  .راجع ما سبق تناوله يف شأن القضاء العسكري ٢١٢
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م وقد بلغ عدد المقبوض عليه. األشخاص عند نقاط التفتيش التي انتشرت في مختلف مناطق البحرين
كما تولت النيابة العسكرية التحقيق مع كل  من تم القبض عليه . شخص ١٠٠بمعرفة قوات الدفاع 

وفًقا لقانون السالمة الوطنية وكذا تولت إصدار أوامر إحالتهم إلى محاكم السالمة الوطنية وباشرت 
اإلصالحية بالقرين  وأخيرًا، كانت النيابة العسكرية مسئولة عن مراقبة المؤسسة. مهمة االدعاء أمامها

 .والتي تم إيداع عدد من المقبوض عليهم فيها

 :وزارة الداخلية) ب( 
وزارة الداخلية هو الجهة التي تتحمل المسؤولية الرئيسية للحفاظ على النظام واألمن داخل  -١٤٤

وزارة الداخلية محكومة بعدد من القوانين واألنظمة، أهمها قانون قوات األمن العام . البحرين
هي " قوات األمن العام"ووفقًا لهذا القانون، فإن . ١٩٨٢لسنة  ٣ادر بالمرسوم بقانون رقم الص

قوات نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية تختص بالحفاظ على النظام العام واألمن واآلداب "
 .)٢١٣("العامة داخل البحرين، وحماية األرواح واألعراض واألموال

ويستند الهيكل المطبق . ي لوزارة الداخلية في عدد من المناسباتوقد تم تنقيح الهيكل التنظيم -١٤٥
ووفقا . ، والذي تم تعديله عدة مرات بعد ذلك٢٠٠٤لسنة  ٦٩حاليا على المرسوم الملكي رقم 

، وغيره من .٢٠٠٤لسنة  ٦٩والمرسوم الملكي رقم  ١٩٨٢لسنة  ٣للمرسوم األميري رقم 
هو المنصب الذي يشغله و ، "وزير الداخلية"الداخلية  التشريعات الواجبة التطبيق، يرأس وزارة

ويرفع رؤساء اإلدارات داخل الوزارة . حاليًا الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد اهللا الـ خليفة
، وهي القوات التي "قوات األمن العام"، وأهمهم قائد "وزير الداخلية"تقاريرهم مباشرة إلى 

وهو ذات اإلجراء المتبع في . انون الرئيسية لوزارة الداخليةتشكل، كما سبق ذكره، ذراع إنفاذ الق
اإلدارات األخرى كالطب الشرعي، واإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية، واإلدارة العامة 

 .للجنسية وجوازات السفر واإلقامة ومديرية الجمارك، والمفتش العام ووكيل وزارة الداخلية

من هذه اإلدارات في إدارة رد الفعل األمني تجاه األحداث التي  ويمكن التأكيد على دور اثنين -١٤٦
، وهي قوات األمن العام التي يترأسها اللواء طارق ٢٠١١ ومارسوقعت خالل شهري فبراير 

وتضم قوات األمن العام جميع . واإلدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية مبارك بن دينه،
ويقع . المحافظة على النظام واألمن في جميع أنحاء البحرين الوحدات الميدانية المسئولة عن

إدارات الشرطة في المحافظات : تحت مظلة قوات األمن العام الوحدات واإلدارات التالية
، وإدارة القوات الخاصة، )المنامة والُمحرَّق، الشمالية، الجنوبية، والوسطى(الخمس من البحرين 

                                                            
  .١٩٨٢لسنة  ٣من قانون األمن العام الصادر بالقانون رقم  ١راجع املادة  ٢١٣
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كافحة اإلرهاب، وشرطة المرور، وإدارة العمليات، وحرس وإدارة الحراسات الخاصة ومركز م
 .السواحل

، حيث كانت تلك ٢٠١١ ومارسلعبت قوات األمن العام دورًا رئيسيًا أثناء أحداث فبراير وقد   -١٤٧
القوات مسئولة عن عمليات السيطرة على أحداث الشغب التي جرت في جميع أنحاء مملكة 

الوحدات بدروع، ودروع واقية للجسم، وهراوات، وقنابل ولقد تسلح معظم أفراد تلك . البحرين
وفي العديد من الحاالت، نصبت وحدات شرطة مكافحة . صوتية، وغاز مسيل للدموع، وبنادق

الشغب أيضًا مدافع المياه فوق العربات المصفحة، كما تولت وحدات قوات األمن العام قيادة 
س التعاون الخليجي ، وواجهت المتظاهرين في عمليتي اإلخالء األولى والثانية في دّوار مجل

ولقد تم تنفيذ عمليات . العديد من المواقع في المناطق المجاورة للدّوار، كمرفأ البحرين المالي
القبض والتفتيش الخاصة بوزارة الداخلية على يد قوات األمن العام، باإلضافة إلى قيام وحداتها 

وعادًة ما كانت تتولى قوات األمن العام نقل . البحرين بمهام الحراسات الدورية في جميع مناطق
 . األشخاص المحتجزين إلى أقسام الشرطة المحلية التابعة لها، كما ذكرنا من قبل

لقد ثبت أن قوات األمن العام، بما في ذلك وحدات مكافحة الشغب والقوات الخاصة، قد  -١٤٨
الحكومية األخرى، وفي معظم تلك  مع األجهزةباالشتراك في عمليات القبض والتفتيش أسهمت 

العمليات، تلقت وحدات األمن العام األوامر بمساعدة عناصر جهاز األمن الوطني في تنفيذ أوامر 
ولقد كان الدور الذي تؤديه . المدعي العام العسكري بقوة دفاع البحرينمن االعتقال الصادرة 

جهاز األمن الوطني ومساعدتهم في حالة  قوات األمن العام عادًة هو تأمين محيط التنفيذ لعناصر
مقاومة المشتبه فيه أو محاولته للهرب، وفي بعض الحاالت، شاركت الوحدات في تنفيذ تلك 

 .العمليات

 التقريرباإلدارات الهامة  بوزارة الداخلية، فيما يتعلق إحدى وتمثل إدارة التحقيقات الجنائية  -١٤٩
من الوحدات المتخصصة في النشاطات  ، حيث تشتمل هذه اإلدارة على عددالمطروح

اإلجرامية، كالمخدرات والجرائم االقتصادية، ولديها أيضًا وحدة التحقيقات الجنائية وإدارة أدلة 
كان الطب فقد  . ٢٠١١ ومارسالطب الشرعي، وكالهما كان له دور هام أثناء أحداث فبراير 

بينما كانت إدارة التحقيقات  ،الجريمةالشرعي مسئوال عن تقييم األدلة التي تم جمعها من مسرح 
الجنائية تعمل على جمع المعلومات فيما يتصل بالتظاهرات واالحتجاجات التي حدثت في 

وبصفة . البحرين وعلى سؤال المحتجزين عن أدوارهم في هذه األحداث واألحداث األخرى
ات التي أجرتها إدارة عامة، ُقدمت الكثير من االدعاءات للجنة بسوء المعاملة أثناء التحقيق

 .التحقيقات الجنائية
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 :جھاز األمن الوطني) ج(
المعدِّل للمرسوم  ٢٠٠٢لسنة  ١٤أنشئ جهاز األمن الوطني بموجب المرسوم الملكي رقم  -١٥٠

، فقد حل الملكي بشأن تنظيم وزارة الداخلية، وتبعًا لهذا المرسوم ١٩٩٦لسنة  ٢٩األميري رقم 
ويرأس . )٢١٤(رة العامة ألمن الدولة التي كانت تتبع وزارة الداخليةجهاز األمن الوطني محل اإلدا

؛ وهو حاليًا الشيخ )٢١٥(هذا الجهاز مديٌر يتساوى في الدرجة مع درجة وزير بمجلس الوزراء
ووفقًا للقانون الذي يحكم هذا الجهاز، فهو يتبع رئيس الوزراء . آل خليفةعبداهللا خليفة بن 

 .)٢١٦(ليفة بن سلمان آل خليفةصاحب السمو الملكي األمير خ

جهاز األمن الوطني في األصل هو جهاز داخلي لالستخبارات ومكافحة الجاسوسية، وهو و  -١٥١
كشف كافة النشاطات التي من شأنها تقويض األمن "مسئول، وفقًا للصالحيات المنوط بها، عن 

. الحها أو إنجازاتهاالوطني بالمملكة ومؤسساتها ونظامها أو تهديد أمن األمة واستقرارها أو مص
ويحق للجهاز أيضًا إعداد الخطط األمنية المطلوبة لمواجهة التهديدات األمنية في الظروف 

 .")٢١٧( العادية واالستثنائية بالتعاون مع األجهزة الحكومية األخرى

والذي تم بموجبه تعديل  ٢٠٠٨لسنة  ١١٧، صدر المرسوم الملكي رقم ٢٠٠٨وفي عام  -١٥٢
من هذا المرسوم ) ٥(وتضمنت المادة . الوطني وتوسيع نطاق اختصاصاتهسلطات جهاز األمن 

الملكي أهم صور هذا التوسع حيث منحت عناصر الجهاز سلطات إنفاذ القانون فيما يتصل 
بالجرائم الواقعة في نطاق اختصاص الجهاز؛ األمر الذي يعني أن عمليات الجهاز قد توسعت 

ستخبارات مسئول عن جمع المعلومات ليصبح مؤسسة الكجهاز للتتجاوز حدود مهام الجهاز  
 .تعمل على تنفيذ عمليات القبض والتفتيش باإلضافة إلى  توقيف المشتبه بهم واستجوابهم

 ومارسوتطبيًقا لذلك قام جهاز األمن الوطني بالعديد من األدوار، في أثناء أحداث فبراير  -١٥٣
عالن حالة السالمة الوطنية، كان الجهاز ، حيث تشير المعلومات المتاحة إلى أنه قبل إ٢٠١١

مسئوال عن جمع المعلومات االستخباراتية وتحليل الموقف المتطور في المملكة، كما قام أيضاً 
بمراقبة أنشطة األفراد والمجموعات التي قد ُيَظن بأنها يمكن أن تشكل تهديدًا ألمن الوطن، 

خل األجنبي في المملكة والمشاركة في مواجهة باإلضافة إلى تقييم مجاالت احتمال التهديد بالتد

                                                            
  .٢٠٠٢لسنة  ١٤قم املرسوم امللكي ر راجع املادة األوىل من  ٢١٤
  .٢٠٠٢لسنة  ١٤املرسوم امللكي رقم راجع املادة الثانية من  ٢١٥
  .٢٠٠٢لسنة  ١٤املرسوم امللكي رقم راجع املادة الثالثة من  ٢١٦
  .٢٠٠٢لسنة  ١٤املرسوم امللكي رقم راجع املادة الرابعة من   ٢١٧



   تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
 

٨٣
 

فبراير  ١٤ولم يقم الجهاز بإلقاء القبض على أي أفراد أثناء الفترة من . أي من تلك التهديدات
 .٢٠١١ مارس ١٥حتى 

، بإعالن حالة السالمة الوطنية، وّسع جهاز ٢٠١١لسنة  ١٨بعد إعالن المرسوم الملكي رقم و  -١٥٤
ل تنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة عن المدعي العام العسكري األمن الوطني عملياته لتشم

 ١٧٩وفي هذا اإلطار قام جهاز األمن الوطني بتنفيذ أوامر القبض على عدد . بقوة دفاع البحرين
استجوب أولئك األشخاص، الذين كان من بينهم شخصيات قيادية من المعارضة  كما. حالة

وأثناء . م متورطون في أنشطة جاسوسية لحساب دولة أجنبيةالسياسية وأشخاص تم االدعاء بأنه
تنفيذ معظم أوامر القبض هذه، كانت هناك قوات من األمن العام تصطحب أفراد جهاز األمن 
الوطني، بل وأحيانًا كان يصحبهم أفراد من قوة دفاع البحرين، بغرض تأمين نطاق التنفيذ وحماية 

ات المسلحة أيضًا عناصر الجهاز في الحاالت التي قيل أفراد الجهاز، حيث ساعدت تلك الوحد
 .بشأنها أن  الشخص المشتبه فيه قد أبدى مقاومة لعملية القبض

جهاز األمن الوطني يتمتعون بسلطة إنفاذ أعضاء باإلضافة إلى ما سبق، وفي ضوء حقيقة أن و  -١٥٥
من قانون ) ٥٧(و) ٥٦(و) ٥٥(وفقًا للمواد  اشخصً  ٤٢القانون، فقد تم إلقاء القبض على 

ساعة  ٤٨اإلجراءات الجنائية، والتي تسمح بإلقاء القبض على األشخاص بدون أمر قبض لمدة 
 .)٢١٨(في ظروف بعينها

أوضحت المعلومات المتاحة والتحقيقات التي أجرتها اللجنة أيضًا أن عمالء من جهاز األمن وقد  -١٥٦
 .ولى والثانية لدّوار مجلس التعاونالوطني كانوا حاضرين في الموقع أثناء عمليتي اإلخالء األ

 :الحرس الوطني) د( 
، ويحكمه ١٩٩٧لسنة ) ١(بموجب المرسوم األميري رقم  ١٩٩٧تم إنشاء الحرس الوطني عام  -١٥٧

يعد الحرس الوطني قوة عسكرية  ،ووفقًا لهذا المرسوم. ٢٠٠٠لسنة ) ٢٠(المرسوم بقانون رقم 
كري إستراتيجي لدى قوة دفاع البحرين، وبمثابة يعمل بمثابة عمق عس"نظامية مسلحة مستقلة 

درع أمن لقوات األمن العام، وذلك للدفاع عن األمة وحماية أمنها واستقرارها وسالمة 
 .")٢١٩(أراضيها

                                                            
ـا الـيت تزيـد مـدة احلـبس فيهـا علـى ثالثـة أشـهر أن يقـبض ملأمور الضب"من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنه  ٥٥تنص املادة  ٢١٨ ط القضائي يف اجلنايات واجلنح املتلـبس 

امــه يف غــري األحــوال املبينــة يف املــادة الســابقة إذا وجــدت "مــن القــانون املشــار إليــه علــى أنــه  ٥٦وتــنص املــادة " .علــى املــتهم احلاضــر الــذي توجــد دالئــل كافيــة علــى ا
ـا قانونــا جــاز دالئـل كافيــة علـى ا ــام شــخص بارتكـاب جنايــة، أو جنحــة سـرقة أو نصــب أو اعتــداء جسـيم أو حيــازة أو إحـراز مــواد خمــدرة يف غـري األحــوال املصــرح 

مل يـأت مبـا يربئـه جيب على مأمور الضبط القضـائي أن يسـمع فـورا أقـوال املـتهم املقبـوض عليـه، وإذا "على أنه  ٥٧وتنص املادة " .ملأمور الضبط القضائي القبض عليه
  ".وجيب على النيابة العامة أن تستجوبه يف ظرف أربع وعشرين ساعة مث تأمر حببسه أو إطالق سراحه. يرسله يف مدى مثان وأربعني ساعة إىل النيابة العامة

  .٢٠٠٠لسنة ) ٢٠(راجع املادة الثانية من املرسوم األمريي بقانون رقم  ٢١٩
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شخص، وبمقارنة هذا  ٤٠٠كل منها حوالي يضم  ويتألف الحرس الوطني من ثالثة لواءات،  -١٥٨
المسلحة األخرى، نجد أن دوره في األوقات  الحجم الصغير نسبيًا للحرس الوطني مع األجهزة

العادية مقصور على تأمين منشآت هامة محددة، وتنظيم حراسات دورية لمناطق معينة يقع 
 .معظمها في جنوب البحرين

في األسابيع التي سبقت اندالع التظاهرات في البحرين، تلقى الحرس الوطني أوامر بالقيام بمهام و  -١٥٩
بتأمين عدد من المواقع واألماكن المهمة في مناطق مختلفة من إضافية تتعلق في معظمها 

البحرين؛ حيث أّمن على سبيل المثال الكردون المحيط بسجني الجّو والحّد خالل شهر فبراير 
، كما تلقى أوامر أيضًا بتوفير المساعدة في حماية مقرّي مجلس النواب ومجلس الوزراء ٢٠١١

 .٢٠١١فبراير  ١٤ات في في أوقات مختلفة بعد بدء التظاهر 

، تلقى الحرس الوطني أوامر ٢٠١١ مارس ١٥عقب إعالن حالة السالمة الوطنية بتاريخ و  -١٦٠
بالتوسع في عملياته لتشمل مقار العديد من األجهزة الحكومية والمواقع الهامة في جميع أنحاء 

اسمه إلى تقاطع  دّوار ، والذي تغيرالالبحرين، حيث اشتملت هذه العمليات على تأمين وإغالق 
، وتأمين الكردون المحيط بمجمع السلمانية ٢٠١١ومارسالفاروق بعد أحداث شهري فبراير 

كما تولى أحد لواءات  الحرس الوطني تأمين وحماية مؤخرة الوحدات التابعة لوزارة . الطبي
 .لدّوارلالداخلية ولقوة دفاع البحرين أثناء تنفيذها عملية اإلخالء الثانية 

عمليات قبض أو تفتيش، أما بالنسبة لوحدات  ةتلق الحرس الوطني أية أوامر بتنفيذ أيولم ي -١٦١
شخص خرقوا  ١٠٣الحرس الوطني التي تولت نقاط التفتيش الميدانية، فقد ألقت القبض على 

حظر التجوال المفروض على أجزاء من المنامة بعد إعالن حالة السالمة الوطنية، وتم نقلهم إلى 
 .رطة فور إلقاء القبض عليهمأقرب مركز ش

 :وتطبيقه  ٢٠١١لسنة ) ١٨(تفسير المرسوم الملكي رقم : ثامًنا
لسنة ) ١٨(تطبيق المرسوم الملكي رقم  كيفيةالغرض من هذا الجزء هو إلقاء الضوء على   -١٦٢

الحكومية المختلفة التي اشتركت  بين األجهزةية التنسيق يتضمن ذلك دراسة كيفو عمليًا؛  ٢٠١١
السلطات قيام  يةأنشطتها، وكيففي مباشرة المرسوم ذلك يذ التدابير المنصوص عليها في في تنف

العمليات التي  ية إجراءذات الصلة، وكيفوأحكام المرسوم المعنية بتنفيذ القانون بتفسير نصوص 
 .نفذتها تلك الجهات الحكومية أثناء حالة السالمة الوطنية

 

 :٢٠١١نة لس) ١٨(تفسير المرسوم الملكي رقم 
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وفقًا لدستور مملكة البحرين، يكون للملك الحق في اللجوء إلى درجتين من التدابير االستثنائية  -١٦٣
في أوقات الطوارئ؛ حيث يكون الخيار األول هو إعالن حالة السالمة الوطنية، أما الخيار الثاني 

ن التدابير إال من وال يكون اللجوء ألي من هذين النوعين م. )٢٢٠(فيكون تطبيق األحكام العرفية
خالل مرسوم ملكي، وال يتطلب ذلك موافقة من المجلس الوطني إال في حالة مد تطبيق أي من 

 .)٢٢١(الثالثة األولىاألشهر هذين التدبيرين بعد مدة 

ولم يوضح دستور مملكة البحرين الظروف التي قد تلجأ فيها الحكومة إلى إعالن حالة السالمة  -١٦٤
، ذه الحالةيمكن أن تلجأ الحكومة إليها أثناء تطبيقها له التيتدابير الدد الوطنية، كما أنه لم يح

وضحت بعض صور الظروف الطارئة التي تبيح تقرير تدابير أإال أن المذكرة التفسيرية للدستور 
كما حددت بعض السلطات التي يتمتع بها الملك أثناء أوقات إعالن حالة السالمة   ،استثنائية

اإلجراءات الالزمة إلعادة السيطرة على الوضع القائم عند "لى أنه يمكن اتخاذ الوطنية، بنصها ع
على حقوق األفراد وحرياتهم  "ونصها على كما أن القيود المفروضة " إعالن حالة السالمة الوطنية

يجب أن تكون أقل حدة ومساسًا من تلك التي يتم اللجوء إليها في حالة إعالن األحكام 
أن يصدر من خالل مرسوم "صت المذكرة التفسيرية أيضًا على أنه يحق للملك كما ن." العرفية

الدفاع عن المملكة حتى ولو خالفت هذه ألغراض ملكي التعليمات التي قد تقضي الضرورة بها 
 ."التعليمات القوانين المعمول بها

ن تتخذها التدابير التي يمكن لحكومة البحرين أيحدد عدم وجود تشريع خاص ما سلف ويعني  -١٦٥
أثناء تطبيق حالة السالمة الوطنية، وذلك على خالف الوضع في حالة إعالن األحكام العرفية، 

، والذي يتحدث بالتفصيل عن ١٩٨١لسنة ) ٢٨(التي يحكم تطبيقها المرسوم بقانون رقم 
 .التدابير التي يمكن تنفيذها في تلك الحاالت

ة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم الملكي األجهز  فراغ تشريعي تواجههوقد ترتب على ذلك  -١٦٦
بإعالن حالة السالمة الوطنية؛ ففي ظل غياب أية قوانين تحكم تطبيق حالة السالمة الوطنية،  

لهذا المرسوم الملكي للتعرف على تفسيرات كانت تلك الجهات الحكومية مجبرة على تقديم 
أكد منها، وفي هذا الصدد، أظهرت تلك السلطات التي يتمتعون بها بموجب هذا المرسوم والت

التحقيقات والمناقشات التي أجرتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مع األجهزة 
السالمة الوطنية حرفياً أحياناً وبالقياس حالة الحكومية أنه تم تطبيق العديد من القوانين أثناء إعالن 

                                                            
  .ور مملكة البحرينمن دست) ب - ٣٦(راجع املادة   ٢٢٠
  .من دستور مملكة البحرين) ب( ٣٦راجع املادة   ٢٢١
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لعديد من األطر القانونية في آن واحد خالل فترة في أحيان أخرى، وكانت النتيجة أنه تم تطبيق ا
 .تنفيذ أحكام هذا المرسوم

لكيفية حًيا وتعطي دراسة وتحليل اإلجراءات الحاكمة لعمليات القبض وفترات التوقيف مثاًال  -١٦٧
؛ فكما هو مذكور )٢٢٢(٢٠١١لسنة ) ١٨(رقم تفسير وتطبيق حكومة البحرين للمرسوم الملكي 

بة العسكرية أثناء تطبيق حالة السالمة الوطنية بإصدار أوامر القبض على آنفًا، تم تكليف النيا
على أنهم خرقوا فيهم األشخاص الذين اعُتبروا يشكلون تهديدًا للنظام العام أو تم االشتباه 

المرسوم الملكي، وبالتالي تم إصدار أوامر لجهاز األمن الوطني إللقاء القبض على أشخاص 
وبالرغم من حقيقة أن ذلك اإلجراء كان . منهم شخصيات سياسية معروفةمعينين، وكان العديد 

ة سلطاتها مارسيحكم عمليات القبض، استمر جهاز األمن الوطني واألجهزة األخرى في م
وأصبح واقع األمر بالتالي . من قانون اإلجراءات الجنائية) ٥٧(و) ٥٦(و) ٥٥(بموجب المواد 

من أجهزة إنفاذ القانون القبض على األشخاص بموجب أوامر أنه، بينما يتطلب المرسوم الملكي 
ة سلطاتها تبعاً مارسقبض تصدرها النيابة العسكرية، فإن تلك األجهزة استمرت بالتوازي في م

 .أخرى؛ كقانون اإلجراءات الجنائية على سبيل المثالألقوانين 

من  ااء التحقيقات، مزيدً وكذلك يلقي البحث عن إجابة للسؤال الخاص بمدد التوقيف بغرض إجر  -١٦٨
طريقة العمل التي كانت تنتهجها األجهزة األمنية البحرينية أثناء تطبيق حالة السالمة على الضوء 
على أن  ٢٠١١لسنة ) ١٨(رقم ، حيث تنص المادة العاشرة من المرسوم الملكي )٢٢٣(الوطنية

المحاكمة وأثناء تحقيقات يطبق قانون اإلجراءات الجنائية أثناء التحقيقات في مرحلة ما قبل 
النيابة وأثناء إجراءات المحاكمة، إال أن التحقيقات التي أجرتها لجنة التقصي أظهرت أن الفترات 
التي قضاها الموقوفون أثناء التحقيقات التي أجرتها األجهزة األمنية قد زادت عن الحدود التي 

الحكومية ذات الصلة، مثل النيابة  ولقد بررت األجهزة. ينص عليها قانون اإلجراءات الجنائية
من المرسوم الملكي ) ١١ - ٥(العسكرية وجهاز األمن الوطني، ذلك األمر بالدفع بأن المادة 

، وبالتالي، ووفقاً )٢٢٤(ال تنص على أية حدود زمنية بشأن فترات التوقيف ٢٠١١لسنة ) ١٨(رقم 
ة القضائية لفترات زمنية غير لحكومة البحرين، يجوز توقيف أي شخص دون الرجوع إلى السلط

 .محدودة طالما أن حالة السالمة الوطنية ال تزال قائمة

                                                            
  .انظر الحقاً املبحث الثالث من الفصل السادس اخلاص بكيفية تنفيذ أوامر  القبض والتوقيف ٢٢٢
  .انظر الحقاً القسم اخلاص مبدى قانونية ومالئمة قرارات القبض والتوقيف ٢٢٣
تلقــي القــبض علــى "أن  ٢٠١١لســنة ) ١٨(لســالمة الوطنيــة علــى أنــه جيــوز للســلطات الــيت تتــوىل تنفيــذ املرســوم امللكــي رقــم مــن مرســوم إعــالن ا) ١١-٥(تــنص املــادة  ٢٢٤

م واألشخاص اخلطرين على سالمة املواطنني وتوقفيهم   ."األشخاص املشتبه 
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قانون إغفال تطبيق أنه تم   ٢٠١١لسنة ) ١٨(للمرسوم الملكي رقم المذكور ومؤدى التفسير  -١٦٩
بينما تم تطبيق هذا اإلجراءات الجنائية طالما أن األمر يتعلق بالحدود الزمنية لفترات التوقيف، 

بمجرد نقل الموقوفين إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم هناك، بل واألمر األكثر غرابة  انونالق
هو أنه بالرغم من حقيقة أن المذكرة التوضيحية المرفقة بدستور المملكة تنص على أنه يجب أن 

ها أثناء تكون التدابير المتخذة بموجب حالة السالمة الوطنية أقل تقييدًا من تلك التي يتم تنفيذ
تفسير هذا المرسوم بطريقة تمنح سلطات لألجهزة  فقد أثبت الواقعالعرفية،  األحكامتطبيق 

بشأن  ١٩٨١لسنة ) ٢٧(الحكومية تزيد عن تلك المنصوص عليها في المرسوم األميري رقم 
تطبيق األحكام العرفية، وخاصة فيما يتعلق بسلطة توقيف األشخاص لفترات غير محددة دون 

  .)٢٢٥(ع إلى السلطة القضائيةالرجو 

بإعالن حالة السالمة  ٢٠١١لسنة  ١٨تطبيق المرسوم الملكي رقم  - ب
 :الوطنية

مجلس السالمة الوطنية لإلشراف على تنفيذ  أنشء، ٢٠١١لسنة  ١٨بإصدار المرسوم الملكي رقم  - ١٧٠
س بصفته وترأس القائد العام لقوات دفاع البحرين هذا المجل. اإلجراءات المنصوص عليها فيه

 . المشار إليهالمسئول المكلف بالحفاظ على النظام في البحرين تطبيقا للمرسوم الملكي 

  : ويتألف مجلس السالمة الوطنية من المسئولين التاليين -١٧١

  وزير الداخلية –أ 

  نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد اهللا الخليفة  - ب

  وزير الدولة لشئون الدفاع -جـ

  از األمن الوطنيمدير جه -د

  قائد الحرس الوطني -هـ

  رئيس أركان قوة دفاع البحرين  - و

                                                            
ز احلكـومي املسـئول عـن تنفيـذ عمليـات القـبض إحالـة املوقـوفني إىل حمكمـة للجهـا ١٩٨١لسـنة ) ٢٧(على سبيل املثال، جترب املـادة اخلامسـة مـن املرسـوم األمـريي رقـم  ٢٢٥

وهـذه . وميكن للقاضي أن يأمر باإلفراج عـن الشـخص املوقـوف بكفالـة أو ميـد فـرتة التوقيـف ألجـل غـري حمـدد. أمن الدولة الصغرى خالل عشرة أيام من تاريخ القبض
وإذا . ضائي احلق يف التظلم من التوقيف الواقع علـيهم أمـام جهـة قضـائية بعـد مـرور ثالثـني يومـاً مـن تـاريخ التوقيـفاملادة أيضاً متنح األشخاص املوقوفني مبوجب أمر ق

ومل يتم تضـمني أي مـن تلـك الضـمانات اإلجرائيـة، سـيما احلـق . رفض ذلك التظلم، حيق للشخص املوقوف أن يقدم التماسات وتظلمات أخرى كل فرتة ثالثني يوماً 
  .والذي مت إعالن حالة السالمة الوطنية يف مملكة البحرين مبوجبه ٢٠١١لسنة ) ١٨(مام جهة قضائية،  يف املرسوم امللكي رقم يف احلضور أ
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ن من مختلف الجهات ؤولو وفضال عن ذلك، شارك مستشارو المسئولين سابقي الذكر ومس
  . الحكومية في االجتماعات التي عقدها مجلس السالمة الوطنية

منتدى لتبادل المعلومات والتنسيق وخالل فترة سريان حالة السالمة الوطنية، كان المجلس يمثل  -١٧٢
لسنة  ١٨بين الجهات المعنية بتنفيذ اإلجراءات المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 

 ٣٠إلى / مارس ١٦عشر اجتماًعا خالل الفترة من  ىوقد عقد المجلس اثن.  ٢٠١١
من  كل  توخالل هذه االجتماعات، التي كانت تعقد أسبوعيا في العادة، كان .٢٠١١مايو

للموقف اآلخذ في التطور في البحرين، مع إفادة الجهات  اقدم تقييمهتالجهات المشاركة 
األخرى بالخطوات التي اتخذتها كل جهة، وشرح ما تقترحه بشأن اإلجراءات التالية التي ينبغي 

وفي ختام هذه االجتماعات، كانت تصدر تكليفات ومهام . اتخاذها الستعادة النظام في البالد
  . ددة للجهات الحاضرة لتنفيذها سواء  منفردًة أو باالشتراك مع الجهات الحكومية األخرىمح

إقامة نقاط التفتيش وإمدادها  ةمن هذه الجهات منفردجهة ها كل تومن أمثلة المهام التي نفذ -١٧٣
وقد كانت تلك النقاط وخاصة التي كانت تديرها وحدات . باألفراد في مناطق متنوعة من البحرين

ة دفاع البحرين مسرًحا لعدد من عمليات القتل التي وقعت خالل الفترة التي تولت اللجنة قو 
الناتج عن أحداث فبراير ومارس وسوف يتناول الجزء الخاص بالقتل . تقصي الحقائق خاللها

في المبحث األول من الفصل  ضمن هذا التقرير هذا الموضوع بشيء من التفصيل ٢٠١١
ك، اعتقل عدد من األفراد في هذه النقاط بتهم منها خرق حظر التجول وفضال عن ذل. السادس

وتؤكد المعلومات الواردة من وزارة الداخلية . أو اإلخالل بالنظام العام أو دخول مناطق محرمة
وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني أن تلك النقاط كانت تحت سيطرة كل من هذه الجهات على 

  . لها القوة خالل تلك األحداث ةرة على كل منها كانت للجهة التابعحدة، وأن القيادة والسيط

كما وقفت اللجنة على حاالت من عمليات االعتقال التي كانت تنفذها بعض األجهزة األمنية  -١٧٤
فعلى سبيل المثال، قامت قوة دفاع . منفردة، بما في ذلك جهاز األمن الوطني وقوة دفاع البحرين

في مجلس سابقون لعدد من األفراد المحددين من ضمنهم أعضاء البحرين بعمليات اعتقال 
  . النواب والطاقم الطبي بمجمع السلمانية الطبي

وعلى الجانب اآلخر، هناك حاالت عديدة لعمليات نفذتها جهات مجتمعة مكلفة بتنفيذ  -١٧٥
ي وقعت في فعلى سبيل المثال، تمت اإلزالة الثانية لدوار اللؤلؤة الت. إجراءات السالمة الوطنية

في إطار عملية مشتركة شاركت فيها وحدات من وزارة الداخلية وقوة دفاع  ٢٠١١ مارس ١٦
وقد نفذت هذه العملية بتوجيه . البحرين والحرس الوطني، على الرغم من اختالف دور كل منها

  . وإشراف من القائد العام لقوة دفاع البحرين
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في عمليات االعتقال والتفتيش الجماعية التي ويتمثل - وهناك مثال آخر على هذه العمليات  -١٧٦
وعلى الرغم من وجود بيان . نفذتها األجهزة األمنية والوحدات العسكرية التابعة لحكومة البحرين

من التقرير الفصل السادس  المبحث الثالث من مفصل لهذه العمليات وتحليل لمدى قانونيتها في
أن نالحظ هنا أنه خالل معظم هذه العمليات تنفيذ عمليات القبض، فينبغي  بأسلوبالخاص 

صاحبت وحدات مسلحة من وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين فرقا من جهاز األمن الوطني 
شر لفرض طوق توفي معظم األحيان، كانت هذه الوحدات المسلحة تن. لتنفيذ أوامر االعتقال

وخالل بعض هذه . مشتبه بهمأمني بينما تقوم فرق جهاز األمن الوطني بعمليات اعتقال لل
العمليات، كانت الوحدات األمنية والعسكرية المسلحة ترسل لدعم أفراد جهاز األمن الوطني 

الوقوف على   للجنة يتيسرولم . المشاركة في دخول وتفتيش المنازل، وتتبع المشتبه فيهم
تي كانت تصدر لتنظيم القواعد المحددة لالشتباك أو إجراءات التنفيذ أو األوامر المستديمة ال
فمن المرجح أن تكون . تنفيذ هذه العمليات والتي كانت تنطبق على جميع الجهات المشاركة

تلك العمليات كانت تنفذ بعد أن تحدد أجهزة األمن واالستخبارات األشخاص المشتبه في أنهم 
لقائد العام لقوة دفاع وبالتالي، كانت أوامر االعتقال تصدر إما من ا. يمثلون تهديدا لألمن الوطني

وبعد ذلك تحددت الجهات . البحرين أو من النائب العام العسكري العتقال هؤالء األشخاص
وفي بعض الحاالت، كانت ترسل وحدات من جهة . المطلوب منها تنفيذ عمليات االعتقال

. ت االعتقالواحدة مثل وزارة الداخلية أو جهاز األمن الوطني أو قوة دفاع البحرين لتنفيذ عمليا
وفي حاالت أخرى، عندما تقرر أن يكون التواجد األمني ضروريا، كانت الوحدات المشتركة تنشر 

  . لتوفير قدر أكبر من األمن

وإجماًال، تشير المعلومات المتوفرة للجنة أن كل الجهات الحكومية التي شاركت في تنفيذ  - ١٧٧
وكانت تقديرات . حدات التابعة لهاكانت تسيطر على الو   ٢٠١١لسنة  ١٨المرسوم الملكي رقم 

الموقف وخطط العمليات تضعها كل جهة على حدة ثم تتبادلها مع غيرها من الجهات من أجل 
بينما كانت الخطوط الرئيسية للمهام والعمليات المقرر أن تضطلع بها مختلف . والتشاورالتنسيق 

رت أوامر االنتشار للوحدات ، كما صدمجلس السالمة الوطنيةالجهات تناقش ويتفق عليها في 
على تنفيذها وكانت  اإلشرافوأفراد هذه الجهات من قيادات الضباط التي اضطلعت أيضا بدور 

وكان رؤساء هذه الجهات يقومون بدورهم . تطلع رؤساء هذه الجهات عليها كُل حسب تبعيته
جتماعات األسبوعية االبإبالغ األعضاء اآلخرين بشأن تنفيذ المهام المكلفة بها جهاتهم خالل 

وكان ثمة تنسيق يومي يجري بين الجهات الحكومية بشأن تنفيذ . لمجلس السالمة الوطنية
وعلى الرغم من . العمليات، وال سيما خالل تنفيذ العمليات المتعددة أو المشتركة بين الجهات

األمن الوطني،  ذلك، ظلت الوحدات المسلحة وأعضاء قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وجهاز
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والحرس الوطني تحت اإلشراف المباشر لرؤساء هذه األجهزة والقادة الميدانيين المشرفين على 
وال توجد أدلة تذكر تشير إلى وجود هيكل قيادة وسيطرة موحد يضم ويوحد جهود . العمليات

 . األجهزة األمنية التابعة لحكومة البحرين

 ١٨ن دستورية المرسوم الملكي رقم أكم بشنظرة على الدفوع  المقدمة للمحا  - ج
  بإعالن حالة السالمة الوطنية ٢٠١١لسنة 
 ١٨دفع غالبية محامي المتهمين أمام محاكم السالمة الوطنية بعدم دستورية المرسوم الملكي رقم  -١٧٨

وهو الدفع الذي رفضته . بإعالن حالة السالمة الوطنية والتدابير التي يتضمنها ٢٠١١لسنة 
على ذلك عدم السماح  وقد ترتبالمة الوطنية بمختلف درجاتها وقررت عدم جديته محاكم الس

باللجوء للمحكمة الدستورية، ويلخص هذا الجزء األسس التي قامت عليها هذه الدفوع، 
 .ومالحظات اللجنة بشأنها

، وهي تشريعيةالملك سلطاته وصالحياته من خالل أربع آليات  مارسوفقا لدستور البحرين، ي -١٧٩
، )٢٢٧(، والمراسيم الملكية بقوانين)٢٢٦(لمراسيم الملكية الخاصة ذات الطبيعة الدستوريةا

 . )٢٢٩(، وأخيرا األوامر الملكية)٢٢٨(والمراسيم

لسنة  ١٨ولما كان إعالن  حالة السالمة الوطنية في البحرين قد تم بموجب المرسوم الملكي رقم  -١٨٠
من دستور البحرين، والتي   ٣٦دة من الما) ب(، وفقا للفقرة ٢٠١١مارس ١٥بتاريخ  ٢٠١١

فأن األمر الملكي يكون من الناحية . تشترط أن يكون إعالن حالة السالمة الوطنية بأمر ملكي
 .)٢٣٠(القانونية في مرتبة أدنى من القانون الصادر عن المجلس الوطني أو المرسوم الملكي بقانون

ت التزاًما عاًما على الحكومة بأال من الدستور قد فرض ٣١وهنا تجدر اإلشارة إلى أن المادة  -١٨١
ة أي حق من حقوق اإلنسان أو أي حرية من الحريات األساسية التي أرساها الدستور مارستنظم م

                                                            
  . ال جيوز إصدار املراسيم امللكية اخلاصة ذات الطبيعة الدستورية إال لوضع القواعد املنظمة لعملية اخلالفة على عرش مملكة البحرين ٢٢٦
مـن دسـتور البحـرين، تسـمح للملـك بإصـدار مراسـيم بقـوانني عنـدما  ٣٨أوالمهـا، وهـي تلـك الـيت نصـت عليهـا املـادة : راسـيم بقـوانني ملكيـة يف حـالتنيميكـن إصـدار امل ٢٢٧

الدسـتور، ميكـن أيضـا  مـن ٨٧فوفقـا للمـادة . تنشأ ظروف تتطلب اختاذ إجراءات عاجلة عندما تكون اهليئة التشريعية يف غري دور االنعقاد أو عند حـل جملـس النـواب
  . يوما خبصوص مسألة تتعلق بشأن اقتصادي أو مايل ١٥إصدار مراسيم بقوانني ملكية عند عدم قدرة جملسي الربملان على اختاذ قرار خالل 

املـادة (، وإعـالن حالـة السـالمة الوطنيـة )٣٦ملـادة ا(، وإعـالن احلـرب الدفاعيـة )٣٣املـادة (تعيـني الـوزراء وإعفـاؤهم : يتمتع امللك بصالحية اختاذ أي من التدابري التاليـة ٢٢٨
م ) ٣٩املادة (، وإصدار اللوائح التشريعية واإلدارية )٣٧املادة (، وإبرام املعاهدات الدولية )٣٦   ). ٤١املادة (العفو عن أحكام احملكوم عليهم وختفيف عقوبا

وفضــال عــن ذلــك، جيــوز إصــدار أوامــر ). ٣٣املــادة (س الــوزراء وأعضــاء جملــس الشــورى والقضــاة تعيــني رئــي: مــن ضــمن املســائل الــيت جيــوز تنظيمهــا مبوجــب أمــر ملكــي ٢٢٩
    ).٦٤و ٤٢املادتان (، ووحل جملس النواب وإعادته )٤٢املادة (ملكية لتنظيم عمل احملكمة امللكية ودعوة اجمللس الوطين لالنعقاد وفض أدوار انعقاده 

أوضحت أنه جيوز للملك عند إعالن حالة السالمة الوطنية أن يصدر مبرسـوم ملكـي تعليمـات ختـالف القـانون، وهـي صـالحية مل  وكانت املذكرة التفسريية للدستور قد ٢٣٠
ـا ملحقـة بالدسـتور دون أن جتـاوز .  يتضمنها نص الدستور ولكنها ظهرت يف املذكرة فقط ا سلطة ال ميكـن للمـذكرة أن متنحهـا للملـك حيـث إ وميكن القول هنا بأ

وملزيـد مــن التفاصــيل حـول القيمــة القانونيــة للمـذكرة، انظــر خطــاب . ود تفســري النصـوص الــواردة فيــه، وال ميكـن أن تعــدل أو تغــري أو تضـيف إىل نصــوص الدســتورحـد
  . ٢٠٠٢تصدير جاللة امللك محد بن عيسى اخلليفة للتعديل الدستوري يف عام 
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من الحقوق المدنية السياسية  اوفضال عن ذلك، تحرم عدة نصوص أخرى تتناول عددً . إال بقانون
 . وضع أي قيود على التمتع بهذه الحقوق إال بقانون

المشار إليه  ٣١عتمد دفاع المتهمين على بعض النصوص الدستورية ومن بينها نص المادة اوقد  -١٨٢
، ورتبوا على .القانون،  يتبوأ مرتبة أدنى من ٢٠١١لسنة  ١٨للقول بأن المرسوم الملكي رقم 

إجراءات  تقيد أو تخل بحقوق  أية الدستور ذلك نتيجة مؤداها عدم جواز أن تتضمن أحكام
واإلجراءات التي . حريات األساسية، ذلك أن الدستور يشترط اتخاذ تلك اإلجراءاتاإلنسان وال

  : تضمنها المرسوم الملكي وهي

لسنة  ١٨تفتيش األشخاص واألماكن عند االشتباه في مخالفة أحكام المرسوم رقم    )أ (
، حيث تم الدفع بتعارض ذلك مع حكم )٢٣١(بشأن إعالن حالة السالمة الوطنية ٢٠١١
من الدستور، حيث يحظران تفتيش األشخاص إال وفق  ٢٥و المادة ) ب( ١٩المادة 

 .أحكام القانون

وتوقيفهم، حيث  )٢٣٢(القبض على المشتبه بهم واألشخاص الخطرين على سالمة المواطنين   )ب (
من الدستور السابق اإلشارة إليها، التي تحظر ) ب( ١٩تم الدفع بتعارض ذلك مع نص المادة 

 . أو تقييد حرية األفراد ما لم يكن ذلك وفقا للقانون وتحت رقابة القضاء االعتقال أو التوقيف

بإسقاط الجنسية عن  ٢٠١١لسنة  ١٨من المرسوم الملكي رقم ) ١٢( ٥تسمح المادة    )ج (
كل من كان في وجوده خطر على األمن والنظام العام وإبعاده عن البالد أو حجزه في 

من الدستور التي تنص على   ١٧نص المادة مكان آمن، حيث تم الدفع بتعارض ذلك مع 
الجنسية البحرينية يحددها القانون، وال يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إال في حالة "أن 

 ." الخيانة العظمى، واألحوال األخرى التي يحددها القانون

تجريم أي انتهاكات لألوامر الصادرة عن السلطات المنوط بها تنفيذ المرسوم الملكي رقم    )د (
المادة  معمنه، حيث تم الدفع بتعارض ذلك  ٦، وذلك وفقا للمادة ٢٠١١لسنة  ١٨
، والذي يعتبر أحد ركائز "ال جريمة وال عقوبة إال بقانون"التي ترسي مبدأ أنه ) أ( ٢٠

 . العدالة الجنائية

                                                            
  .٢٠١١لسنة  ١٨من املرسوم بقانون رقم  ٥/٦املادة رقم ٢٣١
  .٢٠١١لسنة  ١٨من املرسوم بقانون رقم  ٥/١١املادة رقم  ٢٣٢
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إنشاء محاكم السالمة الوطنية وتعيين قضاء هذه المحاكم عن طريق القائد العام لقوة     )ه (
من الدستور التي  ١٠٥حيث تم الدفع بتعارض ذلك مع حكم المادة  )٢٣٣(البحرين دفاع

 . تنص على أن ترتيب المحاكم واختصاصها يجب أن يكون وفقا للقانون

، حيث تم الدفع بتعارض )٢٣٤(مصادرة األموال الخاصة المستخدمة في ارتكاب الجرائم  )و (
المصادرة العامة لألموال "ن من الدستور، والتي تنص على أ) د(٩ذلك مع حكم المادة 

محظورة، وال تكون عقوبة المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي في األحوال المبينة في 
 ".القانون

كما أثار دفاع المتهمين التساؤل حول مدى مخالفة روح دستور البحرين فيما يتعلق بنص األخير  -١٨٣
أن تكون أقل حدة وتقييدا لحرية على أن اإلجراءات التي تتخذ خالل فترة السالمة الوطنية يجب 

حيث أشار دفاع المتهمين إلى أن  المرسوم . )٢٣٥(األفراد من تلك التي تفرضها األحكام العرفية
تضمن كثيًرا من األحكام التي تعكس اإلجراءات التي نص عليها المرسوم  ٢٠١١لسنة  ١٨رقم 

، وغير ذلك من األحكام )٢٣٦(بشأن تطبيق األحكام العرفية ١٩٨٢لسنة  ٢٧األميري بقانون رقم 
التي منحت للحكومة سلطات وصالحيات وامتيازات والتي قد تبدو متجاوزة  تلك المنصوص 

  . )٢٣٧(عليها في المرسوم األخير

في ضوء ما سلف بيانه، توصى اللجنة بعرض  الدفوع المتعلقة بمخالفة بعض أحكام المرسوم  -١٨٤
 .لكة البحرين على المحكمة الدستوريةبإعالن حالة السالمة الوطنية ألحكام دستور مم

                                                            
  ٢٠١١لسنة  ١٨من املرسوم امللكي رقم  ٩و ٨و ٧املواد أرقام  ٢٣٣
  ٢٠١١لسنة  ١٨من املرسوم امللكي رقم  ١٤املادة رقم  ٢٣٤
يــة وحالــة الســالمة الوطنيــة هــي أنــه خــالل األخــرية، تكــون القيــود يؤيــد ذلــك نــص املــذكرة التفســريية للدســتور والــيت تــنص علــى أن الفــارق الرئيســي بــني األحكــام العرف ٢٣٥

م من تلك اليت يتم اللجوء إليها يف حالة إعالن األحكام العرفيةأ" املفروضة    ".قل حدة ومساسا حبقوق األفراد وحريا
  :١٩٨٢لسنة  ٢٧واملرسوم األمريي بقانون رقم  ٢٠١١لسنة  ١٨من أمثلة أوجه الشبه بني املرسوم امللكي رقم  ٢٣٦

تكــاد تطــابق تلــك املنصــوص عليهــا يف املــادة الثالثــة مــن املرســوم األمــريي بقــانون رقــم  ٢٠١١لســنة  ١٨التــدابري االثنــا عشــر الــواردة يف املــادة اخلامســة مــن املرســوم امللكــي رقــم  .١
 .وهو سلطة التكليف اجلربي بالعمل ٢٠١١لسنة  ١٨امللكي رقم  ، وذلك باستثناء تدبري وحيد ورد يف املرسوم األخري ولكن مل ينص عليها املرسوم١٩٨٢لسنة  ٢٧

ا اجلهات املسئولة عن تنفيذ حالة األحكام العرفية، وهي قوة دفاع البح .٢   .  رين وقوات األمن العاماجلهات املسئولة عن تنفيذ املرسوم امللكي املشار إليه هي ذا
  :يف ما يلي ١٩٨١لسنة  ٢٧واليت تتجاوز الصالحيات املمنوحة مبوجب املرسوم األمريي بقانون رقم  ٢٠١١لسنة  ١٨ تتمثل الصالحيات اليت يتضمنها املرسوم امللكي رقم ٢٣٧

ويف بعـض احلـاالت االسـتثنائية، جيـوز أن تعـني . مـن قضـاة مـن احملـاكم العاديـة ١٩٨١لسـنة  ٢٧تتشكل حماكم أمن الدولة املشار إليها يف املرسوم األمريي رقم 
وجيــري تعيــني هــؤالء القضــاة . ســئولة عــن تنفيــذ األحكــام العرفيــة قضــاة عســكريني للعمــل بتلــك احملــاكم ولكــن يســتمر أحــد القضــاة املــدنيني يف رئاســتهاالســلطات امل

حلاجــة إىل مشــاورة أي غــري أن حمــاكم الســالمة الوطنيــة يرأســها قــاض عســكري، ويشــكلها القائــد العــام لقــوة دفــاع البحــرين دون ا. بالتشــاور بــني وزراء الــدفاع والعــدل
 . جهات مدنية

ا مبحاكم السالمة الوطنية بالنيابة العسكرية، يف حني مل يتضمن املرسوم األمريي أي نص  ٢٠١١لسنة  ١٨أناط املرسوم رقم   . شبيهاملسؤولية عن حتريك الدعوى اجلنائية ومباشر
ائية وغري قابلة للنقض، وهو ما خيالف املـادة من املرسوم امللكي املشار إليه على أن أحكام  ١١تنص املادة رقم  - ١ مـن املرسـوم األمـريي  ١٢حماكم السالمة الوطنية 

عـة األحكـام اليت تنص على تشكيل مكتب متخصص يرأسه أحد قضاة حمكمة االستئناف العليا املدنية ويضم يف تشـكيله عـددا مـن القـانونيني تكـون مهمتـه مراج
ا وتقـدميها للسـلطات املعنيـة بإنفـاذ األحكـام العرفيـة قبـل التصـديق الصادرة عن حماكم أمن الدولة وال تثبت من صحة اإلجراءات بتلك احملـاكم وإعـداد مـذكرة بشـأ

  . على األحكام الصادرة عن تلك احملاكم
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كما تقترح اللجنة أن تعالج الثغرات التشريعية التي تسبب فيها عدم وجود تشريع ينظم  -١٨٥
خالل تطبيق حالة السالمة الوطنية عن طريق إصدار تشريع يتناول  إتباعهااإلجراءات الواجب 

ذا التشريع مقيدا بالحدود التي تلك المسألة، على نسق قانون األحكام العرفية، وبشرط أن يظل ه
 . رسمها الدستور، وبااللتزامات الدولية لمملكة البحرين
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 -:المقدمة: أوالً 
، ٢٠١١ ومارسخالل شهري فبراير  في البحرين التي وقعت لألحداث اسردً  الفصلهذا يتناول  -١٨٦

وقعت في دوار مجلس  بما فيها األحداث التي خالل وصف تلك األحداث بشكل يومي، من
التي وقعت في مجمع السلمانية الطبي فسوف سيتم تناولها في  األحداث أما التعاون الخليجي،

وفي إطار تقديم خدمة عامة ذات وضع  ،، نظًرا لوقوع أحداثها في مكان واحدالخامسفصل ال
وفي هذا . يتم استعراض اآلثار المترتبة على هذه األحداث في الفصول التاليةكما س. قانوني فريد
فترة محل التحقيق، أما وصف الوقعت خالل  التي عرض السياق العام لألحداث الفصل سيتم

بكل  التالية باعتبارها األكثر تحديدًا وصلة سياق هذه األحداث فسيتم عرضه في الفصول وتحليل
  .لى حدةقضية تتم مناقشتها ع

   -:سرد األحداث.. ثانياً 
  :٢٠١١يناير 
تعميم الدعوة، من خالل بعض المنتديات على شبكة  ٢٠١١شهر يناير عام أواخر بدأ في  -١٨٧

 Face) الفيسبوك وتويتر ومن خالل مواقع التواصل االجتماعي مثل) االنترنت(المعلومات الدولية 
Book, Twitter)  واالقتصادي واالجتماعي في لمظاهرات تطالب باإلصالح السياسي

البحرين، وقد تمت الدعوة لتلك االحتجاجات لمحاكاة االنتفاضات الشعبية التي اندلعت في تونس 
  .بكل من الرئيسين زين العابدين بن علي وحسني مبارك أدت لإلطاحةأوًال ثم في مصر والتي 

  : ٢٠١١أوائل شھر فبراير 
 ١٤ثورة "تحت عنوان ) Face Book(اعي تم إنشاء صفحة على موقع التواصل االجتم -١٨٨

فبراير  ١٤بهدف الدعوة إلى احتجاجات واسعة في جميع أنحاء البحرين يوم  "فبراير في البحرين
. الصفحة قبوًال شعبًيا سريًعا، وبالفعل انضم إليها عدة آالف من األفراد ، وقد القت هذه٢٠١١

كل من الذكرى العاشرة لالستفتاء على ميثاق   وقد تم اختيار موعد المظاهرات المقترح ليتزامن مع
، ويوم صدور الدستور الحالي وإعالن ٢٠٠١فبراير  ١٥-١٤العمل الوطني، الذي عقد يومي 

 .البحرين مملكة دستورية

بإصدار بيان يضم الخطوط  "فبراير ١٤ثورة شباب "وقد قامت مجموعة أطلقت على نفسها اسم  -١٨٩
التغيير "د من القضايا، كانت في رأيهم، ضرورية لتحقيق العريضة لقائمة من الخطوات في عد

اسباب التوتر  واإلصالحات الجذرية في نظام الحكم واإلدارة في البحرين، والتي كان غيابها من
وقد وصف أصحاب هذا البيان أنفسهم بأنهم غير ". المستمر في العالقة بين الشعب والنظام
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كما   نبذون أية اختالفات تقوم على أسس دينية أو طائفية،منتسبين ألية حركة أو تنظيم سياسي، وي
وتمثلت المطالب التي تضمنها البيان . شددوا على أن المظاهرات المزمع تنظيمها ستكون سلمية

 :فيما يأتي

  .حل الجمعية الوطنية .:أوالً 

ي أن وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع مشروع دستور جديد، ينبغ ،إلغاء الدستور الحالي .:اثانيً 
  :على ما يأتي يتضمن النص 

وجوب أن تتكون السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان من أعضاء جميعهم  )أ (
  .منتخبون

  .السلطة التنفيذية صالحياتها من خالل رئيس وزراء منتخب مارسأن ت )ب(

ومع ذلك . نظام الحكم في البحرين نظام ملكي دستوري تتواله أسرة آل خليفةأن  )ج(
ظر على أي من أفراد األسرة الحاكمة تولي أي مناصب عليا في السلطات يح

  .الثالث في الدولة

وإنشاء لجنة  .اإلفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والنشطاء في مجال حقوق اإلنسان .:اثالثً 
وطنية تتولى التحقيق في بالغات التعذيب وغيرها من المضايقات التي قد يكون هؤالء 

  .د تعرضوا لها، ومساءلة جميع المتورطين في ارتكاب هذه األفعالاألشخاص ق

ضمان حرية التعبير، والكف عن مضايقة الصحفيين والمدونين، وضمان حرية تلفاز الدولة  .ارابعً 
  .واالنترنت، ووضع حد لتدخل األجهزة األمنية في عمل الحكومة ووسائل اإلعالم

  .طة القضائيةضمان استقالل وعدم تسييس السل .:اخامسً 

إنشاء لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات منح الجنسية لدوافع سياسية، وكذلك إسقاط  .:اسادسً 
  .الجنسية البحرينية إما ألغراض سياسية أو بالمخالفة للقوانين المعمول بها

) Internet(كما ظهرت مجموعة من البيانات األخرى على شبكة المعلومات الدولية  -١٩٠
وقامت بعض . ن المطالب المماثلة لإلصالح وتم تداولها بين البحرينيينضعت مجموعة مووُ 

الحركات السياسية غير الرسمية ومنها حركة حق وحركة أحرار البحرين اإلسالمية، بإصدار بعض 
والحًقا وبتاريخ الثالث عشر من فبراير أصدرت جمعية . البيانات لدعم االحتجاجات محل الدعوة
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. سياسية معترف بها رسمًيا، بيان يدعم حق الشباب في التظاهر السلميوهي جمعية " الوعد " 
 .بينما لم تصدر عن أي من الجمعيات السياسية األخرى المعترف بها أية بيانات تدعو للتظاهر

 :٢٠١١الموافق الرابع من فبراير  ،الجمعة

والتي  ،خالل خطبة الجمعة والتي حضرها، وفق بعض التقديرات، حوالي خمسة أالف شخص -١٩١
ألقاها الشيخ علي سلمان، األمين العام لجمعية الوفاق الوطني اإلسالمية، وعلق خاللها على 
االنتفاضات الشعبية التي جرت في كل من تونس ومصر، مؤكًدا على عزم شعوب منطقة الخليج 
لى العربي على أن تعمل لتحقيق التغيير كما حدث في تونس ومصر، وقد دعا خالل خطبته أيًضا إ

ضرورة إجراء إصالح سياسي يضمن استقرار النظام الملكي الدستوري في البحرين، ويسمح 
إذ أن هذه اإلصالحات سوف تسهم، على حد . بالمنافسة السلمية للوصول للسلطة التنفيذية

وقد اختتم الشيخ سلمان خطبته بمطالبة . قوله، في رفعة شأن الكرامة اإلنسانية لشعب البحرين
زمون المشاركة في المظاهرة التي كان من المقرر لها أن تتم عند مقر السفارة المصرية الذين يعت

 .في المنامة بالحفاظ على سلميتها، ونهى عن مهاجمة قوات الشرطة

تظاهر البعض عند مقر السفارة المصرية بالمنامة للتعبير عن دعمهم للشعب المصري في  -١٩٢
 .٢٠١١فبراير  ١١لرئيس حسني مبارك بتاريخ انتفاضته الشعبية والتي أدت باإلطاحة با

وقد أدت كل من االحتجاجات في البلدان العربية األخرى والدعوات لتنظيم المظاهرات بالبحرين  -١٩٣
ابتداًء من يوم الرابع عشر من فبراير إلى قيام وزارة الداخلية باتخاذ بعض التدابير الوقائية ومن بين 

ي وحدات وزارة الداخلية ونشر أكبر عدد ممكن من هذه التدابير رفع درجة االستعداد ف
الدوريات األمنية في األحياء المختلفة وكذلك تشديد األمن على المنشآت والمواقع الهامة مثل 

 .المكاتب الحكومية والمقار الدبلوماسية والمصارف والمنشآت الدينية والمنشآت الحيوية

 :٢٠١١الموافق الحادي عشر من فبراير  ،الجمعة

عيسى قاسم وهو أحد القادة الدينيين للشيعة خطبة الجمعة، تناول فيها / ألقى الشيخ -١٩٤
االحتجاجات الشعبية في تونس ومصر، مشيرًا إلى أن رياح التغيير في العالم العربي اليمكن 

أما بالنسبة للبحرين فقد أكد الشيخ قاسم في خطبته على الدعوة لضرورة إعادة صياغة . وقفها
رين وفقا لمبادئ النظام الملكي الدستوري والذي يتم من خالله انتخاب الحكومة من دستور البح

قبل الشعب، كما دعا لمكافحة الجريمة واإلفراج عن جميع السجناء السياسيين وإنهاء جميع 
 .ات مثل التعذيب ومضايقات النشطاء والتمييز الديني والطائفيمارسالم
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لمان خالل خطبة الجمعة بمسجد الصادق بمناقشة على س/ وبالمثل أيضا فقد قام الشيخ -١٩٥
التطورات اإلقليمية في المنطقة ومدى ارتباطها بالبحرين، وقد أعرب خالل خطبته عن أن الشعب 

ألنه يطمح إلى إقامة ملكية  ٢٠٠١البحريني قد صوت لصالح ميثاق العمل الوطني في عام 
حد قول الشيخ سلمان لم يتحقق، وواقع  إال أن هذا الطموح على ،دستورية حقيقية في البحرين

حيث أن رئيس الوزراء في  ،مخالف للنظم المماثلة التي تأخذ بنظام الملكية الدستوريةأنه الحال 
كما انتقد الشيخ سلمان أيَضا الصالحيات التشريعية لمجلس . البحرين من أفراد األسرة المالكة

الدستور متعارضة مع روح ميثاق ض أحكام بعالشورى غير المنتخب وهو األمر الذي يجعل من 
فبراير  ١٤العمل الوطني، كما أعلن الشيخ سلمان أيضا أن موقف الوفاق من الدعوة للتظاهر يوم 

 .  ته بطريقة سلميةمارسباعتباره حق قانوني ويتعين م

 :٢٠١١الموافق الثاني عشر من فبراير  ،السبت

مختلفة في البحرين ومن بين تلك الحوادث  وقعت مجموعة محدودة من المظاهرات في مناطق -١٩٦
هجوم على إحدى دوريات الشرطة بمنطقة الدير، واندالع حريق محدود في منطقة ساحل البحر، 

 . الرفاعشرق واالعتداء على سيارة خاصة في منطقة 

صدر صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا بمنح كل عائلة بحرينية أو  -١٩٧
 .كية بمبلغ ألف دينار بحريني بمناسبة الذكرى العاشرة إلقرار ميثاق العمل الوطنيمنحة مل

 :٢٠١١الموافق الثالث عشر من فبراير  ،األحد

قامت عدد من المظاهرات المحدودة في عدد من المناطق بالمنامة والقرى المجاورة وكان من  -١٩٨
وتجمًعا آخر مماثل في حي   بينها تجمعًا زاد على حوالي مائة شخص بمنطقة صباح السالم،

باكات بين قوات مكافحة الشغب واألفراد تكرزكان، وقد حدثت خالل تلك التجمعات بعض اإلش
في مختلف المواقع منها مناطق سترة وبني جمرة وطاشان، وهو ما أدى لوقوع بعض اإلصابات 

تلك الطفيفة بين األفراد وصفوف الشرطة على حد سواء، وقد أصيب شخص واحد خالل 
 .المواجهات بجروح من جراء طلقة مطاطية

ولم تقدم أي طلبات للحصول على تصريح رسمي ألية مظاهرات وفق القانون واجب التطبيق،  -١٩٩
االجتماعات العامة والمواكب بشأن تنظيم  ١٩٧٣لسنة  ١٨وهو المرسوم بقانون رقم 

 .والتجمعات
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 :٢٠١١الموافق الرابع عشر من فبراير  ،االثنين

المظاهرات والتجمعات السياسية في جميع أنحاء البحرين خالل هذا اليوم، ولم يتم  اندلعت -٢٠٠
تقديم تصريح بالتظاهر بالنسبة ألي منها، وقد اختلفت هذه االحتجاجات من حيث الحجم 

وقد اتخذت بعض المظاهرات مواقع محددة في المنامة وغيرها من المدن إال . والتوجه السياسي
ذ شكل المسيرات والتجمعات في الشوارع والتي بدأت داخل أحياء معينة أن البعض اآلخر اتخ

وقد تراوحت أعداد األشخاص المشاركين . ثم تتحرك باتجاه الطرق الرئيسية خارج تلك المناطق
وقد . في هذه االحتجاجات من العشرات أحيانًا إلى ما يزيد على األلف شخص في أماكن أخرى

اليوم في عموم المملكة، ما يقرب، وفق بعض التقديرات، من ستة بلغ عدد المتظاهرين في ذلك 
وقد رُفعت خالل تلك المظاهرات شعارات متنوعة ركزت على بعض المظالم . أالف متظاهر

 .السياسية وغيرها من المطالبات االجتماعية واالقتصادية

منها الحتمال  شفى وذلك توقعاً ستقامت إدارة مستشفى السلمانية بإعالن حالة الطوارئ بالم -٢٠١
 . وقوع إصابات جراء المظاهرات الجارية في البالد

في منطقة النويدرات  اُسجلت باكورة المظاهرات في الساعة الخامسة والنصف صباًحا تجمعً وقد  -٢٠٢
في ذلك  ،في مسجد الشيخ أحمد، تحرك في اتجاه الطريق الرئيسي وبلغ عدد المشاركين فيه

ص، وعندئذ وعلى خلفية أن هذه المظاهرة لم يكن مصرًحا بها ثالثمائة شخما يقرب من  ،الوقت
شرعت  ،وأن المتظاهرين قاموا بترديد شعارات سياسية اعتبرتها قوات األمن العام مناهضة للنظام

قوات مكافحة الشغب في اتخاذ إجراءات لتفريق المتظاهرين نتج عنها إصابة عدد من األشخاص 
 .نُقل أحدهم للمستشفى

الوقت تجمع حوالي ثالثون شخًصا عند دوار النويدرات حاملين الفتات تدعو وفي ذات   -٢٠٣
 .لإلصالح السياسي والدستوري ولم تتم مواجهتم من قبل وحدات وزارة الداخلية

وبمرور الوقت، تزايدت االحتجاجات في حجمها وانتشارها في أنحاء البحرين، وواصلت وحدات  -٢٠٤
وكان . المسيرات غير المصرح بها في محاوالت لتفريقهموزارة الداخلية مواجهتها للمظاهرات و 

من بين هذه المظاهرات تجمع يضم ما يقرب من مائة وخمسين شخًصا في منطقة الدراز، أسفرت 
مواجهتم من قبل قوات مكافحة الشغب إلى إصابة ثالثة منهم نقلوا إلى المستشفى، كما أصيب 

. ما يقرب من مائتي شخص في منطقة السنابس أخر أثناء قيام الشرطة بالتصدي لمظاهرة تضم
. وقد تم تسجيل عدد آخر من المظاهرات بأعداد متفاوتة في بعض القرى واألحياء المختلفة

وكان من بين هذه التجمعات تجمع يضم مائتي متظاهر بشارع الشيخ سلمان، وحوالي أربعون 
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حفص، وحوالي مائة وخمسون  متظاهًرا في مدينة المقشع، وحوالي مائة آخرين في محيط جاد
وفي وقت الحق . متظاهًرا في منطقة كرباباد، كما تجمع حوالي مائة وأربعون متظاهًرا في أبو صيبع

بعد ظهر ذلك اليوم تم تسجيل تزايد في أعداد المتظاهرين في مناطق متفرقة بالبحرين، شهدت 
في الساعة الرابعة مساء، حين ويمكن التمثيل لتلك الحوادث بما وقع . بعًضا من حوادث العنف

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمحاولة تفريق مظاهرة تضم ما يقرب من أربعمائة متظاهر بمنطقة 
وكذلك عندما قامت الشرطة بمنع مظاهرة . النبي صالح بعد أن تم إشعال النار بحاويات القمامة

وأشياء أخرى على كل من أفراد من حوالي ألف متظاهر بمنطقة سترة، تم خاللها إلقاء الحجارة 
 .وسيارات الشرطة

وقبل غروب شمس ذلك اليوم كانت المظاهرات قد امتدت إلى أحياء أخرى كانت هادئة في   -٢٠٥
وقت سابق من بينها مناطق البلد القديم، العكر الغربي، دوار علي، مدينة حمد، باربار، الهاجر، 

حجام تلك التجمعات من عشرة أو عشرين وقد تراوحت أ. المالكية، بني جمرة، باب البحرين
متظاهًرا إلى خمسمائة أو سبعمائة متظاهر، ولم ُيسجل خالل هذه المظاهرات وقوع إصابات 

 . خطيرة استدعت دخول المستشفى

مشيمع بإصابة أودت بحياته العلي عبد الهادي / وفي حوالي الساعة الثامنة مساًء أصيب السيد -٢٠٦
وهى أول حالة وفاة تم . ٢٣٨خلية بمحاولة تفريق مظاهرة بمنطقة الديةأثناء قيام قوات وزارة الدا

وقد اختلفت الروايات في شأن . في البحرين ٢٠١١ ومارستسجيلها خالل أحداث فبراير 
/ فوفقا للتحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية فإن السيد. توصيف األحداث التي أدت إلى وفاته

ي مظاهرة غير مصرح بها، وكان قوامها حوالي ثمانمائة مشيمع كان من بين المشاركين فال
متظاهر، قامت بمهاجمة سيارة للشرطة وثمانية أفراد من قوات الشرطة، حيث اقترب المتظاهرون 
على بعد أمتار قليلة من قوة الشرطة المتواجدة وقتئذ والتي كانت قد استنفدت إمداداتها من الغاز 

دة من بندقية الصيد حوهو ما اضطرها إلطالق طلقة وا المسيل للدموع والرصاص المطاطي،
مشيمع ال/ وقد نازعت أسرة السيد. مشيمعال علي /أصابت السيد" شوزن"والمعروفة محليًا بالـ 
/ قة التي وقعت بها الحادثة، وذكروا أن السيدطوقوع مظاهرة في المن أنكرواهذا التصور، حيث 

الثامنة مساًء ثم قُتل عقب ذلك بطلقة من دورية  مشيمع غادر محل إقامته حوالي الساعةال
وقد تم نقل الضحية إلى مجمع السلمانية الطبي حيث . الشرطة بعد وقت قليل دون سبب واضح

                                                            
 يف اجلزء املتعلق حباالت الوفاةمت مناقشة تلك الواقعة تفصيال  ٢٣٨
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جرت عدة محاوالت إلنقاذه إال انه قد توفي حوالي الساعة الثامنة وعشرون دقيقة مساء ذات 
 .الداخلية بإجراء تحقيق حول الحادث وبتاريخ الخامس عشر من فبراير أمرت وزارة. اليوم

وفي مساء يوم الرابع عشر من فبراير تجمع عدة مئات من األفراد عند مجمع السلمانية الطبي،   -٢٠٧
 آخروندخل بينما السيارات المجاورة لقسم الحوادث والطوارئ،  انتظاروتواجد معظمهم بمنطقة 

من الصور  وارئ حيث تم التقاط عددٍ بقسم الطاإلفاقة الصحفيين غرفة و  المحتجين ومنهم بعض
 . مشيمعالعلي / صحفي مع أسرة السيد للمصابين هناك، كما تم إجراء حوارٍ 

وفي وقت الحق من ليل ذلك اليوم، تم رصد المزيد من المظاهرات، حيث تجمع ما يقرب من  -٢٠٨
تسجيل أول كما تم . مائتي متظاهر في كرزكان وما يقرب من ثالثمائة متظاهر آخرين في دامستان

تجمع بمركز السلمانية الطبي حوالي الساعة التاسعة مساًء وقد ضم حوالي مائتي متظاهر، وفي 
الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة سار حشد في طرق السلمانية والملك فيصل في اتجاه 
دوار مجلس التعاون الخليجي، حيث تم نشر العديد من دوريات الشرطة، التي اعتقلت أربعة 

 .عشرين متظاهًرا عندما رفض المتظاهرون وقف هذه المسيرةو 

ووفقا ألحد التقديرات فقد بلغ إجمالي عدد المظاهرات مختلفة األحجام التي حدثت خالل يوم  -٢٠٩
خمسين مظاهرة من مختلف األحجام، تضمنت عدًدا و الرابع عشر من فبراير ما يقرب من خمس 

الحات سياسية وتحقيق قدر أكبر من العدالة من المطالب منها تعديل الدستور وإجراء إص
مشيمع واإلصابات ال/ وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه بجانب وفاة السيد. االجتماعية واالقتصادية

التي تعرض لها متظاهرون آخرون، فقد اقتصرت حوادث العنف التي تم تسجيلها في هذا اليوم 
والدوريات األمنية التي تولت تفريق  على الهجمات من متظاهرين على أفراد وسيارات الشرطة

 .المظاهرات غير المصرح بها

  :٢٠١١الموافق الخامس عشر من فبراير  ،الثالثاء

خالل الساعات األولى من صباح ذلك اليوم تم تسجيل عدد من التجمعات القليلة في عدة  -٢١٠
مامة و في إحدى مناطق من بينها مناطق الدراز ورأس الرمان حيث تم إشعال النار في حاويات الق

 .السيارات الخاصة

وقد كانت هذه الجنازة هي التجمع األكبر  ،مشيمع في هذا اليومالعلي / وتم تشييع جنازة السيد  -٢١١
بدأت الجنازة بتجمع لبعض المشيعين  .ضمن التظاهرات التي وقعت في البحرين على مدار اليوم

واستمرت األعداد  ،سلمانية الطبيحوالي الساعة السادسة والنصف صباًحا عند مشرحة مجمع ال
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في التزايد إلى أن جاوزت األلف شخص بحلول الساعة الثامنة والنصف صباحا وقت تسليم 
وقد غادر موكب الجنازة مجمع السلمانية الطبي باتجاه مقابر جاد حفص . جثمان الضحية ألسرته

أن أعداد المشيعين قد وقد أفادت بعض التقارير إلى . مشيمع/ حيث تمت مواراة جثمان السيد
 .وصلت لما يقرب من ألفين وخمسمائة شخص وقت وصول الجنازة للمقابر

 الجنازة وجود سيارتي دورية تابعتين وعند انتقال الموكب لطريق السلمانية تالحظ لبعض مشيعي -٢١٢
 لقوات األمن العام بجوار متجر سنا، وكانت السيارة األولى معطلة بينما كانت السيارة الثانية

وفي الساعة الثامنة  .ا عن المكانمكلفة بتأمين الموقع إلى أن يتم سحب السيارة األولى بعيدً 
وسبع وأربعون دقيقة قام مجموعة من المشيعين، قدرت بحوالي أربعمائة شخص، باالقتراب من 
 دورية الشرطة وبدأت باالعتداء على أفراد الشرطة بالقول ثم بقذف الحجارة واألسياخ الحديدية
في اتجاههم، وقد نتج عن ذلك إصابة بعض أفراد الشرطة بجروح وإحداث بعض التلفيات بسيارة 

 . الدورية وسحب الشاحنة

قام أفراد الشرطة السبعة المتواجدين في الموقع بالرد على المشيعين  ،ومع إزدياد األمر سوءاً  -٢١٣
وطبًقا لما ورد بتقرير . طاطيةباستخدام القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع والطلقات الم

وزارة الداخلية فإن المشيعين أصبحوا أكثر عدوانية واقتربوا من دوريات الشرطة وتمكنوا من 
االستيالء على إحدى قاذفات الغاز المسيل للدموع من أحد أفراد الشرطة وإتالفها، ولما استنفد 

الق طلقتين ناريتين من بندقية الصيد أفراد الشرطة المتواجدون إمداداتهم من الذخيرة قاموا بإط
 .قام أقراد الشرطة بإخالء الموقع في اتجاه المشيعين، ثم) شوزن(

فاضل سليمان متروك بطلقة بندقية / وترتب على اشتباك أفراد الشرطة مع المشيعين إصابة السيد  -٢١٤
األمر  وهو. ٢٣٩واحدة في الظهر من مسافة قريبة قدرت بحوالي متر واحد) شوزن( خرطوش صيد

الذي أدى إلى نقله إلى مجمع السلمانية الطبي حيث أجريت محاوالت إلسعافه، إال أن تلك 
وهو  .المحاوالت باءت بالفشل، وتم اإلعالن عن وفاته في الساعة التاسعة والنصف صباحاً 

وقد . ٢٠١١ ومارسالقتيل الثاني خالل األحداث التي وقعت في البحرين خالل شهري فبراير 
 .  زارة الداخلية بعد وقت قصير بفتح تحقيق حول الحادثأمرت و 

وقد زادت حالة الوفاة الثانية من غضب الشعبي، حيث بدأ المتظاهرون بالتجمع عند مشرحة  -٢١٥
مجمع السلمانية الطبي وفي عدة مناطق أخرى بالمنامة وبعض القرى المجاورة منها شهركان، وبني 

مشيمع قام المشيعون الذين ال/ ب جنازة السيدوفي ذات الوقت، وفي أعقا. حمزة، وسترة
                                                            

  .بحث األول من الفصل السادسامل يف بالتفصيل هذه القضية وقائع وتناقش) ٢
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انضمت إليهم مجموعات أخرى من المتظاهرين بالتحرك نحو دوار مجلس التعاون الخليجي 
وبحلول الساعة الثالثة والربع عصرًا بدأت الخيام في . ودخلوا إليه في حوالي الساعة الثالثة عصًرا

ع شاشة العرض في وقت الحق من اليوم، الظهور بدوار مجلس التعاون الخليجي، كما تم وض
وبحلول الليل تجاوز عدد . وقام بعض األفراد بمنع حركة المرور بدوار مجلس التعاون الخليجي

وقد ازدحم الدوار بالمتظاهرين . المتظاهرين بدوار مجلس التعاون الخليجي عدة أالف
حيث  . أنها لم تحاول تفريقهمولم تتصدى وزارة الداخلية للمتظاهرين كما . وبالسيارات الخاصة

كان جاللة الملك قد أصدر أوامره بالسماح للمتظاهرين بالدخول لدوار مجلس التعاون الخليجي 
 .للتعبير عن غضبهم

وبعد نهاية اليوم زادت االحتجاجات ووقعت بعض حوادث العنف في أماكن مختلفة منها مناطق  -٢١٦
وفي الوقت ذاته ابلغ أصحاب . لتعطيل المرور عالي، والسهلة الجنوبية حيث تم إحراق اإلطارات

المتاجر بشارع الشيخ عبد اهللا بسوق المنامة بقيام مجهولين بالدخول لمتاجرهم وإجبارهم على 
 .إغالقها

وفي تلك الليلة ألقى جاللة الملك خطابا لألمة أُذيع تلفزيونًيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي  -٢١٧
عن تعازيه عن حالتي الوفاة، وأعلن عن تشكيل لجنة برئاسة  الشريف وقد أعرب جاللته في خطابه

جواد سالم نائب رئيس الوزراء لتحديد أسباب أحداث اليومين السابقين، كما أكد أيضا / السيد
 .ة حرية التعبير والتجمع وفقا للقانونمارسعلى حق الشعب البحريني في م

ية الوفاق تعليق مشاركتهم في جلسات وفي الوقت ذاته أعلن أعضاء مجلس النواب من كتلة جمع -٢١٨
المجلس، كما أعلن االتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن الدعوة إلضراب عام يوم السابع 
عشر من فبراير، وفي وقت الحق تم تعميم رسائل نصية من مجهولين على الهواتف المحمولة 

 .دعت المواطنين لالنضمام لإلضراب

 :٢٠١١شر من فبراير الموافق السادس ع ،األربعاء

فاضل علي متروك التي حدثت في اليوم السابق وزيادة / أدت حالة الوفاة الثانية الخاصة بالسيد  -٢١٩
العام التابعة لوزارة الداخلية في مختلف أنحاء  األمناالشتباكات بين المتظاهرين ودوريات قوات 

وظل . عدد أخر من المظاهراتالبحرين، إلى تفاقم حالة الغضب الشعبي، وهو ما أدى إلى تنظيم 
دوار مجلس التعاون الخليجي تحت سيطرة المتظاهرين اللذين تباينت أعدادهم خالل الساعات 

 .األولى من اليوم
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ن دقيقة صباحا تم تسجيل أول تجمع كبير عند مشرحة مجمع وفي الساعة السابعة وأربعي -٢٢٠
فاضل متروك، وقد / السيدالسلمانية الطبي حيث كان المحتجون يستعدون لتشييع جنازة 

استمرت تلك األعداد في التزايد إلى أن بلغت ما يقرب من ثمانمائة شخص بحلول الساعة 
وتحرك موكب . وفي ذلك الوقت تم تسليم الجثمان ألسرة الضحية. الثامنة والنصف صباحا

لجنازة من وقد ازداد موكب ا. الجنازة من مجمع السلمانية الطبي في االتجاه لمقابر أم الحصم
حيث الحجم وعدد األشخاص اللذين انضموا إليه على طول مساره حتى وصل لما يقرب من 

ولم ُتسجل أية مواجهات بين وحدات وزارة الداخلية ومشيعي . حوالي ألف وخمسمائة شخص
 .الجنازة

وفي حوالي الساعة الواحدة مساء تم رصد جمع من حوالي ألف وثالثمائة شخص بالقرب من   -٢٢١
وقد تحول هذا التجمع إلى موكب ضم حوالي مائة سيارة، . الفاتح بحي الجفير بالمنامة مسجد

ولم ُتسجل ثمة محاوالت من قبل وزارة الداخلية لمنع أو . للتعبير عن دعمهم لجاللة الملك
 .تفريق ذلك التجمع

مؤتمًرا رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل  سمو األمير خليفة بن سلمان آل خليفة عقد كل من  -٢٢٢
صحفًيا منفصًال أعرب كل منهما خاللهما عن أسفه لحدوث حاالت الوفاة التي وقعت في اليومين 
السابقين، كما أكدا على أن البحرين تحكمها سيادة القانون، كما شددا على أن الحوار هو الحل 

 .لما تشهده البحرين من اضطرابات وهو ما يجب أن يتم في المجلس الوطني

ذاته فقد شهد دوار مجلس التعاون الخليجي تزايدا في عدد المتظاهرين والذي بلغ وفي الوقت  -٢٢٣
حيث تنوعت المطالب .. وفق بعض التقديرات حوالي ستة أالف متظاهر في الساعة الرابعة مساءً 

وكان المشاركين في هذه التظاهرات يمثلون قطاعًا عريضًا . والشعارات المرفوعة في ذلك الوقت
وطالب بعض المتظاهرين بتعديل الدستور في . لبحريني وفًقا لكثير من الحساباتمن المجتمع ا

حين طالب البعض األخر بإجراء إصالحات ديمقراطية، هذا باإلضافة للعديد من المظالم المتعلقة 
ووفًقا لوصف بعض شهود العيان فإن الحالة داخل . بالحرمان من الحقوق االقتصادية واالجتماعية

ت وكأنها احتفالية، حيث كان يتم تمرير الشاي والقهوة واألطعمة بين المتظاهرين الدوار كان
 .وتبادل وجهات النظر حول الوضع في البحرين

وقد تم تسجيل قيام بعض الشخصيات العامة البارزة بزيارة الدوار واإلدالء بالتصريحات وإلقاء  -٢٢٤
البحرين وتحديد مطالب الخطب السياسية التي تعبر عن وجهات نظرهم حول الوضع في 
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ومن هؤالء عبد الوهاب حسين من جمعية وفاء السياسية . اإلصالح السياسي واالقتصادي
 .المعارضة والشيخ علي سلمان األمين العام لجمعية الوفاق السياسية

كما تجدر اإلشارة أيضا إلى انه على الرغم من العدد الكبير من األشخاص المتجمعين داخل    -٢٢٥
اطق المجاورة له خالل فترة بعد الظهر إال أن حركة المرور لم تكن معطلة تماما، إال الدوار والمن

انه قد تم تسجيل قيام مجهولين بعرقلة حركة المرور أعلى كوبري الشيخ سلمان بالقرب من 
الدوار، كما شوهد قيام البعض بتوزيع المنشورات والملصقات في حين تم تسجيل قيام آخرين 

هذا وقد . رات الخاصة وإزالة أي ملصقات مؤيدة للحكومة كان قد سبق وضعهاباستيقاف السيا
تعطلت حركة المرور أيضا في مناطق مختلفة في المنامة منها تقاطع الملك فيصل في البديع، 

 .فيةيعلوي في حي الصو الونادي دار كليب بمنطقة دار كليب وكذلك شارع محمود 

صاحب السمو الملكي ولي العهد الشيخ سلمان بن  وعلى الصعيد السياسي عقد اجتماع بين -٢٢٦
علي سلمان، وقد / حمد آل خليفة وممثلين عن جمعية الوفاق كان من بينهم أمينها العام الشيخ

أعرب ممثلو الوفاق خالل هذه االجتماعات عن تحفظاتهم على الدستور القائم كما أعربوا عن 
وطالبوا بالسماح ببقاء المتظاهرين بدوار  استيائهم من أداء الحكومة وتشكيلها وصالحياتها

من جانبه، اقترح سمو ولي العهد أن ينتقل المتظاهرين إلى موقع أخر و . مجلس التعاون الخليجي
 .أكثر أمانا حيث أعرب عن قلق الحكومة على سالمتهم من هجمات محتملة

مرة، حيث ألقى  ألول مجلس التعاون الخليجي دوار سلمان علي/ الشيخ وفي ذلك المساء زار -٢٢٧
 .المظاهرات أعرب عنها في التي والمطالب كلمة قصيرة عبر فيها عن تأييده لحركة االحتجاج

وقد واصلت أعداد المتظاهرين بدوار مجلس التعاون الخليجي في الزيادة إلى أن جاوزت االثنى  -٢٢٨
 .عشر ألف متظاهر عند الساعة الحادية عشرة ليال

 :٢٠١١ن فبراير الموافق السابع عشر م ،الخميس

في حوالي الساعة الثالثة صباحا صدرت األوامر إلى وحدات وزارة الداخلية الستعادة السيطرة  -٢٢٩
على دوار مجلس التعاون الخليجي وإخالء جميع المتظاهرين الذين قدر عددهم في ذلك الوقت 

تم حيث ية، وفق ما ورد في تقارير وزارة الداخل. شخصألف وخمسمائة وفقا للتقديرات إلى نحو 
إرسال أربع كتائب بلغت قوامها أكثر من ألف فرد لتنفيذ العملية، وكانت تلك القوات مسلحة 

هذا ). شوزن(بالدروع والعصي والقنابل الصوتية وقاذفات القنابل المسيلة للدموع وبنادق الصيد 
الداخلية ومخابرات باإلضافة إلى أفراد من جهاز األمن الوطني وإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة 
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وقد أشارت تقارير من بعض الجمعيات السياسية المعارضة إلى أن القوات . قوة دفاع البحرين
. المنفذة للعملية كانت من أفراد قوة دفاع البحرين الذين كانوا يرتدون مالبس قوات األمن العام

شاركوا في هذه العملية، من جانبها، أكدت التقارير الحكومية أن أفراد قوة دفاع البحرين لم يو 
وأن الوحدات العسكرية المتواجدة في المنطقة بقت مستعدة لتقديم المساعدة لقوات األمن العام 

 . إذا ما احتاجت لذلك، وهو ما لم يحدث

المتظاهرين بمغادرة تأمر بدًأت العملية بإصدار تحذيرات عبر مكبرات الصوت لمدة خمس دقائق  -٢٣٠
تقارير بأن هذه التعليمات لم تسمع لصدورها من أعلى الكوبري الدوار، وقد أفادت بعض ال

رير أخرى أن تحذيرات وزارة الداخلية سمعت من قبل اتق أشارتوفي المقابل، . المالصق للدوار
 . المتظاهرين ألن بعضهم أجابوا بتحديهم ورفضهم االمتثال لتلك التعليمات

بالدخول للدوار من جهات مختلفة إلخالء عقب ذلك قامت ثالث من كتائب من وزارة الداخلية  -٢٣١
لتقارير ووفًقا بينما بقت الكتيبة الرابعة أعلى الجسر لتأمين مؤخرة القوات،  ،المتظاهرين من الدوار

الشرطة فقد تم ترك طريقين مفتوحين لتمكين المتظاهرين من االنصراف، وخالل عملية اإلخالء 
وقاموا بالمقاومة واالعتداء على أفراد الشرطة الذين امتنع عدد من المتظاهرين عن إخالء الدوار 

منها إطالق قذائف الغاز المسيل و  ،ردوا بدورهم ذلك االعتداء باستخدام المعدات المتاحة
دقيقة تم إلى ثالثين ، وقد استغرقت العملية من عشرين )شوزن(للدموع وطلقات بنادق الصيد 

 .للشوارع واألزقة المجاورة بعدها إجالء جميع المتظاهرين اللذين تفرقوا

وفي أعقاب عملية اإلخالء تم اكتشاف مقتل ثالثة أشخاص بالرصاص على أيدي أفراد وزارة   -٢٣٢
علي أحمد عبد و خضير،  أحمد أحمد علي منصورو أحمد أبوتاكي، مكي محمود : الداخلية هم
بنادق الصيد حيث أصيب جميعهم بجروح قاتلة من جراء اإلصابة من كريات طلقات  ،اهللا أحمد

وكشفت تحقيقات وزارة الداخلية أن الضحايا الثالث كانوا من بين . من مسافة قريبة) شوزن(
الذين رفضوا إخالء دوار مجلس التعاون الخليجي كما أنهم اشتركوا مع آخرين في االعتداء على 

 . ٢٤٠األمر الذي اضطرهم إلطالق عدة أعيرة بقصد الدفاع عن النفس ،أفراد الشرطة

ا شخصً خمسين ا كشفت التحقيقات التي أجريت بعد عملية اإلخالء عن إصابة حوالي كم -٢٣٣
ا من أفراد الشرطة بسبب المواجهات مع في حين أصيب سبعة وأربعين شخصً  ،بإصابات مختلفة

هذا فضال عن أن عمليات التفتيش في المنطقة أسفرت عن ضبط عدد من . المتظاهرين
                                                            

  .يف املبحث األول من الفصل السادس بالتفصيل هذه القضية وقائع وتناقش) ٣
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. ض اآلالت الحادة باإلضافة ألربعة مسدسات وطلقات ناريةالسكاكين والسيوف والخناجر وبع
كما تجدر اإلشارة إلى انه لم يتم تسجيل ثمة دليل على إصابة أي من أفراد الشرطة بطلقات نارية 

. في الدوارلما تم ضبطه حيث أن اإلصابات التي تم تسجيلها كانت من اآلالت الحادة المشابهة 
متظاهرون دهسهم بسيارات المن أفراد الشرطة ممن حاول  وأصيب خالل تنفيذ العملية عدد

 . خاصة

ا تجمعت مجموعة أخرى من األفراد في طريق وفي حوالي الساعة الرابعة وعشرين دقيقة صباحً  -٢٣٤
الملك فيصل في مسيرة اتجهت إلى دوار مجلس التعاون الخليجي الذي كان قد أصبح بالكامل 

ا للثابت بتقارير وزارة الداخلية فقد قام هؤالء األفراد ووفقً  .تحت سيطرة األجهزة األمنية الحكومية
بالتعدي على إحدى الدوريات األمنية بمنطقة القفول عن طريق رمي الحجارة وقنابل المولوتوف 

عندئذ قام أفراد الشرطة  .هذا فضال عن محاولة االستيالء على سالح أحد أفراد هذه الدورية
عيسى عبد الحسين علي في رأسه من مسافة قصيرة / بت السيدبإطالق طلقة نارية واحدة أصا

وقد زاد ذلك من العدد اإلجمالي من القتلى . قدرت بعدد من السنتيمترات وأودت بحياته
 .المدنيين خالل األحداث التي وقعت في البحرين ليصبح العدد ست حاالت وفاة

ا الدخول إلى دوار مجلس تجمع نحو خمسمائة شخص في حي النعيم وحاولو  ،وفي وقت الحق -٢٣٥
التعاون الخليجي إال انه قد تم مواجهتهم بمعرفة بعض الوحدات التابعة لوزارة الداخلية المنتشرة 

وفي حوالي الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة مساء تم نشر ثماني آليات . في المنطقة
ف لدعم القوات التابعة لوزارة مدرعة تابعة للحرس الوطني بالقرب من الدوار في اتجاه منطقة السي

هذا باإلضافة إلى أن قوة دفاع البحرين قد أعلنت عن نيتها . الداخلية المتمركزة في المنطقة
 .   ا من وحداتها لتشديد األمن على المواقع الحيوية في العاصمةبإرسال بعضً 

شة التلفزيون البحريني ا على شاألقى المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بيانً  ،وبعد ظهر ذلك اليوم -٢٣٦
اليوم بدوار مجلس التعاون الخليجي، وقد عرض ذلك عن األحداث التي وقعت في وقت سابق 

كما أفاد المتحدث باسم وزارة   .خالل عملية إخالء الدوارتصويرها مع البيان لقطات حية تم 
طاء تعليمات وأن عملية اإلخالء بدأت بإع ،ا بهاالداخلية أن تظاهرة الدوار لم يكن مصرحً 

وتم  قرر بأنه قد تم إخالء النساء واألطفال أوالً أنه للمتظاهرين باستخدام مكبرات الصوت، كما 
والغاز  العصيتوفير وسائل للنقل خارج المنطقة، وعقب ذلك بدأت عملية اإلخالء باستخدام 

ض أيضا أمثلة وقد أظهر العر . المسيل للدموع، وأن استخدام البنادق كان فقط للدفاع عن النفس
لإلصابات التي لحقت ببعض أفراد وزارة الداخلية خالل العملية والتي كان من بينها جروح بالغة 
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وبتر ألصابع أحد أفراد قوات األمن العام، فضًال عن عرض لألسلحة التي عثر عليها في الدوار 
 .عقب عملية اإلخالء

ة دفاع البحرين بيانا أعلنت فيه أنه تم نشر القيادة العامة لقو  أصدرت ،وفي الساعة الثالثة مساءً  -٢٣٧
وحدات مسلحة في المنامة تابعة لقوة دفاع البحرين لضمان سالمة وأمن المواطنين والمقيمين 

قوة الدفاع البحرين على استعداد التخاذ إجراءات حاسمة الستعادة  أن البيان وممتلكاتهم، وأكد
 .العاصمة في وسط حيوية مواقع التجمع في نبلتج جميع األفراد كما دعا البيان االستقرار،

ا على بيان وزارة الداخلية أصدرت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية السياسية بيانا رفضت فيه وردً  -٢٣٨
االدعاءات التي ودحضت فيه الرواية الواردة على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية 

أصدر االئتالف  ،وفي وقت الحق. في الدوارساقها بأن المتظاهرين كانوا يحوزون أسلحة 
 "المجزرة البشعة"ا أدانوا من خالله ما وصفوه بـ ا مشتركً المشكل من سبع جمعيات سياسية بيانً 

التي ارتكبتها القوات التابعة لوزارة الداخلية أثناء إخالئها لدوار مجلس التعاون الخليجي من 
س الوزراء وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لإلشراف على المتظاهرين، كما طالب البيان باستقالة مجل

وتمكين البالد من التغلب على األزمة السياسية القائمة، وقد حذر  ،صياغة دستور جديد للبالد
البيان من استمرار الحكومة في تبني سياسات انتهاك حقوق اإلنسان والتي من شأنها أن تؤدي 

: ذا البيان سبع جمعيات سياسية معارضة، هيوقد وقعت على ه". حمامات دم ال تنتهي"إلى 
، العمل اإلسالمي، التجمع الوطني )الوعد(الوفاق الوطني اإلسالمية، العمل الوطني الديمقراطي 

 .اإلخاء الوطني، المنبر الديمقراطي التقدمي الديمقراطي،الديمقراطي، التجمع القومي 

لكتلة جمعية الوفاق المنتمون واب أعلن أعضاء مجلس الن ،وفي وقت الحق من تلك الليلة  -٢٣٩
 .السياسية انسحابهم من جلسات المجلس

وقد تم تسجيل عدة حوادث عنف ضد أفراد الشرطة والدوريات األمنية والمنشآت التابعة لوزارة  -٢٤٠
الداخلية في عدة مناطق من بينها قيادة إدارة الدفاع المدني بشارع الملك فيصل ومقر قسم 

الحق بالمساء تم تسجيل بعض حوادث العنف والحرائق المحدودة في  وفي وقت. شرطة المنامة
 .جد عليو توبلي، و مناطق كرباباد، 

بدأ األطباء وبعض األفراد التظاهر في موقف السيارات المجاور لقسم الحوادث والطوارئ و  -٢٤١
حيث وصل عدد المشاركين في هذا التجمع لحوالي ألفان وخمسمائة بمجمع السلمانية الطبي، 
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، وفي الوقت ذاته أصدرت جمعية المعلمين البحرينية ٢٤١ص بحلول الساعة التاسعة مساءشخ
 .دعوة للمعلمين للمشاركة في إضراب خارج المدارس في العشرين من فبراير

عبر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عن تضامنهم ودعمهم للتدابير التي أعلن وقد  -٢٤٢
وجاء ذلك عقب انتهاء اجتماعهم  ،وم الخامس عشر من فبرايرعنها جاللة الملك في كلمته في ي

 .قد بالمنامةالذي عُ 

  :٢٠١١الموافق الثامن عشر من فبراير  ،الجمعة

ارتفع معدل العنف خالل هذا اليوم وزادت كثافة المواجهات بين قوات األمن واألفراد في  -٢٤٣
 .تغذية ذلك الغضب الشعبي وقد ساهم وقوع قتلى في اليوم السابق في. مختلف أنحاء البحرين

حيث قام  ،احوالي الساعة الرابعة صباحً  وكان أول تسجيل لعمليات العنف في ذلك اليوم -٢٤٤
كما تم   ،مجموعة من األشخاص المجهولين بإضرام النيران في أعمدة اإلنارة بشارع الشيخ زايد

واألزقة في منطقة استخدام حاويات القمامة وقطع من الحجارة في سد وإغالق عدد من الشوارع 
وبالمثل أيضا فقد تم إشعال إطارات السيارات واستخدامها في تعطيل حركة المرور في . دراز

ا نقاط تفتيش طريق الملك فيصل بالمنطقة الدبلوماسية، كما شكلت مجموعة من ثالثين شخصً 
في  وقد تم تسجيل بعض الحوادث المماثلة. بالقرب من مطعم ديري كوين في منطقة القفول

 .طريقي الملك عبد العزيز والبديع

وقد تجمع عدد من األفراد في وقت سابق عند مشرحة مجمع السلمانية الطبي وقت خروج جثث  -٢٤٥
وكانت أسر الضحايا قد تسلمت جثث ذويهم في حوالي الساعة الثامنة . قتلى اليوم السابق

لديه في وقت الحق وقد تجمع حوالي ألف وخمسمائة شخص بمنطقة ا. وعشرون دقيقة صباحا
ثم سار حوالي ألف شخص في  ،أول ضحية لألحداث ،مشيمعالعلى / إلحياء ذكرى وفاة السيد

 .مشيمعالعلي / مسيرة إلى مقابر جد حفص حيث دفن السيد

في  زايد الزياني وهو من مستشاري سمو ولي العهد/ وفي محاولة لتهدئة األجواء التقي السيد -٢٤٦
وخالل اللقاء . سلمان يحا بممثلي الوفاق وكان من بينهم الشيخ علالساعة التاسعة والنصف صبا

الزياني قيادات الوفاق أن هدفه هو التخفيف من حدة التوتر في الشارع والبدء في / أبلغ السيد
جمعية الوفاق على  وشجع السيد الزياني. مناقشات مع القوى والجمعيات السياسية في البالد

                                                            
  .من هذا التقرير لفصل اخلامسا املتوفرة يف السلمانية الطيب يف جممع األحداث اليت وقعت تفاصيل حول)  ٢٤١
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مظاهرة كبيرة كانت مقررة في اليوم التالي من اجل تجنب المواجهات تعليق دعوتها للمشاركة في 
وقد أوضح الشيخ على سلمان مطالب الوفاق المتعلقة بالحالة السياسية والتي . مع قوات األمن

تضمنت تنظيم لقاء بين ولي العهد وأكبر جمعيات المعارضة السياسية حيث أن الوفاق قد نسقت 
كما طالب األمين العام أيضا إعادة صياغة دستور . معية الوعدموقفها معها، بما في ذلك ج

البحرين بما يتضمن منح مجلس النواب سلطة اكبر، وأن يتم االتفاق على خارطة طريق بين 
. الحكومة والمعارضة بشأن كيفية حل المشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية في البحرين

ترغب في مناقشة وسائل االنتقال السلمي للسلطة  كما أضاف الشيخ علي سلمان أن الوفاق
على نحو يكون من شأنه أن يؤدي إلى وجود رئيس وزراء منتخب خالل مدة من اثنى عشر إلى 

 . ستة عشر عاماً 

وفي الوقت نفسه ركز الشيخ عيسى قاسم خالل خطبة الجمعة على األحداث التي جرت في   -٢٤٧
مذبحة متعمدة ضد المتظاهرين "ووصفها بأنها  ،اراليوم السابق حيث أدان عملية إخالء الدو 

وقد أعلن الشيخ قاسم بأن . على حد قوله، حيث إنهم كانوا يطالبون باإلصالح السياسي" سلميا
وللتأكيد على عدم إمكانية تحدى الوضع  ،اا قاسيً الهدف من العملية هو تلقين المتظاهرين درسً 
كما رفض رجل الدين . صفه بأنه القوة على الشعبالسياسي القائم وال الدستور الحالي حيث و 

التغيير أجل الشيعي البارز الدعوات التي وصفها بالموالية لتشجيع األشخاص على االنتظار من 
واإلصالح التدريجي، وأكد ازدياد سوء وضع حرية التعبير والعدالة االجتماعية وكذلك المشاركة 

تمرة في تجاهل دعوات الحوار، وأدان وسائل وأضاف أن الحكومة مس. الشعبية في الحكومة
 .اإلعالم الحكومية لقيامها بالتحريض على الكراهية الطائفية ودعا لعدم قبولها

اطلع سمو ولي العهد على نتائج اللقاء الذي تم  ،وفي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً   -٢٤٨
دأت اتصاالت لترتيب لقاء مع وبناء على طلب ولي العهد ب. الزياني والشيخ سلمان/ بين السيد

الزياني في الساعة الثانية والنصف مكالمة من ممثل / األمين العام للوفاق حيث تلقى السيد
 .الوفاق يبلغه فيها انه قد تم إلغاء المظاهرة التي كانت مقررة في اليوم التالي

وصلت ألحد وبعد ظهر ذلك اليوم جاءت مسيرة في اتجاه دوار مجلس التعاون الخليجي حتى  -٢٤٩
حيث كان قد تم نشر وحدة مدرعة . حواجز وزارة الداخلية التي كانت تسد طريق الملك فيصل

وقد تواجد بالمسيرة  . تابعة لقوة دفاع البحرين خلف وحدات وزارة الداخلية لعرقلة الدخول للدوار
األرقام التي  وقد اختلفت. كثير من المشاركين في مواكب تشييع القتلى األربعة في اليوم السابق

أشارت لحصر المشاركين في تلك المسيرة لحد كبير حيث أفادت بعض الشهادات إلى أن عدد 
المشاركين فيها قد بلغ ستمائة شخص في حين أكد آخرون أن العدد قد وصل لأللف وستمائة 
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ا من سيارات اإلسعاف قدرت بسبع سيارات قد وقد أشارت التقارير أيضا إلى أن عددً . شخص
 .قت المتظاهرين من الخلف في طريق الملك فيصل في اتجاه دوار مجلس التعاون الخليجيراف

بدأت مواجهات بين المتظاهرين ووحدات وزارة الداخلية  ،وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً  -٢٥٠
المكلفة بإغالق طريق الملك فيصل حيث اضطرت القوات لالنسحاب وترك مواقعها بسبب 

عقب ذلك بإزالة الحواجز التي وضعتها المتظاهرون تظاهرين، ثم قام وجود عدد كبير من الم
متجهين صوب وحدات قوة الدفاع المتمركزة بمدخل دوار مجلس  ،وحدات وزارة الداخلية

أفراد قوة الدفاع المنتشرين فإن ا للتقارير الحكومية وفقً أنه وتجدر اإلشارة . التعاون الخليجي
براوننج  ٠،٥٠وبنادق دلمون، وبنادق آلية من عيار  ،M16 بالمنطقة كانوا مسلحين ببنادق

 .محمولة على سطح اآلليات المدرعة

ن قد اقتربوا من حاجز قوة الدفاع وطالبوا بالسماح و كان المتظاهر   ،وفي الساعة الخامسة مساءً  -٢٥١
ا للتحقيقات الالحقة التي أجريت بمعرفة قوة الدفاع، فقد بدأ ووفقً . لهم بدخول الدوار

في االعتداء لفظيًا على العسكريين المتواجدين بالمنطقة والنداء بشعارات معادية تظاهرون الم
ا اللون اختالقً أحمر للنظام، وقد أشارت التقارير أيضا لقيام بعض األفراد بتلطيخ أجسادهم بسائل 

كما . إلصابات مزعومة لتسجيلها وبثها على شبكات المعلومات وعلى القنوات اإلخبارية الفضائية
تم الحصول عليه من بنك الدم بمجمع قد التقارير الحكومية أن الدم الذي تم استخدامه زعمت 

 .السلمانية الطبي

قام  ،من حاجز قوة الدفاع متراً ثمانين وعندما اقترب المتظاهرون من مسافة قدرت بحوالي   -٢٥٢
م مكبرات الصوت عند هذه النقطة بإصدار تعليمات باستخداالعسكريون المتواجدون األفراد 

وعندما رفض المتظاهرون المغادرة أطلقت طلقات تحذيرية في الهواء أدت . بإخالء المنطقة
وكانت األسلحة المستخدمة إلطالق . لتفريق المتظاهرين لفترة وجيزة تجمعوا بعدها مرة أخرى

عيار ، وبنادق دلمون، وبنادق آلية من M16الطلقات التحذيرية في الهواء هي بنادق عيار 
، ونعني اوقد تكرر هذا التسلسل ألكثر من ثالث مرات لمدة تسعين دقيقة تقريبً . براوننج ٠،٥٠
عقب ذلك و  .استخدام أفراد قوة الدفاع لمكبرات الصوت ثم إطالق الطلقات التحذيرية بذلك،

وقد  ا من قواتها للمكان لدعم وحدات قوة الدفاع في تطهير المنطقة،أوفدت وزارة الداخلية بعضً 
أشارت األدلة المتاحة إلى قيام أفراد الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والبنادق لتفريق 

 .المتظاهرين
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 ،عبد الرضا محمد حسن برصاصة في الرأس/ وفي أعقاب تلك المواجهات تم اكتشاف إصابة السيد  - ٢٥٣
ه قد أعلن عن وفاته في الساعة حيث تم نقله على الفور لمجمع السلمانية الطبي لتلقي العالج، إال ان

، كما أصيب عدد آخر ٢٠١١٢٤٢الواحدة وعشرون دقيقة من مساء يوم الحادي والعشرين من فبراير 
حيث أفادت التقارير الطبية إصابة شخص على األقل بأعيرة نارية في  ،من األفراد اآلخرين في الحادث

هذا فضال عن  ،في أجزاء مختلفة من الجسمرح آخرون نتيجة كريات الطلقات النارية بينما جُ  ،الصدر
 .إصابة بعض األفراد من جراء استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع

سلمان بن حمد آل خليفة مقابلة تلفزيونية لم يكن  األميررى سمو ولي العهد جوفي تلك الليلة أ -٢٥٤
ولي العهد ما يلي في وقد ذكر سمو . لها على التلفزيون الوطني لمناقشة التطورات األخيرة امرتبً 

 :المقابلة

 .بتعازيه ألسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم خالل المواجهات في األيام السابقة هتقدم  )أ (

 .لضبط النفس والهدوء بالنسبة ألفراد القوات المسلحة والشرطة والمواطنينقد حان أن األوان   )ب (

ات فورية إلعادة بناء الثقة أكد على اهتمامه بكرامة المواطنين البحرينيين وضرورة اتخاذ خطو   )ج (
 . بين المواطنين لتجنب االنزالق للفوضى

وأعرب عن اعتقاده أن وتيرة اإلصالحات في البحرين كانت بطيئة، وأن هذا هو السبب في   )د (
 .أحداث األيام السابقة

وهو ما يتطلب بداية فترة  ،وأن الهدوء والحوار هما أفضل وسيلة إليجاد حل لالزمة الحالي  )ه (
 .وء فوراً من الهد

أن العديد من البلدان انزلقت إلى حرب أهلية ألن المعتدلين في تلك البلدان لم يقوموا   )و (
وهو  ،"اليوم يتم تقسيم البحرين " وأن  ،بدورهم في حماية االستقرار والتماسك االجتماعي

في مواجهات البحرينيون حيث أنه من غير المقبول أن يدخل  ،يجب معالجته على الفورما 
 .بعضهم البعضمع 

جميع المشاكل التي تواجهها البحرين هي محصلة سنوات عديدة وال يمكن حلها بين عشية   )ز (
 .ها، لذا يتعين على جميع البحرينيين التوحد والدخول في حوار فورياوضح

                                                            
  .ل السادسبحث األول من الفصيف امل بالتفصيل هذه القضية وقائع وتناقش) ٢٤٢ 

  



قصي الحقائقتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لت  
 

١١٥
 

/ التلفزيونية مع رجل الدين الشيعي البارز الشيخ "آل البيت"وقد أذيع بذات الليلة حوار على قناة  -٢٥٥
وصف خالله التظاهرات الجارية في البحرين بأنها فرصة الشعب حتى يتخلص  ،لمدرسيهادي ا

من الفساد والقمع واألسلوب المتخلف لألسرة المالكة والتي حكمت البحرين بالقوة لمدة مائتين 
 :ا ثم أوجز مطالبه ونصائحه للشعب البحريني في عدة نقاط هيوخمسين عامً 

 .ود واإلصرار على عزل األسرة المالكةيجب على جميع المتظاهرين الصم  )أ (

في وعود الحكومة وهو ما ينبغي معه رفض دعوة ولي العهد للحوار الشعب ويجب أال يثق   )ب (
 .ا من حكم آل خليفة أثبتت عدم جدوى الحوارحيث أن مائتين وخمسون عامً 

يجب أن تنسحب جميع الوحدات العسكرية التي تسيطر على دوار مجلس التعاون   )ج (
 .الخليجي

قتلى عملية إخالء الدوار على  ،يجب على الحكومة اإلفراج عن الخمس وثالثين جثة  )د (
 .حسب ما ادعى

السبيل الوحيد لتحقيق مطالب المتظاهرين هو استخدام العنف حيث انه األسلوب الوحيد   )ه (
 .الحكومة كل من األسرة المالكة وتفهمه  الذي 

اإلسالمية التاريخية مثل بدر وأحد  جميع الشهداء الذين سقطوا في مرتبة شهداء المعارك  )و (
 .وكربالء، كما انه وصف الوضع في البحرين بأنه كربالء الثانية

األمير سلمان بإجراء حوار  سمو وفي وقت الحق من تلك الليلة كلف جاللة الملك ولي عهده -٢٥٦
وفي بيان صدر عن القصر الملكي أعلن  .مع جميع الجمعيات واألطراف السياسية في البحرين

الله الملك منح ولي العهد جميع الصالحيات لتحقيق أمال وتطلعات جميع المواطنين خ
عبد الجليل خليل إبراهيم العضو البارز في / على ذلك البيان فقد أعلن السيد ورداً . البحرينيين

جمعية الوفاق أنه قبل قبول أي عرض للحوار فإنه يتعين على الحكومة أن تسحب قواتها من دوار 
 .لتعاون الخليجي واستقالة مجلس الوزراءمجلس ا

وقد أصدرت جمعية المعلمين البحرينيين بيانا للتأكيد على نيتها في تنظيم إضراب أمام المدارس  -٢٥٧
للمدارس لتجنب تعرضهم أبنائهم في العشرين من فبراير ودعوة اآلباء واألمهات إلى عدم إرسال 

 .المقررلألذى إذا ما قررت قوات األمن مواجهة اإلضراب 
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، من حوادث االعتداءات من مجهولين على المواطنين العاديين تم تسجيل عدداً  ،وخالل الليل -٢٥٨
ومنها على سبيل المثال في . تم اإلبالغ عن حاالت تخريب في المنامة وبعض القرى األخرىو 

في حي " كريب كافيه"قيام مجموعة من األشخاص باقتحام مقهى  ،الساعة السابعة النصف مساء
وكذلك في الساعة الثامنة . الجميع بالمغادرةوأمرهم لبديع بمنطقة بابار وتهديد المتواجدين ا

 .حيث تم تسجيل قيام حوالي أربعون شخصا بالتجمع في منطقة أسواق الساتر بالجنبية مساءً 

بمجمع السلمانية الطبي  ا عدد كبير من األفراد قدر بحوالي ألف شخص تقريباً كما تجمع أيضً  -٢٥٩
م ما كان قد سبق وشارك في مسيرة دوار مجلس التعاون الخليجي أو ممن كانوا يحتجون ومنه

على استخدام القوة ضد المتظاهرين، وقد تجمع في ذلك الوقت العديد من الشخصيات 
 .٢٤٣السياسية وقادة المجتمع وأجروا عددا من التصريحات حول األحداث السابقة

زايد الزياني مع الوفاق / يوم االتصاالت بين السيدالمن ذلك وقت سابق في وكانت قد بدأت  -٢٦٠
لترتيب لقاء بين صاحب السمو الملكي ولي العهد وبين الشيخ سلمان حيث استمرت االتصاالت 

وقد أشارت المعلومات التي تم تلقيها من مستشاري ولي العهد أن  ،طوال النهار وحتى الليل
على / خرى كانت تجري لبحث ما إذا الشيخالمشاورات بين الوفاق والجمعيات السياسية األ

حيث اعترضت بعض  ،سلمان قد تقبل عرض صاحب السمو الملكي ولي العهد من عدمه
 .ذلك االجتماععقد الجمعيات على 

انضم سمو ولي العهد لمستشاريه لمتابعة المباحثات  ،وفي حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً  -٢٦١
الزياني على األمين العام للوفاق أن يكون اللقاء / سيداقترح ال وفي الساعة الواحدة صباحاً 

المقترح عقده مع صاحب السمو الملكي ولي العهد بغية التوصل التفاق بشأن الحوار على أن 
 .على أن يكون الشيخ سلمان هو اإلمام ويحضرها ولي العهدو ينتهي بأداء صالة الفجر في الدوار 

تمع أحد كبار ممثلي الوفاق مع صاحب السمو الملكي ولي اج ،اوفي حوالي الساعة الثالثة صباحً  -٢٦٢
العهد ومستشاريه وطلب السماح للمتظاهرين بالعودة إلى دوار مجلس التعاون الخليجي وعلى 
الرغم من تلقيه مشورة من معاونيه بعكس ذلك رتب ولي العهد انسحاب القوات المنتشرة في 

وكان هذا القرار في مقابل . وأن يسمح لهم بالبقاءالدوار وتمكين المتظاهرين من الوصول للدوار 
وقد كرر ولي العهد انه ال يزال يعتقد بأن دوار  .موافقة الوفاق على الدخول في حوار مع الحكومة

النظر في نقل المتظاهرين لمكان معه وهو ما يتعين اآلمن، مكان المجلس التعاون الخليجي ليس ب
وعلى الرغم من قرار إعادة فتح الدوار  .لهم بالوصول للدوار ومع ذلك سيتم السماحأنه إال  ،أخر

                                                            
  .انظر الفصل اخلامس)  ٢٤٣
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أن الساعة الرابعة صباحًا،  ، فيتم إبالغ صاحب السمو الملكي ولي العهدفقد للمتظاهرين 
 .على مقابلة ولي العهد على سلمان لن يكون قادراً / الشيخ

صاحب السمو  ياسية معالمناقشات الس عن قليالً  وقد ذكرت مصادر في المعارضة رواية مختلفة -٢٦٣
المشاركة للموافقة على علي سلمان / الشيخ فقد اشترط ذه المصادروفقا لهو  ،الملكي ولي العهد

موافقة : قي اجتماع مذاع تلفزيونيًا مع صاحب السمو الملكي ولي العهد تحقق أمرين هما
ولي العهد  صاحب السمو الملكييحدد أن  والجمعيات المعارضة األخرى على هذا االجتماع، 

ا الوفاق أن اجتماعً  تدابير اإلصالح، وقد أكدتفيما يخص مناقشة واالتفاق المدى القدرة على 
فبراير والساعات األولى من صباح  ١٨قد مع ولي العهد وغيره من كبار المسئولين خالل ليلة عُ 

التي  التدابير سقف اليوم التالي، إال أنه تالحظ أنه ال يوجد استعداد ألن يكشف ولي العهد عن
لهذا االعتبار فقد اقترح  وفقاً و في المستقبل،  أي إصالح سياسي ن اتخاذها، وقبول اقتراحكيم

من دوار مجلس  صاحب السمو الملكي ولي العهد بأن يتم نقل المتظاهرين إلى موقع آخر
 . اإلصالح تدريجيا مطالب التعاون الخليجي، وبعد ذلك يمكن النظر في

  :٢٠١١التاسع عشر من فبراير  الموافق ،السبت

وحوادث عنف بين  ،نسبياً  اليوم هدوءً هذا شهدت البحرين في  ،مقارنة باألسبوع السابق -٢٦٤
لدوار المتظاهرون المتظاهرين وقوات األمن الحكومية اتسمت بأنها كانت أقل عنفا، حيث عاد 

 .مجلس التعاون الخليجي وتم سحب القوات العسكرية المنتشرة في المنطقة

وبدأ المتظاهرون في التجمع . وقد كان مجمع السلمانية الطبي أحد أهم مراكز النشاط طوال اليوم -٢٦٥
في موقف السيارات المجاور لقسم الطوارئ  ،في المركز الطبي الساعة السابعة والنصف صباحاً 

واستمروا في التجمع حتى وصلوا لما يقارب األلف وسبعمائة شخص قبل الساعة العاشرة 
الفتات وشعارات سياسية مختلفة وأعربوا من خاللها المتظاهرون صباحا، ورفع خاللها  والنصف

عن بعض الطلبات المتعلقة باإلصالح السياسي والدستوري بينما تبني البعض األخر منهم طلبات 
من المسيرات والمظاهرات في  عددعن  هذا فضالً . ٢٤٤أكثر راديكالية مثل اإلطاحة بالنظام

وكان من بينها . دوار مجلس التعاون الخليجي في أوقات مختلفة من اليوملى وإمن  االتجاه
مظاهرة في الساعة التاسعة والنصف شارك فيها أفراد من الطاقم الطبي تحركت من الدوار إلى 

 .مجمع السلمانية الطبي

                                                            
  .لفصل اخلامسا الطيب متوفرة يف يف جممع السلمانية األحداث اليت وقعت تفاصيل حول)  ٢٤٤
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تم تسجيل تجمع من حوالي مائة شخص في محيط دوار  ،وفي الوقت ذاته بعد ظهر ذلك اليوم  -٢٦٦
لدانة بمنطقة السنابس، وقد تزايدت أعداد المشاركين فيها من منطقة الديه وجاد حفص والذين ا

 .متظاهراً وخمسين  نوصلوا لمنطقة السنابس حتى وصل عدد المشاركين فيها لحوالي مائتي

فية في االتجاه لقسم يكما تم تسجيل مظاهرة من حوالي ستمائة شخص في الطريق نحو الصو  -٢٦٧
باستخدام  اوقد واجهت وحدات وزارة الداخلية تلك المظاهرات وحاولت تفريقه .شرطة المنامة

كما تم تسجيل جمعا . اإلجراءات المعتادة بإطالق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي
حيث  . بلغ حوالي مائتي شخص بمنطقة دار كليب بالقرب من جامعة البحرين عدداً آخر أقل 

وعبر مواقع  اإلنترنتالتظاهرات عبر شبكة المعلومات الدولية  كانت قد تمت الدعوة إلى هذه
هذا فضال عن إرسال رسائل  )Facebook, Twitter( الفيسبوك وتويتر التواصل االجتماعي

 . نصية إلى الهواتف المحمولة لحث األشخاص على االنضمام لتلك التظاهرات

متظاهرين إلى دوار مجلس التعاون إال أن التطور األكثر أهمية في هذا اليوم كان عودة ال  -٢٦٨
الخليجي حيث بدأت مجموعات صغيرة من األفراد في االقتراب من الدوار في ظهر هذا اليوم 

زال تحت سيطرة قوات األمن ثم بدأت أعداد المتظاهرين يال بينما كان الدوار  ،من عدة اتجاهات
شود باستخدام الغاز المسيل في الزيادة وهو ما حدا بقوات األمن بالبدء في تفريق هذه الح

قد صدرت أوامر إلى وحدات قوة الدفاع باالنسحاب كما انسحبت وحدات أنه إال  ،للدموع
وقد بلغ عدد  .بحيث تم التخلي عن السيطرة على الدوار وتركه للمتظاهرين ،الداخلية أيضاً 

 .ة مساءً األشخاص المتواجدين في الدوار حوالي خمسة عشر ألف شخص قبل الساعة الخامس

هذا وقد كان الجو االحتفالي هو المناخ السائد بين المتظاهرين في ذلك الوقت حيث قاموا   -٢٦٩
بتفكيك الحواجز واألسالك الشائكة التي كانت قد خلفتها قوات األمن وتم نصب الخيام وتعليق 

ون إعادة فتح دوار مجلس التعاالكثيرون الالفتات والملصقات التي توضح مطالبهم، واعتبر 
من  وتجمع المواطنون. يمثل قدرتهم على إجبار الحكومة على تغيير سلوكها الخليجي انتصاراً 

 وعن رأيهممختلف االنتماءات السياسية واأليدلوجية للتعبير عن أرائهم بشأن الوضع في البحرين 
قاء في وقد قرر معظم المتظاهرين الب. في الحلول الممكنة لهذه االضطرابات التي تشهدها البالد

 .الدوار لحين االستجابة لمطالبهم

أعلنت من خالله أن  أصدرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بياناً  ،وفي الساعة الرابعة مساءً  -٢٧٠
وحدات القوات المسلحة المنتشرة بالعاصمة قد أنهت مهمتها بنجاح وأنه قد صدرت األوامر 

 . بعودة تلك القوات إلى ثكناتها
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وعلى الصعيد السياسي التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد الشيخ سلمان وفي الوقت ذاته  -٢٧١
مجموعة من الشخصيات السنية البارزة وبعض رجال األعمال لتبادل وجهات النظر حول الحالة 

وأعرب بعض الحاضرين في هذه االجتماعات عن وجهة نظرهم بأنه . التي تتكشف في البحرين
صاحب السمو الملكي ولي حيث كان يتعين على  ،لالزم للشيعةقد تم تقديم تنازالت أكثر من ا

صاحب مستشارو وفي نفس الوقت فقد قام  .مع المعارضة أكثر تشدداً  أن يتخذ موقفاً العهد 
بإبالغه بأنه قد تم عقد لقاءات بين سبعة من الجمعيات السياسية السمو الملكي ولي العهد 

مع الحكومة إال إذا  شيمكن أن يتم االتفاق على أي المعارضة توصلوا فيه إلى أنه من غير الم
وكانت المعلومات قد أشارت أيضا أن جماعتي الوعد . تمت الموافقة عليه فيما بينهم باإلجماع

 .تحفظاتهما على الوصول إلى اتفاق مع ولي العهد أبديتاوالشيرازي ٌقد 

ي العهد األمير سلمان ألقى صاحب السمو الملكي ول ،وفي وقت الحق من مساء ذلك اليوم -٢٧٢
التلفزيون البحريني أوضح من خالله عن وجود بصيص من األمل في األفق كما أعرب  عبر خطاباً 

اللذين استجابوا للدعوة والوحدة الوطنية والهدوء " العقالء والحكماء"عن امتنانه لمن سماهم بـ 
ستتم مناقشة كافة  كما أنه أعلن عن أن مرحلة جديدة قد بدأت حيث. في الليلة السابقة

على أهمية الحفاظ على الهدوء في كما أكد . المشاكل والقضايا المطروحة بالصدق والصراحة
 .البالد والذي ال غنى عنه وعلى جميع األطراف تقديم وجهات نظرهم بطريقة مثمرة وبناءة

لرئاسة بتفويضه  أن صاحب الجاللة الملك قد أصدر مرسوماً سمو ولي العهد كما أعلن أيضًا  -٢٧٣
مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الحوار الوطني، وفي وقت الحق من تلك الليلة اجتمع 

فريق التفاوض والذي كان حريصًا فيه على أن يشمل الطائفتين السنة والشيعة وكذلك أحد أعضاء 
 .األسرة المالكة

 لجمعية الوفاق خطاباً على سلمان األمين العام / لقي الشيخأ ،وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً  -٢٧٤
أكد خالله على الطبيعة السلمية لالحتجاجات وطالب  ،في دوار مجلس التعاون الخليجي

الحكومة بإثبات التزامها بعدم تطهير المنطقة مرة أخرى باستخدام القوة، كما أضاف بأنه سيتم 
لحكومة دعوة مختلف القوى السياسية والشباب الموجودين بالدوار للدخول في حوار مع ا

العديد من الشخصيات السياسية األخرى وبعض قادة المجتمع من  توكان .مإلثبات حسن نيته
الخطاب، وتم تقديم خطابات أخرى لتوضيح وجهات النظر حول الوضع في لهذا حاضرين 
 .البحرين
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 General Federation of Bahrain Trade(االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  وأصدر -٢٧٥
Unions GFBTU(  ًما لم يتم سحب القوات  ،دعا فيه إلى إضراب عام في البحرين بيانا

ة حقهم في حرية التعبير عن الرأي ، وفي وقت الحق أعلن مارسالعسكرية والسماح لألشخاص بم
األمين العام المساعد لالتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنه على الرغم من انسحاب القوات 

ع من دوار مجلس التعاون الخليجي إال أن االتحاد ال يزال يسير مع اإلضراب التابعة لقوة الدفا 
 .مقررا للضغط على الحكومة لضمان عدم تعرض المتظاهرين للهجومكان الذي  

مقابلة مع قناة صاحب السمو الملكي ولي العهد أجرى  ،وفي وقت الحق في تلك الليلة -٢٧٦
CNN لمتوفين خالل األحداث، كما قرر أيضًا أن أعرب خاللها عن تعازيه ألسر ا ،اإلخبارية

جاللة الملك قد أذن له بقيادة حوار وطني مع جميع الجمعيات السياسية حول الوضع في 
البحرين، وأنه كان يعمل على تهدئة الوضع وإعادة بناء الثقة بين جميع األطراف، حيث أشار 

مثل انسحاب  ،اتخاذها أن القصد من الخطوات التي تمصاحب السمو الملكي ولي العهد 
 . ترسيخ الثقة بين كل األطراف وهالوحدات العسكرية وإعادة فتح دوار مجلس التعاون الخليجي 

نسبة  "يمثلون حيث أنه يتعقد أن المتظاهرين  ،وأكد على السماح للمتظاهرين بالبقاء في الدوار
و ما يستلزم تبني الثقة هو  ،، إال أنه توجد قوى سياسية أخرى في المجتمع"كبيرة من المجتمع

وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد عن اعتقاده بأن  ،حتى يمكن تجاوز األزمة أوالً 
وتعهد بإجراء مزيد من  ،جريت في السنوات العشر الماضية لم تكن كافيةاإلصالحات التي أُ 

 .اإلصالح في المستقبل

  :٢٠١١من فبراير العشرون الموافق  ،األحد

ظمت من قبل العاملين حداث في ذلك اليوم إضرابات واسعة النطاق ومظاهرات نُ وكانت أهم األ  -٢٧٧
وكانت تلك اإلضرابات على الرغم من إعالن االتحاد العام لنقابات . في القطاعين العام والخاص

عمال البحرين بتعليق اإلضراب في ضوء قرار الحكومة سحب قوة الدفاع من الشوارع وإعادة 
 . فتح الدوار

 ،ذلك اليومفي في اإلضراب المشتركين توافر إحصاءات دقيقة عن أعداد الموظفين  م عدمورغ  -٢٧٨
من العاملين قد اضربوا خالل % ٨٥إلى % ٨٠إال أن بعض التقديرات أشارت إلى أن نحو من 

وجدير بالذكر أنه قد تم تسجيل أول إضراب في المدارس في جميع أنحاء البالد . ذلك اليوم
ورفضوا مباشرة  ،ين أمام أبواب المدارس حوالي الساعة السابعة والنصفحيث تجمع العامل

من حيث العدد في تباينًا العمل، كما أشار بعض الشهود إلى أن إضراب المعلمين قد شهد 
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أربع مدارس بينما ارتفع العدد إلى ثمانية في معلمو ففي المحرق أضرب  ،المناطق المختلفة
 .أربع وعشرين بالسلمانيةإلى تسعة بالواسطى و إلى المنامة و 

عن إضراب أعداد كبيرة من المحامين في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم، حيث  هذا فضالً  -٢٧٩
تجمعوا في البداية في مقر وزارة العدل ثم انتقلوا في الساعة الواحدة والنصف إلى دوار مجلس 

مقر الشركة ورفعت مظاهرة ب (ALBA)البحرين  ألمونيومكما نظمت شركة . التعاون الخليجي
  ،خاللها شعارات تدعو لإلصالح الدستوري والوحدة الوطنية ونبذ الطائفية وإدانة وفاة المتظاهرين

 ،وفي الساعة التاسعة مساء. كما رفعت بعض الشعارات أيضا مطالبة باإلطاحة باألسرة المالكة
على طريق الشيخ  شخصاثمانين خرجت مسيرة نظمتها جمعية المهندسين البحرينية من حوالي 

 .سلمان باتجاه دوار مجلس التعاون الخليجي

لتقديم تعازيها  وفي ذات الوقت وعلى الصعيد السياسي أصدرت جمعية الوفاق السياسية بياناً  -٢٨٠
للقوة من قبل األجهزة األمنية، كما أعرب الوفاق  امفرطً  األسر الضحايا وإدانة ما اعتبرته استخدامً 

 :مطالب الشعب والمتمثلة في اآلتيأيضا عن الدعم الكامل ل

 .إقامة ملكية دستورية حقيقية وإعادة صياغة الدستور بما يعطي السلطة للشعب  )أ (

 .ضمان اختيار الحكومة باالنتخاب من الشعب  )ب (

 .تقديم جميع المتورطين في حوادث قتل وإصابة للمساءلة  )ج (

ومن  ،شر سنواتألكثر من ع طالب بها شعبياً حل المشاكل السياسية واالجتماعية المُ   )د (
وإعادة  ،تخويل المجالس البلدية سلطات أوسعو  ،أهمها تأسيس برلمان كامل الصالحيات

 .وإعادة األموال المنهوبة ،ووقف اختالس األموال العامة ،توزيع الدوائر االنتخابية

: بمطالبهم، وهي جمعيات مشركاً  أصدرت سبعة جمعيات سياسية بياناً  ،وفي وقت الحق من اليوم -٢٨١
، العمل اإلسالمي، التجمع الوطني )الوعد(وفاق الوطني اإلسالمية، العمل الوطني الديمقراطي ال

وكانت  .الديمقراطي، التجمع القومي الديمقراطي، اإلخاء الوطني، المنبر الديمقراطي التقدمي
 :النقاط المدرجة في ذلك البيان هي

ازر التي ارتكبتها قوات األمن في فبراير لصمودهم في مواجهة المج ١٤تقديم التحية لشباب   )أ (
 .دوار مجلس التعاون الخليجي

 .تقديم التعازي ألسر الشهداء الذين فقدوا حياتهم في األيام السابقة  )ب (
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 .دعوة الحكومة التخاذ المزيد من التدابير االيجابية الضرورية لبدء الحوار الوطني  )ج (

 .اإلعالم الحكومية الرسمية في وسائل" التحريض على الكراهية الطائفية"المطالبة بوقف   )د (

 .المطالبة باإلفراج الفوري عن جميع األشخاص المحتجزين في القضايا ذات الطابع السياسي  )ه (

إعادة التأكيد على التزامها بالتشاور مع جميع الجمعيات السياسية التي تنشط على الساحة   )و (
 .فبراير ١٤السياسية بما في ذلك الحركات الشبابية التي قادت حركة 

قام الطاقم الطبي بمجمع السلمانية الطبي وبعض األفراد بالخروج في مسيرة  ،في الوقت نفسهو  -٢٨٢
من الشعارات المطالبة باإلصالح الدستوري والعدالة  بمقر المجمع الطبي رفع خاللها عدداً 

وفي حوالي الساعة . ٢٤٥فبراير ١٤االجتماعية والمساواة االقتصادية والتأييد لمطالب حركة 
خرجت المسيرة من مقر المجمع الطبي في اتجاه دوار مجلس  ،وعشرون دقيقة مساءً  الثالثة

 .حوالي سبعمائة شخصوضمت  ،التعاون الخليجي

حيث  ،تم تسجيل عدد من المظاهرات والتجمعات في مختلف أنحاء البحرين ،وعلى مدار اليوم  -٢٨٣
مثال تجمع حوالي مائة اتجه الكثير منها صوب دوار مجلس التعاون الخليجي، فعلى سبيل ال

في منطقة المحرق ثم تقدمت باتجاه  في حوالي الساعة الرابعة وأربعين دقيقة مساءً  شخص تقريباً 
الدوار، وبالمثل فقد تجمع عدد أقل في شارع اإلمام الحسين حوالي الساعة التاسعة وخمسين 

ر في ذلك الوقت بحوالي وقدر عدد المتظاهرين الذين تواجدوا في الدوا. دقيقة واتجهوا للدوار
 .خمسة عشر ألف شخص خالل النهار

عرب عنها خالل التظاهرات في دوار مجلس التعاون وتباينت اآلراء ووجهات النظر التي أُ   -٢٨٤
وقد شارك في . الخليجي بما يعكس تنوع المواقف واآلراء حول األطياف السياسية في البحرين

مختلفة وانتماءات سياسية  أيديولوجيةفيات تلك المظاهرات قادة وشخصيات سياسية ذات خل
هدف فكان . متنوعة كما تنوعت المطالبات والتدابير التي يتعين اتخاذها لحل األزمة في البحرين

ة الضغط على الحكومة التخاذ خطوات مارسم هوبالنسبة لبعض المتواجدين بالدوار المظاهرات 
يفتح الباب أمام المزيد من المشاركة الذي يمكن أن  ،أكثر جرأة نحو اإلصالح الدستوري

في حين أعرب البعض األخر عن شكاوى لها طابع اقتصادي و الشعبية في حكم البالد، 
وعدم كفاءة  ،وسياسة التمييز في التوظيف ،وانعدام فرص العمل ،مثل تفاوت الدخول ،واجتماعي
حيث  ،أراء أكثر تطرفاً أعرب آخرون عن ، وانعدام فرص الحصول على األراضي العامة ،الحكومة

                                                            
  .انظر الفصل اخلامس)  ٢٤٥
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خالل االنتفاضات  والذي كان من أكثر الشعارات انتشاراً " الشعب يريد إسقاط النظام"رفع شعار 
آخرون خرج  وأخيراً . التي أدت لإلطاحة برؤساء تلك الدول و  ،الشعبية في كل من تونس ومصر

و " لموت آلل خليفةا"حيث رفعت شعارات مثل  ،بشعارات سميت فيها األسرة المالكة تحديداً 
 ".    يسقط آل خليفة"

التظاهرات التي جرت خالل ذلك أغلب وعلى الرغم من الطابع السلمي الغالب على أنه إال  -٢٨٥
إال أنه قد تم تسجيل عدد من الحوادث المحدودة من االشتباكات مع قوات األمن وبعض  ،اليوم

التقارير إلى قيام مجهولين  حوادث العنف في عدد من المواقع، فعلى سبيل المثال أشارت
أفاد  ،باالعتداء على المارة في منطقة دوار العوالي بمدينة حمد، وفي وقت الحق من تلك الليلة

بينما أفاد مدني أخر بتعرضه  ،أحد الجنود التابعين للحرس الوطني بتعرضه لالعتداء في دار كليب
 .لس التعاون الخليجيإلصابة في الرأس نتيجة لصخرة ألقيت عليه بمحيط دوار مج

  :٢٠١١من فبراير والعشرون الموافق الحادي  ،االثنين

استمرت المظاهرات واالحتجاجات خالل ذلك اليوم في عدة مناطق مختلفة من البحرين سيما   -٢٨٦
في دوار مجلس التعاون الخليجي، إال أن الحدث األكثر تميزًا في ذلك اليوم كان هو تنظيم 

 .رة المالكةمظاهرة حاشدة دعماً لألس

وكان أول المظاهرات المسجلة في منطقة السنابس، حيث تجمع حوالي مائة شخص عند دوار  -٢٨٧
 ،متجهين لدوار مجلس التعاون الخليجي ٢٨الدانة في العاشرة والنصف صباحا وسلكوا الطريق 
في دوار و وفي وقت الحق من ذلك اليوم،  .ثم تزايد عددهم إلى أن وصل إلى خمسمائة شخص

وبالمثل،  .للمشاركة في التظاهرات الجارية نة أيضا، تجمع حوالي مائة وخمسون رياضياً الدا
وفي الوقت ذاته،  .تجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين في مبنى المجلس البلدي للمنامة

حوالي مائة شخص في قدرت بمجموعة أخرى من البحارة  ،تجمعت في الساعة الثالثة والنصف
ثم تحركوا على هيئة مسيرة نحو سوق السمك حيث استمعوا لخطاب ألقاه  مأتم العجم الكبير

في وقت الحق بعد الظهر، و  .أحدهم، ثم تابعوا المسيرة إلى دوار مجلس التعاون الخليجي
أشارت التقديرات إلى أن األعداد قد وصلت لنحو  ،انطلقت مسيرة من مجموعة كبيرة من األفراد

برة سترة إلحياء ذكرى أولئك الذين فقدوا حياتهم خالل ألفين شخصا حيث اتجهت إلى مق
بينما تجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين في الساعة الرابعة  ،المواجهات في األيام السابقة

 .والنصف في الدوار الرئيسي بمنطقة كرزكان
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نصبت الخيام وأقيمت المنصات في منطقة انتظار السيارات  ،وفي مجمع السلمانية الطبي  -٢٨٨
الشخصيات السياسية وزعماء المعارضة وأفراد ألقت بالقرب من قسم الحوادث والطوارئ، وقد 

من المنصة المقامة بمنطقة انتظار السيارات،  ،من الخطب خالل اليوم من الطاقم الطبي عدداً 
 .٢٤٦وقد بلغ عدد المتظاهرين هناك حوالي ثالثمائة شخصًا قبل الساعة الثالثة مساءً 

ألولى من المساء اتجهت عدد من المسيرات من مختلف أنحاء المنامة إلى دوار وفي الساعات ا -٢٨٩
مجلس التعاون الخليجي وكانت إحداها مكونة من حوالي مائة شخص غادروا مسجد الصادق في 

حوالي ثالثة أالف فيها الساعة السادسة وأربعين دقيقة مساء، في حين أن مظاهرة أخرى شارك 
 .منطقة الدية حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً  شخص كانوا قد تجمعوا في

 ،بدأت بعد الظهر مجموعات من األفراد في التجمع في مسجد الفاتح في مظاهرة حاشدةو  -٢٩٠
من دوار مجلس التعاون الخليجي وأن تكون المطالبات  طالبت باتخاذ مكان أخر للتظاهر بدالً 

فقد تجاوز  ،وفقا لتقارير موالية للحكومةو  ،وفي الساعة السابعة والنصف مساءً  .أكثر اعتداالً 
وقد تزايد عدد المشاركين في تلك التظاهرة إلى  ،عدد المتظاهرين أكثر من مائة ألف شخص

على الرغم من أن تقديرات  حوالي أربعمائة ألف متظاهر بحلول الساعة الثامنة والنصف مساءً 
ون ألف وبعضهم من المقيمين من غير أخرى كانت قد أفادت بأن العدد لم يتجاوز المائة وعشر 

 .البحرينيين

والذي أعلن بعد ذلك تأسيس  ،عبد اللطيف محمود/ وبدأت المظاهرة التي كان يتزعمها الشيخ -٢٩١
والذي تضمن  ،ثم تال البيان األول." التجمع من أجل الوحدة الوطنية"تجمع غير رسمي يسمى 

 :النقاط التالية 

ة من الشخصيات الدينية والعامة لتوفير منصة ألولئك تأسيس ذلك التجمع من قبل مجموع  )أ (
 .الذين ليس لديهم انتماءات سياسية أو مؤسسية للتعبير عن رأيهم

وأن الحفاظ على االستقرار في هذا البلد أمر غير قابل  ،التأكيد على شرعية النظام القائم  )ب (
 .للتفاوض

 .قعت خالل األيام السابقةالحزن العميق واألسف على الوفيات التي و عن وأعرب التجمع   )ج (

                                                            
  .انظر الفصل اخلامس)  ٢٤٦
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ودعا للحفاظ على الهدوء، وأكد أنه من غير الممكن تنفيذ مطالب اإلصالح إال على أساس   )د (
 .توافق وطني

 .الدعوة لتجمع البحرين والحذر من الفتنة األهليةكما أكد على   )ه (

قد ف ،وإلى الشيعة في البحرين بمن فيهم أولئك الذين احتجوا بدوار مجلس التعاون الخليجي  )و (
على ضرورة وحدة الشعب البحريني الذي يشترك في ذات المظالم والمشاكل والتحديات أكد 

للموجودين بدوار مجلس التعاون الخليجي للتعاون لتحقيق " يمد يده"وأن هذا التجمع 
 .األفضل

 . قوالى أهل السنة في البحرين التأكيد على أن التجمع لن يتبني اآلراء المتعارضة مع العقل والمنط  )ز (

ولقيادة البالد التأكيد على أن الشعب البحريني يطالب بحقوقه ومن وأولوياتها أن تكون   )ح (
وأن تكون سلطة حقيقة وليست مجازية، وأن الحقوق المنصوص عليها  ،السلطة في يد الشعب

هذا فضال عن دعوة قيادة البالد إلزالة كافة  .معطلة عن التطبيقتبقى في الدستور ال ينبغي أن 
األسري أو على أساس طبقي، وضرورة مراعاة  وأالطائفي  وأل التمييز سواء العرقي أشكا

إال أنه قد . حيث إنهم ليسوا فاسدين ولديهم الخبرة الكافية ،المسئوليات الملقاة على عاتقهم
ختالس من ثروات البالد، باإلضافة إلى ضرورة إجراء التنقيحات المتوازنة في االتم بالفعل 
 .مان أن الشعب هو صاحب السلطة بوصاية الملكالدستور لض

إال انه لم تسجل ثمة محاوالت من قبل  ،به هذا التجمع لم يكن مصرحاً أن وعلى الرغم من  -٢٩٢
وفي وقت . الشرطة أو أجهزة األمن الحكومية لتفريق هذا الحشد الذي تجمع في مسجد الفاتح

حكومة في منطقة الشيخ عيسى بن الحق فقد تم اإلبالغ عن تجمعات صغيرة داعمة للملك وال
سلمان وطريق الملك فيصل ولم تتوافر ثمة معلومات عن أي محاوالت لمواجهة أو تفريق تلك 

 . المظاهرات غير المصرح بها

 Bahrain(وفي وقت من هذه الليلة أعلنت حلبة البحرين الدولية أن سباق الجائزة الكبرى  -٢٩٣
Formula 1 Grand Prix race (لن يعقد  مارسقررا عقده في الثالث عشر من والذي كان م

 .بسبب االضطرابات التي تشهدها البحرين

ولي العهد بعضًا من ممثلي المجتمع المدني والذين عرضوا خدماتهم  صاحب السمو وقد استقبل -٢٩٤
 .في محاولة تهدئة األوضاع، وكان ذلك االجتماع بهدف تهيئة األوضاع للحوار الوطني المرتقب
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  :٢٠١١من فبراير والعشرون لموافق الثاني ا ،الثالثاء

تكريمًا " مسيرة الشهداء"وكان أهم حدث في اليوم تنظيم تظاهرة حاشدة أطلق عليها اسم  -٢٩٥
حيث بدأ األشخاص في التجمع لهذه المظاهرة . للضحايا الذين فقدوا حياتهم في األيام السابقة

عبد الرضا محمد / وكب جنازة السيدلالنضمام لم ،في الساعة السابعة وأربعين دقيقة صباحاً 
حسن الذي سبق وأن أصيب يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من فبراير وأعلنت وفاته في اليوم 

عدد األشخاص المشاركين في الجنازة قد تجاوز التسعة فإن السابق، ووفقا لما أشارت به التقارير 
بمنطقة مدينة حمد والثانية  ٣١انقسموا لمجموعتين األولى بالقرب من دوار  ،أالف شخص

 .بالقرب من مسجد أم البنين بالمالكية

استمرت أعداد المشاركين في مسيرة الشهيد في التزايد حتى وصلت لحوالي مائة ألف شخص و  -٢٩٦
وفقا لبعض التقديرات وقد سارت المسيرة في شارع خليفة بن سلمان في االتجاه لدوار مجلس 

، مؤكدة بذلك "الشعب يريد إسقاط النظام"ون خاللها شعار التعاون الخليجي، وردد المتظاهر 
وكان من بين المطالب األخرى . التزامها بتحقيق األهداف التي ضحى من أجلها الشهداء بحياتهم

التي تم اإلعراب عنها خالل تلك المظاهرة هي استقالة رئيس الوزراء، وإعادة صياغة الدستور، 
ية، ومالحقة المتورطين في قتل المتظاهرين، كما رددت وإجراء إصالحات اقتصادية واجتماع

 .شعارات أخرى مثل رفض الطائفية والتأكيد على الوحدة الوطنية والتأكيد على والئهم للبحرين

ويقدر أن عدد المتظاهرين خالل ذلك اليوم في دوار مجلس التعاون الخليجي قد بلغ أعلى  -٢٩٧
نطقة، حيث أشارت التقديرات أن عدد األفراد مستوى له خاصة بعد دخول مسيرة الشهداء للم

 .ألف متظاهروخمسين الموجودين في ذلك الوقت قد تجاوز المائة 

وخالل اليوم انضم للمظاهرات بدوار مجلس التعاون الخليجي عدد قليل من أفراد الشرطة  -٢٩٨
 جمعيهم بالزي وكانوا منها إدارة مكافحة الحرائقو  ،وموظفي الخدمات الحكومية األخرى

خطبًا قصيرة في الدوار للتعبير عن دعمهم للمطالب التي أثارها  همالرسمي، وقد ألقى بعض من
 . المتظاهرون

 ،وخالل اليوم عقد سمو ولي العهد بعض المباحثات السياسية حول الوضع الراهن في البحرين -٢٩٩
 ،والمعارضة وسطاء بين الحكومة اعتبروا ،من بينها مقابلة مع وفد من الشخصيات الكويتيةكان و 

وذلك بسبب خبرتهم في التعامل مع المعارضة الشيعية في الكويت، كما التقى صاحب السمو 
من الوزراء وأعضاء البرلمان في محاولة إلعادة مد جسور الثقة بين  الملكي ولي العهد أيضا عدداً 

من  حيث أوصى ولي العهد لجاللة الملك بضرورة صدور عفو لمجموعة ،الحكومة والمعارضة
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وأن يتم استبدال  ،٢٠١٠القادة السياسيين البارزين المتهمين بمحاولة قلب نظام الحكم في عام 
 .عدد من الوزراء من اللذين تعرضوا النتقادات من جانب المعارضة

وخالل المناقشات الالحقة طُلب من الوفاق الرد بالمثل على تلك اللفتات من النوايا الحسنة   -٣٠٠
للمعارضة، إال أن قيادة الوفاق قد رفضت تقديم أية تنازالت سياسية من  التي قدمتها الحكومة

 .منطلق عدم قدرتها على السيطرة على الشارع

أعلن جاللة الملك عن إصدار عفو ملكي عن عدد ثالثمائة  ،وفي وقت الحق من هذه الليلة -٣٠١
لة، وكان من بين وثمانية أشخاص ممن سبق وأن أدينوا بارتكاب جرائم مختلفة تتعلق بأمن الدو 

الشخصيات المعارضة البارزة اللذين شملهم قرار العفو األمين العام لحركة الحق من أجل الحرية 
وسمح له العفو الملكي بالعودة  ،حسن مشيمع الذي كان يعيش في لندن/ والديمقراطية السيد

ل السنكيس، عبد الجلي/ الدكتور: للبحرين، وكان من بين من شملهم العفو من المفرج عنهم
 .محمد حبيب الصفاف والمعروف باسم المقداد/ الشيخو 

   :٢٠١١من فبراير والعشرون الموافق الثالث  ،األربعاء

وكما كان الحال في األيام السابقة فقد استمرت المظاهرات واالحتجاجات في دوار مجلس  -٣٠٢
نحاء المنامة التعاون الخليجي، وقد نظمت العديد من المسيرات واالحتجاجات في مختلف أ

 المجاورة لدوار مجلس التعاون الخليجي والقرى المجاورة، إال أن التطور األكثر أهمية أن عدداً 
بل وألقت  ،من شخصيات المعارضة السياسية التي شملها العفو الملكي قد انضمت للمظاهرات

 .العديد من الخطابات الستعراض مواقفها وأرائها فيما يتعلق بالحالة في البحرين

نظمت مظاهرة حاشدة أمام مقر التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية  ،وفي الوقت ذاته -٣٠٣
 .العفو الملكيمرسوم بأسمائهم مدرج من غير الللمطالبة باإلفراج عن باقي األشخاص المعتقلين 

الشعب يريد "رفعت شعارات مثل  ، حيثوكان من بين المتظاهرين الشيخ محمد حبيب الصفاف
، كما أعربت الشعارات عن رفضها لدعوات "يسقط حمد"و، "تسقط الحكومة"و، "قاط النظامإس

وضع العديد من المتظاهرين الفتات للمطالبة بوضع حد و   .الحوار مع الحكومة قبل إسقاطها
لإلفالت من العقاب والدعوة لمحاسبة المسئولين عن قتل المتظاهرين وكذلك محاكمة المتورطين 

من في االدعاءات الخاصة بعمليات التعذيب التي جرت خالل االضطرابات األهلية من رجال األ
في منتصف التسعينات، ثم اتجه المتظاهرون على شكل مسيرة إلى دوار مجلس التعاون 

 .الخليجي
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تم تسجيل عدد أصغر من التظاهرات والتجمعات في  ،وفي بعض المناطق األخرى بالمنامة -٣٠٤
في الساعة العاشرة وعشرين  ، تجمعفعلى سبيل المثال .اون الخليجياالتجاه لدوار مجلس التع

تحركوا  ،بمنطقة السنابس ٢٨مجموعة من األشخاص معظمهم من الطلبة بشارع  دقيقة صباحاً 
تجمع أكثر من ألفي ، حوالي الساعة الثالثة مساءً في وفي وقت الحق  .على هيئة مسيرة للدوار

الجمال في منطقة البلد القديم وتحركوا على شكل مسيرة شخص في المنطقة المجاورة لمسجد 
 . باتجاه دوار مجلس التعاون الخليجي

للزيادة في أعداد المتظاهرين في الدوار فقد قام العديد من الشخصيات البارزة من  ونظراً  -٣٠٥
المعارضة بإلقاء الخطب التي تعرض وجهات نظرهم حول الوضع في البالد، فعلى سبيل المثال 

أولهما إسقاط النظام، : عبد الوهاب حسين بإلقاء خطاب حدد فيه مطلبين رئيسيين/ لسيدقام ا
إال  قابل للتحقيقكما أكد على أن إسقاط النظام هو هدف   .إقامة نظام ملكي دستوري  وثانيهما

أن  كما قرر أيضاً   .أوالً القائم دون إسقاط النظام  أن إقامة نظام ملكي دستوري سيبقى مستحيالً 
وهو ما " الزخم الثوري"جمعيات السياسية إذا دخلت في حوار مع الحكومة ستقوض بذلك من ال

يسمح للحكومة بفرض إرادتها على الشعب باستخدام أدواتها مثل الجيش والحرس الوطني 
هذا فضال عن تحذيره من القوى السياسية الموالية للحكومة التي ستعمل على تخفيف  .والشرطة

 .وقد اختتم كلمته بالدعوة للوحدة الوطنية ونبذ الطائفية .إذا ما عقد الحوارمطالب المعارضة 
قام بعض من الشخصيات األخرى بإلقاء بعض الخطب خالل النهار بالدوار ومن بينهم الدكتور و 

عبد اهللا صالح رئيس /سامي سيادي من حركة الوعد، والسيد/ عبد الجليل السنكيس، والسيد
 . محمد حبيب الصفاف/ ، والسيدجمعية العمل اإلسالمي

  :٢٠١١من فبراير والعشرون الموافق الرابع  ،الخميس

استمرت المظاهرات في دوار مجلس التعاون الخليجي وغيرها من المناطق المجاورة على مدار  -٣٠٦
عندما  ،االحتجاجات في هذا اليوم ما تم تسجيله في الساعة التاسعة صباحاً أبرز اليوم، وكان 

ثم اتجهوا عقب ذلك  ،مائة وخمسون إلى مائتي شخص أمام مبنى وزارة البلديةتجمع حوالي 
تجمعت حوالي مائة وخمسون امرأة في مسيرة نسائية في  ،وفي وقت الحق في ذات اليوم .للدوار

وفي الساعة الثامنة وستة عشر دقيقة  .باتجاه مجلس التعاون الخليجي ٢٨دوار الدانة على شارع 
ي مائة شخص من موظفي بريد العاصمة على مقربة من مجمع اللؤلؤ وتحركوا تجمع حوال ،مساءً 

 .على هيئة مسيرة باتجاه دوار مجلس التعاون الخليجي
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فقد استمر األشخاص في التجمع في منطقة انتظار السيارات  ،أما في مجمع السلمانية الطبي -٣٠٧
يرة شملت بعض العاملين المجاورة لقسم الحوادث والطوارئ، وفي الثالثة والنصف تحركت مس

بالطاقم الطبي وغيرهم من األفراد من مجمع السلمانية الطبي متجهين نحو دوار مجلس التعاون 
 .الخليجي

حاول وفي محاولة لدعم المناقشات الجارية بين الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة فقد  -٣٠٨
استقاالتهم من الجمعية الوفاق في البرلمان لسحب تشجيع وحث أعضاء مكتب مجلس النواب 

 . الوطنية

 .السابق اإلعالن عنه ،كما أعلنت جمعية معلمي البحرين تعليق اإلضراب في المدارس البحرينية -٣٠٩

وأعلن الديوان الملكي أن اليوم التالي الموافق الخامس والعشرين من فبراير هو يوم حداد على  -٣١٠
 .السابقةاللذين فقدوا حياتهم خالل أحداث البحرين في األسابيع 

في  علي سلمان كلمة في دوار مجلس التعاون الخليجي/ الشيخ وقد ألقى األمين العام للوفاق -٣١١
  :أشار فيها للنقاط التالية تلك الليلة

مجلـــــــــس التعـــــــــاون  الـــــــــدول األعضـــــــــاء فـــــــــي نحتـــــــــرمســـــــــوف حكومتنـــــــــا  ننتخـــــــــب عنـــــــــدما  )أ (
ــــدول الخليجــــي ــــدعم كــــل وال بموجــــب التزامــــات البحــــرين  المجــــاورة األخــــرى وســــوف نقــــوم ب

  .المعاهدات الدولية

حتى ثالثة أشهر حتى يتم منحنا  أو شهرين شهر أو أسبوع أو لمدة للبقاء كما أننا مستعدون  )ب (
  .الحق في اختيار حكومتنا

الشيعة والسنة في المطالب ويجب أن نسمو على  ونحن نرفض الطائفية ونؤكد على إتحاد  )ج (
ة ألننا تعلمنا من يسوع المسيح أن سنظل في احتجاجاتنا السلميوسوف ، ةالمطالب الشخصي

 .الحب يهزم الكراهية وسوف نستمر حتى يتم منحنا الحق في انتخاب وعزل حكومتنا

 :٢٠١١الموافق الخامس والعشرين من فبراير  ،الجمعة

يوم الحداد الوطني الذي أعلنته الحكومة في ذكرى اللذين توفوا خالل المواجهات في األيام  -٣١٢
 .السابقة
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أعداد االحتجاجات التي نظمت خالل هذا اليوم نسبيا  زادتلحال في أيام الجمعة، وكما هو ا -٣١٣
األيام السابقة، هذا فضال أن االحتجاجات كانت على نطاق أوسع في مناطق المنامة عن 

وعلى الرغم من أن العادة قد جرت على اندالع مظاهرات الجمعة  .المختلفة والقرى المحيطة بها
ال أنه قد تم تسجيل تجمع للناس خارج قسم الطوارئ والحوادث بمجمع إ ،بعد صالة الجمعة

 .السلمانية الطبي في الساعة السابعة صباحاً 

على الشيخ فيها أثنى  ،على سلمان األمين العام للوفاق/ وخالل خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ -٣١٤
 ،ت مع قوات األمنشعب البحرين اللتزامه بالطابع السلمي في االحتجاجات وتجنب المواجها

شجع على ضرورة استمرار الطابع السلمي وهو األمر الذي من شأنه أن يقرب من تحقيق و 
 .في الديمقراطية والمجتمع المدني الذي تكون فيه السلطة للشعب الشعب تطلعات

وعقب صالة الجمعة خرجت أعدادا كبيرة من المتظاهرين من المساجد وتشكلت في مسيرات  -٣١٥
مجلس التعاون الخليجي، وكان أكبر هذه المظاهرات تلك التي خرجت في طريق  في اتجاه دوار

 ،من الشعارات بمطالبات مختلفة الملك فيصل في اتجاه الدوار، رفع المتظاهرون خاللها عدداً 
والذي عادة ما " ارحل. .ارحل"وكذلك " الشعب يريد إسقاط النظام"بما فيها الهتاف السائد 

ام أو للملك، إال أنه قد ظهر شعارا أكثر راديكالية خالل هذه التظاهرة وهو يكون موجها إما للنظ
عن وجهات نظرهم بشأن المناقشات  المشاركينبعض أعرب كما   ."الشعب يريد إسقاط الملك"

السياسية الجارية بين الحكومة وجمعيات المعارضة السياسية من خالل رفع الفتات رافضة ألي 
ندد بعض المتظاهرين بالتلفزيون البحريني الرسمي لقيامه ببث بعض و  .شكل من أشكال الحوار

 . البرامج التحريضية والتي من شأنها التحريض على الطائفية

 .في أنحاء المنامة المختلفة وبعض القرى المجاورةاألخرى تم تسجيل عدد من المظاهرات و  -٣١٦
شخص اتجهوا نحو ومائتا ف وشارك فيها حوالي أل حوالي الساعة الثانية مساءً  ابدأت إحداه

متاجر الحواج بمنطقة القفول، وقد انضم إلى المسيرة حوالي ألف وخمسمائة متظاهر بمنطقتي 
من أفراد الشرطة مسيرة اتجهت  شكل عدد وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً  .حوز والساقيةاالم

 .من طريق الشيخ خليفة بن سلمان إلى دوار مجلس التعاون الخليجي

من مختلف االنتماءات السياسية والمستويات المشاركون توافد  ،ل النهار وحتى الليلوخال -٣١٧
حول  االجتماعية على دوار مجلس التعاون الخليجي، وألقى عدد من الشخصيات البارزة خطباً 

عبد الجليل السنكيس، / ومن بين الشخصيات التي ألقت خطابات الدكتور .الوضع في البحرين
 .يب الصفافمحمد حب/ السيدو 



قصي الحقائقتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لت  
 

١٣١
 

التجمع الدستوري، الوحدة اإلسالمية، ميثاق العمل (اجتمعت أربعة جمعيات سياسية هي وقد  -٣١٨
تشكيل الجمعيات في مقر جمعية الميثاق الوطني، وقررت هذه ) الوطني، الفكر الحر الوطنية

تحالف وطني أعلن عن دعمه لمبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد للحوار، وقد دعا 
 .الف الوطني الجميع للمشاركة في الحوار وطالب بعدم استبعاد أي جماعةاالئت

تم تسجيل عدد من حوادث العنف المتفرقة في عدة مناطق مختلفة في جميع أنحاء وقد   -٣١٩
  .ومنها حرق بعض إطارات السيارات و استخدامها في تعطيل المرور بشارع الشيخ حمد ،المنامة
جهولين بتعطيل المرور في شارع الشيخ خليفة بن سلمان مجموعة من األشخاص الم تكما قام

المالصق للمركز التجاري أعلى الكوبري في المنامة، بينما قام آخرون بإقامة حاجز في المنطقة 
)City Center (بالقرب من دوار مجلس التعاون الخليجي. 

للمعلمين الذين أعربت فيه عن امتنانها  هذا وكانت جمعية معلمي البحرين قد أصدرت بياناً  -٣٢٠
في تاريخ البحرين والتي شلت وزارة التربية " األكبر واألكثر جرأة"شاركوا في ما وصفوه بالضربة 

ات الهمجية مارسوالتعليم والتي كانت تهدف لدعم المتظاهرين الذين يحتجون على الم
الذي وهو األمر . للسلطات، كما شكرت المعلمين لعودتهم إلى وظائفهم في نهاية اإلضراب

ندد البيان كما   .قوض محاوالت وزارة التربية والتعليم التخاذ إجراءات جنائية ضد هؤالء المعلمين
أيضا بقرار الوزارة بتوظيف معلمين بصفة مؤقتة ليحلوا محل الذين أضربوا، وندد بالتخطيط لتعيين 

 .أنهم غير مؤهلينمن هؤالء المعلمين بصفة دائمة على الرغم 

تم اإلعالن عن تعديل وزاري محدود حيث تم استبدال  ،عد ظهر ذلك اليوموفي وقت الحق ب -٣٢١
اإلسكان و لم يكن لهم قبوًال لدى المعارضة وهم وزراء الشئون الصحية، ممن ثالثة من الوزراء 

أحمد آل خليفة كان / شئون مجلس الوزراء، سيما وأن الوزير األخير الشيخو والكهرباء والمياه، 
في عام " تقرير بندر"نتقادات في السنوات األخيرة بسبب ما سمي بفضيحة قد تعرض لعدد من اال

٢٠٠٦. 

 :٢٠١١من فبراير والعشرون الموافق السادس  ،السبت

حسن مشيمع األمين العام لحركة الحق / شهد ذلك اليوم حدثين مهمين كان أولهما عودة السيد -٣٢٢
قد تجمع كبير في المنطقة قد عُ في أول عودة من المنفى للشخصيات البارزة من المعارضة، و 

 . المجاورة لمجلس الوزراء
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بدأت خالل اليوم بعض االحتجاجات التي سجلت في مناطق مختلفة، بما في ذلك موكب من  -٣٢٣
بدأ في منطقة أبو صيبع ثم توجه عقب ذلك لدوار مجلس التعاون  ،دراجة بخاريةخمسين حوالي 
 .الخليجي

من  قادماً  ،مشيمع إلى مطار البحرين الدوليالحسن / سيدوصل ال ،وفي الساعة الثالثة مساءً   -٣٢٤
وقد . القنوات اإلخباريةومراسلو حيث كان في استقباله أفراد أسرته وبعض الصحفيين  ،بيروت
من لندن لتقديم التعازي  مشيمع كان قد وصل لبيروت قادماً الحسن / التقارير  بأن السيدأفادت

إال أن بعض التقارير الحكومية قد أفادت أن الغرض من  .ةألسرة أحد أصدقائه الذي وافته المني
 .هو التشاور مع قيادة حزب اهللا في لبنان حول الوضع في البحرينكان هذه الزيارة  

مظاهرة كبيرة لمجلس الوزراء قادمة من دوار مجلس التعاون الخليجي من خالل طريق  ووصلت -٣٢٥
كما انضم إليهم   ،محمد حبيب الصفاف/ دالملك فيصل، وكان من بين قادة تلك المظاهرة السي

واصلوا حيث  ،بعض من رجال الدين الشيعة وغيرهم من الشخصيات السياسية المعارضة
 . لباب البحرينوصلوا االحتجاج على طريق الملك فيصل حتى 

خاصة التي كانت تنظم قبل إخالء دوار مجلس التعاون الخليجي السابقة و وبالمقارنة بالمظاهرات  -٣٢٦
يركزون المتظاهرون فلم يعد  .تنوعت المظاهرات من حيث المطالب ،سابع عشر من فبرايرفي ال

مثل إعادة كتابة الدستور أو إعطاء الصالحيات لمجلس النواب أو  على المطالب المعتدلة نسبياً 
، تم استبدال ذلك بهتافات من ولكن. لتحقيق قدر أكبر من المساواة االجتماعية واالقتصادية

في البلدان العربية األخرى التي  وهي من أكثر الهتافات انتشاراً " لشعب يريد إسقاط النظاما"قبيل 
عن قيام عدد من المتظاهرين بترديد  فضالً   .شهدت احتجاجات واسعة مثل تونس ومصر وسوريا

 كما. في إشارة للملك" ارحل. .ارحل"أو " ليسقط حمد"هتافات موجهة لجاللة الملك مثل 
الوزاري المحدود الذي تم اإلعالن عنه التعديل من المتظاهرين أمام مجلس الوزراء  رفض العديد

 .ووصفوه بأنه بهدف تهدئة الغضب العام ،اعتبره المتظاهرون غير كاف ، حيثفي اليوم السابق
هددوا بمزيد من و باستقالة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بأكمله،  وقد طالب المتظاهرون علناً 

كما رفع المتظاهرون صورا أخرى للشهداء الذين   .الزحف نحو مناطق أخرى بالعاصمةالتصعيد ب
أعربوا عن عزمهم على تحقيق األهداف التي و  ،لقوا حتفهم خالل االشتباكات مع قوات األمن

/ رفع صور للسيدبمن المتظاهرين  قليلتجدر اإلشارة إلى قيام عدد و  .ضحى الشهداء من أجلها
 .كان معروفا أنه سيصل في ذلك اليوم إلى البحرين  مشيمع الذيالحسن 
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وهو المشهد الذي تكرر في األسابيع التالية كرمز  ،الزهور يحملمن المتظاهرين  وظل عدد -٣٢٧
 . للسلمية

حيث قام بعض  ،عاد المتظاهرون إلى دوار مجلس التعاون الخليجي ،وبعد ظهر ذلك اليوم -٣٢٨
/ سياسية بإلقاء الخطب وكان من بين أولئك الشيخالزعماء السياسيين من مختلف االنتماءات ال

محمد حبيب الصفاف، باإلضافة آلخرين كانوا / السيدو حسن الديهي، / الشيخو على سلمان، 
 . سعيد النوري/ حسين االكرف، والشيخ/ عبد الجليل السنكيس، والسيد/ حاضرين مثل الدكتور

لحوار الوطني والخطوات الالزمة للبدء وفي تلك األثناء كانت الحكومة والوفاق يبحثان طرق ا -٣٢٩
على سلمان عرض خاللها األخير إطار الحوار / مع الشيخلقاًء زايد الزياني / فيه، فقد عقد السيد

 :متمثًال في النقاط التالية

 .قمع أي طائفةعدم وجود نظام ديمقراطي يضمن   . أ

 .تعكس مبدأ أن الشعب مصدر السلطات ،حكومة منتخبة لها صالحيات  . ب

 .مان منتخب يتمتع بسلطات تشريعية كاملةبرل  . ت

أجاب عند أن الشيخ على سلمان  ،صاحب السمو الملكي ولي العهدووفقا لما أفاد به مستشارو 
٪ ٩٠من الواضح أن الوفاق يشكل أكثر من : "سؤاله عن استعداده للتنازل مقابل تنازالت حكومية بأنه 

إصالح [ إلى ] يسقط النظام[الشعارات المرفوعة من من المتواجدين بالدوار وأنه من الممكن تغيير 
ألن الوفاق كان قد ادعى في وقت سابق من  ،، حيث جاء ذلك بمثابة مفاجأة لفريق ولي العهد]"النظام 

 . خالل المناقشات أنهم قد فقدوا السيطرة على الشارع

المنحازة من التلفزيون  وخالل تلك المناقشات فقد عبر الوفاق عن استيائهم من التغطية اإلعالمية -٣٣٠
الزياني إال أنه أبدى مالحظته بأن القنوات األخرى / الرسمي البحريني وهو ما وافق عليه السيد

، تنحاز هي األخرى للجانب األخر، وهو ما رد عليه الشيخ Press TVمثل المنار، العالم، 
 .تلفزيون البحرين سلمان بأن الوفاق قد لجأ لتلك القنوات بسبب عدم السماح بالوصول إلى

مشيمع إلى دوار مجلس التعاون الخليجي حيث الحسن / وصل السيد ،وفي الساعة العاشرة مساء  -٣٣١
ألقى كلمة مقتضبة نوه فيها إلى استخدام  وقد ،تم الترحيب به بحماس من جانب المتظاهرين

لتجربة المصرية كما شجع المتظاهرين على ضرورة االستفادة من ا  ،تقنيات العصيان المدني السلمي
أنه يجب على مشيمع ال/ ركز السيدو عن كيفية تصعيد مظاهراتهم لزيادة الضغط على الحكومة، 
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االستفادة من قيام وسائل اإلعالم الدولية بتسليط الضوء على البحرين، كما هنأهم المتظاهرين على 
، كما شجع من خالل  على مثابرتهم من أجل قضية الحرية التي نالت احترام الرأي العام الدولي

وقد أختتم . كلمته على اتخاذ العديد من الخطوات التصعيدية طالما أنها ظلت ذات طابع سلمي
على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية ونبذ  السيد مشيمع بيانه بالتأكيد مجدداً 

 .عيالدعوة للفتنة األهلية ألن شعب البحرين كله في خندق واحد ضد نظام قم

 :٢٠١١من فبراير والعشرون الموافق السابع  ،األحد

التطورات مشاركة أبرز وكان من  ،استمرت المظاهرات من مختلف األحجام على مدار ذلك اليوم -٣٣٢
عدد كبير من طالب المدارس في المظاهرات واالحتجاجات من خالل قافلة من الشاحنات على 

 .أحد الطرق السريعة الرئيسية في المنامة

من المسيرات في محيط  اتم تسجيل أعداد كبيرة من الطالب نظموا عددً  ،ي الصباح الباكرفو   -٣٣٣
فإن حوالي عشرة طلبة تظاهروا في طريق الحكومة، كما تجمع  ،لبعض التقديرات وفقاً و . مدارسهم

وفي ذات الوقت تجمع حوالي مائة . بمنطقة السنابس ٢٨آخرين في شارع  حوالي أربعون طالباً 
مدرسة النعيم الثانوية بحي السلمانية، وعند الظهر تم تسجيل تنظيم مظاهرة من مائة  طالب من
 .من مدرسة سار فتاة العليا في فناء المدرسة طالباً وخمسين 

تحركت مظاهرة كبيرة بها أكثر من ألفي شخص من دوار  ،وفي حوالي الساعة الرابعة عصراً  -٣٣٤
 .وتواجد بها عددًا من الشخصيات السياسية مجلس التعاون الخليجي نحو طريق الملك فيصل،

ومثلها مثل المظاهرات في اليوم السابق كان المطلب السائد خالل المظاهرة هو الدعوة إلسقاط 
وأخرى دون " الجيش يقتل المواطنين! الصدمة"النظام، ومن بين تلك الالفتات ما دون عليها 

طالب األفراد المشاركين في التظاهرة و " ساحة الشهداء هي رمز الشجاعة والكبرياء"عليها 
برفض الدعوة للحوار  واستقالة رئيس الوزراء، وبباإلفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، 

 .السياسي، والدعوة الستمرار التصعيد حتى إسقاط النظام

تجمع عدد كبير من الشاحنات من مختلف األحجام في منطقة سلماباد حيث  ،وبعد الظهر -٣٣٥
وقبل الساعة  .ى هيئة قافلة نحو دوار مجلس التعاون الخليجي والمناطق المحيطة بهاتوجهت عل

كانت القافلة قد وصلت للمنطقة الدبلوماسية ومرت على المكاتب التابعة   ،الخامسة مساءً 
بطريق خليفة بن سلمان، وقد أشارت التقديرات أن عدد الشاحنات  لمجلس الوزراء مروراً 
 .ظاهرة قد تجاوز المائة شاحنةالمشاركة في هذه الت
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من بينهم أعضاء الطاقم الطبي  شخص كانتجمع حوالي مائة  ،وفي مجمع السلمانية الطبي -٣٣٦
 .بالسلمانية وتحركوا في االتجاه لدوار مجلس التعاون الخليجي

أحمد خليفة / تقدم ثمانية عشر من أعضاء مجلس النواب باستقالتهم النهائية إلي السيدكما  -٣٣٧
 .رئيس المجلس الدهراني

على سلمان وما / زايد الزياني والشيخ/ وفي الوقت ذاته، وبعد المناقشات التي جرت بين السيد -٣٣٨
تم االتفاق عليه من إجراء تغطيات غير منحازة لألحداث الجارية عبر التلفزيون البحريني، فقد 

اء الستضافة ممثلي فواز بن محمد آل خليفة على إذاعة برنامج تليفزيوني على الهو / وافق الشيخ
وفي وقت الحق من ذلك اليوم تمت دعوة  .الوفاق، إال أن الوفاق عادت ورفضت هذا العرض

أربعين من الجمعيات السياسية وقادة المجتمعات المحلية والمنظمات االجتماعية لحضور الحوار 
ن خالل في حين تمت دعوة األفراد م ،الوطني، حيث تم إرسال خطابات رسمية إلى المنظمات

وصل رد بينما ، للدعوة بالقبول الالحقة األيام الخمسةجميع األطراف خالل ردت الهاتف، وقد 
 )انظر أدناه(من مارس ستة من الجمعيات السياسية ومن بينها الوفاق في الثالث 

 .مسجلة مثل حركتي الحق والوفاءالوجدير بالذكر أنه لم يتم دعوة الجمعيات السياسية غير  -٣٣٩

من االجتماعات التشاورية مع مجموعات من  ك اليوم عقد سمو ولي العهد عدداً وخالل ذل -٣٤٠
وقد دعا خالل تلك االجتماعات إلى  .البحرينيين البارزين ورجال األعمال وقادة المجتمع المدني

 كما ناقش. تكون مبنية على الوساطةال بحيث  ،إجراء إصالحات لسياسات التشغيل والعمالة
عرضت طلبات عن تشكيل و  .أنها أن تجعل من النظام السياسي أكثر عدالً الخطوات التي من ش
لقاء مع ممثلي جمعية عجم صاحب السمو الملكي ولي العهد عقد و  .لجنة لتعديل الدستور

 .بالمجالس النيابية المقبلة الشيعة أكدوا خالله والئهم للملكية وضرورة أن يكون لهم تمثيالً 

صاحب السمو عقد عدد من زعماء الوفاق اجتماعات مع  ،اليوموفي وقت الحق من مساء ذلك  -٣٤١
 .تم خالله تشجيع الوفاق لالنضمام إلى الحوار الوطنيالملكي ولي العهد 

  :٢٠١١من فبرايروالعشرون الموافق الثامن  ،االثنين

شارك المئات من الطلبة في عدد من االحتجاجات في أجزاء  ،استمرار لمظاهرات اليوم السابق -٣٤٢
 .فة بالبحرين وتم تنظيم قافلة من المركبات الثقيلة كجزء من االحتجاجات المستمرةمختل
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غادر حوالي أربعمائة طالب وطالبة مدارسهم في  ،وبين السابعة والنصف والثامنة والنصف صباحاً  -٣٤٣
المناطق المختلفة وساروا في الشوارع الرئيسية في تلك المناطق، ومن بين تلك المدارس مدرسة 

مدرسة الجابرية و مدرسة جاد حفص الثانوية الصناعية بنين، و لعمران الثانوية التجارية بنين، أحمد ا
انضم  وفي وقت الحق من اليوم وفي حوالي العاشرة وعشرين دقيقة صباحاً . الثانوية الصناعية بنين

قربة حوالي أربعمائة طالب من جامعة البحرين لطلبة مدرسة عبد اهللا بن عيسى في مظاهرة على م
وقد انضم لهذا االحتجاج عدد أكبر من األفراد بمن فيهم المعلمون . من وزارة التربية والتعليم

في نوعية التعليم في  طالبوا جميعًا برحيل وزير التربية والتعليم بسبب ما اعتبروه ضعفاً  ،واآلباء
ل اإلضراب الذي كما احتج العديد من المعلمين على توظيف المعلمين بعقود مؤقتة خال  .البحرين

باإلضافة إلى تلك المطالب التي تتعلق بالقطاع التعليمي و  .دعت إليه جمعية المعلمين البحرينية
، أثار العديد من المتظاهرين شعارات مماثلة لتلك الموجودة في المناطق األخرى من تحديداً 

في وقت الحق و . يينالبحرين، مثل إسقاط النظام، وإدانة استخدام القوة ضد المتظاهرين السلم
طالب وطالبة من طلبة المدارس في مائة من تلك الليلة نظمت مظاهرة أخرى شارك فيها أكثر من 

 .دوار مجلس التعاون الخليجي

التظاهر أمام مقر المجلس الوطني البحريني، حيث بدأ  ،وكان من أهم تطورات هذا اليوم -٣٤٤
بعض الحافالت والشاحنات الكبيرة في نقل في استخدام  المتظاهرون في الساعة التاسعة صباحاً 

المتظاهرين من دوار مجلس التعاون الخليجي نحو مقر المجلس الوطني بحي القضيبية، حيث تم 
 رددوا خاللها عدداً  ،جمع ما يقرب من حوالي ألف شخص قبل الساعة التاسعة والنصف صباحاً 

لسابقة مثل الدعوة إلى إسقاط النظام من الشعارات والمطالب السابق المطالبة بها بالمظاهرات ا
كما اتهم المتظاهرون خالل تلك المظاهرة جاللة   .ورفض الحوار قبل أي إصالحات سياسية

الملك بانتهاك حقوق اإلنسان األساسية وقتل المتظاهرين األبرياء، وفي وقت الحق شكل 
 .سلسلة بشرية حول المجلس التشريعيالمتظاهرون 

تم تسجيل قافلة من الحافالت في االتجاه نحو طريق الشيخ خليفة  ،صباحاً وفي الساعة العاشرة  -٣٤٥
بن سلمان والتي توقفت في المنطقة المجاورة في مطعم برجر الند ثم واصلت التقدم للمنامة، 

 .حوالي مائتي حافلةمن وتكونت تلك القافلة المتباطئة 

لصحفيين والعاملين في المجال كما شهد ذلك اليوم أيضا تنظيم مظاهرة من قبل مجموعة من ا -٣٤٦
اإلعالمي، وكانت تلك االحتجاجات قد بدأت في طريق الملك فيصل ثم توجهت عقب ذلك 
لدوار مجلس التعاون الخليجي، حيث أعرب المشاركين فيها عن دعمهم للمتظاهرين في دوار 

بحرين، كما مجلس التعاون الخليجي ورفضهم لمحاوالت الحكومة لتغطية ومراقبة األحداث في ال
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انتقد بعض الصحفيين أداء التلفزيون و .ندد المشاركون بكل أشكال التحرش واعتقال الصحفيين
 .البحريني حيث اعتبروه منحازا ويعمل بشكل غير مهني

خليفة الداهراني بدعوة أعضاء المجلس من الوفاق لمناقشة / قام رئيس مجلس النواب السيدو  -٣٤٧
 .رفضت الدعوةمسألة استقاالتهم إال أن الوفاق 

زايد الزياني على / وفي وقت الحق من ذاك اليوم قام أحد قيادي جمعية الوفاق بإطالع السيد -٣٤٨
علي / المناقشات التي تمت بين قيادات الوفاق، حيث كان االجتماع األول والذي ضم الشيخ

ابة الدستور من أن يتم إعادة كت) ١: (سلمان األمين العام للوفاق والذي تقرر فيه المطالبة بالتالي
) ٣(أن يبنى التوظيف على أساس الكفاءة وليس المعرفة الشخصية، ) ٢(قبل لجنة منتخبة، 

أال تكون هناك عالقة بين ) ٤(ضرورة اتخاذ الخطوات الالزمة إلقامة نظام سياسي أكثر عدالة، 
ق والذي أظهر أما االجتماع الثاني والذي حضره كبار علماء الدين وقادة الوفا. الدين والسياسة

صياغة دستور جديد  ، فتضمن التأكيد على ضرورةارتفاع سقف المطالب الرتفاع توقعات الشباب
 . ٢٠٠٢وليس مجرد تعديل دستور 

ضم ممثلي  عقدت جمعية األطباء البحرينية اجتماعاً  ،وفي تلك الليلة في حوالي الثامنة والنصف مساءً  - ٣٤٩
 .الدعوة لحملة العصيان المدني على الصعيد الوطنياقترحت من خالله  ،جمعية الوعد السياسية

 :٢٠١١ مارسالموافق األول من  ،الثالثاء

تم تسجيل العديد من المظاهرات الطالبية في هذا اليوم، حيث ترك العديد من طالب المداس  -٣٥٠
حيث  ،في مختلف أنحاء البحرين مدارسهم وقاموا بتنظيم عددا من المسيرات واالحتجاجات

د منهم لدوار مجلس التعاون الخليجي، وكان التطور الرئيسي األخر في ذلك اليوم هو توجه العدي
 .المالي القريب منهللمرفأ امتداد االحتجاجات من الدوار 

غادر العديد من الطلبة في مختلف األحياء  ،وحتى بعد الظهر وفي الساعة السابعة صباحاً  -٣٥١
لس التعاون الخليجي، وقبل الساعة الثامنة من المسيرات إلى دوار مج مدارسهم ونظموا عدداً 

كان ما ال يقل عن حوالي ألف طالب قد انضموا إلى التظاهرات في مناطق مدينة عيسى،   صباحاً 
مكونة وفي الوقت ذاته قامت مجموعة . المنامةو قبيلة حبشي، و بوغزال، و النعيم، و مدينة حمد، و 

 .عند بوابة الوزارة ية والتعليم حيث نظموا اعتصاماً من أكثر من ثمانمائة طالب باالتجاه لوزارة الترب

وتم ترديد عدد من المطالب التي سبق وأن أبديت في المظاهرات الطالبية في األيام السابقة،  -٣٥٢
في حين حمل آخرون شعارات  ،إلسقاط وزير التربية والتعليممن المتظاهرين فقد دعا العديد 
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رفض كثير من وقد  .المطالبة باستقالة رئيس الوزراءسياسية من بينها الدعوة إلسقاط النظام و 
المتظاهرين الطائفية والتأكيد على االلتزام بالوحدة الوحدة الوطنية، وتجدر اإلشارة إلى أن هذه 

 .في المدارس الثانوية الفنيةمقيدون المظاهرات التي كانت تتألف من طلبة وطالبات معظمهم 

منطقة القفول المسيرة التي سبق وأن دعا لها سبعة من  بدأت في ،في الساعة الثانية مساءً و  -٣٥٣
العمل الوطني و الوفاق الوطني اإلسالمية، : الجمعيات السياسية المعارضة الرئيسية وهي جمعيات

التجمع القومي و التجمع الوطني الديمقراطي، و العمل اإلسالمي، و ، )الوعد(الديمقراطي 
وتوجهت المسيرة صوب دوار مجلس  .يمقراطي التقدميالمنبر الدو اإلخاء الوطني، و الديمقراطي، 

التعاون الخليجي واستمرت في النمو حتى تجاوز عدد المشاركين فيها االثنى عشر ألف شخص، 
وقد انضم للمسيرة مجموعة من ذوي االحتياجات الخاصة واللذين أعربوا عن تأييدهم 

ب التي تم اإلعالن عنها خالل هذه وكانت المطال .للمتظاهرين في دوار مجلس التعاون الخليجي
حيث طالب الناس بإسقاط  ،المظاهرة مماثلة لتلك السابق طلبها في احتجاجات األيام السابقة

النظام ورفض أي حوار سياسي مع الحكومة قبل إسقاط النظام، وإدانة القوة ضد المتظاهرين، 
وكما هو الحال في . سامحمد بوفل/ واإلفراج عن المعتقلين السياسيين بما فيهم السيد

فقد ندد العديد من المشاركين بالتغطية المنحازة لألحداث من خالل  ،المظاهرات السابقة
 مشتركاً  وعقب المظاهرة أصدرت الجمعيات السياسية بياناً . التلفزيون البحريني الموالي للحكومة

معة التالية تحت مسمى أعربوا فيه عن امتنانهم للمشاركين وأعلنوا عقدهم لتجمع حاشد يوم الج
 ". تسقط الحكومة"

مشيمع في المظاهرة الجارية في موقف الحسن / شارك السيد ،وفي الساعة السادسة مساءً  -٣٥٤
السيارات المجاور لقسم الحوادث والطوارئ بمستشفى السلمانية حيث أقيمت الخيام وقدمت 

عبد الجليل /منهم السيد وآخرونمشيمع ال/ المرطبات لألفراد كما تم إقامة منصة قام السيد
 .حول الوضع في البحرينمن عليها خليل بإلقاء الخطب 

توجهت مجموعات من األفراد من دوار مجلس التعاون  ،وفي حوالي الساعة التاسعة مساءً  -٣٥٥
الخليجي إلى مرفأ البحرين المالي والذي يضم عددا من األبنية العالية بها مقر لشركات استشارية 

وفي وقت . الشركات العاملة بالقطاع المالي، وتم إقامة الخيام في محيط المرفأ دولية والعديد من
وكان من  ،الماليالمرفأ انضم عدد من الزعماء السياسيين للمعتصمين في  ،الحق من تلك الليلة

عبد الجليل السنكيس، وبحلول منتصف الليل التقى الشيخ محمد حبيب / بينهم الدكتور
وأقنعهم بالمغادرة والعودة لدوار مجلس التعاون  ،الماليالمرفأ ي الصفاف بالمتظاهرين ف

 .الخليجي
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وقد " رؤية لألزمة السياسية بالبحرين: "وخالل اليوم كانت جمعية الوفاق قد أصدرت ورقة بعنوان   -٣٥٦
 :تضمنت تلك الوثيقة النقاط التالية

يث ال توجد عالقة للدين أو ح اً،طائفي اً أن األزمة الجارية هي أزمة سياسية بحتة وليست صراع  )أ (
بل هي صراع بين أولئك الذين يريدون احتكار السلطة وأولئك اللذين  ،العرق أو الطائفة
في الحكم واختيار رئيس الوزراء وطبيعة الحكومة وإخضاع الحكومة الشعب يريدون مشاركة 

 .للمساءلة

 .أن السلطة الحاكمة استخدمت الطائفية لحماية مصالحها السياسية  )ب (

أن جميع المشاكل المرتبطة بالحياة االقتصادية وحقوق اإلنسان ومستويات المعيشة هي فروع  )ج (
 . من أصل المشكلة األساسية األصلية

إنما تهدف إلى إقامة دولة مدنية في البحرين حتى و أن الوفاق ال تطمح إلى إنشاء دولة دينية   )د (
 .تمكن الناس من اختيار حكومتهم

وإلغاء النظام االنتخابي  ،٢٠٠٢تندة على إلغاء دستور عام أن تكون خارطة الطريق مس  )ه (
وأن تتم تلك  ،وانتخاب جمعية تأسيسية تمثل البالد بأكملها على إنها دائرة انتخابية واحدة

 .االنتخابات تحت إشراف لجنة وطنية وبإشراف مراقبين دوليين

 :أن تكون المبادئ األساسية لهذا الحل على النحو التالي  )و (

  ًأال تصمم الدوائر االنتخابية بأسلوب يضر بمصلحة جهة محددة: أوال. 

  ًأن تؤخذ مصالح جميع األطراف بعين االعتبار بحيث يبنى نظام دستوري جديد من : ثانيا
شأنه أن يلبي تطلعات الشعب البحريني من وجود حكومة منتخبة وبرلمان منتخب وأن 

ارك السلطة التنفيذية أو من هم غير يتمتع البرلمان بسلطات تشريعية ورقابية، وأال تش
 .منتخبين في البرلمان

  ًأال يسمح لألسرة المالكة كما هو الحال في الوقت الراهن باحتكار شئون الدولة : ثالثا
بدون مشاركة الشيعة والسنة، كما يتعين أن يبنى الدستور الجديد على توافق اآلراء وهو ما 

 .على النظام الجديد% ٥٠غلبية بأكثر من ال يمكن ضمانه إال باشتراط موافقة األ
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  ًحقق تطويل األمد حتى يمكن أن ي حلبل إنه  ،لليوم وغدا فقط أن هذا ليس حالً : رابعا
 .البالد النتكاسة بأزمة جديدة يمنع تعرض استقرار حقيقي

  ًكما يجب أن يبنى الحل على مبادئ العدالة واإلنصاف والمساواة ومسئولية : خامسا
 .وسائل اإلعالم الحر وحرية تكوين الجمعياتضمان الحكومة في 

  ًرفض التأكيد على أن الوفاق سيرفض أي حل ال يلبي طموحات السنة كما سيتم : سادسا
إن ما تحتاجه البحرين هو أن يعيش الناس في وئام  .أي حل ال يلبي طموحات الشيعة

 . وتسامح واحترام كرامة اإلنسان البحريني

إليجاد حل للحالة التي  هافي المعارضة  وثيقة أخرى تبين مقترحات أخرى مصادروأصدرت   -٣٥٧
شملت وقد  "األزمة السياسية لدستورية الخروج منخريطة الطريق "بعنوان ، تتكشف في البحرين

 :النقاط التالية

دون الدخول  ،خارطة الطريق هو المخرج من األزمة الدستورية السياسية في إطار حوار وطني  . أ
  .وهو ما يمثل أرضية مناسبة للحوار ،ياسية األخرىفي األمور الس

 :على ما يليفه ص ينعالن دستوري إلالملك  ضرورة إصدار   . ب

  ً٢٠٠٢إلغاء دستور عام : اوال.  

  ًإلغاء قانون الدوائر االنتخابية: ثانيا.  

  ًتشكيل حكومة انتقالية تتألف من ممثلين من مختلف ألوان الطيف السياسي : ثالثا
  .ذين يتمتعون بثقة وقبول الشعب والذين يعرفون بالطهارة من الفسادوالتكنوقراط ال

  ًويجب أن يتم  ،يومًا تمثل الشعب ٤٥انتخاب جمعية تأسيسية في غضون  وجوب: رابعا
االنتخابات التي تعتبر البحرين منطقة انتخابية إجراء اختيار أعضاء هذه الجمعية قبل 

  .واحدة

  ًوأن  ٣/٥ية لصياغة الدستور معتمدة على أغلبية أن تكون الجمعية التأسيس: خامسا
  :يتضمن الدستور المبادئ اآلتية
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حكم بنظام ملكي اليجب على الملك أن يكون من عائلة آل خليفة، الذي يتولى  .١
  .دستوري ديمقراطي حقيقي

 .ه من خالل حكومة منتخبة ديمقراطيامارسالحكم من قبل الشعب ي  .٢

 .طاءه السلطات التشريعية والمالية والرقابيةحرية انتخاب المجلس التشريعي وإع .٣

  .استقالل القضاء عن جميع السلطات األخرى .٤

  ًانتخاب الجمعية التأسيسية وفقًا لقانون الحقوق السياسية واألحكام التي تنظم : سادسا
  .العملية االنتخابية

  ًلضرورية أن تتولى الجمعية التأسيسية صياغة مشروع الدستور والقوانين األخرى ا :سابعا
  .للحياة الدستورية في غضون أربعة أشهر

  ًيجب أن تكون نصوص الدستور قابلة للتطبيق بعد الموافقة عليها من قبل الجمعية  :ثامنا
تسعة جديد في غضون الالتأسيسية ويجب إعادة هيكلة فروع الحكومة وفقا للدستور 

  .أشهر

  ًن أو المراسيم بقوانين إال إذا كان خالل الفترة االنتقالية يجب أال تصدر القواني: تاسعا
 ..تنتخب الجمعية التأسيسية بغالبية الثلثين  ذلك ضرورياً على أن

  ًتعقد انتخابات الجمعية التأسيسية وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية،  أن: عاشرا
يجب أن يشرف على هذه االنتخابات لجنة و  .وعلى نحو ال يمس هذا اإلعالن

ليس لهم انتماء ممن تضم قضاة وثالثة من الشخصيات العامة االنتخابات التي 
  .المراقبة المحلية والدولية لهذه االنتخاباتبويسمح .سياسي

 ق مبادئ الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في االتفاقات يتطب: حادي عشر
ستور الد قانونية تعادل أحكامفيها، ويكون له قيمة  الدولية التي تعد البحرين طرفاً 

  .الجديد

 يجب أن يكون الحوار من خالل الجمعية التأسيسية، تحت رعاية دولية  :ثاني عشر
 .محايدة تضمن تنفيذ نتائجه
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 علىوقد أشارت مصادر في المعارضة إلى اقتراح أن يتم وضع الدستور الجديد لالستفتاء الشعبي  -٣٥٨
 .من األصوات ٪ ٦٠أغلبية بأن يعتمد 

لسمو الملكي ولي العهد في زيارة لمدة يومين لعدد من دول وفي هذا اليوم توجه صاحب ا -٣٥٩
حيث زار ولي  ،مجلس التعاون الخليجي للتشاور مع قادتها حول الوضع الجاري في البحرين
 .العهد كل من الكويت وقطر واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

  :٢٠١١ مارسالموافق الثاني من  ،األربعاء

كبر االحتجاجات الطالبية في العديد من مناطق البحرين خالل هذا اليوم، فقد غادر سجلت أ -٣٦٠
وتوجه الكثير منهم نحو الشوارع  ،اآلالف من الطالب مدارسهم ونظموا المسيرات والمظاهرات

الرئيسية في أحيائهم، في حين اتجه آخرون إما إلى دوار مجلس التعاون الخليجي أو لوزارة 
 . يمالتربية والتعل

بدأ المئات من طلبة المدارس في مختلف أنحاء  ،من الساعات األولى من الصباح ابتداءً و  -٣٦١
البحرين االحتجاجات على مقربة من مدارسهم، حيث شارك الطالب من كال الجنسين من 
المدارس الثانوية والمدارس المتوسطة، هذا فضال عن أعداد كبيرة من طلبة المداس الفنية، 

ذه االحتجاجات إلى مسيرات في المناطق القريبة من مدارسهم وتجمعهم في تحولت معظم هو 
كما اتجهت مظاهرات أخرى نحو دوار دول مجلس التعاون   .الطرق الرئيسية في تلك األحياء

 .الخليجي من خالل الطرق الرئيسية المؤدية إلى تلك المنطقة في المنامة

خالل تلك االحتجاجات الطالبية، فقد تم تسجيل بعض الحوادث المحدودة من العنف من و  -٣٦٢
الدخول  ا حاول بعض الطلبة في الساعة الثامنة والربع صباحاً موقعت حادثة من هذا القبيل عند

لمدرسة مدينة حمد المتوسطة للبنات بقصد االعتداء على مديرة المدرسة، كما ذكر بعضا من 
للبنين كانوا يحملون السكاكين شهود العيان أن بعضًا من طلبة مدرسة مدينة حمد المتوسطة 

تعرضت  ،لما ابلغ به وفقاً  ،خالل احتجاجاتهم، وفي الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً 
 .مجموعة من النساء لالعتداء من قبل مجموعة من الطالبات بمدينة حمد

رب كما اتجه بعض المتظاهرين لوزارة التربية والتعليم حيث تكررت الشعارات التي سبق وأن أع   -٣٦٣
بما فيها إقالة وزير التربية  ،من خاللها عن بعض المطالب المماثلة لمطالب األيام السابقة

والتعليم وإنهاء التعاقد مع المعلمين بالعقود المؤقتة، هذا فضال عن رفع الفتات بإسقاط النظام 
وفي  .األخرىوإدانة استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين كما هو الحال في المظاهرات 
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شهد مقر وزارة اإلعالم احتجاجًا محدودًا من الطالب الذين انتقدوا  ،الساعة العاشرة صباحاً 
 .التغطية المنحازة للتليفزيون البحريني للحالة الجارية في البالد

الوفاق الوطني  قامت سبعة جمعيات سياسية هي ،وفي وقت الحق من مساء ذلك اليوم -٣٦٤
، العمل اإلسالمي، التجمع الوطني الديمقراطي، )الوعد(راطي اإلسالمية، العمل الوطني الديمق

بيان مشترك بإعداد  التجمع القومي الديمقراطي، اإلخاء الوطني، المنبر الديمقراطي التقدمي
لمعالجة مسألة مشاركة الطالب الواسعة في االحتجاجات، حيث دعا المعلمين والطالب 

طرابات في جداول الدراسة، وشجع كل من لالستمرار في النظام التعليمي وتجنب االض
المعلمين وأولياء األمور لتجنب إقحام المدارس في السياسة حيث إنها من المفترض أن تكون 

ما إللغاء كما دعا البيان وزارة التربية والتعليم   .تعليمية وينحسر تركيزها على جودة التعليم
وتنفيذ المطالب ي االحتجاجات اتخذته من تدابير ضد الطالب والمعلمين المشاركين ف

والسيما توظيف المعلمين المؤقتين حيث كان لتلك التدابير أثر في زيادة  ،المشروعة للشعب
كما أكد البيان أيضا على حق الطالب في التعبير . المخاوف وحدة التوتر بين موظفي المدارس

 .يعن أرائهم وحقهم في االنضمام للمظاهرات بعد انتهاء اليوم الدراس

انطلقت مسيرة من دوار مجلس التعاون الخليجي نحو مقر وزارة  ،وفي الساعة الواحدة ظهراً  -٣٦٥
، واستمرت أعداد المشاركين في االحتجاجات حتى تجاوزت "القلعة"الداخلية والمعروف باسم 

فقد طالب  ،وكما كان الشائع حتى ذلك الوقت .شخص تقريبا ألف ةعشر االثنا أعدادهم 
للمطالبة برحيل " ارحلوا آل خليفة. .ارحلوا"سقاط النظام حيث كانوا يهتفون المتظاهرون بإ

كما رفض المتظاهرون الدعوة . األسرة المالكة وحملوا شعارات أخرى تدعو لسقوط الملك
أعربوا عن و . للحوار السياسي قبل إسقاط النظام وإطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين

المحدود الذي تم يوم الجمعة السابقة حيث اعتبروه أنه غير  التعديل الوزاري على سخطهم 
ندد بعض المشاركين بسياسة و . كاٍف وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بأكمله
أنه خالل إلى كما تجدر اإلشارة . توظيف األجانب في قوة الدفاع واألجهزة األمنية المحلية

بينما حاول أخر نزع شعار وزارة " القلعة"حاولة تسلق سور تلك التظاهرة قام أحد المتظاهرين بم
 .الداخلية على المدخل إال أن كالهما قد تم منعهما من قبل باقي المتظاهرين

بمسجد " تجمع الوحدة الوطنية" تم تنظيم مظاهرة ثانية بمعرفة ما يسمى  ،وفي ذات الوقت -٣٦٦
عبد /الشيخ  أكد خاللها دقيقة،  الفاتح في حي الجفير في حوالي الساعة الرابعة وعشرون

 :اللطيف المحمود على النقاط التالية
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 .أهمية الحوار مع الحكومة وهو ما ينبغي أن يكون بال شروط مسبقة  )أ (

 .األهمية القصوى ألمن وسالمة البحرين  )ب (

 .شرعية استمرار النظام السياسي القائم وحكم أسرة آل خليفة بقيادة جاللة الملك )ج (

 .لة الحكومة مما يؤدي إلى تدمير البحرينرفض الدعوات الستقا  )د (

ضرورة خضوع المسئولين عن تعطيل الخدمات العامة للمساءلة السيما ما قام به المعلمين من   )ه (
 .االمتناع عن العمل ومنع المدرسين المؤقتين من أداء واجباتهم

اهرات بسبب تأثر يتعين على جاللة الملك اتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ القوانين التي تنظم المظ  )و (
 .حياة المواطنين بسب االحتجاجات المستمرة

، حيث حمل معظم الناس أعالم البحرين مع إعادة وقد كان المزاج السائد في التجمع احتفالياً  -٣٦٧
تأكيد والئهم للمملكة، كما أعرب المشاركون عن استيائهم من تغطية القنوات اإلخبارية األجنبية 

عتبروها غير مكتملة ومنحازة، ركزت على االحتجاجات في دوار مجلس التي او لألحداث في البالد، 
لتقارير موالية للحكومة، فقد حضر حوالي أربعمائة وخمسون ألف شخص  ووفقاً . التعاون الخليجي

كان و  ،، إال أن تقارير أخرى قد أشارت إلى أن عدد المتظاهرين لم يتجاوز المائة ألف شخصتقريباً 
 .نيين المقيمين وبعض مواطني دول مجلس التعاون الخليجي األخرىبعضهم من غير البحري

 :٢٠١١ مارسالثالث من  ،الخميس

واستمرارا لنمط االحتجاجات في األيام السابقة فقد نظمت أعدادا كبيرة من الطالب عددا من  -٣٦٨
ومن الصعب  ،المظاهرات في العديد من األحياء، حيث بدأت االحتجاجات في الصباح الباكر

د العدد الدقيق للطلبة المشاركين في هذه المظاهرات الطالبية إال انه من المؤكد إنها تحدي
تجاوزت اآلالف من الطلبة في مختلف المناطق ومنها الجربية، خوال، سترة، السنابس، مدينة 

 .عيسى، مدينة حمد، جاد حفص، المحرق

ع والدوارات الرئيسية في تم تنظيم عدد من المظاهرات الطالبية في شكل مسيرات في الشوار  -٣٦٩
األحياء التي تقع فيها مدارس هؤالء الطلبة، وقد اتجهت بعض المسيرات لوزارة التربية والتعليم 
في حين انتقل البعض األخر إلى دوار مجلس التعاون الخليجي وفي كثير من الحاالت اتجهت 

 .الوزراء تلك المظاهرات للمباني الحكومية الهامة مثل مجلس
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ارة التربية والتعليم انضم إلى الطلبة المتظاهرين المعلمين وبعضا من ممثلي نقابة المعلمين وفي وز  -٣٧٠
وقد تجاوز عدد  .لمستوى التعليم في البحرين الذين كانوا يحتجون على ما اعتبروه تدهوراً 

المشاركين في االحتجاجات حوالي األلفي شخص حيث طالبوا باستقالة وزير التربية والتعليم 
ضوا سياسة توظيف المعلمين المؤقتين ليحلوا محل المشاركين في االحتجاجات الجارية ورف

ومن الجدير بالذكر أنه وفقا لبعض التقارير فقد شاركت الحافالت في نقل الطالب إلى . بالبحرين
 .مختلف المواقع التي جرت بها المظاهرات

عت مجموعات من الطالب برفقة تجم ،وفي حوالي الساعة الحادية عشر والنصف صباحا تقريبا -٣٧١
بعض المعلمين عند بوابات جامعة البحرين، وقد تم التأكيد خاللها على المطالب التي تم 
اإلعراب عنها في مظاهرات أخرى في أنحاء البالد بما فيها الدعوة إلسقاط النظام، وقد جاوز 

 .من الجامعةعدد المشاركين حوالي مائتين شخص جاء معظمهم من مدينة حمد القريبة 
في ذات الوقت عن بعض التظاهرات في محيط بعض البعثات الدبلوماسية في تم اإلبالغ كما  -٣٧٢

البحرين ومن بينها سفارات الجمهورية اليمنية، جمهورية باكستان اإلسالمية، ومكاتب بعثة هيئة 
 .األمم المتحدة

حوالي الخامسة والنصف الستخدام قوافل السيارات كوسيلة لالحتجاج، تجمعت في  واستمراراً  -٣٧٣
حيث انضم  ،الدبلوماسيةالمنطقة حوالي تسعون سيارة خاصة في طريق الملك فيصل في اتجاه 

تم تسجيل جمع و . إليهم المزيد من السيارات حتى تجاوز عدد السيارات المشاركة مائتين سيارة
ه قد شاركت أنإلى حيث أشارت التقديرات  ،أخر من السيارات بشارع الشيخ سلمان بن عيسى

 ،وفي حوالي الساعة الرابعة مساءً . فيه حوالي سبعون سيارة باتجاه دوار مجلس التعاون الخليجي
تم تسجيل قافلة أخرى في حي الجيان ضمت حوالي ستون سيارة حيث انطلقت من شارع الشيخ 

م تم عيسى بن سلمان باتجاه السفارة األمريكية بالمنامة، وفي وقت الحق من مساء ذلك اليو 
تسجيل قافلة أخرى من حوالي مائتي حافلة غادرت من منطقة الجانبية إلي طريق الشيخ خليفة بن 

 .سلمان
وفي الساعات األولى من المساء تم تسجيل عدد من التجمعات في المناطق القريبة من مراكز  -٣٧٤

 وهو القريب من دوار مجلس التعاون الخليجي،) City Center(التسوق الشهيرة، ومنها 
 .وكذلك متجر الحواج في منطقة القفول

تم تنظيم مسيرة ألكثر من مائة من الطلبة بجامعة البحرين، حيث  ،وفي الساعة الثامنة مساء -٣٧٥
تحركت في طريق الملك فيصل في االتجاه لدوار مجلس التعاون الخليجي، كما أعرب الطالب 

رين وكذلك انتقاد النظام المشاركين عن بعض المطالبات الخاصة بالوضع السياسي في البح
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عن دعمهم للمتظاهرين في دوار مجلس التعاون الخليجي،  واالتعليمي في البحرين، وتحديدا أعلن
. مظالم البحرينيين تزايدمطالبين بإسقاط النظام، منددين بحكم آل خليفة معتبرين أنه السبب في 

بالتزام الهدوء حيث  صاحب السمو الملكي ولي العهددعوات المحتجون كما رفض الطالب 
ترتب على ذلك قيام القوات التابعة للحكومة بقتل المتظاهرين السلميين، كما أكدوا على الوحدة 
الوطنية واستنكار الطائفية مع المطالبة بإطالق سراح جميع السجناء السياسيين الباقين بما فيهم 

 .محمد البوفلسا/ السيد 
نية الطبي عدد من الناس في منطقة انتظار السيارات كما تجمع في الوقت نفسه بمجمع السلما -٣٧٦

المجاورة لقسم الحوادث والطوارئ في حوالي الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة، حيث 
في ذكرى  ،تحركوا على هيئة مسيرة من مجمع السلمانية الطبي إلى دوار مجلس التعاون الخليجي

ألجهزة األمنية، ووصلت المسيرة إلى الدوار في ا حياتهم في المواجهات مع او أولئك اللذين فقد
وبلغ عدد المشاركين في المسيرة حوالي ثمانية أالف شخصا منهم  .حوالي الساعة التاسعة مساءً 

 .أعضاء الطاقم الطبي بمجمع السلمانية الطبي
األمين العام ادعى  ،وخالل المؤتمر الصحفي الذي عقده عدد من الجمعيات السياسية المعارضة -٣٧٧

تثبت أنه قد تم بيع األرض وقائع على سلمان خالله أن لديه / لجمعية الوفاق السياسية الشيخ
 .التي بني عليها المرفأ المالي للبحرين إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مقابل دينار واحد

أحد أهم كوجاءت تلك المطالبة  . وهو ما يعتبر نموذجا صارخا لفساد الحكومة والوساطة
 .إلى تنظيم مظاهرات كبيرة أمام مبنى المرفأ المالي أدت سباب التياأل

بمد مهلة الرد على صاحب السمو الملكي ولي العهد وقد ردت ستة جمعيات معارضة على دعوة  -٣٧٨
الوفاق الوطني اإلسالمية، : الدعوة في المشاركة في الحوار الوطني وكانت تلك الجمعيات هي

، التجمع الوطني الديمقراطي، التجمع القومي الديمقراطي، )عدالو (العمل الوطني الديمقراطي 
 :حيث تضمنت تلك الوثيقة النقاط التالية ،اإلخاء الوطني، المنبر الديمقراطي التقدمي

 خلق بيئة مناسبة للحوار من خالل اتخاذ عددا من التدابير هي: أوال: 
وضمان سالمتهم السماح للمتظاهرين بالبقاء في دوار مجلس التعاون الخليجي   )أ (

 .وأمنهم طوال فترة الحوار الوطني
 .اإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وإسقاط أي تهم ضدهم  )ب (
التأكيد على أن تصبح جميع وسائل اإلعالم محايدة وضمان أن تكون منبرا للتعبير   )ج (

عن المهنية ودون تحيز في الرأي لجميع المواطنين من جميع الخلفيات وهو ما 
 .فف من حدة التوتر الطائفيسيخ
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في جميع حاالت الوفيات التي وقعت منذ الرابع عشر من فبراير ومحاسبة  التحقيق فوراً   )د (
 .جميع المسئولين عنها

 .إقالة الحكومة  )ه (
 ضرورة قبول عددا من المبادئ قبل الدخول في الحوار أو الخوض في التفاصيل وهي: ثانيا: 

 .تأسيسية لصياغة دستور جديد وانتخاب جمعية ٢٠٠٢إلغاء دستور عام   )أ (

 .حق الشعب في انتخاب مجلس نواب يتمتع بسلطات تشريعية كاملة وحصرية  )ب (

 .حق الشعب في انتخاب الحكومة  )ج (

 .تقديم الضمانات الكافية لتنفيذ نتائج الحوار    )د (

 تفاوض على إيجاد حلول بحيث يكون هناك االتفاق على جدول زمني قصير نسبيا : ثالثا
ة والدستورية التي تواجه البحرين والتي سيكون لها األثر في تحقيق للمشاكل السياسي

 .فعلية للتنمية والديمقراطية إجراءاتاالستقرار وما من شأنه السماح ببدء 

حول  صاحب السمو الملكي ولي العهدجمعيات المعارضة بعضًا من التساؤالت تم نقلها ل توقد حدد - ٣٧٩
العديد من المسائل المحورية حول العملية فكانت سببًا محتوى ونطاق الحوار المقترح، ولم توضح 

للقلق بحيث أثارت تساؤالت حول مدي جدية الحكومة في إيجاد حل سياسي حقيقي يلبي مطالب 
 :اإلصالح السياسي ويتفق مع حقوق اإلنسان وتضمنت الوثيقة التساؤالت التالية

الذي لديه الحق في  ت؟ ومنما هو األساس الختيار تلك الجمعيا من هم أطراف الحوار؟  )أ (
  توجيه دعوات؟

لماذا يتم دعوة بعض الجمعيات والشخصيات  وهل سيتم دعوة جميع األطراف؟  )ب (
  ومؤسسات المجتمع المدني دون غيرها؟

وعلى أي أساس تم  تمثلها هذه األطراف؟ التي ما هي النسبة المئوية للشعب البحريني     )ج (
  هذه النسبة؟ إقرار 

وما آليات الحل حالة وجود  ومن الذي يقرر جدول األعمال؟ حوار؟ما هو جدول أعمال ال    )د (
  خالف حول جدول األعمال واألولويات؟

  الحوار؟صالحيات وجدول أعمال ما هي   )ه (
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  ما هو الجدول الزمني للحوار؟  )و (

 االلتزام بتنفيذ هذهوما هي ضمانات  ؟ما هو مصير النتائج التي سوف يسفر عنها الحوار و   )ز (
  النتائج؟

  ؟ هذا الحل آلية، وما هي ل النزاعات التي ستنشأ حتما خالل الحوارحيمكن كيف   )ح (

 عرف سبيل الخروجيجب أن نأن الحوار هو بمثابة متاهة وغيرها مردها أهذه األسئلة  إن  )ط (
خفض المطالب الشعبية أو من تسويف النظام  ال يكون الهدف منها هو تمكين، حتى منها
  هاسقف

قدم النظام على مدى عقود عديدة و  هفي النظام ألنخسرت المعارضة والشعب الثقة لقد   )ي (
طرف دولي ليكون حاضرا لإلشراف وجود ولذلك فمن الضروري  ،ثم التف عليهاوعوًدا 

يمكن لألمم المتحدة أو االتحاد األوروبي و  . ضمان تنفيذ نتائج الحوارلعلى هذه العملية و 
  مناسبة للقيام بهذه المهمة؟ أن تكون أطرافاً 

ي سبب منطقي لرفض النظام القتراح المعارضة النتخاب الجمعية التأسيسية التي ال يوجد أ  )ك (
ومن شأن هذا االقتراح القضاء على جميع الجوانب . يمكن من خاللها عقد حوار وطني

  :وسوف توفر الميزات االيجابية التالية ،المقترحات األخرىفي السلبية 

  ًمؤسسة دستورية بغي أن يكون من خالل لينإجراء حوار حول اإلصالح السياسي إن : أوال
ورشة من خالل وليس  ،ومواعيد محددة وجداول زمنيةعمل وآليات  ،يحكمها نظام داخلي

 ملزم ذات طابع قانوني  نتيجةإحداث غير قادرة على  وبنية القانونية  ليس لها أي ،عمل
  .المنشودالدستوري يحقق اإلصالح 

  ًر عن الوزن الحقيقي لكل طرف يتعبسوف يضمن الخبة تأسيسية منتإن وجود جمعية : ثانيا
  .في المجتمع

  ًالطائفية ال يتأسس علىمن شأن الجمعية التأسيسية أن تكون منبرا لحوار وطني : ثالثا.  

  ًأرضية لتوفير وسيلة  ضمان وجودتم ، فإنه يتحاالختالف في الرأي أمر طبيعيإذا كان : رابعا
سوف أن الحمالت االنتخابية التي  اصةتأسيسية، وخلاجمعية المن خالل للتحاور مشتركة 

وجهات نظرهم بشأن الخطوط العريضة السياسية لعرض عقد ستعطي فرصة للجمعيات ت
  .للنظام السياسي في البالد
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  ًحماية الحوار من التطورات التي يمكن أن سوف يضمن جمعية تأسيسية وجود إن : خامسا
  .و االنسحاب من أي طرفمثل التدخل األجنبي أ ،تؤدي إلى فشله

  ًولي العهد في إطار الهيكل الدستوري الحالي ال يملك تفويضاً صاحب السمو أن : سادسا
شكل الفي وحتى التفويض الذي صدر له من جاللة الملك لم يصدر . إلجراء هذا الحوار

ولذلك ال يوجد أساس دستوري لسمو ولي العهد إلجراء  المنصوص عليها في الدستور،
 .لحوار أو لتنفيذ نتائجههذا ا

  ًويدحض هذا االقتراح غضب الرأي العام وتوجيه االهتمام نحو الجمعية التأسيسية: سابعا.  

  ًانتخاب الجمعية التأسيسية كان الخيار المفضل للكثير من البلدان األخرى التي : ثامنا
  .شهدت أحداثا مماثلة

  ًيء يمكن أن يضمن أن سقف المطالب ال يوجد شف ،إذا لم يتم إقرار هذا االقتراح: تاسعا
  .مقبوالً  لجمعية التأسيسية حالً قد ال يصبح تكوين ا ،عند هذه النقطةو . لن ترتفع أكثر

  ًدخل يجب أن يالدستور الجديد الذي الحوار هي اعتماد نتيجة تكون يجب أن  :عاشرا
مة شأنها أن الحوار إلى توصيات العاأال يتوصل يجب  ومن هنا  حيز التنفيذ فور اعتماده

  .للتنفيذآلية إلى تحتاج بعد ذلك 

 من خالل وجود الجمعية التأسيسية، فإن الحكومة لن تكون قادرة على : حادي عشر
 .التنصل من االلتزامات التي يجريها خالل الحوار

شهدت البحرين أول اشتباكات طائفية كبيرة بين السنة والشيعة  ،وفي وقت الحق من المساء -٣٨٠
والتي يسكنها خليط من الطائفتين، وعن التسلسل الدقيق لألحداث التي في مدينة حمد 

حدثت في ذلك المساء والظروف المحيطة التي أدت إلى اندالع العنف الطائفي فإنها ال تزال 
غير واضحة، إال أن المعلومات المتوافرة قد أشارت إلى أن شرارة المواجهة كانت في مواجهة 

مشاركين في التظاهرات خالل النهار مع عدد من الشباب من وقعت بين الطالب الشيعة ال
وبحلول الساعة  .عائالت سنية مجنسة تقيم في مدينة حمد، حيث تصاعد الموقف بسرعة

اندلعت بعض االشتباكات بين السنة والشيعة اللذين يحملون العصي  ،التاسعة والنصف مساء
 ٧المواجهات قد وقعت في محيط دوار والسكاكين والسيوف القضبان المعدنية، وكانت معظم 

وقد أشارت التقارير إلى أن االشتباكات امتدت أيضًا لبعض الشوارع واألزقة . بمدينة حمد
المجاورة، وعندئذ أرسلت وزارة الداخلية وحدات مكافحة الشغب التي تدخلت لوقف تلك 
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نهم ثالث من االشتباكات وتفريق الحشود المجتمعة، حيث أصيب إحدى عشر شخصًا من بي
 .٢٤٧رجال الشرطة

اندلعت أعمال العنف مرة أخرى في مدينة حمد، حيث تم  ،وفي الساعة العاشرة والربع مساء -٣٨١
اإلبالغ عن اشتباك حوالي مائة شخصا مع وحدات الداخلية المنتشرة في المنطقة، وفي تلك 

قل مئات من المرحلة أشارت التقارير إلى أن السيارات والحافالت والشاحنات بدأت في ن
األشخاص من مناطق البحرين ومن بينها الزالق، الرفاع الغربي، دوار مجلس التعاون الخليجي 

وكان . إلى مدينة حمد في محاوالت لتوفير التعزيزات الالزمة للمشاركين في تلك االشتباكات
ة قام مجموع ،العديد من هؤالء األشخاص مسلحين، وفي الساعة الحادية عشر والنصف مساء
بمدينة  ١٢٠٨من األفراد من حاملي السكاكين والسيوف واألسلحة المماثلة بالسير من بلوك 

حمد باتجاه الدوار، كما تم تسجيل بعض الحوادث المتفرقة من مضايقات األشخاص في 
 .مساكنهم في مدينة حمد

بط وفي وقت الحق من تلك الليلة أصدرت جمعية الوفاق السياسية بيانا دعت فيه إلى ض  -٣٨٢
 .النفس وتشجيع سكان مدينة حمد على رفض أي محاوالت الفتنة الطائفية في البحرين

وفي ضوء تدهور األوضاع في البحرين أعلنت وكالة فيتش أنه قد تم خفض مستوى التصنيف  -٣٨٣
االئتماني لالستثمارات في البحرين وقالت أن التوقعات المستقبلية ستكون سلبية نظرا للقلق 

 .ياسية واالقتصاديةمن التطورات الس

 :  ٢٠١١ مارسالموافق الرابع من  ،الجمعة

وقعت عدة مواجهات في المناطق المحيطة بدوار  ،خالل الساعات األولى من صباح ذلك اليوم -٣٨٤
بمدينة حمد، حيث أشارت التقارير إلى أن أشخاص مجهولين قاموا بإتالف بعض السيارات  ٧

التي كانت تضع صورا للقيادة السياسية في  الخاصة المتواجدة بالمنطقة، وخصوصا تلك
البحرين أو تضع الملصقات والالفتات المؤيدة للحكومة، في وقت الحق من صباح ذلك اليوم 
حاول بعض األفراد الذين يحملون السكاكين وألواح الخشب الوصول إلى الدوار إال أنهم منعوا 

 .قةمن الوصول إلى المنطقة من قبل وحدات الشرطة في المنط

في الوقت ذاته، تم اإلبالغ عن عدة حوادث من االعتداءات على األشخاص وتدمير  -٣٨٥
الممتلكات الخاصة والعامة، وعلى سبيل المثال، في الساعة الرابعة والنصف صباحا قدمت 
                                                            

  .راجع املبحث الثاين يف الفصل الثامن اخلاص بالسنة)  ٢٤٧
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في حي  شكوى بقيام أربعة أشخاص مسلحين باالعتداء على شخص في منطقة وادي تخيم
حدث هجوم على سيارة كانت متوقفة في  ،والنصف صباحاً وفي الساعة السادسة . الصخير

قام مجهولون  ،وفي الساعة السابعة والنصف صباحاً . القضيبية في حي فندق عمر الخيام
بإتالف إحدى كاميرات مراقبة حركة المرور في طريق الشيخ خليفة بن سلمان في منطقة بوري،  

م، وخصوصا في المناطق القريبة من دوار كما ظل الوضع متوترا في مدينة حمد على مدار اليو 
تم تسجيل تجمع من حوالي مائتي فرد جابوا تلك  ،في الساعة الثالثة والنصف مساءً  و. ٧

المنطقة وأتلفوا بعض الممتلكات الخاصة، وقد أدى هذا التدهور في األوضاع األمنية إلى قيام 
هم ضد الهجمات من ذلك حمل السالح للدفاع عن أنفس بالمقيمين في المنطقة بعض 
إصابة أربعة أفراد بجروح خطيرة وتم إلى أشارت تقارير  ،وفي وقت الحق من تلك الليلة. القبيل

نقلهم إلى المستشفى عقب تعرضهم لالعتداء من قبل بعض مجموعات من األفراد المجهولين 
 . في المنطقة

اجًا على تغطية التلفزيون ظمت عدد من المظاهرات احتجعقب صالة الجمعة في ذلك اليوم نُ  -٣٨٦
البحريني لألحداث الجارية في البالد، حيث بدأت المظاهرة األولى في الساعة الثانية والنصف 

وهو المكان الذي يدير التلفزيون  ،مساء أمام وزارة العمل ثم سارت نحو هيئة شئون اإلعالم
ومن ثم انضمت إلى التظاهرة وبدأت الثانية أمام الجهاز المركزي للمعلومات . البحريني الرسمي

األولى في هيئة شئون اإلعالم، وقبل الساعة الرابعة مساء كان عدد المتظاهرين قد تجاوز 
العشرة أالف شخص وكانوا بقيادة الشخصيات السياسية والدينية منهم الشيخ محمد حبيب 

ن خالله والذي أدلي خالل المظاهرة ببيان مقتضب شدد م مشيمع،ال حسن/ الصفاف، السيد
على قبول قوى المعارضة السياسية لدعوة الحوار مع الحكومة قبل تعقيد الوضع وانفجاره، وأن 

 .رد فعل الحكومة هو السبب الرئيسي الذي أدى للوضع الحالي

استنكر معظم المشاركين في االحتجاجات تغطية تليفزيون البحرين الرسمي لألحداث حيث  -٣٨٧
الحاصلة في البالد، كما زعم البعض أن تلك التغطية  ا تغطية متحيزة للتطوراتهاعتبرو 

ضا على الطائفية ومساهمة في إشعال الفتنة ياإلعالمية من التلفزيون الرسمي ليست إال تحر 
المتظاهرين وهي مماثلة أطلقها األهلية، هذا فضال عن العديد من الشعارات السياسية التي 

ت األخرى ومنها الداعية إلسقاط النظام ورفض في المظاهراالتي تم إطالقها لتلك الشعارات 
 .الطائفية والتأكيد على االلتزام بالوحدة الوطنية

إلى إسقاط الحكومة ونظمت من قبل دعت وتم تنظيم مظاهرة هي األكبر في ذلك اليوم  -٣٨٨
الوفاق الوطني اإلسالمية، العمل : تلك الجمعيات هيالجمعيات السياسية السبع المعارضة 



٢٠١١سرد األحداث خالل شھري فبراير ومارس   
  

١٥٢
 

، العمل اإلسالمي، التجمع الوطني الديمقراطي، التجمع القومي )الوعد(يمقراطي الوطني الد
وقد انضمت حركات معارضة أخرى  .الديمقراطي، اإلخاء الوطني، المنبر الديمقراطي التقدمي

االتحاد العام لنقابات عمال ممثلو مثل الحق ووفاء في تنظيم تلك المظاهرة، كما شارك 
ا صحفيا عبروا فيه عن مطالبهم وأسباب دعوتهم إلسقاط الحكومة البحرين، وأصدروا بيان

 :متمثلة فيما يلي

خليفة بن سلمان آل خليفة / الشيخصاحب السمو الملكي تحميل رئيس مجلس الوزراء   )أ (
أي كذلك المسئولية السياسية عن أخطاء الحكومة وجميع تجاوزاتها وفشلها أو نجاحها و 

 .السابقة األربعينابها في السنوات انتهاكات لحقوق اإلنسان تم ارتك

مسئولية كل من وزراء الدفاع والداخلية عن الوفيات التي حدثت في الرابع عشر من فبراير،   )ب (
 .ومسئولية مدير وكالة األمن الوطني عن تعذيب المعتقلين خالل السنوات السابقة

لنفط في فشل الحكومة في توفير مستوى معيشي الئق على الرغم من ارتفاع أسعار ا  )ج (
السنوات األخيرة والذي جلب إيرادات كبيرة للحكومة، وكذلك فشل الحكومة في حل 
مشكالت اإلسكان في البحرين، وهو ما دللت عليه الزيادة في قائمة االنتظار في التسكين 

 .مواطن خالل العقد الماضي ٥٢٠٠٠إلى  ٣٢٠٠٠الحكومي من 

ر مشروع من خالل تشكيل اللجان قيام كبار المسئولين بالحكومة بتحقيق كسب غي  )د (
 .لالستيالء على األراضي العامة

الشئون المالية في الديوان الملكي وغيرها  الرقابة علىفشل وزير المالية والحكومة ككل في    )ه (
 .من الهيئات ذات الصلة باألسرة المالكة

لجنسية سياسة الحكومة في التجنيس السياسي وهو ما منح لنحو أكثر من ستين ألف أجنبي ا  )و (
حيث أن هذه السياسة جاءت كارثية  ،٢٠٠٧حتى  ٢٠٠١البحرينية في الفترة بين عامي 

 .التأثير على القطاعين االجتماعي واالقتصادي

بما فيها رئيس ) األسرة المالكة(احتكار أكثر من نصف الوظائف الوزارية على أسرة واحدة   )ز (
 .الخارجيةالوزراء واثنان من نوابه ووزراء الدفاع والداخلية و 

 .السياسات الحكومية الهادفة لتعزيز الطائفية والقبلية والوساطة  )ح (



قصي الحقائقتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لت  
 

١٥٣
 

شارك فيه حوالي و  ،أمام مقر مجلس الوزراء في حوالي الساعة الثالثة مساءمن بدأ االحتجاج وقد  -٣٨٩
خمسة أالف شخص واستمر في التزايد إلى أن جاوز العشرة أالف وفقا للتقارير الحكومية، إال أن 

وكانت معظم . ى أشارت إلى أن أعداد المتظاهرين قد قاربت المائة ألف تقريباحسابات أخر 
رئيس صاحب السمو المطالب التي تم اإلعراب عنها خالل المظاهرات قد ركزت على استقالة 

الوزراء ومجلس الوزراء بأكمله، كما رفع بعض المتظاهرين الفتة عليها دينار واحد كرمز إلدعاءات 
رئيس مجلس الوزراء باالستيالء على األرض صاحب السمو الملكي ن بقيام على سلما/ الشيخ

الهتافات التي كانت تسمع المتظاهرون كرر و . المالي مقابل دينار واحدالمرفأ المقام عليها مبنى 
في باقي التظاهرات بما فيها الدعوة إلسقاط النظام، ورفض الطائفية، وتأكيد على الوحدة 

 .المتظاهرين السلميين الوطنية، وإدانة قتل
خالل تلك كلمة حيث لم يكن مقررا أن يلقى   ،على سلمان بيانا خالل الحدث/ وألقى الشيخ -٣٩٠

إال أنه جاء بسبب المواجهات الطائفية في الليلة السابقة بمدينة حمد، حيث أشاد  ،المظاهرة
والت إلحداث الفتنة خالله األمين العام لجمعية الوفاق بسلمية المتظاهرين إال أنه استنكر محا

مؤكدا أن سالمة أسر السنة هي مسئولية الشيعة والعكس صحيح كما أدان أي  ،بين البحرينيين
 . اعتداء على المواطنين أو المقيمين األجانب بالبحرين

تجدر اإلشارة إلى أن المظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء مثلها مثل سابقتها كانت منظمة تنظيما و  -٣٩١
هتافات باستخدام مكبرات الصوت المثبتة على أعمدة يحملها المتظاهرين، كما جيدا، وكانت ال

لمجلس  مشوا في صورة موكب منظم نسبياً و قام العديد من المشاركين بحمل أعالم البحرين، 
 .الوزراء ثم عادوا بعد ذلك لدوار مجلس التعاون الخليجي

الل ذلك اليوم كجزء من وقد عقد صاحب السمو الملكي ولي العهد اجتماعين هامين خ -٣٩٢
عبد اللطيف المحمود وغيره من / مشاوراته التحضيرية للحوار الوطني، وكان أولهما مع الشيخ
على سلمان حث خالل ولي العهد / أعضاء التجمع من أجل الوحدة الوطنية، والثاني مع الشيخ

الوطني والتي يمكن الوفاق على إعادة النظر في الشروط السابق اشتراطها للمشاركة في الحوار 
أن تقوض عملية اإلصالح برمتها، وقد أوحى األمين العام للوفاق إلى أنه يمكن التخلي عن مطالبة 
الحكومة باالستقالة إال أنهم لن يتمكنوا من تقديم أية تنازالت أخرى على ما تبقى من المطالب 

 .مارسالواردة في وثيقة الثالث من 
 :٢٠١١ سمار الموافق الخامس من  ،السبت
اليوم هو تشكيل سلسلة بشرية بين مسجد الفاتح في الجفير ودوار  األهم في هذاوكان الحدث  -٣٩٣

للتظاهرات المؤيدة  مجلس التعاون الخليجي إلظهار الوحدة الوطنية حيث كان األول مسرحاً 
 .لنشاط المعارضة واالحتجاجات األخير مركزاً كان للحكومة في حين  
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ع في مسجد الفاتح بعد الظهر حوالي الساعة الثالثة والربع مساء تقريبا وقد بدأ الناس في التجم -٣٩٤
حيث تم تسجيل وجود حافالت لنقل األفراد ليكونوا على مقربة من منطقة البدء في تشكيل 

وقد تزايدت أعداد  .السلسلة البشرية التي من شأنها أن تمتد إلى دوار مجلس التعاون الخليجي
بدأت السلسلة البشرية في التزايد في المناطق المجاورة، وقبل المشاركين من الناس حيث 

كانت السلسلة البشرية قد وصلت بالقرب من متحف البحرين الوطني ،  الساعة الرابعة مساء 
كان المشاركين في السلسلة البشرية   ،وقبل الساعة الخامسة مساء. ومنها إلى جسر الملك فيصل

 .لخليجيقد وصلوا إلى دوار مجلس التعاون ا

من المشاركون وكان الغرض من تلك المظاهرة هو عرض لوحدة الشعب البحريني، حيث اصطف  -٣٩٥
النساء والرجال وعلى طول الطريق حاملين الفتات تندد بالطائفية وتؤكد على التزامها بالتعايش 

الئهم حمل العديد من المشاركين أعالم البحرين وملصقات إلظهار و و والوئام بين السنة والشيعة، 
في إشارة  واحداً  للبحرين، وقد تالحظ قيام عدد قليل من المتظاهرين برفع شعارات تحمل ديناراً 
 .إلى المزاعم بشأن حصول رئيس الوزراء على ارض المرفأ المالي مقابل دينار واحد

وكان من األحداث البارزة خالل ذلك اليوم هو بعض حوادث العنف المتفرقة وتعطيل الحياة  -٣٩٦
حيث تم  ،فعلى سبيل المثال في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً . ة لبعض األفراداليومي

وفي . تسجيل اعتداء على أحد المحال التجارية المملوكة ألحد السيدات بمركز النعيم التجاري
وقت الحق من ذلك المساء قام سبعة أشخاص مجهولين باالعتداء وسرقة شخص عربي من 

في حي الرهامة بالمنامة، وفي الوقت نفسه فقد تسببت المظاهرات المقيمين في البحرين 
 .المستمرة والسلسلة البشرية في إحداث اضطرابات مختلفة في عدة أجزاء من العاصمة

صاحب السمو الملكي ولي العهد وعلى الصعيد السياسي فقد عقد اجتماع بين مستشاري  -٣٩٧
اللقاء مع األمين العام للوفاق أن الحل  على سلمان، وقد سجل مفاوضو ولي العهد في/ والشيخ

الوحيد الممكن خالل تلك المرحلة هو قبول مطالب المعارضة وال سيما إلغاء الدستور الحالي 
وصياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة، على أن تنتخب الحكومة بالكامل وأن 

 .ة المسئوليةيناط بالبرلمان المنتخب صالحيات كاملة وأن تتحمل الحكوم

  :٢٠١١ مارسالموافق السادس من  ،األحد

وقد استمر طالب المدارس في االنضمام للمظاهرات التي وقعت خالل النهار وإن كانت  -٣٩٨
اإلعداد أقل نسبيا من األسبوع األسبق، حيث غادر مجموعة من الطالب مدارسهم في الصباح 

 .دوار مجلس التعاون الخليجيمن مناطق سكنهم أو من الباكر وخرجوا في مسيرات سواء 
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وقد نظمت مظاهرة هي األهم في هذا اليوم أمام قصر القضيبية حيث كان من المقرر أن تعقد  -٣٩٩
جلسة مجلس الوزراء األسبوعية، وقد بدأت المظاهرة في الساعة الثامنة والنصف صباحا وفي 

لي عشرة أالف الساعة الحادية عشر والنصف صباحا كانت أعداد المشاركين قد جاوزت حوا
على  مارسشخص، وكان التركيز في تلك التظاهرة وكما كان الحال في مظاهرة جمعة الرابع من 

المطالبة باستقالة رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بأكمله، كما رفض المتظاهرون خالل تلك 
رب التظاهرة عروض إجراء حوار سياسي مع الحكومة قبل استقالة مجلس الوزراء، وقد أع

عن سخطهم عن بقاء صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء في منصبه ألكثر من المشاركون 
 .عاما، وطالبوا بأن تكون الحكومة منتخبة من الشعب بطريقة ديمقراطيةأربعين 

 :وخالل تلك المظاهرة ألقى الشيخ على سلمان األمين العام لجمعية الوفاق بيانا على النحو التالي - ٤٠٠

ءة الفاتحة على أرواح الشهداء اللذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية في استهل بيانه بقرا  )أ (
 .العالم العربي بما فيها تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين

أن المشكلة في البحرين لها طابع سياسي وأن الهدف من المظاهرة هو التعبير عن وذكر   )ب (
الحكومة في السلطة لمدة  الرغبة في أن ينتخب الشعب حكومته بحرية وأال ينبغي أن تظل

 .أربعون عاما

تكون جديرة بالثناء وتحظى  حتى تظلحث المتظاهرين على أن تظل االحتجاجات سلمية،   )ج (
 .أال يسمح المتظاهرين ألنفسهم باللجوء للعنفعلى باحترام المجتمع الدولي، و 

ة إلى استنكر محاوالت التحريض على الطائفية وتقويض الوحدة الوطنية كما شجع الشيع  )د (
 .االنتقال لجيرانهم السنة وطمأنتهم على أمنهم وسالمتهم وأن لذلك أهمية قصوى

وضع حد للحكم الدكتاتوري آلل خليفة  ليسأن الغرض األساسي من المظاهرات أكد على   )ه (
 .الهدف هو إقامة دولة تحترم حق المواطنين على أساس المساواةوإنما واستبداله بحكم شيعي 

جواد فيروز العضو / والسيدمشيمع الحسن / اسية المشاركة السيددات السيوكان من بين القيا -٤٠١
إبراهيم شريف من حركة الوعد، وعبد اهللا صالح من جمعية / السابق في مجلس النواب، والسيد

 .السياسية أمل

وفي وقت الحق من بعد ظهر ذلك اليوم نظمت تظاهرات في مختلف األحياء والمناطق واتجهت  -٤٠٢
التعاون الخليجي، حيث بدأت إحداها في الساعة الخامسة والربع تقريبا في  إلى دوار مجلس
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مجمع السلمانية الطبي وشارك فيها حوالي مائة شخص من الطاقم الطبي، كما نظمت مظاهرة 
أخرى من حوالي خمسون سيارة على شكل قافلة من منطقة العالي في االتجاه لدوار مجلس 

سار موكب من الخيول من منطقة السيف إلى دوار  ،لرابعة مساءً التعاون الخليجي، وفي الساعة ا
من الطلبة وبعض العاطلين  نمجلس التعاون الخليجي، كما سارت مظاهرة أخرى من حوالي مائتي

 .عن العمل حيث سارت من مجمع الدانة إلى دوار مجلس التعاون الخليجي

باإلضافة إلى تواجد قادة المجتمع  وفي دوار مجلس التعاون الخليجي تعددت الوجهات السياسية -٤٠٣
وبعض الناشطين في مجال حقوق اإلنسان والنقابات المهنية والنقابات العمالية حيث تبادل 
الجميع وجهات النظر حول الوضع في البحرين، حيث تم إلقاء بعض الخطب، حيث تنوعت 

مع المدني، حيث وجهات النظر والمواقف السياسية بين مختلف قوى المعارضة ومنظمات المجت
أكد بعض المتحدثين على الدعوة إلى إسقاط النظام في حين ركز البعض األخر على طلب 

في حين أن بعضا أخر ناقش التطورات المتعلقة بالحوار . استقالة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء
لحوار الجاري بين جمعيات المعارضة وولي العهد حيث أدلى كل منهم بدلوه بشأن ما إذا كان ا

كما أكد عدد منهم على ضرورة إعادة صياغة الدستور للحد من . يجب أن يمضي دون شروط
وفي ذات الوقت طالب . صالحيات الملك وزيادة رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية

بعض الناشطين مساءلة جميع المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين سلميا وكذلك المسئولين عن 
 البعض عنوعبر . املة السيئة للمعتقلين سواء خالل األزمة أو في السنوات السابقةالمع

بمن فيهم رئيس الوزراء، وقد تجمع المسئولون الحكوميون الفاسدة التي يقوم بها  الممارسات
الناس في الخيام من مختلف المجموعات السياسية والمجتمع المدني على المشاركة في 

 .ع في البالدالمناقشات حول األوضا 

ومع دخول المساء وسع المتظاهرون في نطاق المظاهرات حيث تحركوا نحو المرفأ المالي، وفي  -٤٠٤
البداية قام عدد من المتظاهرين بوضع البطاطين والجلوس عليها عند مدخل المرفأ المالي، ثم 

لملصقات انضم إليهم الحقا عدد أكبر من المتظاهرين الذين كانوا يحملون أعالم البحرين وا
السياسية وتم نصب بعض الخيام هناك، وفي الساعة الحادية عشرة والنصف مساء كان عدد 
المتظاهرين المتجمعين عند المرفأ المالي قد تجاوز المائة شخص، وكان من بين المشاركين في 

 .عبد الجليل السنكيس/ تلك التظاهرة من الشخصيات السياسية الدكتور

مقابلة مع التلفزيون البحريني كرر خاللها لسمو الملكي ولي العهد صاحب اوفي المساء أجري  -٤٠٥
دعوته لجميع الجمعيات السياسية للدخول في الحوار حيث أنه السبيل األوفق من الصراع 

على اعتقاده بأن إرادة الشعب ينبغي أن تكون هي األساس في سمو ولي العهد وقد أكد . والعناد
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الوحيد للمضي قدما وأن المواطنين سيوافقون هو السبيل ني عملية اإلصالح وأن الحوار الوط
الطلبات المقدمة من األطراف، كما حذر من تصاعد الموقف من % ٨٠إلى  ٧٠على حوالي 

 .بالبالد

  :٢٠١١ مارسالموافق السابع من  ،االثنين

ة كان من أهمها تحالف بعض القوى المعارض  ،حدث عدد من التطورات الهامة خالل ذلك اليوم -٤٠٦
من أجل إقامة جمهورية البحرين، كما أن الحدث األكبر األخر هو الزيادة الكبيرة في أعداد 
المتظاهرين أمام مرفأ البحرين المالي وبعض الشوارع المحيطة به وهو ما تم اعتباره تصعيدا هاما 

 .مةتها على الحكومة من خالل تعطيل أحد المنشآت االقتصادية الهامارسفي الضغوط التي تم م

في دوار مجلس التعاون الخليجي في التحرك صوب المرفأ المالي في الساعات المتظاهرون بدأ و  -٤٠٧
األولى من صباح ذلك اليوم، حيث شوهد في الساعة الواحدة والنصف صباحا قيام األفراد بنقل 

نهار  البطاطين والملصقات والخيام الصغيرة إلى المنطقة المحيطة بالمرفأ المالي، وعند منتصف ال
يقل عن أربعة خيام قد أقيمت بالفعل في الموقع، كما بدأت الزيادة في عدد األفراد  كان ما ال

في  واحداً  شعارات تحمل ديناراً المتظاهرون في الموقع حتى وصلوا إلى مائتي فرد، كما رفع 
بل دينار إشارة إلى االدعاءات ضد بيع األرض المقام عليها المرفأ المالي إلي رئيس الوزراء مقا

 .واحد

في تعطيل حركة المرور بدأوا أشارت التقارير إلى أن األفراد الذين تجمعوا في المرفأ المالي وقد  -٤٠٨
تم استيقاف سيارة تقودها امرأة سنية  ،وفي حوالي الساعة الخامسة مساءً . بطريق الملك فيصل

دة للقيادة السياسية في ما يشبه نقطة تفتيش للسيارات التي تحمل أية عالمات أو ملصقات مؤي
في البحرين أو لحكم أسرة آل خليفة، حيث قام المتظاهرون بااللتفاف تدريجيا حول تلك 
السيارة مرددين بعض الشعارات المناهضة للحكومة، إال أن عددا آخر من المتظاهرين وأفراد 

. مة المرأةالشرطة تدخلوا إلبعاد ذلك الحشد عن السيارة والسماح لها بالمرور خوفا على سال
وعندما سنحت الفرصة قليال قامت السيارة بمحاولة الفرار مما أدى إلى إصابة أحد المتظاهرين 

 .حيث تم نقله للمستشفى

وقد نتج عن هذا الحادث تزايد في الغضب الجماهيري بين المتظاهرين معربين عن نيتهم في  -٤٠٩
من هذا المساء تداول عنوان  االنتقام من تلك السيدة وأفراد أسرتها، حيث تم في وقت الحق

دعت و . تلك السيدة عبر الرسائل النصية وبعض مواقع التواصل االجتماعي عبر شبكة االنترنت
وهو األمر الذي دعا إلى تجمع المئات من . تلك الرسائل إلى مهاجمة محل إقامة تلك السيدة
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تها من أي هجوم السنة شاهرين السيوف والسكاكين والعصي أمام منزل تلك السيدة لحماي
محتمل من الشيعة، وقد ساهم هذا الحادث في زيادة التوتر الطائفي وتنمية الشعور باالنفالت 

للدفاع عن منازلهم ضد " لجانا شعبية"األمني في البحرين، هذا وقد شكل سكان تلك األحياء 
 .الهجمات التي يمكن أن تشنها جماعات مسلحة ضد المساكن الخاصة

زايد الزياني لدوار مجلس التعاون الخليجي / مستشاره السيدسمو ولي العهد وفد وخالل النهار أ -٤١٠
لمناقشة التطورات الجارية مع زعماء تلك المظاهرات ومتابعة األنشطة التي تجرى في الخيام 

كان الغرض من تلك الزيارة هو تجاوز الوفاق والوصول إلى مباشرة إلى و . المتواجدة هناك
في أن موقف الوفاق صاحب السمو الملكي ولي العهد رت الشكوك المتظاهرين حيث ساو 

 .متعنت وأنهم غير مستعدين لتقديم أية تنازالت

هذا وقد تم تسجيل عددا من المظاهرات األخرى على مدار اليوم، حيث نظمت إحداها أمام مقر  -٤١١
ضاحية وزارة الصحة بمنطقة الجفير، في حين قامت أخرى في وزارة الصناعة والتجارة في 

السيف، وفي وقت الحق توجه عدد من المتظاهرين إلى مقر السفارة األمريكية بالمنامة حيث بلغ 
 .عدد المحتجين في تلك التظاهرة حوالي مائة شخص قبل العاشرة والنصف صباحاً 

قامت مجموعات من المتظاهرين بالتحرك في مسيرة نحو مقر  ،وفي حوالي الساعة الثالثة عصراً   -٤١٢
 تحقيقات بوزارة الداخلية، وبلغ عدد المشاركين في تلك المسيرة حوالي ثالثة أالفإدارة ال
وكانت المطالب التي تم اإلعراب عنها في تلك . بحلول الساعة الرابعة والنصف مساء متظاهر

ومنها رفض مماثلة، احتجاجات أخرى  تم اإلعراب عنها فيالتي المطالب التظاهرة مشابهة لتلك 
واإلفراج عن  ،ودعوة رئيس الوزراء إلى االستقالة ،سي مع الحكومة قبل إسقاط النظامالحوار السيا

 ،واتخاذ اإلجراءات لمحاسبة جميع المسئولين عن قتل المتظاهرين ،جميع المعتقلين السياسيين
منتصف  ذمنالمرتكب ومالحقة المسئولين الحكوميين وأفراد األمن عن إدعاءات التعذيب 

محمد حبيب الصفاف من بين الشخصيات السياسية التي شاركت في / الشيخ  التسعينات، وكان
 . تلك التظاهرة

عالن مجموعة من الجمعيات السياسية المعارضة عن إوكان التطور األهم في هذا اليوم هو  -٤١٣
إلقامة الجمهورية في البحرين، حيث تم هذا اإلعالن في الخطاب الذي ألقاه  تأسيس تحالفاً 

مشيمع زعيم حركة الحق في دوار مجلس التعاون الخليجي، وتضمن اإلعالن الحسن / السيد
 :النقاط اآلتية
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التحالف من أجل "وحركة البحرينيين األحرار ما يسمي  ،والوفاء ،حركات الحقإنشاء   )أ (
وهو األمر الذي  ،النظام الملكي في البحرين وتأسيس الجمهورية إسقاط بهدف" الجمهورية

 .ظام القمعي الفاسد لحكم آل خليفةأصبح ضرورة في ظل الن

أن التحالف يسعى إلقامة الجمهورية باستخدام الوسائل السلمية بما فيها العصيان المدني   )ب (
 .والمقاومة السلمية

أن التحالف سيقوم بتصعيد الضغوط على الحكومة تدريجيا باستخدام الوسائل السلمية،   )ج (
حيث ثبت أن فيذها بطريقة ال مركزية، ا وتنهيتم اتخاذالتي سوف وسيتم تقرير التدابير 

 .ن.األسلوب الالمركزي أنجح من اللجوء لألسلوب المركزي في التحكم في المظاهرات

تقويضها باستخدام  وهو األن يحاول النظام الملكي في قمع الثورة بالقوة  لقد فشل  )د (
 .المناورات السياسية والتحريض على الطائفية

فإن االئتالف على  ،تأسيس الجمهورية هو لشعب البحرين ولما كان القرار النهائي بشأن  )ه (
 رإال أن التحالف يحذ .ااستعداد للتخلي عن هذا المطلب في حالة عدم موافقة الشعب عليه

وأن الفشل  ،مرة أخرى في المستقبل تسنحأن فرصة تأسيس جمهورية في البحرين قد ال من 
ة، كما دعا التحالف إلى استمرار التنسيق في إسقاط النظام الملكي سيترتب عليه عواقب وخيم

 .بين الجمعيات والقوى السياسية المعارضة

تحالف القوى دفعت مشيمع أن أحد أهم األسباب التي الحسن / السيدأوضح وفي لقاء صحفي  -٤١٤
التي سير االتفهو كثرة إلقامة الجمهورية في البحرين  إصدار هذا البيان والدعوة علناً إلى السياسية 

قد يفهم  هبأنالسيد المشيمع حيث أفاد . لمطلب الشعبي بإسقاط النظامها لشرح مفهوم اقيل ب
إسقاط مجلس الوزراء فقط أو تفسيره على أساس إقامة نظام ملكي  يستهدفمن هذا المطلب أنه 

كما أنه أشار أيضًا إلى أن الدعوة إلى تأسيس الجمهورية ال تتعارض بالضرورة   .وحسب دستوري
/ أكد السيدو . ب األكثر اعتداال التي تقدمت بها أحزاب المعارضة األخرى مثل الوفاقمع المطال

مشيمع أيضا على أنه ليس لديه النية في الدخول في حوار مع نظام يقوم على التحريض الحسن 
كما نفى زعيم حركة الحق وجود أي عالقة بين االئتالف . الطائفي واعتقال األفراد وفقا لرأيه

 .ن هدف التحالف هو إقامة جمهورية ديمقراطية وليست دينيةوإيران وأ

وفي ذلك اليوم عقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعًا في دولة اإلمارات العربية  -٤١٥
وقد أشاد المجلس بمبادرة جاللة الملك بتكليف . المتحدة لمناقشة األوضاع الجارية في البحرين
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مع المعارضة، وهو ما يمثل فرصة إلجراء مزيد من  بالدخول في حوارسمو ولي العهد 
اإلصالحات التي يمكن أن تلبي احتياجات الشعب البحريني وفقا لما ورد في ميثاق العمل 

، ا واقتصادياً كما أكد وزراء الخارجية على أن دولهم ستدعم البحرين سياسيً . ٢٠٠١الوطني لعام 
أمن دول مجلس التعاون الخليجي غير قابل  ال سيما وأن ،كما تعهدوا بالدفاع عن البحرين

 .للتجزئة

 :٢٠١١ مارسالموافق الثامن من  ،الثالثاء

استمرت المظاهرات في كل من دوار مجلس التعاون ومرفأ البحرين المالي، كما سجلت تظاهرات  -٤١٦
أخرى أقل عدد في مختلف األحياء السكنية في المنامة وبعض القرى المجاورة، هذا فضال عن 

 .ل عدد من حوادث االعتداءات ضد المواطنين وبعض العمالة األجنبية المقيمة بالبحرينتسجي

وقد استمرت أعداد المتظاهرين المتواجدين أمام المرفأ المالي في الزيادة، وكانت المطالب التي   -٤١٧
المتظاهرون تم اإلعراب عنها هي ذات المطالب المرفوعة في المظاهرات األخرى، حيث طالب 

النظام واستقالة الحكومة وانتقاد ما وصفوه بالفساد الحكومي من خالل قيام أحدهم برفع  بإسقاط
يها مبنى المرفأ لفي إشارة إلى االدعاء بأن األرض التي أقيم ع ،"دينار واحد"عبارة الفتة تحمل 

رئيس الوزراء بدينار واحد، وقد تكرر بشكل متقطع خالل صاحب السمو المالي قد تم بيعها ل
 .نهار قيام المتظاهرين بتعطيل حركة المرور على طريق الملك فيصل بالقرب من المرفأ الماليال

نظمت مجموعة من النساء مسيرة من مرفأ البحرين المالي في اتجاه  ،وفي الساعة الثالثة مساء -٤١٨
ألف وخمسين حيث بدأ الموكب الذي ضم أكثر من مائة  ،نحو دوار مجلس التعاون الخليجي

مسيرة بطريق الملك فيصل، وقد رفعت المسيرة النسائية شعارات مماثلة للشعارات سيدة في 
رئيس الوزراء ومجلس سمو استقالة بالمرفوعة بالمظاهرات األخرى مثل المطالبة بإسقاط النظام، و 

في مطالبة األسرة المالكة بالرحيل، وكذلك " ارحلوا آل خليفة. .ارحلوا"وترديد هتاف، الوزراء 
أكد المتظاهرون رفضهم لمحاوالت وقد . في إشارة إلى جاللة الملك" سقط حمدي"هتاف 

انتقد بعض المتظاهرين و  .الوقيعة بين السنة والشيعة، كما أعربوا عن التزامهم بالوحدة الوطنية
غرافي و التجنيس السياسي الذي يهدف إلى التأثير على التوازن الديمالمتعلقة بسياسة الحكومة 

تم  ،في وقت الحق من تلك الليلة في حوالي الساعة الثامنة والثلث مساء تقريباو . في البحرين
تسجيل مسيرة أخرى شارك فيها نحو خمسمائة من النساء من دوار مجلس التعاون الخليجي في 

 .طريق الملك فيصل وهو األمر الذي تسبب في تعطيل حركة المرور في المنطقة
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من الشخصيات المتحدثون قي عدد من الخطب، وكان وفي دوار مجلس التعاون الخليجي أل -٤١٩
السياسية ورجال الدين والصحفيين وبعض قادة المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق 

آيات القرمزي وهي طالبة بجامعة البحرين / اإلنسان والمحامين، وكان من بين المتحدثين اآلنسة
القصائد الشعرية االحتجاجية على قامت بإلقاء عدد من  ،في العشرين من العمر وشاعرة

وكان من بين القصائد التي ألقيت أبيات تضمنت انتقادات حادة لجاللة . المتظاهرين بالدوار
آيات القرمزي عن وجهة نظرها / الملك ورئيس الوزراء واألسرة المالكة، كما أعربت اآلنسة

ات الفاسدة مارسطية للنظام والمالمتعلقة بالحالة السياسية في البحرين والسياسات غير الديمقرا
 .كبار المسئولين الحكوميينجانب   من 

سياسات الحكومة الهادفة الصحفيون المشهورون  ومنهم ن في الدوار يكما تناول باقي المتحدث -٤٢٠
وحث المتحدثون المتظاهرين على أن . إلى التحريض على الطائفية وتقويض االنسجام االجتماعي

سيما من وسائل اإلعالم  ،ابع السلمي وعدم الرد على االستفزازاتتحافظ التظاهرات على الط
الموالية للحكومة، وضرورة الوصول إلى الطائفة السنية لطمأنتهم إلى أن الغرض من المظاهرات 

 .منهم الجارية لم يكن إلنشاء نظام من شأنه أن يقمع

ضمانات بأن ع بضرورة وضوعلى الصعيد السياسي فقد طالبت بعض الجمعيات السياسية  -٤٢١
. تم االتفاق عليها خالل الحوار الوطني سوف تحترم من قبل الحكومةسوف ياإلجراءات التي 

لن  حمد الملكجاللة ضمان أن : أحد خيارين من الضمانات هماسمو ولي العهد واقترح فريق 
نتائج وكان الخيار الثاني هو تقديم . يعترض على التدابير المتفق عليها خالل الحوار الوطني

 . الحوار الوطني في استفتاء شعبي، وقد تم تبني الخيار األخير في نهاية المطاف

 :٢٠١١ مارسالموافق التاسع من  ،األربعاء

شهد هذا اليوم ثالثة مظاهرات، كان أهمها في جامعة البحرين، وهيئة شئون اإلعالم، والمديرية  -٤٢٢
ظاهرات أيضا في دوار مجلس التعاون العامة للجوازات والجنسية واإلقامة، كما استمرت الم

 . الخليجي ومرفأ البحرين المالي

المدارس، ومن بينها مدارس في غياب الطلبة نسبة اليوم الدراسي تم تسجيل ارتفاع وفي بداية  -٤٢٣
هورا، ومدرسة الشيخ عبد القرطبة المتوسطة في البلد القديم، وأحمد العمران الثانوية في مدينة 

عية، حيث تظاهر حوالي مائة طالب وطالبة من هذه المدرسة األخيرة أمام اهللا بن عيسى الصنا
وقد  انضم إليهم متظاهرون من مناطق أخرى،و  .جامعة البحرين في الساعة التاسعة صباحاً 
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دخول الحرم المتظاهرون حاول  حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً في أشارت التقارير أنه 
 .من قبل األمن الجامعيالجامعي إال أنه قد تم منعهم 

بدأ مئات من الناس بمن فيهم الطالب بكلية الدراسات اإلعالمية في جامعة  ،وفي ذات الوقت -٤٢٤
على سياسات وبرامج تليفزيون  البحرين في التجمع أمام مقر سلطة شئون اإلعالم احتجاجاً 

ددوا بتليفزيون البحرين الرسمي، حيث طالب العديد من المتظاهرين باستقالة وزير اإلعالم ون
طالب المتظاهرون بأن يلتزم تلفزيون و  .اته التي اعتبروها تحريضا على الطائفيةمارسالبحرين لم

البحرين الرسمي بتمثيل الوضع في البالد بدقة وموضوعية والتوقف عن إخفاء المعلومات حول 
 .االنتهاكات التي ترتكبها الحكومة ضد المتظاهرين

والذي  ،المديرية العامة للجنسية والجوازات واإلقامة في سي الثالث االحتجاج الرئيمقر وكان  -٤٢٥
حيث تظاهر اآلالف  ،بدأ في وقت مبكر من بعد الظهر واستمر حتى الساعة الخامسة مساء

تغيير التوازن تهدف إلى زعموا أن تلك السياسات و  ،ضد سياسات التجنيس من الحكومة
لعديد من المحتجين بسياسة توظيف الوافدين للعمل الديموغرافي لصالح السكان السنة، وندد ا

وباإلضافة إلى ذلك أعرب المتظاهرون عن ". المرتزقة"في األجهزة األمنية حيث وصفوهم بـ 
بعض المطالب السياسية المماثلة لتلك التي تسمع في االحتجاجات األخرى مثل شعار 

 .محمد حبيب الصفاف/ الشيخ وكان من بين قادة المظاهرة ،"الشعب يريد إسقاط النظام "

وفي  ،يواستمرت المظاهرات في كل من مرفأ البحرين المالي وفي دوار مجلس التعاون الخليج -٤٢٦
إلى الدوار، حيث تم تنظيم األنشطة المالي مسيرة من المرفأ  ، غادرتالساعة الثامنة مساءً 

المتواجدون مع وقادة المجتوالصحفيون مختلفة في الخيام وألقت الشخصيات السياسية ال
 . تم عرض مسرحية ،وفي حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً . الخطب

وفي وقت الحق من ذلك المساء، اقترح بعض الزعماء السياسيين المتواجدين بالدوار تنظيم  -٤٢٧
مسيرة باتجاه حي الرفاع، حيث يقع القصر الملكي وقصور القيادات السياسية العليا، وقد 

 .الذين استعدوا لمواجهة المسيرة المقترحة ،سكان منطقة الرفاع وصلت المعلومات إلى

 :٢٠١١ مارسالموافق العاشر من  ،الخميس

كان من أهم التطورات في هذا اليوم قيام أعداد كبيرة من طالب المدارس بالتظاهر في العديد من  -٤٢٨
لك المدارس األحياء والقرى في مختلف أنحاء البحرين، وقد وقعت بعض االشتباكات في بعض ت

 .بين مؤيدي الحكومة والمحتجين المناهضين للحكومة
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حيث بدأ الطلبة في ساعات مبكرة في مغادرة مدارسهم في عدد من المناطق منها جاد حفص،  -٤٢٩
أخذت المظاهرات و . مدينة عيسى، أعالي، سند، العادلية، آل دراز، بوغزال، النعيم، مدينة حمد

ء التي تقع بها المدارس، بينما سار الطلبة في أحيان أخرى شكل المسيرات التي بقيت في األحيا
في اتجاه مراكز االحتجاج األخرى الرئيسية مثل دوار مجلس التعاون الخليجي والمرفأ المالي 

بحوالي ثالثة في ذلك اليوم  وقدر عدد الطلبة المتغيبين عن مدارسهم .ومجمع السلمانية الطبي
 .أالف طالب

ن الطلبة إلى مقر وزارة التربية والتعليم حيث انضم إليهم ممثلون عن نقابة كما اتجه عددا أخر م -٤٣٠
كان عدد المحتجين قد تجاوز الثالثمائة شخص،   ،وقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً  .المعلمين
سياسة الوزارة في تعيين المعلمين المؤقتين ليحلوا وينتقدون باستقالة وزير التربية والتعليم يطالبون 

مجموعات صغيرة من اعتصام كما تم تسجيل . ين المضربين خالل األيام السابقةمالمعلمحل 
 .األفراد عند مقر إقامة وزير التربية والتعليم لحمايته من هجمات محتملة من قبل المتظاهرين

وقوع اشتباكات في ب ،وقد أفادت اإلنباء في واحدة من أبرز حوادث العنف في المدارس البحرينية -٤٣١
أن  ولما كان التسلسل الدقيق لتلك االشتباكات الزال غير واضح إال. سار الثانوية للبناتمدرسة 

تجمع عدد من الطلبة مرددين هتافات  التقارير أشارت إلى أنه في حوالي الساعة التاسعة صباحاً 
وقد أدى ذلك لحدوث  .مناهضة للحكومة ومطالبين بالسماح لهم بالخروج من المدرسة

كانت أسر الطلبة قد علموا بتلك   ،وقبل الساعة العاشرة. لطلبة الموالين للحكومةمصادمات مع ا
المدرسة ثم تطور األمر الشتباكات بين األهالي بعضهم إلى االشتباكات مما أدى بهم للتوافد 

 .البعض

 .نبدأ الطلبة وأولياء األمور بتهديد مديرة المدرسة وبعض الموظفي نحي ادت األمور تدهوراً دوقد از  -٤٣٢
، ثم قام الطلبة بمحاصرة .داخل مبنى المدرسةبمكاتبهم وهو األمر الذي اضطرهم لالختباء 

المبنى وقذفه بالحجارة وتحطيم النوافذ، ولما ساء الوضع قامت وزارة الداخلية بإرسال قوات 
كما انتقل محافظ المحافظة الشمالية وأعضاء الوفاق وبعض   .مكافحة الشغب لتفريق الحشود

كان قد تم إخالء   ،وقبل الساعة الثالثة والنصف مساءً . المجتمع في محاولة الحتواء الموقفقادة 
المدرسة وإجالء الموظفين بأمان، ونتج عن الواقعة إصابة ثمانية طلبة تم نقلهم لمستشفى 

 .السلمانية لتلقى العالج وتعليق الدراسة بتلك المدرسة ألجل غير مسمى
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ولكن على نطاق أقل مثل مدرسة العهد  ،ض المدارس األخرىوتكررت حوادث العنف في بع -٤٣٣
وفي ضوء ذلك الوضع المتدهور وارتفاع . الزاخر الثانوية للبنات، مدرسة يثرب االبتدائية للبنات

 .نسب الغياب فقد أعلن تعليق الدراسة بالمدارس الموجودة في مدينة حمد لحين إشعار أخر

كبرى األولى، حيث تجمع حوالي ثالثمائة طالب وطالبة كما شهدت جامعة البحرين التظاهرة ال -٤٣٤
وقد  .وبعض موظفي الجامعة داخل الحرم الجامعي حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا

وقد أعلن المشاركون عن . اتخذت المظاهرة شكل المظاهرة الصامتة التي أعقبها اعتصام
ددوا بقتل المتظاهرين السلميين، تضامنهم مع المحتجين في دوار مجلس التعاون الخليجي، ون

وقد انتهت المسيرة في حوالي الساعة الحادية . مؤكدين التزامهم بالوحدة الوطنية ورفض الطائفية
 .بعد أن اجتمع كبار مسئولي الجامعة مع الطلبة واالستماع إلى مطالبهم عشرة والنصف صباحاً 

من رين، حيث ونظمت واحدة تم تسجيل مزيد من المظاهرات في أنحاء مختلفة من البحو  -٤٣٥
وقد شارك فيها  ،خالل فترة بعد الظهر أمام مقر مكاتب األمم المتحدة في المنامةالمظاهرات 

شخص أعربوا خاللها عن معظم المطالب التي سبق اإلعراب عنها في  أالف أكثر من ثالث
رفض الطائفية ورحيل أسرة آل خليفة، و  ،المظاهرات األخرى، بما فيها هتافات إسقاط النظام

واستنكار قتل المتظاهرين سلميا، كما اتهمت األمم المتحدة باعتماد معايير مزدوجة من خالل 
 .عدم التدخل في البحرين لوقف ما يتعرض له الشعب من انتهاكات لحقوق اإلنسان

ودولة  كل من المملكة العربية السعوديةإلى  سمو ولي العهد وفي نتيجة مباشرة للزيارة التي قام بها  -٤٣٦
، فقد أعلنت دول مجلس مارساإلمارات العربية المتحدة والكويت وقطر في األول والثاني من 

 .التعاون الخليجي تقديم عشرة مليارات دوالر إلى البحرين وعمان لألغراض التنموية

نظم تجمع الوحدة الوطنية في منطقة الحنينية تجمعاً  ،وفي الساعة الرابعة وأربعين دقيقة مساءً  -٤٣٧
وفي وقت الحق تم تسجيل تجمع كبير من . ألقيت من خالله بعض الخطب عن الوضع الجاري

حيث ألقيت عدد من  ،األفراد في المقر الرئيسي لجمعية األصالة السياسية بمنطقة البستين
عبد اللطيف المحمود / انضم إليهم الشيخ الخطب الداعمة للحكومة، وفي الساعة العاشرة مساءً 

 . باً حيث ألقى خطا

عن وممثلون كما تجمع زعماء المعارضة في دوار مجلس التعاون الخليجي ومرفأ البحرين المالي  -٤٣٨
حيث تم تسجيل أن بعض هؤالء الشخصيات شجعوا  ،جماعات المعارضة السياسية الرئيسية

 .المتظاهرين لالنضمام إلى مسيرة إلى القصر الملكي بمنطقة الرفاع تقرر لها اليوم التالي
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حول  مشتركاً  لك الليلة أصدرت سبعة من جمعيات المعارضة السياسية الرئيسية بياناً وفي ت -٤٣٩
العمل الوطني و الوفاق الوطني اإلسالمية، : األحداث المخطط لها في اليوم التالي، وهي جمعيات

التجمع القومي و التجمع الوطني الديمقراطي، و العمل اإلسالمي، و ، )الوعد(الديمقراطي 
 :تضمن البيان العبارات التالية ،المنبر الديمقراطي التقدميو اإلخاء الوطني، و الديمقراطي، 

في " ٢٠٠٢يسقط دستور "فبراير للمشاركة في مسيرة بعنوان  ١٤دعوة شباب حركة   )أ (
الساعة الرابعة مساء اليوم التالي، والتي ستبدأ من ضاحية السيف في االتجاه نحو دوار مجلس 

 .التعاون الخليجي

كر للشباب لعدم موافقته على الدعوات بتنظيم مسيرة للقصر الملكي في مدينة تقديم الش  )ب (
 ".٢٠٠٢يسقط دستور "الرفاع في اليوم التالي في ذات توقيت مسيرة 

كذلك تقديم الشكر للشباب على حذرهم من المشاركة في المسيرة المتجهة لمنطقة   )ج (
 .الرفاع ألن ذلك سينحدر باألوضاع الشتباكات طائفية

السماح للوضع باالنزالق إلى المواجهة على أسس إلى عدم لجميع في البحرين حث ا  )د (
 .طائفية ومقاومة أي محاولة إلثارة االشتباكات من هذا القبيل

 :٢٠١١ مارسالموافق الحادي عشر من  ،الجمعة

بدأت األولى في ضاحية السيف واتجهت إلى دوار  ،عقب صالة الجمعةمظاهرتان نظمت  -٤٤٠
، بينما نظمت مظاهرة أخرى ٢٠٠٢ركزت على مطلب إلغاء دستور و لخليجي، مجلس التعاون ا

 .أصغر بغرض الدخول لحي الرفاع

شهدت الساعات األولى من صباح اليوم عددًا من حوادث التخريب واالعتداءات على وقد  -٤٤١
األفراد والممتلكات الخاصة، حيث تم تسجيل بعض هذه الحوادث في مناطق الرفاع الغربي 

الشرقي على مقربة من القصر الملكي، كما شملت تلك الحوادث أيضا مناطق المعامير،  والرفاع
 .حي زايد، أعالي، سلماباد

وعلى الرغم من الدعوة التي وجهتها جمعيات المعارضة السياسية الرئيسية على عدم المشاركة في  -٤٤٢
األحياء المحيطة المسيرة نحو القصر الملكي، إال أن الناس بدءوا في التجمع في المناطق و 

وكان أكبر هذه التجمعات في مسجد الشيخ عيسى حيث بدأ . بمنطقة الرفاع عقب صالة الجمعة
حوالي أربعمائة شخص تقريبًا في االتجاه نحو دوار الساعة في منطقة الرفاع، وهي المنطقة 
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ألشخاص وتدريجيا انضم المزيد من ا .سمو ولي العهدالمجاورة مباشرة للقصر الملكي وديوان 
ألفا انضم حوالي  وفي الساعة الثالثة والثلث مساءً . للمظاهرة من بعض المناطق المجاورة

 .وخمسمائة شخص في شكل مسيرة متجهة لدوار الساعة

قد وصلوا إلى المتظاهرون كان   ،والساعة الثالثة وأربعون دقيقة وبين الساعة الثالثة والنصف مساءً  -٤٤٣
اخلية بشارع الشيخ علي سلمان لمنع المتظاهرين من الوصول إلى الحواجز التي وضعتها وزارة الد

وقد حاول  .دوار الساعة، وكان عدد المتظاهرين آنذاك قد تجاوز الثالثة أالف شخص
الولوج للمنطقة عن طريق المناطق الموازية للطريق إال أن وزارة الداخلية كانت قد المتظاهرون 

 .ناطق الموازية للطريقوضعت سياج من األسالك الشائكة في الم

وجرت العديد من المحاوالت إلقناع المتظاهرين بالتراجع إال أنها باءت جميعها بالفشل، وقد  -٤٤٤
خلف متجمعون حذر أحد الضباط المتظاهرين بوجود أعداد كبيرة من المواطنين السنة من الرفاع 

وفي الثالثة . فةوأن السماح للمتظاهرين بالمرور سيؤدي إلى مواجهات عني ،حاجز الشرطة
النواب إلقناع المحتجين بالرحيل، وتجدر اإلشارة أن عدد  سوصل رئيس مجل ،والنصف تقريباً 

 .السكان المقيمين على جانبي حاجز وزارة الداخلية يقدر بحوالي ثمانية أالف شخص

آخرون ، بينما هتف "الشعب يريد إسقاط النظام"وقد هتف معظم المتظاهرين مرددين شعار  -٤٤٥
 .، كما انتقد المتظاهرون رئيس الوزراء مطالبين باستقالته"حمد. .قطيس"

كانت محاوالت الشرطة في إقناع المتظاهرين بإخالء المنطقة قد   ،وفي حوالي الساعة الخامسة -٤٤٦
باءت بالفشل، وكان العديد منهم قد تمكن من اختراق سياج األسالك الشائكة، وهو األمر الذي 

وقبل الساعة الخامسة والنصف . ظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموعحدا بالشرطة بتفريق المت
 .كان قد تم إخالء المنطقة من المتظاهرين  مساءً 

تجمع بعض األفراد في مظاهرات موالية للحكومة وذلك  ،في وقت الحق من ذلك المساء -٤٤٧
 .بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء للتعبير عن دعمهم للحكومة

شارك  ،٢٠٠٢الدعوة إلى إلغاء دستور عام ألجل رة أكبر في ضاحية السيف كما نظمت مظاه -٤٤٨
الوفاق الوطني اإلسالمية، : لدعوة كل من جمعيات عشرات اآلالف من األشخاص وفقاً  فيها

التجمع و التجمع الوطني الديمقراطي، و العمل اإلسالمي، و ، )الوعد(العمل الوطني الديمقراطي و 
طالب المتظاهرون بإعادة و . المنبر الديمقراطي التقدميو اء الوطني، اإلخو القومي الديمقراطي، 
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بعض المشاركين بإسقاط النظام، ومالحقة  كما طالب.صياغة الدستور، واستقالة رئيس الوزراء
 .قتل المتظاهرين السلميينعن المسئولين 

عب البحرين وفي أعقاب الحادث أصدرت الجماعات السياسية المعارضة بيانا أعلنوا فيه رفض ش -٤٤٩
البيان إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع مشروع لدستور جديد يكون دعا ، كما ٢٠٠٢لدستور 

من شأنه أن يوفر هيئة تشريعية منتخبة بالكامل وحكومة منتخبة من قبل الشعب وضمان التداول 
اء السلمي للسلطة والمساواة أمام القانون واحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وإجر 

ولتناقضه  ،"لق في غيبة من الشعبخُ "ألنه  ٢٠٠٢كما ندد البيان بدستور .انتخابات حرة ونزيهة
مع ميثاق العمل الوطني، سيما ما يتعلق منه بشأن المهام التشريعية التي تقع ضمن االختصاص 

 .الحصري للبرلمان المنتخب

ات والمناقشات كما في وفي دوار مجلس التعاون الخليجي استمرت االحتجاجات والفاعلي  -٤٥٠
، كما ألقى زعماء المجتمع المدني والشخصيات السياسية الخطابات والبيانات، السابقةاأليام 

وفي المساء . وصلت للدوار مسيرة من مجمع السلمانية الطبي ،وفي حوالي الساعة السابعة مساء
 .األمم المتحدةإلى مكاتب اتجهت مسيرة بالشموع المضاءة من الدوار 

للمشاورات والمباحثات السياسية على مدار اليوم بين كل من ولي العهد وزعماء  استمراراً و   -٤٥١
عبد اهللا / وكان من بين أولئك الذين قدموا اآلراء حول الحوار الوطني المقترح الشيخ .المعارضة
 :العهد وثيقة تضمنت المطالب التاليةإلى ولي الذي أرسل  ،الغريفي

 .إقامة نظام ملكي دستوري  )أ (

 .إنشاء برلمان كامل االختصاصات والصالحيات  )ب (

 .ضمان وجود حكومة منتخبة يمثل فيها الشعب تمثيال كامال  )ج (

 . تقسيم عادل للدوائر االنتخابية  )د (

الوفاق عن عدم ممثلو وأعضاء الوفاق، أعرب سمو ولي العهد وخالل المناقشات بين ممثلي  -٤٥٢
خرى، حيث أنهم يفضلون الحوار مع في حوار وطني بحضور بعض الجهات األلدخول لارتياحهم 

والتجمع من أجل الوحدة أن هذه سمو ولي العهد بشكل مباشر، ورأى فريق سمو ولي العهد 
المفاوضات ستؤدي إلى تعقيد عملية إطالق الحوار الوطني، حيث ناقش ممثلو ولي العهد هذه 

لحوار دون اللجوء إلى الذي قرر انه مستعد لقبول ا ،عبد اللطيف المحمود/ المسألة مع الشيخ
 . التفاوض مع الوفاق لتجنب المواجهة مع الوفاق



٢٠١١سرد األحداث خالل شھري فبراير ومارس   
  

١٦٨
 

 :٢٠١١ مارسالموافق الثاني عشر من  ،السبت

ففي حوالي . لليوم الثاني على التوالي نظمت االحتجاجات في األماكن القريبة من القصر الملكي  -٤٥٣
المالكية ثم تحركوا في  اربدأ األفراد في التجمع في منطقة دو  ،الساعة الثانية والنصف مساءً 

 كليب انضم األشخاص من دار ،وقبل الساعة الثالثة مساءً . صورة مسيرة صوب قصر السافرية
كانت المسيرة قد   وقبل الرابعة مساءً . حوالي األلفين شخص تقريبا+وبلغ عدد المشاركين فيها 

ي ذلك الوقت حوالي السافرية وقد بلغ عدد المشاركين ف وصلت إلى البوابات الرئيسية لقصر
حسن / مشارك وكان من بين الشخصيات السياسية البارزة في المظاهرة السيدألف اثنى عشر 

 .عبد الجليل السنكيس/ محمد حبيب الصفاف، والدكتور/ الشيخو مشيمع، ال

وكما كان الحال في المظاهرات السابقة فقد طالب المتظاهرون بإسقاط النظام واستقالة الحكومة  -٤٥٤
وهو " حمد . .يسقط" الدستور، كما انتقد العديد من المتظاهرين الملك مرددين هتافات  وإلغاء

كما طالب العديدون باستقالة رئيس الوزراء، وكان من أهم . الهتاف الذي أصبح يسمع بالبحرين
ستعدادهم ال  السمات البارزة لتلك المظاهرات أن المتظاهرين كانوا يرتدون المالبس البيضاء رمزاً 

 .للموت من أجل تحقيق أهدافهم

لم يكن في ذلك الوقت أي وجود  ،وعلى عكس ما حدث في اليوم السابق بدوار الساعة بالرفاع -٤٥٥
 .للشرطة خالل تلك المظاهرة، كما لم تسجل أية مواجهات بين المتظاهرين وأفراد األمن

ى أن وصلوا أمام مرفأ للصيد من ميناء الجفير إل مركباً ثالثين كما أبحر أسطول صغير مكون من    -٤٥٦
 .البحرين المالي لدعم المتظاهرين الموجودين هناك

. وخالل اليوم تم اإلبالغ عن العديد من حاالت التخريب في المناطق المختلفة من البحرين -٤٥٧
فعلى . بشكل تدريجي وتدهور النظام في البالدكانت هذه الحاالت بسبب تدهور الحالة األمنية و 

في مدينة حمد والذي تم  ١٣اء حاجز الستيقاف المارة بالقرب من دوار سبيل المثال تم إنش
التقارير قد أشارت إلى أنه في الساعة أن هذا فضًال عن . اإلبالغ عن العديد من حوادث التحرش

بإجبار أصحاب المحال التجارية في سوق المنامة إلى مجهولون العاشرة والنصف مساء قام 
ميرها إذا لم يتم إغالقها، كما تسجيل تعرض ضابط شرطة لالعتداء إغالق متاجرهم، مهددين بتد

 .من قبل مجموعة من األشخاص الذين يحملون السكاكين

وخاصة أولئك المنحدرين  ،كما تسجيل عدد من االعتداءات على األجانب المقيمين بالبحرين -٤٥٨
، في شخاصمجموعة كبيرة من األ تم تسجيل قيام  ،وعلى سبيل المثال. من أصول آسيوية
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باالعتداء على عدد من العمال األجانب في المناطق  الساعة التاسعة وخمسين دقيقة مساًء،
قيام مجهولين يحملون العصي واأللواح الخشبية تم تسجيل وكذلك . المحيطة بفندق البحرين

اص والمعدنية بإقامة حاجز على الطريق بالقرب من قسم شرطة المنامة واالعتداء على أحد األشخ
 .من أصول آسيوية

أعد ولي العهد وثيقة تحدد المبادئ األساسية السبعة التي  ،وفي محاولة للتوصل إلى حل وسط  -٤٥٩
ووضعت هذه المبادئ كجزء من الوثائق المقدمة من قبل . الحوار الوطنيإليها ينبغي أن يستند 

سية األخرى، وكانت الجمعيات السياسية المعارضة، بما في ذلك الوفاق ووثائق الجمعيات السيا
 : المبادئ السبعة على النحو التالي

 .أن يكون لمجلس النواب كامل الصالحيات  )أ (

 .أن تعكس الحكومة إرادة الشعب  )ب (

 .التقسيم العادل للدوائر االنتخابية  )ج (

 .مناقشة سياسات التجنيس  )د (

 .مكافحة الفساد الحكومي والمالي  )ه (

 .حماية الثروات الوطنية  )و (

 .عالج التوترات الطائفية  )ز (

وفريقه أن تلك المبادئ تبلور النقاط التي تطرحها المعارضة وهي سمو ولي العهد كان رأي و   -٤٦٠
يتمثل في  ، لفريق التفاوض ، وفقاً الجيدالتوجه وكان . مفتوحة للنقاش خالل الحوار الوطني

هذا فضال عن  .أمام البرلمان أن يكون رئيس الوزراء مسئوالً مطلب الحكومة لمناقشة  استعداد
صالحيات مجلس الشورى على النهج الذي يأخذ به مجلس العموم البريطاني على سبيل  تقليص
 .المثال

تم استخدام المبادئ آنفة البيان في إعداد مذكرة تفاهم حددت آلية الحوار، حيث التقى  ،والحقاً  -٤٦١
 بجاللة الملك وأخذ موافقة جاللته على تلك الوثيقة وعلى أن تكون المشاوراتسمو ولي العهد 

 :مع المعارضة على ذلك األساس، هذا وقد تضمنت مذكرة التفاهم النقاط اآلتيــــة
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 .أن يكون الحوار حول التعديالت الدستورية المهمة للنظام السياسي في المملكة  )أ (

 .كل طرف االستعانة بأي شخص يراه مفيدًا في المفاوضاتيكون ل  )ب (

التعديالت المقترحة في استفتاء  يتعين أن تعرض ،إذا توافقت اآلراء على تعديل الدستور  )ج (
على األقل % ٧٠شعبي، وتدخل نتائج ذلك االستفتاء حيز التنفيذ فور إعالنها بشرط مشاركة 

. الناخبين على التعديالت المقترحةثلثا من الناخبين في التصويت، وأن يوافق على األقل 
يني من أجل التوصل إلى ويمكن لكال الجانبين التشاور مع القوى الفاعلة في المجتمع البحر 

 .إجماع وطني حول التعديالت المقترحة

 . أال تعرض الحكومة أي اتفاقات لالستفتاء الشعبي إال بعد التشاور مع المعارضة أوالً   )د (

المسائل المتنازع عليها تطرح وفي حالة عدم التوافق على أي قضايا خالل الحوار الوطني   )ه (
 .المذكور بعاليه) جـ(على الشعب في استفتاء وفقا للبند 

ويكون االستفتاء على النتائج  ،البدء في الحوار الوطني مباشرة بعد االتفاق على هذه المبادئ  )و (
 .في غضون ثالثة أشهر من بدء الحوار

 .أن يتم االستفتاء تحت إشراف قضائي كامل  )ز (

تعديل دستوري فإن تنفيذ تلك المقترحات يتطلب إجراء  ،٢٠٠٢في ضوء أحكام دستور عام و  -٤٦٢
ولذا فقد أعد . يسمح بطرح نتائج الحوار الوطني على الشعب البحريني في استفتاء شعبيل

 .مشروعاً لتعديل الدستور بالصورة التي تسمح باالتفاقسمو ولي العهد لالمستشارون القانونيين 

كما قام ممثلو . عبد اهللا الغريفي ووافق عليها/ وعرضت مذكرة التفاهم على الزعيم الشيعي الشيخ -٤٦٣
بالتشاور في مضمون مذكرة التفاهم مع بعض رجال األعمال البارزين سيما فيما  سمو ولي العهد

يتعلق بتحويل البحرين إلى دائرة انتخابية واحدة النتخاب رئيس الوزراء، حيث كان موقفهم هو 
 .كما أوصى بعضهم بضرورة إعالن حالة السالمة الوطنية. رفض فكرة رئيس الوزراء المنتخب

حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم وافق ولي العهد على عرض مذكرة التفاهم على وفي  -٤٦٤
 .عيسى قاسم للحصول على موافقة الوفاق عليها حتى يمكن أن يبدأ الحوار/ الشيخ
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 :٢٠١١ مارسالمـــوافق الثالث عشر من  ،األحــــد

يث تدهور المستوى العام كان هذا اليوم نقطة تحول هامة في تسلسل األحداث في البحرين،ح   -٤٦٥
التي شهدت مزيدًا من حاالت  ،لألمن والقانون والنظام بشكل ملحوظ في جميع أنحاء البالد

االعتداء ضد األفراد والممتلكات الخاصة والعامة وحوادث االشتباكات الطائفية، حيث تم 
هو ما و  .لماليتسجيل المواجهات بين قوات األمن والمتظاهرين المعتصمين في مرفأ البحرين ا

أدى إلى أعاقة حركة المرور تماما في شارع الملك فيصل، كما شهدت جامعة البحرين مواجهات 
 .عن جرح العديد من األشخاص وأدت إلى تعليق الدراسة تأسفر  ،أكثر عنفاً 

أبلغ السكان من مختلف األحياء عن مشاهدتهم  ،وفي الساعات األولى من صباح اليوم  -٤٦٦
يجوبون الشوارع  ،راد المجهولين يحملون السكاكين والسيوف وألواح خشبيةلمجموعات من األف

وعلى سبيل المثال . ويهددون المارة ويقومن بالهجوم على المركبات وتدمير الممتلكات العامة
يقومون باالعتداء باللفظ والفعل  في منطقة أعالي حوالي الساعة الثانية صباحاً ملثمون شوهد أفراد 
وكذلك فقد تم اإلبالغ أيضًا عن قيام مجموعات  .٣٨و ٣٦لى مقربة من الطرق على المارة ع

في وقت الحق شوهد بعض األفراد و  .المجاور لمركز الدانة التجاري ٢من األفراد بإغالق الطريق 
بدار كليب حيث قاموا بإتالف  ٢٢الذين يحملون السيوف والعصي متجهين إلى دوار 

وفي مدينة حمد قامت تجمعات كبيرة من أشخاص . الخاصةالممتلكات العامة والسيارات 
مجهولين يحملون السيوف والسكاكين واآلالت الحادة األخرى بإغالق طريق الزالق ومنع المارة 

شوهد عدد من األشخاص الذين  ،وفي حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً . من العبور
وتعطيل حركة المرور والتعدي اللفظي على  يحملون ألواح خشبية يسلكون طريق باتجاه أم الحسم

المارة، وفي تلك الليلة تعرض بعض األفراد لهجوم من قبل شخص مجهول الهوية باستخدام قنبلة 
 . مولوتوف في منطقة البستين

تم اإلبالغ عن قيام بعض األشخاص بالهجوم على المحالت التجارية في عدد من  ،وفي المساء  -٤٦٧
لوم، وشارع الشيخ عبد اهللا في المنامة، كما تم تخريب وإتالف بعض المناطق منها مآتم بن س

كان قد تم   وقبل الساعة الخامسة والنصف مساءً . المحال التجارية في مناطق البستين وجاد علي
 .إغالق جميع المحالت والمؤسسات التجارية في مدينة حمد

ر األخبار حول وجود عصابات وقد تسببت وقوع تلك الحوادث وغيرها على مدار اليوم وانتشا  -٤٦٨
وجماعات مسلحة من المخربين في مناطق عديدة من البحرين في موجة من الخوف بين األسر 

" اللجان الشعبية"وهو ما دفع سكان مختلف األحياء والقرى لتنظيم . خوفا على سالمتهم وأمنهم
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اد في منطقة سفرا في وعلى سبيل المثال فقد تجمع عدد من األفر . لحماية أرواحهم وممتلكاتهم
وكذلك قامت . المنطقة المجاورة إلحدى منشآت الحرس الوطني لردع الهجمات ضد األفراد

مجموعة من سكان المحرق بإقامة حاجز على جسري الشيخ عيسى والشيخ حمد لمنع أي 
 تجمع سكان منطقة الرفاع في شارع ،وفي الساعة الثانية مساءً  .مجهولين من دخول المنطقة

عسكر ودوار الساعة للتحقق من هويات األشخاص في الحي، كما تجمع عدد من المواطنين الم
في مختلف األحياء في مطار البحرين الدولي لحمايته من هجمات محتملة من قبل المخربين 

 .والعصابات المسلحة

احدة من وفي و  ،وإلى جانب التدهور الواضح لألمن والقانون والنظام في أنحاء كثيرة من البحرين -٤٦٩
خيموا في مرفأ البحرين الذين مواجهة بين المتظاهرين حدثت اليوم في هذا األحداث الهامة 

المالي وقوات األمن، حيث بدأ المتظاهرون في حوالي الخامسة صباحًا في عرقلة حركة المرور 
وقد استخدم المتظاهرون . الشوارع الرئيسية في المنامةأحد في طريق الملك فيصل وهو 

ثم قام . واجز المرورية وبعض الحواجز المعدنية وحاويات القمامة وغيرها لعرقلة حركة المرورالح
 .حوالي مائة من المتظاهرين بالوقوف خلف الحاجز لمنع الشرطة من إزالته

مسلحة بالهروات حوالي الساعة السابعة صباحًا، وتم صباحًا،ووصلت قوات الشرطة إلى مكان  -٤٧٠
إلقناع المتظاهرين بإخالء المنطقة وإزالة الحواجز وإعادة فتح الطريق استخدام مكبرات الصوت 

وقد أشارت التقارير إلى أن المتظاهرين رفضوا مغادرة المنطقة في الوقت الذي تم فيه . السريع
إرسال المزيد من قوات الشرطة إلى المنطقة والتي واصلت المواجهة مع المتظاهرين وتم اقتحام 

وانسحبت قوات الشرطة . أقل عدداً وكانت كانت مسلحة تسليحا خفيفا صفوف الشرطة التي  
مما نتج عنه جرح عدد من أفراد الشرطة وإتالف  ،في مواصلة الهجومالمتظاهرون واستمر 

 .سيارات الشرطة

كانت وحدات الشرطة قد أعادت تنظيم صفوفها وتم إرسال ،وفي الساعة الثامنة والنصف صباحًا  -٤٧١
في المتظاهرون إعادة فتح طريق الملك فيصل وإزالة الخيام التي أقامها في تعزيزات للمساعدة 

وقد نشرت وزارة الداخلية شرطة قوات مكافحة الشغب المسلحة بالقنابل المسيلة . المرفأ المالي
وفي الساعات التالية تواصلت . للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية وخراطيم المياه

من دوار آخرون شرطة والمتظاهرين الذين زادت أعدادهم عندما انضم إليهم االشتباكات بين ال
بعض المحتجين هجوم وتم تسجيل . مجلس التعاون الخليجي وبعض المناطق األخرى بالمنامة

واتسع نطاق هذه المواجهات . وحدات الشرطة بالحجارة والقضبان المعدنية واآلالت الحادة على
. مجلس التعاون الخليجي ومن ثم إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمانإلى الجسر القريب من دوار 
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بجروح من آخرون خالل هذه االشتباكات تعرض العديد من المتظاهرين للضرب في حين أصيب و 
ووفقا لبيان وزارة و  .مطاطي، وعانى البعض من االختناق بسبب الغاز المسيل للدموعالالرصاص 

من أفراد الشرطة خالل  أصيب أربعة عشر فرداً  قدف ،الداخلية الذي صدر في وقت الحق
أصيب نتيجة اصطدام سيارة مدنية يقودها أحد الشرطي الذي ومنهم  ،األحداث في المرفأ المالي

 .المتظاهرين

قوات األمن إلعادة فتح الطرق الرئيسية والطرق  قامتوعلى الرغم من المحاوالت التي كانت   -٤٧٢
إال أن طريقي الملك فيصل والشيخ خليفة بن سلمان  ،ليجيالمحيطة بدوار مجلس التعاون الخ

المزيد من الحواجز البالستيكية والمعدنية المحتجون ظال مغلقين طوال اليوم، حيث أحضر 
 و ،لتعطيل حركة المرور، كما أنهم تمكنوا من نقل بعض األنقاض من أحد مواقع البناء القريبة

 .استخدموا أعمدة اإلنارة في قطع الطرق

وأدى انتشار خبر حدوث المواجهات مع الشرطة في منطقة المرفأ المالي إلى قيام الطلبة في  -٤٧٣
جامعة البحرين بتنظيم مظاهرة للتنديد باستخدام القوة ضد المتظاهرين، حيث أشارت التقارير إلى 

وقد تضاربت . أن بعض الطلبة من جامعة بوليتكنك البحرين شاركوا في هذه االحتجاجات
ت عن حقيقة ما حدث بالجامعة إال أن الثابت أن تجمع الطلبة بدأ في الثامنة والنصف الروايا

صباحاً، حيث تحركت مسيرة الطلبة إلى منطقة المطاعم بالجامعة ثم اتجهت إلى الكليات 
  .والمباني بحرم الجامعة

 يرى أصحاب وجهة النظرحيث  .ما حدث عقب ذلكفي شأن وجهتين للنظر وقد تالحظ وجود  -٤٧٤
باالعتداء الشفوي والبدني على المحتجين، بينما بدأوا األولى أن الطلبة المؤيدين للحكومة 

أن مؤيدي الحكومة سمحوا لمجهولين المعارضون ها الطلبة ازعمت وجهة النظر الثانية التي تبن
مسلحين بالسيوف والسكاكين واآلالت الحادة األخرى بالدخول للحرم الجامعي لمواجهة الطلبة 

 .لمحتجين، كما أن أمن الجامعة لم يفعل شيئا لوقف هؤالء األفرادا

وعلى العكس من ذلك فقد ادعت تقارير أخرى أن عدد الطالب الذين تظاهروا قد تزايد تدريجيا   -٤٧٥
من الكليات، بما في  وزعمت أن هؤالء المتظاهرين دخلوا عدداً . حتى وصل إلى خمسمائة طالبا
عمال وكلية اآلداب، مطالبين بإسقاط النظام والملك واستقالة رئيس ذلك كلية المعلمين وكلية األ

مجلس الوزراء، وأعربوا عن تأييدهم للمتظاهرين في دوار مجلس التعاون الخليجي  الوزراء و
مؤيدين للحكومة والطالب المؤيدين للمعارضة الومن هنا بدأت االشتباكات بين . والمرفأ المالي

استخدمت السكاكين والسيوف واأللواح الخشبية والصخور وغيرها وقد  .في عدد من الكليات
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خالل تلك المواجهات والتي نتج عنها تدمير عدد من السيارات الخاصة، ولم تسجل التقارير 
 .أسلحة ناريةألية وجود استخدام 

ر لتقارير موالية للحكومة فقد تم نقل أشخاص مجهولين من مناطق مختلفة من البحرين ودوا وفقاً و  -٤٧٦
مجلس التعاون الخليجي لدعم الطلبة المؤيدين للمعارضة، وأن هؤالء األشخاص قد اقتحموا 
المدخل الشرقي للجامعة وهاجموا أفراد األمن الجامعي، حيث استمرت االشتباكات بين الطلبة 

ضة للمعار المتظاهرون المؤيدون وقام . والموظفين الذين كانوا قد تجمعوا في مركز اللغة اإلنجليزية
لالنتقال إلى المتواجدون بمحاصرة ذلك المبنى والبدء بتكسير النوافذ واألبواب وهو ما اضطر 

كما أشارت التقارير إلى أن الطالب المتظاهرين . الطابق الثاني من المبنى لتجنب وقوع إصابات
غادرة أضرموا النار في أحد الفصول في الطابق األرضي إلجبار الطالب في الطابق الثاني على م

 .٢٤٨المبنى

ونظرًا الستمرار المظاهرات واالشتباكات في جامعة البحرين فقد أرسلت قوات مكافحة الشغب  -٤٧٧
ورجال الدفاع المدني واإلطفاء، حيث استخدمت وحدات الشرطة الغاز المسيل للدموع 

 .٢٤٩والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية في مواجهة المتظاهرين

استقالتهم من إتحاد الطلبة بجامعة " الطلبة أوال"عضاء جماعة وفي وقت الحق اليوم، أعلن أ  -٤٧٨
موافقة الحكومة على كسر القواعد الجامعية والسماح "احتجاجا على ما وصفوه أنه  ،البحرين

 ".للبلطجية المسلحين بدخول الجامعة

 .ار آخراليوم أعلنت إدارة جامعة البحرين تعليق الدراسة بالجامعة حتى إشعهذا وفي ضوء أحداث   -٤٧٩

علقت من خالله على التطورات التي حدثت خالل  وقد أصدرت جمعية الوفاق السياسية بياناً  -٤٨٠
األمن لم يعد متوفرا في البحرين بسبب وجود الجماعات المسلحة : " اليوم حيث ادعى البيان أن

مية الذين يهاجمون األشخاص واألحياء والمؤسسات التعلي ،والميليشيات في جميع أنحاء البالد
الفراغ "كما أكد البيان أيضًا أن البحرين تشهد حالة من ". باستخدام أدوات حادة وأسلحة مماثلة

بسبب اختفاء مؤسسات الدولة المكلفة بحماية المواطنين، كما أكد الوفاق على أن هذه " األمني
الجماعات المسلحة مرتبطة بوكاالت األمن الحكومية ألنها لم تتخذ أية تدابير 

 .الجماعات المسلحة التي كانت تسد الطرق وتقيم الحواجز ونقاط التفتيش هةلمواج

                                                            
  .زء اخلاص بفصل الطلبةراجع املبحث الثالث من الفصل السابع، اجل)  ٢٤٨

  .راجع املبحث الثالث من الفصل السابع، اجلزء اخلاص بفصل الطالب)  ٢٤٩
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االتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيان دعا من خالله إلى إصدار اليوم هذا ومن تطورات  -٤٨١
 .إضراب عام في البحرين

عمال الزيادة في عدد وكثافة الهجمات ضد ال ،وكان من بين األحداث الهامة األخرى خالل اليوم -٤٨٢
األجانب الوافدين، وخاصة من هم من أصل جنوب آسيوي، حيث دخلت مجموعة من األفراد 
 .مبنى سكني في المنامة كانت تسكنه أغلبية من العمال اآلسيويين في وقت متأخر من المساء

 ،عبد الملك غالم رسول/ وكان من بينهم مواطن باكستاني يدعىفيه وهجموا علي المتواجدين 
 فريد/ أخر يدعيأجنبي في وقت الحق تم مهاجمة و . للضرب بعنف حتى الموت والذي تعرض

كما تم تسجيل حاالت أخرى للهجمات . بإصابات بالغة أودت بحياته مقبل مما أدى إلصابته
موسيني الباكستاني والشيخ محمد  ، حيث تم االعتداء العنيف علىاآلسيويينضد المغتربين 

خطيرة في جروح تسبب لهما  اعتدوا عليهم بعنف ممااألفراد أحمد عرفان من قبل مجموعة من 
 .٢٥٠أحدهما بجروح عميقة بلسانهأصيب حيث 

قد حرموا من العالج بمجمع السلمانية الطبي، هذا بأنهم ووجدت إدعاءات من العمال اآلسيويين  -٤٨٣
مين فضال عن تعرضهم للتعدي اللفظي والبدني ونعتهم بأنهم مرتزقة من قبل المحتجين المعتص

وقد تم نقل العديد من هؤالء األفراد . بمكان انتظار السيارات المجاور لقسم الحوادث والطوارئ
 .إلى مستشفى قوة الدفاع للعالج في وقت الحق

رضة اوفي تلك الليلة ازداد الوضع األمني في التدهور في البحرين، وقد عقدت جمعيات المع -٤٨٤
وفي ختام ذلك االجتماع الذي استمر قرابة الخمس في مقر الوفاق،  السياسية السبعة اجتماعاً 

أصدروا بيانا للتنديد باالشتباكات الطائفية ودعوة األشخاص إلى عدم مواجهة بعضهم  ،ساعات
 .أخطار الطائفية البعض والتحذير من

بيانا أوجز فيه المبادئ التي ينبغي أن تحكم الحوار السياسي سمو ولي العهد كما أصدر    -٤٨٥
صدر البيان في ضوء ما اعتبره ولي العهد مواقف متغيرة من أحزاب المعارضة،  المقترح، حيث

 :وتضمن البيان ما يلي

أن سالمة وأمن شعب البحرين فوق كل اعتبار وأن المطالب المشروعة اليجب أن تأتي   )أ (
 .على حساب األمن واالستقرار

                                                            
  .راجع املبحث األول من الفصل الثامن اخلاص بالعمالة الوافدين)  ٢٥٠
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ة والمجموعات أنه قد بذلت الجهود إلنشاء روابط فعالة بين جميع األطراف المختلف  )ب (
الوطنية لفهم آرائهم ووجهات نظرهم بشأن المسائل الوطنية وهو ما يعكس ضرورة االلتزام 

 .ببدء حوار وطني شامل

 :التالية في الحوارمناقشة الموضوعات ولي العهد يقبل  صاحب السمو أن  )ج (

 .وجود برلمان يتمتع بسلطات كاملة .١

 .حكومة تمثل إرادة الشعب .٢

 .التجنيسمراجعة سياسة  .٣

 .نزاهة تقسيم الدوائر اإلنتخابية .٤

 .مكافحة الفساد .٥

 .حماية ملكية الدولة .٦

 .عالج التوتر الطائفي .٧

 الوطنيعن الحوار  ستنتجالتي الموضوعات هذه فضال عن 

مؤكدًا على انه ال يوجد  ،على أهمية القبول الفوري للحوار الوطنيسمو ولي العهد كما شدد   )د (
 .فاق عليه في الحوار في استفتاء يعكس إرادة الشعبأي اعتراض على تقديم ما سيتم االت

عيسى قاسم أحد / من مستشاريه مع الشيخواثنان سمو ولي العهد تشاور  ،وبعد ظهر ذلك اليوم  -٤٨٦
كأساس للحوار   مارس ١٢حيث حصلوا على موافقته على مذكرة تفاهم  ،أبرز رجال الدين الشيعة

تصال بولي العهد من جانب بعض مستشاريه ناصحين وفي بداية االجتماع تم اال. الوطني المقترح
وحدهم االجتماع والذي عقد في سمو ولي العهد لذلك باشر ممثلو  إياه بعدم حضور االجتماع،

أنهم يهتمون سمو ولي العهد وخالل االجتماع أوضح ممثلو . مقر إقامة الشيخ عبد اهللا الغريفي
الوفاق  وعلى انضمام مارس ١٢رة تفاهم عيسى قاسم على مذك/ بالحصول على موافقة الشيخ

وكان الشيخ عيسى قاسم قد نفى علمه بوجود مذكرة تفاهم . إلى الحوار الوطني على هذا األساس
إلى إنه ليس لديه السيطرة على  مشيراً  ،سمو ولي العهدأو المبادئ السبعة التي أعلن عنها 

نه رجل دين وليس رجل سياسة إال أن عيسى قاسم أنه على الرغم من أ/ كما أكد الشيخ  .الشارع
الحل الوحيد لألزمة الحالية في رأيه يجب أن يكون انتخاب جمعية تأسيسية لوضع مشروع دستور 

 .جديد
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علي سلمان / مع األمين العام للوفاق الشيخسمو ولي العهد التقى ممثلو  ،وعقب ذلك االجتماع -٤٨٧
ئ السبعة المدرجة في بيان ولي العهد، وقبول المباد مارس ١٢لحثه على تأييد مذكرة تفاهم 

وأن انتخاب  ،علي سلمان أنه ليس هناك حاجة للدخول في حوار مع الحكومة/ حيث أكد الشيخ
وفي وقت الحق من ذلك . جمعية تأسيسية لوضع مشروع دستور جديد هو الحل الوحيد لألزمة

عادة النظر في موقفه إال أن علي سلمان إلقناعه بإ/ الشيخسمو ولي العهد قد دعا كان   ،المساء
 .على سلمان كرر عليه اآلراء التي أعرب عنها في وقت سابق من ذلك اليوم/ الشيخ

حيث  ،وفريقه أن المعارضة غير مهتمة بالدخول في حوار مع الحكومةسمو ولي العهد وهنا تيقن  -٤٨٨
تأسيسية أن إصرار المعارضة على صياغة دستور جديد من قبل جمعية سمو ولي العهد رأى 

وإذا تم صياغة الدستور  .على الجمعية التأسيسيةبالسيطرة للمعارضة يستهدف السماح منتخبة 
على هذا النحو سيؤدي إلى نفور غيرهم من أفراد المجتمع البحريني، ولذلك كانت مواقف كل 

 .ولي العهدمن  علي سلمان غير مقبولة من الملك أو/ عيسى قاسم والشيخ/ من الشيخ

دعوا من خالله جاللة  د أصدر عدد من األعضاء المستقلين في مجلس النواب بياناً هذا وق  -٤٨٩
الملك لإلعالن عن دولة القانون وضرورة تدخل قوة الدفاع للحفاظ على األمن واالستقرار في 

من شأنها أن تحرض  البحرين وحماية الممتلكات الخاصة والعامة ومواجهة أي أعمال غير قانونية
إلرهاب والمضايقات التي يتعرض لها األفراد ومواجهة الطائفية واختالل النظام على العنف وا

وقد حث البيان جاللة  .االجتماعي واإلضرار باالقتصاد الوطني وتهديد المصلحة الوطنية للبحرين
البيان الملك على حث الملك على فرض حظر التجول وأن يتم تنفيذه بمعرفة قوة الدفاع، كما 

ه المرحلة الحرجة بعد رفض المعارضة للدعوة إلى الدخول في حوار واللجوء بدال التدخل في هذ
كما حذر البيان من استمرار . من ذلك إلى التصعيد والتحريض الطائفي بما يهدد بانهيار األمن

، ويمكن أن تؤدي "استفزازية"صفا إياها بأنها االمظاهرات والمسيرات اليومية غير المصرح بها و 
وفقا للبيان الذي طالب بالتدخل الفوري لقوة الدفاع الحتواء الموقف ، "أهليةحرب "إلى 

 .والحفاظ على القانون والنظام في البحرين

البحرين المساعدة العسكرية من دول مجلس التعاون طلب قرر جاللة الملك  ،وفي تلك الليلة -٤٩٠
قانون في البحرين وما عانته الخليجي المجاورة، وجاء ذلك القرار بسبب التدهور العام لألمن وال

، وزيادة كثافة وتواتر الهجمات ضد المواطنين مارس ١٣وخاصة يوم السابقة البحرين في األيام 
والرعايا األجانب والممتلكات الخاصة والعامة، واتساع نطاق المظاهرات واالحتجاجات وعرقلة 

توفره دول  كون رادعاً فضال عن أن وجود هذه القوات سي هذا. الخدمات والمرافق الحيوي
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مجلس التعاون الخليجي ضد ما يعتقد أن يكون تدخال محتمال في الشئون الداخلية للبحرين من 
 .قبل جمهورية إيران اإلسالمية

 :٢٠١١ مارسالموافق الرابع عشر من  ،ثنينإلا

حيث انتشرت مجموعات من  ،تدهورت حالة األمن العام والنظام في البحرين طوال اليوم  -٤٩١
السكاكين والسيوف وغيرها من األسلحة في ، حاملين مخربين والعصابات المسلحة من األفراد ال

كما تم تسجيل عدد من االعتداءات ضد العمال األجانب، هذا . العديد من مدن وقرى البحرين
 نقاط تفتيش ولجاناً المواطنون فضال عن العديد من االعتداءات ضد ضباط الشرطة، وقد أقام 

 .على أرواحهم وممتلكاتهم راقبة أحيائهم خوفاً شعبية لم

مجموعات من أشخاص مجهولين يحملون أسلحة خفيفة من  لن خالل النهار عن وجودوقد أعُ  -٤٩٢
. أنواع مختلفة مثل السكاكين والسيوف وقضبان معدنية وألواح خشبية في أنحاء كثيرة من البحرين

رة من عامل آسيوي وشاحنة أخرى إلغالق وعلى سبيل المثال فقد تم االستيالء على حافلة صغي
باستخدام  ٣٦بما فيها شارع الشوارع وفي أعالي أغلقت . شارع جابر األحمد الصباح في سترة

الشاحنات والمركبات األخرى، بينما في أجزاء أخرى من هذا الحي مثل شارع الشيخ زايد تم 
وأقيمت نقاط  .ي مدينة حمدوف ،اإلبالغ عن عصابات من المخربين المسلحين تجوب الشوارع

. تقد أنهم من السنةحيث زعم أن أفراد مسلحين هاجموا المارة الذين يعُ  ٢٢تفتيش قرب دوار 
وأقاموا حاجزا وحدثت  ٥في مدينة حمد تجمع عدد كبير من األشخاص بالقرب من دوار و 

 .اعتداءات على المارة من السنة

بالغ عن نقاط تفتيش في مناطق مختلفة من حي تم اإل ،الساعات األولى من صباح اليوموفي   -٤٩٣
وحيث يقع القصر الملكي ومساكن القيادات العليا في  غالبية قاطنيه، السنةيمثل الرفاع الذي 

وكانت بعض هذه الحواجز وخصوصا في المناطق القريبة من دوار الساعة لمراقبة حركة . البحرين
ومع تقدم . يمين أو يعتقد أنهم من الشيعةمقالالمرور ومنع الوصول إلى الحي لألشخاص غير 

النهار شهدت هذه الحواجز مواجهات طائفية مع أفراد مسلحين مجهولين في منطقة الرفاع 
أنه في إلى وعلى سبيل المثال فقد أشارت التقارير . وغيرها من األحياء ذات الغالبية السنية

من سكان  ائة وخمسون شخصاً تجمع حوالي م ،الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة مساءً 
الرفاع مسلحين بالسكاكين والسيوف واشتبكوا مع مجموعة أخرى من األفراد من منطقة سند 

كما تم تسجيل مزيد من االشتباكات بين مجموعات من السنة والشيعة . بالقرب من مجمع علوي
والنويدرات والدير، في أماكن أخرى بما في ذلك في المناطق القريبة من مركز مدينة عيسى الطبي 
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تباينت مستويات العنف المسجلة في تلك االشتباكات الطائفية على حسب عدد األفراد  حيث
عبارة عن كانت إال أنه في معظم الحاالت فإن اإلصابات التي تم تسجيلها  المشاركين فيها، 

 .طعنات وجروح من األسلحة الحادة والكدمات

بمنع العاملين في كل من القطاعين العام والخاص من  المسلحونوفي عدة مواضع قام األفراد  -٤٩٤
فعلى سبيل المثال أشارت التقارير إلى أنه في حوالي الساعة الثامنة . الدخول إلى أماكن عملهم

قامت مجموعة من األفراد المسلحين بمنع العاملين في بنك البحرين والكويت من  ،والربع صباحاً 
بمنع الموظفين في وزارة  ساعة الحادية عشرة والربع صباحاً كما قام مجهولون حوالي ال. الدخول

 .العدل من مغادرة مقر الوزارة

وعلى سبيل المثال فقد تحرش . كما تعرضت العديد من المنشآت التجارية لالعتداء خالل النهار -٤٩٥
مجموعات من األفراد المجهولين حوالي الساعة الحادية عشرة وأربعون دقيقة بأصحاب 

شارع الشيخ محمد بالمنامة وأجبرتهم على إغالق محالتهم، وكذلك في منطقة المحالت في 
 .الرفاع حيث تم تحطيم أحد المقاهي الشعبية وإضرام النار في أحد المتاجر

في االعتداء الذي وقع كما تم تسجيل عدد من حاالت االعتداء على رجال الشرطة، ومنها    -٤٩٦
رة أشخاص على أحد رجال الشرطة في شارع حوالي الساعة العاشرة صباحًا من حوالي عش

عندما هاجم مجهولون مماثل كما تم تسجيل حادث . المتنبي بالقرب من مقر وكالة األمن القومي
كما . دورية للشرطة في منطقة السلمانية، حيث تم نقل ضحايا تلك االعتداءات للمستشفى

عة وثمان وعشرين دقيقة مساء أفادت دورية للشرطة بتعرضها للهجوم في حوالي الساعة الراب
بمنطقة السهلة من قبل مجموعة من األفراد المسلحين بالسكاكين والسيوف مما أسفر عن 

كما تعرضت دورية أخرى للشرطة لالعتداء في وقت الحق من قبل . إصابة احد رجال الشرطة
باط الشرطة وقد أفاد عدد من ض. األفراد المتواجدين بإحدى اللجان الشعبية في مدينة عيسى

ومن األمثلة . في األجهزة األمنية أن منازلهم كانت هدفا للهجمات وحوادث التخريبوالعاملون 
أدعى فيه أنه تحت الحصار في منزله في  بوكالة األمن القومي لهذه الحوادث تقرير قدمه موظف

  .كما تعرض مالزم أول في الشرطة للمضايقة في مسكنه في منطقة سند. مدينة عيسى

في بدأ السجناء في سجن الحوض الجاف  ،وفي داللة على تدهور األوضاع األمنية في البحرين -٤٩٧
ومن غير الواضح ما إذا كانت . اضطرابات تمكنوا على أثرها من الخروج من السجنإحداث 

في المجموع هرب مائة وتسعة سجناء  و. بين أمن السجن والسجناءقد وقعت هناك مواجهات 
قد تم اعتقال بعض الذين حاولوا الفرار عن طريق البحر أنه شارت التقارير إلى وأ وقد. من السجن
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مغادرة المنطقة آخرون كما حاول سجناء . في وقت الحق عن طريق وحدات خفر السواحل
إال أن قوات األمن  باستخدام حافلة صغيرة، في حين اختبأ بعضهم في المباني المجاورة للسجن،

 . م السجناء الذين فروا قبل الساعة الخامسة والنصف مساءً تمكنت من القبض على معظ

نشر تلك الحوادث على مدار اليوم من خالل وسائل اإلعالم وبعض مواقع االنترنت أدى وقد   -٤٩٨
ومواقع التواصل االجتماعي إلى تفاقم اإلحساس بانعدام األمن لدى المواطنين واألجانب على حد 

شل حركة المرور في المنامة من حدثت في األيام السابقة التطورات التي  وخاصة في ظل ،سواء
بسبب إغالق طريق الملك فيصل، ووجود عصابات من المخربين المسلحين في جميع أنحاء 

ومواجهة هذه الجماعات  البحرين وعدم استعداد الشرطة بل وعجزها أحيانا عن فرض النظام
وقد اضطر ذلك . كامل لألمن في البالدوهو حتما ما يؤدي إلى الشعور بالفقدان ال المسلحة،

السكان في العديد من األحياء بما فيها التي يقطن أغلبيتها الشيعة أو السنة واألحياء المختلطة، 
للدفاع عن أنفسهم وتشكيل لجان شعبية للحفاظ على األمن، وقد نتج عن ذلك شعور البحرينيين 

ضمان سالمتهم وان البحرين على شفا  والمقيمين األجانب بأن الحكومة لم تعد قادرة على
 .االنهيار التام للقانون والنظام

وأشارت التقارير إلى قيام بعض األفراد في دوار مجلس التعاون الخليجي والمناطق المجاورة له  -٤٩٩
بوضع الحواجز وتعطيل حركة المرور على الطرق في المنطقة وعلى الطرق المؤدية إلى الدوار، 

يل وأعمدة اإلنارة والحواجز البالستيكية و بعض األنقاض في طرق وضعت أشجار النخ حيث
وفي بعض المناطق تم حفر الخنادق لمنع المركبات من . الملك فيصل والشيخ خليفة بن سلمان

كما تم تسجيل وجود بعض الحواجز في محيط مقر مجلس الوزراء والشوارع . دخول المنطقة
أن بعض األشخاص قد استخدموا األسالك الكهربائية لخلق  أشارت التقارير أيضا إلىوقد القريبة، 

. شراكًا خداعية بالقرب من دوار مجلس التعاون الخليجي وبالقرب من مرفأ البحرين المالي
إجمالي عدد المتظاهرين في دوار مجلس التعاون الخليجي خالل اليوم قد تجاوز العشرة  وكان

 .أالف شخص

أعلنت شركة طيران الخليج تعليق جميع رحالتها إلى إيران  ،ءً وفي الساعة الخامسة والنصف مسا -٥٠٠
 .والعراق من دون أن تقدم أسبابا لذلك

، وكانت )قوات دول مجلس التعاون الخليجي(قوات درع الجزيرة  ،وصلت في مساء ذلك اليومو  -٥٠١
أولى التشكيالت التي وصلت البحرين هي وحدات الحرس الملكي السعودي والتي عبرت 

. لى البحرين بواسطة جسر الملك فهد في حوالي الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساءالحدود إ
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ووصلت وحدات إضافية من دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة قطر في األيام التالية، حيث 
أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي أوامرها لتلك القوات لمساعدة القوات المسلحة البحرينية 

نشآت والمواقع الحيوية في مختلف أنحاء البالد والسيما حقول النفط جنوب في حماية الم
أن تكون على أهبة االستعداد للمساعدة في بالبحرين، كما صدرت األوامر لتلك القوات أيضا 

وفي وقت الحق خالل ذلك األسبوع قامت دوريات . الدفاع عن البحرين ضد أي تدخل أجنبي
 .ت استطالع قبالة سواحل البحرينتشكيالت بحرية كويتية بدوريا

خليل المرزوق النائب السابق / على وصول قوات مجلس التعاون الخليجي أصدر السيد ورداً   -٥٠٢
لرئيس مجلس النواب وعضو الوفاق بيانا أعرب فيه عن رأيًا مفاده أن استخدام قوات دول 

ومخالفة للقواعد  شرعية مواجهة للمطالب الشعبية بصورة غيريعد بمثابة مجلس التعاون الخليجي 
كما أضاف البيان إلى أن الدعوة الموجهة إلى قوات أجنبية ال يمكن تفسيرها إال أنها . القانونية

أن ذلك اعترفا بعدم قدرتها و عالمة على أن السلطة الحاكمة في البحرين قد فقدت شرعيتها، 
 .ةالوضع الداخلي مما اضطرها لطلب المساعدة الخليج على معالجة

وفي سياق ردود الفعل على تلك األنباء فقد عقد لقاء بين التجمع من أجل الوحدة الوطنية   -٥٠٣
كما . علي سلمان األمين العام للوفاق والذي قرر بأنه يتعين طلب المساعدة اإليرانية/ والشيخ

أكد فيه أن التصريحات التي نسبت إليه ال أساس  صحفياً  بياناً  علي سلمان الحقاً / أصدر الشيخ
علي سلمان جميع أشكال التدخل األجنبي في الشئون / لها وأنها مغالطات، حيث رفض الشيخ

عن رأي مفاده أن دعوة دول  يتمثل في اعرابهما تم خالل اللقاء أن  موضحاً  ،الداخلية للبحرين
جمهورية  ألنه يتخذ منألنه تدويل ألزمة داخلية و  ،مجلس التعاون الخليجي هو خطأ استراتيجي

 .ن اإلسالمية ذريعة للتدخل في البحرينإيرا

فبراير بيانًا تم تداوله على بعض مواقع االنترنت وشبكات  ١٤هذا وقد أصدرت جماعة شباب   -٥٠٤
أنه سيتم فتح جميع الطرق الرئيسية  فيه أعلنوا ، التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر

ون الخليجي ويشمل ذلك طرق الملك والطرق السريعة في المناطق القريبة من دوار مجلس التعا
يحاولون تشويه حركتهم الذين كما أشار البيان إلى هؤالء . فيصل والشيخ خليفة بن سلمان
وأشار البيان أيضا إلى أن التدابير التي تهدد المدنيين وتقوض  .السلمية التي أثارت إعجاب العالم

 .فبراير ١٤مصالحهم ليست من بين أهداف أو أنشطة شباب 

 فيهعرض  ،صحفياً  عبد اللطيف المحمود زعيم تجمع الوحدة الوطنية مؤتمراً / في المساء عقد الشيخو  - ٥٠٥
سمو ولي العهد نظره حول التطورات األخيرة في البحرين وعلى المفاوضات السياسية بين وجهة 

 :عبد اللطيف المحمود النقاط التالية/ وقد تضمنت تصريحات الشيخ. وأحزاب المعارضة
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د هناك حاجة إلعالن حالة األحكام العرفية وفق ما اقترحته بعض الشخصيات السياسية حيث ال توج  )أ (
 .أن الحكومة قادرة على استعادة السيطرة على الوضع واستعادة النظام في البحرين

 .أن البحرين جزء من المجتمع الخليجي وأي تدخل من خارج هذا المجتمع أمر غير مقبول  )ب (

بالخطر خاصة في ضوء االشتباكات التي تحدث في مختلف المدن الوضع في البحرين ينذر   )ج (
 .والقرى

أن االجتماع الذي عقد بين تجمع الوحدة الوطنية وأحزاب المعارضة في اليوم السابق في مقر   )د (
إصرار  فيالخالف الرئيسي بين المشاركين تمثل حيث  ،الوفاق قد انتهى إلى طريق مسدود
ومن الناحية األخرى فإن . تأسيسية بدون أي ممثلين للنظامالمعارضة على انتخاب الجمعية ال

 .تجمع الوحدة الوطنية يرى أن تمثيل النظام هو أمر ال غنى عنه في الجمعية التأسيسية

أن تجمع الوحدة الوطنية يختلف مع المعارضة في إصرارها على مناقشة شروط مسبقة ومبادئ   )ه (
وار ينبغي أن تعرض على الشعب للموافقة عليها من خاصة وأن نتائج الح ،للحوار الوطني المقترح

 .استفتاء شعبي خالل

يرى تجمع الوحدة الوطنية أن جمعية الوفاق هي المسئولة عما يحدث في البحرين سيما وأنها   )و (
حيث أن غالبية المعلمين وكذلك األمين العام لإلتحاد العام األوضاع، تمتلك القدرة على تهدئة 

 .اللعمال من بين أعضائه

للنقاش خالل  المسائل التالية ينبغي أن تكون موضوعاً فإن ومن وجهة نظر تجمع الوحدة الوطنية   )ز (
 :الحوار الوطني المقترح

   ًالملكية الدستورية"مفهوم : أوال.  

  ً٢٠٠٢تنقيح دستور عام : ثانيا.  

  ًمع مناقشةأن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين: ثالثا ،: 

 .صالحيات مجلس النواب .١

 .حيات مجلس الشورىصال .٢

 .العالقة بين المجلسين .٣
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 .الدوائر االنتخابية .٤

 .النظم االنتخابية والتمثيل من السنة .٥

 .القوة الفاعلة للنظام الداخلي لمجلس النواب ومجلس الشورى .٦

  ًحيث يجب مناقشةالسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة: رابعا ،: 

 .ترشيح رئيس الوزراء .١

 .س الوزراءترشيح الوزراء في مجل  .٢

 .الشروط المطلوبة للترشيح لمنصب رئيس الوزراء أو الوزراء  .٣

 .العالقة بين الملك والسلطة التشريعية، والموافقة على برنامج الحكومة  .٤

 .مساءلة رئيس الوزراء .٥

 .مساءلة الوزراء  .٦

  ًوتضم موضوعاتالسلطة القضائية: خامسا ،: 

 العالقة بين القضاء ووزارة العدل .١

 . القضاء األعلى واختيار رئيسه تشكيل المجلس .٢

 .الشروط الالزمة لتعيين القضاة .٣

  ًالعالقة بين العائلة الحاكمة والدولة: سادسا. 

  ًالرقابة المالية واإلدارية: سابعا. 

  ًالتجنيس :ثامنا. 

  ًتطبيق القانون على القوائم المالية للموظفين في السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي المناصب : تاسعا
 .علياال

  ًالحريات المدنية والحريات الدينية: عاشرا. 

 الدخل القومي: حادي عشر . 
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 خصائص الدولة: ثاني عشر. 

 الحفاظ على الثروات الوطنية: ثالث عشر. 

 العالقة بين البلديات والمحافظات :رابع عشر. 

 زيادة األجور والمعاشات: خامس عشر. 

 السكن :سادس عشر. 

 الضمان االجتماعي :سابع عشر. 

 سياسات التوظيف ومعالجة البطالة: ثامن عشر. 

 الفساد األخالقي والمالي واإلداري: تاسع عشر. 

 معالجة الطائفية: عشرين. 

 تهدئة التوتر الطائفي: حادي وعشرين. 

 :جاء فيه ما يلي كما أصدر التحالف من أجل الجمهورية بياناً    -٥٠٦

في محاولة يائسة للمماطلة وإطالة  ما أعلن عنه النظام باسم الحوار ليس سوى تصريحات فارغة  )أ (
أمد الثورة، حيث تزامنت هذه المحاولة مع تصعيد النظام باستخدام البلطجية المسلحين ضد 
المواطنين المسالمين بما فيهم النساء واألطفال واستخدام القوات العسكرية األجنبية إلشراك 

م الداعمة لألنظمة الملكية حكومات البلدان المجاورة في معركة خاسرة للحفاظ على عروشه
وبالتالي فإن الدعوة للحوار كاذبة ال يمكنها تغيير حقيقة الوضع ولن يرضى أي   .القمعية

 .التغيير الحقيقي والكاملبأشخاص أو أحزاب المعارضة بالتخلي عن مطالب الشعب 

قمع ثورة تورط القوات العسكرية للمملكة العربية السعودية والدول المجاورة للمساهمة في   )ب (
إن . تدخًال في الشؤون الداخلية للبحرين وليس له أي مبرر قانوني ، ال يعدو كونهشعبية سلمية

تفاق الدفاع العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي هولصد العدوان الغرض الرئيسي ال
الخارجي وليس قمع شعوب هذه البلدان الذين يطالبون بالحرية والديمقراطية وهو ما يتناقض 

ع فلسفة المجلس في تعزيز التعاون بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي وعدم تأجيج م
لذلك فإن أي وجود للقوات  .تدخل قوى أخرى في المنطقةتفتح الباب أمام التي  ،الطائفية
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العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين هو احتالل غير مشروع يهدف إلى قمع 
حب القوات على الفور حيث أن التجربة أظهرت أن الخيارات ويجب س. إرادة الشعب

 .العسكرية واألمنية لن تنجح في كسر إرادة الشعب في البحرين أو في إنهاء ثورتهم السلمية

تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها العصابات المسلحة التي تعيث   )ج (
باستخدام البنادق والسيوف والسكاكين واآلالت فسادا من الشرق إلى الغرب من البحرين 

االنتهاكات الخطيرة إن هذه . الحادة األخرى، والتي أسفرت عن إصابة العشرات بجروح خطيرة
من بين الجرائم التي ستتم محاكمة هذه الحكومة عنها، حيث أن استخدام تعد لحقوق اإلنسان 

. اكات طائفية وهو ما يريد النظام إظهارهالحكومة للبلطجية لم ولن يقنع أحدا بأن هناك اشتب
األشخاص إلى التخلي عن تحركاتهم السلمية التي بذلت حتى اآلن، وسيتم أيضا تدفع كما أنها 

النصر على بلطجية الحكومة، حيث رأي الجميع كيف أن هذه الهجمات من .-إن شاء اهللا-
المناطق والقرى في جميع  البلطجية أدت إلى تشكيل لجان شعبية ودوريات سالمة في مختلف

وجميعها  .أنحاء البالد لحماية السكان، في حين أن هناك ثورة وثوار سلميين ومتحضرين
 .انهيار النظام ونقل السلطة إلى الشعبعالمات تبشر ب

أن تلك التطورات األخيرة من أعمال القمع في األيام األخيرة والتدخل العسكري األجنبي قد   )د (
الدفاع األمريكي روبرت جيتس إلى البحرين مما يثير الكثير من التساؤالت  تزامن مع زيارة وزير

يجعل منها شريكا في ما يجري من انتهاكات وهو ما قد  ،حول دور أميركا في الوضع الراهن
 .حرمان الشعب البحريني من حقه المشروع في الحرية والديمقراطيةومن لحقوق اإلنسان 

يطالب األمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية  وأن التحالف من أجل الجمهورية  )ه (
أن تتحمل مسئولياتها في مراقبة ما يحدث في البحرين ودعم الحركة السلمية الشعبية ومطالبها 
المشروعة، فضال عن ضرورة اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتسجيل وتوثيق جميع انتهاكات 

كما يجب . والنظام والشرعية وغزو السعودية للبحرين النظام، وبيان الغرض من غياب القانون
على المجتمع الدولي أن يدين وبوضوح تصرفات هذا النظام وضرورة إرسال بعثات لتقصي 

 .الحقائق للتحقيق في ما يجري على أرض الواقع

بات الشعبية من العمال والمهنيين والطلبة، كما أن التحالف يدعم اضر اإلبدء ن التحالف يدعم إ  )و (
حيث  ،فبراير ١٤أعمال العصيان المدني المنظم السلمي والذي دعت إلية مجموعات شباب 

 .إنه الوسيلة المثالية لتحقيق المطالب التي ضحى الكثير من أجلها
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 : ٢٠١١مارس الموافق الخامس عشر من  ،الثالثاء

الملك المرسوم  أصدر جاللة ،وفي ضوء التدهور العام للحالة األمنية في جميع أنحاء البحرين  -٥٠٧
بإعالن حالة السالمة الوطنية لمدة ثالثة أشهر في جميع أنحاء  ٢٠١١لسنة  ١٨الملكي رقم 

، ونفاذًا لهذا المرسوم فقد بدأت السلطات البحرينية وجهات إنفاذ ٢٥١أراضي مملكة البحرين
ال التخريب القانون باعتماد نهج أكثر حزمًا تجاه كل من المتظاهرين أو أي أفراد تشترك في أعم

 .أو التسبب في الفوضى

وخالل اليوم وردت أنباء عن اشتباكات عنيفة بين الشرطة واألفراد في مختلف مناطق البحرين،    -٥٠٨
كما تم تسجيل عدد من القتلى المدنيين والشرطة، هذا باإلضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى من 

ة في العديد من األحياء وإقامة الحواجز كما تميز اليوم باستمرار قطع الطرق الرئيسي. الجانبين
العسكرية على مداخل عدد من المناطق واإلبالغ عن اعتداءات على العديد من المارة من 

 .المدنيين في مختلف األنحاء

تمكن سكان مدينة عيسى من القبض على عدد من األفراد الذين كانوا  ،وبعد منتصف الليل  -٥٠٩
كما أشارت التقارير . في مدينة البدواية ٨١٦ي محيط مجمع النار في حاويات القمامة فأضرموا 

سمعت أصوات طلقات نارية أطلقت في الهواء  ،أنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحاً 
وفي نفس الوقت تقريبًا تعرضت دورية للشرطة  . وحاول أحد األشخاص دهس المارة بسيارته

قنابل باستخدام من قبل مجهولين لالعتداء طقة كانت تحاول فتح الطرق المسدودة في نفس المن
 .المولوتوف

وحوالي الساعة الواحدة صباحًا تم تخريب مقر صحيفة الوسط من قبل مجهولين وتعرض   -٥١٠
 .موظفيها لالعتداء

قيام األفراد بوضع  ،كما أشارت التقارير أنه قد بدأ في ساعة مبكرة من اليوم واستمر خالل النهار   -٥١١
فعلى سبيل . في مناطق المنامة المختلفة وغيرها من المدن واألحياء السكنيةحواجز على الطرق 

أقام بعض األفراد المسلحين بالعصي والقضبان المعدنية نقاط  ،المثال في الساعة الثانية صباحاً 
أرسلت الشرطة إحدى  ،دقيقةوأربعين وفي حوالي الثانية وخمس . تفتيش في منطقة دار كليب

                                                            
 ".البحرين يف حالة السالمة الوطنية إعالن أنبش٢٠١١ لسنة١٨للمرسوم امللكي رقم  وحتليل حملة عامة" الفصل الثالثراجع املبحث السادس والسابع والثامن من )  ٢٥١
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تلك العملية أحد رجال الشرطة في وقد أصيب . الحاجز والقبض على األفراددورياتها إلزالة 
وبالمثل فقد تم منع . بسبب اصطدام سيارة الدورية بسور أحد المنازل عندما طاردها األفراد

مجموعة من األشخاص من الدخول إلى شارع القصر في منطقة رأس الرمان في حوالي الساعة 
التقارير أيضًا أنه قد تم استخدام شاحنة كبيرة لمنع دخول األفراد الثالثة صباحاً، كما أشارت 

بمنطقة سترة في السابعة وعشرين دقيقة  ١لمنطقة بوري، كما تم استخدام حافلتين إلغالق شارع 
بسد الطريق في المنطقة المجاورة لمركز ابن سينا الطبي  شخصاً ثالثين تم تسجيل قيام و . صباحا

 .واعتدائهم على المارة

أشارت التقارير إلى قيام مجموعات من األفراد المجهولين خالل ظهر ذلك اليوم باستيقاف وقد   -٥١٢
السيارات وتفتيشها عند نقطة تفتيش عند مدخل ضاحية المعامير، وكذلك في المحرق حيث تم 
. وضع حاجز بالقرب من أخر فرصة لتفتيش السيارات واألفراد الذين يحاولون دخول المنطقة

طقة أعالي تم إنشاء نقطة تفتيش من قبل األفراد في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف وفي من
من الحواجز عند اثنين مساء في محيط المجمع السكني، وفي منطقة العالي تم تسجيل وجود 

 .مدخل المنطقة المنطقة وعلى طريق عميرة بن زيد عند مدخل منطقة المالكية

بعض الشاحنات تقوم بنقل اسطوانات الغاز بالقرب من مشاهدة  وفي أماكن مختلفة تم تسجيل  -٥١٣
وقد استمر المتظاهرون في تدفقهم على دوار . دوار مجلس التعاون الخليجي والمرفأ المالي

مجلس التعاون الخليجي، حيث ندد العديد بوجود قوات دول مجلس التعاون الخليجي ومطالبين 
ي للمتظاهرين في الدوار خالل النهار حوالي خمسة عشر بلغ العدد اإلجمال وقد. بإسقاط النظام
 .ألف شخص

وكان  .المدنيين وعلى مدار اليوم وقعت اشتباكات في منطقة سترة بين قوات الشرطة واألفراد  -٥١٤
إما لتنظيم مسيرات  ،معظمهم من الشباب والمراهقين الذين تجمعوا من مناطق مختلفة في سترة

ط تفتيش شعبية على الطرق لمنع وصول دوريات الشرطة إلى تلك مناهضة للحكومة أو إلقامة نقا
إرسال دوريات الشرطة إلى المنطقة لمسح الطرق وتفريق المتظاهرين  وكان قد تم. المنطقة

واستعادة القانون والنظام إلى المنطقة، حيث استخدمت الشرطة القنابل الصوتية والغاز المسيل 
 .االشتباكات للدموع والطلقات النارية خالل تلك

تم تسجيل وجود مجموعة األفراد تعرقل حركة المرور وتقوم ظهرًا وفي حوالي الساعة الواحدة   -٥١٥
بتفتيش السيارات في المنطقة القريبة لمصرف التنمية في شارع الشيخ جابر األحمد الصباح، 

ينة من المناطق المجاورة مثل مدآخرون في وقت الحق انضم للمتجمعين في منطقة سترة  و
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خالل هذه العملية تم و . وكلفت الشرطة بتفريق هؤالء المتظاهرين. العكر الشرقي والمعامير
شخصين الميرزي حيث تم دهسه بواسطة  االعتداء على أحد رجال الشرطة وهو أحمد راشد

وأعلنت وفاته في وقت الحق بعد ظهر  أحمد الميرزي/ أصيب السيد يقودان سيارة خاصة، حيث
شرطة بجروح خطيرة ال، كما أصيب آخران من رجال ٢٥٢مستشفى قوة الدفاع ذلك اليوم في

وفي الساعة الثالثة والربع مساء أصيب شرطي آخر . عندما تم دهسهما بواسطة سيارة خاصة
 .في سترة ١عندما صدمته سيارة على الطريق رقم 

لتفتيش الموجودة وقد واصلت قوات الشرطة جهودها لتفريق المتظاهرين وإزالة الحواجز ونقاط ا -٥١٦
 .بعض األفراد وقتئذو ووقعت اشتباكات بين الشرطة . في منطقة سترة ١على الطريق رقم 

أدت هذه االشتباكات إلى وفاة السيد أحمد فرحان على فرحان، إال أن مالبسات تلك  وقد
انت قد إال أن بعض التقارير ك. الواقعة الزالت متداولة بالتحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية

بينما كان  دقيقة مساءً وعشرين أشارت إلى أن المتوفى كان قد أصيب في حوالي الساعة الثالثة 
وعلى العكس من ذلك . يقود سيارة بيضاء محاوًال دهس رجال الشرطة المنتشرين في المنطقة

فقد جاءت بعض إفادات الشهود بأن الضحية كان يشارك في مظاهرة سلمية وأصيب بجروح قاتلة 
في رأسه وساقيه وظهره بسبب كريات الطلقات النارية أثناء محاولته للهرب من قوات الشرطة التي  

 .٢٥٣كانت تعمل على تفريق المتظاهرين

كلفت نسبيًا،  واألفراد االشتباكات بين وحدات وزارة الداخلية فيه  وفي الوقت الذي هدأت  -٥١٧
ثالثة أشخاص كانوا قد اعتقلوا في  حوالي الساعة السابعة مساء بنقلأحدى دوريات الشرطة في 

كانت دورية الشرطة   ،وفي حوالي السابعة والنصف مساءً . وقت سابق لقسم شرطة الواسطة
عيسى راضي عبد / وكان من بينهم السيد ،المذكورة تقوم بتسليم هؤالء األشخاص لمخفر الشرطة

وفاته في اليوم التالي في العلي أحمد الراضي، الذي كان قد أصيب بجروح في رأسه، وتم إعالن 
 .٢٥٤مستشفى قوة الدفاع بسبب اإلصابة في الرأس والجمجمة ونزيف داخلي في الدماغ

فعلى سبيل . أشارت التقارير لقيام مجهولين بمحاوالت لدهس أفراد الشرطة ومهاجمتهمو   -٥١٨
اخلية من تم الهجوم على وحدة من القوات الخاصة بوزارة الد ،في حوالي السابعة مساءً و  ،المثال

وفي منطقة سترة قتل ضابط شرطة وجرح ستة عشر . في منطقة أعالي ٣٨قبل حافلة في شارع 

                                                            
  .الفصل السادس املبحث األول، حاالت الوفاه الناجتة عن األحداث)  ٢٥٢
  .الوفاة الناجتة عن األحداثالسادس حاالت املبحث األول من الفصل )  ٢٥٣
  .الوفاة الناجتة عن األحداثاملبحث األول من الفصل السادس حاالت )  ٢٥٤
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منطقة النويدرات على مقربة  فيآخرون وقد أصيب ثالثة ضباط شرطة . خالل ذلك اليومآخرون 
 .وبذلك يصبح العدد اإلجمالي ألفراد الشرطة المصابين تسعة عشر شرطياً . ٢٢من دوار 

وردت أنباء عبر وسائل اإلعالم فو  .في التدهور المستمر على مدار اليوملوضع األمني اواستمر  -٥١٩
حيث لجأ  ،وبعض مواقع التواصل االجتماعي عن اعتداءات من قبل مجهولين على المدنيين

العديد من سكان األحياء إلى إقامة نقاط تفتيش شعبية على مداخل أحيائهم، شملت مناطق دوار 
وأدى تزايد الشعور بالخوف والترقب وانعدام . ي مدينة حمد، الدراز وبني جمرةف ٢٠، دوار ١٠

األمن العام لدى البحرينيين والعمال األجانب إلى وقوع اشتباكات في العديد من نقاط التفتيش 
 .مع األشخاص الذين يشتبه في أن يكونوا من المخربين لمنعهم من الوصول إلى مناطقهم

 .تم تسجيل الهجوم على مسجدي الفاضل والمجبل بالمنامة عصراً  وفي الثالثة والنصف  -٥٢٠

األصل ذوي من االعتداء على العمال األجانب وخاصة من السابقة لما حدث في األيام  وتكراراً  -٥٢١
بسيارة في منطقة سترة، كما  محمد على إخالص تزمل دهساً / اآلسيوي، قتل شخص بنغالي يدعي

 .ذا الحادثفي هآخرون أصيب ثالث عمال بنغال 

تجمع أكثر من ثمانية أالف شخص في طريق الملك  ،وفي الساعة الثالثة والربع مساء تقريباً  -٥٢٢
فيصل في اتجاه سفارة المملكة العربية السعودية الواقعة في المنطقة الدبلوماسية، حيث احتج 

 .المشاركون على وصول قوات مجلس التعاون الخليجي في اليوم السابق

وجود القوات األجنبية والتدخل : "دث الرسمي باسم وزارة الخارجية اإليرانية بأنوقد صرح المتح  -٥٢٣
، كما "في شؤون البحرين الداخلية أمر غير مقبول وهو ما سيؤدي إلى تعقيد المشكلة أكثر

 ".البحرين لديه مطالب مشروعة يعبر عنها بشكل سلمي أن شعب: "أضاف

إال أن تلك االستقاالت  ،ديم إستقاتهم من المجلسوقد أعلن أربعة أعضاء من مجلس الشورى تق -٥٢٤
 .تم سحبها في وقت الحق

مساعد وزير الخارجية لشئون  –جيفري فلتمان / وقد أوفدت الواليات المتحدة األمريكية السفير  -٥٢٥
إلى المنامة كجزء من جهود الوساطة بين الحكومة والمعارضة المتمثلة في  -الشرق األدنى
بين الجانبين، وقد أسفرت تلك المباحثات اتفاق إمكانية التوصل إلى  لبحث ،األحزاب السبعة

، وقد "مدونة قواعد للسلوك برعاية إقليمية ومراقبة حكومة الواليات المتحدة"عن صياغة وثيقة 
 :تضمنت النقاط التالية
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المتظاهرين من جميع الطرق بالمنامة لتفريق أن ينسق الوفاق وأعضاء االئتالف الوطني   )أ (
  .حافظة على وجود المحتجين بدوار مجلس التعاون الخليجي بصورة سلميةوالم

 .على وزارة الداخلية وقوة الدفاع ضمان فتح جميع الطرق للجمهور  )ب (

أن تتولى وزارة الداخلية وقوة الدفاع إزالة جميع أنشطة الحراسة األهلية وإزالة الحواجز   )ج (
 .ونقاط التفتيش غير القانونية

يوضح  ام لقوة دفاع البحرين وقائد قوات مجلس التعاون الخليجي بيانً أن يصدر القائد العا  )د (
 .من خالله انتشار القوات المسلحة على المواقع الحيوية فقط وبيان قواعد االشتباك

 :موافقة الوفاق والتحالف الوطني على  )ه (

  .المشاركة فورًا في الحوار الوطني لبحث هموم وتطلعات الشعب البحريني .١

اب الكامل للمتظاهرين من دوار مجلس التعاون الخليجي في غضون التنسيق لالنسح .٢
 .أربعة أسابيع أو من وقت إعالن االئتالف إحرازه تقدما في الحوار الوطني أيهما أقرب

 :ما يليعأن تعلن حكومة البحرين   )و (

  .مشروعية الحق في التظاهر السلمي .١
  .تعليق العمل مؤقتا بالتليفزيون الرسمي للبحرين .٢
  .ن جميع المعتقلين السياسييناإلفراج ع .٣
 . يوماً ستين تشكيل حكومة انتقالية في غضون  .٤

  .إلغاء حالة السالمة الوطنية وانسحاب قوات مجلس التعاون الخليجي إذا انتهت حوادث العنف) ز(

ووفقا لبعض المصادر من المعارضة فقد قبلت الوفاق والجمعيات السياسية األخرى اقتراح  -٥٢٦
 .في حين أن حكومة البحرين لم تستجب لهذه المبادرةالواليات المتحدة، 

حمد بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية / الشيخفإن ووفقا لبعض المصادر من المعارضة أيضا   -٥٢٧
القطري اقترح أن يكون الراعي لتلك المبادرة األمريكية، كما أفادت مصادر في المعارضة إلى أن 

آل ثاني قد حاول التوسط بين حكومة البحرين حمد بن خليفة / أمير دولة قطر سمو الشيخ
وأحزاب المعارضة في األيام التالية وأنه تم قبول هذه المبادرة من قبل المعارضة لكنه رفض من 

 .الحكومة قبل
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 :٢٠١١ مارسالموافق السادس عشر من  ،األربعاء

وغياب خالل اليوم اتخذت حكومة البحرين خطوات فعالة للتصدي لحالة انعدام األمن   -٥٢٨
باإلضافة إلى ذلك فقد و . النظام القائم قبل عدة أيام في جميع أنحاء البحرين االستقرار وتدهور

تم اتخاذ التدابير الالزمة إلخماد المظاهرات واالحتجاجات السياسية التي كانت تجري في مناطق 
 .مختلفة من المنامة والمدن والقرى المجاورة

ار مجلس التعاون الخليجي وإخالء المحتجين من كل من مرفأ عملية اإلخالء الثانية لدو وكانت  -٥٢٩
ففي الساعة الخامسة  .من أهم األحداث في هذا اليوم البحرين المالي ومجمع السلمانية الطبي

صباحًا وصل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى 
في الجانب الشمالي الشرقي من دوار مجلس التعاون الخليجي، المنطقة المعدة لبدء العمليات 

أشرف القائد العام لقوة الدفاع على العملية والتي كانت مقسمة إلى ثالث مراحل بمشاركة  حيث
وقامت . وقد تم نشر وحدات من الحرس الوطني لتقديم المساعدة والدعم للشرطة. من الشرطة

سلحة لتوفير الحماية العامة للقوات المتقدمة، كما صدرت قوة الدفاع بنشر عدد من وحداتها الم
وكانت تلك . األوامر لقوة الدفاع أيضا برفع درجة االستعداد للدفاع ضد أي تدخل أجنبي محتمل

وقد تجاوز مجموع . الوحدات تعمل تحت القيادة العملياتية للقادة الميدانيين التابعين ألجهزتهم
كما شاركت القوات الجوية الملكية   .فرد عملية الخمسة أالفاألفراد الذين تم نشرهم في ال

المعروفة باسم كوبرا، وطائرتين هليكوبتر )  Bell AH–1(البحرينية بطائرتين مقاتلتين من طراز 
شارك أي من تلك الطائرات في أي اعتداءات كما تولم  ،)Bell 212 Twin Huey(من طراز 

 .الل العملياتأنها لم يطلق من أسلحتها أية نيران خ

يإستخدام  ،وقد بدأت المرحلة األولى من العملية في حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحاً  -٥٣٠
، الدوارمعظم المتظاهرين وقد غادر . مكبرات الصوت ألمر المتظاهرين بالدوار بإخالء المنطقة

من الدوار من ثم بدأت قوات الشرطة باإلقترب  .قررت البقاء في الدوارفيما عدة مجموعة منهم 
وكان في . عدة اتجاهات، من أسفل الجسر القريب من الدوار ومن اتجاه مركز جيان للتسوق
وكما هو . تخطيط العملية أن تترك ثالث طرق للخروج مفتوحة حتى يمكن للمحتجين المغادرة

الحال في العمليات األخر فقد استخدمت الشرطة الدروع والهراوات والغاز المسيل للدموع 
وقد أمر القائد العام لقوة دفاع البحرين بعدم استخدام األسلحة النارية . القنابل الصوتية والبنادقو 

آليتين مدرعتين مجهزتين بمدافع و من ناقالت الجنود  خالل العملية، ورافقت الشرطة عدداً 
 .المياه
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من أعمدة ون المتظاهر وفي البداية قامت الشرطة بإزالة جميع الحواجز التي كان قد أقامها   -٥٣١
اإلنارة، وتالل من األنقاض، وأشجار النخيل، وحاويات القمامة، والحواجز المرورية البالستيكية 

حيث تم استخدام الغاز المسيل  ،وقد دخلت الشرطة دوار مجلس التعاون الخليجي. والمعدنية
عند هذه النقطة و . للدموع والقنابل الصوتية إلجبار المتظاهرين المتواجدين على إخالء المنطقة

بعض فيما قام الزجاجات الحارقة على قوات الشرطة المتقدمة، المتظاهرين ألقي عدد من 
وقد تم إطفاء . المتظاهرين بوضع النار في الخيام والسرادقات التي كانت قد أقيمت في الدوار

. ى المنطقةتلك الحرائق أوًال باستخدام خراطيم المياه بواسطة سيارات اإلطفاء التي أرسلت إل
قوات الشرطة وذلك لتأمين  إلى جانبوانتشرت تشكيالت من قوة الدفاع والحرس الوطني 
وقد تقدم مهندسو قوة الدفاع مع بعض . جناحي تلك القوات ولتأمين نقاط الدخول إلى الدوار

الوحدات المدرعة إلى أسفل طريقي الملك فيصل والشيخ خليفة بن سلمان إلزالة الشراك 
التي كانت تستهدف السابقة وغيرها من األشياء فى األيام  ة التي كان قد تم وضعها الخداعي

وقبل الساعة السابعة وستة وأربعين دقيقة صباحًا كانت المنطقة تحت . عرقلة حركة المرور
 .السيطرة الكاملة للقوات الحكومية

لدوار ) والحرس الوطني الشرطة وقوة الدفاع(وعند دخول القوات الثالث المشاركة في العملية   -٥٣٢
مجلس التعاون الخليجي والمناطق القريبة منه، قامت الوحدات بالبحث عن الشراك الخداعية 

البحث وأسفر ذلك  .والمتفجرات وغيرها من األسلحة التي يمكن أن تكون قد تركت في المنطقة
 .ت حادة أخرىعن العثور على عدد كبير من قنابل المولوتوف وقضبان معدنية وسكاكين وأدوا

تم  ،وخالل مواصلة الشرطة لعمليات تفتيش دوار مجلس التعاون الخليجي والمناطق المحيطة به -٥٣٣
محمد فاروق عبد الصمد في حوالي و عاشق أحمد منصور، : دهس اثنين من ضباط الشرطة هما

حيث الساعة الثامنة صباحًا بواسطة إحدى سيارات الدفع الرباعي في منطقة مفتوحة غرب دوار، 
 .توفي كالهما في الحال

وبعد إخالء الدوار بدأت المرحلة الثانية من العملية والتي كانت تهدف إلخالء مرفأ البحرين  -٥٣٤
وكما كان الحال في المرحلة األولى حيث تم تنفيذ . المالي والطرق المؤدية وإزالة حواجز الطرق

ا وحدات قوة الدفاع والحرس هذا الجزء من العملية في المقام األول من قبل الشرطة تدعمه
وقتئذ بتفجير عدد من المتظاهرون المتواجدون وعندما شرعت القوات في العملية قام . الوطني

اسطوانات الغاز لعرقلة تقدم القوات، إال أنه ومع ذلك فقد كان عدد من المتظاهرين المتبقين أقل  
تم إخالء الموقع من ومن ثم  .كثيرًا مما كان عليه الحال في دوار مجلس التعاون الخليجي

 .المتظاهرين بسرعة أكثر نسبيًا، ولم يصب أي من الجنود خالل هذه المرحلة من العملية
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أما المرحلة الثالثة من العملية، فقد استهدفت إخالء مجمع السلمانية الطبي من المتظاهرين   -٥٣٥
وارئ، حيث كان واألشخاص الذين عسكروا في منطقة انتظار السيارات المجاورة لقسم الط

وقد بدأت هذه العملية في حوالي الساعة التاسعة . الهدف هو استعادة السيطرة على المنشأة
بمساعدة من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، و بواسطة قوات الشرطة  ،وعشرون دقيقة صباحاً 

حت حيث اتجهت الوحدات المشاركة في إخالء دوار مجلس التعاون الخليجي بعد أن أصبح ت
وعند وصول  .سيطرة الحرس الوطني وقوة الدفاع في التحرك صوب مجمع السلمانية الطبي

في حين   ،مجمع السلمانية الطبي دخلت قوات من الشرطة والجيش إلى المنشأة القوات إلى
وقد تم إخالء منطقة انتظار السيارات ثم دخلت . وحدات الحرس الوطني تؤمن الموقعكانت 

وكان تسليح القوات المشاركة . مجمع السلمانية الطبي من قسم الطوارئالشرطة إلى مباني 
 .بالعصي والمسدسات والدروع وفي بعض الحاالت البنادق

قد تم العثور على قنابل المولوتوف وبعض األسلحة مثل أنه وقد أشارت تقارير وزارة الداخلية   -٥٣٦
هذه  كما أشارت. نية الطبيالسكاكين والسيوف والقضبان المعدنية في مداخل مجمع السلما

التقارير أيضا إلى تعرض أفراد من الشرطة العسكرية التي كانت تقوم بتفتيش منطقة انتظار 
السيارات المجاور لقسم الحوادث والطوارئ لالعتداء من قبل مجموعة من األفراد حيث ألقي 

 .القبض على خمسة من هؤالء األفراد

أن وحدات من  فيهأعلنت  القيادة العامة لقوة الدفاع بياناً أصدرت  ،وفي الساعة الواحدة مساءً   -٥٣٧
قوات األمن العام والحرس الوطني وبمساعدة من قوة الدفاع قد أخلت دوار مجلس التعاون 
الخليجي ومرفأ البحرين المالي ومجمع السلمانية الطبي من الخارجين عن القانون الذين روعوا 

قد تم تنفيذها باحترافية،  –وفقا للبيان  -هذه العملية  وأنالمواطنين وهددوا االقتصاد الوطني، 
وأن القيادة العامة لقوة الدفاع تهنئ جميع المواطنين بعودة األمور إلى طبيعتها وأكدت أنها 

 .ستتخذ جميع التدابير الالزمة لفرض األمن والنظام العام من أجل حماية الوطن ومواطنيه

بيانها الثاني من اليوم والذي أعلن  لقوة الدفاع رت القيادة العامةأصد ،وفي الساعة الرابعة مساءً   -٥٣٨
فرض حظر التجول من الساعة الرابعة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحًا لفترة غير محددة في 

متر على  ٤٠٠عيسى بن سلمان آل خليفة ومساحة  منطقة ممر علوي بين السيف وجسر الشيخ
والمظاهرات  اتإلى منع كل والتجمعات والمسيرات واالعتصام باإلضافة إلى جانبي هذه المنطقة

 .في جميع أنحاء البحرين



٢٠١١سرد األحداث خالل شھري فبراير ومارس   
  

١٩٤
 

ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات بين قوات األمن ومجموعات من األفراد في أنحاء كثيرة من  -٥٣٩
البحرين، حيث تم نشر وحدات الشرطة في العديد من المناطق في محاولة الستعادة النظام وإزالة 

ومن بين . تيش وحواجز الطرق التي كانت قد أنشئت من قبل سكان العديد من األحياءنقاط التف
المناطق التي شهدت مواجهات بين الشرطة واألفراد مدينة حمد حيث وقعت اشتباكات في 

، كما تم تسجيل وقوع اشتباكات في مدينة ٤محيط شارع الشيخ حمد ومسجد الفردان ودوار 
ينة عيسى، أعالي، شارع الشيخ عيسى في العذاري، سترة، دير، سماهيج، رأس رمان، مد

مولوتوف والحجارة والقضبان الوقد استخدمت في كثير من هذه األماكن قنابل . السنابس
المعدنية وأشياء أخرى ضد الشرطة، كما قام كثيرون بوضع النار في حاويات القمامة ووضع 

ت دوريات الشرطة المنتشرة في هذه واستخدم. حواجز على الطرق الرئيسية لهذه األحياء
المناطق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية وطلقات نارية لتفريق الحشود 

 .واكتساب السيطرة على الوضع
وقد تعرض العديد من مراكز الشرطة للهجوم من جانب مجهولين، وشملت مراكز الخميس،   -٥٤٠

 .هجمات ألقيت زجاجات حارقة على المبان التابعة للشرطةوفي بعض هذه ال. الشمالية ،النعيم
أولها في الساعة العاشرة والثلث وقعت كما تم تسجيل حوادث إشعال حرائق خالل اليوم، حيث  - ٥٤١

وبعد ذلك قام . صباحًا حيث دخل مجهولون مزرعة في كرزكان تابعة للديوان الملكي وأشعلوا فيها النار
وفي حوالي . تودع لألخشاب في المنطقة المجاورة لمقابر النعيممجهولون بإضرام النيران في مس

 .الساعة الواحدة وأربعين دقيقة مساء تم تسجيل حريق أخر في مستودع لألثاث في كرزكان
بعض الحاالت تمت بينهم المدنيين، من من تم اإلبالغ عن عدد من القتلى  ،وخالل اليوم  -٥٤٢

إال أنه ونظرًا لالنفالت  ،لشرطة في حاالت أخرىبينما تورطت ا ،بمعرفة وحدات قوة الدفاع
 .األمني في البحرين خالل تلك الفترة فإن مالبسات حاالت الوفاة الزالت غير واضحة

جعفر محمد عبد علي سلمان / حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحًا تم إعالن وفاة السيدوفي  -٥٤٣
ث لهذه الحالة غير واضح، إال أن بسبب بطلق ناري في صدره، وكان التسلسل الدقيق لألحدا

جعفر محمد عبد علي سلمان كان بالقرب من مجمع / بعض التقارير قد أشارت أن قتل السيد
الدانة المجاور لدوار مجلس التعاون الخليجي والذي كان قد ذهب إلى المنطقة لتصوير 

رطة في المنطقة ن أفادت تقارير أخرى أن المتوفى حاول مهاجمة الشحي في. األحداث الجارية
وتم نقله بواسطة األشخاص الموجودين في المنطقة إلى مستشفى جاد حفص جاد حيث أعلن 

 .٢٥٥عن وفاته

                                                            
  .س املبحث األول، حاالت الوفاه الناجتة عن األحداثالساد الفصل)  ٢٥٥
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وكان آخر الوفيات المدنية التي وقعت خالل اليوم هي الخاصة بوفاة السيد أحمد عبد اهللا حسن  -٥٤٤
ثناء وجوده في دوار حيث أفادت بعض التقارير إلى أنه توفي متأثرا بجروح من طلق ناري أ ،علي

مجلس التعاون الخليجي، في حين أشارت بعض الروايات األخرى أنه قتل في مواجهات مع 
 .٢٥٦في مدينة حمد ٧الشرطة في دوار 

التي أنشئت بالقرب من الجسر بين حي السهلة  قوة دفاع البحرين وعند إحدى نقاط تفتيش -٥٤٥
جواد علي / رة الداخلية يدعى السيدموظف بوزا بحياةدت و أ ،ومدينة عيسى وقعت حادثة أخرى

قوة الدفاع  أشارت المعلومات المتوافرة إلى أن المتوفى كان قد اقترب من حاجز حيث. كاظم
رفض التوقف على الرغم من أنه قد طلب منها القيام بذلك عبر مكبر للصوت من قبل و  ،بسيارته

لموجودة طلقات نارية من مسدس ثم أطلق أفراد قوة الدفاع من السيارة المدرعة ا. العسكريين
مترا لتعطيل السيارة ثم تبين أن الطلقات أدت إلى  ٨٠من مسافة قدرت بحوالي  ٠,٥٠براونينغ 

 .٢٥٧ثقب جسم من السيارة وأصابته بجروح قاتلة

جعفر عبد اهللا على حسن معيوف بسبب / أعلنت وفاة السيد ،في الساعة السادسة مساءً و   -٥٤٦
 ،إال أنه وفقا لبعض التقارير ،أن مالبسات الحادث غير واضحةرغم و . إصابات من طلقات نارية

أصيب بطلقات الشرطة أثناء قيام قواتها بتفريق المتظاهرين في منطقتي ماجبا فإن السيد جعفر 
وفاته كانت بسبب إطالق النار عليه في دوار  أن روايات أخرى إلى وأشارت روايات. والحجر

إال أنه تمكن الوصول لمنطقة السنابس ثم تم  ،مليات التطهيرمجلس التعاون الخليجي خالل ع
أسرته جثمانه في اليوم  وقد تسلمت. اقتياده إلى عدد من األماكن منها ابن النفيس وجاد حفص

 .٢٥٨من مشرحة مجمع السلمانية الطبيالتالي 

ن يعمل فرد كا  ،ستيفن ابراهام يدعىقتل مواطن هندي  ،وفي حوالي الساعة السابعة والربع مساءً  -٥٤٧
وقد كشفت التحقيقات أنه أصيب في الجزء السفلي  .في حي البدية" أوال"أمن في مصنع ألبان 

من الصدر بطلق ناري مطابق في عياره للمستخدم من وحدات قوة الدفاع التي كانت متمركزة في 
 .٢٥٩المنطقة في ذلك التوقيت

                                                            
  .السادس املبحث األول، حاالت الوفاه الناجتة عن األحداث الفصل)  ٢٥٦
  .السادس املبحث األول، حاالت الوفاه الناجتة عن األحداث الفصل)  ٢٥٧
  .السادس املبحث األول، حاالت الوفاه الناجتة عن األحداث الفصل) ٢٥٨
  .املبحث األول، حاالت الوفاه الناجتة عن األحداث الفصل السادس)  ٢٥٩
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لقوة الدفاع تحرسان نقطتي تفتيش بعتان آليتان تابينما كانت  ،وفي حوالي الساعة التاسعة مساءً   -٥٤٨
أعلى وأسفل الكوبري العلوي المجاور لمطعم برجر الند في حي البديه، استخدمت قوات قوة 

على إطارات إحدى سيارات الدفع الرباعي التي  ٠,٥٠الدفاع الرشاشات من طراز براونينغ عيار 
قد و . درة لها عبر مكبرات الصوتاقتربت من نقطة التفتيش ولم تستجب لألوامر بالتوقف الصا

تبين إصابة سيارة أخرى كانت تسير في االتجاه المعاكس وتبين إصابة السيدة التي كانت تقودها 
التي وافتها المنية في وقت العرادي بهية عبد الرسول / وهي السيدة ،بإصابات خطيرة في الرأس
 .٢٦٠الحق بمستشفى قوة الدفاع

على  )X (قام مجهولون بوضع عالمات ،في وقت الحق في المساء أنهإلى كما أشارت التقارير    -٥٤٩
تعرض منازل هؤالء يعني إمكانية كان وهو ما   ،مداخل مساكن األفراد العاملين في قوة الدفاع

 .الجنود للهجوم من قبل المخربين

مجيد العلوي في ذلك اليوم بأنه سيقاطع الحكومة / وقد أعلن وزير اإلسكان البحريني السيد  -٥٥٠
 .على ضوء أسلوبها في عالج األحداث األخيرة

هذا وقد استدعت وزارة الخارجية اإليرانية سفير المملكة العربية السعودية والقائم باألعمال في  -٥٥١
السفارة البحرينية إلبالغهما باحتجاجها الرسمي على انتشار قوات مجلس التعاون الخليجي في 

ع في البحرين مع األمين العام لألمم المتحدة حيث كما ناقش وزير خارجية إيران الوض. البحرين
 .دعا األمم المتحدة للقيام بدور فعال فيما يتعلق بتلك التطورات

 :٢٠١١ مارسالموافق السابع عشر من  ،الخميس

في هذا اليوم إجراءات اعتقال العديد من شخصيات المعارضة الذي قادت مظاهرات  تبدأ -٥٥٢
تم القبض على المجموعة األولى  ،األولى من صباح ذلك اليومالساعات وفي . األسابيع السابقة

من هذه القيادات السياسية والدينية وفقا لمذكرات توقيف صادرة إما من قبل القائد العام لقوة 
/ مشيمع، والسيدالحسن / السيد: وكان من بين المعتقلين. الدفاع أو المدعي العام العسكري

سعيد / عبد الوهاب حسين، والشيخ/ السيدو السنكيس،  جليلعبد ال/ إبراهيم شريف، والدكتور
 ،الصميخيوسف  الحر/ عبد الهادي عبد اهللا المخدور، والسيد/ أحمد النوري، والشيخميرزا 

حيث بقي هؤالء األفراد في عهدة وكالة األمن القومي حتى تم تحويلهم إلى النيابة العسكرية في 

                                                            
  .الفصل السادس املبحث األول، حاالت الوفاه الناجتة عن األحداث)  ٢٦٠
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هؤالء األفراد أنهم تعرضوا لسوء المعاملة خالل وقد زعم العديد من . ٢٠١١ مارس ٢٩
 .٢٦١الوطنياألمن  في جهازاالستجواب في مراكز االحتجاز و 

في األيام الوطني األمن جهاز كما ألقي القبض على غيرهم من الزعماء السياسيين بمعرفة  -٥٥٣
ل، محمد رضا اسماعي/ محمد حسن جواد، والسيد/ وكان من بينهم السيد. واألسابيع التالية

صالح عبد اهللا الخواجة، والشيخ محمد حبيب / عبد الجليل المقداد، والسيد/ والشيخ
عبد الهادي الخواجة، حيث ألقي القبض على جميع / ميرزا المحروس، والسيد/ الصفاف، السيد

أسبوع وتم احتجازهم لفترات تراوحت بين الوطني، األمن جهاز هؤالء األفراد واستجوابهم بمعرفة 
 .الثة أسابيعثو واحد 

الساعة الواحدة صباحاً  بين  ،الكثير من هذه االعتقاالت في ساعات مبكرة من الصباحوتمت   -٥٥٤
وكان في العديد . الساعة الثالثة صباحًا بمعرفة فرق من الرجال الملثمين ومن منازل الموقوفينو 

من، وفي كثير من من الحاالت يرافقهم وحدات مسلحة من وزارة الداخلية وقوة الدفاع لتوفير األ
منازل هؤالء األفراد بالقوة وتدمر الممتلكات الشخصية تقتحم وحدات القبض كانت الحاالت  

ودون أن يتم إبالغ الشخص الموقوف بأسباب القبض أو بإظهار أوامر  ،بما في ذلك السيارات
 .٢٦٢إرهاب أفراد األسرة بمن فيهم النساء واألطفالتم في بعض األحيان  و.االعتقال

كثفت أجهزة األمن الحكومية جهودها الستعادة القانون والنظام في البحرين،   ،وخالل ذلك اليوم -٥٥٥
حيث اتخذت إجراءات أمنية واسعة النطاق إلزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش وإعادة فتح 

كما قامت وزارة الداخلية بتكثيف جهودها . الطرق الرئيسية في المنامة والمدن والقرى المجاورة
أيضا لمكافحة أعمال الشغب في محاولة لوضع حد لجميع أشكال المظاهرات واالحتجاجات 
التي كانت ال تزال مستمرة في مناطق مختلفة من البحرين، وتم إرسال وحدات من الشرطة للقيام 

وكانت تستخدم أساليبها وأسلحتها المعتادة بما في ذلك الغاز المسيل للدموع  ،بهذه العمليات
 .ل الصوتية والرصاص المطاطيوالقناب

تخفيض  فيهأعلنت  أصدرت القيادة العامة لقوة الدفاع بياناً  ،وفي الساعة الثانية عشرة والنصف -٥٥٦
ساعات حظر التجول السابق اإلعالن عنها في اليوم السابق لتكون من الساعة الثامنة مساء وحتى 

لقيادة العامة لقوة دفاع البحرين بياناً الرابعة صباحًا، وفي الساعة الواحدة والنصف مساء أصدرت ا
 :ما يلي فيهأعلنت 

                                                            
  .املبحث الرابع حول معاملة املوقوفني والسجنائ الفصل السادس انظر)  ٢٦١

  .املبحث اخلامس حول كيفية تنفيذ أوامر القبض السادس الفصل انظر)  ٢٦٢
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بإعالن حالة السالمة الوطنية،  ٢٠١١لسنة  ١٨وفقًا للسلطة الممنوحة بموجب المرسوم الملكي رقم " 
دول مع فقد تم القبض على مجموعة من قادة الفتنة الذين دعوا إلى إسقاط النظام وتآمروا 

راد خالل األحداث األخيرة على قتل المواطنين وتدمير الممتلكات كما حرض هؤالء األف. أجنبية
مما قوض السلم االجتماعي وأدى إلى حدوث وفيات بين المواطنين والمقيمين  ،الخاصة والعامة

جميع التدابير القانونية الالزمة فيما يتعلق  هااتخذتعلن لقوة الدفاع  وأن القيادة العامة. األبرياء
لذين قبض عليهم وفقا لمرسوم السالمة الوطنية والقوانين المعمول بها في األشخاص ابهؤالء 
 ".المملكة

وكان من بين المناطق التي وقعت فيها المواجهات بين الشرطة والمدنيين دار كليب، سترة، الديه،  -٥٥٧
البلد القديم، الزنج، دوار عبد الكريم، المالكية، العكر، سلماباد، الخميس، بني جمرة، مدينة 

 .مد، الدامستانح

على مداخل عالملت كما واصل العديد من أفراد قوة الدفاع وأفراد الشرطة اإلبالغ عن وضع  -٥٥٨
 .شكل تهديدا لهم وألسرهم كنوع من االنتقامبما يمنازلهم 

تقارير وزارة الداخلية إلى أن قوات األمن ألقت القبض على عدد من األفراد بزعم أنهم  وأشارت -٥٥٩
من وارد  ٥٦و  ،٥٥ ،٥٤ ،٥٢ ،٥١مرضى بالغرف  بوصفهمبئين تكانوا مخالذين  من المخربين 

 ٦٤، ٦٣الغرفتين في ، كما القي القبض على فريق الصحفيين الذين يعملون في قناة المنار ١١
في بالطابق السادس بمجمع السلمانية الطبي، وكذلك مجموعة أخرى تنكرت في صورة أطباء 

وفي حوالي الساعة . لوالدة بمجمع السلمانية الطبيفي جناح ا ٤١١و  ،٤٠٨ ،٣٠٧الغرف 
 .علي العكري بمجمع السلمانية الطبي/ الرابعة مساء قامت وحدات قوة الدفاع باعتقال الدكتور

العمل الوطني و الوفاق الوطني اإلسالمية، (وقد عقدت الجمعيات السبعة المعارضة الرئيسية   -٥٦٠
التجمع القومي و لتجمع الوطني الديمقراطي، او العمل اإلسالمي، و ، )الوعد(الديمقراطي 
مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا أعلنت من ) المنبر الديمقراطي التقدميو اإلخاء الوطني، و الديمقراطي، 
 :خالله ما يلي

بما في ذلك تلك التي كانت تعهدت  ،تعليق كل جهود الوساطة بين المعارضة والحكومة  -أ 
لسالمة الوطنية وإخالء دوار مجلس التعاون احالة بها من قبل في ضوء إعالن الدولة ل

  .الخليجي
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تكرار الدعوة لتشكيل جمعية تأسيسية قبل بدء الحوار الوطني، حيث تؤكد المعارضة على   - ب 
إصرارها على هذا الطلب على الرغم من لجوء الحكومة إلى استخدام لغة األسلحة 

  .والدبابات والرصاص والبنادق

  .في البحرين األزمة" تدويل"رفض المعارضة   -ج 

في بالتحقيق الوضع في البحرين وأن يسمح لطرف محايد " عسكرة"ضرورة توقف حالة   -د 
  .٢٠١١فبراير  ١٤األحداث التي وقعت في البحرين منذ 

كانوا قد أوضحوا خالل االجتماع الذي عقد مع جمعيات سمو ولي العهد  مستشارو   -ه 
مرحلة جديدة، وبأن البحرين ستدخل في "أن  ٢٠١١ مارس ١٣المعارضة بتاريخ 

  ".المعارضة على الفور في الحوارتدخل ، ما لم المستقبل سيكون مظلماً 

اختفى في حالة، كما  ٨٥إجمالي عدد حاالت االختفاء خالل اليومين الماضيين وقد بلغ   - و 
 . أخرون شخصاً  ٦٥اليوم هذا 

 .مةمن الحكو باستقالته نزار البحانة السيد وزير الصحة  وفي هذا اليوم تقدم  -٥٦١

 :٢٠١١ مارسالموافق الثامن عشر من  ،الجمعة

واصلت قوات و  ،تظاهرات واالحتجاجات في جميع أنحاء البحرينواصلت الحكومة حظر ال  -٥٦٢
األمن الحكومية العمل على استعادة النظام في العديد من مناطق البحرين وإعادة فتح الطرق 

 .والشوارع التي تم حظرها من قبل المتظاهرين

حيث كان يتم استيقاف  ،ض نقاط التفتيش األمنية في مناطق مختلفة من البحرينوأقيمت بع -٥٦٣
وقد  .األفراد وتفتيشهم لتحديد ما إذا كانوا قد شاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة من عدمه

عالمات ال اعتقل العديد من األشخاص في تلك النقاط لحيازتهم مواد مثل الملصقات السياسية أو
وفي . ر القادة السياسيين أو لالستماع إلى األغاني المناهضة للحكومة في سيارتهمسياسية أوصو ال

بعض الحاالت كان يتم استيقاف السائقين وتفتيشهم واحتجازهم الستخدامهم أبواق سياراتهم 
يحظى بشعبية كبيرة بين كان وهو الشعار الذي  " حمد. .يسقط"بطريقة معينة في إشارة لشعار 

اعتقل عدد من السائقين والمارة و . لمظاهرات التي نظمت في األسابيع السابقةالمحتجين خالل ا
بسبب حفظ المواد المناهضة للحكومة مثل الرسائل القصيرة ومقاطع الفيديو على هواتفهم 

 .الخلوية والتي كان يتم مصادرتها وفحصها في هذه النقاط
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التفتيش ألشكال مختلفة من سوء وتعرض العديد من األشخاص الذين تم استيقافهم عند نقاط  -٥٦٤
الركل بالقدم أوالضرب بالهراوات، كما كان الشيعة يتعرضون للشتائم  دفع أوالالمعاملة مثل 

 .بسبب معتقداتهم الدينية والطائفية

وقد تم إلقاء القبض على عدد من األفراد بمجمع السلمانية الطبي، حيث تم القبض على أحد   -٥٦٥
، كما )٦(وهو يحرز سكينا بالقرب من البوابة رقم  ،عشرة صباحاً  األشخاص في الساعة الحادية

 .اعتقل شخص أخر في الساعة الواحدة مساء وهو يحوز ملصقات ومنشورات مناهضة للحكومة

وقد تم هدم النصب التذكاري الموجود في وسط دوار مجلس التعاون الخليجي والذي كان على  -٥٦٦
تحسين يستهدف أعلنت الحكومة أن هذا التغيير و  .شكل لؤلؤة وتم تحويل الدوار إلى منعطف

تدفق حركة المرور في المنطقة، وكان أحد العمال األجانب قد لقي مصرعه عندما سقطت إحدى 
 .الرافعات التي كان يعمل عليها وقت هدم النصب التذكاري

ول حيث حا ،وقد تم تسجيل اشتباكات بين وحدات الشرطة والمدنيين في العديد من المناطق -٥٦٧
فيها  ومن المناطق التي رصد المتظاهرون تنظيم المظاهرات والمسيرات من أحيائهم السكنية،

كرزكان، البلد القديم، النويدرات، رأس رمان، في   احتجاجات ومواجهات مع وحدات الشرطة 
 .حوزاالمحرق، بن جفير، السنابس، سترة، بني جمرة، مدينة حمد، مدينة عيسى، بوري، الم

بين  اشتباكات شهدت األحياء التي  في كثير من أعداد كبيرة من األشخاص لقبض علىألقي ا و  -٥٦٨
دون سن  الشباب  الذين ألقي القبض عليهم من كان معظم ووحدات الشرطة، حيث المتظاهرين
المتظاهرين وتجمعات األفراد، حيث  تفريق وحدات الشرطة  في أثناء قيام  والذين اعتقلوا  ،الثالثين

إلى  عليهم بشكل عام لتقييد أيديهم خلف ظهورهم وتعصيب عيونهم ثم نقلهمتعرض المقبوض 
سوء ومن أكثر أشكال . لمختلف أشكال سوء المعاملة حيث تعرضوا األقرب الشرطة أقسام

المطاطية في   والصفع على الوجه، واستخدام الخراطيم الضرب والركل بالقدم ،شيوعاً المعاملة 
خاصة الموجهة للمعتقدات والرموز و  ،عن التعدي اللفظي جلد المقبوض عليهم، هذا فضالً 

 .٢٦٣الدينية للشيعة بصورة إهانة تلك المعتقدات والحط من شأنها

ألقي القبض على آخرين بمعرفة وحدات قوة الدفاع والحرس الوطني والتي كانت متمركزة في و   -٥٦٩
ظر التجوال بالقرب من مختلف نقاط التفتيش األمنية في المنامة في المنطقة المفروض فيها ح

                                                            
  .مبعاملة املوقوفني والسجناء املبحث اخلاص صل السادسالف انظر)  ٢٦٣
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دوار مجلس التعاون الخليجي، حيث كان يتم نقل أي أشخاص يتم اعتقاله من قبل هذه 
 .الوحدات المسلحة إلى أقرب قسم شرطة

علي الريجاني المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الوطني لجمهورية إيران / قد صرح السيدو   -٥٧٠
ووصف ". سعودي ضد شعب البحرين المسلماليمكن نسيان خيانة النظام ال: " هاإلسالمية بأن

مؤكدًا أن " مجزرة"مساعد قائد القوات الجوية اإليرانية األحداث التي وقعت في البحرين بأنها 
 ".جيش المملكة العربية السعودية سيندم على ارتكاب تلك المجازر"

تمرًا صحفياً مؤ  –وزير خارجية البحرين  –خالد بن أحمد آل خليفة / عقد الشيخ ،وفي المساء  -٥٧١
 :قرر فيه ما يلي

أن الحكومة لن تتسامح مع أي عمل من أعمال العنف أو التخريب أو أي تهديدات لحياة   )أ (
أفراد الشرطة أو ضباط قوة الدفاع أو الحرس الوطني، وضرورة عودة األمور لطبيعتها بالبالد 

  .واستئناف خطط لإلصالح والتنمية

سعت إلى تقويض أمنها " مؤامرة إرهابية"رضها إلى أعادت البحرين النظام واألمن بعد تع  )ب (
واستقرارها، وهذه المؤامرة اإلرهابية لها صالت خارجية واضحة حيث تم تكرارها في بالد 

  .أخرى في المنطقة

ولي العهد للدخول في حوار وطني غير مشروط مع جميع األطراف المدنية  صاحب السمو دعا )ج (
رحات مفتوحة للمناقشة، كما اتخذ جاللة الملك عددا والسياسية وأن جميع المطالب والمقت

بما في ذلك العفو عن القادة  ،من الخطوات لتمهيد الطريق لنجاح مبادرة ولي العهد
السياسيين، والسماح بالمظاهرات السلمية واالعتصام، وسحب القوات العسكرية وقوات األمن 

  .من الشوارع

عاهم لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم للحوار الوطني ولي العهد مع جميع األطراف ودسمو تشاور   )د (
حتى تكون جميع القضايا مفتوحة للنقاش و حتى يمكن إضافتها إلى جدول أعمال هذا الحوار، 

للحوار باستثناء الجمعيات دعوته وقد قبلت معظم الجمعيات . في هذا الحوار الوطني
  .سبقة أمام هذه المبادرة الصادقةالمعارضة السياسية السبعة التي وضعت العقبات والشروط الم

قامت الجماعات التي ال تعترف بالنظام السياسي الشرعي في مملكة البحرين بنشر الفوضى و   )ه (
وترويع المدنيين األبرياء بسد الطرقات واالعتداء على المارة والهجوم على الطالب في 
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امها ضد الشعب المدارس والجامعات وإقامة نقاط التفتيش والتي تحمل األسلحة الستخد
  .وأفراد األمن

وقد أدى هذا الوضع إلى إعالن حالة السالمة الوطنية من أجل استعادة النظام في البحرين، هذا   )و (
فضًال عن دعوة القوات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي للمساعدة في حماية المواقع 

لس التعاون الخليجي، ولم وفقا التفاقية الدفاع المشترك بين دول مج ،الحيوية في البحرين
  .تشارك هذه القوات في أي عمليات خاصة باألمن الداخلي

أن التصريحات الصادرة عن بعض المسئولين اإليرانيين تمثل تدخًال سافرًا في الشئون الداخلية   )ز (
للبحرين، ودعا إيران إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه البحرين خصوصا الدعوة اإليرانية 

 .دولي للتدخل في شئون البحرينللمجتمع ال

 :٢٠١١ مارسالموافق التاسع عشر من  ،السبت

عدد إلى انخفضت في هذا اليوم مستويات العنف بشكل عام في البحرين حيث أشارت التقارير  -٥٧٢
أقل من االشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة وعدد أقل من البالغات عن حوادث العنف 

 .م السابقةوالتخريب مقارنة مع األيا

كما واصلت قوات الشرطة إجراءاتها في نقاط التفتيش على الطرق في البحرين حيث كان يتم  -٥٧٣
. استيقاف السائقين وتفتيشهم والقبض عليهم في حالة ما إذا عثر على أي مواد مناهضة للحكومة

ضبط وفحص الهواتف المحمولة، واعتقال األشخاص الذين يتم قوات الشرطة كما واصلت 
رسائل نصية أو تسجيالت صوتية أو مرئية على هواتفهم تحمل موادًا مناهضة  ةأيعلى ثور الع

 .للحكومة

ألقي القبض  ضد من خاصة و  ،من سوء المعاملة لألشخاص المعتقلينتالحظ وجود نمظ متكرر و  -٥٧٤
ممن القى القبض كبيرة من األشخاص   اً أعدادوهنا تجدر اإلشارة إلى أن . عليهم بمعرفة الشرطة

وراء   همأيديتم تقييد لمشاركتهم في التظاهرات في مختلف المدن والقرى في البحرين عليهم 
حيث تعرضوا ألشكال مختلفة  ،أعينهم وبعد ذلك تم نقلهم إلى أقسام الشرطةوعصبت ظهورهم 

 .٢٦٤من سوء المعاملة مثل الضرب والركل بالقدم والجلد بخراطيم مطاطية واإلهانة اللفظ

                                                            
  .املبحث الرابع اخلاص مبعاملة املوقوفني والسجناء الفصل السادس انظر)  ٢٦٤
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طة مكافحة الشغب انتشارها في العديد من األحياء في البحرين لضمان عدم كما واصلت شر  -٥٧٥
تنظيم مظاهرات أخرى حيث وقعت اشتباكات بين هذه الوحدات واألشخاص الذين حاولوا إما 

 .تنظيم االحتجاجات أو مهاجمة دوريات للشرطة

مدينة حمد، و مدينة عيسى، و الخميس، : ومن األحياء التي حدثت فيها مواجهات مع الشرطة  -٥٧٦
 .كربابادو جاد حفص، و  ،السنابسو  ،سترةو 

 ،واستمرارًا لعمليات التفتيش واالعتقاالت التي تمت في مجمع السلمانية الطبي على مدار اليوم -٥٧٧
في حوالي الساعة الواحدة صباحًا أثناء تفتيش ممرات المستشفى تم أنه و أفادت قوات األمن 

كما تم القبض على عدد . خيرة مخبئينذف وثالث علب العثور على بندقيتين من طراز كالشنيكو 
 وخالل اليوم قامت األجهزة األمنية المنتشرة في. من األشخاص الذين اختبؤا على أنهم مرضى

مجمع السلمانية الطبي بنقل جميع المرضى الذين كانوا قد شاركوا في االحتجاجات في األسابيع 
مستشفى، وظهرت الحقا بعض اإلدعاءات بأن هؤالء ال السابقة إلى جناح في الطابق السادس من

المرضى قد تعرضوا ألشكال مختلفة من سوء المعاملة مثل الضرب والركل بالقدم والصفع على 
 .٢٦٥في أروقة الطابق السادسوالسحل الوجه 

وفي أثناء قيام شرطة مكافحة الشغب بتفريق مجموعة من المتظاهرين في  ،وفيمساء ذلك اليوم -٥٧٨
هاني عبد العزيز عبد اهللا جمعة بجروح قاتلة وتم اإلعالن عن وفاته / س أصيب السيدمدينة خمي

في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، حيث أشارت التقارير إلى أنه قد أصيب بأعيرة نارية 
وقد تم نقله في وقت  .أثناء قيام الشرطة بمالحقته في شقة خالية حيث تعرض للضرب المبرح

وتجدر . فى البحرين الدولي ثم إلى مستشفى قوة الدفاع حيث توفي هناكالحق إلى مستش
 .٢٦٦مارساإلشارة إلى أنه قد تم تسليم حثته لذويه في الخامس والعشرين من 

أصدرت قوة دفاع البحرين بيانًا ضمنته تعليمات للمشاة وقائدي  ،وفي الساعة السابعة مساء -٥٧٩
تفتيش، وتضمن البيان أيضًا تفاصيل التحويالت السيارات عند اقترابهم وتعاملهم مع نقاط ال

 .المرورية لقائدي السيارات في المناطق التي تم تطويقها بمعرفة قوة دفاع البحرين

                                                            
  .انظر الفصل اخلاص مبستشفى السلمانية)  ٢٦٥

  .الوفاة الناجتة عن األحداثاملبحث األول من الفصل السادس حاالت ) ٢٦٦
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إغالق منطقة بحرية قبالة سواحل البحرين حيث حظرت فيها جميع عن كما أعلنت قوة الدفاع  -٥٨٠
دقيقة لهذه المنطقة، وخالل األيام أشكال المالحة والنقل البحري، وتضمن البيان اإلحداثيات ال

 .التالية قامت الدوريات البحرية بإلقاء القبض على عدد من األفراد الذين دخلوا تلك المنطقة

 :٢٠١١ مارسمن العـشرون الموافق  ،األحـــد

واصلت أجهزة األمن البحرينية عملياتها الرامية إلى إعادة األمن والنظام وإعادة فتح الطرق وإنهاء   -٥٨١
 .فة أشكال المظاهرات التي تم اإلبالغ عنها في مناطق مختلفة من البحرينكا

استمرت دوريات الشرطة في نقاط التفتيش في استيقاف وتفتيش األشخاص  ،وعلى مدار اليوم -٥٨٢
والمركبات، كما ألقي القبض على العديد من األشخاص الذين عثر معهم على أي مواد مناهضة 

عن الملصقات  كما تم تفتيش السيارات بحثاً . قسم للشرطة نقلهم إلى أقربتم للحكومة و 
كانت و .  عالقة بالمتظاهرين ةتشير إلى أيالتي يمكن أن والمنشورات واألعالم وغيرها من األشياء 

تتم مصادرة الممتلكات الشخصية بشكل روتيني مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف 
ق ذكرها من سوء المعاملة في نقاط التفتيش بما في ذلك استمرت األنماط الساب المحمولة، وقد

 .إهانة المعتقدات الدينية والطائفية للشيعة

واصلت الشرطة ووحدات مكافحة الشغب تطويق األحياء والمناطق التي تتواجد بها المظاهرات  -٥٨٣
كرزكان، حيث استمرت هذه الوحدات في استخدام الغاز  مثل سترة، السنابس، النويدرات،

 .سيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والبنادق في بعض األحيان لتفريق الحشودالم

وقد أبلغ عدد من العمال األجانب بتعرضهم لالعتداء والمضايقات من قبل مجهولين في مناطق  -٥٨٤
 .ورأس رمان واللوزي

ن ووجود من استمرار عمليات وحدات وزارة الداخلية في مختلف مناطق البحريالرغم وعلى  -٥٨٥
التقارير عن الهجمات على األفراد إال أن الحياة بدأت في العودة لطبيعتها في البحرين، وقد تم 

 .إزالة الحواجز من الطرق وأعيد فتح معظم الوزارات والمكاتب الحكومية والشركات

عبد الرسول حسن علي محمد / ثر على جثة السيدعُ  ،وفي الساعة السادسة والنصف صباحاً  -٥٨٦
ي بالقرب من شارع بن عسكر في منطقة عوالي حيث تم نقله إلى مستشفى قوة الدفاع الحجير 

وأشارت . الظروف الدقيقة التي أدت إلى هذه الوفاة غير واضحة وظلتحيث أعلن عن وفاته، 
تقارير إلى أن المتوفى كان قد اختفى قرب غروب الشمس في اليوم السابق وانه عانى إصابات 

 .ء جسده ورأسه جراء الضربخطيرة في جميع أنحا
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وخالل اليوم واصلت قوات األمن البحث والتفتيش في طوابق وأجنحة مجمع السلمانية الطبي  -٥٨٧
وقد عثر على عدد إحدى عشر مكبرًا للصوت خالل عمليات البحث، كما عثر أيضًا على بندقية 

 .من طراز كالشنيكوف بالقرب من مدخل قسم الحوادث والطوارئ

العمل الوطني و الوفاق الوطني اإلسالمية، (المعارضة السبعة الرئيسية  عقدت الجمعيات -٥٨٨
التجمع القومي و التجمع الوطني الديمقراطي، و العمل اإلسالمي، و ، )الوعد(الديمقراطي 
ت مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا أعلن) المنبر الديمقراطي التقدميو اإلخاء الوطني، و الديمقراطي، 

 :ما يلي من خالله الجمعيات السياسية

إال أنها تحدد المبادئ التي ينبغي أن  أنها ال تضع أي شروط مسبقة للبدء في حوار وطني،  -أ 
 .تحكم الحوار

 .دعوتها للمجتمع الدولي لوقف انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكب في البحرين - ب 

 .إنكار تلقيها أو رفضها ألية مبادرات وساطة من تركيا أو قطر أو أي بلد آخر  -ج 

عودة الجيش البحريني إلى ثكناته وانسحاب قوات دول مجلس التعاون الخليجي دعوتها ل  -د 
 .حدث في البحرين، واإلفراج عن جميع المعتقلين فيماوإجراء تحقيق 

عندما تصبح الظروف مواتية للحوار فإن جمعيات المعارضة يجب أن تكون أول من يشترك   -ه 
سمو ولي ت نظرهم بشأن الحوار مع في الحوار، كما أنهم كانوا من بين أول من عرض وجها

على مارس . ١٥في سمو ولي العهد أكدوا أيضا على ممثلي قد ، كما أنهم كانوا العهد
استعدادهم للدخول في حوار، ومع ذلك فإن فشل الحوار كان بسبب أنه لم يبدأ في 
الظروف المناسبة ودون أسس من شأنها أن تضع البالد على المسار الصحيح نحو الحكم 

 .الديمقراطي

أن العمالة الوافدة هم ضيوف كانوا دائمًا يحظون باالحترام من الشعب والذي سوف يكون   - و 
 .دائما هكذا

كما أعلن االتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن اإلضراب العام الذي كان سبق وأن دعا إليه    -٥٨٩
العمال خائفون من : "تحاد أنفي األيام السابقة سيمتد إلى ماال نهاية، حيث أعلن األمين العام لإل

وفي بعض الحاالت يتم استجوابهم من  ،الخروج للعمل في ظل وجود نقاط تفتيش في كل مكان
 ". قبل السلطات دون داع
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 :٢٠١١ مارسمن والعشرون المــوافق الحادي  ،اإلثنيـــن

وعاد  عادت معظم جوانب الحياة في البحرين إلى طبيعتها، حيث عادت الشركات إلى عملها -٥٩٠
الطالب إلى المدارس والجامعات، وتدفقت حركة المرور العادية إال في بعض المناطق التي 

 .استمرت فيها المواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين

كما واصلت قوات الشرطة في نقاط التفتيش استيقاف وتفتيش السيارات واألشخاص في العديد    -٥٩١
مرت في إلقاء القبض على األفراد الذين يحوزون موادًا مناهضة من مناطق البحرين، كما أنها است

للحكومة، كذلك واصلت قوات األمن العام إلقاء القبض على األفراد الذين كانوا يشاركون في 
التجمعات أو االحتجاجات في عدد من القرى مثل سترة، السنابس، كرباباد، كرزكان، مدينة 

ن المقبوض عليه من هم دون الثالثين من العمر بمن عيسى ومدينة حمد، حيث كان العديد م
عاما، وكما   ١٥عاما وبعض الذين تقل أعمارهم عن  ١٨فيهم األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

كان الحال في األيام السابقة فقد تم احتجازهم في أقسام الشرطة القريبة حيث تعرضوا ألشكال 
والصفع على الوجه والركل بالقدم والجلد بما في ذلك الضرب  ،مختلفة من سوء المعاملة

بخراطيم مطاطية واإلساءة اللفظية الموجهة بشكل خاص ضد المعتقدات الدينية 
 .الشيعية والطائفية

كما أبلغ عدد من العاملين في األجهزة األمنية بتعرضهم للمضايقات وأحيانا لالعتداء من قبل    -٥٩٢
لية وقوة الدفاع بوضع عالمات على مداخل ابلغ بعض العاملين في وزارة الداخو مجهولين، 

منازلهم حيث اعتبروها تهديدا لالنتقام منهم بسبب العمليات الجارية من قبل األجهزة األمنية 
 .الحكومية

أن  قد أكد على علي خامنئي/ وكان اإلمام الفقيه والمرشد األعلى للثورة اإليرانية سماحة آية اهللا -٥٩٣
مفاده أن األحداث الجارية في  ، كما أعرب عن رأياً "ر منهانتصار شعب البحرين أمر ال مف"

كما رفض المرشد األعلى االتهامات . البحرين مشابهة للتطورات في تونس وليبيا ومصر واليمن
بأن إيران تدعم شعب البحرين ألنهم من الشيعة، مؤكدًا على أن السياسة التي تنتهجها جمهورية 

ع عن الشعوب وحقوقها ضد حكم الدكتاتورية واألنانية من دون إيران اإلسالمية قائمة على الدفا 
المملكة العربية السعودية قد " تمييز بين السنة والشيعة، كما أضاف سماحة آية اهللا خامنئي أن 

 ".ارتكبت خطأ من خالل إرسال قواتها إلى البحرين ألن ذلك يغضب الدول اإلسالمية
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ة اإليرانية القائم باألعمال في السفارة البحرينية في وزارة الشئون الخارجي استدعت هذا وقد  -٥٩٤
أحد أعضاء  اعتبارهاالسفارة ردا على قرار البحرين برحيل أحد الدبلوماسيين  تطلبو طهران 

 .السفارة اإليرانية في المنامة من غير المرغوب في وجودهم في المنامة

 :٢٠١١ مارسمن والعشرون الموافق الثاني  ،الثالثاء

زارة الداخلية جهودها الستعادة النظام في البحرين، حيث تم نشر دوريات الشرطة على واصلت و  -٥٩٥
عدد من األحياء لتفريق المظاهرات وإعادة فتح الطرق وإزالة حواجز التفتيش، وقد استمرت 

سنابس، و الشرطة من محاصرة وإغالق المداخل إلى بعض المناطق واألحياء مثل سترة، 
 .زاء كثيرة من مدينة حمد ومدينة عيسىكرباباد وأجو الخميس، و 

استمرت دوريات الشرطة في نقاط التفتيش في استيقاف وتفتيش األشخاص والمركبات، كما و  -٥٩٦
ألقي القبض على العديد من األشخاص الذين عثر معهم على أي مواد مناهضة للحكومة ونقلهم 

والمنشورات واألعالم  إلى أقرب قسم للشرطة، كما تم تفتيش السيارات بحثا عن الملصقات
عالقة بالمتظاهرين،حيث كانت تتم مصادرة الممتلكات  ةوغيرها من األشياء تشير إلى أي

استمرت  الشخصية بشكل روتيني مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، وقد
ات الدينية األنماط السابق ذكرها من سوء المعاملة في نقاط التفتيش بما في ذلك إهانة المعتقد

 .والطائفية للشيعة

كما أعلن االتحاد العام لنقابات عمال البحرين تعليق اإلضراب الذي كان قد سبقت الدعوة إليه،    -٥٩٧
وفي بيان صادر عن النقابة أوضح أنه قد تم اتخاذ القرار استنادًا إلى التأكيدات الرسمية أنه 

 .مضايقات في أماكن العملستتوقف االعتداءات ضد العمال وأنه لن يتم السماح بال

كما قدم المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة في نيويورك رسالة احتجاج إلى  -٥٩٨
األمين العام لألمم المتحدة بشأن التدخل اإليراني في الشؤون الداخلية للبحرين، كما 

العام لمنظمة التعاون القنصل العام لمملكة البحرين في جدة أيضا رسالة مماثلة إلى األمين  قدم
 .اإلسالمي

 :٢٠١١ مارسمن والعشرون الموافق الثالث  ،األربعاء

العام في البحرين في التحسن كما تم فتح المزيد من الطرق والخدمات استمر الوضع األمني  -٥٩٩
 .إلى طبيعتهالخاص النشاط التجاري وعاد  ،العامة في معظم المكاتب الحكومية
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ومن أمثلة تلك الحوادث  د من أعمال العنف في بعض المناطق المنعزلة،إال أنه قد تم تسجيل عد -٦٠٠
بعض الحرائق الصغيرة في حاويات القمامة في محاوالت إلغالق الطرق، وإلقاء الزجاجات 
الحارقة على بعض المباني وبعض أعمال التخريب ضد الممتلكات العامة والخاصة، وقد أبلغ 

قيهم تهديدات على حياتهم من أشخاص مجهولين، وكانت عدد من األفراد على مدار اليوم تل
تلك التهديدات قد تم توجيهها إلى البحرينيين واألجانب العاملين في أجهزة األمن الحكومية بما 

 .فيها وزارة الداخلية وقوة الدفاع

كما واصلت دوريات الشرطة فرض الحظر على االحتجاجات في مختلف مدن وقرى البحرين،  -٦٠١
رطة مكافحة الشغب بتفريق مجموعات من األفراد الذين كانوا يشاركون في حيث قامت ش

الخميس، دامستان، السنابس، العكر الشرقي، سترة، بني : احتجاجات في عدد من المناطق منها
 .جمرة، كما واصلت الشرطة تفتيش األشخاص والمركبات بحثا عن أي مواد مضادة للحكومة

فاطمة / لإلسكان والتنمية االجتماعية، في حين تم تعيين الدكتورةباسم الحمر وزيرًا / عين السيد -٦٠٢
 .البلوشي القائم بأعمال وزير الصحة

للتحقيق ومحاسبة المسئولين عن تعطيل الدراسة  الجانً أنشأت أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها  -٦٠٣
د رصدت أيضا هذه اللجان قأن  في المدارس خالل األحداث التي جرت في األسابيع السابقة، و

 .بعض االنتهاكات لقوانين الخدمة المدنية التي ارتكبها موظفون في وزارة التربية والتعليم

وقد أعلنت قوة الدفاع مزيدًا من التخفيض في ساعات حظر التجول التي فرضتها في مناطق  -٦٠٤
ابعة معينة من المنامة، على أن يكون حظر التجول من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الر 

 .صباحاً 

لن أنه قد القبض على خمسة من العمال اللبنانيين المقيمين بالبحرين لالشتباه وفي تلك الليلة أعُ   -٦٠٥
طيران الخليج وشركة طيران البحرين  في صلتهم مع حزب اهللا بلبنان، وقد علقت كل من شركة

 .رحالتهما إلى بيروت

 :٢٠١١ مارسمن والعشرون المــوافق الرابع  ،الخمــيس

أعالي، و تم تسجيل عددًا من المظاهرات في عدة مناطق من البحرين خالل اليوم منها المحرق،   -٦٠٦
وقد . الجفيرو السنابس، و سترة، و السهلة، و النويدرات، و رمان، الرأس و الدراز، و البلد القديم، و 

ه أحجام هذه المظاهرات من العشرات إلى ما يقرب من ثالثمائة شخصًا، وتم مواجهة هذتراوحت 
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االحتجاجات من قبل شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل 
 .الصوتية والرصاص المطاطي والبنادق لتفريق المتظاهرين

أبلغ بعض العمال في الشركات المختلفة بتعرضهم لمضايقات من قبل الزمالء المناهضين   -٦٠٧
على التدابير التي اتخذتها الحكومة إلنهاء  اً بإعالن العصيان المدني احتجاج المنادينللحكومة 

 .المظاهرات في البحرين

بعض الهجمات االنتقامية ل هدفاً يمثلون من العاملين في األجهزة األمنية  عدداً أن كما أبلغ أيضًا    -٦٠٨
 .مجهولين على يد

ولين أبلغ السكان الشيعة بمنطقة البستين أنه قد تم وضع عالمات على منازلهم من قبل مجهوقد  -٦٠٩
 .بما يشكل تهديدًا بشن الهجمات

خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين حوارًا تليفزيونيًا مع قناة العربية / وقد أجري السيد  -٦١٠
ركز من خالله على االدعاءات بتورط حزب اهللا في الوضع في البحرين، حيث أشار وزير الخارجية 

 :للمالحظات التالية

ف الرحالت الجوية بين المنامة وبيروت ليس شعب لبنان، ولكن كان أن المستهدف من قرار وق  -أ 
من المؤكد أن عناصر لبنانية تدعو إلى العنف والطائفية في البحرين كانت وراء بعض التهديدات 

 .الموجهة إلى البحرين

أنه ال توجد أزمة بين حكومتي البحرين ولبنان حيث قدمت البحرين مذكرة رسمية إلى حكومة  - ب 
 .لتدعوها لتحمل مسؤوليتها في ضوء التهديدات الموجهة إلى البحرين من لبنانلبنان 

المزاعم التي أدلى بها األمين العام لحزب اهللا حول دور قوات دول مجلس التعاون الخليجي   -ج 
، وأن البحرين ترى أن حكومة لبنان، بوصفها السلطة ذات السيادة في هذا "مليئة باألكاذيب"

 .مل المسئولية عن هذه التصريحاتالبلد عليها أن تتح

اليؤثر هذا الوضع على العالقات بين شعبي البحرين ولبنان، سيما وأن الجالية اللبنانية في   -د 
 .البحرين هي جزء ال يتجزأ من المجتمع البحريني

في لبنان وهو ما كان قد تم رصده ذلك " منظمة إرهابية"كانت هناك مشاركة مستمرة من قبل   -ه 
حيث كانت االتصاالت مستمرة وكان يجري تدريب وكالء تلك المنظمة، هذا  لسنوات عديدة،

التي وقعت في البحرين في بيروت في طريق " الفتنة"فضًال عن انه قد تم القبض على أحد قادة 
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ما هو آت إلى  نحن ندرك أين ذهب ومن هم والذين التقى بهم، وأن: "عودته من لندن، وقرر
وأن البحرين لم تعد تحتمل أن هناك أفراد يأتون إلى البحرين من  البحرين من لبنان هو الشر

 ".لبنان ويشكلون تهديدا إرهابيا ضد البحرين

وإذا كانت حكومة لبنان ليست لديها النية في معالجة هذا الوضع وإذا ظلت التهديدات   - و 
 .لدوليةاإلرهابية تنطلق من لبنان فإن البحرين يمكن أن ترفع هذه المسألة في المنظمات ا

للدخول في حوار وطني صادق ستكون مفتوحة سمو ولي العهد وأن الدعوة التي وجهها   - ز 
 .للمناقشة والمداولة بمجرد استعادة النظام واألمن إلى البحرين

 :٢٠١١ مارسمن والعشرون الموافق الخامس  ،الجمعة

 تم تسجيل بعضو تم تسجيل عدد من المظاهرات خالل اليوم عقب صالة الجمعة،   -٦١١
النويدرات، و الديه، و  بني جمرة،و دار كليب، و العكر الشرقي، و سترة، : االحتجاجات في مناطق

سنابس، و شهركان، و دامستان، و كرباباد، و  جاد حفص،و توبلي، و النبي صالح، و عالي، و الخميس، و 
وقد تفاوتت أحجام هذه االحتجاجات إلى حد كبير فقد شارك في بعضها مجموعات . كرزكانو 

 .الشباب في حين أن آخري شارك فيها ما يزيد عن خمسمائة شخص صغيرة من

وفي أغلب الحاالت منعت شرطة مكافحة الشغب الدخول والخروج من األحياء ذات الصلة  -٦١٢
الحتواء االحتجاجات في هذه المناطق، وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل 

 .فريق المتظاهرينالصوتية والرصاص المطاطي وبنادق الشوزن لت

، وتمت وقد تم نقل األشخاص الذين اعتقلوا خالل هذه التظاهرات إلى أقرب قسم للشرطة -٦١٣
في األيام الماضية من تقييد أيدي للنمط الذي تكرر استخدامهمعاملتهم بطريقة مماثلة  إساءة 

القدم المعتقلين وراء ظهورهم وتعصيب أعينهم وتعرضهم للضرب والصفع على الوجه والركل ب
وقد  . الموجهة بصفة خاصة إلى الرموز الشيعية الدينية والطائفية والمعتقداتالقولي والتعدي 

كثفت الشرطة عمليات التفتيش عند نقاط التفتيش على األشخاص والمركبات واستمرت في 
للحكومة إما في سياراتهم أو مناهضة إلقاء القبض على األفراد في حالة العثور على أية مواد 

 .فظها على األجهزة اإللكترونية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات المحمولةح

وقد تم تسجيل بعض حاالت التعدي على أفراد الشرطة وقوة الدفاع وضباط الحرس الوطني،  -٦١٤
ففي بعض الحاالت حاول مجهولون االصطدام بنقاط التفتيش والحواجز األمنية، وفي البعض 
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في أعمال انتقامية للتدابير التي اتخذتها الحكومة إلنهاء للهجوم لضباط ض اتعر األخر 
 .االحتجاجات في األيام السابقة

 .كما أنه تم تسجيل بعض الهجمات ضد العمال األجانب في البحرين -٦١٥

الحكومة ألربعين طالبًا وقد من أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق المنح الدراسية التي تمول و  -٦١٦
 .إلى سبعة وتسعين طالباً بعد ذلك المنح الدراسية التي تم إلغائها زادت 

 :٢٠١١ مارسمن والعشرون الموافق السادس  ،السبت

اليوم السابق، حيث سجلت مقارنة باليوم هذا كان هناك عدد أقل من االحتجاجات سجلت في  -٦١٧
أحجام هذه م تتجاوز ولعالي، الدراز، المقشع، كرزكان، بني جمرة، سترة، : التظاهرات في مناطق

من تلك التي في اليوم  عددها أقل بكثيركما كان . متظاهراالحتجاجات في معظمها مائتي 
ومرة أخرى واجهت شرطة مكافحة الشغب هذه االحتجاجات بأن سدت طرق الخروج . السابق

نادق من هذه األحياء واستخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والب
 .لتفريق الحشود

لالختفاء وفي كثير من الحاالت أضرم المتظاهرون النار في اإلطارات ووضعوا الحواجز والمتاريس  -٦١٨
ورشق الحجارة والصخور وأشياء أخرى على دوريات الشرطة ووحدات شرطة مكافحة ها وراء

لمنع دوريات المتظاهرون النار في حاويات القمامة أضرم كما   .الشغب المنتشرة في المنطقة
 .الشرطة من دخول تلك األحياء

وكانت التقارير قد أشارت إلى تعرض مسجد الصاغة في منطقة المحرق للهجوم بقنابل  -٦١٩
المولوتوف وقد نتج عن ذلك بعض التلفيات الطفيفة، كما تم تسجيل عدد من أعمال التخريب 

 .بما في ذلك سوق الذهب

لمعلمين المؤقتين والمتطوعين الذين تم توظيفهم من قدمت شكوى بأنه تم نشر أسماء وعناوين او  -٦٢٠
حيث كان يخشى أن يؤدي  ،قبل وزارة التربية والتعليم خالل األسابيع السابقة على شبكة االنترنت

 .ذلك إلى االنتقام ضد هؤالء األفراد من قبل المعلمين الذين تم استبدالهم بهم

استيقاف وتفتيش األفراد والمركبات عند نقاط وكما كان الحال في األيام السابقة حيث كان يتم  -٦٢١
تفتيش للشرطة، واستمرار احتجاز األشخاص في حال إذا ما تم العثور علي مواد مناهضة 

القبض على  اءواصل أفراد الشرطة ضبط وفحص األجهزة اإللكترونية الشخصية، وألق ،للحكومة
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. مة على تلك األجهزةتم العثور على رسائل أو صور مناهضة للحكو ياألشخاص الذين 
على األفراد الذين يطلقون أبواق سياراتهم بطريقة تحاكي القبض واصلت دوريات الشرطة  كما

 ".حمد. .يسقط"الهتاف 

خالد بن أحمد آل خليفة مع أعضاء البعثات الدبلوماسية لدول / وقد التقى وزير الخارجية الشيخ -٦٢٢
خالل االجتماع أنه قد تم إعداد خطة لتوفير  الهند وباكستان وبنغالديش في البحرين، حيث أعلن

لجأ وكان الكثير منهم قد . المأوى والحماية لهؤالء المغتربين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم
وزير الخارجية  كما أكد. نادي الباكستاني في المنامةاإلى المدرسة الباكستانية في مدينة عيسى و 

نب الذين قتلوا خالل األسابيع السابقة من قبل حكومة سيتم دعم أسر العمال األجا هأيضا أن
 .البحرين وأنه سيتم تطبيق سياسة عدم التسامح ضد الذين يهاجمون العمال المغتربين

 :٢٠١١ مارسمن والعشرون الموافق السابع  ،األحد

من مجموعات من المتظاهرين في عدد  تتم تسجيل نمط مماثل من االحتجاجات خالل اليوم، حيث تجمع -٦٢٣
األحياء واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب الذين ارسلوا لتفريق تلك التجمعات، وتنوعت تلك المظاهرات 

 .لمائتي شخصامن حيث أحجامها إال إنها عموما لم تتجاوز 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة الوزارات واإلدارات الحكومية أن  سمو وقد أمر رئيس الوزراء  -٦٢٤
خدمة المدنية، وال سيما فيما يتعلق بنظام التأخير والغياب واألداء العام، وأمر تطبق بصرامة نظام ال

 .جميع الدوائر الحكومية بتقديم تقارير عن امتثال موظفيها للوائح ديوان الخدمة المدنية

وقد أنشأت جامعة البحرين ثالث لجان للتحقيق في األحداث التي وقعت في الحرم الجامعي   -٦٢٥
 .ماضية مما أدى إلى تعليق الدراسة وإغالق الجامعةخالل األسابيع ال

 :٢٠١١ مارسمن والعشرون الموافق الثامن  ،ثنينإلا

االحتجاجات على مدار اليوم، فقد تم اإلبالغ عن تجمع بعض عدد محدود من تم تسجيل  -٦٢٦
وفي بعض المناطق أشعل . بني جمرةو العكر الغربي، و الديه، و الدير، و األفراد في مناطق راد، 

إطارات السيارات وحاويات القمامة محاولين بذلك عرقلة حركة المرور، وقد في المتظاهرون النار 
اشتبكت دوريات الشرطة مع هؤالء المتظاهرين وتم إغالق الطرق لمنعهم من الخروج من هذه 

 .المناطق
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طريق وفي بعض األحيان حاول مجهولون مهاجمة دوريات للشرطة أو نقاط التفتيش األمنية عن   -٦٢٧
رمي الحجارة أو الزجاجات الحارقة، حيث واصلت الشرطة في تلك األثناء القبض على المارة 
وقائدي السيارات الذين يتم العثور على مواد مناهضة للحكومة في حوزتهم، وكما هو الحال في 
س األيام السابقة حيث يتم نقل األشخاص المعتقلين إلى أقسام الشرطة األقرب حيث يتعرضوا لنف

 .أشكال سوء المعاملة

في حوالي الساعة السابعة و فعلى سبيل المثال  .كما تواصلت االعتداءات على رجال الشرطة -٦٢٨
لهجوم في  هوالنصف مساء تم تسجيل إصابة أحد ضباط الحرس الوطني في رأسه بسبب تعرض

 .منطقة راد وكان يعاني من إصابات بسيطة في الرأس والصدر والظهر

بإنشاء لجنة للتحقيق في  -القائم بأعمال وزير الصحة  -فاطمة البلوشي / رةوقد أمرت الدكتو  -٦٢٩
 .انتهاكات القوانين المعمول بها من قبل موظفي مجمع السلمانية الطبي

 :٢٠١١ مارسالموافق التاسع والعشرين من  ،الثالثاء

بابار، و ، العكر الشرقي: من المظاهرات المحدودة على مدار اليوم في مناطق تم تسجيل عددٍ  -٦٣٠
 .كرزكانو النويدرات، و سترة، و المعامير، و البراهمة، و 

حدى عشر نائبًا من ممثلي الوفاق، وتم إرجاء البت في اإلمجلس النواب استقاالت  كما قبل -٦٣١
 .االستقاالت السبعة المتبقية

 :٢٠١١ مارسالموافق الثالثون من  ،األربعاء

وكانت المشاركات فيها في حدود المائة أكبر من المظاهرات في هذا اليوم  تم تسجيل عددٍ  -٦٣٢
سترة، و البلد القديم، و جاد حفص، و المعامير، و السنابس، والنويدرات، : شخص في مناطق

 .بوريو كارانا، و نج، ز الو بني جمرة، و  ،الديرو الدراز، و 

وقد نشرت وزارة الداخلية شرطة مكافحة الشغب لمواجهة وتفريق تلك المظاهرات، وكما كان   -٦٣٣
الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الشرطة استخدمت  السابقة،األيام  الحال في

 .المطاطي البنادق لتفريق الحشود كما تم إغالق مداخل ومخارج تلك األحياء

تم إعالن وفاة صبي في الخامسة عشرة من العمر هو سيد  ،وفي الساعة السادسة والنصف مساءً  -٦٣٤
ثة األمريكية، حيث أشارت التقارير بإصابته بجروح قاتلة أحمد سيد شمس في مستشفى البع
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بعض روايات شهود العيان قررت و . بسبب إصابته بقنبلة مسيلة للدموع في رأسه من مسافة قريبة
 .أنه قد سقط على األرض وواصلت قوات الشرطة التعدي عليه بالضرب

  :٢٠١١ مارسمن والثالثون الموافق الحادي  ،الخميس

 .وم على مسجد السيدة زينب في مدينة حمدتم تسجيل هج -٦٣٥

أقل من المظاهرات عن األيام السابقة، حيث تراوحت أعداد المتظاهرين  عدٍد◌ٍ  رصد كما تم   -٦٣٦
وقعت و في أماكن مختلفة في المنامة والقرى المجاورة،  حجمها بين العشرة واألربعين شخصاً و 

ن بوضع العديد من و لمتظاهر ا قام كما  ،مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين
 .المتاريس في الطرق لمنع الشرطة من التقدم نحوهم

ضحايا المن األفراد الذين كانوا قد تجمعوا في ذكرى األربعين لوفاة بعض  تم تسجيل عددٍ و   -٦٣٧
 .مارسالذين لقوا حتفهم منذ بداية األحداث في فبراير و 

في مختلف األحياء والقرى في مختلف ون المتظاهر واصلت الشرطة إزالة الحواجز التي أقامها و  -٦٣٨
واصلت الشرطة حمالتها من خالل نقاط التفتيش للبحث عن المواد المناهضة و .أنحاء البحرين

للحكومة، حيث تم القبض علي حائزي تلك المواد من قبل الشرطة إما في الشوارع أثناء 
وراء ظهورهم، وتعصيب  مشاركتهم في االحتجاجات أو عند نقاط التفتيش، وتم تقييد أيديهم

إلى مراكز الشرطة حيث تعرضوا للضرب والصفع على الوجه والركل بالقدم  همأعينهم ثم نقل
 .والتعدي بالقول وسوء المعاملة

خالد بن أحمد آل خليفة مع رئيس وزراء بنجالديش لطمأنته بأن / اجتمع وزير الخارجية الشيخ -٦٣٩
 .ة البنجالية في البحرينحكومة البحرين حريصة على ضمان وأمن الجالي

 :المالحظات الختامــــــــية: ثالثاً 
وهو الموجز الذي أشار إلى  ،قدم الفصل الثاني من هذا التقرير موجزًا لتاريخ البحرين الحديث -٦٤٠

ومن هنا، فإن المطالب . بعض أسباب ومصادر عدم الرضى الشعبي تجاه األحوال في البالد
ة واقتصادية واجتماعية في البحرين ليست بجديدة، وإنما تأتي والدعاوى للقيام بإصالحات سياسي

 ..تكملة لمطالب ومظالم عبر عنها البحرينيون في فترات تاريخية سابقة

في سياق العولمة التي تعيشها سائر أرجاء المعمورة، وواقع أن األحداث التي تقع في بقعة معينة و  -٦٤١
فإن فهم األحداث  ،دها مناطق أخرى من العالممن العالم تأثر ال محالة على األحداث التي تشه
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في البحرين يتطلب رؤية أوسع نطاقًا، خاصة في ضوء الموقع الجغرافي الفريد للبحرين والذي 
وبوصفها دولة عربية ومسلمة، فإن البحرين تتأثر . يتسم بأهمية وثقل استراتيجي واقتصادي كبير

المي، وخاصة العالم العربي في ضوء االتصال بالتطورات التي تقع في العالمين العربي واإلس
لذا، فإن البحرين قد تأثرت بما أصبح يعرف عامة . المباشر والوثيق للبحرين بمحيطها العربي

ورغم أن كل دولة ومجتمع عربي تأثر بهذه األحداث والتطورات بشكل مختلف، . بالربيع العربي
ومنها في البحرين، على اإلعراب عن مظالم  إال ان الثابت أن الربيع العربي شجع شعوب عربية،
وبعكس اإلضطرابات الشعبية التي شهدتها . ومطالب إصالحية كانت مكبوتة لفترات طويلة

فبراير مدبرة من قبل  ١٤البحرين في فترات تاريخية سابقة، لم تكن االحتجاجات التي بدأت في 
ن شباب غير مسيس وغير جمعيات سياسية معارضة ذات طابع مؤسسي، وقادتها شبكات م

و على غرار نظرائهم . أحس بالغضب إزاء األحوال في البالدولكنه  منتمي ألي جماعات سياسية 
في بلدان عربية أخرى، أستعان هذا الشباب البحريني بالوسائل التكنولوجية الحديثة، مثل مواقع 

ر اإلشارة إلى ان المطالب كما تجد. التواصل االجتماعي، للدعوة إلى المظاهرات ولنشر مطالبهم
تمتعت، على األقل  ٢٠١١فقراير  ١٤التي رُفعت وُعبر عنها خالل التظاهرات التي بدأت يوم 

 .في بداية األمر، بدرجة عالية من الدعم الشعبي الذي تجاوز الحدود الدينية والطائفية والعرقية

ى عقود السبعينيات والثمانينات التظاهرات التي بدأت في الرابع عشر من فبراير إل تمتد جذورو   -٦٤٢
خالل هذه العقود، وقبل ظهور وسائل االتصال والتواصل . والتسعينات من القرن الماضي
العديد من البحرينيين للمطالبة بحقوقهم السياسية واالقتصادية  االجتماعي الحديثة، تظاهر

المطلب  ة، كانوفي بداية األحداث في البحرين، وكما حدث في عقود سابق. واالجتماعية
اإلصالحات، وليس تغيير النظام، وهو ما كان عليه الحال في المراحل األولى  األساسي هو اجراء

ولكن  . جرت في كل من تونس ومصر وسوريا واليمن التي من المظاهرات واالحتجاجات
قف نه عند عدم االستجابة لمطالب االصالح، فإن األمر يتطور، ويرتفع سفإالتجربة،  بينت كما

المطالب ليكون المطلب هو تغيير النظام، ويتعرض المجتمع لحالة إما من االستقطاب أو 
وعادة ما يؤدي ذلك إلى ضياع المنطقة الوسطى المعتدلة التي يمكن ان تجتمع عليها . التطرف

األمة بجميع طوائفها وأعراقها وطبقاتها االجتماعية واالقتصادية، والتي يمكن ان تشكل أساساً 
قيام بإصالحات على أساس مبادئ وادوات الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق اإلنسان لل

 .المحمية دولياً 
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 : تطور الحركة االحتجاجية) أ
ولما كان من المقرر أنه ليس بين مهمات اللجنة تحديد الجانب المسئول عن وقائع أو أحداث   -٦٤٣

النظر إلى الوقائع والحقائق واألسباب الكامنة إال أنه ولفهم تطور األحداث فالبد من  ،محددة
 ٢٠١١ ومارسخلفها، وفي هذا الصدد فإنه مما ال شك فيه أن ما حدث خالل شهري فبراير 

وما ترتب عليها من أحداث هو نتيجة لتصعيد كان لكل من حكومة البحرين والمعارضة دور فيه 
  .ذي وقعت عليهعن تطور األحداث بالشكل ال بما يجعل كل منهما مسئوالً 

عن  ٢٠١١فبراير  ١٤يكشف تطور الحركة االحتجاجية في البحرين منذ بدايتها في تاريخ و  -٦٤٤
أولها أن المطالب التي تم التعبير عنها في . مجموعة من المالحظات التي يمكن تسجيلها

ي بما فبراير كان تتعلق أساسا باإلصالح السياسي والدستور  ١٤التظاهرات األولى التي وقعت يوم 
يمهد الطريق لمزيد من المشاركة الشعبية في الحكم والمساواة في الحصول على الفرص 
االقتصادية واالجتماعية ومكافحة الفساد وإنهاء ما يسمى بالتجنيس السياسي، حيث دعا قليل 

فبراير لتغيير النظام الحاكم في البحرين أو النتقاد  ١٤من المتظاهرين الذين خرجوا للشارع في 
وقد تمتعت هذه المطالب بدرجة عالية من التوافق الشعبي . جاللة الملك أو األسرة المالكة

 .العريض، الذي تجاوز الفوارق الطائفية والعرقية

قع تحوال ملحوظ في حجم وطبيعة المظاهرات التي كانت محدودة في بادئ األمر بعد قد و  -٦٤٥
اير، وهو األمر الذي أدى لزيادة أعداد فبر  ١٥، ١٤من المتظاهرين في يومي إثنين حالتي وفاة 

المتظاهرين بشكل كبير، هذا فضًال عن التحول في طبيعة المطالب بعد اإلخالء األول لدوار 
وحاالت الوفاة الناتجة عن المواجهات بين  ٢٠١١ فبراير ١٧مجلس التعاون الخليجي في 

اعتبره كثيرون عدم كفاية كما ساهم في تأجيج السخط الشعبي ما . المتظاهرين وقوات األمن
فعلى سبيل المثال، . المتظاهرونوتأخر تجاوب الحكومة مع المطالب والمظالم التي عبر عنها 

فبراير غير كاف بالمرة وهو ما  ٢٥اعتبر كثيرون أن التعديل الوزاري المحدود الذي أجري يوم 
 .لس الوزراء بأكملهأدى بالمتظاهرين لرفع سقف مطالبهم بطلب استقالة رئيس الوزراء ومج

 صاحب السمو وباستمرار االحتجاجات زادت االدعاءات واالتهامات بالفساد الموجهة ضد -٦٤٦
ومع تطور األوضاع، بدأ العديد من المتظاهرين في المطالبة بتغيير النظام الحكام  ،رئيس الوزراء

ضه من الدول ، وهو هتاف تم اقترا"الشعب يريد إسقاط النظام"في البحرين، ثم أخذ الهتاف 
تدريجيًا إلى أن أصبح من الشعارات والذي انتشر شهدت أحداث مماثلة، التي العربية األخرى 

 .نو التي يهتف بها المتظاهر 
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التي رددها العديد من البحرينيين مطابق في " إسقاط النظام"لم يكن معنى ومغزى عبارة هذا و  -٦٤٧
النسبة للعديد من الجماعات السياسية فب. فحواه مع مضمون ما نودي به في بلدان عربية أخرى

يعني تأسيس نظام جمهوري في البحرين أو عزل " إسقاط النظام"المعارضة، ومنها الوفاق، لم يكن 
أسرة آل خليفة الحاكمة من الحكم، بل إنها فسرت إسقاط النظام على أنه دعوة الستقالة رئيس 

وري يضمن تعيين رئيس وزراء منتخب يتبع ذلك بإصالح دست ، على أنالوزراء ومجلس الوزراء
 .وحكومة منتخبة ولها صالحيات ومسئولة أمام السلطة التشريعية

وكان من السمات البارزة أيضًا في المظاهرات التي وقعت بعد إعادة فتح دوار مجلس التعاون   -٦٤٨
فبراير، توسع نطاق االحتجاجات لتمتد إلى مواقع أخرى مهمة في المنامة،  ١٩الخليجي في 

بدءًا من تنظيم مسيرات حاشدة في الشوارع الرئيسية المؤدية إلى دوار مجلس التعاون الخليجي، 
فبراير، كما امتدت التظاهرات أيضًا إلى أماكن أخرى مثل مبنى  ٢٢في " مسيرة الشهداء"وكذلك 

 .لماليمجلس الوزراء، ووزارات الداخلية واإلعالم والتربية والتعليم، والحقا في مرفأ البحرين ا

وقد كان لمشاركة الطلبة من مرحلتي التعليم االعدادي والثانوي والجامعي أثر كبير على األحداث  -٦٤٩
أنه كان يؤدي الرتفاع أعداد المتظاهرين بشكل كبير حيث كان .. أوالً : لعدد من األسباب هي

ة من يخرج اآلالف من الطلبة في المسيرات التي عادة ما كانت من مدارسهم في ساعات مبكر 
أدت إلى توسيع النطاق الجغرافي للتظاهرات في البحرين لخروج الطلبة من .. الصباح، ثانياً 

أدى اشتراك الطلبة في حركات االحتجاج إلى إثارة المخاوف .. مختلف المدارس للمشاركة، ثالثاً 
ون بين األهالي والعائالت على سالمتهم ألنه كان يهدد بالمواجهات بين الطالب الذين يحمل

وجهات نظر سياسية مختلفة وهو ما أدى إلى االشتباكات التي وقعت في جامعة البحرين في 
وهو ما ساهم بدوره بشكل كبير في زيادة الشعور بانعدام األمن في  مارس ١٣و ١٠يومي 
 .البحرين

ن إال أنه وعلى الرغم من ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين وقيامهم بتوسيع أماكن تجمعاتهم إال أ  -٦٥٠
أفراد الشرطة قدرًا كبيرًا من ضبط  مارسومن جانبهم، . التظاهرات ظلت تتسم بالطبيعة السلمية

فبراير،حيث لم تسجل  ١٩النفس منذ إعادة فتح دوار مجلس التعاون الخليجي للمتظاهرين يوم 
تي  ثمة مواجهات مع المتظاهرين بما فيها المظاهرات التي كانت في بعض المرافق الحكومية أو ال

كانت في طرق الوصول لدوار مجلس التعاون الخليجي، وذلك على الرغم من عدم حصول 
حيث تم التغاضي عن المسيرات السلمية من جانب  ،المتظاهرين على تصريح بتلك التظاهرات

 .الحكومة
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ساهمت سلسلة من األحداث في تغيير طبيعة االحتجاجات وهو ما أدى  مارسوفي بداية شهر   -٦٥١
كومة تدابير حازمة إلنهاء المظاهرات، وكانت أولى تلك األحداث هي االشتباكات التخاذ الح

حيث كانت أول حالة لمواجهات كبيرة بين أبناء  مارس ٣التي وقعت في مدينة حمد يوم 
عندما تم  مارس ٧وقد زادت حدة التوتر الطائفي في . الطائفتين الشيعية والسنية في البحرين

النترنت ومواقع التواصل االجتماعي مثل تويتر والفيسبوك ضد امرأة سنية تداول التهديدات على ا
أصابت أحد المتظاهرين في مرفأ البحرين المالي ألنها غادرت المنطقة بعد أن تم استيقاف 

وردًا على تلك التهديدات باالنتقام منها تجمع . سيارتها من قبل المتظاهرين وتعرضها للمضايقة
وغيرها إلى الشعور بأن الحوادث هذه وقد أدت . السنة أمام منزلها لحمايتهاعدد كبير من الرجال 

يدافعوا عن أنفسهم من  أن الحكومة لم تعد قادرة على توفير الحماية وأنه يتعين على البحرينيين
وزاد هذا الشعور بانعدام األمن بقيام . خالل تشكيل لجان شعبية ونقاط تفتيش في كل حي

ين المسلحين بمهاجمة العمال األجانب والمنازل وتدمير الممتلكات مجموعات من المخرب
 .الخاصة في مختلف األحياء، وهو ما جعل االحتجاجات تبدو وكانها قد أخذت منحى آخر

 مارس ٧كما أعلنت ثالثة من الجماعات المعارضة عن تشكيل التحالف من أجل الجمهورية في  -٦٥٢
ي البحرين، وهو ما أدى إلى تزايد المخاوف لدى البعض بدعوتها إلى إقامة جمهورية ديمقراطية ف

وكذلك أدت . من أبناء الطائفة السنية من حركات االحتجاج التي تتبنى مواقف طائفية أو أصولية
في مدرسة سار الثانوية للبنات وأعمال العنف التي  مارس ١٠االشتباكات التي وقعت بتاريخ 

إلى تزايد االنطباع بأن حركات االحتجاج لم تعد  مارس ١٣وقعت في جامعة البحرين بتاريخ 
وتجدر اإلشارة إلى أن بعض الجمعيات السياسية المعارضة ادعت أن هذه األحداث . سلمية

وخاصة االشتباكات التي وقعت بالجامعة كانت مدبرة من جانب الحكومة أو على األقل تغاضت 
عاءات، وإن كان من المؤكد أن الشعور عنها، واللجنة لم تكن قادرة على التحقق من هذه االد

بالخوف والشعور بغياب األمن واالستقرار الذي نشأ لدى بعض البحرينيين وكثير من السنة كان 
 .زداد بشكل ملحوظابسبب هذه األحداث قد 

إلى منطقة الرفاع  ٢٠١١ مارس ١١وقد زاد من تفاقم الوضع المسيرة التي نظمت في تاريخ  -٦٥٣
ملكي على الرغم من أن جمعيات المعارضة الرئيسية بما فيها الوفاق لم حيث يقع الديوان ال

تشارك في هذه المسيرة بل إنها نظمت مظاهرة أخرى موازية في المناطق القريبة من دوار مجلس 
ومن األروقة الحكومية من وقد أدت المسيرة التي نظمت إلى الرفاع بالكثير . التعاون الخليجي

ناعة مفادها أن مطالب المتظاهرين أصبحت راديكالية، وهو ما يعني صعوبة الطائفة السنية إلى ق
 .التوصل لحل وسط مع المتظاهرين
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المتظاهرون عندما قام  ٢٠١١ مارس ١٣وكانت نقطة التحول النهائية في الصباح الباكر من يوم  -٦٥٤
هذا  وقد تزامن. في مرفأ البحرين المالي بقطع حركة المرور على طول طريق الملك فيصل

التصعيد من قبل المتظاهرين مع فشل المحادثات بين ولي العهد وجمعيات المعارضة، حيث 
أدت هذه التطورات وتزايد تدهور الحالة األمنية في البحرين بالحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعالة 

 ١٤ا من وصول قوات دول مجلس التعاون الخليجي في بدءً  ،إلنهاء المظاهرات واستعادة النظام
واإلخالء الثاني لدوار مجلس التعاون الخليجي  مارس ١٥وإعالن حالة السالمة الوطنية في  مارس
 .مارس ١٦يوم 

 :٢٠١١ ومارسسياسة الحكومة خالل أحداث فبراير ) ب
 ٢٠١١ مارس ٣١فبراير و  ١٤تتبعها الحكومة البحرينية في الفترة بين اتطورت السياسة التي  -٦٥٥

المرحلة  ، حيث بدأتللتعامل مع األوضاع في البالد على ثالث مراحلواإلجراءات التي اتخذتها 
فبراير عندما أعيد فتح دوار  ١٩فبراير وامتدت إلى يوم  ١٤األولى باندالع التظاهرات يوم 

 مارس ١٤فبراير حتى  ١٩أما المرحلة الثانية فتمتد من . مجلس التعاون الخليجي للمتظاهرين
المرحلة الثالثة واستغرقت . لتعاون الخليجي إلى البحرينعندما وصلت قوات دول مجلس ا

 .٢٠١١ مارس ٣١مارس إلى  ١٤واألخيرة الفترة من 

فبراير وانتهت مع إعادة فتح  ١٤بدأت المرحلة األولى مع اندالع المظاهرات في صباح يوم  -٦٥٦
ترة كانت وخالل تلك الف. فبراير بمبادرة سمو ولي العهد ١٩دوار مجلس التعاون الخليجي يوم 

الحكومة قد اتبعت سياسة تتأسس على مواجهة المتظاهرين أمنيًا عن طريق نشر أعداد كبيرة من 
وحدات قوات األمن العام للتعامل مع المتظاهرين وتفريقهم بالقوة وقد اتبعت قوات الشرطة 
 أسلوب تطويق المظاهرات داخل المدن والقرى ومنع خروجها من تلك األماكن وذلك الحتواء

 .المظاهرات داخل تلك المناطق

خاصة عندما تبدأ في  ،وكانت النتيجة الحتمية لذلك حدوث االشتباكات بين المتظاهرين والشرطة -٦٥٧
تفريق المتظاهرين، وعادة ما كانت تنتهي هذه المواجهات باستخدام الشرطة ألساليب مكافحة 

اص المطاطي وأحيانا طلقات الشغب مثل إطالق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرص
في الشوارع واألزقة الصغيرة في المتظاهرون وفي معظم الحاالت كان يتفرق . بنادق الشوزن

في بعض األحيان كان و . مالحقتهم من قبل أفراد الشرطةتتم أحيائهم حيث كان أحيانًا ما 
في بعض األحيان و . المتظاهرون يلقون الحجارة والقضبان المعدنية وأشياء أخرى على الشرطة

كان المتظاهرون يقومون بقطع الطرق بالحجارة واألشجار وحاويات القمامة وإشعالها األخرى  
 .أحياناً 
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 ١٤وأدت سياسة مواجهة المتظاهرين وتفريقهم بالقوة إلى حدوث حالتي وفاة األولي والثانية في  -٦٥٨
ين في االحتجاجات، فبراير، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد األشخاص المشارك ١٥و 

وتأجج غضب من شارك في جنازات هؤالء الضحايا من استخدام القوة ضد المتظاهرين بحيث 
 ١٥وبحلول . المطالب السياسية ت سقفتحولت مواكب الجنازة إلى مسيرات ومظاهرات رفع

اً فبراير كان دوار مجلس التعاون الخليجي قد أصبح بؤرة للمظاهرات وللمسيرات ومقصدًا رئيسي
 .المنامةمن  للمحتجين القادمين من أجزاء أخرى من القرى المجاورة و

الستعادة النظام مرة أخرى في البالد، قررت الحكومة إخالء دوار مجلس التعاون الخليجي من و  -٦٥٩
فبراير، وخالل تلك العملية قتل أربعة أشخاص من قبل الشرطة وهو ما  ١٧جميع المتظاهرين يوم 

ثم قامت الحكومة بنشر وحدات قوة الدفاع لتأمين دوار مجلس  .قتلى إلى ستةارتفع بعدد القتلى 
وفي اليوم التالي حاولت مجموعات   .التعاون الخليجي، وكذلك حرمان المتظاهرين الوصول إليه

وقد أصيب أثناء ذلك  .من المتظاهرين الدخول مرة أخرى إلى دوار مجلس التعاون الخليجي
وقد تسببت الوفيات الناتجة عن . قوة دفاع البحرين لقرب من حاجزشخص آخر بجروح قاتلة با

قوات الشرطة وتورط الجيش في إطالق النار على المدنيين في تفاقم الغضب العام تجاه 
 .الحكومة

وحيث أنه من خالل األدلة المتاحة وصورة تطور األحداث خالل تلك األيام ال يمكن أن تؤدي  -٦٦٠
ت إلى وحدات الشرطة باستخدام السالح بشكل قاتل ضد إلى الجزم بأن أوامر قد صدر 

استخدام  بشأن السادسالفصل  المبحث الثاني من في المتظاهرين، ومع ذلك وكما تم مناقشته
القوة من  تم استخدام اللجنة أنه قد وجدتفقد القوة من جانب أجهزة حكومة البحرين، 

وكان مرجع . الضرورة والتناسب أيّ مبدبطريقة ال تتفق مع  ضد المدنيين وحدات الشرطة جانب
، وفي يهاهذا، على األقل جزئيًا، لسوء تدريب هذه القوات، وضعف أنظمة السيطرة والقيادة عل

  .بعض األحيان، قلة عدد القوات مقارنة بعدد المتظاهرين

ساهمت المواجهة العنيفة للمتظاهرين وعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم في تأجيج الغضب وقد  -٦٦١
 .ي الشوارع، وتسبب في وقوع المزيد من التصادمات بين المتظاهرين والشرطةف

وفي هذه المرحلة وافق جاللة الملك على أن يتولى سمو ولي العهد مبادرة للحوار مع قادة  -٦٦٢
المتظاهرين والمعارضة بحثا عن حل تفاوضي حول اإلصالحات الدستورية واالجتماعية 

ة كان لولي العهد دور فعال في تأمين انسحاب قوة الدفاع من في األيام التاليو واالقتصادية، 
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وإعادة فتح دوار مجلس التعاون الخليجي أمام المتظاهرين وإطالق المناقشات  ،شوارع المنامة
  .مع المعارضة بشأن حل األزمة

وهكذا بدأت المرحلة الثانية والتي اتسمت بالتطور في سياسة الحكومة في التعامل مع األحداث  -٦٦٣
من التدابير الرامية إلى تهدئة الغضب  ي البحرين، وخالل هذه المرحلة اتخذت الحكومة عدداً ف

الشعبي، من خالل قيام سمو ولي العهد بالدخول في مفاوضات مع مجموعات من مختلف 
وكان من بين التدابير التي . األطياف السياسية في محاولة للتوصل إلى حل لالزمة المستمرة

وإقالة  ،مة منح المتظاهرين حق الوصول بحرية إلى دوار مجلس التعاون الخليجياتخذتها الحكو 
أربعة من الوزراء فضًال عن العفو عن أعداد كبيرة من األفراد المدانين في القضايا السياسية 

كما سمحت الحكومة أيضا . والسماح للقادة السياسيين في المنفى بالعودة إلى البحرين
ة قوات األمن العام لضبط النفس مارست في جميع أنحاء البحرين وضمان مبالمظاهرات والمسيرا

فبراير وحتى  ١٨وعدم تفريق هذه المظاهرات، حيث لم تسجل أي حالة وفاة خالل الفترة من 
 .٢٠١١ مارس ١٥

في ظل استمرار الجهود الرامية إلى إيجاد حل تفاوضي لألزمة في البحرين، إال أن جوانب أخرى  -٦٦٤
فعلى سبيل المثال أثارت وسائل اإلعالم . لحكومة قد أدت إلى تفاقم السخط العاممن سياسة ا

في  الحكومية، ال سيما تلفزيون البحرين الرسمي، انتقادات كثيرة بسبب ما اعتبره كثيرون انحيازاً 
 .تغطية األحداث الجارية وتعزيز الطائفية

ا كان أهمها المواجهات الطائفية، كان هناك عدد من التطورات الهامة ربم  ،وبمرور األسابيع -٦٦٥
واالنقطاع عن الدراسة في العديد من المدارس ومشاركة الطلبة في المسيرات السياسية، 
واالشتباكات العنيفة في جامعة البحرين، والهجمات ضد األجانب، وقطع الشوارع الرئيسية في 

من األحياء للدفاع ضد  المنامة، ووجود اللجان الشعبية ونقاط التفتيش األهلية في العديد
 .المخربين

كانت الحالة العامة لألمن والقانون والنظام في البحرين تدهورت   مارس ١٣و ١٢ يومي وبحلول -٦٦٦
وهو ما . بشكل ملحوظ، هذا باإلضافة إلى فشل المفاوضات السياسية بين ولي العهد والمعارضة

حيث طلبت . الحفاظ على األمناضطر الحكومة على اتخاذ الخطوات الالزمة الستعادة النظام و 
وتال . مارس ١٤والتي وصلت قواتها يوم  ،الحكومة المساعدة من دول مجلس التعاون الخليجي

 .بإعالن حالة السالمة الوطنية في البحرين ٢٠١١لسنة  ١٨صدور المرسوم الملكي رقم ذلك 
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ب، كما أنها لم هذا، ولم تشارك قوات مجلس التعاون الخليجي في أي عمليات لمكافحة الشغ
 .تشترك في أي مواجهات مع مدنيين

حيث أرسلت  ،وفي األسابيع التالية واجهت الحكومة بقوة جميع أشكال المظاهرات في البحرين -٦٦٧
كما تم نشر وحدات من قوة   ،قوات األمن العام في مختلف القرى واألحياء لتفريق المظاهرات

ار مجلس التعاون الخليجي ثم إزالته في وقت دفاع البحرين في وسط المنامة، حيث تم تطويق دو 
كما اعتقلت الحكومة العديد من القادة السياسيين لحركات االحتجاج ووضعت نقاط . الحق

تم اعتقال من يحتمل أن يكون قد شارك في المظاهرات أو و  .تفتيش في جميع أنحاء البحرين
عاملة في أقسام الشرطة تعاطف مع المتظاهرين، وتعرض العديد من المعتقلين لسوء الم

 .٢٠١١ مارس ٣١حتى على هذا النحو استمر الحال  حيث

المفاوضات السياسية بين صاحب السمو الملكي ولي العھد و الجمعيات ) جـ
 :السياسية

وإن اللجنة بغرض التوضيح تجد أنه المفيد تلخيص المواقف التي اتخذتها جميع األطراف المعنية  -٦٦٨
 .م بها ولي العهد، وتقديم لمحة موجزة عن أسباب فشل المفاوضاتفي تلك المبادرة التي قا

وحيث أن المقترحات التي تقدم بها سمو ولي العهد وفريقه التفاوضي قد استندت على   -٦٦٩
المناقشات التي جرت مع مجموعة واسعة من الجمعيات السياسية وكبار رجال األعمال 

، وقد ٢٠١١ مارس ١٢فبراير حتى  ١٦ والشخصيات االجتماعية والتي امتدت في الفترة من
 مارس ١٣ظهرت نتائج هذه المشاورات في التصريح الذي صدر من سمو ولي العهد في 

جل الوحدة الوطنية، والذي حدد المبادئ التي اقترحها أ، والذي وافق عليه التجمع من ٢٠١١
 :للحوار الوطني وهي

 .وجود برلمان يتمتع بسلطات كاملة  -أ 
 .الشعب حكومة تمثل إرادة  - ب 
 .التجنيس  -ج 
 .نزاهة تقسيم الدوائر اإلنتخابية  -د 
 .مكافحة الفساد  -ه 
 .حماية ملكية الدولة  - و 
 .عالج التوتر الطائفي  - ز 
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وبما يؤشر إلى جدية هذه المبادرة، اقترح سمو ولي العهد آلية من شأنها أن تكفل تنفيذ نتائج  -٦٧٠
، وحوت مارس ١٢المؤرخة  الحوار الوطني المقترح، وهذه اآللية هي التي تضمنتها مذكرة التفاهم

تصورًا بأن الحوار الوطني يجب أن يهدف إلى تعديل الدستور وأن هذه النتائج يجب أن تقدم 
 .الستفتاء شعبي للموافقة عليه

ففي المناقشات األولية بين  .أما قوى المعارضة، فقد تباينت مواقفها مع تطور حركة االحتجاجات -٦٧١
ارضة وخاصة جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية والتي مستشاري سمو ولي العهد وممثلي المع

قدمت مطالب شملت تعديل الدستور لمنح صالحيات أكبر لمجلس النواب وجعل الحكومة 
ولكن، مع تطور األوضاع في البحرين واكتساب حركة االحتجاج زخمًا، . مسئولة أمام البرلمان

وتحديدًا كان مطلب المعارضة  ،يةأعادت المعارضة النظر في في مواقفها ووضعت مطالب إضاف
الرئيسي انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة دستور البحرين، باإلضافة إلى أن المعارضة وضعت 

رئيس الوزراء والحكومة  صاحب السمو شروطًا مسبقة للدخول في حوار وطني تضمنت استقالة
موقفها مرة أخرى قامت المعارضة وخاصة جمعية الوفاق بتعديل  مارس ١٣وبحلول . بكاملها

برفض الدخول في حوار وطني لصالح انتخاب الجمعية التأسيسية التي يمكن من خاللها مناقشة 
جميع المسائل الدستورية والسياسية، وهو ما لم تقبله الحكومة وانتهت المفاوضات في نهاية 

 .المطاف

ني آنذاك قد قبلت، كان في تقدير اللجنة، أنه لو كانت مبادرة سمو ولي العهد إلجراء حوار وطو  -٦٧٢
  . اصالحات سياسية ودستورية في البحرينإلدخال سيفتح الباب ذلك 

كان للتردد الذي أبدته قوى المعارضة للموافقة على مبادرة سمو ولي العهد عدة أسباب، من وقد   -٦٧٣
 ،وخاصة جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية ،جمعيات المعارضة السياسية البعض من بينها أن
هذا، وقد . أنها قادرة على تحقيق مكاسب سياسية أكبر نظرا لزخم وقوة حركة االحتجاج اعتقدت
 مساورهتنه كانت أالمعارضة للجنة، ومن بينها جمعية الوفاق،  األعضاء من جمعيات ذكر بعض

الشكوك بشأن مدى استعداد البعض في النخبة الحاكمة وبعض األطراف السنية المحافظة لقبول 
كما يمكن إرجاع إحجام المعارضة وال . ذرية في نظام الحكم في البحرينأي تغيرات ج

سيما،جمعية الوفاق، عن إبرام االتفاق مع سمو ولي العهد والدخول في حوار وطني إال بشروط 
مسبقة مثل إقالة الحكومة وبدون مبادئ تتفق عليها سلفًا ومعايير وآليات التنفيذ أيضًا إلى انعدام 

السبب األكثر وضوحًا لهذا الغياب في الثقة هو ما وصفته  وكان. ي الحكومةثقة المعارضة ف
أطراف معارضة للجنة في مناسبات عديدة بأنه اإلحساس بالخيانة من قبل الحكومة والذي تولد 

كما أعربت تلك   .٢٠٠١في األشهر والسنوات التي أعقبت إقرار ميثاق العمل الوطني في عام 



٢٠١١سرد األحداث خالل شھري فبراير ومارس   
  

٢٢٤
 

عن اعتقادها بأن أغلب التعهدات اإلصالحات التي وردت في ميثاق القوى المعارضة للجنة 
مستندًا إلى وعود الحكومة السابقة التي لم " النقص في الثقة"وكان هذا  .العمل الوطني لم تطبق

تتحقق وهو ما يعد سببًا رئيسيًا في عدم حماسة المعارضة للمشاركة في الحوار وإصرارها على 
 .ولى صياغة الدستور كله ودراسة جميع القضايا السياسية األخرىانتخاب جمعية تأسيسية تت
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 تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
 

٢٢٧
 

 الوقائعملخص : أوالً 
 التسلسل الزمنى لألحداث

يقع مجمع السلمانية الطبى على مسافة اثنين كيلومتر تقريًبا من دوار مجلس التعاون فى حى  -٦٧٤
. كامل الخدمات الوحيد فى البحرين  العام لسلمانية بالعاصمة المنامة، وهو المستشفى الحكومىا

، وتقدر سعته االستيعابية بألف ومائتى ١٩٧٩تم افتتاح مجمع السلمانية الطبى فى عام ولقد 
، قام مجمع ٢٠٠٩وفى عام . )٢٦٨( مريض يومًيا ١٠٠٠إلى  ٩٠٠ويستقبل ما بين  )٢٦٧(سرير

كما .)٢٦٩(ممرًضا، فضًال عن غيرهم من الموظفين ١٧٧٥طبيًبا و ٧١٠الطبى بتوظيف السلمانية 
 .يضم مجمع السلمانية الطبى المشرحة الرئيسية فى البالد

فبراير، بناًء على تقارير  ١٤تم إعالن حالة الطوارئ من قبل إدارة مجمع السلمانية الطبى يوم وقد  -٦٧٥
ت واسعة ستجرى فى البحرين، وذلك تحسًبا وزارة الداخلية واالستخبارات بأن احتجاجا

وعادًة ما يتم . لإلصابات التى قد تنجم عن أى مواجهات محتملة بين قوات األمن والمتظاهرين
وقد أعلن مجمع . إعالن حالة الطوارئ تلك فى الفترات التى يُتوقع حدوث أزمات خاللها

وفي . ٢٠١١ مارس ١٦و ١٣ر، وفبراي ١٧و ١٥السلمانية الطبى كذلك حالة الطوارئ فى أيام 
أمام قسم  )٢٧٠(فبراير، بدأ المصابون فى التجمع فى ساحة انتظار السيارات ١٤مساء يوم 

على مشيمع بمجمع السلمانية / توفى السيد ٢٠:٤٥وبحلول الساعة . )٢٧١( الطوارئ بالمجمع
. )٢٧٢(الطبى بسبب جروح ناتجة عن طلقات شوزن أصيب بها فى وقت سابق خالل االحتجاجات

صحفيون دخلوا  ، كان من بينهموقد تجمع عدة مئات من األفراد عند مجمع السلمانية الطبى
كما ُأجريت مقابالت صحفية مع . غرفة اإلنعاش بقسم الطوارئ والتقطوا صورًا للحاالت المصابة

ووفًقا لسجالت وزارة . كما ُسمعت هتافات مناهضة للحكومة. أسرة المتوفى وأفراد آخرين
مريًضا بمجمع السلمانية الطبى، كان من بينهم أربع  ١١٧حالة طارئة و ٢٦ة، تم استقبال الصح

  . )٢٧٣(حاالت ذات صلة باالحتجاجات

                                                            
http://www.scdbh.net/vb/archive/index.php/t-، )٢٠١٠فربايـر  ١٦(، صـحيفة الوسـط البحرينيـة "السـلمانية"ر آليات لتقليص قوائم انتظـا ٢٦٧

10150.html  ٢٠١١نوفمرب  ٣متت زيارة املوقع بتاريخ.  

، )٢٠٠٨أكتـــــــــــــــــــــــــوبر  ٣٠(، صـــــــــــــــــــــــــحيفة الوســـــــــــــــــــــــــط البحرينيـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــريض يومًيـــــــــــــــــــــــــا ٩٠٠ يســـــــــــــــــــــــــتقبل" قســـــــــــــــــــــــــم طـــــــــــــــــــــــــوارئ جممـــــــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــــــلمانية" ٢٦٨
www.alwasatnews.com/2246/news/read/21484/1.html  ٢٠١١نوفمرب  ٣متت زيارة املوقع بتاريخ.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة،  ٢٦٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ http://www.moh.gov.bh/PDF/Publications/Statistics/HS2009/PDF/CH01-وزارة الصـــــــــــــــــــــــــــ
summary_2009.pdf ٢٠١١نوفمرب  ٣، متت زيارة املوقع بتاريخ ١٠، ص.  

الســـلمانية الطـــىب تشـــري إىل التجمعـــات بســـاحة انتظـــار الســـيارات املواجهـــة لقســـم  مـــا مل يـــتم اإلشـــارة إىل خـــالف ذلـــك، فـــإن أى إشـــارة تاليـــة للتجمعـــات عنـــد جممـــع ٢٧٠
  .الطوارئ

  .٢٠١١لسنة  ١٩١ىف القضية رقم  ٢إفادة الشاهد رقم  ٢٧١

  .٧بوزارة الداخلية ص  ٢٠١١سجّل األحداث عن شهرى فرباير ومارس  ٢٧٢

مـريض "يشـري مصـطلح ". ٢٠١١مـارس  ٢٢فربايـر و ١٤مع السلمانية الطىب خالل الفرتة مـن إحصائيات جم"ملف مقدم إىل اللجنة من جممع السلمانية الطىب بعنوان  ٢٧٣
  .٢٠١١إىل كل مريض كانت إصابته متصلة بأحداث شهرى فرباير ومارس " طوارئ
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٢٢٨
 

. )٢٧٤(، تجمع عدة مئات من األفراد عند مجمع السلمانية الطبى٢٠١١ فبراير ١٥وفى يوم  -٦٧٦
فص، ووقعت على المشيمع من المجمع الطبى وحتى مقبرة جدح/ تحرك موكب جنازة السيدو 

تجمعت حشود عند المجمع الطبى وسمعت و . اشتباكات بين قوات الشرطة وأفراد الموكب
وفى الظهيرة، توجه األفراد الذين كانوا يشاركون فى مسيرة . هتافات مناهضة للحكومة مرة أخرى

وتم إقامة . مقبرة جدحفص إلى دوار مجلس التعاون، الذى سيطر عليه المحتجون فى فترة قصيرة
عاملون بمجمع السلمانية الطبى هم الوكان . فبراير ١٥خيمة طبية بدوار مجلس التعاون يوم 
حالة  ٣٥ووفًقا لسجالت وزارة الصحة، تم استقبال . القائمون على إدارة تلك الخيمة الطبية

فبراير، من بينهم سبع حاالت ذات صلة  ١٥مريًضا بمجمع السلمانية الطبى يوم  ٩٧وطارئة 
 .)٢٧٥(جاتباالحتجا

، تجمعت حشود عند مجمع السلمانية الطبى وساروا نحو مقبرة أم ٢٠١١ فبراير ١٦وفى  -٦٧٧
وفًقا لسجالت وزارة الصحة، تم استقبال سبع حاالت و . فاضل المتروك/ الحصم فى جنازة السيد

فبراير، من بينهم حالتان متصلتان  ١٦مريًضا بمجمع السلمانية الطبى يوم  ١٣٣طارئة و
 .)٢٧٦(اتباالحتجاج

، بدأت قوات األمن أول عملية لفض االعتصام ٢٠١١ فبراير ١٧صباح من وفى وقت مبكر  -٦٧٨
وقامت قوات الشرطة بإزالة الخيمة الطبية التى كانت قد أقيمت فى وقت . بدوار مجلس التعاون

توجه مئات من المتظاهرين واألشخاص الذين أصيبوا أثناء فض االعتصام إلى و . سابق بالدوار
وقد منعت وزارة الصحة سيارات . السلمانية الطبى ورددوا شعارات مناهضة للحكومةمجمع 

اإلسعاف من التوجه إلى الدوار، وذلك لألسباب التي سوف يتم دراستها الحقا في هذا 
تجمع المتظاهرون وأفراد عائالت المصابين خارج المجمع وحاولت مجموعة من و . )٢٧٧(الفصل

ار لكن قوات األمن لم تمكنهم من ذلك، األمر الذى أسفر عن المتظاهرين العودة إلى الدو 
ووقعت مظاهرة عفوية فى ساحة . )٢٧٨(سقوط العديد من الضحايا ومقتل اثنين من المتظاهرين

وقد انتقد . انتظار السيارات بالمجمع بمشاركة بعض العاملين فى المجال الطبى واألطباء
 .)٢٧٩(الحقا في هذا الفصلالمتظاهرون وزير الصحة، على النحو المفصل 

                                                            
  .٩بوزارة الداخلية ص  ٢٠١١سجل األحداث عن شهرى فرباير ومارس  ٢٧٤

  ".٢٠١١مارس  ٢٢فرباير و ١٤إحصائيات جممع السلمانية الطىب خالل الفرتة بني "وان ملف مقدم إىل اللجنة من جممع السلمانية الطىب بعن ٢٧٥

  ".٢٠١١مارس  ٢٢فرباير و ١٤إحصائيات جممع السلمانية الطىب خالل الفرتة بني  "ملف مقدم إىل اللجنة من جممع السلمانية الطىب بعنوان  ٢٧٦

فربايــر  ١٤إحصــائيات جممــع الســلمانية الطــىب خــالل الفــرتة بــني "ىل اللجنــة مــن جممــع الســلمانية الطــىب بعنــوان ىف امللــف املقــدم إ" ٢٠١١تقريــر الكــوارث فربايــر "انظــر  ٢٧٧
  ".٢٠١١مارس  ٢٢و

  . 20بوزارة الداخلية ص  ٢٠١١سجل األحداث عن شهرى فرباير ومارس  ٢٧٨

  مع عدد من أفراد الطاقم الطيب املتهمني ٢٠١١أغسطس  ٢؛ مقابلة اللجنة ىف ٢٠١١لسنة  ١٩١ىف القضية رقم  ٢شهادة الشاهد رقم  ٢٧٩
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ومنع " المتظاهرين السلميين"أصدرت جمعية األطباء البحرينية بيانًا يدين استخدام العنف ضد  -٦٧٩
وفى ". األمر الذى نتج عنه أيًضا إصابة أعضاء الفريق الطبى" ،الطواقم الطبية من القيام بواجباتها

إلى إقالة وزير الصحة بسبب  الظهيرة، خرجت مسيرة نظمها العاملون فى المجال الطبى دعت
وقد حاول المتظاهرون إعادة . )٢٨٠(فشله فى منع االعتداءات على العاملين فى المجال الطبى

السيطرة على دوار مجلس التعاون إال أن قوات الشرطة واجهتهم وأصيب عدد منهم ونقلوا إلى 
 .وفى ذات الوقت استمرت التجمعات عند المجمع. مجمع السلمانية الطبى

ظهر وزير الصحة الدكتور فيصل الحمر على شاشة التليفزيون البحرينى فى ذات الليلة، مصرًحا  -٦٨٠
. بأن الوضع عند مجمع السلمانية الطبى كان هادئًا ومنتظًما، وأنه كانت هناك سبع إصابات طفيفة

ان فيه وقد أصدرت جمعية األطباء البحرينية وجمعية أطباء الفم واألسنان البحرينية بيانًا تدين
، وأعلنتا أنه سيتم تشكيل لجنة لتوثيق حاالت "المتظاهرين السلميين"استخدام العنف ضد 

وانتقدت . المصابين والجرائم المزعوم ارتكابها ضد األطباء والعاملين فى المجال الطبى
الجمعيتان وزير الصحة بسبب تصريحه غير الدقيق بخصوص عدد اإلصابات وطالبوا 

وأظهرت السجالت أنه تم . )٢٨٢(شخًصا عند المجمع ٢٥٠٠جمع نحو وت. )٢٨١(باستقالته
حالة  ٤١من بينهم  ٢٠١١ فبراير ١٧مريًضا بالمجمع يوم  ٨٩حالة طارئة و ١٣١استقبال 

 .)٢٨٣(ذات صلة باالحتجاجات

مريًضا بمجمع السلمانية الطبى  ٦٦حالة طارئة و ٦١كما ُتشير السجالت إلى أنه تم استقبال  -٦٨١
 .)٢٨٤(حالة ذات صلة باالحتجاجات ١١، من بينهم ٢٠١١فبراير  ١٨يوم 

وقد كان من بين . ٢٠١١ فبراير ١٩واصل المحتشدون تواجدهم بمجمع السلمانية الطبى يوم  -٦٨٢
المحتشدين العديد من العاملين فى وسائل اإلعالم، الذين كان مسموًحا لهم الوصول بسهولة 

أجروا مقابالت صحفية بُحرية طوال لقسم الطوارئ والتقطوا تسجيالت لوصول المصابين و 
تم إقامة و . توجه المتظاهرون نحو الدوار وانضمت إليهم مجموعة من الكوادر الطبية. الوقت

خيمة طبية جديدة بالدوار، وقام على تشغيلها أطباء وآخرون من العاملين فى المجال الطبى، كثير 

                                                            
  .٢٠١١سجل األحداث عن شهرى فرباير ومارس  ٢٨٠

ـــــــــــــاىن  ٢٨١ ـــــــــــــان الث ـــــــــــــة): ٢(البي ـــــــــــــاء الفـــــــــــــم واألســـــــــــــنان البحريني ـــــــــــــة أطب ـــــــــــــة ومجعي ـــــــــــــاء البحريني ـــــــــــــة األطب ـــــــــــــة مجعي ـــــــــــــر  ١٩(، صـــــــــــــحيفة الوســـــــــــــط البحريني ، )٢٠١١فرباي
http://www.alwasatnews.com/3088/news/read/528059/1.html  ٢٠١١نوفمرب  ٣متت زيارة املوقع بتاريخ .  

  .٢٠بوزارة الداخلية ص  ٢٠١١سجل األحداث عن شهرى فرباير ومارس  ٢٨٢

  ".٢٠١١مارس  ٢٢فرباير و ١٤لطىب خالل الفرتة بني إحصائيات جممع السلمانية ا"ملف مقدم إىل اللجنة من جممع السلمانية الطىب بعنوان  ٢٨٣

  ".٢٠١١مارس  ٢٢فرباير و ١٤إحصائيات جممع السلمانية الطىب خالل الفرتة بني "ملف مقدم إىل اللجنة من جممع السلمانية الطىب بعنوان  ٢٨٤



 األحداث عند مجمع السلمانية الطبي
 

٢٣٠
 

وُتشير سجالت . من من الدواروانسحبت قوات األ. منهم كان يعمل بمجمع السلمانية الطبى
مريًضا كان من  ٤٤حالة طارئة بقسم الطوارئ و ٦٤المجمع إلى أنُه تم فى ذلك اليوم استقبال 
 ١٤كما تظهر السجالت الرسمية للفترة من . )٢٨٥(بينهم حالة واحدة ذات صلة باالحتجاجات

لة إصابة باألنسجة حا ١٠٣حالة استنشاق للغاز، و ١١٤أنه كانت هناك  ٢٠١١ فبراير ١٩إلى 
 ٥٣العضلى، وحالة إصابة واحدة بطلق نارى، و –حالة إصابة بالهيكل العظمى  ١١الرخوة، و

 .)٢٨٦(حالة ٣٠٩حالة أخرى ليصل اإلجمالى إلى  ٢٧حالة إصابة بأعيرة نارية و

فبراير، خرجت مسيرة نظمها العاملون فى المجال الطبى تضم عدة مئات من األشـخاص  ٢٠وفى  -٦٨٣
وفــى ذات الليلــة تــم أُقيمــت ثــالث خيــام . )٢٨٧(الســلمانية الطبــى وتوجهــت إلــى الــدوار مــن مجمــع

ومنصـــــة إللقـــــاء الخطـــــب فـــــى ســـــاحة انتظـــــار الســـــيارات بـــــالمجمع أمـــــام مـــــدخل قســـــم الطـــــوارئ 
  .)٢٨٨(مباشرةً 

، تم إعالن تغيير وزارى تضمن استبدال الدكتور نزار البحارنة بوزير ٢٠١١ فبراير ٢٦وفى  -٦٨٤
استمر المتظاهرون فى ساحة انتظار السيارات بالمجمع و . دكتور فيصل الحمرالصحة السابق ال

 .الطبى وأقاموا خياًما ومنصة

حالة طارئة  ١٧٣، استقبل مجمع السلمانية الطبى ومراكز طبية أخرى ٢٠١١ مارس ١١وفى  -٦٨٥
مريًضا تضمنت خمس حاالت من بين المتظاهرين المصابين وأنصار الحكومة فى مختلف  ٧٣و

  . ء البحرينأنحا

، تم إغالق جسر الملك فيصل من قبل المتظاهرين، ولكن قوات األمن ٢٠١١ مارس ١٣فى  -٦٨٦
و ُأرسل المصابون إلى مجمع السلمانية  )٢٨٩(قامت بإخالء الجسر من المتظاهرين فيما بعد،

وقعت اشتباكات فى جامعة البحرين بين متظاهرين مؤيدين للحكومة وآخرين  كما. الطبى
ا، وقد أرسل الكثير من المصابين فى تلك االشتباكات إلى مجمع السلمانية معارضين له

وفى أنحاء أخرى من البالد، وقعت اشتباكات بين متظاهرين وأجانب مقيمين فى  .)٢٩٠(الطبى
وتظهر  ،رسل بعض المصابين فى تلك االشتباكات إلى مجمع السلمانية الطبىوقد أُ . البحرين

                                                            
  ".٢٠١١مارس  ٢٢فرباير و ١٤خالل الفرتة بني  إحصائيات جممع السلمانية الطىب"ملف مقدم إىل اللجنة من جممع السلمانية الطىب بعنوان  ٢٨٥

  ".٢٠١١ارس  ٢٢فرباير و ١٤إحصائيات جممع السلمانية الطىب خالل الفرتة بني "ملف مقدم إىل اللجنة من جممع السلمانية الطىب بعنوان  ٢٨٦

  .٢٧بوزارة الداخلية ص  ٢٠١١سجل األحداث عن شهرى فرباير ومارس  ٢٨٧

  .٣١بوزارة الداخلية ص  ٢٠١١ير ومارس سجل األحداث عن شهرى فربا ٢٨٨

  .١١٦بوزارة الداخلية ص  ٢٠١١سجل األحداث عن شهرى فرباير ومارس  ٢٨٩

  .١٢٠بوزارة الداخلية ص  ٢٠١١سجل األحداث عن شهرى فرباير ومارس  ٢٩٠



 تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
 

٢٣١
 

 ااألجانب المصابين يصلون إلى مجمع السلمانية الطبى وهم مقيدو اللقطات المصورة بعض هؤالء 
وفيما يبدو يدفعونهم ويسحبونهم إلى  ،اليدين، وترافقهم الطواقم الطبية من سيارات اإلسعاف

حالة طارئة  ١٠٧٤وفًقا لسجالت مجمع السلمانية الطبى، تم استقبال و  )٢٩١(.قسم الطوارئ
  .)٢٩٢( حالة ذات صلة باالحتجاجات ٤٠من بينهم  ارسم ١٣مريًضا يوم  ١٠٥بقسم الطوارئ و

 ٧١حالة طارئة و ٥٤، أيًضا، ووفًقا لسجالت وزارة الصحة تم استقبال ٢٠١١ مارس ١٤فى  -٦٨٧
  .)٢٩٣( مريًضا بمجمع السلمانية الطبى، من بينهم ثمان حاالت ذات صلة بالمظاهرات

" حالة السالمة الوطنية" حمد بن سلمان آل خليفة الملكجاللة ، أعلن ٢٠١١ مارس ١٥فى  -٦٨٨
تم إجراء عمليات أمنية فى أجزاء مختلفة من البالد، وخاصة فى منطقة و . لمدة ثالث أشهر

وقد تم إرسال العديد من المصابين خالل تلك العمليات األمنية إلى مجمع السلمانية  )٢٩٤(.سترة
ا بمجمع مريضً  ١٣٩حالة طارئة و ٣٥وفًقا لسجالت وزارة الصحة، تم استقبال . الطبى

  .)٢٩٥( حالة ذات صلة باالحتجاجات ٧١، من بينهم في هذا اليومالسلمانية الطبى 
تم إرسال . ، بدأت قوات األمن عملية اإلخالء الثانية لدوار مجلس التعاون٢٠١١ مارس ١٦فى  -٦٨٩

كما بدأت قوات جيش الدفاع البحرينى عملية  . الكثير من المصابين إلى مجمع السلمانية الطبى
 ٣٧حالة حرجة و ٨٩المجمع الذى استقبل فى ذلك اليوم  فها استعادة السيطرة علىكان هد

  .)٢٩٦( حالة ذات صلة باالحتجاجات ٢٢مريًضا كان من بينهم 
، عندما تم إخالء مجمع السلمانية الطبى من قبل حكومة البحرين، ٢٠١١ مارس ١٦حتى  -٦٩٠

شخص وقد استخدم  ٣٠٠٠إلى  ٥٠تراوحت أعداد المتظاهرين عند المجمع ما بين و 
كما استمرت . المتظاهرون الخيام الثالثة والمنصة إللقاء الخطب السياسية خالل تلك الفترة

الخيمة الطبية بدوار مجلس التعاون فى العمل حتى إخالء الدوار للمرة الثانية من قبل قوات 
شكل دورى كما خرجت المسيرات التى تضم العاملين فى المجال الطبى ب. مارس ١٦األمن فى 

  .بعد ساعات العمل

                                                            
متـت زيــارة  http://www.youtube.com/user/TrueBahrainTube?blend=4&ob=5#p/u/0/nDIU1IYKNiIموقـع يوتيــوب  ٢٩١

  .٢٠١١نوفمرب  ٣املوقع 

  ".٢٠١١مارس  ٢٢فرباير و ١٤إحصائيات جممع السلمانية الطىب خالل الفرتة بني "ملف مقدم إىل اللجنة من جممع السلمانية الطىب بعنوان  ٢٩٢

  ".٢٠١١مارس  ٢٢فرباير و ١٤إحصائيات جممع السلمانية الطىب خالل الفرتة بني "قدم إىل اللجنة من جممع السلمانية الطىب بعنوان ملف م ٢٩٣

  .١٦٠-١٤٤بوزارة الداخلية ص  ٢٠١١سجل األحداث عن شهرى فرباير ومارس  ٢٩٤

  ".٢٠١١مارس  ٢٢فرباير و ١٤سلمانية الطىب خالل الفرتة ن يب إحصائيات جممع ال"ملف مقدم إىل اللجنة من جممع السلمانية الطىب بعنوان  ٢٩٥

  ".٢٠١١مارس  ٢٢فرباير و ١٤إحصائيات جممع السلمانية الطىب خالل الفرتة بني "ملف مقدم إىل اللجنة من جممع السلمانية الطىب بعنوان  ٢٩٦



 األحداث عند مجمع السلمانية الطبي
 

٢٣٢
 

وقد تم اعتقال العديد من العاملين فى . ٢٠١١ مارس ١٧استمرت العمليات األمنية حتى  -٦٩١
وقد ظهرت تقارير عن احتجاز أفراد مصابين، وبالتحديد بالطابق . واحتجازهم المجال الطبى

حالة طارئة وفًقا لسجالت وزارة الصحة، تم استقبال و . السادس من مجمع السلمانية الطبى
  .، من بينهم حالة واحدة ذات صلة باالحتجاجاتمارس ١٧مريًضا بالمجمع يوم  ٣١واحدة و

مريًضا بمجمع السلمانية الطبى خالل  ٣٣٢٨حالة طارئة و ٢٠٣٤وبشكل إجمالى، تم استقبال  -٦٩٢
حالة ذات صلة  ٢٢٦، من بينهم ٢٠١١ مارس ١٧فبراير و ١٤الفترة ما بين 
 ١٤توفى ثمانية أشخاص بمجمع السلمانية الطبى خالل الفترة ما بين وقد  )٢٩٧(.باالحتجاجات

جراء إصابات ناتجة عن االحتجاجات التى وقعت فى البحرين فى ذلك  مارس ١٧فبراير و
مريًضا بالمجمع  ٥١٨حالة طارئة و ١٤٣٧وفًقا لتقارير وزارة الصحة، تم استقبال و  )٢٩٨(.الوقت

ولم  .)٢٩٩( حالة ذات صلة باالحتجاجات ١٤٧ن بينهم ، ممارس ١٦و ١١خالل الفترة ما بين 
  .٢٠١١ مارس ٢٤إلى  ٢١من تقدم وزارة الصحة معلومات مماثلة عن الفترة 

، صدر مرسوم ملكى بتعيين الدكتورة فاطمة البلوشى لتكون القائمة ٢٠١١ مارس ٢٣وفى  -٦٩٣
  .)٣٠٠( بأعمال وزير الصحة بدًال من الدكتور نزار البحارنة

طبيًبا بخصوص  ٦٤، تم احتجاز أو اتهام إجمالى ٢٠١١ونهاية مايو  مارس ١٦بين فى الفترة ما  -٦٩٤
 ٦٢من بين هؤالء األشخاص، تم احتجاز . فى البحرين ٢٠١١ ومارسأحداث شهرى فبراير 

ومن مجموع األربعة . ، فى حين ال يزال اثنان منهم هاربين حتى اآلنمكان غير معلومشخًصا فى 
شخًصا فيما بعد دون توجيه أى اتهام له، بينما تمت إحالة  ١٣بيل وستين شخًصا، تم إخالء س

  .وقد تمت إدانة ثالثة أشخاص ويقضون عقوبات السجن. شخًصا للمحاكمة ٥١
تم توجيه االتهام إلى  حيث. طبيًبا أمام محكمة السالمة الوطنية ٤٨، َمَثَل ٢٠١١يونيو  ٦فى  -٦٩٥

) ٢٠١١لسنة  ١٩١القضية رقم (ارتكاب جنح طبيًبا و بعض العاملين فى المجال الطبى ب ٢٨
 .)٣٠١( )٢٠١١لسنة  ٢٨٢القضية رقم (آخرين بارتكاب جنايات  ٢٠كما تم توجيه االتهام إلى 

                                                            
  ".٢٠١١مارس  ٢٢فرباير و ١٤انية الطىب خالل الفرتة بني إحصائيات جممع السلم"ملف مقدم إىل اللجنة من جممع السلمانية الطىب بعنوان  ٢٩٧

انظـــر امللـــف املقـــدم إىل ). ١(مـــارس  ١٩؛ و)١(مـــارس  ١٦؛ )١(فربايـــر  ٢١؛ )٣(فربايـــر  ١٧؛ )١(فربايـــر  ١٥؛ )١(فربايـــر  ١٤: حـــدثت وفيـــات ىف التـــواريخ التاليـــة ٢٩٨
، والـذى يتضـمن شـهادات وفـاة رمسيـة "٢٠١١مـارس  ٢٢فربايـر و ١٤ية الطـىب خـالل الفـرتة بـني إحصـائيات جممـع السـلمان"اللجنة من جممع السلمانية الطـىب بعنـوان 

  .هلؤالء األفراد

  ".٢٠١١مارس  ٢٢فرباير و ١٤إحصائيات جممع السلمانية الطىب خالل الفرتة بني "ملف مقدم إىل اللجنة من جممع السلمانية الطىب بعنوان  ٢٩٩

ــــــــــــة جديــــــــــــدة ىف مرســــــــــــومني ٣٠٠ ــــــــــــات وزاري ــــــــــــة "للصــــــــــــحة"والبلوشــــــــــــى " لإلســــــــــــكان"احلمــــــــــــر : ملكيــــــــــــني تعيين ، )٢٠١١مــــــــــــارس  ٢٤(، صــــــــــــحيفة الوســــــــــــط البحريني
http://www.alwasatnews.com/3121/news/read/533865/1.html  ٢٠١١نوفمرب  ٣متت زيارة املوقع بتاريخ.  

اجلنح هى اجلرائم املعاقب عليها باحلبس ملـدة تقـل عـن ثـالث سـنوات . التمييز بني اجلنح واجلنايات ىف إطار القانون البحريىن إىل مقدار العقوبة عن جرمية معينةيستند  ٣٠١
امــات ارتكــاب اجلنايــات التال. واجلنايـات هــى اجلــرائم املعاقــب عليهــا بالســجن ملــدة ثــالث ســنوات أو أكثــر حيــازة األســلحة الناريــة والــذخائر ) أ: (يــةوقـد تضــمنت اال

الـرتويج لقلـب وتغيـري النظـام السياسـى يف الدولـة بـالقوة ) ت(حماولة احتالل مبىن عام بالقوة والتحكم ىف مداخله وخمارجه بقصد السـيطرة عليـه؛ ) ب(بدون ترخيص؛ 
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. ، تم إخالء سبيل األطباء المحتجزين فى انتظار إصدار أحكام نهائية٢٠١١ سبتمبر ٧وبجلسة 
شخًصا من  ٢٠ضية التى تضم سبتمبر صدر حكم محكمة السالمة الوطنية فى الق ٢٩وبجلسة 

الكوادر الطبية والمتهمين بارتكاب جنايات حيث انتهت المحكمة إلى إدانة جميع المتهمين، 
عاًما، بينما حكم  ١٥شخًصا بالسجن لمدة  ١٣حكم على : اآلتية بالعقوباتوقد حكم عليهم 

. سنوات ٥أشخاص بالسجن لمدة  ٥سنوات، بينما حكم على  ١٠على شخصين بالسجن لمدة 
ومع ذلك ال يزال هؤالء األشخاص طلقاء فى انتظار نتيجة استئناف الحكم أمام محكمة 

 أكتوبر ٢٣وجدير بالذكر أنه فى جلسة المحاكمة األولى يوم  .)٣٠٢( االستئناف العليا المدنية
، قام النائب العام بإسقاط بعض االتهامات ضد الكوادر الطبية السيما تلك المتعلقة ٢٠١١

  .من قانون العقوبات البحرينى ١٦٩و ١٦٨و ١٦٥واد بالم

تم تحويل كافة الجنح التى لم يتم الفصل فيها بعد  ٢٠١١لسنة  ٢٨وفًقا للمرسوم بقانون رقم و  -٦٩٦
لسنة  ١٩١من محكمة السالمة الوطنية إلى المحاكم الجنائية العادية، وال تزال القضية رقم 

همين بارتكاب جنح معروضة حالًيا أمام المحكمة من الكوادر الطبية المت ٢٨والتى تضم  ٢٠١١
  .لصغرى الجنائيةا

  االدعاءات
 ١٦فبراير وحتى  ١٤تشكل األحداث التى وقعت عند مجمع السلمانية الطبى خالل الفترة من  -٦٩٧

وتقع . األساس الدعاءات الحكومة البحرينية قبل بعض الكوادر الطبية بالمجمع ٢٠١١ مارس
  :ى اللجنة أن تحقق فيها فى الفئات التاليةاالدعاءات التى يتعين عل

  .إدارة مجمع السلمانية الطبى والسيطرة عليه  -أ 
  .نشر شائعات ومعلومات كاذبة  - ب 
  .تسهيل دخول وسائل اإلعالم إلى المجمع  -ج 
  .المسيرات والتجمعات غير المرخص بها التى قام بها الكادر الطبى  -د 
  التمييز على أساس العرق أو الطائفة؛   -ه 
  ستعمال غير القانونيين لألدوية واألدوات الطبية؛الحيازة واال  - و 

                                                                                                                                            
امـات ارتكـاب اجلـنح التاليـة. وباستخدام وسائل غري مشـروعة ـدف أو تسـعى إىل اإلضـرار بـاألمن ) أ(: وقـد تضـمنت اال نشـر تقـارير أو بيانـات أو شـائعات كاذبـة 

ترهيـب الـزمالء ) ت(أو وثـائق مـزورة تقـوض السـلم العـام أو تسـبب ضـررًا؛ /نشـر تقـارير غـري صـحيحة و) ب(العام وترويع السكان أو تسبب ضررًا للمصلحة العامة؛ 
ا؛ ) ث(ىف العمل حلملهم على عدم اتباع القانون؛    .ختريب املمتلكات احلكومية عمًدا) جـ(املشاركة يف جتمعات ألكثر من مخسة أشخاص غري مرخص 

 ومل يقــدما اســتئنافًا يوجــد اســتئناف للحكــم بالنســبة لثمانيــة عشــر مــن العشــرين شخًصــا مــن الطــاقم الطــىب املــدان حيــث إن اثنــني مــن هــؤالء املــدانني ال يــزاالن هــاربني ٣٠٢
  .للحكم
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  االحتجاز غير القانونى للمرضى؛  - ز 
  حيازة األسلحة النارية واألسلحة األخرى؛  -ح 
وتستند تقارير حكومة البحرين عن األحداث إلى محققى وزارة الداخلية الذين قاموا باستجواب  -٦٩٨

موجًزا شامًال لرواية  ٢٠١١لسنة  ١٩١فى القضية رقم  ١وقد قدم الشاهد رقم . األطباء
 :الحكومة البحرينية عن األحداث

يقرر الشاهد أنه تلقى معلومات من مصادره السرية تكشف تواطؤ مجموعة كبيرة من العاملين 
هذا . فى المجال الطبى، تحت قيادة أحد األطباء المتهمينمن العاملين بمجمع السلمانية الطبى، وغيرهم 

تضامًنا مع المطالب غير المشروعة للمخربين، المجموعة عن تشكيل تلك المتهم األول كان مسئوًال 
وقد كان الهدف هو تقديم . الذين يطالبون بسقوط النظام، بهدف نشر الفوضى والخوف فى البحرين

الدعم المادى والمعنوى من خالل وضع كافة قدرات المستشفى تحت تصرفهم ولجعل المستشفى المركز 
وهؤالء ) المجموعة الطبية(لقد كانت هناك عالقة تنظيمية بينهم . الهم غير المشروعةالرئيسى للقيام بأعم

وفرضوا سيطرتهم الكاملة على أقسام المستشفى، وهددوا األطباء . الذين تواجدوا بدوار مجلس التعاون
ر السيارات وأقاموا الخيام للمتظاهرين فى ساحة انتظا. والمسئولين اآلخرين الذين اعترضوا على أساليبهم

كما أقاموا خيمة طبية فى الدوار وأشرفوا عليها وزودوها باألدوية من المستشفى ومن المرافق . بالمستشفى
وقد اشتملت تلك المساعدات على أسرة ونقاالت وأكياس دم للمحتجين حتى يلطخوا . الطبية األخرى

ية بأنهم أصيبوا فى مواجهات مع رجال بها مالبسهم ليقدموا صورة كاذبة لوسائل اإلعالم المحلية والعالم
  .األمن

كما خرجوا فى عدة مظاهرات غير مرخص بها تضامًنا مع المتظاهرين اآلخرين الذين يدعون إلى 
كما نظموا العديد من االعتصامات بالمستشفى واستخدموا سيارات اإلسعاف لنقل . إسقاط النظام

من أصول أسيوية ونقلهم إلى المستشفى واحتجازهم المتظاهرين وأسلحتهم، فضًال عن اختطافهم رهائن 
كما وجهوا سيارات اإلسعاف لتسير بشكل . واالعتداء عليهم ونقل بعض منهم كمحتجزين إلى الدوار

وقد كان مقصوًدا بذلك نقل . عشوائى فى المملكة بغرض بث الرعب بين المواطنين وإثارة الرأى العام
رين من أجل الضغط على المملكة لإلسراع فى تحقيق أغراضهم صورة غير حقيقية عن إصابات المتظاه

كما أنهم حازوا سكاكين وأسلحة نارية بقصد مقاومة رجال األمن إذا ما حاول . وأهدافهم غير المشروعة
كما استخدموا مجموعة كبيرة من األفراد من الدوار مسلحين . األخيرون دخول مستشفى السلمانية

خل ومخارج المستشفى بقصد السيطرة على تلك المداخل والمخارج وبث بالسكاكين لحراسة كل مدا
وتم إغالق مداخل ومخارج المستشفى بواسطة سيارات إسعاف ومركبات . الرعب بين المواطنين والوافدين
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كما نشروا معلومات كاذبة وغير دقيقة بشأن أعداد المصابين لتشويه سمعة المملكة فى وسائل . أخرى
  .يةاإلعالم العالم

وقد أجروا عمليات جراحية غير ضرورية كى تتفاقم أية جروح عانى منها المرضى، وقاموا بتصوير 
لقد خططوا ونفذوا ذلك بدافع إرهابى، الهدف منه . وإذاعة تلك اإلصابات لوسائل اإلعالم العالمية

وعة للمتظاهرين إخضاع المملكة للخطر ونشر الخوف بين سكانها تضامًنا مع تحقيق األهداف غير المشر 
  .بالدوار باستخدام القوة والتهديد

باإلضافة إلى إنكار االدعاءات المذكورة أعاله، وجهت الكوادر الطبية المتهمة ادعاءاتها هى  -٦٩٩
 ومارساألخرى ضد حكومة البحرين وأنصارها فيما يتعلق بسلوكهم أثناء أحداث شهرى فبراير 

  :وتتعلق هذه االدعاءات بما يلى .)٣٠٣( ٢٠١١

   سوء اإلدارة فى مجمع السلمانية الطبى وغياب التحضير للتعامل مع األحداث؛  -أ 
نشر شائعات كاذبة وسرد لألحداث التى وقعت بمجمع السلمانية الطبى خالل  - ب 

 المظاهرات؛
 االعتداء على الطواقم الطبية فى الدوار؛  -ج 
 رفض إرسال سيارات إسعاف لمساعدة المصابين؛  -د 
 وء معاملة الكوادر الطبية من قبل السلطات؛االعتقاالت غير القانونية وس  -ه 
 عدم توفير حق الحصول على الرعاية الطبية؛  - و 
  .حملة إعالمية من التليفزيون البحرينى ومسئولين حكوميين ضد الكوادر الطبية المتهمة  - ز 

 االدعاء الثاني، أما) ٢(رقم  البندالوارد أدناه االدعاء األول فى حين يتناول ) ١(رقم  البنديتناول  -٧٠٠
) ١٠(و ) ٩(أرقام  البنوداالدعاءات الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع فتتناولها 

  .فيما يخصه بالترتيب وكلٌ ) ١٣(و) ١٢(و) ١١(و

  إدارة مجمع السلمانية الطبى والسيطرة عليه
أشارت جميع التقارير إلى أنه كانت هناك مظاهرات، وفوضى بالتأكيد، بقسم الطوارئ بمجمع  -٧٠١

 .)٣٠٤( ٢٠١١ ومارسنية الطبى وساحة انتظار السيارات المالصقة خالل شهرى فبراير السلما

                                                            
م هـم لألحـداثتسـتند  ٣٠٣ شـاهد نفـي ىف القضــية  ٣٠كمـا أن جمموعـة متنوعـة مـن املســتندات تـدعم هـذه االدعـاءات مبـا ىف ذلـك أكثـر مـن . هـذه االدعـاءات إىل روايـا

ا اللجنة، ومستندات ٢٠١١لسنة  ١٩١رقم  فـات مـن حمـاميهم مت تقـدميها كأدلـة، ومل) مثل إيصاالت اسـتالم وحماضـر اجتماعـات(، وإفادات شهود ومقابالت أجر
  .ومجعيات حقوق اإلنسان احمللية وتقارير صادرة عن منظمات دولية

  .مريًضا مبجمع السلمانية الطىب بسبب إصابات ذات صلة باملظاهرات ٢٢٦، مت استقبال ٢٠١١مارس  ٢٨فرباير و ١٤خالل الفرتة من  ٣٠٤



 األحداث عند مجمع السلمانية الطبي
 

٢٣٦
 

قاموا بالسيطرة على ساحة انتظار بأنهم بعض أفراد الطاقم الطبى  وقد اتهمخالل تلك الفترة، 
  .السيارات وقسم الطوارئ وأداروا المجمع بأكمله دون تصريح من السلطات

قيام ) أ: (االدعاءات الثالثة التاليةفي لكوادر الطبية المتهمة تتركز شكاوى حكومة البحرين ضد ا -٧٠٢
مئات من المتظاهرين بدعم من األطباء المتهمين بالسيطرة على ساحة انتظار السيارات بمجمع 

ُمحاولة الكادر الطبى ) ب(؛ ٢٠١١ مارس ١٦فبراير و ١٤السلمانية الطبى وقسم الطوارئ بين 
تواطؤ الكادر الطبى مع المتظاهرين وجمعية الوفاق ) جـ(إدارته؛ ومديرو المجمع السيطرة عليه و 

، وآخرين من الزعماء المدنيين وزعماء المعارضة فى إقامة الخيام )الوفاق(الوطنى اإلسالمية 
  .والسيطرة على مجمع السلمانية الطبى

عض الشهود وقد ذكر ب. تلقت اللجنة بيانات متناقضة من حكومة البحرين والكادر الطبى المتهم -٧٠٣
بينما ذكر  ،)٣٠٥( مجمع السلمانية الطبى وانتهكوا حقوق المرضى" اختطفوا"أن األطباء المتهمين 

  .)٣٠٦( آخرون أن ذلك لم يحدث قط

هناك إقرار عام بأن مجمع السلمانية الطبى لم يكن بأكمله تحت سيطرة المتظاهرين، وإنما بعض  -٧٠٤
ومن جانب الحكومة البحرينية . بشكل طبيعى األقسام، وأن المجمع استمر فى العمل بصفة عامة

فقد أقر أحد وكالء وزارة الصحة بأن المتظاهرين لم يسيطروا على أى جزء من المبنى، باستثناء 
فيما عدا ذلك كان مجمع ). ٢٠١١ مارس ١٦(قسم الطوارئ فى يوم اإلخالء الثانى للدوار 

ن حالة مخارج ومداخل مجمع كما أضاف أ  .)٣٠٧( السلمانية الطبى تحت سيطرة المديرين
، بث التليفزيون ٢٠١١ مارس ٩وفى . السلمانية الطبى كانت طبيعية باستثناء فترات الطوارئ

البحرينى مقتطًفا يظهر الدكتور نزار البحارنة، وزير الصحة آنذاك، فى زيارة لمجمع السلمانية 
در الطبية والمرضى من كما أظهر ذلك المقطع تصريحات لوزير الصحة السابق والكوا. الطبى

خلفيات متعددة تفيد أن الوضع كان هادئًا وطبيعًيا بمجمع السلمانية الطبى، وتطالب األفراد بأال 
  .)٣٠٨( يصدقوا الشائعات حول ما يجرى فى مجمع السلمانية الطبى

بخصوص تشغيل مجمع السلمانية الطبى، وبعض اإلجراءات التى اتخذت آنذاك بقصد إعادة و  -٧٠٥
 فبراير ٢٠و ١٩لعملى، فقد ذكر رئيس قسم الطوارئ بأنه تم عقد اجتماعات يومى التنظيم ا

                                                            
  والذى يتضمن إفادات شهود من األطباء ،٢٠١١أغسطس  ٣٠انظر حمضر اجتماع اللجنة مبجمع السلمانية الطىب،  ٣٠٥

  .، والشهود املذكورين أدناه٢٠١١أغسطس  ٢انظر إفادات الشهود املقدمة إىل اللجنة،  ٣٠٦

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٠٧

  .٢٠١١نوفمرب  ٣متت زيارة املوقع بتاريخ  Li3COUIULIhttp://www.youtube.com/watch?v=Iموقع يوتيوب،  ٣٠٨
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بين بعض األطباء المتهمين ووكيل وزارة الصحة المساعد لشئون المستشفيات، لبحث  ٢٠١١
وقد كان وكيل وزارة الصحة  )٣٠٩(.مسألة إدارة مجمع السلمانية الطبى فى أوقات األزمات

وفى . ى ذلك الوقت يمثل وزير الصحة الذى كان خارج البالدالمساعد لشئون المستشفيات ف
وقت الحق، اقترح رئيس قسم الطوارئ إمكانية إسناد مهام محددة لبعض األطباء من أجل تنظيم 

تم قبول ذلك االقتراح ووضعه موضع التنفيذ، بينما ظلت السلطة و . الوضع فى قسم الطوارئ
إذ ذكر رئيس الخدمات . لظروف واضحة تماًماومع ذلك، فلم تكن هذه ا. العامة فى يده

أن هذه االجتماعات قد  )٣١١(والوكيل المساعد للرعاية األولية والصحة العامة، )٣١٠( اإلدارية،
عقدت بالفعل، ولكن أضافا أن المناخ العام بمجمع السلمانية الطبى كان متوتًرا للغاية وأنه خالل 

الطبى تحت ضغط وكانوا، فى بعض األحيان،  هذين االجتماعين كان مديرو مجمع السلمانية
وقد شاهدت اللجنة لقطات فيديو لكوادر طبية تهتف بقوة خارج الغرفة . يشعرون أنهم مهددون

  .التى يبدو أن أحد االجتماعين كان يجرى داخلها

وبالمثل، فقد ذكر كل من رئيس قسم الطوارئ، ونائب رئيس الطاقم الطبى، وأحد األطباء  -٧٠٦
وخطة موازية كانت " موازٍ "ة دفاع البحرين أن األطباء المتهمين كانوا جزًءا من برنامج بمستشفى قو 
على سبيل المثال، فقد زعموا أنه  و . )٣١٢(المستشفى وأنظمتها اإلدارية" اختطاف"تهدف إلى 

كانت هناك خطة للسيطرة على نظام االتصال بواسطة أجهزة االستدعاء الخاصة بالمستشفى 
وقد أشير إلى أن أحد . صال بين أعضاء الطاقم الطبى ومجمع السلمانية الطبىالمستخدمة لالت

األسباب وراء رغبة المتظاهرين وأنصارهم من الطاقم الطبى فى السيطرة على المستشفى هو أن 
المجمع فى مأمن من تدخل الشرطة، كما أنه من غير المسموح لألجهزة األمنية أن تدخل 

وقد أشار الطبيب بمستشفى . شكل من أشكال القوة فى محيطها المستشفى أو أن تستخدم أى
قوة دفاع البحرين إلى أن قرار السيطرة على مجمع السلمانية الطبى ربما كان قد اتُخذ عندما شعر 

وأرادوا االستمرار " السياسية"المتظاهرون والقوى السياسية من خلفهم أنهم حققوا أغراضهم 
وقد ذكر نائب رئيس الطاقم الطبى أنه . موقع ذى قيمة عاليةوتضخيم نجاحهم والسيطرة على 

فبراير بدا أن بعض األطباء كانوا يحاولون السيطرة على إدارة  ٢٠و ١٩خالل االجتماعات يومى 
ولكن هذه الخطوة تم رفضها، األمر الذى . مجمع السلمانية الطبى واستبدال رؤساء األقسام

  .ومخرج المرضى بقسم الطوارئ دعاهم إلى محاولة السيطرة على مدخل
                                                            

  .٢٠١١لسنة  ١٩١ىف القضية رقم  ٢٠١١يونيو  ٢٠حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٠٩

  .٢٠١١لسنة  ١٩١ىف القضية رقم  ٢٠١١يونيو  ٢٠حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣١٠

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣١١

  .٢٠١١أغسطس  ٢٨مقابلة مع اللجنة،  ٣١٢
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٢٣٨
 

ذكر النائب العام العسكرى فى الئحة االتهام الرسمية أن أحد األطباء المتهمين قاد مجموعة من  -٧٠٧
ترديد الشعارات المناوئة للنظام واحتالل لاألطباء والممرضات للتجمع بدوار مجلس التعاون و 

أضاف أن تلك المجموعة و . أكبر مستشفى فى البحرين دعًما لهدفهم وهو إسقاط النظام
وفى . فى منطقة مجاورة لقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبى ٢٠١١ فبراير ١٧اجتمعت يوم 

صباح اليوم التالى، حضروا إلى منزل أحد األطباء المتهمين للمشاركة فى اجتماع ترأسه قائد 
ات بدوار مجلس وفى ذلك االجتماع، تبادلوا التصريحات وناقشوا التطور . األطباء المتهمين

وقد ادعى النائب العام العسكرى أنهم اتفقوا على صياغة بيان يطالب بإقالة وزير . التعاون
ثم قامت . الصحة، بينما تقوم جمعية الوفاق بتقديم شكوى فى هذا الصدد ضد البحرين

ة فى بتنظيم وقفة احتجاجية صامت بعد ذلك، وفقًا لما ورد عن النائب العام العسكري، المجموعة
مجمع السلمانية الطبى، أثناء فترة الدوام، استجابًة لنداء وجهه الطبيب الذى اجتمعوا فى ساحة 
كما أضاف . وقد تلوا البيان الذى صاغوه، يحثون فيه على اإلخالل بأمن واستقرار البحرين. منزله

آلشعة بمجمع فبراير، تقابل قائد األطباء المتهمين وطبيب متهم آخر فى قسم ا ١٩أنه فى يوم 
واتفقوا . المتهمة األخرىالطبية ثم انضم إليهم فى وقت الحق بعض الكوادر . السلمانية الطبى

على االجتماع فى اليوم التالى الساعة الثامنة صباًحا بعيادة قائد األطباء المتهمين من أجل تشكيل 
ثم قاموا . تعاونلجان تهدف إلى حشد الدعم للمظاهرات المناوئة للنظام فى دوار مجلس ال

  .بتوزيع األدوار فيما بينهم

ادعت الحكومة البحرينية أن الكوادر الطبية المتهمة تواطأت مع المتظاهرين وجماعات  -٧٠٨
وقد تضمن ذلك مساعدة المتظاهرين فى إقامة الخيام ومقر . المعارضة، وكذلك مع قوى أجنبية
البحرينية فى األساس على إفادات  وتعتمد رواية الحكومة. ثاٍن لهم بمجمع السلمانية الطبى

أحد األطباء  تعندما سأل انائب رئيس الطاقم الطبى أنه تعلى سبيل المثال، فقد شهد. الشهود
المتهمين عن سبب دعمه للمتظاهرين، وعن مساهمته فى الجهود الرامية إلى السيطرة على 

 توأضاف )٣١٣(."يطرة على البالدتلقوا وعوًدا من السفارة األمريكية بالس 'إنهم'"المستشفى، قال 
أنه تم عقد اجتماع كبير وضع خالله األطباء المؤيدون للمتظاهرين خططًا للسيطرة على مجمع 

وقد عقد ذلك االجتماع رغم حالة الفوضى بمجمع السلمانية الطبى، ورغم . السلمانية الطبى
يم عملية السيطرة على تنظحاجة المجمع إلى جهود هؤالء األطباء الذين كانوا أكثر اهتماًما ب

وأضافت أنها لم تكن على علم مسبَقا باالنتماء السياسى لهؤالء األطباء، ولكن . المجمع ككل
  ".وفاقيون"بمجرد بدء األحداث بدءوا يعلنون أنهم 

                                                            
  .٢٠١١أغسطس  ٢٨مقابلة مع اللجنة،  ٣١٣
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٢٣٩
 

أفاد رئيس الخدمات اإلدارية بمجمع السلمانية الطبى أنه تم إقامة الخيام بمجمع السلمانية الطبى  -٧٠٩
ووفًقا لما ذكره من يزعم أنه قائد األطباء المتهمين، فقد تعاون  )٣١٤(.األطباء المتهمينبعلم أحد 

م يقم لذلك الطبيب المتهم مع المتظاهرين فى إقامة الخيام، إال أن أيًا من األطباء اآلخرين 
  .)٣١٥(بذلك

وا قدمت مجموعة العشرين شخًصا من الكوادر الطبية الذين أدين، ٢٠١١سبتمبر  ١٣في يوم و  -٧١٠
  . )٣١٦(:بارتكاب جنايات مختلفة بيانًا بشأن روايتهم لألحداث

 ١٧فبراير نشد من أزر بعضنا البعض لما حدث يوم  ١٨لقد جلسنا سويًا لتناول القهوة يوم 
وقررنا أال نقوم بفعل أى شىء دون موافقة وزارة . ثم أخذنا نفكر فى كيفية مساعدة وزارة الصحة. فبراير
ناك لقاء مع الوكيل المساعد لشئون المستسفيات بوزارة الصحة إلبالغه أننا  ولذلك، كان ه. الصحة

  .كأعضاء فريق طبى نرغب فى المساعدة بأى طريقة حالة موافقته وتحت إشرافه

وقد حضر . فبراير استجابة لألحداث التى وقعت قبلها بيومين ١٩عقد اجتماع يوم السبت 
حدث . م الوكيل المساعد لشئون المستشفيات بوزارة الصحةمجموعة من األطباء ذلك االجتماع من بينه

وقد تجاوز . صباًحا بالطابق الثالث فى غرفة االجتماعات بقسم األطفال ٨:٣٠ذلك فى غضون الساعة 
كما كان من بينهم رؤساء األقسام . عدد األطباء الحاضرين أربعين طبيًبا من بينهم العديد من االستشاريين

  .لعناية المركزية، وقسم األطفال، وقسم أمراض النساء والتوليدبما فى ذلك وحدة ا

وقد ذكر بكل وضوح أن الغرض من االجتماع كان اتخاذ قرار حول كيفية دعم وتسهيل دور 
األقسام فى حاالت الطوارئ التى تتطلب وجود عدد إضافى من األطباء والممرضين والمنشآت مثل غرف 

كما أنه ذكر بوضوح تام أن ذلك لن يتداخل مع وظائف األطباء الذين . العمليات وأدوية التخدير وغيرها
. فقد كان دورهم هو تحقيق االتصال والتنسيق بين األقسام المختلفة. يتم استدعاؤهم فى جميع األقسام

بل إن بعض األطباء الذين أسندت إليهم هذه المهام كانوا بالفعل رؤساء أقسام مثل العناية المركزة وأمراض 
فقد أسندت إلى أحد األطباء المتهمين على سبيل المثال مسئولية غرفة . النساء والتوليد واألطفال

العمليات، وعقب االجتماع مباشرة قام باالتصال برئيس قسم الجراحة ورئيس قسم جراحة العظام وأبلغهما 
لم تحدث أية  ولحسن الحظ. وأكد على أن دوره ليس إال دور مساعد وأن كليهما رحب بذلك. بذلك

وفى نهاية االجتماع، كان الوكيل المساعد لشئون . ٢٠١١ مارس ١٣حاالت طارئة حتى يوم 

                                                            
  ).شاهد ادعاء للنيابة العسكرية( ٢٠١١لسنة  ١٩١يونيو ىف القضية رقم  ٢٠حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣١٤

  .٢٠١١يوليو  ٢٧مقابلة مع اللجنة،  ٣١٥

  .٢٠١١سبتمرب  ١٣رسالة إلكرتونية مقدمة إىل اللجنة يوم  ٣١٦
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٢٤٠
 

المستشفيات بوزارة الصحة قد وافق على كافة األمور، وعندما سئل عما إذا كان ذلك االجتماع رسمًيا 
كان ذلك هو تعليقه   وقد. أجاب بنعم وأنه بموافقة الوكيل المساعد لشئون المستشفيات بوزارة الصحة

  .على وجه الدقة

للتأكد  اإلى القسم الخاص به تذهب اأنه ٢٠١١ فبراير ١٩وقد ذكر أحد األطباء المتهمين يوم  -٧١١
ثم . وقد بدا كل شىء طبيعًيا )٣١٧(.من أن تفعيل خطة مواجهة الكوارث كان يسير على ما يرام

فة األطباء بالطابق الثالث وذكر نداًء يدعو إلى اجتماع لكا ت بعد ذلك، على حسب قولها،سمع
أن الشخص الذى يزعم أنه قائد األطباء المتهمين كان مسئوًال عن تلك الدعوة، وعندما توجه إلى 
. قاعة االجتماعات وجدها مغلقة وكان أحد العاملين بغرفة العمليات يمنع الناس من الدخول

فى ذلك االجتماع المغلق  اضرين من كانوا حوعندما سمح للناس بالدخول إلى الغرفة، رأى أن 
قائد األطباء المتهمين باإلضافة إلى العديد من األطباء  المنسوب إليه كونهالشخص يتمثلون في 

  .وذكر أنه لم يكن واضًحا ما جرى خالل ذلك االجتماع المغلق. اآلخرين

فتوًحا وحضره العديد أبلغ أحد األطباء المتهمين اللجنة أن اجتماًعا ثانًيا، والذى كان اجتماًعا م -٧١٢
والحظ . قائد األطباء المتهمين المنسوب إليه كونهمن األطباء اآلخرين، عقد بدعوة من الشخص 

. أن ذلك الطبيب كان متوتًرا وفى حالة عقلية سيئة نظًرا للوضع المضطرب فى المجمع والبالد
المساعد لشئون وبدأ االجتماع بعرض شرح خالله أن االجتماع يعقد بالتعاون مع الوكيل 

على ، وأنه قد تم االتفاق معه ٢٠١١ فبراير ١٧المستشفيات بوزارة الصحة فى ضوء أحداث 
وخالل ذلك العرض، دخل الوكيل المساعد لشئون . أنه سيتم تفعيل فريق آخر بقسم الطوارئ
كان هناك مشهد غير مفهوم عندما طلب الشخص و . المستشفيات وعلق على تلك التصريحات

وقد بدا أن كليهما قد اتفقا على توزيع . قد االجتماع من الجميع التصفيق للوكيل المساعدالذى ع
يتولى أحد األطباء مسئولية فريق الطوارئ بالنظر إلى خبرته مع ) ١: (المهام على أساس ما يلى

يتولى الشخص الذى عقد االجتماع مسئولية االتصال بين المتظاهرين ) ٢(، "وانالفورموال "
عن غرفة العمليات،  لطبيب آخر مسئو هناك وأن يكون ) ٣(رى مجمع السلمانية الطبى، ومدي
وكانوا يأملون أن يتعاون . وأن يكون أحد األطباء المتهمين مسئوًال عن وحدة العناية المركزة) ٤(و

وأضاف نائب رئيس الطاقم الطبى أنه اتصل هاتفًيا عقب االجتماع بالشاهد ليخبره عن . الجميع
ريق المكون من الوكيل المساعد لشئون المستشفيات بوزارة الصحة والطبيب الذى عقد الف

  . االجتماع

                                                            
  .٢٠١١س أغسط ٤يوم  مقدمة ايل اللجنة إفادة شاهد ٣١٧
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٢٤١
 

بوجود اجتماع آخر مع  ٢٠١١ فبراير ٢٠وقد ذكرت إحدى الطبيبات المتهمات أنها أبلغت يوم  -٧١٣
وقد حضر معظم رؤساء األقسام ذلك االجتماع بمن فيهم رئيس قسم . أحد وكالء وزارة الصحة

تمت مناقشة الوضع الراهن بمجمع السلمانية الطبى وتم إبالغ الحاضرين بما و . ئ وآخرينالطوار 
اتفق عليه بشأن فريق مواجهة الكوارث من قبل الوكيل المساعد لشئون المستشفيات والطبيب 

ثم قدم رئيس كل قسم ما لديه من مستجدات خاصة بفريق . الذى عقد االجتماع فى اليوم السابق
  .٣١٨وارث، وتم إصدار منشور دورى بشأن الوضع آنذاكمكافحة الك

تهمة اللجنة بنسخة من العرض الذى قدمته مفيما يتعلق بخطط األزمات، زودت نفس الطبيبة الو  -٧١٤
وقد ذكر رئيس الطاقم . فبراير ٧فى وزارة الصحة يوم " برنامج التأهب لمواجهة الكوارث"عن 

طبيًبا مقسمين على مدار ثالث نوبات بقسم  ٥٦الطبى بمجمع السلمانية الطبى، أنه كان هناك 
كان يتم استدعاء المزيد من األطباء لالنضمام إلى فريق " الكوارث"الطوارئ، وأثناء فترات 
وكان يتم إعالن حالة التأهب لمواجهة . ٢٠١١ فبراير ١٧و ١٥و ١٤الطوارئ، خاصة فى أيام 

  .٣١٩الكوارث لنحو ست ساعات فى كل مرة

الكوادر الطبية المتهمة أنهم استشعروا بعض أوجه القصور فى خطة الطوارئ وقد ذكر عدد من  -٧١٥
وكانوا يعتقدون أن قصور . وفى التعامل مع الموقف عقب اإلخالء األول لدوار مجلس التعاون

وزارة الصحة فى االستعداد لألحداث والتعامل معها كان السبب الرئيسى فى حالة الفوضى 
عليهم تقديم خدماتهم بشكل تطوعى فى الخيمة الطبية بالدوار من  وشعروا أنه يتوجب. بالمجمع

  .أجل التعامل مع األزمة

ذكر الطبيب المتهم والذى أسندت إليه مسئولية غرفة العمليات أنه من غير الصحيح أنه كما  -٧١٦
يوًما دون  ٣٠فقد اعتبر اختطاف مستشفى لمدة . المستشفى" اختطفوا"وباقى األطباء المتهمين 

حكومة البحرين أمًرا مستحيًال، وأنه من المستحيل لعدد بسيط من األطباء أن يختطفوا تدخل 
وذكر أنه لم يتم إصدار أية أوامر إدارية من . المستشفى العام الوحيدة فى البالد لمدة طويلة

رة كما أن أية أوامر صاد. الطاقم الطبى بالمستشفى باستثناء اإلدارة العليا بمجمع السلمانية الطبى
عن المستشفى كان يتوجب توقيعها من الوكيل المساعد لمجمع السلمانية الطبى أو رئيس الطاقم 

ة العملية،  مارسوفى الم. وقد اضطلع رؤساء األقسام المعنيين بكافة مسئولياتهم اإلدارية. الطبى
. فقط عدرؤساء األقسام ورئيس الطاقم الطبى والوكيل المسا منإلى األطباء تصدر كانت األوامر 

                                                            
  .مت تقدمي ذلك املنشور الدورى إىل اللجنة ٣١٨

  . ٢٠١١أغسطس  ٢٨مقابلة مع اللجنة،  ٣١٩
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ومن الناحية اإلدارية كان مجمع السلمانية الطبى يعمل بشكل طبيعى، وكانت االجتماعات تعقد 
ورغم أن أسر المتظاهرين . وكان الطاقم الطبى يتلقى التعليمات وفًقا لخطة مواجهة الكوارث

مع تجمعوا فى ساحة انتظار السيارات خارج قسم الطوارئ، فإن ذلك لم يعق الدخول إلى المج
كما أضاف الطبيب المتهم أن الطاقم الطبى بالمستشفى كان مشغوًال بعالج الضحايا دون . الطبى

وذكر أن مسئولية األطباء كانت التعامل مع المصابين وأن أية  ٣٢٠.التدخل فى أية أحداث أخرى
وقد أيد أحد حارس أمن بوزارة الصحة  ٣٢١.مخاوف أمنية كانت مسئولية أمن وإدارة المستشفى

ا القول وأكد أن أفراد األمن لديهم اتفاق مع وزارة الداخلية يتولى بموجبه أفراد األمن إدارة هذ
قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبى أثناء فترات األزمات وأن يتولوا مسئولية مخارج ومداخل 

  .٣٢٢المستشفى، وأن يتلقوا التعليمات من إدارة مجمع السلمانية الطبى وليس من األطباء

وقد أيدت شهادات . كر كافة أفراد الكادر الطبى المتهم وجود أية عالقة بينهم وبين المتظاهرينأن -٧١٧
على سبيل المثال، ذكر . شهود االدعاء فى تلك المحاكمات رواية الكوادر الطبية لألحداث

رئيس الخدمات اإلدارية نمجمع السلمانية الطبى أن الوكيل المساعد لشئون المستشفيات بوزارة 
أن يتعامل أحد األطباء المتهمين مع المتظاهرين لما له من تأثير واضح على لصحة وافق ا

  .٣٢٣عليهم

طلب طبيبان متهمان آخران من  ٢٠١١ فبراير ١٩وقد ذكر أحد األطباء المتهمين أنه يوم  -٧١٨
فبراير طالب خالله  ١٩وكان هناك اجتماع رسمى يوم  ٣٢٤.المتظاهرين مغادرة قسم الطوارئ

كما ذكر . ساعد للشئون المالية األطباء بأن يطلبوا من المتظاهرين مغادرة قسم الطوارئالوكيل الم
أن أيًا من األطباء المتهمين لم يتواطأ مع المتظاهرين المتعتصمين بالخيام عند مجمع السلمانية 

  .الطبى، وأن األطباء لم يأمروا المتظاهرين بالبقاء هناك

  : رتكاب جنايات بيانًا إلى اللجنة أكدوا فيه ما يلىوقد قدم األطباء المنسوب إليهم ا -٧١٩

فقد اقتصر دور األطباء على معالجة المرضى . لم تكن هناك أية عالقة بين األطباء والمتظاهرين
  ٣٢٥.وكانت مبانى المستشفى تحت السيطرة الكاملة إلدارة المستشفى. المصابين وفًقا لطبيعة إصاباتهم

                                                            
  .٢٠١١سبتمرب  ١٠، "جممع السلمانية الطىب"إفادة مكتوبة مقدمة إىل اللجنة من قبل وزارة الصحة بعنوان  ٣٢٠

  .٢٠١١أغسطس  ٢إفادة شاهد مقدمة إىل اللجنة،  ٣٢١

  ).شهادة شاهد دفاع( ٢٠١١لسنة  ١٩١ىف القضية رقم  ٢٠١١بتمرب س ٧حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٢٢

  .٢٠١١لسنة  ١٩١ىف القضية رقم  ٢٠١١سبتمرب  ٧حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٢٣

  .٢٠١١يوليو  ٢٧مقابلة مع اللجنة،  ٣٢٤

  .فيه بتصريح بذات املعىنقدمت الكوادر الطبية نسخة من تقرير صحفى من قبل وكيل الوزارة املساعد خلدمات املستشفي والذى أدىل  ٣٢٥
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٢٤٣
 

: خارج المستشفى بساحة انتظار السيارات أمام قسم الطوارئ كان هناك نوعان من الخيام... 
. فقد أقامت إدارة المستشفى الخيمة الطبية الستيعاب السيل المتوقع من المرضى فى حاالت الكوارث

أما باقى الخيام فقد أقامها المتظاهرون . وقد أقيمت هذه الخيمة بإذن من وتحت إشراف إدارة المستشفى
  "٣٢٦.ية صلة بهمولم يكن لألطباء أ

ذكر أحد المهندسين بوزارة الصحة أن اإلدارة الهندسية بالوزارة أقامت الخيمة الكبيرة فى ساحة  -٧٢٠
  ٣٢٧.انتظار السيارات بناًء على تعليمات من إدارة المستشفى

قدم محاٍم عن العديد من األطباء المتهمين، صورة من رسالة عبر البريد اإللكترونى أرسلت فى  -٧٢١
من قبل الوكيل المساعد للرعاية األولية إلى كافة العاملين فى مجال الرعاية  ٢٠١١ فبراير ٢١

الرسالة شكرت العاملين فى مجال الرعاية الصحية على جهودهم التى بذلوها على نحو  . الصحية
  .كامل أثناء فترة األحداث

  :وفًقا للبيان المقدم إلى اللجنة من الكوادر الطبية المتهمة -٧٢٢

ن األطباء أعضاء فى الوفاق وهى جمعية بحرينية رسمية تعمل بشكل قانونى وفًقا رغم أن القليل م
بعض األطباء اآلخرين  ...للقانون البحرينى، لم يكن لها أى تأثير عليهم أثناء تأديتهم لواجباتهم كأطباء

وأعضاء ويمكننا التأكيد أن األطباء لم يفسحوا المجال لرجال الدين . أعضاء فى جماعات سياسية أخرى
البرلمان من الوفاق داخل مجمع السلمانية الطبى، إذ إن المستشفى كانت تحت مسئولية إدارة المجمع 

  "٣٢٨.الطبى فى جميع األوقات

السلطات االدعاءات التى أطلقت بحقها من قبل الكوادر الطبية  وفي ذات الوقت أنكرت -٧٢٣
ة البحرين سبب الفوضى وسوء وأرجعت حكوم. المتهمة بشأن سوء إدارة مجمع السلمانية الطبى
كما أكد الطاقم اإلدراى للمجمع أنهم شعروا . التنظيم إلى المتظاهرين والطاقم الطبى المتهم
على السماح لألطباء المتهمين وأجبروا فبراير  ١٩بالتهديد خالل االجتماعين اللذين عقدا يوم 

ائمين على أقسام مختلفة بما بأن يقوموا بتشغيل المستشفى، وعلى الموافقة على نقل بعض الق
 .يسمح لألطباء المتهمين بالسيطرة على زمام األمور

  

  
                                                            

  )النص األصلى باللغة اإلجنليزية. (٢٠١١سبتمرب  ١٣رسالة إلكرتونية مقدمة إىل اللجنة يوم  ٣٢٦

  ).شهادة شاهد دفاع( ٢٠١١لسنة  ١٩١ىف القضية رقم  ٢٠١١سبتمرب  ٧حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٢٧

  )األصلى باللغة اإلجنليزية النص. (٢٠١١سبتمرب  ١٣رسالة إلكرتونية مقدمة إىل اللجنة يوم  ٣٢٨
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  نشر شائعات ومعلومات كاذبة
، ١٩٨٢لسنة  ٩من قانون العقوبات البحرينى المعدل بالمرسوم بقانون رقم  ١٦٨وفًقا للمادة  -٧٢٤

ات كاذبة أو مغرضة أو تعد مخالفة للقانون اإلذاعة العمدية ألخبار أو تقارير أو بيانات أو إشاع
وتدعى السلطات أن الطاقم  ٣٢٩.بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب األمن العام

الطبى بمجمع السلمانية الطبى نشر عمًدا شائعات ومعلومات كاذبة بشأن األحداث التى وقعت 
ساعد فى  اتهامات بأن الطاقم الطبىوجهت كما . بمجمع السلمانية الطبى أثناء المظاهرات

  .تنظيم أحداث معينة

قدم الطاقم الطبى معلومات كاذبة ) أ: (يلى قد تضمن هذه االتهامات ماوبشكل أكثر تحديًدا، ف -٧٢٥
زود الطاقم الطبى المتظاهرين بأكياس الدم لكى يتسنى لهم تلطيخ أنفسهم ) ب(لوسائل اإلعالم؛ 

األتروبين للمصابين لمحاكاة اإلصابات أعطى الطاقم الطبى مادة ) جـ(بالدماء إلدانة قوات األمن؛ 
  .الناتجة عن التعرض لغاز األعصاب

ودعمًا لالتهام بإعطاء مادة األتروبين، فلقد قدم إلى اللجنة تسجيل فيديو خاص بقناة الجزيرة يوم  -٧٢٦
، يظهر مريًضا فى حالة تشنج مماثلة لتلك التى تظهر على الشخص الذى ٢٠١١ مارس ١٥

وقد ذكر أحد األطباء أن اثنين من . وذلك بغرض إدانة قوات األمن ٣٣٠تعرض لغاز األعصاب،
موظف بمجمع السلمانية أفاد وقد  ٣٣١.األطباء المتهمين أصدرا أوامر بإعطاء األتروبين للمرضى
  ٣٣٢.الطبى أنه شاهد أحد األطباء يعطى األتروبين للمرضى

أنفسهم لكى يظهروا وكأنهم  أما بشأن االتهامات المتعلقة بقيام المتظاهرين بسكب الدماء على -٧٢٧
فقد ذكر سائق . مصابون، فهى تستند فى األساس إلى إفادات الشهود ولقطات فيديو مصورة
 مارس ١١إلى  ٦سيارة إسعاف أردنى أنه أثناء المظاهرات بمرفأ البحرين المالى، والتى جرت من 

كأنهم ، شاهد متظاهرين يسكبون الدماء على مالبسهم وأجسادهم كى يبدو و ٢٠١١
كما تلقى محققو اللجنة لقطات فيديو تظهر متظاهرين يسكبون الدماء من أكياس   ٣٣٣.مصابون

  .الدم على مالبسهم

                                                            
  أنظر النتائج اليت خلصت إليها اللجنة يف هذا الفصل ٣٢٩

  .٢٠١١نوفمرب  ٦متت زيارة املوقع  http://www.youtube.com/watch?v=IIJIPEdsDCoموقع يوتيوب، ٣٣٠ 

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٣١

  ).شهادة شاهد ادعاء للنيابة العسكرية( ٢٠١١لسنة  ١٩١يونيو ىف القضية رقم  ٣٠حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٣٢

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٣٣
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تستند االدعاءات المتعلقة بتقديم معلومات كاذبة إلى وسائل اإلعالم إلى إفادات شهود الرؤية و  -٧٢٨
. ة بتلك التسجيالتوتسجيالت فيديو واالنطباع الذى تولد لدى البعض من التصريحات الوارد

. فقد ادعت حكومة البحرين أن بعض الكوادر الطبية بالغت فى وصف حجم وأعداد اإلصابات
من ناحية أخرى، تدعى الكوادر الطبية أن المسئولين الحكوميين تعمدوا التقليل من أعداد 

لم  ٢٠١١فبراير  ١٧وذكر نائب رئيس الطاقم الطبى أن أحد األطباء المتهمين يوم . المصابين
يبذل أى جهد لمساعدة الضحايا، بل كان يجوب المستشفى مع طاقم قناة الجزيرة بدًال من 

وفى اليوم التالى، صرح ذلك الطبيب بأن هناك أعداًدا كبيرة من الضحايا مستلقية على  ٣٣٤.ذلك
األرض فى كافة أنحاء المجمع، رغم أن إجمالى عدد المصابين بالمجمع فى ذلك اليوم كان فى 

وفًقا لنائب رئيس الطاقم الطبى وأطباء آخرين، كان ذلك و . اقع األمر أقل من اليوم السابقو 
  .الطبيب المتهم يعلم األعداد الحقيقية للمصابين وأدلى عمًدا بتصريحات كاذبة لوسائل اإلعالم

وقدمت إدارة مجمع . كما اتهمت حكومة البحرين بعض المتظاهرين بانتحال صفة الطاقم الطبى -٧٢٩
سلمانية الطبى تسجيل فيديو يظهر أحد األشخاص ينتحل كذبًا صفة طبيب بينما يقوم بإجراء ال

وقد أكدت إدارة المستشفى أن ذلك  ٣٣٥.مقابلة عبر الهاتف مع إحدى القنوات اإلخبارية
وال توجد أية أدلة تشير إلى . الشخص ليس من بين أعضاء الطاقم الطبى بمجمع السلمانية الطبى

كما أنه ال يوجد لدى اللجنة أى . قة بين ذلك الشخص والكوادر الطبية المتهمةوجود أية عال
  .سجل يفيد رد الطاقم الطبى على ذلك االدعاء

فقد ذكر . أنكر كافة أفراد الطاقم الطبى المتهم كافة ادعاءات حكومة البحرين المذكورة أعاله -٧٣٠
ة األتروبين للمرضى لمحاكاة أعراض أحد األطباء، رًدا على االدعاء أن الطاقم الطبى أعطى ماد
إصابات غريبة  ٢٠١١ مارس ١٣التعرض لغاز األعصاب، أن الطاقم الطبى شهد يوم 

. بالمتظاهرين تضمنت نوبات تقلص األعصاب وتشنجات والتى لم يتمكنوا من تشخيصها بوضوح
ثم تعاملوا . ابواشتبهوا أن إصاباتهم قد تكون ناتجة عن أحد أنواع غاز الفسفور أو غاز األعص

كما أضاف أنه كان . مع المتظاهرين وفًقا لألعراض باستخدام األتروبين والكورتيزون واألوكسجين
يوًما عصيًبا وكان المرضى مستلقين على أرض المستشفى وفى ساحة انتظار السيارات، من بينهم 

  .حاالت كثيرة تعرضت الستنشاق الغاز

                                                            
  .٢٠١١أغسطس  ٢٨اللجنة،  مقابلة مع ٣٣٤

  .تسجيل فيديو مقدم من وزارة الصحة ٣٣٥
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سكبوا الدماء على أنفسهم، فقد استند رد الكوادر الطبية  وفيما يتعلق باالدعاء أن المتظاهرين -٧٣١
وتدعى تلك . ٢٠١١لسنة  ١٩١المتهمة على شهادات شهود النفى المقدمة فى القضية رقم 

الشهادات أن صرف أى كيس من أكياس الدم يتطلب توقيع أحد األطباء والشخص المسئول عن 
، إن لم يكن مستحيًال، بالنسبة لألطباء بنك الدم، وأن ذلك كان سيجعل األمر بالغ الصعوبة

  .٣٣٦للحصول على كميات كبيرة من أكياس الدم دون التوقيع على ذلك

مقابالت صحفية مع وسائل اإلعالم األجنبية،  تعقد اذكرت الكوادر الطبية المتهمة أنهوقد  -٧٣٢
الطبيب  وذكر. لكنها أنكرت أن تكون تلك المقابالت قد احتوت على أية تصريحات كاذبة عمًدا

أنه أجرى مقابالت صحفية مع وسائل اإلعالم العالمية، مثل قناة  ٧٢٨المشار إليه فى الفقرة رقم 
الجزيرة، بالنسبة لألحداث التى تعلقت بالمستشفى وأعداد المصابين الذين يتلقون العالج 

ه كان ، أجرى مقابلة صحفية مع قناة الجزيرة ذكر فيها أن٢٠١١ فبراير ١٨وفى  .٣٣٧بالمستشفى
فقد كان يعتقد أن من واجبه اإلدالء . هناك مئات األشخاص المصابين بمجمع السلمانية الطبى

وقد اعتبر أن المعلومات التى  . بصورة حقيقية عما كان يدور داخل المستشفى دون أى تغيير
ة فقد كانت وزار . كانت وزارة الصحة تعطيها للرأى العام ووسائل اإلعالم العالمية غير صحيحة

وذكر أن وزارة الصحة أصدرت تصريًحا غير دقيق . الصحة تقلل من أعداد األشخاص المصابين
بالمرة فيما ذكرته من أعداد المصابين أو األحداث المتعلقة بمجمع السلمانية الطبى، كما صرح 
وزير الصحة فى مرة سابقة على تليفزيون الدولة أنه لم يكن هناك سوى سبعة مرضى إصاباتهم 

 ٣٣٨.فةطفي

 

  تسھيل دخول وسائل اإلعالم إلى المجمع
) ب(تسهيل دخول وسائل اإلعالم إلى مجمع السلمانية الطبى؛ ) أ: (يتعلق هذا االدعاء بما يلى -٧٣٣

  .اإلخالل بحق المريض فى الخصوصيةو ) ج(إجراء المقابالت الصحفية مع وسائل اإلعالم؛ و 

ة على إجراء المقابالت الصحفية أظهرت تسجيالت الفيديو أن وسائل اإلعالم كانت قادر  -٧٣٤
وقد أكدت الكوادر الطبية . والحصول على لقطات مصورة من داخل مجمع السلمانية الطبى

                                                            
  .٢٠١١لسنة  ١٩١يونيو ىف القضية رقم  ٢٠حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٣٦

  .٢٠١١أغسطس  ٢إفادة شاهد مقدمة إىل اللجنة،  ٣٣٧

ـــــــــــــاىن  ٣٣٨ ـــــــــــــان الث ـــــــــــــة): ٢(البي ـــــــــــــاء الفـــــــــــــم واألســـــــــــــنان البحريني ـــــــــــــة أطب ـــــــــــــة ومجعي ـــــــــــــاء البحريني ـــــــــــــة األطب ـــــــــــــة ، صـــــــــــــحيفة امجعي ـــــــــــــر  ١٩(لوســـــــــــــط البحريني ، )٢٠١١فرباي
http://www.alwasatnews.com/3088/news/read/528059/1.html  ٢٠١١نوفمرب  ٤متت زيارة املوقع.  
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وكان جليًا أن كًال  ٣٣٩.المتهمة أنها أجرت مقابالت صحفية مع وسائل اإلعالم داخل المستشفى
على لقطات مصورة من ا من الحصول و األجنبية والتليفزيون البحرينى تمكن من وسائل اإلعالم

  .داخل مجمع السلمانية الطبى، بما فى ذلك لقطات مصورة ألشخاص مصابين داخل المستشفى

وقد كانت رؤية حكومة البحرين لألحداث أن الكوادر الطبية المتهمة ساعدت فى دخول وسائل  -٧٣٥
وكيل المساعد فقد ذكر ال. اإلعالم، وبخاصة وسائل اإلعالم العالمية، إلى مجمع السلمانية الطبى
كما ذكر رئيس قسم   ٣٤٠.للرعاية األولية أن وسائل اإلعالم تجولت بحرية داخل المستشفى

وقد ذكر رئيس األطباء المقيمين أنه  ٣٤١.الطوارئ أن ذلك حدث بمساعدة العديد من األطباء
) ٢٠١١ فبراير ١٦المتظاهر الثانى الذى توفى يوم (بينما كان يعالج المتظاهر فاضل متروك 

كما ذكر سائق   ٣٤٢.وجئ بوسائل اإلعالم تدخل الغرفة فجأة، لتتحول الغرفة إلى ساحة إعالميةف
سيارة إسعاف أردنى أنه شهد مراسلين أجانب يسمح لهم باستخدام الحاسبات اآللية الخاصة 

   ٣٤٣.بالمجمع إلرسال الصور ومقاطع الفيديو وتقارير طبية إلى الخارج

أنه أثناء إجراء المقابالت الصحفية لوسائل اإلعالم األجنبية لم ذكرت الكوادر الطبية المتهمة و  -٧٣٦
أحد األطباء وجهة نظر عرض  كمايكن مسموًحا لهم التحرك بحرية داخل مجمع السلمانية الطبى

مختلفة، حيث ذكر أنه على حد علمه لم تصدر أية أوامر عن إدارة المستشفى بمنع وصول 
  ٣٤٤.طبيب آخر مالحظة مماثلةكرر وقد  . لطبىوسائل اإلعالم إلى مجمع السلمانية ا

  المسيرات والتجمعات غير المرخص بھا والتى قامت بھا الكوادر الطبية
وفًقا لرواية الحكومة، نظمت الكوادر الطبية مسيرات ومظاهرات غير قانونية داخل وخارج مجمع  -٧٣٧

ة أثناء مشاركتها فى وقد تلقت اللجنة عدة مقاطع فيديو تظهر الكوادر الطبي. السلمانية الطبى
ويظهر تسجيالن . ٢٠١١ فبراير ١٧ترديد هتافات سياسية داخل مجمع السلمانية الطبى يوم 

الشعب يريد "مصوران آخران لنفس األحداث ممرضات وعاملين من غير األطباء وهم يهتفون، 

                                                            
موقـــــــــع يوتيـــــــــوب، . انظـــــــــر أيًضـــــــــا التغطيـــــــــة املصـــــــــورة لقنـــــــــاة اجلزيـــــــــرة. ٢٠١١س أغســـــــــط ٢إفـــــــــادة مكتوبـــــــــة مقدمـــــــــة إىل اللجنـــــــــة مـــــــــن أحـــــــــد األطبـــــــــاء املتهمـــــــــني،  ٣٣٩

http://www.youtube.com/watch?v=IIJIPEdsDCo  ٢٠١١نوفمرب  ٤متت زيارة املوقع بتاريخ.  

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٤٠

  .٢٠١١يوليو  ٣٠ة، مقابلة مع اللجن ٣٤١

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٤٢

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٤٣

  ).شهادة شاهد دفاع( ٢٠١١لسنة  ١٩١ىف القضية رقم  ٢٠١١سبتمرب  ٧حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٤٤
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سقاط ويظهر تسجيل فيديو آخر لنفس اليوم بعض الكوادر الطبية تطالب بإ ٣٤٥".إسقاط النظام
كما توجد لقطات مصورة لمظاهرة مؤيدة للحكومة يقيمها بعض أفراد الكادر   ٣٤٦.وزير الصحة

 مايو ١١الطبى داخل مجمع السلمانية الطبى، والذى ُبث على التليفزيون البحرينى يوم 
٢٠١١.٣٤٧  

تلقت اللجنة تسجيالت فيديو تصور المتظاهرين بمجمع السلمانية الطبى يرددون شعارات  -٧٣٨
ويظهر تسجيل فيديو آخر متظاهرين وهم " اخرجوا أيها المواطنون المجنسون"مثل عنصرية 
  ٣٤٨.خارج غرفة الطوارئ" الموت آلل خليفة"يهتفون 

وبالنسبة للمظاهرات التى شاركت فيها الكوادر الطبية المتهمة، قالت موظفة بمجمع السلمانية  -٧٣٩
ات التى شاركت فيها الكوادر الطبية الطبى، إن أحد األطباء المتهمين كان مسئوًال عن المظاهر 

فقد شجع ذلك الطبيب وآخرون الكوادر الطبية على  ٣٤٩.وأنه كان على صلة وثيقة بالمتظاهرين
 ٣٥٠،وقد قدم جراح بمجمع السلمانية الطبى، وقائدا سيارات إسعاف. المشاركة فى المظاهرات

يد من األطباء المتهمين وقد ذكرت موظفة بمجمع السلمانية الطبى أن العد. شهادات مماثلة
وقد ذكر موظف بمجمع السلمانية الطبى أنه ". اعتصام حتى إسقاط النظام"ارتدوا شارات تقول 

  .سمع العديد من األطباء يدعون إلى إسقاط النظام

وقد ذكرت إحدى الكوادر الطبية المتهمة أنه على الرغم من أن الكوادر الطبية شاركت بالفعل فى  -٧٤٠
وذكر أحد األطباء المتهمين أنه تم تنظيم  ٣٥١.أن ذلك حدث بعد ساعات العملالمظاهرات، إال 

لالحتجاج على االعتداءات على الكوادر  ٢٠١١ فبراير ١٨مظاهرة من قبل الفريق الطبى يوم 
الطبية بدوار مجلس التعاون وإيقاف خدمات اإلسعاف أثناء عملية اإلخالء األولى للدوار، إال أن 

وأكد أنه أقيمت مظاهرات أخرى، ولكن دائًما  ٣٥٢.ت خارج ساعات العملتلك المظاهرة أقيم
فبراير والتى وقعت مباشرًة عقب اإلخالء  ١٧خارج ساعات العمل، باستثناء المظاهرة العفوية يوم 

                                                            
و  http://www.youtube.com/watch?v=QrT_2HFlCFY&feature=relatedانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع يوتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب،  ٣٤٥

http://www.youtube.com/watch?v=KEGnByITVCo  ٢٠١١نوفمرب  ٤متت زيارة املوقع بتاريخ.  

  .٢٠١١نوفمرب  ٤متت زيارة املوقع بتاريخ  http://www.youtube.com/watch?v=X101UunCFAU&feature=relatedموقع يوتيوب،  ٣٤٦

  .٢٠١١نوفمرب  ٤متت زيارة املوقع بتاريخ  t6BgQhttp://www.youtube.com/watch?v=AfUCEoموقع يوتيوب،  ٣٤٧

  .تغطية مصورة مقدمة من مركز البحرين حلقوق اإلنسان ٣٤٨

  ).شهادة شاهد ادعاء للنيابة العسكرية( ٢٠١١لسنة  ١٩١يونيو ىف القضية رقم  ٢٠حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٤٩

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٥٠

  .٢٠١١يو يول ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٥١

  .٢٠١١يوليو  ٢٧مقابلة مع اللجنة،  ٣٥٢
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وتوجد . األول للدوار وسط الشائعات بأن قائدى سيارات اإلسعاف منعوا من الوصول إلى الدوار
تلك المظاهرات، والتى يبدو أنها تشير إلى أن المظاهرات وقعت فى  عدة مقاطع فيديو تصور

  ٣٥٣.ساحة انتظار السيارات بمجمع السلمانية الطبى وفى المنطقة المواجهة لقسم الطوارئ

  : ٢٠١١سبتمبر  ١٣بتاريخ  وفًقا للبيان المقدم من الكوادر الطبية المتهمةو  -٧٤١

إلدارة السيئة للكارثة من قبل فريق اإلدارة يوم كانت طبيعة المسيرات مهنية تماًما وركزت على ا
تطورت تلك المظاهرات بشكل عفوى من قبل المسعفين بالمستشفى عقب وقد . ٢٠١١فبراير  ١٧

فبراير كنتيجة مباشرة للتوقف الفورى لخدمات اإلسعاف واالعتداء على المسعفين  ١٧االعتداء صباح يوم 
وقعت مظاهرتان أمام المستشفى، األولى يوم  ، حيثمن الدوار والسائقين الذين حاولوا إجالء الضحايا

كلتا المظاهرتين كانتا خارج ساعات العمل ولم تتعارضا مع رعاية و . فبراير ٢٠فبراير، والثانية يوم  ١٨
  ٣٥٤.المرضى ولم تعرقال حركة السير عند بوابات المستشفى

  التمييز على أساس العرق أو الطائفة 
أفراد الطاقم الطبى  بعض انتهك ٢٠١١ ومارس فبرايرشهري الل أحداث ادعت السلطات أنه خ -٧٤٢

الصادر عن جمعية األطباء البحرينية ميثاق أخالقيات وآداب مزاولة مهنة الطب في البحرين 
وقد اتخذت مثل تلك األعمال التمييزية ضد . وميزوا ضد المرضى على أساس عرقهم أو طائفتهم

مضايقة، واالحتجاز دون وجه حق، ورفض تقديم الرعاية الطبية المرضى شكل سوء المعاملة، وال
وتستند تلك االدعاءات، أوًال، إلى أحداث محددة حول معاملة البحرينيين المجنسين . لهم

، وثانًيا، إلى االنخفاض العام لعدد المرضى المترددين على ٢٠١١ مارس ١٣والوافدين يوم 
  . منيةنظًرا للمخاطر األ يمجمع السلمانية الطب

وقد . ، وقعت اشتباكات بين متظاهرين مناوئين وآخرين مؤيدين للحكومة٢٠١١ مارس ١٣فى و  -٧٤٣
أسفرت تلك االشتباكات عن إصابة مواطنين ووافدين وبحرينيين مجنسين، وأرسل بعض منهم إلى 

فقد شهد جراح بمجمع . وتستند رواية الحكومة إلى إفادات شهود رؤية. مجمع السلمانية الطبى
نقل شخصين، أحدهما بحرينى  ٢٠١١ مارس ١٣لسلمانية الطبى فى المحكمة أنه شهد يوم ا

والثانى بحرينى مجنس من أصل سورى، إلى قسم الطوارئ إثر تعرضهما إلصابات بالغة فى 

                                                            
  . فرباير ١٨انظر، على سبيل املثال، تسجيل فيديو ملظاهرة من قبل بعض الكوادر الطبية يوم  ٣٥٣

 http://www.youtube.com/watch?v=YkufTYgKtTQ and 

http://www.youtube.com/watch?v=4SD-FP4BqWM&feature 

  )النص األصلى باللغة اإلجنليزية. (٢٠١١سبتمرب  ١٣ اللجنة يوم رسالة إلكرتونية مقدمة إىل ٣٥٤
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كما   ٣٥٥.الرأس، وكان من الواضح أنهما أصيبا بها أثناء أحداث المظاهرات فى جامعة البحرين
ابعدوا هؤالء المرتزقة وارسلوهم إلى مستشفى قوة دفاع "متهًما آخر يصرخ  أضاف أنه سمع طبيًبا

ثم حضر . ثم تدخل طبيب متهم آخر وحاول تهدئته وطلب منه أن يخفض صوته". البحرين
  . طبيب آخر وعالج المرضى الذين نقلوا فيما بعد إلى مستشفى قوة دفاع البحرين

نه فى وقت الحق من تلك الليلة أبصر أحد رجال كما أضاف الجراح بمجمع السلمانية الطبى أ -٧٤٤
يضرب رجًال باكستانى الجنسية يجلس على كرسى متحرك، فتوجه ناحيته ) شيعى(أمن المستشفى 

وبعد . ثم تدخلت الممرضات لتهدئة الوضع." لو فعلت ذلك مجدًدا فسوف أقطع يديك"وقال، 
متهمين مع رجل دين شيعى يتحدثون دقائق توجه إلى قسم الطوارئ ورأى ثالثة من األطباء ال

وقد ذكر كبير . بصوت خفيض إلى رجل آسيوى مستلٍق على سرير، األمر الذى اعتبره مريًبا للغاية
شاهد شخصين باكستانيين، واللذين قد تم  ٢٠١١ مارس ١٣األطباء المقيمين أنه يوم 

ء عليهما من قبل إحضارهما إلى المستشفى بسيارات اإلسعاف مكبلى اليدين، يتم االعتدا
وقد اعتدى الطبيب المشار إليه أعاله على أحد المرضى جسديًا جاذبًا إياه  ٣٥٦.المتظاهرين

كما شاهد ذلك ." أال يقوم بفك قيود ذلك الحيوان"بعنف، وطلب من كبير األطباء المقيمين 
  .الطبيب يعتدى على مصابين آخرين

ن ولم يقدم معاملة مماثلة لتلك التى قدمها ضد الوافديتحيز قد بأنه الطاقم الطبى  اتهموقد  -٧٤٥
وقد تلقت اللجنة لقطات مصورة تظهر مقابلة أجراها أحد األطباء المتهمين مع . للمرضى الشيعة

من المتظاهرين، بل إن بعضهم من الوافدين الذين ليسوا وسائل اإلعالم ذكر فيها أن كل المرضى 
بطاقات هوية المرضى، دون أن يحاول إخفاء  كما أظهر طاولة عليها. يعملون مع قوات األمن

كما أن بعض اللقطات المصورة األخرى تظهر ممرضة بمجمع السلمانية الطبى . هوية المرضى
تعالج مريًضا من أصل أسيوى، وأثناء ذلك كانت تُعِنفه وتسأله لماذا يقوم بإيذاء الشعب 

   ٣٥٧.البحرينى

فى ذلك الوقت روايتها كمريض لم يتمكن من وقد قدمت سيدة كانت حامًال فى الشهر الثالث  -٧٤٦
وذكرت أنه نتيجة غلق الطرق والمظاهرات فى الشارع استغرقها  ٣٥٨.بلوغ مجمع السلمانية الطبى

األمر حوالى ثالث أو أربع ساعات لقيادة سيارتها لحضور موعدها الدورى بمستشفى قوة دفاع 
                                                            

 .]٢٠١١لسنة  ١٩١انظر القضية رقم [ ٣٥٥

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٥٦

  .لقطات مصورة مقدمة من وزارة الداخلية ٣٥٧

  .٢٠١١سبتمرب  ٩إفادات شهود مقدمة إىل اللجنة،  ٣٥٨
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وأبلغها الطبيب أنه ينبغى . زيف فى الرحموبمجرد وصولها الحظ الطبيب أنها تعانى من ن. البحرين
عليها العودة إلى منزلها والراحة، ولكن إذا ما استمر ذلك النزيف فعليها االتصال بسيارة إسعاف 

، استمر ٢٠١١ مارس ١٦و ١٥وفى يومى . أو أن تتوجه إلى إحدى المستشفيات على الفور
ى أية مستشفى بسبب غلق الطرق وحالة النزيف الذى عانت منه إال أنها لم تتمكن من التوجه إل

لم تتوجه إلى مجمع السلمانية الطبى ألنها سمعت تقارير تليفزيونية تفيد و . الفوضى فى الشوارع
وذكرت أنها شعرت أنها ال يمكنها التوجه . أن متظاهرين معارضين مسلحين قد احتلوا المستشفى

ها لن تكون آمنة ولن تتلقى رعاية طبية شعرت أنحيث . إلى مجمع السلمانية الطبى لكونها سنية
اتصلت بمستشفى قوة دفاع و  ،، سقط حملهامارس ١٧وفى . الئقة هناك بسبب انتمائها الطائفى

البحرين لطلب سيارة إسعاف ولكنهم لم يتمكنوا من إرسال سيارة إسعاف لها بسبب الوضع 
ة ولكن عقب دخولها العيادة اصطحبها زوجها بسيارته إلى عيادة طبية خاصوأمام ذلك . األمنى

وفى نهاية المطاف دخلت مستشفى . اكتشفت أنها لن تقدر على تكاليف العالج هناك فغادرت
المحرق حيث أبلغها الطبيب المعالج هناك أنها فقدت جنينها وأن سبب ذلك كان عدم تلقيها 

  .الرعاية الطبية فى اليومين اللذين نزفت خاللهما

راقبة حقوق اإلنسان ملًفا للجنة يضم حاالت لثالثة أشخاص ادعوا أنهم قدمت جمعية البحرين لم -٧٤٧
  ٣٥٩.ُحرموا من تلقى العالج لكونهم باكستانيين

ذكر أحد األطباء أن أحد األطباء المتهمين ركز اهتمامه على المرضى الشيعة المصابين بدًال وقد  -٧٤٨
  ٣٦٠.من السنة

المرضى السنة من قبل الطاقم الطبى  تلقت اللجنة العديد من الشكاوى تدعى وقوع تمييز ضدو  -٧٤٩
. وقد تضمن ذلك اتهامات باإلهمال الطبى ورفض تقديم الرعاية الطبية. بمجمع السلمانية الطبى

فقد تلقت اللجنة لقطات مصورة لرجل يحمل طفًال صغيًرا ويحاول دخول مجمع السلمانية 
من دخول مجمع السلمانية ويظهر الفيديو ثالثة من الكوادر الطبية الذين منعوه  ٣٦١.الطبى
  . وذكر أنه لو كان شيعًيا لما منع من دخول المستشفى. الطبى

                                                            
  .مقدم إىل اللجنة من مجعية البحرين ملراقبة حقوق اإلنسانملف بشأن اإلساءات ضد العمال الوافدين  ٣٥٩

  ).شهادة شاهد ادعاء للنيابة العسكرية( ٢٠١١لسنة  ١٩١يونيو ىف القضية رقم  ٣٠؛ حمضر جلسة احملكمة يوم ٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٦٠

  .لقطات مصورة مقدمة من وزارة الداخلية ٣٦١



 األحداث عند مجمع السلمانية الطبي
 

٢٥٢
 

اعتمدت الكوادر الطبية المتهمة في نفى االتهامات المنسوبة إليها على شهادات بعض شهود وقد  -٧٥٠
وذكر أحد الوكالء المساعدين بوزارة . اإلثبات باإلضافة إلى لقطات الفيديو المذكورة أعاله

  ٣٦٢.، أنه لم يشهد تمييًزا فى معاملة المرضى من قبل األطباءالصحة

االدعاءات أنه أساء معاملة المرضى أو  ٧٤٤و  ٧٤٣مشار إليه فى الفقرتين وقد أنكر الطبيب ال -٧٥١
أنه عمل المقيمون وذكر أحد أطباء األسنان . أنه أمر بنقلهم إلى مستشفى قوة دفاع البحرين

طلب منه قط أال يعالج مريًضا معيًنا وأنه لم يره يميز ضد أى تحت قيادة ذلك الطبيب وأنه لم ي
وأضاف أنه رأى ذلك . كما أدلى جراح بمجمع السلمانية الطبى بشهادة مماثلة  ٣٦٣.من المرضى

وقد ذكر طبيب آخر أنه تلقى اتصاًال من . الطبيب يعالج رجل شرطة بحرينى من أصل سورى
ت توجه لرؤيته فى قسم الطوارئ وراجع تقاريره والدى رجل الشرطة البحرينى وفى ذلك الوق

وأضاف أن صحة رجل الشرطة كانت مستقرة، وأبلغ ذلك الطبيب أن والدى رجل الشرطة  . الطبية
   ٣٦٤.كانا يسأالن عنه

ذكرت طبيبة مقيمة تحت التمرين بمجمع السلمانية الطبى، أنها لم تشهد أى تمييز ضد و  -٧٥٢
غاضبين جًدا حيال الوافدين الذين تم نقلهم إلى مجمع  وذكرت أن المتظاهرين كانوا ٣٦٥.المرضى

ألن الوافدين كانوا يهاجمون المتظاهرين، وريما يعملون لصالح  مارس ١٣السلمانية الطبى يوم 
وكان األطباء يحاولون حماية الوافدين المصابين وإبقاء المتظاهرين بعيًدا . قوات األمن الوطنى

آسيوى مصاب فى رأسه يتم إدخاله إلى مجمع السلمانية ويوجد فيديو لشخص من أصل . عنهم
   ٣٦٦.، ويظهر الفيديو أنه يتلقى العالج من بعض الكوادر الطبيةمارس ١٣الطبى يوم 

  :وفًقا لبيان مقدم من الكوادر الطبية المتهمة إلى اللجنةو  -٧٥٣

من قبل  ، تم معالجة جميع المرضى الذين حضروا إلى قسم الحوادث والطوارئ٢٠١١ مارس ١٣يوم 
وقد شهد ذلك كل من األطباء الذين . األطباء الموجودين آنذاك بغض النظر عن انتمائهم الطائفى أو جنسياتهم

كما نود أيًضا أن . شاركوا فى تقديم العالج لهم فضًال عن الممرضات الموجودات بالمستشفى فى ذلك اليوم

                                                            
  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٦٢

  ).شهادة شاهد دفاع( ٢٠١١لسنة  ١٩١ىف القضية رقم  ٢٠١١سبتمرب  ٧حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٦٣

  ).شهادة شاهد دفاع( ٢٠١١لسنة  ١٩١ىف القضية رقم  ٢٠١١سبتمرب  ٧حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٦٤

  .٢٠١١أغسطس  ١٠إفادة مكتوبة مقدمة إىل اللجنة،  ٣٦٥

  .٢٠١١نوفمرب  ٤متت زيارة املوقع بتاريخ  http://www.youtube.com/watch?v=b1NiB2MR57cموقع يوتيوب،  ٣٦٦
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٢٥٣
 

من [. أمام المحكمة تحت اليمين القانونية ]م الطوارئرئيس قس[نلفت انتباه اللجنة إلى الشهادة التى أدلى بها 
  ٣٦٧.إثبات ]شاهد[قد تم استدعاؤه باعتباره  ]رئيس قسم الطوارئ[أن نذكر أن  ]المهم

وافًدا من مجمع السلمانية الطبى  ١٦وقد شهد رئيس قسم الطوارئ أنه فى ذلك اليوم تم نقل  -٧٥٤
وأن أيًا من هؤالء األفراد لم يحتجز بجمع  إلى مستشفى قوة دفاع البحرين لتلقى العالج الالزم

فضًال عن ذلك، فقد كان هناك وافد واحد يعانى من كسر فى . السلمانية الطبى رغًما عن إرادته
  .الكتف األيمن وأجرى له أحد األطباء المتهمين وطبيب آخر عملية جراحية

أنها كانت برفقة أحد األطباء وقد ذكرت رئيسة قسم التمريض بأحد األجنحة بمجمع السلمانية الطبى  - ٧٥٥
عندما عالج اثنين من المواطنين البحرينيين المجنسين، وأن حالة  ٢٠١١ مارس ١٤المتهمين يوم 

  ٣٦٨.أحدهما كانت تستدعى إجراء عملية له إال أن والد المريض لم يوافق على إجراء العملية

تلقوا العالج بمجمع وقد رأت حكومة البحرين أن االنخفاض العام فى عدد المرضى الذين  -٧٥٦
وزعمت . يؤِكد وقوع تمييز بمجمع السلمانية الطبى ٢٠١١ ومارسالسلمانية الطبى خالل فبراير 

أن ذلك يثبت أن المرضى كانوا خائفين جًدا من التوجه لمجمع السلمانية الطبى بسبب األحداث 
دخلوا المستشفى  عدد األفراد الذينمتوسط وقد ذكر رئيس قسم الطوارئ أن . التى وقعت هناك

شخص تقريًبا أثناء األحداث، مما يظهر أن األحداث   ٤٠٠إلى  ١٠٠٠يومًيا انخفض من حوالى 
كما أضاف أن الناس   ٣٦٩.كانت تمنع أو تخيف المرضى من التوجه إلى مجمع السلمانية الطبى

صائية وقد ذكرت أخ. كانوا يخشون دخول المستشفى، حتى بالنسبة للعيادات العادية والخارجية
األشعة السينية أنه فى الوقت الذى لم يتم حرمان أى شخص من تلقى العالج من قبل األطباء، 
فقد كان الكثير من السنة يخشون التوجه إلى مجمع السلمانية الطبى بسبب المظاهرات فى 

  ٣٧٠.ساحة انتظار السيارات

. ين دخلوا المستشفىولدى الكوادر الطبية المتهمة تفسير مختلف النخفاض عدد األشخاص الذ -٧٥٧
فقد ذكر أحد األطباء بمجمع السلمانية الطبى، والذى كان أيًضا شاهد نفى، أن أعداد المرضى 

  ٣٧١.انخفضت خالل الفترة المذكورة ألنهم توقفوا عن استقبال اإلصابات الطفيفة

                                                            
  )النص األصلى باللغة اإلجنليزية. (٢٠١١سبتمرب  ١٣رسالة إلكرتونية مقدمة إىل اللجنة يوم  ٣٦٧

  ).شهادة شاهد دفاع( ٢٠١١لسنة  ١٩١رقم  ىف القضية ٢٠١١سبتمرب  ٧حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٦٨

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٦٩

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٧٠

  ).شهادة شاهد دفاع( ٢٠١١لسنة  ١٩١ىف القضية رقم  ٢٠١١سبتمرب  ٧حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٧١
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٢٥٤
 

لجنة  قدم أحد األطباء المتهمين ملًفا إلى اللجنة يتضمن نسخة من مذكرة أرسلها هو ورئيسكما  -٧٥٨
يطلبان فيها الخفض الرسمى لبعض الحاالت الخطيرة  ٢٠١١ فبراير ٢٠غرفة العمليات، يوم 

والبسيطة للمرضى الداخليين بشكل انتقائى وذلك من أجل توفير المزيد من األسرة ألية حاالت 
  .كما أرسل المذكرة إلى رئيس الطاقم الطبى  ٣٧٢.طارئة

  :توبة ذكر فيهاوقد قدم أحد األطباء المتهمين إفادة مك -٧٥٩

أقل نسبًيا بالمقارنة مع األشهر السابقة إال أن  مارس –لقد كان عدد المرضى خالل فترة فبراير 
على سبيل المثال، . ذلك األمر طبيعى وبديهى فى ضوء األحداث التى مرت بها البالد خالل تلك الفترة

ب نسبًيا لعدد العمليات وهو رقم قري ٢٠١١عملية جراحية خالل شهر فبراير  ١٥٨٠٣٧٣تم إجراء 
عملية جراحية وعلى العكس  ١٨٠٨؛ والذى يعادل ٢٠١٠الجراحية التى تم إجراؤها خالل شهر فبراير 

عملية جراحية  ٢٢٤٥، بينما أجريت ٢٠١١ مارسعملية جراحية خالل شهر  ١١٦٩فقد تم إجراء 
  ٢٠١٠.٣٧٤ مارسخالل شهر 

عندما تعطل  ٢٠١١ مارس ١٦ – ١٣وكذلك  فبراير ١٨و ١٧و ١٤كما ذكر أنه باستثناء أيام  -٧٦٠
  : ، فإنالعمل جزئًيا بسبب األحداث

وكان أفراد طاقم . كافة العيادات وغرف العمليات تم تشغيلها وكانت تعمل بشكل طبيعى"
كافة غرف العمليات تعمل وتم إجراء  وكانت  . المستشفى يحضر إلى العيادات ويقومون بعملهم المعتاد

وكان األطباء االستشاريون والمقيمون موجودين بغرف العمليات . العاجلة كالمعتادكافة الجراحات غير 
  . ويجرون العمليات الجراحية فى جميع التخصصات المختلفة

   ٣٧٥".وتمكن زائرو المرضى المقيمين من دخول المستشفى ومغادرتها دون أن تتم إعاقتهم

  : جزئًيا للعملكما أضاف بشأن األيام المذكورة أعاله التى شهدت تعطالً  -٧٦١

لقد كانت هناك أنواع مختلفة من اإلصابات والتى تطلبت استخدام كافة القوى البشرية والمرافق 
مثل مقصورات قسم الحوادث والطوارئ، والعيادات الخارجية وغرف العمليات من أجل التعامل مع العدد 

ا عن الوكيل المساعد لوزارة الصحة، وقد صدرت األوامر بإجراء تلك التعديالت شفويً . الكبير من الضحايا
                                                            

  .٢٠١١أغسطس  ٤ إفادة شاهدة مقدمة إىل اللجنة من قبل أحد األطباء املتهمني، يوم ٣٧٢

  ."٢٠١١مارس  ٢٢فرباير و ١٤إحصائيات جممع السلمانية خالل الفرتة بني "انظر أيًضا ملف مقدم إىل اللجنة من جممع السلمانية الطىب بعنوان  ٣٧٣

  .٢٠١١سبتمرب  ١٠إفادة مكتوبة مقدمة إىل اللجنة من أحد األطباء املتهمني،  ٣٧٤

  ٢٠١١سبتمرب  ١٠د األطباء املتهمني، إفادة مكتوبة مقدمة إىل اللجنة من أح ٣٧٥
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٢٥٥
 

وقد شهد ذلك طاقم المستشفى الذى كان . والوكيل المساعد لشئون المستشفيات، ورئيس الطاقم الطبى
فضًال عن ذلك كانت هناك منشورات دورية وجهت الرؤساء بأن يأمروا . حاضًرا بالمستشفى أثناء األحداث

ين يتم استقبالهم إلجراء عمليات جراحية غير طارئة وأن طاقم المستشفى بأن يقللوا عدد المرضى الذ
من حجم العمل فى حالة الحاجة إلى غرف العمليات % ٣٠يخفضوا قائمة العمليات الجراحية إلى 

  ٣٧٦.للتعامل مع الحاالت الطارئة

  الحيازة واالستعمال غير القانونيين لألدوية واألدوات الطبية
واستعمال األدوية والُمعدات الطبية بشكل غير قانونى وجهت إتهامات للطاقم الطبي بحيازة  -٧٦٢

وذلك، أوًال، عبر توفير المعدات للخيمة بدوار مجلس التعاون، وثانًيا، من خالل السماح 
  .لسيارات اإلسعاف بنقل المتظاهرين بصورة غير مشروعة

سلمانية وقد ادعت حكومة البحرين أن بعض المعدات الطبية بخيمة الدوار ُأخذت من مجمع ال -٧٦٣
وقد دعمت إفادة مسئولين كبار بمجمع السلمانية الطبى والحكومة . الطبى بصورة غير مشروعة

، ذكر الوكيل المساعد للرعاية األولية على التليفزيون ٢٠١١ إبريل ١١فى و . ذلك االدعاء
وفى  ٣٧٧.الرسمى للبحرين أن هناك حاالت فقد لمعدات طبية وأدوية من مجمع السلمانية الطبى

مايو، عقد وزير العدل البحرينى، الشيخ خالد بن على بن عبد اهللا آل خليفة، والقائمة بأعمال  ٣
وزير الصحة، الدكتورة فاطمة البلوشى، مؤتمًرا صحفًيا قرر فيه أن كميات كبيرة من المعدات 
الطبية واألدوية قد سرقت من مجمع السلمانية الطبى وُأخذت إلى دوار مجلس التعاون خالل 

  .٢٠١١لسنة  ١٩١هذه االدعاءات فى القضية رقم  توتكرر  ٣٧٨.ومارسحداث فبراير أ

وقد أنكر الطاقم الطبي المتهم تلك االدعاءات، وأكدوا على أن كافة المعدات التى تم إرسالها  -٧٦٤
إلى الخيام أرسلت بشكل رسمى وقانونى، وتعتمد روايتهم لألحداث على إيصاالت استالم 

فقد ادعوا بأن خيمة الدوار تمت الموافقة عليها ودعمها من . اتومحاضر اجتماعات وإفاد
وقد تضمن ذلك عرًضا بصرف مقابل عمل إضافى لمن يشارك فى إقامة  ٣٧٩.المسئولين بالمجمع

وقد تم تقديم محاضر اجتماعات رسمية تمت . طاقم التمريض الخيام، وهو العرض الذى رفضه
ك رسائل عبر البريد اإللكترونى، وإيصاالت باستالم الموافقة خاللها على إقامة الخيام، وكذل

                                                            
  ٢٠١١سبتمرب  ١٠إفادة مكتوبة مقدمة إىل اللجنة من أحد األطباء املتهمني،  ٣٧٦
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وقد ذكرت طبيبة استشارية، وهى زوجة أحد األطباء . المعدات التى تم إرسالها إلى الخيام
  ٣٨٠.المتهمين، أنه لم تتم سرقة أية معدات طبية من المجمع

دوار ووافقت وذكرت نفس الطبيبة أن إدارة مجمع السلمانية الطبى كانت على علم بشأن خيمة ال -٧٦٥
على تزويد الخيمة بالمستلزمات الطبية عبر الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات ووكيل وزارة 

كما وافقت اإلدارة على إرسال سيارة إسعاف لتكون على أهبة . الصحة للرعاية الصحية
فقة وذكر أن ذلك اإلجراء تم اتخاذه والموا. ٢٠١١ فبراير ١٩االستعداد أمام الخيمة بدءًا من 

سهيل ذلك عبر رئيس خدمات تمن قبل رئيس ومدير الخدمات اإلدارية بالمجمع، وقد تم 
وقد أجريت العديد من المكالمات الهاتفية بين طبيبين من المتهمين والوكيل المساعد . اإلسعاف

وقد جرت تلك . لشؤون المستشفيات، ووكيل وزارة الصحة للرعاية الصحية بشأن إقامة الخيمة
كما نوقشت وسائل تسهيل عمل الخيمة فى اجتماع ترأسته رئيس   ٣٨١.فبراير ١٨ت بعد االتصاال

وأثناء ذلك االجتماع تم اتخاذ القرار بتوفير  ٣٨٢.فبراير ٢٠خدمات الرعاية الصحية األولية، يوم 
وقد طلب من أحد . المعدات واألدوية الضرورية للخيمة من أجل تقديم العالج الطبى الالزم

وقد تبع ذلك القرار إرسال بريد إلكترونى رسمى من . تهمين متابعة وتنفيذ ذلك القراراألطباء الم
فبراير، وُأرسلت نسخة منه إلى وكيل وزارة  ٢٠رئيس الصيادلة إلى أحد األطباء المتهمين يوم 

فبراير، أرسل رئيس الطاقم الطبى خطابًا إلى رئيس  ٢٢وفى يوم . الصحة للرعاية الصحية
وتم تقديم نسخة من  .دارية بالمجمع بخصوص تزويد خيمة الدوار بالمستلزماتالخدمات اإل

ذلك الخطاب إلى وزير الصحة ووكيل وزارة الصحة للرعاية الصحية والمستشفيات، والوكيل 
وقد ادعى األطباء المتهمون أنه بناًء على األدلة المذكورة أعاله،  . المساعد لشؤون المستشفيات

  . سمية على إقامة الخيمة الطبية بالدواركانت هناك موافقة ر 

وقد زود محامى العديد من األطباء المتهمين، اللجنة بنسخ ثالث مستندات رسمية ورسائل بريد  -٧٦٦
 ٣٨٣.إلكترونى تظهر موافقات موقعة على إرسال المعدات الطبية إلى الخيمة بدوار مجلس التعاون

مع الوحدة الوطنية، وهى جماعة سياسية موالية وقد لفت احد األطباء المتهمين االنتباه إلى أن تج
أغسطس، أنهم نظموا لجنة تطوعية فى  ١٣للحكومة، ادعت، على المأل، فى جريدة الوطن يوم 

وقد حصلت تلك اللجنة على األدوية والمعدات من المسئولين  ٣٨٤.المحرق فى شهر فبراير
                                                            

  ).شهادة شاهد دفاع( ٢٠١١لسنة  ١٩١ىف القضية رقم  ٢٠١١سبتمرب  ٧حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٨٠
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  .٢٠١١لسنة  ١٩١مت تقدمي نسخة من حمضر االجتماع املذكور إىل حمكمة السالمة الوطنية ىف القضية رقم  ٣٨٢

  حمامى بعض املتهمني من الكادر الطيبملفات مقدمة إىل اللجنة من  ٣٨٣

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٨٤
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ذلك دليًال على السماح بإقامة  وقد اعتبر. بوزارة الصحة وظلت على اتصال بهؤالء المسئولين
اللجان الطبية التطوعية من قبل األطراف األخرى من دون من كانوا بدوار مجلس التعاون، وأن 
تلك األطراف األخرى سمح لها بالحصول على األدوية والمعدات من وزارة الصحة، إال أنه لم 

 . يتم اتهامهم واعتقالهم

استخدمت سيارات اإلسعاف ألغراض غير مشروعة، قدمت  بالنسبة لالتهام بأن الكوادر الطبية -٧٦٧
جامعة البحرين تقريًرا ادعت فيه أن سيارات اإلسعاف استخدمت لنقل المتظاهرين المسلحين 

وقد ذكر أحد  ٢٠١١.٣٨٥ مارس ١٣أثناء االشتباكات التى وقعت داخل حرم الجامعة يوم 
شخاص والذى لم يكن مصابًا على اإلسعاف بالمجمع أن طبيًبا طلب منه نقل أحد األ سائقي
أحد المسعفين بإحدى سيارات اإلسعاف، أنه لم يتلق أية أوامر من أى من أفاد كما   ٣٨٦.اإلطالق

إال من  ٢٠١١مارس  ١٧فبراير و ١٤الكوادر الطبية المتهمة بشأن حركة سيارات اإلسعاف بين 
اإلسعاف،  سيارات سمكما أدلى مشرف بق  ٣٨٧).أحد المتهمين(اإلسعاف  سيارات رئيس خدمات

 ٣٨٨.ومسعف، ومسعف مساعد، بإفادات مماثلة

هناك بعض الجدل أيًضا حول ما إذا كان قد تم استخدام سيارات اإلسعاف لدعم أنشطة  -٧٦٨
وفًقا لإلفادة المقدمة إلى اللجنة من . المتظاهرين من خالل نقلهم من الدوار إلى جامعة البحرين

  :كوادر الطبية استخدام المتظاهرين لسيارات اإلسعافالكوادر الطبية المتهمة، لم تسهل ال

وفًقا  ٢٠١١ مارس ١٦فبراير إلى  ١٤الفترة من  ]فى[تم تشغيل جميع سيارات اإلسعاف "
فقد تم تشغيل سيارات . للقواعد والضوابط التى حددتها وزارة الصحة والتى يقودها الطاقم المعين

لم تكن هناك أية انتهاكات لتلك . السلمانية الطبى اإلسعاف بواسطة مسعفين معينين من قبل مجمع
   ٣٨٩".الضوابط

  االحتجاز غير القانونى للمرضى
، مارس ١٣تتعلق االدعاءات الرئيسية بشأن االحتجاز غير القانونى باألحداث التى وقعت يوم  -٧٦٩

 يظهر تسجيل فيديو أحد أفراد الطاقم الطبي يقومحيث . عقب اشتباكات بين متظاهرين ووافدين

                                                            
ا جامعة البحرين فيما يتعلق باألحداث الىت جرت ىف فرباير ومارس "تقرير أعدته جامعة البحرين بعنوان  ٣٨٥   ".٢٠١١اإلجراءات الىت اختذ

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٨٦

  ).شهادة شاهد دفاع( ٢٠١١لسنة  ١٩١ىف القضية رقم  ٢٠١١سبتمرب  ٧حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٨٧

  ).شهادة شاهد دفاع( ٢٠١١لسنة  ١٩١ىف القضية رقم  ٢٠١١سبتمرب  ٧حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٨٨

  ).النص األصلى باللغة اإلجنليزية( ٢٠١١سبتمرب  ١٣رسالة إلكرتونية مقدمة إىل اللجنة يوم  ٣٨٩
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بالتعدي على ثالثة وافدين مصابين من أصل آسيوى ويتم دفعهم إلى داخل مجمع السلمانية 
ويظهر الفيديو آخرين من الطاقم الطبي المتهم أثناء  ٣٩٠.الطبى، بينما كانت أيديهم مكبلة

وقوفهم بين المتظاهرين واألفراد المصابين، بينما يحاول بعض من المحتشدين دفع وركل 
وتستند رواية حكومة . إن دور الكوادر الطبية فى هذا األمر محل شك. بينالوافدين المصا

 ١٣فقد ذكر أحد األطباء من شهود االثبات أنه يوم . البحرين لألحداث على إفادات الشهود
شاهد باكستانيين تم إحضارهما إلى مجمع السلمانية الطبى فى سيارات إسعاف وأيديهما  مارس

الطبيب المتهم  وأضاف أن ٣٩١.عتداء عليهما من قبل متظاهرينمكبلة خلف ظهرهما ويتم اال
تعدى على أحدهما وقام بجذبه بعنف إلى داخل قسم  ٧٤٤و ٧٤٣ رقم تينالمشار إليه في الفقر 

واضاف أنُه شاهد نفس الطبيب ". يفك قيود ذلك الحيوان"أال  الطوارئ وطلب من الشاهد
 . نالمتهم أثناء اعتدائه على مرضى مصابين آخري

وقد شهد طبيب بقسم الطوارئ، أن هنوًدا وباكستانيين مصابين تم نقلهم بسيارات إسعاف إلى  -٧٧٠
حيث أجبر على التوقف عن مساعدة  ٣٩٢مارس ١٣مجمع السلمانية الطبى رغًما عنهم يوم 
وقد طلب منه أال يقوم بفك القيود التى تكبل أيدى . المصابين من قبل الكوادر الطبية المتهمة

ثم . ن، كما أضاف أنه رأى أحد األطباء المتهمين وقد أمسك بمرضى آسيويين من رقابهمالمصابي
وهواتفهم المحمولة وسألهم عن الجهة  ٣٩٣أخذ بطاقاتهم الخاصة بالتسجيل السكانى المركزى

ولكنه كان يجبرهم على القول إنهم يعملون مع  ،أنهم عمالبكانوا يردون و . التى يعملون بها
ثم هدد المرضى . صلوا على عشرين دينار من حكومة البحرين إليذاء المتظاهرينالشرطة وأنهم ح

 . بأن قال لهم إن األطباء المتهمين سيستدعون أسرهم وسوف يقتلونهم

وقد أظهر مقطع إخبارى أذاعته قناة الجزيرة بطاقات هوية لبعض المصابين الذين تم إحضارهم  -٧٧١
ارة إليهم بزعم أنهم وافدون ممن يعملون مع وزارة إلى مجمع السلمانية الطبى، وقد تمت اإلش

  ٣٩٤.الداخلية وأجهزة أمنية أخرى

تلقى مرضى من أصل أسيوى العالج  ٢٠١١ مارس ١٣وقد ذكر رئيس قسم الطوارئ أنه في يوم  -٧٧٢
وقد تم نقل المرضى . على أيدى أطباء بقسم الطوارئ ثم نقلوا إلى مستشفى قوة دفاع البحرين

                                                            
  .٢٠١١نوفمرب  ٤متت زيارة املوقع بتاريخ  http://www.youtube.com/watch?v=sgsMF8q7KAYموقع يوتيوب،  ٣٩٠

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٩١

  ).شهادة شاهد ادعاء للنيابة العسكرية( ٢٠١١لسنة  ١٩١يونيو ىف القضية رقم  ٣٠؛ حمضر جلسة احملكمة يوم ٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٣٩٢

  .وهى بطاقة هوية. بطاقة التسجيل السكاىن املركزى ٣٩٣

  .٢٠١١نوفمرب  ٥متت زيارة املوقع بتاريخ  http://www.youtube.com/watch?v=IIJIPEdsDCoموقع يوتيوب،  ٣٩٤
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ص المسئول عن األمن أن المرضى كانوا فى خطر، فتولى التنسيق مع إدارة بعد أن أبلغه الشخ
  ٣٩٥.مجمع السلمانية الطبى لنقل هؤالء المرضى إلى مستشفى قوة دفاع البحرين

وفًقا لإلفادة المقدمة و . وقد قدم عدد من الشهود إفادات إلى اللجنة أنكروا فيها تلك االدعاءات -٧٧٣
 :٢٠١١سبتمبر  ١٣بتاريخ  ة المتهمةإلى اللجنة من قبل الكوادر الطبي

لقد كان المرضى المصابون ذوو األصول األسيوية الذين تم إحضارهم إلى مجمع السلمانية "
متورطين فى اشتباكات عنيفة مع متظاهرين فى المنامة، وقد كان بعضهم  ٢٠١١ مارس ١٣الطبى يوم 

قضبان الحديدية والحجارة وقد حاول البلطجية فى زى مدنى وهاجموا المدنيين باستخدام العصى وال
قامت سيارات اإلسعاف و . المتظاهرون الدفاع عن أنفسهم فقاموا بالقبض على بعض منهم وكبلوا أيديهم

وقد كان المصابون ذوو األصول . بنقل المصابين من كال الجانبين للعالج بمجمع السلمانية الطبى
الطاقم الطبى الذى منعهم من فك قيود أيديهم داخل األسيوية عنيفين للغاية وكانوا يصرخون فى وجه 

وقد كان الطاقم الطبى فى واقع األمر يحاول حماية هؤالء البلطجية من المتظاهرين . سيارة اإلسعاف
ويحاولون تهدئتهم، بل إن العديد من أفراد الطاقم الطبى أحاطوا بهم أثناء نقلهم من سيارة ) الغاضبين(

  . اش حيث تلقوا الرعاية الطبية الالزمةاإلسعاف إلى غرفة اإلنع
لم يكن هناك أى سوء معاملة أو إساءة لهم، بل إنهم فى واقع األمر تلقوا العالج على أيدى كبار و 

االستشاريين عقب دخولهم المستشفى بشكل رسمى والحصول على الموافقة الالزمة للخضوع للعالج 
فرًدا لم يتم احتجازهم رغًما  ١٦أمام المحكمة، فقد ذكر أن  )المهزع(وفًقا لشهادة الدكتور جاسم . الجراحى

  .عنهم وتم نقلهم إلى مستشفى قوة دفاع البحرين لتلقى العالج الالزم
ثنان من ااأليمن وقد أجرى ) الكتف(باإلضافة إلى ذلك، كان هناك مريض واحد يعانى من كسر فى 

  ٣٩٦".تالى، قام الفريق الطبى بمتابعة حالتهوفى اليوم ال. الطاقم الطبي المتهم عملية جراحية له
وقد ذكر رجل أمن بوزارة الصحة، أنه كان حاضًرا أثناء وصول المرضى األسيويين لدى مجمع  -٧٧٤

يهما في الفقرتين وقد ذكر أن الطبيبين المشار إل ٢٠١١.٣٩٧ مارس ١٣السلمانية الطبى يوم 
وقد . ين األطباء الذين عالجوهملم يعتديا على المرضى المذكورين بل كانا من ب ٧٧٠و  ٧٦٩

ذكر أحد االستشاريين بمجمع السلمانية الطبى وعضو بفريق األزمات، أن أحد األطباء المتهمين، 
ليضمن أال يتم االعتداء على أحد الوافدين المصابين من قبل  مارس ١٤عرض حياته للخطر يوم 

 ٣٩٨.الحشود الغاضبة بمجمع السلمانية الطبى

                                                            
  .٢٠١١يوليو  ٣٠ع اللجنة، مقابلة م ٣٩٥

  ).النص األصلى باللغة اإلجنليزية( ٢٠١١سبتمرب  ١٣رسالة إلكرتونية مقدمة إىل اللجنة يوم  ٣٩٦

  ).شهادة شاهد دفاع( ٢٠١١لسنة  ١٩١ىف القضية رقم  ٢٠١١سبتمرب  ٧حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٩٧

  ).شهادة شاهد دفاع( ٢٠١١ة لسن ١٩١ىف القضية رقم  ٢٠١١سبتمرب  ٧حمضر جلسة احملكمة يوم  ٣٩٨
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، ذكر الدكتور نزار البحارنة، وزير الصحة آنذاك، على التليفزيون البحرينى ٢٠١١ مارس ١٤وفى  -٧٧٥
أنه ال توجد أية رهائن بمجمع السلمانية الطبى، وأنه ال يوجد أى تمييز فى تلقى العالج على 

 ٣٩٩.األساس االنتماء الطائفى أو العرقى
 حيازة األسلحة النارية واألسلحة األخرى

ين بشأن حيازة الكوادر الطبية لألسلحة النارية واألسلحة األخرى عتمد ادعاءات حكومة البحر ت -٧٧٦
تلقت وزارة الداخلية حيث ، ٢٠١١ مارس ١٣فى . على بيانات صدرت عن جهات حكومية

بالًغا أن بعض الكوادر الطبية بمجمع السلمانية الطبى كانوا يوزعون السيوف واألسلحة النارية 
وقت الحق من ذلك اليوم، كان هناك بالغ ثان بأن وفى  ٤٠٠.على متظاهرين وطواقم اإلسعاف

الكوادر الطبية كانت توزع السيوف واألسلحة النارية على متظاهرين بمجمع السلمانية الطبى 
وقد أبلغت وزارة الداخلية بالعثور على سكاكين داخل الخيام الطبية بدوار . وعلى طواقم اإلسعاف

  ٤٠١.مارس ١٦مجلس التعاون أثناء عملية اإلخالء يوم 
وقد شهد أحد الضباط بوزارة الداخلية، والذى استجوب الكوادر الطبية المتهمة، أنه تم العثور  -٧٧٧

 ينوذكر أن األطباء أرادوا استعمال هات ٤٠٢.كالشينكوف بمجمع السلمانية الطبىبندقيتين  على 
م العسكرى وقد ذكر النائب العا. البندقيتين فى حال دخول قوات األمن مجمع السلمانية الطبى

) ١: (فى األماكن التاليةطبيبان أن الكوادر الطبية المتهمة أخفت أسلحة وذخيرة حية قدمها 
السقف المعلق بأحد المكاتب بالناحية الشمالية ) ٢(مخزن اللوازم، بالقرب من كلية الطب؛ و

 ٤٥ين والتى تقع فى الجناح ٤١١٧غرفة التبريد رقم ) ٣(الشرقية لمجمع السلمانية الطبى؛ و
وفى الواقع، تم العثور على أسلحة بيضاء، تضم قضبان . بالطابق الرابع بالمبنى القديم ٤٦و

بينما تم . حديدية وسيًفا ذا مقبض ذهبى ونصل معدنى، وخنجر وسكاكين فى الموقع األول
  ٤٠٣.كالشينكوف بالموقع الثانى  يناكتشاف بندقت

  تعاوناالعتداءات على الطواقم الطبية فى دوار مجلس ال
 فبراير ١٧ادعى عدد من الكوادر الطبية المتهمة أنه تم االعتداء عليهم من قبل قوات األمن يوم  -٧٧٨

بينما أنكر بعض أفراد الطاقم الطبى تلك . أثناء اإلخالء األول لدوار مجلس التعاون ٢٠١١
ضو برلمانى الكوادر الطبية المتهمة، وع فقد ذكر وكيل وزارة الصحة، أن ممرًضا من بين. الواقعة

سابق من جمعية الوفاق، أطلقا الشائعات الكاذبة بأن المسعفين تعرضوا العتداء بدوار مجلس 
                                                            

  .٢٠١١نوفمرب  ٥متت زيارة املوقع بتاريخ  k-http://www.youtube.com/watch?v=Dj5SrHavxموقع يوتيوب،  ٣٩٩

  .١١٨سجل األحداث عن شهرى فرباير ومارس بوزارة الداخلية، ص  ٤٠٠

ا إىل اللجنة من قبل جهاز األمن الوطىن. ١٦٦ن شهرى فرباير ومارس بوزارة الداخلية، ص سجل األحداث ع ٤٠١   .ُقدمت صور ألسلحة متت مصادر

  ).شهادة شاهد ادعاء أثناء سؤاله من جانب االدعاء والدفاع( ٢٠١١لسنة  ١٩١يونيو ىف القضية رقم  ٢٠حمضر جلسة احملكمة يوم  ٤٠٢

، )٢٠١١ســـــــــــــــبتمرب  ٣٠(، وكالـــــــــــــــة أنبـــــــــــــــاء البحـــــــــــــــرين م حمكمـــــــــــــــة الســـــــــــــــالمة الوطنيـــــــــــــــة ىف القضـــــــــــــــية ضـــــــــــــــد األطبـــــــــــــــاءأحكـــــــــــــــا: النائـــــــــــــــب العـــــــــــــــام العســـــــــــــــكرى ٤٠٣
http://www.bna.bh/portal/en/news/474815#.ToY7UxWB8EA.twitter  ٢٠١١رب نوم ٥متت زيارة املوقع بتاريخ.  
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وقد ذكر رئيس قسم الطوارئ، أن أحد األطباء المتهمين، ساعد فى ترديد  ٤٠٤.التعاون
 ٤٠٥.الشائعات

بيانات  كما تؤيد عدة. تلقت اللجنة أدلة تدعم المزاعم بوقوع اعتداءات على الطاقم الطبى -٧٧٩
وسجالت اإلسعاف الزعم بأن بعض الكوادر الطبية تم االعتداء عليهم من قبل قوات األمن فى 

ولقد كان هناك طبيبان على األقل . ٢٠١١ فبراير ١٧اإلخالء األول بدوار مجلس التعاون يوم 
داء وقد ادعى كالهما أنهما تعرضا لالعت. حاضران بالخيمة بدوار مجلس التعاون فى ذلك الوقت
ويظهر تسجيل فيديو أحدهما مستلقًيا . والضرب رغم ارتدائهما مالبس تظهر بوضوح أنهما أطباء

 ٤٠٦.على سرير مستشفى مدعًيا أنه تم االعتداء عليه بالعصى وأنه تعرض لضرب مبرح

اإلسعاف بالمجمع أنه وزمالؤه تعرضوا لالعتداء الجسدى عند  سيارات وقد ذكر رئيس خدمات -٧٨٠
  ٤٠٧.التى أقامتها قوات األمننقاط التفتيش 

 ٣:١٥تم إحضار المصابين إلى مجمع السلمانية الطبى بين الساعة فقد وفًقا إلفادات الشهود، و  -٧٨١
صباًحا ورد اتصال يفيد أن سائق سيارة  ٦:٤٥بحلول الساعة و . صباًحا ٦:١٥صباًحا والساعة 

ه، ثم أمر بالعودة إلى إسعاف تم سحبه خارج سيارة اإلسعاف بواسطة الشرطة واالعتداء علي
صباًحا تعرض سائق سيارة  ٧:٣٠وبحلول الساعة . مجمع السلمانية الطبى سيًرا على األقدام

وقد . إسعاف آخر للضرب بينما تم تهديد مسعفين بإطالق النار عليهما حال عودتهما إلى الدوار
عاون وقت اإلخالء ذكر مسعف آخر أنه كان أحد المسعفين الذين توجهوا إلى الدوار مجلس الت

وقدم . ، وأنه ومسعفون آخرون تعرضوا لضرب مبرح من قبل الشرطة٢٠١١ فبراير ١٧األول يوم 
نسخة من تقرير طبى رسمى صادر له فى ذلك اليوم، والثابت فيه أنه عانى من إصابات بالغة 

ن اآلخرين بالرأس، باإلضافة إلى نسخة من مقال صحفى يتناول حالته واالعتداءات على المسعفي
 .وقد احتوى المقال على صورة إلصاباته ٤٠٨.فى ذلك اليوم

                                                            
  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٤٠٤

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٤٠٥

 Blood Runsانظـر أيًضـا . ٢٠١١نـوفمرب  ٤متـت زيـارة املوقـع  5Ecwo3tgk-http://www.youtube.com/watch?v=4موقـع يوتيـوب،  ٤٠٦
Through the Streets of Bahrain, The New York Times )٢٠١١فربايـــــــر  ١٧( ،

http://www.nytimes.com/2011/02/18/opinion/18kristof.html  ٢٠١١نوفمرب  ٤متت زيارة املوقع.   

  .٢٠١١أغسطس  ٢ إفادة شاهد مقدمة إىل اللجنة، ٤٠٧

  .٢٠١١أغسطس  2٢إفادة شاهد مقدمة إىل اللجنة،  ٤٠٨ 
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تلقت اللجنة تسجيالت فيديو  تظهر مسعًفا مصابًا يتم سؤاله بواسطة زمالئه عقب وصوله إلى و  -٧٨٢
ويذكر أنه أصيب بالقرب من دوار مجلس التعاون، وعندما سئل عن  ٤٠٩.مجمع السلمانية الطبى

 .ء عليه من قبل أعضاء بإدارة المستشفىإصابته ذكر أنه تم االعتداسبب 

  رفض إرسال سيارات اإلسعاف
 فبراير ١٧زعم الطاقم الطبى المتهم أن السلطات منعت سيارات اإلسعاف من بلوغ الدوار يوم  -٧٨٣

٢٠١١. 

أنه تم استيقافهما بإحدى نقاط التفتيش  ٤١١وطبيب آخر بالمجمع ٤١٠ذكر أحد األطباء المتهمين، -٧٨٤
 :وفًقا لإلفادة المقدمة إلى اللجنة من قبل الكوادر الطبية المتهمة. دواروتم منعهما من بلوغ ال

 ] مجلس التعاون[، تم منع سيارات اإلسعاف من التوجه إلى دوار اللؤلؤة ٢٠١١فبراير  ١٧فى 
وقد . عقب ذلك، تم إحضار المصابين إلى المستشفى بسيارات مدنية. صباًحا تقريًبا ٨:٤٥بحلول الساعة 

يرسل أية سيارة إسعاف إال إذا  بأالل المساعد لشؤون المستشفيات،  رئيس الخدمات بالمستشفى، أمر الوكي
وتم إبالغ رئيس خدمات اإلسعاف، بأن يقوم بإرسال سيارات اإلسعاف بعيًدا عن . منه تلقى أوامر مباشرة

  ٤١٢.التعليماتمزيًدا من  ]تلقى[مجمع السلمانية الطبى وأال يرسلها إلى دوار اللؤلؤة إال إذا 

وقد ذكر رئيس خدمات اإلسعاف بمجمع السلمانية الطبى وأحد الكوادر الطبية المتهمة، أنه في  -٧٨٥
فبراير تلقت غرفة التحُكم بمجمع السلمانية الطبى اتصاًال هاتفًيا  ١٧صباًح  ٣:١١تمام الساعة 

لى الدوار وقد صلت أول سيارة إسعاف إ. من مقر الشرطة بوجود متظاهرين مصابين بالدوار
نع فى وقت الحق من الوصول إلى المصابين بالدوار وأضاف أنه مُ . صباًحا ٣:١٥بحلول الساعة 

وعندما سمح فى النهاية لسائقى سيارات اإلسعاف بمغادرة  ٤١٣.وُأمر بالبقاء داخل المستشفى
أنه  وأضاف. مجمع السلمانية الطبى، كان يتم استيقافهم بنقاط التفتيش وأسيئت معاملة بعضهم

وفى وقت الحق، أمرت إدارة المستشفى . عندما وصل إلى الدوار كان قد تم نقل المصابين
وادعى أن سجالت . سائقى سيارات اإلسعاف بأن يبعدوا سياراتهم عن مجمع السلمانية الطبى

                                                            
  .تسجيل فيديو مقدم من وزارة الداخلية ٤٠٩

  ٢٠١١أغسطس  ٤إفادة شاهد مقدمة إىل اللجنة بتاريخ  ٤١٠

  ٢٠١١أغسطس  ٢٣إفادة شاهد مقدمة إىل اللجنة بتاريخ  ٤١١

  )النص األصلى باللغة اإلجنليزية(. ٢٠١١سبتمرب  ١٣رسالة إلكرتونية مقدمة إىل اللجنة يوم  ٤١٢

   .٢٠١١أغسطس  ٢إفادة شاهد مقدمة إىل اللجنة بتاريخ  ٤١٣
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خروج سيارات اإلسعاف لم تسجل تلك التعليمات كما أنها لم تسجل توقف خدمات اإلسعاف 
 ٤١٤.فبراير ١٧يوم 

وقد ذكرت حكومة البحرين أن سيارات اإلسعاف . ساعة واحدة تقريًباخالل تم إخالء الدوار فى  -٧٨٦
قد منعت من دخول الدوار نظًرا للمخاطر األمنية باإلضافة إلى أنُه لم يتم اتخاذ قرار منع سيارات 

قد أكد و . اإلسعاف من الوصول إلى الدوار إال بعد أن تم نقل كافة المصابين إلى المستشفى
رئيس قسم الطوارئ، أن الشرطة منعت سائقى سيارات اإلسعاف من دخول الدوار عقب إخالئه 

، وبالتالى ُمنع الدخول إلى "مسرح جريمة"من المتظاهرين والمصابين حيث تم إعالن الدوار 
  ٤١٥.الدوار من أجل سالمة الفريق الطبى

كز إبراهيم خليل كانو الصحى نظًرا كما ادعت السلطات أن سيارات اإلسعاف تم نقلها إلى مر  -٧٨٧
للعدد الكبير من الناس الذين تجمعوا أمام قسم الطوارئ بالمجمع، وبسبب التوتر الذى ساد تلك 
المنطقة، مما جعل دخول سيارات اإلسعاف إلى مجمع السلمانية الطبى وخروجها منه أمًرا 

 .٤١٦وقد أدلى سائقي اسعاف بذات الشهادة. مستحيالً 

 غير القانونية وسوء المعاملة من قبل السلطات االعتقاالت
ادعى الطاقم الطبى أن السلطات انتهكت حقوق المرضى بمجمع السلمانية الطبى خالل  -٧٨٨

باإلضافة . تم اعتقال العديد من المرضى أثناء استقبالهم فى المستشفىحيث . ٢٠١١ مارسشهر 
 . ذاء الجسدىإلى ذلك، تم اإلبالغ عن حاالت عديدة لسوء المعاملة واإلي

االدعاءات حيال حكومة البحرين  إفادات شهود وثالثة تقارير صادرة عن منظمات وقد دعمت  -٧٨٩
وقررت . أطباء من أجل حقوق اإلنسان؛ وأطباء بال حدود؛ وهيومان رايتس ووتش: غير حكومية

 ٢٠١١ مارس ١٦يوم  في أنهحيث ورد بها . عيانهذه التقارير أنها تستند إلى إفادات شهود 
دخل عشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب المسلحين، وجنود يرتدون الزى العسكرى وأفراد 
مسلحون، يفترض أنهم تابعون ألجهزة األمن أو الشرطة، مجمع السلمانية الطبى وبدءوا فى 

وفًقا لتلك المزاعم، و . ٦٣ رقم احتجاز المرضى بالمستشفى بالطابق السادس، وتحديًدا بالجناح
إلى أجل غير مسمى و  مارس تاريخ  ١٦من  ٦٣ول األطباء والممرضات إلى الجناح نع دخمُ 
وباإلضافة إلى منع الوصول إلى المرضى والتعامل ). المؤكد أن المدة طالت أسبوًعا على األقل(

                                                            
 ٢٢فربايـر و ١٤إحصـائيات جممـع السـلمانية خـالل الفـرتة بـني " يف امللف املقدم ايل اللجنة مـن قبـل جممـع السـلمانية الطـيب بعنـوان " ٢٠١١تقرير كوارث فرباير "أنظر  ٤١٤

  ."٢٠١١مارس 

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مع اللجنة، مقابلة  ٤١٥

  .٢٠١١يوليو  ٣٠مقابلة مع اللجنة،  ٤١٦
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أيًضا أن ضباط الجيش اعتدوا جسديًا على المرضى، واحتجزوهم أفادت تلك التقارير معهم، 
نقلوا بعض المرضى قسًرا إلى أقسام الشرطة، ومراكز احتجاز ومستشفى قوة بالطابق السادس، و 

وأن بعض المرضى ممن حاولوا مغادرة المستشفى طواعية فى ذلك الوقت تم . دفاع البحرين
أن و . اعتقالهم عند نقطة تفتيش أقامها الجيش عند مدخل قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبى

جة لتلقى الرعاية الطبية منعوا من الوصول إلى مجمع السلمانية األشخاص الذين كانوا فى حا
 .الطبى أو كانوا يخشون الذهاب هناك للغاية بسبب عملية اإلخالء المستمرة

حضر أحد المرضى إلى مجمع السلمانية الطبى بعد إصابته بالشوزن فى  ٢٠١١ فبراير ١٧في و  -٧٩٠
لم يعد آمًنا للبقاء فى المستشفى بعد أن  أن الوضع مارس ١٧وزعم أنه شعر يوم . العين والوجه

وقرر مغادرة المستشفى رغم أنه لم  ٤١٧.شاهد جنوًدا يرتدون الزى العسكرى يدخلون المستشفى
وزعم أن ضابط شرطة ملثم الوجه يرتدى زيًا أزرق اللون استوقفه . يكن قد استكمل عالجه بعد

تم اعتقال و . ج خروجه من المستشفىعند مخرج قسم الطوارئ وطلب رؤية سجالته الطبية ونماذ 
 .هذا المريض فيما بعد ونقل بواسطة سيارة شرطة إلى قسم شرطة النعيم، حيث تم احتجازه

حيث رأت  ٢٠١١ مارس ١٦حدى الطبيبات أنه تم استدعاؤها إلى المستشفى يوم إوذكرت  -٧٩١
رتدون مالبس مدنية رجاًال يرتدون الزى العسكرى والزى األزرق الخاص بقوات الشرطة وأفراًدا ي

 ٤١٨.على إحدى الممرضات وعدد من المدنيينالبدني يقومون باالعتداء 

أفادت منظمة هيومان رايتس ووتش أن المرضى الذين وصولوا إلى مجمع السلمانية الطبى و  -٧٩٢
مثل إصابات ناتجة عن الشوزن، وقنابل الصوت، والغاز (بإصابات ناتجة عن استخدام القوة 

  :أو استجوابهم/تم احتجازهم و) لذخيرة الحيةوا ،المسيل للدموع

دخلت هيومان رايتس ووتش قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبى بعد المرور  مارس ٢٨فى 
بالشوزن من مستشفى خاص  اعبر العديد من نقاط التفتيش داخل سيارة إسعاف كانت تقل مريًضا ُمصابً 

ى، الحظت هيومان رايتس ووتش مجموعات من وبمجرد دخول المستشف. إلى مجمع السلمانية الطبى
ضباط األمن والجيش، يتجول الكثيرون منهم فى طرقات المجمع حاملين البنادق وتغطى وجوههم األقنعة 

وكان يبدو أن عشرات من ضباط األمن والجيش هناك فاقوا عدد المرضى آنذاك داخل وبالقرب . السوداء
ووتش أنه بمجرد نقل المريض إلى سرير بغرفة الطوارئ يقوم وشاهدت هيومان رايتس . من مبنى الطوارئ

ولم . خمسة على األقل من أفراد األمن والجيش بمحاوطة المريض وسؤاله بشأن ظروف حدوث إصابته

                                                            
  ٢٠١١سبتمرب  ٩إفادة مقدمة إىل اللجنة،  ٤١٧

  .٢٠١١يوليو  ٢٩مقابلة مع اللجنة،  ٤١٨
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تتمكن هيومان رايتس ووتش من الحصول على معلومات حول حالة المريض أو مكان وجوده عقب ذلك 
   ٤١٩.اإلجراء

وهو  ،٢٠١١ مارس ١٤نه نقل إلى مجمع السلمانية الطبى يوم ذكر أحد األشخاص أوقد  -٧٩٣
دخل غرفته  مارس ١٨وزعم أنه يوم  ٤٢٠.مصاب بطلق نارى فى منطقة أسفل البطن والحوض

بالمستشفى عدد من الرجال الملثمين الذين يرتدون الزى العسكرى وبرفقتهم كالب بوليسية فى 
سألوه عن كيفية حدوث إصابته وأخذوا يضربونه حيث . ساعة متأخرة من الليل وبدءوا يستجوبونه

وفى اليوم التالى نقل إلى الطابق السادس . أسفل بطنه وفى حوضه، حيث مكان إصابته
 . بالمستشفى وأُبلغ بإلقاء القبض عليه

ذكر ُمصاب آخر أنه نقل إلى مجمع السلمانية الطبى إثر إصابته بجروح فى حادث اصطدام و  -٧٩٤
، تم استجوابه من قبل عدد من ضباط الجيش واألمن حول ٢٠١١ مارس ١٨وفى  ٤٢١.سيارة

وقد أجاب . وزعم أن الضباط سألوا كل مريض عن طبيعة إصابته وكيفية وقوعها. طبيعة إصاباته
المريض فى السرير المجاور له بأنه أصيب بالشوزن، فبدأ الضباط على الفور فى الصياح تجاهه 

جعلوا جميع المرضى بالغرفة يقومومن من أسرتهم، وزعم الشاهد أن الضباط . وسبه وضربه
. ويسيرون إلى الرواق، حيث أجبروا على الوقوف فى مواجهة الحائط لمدة أربع ساعات تقريًبا

وبحلول منتصف الليل سمح للمرضى بالعودة إلى . كما ادعى أن الضباط صفعوا وضربوا المرضى
بمعرفة ضباط شرطة عقب ذلك لمدة ساعتين  وذكر الشاهد أنه تم استجوابه. أسرتهم بالمستشفى

، غادر ذلك الشخص المجمع الطبى رغم أنه لم يكن قد استكمل ٢٠١١ مارس ٢٠وفى . تقريًبا
 . عالجه بعد، وذلك خشية تعرضه لمزيد من اإلساءات أو االعتقال

 عمل بمجمع السلمانية الطبى خالل أحداث شهرى فبرايرت تاألطباء كان ىحدإ توقد ادع -٧٩٥
إلى   ٢٠ مابين شهدت ٢٠١١ مارس ١٦صباًحا يوم  ٩:٣٠أنه بحلول الساعة  ٢٠١١ ارسوم
يرتدون زيًا موحًدا أزرق اللون يدخلون مجمع السلمانية الطبى عبر مدخل ملثًما رجًال مسلًحا  ٣٠

كانت تقوم بجوالتها فى المستشفى عندما منعها ضابط وبينما  ، مارس ١٧وفى  ٤٢٢.قسم الطوارئ
وادعت أن الضباط كانوا يتحققون من  .من دخول منطقة بالطابق السادس بالمجمعملثم شرطة 

                                                            
  ٢٨ص ) ٢٠١١(أو احملتجني املصابني و املراكز الصحية ، اهلجمات ضد مسعفني: أهداف اجلزاء، هيومن رايتس واتش ٤١٩

  ٢٠١١أغسطس  ٢٧اللجنة،  إفادة مقدمة إىل ٤٢٠

  ٢٠١١سبتمرب  ١١إفادة مقدمة إىل اللجنة،   ٤٢١

  ٢٠١١سبتمرب  ٦إفادة مقدمة إىل اللجنة،  ٤٢٢
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فقط الذين كان لديهم (بطاقات الهوية ويسمحون لعدد محدود فقط من األطباء والممرضات 
 .بالمرور بعد نقطة أمنية بالطابق السادس) مرضى بتلك األجنحة وتم استدعاؤهم فى ذلك الوقت

حكومة البحرين أن قوات الشرطة والجيش تعين عليها أن تحاصر وقد ذكرت متحدثة باسم  -٧٩٦
  :ألن ٢٠١١ مارس ٢٤وتدخل وتسيطر على مجمع السلمانية الطبى يوم 

المستشفى كان يتم استخدامه بفاعلية كمركز للتنسيق من قبل المتظاهرين وقد هيمن النشاط "
ية مغرضة من قبل العديد من كبار وقد تضمن ذلك نشر دعا... السياسى والطائفى على عملية إدارته

  ٤٢٣".أعضاء الطاقم الطبى ورفض تقديم الرعاية الطبية، على نحو شكل خطًرا جسيًما على األرواح

ولم تنكر قوة دفاع البحرين أن عمليات احتجاز واستجواب وقعت داخل مجمع السلمانية الطبى وأنه  - ٧٩٧
 .طرة المباشرة لقوة دفاع البحرينيالستم نقل بعض المرضى إلى الطابق السادس، حيث كانوا تحت 

وقد ذكرت قوة دفاع البحرين أنه لم يتم إطالق الذخيرة الحية على اإلطالق داخل المجمع سواء  -٧٩٨
كما ذكرت قوة دفاع البحرين . من الجيش أو من المروحيات التى كانت تراقب الوضع من أعلى

الوصول إلى المستشفى، كما أنه لم  أنه لم يتم منع أى من المرضى أو أعضاء الطاقم الطبى من
يتم استيقاف هؤالء الذين كانوا يدخلون المستشفى وأنه لم يتم منع أى مريض من تلقى 

  ٤٢٤.العالج

 عدم القدرة على الحصول على الرعاية الطبية
أن األشخاص المصابين تجنبوا الذهاب إلى مجمع السلمانية الطبى أثناء المظاهرات ب وكذلك قيل -٧٩٩

  .تعرضهم لالعتقال وسوء المعاملةوخوفهم من اجد قوات األمن نظًرا لتو 

: الخدمات الصحية يصيبها الشلل"أعدت منظمة أطباء بال حدود ورقة إحاطة عامة بعنوان وقد  -٨٠٠
وقد ذكرت المنظمة أن العديد من ). ٢٠١١إبريل " (الحملة العسكرية فى البحرين على المرضى

على تلقى الرعاية الطبية بمجمع السلمانية الطبى أثناء أحداث الناس فى البحرين كانوا غير قادرين 
 : مارسمنتصف 
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لم تعد المستشفيات والعيادات الصحية أماكن يرتادها المرضى أو المصابون، بل أماكن "
وبينما يشن الجيش حملة عسكرية على المتظاهرين والكوادر الطبية فقد شهدت منظمة أطباء . يخشونها

انون من إصابات حرجة ومهددة للحياة ويرفضون الذهاب إلى المستشفى بسبب بال حدود مرضى يع
  .الخوف الشديد

عندما زارت منظمة  ، فإنهالمستشفى العام لكافة أرجاء البحرينتعد مستشفى السلمانية ورغم أن 
كان ذلك الوضع نتيجة مباشرة وقد  . شبه خاليةوجدتها ، مارس ٢١أطباء بال حدود المستشفى يوم 

  ٤٢٥".استخدام المستشفى فى االشتباكات بين الجيش والمتظاهرين المعارضينبها طريقة التى كان يتم لل

، والتى كانت أيًضا "أطباء من أجل حقوق اإلنسان"حقوق اإلنسان المناصرة لذكرت الجماعة وقد  -٨٠١
 : ه، أنمارسحاضرة فى البحرين أثناء األحداث فى شهر 

مقابالت مع عشرات المرضى الذين أصيبوا بطلقات نارية  أجرت أطباء من أجل حقوق اإلنسان"
وقد أجاب الجميع أنهم كانوا خائفين للغاية من محاولة الحصول على الرعاية . واحتاجوا المتابعة الطبية

فقد أصيب . الطبية بمجمع السلمانية الطبى خشية االحتجاز وسوء المعاملة من قبل قوات األمن هناك
ولم يسع للحصول . ة عشرة من العمر من منطقة سترة، أصيب بشظايا أثناء التظاهرهاشم، طفل فى الثاني

وقد استعرض محققو أطباء من أجل حقوق اإلنسان صورًا التقطت فى . على الرعاية الطبية خشية االعتقال
  ٤٢٦".٢٠١١إبريل  ٣فترة قريبة من وقت حدوث إصابته كما قابلت وفحصت الضحية يوم 

اء تجاربه فى العمل بأحد المراكز الطبية والصعوبات التى واجهته عند طلب وقد ذكر أحد األطب -٨٠٢
. وذكر أن المركز استقبل المرضى الذين أصيبوا بالرصاص الحى وطلقات خرطوش. سيارة إسعاف

حاول ذلك الطبيب  ، حيثوأشار إلى حالة سيئة لشخص اشتبه أنه يعانى من إصابة فى الرئة
وقد حاول . المريض إلى مجمع السلمانية الطبى ولكن دون جدوى االتصال بسيارة إسعاف لنقل

أقارب المريض نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة ولكنه سمع فى وقت الحق أنه أُلقى القبض 
فى حالة وضع، إال أن المركز لم يكن مؤهًال  ُحبليان كما وصلت إلى المركز امرأتان. عليهم

لطبيب بالدكتور نزار البحارنة، وزير الصحة آنذاك، إال أنه لم اتصل ذلك او . همايللتعامل مع حالت
وقد كانت إحدى السيدتين تعانى . يتمكن من توفير سيارة إسعاف أو الدواء أو أكياس دم للمركز

                                                            
ـــــــــــــــــــــــــــــال حـــــــــــــــــــــــــــــدود، شـــــــــــــــــــــــــــــل اخلـــــــــــــــــــــــــــــدمات الصـــــــــــــــــــــــــــــحية ٤٢٥ ـــــــــــــــــــــــــــــاء ب ـــــــــــــــــــــــــــــى املرضـــــــــــــــــــــــــــــىي: منظمـــــــــــــــــــــــــــــة أطب ـــــــــــــــــــــــــــــة العســـــــــــــــــــــــــــــكرية يف البحـــــــــــــــــــــــــــــرين عل ، احلمل

http://www.doctorswithoutborders.org/publications/reports/2011/Bahrain_BP_Final_0604  ـــــــع ـــــــارة املوق متـــــــت زي
   ٢٠١١EN%20LOGO.pdf-2011_2106_FR,نوفمرب  ٥بتاريخ 

، ــــــــــــــــــــــــــــــــــاء اهلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــات املمنهجــــــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــــــى األطبــــــــــــــــــــــــــــــــــاءدعــــــــــــــــــــــــــــــــــوة إل: تضــــــــــــــــــــــــــــــــــر/أطبــــــــــــــــــــــــــــــــــاء حلقــــــــــــــــــــــــــــــــــوق اإلنســــــــــــــــــــــــــــــــــان، ال تــــــــــــــــــــــــــــــــــأذي ٤٢٦
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من سكرى الحمل وحامل فى جنين كبير الحجم، وكانت حالتها تستدعى إجراء عملية والدة 
قيصرية فى مركز صغير كهذا كان أمًرا خطيًرا، كان البد  ورغم أن إجراء عملية والدة. قيصرية

حالة أخرى وكانت هناك . لذلك الطبيب من إجرائها، ولحسن الحظ جرت العملية بشكل جيد
لرجل يعانى من بتر فى إصبعيه اإلبهام والسبابة، سمع أنه تم احتجازه فى وقت الحق من قبل 

صاب بطلقات خرطوش فى مناطق متعددة من وحضر رجل فى األربعينيات من عمره م. الشرطة
وكان يتعين على . جسده إلى المركز الطبى وتم تحويله إلى مجمع السلمانية الطبى فى اليوم التالى

ذلك الطبيب أن يبقى فى العيادة بسبب ذلك الرجل والسيدة التى كانت تحتاج إلى عملية والدة 
واتصل بوكيل وزارة الصحة للرعاية . الشرطةقيصرية، وكذلك ألن العيادة كانت محاصرة من قبل 

الصحية بشأن ذلك الوضع، وتم إبالغه أنه من األفضل بالنسبة له أن يبقى فى العيادة ألنهم لم 
 .يتمكنوا من ضمان سالمته

الحملة اإلعالمية من قبل التليفزيون البحرينى ومسئولين حكوميين آخرين 
  ضد الكوادر الطبية المتھمة

  . المتهمون أن التليفزيون البحرينى ومسئولين حكوميين شنوا حملة إعالمية مستمرة ضدهم ادعى األطباء - ٨٠٣

، بث التليفزيون البحرينى تسجيًال لثالثة ضباط شرطة يسردون مالبسات ٢٠١١ مارس ٢٩فى  -٨٠٤
وقد ذكر أحدهم أنه تعرف على نصف المعتدين وأنهم من أفراد . خطفهم من قبل متظاهرين

كز ابن سينا الطبى، إذ إنه وأسرته اعتادوا التردد على ذلك المركز الطبى لتلقى الطاقم الطبى بمر 
كما اتهم ضابط شرطة آخر أحد األطباء بأنه اعتبره . كما أضاف أنهم أرادوا قتله  ٤٢٧.العالج

وقد تم حجب أوجه الضباط الثالثة الذين كانوا . أسير حرب وأنه لم يسمح لألطباء باإلفراج عنه
ويستمر سرد الوقائع فى البرنامج ليستنتج أن ذلك . البرنامج أثناء سردهم لرواياتهميتحدثون فى 

وقد أدانت زوجة ذلك الطبيب  ٤٢٨.بمجمع السلمانية الطبى" مجموعة قتل"الطبيب كان زعيم 
  ٤٢٩.بزوجها والذى بث على تليفزيون الدولة أثناء سريان محاكمته" التشهير"ذلك 

قة من برنامج الراصد بخصوص مجمع السلمانية الطبى على ، تم بث حل٢٠١١ إبريل ١١فى و  -٨٠٥
. وتم بث العديد من الصور ومقاطع الفيديو فى البرنامج ألطباء متهمين ٤٣٠.التليفزيون البحرينى

                                                            
  .٢٠١١نوفمرب  ٥متت زيارة املوقع  ١:٥٣عند ، http://www.youtube.com/watch?v=wFqGTdWnNts، موقع يوتيوب ٤٢٧

  .٢٠١١نوفمرب  ٥رة املوقع يوم متت زيا ٤:٢٧عند ، http://www.youtube.com/watch?v=WTmBRa38veU، موقع يوتيوب ٤٢٨

ــــــــــــــــــــــــــــاء املتهمــــــــــــــــــــــــــــني ٤٢٩ ــــــــــــــــــــــــــــل حماكمتــــــــــــــــــــــــــــه: زوجــــــــــــــــــــــــــــة أحــــــــــــــــــــــــــــد األطب ــــــــــــــــــــــــــــدة الوســــــــــــــــــــــــــــط ، االعــــــــــــــــــــــــــــالم أدان زوجــــــــــــــــــــــــــــي قب ، )٢٠١١مــــــــــــــــــــــــــــارس  ٣١(جري
http://www.alwasatnews.com/3128/news/read/535102/1.html ٢٠١١نوفمرب  ٥ملوقع متت زيارة ا.  

عنــــــد ، =BL_6swU-http://www.youtube.com/watch?v=BCOhttp://www.youtube.com/watch?v، موقــــــع يوتيــــــوب ٤٣٠
  .٢٠١١نوفمرب  ٥وم متت زيارة املوقع ي ٤:٢٧
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كما بث . كما تحدث وكيل وزارة الصحة للرعاية األولية عن األدوية والمعدات الطبية المفقودة
تمت سرقتها من أجل التضخيم من حجم اإلصابات وأن  البرنامج ادعاءات بأن أكياس دم قد

وكانت شائعات قد ترددت أن المتظاهرين سكبوا على  ٤٣١.العمال اآلسيويين تم استهدافهم
أنفسهم أكياس دم مسروقة من مجمع السلمانية الطبى حتى يبدو فى وسائل اإلعالم وكأنهم 

  .مصابون

طمة البلوشى، القائمة بأعمال وزير الصحة، مؤتمًرا وفى وقت سابق من ذلك اليوم، عقدت الدكتورة فا - ٨٠٦
وذكرت أن أحد األطباء  ٤٣٢.صحفًيا لتقديم آخر المستجدات عن الوضع القائم بوزارة الصحة

المتهمين كان يقود مجموعة من األطباء تهدف إلى تشويه صورة البحرين فى المجتمع الدولى من 
كما ادعت أن ذلك الطبيب طلب من أطباء . نخالل اختالق الحقائق بشأن المتظاهرين المصابي

تم إلقاء القبض على المزيد من األطباء المتهمين فى وقت و . آخرين أن يضخموا من حجم اإلصابات
وفى حلقة تالية من نفس البرنامج ظهر رئيس جمعة األطباء البحرينية، والذى . الحق من ذلك اليوم

  ٤٣٣.االدعاءات ضد األطباءوقد كرر . عين مؤخًرا من قبل حكومة البحرين

، تم التعريف ٢٠١١ مايو ٣٠وفى برنامج سعيد الحمد على التليفزيون البحرينى، والذى ُبث يوم  -٨٠٧
وقد أقر اثنان من األطباء المتهمين فى  ٤٣٤.بثالثة من األطباء المتهمين بأنهم قادة خلية إرهابية

  ٤٣٥.عالمنفس البرنامج أنهما كانا قد قدما بيانات كاذبة إلى وسائل اإل

، ذكر وزير العدل أن ٢٠١١ مايو ٣وفى مؤتمر صحفى عقد وزير الصحة ووزير العدل يوم  -٨٠٨
وناقش  ٤٣٦.حكومة البحرين تمتلك أدلة قوية تؤكد أن األطباء كانوا قد لفقوا حاالت إصابات

 :حالة أحد األشخاص الذى توفى

. ن تعرض إلصابة فى فخذهبعد أ ٢٠١١فبراير  ١٧تم استقباله فى مجمع السلمانية الطبى يوم "
ولكن، من أجل المزيد من . وأجريت له عملية جراحية فى حضور وسائل اإلعالم داخل غرفة العمليات

                                                            
  .راجع املبحث األول من الفصل الثامن اخلاص باهلجوم على األجانب  ٤٣١

   .٢٠١١نوفمرب  ٥متت زيارة املوقع يوم 6:33عند ، http://www.youtube.com/watch?v=dE2RucjbpOM، موقع يوتيوب  ٤٣٢

  .٢٠١١نوفمرب  ٥متت زيارة املوقع يوم  ، http://www.youtube.com/watch?v=WPMASLO4QHc،يوبموقع يوت٤٣٣ 

نــــــوفمرب  ٥ يــــــوم متــــــت زيــــــارة املوقــــــع ٢٣:٤٩و  ٩:٠٠عنــــــد ، C7Qhttp://www.youtube.com/watch?v=bEDC_H_2، موقــــــع يوتيــــــوب ٤٣٤
٢٠١١.  

  .٢٠١١نوفمرب  ٥متت زيارة املوقع يوم ، http://www.youtube.com/watch?v=V4qloZdvQqk&feature=related، موقع يوتيوب ٤٣٥

  .٢٠١١نوفمرب  ٥متت زيارة املوقع يوم  ٢٦:١٠عند ، http://www.youtube.com/watch?v=waGPqSAviiQ، وبموقع يوتي ٤٣٦
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تم توسعة المنطقة المصابة عمًدا، . الدراما اإلعالمية، أحدث الجراح المزيد من الجراح بجسد المريض
  ٤٣٧".السيطرة عليهيكن من الممكن مما أحدث نزيًفا لم 

عد شهرين، تم تحديد المتهمين من القوات األمنية واتهامه بالقتل الخطأ فى نفس القضية، وبالتالى وب - ٨٠٩
نقطة أخرى أثيرت أثناء المؤتمر كانت تتعلق  ٤٣٨.تم إسقاط تلك االدعاءات قبل الكوادر الطبية

  .اونبالكميات الكبيرة من األدوية والمعدات الطبية التى ُسرقت وُأخذت إلى دوار مجلس التع

  :القانون واجب التطبيق: ثانياً 
 :القانون الدولي

بشأن حرية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من العهد الدولي  ١٩تنص الفقرة الثانية من المادة  - ٨١٠
 :التعبير على أن

لكل إنسان الحق فى حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب "
ها ونقلها إلى اآلخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع المعلومات واألفكار وتلقي

  ".أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها

  :ومع ذلك تنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على أن -٨١١

من هذه المادة واجبات ومسئوليات  ٢ة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة مارستستتبع م"
ك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددًة بنص القانون وأن تكون خاصة، وعلى ذل

  : ضروريةً 

  الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،  . أ

  ".لحماية األمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة  . ب

 :بشأن حق التجمع السلمي على أنمن العهد الدولي،  ٢١وتنص المادة  -٨١٢

ة هذا الحق مارسلحق فى التجمع السلمى معترفًا به، وال يجوز أن يُوضع من القيود على ميكون ا"
إال تلك التى تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، فى مجتمع ديمقراطى، لصيانة األمن القومى أو 
                                                            

 ،)٢٠١١مـــــــــــــــــايو  ٣(وزيــــــــــــــــري العــــــــــــــــدل والصـــــــــــــــــحة يكشــــــــــــــــفون عــــــــــــــــن جـــــــــــــــــرائم األطبــــــــــــــــاء خــــــــــــــــالل اإلضـــــــــــــــــطربات األخــــــــــــــــرية، وكالــــــــــــــــة أنبـــــــــــــــــاء البحــــــــــــــــرين  ٤٣٧
http://www.bna.bh/portal/en/news/455193 ، ٢٠١١نوفمرب  ٥متت زيارة املوقع يوم.  

، )٢٠١١أغســـــــــــــــــــــــطس  ١٣(جريــــــــــــــــــــــدة الوســـــــــــــــــــــــط ، األطبــــــــــــــــــــــاء بريئـــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــن قتـــــــــــــــــــــــل املــــــــــــــــــــــؤمن بعـــــــــــــــــــــــد حماكمــــــــــــــــــــــة عســـــــــــــــــــــــكري مــــــــــــــــــــــتهم بقتلـــــــــــــــــــــــه ٤٣٨
http://www.alwasatnews.com/3262/news/read/583122/1.html ٢٠١١نوفمرب  ٥يوم  ٥، متت زيارة املوقع.  
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قوق اآلخرين السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية ح
  ".وحرياتهم

  :على أن ٢٠٠٤من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لعام  ٣٢كما تنص المادة  -٨١٣

يضمن هذا الميثاق الحق في اإلعالم وحرية الرأي والتعبير وكـذلك الحـق فـي اسـتقاء األنبـاء  )١
 .واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية

هـــذه الحقـــوق والحريـــات فـــي إطـــار المقومـــات األساســـية للمجتمـــع وال تخضـــع إال  سمـــار ت )٢
للقيــود التــي يفرضــها احتــرام حقــوق اآلخــرين أو ســمعتهم أو حمايــة األمــن الــوطني أو النظــام 

  .العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة

 القانون الوطني
من دستور المملكة الصادر عام  ٢٣ادة فيما يتعلق بحرية التعبير في القانون الوطني، تنص الم -٨١٤

 :على أن ٢٠٠٢

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره "
بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون، مع عدم 

  ".الفرقة أو الطائفية المساس بأسس العقيدة اإلسالمية ووحدة الشعب، وبما ال يثير
بشأن تنظيم الصحافة والطباعة  ٢٠٠٢لسنة  ٤٧من القانون رقم  ٦٨ومع ذلك، تنص المادة  -٨١٥

ووفقاً . التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييرهوالنشر على ُمعاقبة من يقوم بنشر ما يتضمن 
 :١٩٨٢لسنة  ٩من قانون العقوبات البحريني المعدل بالمرسوم رقم  ١٦٨للمادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبالغرامة التي ال تجوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين "
العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من 

  ."حة العامةشأن ذلك اضطراب األمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصل

جدير بالذكر أن دستور مملكة البحرين يضمن للمواطنين ُحرية التجمعات في ِعدة مواِضع إذ و  -٨١٦
 :على أن) ه( ١تنص المادة 

للمواطنين، رجاًال ونساًء، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها "
  ".ر وللشروط واألوضاع التي يبينها القانونحق االنتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستو 
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 :على أنمن الدستور البحريني  ٢٧كما تنص المادة  -٨١٧

حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة "
ال يجوز و . وفقًا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام

  ".إجبار أحـد على االنضمـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو االستمرار فيها

  :من الدستور أيضاً على أنه ٣١وتنص المادة  -٨١٨

ال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إال "
  ".د من جوهر الحق أو الحريةوال يجوز أن ينال التنظيم أو التحدي. بقانون، أو بناًء عليه

يجب على بشأن التجمعات على أنُه  ٢٠٠٦لسنة  ٣٢كما تنص المادة الثانية من القانون رقم  -٨١٩
كل من ينظم اجتماعًا عامًا أن يخطر كتابة رئيس األمن العام قبل االجتماع بثالثة أيام على األقل، 

االجتماع يتطلب تواجد أمني، كما وتمنح هذة المادة رئيس األمن العام حق تحديد ما إذا ذلك 
يفرض القانون على من يقوم بتنظيم االجتماع ضرورة منع أي كلمات أو مناقشات تخالف النظام 

 .العام واآلداب بيد أنها لم تضع وصفاً محددا لما هو المقصود بُمخالفة النظام العام واآلداب

بشأن االجتماعات العامة  ١٩٧٣سنة ل ١٨تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون و  -٨٢٠
 :على أن ،٢٠٠٦لسنة  ٣٢، المعدل بالقانون رقم والمواكب والتجمعات

وفي جميع األحوال ال يجوز أن تعقد االجتماعات العامة قبل الساعة السابعة صباحًا أو أن تستمر إلى "
  ".لعام أو من ينوب عنهما بعد الساعة الحادية عشرة والنصف ليًال إال بإذن خاص من رئيس األمن ا

 :على أنهمن ذات القانون المشار إليه ) ب(، ) أ(١١تنص المادة و  -٨٢١

ال يجوز قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد 
  .غروبها إال بإذن كتابي خاص من رئيس األمن العام أو من ينوب عنه

 :على أنهو 

ـــالقرب مـــن كمـــا ال يجـــوز تنظـــيم ا" لمظـــاهرات أو المســـيرات أو التجمعـــات التـــي تقـــام أو تســـير ب
المستشـــفيات أو المطـــارات أو المجمعـــات التجاريـــة أو األمـــاكن ذات الطـــابع األمنـــي علـــى أن يقـــوم وزيـــر 

  ".الداخلية بتحديد هذه األماكن واإلعالن عنها
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 :على أنه ١٨٢لى إ ١٧٨أما فيما يتعلق بالتجمهرات غير المصرح بها فتنص المواد من  -٨٢٢

الغــرض منــه ارتكــاب  ،اشــترك فــي تجمهــر فــي مكــان عــام مؤلــف مــن خمســة أشــخاص علــى األقــل"
ام ولـــو كـــان ذلـــك لتحقيـــق غـــرض الجـــرائم أو األعمـــال المجهـــزة أو المســـهلة لهـــا أو اإلخـــالل بـــاألمن العـــ

حـدى هـاتين العقـوبتين ، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد علـى سـنتين وبغرامـة ال تجـاوز مـائتي دينـار أو بإمشروع
  ".)١٧٨المادة (

إذا شــرع واحــد أو أكثــر مــن المتجمهــرين فــي اســتخدام العنــف لتحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن "
أجلهــا كــان ذلــك شــغبا وعوقــب كــل مــن اشــترك فــي هــذا الشــغب وهــو عــالم بــه بــالحبس وبغرامــة ال تجــاوز 

  .)"١٧٩المادة (خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 

، أكثر قد تجمهروا بقصد إحداث شغب إذا رأى أحد رجال السلطة العامة أن خمسة أشخاص أو"
وله بعد ذلك أن يتخذ من التدابير لتفريـق الـذين خـالفوا األمـر بإلقـاء  ،جاز له بصفته هذه أن يأمرهم بالتفرق

سـتعمال أسـلحة ناريـة إال وال يجـوز لـه ا .القبض عليهم واستعمال القوة في الحـدود المعقولـة ضـد مـن يقـاوم
  ))".١(١٨٠المادة (عند الضرورة القصوى أو عند تعرض حياة شخص للخطر 

وكــل مــن بقــي متجمهــرا بعــد صــدور األمــر بــالتفرق وعلمــه بــذلك يعاقــب بــالحبس وبغرامــة ال تجــاوز 
  ))".٢(١٨٠المادة (ثالثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 

ر األمر بالتفرق المشار إليـه فـي المـادة السـابقة يعاقـب بالسـجن كل من منع أو عطل بالقوة صدو "
وال يحــول منــع صــدور األمــر بــالتفرق أو تعطيلــه بــالقوة دون اتخــاذ التــدابير  .مــدة ال تجــاوز خمــس ســنوات

  ".)١٨١المادة (المبينة في الفقرة األولى من المادة السابقة 

و تعطيلــه بــالقوة وهــو عــالم بــذلك يعاقــب كــل مــن بقــي متجمهــرا بعــد منــع صــدور األمــر بــالتفرق أ"
 )".١٨٢المادة (بالحبس أو بغرامة ال تجاوز خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا 

 :من دستور مملكة البحرين على أن ٢٨تنص الفقرة الثانية من المادة و  -٨٢٣

ن، االجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات مباحــة وفقــا للشــروط واألوضــاع التــي يبينهــا القــانو "
  ."على أن تكون أغراض االجتماع ووسائله سلمية وال تنافي اآلداب العامة

 ٣٢المعدل بالقانون رقم  ١٩٧٣لسنة  ١٨القانون رقم ولقد تضمنت المادتين الثانية والثالثة من  -٨٢٤
ة ذلك مارسبشأن االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات القواعد المنظمة لم ٢٠٠٦لسنة 

ل من ينظم اجتماعًا عامًا أن يخطر كتابة رئيس األمن العام قبل االجتماع ك  الحق فأوجبتا على
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يجب أن ساعة إذا كان االجتماع إنتخابي، و  ٢٤بثالثة أيام على األقل ومن الممكن تخفيضها إلى 
وما إذا كان الغرض من االجتماع محاضرة أو  ،يتضمن اإلخطار زمان ومكان وموضوع االجتماع

 .مناقشة عامة

يتعلق باالتهام المنسوب لبعض أفراد الطاقم الطبي بالتمييز ضد بعض األفراد بسبب  فيماو  -٨٢٥
 :همن قانون العقوبات البحريني تنص على أن ١٧٢انتمائهم الطائفي فإن المادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبالغرامة التي ال تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين "
إذا كان من  ،يق من طرق العالنية على بغض طائفة من الناس أو على االزدراء بهاالعقوبتين من حرض بطر 

  ".شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام

الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية،  : "من الدستور على أن ١٨عالوة على ذلك، تنص المادة  -٨٢٦
تمييز بينهم في ذلك بسبب  ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ال

 ".الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

 جدير بالذكر أن العديد من االتهامات المنسوبة إلى أفراد الطاقم الطبي تُعتبر مخالفات لميثاقو  -٨٢٧
الصادر عن جمعية األطباء البحرينية عام أخالقيات وآداب مزاولة مهنة الطب في البحرين 

يحفظ للناس كرامتهم في كل حِتم على الطبيب اإللتزام بأخالقيات المهنة وأن ، والذي يُ ٢٠٠٧
كما يتضمن الميثاق ضرورة عدم التمييز في   ٤٣٩.األحوال والظروف وان يكوت ِمثاًال لآلخرين

على ضرورة أال يتأثر الطبيب عند عالج من الميثاق  ٨إلى  ٦المواد من وتنص . عالج المرضى
واًء كانت دينية أم طائفية أو عرقية، وأخيرًا يتضمن الميثاق ضرورة إلتزام المرضى بأية مؤثرات س

وأخيرًا، ينص الميثاق على أن . ٤٤٠الطبيب بالحفاظ على خصوصية المرضى إال عند وقوع جريمة
  ٤٤١.الطبيب الذي يخالف بنود الميثاق قد يتعرض لإلجراءات القانونية التي حددها القانون

  خلصت إليها اللجنة النتائج التي : ثالثاً 
ونظرًا . تستند النتائج التالية إلى األدلة التي تحصلت عليها اللجنة، على النحو المبين أعاله -٨٢٨

للجوانب الكثيرة المثيرة للجدل بشأن ما حدث في مجمع السلمانية الطبي، وهو األمر الذي 
التالية بين المسائل التي  أدى إلى تواتر روايات متناقضة ومختلفة، فإن اللجنة تُفِرق في النتائج

                                                            
  أخالقيات وآداب مزاولة مهنة الطب يف البحريناملادة الثانية من ميثاق  ٤٣٩

  هنة الطب يف البحرينأخالقيات وآداب مزاولة ماملادة الثالثة عشر من ميثاق  ٤٤٠

  أخالقيات وآداب مزاولة مهنة الطب يف البحريناملادة الثامنة والسبعون من ميثاق  ٤٤١
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استطاعت التوصل بشأنها إلى نتائج فعلية وغيرها من المسائل التي لم تستطع التوصل بشأنها إلى 
  .نتيجة فاصلة

وعلى الرغم من العالقة الوطيدة بين األحداث التي وقعت في مجمع السلمانية الطبي وأحداث  -٨٢٩
إلى تحديد المسؤولية، أن من اللجنة مهم، سعيًا الدوار، فضًال عن الوضع العام في البالد، فمن ال

 األحداث تلك أنه من المهم تمييز نفِرق بين هذه األحداث المترابطة رغم اختالفها، وال سيما
التي وقعت داخل المستشفى وشارك فيها في المقام األول بعض من أفراد الطاقم الطبي 

  .بالمجمع

إلجراءات القضائية الجارية من الناحية الموضوعية إن اختصاص اللجنة ال يتضمن التعليق على ا -٨٣٠
إال أن اللجنة أعربت عن وجهه نظرها بشأن مدى إتفاق اإلجراءات مع قواعد المحاكمة العادلة، 

االعترافات المقال بانتزاعها تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب مصداقية وكذلك مدى 
يتناول سلوك الطاقم فهذا الجزء من التقرير أما  .٤٤٢المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

هذا التقرير، ال تزال هناك قضايا تتعلق تسليم وقت وفي . الطبي بمجمع السلمانية الطبي
واللجنة ليست على استعداد للتعليق على . بالمسؤولية الجنائية لبعضهم أمام المحاكم البحرينية

ما هو موضح أعاله، أسقط النائب العام في فك. الجوانب الموضوعية الخاصة بهذه القضايا
أمام محكمة االستئناف العليا المدنية، التهم  ٢٠١١أكتوبر  ٢٣الجلسة المنعقدة بتاريخ 

من  ١٦٩٤٤٥و ١٦٨٤٤٤و ١٦٥٤٤٣الموجهة ضد العاملين في مجمع السلمانية بموجب المواد 
قيل أنها قد انتزعت منهم قانون العقوبات البحريني، متغاضيا كذلك عن اعترافات المتهمين، التي 

  .٤٤٦باإلكراه أو تحت وطأة التعذيب

لن تبدي اللجنة رأيًا قاطعًا بشأن ما إذا كان القائمون على مجمع السلمانية الطبي قد أدوا و  -٨٣١
واجبهم المهني أم ال، وما إذا كان لدى بعض أفراد الطاقم الطبي في ذلك الوقت ما يبرر السيطرة 
                                                            

  السادس، املبحث الرابع انظر الفصل ٤٤٢

 . عاقب باحلبس من حرض بإحدى طرق العالنية على كراهية نظام احلكم أو االزدراء به: ١٦٥املادة  ٤٤٣

ال تزيـد عــن سـنتني و بالغرامـة الــيت ال جتـاوز مـائيت دينــار أو بإحـدى هـاتني العقــوبتني مـن أذاع عمـدا أخبــارا أو بيانـات أو إشــاعات  يعاقـب بــاحلبس مـدة : ١٦٨: املـادة ٤٤٤
ـــــاس أو إحلـــــاق الضـــــرر باملصـــــلحة العا ـــــني الن ـــــك اضـــــطراب األمـــــن العـــــام أو إلقـــــاء الرعـــــب ب ـــــرية إذا كـــــان مـــــن شـــــأن ذل ـــــات مث ـــــث دعاي ـــــة أو مغرضـــــة أو ب  .مـــــةكاذب

از أيـة وسـيلة ذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز حمررا أو مطبوعا يتضمن شيئا مما نص عليه يف الفقرة السابقة بدون سبب مشروع و مـن حـو يعاقب 
 .من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية خمصصة و لو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر

أو  بس مـدة ال تزيـد علـى سـنتني وبالغرامـة الـيت ال جتـاوز مـائيت دينـار أو بإحـدى هـاتني العقـوبتني مـن نشـر بإحـدى طـرق العالنيـة أخبـارا كاذبـةعاقب باحل: ١٦٩املادة  ٤٤٥
ا اضــــــطراب الســــــلم العــــــام أو اإلضــــــرار بالصــــــاحل العــــــام أو بالثقــــــة املاليــــــ  . للدولــــــةة أوراقــــــا مصــــــطنعة أو مــــــزورة أو منســــــوبة كــــــذبا إىل الغــــــري إذا كــــــان مــــــن شــــــأ

  . فإذا ترتب على هذا النشر اضطراب السلم العام أو اإلضرار بالصاحل العام أو بالثقة املالية للدولة كانت العقوبة احلبس

  السادس، املبحث الرابع انظر الفصل ٤٤٦
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وتالحظ اللجنة، رغما عن ذلك، أن ثمة خالف وقع بين . هذا الدورعلى إدارة المجمع أو تولي 
الطاقم الطبي بمجمع السلمانية، ووزارة الصحة، ومديري المستشفى، عما إذا كان المستشفى 

 فبراير ١٤وقد بدأ هذا التضارب اعتبارا من . قادر على التعامل مع حاالت الطوارئ المتوقعة
والمسؤولين في وزارة الصحة، وكثير منهم أطباء أيضًا، فقد كان لمديري المستشفى . ٢٠١١

تقييم مختلف تمامًا عما لدى الطاقم الطبي الذي سعا لفرض السيطرة اإلدارية على المجمع إذ 
  . يعتقدون أن الدافع وراء السيطرة كان سياسياً وليس مهنياً 

دوار وفي مكان انتظار كانت هناك ثمة ادعاءات بأن الخيمتين الطبيتين اللتين نصبتا في الو  -٨٣٢
من السيارات بمجمع السلمانية الطبي لم يكن مصرح بهما من المسؤولين في وزارة الصحة أو 

ولكن لدى اللجنة أدلة تفيد بأن الخيمة التي . أي مسؤول رفيع المستوى بمجمع السلمانية الطبي
هي من قامت  نصبت في الدوار كانت مصرح بها رسميًا من وزارة الصحة بل كانت الوزارة

وينبغي أن يالحظ أيضًا أن أحدًا لم يدّع أن ما جرى في هاتين الخيمتين ال يندرج تحت . بتجهيزها
  .الغرض منهما المتمثل في تقديم المساعدة للجرحى

، تجّمع المحتجون عند مدخل ومخرج مجمع ٢٠١١ مارس ١٦فبرايرإلى  ١٤خالل الفترة من  -٨٣٣
ة شريط فيديو يظهر فيه ظهر رجل دين شيعي يدعو الشبان وقد تلقت اللجن. السلمانية الطبي

وقد سيطر بعض أفراد الطاقم الطبي على قسم  .األقوياء للسيطرة على مداخل ومخارج المجمع
الطوارئ وقسم العناية المرّكزة ومعظم الدور األرضي في المجمع وذلك بالمخالفة ألحكام قانون 

  .العقوبات البحريني
خاوف التي كانت لدى بعض أفراد الطاقم الطبي بشأن قدرة المستشفى على على الرغم من المو  -٨٣٤

مواجهة ما اعتبروه أزمة طبية متزايدة الوتيرة، إال أن بعضهم كانت له صالت سياسية مع المعارضة 
بعض الذين شوهدوا بين بعض أفراد الطاقم الطبي، وكان من .. وكانوا يسيرون وفق أجندة سياسية

ت والهتافات ضد النظام داخل وخارج المجمع، ومن ثم فقد أدى هؤالء يقودون المظاهرا
األشخاص دورين متداخلين أحدهما الدور السياسي باعتبارهم نشطاء سياسيين واآلخر الدور 
المهني باعتبارهم عاملين في المجال الطبي، في حين كان يُرجي منهم بصفتهم األخيرة أن 

  .مهنية واألخالقية والقانونيةيضطلعوا بواجباتهم ومسؤولياتهم ال
أما بشأن ما ادعته حكومة البحرين من أن الطاقم الطبي المتهم َتعّمد نشر شائعات ومعلومات كاذبة بشأن  -٨٣٥

األحداث التي وقعت في مجمع السلمانية الطبي، فهناك أدلة تدعم هذه االدعاءات فيما يتعلق ببعض 
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وفيما يتعلق بإدالء أحد أفراد الطاقم الطبي بتصريحات  . ٤٤٧العاملين في المجال الطبي، ولكن ليس جميعهم
كاذبة إلى وسائل اإلعالم بشأن عدد الجرحى في مجمع السلمانية الطبي، فتشير السجالت إلى أن المئات 
من مرضى تلك األزمة زاروا مجمع السلمانية الطبي بالفعل نتيجة لالشتباكات التي وقعت بين المحتجين 

ولم تستطع اللجنة التثّبت من االدعاء . منتصف فبراير عندما أدلي بتلك التصريحات خالل ٤٤٨وقوات األمن
وفيما يتعلق . بأن الطاقم الطبي استخدم عقار األتروبين على المرضى بهدف تشويه صورة قوات األمن

األقل  بانتحال بعض األفراد لشخصيات الطاقم الطبي، استطاعت اللجنة أن تتثّبت من أن فردًا واحدًا على
وحصلت اللجنة على لقطات فيديو يظهر فيها أحد . انتحل شخصية أحد أفراد الطاقم الطبي بالمجمع

 .األفراد ليس ضمن الطاقم الطبي في المجمع يدلي بمعلومات كاذبة إلى وكالة أنباء مجهولة

، فالبد وفيما يتعلق بسماح الطاقم الطبي المتهم لوسائل اإلعالم بدخول مجمع السلمانية الطبي -٨٣٦
من ميثاق أخالقيات وآداب مزاولة مهنة الطب في  ١٣من األخذ في االعتبار نص المادة 

. البحرين على أن الطبيب يتحمل مسؤولية الحفاظ على خصوصية المرضى، ما لم تقع جريمة
يوجد عدد كبير من لقطات الفيديو والصور الفوتوغرافية التي تظهر فيها وسائل االعالم في حيث 
وتظهر أيضا اإلعالميين يتحركون  ٢٠١١ ومارسالسلمانية الطبي خالل أحداث فبراير  مجمع

ولم تتمّكن اللجنة من التثبت مما إذا كانت وسائل االعالم قد . بحّرية داخل قسم الطوارئ
حصلت على إذن الدخول من الطاقم الطبي بالمجمع، أم دخلت بإذن من آخرين، أم اندفعت 

غير أن الطاقم الطبي لم يحاول منع وسائل . ون مساعدة من بالداخلإلى داخل المستشفى د
اإلعالم من التصوير داخل قسم الطوارئ، وفي الطابق األرضي بالمجمع بشكل عام، وذلك 

 .٤٤٩بالمخالفة للميثاق من حيث الحفاظ على خصوصية المرضى

مجمع السلمانية خلصت اللجنة إلى قيام مسيرات واحتجاجات غير قانونية داخل وخارج وقد  -٨٣٧
وتستند االتهامات الموجهة للطاقم الطبي بتنظيم والمشاركة في مسيرات في المجمع . الطبي

وُتظهر الصور التي تلقتها . السلمانية الطبي إلى شهادة الشهود ولقطات أخذت داخل المجمع
ج اللجنة محتجين، بعضهم من الطاقم الطبي المتهم، يشاركون في االحتجاجات داخل وخار 

غير أن العديد من الجوانب المتعلقة بمسيرات واحتجاجات المجمع مازالت مثيرة . المجمع
للجدل؛ فالطاقم الطبي يدعي أن االحتجاجات وقعت بعد ساعات العمل وأن الخيام والمنصات 
                                                            

امــات القانونيــة املتعلقــة بنشــر الشــ ٤٤٧ مــن قــانون  ١٦٨ائعات أو أي مســائل تتعلــق بتطبيــق املــادة نظــرا لألســباب املبينــة أعــاله، لــن تبــدي اللجنــة تعليقهــا علــى صــحة اال
، كمــا أســقط الــتهم الــيت وجهــت مبوجــب ١٦٨لكــن مــن اجلــدير بالــذكر أن النائــب العــام اســقط الــتهم الــيت وجهــت للطــاقم الطــيب مبوجــب املــادة . العقوبــات البحــريين

  . ١٦٩و ١٦٥املادتني 

  .٦٨١انظر الفقرة  ٤٤٨

م يعملون يف قوات األمن، وهو ما خيالف بند اخلصوصية يف ميثاق أخالقيات املهنةأحد األطباء يف لقاء معرض  ٤٤٩   . ع وسائل اإلعالم بطاقة هوية مرضى قال إ
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جدير بالذكر أن ميثاق أخالقيات وآداب مزاولة مهنة الطب . كانت مصرح بها من وزارة الصحة
ولم تستطع اللجنة  ٤٥٠.ال يسمح باالحتجاجات أو المسيرات خالل ساعات العمل في البحرين

. التأكد مما إذا كان الطاقم الطبي المتهم قد شارك في االحتجاجات أثناء ساعات العمل أم ال
باالضافة إلى ذلك، يجب على منظمي أي تجمع عام أن يخطروا رئيس األمن العام قبل ثالثة أيام 

باإلضافة . ٤٥١ال يمكن التأكد أيضًا من تقديم هذه الطلبات أو الموافقة عليها على األقل، وهنا
وفقا للقانون البحريني، ال ُيسمح باالحتجاجات ألسباب تتعلق باألمن والنظام العام فإنه إلى ذلك، 

ولكن كما هو مذكور أعاله، تظهر الصور ومقاطع الفيديو . ٤٥٢بالقرب من المستشفيات
  .خل المستشفى وخارجهاالحتجاجات تجري دا

الدليل المقدم إلى اللجنة يكشف أن عددا من األجانب الجرحى الذين نقلوا إلى مجمع السلمانية  -٨٣٨
الطبي كانوا قد تعرضوا إلعتداء أوال في مواقع مختلفة في المدينة، ثم تعرضوا لالعتداء من 

هود حاالت إساءة معاملة وتظهر شرائط الفيديو وشهادات الش. المحتجين أيضًا أمام قسم الطوارئ
هذا السلوك، الثابت . وتعدي على مرضى لكونهم عمال أجانب سنة يُعتقد أنهم يتبعون أجهزة أمنية

. بشرائط فيديو وشهادة الشهود، يخالف ميثاق أخالقيات وآداب مزاولة مهنة الطب في البحرين
باء لهؤالء الجرحى األجانب وفضال عن ذلك، تشير إفادات الشهود إلى أن طريقة معاملة بعض األط

  .تندرج تحت بند عدم االكتراث بالبشر واالستخفاف بأخالقيات المهنية الطبية

آنذاك، واستيالء مجلس التعاون ونتيجة للموقف العام في البحرين، واألحداث الجارية في دوار  -٨٣٩
ا في المحتجين على الجزء الخارجي من المستشفى وسيطرتهم على مداخل المجمع، وال سيم

، انخفض عدد المرضى الخارجيين الذين يزورون المستشفى ٢٠١١ مارس ١٥و ١٤يومي 
تقريبا في عدد  %٥٠وتشير إحصاءات االستقبال إلى حدوث انخفاض يبلغ . انخفاضًا ملحوظاً 

في عدد العمليات الجراحية غير  % ٣٠المرضى الذين استقبلوا فضًال عن انخفاض قدره 
ذلك، فقد تكون عملية استعادة الجيش وأفراد األمن سيطرتهم على وعالوة على  ٤٥٣.الطارئة

قد ساهمت أيضًا في خفض عدد المرضى الذين استقبلوا في المجمع  مارس ١٦المجمع في 
  .لفترة زمنية ما

                                                            
   أخالقيات وآداب مزاولة مهنة الطب يف البحرينميثاق  ٤٥٠

  .٢٠٠٦لسنة  ٣٢املعدل بالقانون رقم  ١٩٧٣لسنة  ١٨القانون رقم من 3املادة رقم  ٤٥١

  .٢٠٠٦لسنة  ٣٢املعدل بالقانون رقم  ١٩٧٣لسنة  ١٨الفقرة ب من املرسوم بقانون رقم  ١١ املادة رقم ٤٥٢

  ."٢٠١١مارس  ٢٢فرباير و ١٤إحصائيات جممع السلمانية خالل الفرتة بني " امللف املقدم إيل اللجنة من قبل جممع السلمانية الطيب بعنوان  ٤٥٣
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لم ترى اللجنة أن من اختصاصها إجراء حصر لألدوات الطبية في مجمع السلمانية الطبي أو  -٨٤٠
مجلس  دوات قد استخدمت في المستشفى أو في خيمة دوارتحديد ما إذا كانت هذه األ

ومع ذلك لم تتحصل اللجنة على أية أدلة تؤيد اتهام العاملين في المجال الطبي بإساءة . التعاون
وبالنسبة إلدعاء الحكومة البحرينية أن . استخدام األدوات الطبية أو غيروا الغرض المخصص لها

لنقل محتجين آخرين من الدوار إلى جامعة البحرين حيث   محتجين استخدموا سيارات اإلسعاف
 ٤٥٤.؛ فهناك أسباب تدعوا لالعتقاد بحدوث ذلك٢٠١١ مارس ١٣كان تجري المظاهرات يوم 

ومع ذلك، ففي نهاية األمر من المؤكد أن سيارات اإلسعاف أدت واجبها المتمثل في نقل 
طبي، وشملت عمليات النقل عماًال من المرضى من جميع أنحاء البحرين إلى مجمع السلمانية ال

  .السنة األجانب وطالباً من السنة الجرحى في الجامعة

وترى اللجنة أن االدعاءات القائلة بأن بعض أفراد الطاقم الطبي قد ساعدوا المتظاهرين عن طريق  -٨٤١
الدعاءات فالدليل الوحيد الذي ُقدم إلى اللجنة لتأييد هذه ا. تزويدهم بالسالح ليس لها ما يؤيدها

عبارة عن صور قدمتها حكومة البحرين تبين قطعتي كالشنيكوف على أرضية مجمع السلمانية 
ال تشير إلى ثمة صلة بين كما أنها  ،فهذه الصور التي ال يمكن التأكد من صحة مصدرها. الطبي

شارط كانت هناك ادعاءات أخرى تقول أن الطاقم الطبي أخذوا المو . األسلحة وبين الطاقم الطبي
واللجنة ليس في وسعها التحقق من صحة هذه االدعاءات، . من المخازن ونقلوها إلى الدوار

ولكنها تالحظ عدم ورود أي روايات تشير إلى استخدام أي شخص للمشارط كسالح في الدوار 
  .أي مكان آخرفي أو 

 ١٦الطبي بعد فيما يتعلق بادعاء وقوع عمليات قبض غير قانونية لمرضى من مجمع السلمانية و  -٨٤٢
، وجدت اللجنة أن العديد من المرضى ألقي القبض عليهم في مجمع السلمانية ٢٠١١مارس

وتلقت اللجنة عدة إفادات من الطاقم الطبي والمرضى تدعي أن . مارس ١٦الطبي بداية من 
وترى اللجنة أن . الجرحى ألقي القبض عليهم في مجمع السلمانية الطبي على أيدي قوات األمن

ض المرضى قبض عليهم نتيجة الجروح التي أصيبوا بها في الدوار، واقتيدوا إلى مركز الشرطة بع
  .وخضعوا لالستجواب، ثم أفرج عنهم أو نقلوا إلى مركز التوقيف

استطاعت اللجنة التثبت من أن طواقم طبية قد تعّرضت للهجوم وهم في طريقهم من وإلى و  -٨٤٣
ومع ذلك، لم . ض هذه األحداث نفذتها قوات األمنالدوار، كما استطاعت التثبت من أن بع

كما أجرى محققو اللجنة تحقيقات بشأن . تتمّكن من التحقق من هوية بعض المهاجمين

                                                            
  .تسجيل فيديو مت استالمه مبعرفة اللجنة ٤٥٤
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االعتداءات على الطاقم الطبي في الدوار، فرّدت وزارة الداخلية بأنه كان هناك آالف من 
من أن تمّيز الطاقم الطبي من األشخاص في الدوار حال إخالئه، ومن ثم لم تستطع قوات األ

ونفت وزارة الصحة االدعاء بأن إدارة مجمع السلمانية الطبي وراء الهجمات التي . المحتجين
  .ُشنت على طواقم اإلسعاف

وفيما يتعلق باستخدام سيارات اإلسعاف، فمن المؤكد أن ثمة قيود كانت مفروضة على  -٨٤٤
كانت السلطات أوالشرطة أوإدارة مجمع   استخدامها من الجهات المشاركة في األحداث سواءً 

أما مسألة ما إذا كانت هذه القيود تهدف إلى الحد من الوصول إلى مسرح . السلمانية الطبي
الجريمة، أو تأمين سالمة طواقم اإلسعاف، أو ما إذا كانت هناك أسباب أخرى، فقد ورد فيها 

  :زع عليها هي ما يليوالوقائع المتنا. روايات مختلفة ال يمكن التوفيق بينها

  هل هاجم المحتجون سيارات اإلسعاف في وقت ما أم ال؟  )أ (

هل تعمدت حكومة البحرين منع سيارات اإلسعاف من الوصول إلى الدوار في حين كان   )ب (
  ؟٤٥٥يجب السماح بذلك

هل استخدمت سيارات اإلسعاف لنقل المحتجين من الدوار إلى جامعة البحرين، حيث   )ج (
  تجري التظاهرات أم ال؟

وفيما يتعلق باالدعاءات الموجهة ضد حكومة البحرين بأنها شنت حملة إعالمية ضد األطباء  -٨٤٥
المتهمين، فالفصل العاشر الذي يتناول التحريض اإلعالمي والخطب التحريضية، يتناول هذه 

  .االدعاءات

 وفيما يتعلق بادعاءات حكومة البحرين وغيرها من المصادر بأن المرضى من السنة حرموا من -٨٤٦
رجًال من تظهر فيديو الالعالج في مجمع السلمانية الطبي، فقد تلقت اللجنة أحد تسجيالت 

السنة يحمل طفًال ويمنعه ثالثة من الطاقم الطبي من دخول مجمع السلمانية الطبي، ويدعي في 
كما قدمت إلى اللجنة عدة إفادات تؤكد االدعاءات . هذا الفيديو، أن المنع كان بسبب طائفته

ومع ذلك، يجب مالحظة أن تلك الفترة  . ائلة بوقوع أعمال تمييز وحرمان من الرعاية الطبيةالق
فقد كان المحتجون . كانت تعج باالضطرابات، وكان َيصُعْب الوصول إلى مجمع السلمانية الطبي

يسيطرون على مدخل ومخرج المجمع، فضًال عن الساحات المفتوحة داخل المجمع، ومن ثم 
كانت هناك . حدوث حاالت حرمان بعض األشخاص من دخول المستشفىفمت الممكن 

                                                            
  . بط هذا األمر بقرار وزير الصحة بعدم توجه سيارات اإلسعاف إىل الدوار، وهو ما تراجع عنه بعد ذلكيرت ٤٥٥
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ولقد أدى . معلومات عامة نشرتها وسائل اإلعالم مفادها أن المستشفى تحت سيطرة المعارضة
  . هذا األمر إلى إخافة بعض الناس من الذهاب إلى مجمع السلمانية الطبي

 والنتيجة العامة التي خلصت إليها اللجنة
هي أن مجمع االسلمانية الطبي استمر  -ن تعدد واختالف الروايات بشأن ما حدثعلى الرغم م -٨٤٧

ومع ذلك، تسببت هذة األحداث في إحداث . ومارسفي أداء وظيفته خالل أحداث فبراير 
لقد ثبت يقينًا أن الساحات المفتوحة خارج . إضطرابات وبالتالي تعطل بعض الخدمات والعمليات

طبي كانت تحت سيطرة المحتجين الذين كانوا يسيطرون على مداخل مباني مجمع السلمانية ال
وترى اللجنة أن السيطرة على تلك األماكن من ِقبل المحتجين تسبب في . ومخارج المجمع

كما . إعاقة الوصول إلى المجمع وخلق لدى المترددين عليه نوعًا من التخوف وعدم االطمئنان
لقد كان أغلب الطابق األرضي في مجمع . المجمعُمِنَع بعض المرضى من السنة من دخول 

السلمانية الطبي بما في ذلك قسم الطوارئ وقسم العناية المركزة واإلدارة تحت سيطرة بعض 
أفراد الطاقم الطبي الذي سيطر على هذه المناطق مما تسبب في توقف بعض الخدمات في قسم 

تدفق من الُمحتجين أو االعالميين كان ليس في وسع اللجنة أن تخلص إلى أن هذا الو . الطوارئ
مصرحًا به من الطاقم الطبي المسؤول إال أنُه من البين أنه لم تكن هناك أية محاوالت لمنع ذلك 

على أن أيًا من أفراد  ادامغً  اللجنة دليًال ولم تتلق . األمر الذي تسبب في خرق خصوصية المرضى
ج ألي مصاب أو مريض بسبب طائفته، ولكن الطاقم الطبي داخل المستشفى رفض تقديم العال

وبصفٍة عامة، فإن اللجنة ترى . ثبت بالفعل حدوث بعض حاالت التمييز واساءة معاملة للمرضى
أن إنخراط بعض أفراد الطاقم الطبي في بعض األنشطة السياسية داخل وحول المستشفى أثناء 

ضطلعون بها في تلك المنشأة الطبية بالغة األحداث ليس له ما يبرره نظرًا للمسؤولية الطبية التي ي
ومن ناحية أخرى، لقد قامت قوات األمن بتنفيذ مجموعة من . األهمية في مثل تلك الظروف

عمليات القبض داخل المجمع، كما اساءت معاملة بعض األفراد، بما في ذلك أعضاء الطاقم 
دفاع البحرين على المجمع  سيطرت قوة ٢٠١١ مارس ١٦وأخيرًا، ثبت يقينًا أنُه في . الطبي

بصورٍة كاملة ووضعت بعض المصابين، الذين سعت إلى وضعهم تحت سيطرتها، في الطابق 
  .السادس
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ادعاءات انتھاك حقوق اإلنسان : الفصل السادس
  ضد األشخاص
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  حاالت الوفيات الناجمة عن األحداث -المبحث األول 
  األحداث  الوفيات الناجمة عن -الجزء األول 

 ٤٥٦:لخص الوقائعم: أوالً 
، وارتبطــت ٢٠١١أبريـل  ١٥فبرايـر إلـى  ١٤فـي الفتـرة مــن  ٤٥٧وقعـت خمـس وثالثـون حالــة وفـاة -٨٤٨

وفيمـا يلـي لمحـة عامـة عـن الظـروف والمالبسـات التـي أدت إلـى . ٢٠١١بأحداث فبرايـر ومـارس 
 . وفاة هؤالء األفراد الخمسة والثالثين

 إلى قوات األمن حاالت وفاة المدنيين المنسوبة  )أ (

حيـث نسـبت . خالل الفترة المعنية ونسـبت هـذه الوفيـات لقـوات األمـن ٤٥٨توفي ثالثة عشر مدنًيا
وفــاة حالــة ، ونســبت ٤٦٠، بينمــا نســبت حالتــان إلــى قــوة دفــاع البحــرين٤٥٩عشــرة منهــا إلــى وزارة الداخليــة

 ٤٦١.مية بعينهاواحدة إلى قوات األمن غير أن اللجنة لم يكن في وسعها نسبتها الى جهة حكو 

 حاالت الوفاة المنسوبة إلى التعذيب  )ب (
، وقعــت ثــالث حــاالت وفــاة منهــا أثنــاء توقيــف ٤٦٢قيــل أن خمســة أشــخاص ُتوفــوا نتيجــة التعــذيب

ــة ــة . فــي ســجن الحــوض الجــاف ٤٦٣المتــوفين بمعرفــة وزارة الداخلي واحــدة فــي مستشــفى قــوة ووقعــت حال
وقعــت حالــة أخــرى بعــد أربعــة أيــام مــن اإلفــراج عــن و . ٤٦٤الــدفاع بعــد نقــل المتــوفى مــن جهــاز األمــن الــوطني

 .٤٦٥أحد األفراد من سجن الحوض الجاف بوزارة الداخلية
 حاالت وفاة المدنيين غير المنسوبة إلى فاعلين محددين   )ج (

تــوفي ثمانيــة مــدنيون خــالل الفتــرة المعنيــة ولــم تنســب هــذه الوفيــات إلــى جهــات محــددة أو أشــخاص 
 .٤٦٦محددين

 األجانبحاالت وفاة العمال   )د (
                                                            

  . ٢٠١١نوفمرب  ١٨أعد هذا املبحث استنادا إىل املعلومات اليت تلقتها اللجنة حىت    ٤٥٦
  . ٣٥إىل  ١احلاالت من   ٤٥٧
  . ١٣إىل  ١احلاالت من   ٤٥٨
  . ١١واحلالة رقم  ٩رقم واحلالة   ٧إىل  ١احلاالت من   ٤٥٩
  . ١٢و  ٨احلاالت   ٤٦٠
  . ١٠احلالة رقم   ٤٦١
  .٢٦إىل  ٢٢احلاالت من   ٤٦٢
  .٢٤إىل  ٢٢احلاالت من   ٤٦٣
  . ٢٥احلالة رقم   ٤٦٤
  .٢٦احلالة رقم   ٤٦٥
  .٢١إىل  ١٤احلاالت من   ٤٦٦
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وتنسـب . ٤٦٨، يُنسب اثنان منهم إلى المتظـاهرين٤٦٧توفي أربعة عمال أجانب خالل الفترة المعنية
غير أن اللجنة لم يكن في وسـعها نسـبة وفـاة حالـة واحـدة إلـى . ٤٦٩حالة وفاة واحدة إلى قوة دفاع البحرين

 .٤٧٠أشخاص أو جهات بعينها

 مقتل ضباط الشرطة وأفراد قوة الدفاع  )ه (

وتنسب . خالل الفترة المعنية ٤٧٢وأحد ضباط قوة دفاع البحرين ٤٧١ن ضباط الشرطةتوفي أربعة م
وتنســـب وفـــاة أحـــد ضـــباط الشـــرطة إلـــى قـــوة دفـــاع . ٤٧٣وفـــاة ثالثـــة مـــن ضـــباط الشـــرطة إلـــى المتظـــاهرين

غير أن اللجنـة لـم يكـن فـي وسـعها نسـبة وفـاة حالـة واحـدة مـن ضـباط قـوة دفـاع البحـرين إلـى . ٤٧٤البحرين
 ٤٧٥بعينها أشخاص أو جهات

وفضــًال عــن هــذه الوفيــات الخمــس والثالثــين، التــي وقعــت أثنــاء الفتــرة المعنيــة، كــان هنــاك إحــدى  -٨٤٩
ــــــر  ــــــي وقعــــــت فــــــي فبراي ــــــاة أخــــــرى يحتمــــــل أن تكــــــون مرتبطــــــة باألحــــــداث الت ــــــة وف عشــــــرة حال

وقــد ُدرســت هــذه الحــاالت اإلحــدى عشــرة علــى نحــو منفــرد فــي المطلــب . ٢٠١١٤٧٦ومــارس
 .الثاني من هذا المبحث

ـــاتهم، واســـتلموا عـــدة أدلـــة فـــي شـــكل صـــور  -٨٥٠ تقابـــل محققـــو اللجنـــة مـــع أســـر المتـــوفين ووثقـــوا بيان
. فوتوغرافية ومقاطع فيديو من األسر والشهود ومـن حكومـة البحـرين ومـن المصـادر المتاحـة للعامـة
 ٤٧٧وباإلضافة إلى ذلك، وردت معلومـات ذات صـلة بهـذه الحـاالت مـن بعـض األحـزاب السياسـية

كمـــا تلقـــى محققـــو اللجنـــة . والممثلـــين القـــانونيين ألســـر المتـــوفين ٤٧٨غيـــر الحكوميـــةوالمنظمـــات 
 .معلومات قدمتها وزارة الداخلية والنائب العام والنائب العام العسكري

 ً  القانون واجب التطبيق: ثانيا

                                                            
  . ٣٠إىل  ٢٧احلاالت من   ٤٦٧
  .٣٠و ٢٧احلالتان   ٤٦٨
  . ٢٩احلالة رقم   ٤٦٩
   .٣٠احلالة رقم   ٤٧٠
  .٣٤إىل  ٣١احلاالت من   ٤٧١
  .٣٤احلالة رقم   ٤٧٢
  .٣٥احلالة رقم   ٤٧٣
  .٣٥احلالة رقم   ٤٧٤
  .٣٥احلالة رقم )  ٤٧٥
  .٤٦إىل  ٣٦احلاالت من   ٤٧٦
  .مثل مجعية الوفاق الوطين اإلسالمية  ٤٧٧
  . ان البحرينيةمثل مركز البحرين حلقوق اإلنسان، واجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان، ومنظمة مراقبة حقوق اإلنس  ٤٧٨



قوةاستخدام األجھزة الحكومية لل  
 

٢٨٦
 

 القانون الدولي
. فــي ثنايــا هــذا الفصــل ثمــة عالقــة وطيــدة بــين المواثيــق القانونيــة الدوليــة اآلتيــة واالعتبــارات الــواردة -٨٥١

 ٤٧٩مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية ٦حيث تنص الفقرة األولى مـن المـادة 
  : التي تنص على أنه

وال يجـوز حرمـان  .وعلـى القـانون أن يحمـى هـذا الحـق. الحـق فـي الحيـاة حـق مـالزم لكـل إنسـان"
 ٤٨٠".أحد من حياته تعسًفا

 : الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فتنص على أنه أما المادة السابعة من العهد -٨٥٢
ال يجــــوز إخضــــاع أحــــد للتعــــذيب وال للمعاملــــة أو العقوبــــة القاســــية أو الالإنســــانية أو الحاطــــة " 

  ."بالكرامة
تماثـل المادتـان الخامسـة والثامنــة مـن الميثـاق العربـي لحقــوق اإلنسـان المـادتين السادسـة والســابعة  -٨٥٣

 ٤٨١.المشار إليه أعاله من العهد الدولي
كمــا يمكــن اإلشــارة إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعــذيب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو  -٨٥٤

وإلى غيرها من المواثيق الدولية األخرى ذات الصـلة مثـل . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
المبــادئ األساســية بشــأن اســتخدام ، و ٤٨٢بإنفــاذ القــانون املكلفــنيمدونــة قواعــد الســلوك للمــوظفين 

، والمبادئ المتعلقة بالمنع ٤٨٣القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
والتقصــي الفعــالين لعمليــات اإلعــدام خــارج نطــاق القــانون واإلعــدام التعســفي واإلعــدام بــإجراءات 

 .٤٨٤موجزة
  
 القانون الوطني

                                                            
، ٥٢يف ) ١٦(األمـم املتحــدة، الوثــائق الرمسيـة امللحــق رقــم  ٢١، )٢٢١(ألــف  ٢٢٠٠العهــد الــدويل اخلـاص بــاحلقوق املدنيــة والسياسـية، اجلمعيــة العامــة، القـرار رقــم   ٤٧٩

  . ١٩٧٦مارس  ٢٣يف ، دخل حيز النفاذ ١٧١جمموعة معاهدات األمم املتحدة  ٩٩٩، )١٩٦٦( A/6316رقم وثيقة األمم املتحدة 
يع ونزيــه وفعــال يف احلرمــان االلتــزام حبمايــة احليــاة يشــمل االلتــزام بــالتحقق مــن وجــود قــدر معقــول مــن االدعــاء  باحلرمــان غــري القــانوين مــن احليــاة قبــل إجــراء حتقيــق ســر   ٤٨٠

ًضــا اجلهــات املعنيــة الــيت جيــب عليهــا أن تضــمن تــدريب موظفيهــا تــدريًبا ويشــمل أي. التعســفي أو غــري القــانوين مــن احليــاة، وتقــدمي مــن قــد يكــون قــد ارتكبــه إىل العدالــة
ا ختطيطًا سليًما؛ حىت ميكنها ضمان االلتزام مبنع احلرمان التعسفي مـن احليـاة وآخـرين ضـد اململكـة املتحـدة،  ECHR McCannقضـية : جيًدا وختطيط عمليا

ضـــــية اللجنـــــة املعنيـــــة حبقـــــوق اإلنســـــان ضـــــد االحتـــــاد الروســـــي، وثيقـــــة األمـــــم املتحـــــدة رقـــــم  ؛ وق)١٩٩٥(  ٩١/١٨٩٨٤، رقـــــم الطلـــــب ٣٢٤اجملموعـــــة ألـــــف، رقـــــم 
CCPR/C/95/D/1447/2006  ٢٠٠٦أبريل  ٢املؤرخة يف.  

ــــــــــــاريخ   ٤٨١ ــــــــــــدول العربيــــــــــــة بت ــــــــــــاق العــــــــــــريب حلقــــــــــــوق اإلنســــــــــــان اعتمــــــــــــده جملــــــــــــس جامعــــــــــــة ال ، وثيقــــــــــــة األمــــــــــــم املتحــــــــــــدة رقــــــــــــم ٢٠٠٤مــــــــــــايو  ٢٢امليث
CHR/NONE/2004/40/Rev.1  ١٩٧٩ديسمرب  ١٧ودخل حيز التنفيذ يف.  

  . ١٩٧٩ديسمرب  ١٧املؤرخ يف  ٣٤/١٦٩اعتمدت بالقرار رقم   ٤٨٢
  . ١٩٩٠سبتمرب  ٧أغسطس حىت  ٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا، كوبا، املنعقد من   ٤٨٣
ات اإلعـدام خـارج نطـاق القـانون واإلعـدام التعسـفي واإلعـدام بـإجراءات مـوجزة، قـرار اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي ملبـادئ املتعلقـة بـاملنع والتقصـي الفعـالني لعمليـا  ٤٨٤

  )١٩٨٩( E/1989/89، وثيقة األمم املتحدة رقم ٥٢يف الدورة ) ١(اجمللس االقتقادي واالجتماعي امللحق رقم  ١٩٨٩، املرفق، ٦٥/١٩٨٩رقم 
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ات الصلة قانون العقوبات البحريني، وقـانون اإلجـراءات الجنائيـة وقـانون وتشمل القوانين الوطنية ذ -٨٥٥
ـــات . قـــوات األمـــن العـــام وتخضـــع حـــاالت القتـــل المنســـوبة الـــى القـــوات العســـكرية لقـــانون العقوب
وتناقش الفقرة الثانية من المبحث السادس في الفصل الثالث مـن هـذا التقريـر . العسكري البحريني

 .مفصلةهذه القوانين مناقشة 
أعــاله إلــى االســتخدام  ٨٤٨وقــد ُنســبت غالبيــة حــاالت وفــاة المتظــاهرين المبينــة فــي الفقــرة رقــم  -٨٥٦

ويتضمن المبحـث الثـاني مـن الفصـل السـادس تحلـيًال للقـانون الواجـب تطبيقـه علـى . المفرط للقوة
 .حاالت االستخدام المفرط للقوة في سياق التظاهرات

شـكلت جـرائم قتـل بموجـب  ٢٠١١طة بأحداث فبراير ومـارس هناك عدد من حاالت الوفاة المرتب -٨٥٧
مــن قــانون العقوبــات تــنص علــى معاقبــة مــن يتعمــد قتــل  ٣٣٣فالمــادة . القــانون الجنــائي البحرينــي

أمــا . علــى معاقبــة كــل مــن يتســبب عــن غيــر عمــد فــي وفــاة شــخص آخــر ٣٤٢وتــنص المــادة . آخــر
 .فتبينان مبدأ السببية ٢٣و  ٢٢المادتان 

من قانون العقوبـات البحرينـي علـى حـق الـدفاع الشـرعي عـن الـنفس  ٢٠إلى  ١٧واد من وتنص الم -٨٥٨
 :على أنه

 )١٧(المادة 

 :تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا توافر الشرطان اآلتيان 

إذا واجه المدافع خطرا حاال من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر  – ١
 .أسباب معقولة وكان اعتقاده مبنيا على

 .أن يتعذر عليه االلتجاء إلى السلطات العامة التقاء هذا الخطر في الوقت المناسب – ٢

ويستوي في قيام هذه الحالة أن يكون التهديد بالخطر موجها إلى نفس المدافع أو مالـه أو موجهـا 
 .إلى نفس الغير أو ماله

 )١٨(مادة 

  .الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبةيجوز لمن وجد في حالة دفاع شرعي أن يدفع 

 )١٩(مادة 
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إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباتهـا ونشـأ عـن ذلـك خطـر يجيـز الـدفاع 
الشرعي فال يجـوز دفـع هـذا الخطـر إال إذا كـان الموظـف العـام سـئ النيـة أو كـان يخشـى أن ينشـأ عـن فعلـه 

 .خطر جسيم على النفس

 )٢٠(مادة 

 :ال يباح القتل العمد دفاعا عن النفس أو المال في غير الحاالت اآلتية
 .فعل يخشى منه الموت أو الجراح البالغة – ١
 .جناية اغتصاب أو اعتداء على العرض أو اعتداء على الحرية – ٢
 .جناية حريق أو إتالف أو سرقة – ٣
  .جريمة الدخول ليال في منزل مسكون أو ملحقاته – ٤

لقـانون قـوات األمــن العـام، الصـادر بالمرسـوم بقــانون ) وزارة الداخليـة(ضـباط قـوات األمـن العــام  ويخضـع - ٨٥٩
ويـنص قـانون قـوات األمـن العـام . ٢٠٠٢لسـنة  ٣٧والمعدل بالمرسوم بقانون رقم  ١٩٨٢لسنة  ٣رقم 

اء تنفيـذ على اتخاذ إجراءات جنائية وتأديبية ضد قـوات األمـن فـي حالـة ارتكـاب مخالفـات بسـبب أو أثنـ
 .و يشمل هذا أي استخدام غير متناسب للقوة. صالحيات إنفاذ القانون

كمــا يخضــع ضــباط قــوة دفــاع البحــرين لقــانون العقوبــات العســكري، الصــادر بالمرســوم بقــانون رقــم  -٨٦٠
 .٢٠٠٢لسنة  ٣٤

 ً   النتائج التي خلصت إليھا اللجنة: ثالثا
وقائع حالة بحالة، إال أن تفصيل تلك الحاالت وارد تُبنى النتائج والتعليقات الختامية التالية على ال -٨٦١

 .٤٨٥في المطلب الثاني من هذا المبحث

  حاالت وفاة المدنيين المنسوبة إلى قوات األمن
 ١٣َخُلصــت اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقــائق إلــى أنــه يمكــن إرجــاع الســبب فــي وفــاة  -٨٦٢

حـاالت منسـوبة   ١٠منهـا : ى قوات األمـنلقوا حتفهم أثناء تلك الفترة إل ٤٨٦شخصا من المدنيين
،  كما أنه توجد حالة واحدة تُنسـب إلـى ٤٨٨، وحالتان إلى قوة دفاع البحرين٤٨٧إلى وزارة الداخلية

 .٤٨٩.قوات األمن، إال أنه لم تتمكن اللجنة من إرجاعها إلى جهاز حكومي بعينه
                                                            

  .٢٠١١نوفمرب  ١٨ناًء على املعلومات اليت تلقتها اللجنة حىت آخر لقد مت إعداد هذا املبحث ب  ٤٨٥
  .١٣إىل  ١احلاالت أرقام من   ٤٨٦
  .١١، ٩، و٧إىل  ١احلاالت أرقام من   ٤٨٧
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 :ا يليوتشتمل األسباب التي أدت إلى وفاة هؤالء الثالثة عشر شخصاً على م -٨٦٣
 ، ٤٩٠)الشوزن(سبع حاالت وفاة بسبب استخدام بنادق الخرطوش   -أ 
 ، ٤٩١خمس حاالت وفاة بسبب استخدام أنواع أخرى من األسلحة النارية  - ب 
 ، ٤٩٢)الضرب(حالة وفاة واحدة بسبب اإلصابات البدنية   -ج 
 حاالت وفاة ُترجع إلى وزارة الداخلية، نتجـت عـن االسـتخدام غيـر ٩وترى لجنة التقصي أن هناك  -٨٦٤

وهناك حالة واحدة تُنسب إلـى وزارة الداخليـة، إال أن . ٤٩٣المتناسب وغير الضروري للقوة المميتة
الــدليل المتــوافر لــم يصــل لدرجــة الكفايــة الالزمــة للوصــول إلــى أن الوفــاة حــدثت نتيجــة االســتخدام 

 .٤٩٤المفرط للقوة

ــإجراء تحقيقــات بشــأ -٨٦٥ ــام وزارة الداخليــة ب ــيًال علــى قي ــة دل ، ٤٩٥ن الحــاالت التســعوقــد تلقــت اللجن
وظلت خمسة تحقيقـات . ٤٩٦والتي نتجت عنها محاكمة عدد من ضباط الشرطة المسئولين جنائياً 

معلقـــة، ولـــم تتلـــق اللجنـــة أيـــة مؤشـــرات حـــول موعـــد الوصـــول إلـــى نتـــائج فيهـــا أو كيفيـــة التصـــرف 
 ٤٩٧.بشأنها

فيهــا وفيــات أو وتقــر اللجنــة بأنــه كانــت هنــاك فتــرات  فرضــت الشــرطة فيهــا ســيطرتها ولــم تحــدث  -٨٦٦
إصابات، بينما في أوقات أخرى، كان هنـاك عـدد محـدود مـن الوفيـات أو اإلصـابات، األمـر الـذي 

إذا تـــم النظـــر إليـــه فـــي ســـياق التعـــرض لموقـــف الســـيطرة علـــى تجمهـــر فوضـــوي   -يمكـــن اعتبـــاره 
اقــب أمــرًا اســتخُدمت القــوة فيــه بصــورة معقولــة ونتجــت عنــه عو  -يحتمــل القيــام فيــه بأعمــال عنــف 

وباإلضافة إلى ذلك، كانت هناك أمثلة تلقت فيها القوات الحكوميـة أوامـر للسـيطرة . غير مقصودة
بـــالقوة علـــى التجمهـــر وتفرقتـــه مـــن الـــدوار، حيـــث اســـتخدمت القـــوة المفرطـــة فـــي هـــذه المواقـــف 

 .بحسب األدلة الناتجة عن حاالت الوفاة المذكورة في الجزء الثاني من هذا المبحث

                                                                                                                                            
  .١٦، واحلالة رقم ٧احلالة رقم   ٤٨٨
  .١٠احلالة رقم   ٤٨٩
  .٧إىل  ١احلالت أرقام من   ٤٩٠
  .١٢إىل  ٨احلاالت أرقام من   ٤٩١
  .١٣احلالة رقم   ٤٩٢
  .١٣، ١١، و٧إىل  ١احلاالت أرقام من   ٤٩٣
  .٩احلالة رقم   ٤٩٤
  .١١، ٩، ٧إىل  ١احلاالت أرقام من   ٤٩٥
  .٦، ٥، ١احلاالت أرقام   ٤٩٦
  .١١، ٩، ٤، ٣، ٢احلاالت أرقام   ٤٩٧
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اللجنــة مــن التحقــق ممــا إذا كانــت حــاالت الوفــاة التــي ُصــنفت علــى أنهــا حــاالت قتــل ولــم تــتمكن  -٨٦٧
عمد قد حدثت على أيدي أفراد من الشرطة يتصرفون بنـاًء علـى مبـادرات شخصـية مـنهم، أم أنهـم  

 .كانوا جزًء من سياسة تفرض استخدام القوة المميتة في مواجهة المتظاهرين

ــة وفعاليــة التحقيقــات التــي  لــى اســتنتاجاتكمــا لــم تــتمكن اللجنــة مــن التوصــل إ -٨٦٨ بشــأن مــدى كفاي
أجريــت بمعرفــة وزارة الداخليــة، ومــع ذلــك فــإن اللجنــة تــرى مــن مجمــل األدلــة المقدمــة مــن وزارة 
الداخليــة أن التحقيقــات جــاءت مشــوبة بعــدم االســتقالل أوالحيــاد أوالنزاهــة الكافيــة ممــا أدى إلــى 

 .ت معيبة ومتحيزة لصالحهاالنتائج التي كانت في كثير من الحاال

والمنسوبة إلـى قـوة دفـاع البحـرين نتجـت عـن  ٤٩٨عبد الرضا بوحميد/ وتجد اللجنة أن وفاة السيد -٨٦٩
التحقيقــات   العسـكري وقـد باشــر النائـب العـام. االسـتخدام المفـرط وغيـر الضــروري للقـوة المميتـة

فقـط فــي  ت طلقـات تحذيريــةوالتـي انتهـت إلــى أنـه علـى الــرغم مـن أن قــوة دفـاع البحـرين قــد أطلقـ
أطلقـت مـن  أن تكـون قـد الطلقـة القاتلـة أنـه ال يمكـن إال أن الثابت مـن عيـار واتجـاه ذلك الوقت،

إلـــى أن تصـــرفات أفـــراد قـــوة الـــدفاع قـــد جـــاءت وفـــق صـــحيح  التحقيـــق قبـــل قـــوة الـــدفاع وخلـــص
 .القانون

بحرين  ال يؤدي بالضرورة إلـى أن بهية العرادي إلى قوة دفاع ال/ وترى اللجنة أن نسبة وفاة السيدة -٨٧٠
أنـه قـد تـم  العسـكرية وأفـادت النيابـة.٤٩٩تكون ناتجـة عـن االسـتخدام المفـرط للقـوة غيـر الضـرورية

 .غير مقصودة الستخدام مشروع للقوة نتيجة الوفاة كانت تحقيق فعال،  انتهى إلى أن إجراء

ن القـوة المفرطـة، ولـم يكـن لـديها تخُلص اللجنة إلى أنه، بصفة عامة لم تستخدم قـوة دفـاع البحـري -٨٧١
سياسة تنتهجها في تطبيـق الحرمـان التعسـفي مـن الحـق فـي الحيـاة، كمـا أن أفرادهـا التزمـوا بقواعـد 

وقـد خلصـت .االشتباك مع اآلخر عن طريق استخدام أدنى حد مـن القـوة فـي التعامـل مـع المـدنيين
ــة العســكرية  ــة بالشــكل الكــافي للوفــاء اللجنــة إلــى أن التحقيقــات التــي باشــرتها النياب لــم تكــن فعال

هـــــذا  بمتطلبــــات المعـــــايير الدوليــــة أو االمتثـــــال لقواعــــد القـــــانون الــــدولي وقـــــد تــــم التوصـــــل إلــــى
النيابــة العســكرية لــم يقومــوا بســؤال الشــهود المــدنيين مــن خــارج  أن محققــي علــى أســاس االســتنتاج
 .قوة الدفاع

                                                            
  .٨احلالة رقم   ٤٩٨
  .١٢احلالة رقم   ٤٩٩
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ي معيوف تنسب إلى قوات األمن، إال أن اللجنـة ال جعفر عبد اهللا عل/ وترى اللجنة أن وفاة السيد -٨٧٢
ولقــد بــدأت وزارة الداخليــة تحقيقــاً فــي الظــروف . ٥٠٠تســتطيع أن تنســبها إلــى جهــاز حكــومي بعينــه

المحيطة بالوفاة، إال أنها الزالت معلقة، ولـم تتلـق اللجنـة أيـة مؤشـرات فيمـا يتعلـق بموعـد االنتهـاء 
 .٥٠١منها أو كيفية التصرف بشأنها

  ت وفاة بسبب التعذيبحاال
؛ ثالث منها وقعت عنـدما  ٥٠٢ترى اللجنة أن هناك خمس حاالت وفاة ترجع إلى التعرض للتعذيب -٨٧٣

ـــة ـــوزارة الداخلي ـــوزارة . ٥٠٣كـــان المتوفـــون موقـــوفين فـــي ســـجن الحـــوض الجـــاف ب ولقـــد أجـــرت ال
يمكـن وتـرى اللجنـة أن هـذه الحـاالت  . تحقيقات بشأن الظـروف المحيطـة بحـاالت الوفـاة الثالثـة

 .أن ترجع أسبابها إلى سوء المعاملة أثناء التوقيف

حسـن جاسـم محمـد مكـي / ولقد خلصت التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية بشأن وفاة السيد -٨٧٤
وتـرى اللجنـة إلـى أن . ، ممـا نـتج عنـه محاكمـة طبيـب واحـد٥٠٤إلى أن السبب هـو اإلهمـال الطبـي

 .مكي أثناء التوقيف/ ة التي تلقاها السيدهذه الوفاة يمكن أن ُترجع إلى سوء المعامل

علـى عيسـى ابـراهيم صـقر عـن / ولقد أسفر التحقيـق الـذي أجرتـه وزارة الداخليـة بشـأن وفـاة السـيد -٨٧٥
أحالــت وزارة الداخليــة الــتهم الموجهــة إلــى  ٢٠١١٥٠٥مــايو  ٢٥أشــخاص، ففــي يــوم  ٥محاكمــة 

هم ثالثة أشخاص آخـرون بعـدم اإلبـالغ فردين منهم بالقتل الخطأ إلى المحكمة العسكرية، بينما ات
وتــرى اللجنــة أن هــذه الوفــاة يمكــن أن ُترجــع إلــى ســوء المعاملــة التــي تلقاهــا . عــن هــذه الجريمــة

 .صقر أثناء التوقيف/ السيد

زكريـا راشـد علـي العشـيري عـن / ولقد أسفر التحقيق الـذي أجرتـه وزارة الداخليـة بشـأن وفـاة السـيد -٨٧٦
جنــة أن هــذه الوفــاة يمكــن أن ُترجــع إلــى ســوء المعاملــة التــي تلقاهــا وتــرى الل. أشــخاص ٥محاكمــة 
 .٥٠٦العشيري أثناء التوقيف/ السيد

                                                            
  .١٠احلالة رقم   ٥٠٠
  .١٠احلالة رقم   ٥٠١
  .٢٦إىل ٢٢احلاالت أرقام من   ٥٠٢
  .٢٤إىل ٢٢االت أرقام من احل  ٥٠٣
  .٢٢احلالة رقم   ٥٠٤
  .٢٣احلالة رقم   ٥٠٥
  .٢٤احلالة رقم   ٥٠٦



قوةاستخدام األجھزة الحكومية لل  
 

٢٩٢
 

عبد الكريم علي أحمد فخراوي في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقلـه / وقد حدثت وفاة السيد -٨٧٧
لتـي ، حيـث أجـرى الجهـاز تحقيقـاً بشـأن اإلسـاءة البدنيـة ا٥٠٧من التوقيف في جهـاز األمـن الـوطني

ولقـد أسـفر هـذا التحقيـق . فخـراوي، ولكـن لـم يتنـاول هـذا التحقيـق واقعـة وفاتـه/ تعرض لها السـيد
وترى اللجنـة أن جهـاز األمـن الـوطني لـم يـتمكن مـن . عن محاكمة شخصين بسبب اإلساءة البدنية

 .إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يف بااللتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي

دثت حالــة وفــاة واحــدة بعــد اإلفــراج عــن الشــخص بأربعــة أيــام مــن التوقيــف بمركــز الحــوض وقــد حــ -٨٧٨
وتــرى . ٥٠٨جــابر ابــراهيم يوســف محمــد العلويــات/ الجــاف بــوزارة الداخليــة وهــي حالــة وفــاة الســيد

العلويـات، وبالتـالي / اللجنة أن وزارة الداخلية لم تتمكن من إجـراء تحقيـق فعـال بشـأن وفـاة السـيد
 .من الوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي لم تتمكن

  :حاالت قتل مدنيين لم تتحدد الجھة المسئولة فيھا
وجدت اللجنة أن هناك ثمانية مدنيين قد لقوا مصرعهم أثنـاء الفتـرة المعنيـة، ولـم تسـتطع نسـبة أي  -٨٧٩

للجنــة تحديــد ففــي خمــس حــاالت منهــا، لــم تســتطع ا. ٥٠٩مــن هــذه الحــاالت إلــى مرتكــٍب بعينــه
وترى اللجنة أنه يمكن تكييف ثـالث حـاالت منهـا علـى أنهـا قتـل عمـد، . الظروف المحيطة بالوفاة

ــنهم وفــي . إال أنهــا لــم تــتمكن مــن تحديــد المســئولية عــن تلــك الوقــائع ونســبتها إلــى أشــخاص بعي
تـالي يكـون حالتين أخرتين منها، لـم تكـن هنـاك أيـة تحقيقـات بشـأن الظـروف المحيطـة بالوفـاة، وبال

 .٥١٠األمر غير متوافق مع االلتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي

وزارة الداخليـــة فـــإن  المقدمـــة مـــن مجمـــل األدلـــة أنـــه مـــن تـــرى وكمـــا ســـبقت اإلشـــارة فـــإن اللجنـــة -٨٨٠
المشاهد أن التحقيقات التي تم اجراؤها قد افتقرت إلى الحيادية واالستقالل والنزاهة في كثير من 

 .لصالح الدولة مما جعل النتائج التي خلصت اليها معيبة ومتحيزةالحاالت 

  :حاالت قتل العمال األجانب
وجــدت اللجنــة أن هنــاك أربعــة عمــال أجانــب قــد لقــوا مصــرعهم أثنــاء تلــك الفتــرة وارتبطــت تلــك  -٨٨١

، منهــا حالتــان تُنســبان إلــى المتظــاهرين، ويمكــن تكييفهمــا ٥١١الحــاالت باألحــداث بشــكل أو آخــر

                                                            
  .٢٥احلالة رقم   ٥٠٧
  .٢٦احلالة رقم   ٥٠٨
  .٢١إىل  ١٤احلاالت أرقام من   ٥٠٩
  .٢٠، ١٨احلالتان رقم   ٥١٠
  .٣٠إىل  ٢٧احلاالت أرقام من   ٥١١



 تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
 

٢٩٣
 

ولقد بدأت وزارة الداخلية تحقيقين بشأن الظـروف المحيطـة بكـل حالـة، . ٥١٢ما قتل عمدعلى أنه
عبد الملك غالم رسول، أما التحقيق األخر / شخصا بقتل السيد ١١وقد أسفر أحدهما عن اتهام 

فريـد مقبـول، فقـد انتهـى إلـى أن جريمـة القتـل منسـوبة /والذي أجرته الوزارة أيضًا بشأن وفـاة السـيد
 .هولينإلى مج

وقـد أسـفرت تحقيقـات . ٥١٣سـتيفن أبراهـام إلـى قـوة دفـاع البحـرين/ كما تُنسب واقعـة وفـاة السـيد -٨٨٢
النيابــة العســكرية عــن أن عيــار ومســار الطلقــة القاتلــة يؤديــان الــى أن الطلقــة لــم تطلــق مــن قبــل قــوة 

انون، الدفاع، حيث انتهى التحقيـق إلـى أن تصـرفات أفـراد قـوة الـدفاع قـد جـاءت وفـق صـحيح القـ
وكمــا ســبقت اإلشــارة أن اللجنــة تخلــص إلــى أن تحقيقــات النيابــة العســكرية لــم تكــن فعالــة بالقــدر 

 .فإنها لم تكن ممتثلة لقواعد القانون الدولي الكافي وبالتالي

محمد إخالص تزمل علي / ولم تتمكن اللجنة من نسبة واقعة القتل العمد التي راح ضحيتها السيد -٨٨٣
واللجنــة تعتبــر أنــه مــن المحتمــل أن يكــون الضــحية قــد . ٥١٤جهــات بعينهــاإلــى أشــخاص بعيــنهم أو 

ولقد بدأت وزارة الداخلية تحقيقاً بشأن الظروف المحيطة بالوفاة، إال أنها لم تسفر . دهسته سيارة
 .عن أية محاكمة ألي شخص

  :وفاة ضباط شرطة وأفراد من قوة فاع البحرين
حـتفهم،  ٥١٦وضـابط أخـر مـن قـوة دفـاع البحـرين ٥١٥خالل األحداث لقي أربعة من ضباط الشـرطة -٨٨٤

 .إلى المتظاهرين ٥١٧وترجع األسباب وراء وفاة ثالثة من ضباط الشرطة

نتجيــة دهــس ســيارة لــه فــي دوار  ٥١٨أحمــد راشــد المريســي/ وقــد تــوفي ضــابط شــرطة هــو الســيد -٨٨٥
، ولقــد أُتهــم شخصــان وُأدينـا بهــذا القتــل، حيــث ٢٠١١مـارس  ١٥مجلـس التعــاون الخليجــي يــوم 

حيث ُحكم علـى أحـدهما بالسـجن المؤبـد، بينمـا . جرت محاكمتهما أمام محكمة السالمة الوطنية
 .ُحكم على اآلخر باإلعدام

                                                            
  .٢٨، ٢٧احلالتان   ٥١٢
  .٢٩احلالة رقم   ٥١٣
  .٣٠احلالة رقم   ٥١٤
  .٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١احلاالت أرقام   ٥١٥
  .٣٥احلالة رقم   ٥١٦
  .٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١احلاالت أرقام   ٥١٧
  .٣١احلالة رقم   ٥١٨



قوةاستخدام األجھزة الحكومية لل  
 

٢٩٤
 

 ٥٢٠، ومحمد فاورق عبد الصـمد٥١٩كاشف أحمد منظور/ ودهست سيارة كًال من ضابطي الشرطة -٨٨٦
وادعـى  أشـخاص بهـذا القتـل، ٧، واُتهم ٢٠١١مارس  ١٦في دوار مجلس التعاون الخليجي يوم 
 .بأن ثالثة منهم اعترفوا بارتكب الجريمة

، ٥٢١جــواد محمــد علــي شــمالن إلــى قــوة دفــاع البحــرين/ وقــد نســبت واقعــة وفــاة ضــابط الشــرطة -٨٨٧
أن الوفــاة نتجــت عــن انحــراف رصاصــة ُأطلقــت فــي ظــروف  واســفرت تحقيقــات النيابــة العســكريةعن

اع قـد تصـرفوا وفقـا للقـانون، وكمـا سـبق مشروعة، وانتهت التحقيقـات بالتـالي إلـى أن أفـراد قـوة الـدف
فإنهـا لـم تمتثـل لقواعـد  فإن اللجنة تخلص إلى أن تحقيقات النيابة العسكرية  لم تكن فعالة وبالتـالي

 .القانون الدولي

عزيــز جمعــة علــي عيــاد إلــى اشــخاص بعيــنهم أو / ولــم تــتمكن اللجنــة مــن نســبة واقعــة وفــاة المــالزم -٨٨٨
ة بالوفــاة ظلــت مجهولــة، وهــو مــا تكــون معــه اللجنــة غيــر قــادرة ؛ فــالظروف المحيطــ٥٢٢جهــة بعينهــا

ولم تبـدأ . على نسبة ارتكاب حالة الوفاة هذه إلى جهة بعينها أو إلى مجموعة معينة من األشخاص
قـــوة دفـــاع البحـــرين، بعـــد، أي تحقيـــق بشـــأن الظـــروف المحيطـــة بالوفـــاة، وبالتـــالي، لـــم يـــتم الوفـــاء 

 .القانون الدولي بااللتزامات المنصوص عليها في

والبين من عدد حاالت الوفاة المشار إليه وجود استخدام للقوة بشكل مفرط على نطاق واسع مع  -٨٨٩
عدم القـدرة علـى اجـراء تحقيقـات فعالـة بشـأنها وهـو مـا يشـير أيضـاً إلـى فشـل القيـادات العليـا فـي 

فــي هــذا العمــل  وســيهممــن خــالل القيــادة الفعالــة والرقابــة علــى مرؤ  للقــوة منــع االســتخدام المفــرط
 .الميداني

  التوصيات
للمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليـات القتـل خـارج نطـاق القـانون واإلعـدام "وإعماًال  -٨٩٠

فإنه يجب على حكومة البحرين إجـراء تحقيقـات فعالـة بشـأن " التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة
يث أنه يجب أن تكـون هـذه التحقيقـات قـادرة علـى حاالت الوفاة التي ُنسبت إلى قوات األمن، ح

ـــة المـــرتكبين للمحاكمـــة ســـواء المـــرتكبين المباشـــرين أو المســـئولين عـــنهم إذا  ـــى إحال ـــؤدي إل أن ت
 .جاءت نتيجة تلك التحقيقات بأنه كان هناك خرٌق للقانون

ر ضـــرورة ويتعـــين البـــدء فـــي اتخـــاذ اجـــراءات المالحقـــة القضـــائية المناســـبة مـــع الوضـــع فـــي االعتبـــا -٨٩١
 .تناسب العقوبات مع خطورة الجرم المرتكب

                                                            
  .٣٢احلالة رقم   ٥١٩
  .٣٣احلالة رقم   ٥٢٠
  .٣٤احلالة رقم   ٥٢١
  .٣٥احلالة رقم   ٥٢٢



 تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
 

٢٩٥
 

كمــا يتعــين أن تكــون هنــاك جهــة دائمــة ومســتقلة تتــولى فحــص جميــع شــكاوى التعــذيب أو ســوء  -٨٩٢
المعاملـــة أو االســـتخدام المفـــرط للقـــوة أو أي شـــكل آخـــر مـــن أشـــكال اإلســـاءة الواقعـــة علـــى يـــد 

 .السلطات

تعـويض الـذي يتناسـب مـع فداحـة األضـرار التـي كما يجب  أن يعطى الحـق ألهـالي الضـحايا فـي ال -٨٩٣
لســنة  ٣٠وفــي هــذا الســياق، ترحــب لجنــة التقصــي بمــا جــاء فــي المرســوم الملكــي رقــم . أصــابتهم
 .٢٠١١سبتمبر  ٢٢الُمنشئ لصندوق تعويضات الضحايا بتاريخ  ٢٠١١

ت األمن العام ويتعين أيًضا على حكومة البحرين تنفيذ برنامج تدريبي مكثف حول النظام العام لقوا -٨٩٤
وجهاز األمن الوطني وقوة دفاع البحرين؛ بحيث يشتمل هذا البرنامج على التدريب علـى تطبيقـات 
ومنهجيــات اســتخدام القــوة، علــى نحــو يتماشــى مــع مبــادئ األمــم المتحــدة  األساســية التــي تــنظم 

 .استخدام القوة واستخدام األسلحة النارية ألجهزة انفاذ القانون

من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية إللغـاء عقوبـة ) ٦(المادة  وفي ضوء تفضيل -٨٩٥
اإلعدام، واالهتمام بمدى عدالة المحاكمات التي تجريهـا محـاكم السـالمة الوطنيـة، توصـي اللجنـة 
بتخفيـــف عقوبـــة اإلعـــدام فـــي حـــاالت القتـــل التـــي حـــدثت خـــالل أحـــداث شـــهري فبرايـــر ومـــارس 

٢٠١١٥٢٣. 

                                                            
تشـري بصـفة عامـة إىل اإللغـاء مـن ) "٦(املـادة . اخلاصـة بـاحلق يف احليـاة) ١٩٨٢أبريـل  ٣٠(للجنـة حقـوق اإلنسـان ) ٦(راجـع الفقـرة السادسـة مـن التعليـق العـام رقـم   ٥٢٣

  "وختلص اللجنة إىل أن تدابري اإللغاء جيب أن تكون يف صورة التمتع باحلق يف احلياة. أن اإللغاء مرغوب... حيث االقرتاح بقوة
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  تحليل لحاالت الوفاة   -الجزء الثاني 
  وقائع الوفاة المنسوب ارتكابھا لقوات األمن: أوالً 

  حاالت الوفاة الناجمة عن استخدام البنادق
  علي عبد الهادي صالح جعفر المشيمع): ١(الحالة رقم 

ــر  ١٤فــي  ٢٠:٢٠علــي صــالح عبــد الهــادي جعفــر المشــيمع الســاعة / ُأعلنــت وفــاة الســيد -٨٩٦ فبراي
  .ة الوفاة أن الوفاة كانت بسبب عيار ناري أصاب المتوفى في ظهرهوورد بشهاد. ٢٠١١

وقــد أرجــع تقريــر الطــب الشــرعي ســبب الوفــاة إلــى طلقــة واحــدة أطلقــت مــن الخلــف علــى مســافة  -٨٩٧
و قــد اخترقــت الرصاصــة الجانــب األيســر مــن منطقــة . قــدرت بحــوالي مــن متــرين إلــى خمســة أمتــار

 . قلب ونزيًفا في الصدرالصدر مسببة تلًفا في الرئة اليسرى وال

علــي المشــيمع كــان فــي منزلــه فــي منطقــة الديــه فــي / وقــد تلقــت اللجنــة معلومــات تفيــد بــأن الســيد -٨٩٨
وقد شوهد . تقريبا، في حين كانت الشرطة تقوم بتفريق االحتجاجات في المنطقة ١٩:٠٠الساعة 

لــق نــاري فــي يســير مــع ضــباط أمــن يشــهرون بنــادقهم فــي وجهــه، ثــم اســتدار ليهــرب، فأصــيب بط
. وتُــوفي فــي الطريــق إلــى المستشــفى. ظهــره، فجــرى متجًهــا لمنزلــه، وســقط عــدة مــرات قبــل وصــوله

ا فـي مجمـع السـلمانية الطبـي قـد اختفـى عنـدما وقيل أن الملف الطبي للمتـوفى الـذي كـان محفوظًـ
 . السابقةولكن قدمت جمعية الوفاق الوطني إلى اللجنة تقريرًا يؤيد الرواية . سيطر الجيش عليه

، وتبـين لهـا أن نحـو خمسـمائة متظـاهر كـانوا قـد الواقعـةوقد أجرت وزارة الداخلية تحقيًقا في هـذه  -٨٩٩
فاســـتخدمت الشـــرطة الرصـــاص المطـــاطي والغـــاز . أحـــاطوا بســـتة مـــن رجـــال الشـــرطة وهـــاجموهم

لـى وقـد كـان المحتجـون عـدوانيين حيـث كـانوا يلقـون الحجـارة ع. المسيل للدموع محاولًة تفـريقهم
ثـم . فاستنفد رجال الشرطة ما لديهم من الرصاص المطاطي والغاز المسـيل للـدموع. رجال الشرطة

حتــى  ١٨:٠٠واســتطاعت الشــرطة تفريــق المتجمهــرين مــن الســاعة . لجــأوا إلــى اســتخدام البنــادق
، وهـــو ١٩:٠٠وفـــي تمـــام الســـاعة . ثـــم تركـــت الموقـــع فـــي شـــكل دوريـــة راجلـــة ١٨:٣٠الســـاعة 

ولـم . إصـابة قاتلـة تقريبـا، لـم يبلـغ عـن وقـوع اشـتباكاتبقيل أن المتوفى أصيب فيـه التوقيت الذي 
يــذكر أي مــن رجــال الشــرطة رؤيــة أي محــتج ولــم ُتســمع أيــة أعيــرة ناريــة تطلــق خــالل فتــرة الدوريــة 

 . الراجلة

ويمكــن أن تنســب واقعــة وفــاة الســيد المشــيمع إلــى االســتخدام المفــرط للقــوة مــن جانــب ضــباط  -٩٠٠
. ففي وقت إطالق النار، لم تكن هناك معلومات تفيـد وجـود اضـطرابات فـي منطقـة الديـه .الشرطة
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وفضًال عن ذلك، يشـير إطـالق النـار علـى السـيد المشـيمع مـن الظهـر علـى مسـافة قريبـة إلـى عـدم 
  . وجود مبرر الستخدام القوة القاتلة

  فاضل سلمان علي سلمان علي متروك): ٢(الحالة رقم 

فبراير  ١٥صباح يوم  ٠٩:٣٠فاضل سلمان علي سلمان علي متروك الساعة / يدأعلنت وفاة الس -٩٠١
، حيث ورد بشهادة وفاته أنه توفي نتيجة إصـابته بـأعيرة ناريـة أصـابت أجهزتـه الحيويـة نـتج ٢٠١١

  .عنها نزيف داخلي

ولــم . وارجــع تقريــر الطــب الشــرعي، وفاتــه إلــى إطــالق أعيــرة ناريــة فــي ظهــره وصــدره وإبطــه األيمــن -٩٠٢
وتشـــير . يســـتطع التقريـــر تحديـــد مـــا إذا كانـــت الطلقـــات خرجـــت جميعهـــا مـــن ســـالح واحـــد أم ال

وســـببت تهتكـــا فـــي . اإلصـــابات إلـــى أن األعيـــرة الناريـــة أطلقـــت مـــن مســـافة أطـــول مـــن متـــر واحـــد
  .األعضاء الحيوية للمتوفى، مما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي

المشيمع، حيـث / وك توفي أثناء تشييع جنازة السيدمتر / وتلقت اللجنة معلومات مفادها أن السيد -٩٠٣
وشهد أحـد أقـارب المتـوفى أن . أطلق عليه النار في الصدر والظهر وتوفي بعد حوالي عشرة دقائق

وقــرر آخــر للجنــة أن الشــرطة كانــت تطلــق الغــاز . النــار قــد أطلقــت عليــه مــن مســافة أقــل مــن متــرين
فــذهب المتــوفى إلســعافه لكــن . وط شــخص واحــدالمســيل للــدموع فــي الجنــازة، ممــا أدى إلــى ســق
فحــاول األشــخاص القريبــون منــه نقلــه إلــى مجمــع . أطلــق عليــه النــار مــن الخلــف حــين كــان منحنيــا

  . وقدمت جمعية الوفاق تقريًرا إلى اللجنة يؤيد تلك الرواية. السلمانية الطبي لكنه توفي على الفور

الة، أسفر عـن أن إحـدى سـيارات الشـرطة ُحوصـرت وقد أجرت وزارة الداخلية تحقيًقا في هذه الح -٩٠٤
وقدرت وزارة الداخلية أن عدد األشخاص الذين شاركوا في الجنازة كـان . وُهوجمت خالل الجنازة

وخلصــت التحقيقــات إلــى أن المحتجــين واجهــوا الشــرطة واعتــدوا . شخصــا ٩٠٠و  ٤٠٠مــا بــين 
م الرصــاص المطــاطي والغــاز المســيل عليهــا وحــاولوا ســرقة أســلحتها؛ فــرد ضــباط الشــرطة باســتخدا

واعترف أحد ضابط الشـرطة . وبعد استنفاد تلك التدابير أطلقت أعيرة تحذيرية في الهواء. للدموع
بأنـــه أطلـــق النـــار عشـــوائيا فـــي اتجـــاه المحتجـــين، فـــي وقـــت يقتـــرب مـــن وقـــت إطـــالق النـــار علـــى 

 . المتوفى

  

المتـروك إلـى االسـتخدام المفـرط للقـوة  ويمكن، على ضوء ما سـلف، أن تنسـب واقعـة وفـاة السـيد -٩٠٥
وقــد . فقــد اعتــرف أحـد الضــباط أنــه أطلـق طلقــة فــي اتجـاه المتظــاهرين. مـن جانــب ضــباط الشـرطة
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ولـم تتلـق اللجنـة أيـة معلومـات بشـأن مـا أسـفر عنـه . باشرت وزارة الداخلية تحقيًقا فـي هـذه الحالـة
  . التحقيق

  اكيأبو تمحمود مكي أحمد علي ): ٣(الحالة رقم 

وورد . فبرايـر ١٧صـباح يـوم  ٠٣:٣٠أعلنت وفاة محمود مكي أحمـد علـي أبـو تـاكي فـي السـاعة  -٩٠٦
بشهادة الوفـاة أن سـبب الوفـاة هـو إصـابته بعيـار نـاري فـي الصـدر والظهـر والرقبـة، ممـا تسـبب فـي 

  .نزيف داخلي

أصــيب وأكــد تقريــر الطــب الشــرعي ســبب الوفــاة وتضــمن أنــه مــن المحتمــل أن يكــون المتــوفى قــد  -٩٠٧
  . بطلقتين

، ٢٠١١فبرايـر  ١٧يوم  ٠٣:٠٠وتلقت اللجنة معلومات تفيد أن المتوفى توفي في تمام الساعة  -٩٠٨
حيــث كــان نائًمــا داخــل خيمــة فــي دوار مجلــس التعــاون الخليجــي عنــدما بــدأت قــوات األمــن فــي 

يقظ فاســت. إطــالق القنابــل الصــوتية والغــاز المســيل للــدموع والرصــاص المطــاطي علــى المتظــاهرين
وبينمـا كـان يحـاول . المتوفى وحاول مساعدة الموجودين في الخيـام القريبـة إليجـاد مـالذ آمـن لهـم

مســاعدتهم، أصــيب برصاصــة نقــل علــى أثرهــا إلــى مجمــع الســلمانية الطبــي حيــث تــوفي، وفحــص 
جثمانه الطبيب الشرعي في وزارة الداخلية حيث انتهى إلى أن وفاته نجمت عن إطالق عيار نـاري 

وادعــى أحــد ذويــه أنــه تلقــى تهديــدات هاتفيــة مــن مصــادر . مــا أدى إلصــابته بنزيــف داخلــي وهــو
. مجهولـــة، حذرتـــه مـــن التحـــدث إلـــى وســـائل اإلعـــالم عـــن المتـــوفى وإال ســـيواجه خطـــر االعتقـــال

وذكــرت إحــدى ذويــه أنهــا تحــدثت إلــى وســائل اإلعــالم عــن وفــاة المتــوفى فــاحتجزت لمــدة ســت 
وقـــدمت جمعيـــة الوفـــاق تقريـــًرا إلـــى اللجنـــة يؤيـــد هـــذه . رطة الحـــورةســـاعات لســـؤالها فـــي مركـــز شـــ

  .الرواية

وقــــد أجــــرت وزارة الداخليــــة تحقيًقــــا فــــي هــــذه الحالــــة، وخلصــــت إلــــى أن ضــــباط الشــــرطة بــــادروا  -٩٠٩
. باستخدام الهراوات ولم يلجأوا إلى األسلحة النارية إال بعد استخدام المحتجين للعصي والسيوف

لضــباط حــامًال ألســلحة ناريــة، وكــان قــد أقــر بعضــهم بحيازتهــا ولكــن دون فــي حــين لــم يكــن معظــم ا
  .استخدامها

ويمكن،على ضوء ما سلف، أن تنسب واقعة وفاة السيد المتروك إلى االستخدام المفرط للقوة مـن  -٩١٠
. حيــث لــم تجــد اللجنــة أي دليــل يشــير إلــى أن المتظــاهرين كــانوا مســلحين. جانــب ضــباط الشــرطة

يدل إطالق النار على المتوفى مـن الخلـف علـى مسـافة قصـيرة إلـى عـدم وجـود وعالوة على ذلك، 
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ولم تتلق اللجنة . وقد باشرت وزارة الداخلية التحقيق في هذه الواقعة. مبرر الستخدام القوة القاتلة
  . أي معلومات بشأن ما آلت اليه التحقيقات

  علي منصور أحمد أحمد خضير): ٤(الحالة رقم 

فبرايـــر  ١٦صـــباح يـــوم  ٠٣:٤٥علـــي منصـــور أحمـــد أحمـــد خضـــير الســـاعة / دأعلنـــت وفـــاة الســـي -٩١١
وورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو إصابته بعيار ناري في الظهر والصدر، مما تسبب  .٢٠١١

  . في كسور في الضلوع ونزيف داخلي

ن مسـافة وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، حيث انتهـى إلـى أن األعيـرة الناريـة قـد أطلقـت مـ -٩١٢
  .ولكنه لم يتمكن من تحديد عدد األعيرة. خمسة إلى عشرة أمتار

صــباحاً تقريبــا،  ٣:٠٠الســاعة  ٢٠١١فبرايــر  ١٧وتلقــت اللجنــة معلومــات تشــير إلــى أنــه بتــاريخ  -٩١٣
وكــان المتــوفى نائمــا وقــت العمليــة . نفــذت الشــرطة عمليــة إلخــالء دوار مجلــس التعــاون الخليجــي

ســاعدة النســاء واألطفــال وأصــيب فــي تلــك األثنــاء بطلــق نــاري فــي فاســتيقظ وذهــب إلــى هنــاك لم
وقـد . تقريبا في حـين كـان يجـري نقلـه إلـى مجمـع السـلمانية الطبـي ٠٣:٤٥وتوفي الساعة . صدره

  . قدمت جمعية الوفاق تقريرا إلى اللجنة يؤيد هذه الرواية

ــا فــي هــذه الحالــة، وذُكــر أن عــدًدا  -٩١٤ مــن الحــرس الــوطني شــاهدوا وقــد أجــرت وزارة الداخليــة تحقيًق
وخلـص المحققـون إلـى أن . المتوفى يسقط على األرض بعد تعرضه إلطالق النار في منطقة الصدر

مـــا يقـــرب مـــن عشـــرين إلـــى ثالثـــين متظـــاهًرا هـــاجموا ضـــباط الشـــرطة بأســـلحة مـــن بينهـــا ألـــواح مـــن 
  .الخشب وقضبان معدنية وخنجر قيل أنه استخدم في طعن أحد الجنود

. خضــير إلــى االســتخدام المفــرط للقــوة مــن جانــب ضــباط الشــرطة/ تنســب واقعــة وفــاة الســيدويمكــن أن  - ٩١٥
وعــالوة علــى ذلــك، يشــير إطــالق النــار علــى . ولــم تتلــق اللجنــة أي دليــل يشــير إلــى تســليح المتظــاهرين

وقـد باشـرت وزارة . المتوفى من الخلف على مسافة قصيرة إلـى عـدم وجـود مبـرر السـتخدام القـوة القاتلـة
 . ولم تتلق اللجنة أي معلومات بشأن ما آلت اليه التحقيقات. لداخلية تحقيقاتها في تلك الواقعةا

  

  عيسى عبد الحسن علي حسين): ٥(الحالة رقم 
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فبرايـر  ١٧صـباحاً بتـاريخ  ٠٩:٠٠أعلنت وفاة عيسى عبـد الحسـن علـي حسـين فـي تمـام السـاعة  -٩١٦
بته بعيـار نـاري فـي الـرأس أدى إلـى كسـر فـي ، وورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفـاة هـو إصـا٢٠١١

  . الجمجمة وتهتك في المخ

وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة وخلص إلى أن المتوفى كان في وضـع الوقـوف عنـد إطـالق  -٩١٧
  . وقد أطلقت النيران من مسافة قريبة جًدا، ربما تقترب من بضعة سنتيمترات. النار

شهود تفيـد أنهـا كانـت تقـود سـيارتها مـن مجمـع السـلمانية وقد تلقت اللجنة معلومات من إحدى ال -٩١٨
صـباحًا، وكانـت الطـرق الواقعـة  ٧:٣٠حـوالي السـاعة  ٢٠١١فبرايـر  ١٧الطبي إلى منزلها بتـاريخ 

فــدلفت إلــى أحــد الشــوارع الجانبيــة حيــث شــاهدت . حــول دوار مجلــس التعــاون الخليجــي مغلقــة
وقالــــت إن الشــــباب كــــانوا يشــــاركون فــــي . ةشــــبابًا يخرجــــون مــــن مكــــان خلــــف الســــيارات المتوقفــــ

ومضـت . االحتجاجات وإن الشرطة كانت تطلق علـيهم الرصـاص المطـاطي والغـاز المسـيل للـدموع
. الشـــاهدة قائلـــة إنهـــا كانـــت خائفـــة مـــن اإلصـــابة برصاصـــات طائشـــة وخفضـــت رأســـها فـــي الســـيارة

فسـقط الشـاب . لـي شـرطةوذكرت إنها الحظت شابًا يقف بجوار رجل أكبـر منـه سـنا ويواجهـان رج
علــى األرض، وصــوب الشــرطي اآلخــر بندقيتــه نحــو الرجــل األكبــر ســًنا علــى مســافة أقــل مــن متــر، 

وقال شـاهد آخـر إنـه لـم يسـمح لسـيارة . فسمعت طلقة مدوية ورأت رأس الرجل تنفجر أمام عينيها
ارتـــه فـــي ولـــم يســـمح لـــذوي المتـــوفى بزي. اإلســـعاف المتوقفـــة فـــي مكـــان قريـــب بإســـعاف المتـــوفى

  . وقدمت جمعية الوفاق تقريًرا إلى اللجنة يؤيد هذه الرواية. المشرحة حيث كانت اإلصابة بالغة

وادعــى أفــراد الداخليــة أن المتــوفى وآخـــرين . وقــد أجــرت وزارة الداخليــة تحقيًقــا فــي هـــذه الحالــة -٩١٩
إنهمـا شـاهدا هاجموهم باستخدام القضبان المعدنية والسيوف وغيرها من األسلحة، وقال ضـابطان 
 ٦وبتـاريخ . هجوًما على ضابط آخر، ولكن لم يتضـح مـا إذا كانـت هنـاك أوامـر بـإطالق النـار أم ال

، أحالــت وزارة الداخليــة ضــابطي الشــرطة إلــى محكمــة عســكرية لمحاكمتهمــا بتهمــة ٢٠١١يوليــو 
تـاريخ ولكـن لـم يحضـر أحـدهما جلسـتي المحاكمـة، و ال تـزال القضـية منظـورة حتـى . القتل الخطـأ

  .نشر هذا التقرير

حسين إلى االستخدام المفرط للقـوة مـن / ويمكن، بناء على ما سلف، أن تنسب واقعة وفاة السيد -٩٢٠
كما أن عدم حمل المتوفى للسالح وإطالق النار عليه في رأسـه مـن مسـافة . جانب ضباط الشرطة

الداخليــة تحقيقــا فــي هــذه وعــالوة علــى ذلــك، باشــرت وزارة . قريبــة ال يبــرر اســتخدام القــوة القاتلــة
 . الواقعة، وانتهت الى تكييف الواقعة بوصف القتل الخطأ

  علي أحمد عبد اهللا مؤمن): ٦(الحالة رقم 
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ـــوم ٠٩:٢٠أعلنـــت وفـــاة علـــي أحمـــد عبـــد اهللا مـــؤمن الســـاعة  -٩٢١ ـــر  ١٧صـــباح ي ، وورد ٢٠١١فبراي
نــه تهتــك فــي األوعيــة بشــهادة الوفــاة أن ســبب الوفــاة هــو اإلصــابة بطلــق نــاري فــي الفخــذين نــتج ع

  . الدموية

وأكد تقرير الطب الشـرعي سـبب الوفـاة، وخلـص إلـى أن إصـابات المتـوفى ناتجـة عـن عـدد ال يقـل  -٩٢٢
  .عن ثالثة أعيرة نارية أطلقت عليه من مسافة تتراوح بين متر واحد وخمسة أمتار

هـم تعرضـوا لهجـوم وادعى أحد ضباط الشـرطة أن. وقد أجرت وزارة الداخلية تحقيًقا في هذه الحالة -٩٢٣
فاسـتخدمت الشـرطة الغـاز المسـيل للـدموع والرصـاص . من المتظاهرين وأن أحدهم تم اإلُمساك بـه

ثم أطلقت طلقة تحذيرية تبعتهـا طلقـة أخـرى نحـو األرض؛ ممـا أدى إلـى . المطاطي في بادئ األمر
طالق النار واعتـرف وذكر قائد الضابط أنه أمر بإ. إصابة محتج واحد من مسافة خمسة أمتار تقريبا

وادعى الضابط عدم إصدار أي أوامر بـإطالق . أن المتوفى قد تعرض إلطالق النار من أحد ضباطه
  . النار

مـــؤمن إلـــى االســـتخدام المفـــرط للقـــوة مـــن جانـــب ضـــباط / ويمكـــن أن تنســـب واقعـــة وفـــاة الســـيد -٩٢٤
بــة فــي فخذيــه ال كمــا أن عــدم حمــل المتــوفى للســالح وإطــالق النــار عليــه مــن مســافة قري. الشــرطة

وعــالوة علــى ذلــك، باشــرت وزارة الداخليــة تحقيًقــا فــي هــذه الواقعــة، . يبــرر اســتخدام القــوة القاتلــة
  . وانتهت الى تكييف الواقعة بوصف القتل الخطأ وقدم ضابط الشرطة للمحاكمة بهذا اإلتهام

  أحمد فرحان علي فرحان): ٧(الحالة رقم 

ــوم  ١٤:٤٠الســاعة أعلنــت وفــاة أحمــد فرحــان علــى فرحــان  -٩٢٥ ، وورد بشــهادة ٢٠١١مــارس  ١٥ي
  .الوفاة أن سبب الوفاة هو إصابته بأعيرة نارية في الرأس مما نتج عنه كسر في الجمجمة

وأكــد تقريــر الطــب الشــرعي ســبب الوفــاة وخلــص إلــى أنهــا نتيجــة إطــالق النــار مــن مســافة تقــل عــن  -٩٢٦
عــن طلقــات الشــوزن علــى طــول الجانــب ووجــدت أيًضــا العديــد مــن الجــروح الناجمــة . أربعــة أمتــار

  . األيمن من الظهر وقد أطلقت األعيرة النارية التي سببت الجروح من مسافة ثمانية أمتار تقريًبا

مارس، كان هناك احتجاج سلمي في منطقة سـترة  ١٥وتلقت اللجنة معلومات تشير إلى أنه بتاريخ  -٩٢٧
فأصـيب المتـوفى فـي سـاقه اليمنـى بطلقـة  .وأفاد الشهود أن الشرطة بدأت في مهاجمة المتظـاهرين

شوزين، فـنهض وحـاول الهـرب فـأطلق عليـه النـار فـي رأسـه مـن مسـافة قريبـة فـي حـين كـان مسـتلقًيا 
  .على األرض
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فـــادعى ضـــباط الشـــرطة أن الســـيارات كانـــت . وقـــد أجـــرت وزارة الداخليـــة تحقيًقـــا فـــي هـــذه الحالـــة -٩٢٨
ولـــم يعتـــرف أي مـــن الضـــباط . نتيجـــة لـــذلك تحـــاول صـــدمهم وأنهـــم أطلقـــوا النـــار علـــى الســـيارات

ـــار علـــى المتـــوفى ـــإطالق الن ـــاء هـــذه . ب ـــوا مســـلحين أثن ـــم يكون وادعـــى أحـــدهم أن أفـــراد الشـــرطة ل
  .الحادثة

فرحان إلى االستخدام المفـرط للقـوة مـن / ويمكن، بناء على ما سلف، أن تنسب واقعة وفاة السيد -٩٢٩
الح وإطالق النار عليه من مسـافة قريبـة فـي كما أن عدم حمل المتوفى للس. جانب ضباط الشرطة

. سـاقه اليمنـى قبــل إطـالق النـار عليــه فـي رأســه يشـير إلـى عــدم وجـود مبـرر الســتخدام القـوة القاتلــة
ولـم تتلـق اللجنـة أيـة معلومـات بشـأن مـا آلـت . وقد باشرت وزارة الداخلية تحقيقـا فـي هـذه الواقعـة

  .اليه التحقيقات

  استخدام األسلحة الناريةحاالت القتل الناجمة عن  
  عبد الرضا محمد حسن بو حميد): ٨(الحالة رقم 

، ٢٠١١فبرايـر  ٢١يـوم  ١٣:٢٠عبد الرضـا محمـد حسـن بـو حميـد السـاعة / أعلنت وفاة السيد -٩٣٠
 .وورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو اإلصابة بطلق ناري في الرأس

المتـوفى تعـرض إلصـابة شـديدة فـي الـرأس وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وخلـص إلـى أن  -٩٣١
 .مع تدمير الشريان السباتي األيسر

، بعــد جنــازة الســيد المشــيمع، ٢٠١١فبرايــر  ١٨وقــد تلقــت اللجنــة معلومــات مفادهــا أنــه بتــاريخ  -٩٣٢
وأفـادت أيضـا بوجـود القـوات . توجهت مجموعة من المشـيعين إلـى دوار مجلـس التعـاون الخليجـي

متر، فتحت قوة دفاع البحرين النار  ٢٠٠المشيعون إلى مسافة نحو وحين وصل . العسكرية هناك
وذكــر أحــد الشــهود أن ثالثــة مــن . علــى المجموعــة باســتخدام الرصــاص الحــي مــن دون ســابق إنــذار

وذكــر أيًضــا أن المتــوفى كــان قــد أصــيب فــي . المشــيعين ســقطوا علــى األرض، بمــن فــيهم المتــوفى
ة دقائق من سقوطه، سـمع الشـاهد القـوات العسـكرية تصـدر وبعد عد. الرأس وانفجر الدم من رأسه

وفي وقت الحق من ذلك اليوم، تلقت إحـدى قريبـات المتـوفى . تحذيرا للمتظاهرين بعدم االقتراب
فحضـرت إلـى المجمـع ورأت . مكالمة هاتفية تخبرها بأنه أصيب ونقل إلى مجمع السـلمانية الطبـي

. ث كان الدم ينزف بغزارة من رأسه وكـان فاقـدا للـوعيحي. المتوفى وهو يخرج من سيارة اإلسعاف
 .عبد الرضا بو حميد/، توفي السيد٢٠١١فبراير  ٢١وبتاريخ 

وخلصــت التحقيقــات . وقــد أجــرت النيابــة العســكرية تحقيًقــا فــي القضــية وأحالتهــا إلــى النيابــة العامــة -٩٣٣
لحــواجز تحرســها متظــاهر يقتربــون مــن سلســلة مــن ا ١٥٠٠و  ١٠٠٠إلــى أنــه كــان هنــاك مــا بــين 

كمــا أفــادت االدعــاءات بوجــود طــابور مــن ســيارات اإلســعاف . وزارة الداخليــة وقــوة دفــاع البحــرين
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وتركـت مسـافة . ٠,٥٠وراء المحتجين، وكانت قوة دفاع البحرين تحمـل مـدفًعا مـن نوعيـة بـراوننج 
ات بــين وبعــد فتــرة مــن المواجهــ. متــر علــى الطريــق ١٠٠فاصــلة بــين المحتجــين والحــواجز بطــول 

قوات وزارة الداخليـة والمحتجـين، الـذين انخفـض عـددهم إلـى بضـع مئـات، انسـحبت قـوات وزارة 
ثم بدأ المحتجون في اسـتفزاز أفـراد قـوة دفـاع البحـرين مـن خـالل توجيـه . الداخلية وتركت مواقعها

كمــــا اســــتخدموا أكيــــاس الــــدم التــــي أخــــذوها مــــن ســــيارات اإلســــعاف ليتظــــاهروا . الشــــتائم إلــــيهم
وعندما بدأ المحتجون في تجاوز حواجز وزارة الداخليـة واالقتـراب مـن وحـدة قـوة دفـاع . إصابتهمب

البحرين، بدأت األخيرة في إصدار تحذيرات شـفوية باسـتخدام مكبـرات الصـوت تحـث المحتجـين 
وتكررت هذه العمليـة عـدة مـرات فـي غضـون مـن خمـس عشـرة إلـى عشـرين . على التراجع والتفّرق

وعنـــد هـــذه اللحظـــة، تفـــرق معظـــم . دما رفضـــوا، أطلقـــت طلقـــات تحذيريـــة فـــي الهـــواءوعنـــ. دقيقـــة
. المحتجين، ولكن سقط بعضهم على األرض وحملهم محتجـون آخـرون، وكـان مـن بيـنهم المتـوفى

ولــم يكــن فــي وســع خبــراء األســلحة تحديــد نــوع أو عيــار الســالح المســتخدم، لكنــه أصــر علــى أن 
ولهــذا، وفقــا لمــا قالــه خبيــر . تبــين أن ســالًحا ُأطلــق مــن ارتفــاع عــالزاويــة الجــروح دخــوًال وخروجــاً 

وخلصـت تحقيقـات . الذخيرة، من المستحيل أن تكون الرصاصة قد أطلقت من قوة دفاع البحـرين
قوة دفاع البحرين إلـى نتيجـة مفادهـا أن أفـراد قـوة دفـاع البحـرين التزمـوا بـالقوانين والـنظم المعمـول 

 .جيه اتهاماتبها، وأنه ال وجه لتو 

لقـوة دفـاع البحـرين،  بوحميـد ويمكن، على ضوء ما سـلف، أن تنسـب واقعـة وفـاة السـيد عبدالرضـا -٩٣٤
ـــر الضـــروري للقـــوة ـــل وغي ـــة . وربمـــا تكـــون قـــد نجمـــت عـــن االســـتخدام المفـــرط والقات ـــرى النياب وت

ــا، خلصــت فيــه إلــى أن قــوة دفــاع البحــرين ــا دقيًق ت لــم تطلــق طلقــا العســكرية أنهــا أجــرت تحقيًق
تحذيريـــة إال أن عيـــار ومســـار الرصاصـــة القاتلـــة يشـــيران إلـــى عـــدم إمكانيـــة إطالقهـــا مـــن قـــوة دفـــاع 

 .وانتهى التحقيق إلى أن أفراد قوة دفاع البحرين تصرفوا على ما يبدو وفقا للقانون. البحرين

  جعفر محمد العبدلي سلمان): ٩(الحالة رقم 

،وورد ٢٠١١مــارس  ١٦صــباح يــوم  ٠٨:٣٠أعلنــت وفــاة جعفــر محمــد العبــدلي ســلمان الســاعة  -٩٣٥
بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو اإلصابة بطلق ناري في الصدر، نـتج عنهـا إصـابات فـي األعضـاء 

 .الداخلية ونزيف داخلي

ــة فــي الجــزء  -٩٣٦ ــأعيرة ناري وأكــد تقريــر الطــب الشــرعي ســبب الوفــاة، وخلــص إلــى أن هنــاك إصــابات ب
 .الجانب األيمن من الصدر األمامي من الذراع األيمن وواحدة في

 ١٦صــباح يــوم  ٠٦:٠٠ســلمان غــادر منزلــه فــي حــوالي / وقــد تلقــت اللجنــة معلومــات بــأن الســيد -٩٣٧
وكـان بـالقرب . متوجها إلى دوار مجلس التعـاون الخليجـي اللتقـاط صـور فوتوغرافيـة ٢٠١١مارس 
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الموجــودون فــي فنقلــه . مــن مجمــع الدانــة عنــدما أطلــق عليــه النــار فــي الجانــب األيســر مــن جســده
وقـــد علمــت أســـرة . المنطقــة المجـــاورة لــه إلـــى مستشــفى جـــاد حفــص ثـــم إلــى المستشـــفى الــدولي

وذكــر شــهود أنهــم لــم يــروا إطــالق النــار ولكــن رأوه . المتــوفى بنبــأ وفاتــه مــن خــالل وســائل اإلعــالم
 .يحاول السير ثم يسقط مرارًا

ـــا فـــي هـــذه الحالـــة - ٩٣٨ ـــين  وخلـــص. وقـــد أجـــرت وزارة الداخليـــة تحقيًق التحقيـــق إلـــى أن المتـــوفى كـــان مـــن ب
 .المتظاهرين في دوار مجلس التعاون الخليجي، وأنه حاول مهاجمة رجال الشرطة باستخدام سيف

ومــع . واسـتطاعت اللجنــة إثبــات أن السـيد ســلمان تعــرض إلطـالق النــار علــى أيـدي ضــباط الشــرطة -٩٣٩
 .عن االستخدام المفرط للقوةذلك، فإن األدلة المتاحة ال تكفي الستنتاج أن الوفاة نتجت 

  جعفر عبداهللا علي حسن معيوف): ١٠(الحالة رقم 

. ،٢٠١١مــارس  ١٦يــوم  ١٨:٠٦أعلنــت وفــاة الســيد جعفــر عبــداهللا علــي حســن معيــوف الســاعة  -٩٤٠
وورد بشهادة الوفـاة أن سـبب الوفـاة هـو اإلصـابة بطلـق نـاري فـي منطقـة الظهـر والصـدر، نـتج عنهـا  

 .وتهتك في األعضاء الحيويةكسور متعددة في األضالع 

وأكــد تقريــر الطــب الشــرعي ســبب الوفــاة، وخلــص إلــى أن هنــاك أكثــر مــن رصاصــة واحــدة حيــث  -٩٤١
كمـا أطلـق عليـه طلقـات الشـوزن . أطلقت أعيرة نارية في ظهر المتوفى مـن مسـافة متـر واحـد تقريبًـا

 .متر واحد فأصابت كرياتها فخذه، وهذه الطلقات قد تكون قد أطلقت من مسافة تزيد عن

كــان المتــوفى فــي دوار مجلــس   ٢٠١١مــارس  ١٦وقــد تلقــت اللجنــة معلومــات تفيــد بأنــه بتــاريخ  -٩٤٢
وقيـــل إن . التعـــاون الخليجـــي حيـــث أطلـــق عليـــه النـــار بطلقـــات الشـــوزن علـــى أيـــدي قـــوات األمـــن

فأطلقــت قــوات األمــن النــار . المتــوفى هــرب إلــى منطقــة بــين الســنابس والديــه، حيــث توقــف للراحــة
ثــم نُقــل إلــى عــدد مــن المستشــفيات قبــل نقلــه إلــى مستشــفى ابــن النفــيس، حيــث . علــى ظهــره عليــه
 .مجمع السلمانية الطبي وفي اليوم التالي استلمت أسرة المتوفى جثمانه من. توفي

ومـا زال التحقيـق مسـتمًرا إال أن مـا توصـل إليـه . وقد أجرت وزارة الداخليـة تحقيًقـا فـي هـذه الحالـة -٩٤٣
 .٢٠١١مارس  ١٦المجابة يوم  وقوع اشتباكات في منطقة التحقيق هوعدم

ومـع ذلـك، . المعيوف قد تعرض إلطالق النار من قـوات األمـن واستطاعت اللجنة إثبات أن السيد -٩٤٤
 .فال تكفي األدلة المتاحة الستنتاج أن الوفاة نتجت عن االستخدام المفرط للقوة

  هاني عبد العزيز عبد اهللا جمعة ): ١١(الحالة رقم 
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ـــز عبـــد اهللا جمعـــة الســـاعة  -٩٤٥ ـــد العزي ـــوم  ٢٣:١٥أعلنـــت وفـــاة هـــاني عب وورد . ٢٠١١مـــارس  ١٩ي
بشــهادة الوفــاة أن ســبب الوفــاة هــو اإلصــابة بطلــق نــاري فــي ســاقه اليمنــى وســاقه اليســرى وذراعــه 

 .األيسر

وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وخلص إلـى أن اإلصـابة نتجـت عـن ثالثـة أعيـرة ناريـة علـى  -٩٤٦
وكـان بـالمتوفى أيضـا العديـد مـن الكـدمات علـى . ألقل أطلقت على مسـافة ال تزيـد عـن متـر واحـدا

 .رأسه ووجهه وصدره وكتفيه، على الرغم من أن هذه اإلصابات لم تكن هي المسببة للوفاة

 ١٩تقريبــا يــوم  ١٧:٠٠وقــد تلقــت اللجنــة معلومــات مفادهــا أن المتــوفى غــادر منزلــه فــي الســاعة  -٩٤٧
وشوهد في منطقة الخميس يجري نحو مبنـى ويجـري وراءه نحـو خمـس عشـرة مـن  .٢٠١١مارس 

كمــا . فأطلقــت الشــرطة النــار علــى المتــوفى فأصــابت يديــه وســاقيه. أفــراد شــرطة مكافحــة الشــغب
وقـد تلقـت أسـرته مكالمـة هاتفيـة تبلغهـا أنـه . تعرض للضرب المبرح وترك ملقى في بركة من الـدماء

مســـاًء نُقـــل بواســـطة ســـيارة إســـعاف إلـــى  ١٠:٢٢وحـــوالي الســـاعة . نقـــل إلـــى المستشـــفى الـــدولي
 .مستشفى قوة دفاع البحرين حيث توفي في وقت الحق من ذات اليوم

ــا فــي هــذه الحالــة -٩٤٨ وجــاء فــي االدعــاءات أن المتــوفى كــان يقــود . وقــد أجــرت وزارة الداخليــة تحقيًق
وذكــر أحــد الضــابط أنــه . نشــاءوذكــر ضــباط الشــرطة أن المتــوفى دخــل مبنــى تحــت اإل. المتظــاهرين

ــه فــي ســاقه  ــار علي ــدما اســتمر فــي الجــري أطلــق الن ــه فــي ســاق واحــدة إليقافــه وعن ــار علي أطلــق الن
وأخضــعت . وذكــر ضــابط آخــر أن طلقــة تحذيريــة أطلقــت قبــل إطــالق النــار علــى المتــوفى. األخــرى

وقـــد تـــم التعـــرف علـــى . وزارة الداخليـــة أكثـــر مـــن أربعـــين شـــاهدا للســـؤال فيمـــا يتعلـــق بهـــذه الحالـــة
 .الضابط الذي أطلق النار على المتوفى وأوقف عن العمل نتيجة لذلك

كمـا . ويمكن أن تنسب واقعة وفاة السـيد جمعـة إلـى االسـتخدام المفـرط للقـوة مـن جانـب الشـرطة -٩٤٩
أن عدم حمل المتوفى للسالح وإطالق النار عليه ثالث مرات أثناء محاولته الهرب تشير إلى عدم 

وقــد تــم التعــرف علــى الضــابط المســئول عــن قتلــه مــن خــالل . بــرر الســتخدام القــوة القاتلــةوجــود م
 .التحقيقات

  

   بهية عبد الرسول العرادي) ١٢(الحالة رقم 

وورد بشـهادة . ٢٠١١مـارس  ٢١بتـاريخ  ٠٦:٤٥أعلنت وفاة بهية عبد الرسـول العـرادي السـاعة  -٩٥٠
 .الرأسالوفاة أن سبب الوفاة هو إصابتها بطلق ناري في 
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وأكــد تقريــر الطــب الشــرعي ســبب الوفــاة، وخلــص إلــى أن اطــالق النــار علــى المتوفــاة مــن مســافة  -٩٥١
ولم يسـتطع تقريـر الطـب الشـرعي تحديـد عيـار القذيفـة التـي تسـببت . متًرا ٧٥إلى  ٥٠قدرت من 

 .في اإلصابة بسبب تشوه الرصاصة

النـار أثنـاء قيـادة سـيارتها فـي شـارع وقد تلقت اللجنة معلومات مفادهـا تعـرض المتوفـاة إلـى إطـالق  -٩٥٢
وتـرى . البديع وقيل أنها تعرضت للقنص على يد أحد القناصة المتمركزين على أسطح أحـد المبـاني
وأنهـا . األسرة أن القناص يحمل الجنسية السـعودية ويخـدم ضـمن قـوات مجلـس التعـاون الخليجـي

 .تعرضت إلطالق النار ألنها امرأة تقود سيارة

وأسـفر التحقيـق عـن أن المتوفـاة أصـيبت . تحقيًقـا فـي هـذه الحالـة ة دفـاع البحـرينقـو  وقـد أجـرت -٩٥٣
تحرسـان نقطتـي  تابعتان لقوة دفاع البحـرين وكانت سيارتان. بشظايا رصاصة أطلقت في اتجاه آخر

) M16(البديع، كان الجنود مسلحين ببنـادق هجوميـة مـن طـراز  تفتيش فوق وتحت جسر في حي
كانوا يحرسون نقطة التفتيش التي تحت الجسر فاقتربـت سـيارة رياضـية متعـددة ورأى الجنود الذين  

مــن نقطــة التفتــيش، فاســتخدم الجنــود مكبــرات الصــوت لمطالبــة الســيارة ) SUV(االســتخدامات 
ولكـن عنـدما لـم تتوقـف، . وعندما لـم تتوقـف السـيارة اسـتخدموا إضـاءة سـيارتهم لتنبيههـا. بالتوقف

 بجـوار الرشـاش اآللـي النـار علـى اطاراتهـا، فتوقفـت، فتقـدمت إليهـا وحـدة أطلق الجنود المرابطون
. وأمـرت الركـاب بـالنزول، وكـان الركـاب مـن المـواطنين الغـربيين وكـانوا مخمـورين قوة دفـاع البحـرين

. والحـــظ الجنـــود أن ســـيارة أخـــرى كانـــت فـــي االتجـــاه المعـــاكس علـــى الجانـــب اآلخـــر مـــن الطريـــق
. ها وعثروا بداخلها على امرأة مجروحة فـي مقعـد السـائق وتنـزف مـن رأسـهافاقترب أفراد الوحدة من

وأجـرت معاينــة للقذيفـة المســتخدمة وخلصـت إلــى أن . فنقلـت إلـى المستشــفى حيـث وافتهــا المنيـة
وخلـــص التحقيـــق إلـــى اســـتحالة أن تكـــون . ٠,٥٠المتوفـــاة قتلـــت بـــأجزاء مـــن رصاصـــة مـــن عيـــار 

تلحــق  قــوة دفــاع البحــرين عيــار البنــادق التــي تســتخدمها وحــدةالمتوفــاة هــدفا إلطــالق النــار ألن 
باإلضـافة إلـى ذلـك، فـإن المـادة التـي . أضرارًا على نطـاق أوسـع كثيـًرا نظـًرا لسـرعة وعيـار الرصاصـة

ممـا يؤكـد أن . اكتشفت في رأس المتوفاة أثناء عمليـة التشـريح عبـارة عـن أجـزاًء تالفـة مـن الرصـاص
وانتهــى التحقيــق إلــى أن . ا بســرعة عاليــة، ثــم دخلــت رأس المتوفــاةالرصاصــة أصــابت ســطًحا صــلبً 

تصرفوا وفقا للقـوانين واللـوائح المعمـول بهـا، وأنـه ال يوجـد أي مؤشـر علـى  أفراد قوة دفاع البحرين
 .وجود جريمة جنائية

اء ومـع ذلـك، ال تكفـي األدلـة المتاحـة لالنتهـ. العرادي إلى قـوة دفـاع البحـرين/ ُنسبت وفاة السيدة -٩٥٤
ولـم تجـد اللجنـة أي دليـل يؤيـد مـا ذهبـت إليـه . إلى أن الوفاة نتجت عن االستخدام المفـرط للقـوة
 .األسرة من أطالق النار على المتوفاة على يد قناص
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 حاالت الوفاة الناجمة عن اإلصابات البدنية
 عيسى راضي عبد علي أحمد العرادي): ١٣(الحالة رقم 

وورد . ٢٠١١مـارس  ١٦يوم  ١٨:٠٠أحمد العرادي الساعة أعلنت وفاة عيسى راضي عبد علي  -٩٥٥
بشــهادة الوفــاة أن ســبب الوفــاة هــو كســر فــي الجمجمــة ونزيــف داخلــي فــي المــخ نــتج عــن صــدمة 

 .وذكرت شهادة الوفاة أيًضا أن توقف الجهاز التنفسي والدورة الدموية ساهما في الوفاة. بالرأس

إلى وجود كدمات وجروح تتفق مع ما تحدثـه تلـك وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وخلص  -٩٥٦
الصــدمة بصــورة واضــحة علــى الوجــه والــرأس والســاقين والــذراع اليســرى والصــدر والــبطن والجــذع 

 .والظهر

بـدأ أفـراد شـرطة يرتـدون لباسـا مـدنيا  ٢٠١١مـارس  ١٥وقد تلقت اللجنة معلومـات تفيـد بأنـه فـي  -٩٥٧
 ١٠:٠٠طقـة سـترة، وذلـك فـي الفتـرة مـن الســاعة وعسـكريا فـي تنفيـذ عمليـة واسـعة النطـاق فــي من

ووقعـت اشـتباكات بـين . صـباحًا، واسـتمرت حتـى بعـد صـالة العشـاء ١١:٠٠صباحًا حتـي السـاعة 
. في مرحلة ما خالل هذه العمليات، اختفى المتوفى. سكان المنطقة وقوات األمن على مدار اليوم

حيــث زارت مركــز شــرطة ســترة . بجديــةمــارس، بــدأت أســرة المتــوفى فــي البحــث عنــه  ١٧وبتــاريخ 
وتلقى أحد أقارب المتوفى اتصـاًال هاتفيـاً . ومركز شرطة مدينة عيسى وقدمت شكوى بشأن اختفائه

وذكـر شـاهد آخـر . مارس وطلب منه التعرف على جثة المتوفى في المستشفى ١٩من الشرطة في 
لشـرطة خـالل فتـرة تبلـغ مـن ضـباط ا ١٥مـارس علـى يـد  ١٥أنه رأى المتوفى يتعـرض للضـرب فـي 

 .عشرين دقيقة تقريًبا

وأفــادت البالغــات التــي قــدمت لمركــز شــرطة . وقــد أجــرت وزارة الداخليــة تحقيًقــا فــي هــذه الواقعــة -٩٥٨
أن المتــوفى تعــرض إلصــابة طفيفــة فــي الــرأس عنــدما ألقــي القــبض  ٢٠١١مــارس  ١٦ســترة بتــاريخ 

ويشـير . ى المستشفى حيث أعلنـت وفاتـهثم نقل إل. عليه لكنه كان في صحة جيدة فيما عدا ذلك
، إلـــى أن المتـــوفى نقـــل إلـــى المستشـــفى حـــوالي الســـاعة ٢٠١١أبريـــل  ١٢بـــالغ آخـــر مـــؤرخ فـــي 

 .مصابًا في األنف والرأس والفم ٢٣:٠٠

غيـر . الراضي إلى االستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة /ويمكن أن تنسب واقعة وفاة السيد -٩٥٩
ثمــان المتــوفى التــي تتفــق مــع مــا تعــرض لــه مــن ضــرب أو صــدمات تــدل أن اإلصــابات المتعــددة بج

. وقد باشرت وزارة الداخلية تحقيًقـا فـي تلـك الواقعـة. على عدم وجود مبرر الستخدام القوة القاتلة
 .ولم تتلق اللجنة أي معلومات بشأن ما آلت اليه التحقيقات



قوةاستخدام األجھزة الحكومية لل  
 

٣٠٨
 

 ً  وقائع الوفاة المنسوبة إلى مجھولين: ثانيا
 أحمد عبد اهللا حسن علي حسن): ١٤(الحالة رقم 

. ٢٠١١مــارس  ١٦صــباح يــوم  ٠٩:٠٠أعلنــت وفــاة أحمــد عبــد اهللا حســن علــي حســن الســاعة  -٩٦٠
وورد بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو اإلصابة بأعيرة نارية في الظهر، نتج عنهـا تهتـك ونزيـف فـي 

 .األجهزة الداخلية

أن اإلصـابات تتفـق مـع نوعيـة اإلصـابات التـي  وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وخلص إلـى -٩٦١
أحدثتها األعيرة التي أطلقها سالح أو أكثر بشكل مباشر على ظهر المتوفى مـن علـى مسـافة تقـدر 

 .بمتر واحد

وورد بالمحضـر المحـرر فـي مركـز شـرطة جنـوب . وقد أجرت وزارة الداخلية تحقيًقا في هذه الحالـة -٩٦٢
في مدينة حمـد وأن المتـوفى كـان  ٧عركة وقعت في دوار أن م ٢٠١١مارس  ٥مدينة حمد بتاريخ 

 .أحد أربعة ركاب في السيارة التي تعرضت للهجوم من مدنيين

ويمكـــن أن تنســـب واقعـــة وفـــاة الســـيد حســـن إلـــى االســـتخدام المفـــرط للقـــوة مـــن جانـــب أشـــخاص  -٩٦٣
ي مبـرر حيث أن إطالق النار على المتوفى ثالث مرات في ظهره يدل على عدم وجود أ. مجهولين

واللجنــة لــيس فــي وســعها نســبة واقعــة الوفــاة إلــى جهــة أو مجموعــة مــن . الســتخدام القــوة القاتلــة
 . المدنيين بعينها

 مجيد أحمد محمد علي عبد العال): ١٥(الحالة رقم 

وورد . ٢٠١١يونيــو  ٣٠يــوم  ٢٠:٣٠أعلنــت وفــاة مجيــد أحمــد محمــد علــي عبــد العــال الســاعة  -٩٦٤
 .فاة هو اإلصابة بأعيرة نارية في الجانب األيمن من الرأسبشهادة الوفاة أن سبب الو 

ـــوفى دخـــل مجمـــع  -٩٦٥ ـــى أن المت ـــوة دفـــاع البحـــرين إل ـــر الطبـــي الصـــادر عـــن مستشـــفى ق وأشـــار التقري
ــا بتــاريخ  ٢١:٠٠فــي الســاعة  الســلمانية الطبــي مصــابا بطلــق نــاري فــي  ٢٠١١مــارس  ١٤تقريًب

وخضـع . أبريـل ٧فى قوة دفاع البحـرين بتـاريخ حيث تم نقله إلى مستش. الجانب األيمن من الرأس
 .وتوفي في صباح اليوم التالي ٢٠١١يونيو  ٢٩لعملية جراحية بتاريخ 

غـــادر المتـــوفى منزلـــه الســـاعة  ٢٠١١مـــارس  ١٤وقـــد تلقـــت اللجنـــة معلومـــات تفيـــد بأنـــه بتـــاريخ  -٩٦٦
دقـائق سـمعت  وبعد مغادرة منزلة بعـدة. متر من منزله ٣٠٠وتوجه إلى مخبز يبعد حوالي  ٢٠:٣٠

وبعـد سـاعة واحـدة اتصـلت . فنادوا على المتوفى ولكنه لـم يـرد. األسرة صوت خمس طلقات نارية
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ولــم . فــابلغهم المجمــع بإصــابة المتــوفى ووجــود شــوزن فــي رأســه بمجمــع الســلمانية الطبــي األســرة
 ٢وبتـاريخ . يمجمع السـلمانية الطبـ تستطع أسرته زيارته في اليوم التالي نظًرا للوجود العسكري في

، اتصــلت األســرة بمركــز شــرطة الرفــاع، فأبلغــت بنبــأ وفــاة المتــوفى فــي مستشــفى قــوة ٢٠١١يوليــو 
 .مجمع السلمانية الطبي دفاع البحرين، وطلب منهم الحضور لتسلم جثة المتوفى من

 ، زار مسـئولون مـن٢٠١١يونيـو  ٢٩وبتـاريخ . وقد باشرت وزارة الداخلية تحقيًقا فـي هـذه الواقعـة -٩٦٧
وكــان المتــوفى قــد خضــع للتــو لجراحــة، . وزارة الداخليــة المتــوفى فــي مستشــفى قــوة دفــاع البحــرين

 .وكان غير قادر على التحدث أو شرح ما حدث له

وبالتـالي لـيس فـي وسـع اللجنـة البـت . وألن الظروف والمالبسات الدقيقة لهذه الحالـة غيـر معروفـة -٩٦٨
ذه الحالـة إلـى جهـة معينـة أو مجموعـة مـن المـدنيين في مسألة االستخدام المفرط للقوة أو نسـبة هـ

 .بعينهم

 ٥٢٤السيد أحمد سعيد شمس): ١٦(الحالة رقم 

ولــم يجــر تشــريح الجثــة ولــم . ٢٠١١مــارس  ٣٠أعلنــت وفــاة الســيد أحمــد ســعيد شــمس بتــاريخ  -٩٦٩
 .يسجل أي سبب رسمي للوفاة

عد تعرضه للضرب بقنبلـة توفي المتوفى ب ٢٠١١مارس  ٣٠تلقت اللجنة معلومات تفيد أنه بتاريخ  -٩٧٠
وادعــى أقــارب المتــوفى أنــه وعائلتــه  . غــاز مســيل للــدموع أطلقتهــا شــرطة مكافحــة الشــغب فــي ســار

تقريًبــا شــاهدوا ثالثــة مــن أفــراد  ١٧:٠٠وفــي الســاعة . كــانوا فــي زيــارة لمنــزل أحــد أقاربــه فــي ســار
وقيـل أن المتـوفى . المـدنيين الشرطة، وكان اثنان منهم ملثمين، يطلقون النار والقنابل الصوتية علـى

فسقط علـى األرض، وحينـذاك اقتربـت الشـرطة منـه واعتـدوا . أصيب في رأسه بقنبلة مسيلة للدموع
ولكنــه تـوفي قبـل وصــوله . فتـولى والــده نقلـه إلـى مستشـفى اإلرســالية األميركيـة فـي سـار. عليـه بـدنًيا
 .وشّخص الطبيب سبب الوفاة بكسر في الرقبة. المستشفى

كمـــا أن األدلـــة المتـــوفرة غيـــر كافيـــة . جـــر وزارة الداخليـــة تحقيقـــاً فعـــاًال فـــي مالبســـات وفاتـــهولـــم ت -٩٧١
 .لتحديد المسئولين عن قتله أو ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن االستخدام المفرط للقوة

 عيسى محمد علي عبد اهللا): ١٧(الحالة رقم 

                                                            
  . قدمت إفادة واحدة إىل اللجنة ٥٢٤
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م يجر تشريح للجثة ولـم يسـجل ل. ٢٠١١مارس  ٢٥أعلنت وفاة عيسى محمد علي عبد اهللا في  -٩٧٢
 .أي سبب رسمي للوفاة

كمـا أن األدلـة المتـوفرة غيـر كافيـة لتحديـد . ولم تجر وزارة الداخلية أي تحقيق في مالبسات وفاته -٩٧٣
 .المسئولين عن قتله أو ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن االستخدام المفرط للقوة

 ي خديجة ميرزا عباس يوسف عبد الح): ١٨(الحالة رقم 

وورد . ٢٠١١أبريــل  ٥يــوم  ٢٠:١٥أعلنــت وفــاة خديجــة ميــرزا عبــاس يوســف عبــد الحــي الســاعة  -٩٧٤
 . حادة َصْدَمٌة ِإْنتانِيَّةبشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو التهاب رئوي حاد ناجم عن 

استنشـــقت الســـيدة عبـــد الحـــي   ٢٠١١مـــارس  ١٥وقـــد تلقـــت اللجنـــة معلومـــات تفيـــد أنـــه بتـــاريخ  -٩٧٥
فنقلتها أسـرتها إلـى . ات كبيرة من الغاز المسيل للدموع بعد أن أطلق في ساحة مفتوحة بمنزلهاكمي

حيث لم تستطع األسرة . ولكنها نصحت بمعاودة إحضارها في اليوم التالي مجمع السلمانية الطبي
، وحينهــا ُحجــزت المتوفــاة فــي المستشــفى ٢٠١١مــارس  ٢٠الوصــول إلــى مقــر المستشــفى حتــى 

، ونقلـت ٢٠١١أبريـل  ٥وتوقف قلبها بتاريخ . ولكن حالتها تدهورت. لمدة خمسة أياموعولجت 
 .إلى وحدة العناية المركزة حيث توفيت في وقت الحق من ذلك اليوم

وبالتـالي لـيس فـي وسـع اللجنـة البـت فـي . غير أن الظروف والمالبسات الدقيقة لهذه الحالة غيـر معروفـة - ٩٧٦
 .أو نسبة هذه الحالة إلى جهة معينة أو مجموعة من المدنيين بعينهم مسألة االستخدام المفرط للقوة

 السيد حميد محفوظ ابراهيم محفوظ): ١٩(الحالة رقم 

وورد بشهادة الوفـاة أن . ٢٠١١أبريل  ٦أعلنت وفاة السيد حميد محفوظ إبراهيم محفوظ بتاريخ  -٩٧٧
 .سبب الوفاة هو توقف التنفس وفشل في الدورة الدموية

 .البديع خلف مجمع العزيزية ر الطب الشرعي سبب الوفاة، وكان العثور على جثة المتوفى في شارعوأكد تقري - ٩٧٨

ــا بتــاريخ  ٢٠:٣٠وقــد تلقــت اللجنــة معلومــات تفيــد بــأن المتــوفى غــادر منزلــه فــي الســاعة  -٩٧٩  ٦تقريًب
وبعـــد عـــدة ســـاعات، اتصـــل بـــه أحـــد أقاربـــه علـــى هاتفـــه النقـــال ليســـأل عـــن مكـــان . ٢٠١١أبريـــل 
وذكـر أن األسـرة ذهبـت . ثم غادر هذا الشـخص منزلـه للبحـث عـن المتـوفى. ، ولكنه لم يردوجوده

البديع وهناك رأوا سيارة المتوفى داخل مركز الشرطة وحـاول  في صباح اليوم التالي إلى مركز شرطة
 فاستمروا في البحث عنـه وحـوالي السـاعة. أفراد األسرة االقتراب من السيارة ولكن الشرطة منعتهم

وقـد نقلـت سـيارة المتـوفى مـن . البـديع وجدوا جثته بالقرب من مجمع العزيزية على طريق ٢٠:٣٠
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وذكــر أقــارب المتــوفى . داخــل مركــز الشــرطة إلــى ســاحة انتظــار الســيارات فــي أحــد المقــاهي القريبــة
أنهم عثروا على الجثة داخل حقيبة بالستيكية كبيرة سوداء اللون وأن الشرطة رفضت فحص الجثـة 

وكانــت الجثــة بهــا أدلــة علــى وقــوع اعتــداء بــدني علــى المتــوفى وتعتقــد األســرة أن . فــي بــادئ األمــر
 .سبب الوفاة هو االختناق

فوجـود جثـة المتـوفى داخـل كـيس . وترى اللجنة أن السـيد محفـوظ قـد تعـرض للقتـل غيـر المشـروع -٩٨٠
واللجنــة لــيس فــي  .مــن البالســتيك ووجــود أدلــة علــى اختناقــه تــدل علــى عمليــة قتــل غيــر مشــروعة

 .وسعها نسبة هذه الحالة إلى جهة معينة أو مجموعة من المدنيين بعينهم

 جعفر حسن يوسف): ٢٠(الحالة رقم 

ولـم يجـر تشـريح للجثـة ولـم ُيسـجل . ٢٠١١سـبتمبر ١٨أعلنت وفـاة جعفـر حسـن يوسـف بتـاريخ  -٩٨١
 .أي سبب رسمي للوفاة

حمت منزل المتوفى بحثا عن شقيقه مرتين فـي وقد تلقت اللجنة معلومات تفيد أن قوات األمن اقت -٩٨٢
وذكـــر شـــهود أن المتـــوفى تعـــرض لالعتـــداء فـــي المـــرتين، ممـــا تســـبب فـــي إصـــابته . ٢٠١١مـــارس 

ومكـث هنـاك حـوالي  مجمـع السـلمانية الطبـي وقد نقل بعـد ذلـك إلـى. بكدمات شديدة في جسمه
ته المرضية بالتهاب الكبد وذهب بعد ذلك لتلقي العالج في األردن حيث شخصت حال. ثالثة أيام

وبدأت صـحة المتـوفى فـي التـدهور، . مجمع السلمانية الطبي عاد بعد ذلك إلى. وثقب في األمعاء
أغسـطس، حيـث مكـث بهـا  ٨فـي  مجمـع السـلمانية الطبـي ثـم نقـل إلـى وحـدة العنايـة المركـزة فـي

 .وهو تاريخ وفاته ٢٠١١سبتمبر  ١٨حتى 

وبالتـالي لـيس فـي وسـع اللجنـة البـت . لهذه الحالـة غيـر معروفـة وألن الظروف والمالبسات الدقيقة -٩٨٣
في مسألة االستخدام المفرط للقوة أو نسـبة هـذه الحالـة إلـى جهـة معينـة أو مجموعـة مـن المـدنيين 

  .بعينهم

  

  عبد الرسول حسن على محمد حجير) ٢١(الحالة رقم 

جيــر، وورد بشــهادة ، ُأعلنــت وفــاة عبــد الرســول حســن علــى محمــد ح٢٠١١مــارس  ٢٠فــي يــوم  -٩٨٤
الوفاة واإلخطار الطبـي سـبب الوفـاة إلـى إصـابات رضـّية فـي الصـدر والـبطن والظهـر واألطـراف ممـا 

 .أدى إلى نزيف وصدمة

ووفقًا لإلفادات التي قدمت للجنـة، أنـه كـان مـن المتوقـع أن يعـود المتـوفى إلـى منزلـه بعـد صـالة  -٩٨٥
أقارب المتوفى أصوات طلقات نارية،  ولقد سمع. ٢٠١١مارس  ١٩يوم  ١٩:٠٠المغرب الساعة 
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وعلموا أن معظم الطُرق قـد أغلقـت، وأفـادوا أنـه عنـدما لـم يعـد إلـى المنـزل بعـد سـاعتين، اتصـلوا بـه 
وتوجــه األقــارب إلــى أقــرب قســم شــرطة لتقــديم شــكوى، إال أنهــم . علــى هاتفــه النقــال ثــالث مــرات

وفــي اليــوم التــالي، اتصــل أحــد . ختفــاءســاعة علــى اال ٢٤ُأخبــروا أن ذلــك ال يمكــن إال بعــد مــرور 
وقـد قيـل لهـم . األقرباء باألهل وأبلغهم أن جثمان المتوفى ُوجد في مشـرحة مجمـع السـلمانية الطبـي

وأفـاد . أن الجثمان ُوجد في منطقة العوالي جنـوب الرفـاع، وهـي منطقـة ذات كثافـة سـكانية منخفضـة
 .وكسر في الجمجمةذووه بوجود عالمات شديدة على جميع أجزاء جسده، 

حجير إلى اإلفراط في استخدام القوة على يد أشـخاص مجهـولين، كمـا / ويمكن إرجاع وفاة السيد -٩٨٦
أن وجود العديد من اإلصـابات الرضـية علـى جسـم المتـوفى يشـير إلـى عـدم وجـود مبـرر السـتخدام 

للقـوة أو نســبة وبالتــالي لـيس فــي وسـع اللجنــة البـت فـي مســألة االسـتخدام المفــرط . القـوة المميتـة
  .هذه الحالة إلى جهة معينة أو مجموعة من المدنيين بعينهم

 ً   وقائع الوفاة الناتجة عن التعذيب: ثالثا
  ٥٢٥حسن جاسم محمد مكي): ٢٢(الحالة رقم 

، ُأعلنـت وفـاة حسـن جاسـم محمـد مكـي، ٢٠١١أبريل  ٣صباح يوم  ١٠:٣٠في حوالي الساعة  -٩٨٧
ابة بســكتة قلبيــة وتوقــف التــنفس نتيجــة اإلصــابة بمــرض وورد بشــهادة الوفــاة أن الســبب هــو اإلصــ

  الخاليا المنجلية ) فقر دم(أنيميا 
أبريـل كـان المتـوفى موقوفـاً  ٣وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، حيث انتهى إلى أنه في يـوم  -٩٨٨

فــي ســجن الحــوض الجــاف، حيــث ســقط علــى األرض مــرتين فــي غضــون الســاعة ونصــف الســاعة 
هور حالتــه، واســُتدعي الطبيــب، بعــدما ســقط للمــرة األولــى، حيــث قــدم المســاعدة تقريبــاً بســبب تــد

ويـذكر تقريـر الطـب الشـرعي أيضـاً أن . الطبية والعالج، ثم اسُتدعي ثانيًة ليجد أنه قـد فـارق الحيـاة
 .المتوفى عانى من كدمات ذات شكل اسطواني  وجرح ملوث بالرأس

مــارس  ٢٨لقــد أُلقــي القــبض علــى المتــوفى فــي منزلــه يــوم ووفقــاً للمعلومــات التــي تلقتهــا اللجنــة، ف -٩٨٩
أبريــل  ٣، وُأخــذ إلــى إدارة التحقيقــات الجنائيــة ثــم إلــى ســجن الجــو بعــد يــوم، وفــي يــوم ٢٠١١
، وجد أقاربه اسمه على اإلنترنـت فـي قائمـة المتـوفين، فتوجهـوا للمشـرحة ولـم ُيسـمح لهـم ٢٠١١

ولقــد قـام كــل مــن . ية الطبــي تقريــرًا فـي هــذا الشـأنولــم يقـدم مجمــع السـلمان. إال برؤيـة وجهــه فقـط
بفحــص الجثمــان وأكــدوا لألســرة أن المتــوفى هــوجم " منظمــة العفــو الدوليــة"و" أطبــاء بــال حــدود"

ولقد استرق شاهٌد كان موقوفـًا معـه فـي نفـس الزنزانـة السـمع فسـمع  الجنـود بالسـجن . بأداة حادة
يا المنجلية، فإنهم سوف يضـعونه تحـت الـدش ثـم يفتحـون يقولون له أنه نظرًا إلصابته بأنيميا الخال

 .عليه مكيف الهواء في زنزانته، ولن يسمحوا له بالحصول على أي عالج طبي
                                                            

  .تلقت اللجنة إفادة واحدة  ٥٢٥
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ولقد أجرت وزارة الداخلية تحقيقـًا فـي هـذه الواقعـة، حيـث أكـد طبيـب السـجن أنـه قـد وردت إليـه  -٩٩٠
لدم المنجلية ويحتـاج إلـى الرعايـة الطبيـة، معلومات أن هناك شخًصا موقوًفا يعاني من أنيميا خاليا ا

وســأل الموقــوف مــا إذا كــان يشــعر بــأي ألــم، ورّد الموقــوف بالســلب، ولقــد كــان فــي حالــة طبيعيــة، 
وطلــب معالجــة الجــرح الملــوث فــي رأســه، فأعطــاه الطبيــب عالجــاً لجرحــه، ثــم تلقــى الطبيــب بعــد 

تمــريض فــي الحــال، وحينمــا وصــل  ذلــك مكالمــة هاتفيــة مفادهــا أن الســجين المــريض يحتــاج إلــى
ولقـد أقـر الطبيـب أنـه لـم يلحـظ أيـة إصـابات علـى المتـوفى، وأن . وجده محموًال إلى الخارج بعيداً 

وزعـم أحـد الرفقـاء الموقـوفين أن حسـن جاسـم . العالج الذي وصفه له لـيس لـه أيـة أعـراض جانبيـة
نجليـة وأنــه يشـعر باإلجهـاد، فأخــذه اسـتدعى الحـراس وأخبـرهم أنــه يعـاني مـن أنيميــا خاليـا الـدم الم

الحراس للعيادة الطبية ثـم أعـادوه بعـد ذلـك، وبعـد مـرور سـاعة، طلـب الحـراس مـرة ثانيـة وقـال أنـه 
وأفــاد موقــوف آخــر أن حســن جاســم كــان ينــادي قــائًال أنــه مــريض بأنيميــا خاليــا . مجهــد مــرة أخــرى

تـنفس، ووفقـاً لمـا جـاء علـى لسـان ذلـك الدم المنجلية كما أنه يعاني من آالم بظهره وصـعوبة فـي ال
والزالــت التحقيقــات متداولــة لتحديــد مــا إذا  . الموقــوف، جــاء ضــابط الشــرطة وأخــذه إلــى الطبيــب
 .٥٢٦كانت شبهة اإلهمال الطبي كانت السبب في الوفاة

حسـن مكــي إلـى تعذيبــه فـي سـجن الحــوض الجـاف، مـع العلــم أنـه كــان / ويرجـع سـبب وفــاة السـيد -٩٩١
 .فاته في وزارة الداخليةموقوفاً ساعة و 

  ٥٢٧علي عيسى إبراهيم صقر): ٢٣(الحالة رقم 
، ُأعلنــت وفــاة علــي عيســى إبــراهيم صــقر، ٢٠١١أبريــل  ٩صــباح يــوم  ١١:١٥فــي تمــام الســاعة  -٩٩٢

حيث ورد بشهادة الوفاة أن أن السبب المباشر للوفاة هو التعرض لصدمة نقـص حجـم الـدم والتـي 
 .ات والصدماتترجع إلى التعرض للعديد من الكدم

ويؤكــد تقريــر الطــب الشــرعي ســبب الوفــاة وانتهــى إلــى أنــه كــان علــى جميــع أجــزاء جســم المتــوفى   -٩٩٣
كدمات حمراء غامقة تتركز حول ظهـر اليـد والعـين اليمنـى، وكـان بمعصـميه عالمـات حديـة حمـراء 

 . بسبب قيد اليدين وأن تلك العالمات حديثة

حيــث ادعــى الشــاهد . علــي صــقر للتعــذيب/ عــرض الســيدووفقــاً لإلفــادة التــي قُــدمت للجنــة، فقــد ت -٩٩٤
بعد قيام الشـرطة  ٢٠١١أبريل  ٥مقدم اإلفادة أن علي صقر قد سلم نفسه إلى قسم الشرطة يوم 

 .وبعد وفاة علي، أذاع تليفزيون البحرين اعترافاً له. باقتحام منزله عدة مرات بحثاً عنه

                                                            
  .٢٠١١/ ٢٣٧ملف النيابة العامة رقم  – ٢٠١١/ ٨٣١رة الداخلية رقم ملف وزا  ٥٢٦
  .تلقت جلنة التقصي شهادة واحدة  ٥٢٧
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 ٢٠١١مـايو  ٢٥ية، حيث أحالت الوزارة بتـاريخ ولقد أجرت وزارة الداخلية تحقيقاً في هذه القض -٩٩٥
أفراد من الداخلية، حيـث اتهـم اثنـان بالقتـل الخطـأ، بينمـا  ٥الدعوى إلى المحكمة العسكرية ضد 

اتهم الثالثة اآلخرون بالتقصير في اإلبالغ عن جريمة، بالتالي أصبح الخمسة مشتركين فـي االتهـام 
 .بالتورط في فعل يخالف الهيبة العسكرية

علي صقر إلى تعرضه للتعذيب في مركز توقيف الحوض الجاف، مع العلـم أنـه  / وترجع وفاة السيد -٩٩٦
  .كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية

  ٥٢٨زكريا راشد حسن علي العشيري): ٢٤(الحالة رقم 

، ُأعلنــــت وفــــاة زكريــــا راشــــد حســــن علــــي ٢٠١١أبريــــل  ٩صــــباح يــــوم  ٩:٠٠فــــي تمــــام الســــاعة  -٩٩٧
يــث ورد بشــهادة الوفــاة أن الوفــاة كانــت نتيجــة ســكتة قلبيــة شــديدة وتوقــف التــنفس العشــيري، ح

  .عقب مضاعفات بسبب أنيميا خاليا الدم المنجلية

ويؤكـد تقريـر الطـب الشـرعي سـبب الوفـاة وانتهـى إلـى أنـه قـد بـدت آثـار كـدمات عريضـة علـى رقبـة  -٩٩٨
 .المتوفى وفخذيه وكدمات أصغر على الوجه واليدين

زكريـا راشـد يـوم / علومات التي تلقتها اللجنة، فقد ألقت قـوات األمـن القـبض علـى السـيدووفقًا للم -٩٩٩
واُدعــي أنــه تعــرض للتعــذيب فــي إدارة . ، حيــث دخلــوا بيــت أهلــه وحطمــوا البــاب٢٠١١أبريــل  ٢

حيـث . ٢٠١١أبريـل  ٩ثم نُقل بعد ذلك إلى سجن الحـوض الجـاف بتـاريخ . التحقيقات الجنائية
ولقــد ). ١(، وتــوفي بســبب التعــذيب فــي الغرفــة رقــم ٢٠١١أبريــل  ٩إلــى  ٦تعــرض للتعــذيب مــن 

ــوم  ــة اإلليكترونــي ي ــه مــن موقــع وزارة الداخلي ــاؤه بخبــر وفات وبعــد ذلــك، حــاول . أبريــل ٩علــم أقرب
األقربـاء االتصـال بقســم الشـرطة القريـب مــن القريـة، ولكـن أحــدًا لـم يجـب علــيهم، ثـم اتصـلوا بعــد 

التي أخبرتهم بوفاة زكريا أثنـاء نومـه نتيجـة أنيميـا خاليـا الـدم المنجليـة، ولقـد ذلك بوزارة الداخلية و 
 . أفاد أقرباؤه بأنه لم يصب بهذا المرض من قبل

وقد قام شاهد آخر كـان محبوسـًا فـي ذات الزنزانـة مـع زكريـا بتقـديم افـادة أخـرى قـال فيهـا أن    -١٠٠٠
مقيــدي األيــدي وأنهــم أجبــروا علــى الرقــود جميــع الموقــوفين بــذات الزنزانــة كــانوا معصــوبي األعــين و 

علـى الــبطن، وذات صـباح، بــدت علـى زكريــا أعـراض الهلوســة أو االضـطراب حيــث بـدأ علــى إثرهــا 
فــي الطــرق علــى البــاب والصــياح باســمه، وقــد صــاح الحــراس فيــه ليهــدأ، وعنــدما لــم يفعــل ذلــك، 

خ بعــد كــل ضــربة، ثــم ســمع دخلــوا الزنزانــة، حيــث ســمع الشــاهُد زكريــا وهــو ُيضــرب ثــم ســمعه يصــر 
                                                            

  .تلقت جلنة التقصي شهادة واحدة  ٥٢٨



 تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
 

٣١٥
 

ولقد سـمع الشـاهد بعـد ذلـك باكسـتانياً . الشاهد بعد ذلك ضجيج أقدام، وسكتت بعدها صيحاته
وبعــد دقيقــة، نُقــل جميــع الموقــوفين إلــى زنزانــة أخــرى حيــث ظلــوا ." لقــد مــات"يقــول بلغــة األوردو 

طريقـة معاملـة الموقـوفين، وفـي اليـوم التـالي، تحسـنت . هناك باقي اليوم، ولم ُيسمح لهم بمغادرتها
 .وأزيلت عصابات األعين وقيود األيدي

زكريا العشيري إلى تعرضه للتعذيب في سجن الحوض الجاف، مع العلم أنـه  / وترجع وفاة السيد -١٠٠١
 .كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية

  عبد الكريم علي أحمد فخراوي): ٢٥(الحالة رقم 

عبـد الكـريم علـي أحمـد / ، ُأعلنـت وفـاة السـيد٢٠١١أبريل  ١١يوم  ١٣:١٠في تمام الساعة  -١٠٠٢
فخراوي، حيث ورد بشهادة الوفاة أنها نتيجة تعرضه إلصابات بينما كان محتجزًا عند جهاز األمـن 

  .الوطني

فخراوي رجل أعمال ومؤسًسـا ألول مكتبـة لبيـع / ووفقًا لإلفادات التي تلقتها اللجنة، كان السيد -١٠٠٣
وســع هــذا النشــاط األخيــر ليصــبح دار نشــر وأصــبح مــورد الكتــب الرئيســي الكتــب التربويــة، حيــث ت

، وكــان يمتلــك أيضــاً شــركة "الوَســط"لجامعــة البحــرين، كمــا كــان أيضــاً المؤســس الرئيســي لجريــدة 
/ ، كـان السـيد٢٠١١أبريـل  ٢وفـي مسـاء يـوم . مقاوالت، والتي تولت بناء سفارة العراق بـالبحرين

،  قامـت الشـرطة بمحاصـرة ٢٣:٣٠وفـي حـوالي السـاعة . منطقة كربابادفخراوي يزور قريبًا له في 
وبعـد . فخراوي نفسه فـي قسـم الشـرطة فـي الصـباح التـالي حتـى يحـل األمـر/ المنزل، وسلم السيد

ذلـــك فـــي نفـــس اليـــوم، توجـــه بعـــض األقربـــاء إلـــى قســـم شـــرطة ســـنابس لالستفســـار عـــن فخـــراوي، 
، توجـه ٢٠١١أبريـل  ٤وفـي يـوم . االسـم فـي التوقيـفوأبلغهم الضباط بأنه ال يوجـد شـخص بهـذا 

األقارب إلى النائب العام وسألوا عنـه، إال أن أحـد المـوظفين أخبـرهم بأنـه ال يسـتطيع إعطـاءهم أيـة 
، تلقي السـكرتير الخـاص ١٤:٣٠أبريل في تمام الساعة  ١٢وفي يوم . معلومات عن القبض عليه

لــب مــن أســرته التوجــه لقســم الطــوارئ بمجمــع فخــراوي اتصــاًال مــن شــخص مجهــول يط/ بالســيد
وتوجــه بالفعــل أحــد أقربائــه  إلــى مجمــع الســلمانية والتقــى بضــابطة شــرطة امــرأة . الســلمانية الطبــي

ولقــد . فخــراوي قــد حضــر إلــى قســم الشــرطة وهــو فــي حالــة صــحية معتلــة/ حيــث أخبرتــه أن الســيد
اثنـان مـن األقربـاء فـي اليـوم التـالي ألخـذ  وتوجـه. قيل له أنه قد توفي نتيجة إصابته بالفشل الكلوي

ولقــد تلقــت العائلــة تهديــدًا بــأنهم إذا التقطــوا . الجثمــان الــذي بــدا عليــه عالمــات تعــذيب واضــحة
ولقـــد تلقـــى محققـــو لجنـــة التقصـــي عـــددًا مـــن اإلفـــادات . صـــورًا للجثمـــان، فســـتكون نهـــايتهم مثلـــه

ـــاس يؤكـــدون أنهـــم رأو  ـــة جميعهـــا مـــن أن ـــوفي يتعـــرض للتعـــذيب، وفـــي هـــذه الشـــفهية والكتابي ا المت
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بعـد كـل ضـربة كـان يتلقاهـا، وفجـأة " اهللا أكبـر"الشهادات يدعى الشهود أنهم سمعوه يصرخ قـائًال 
 ".لقد قتلَته"وقال الشهود بعد أن توقف فخراوي، سمعوا شخصاً يقول لآلخر . توقف

ن المتـوفي كـان قـد هـاجم ولقد أجرى جهـاز األمـن الـوطني تحقيقـًا فـي هـذه الواقعـة، أسـفر عـن أ -١٠٠٤
ضابطّي شرطة، فكانت اإلفادة األولى في هذا الصدد مقدمة من ضابط بجهـاز األمـن الـوطني يفيـد 

ــا لمشــاجرة بــالقرب مــن ١٥:٠٠أبريــل وفــي تمــام الســاعة  ٧فيهــا بأنــه فــي يــوم  ، ســمع صــوتًا عالًي
بـين الشـخص الموقـوف  دورات المياه بأحد العنابر، فاندفع من مكتبه تجـاه الموقـع ليشـهد شـجاراً 

ويفيـد ضـابط جهـاز األمـن الـوطني بأنـه تـدخل لينهـي الشـجار وكـان قـادرًا علـى السـيطرة . وضابطين
. وقـد الحـظ إصـابة فخـراوي أثنـاء الشـجار بـدليل وجـود دم علـى أرضـية دورة الميـاه. على الطرفين

ر شـهادته بعـد ذلـك ثم تال ذلك سؤال ضابط آخر فـأنكر فـي البدايـة حـدوث أي اعتـداء، لكنـه غيّـ
حيث أفاد أنه هو والضابط األول قد تعرضا لمهاجمـة مـن الموقـوف وتعرضـا إلصـابات كمـا يوضـح 

وأنكر الضابط األول في البداية أيضًا أنه هوجم، لكنه أفـاد بعـد ذلـك أنـه تبـادل هـو . التقرير الطبي
. بغطــاء كرســي الحمــام وفخــراوي األلفــاظ الثــائرة الملتهبــة وأن فخــراوي ســّبه ثــم بعــد ذلــك هاجمــه

وتفيـد مـذكرة التحقيـق بأنـه . وأفاد أيضًا بتعرض فخراوي إلصابات منها كسـر أسـنانه وجـروح بوجهـه
بعــد الواقعـــة أشـــتكى فخـــراوي مـــن آالم بالمعـــدة، حيــث دخـــل فـــي البدايـــة مستشـــفى جهـــاز األمـــن 

وتـــدقيق  ولقـــد قـــام طبيـــب مـــن جهـــاز األمـــن الـــوطني بفحـــص. الـــوطني، وُأجريـــت لـــه فحـــوص أوليـــة
فالفشــل الكلــوي كــان . الســجالت الطبيــة وأفــاد بــأن الموقــوف عــانى مــن فشــل كلــوي وســكتة قلبيــة

مـع العلـم . نتيجة تمزق العضالت وتسمم الدم بعد اإلصابات التي تعرض لهـا الضـحية فـي السـجن
فيها  أن مشكلة الُكلى كان من الممكن أن ُتحل لو كان المتوفى تلقى الرعاية الطبية الصحيحة بما

وتضــــيف المــــذكرة أن قضــــيتي ضــــابطي الشــــرطة ســــوف ُتحــــال إلــــى المحكمــــة . الغســــيل الكلــــوي
 .العسكرية

ـــى أن ســـبب وفـــاة الســـيد -١٠٠٥ ـــة التقصـــي إل عبـــد الكـــريم فخـــراوي يرجـــع إلـــى التعـــرض / وتنتهـــي لجن
 .للتعذيب

  ٥٢٩جابر إبراهيم يوسف محمد العلويات): ٢٦(الحالة رقم 

جابر إبراهيم يوسـف / ، ُأعلنت وفاة السيد٢٠١١يونيو  ١٢صباح يوم  ٩:٣٠في تمام الساعة  -١٠٠٦
محمد العلويات، حيث ورد بشهادة الوفاة ان سببها نتيجـة تعرضـه إلصـابات أثنـاء توقيفـه فـي وزارة 

  .الداخلية
                                                            

  .تقدم شخص واحد بإفادة للجنة التقصي  ٥٢٩
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، تعــرض المتــوفى للضــرب ٢٠١١أبريــل  ٢٩ووفقــاً لإلفــادات التــي قــدمت للجنــة، فإنــه فــي يــوم  -١٠٠٧
 ١٠:٣٠، حـوالي السـاعة ٢٠١١أبريـل  ٣٠زلـه، وفـي يـوم ضـباط شـرطة فـي من ٦على يد حـوالي 

مـن  ١:٣٠صباحًا، تم إلقاء القبض عليه في طريقه لشراء الخبـز مـن المخبـز، وفـي حـوالي السـاعة 
ــأتي أي مــن أقــارب المتــوفى  ــا أن ي ــالي، اتصــل فــرد مــن قســم شــرطة الخمــيس طالًب صــباح اليــوم الت

، وعلــى مــدى ثالثــة أيــام، كــانوا يحــاولون االتصــال ببطاقــة هويتــه، ولــم يســمح ألحــد مــن أهلــه برؤيتــه
ولقـــد أفـــاد مســـجونون . بقســـم الشـــرطة لالطمئنـــان عليـــه، إال أن الـــرد كـــان بأنـــه غيـــر موجـــود هنـــاك

وبعـد مـرور أربعـة أو خمسـة أيـام منـذ . آخرون كـانوا موقـوفين معـه بـأن المتـوفى قـد تعـرض للتعـذيب
ات الجنائية بالعدلية، فأبلغوهم بأنـه لـيس هنـاك، وبعـد إلقاء القبض عليه، اتصل أهله بإدارة التحقيق

. يومــًا، اتصــل فــرد مــن إدارة التحقيقــات الجنائيــة بأســرته وطلــب مــنهم إرســال مالبــس للمتــوفى ١٥
ولقـد رأوا كـدمات فـي وجهـه ورأسـه ويـده اليسـرى . يومـًا، ُسـمح ألهلـه فـي النهايـة بزيارتـه ٢٠وبعـد 

، تم إطـالق سـراحه مـن االحتجـاز وتُـرك ٢٠١١يونيو  ٩يوم  وفي). وكان غير قادر على تحريكها(
ولـم َيسـمح ألي . واتصل المتوفى بأهله الذين أخـذوه بعـد ذلـك. أمام باب مجمع السلمانية الطبي

واشـتكى المتـوفى مـن آالم فـي معدتـه علـى مـدى اليـومين أو . شخص بتصويره ألنه خشـي العواقـب
 .الثالثة السابقين لوفاته

جـابر إلـى وزارة الداخليـة، حيـث يؤكـد الـدليل الـذي تلقتـه اللجنـة أن / وفـاة السـيد وتُنسب واقعـة -١٠٠٨
 .المتوفى كان موقوفاً في وزارة الداخلية قبل وفاته، بينما لم تفتح الوزارة التحقيق في هذه القضية

  
  

 ً   حاالت وفاة العمال االجانب: رابعا
  :وقائع قتل العمال األجانب على يد المتظاھرين: أوالً 

  عبد الملك غالم رسول): ٢٧(الحالة رقم 

، أعلنــت وفــاة عبــد الملــك غــالم رســول، باكســتاني الجنســية، حيــث ٢٠١١مــارس  ١٣فــي يــوم  -١٠٠٩
ورد بشهادة الوفاة ان الوفاة نتيجة تعرضه لرّضة عنيفـة بمنطقـة الصـدر ممـا أدى إلـى تهتـك بالقلـب 

 .تسبب في فشل القلب، وأدى إلى سكتة قلبية حادة

قرير الطب الشرعي سبب الوفاة حيث انتهى إلى وجود  جـروح قطعيـة وكـدمات علـى  ولقد أكد ت -١٠١٠
كتف المتوفى ويده والركبة اليسرى والساق اليسـرى، وكـدمات فـي الجفـن السـفلي بـالعين اليمنـى، 

 .والظهر والرأس
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ولقـــد أجـــرت وزارة الداخليـــة تحقيقـــاً فـــي هـــذه القضـــية، أســـفر عـــن قيـــام عصـــابة تحمـــل قضـــبانًا  -١٠١١
وســكاكين بمهاجمــة مجموعــة مــن الباكســتانيين يعيشــون فــي مبنــى بــالنعيم، حيــث أحــاط  حديديــة

البعض بمدخل المبنى بينما حّطم البعض اآلخر الباب ودخلوا المبنى واعتدوا على السـكان، ولقـد 
قوبل السكان الذين تمكنوا من الفرار بمجموعة ينتظرونهم عند مدخل المبنى، حيـث انهالـت هـذه 

 .ى عبد الملك غالم رسول بالضرب حتى أردوه قتيالً المجموعة عل

ــتهم  ١١ولقــد اعتــرف  -١٠١٢ شخصــاً بمشــاركتهم فــي ارتكــاب الواقعــة،وتم اتهــامهم مــع أربعــة أخــرين ب
  جنائية بما فيها القتل

ولقــد باشــرت وزارة . عبــد الملــك غــالم علــى أنهــا قتــل عمــد/ ويمكــن تكييــف واقعــة قتــل الســيد -١٠١٣
 .متهماً للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد ١٥قضية وتم تقديم الداخلية التحقيقات في هذه ال

  فريد مقبول): ٢٨(الحالة رقم 

، حيــث )بــنجالديش(، ُأعلنــت وفــاة فريــد مقبــول، بنجــالي الجنســية ٢٠١١مــارس  ١٩فــي يــوم  -١٠١٤
ناتجـة عـن . تشير شهادة الوفاة إلى أن ذلك كان بسـبب تعرضـه إلصـابات رضـية فـي الـرأس والوجـه

  .٢٠١١مارس  ١٣بسيارة كان يقودها المتظاهرون يوم  اصطدامه

فريد مقبول تـوفي نتيجـة العديـد / ولقد أكد تقرير الطبيب الشرعي سبب الوفاة وأورى أن السيد  -١٠١٥
من الكسور بالجمجمة والوجه، والتي سببت نزيًفا بالمخ، وكسورًا بالعظام، وفقدان بعـض األسـنان، 

 .ن والكتف والظهر والركبتينوعدد من السجحات والكدمات بالذراعي

ولقد أجرت وزارة الداخلية تحقيقًا فـي هـذه القضـية، حيـث أفـاد شـاهد بـأن المتـوفى كـان يمشـي  -١٠١٦
وحده في المنامة ثم هاجمته مجموعة من األشخاص يحملون ألواحًا خشبية وأشياًء حـادة، وحينمـا 

 .مقبول/ مقتل السيدولم يوجَّه اتهاًما ألحد فيما يتصل ب. حاول الهرب، صدمته سيارة

مقبــول علـى أنهــا قتـٌل عمـد، مــع العلـم أن التحقيقــات التـي أجرتهــا / ويمكـن تصـنيف وفــاة السـيد -١٠١٧
 .وزارة الداخلية لم تتوصل إلى تحديد الشخص المسئول عن الوفاة

 ً   :قتل العمال المھاجرين على يد قوات األمن: ثانيا
  ٥٣٠ستيفن أبراهام): ٢٩(الحالة رقم 

                                                            
  .مل تتلق اللجنة أية إفادات بشأن تلق القضية  ٥٣٠



 تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
 

٣١٩
 

، ُأعلنت وفـاة سـتيفن أبراهـام، هنـدي الجنسـية، حيـث ذكـرت شـهادة ٢٠١١مارس  ١٦في يوم  -١٠١٨
 .الوفاة أن ذلك كان نتيجة إصابته بطلق ناري في الجانب األيمن من الصدر

ولقد أكد تقرير الطبيب الشرعي سبب الوفاة، وانتهـى إلـى أن سـتيفن ابراهـام تـوفي بسـبب جـرح  -١٠١٩
مسافة غير محددة، وأصابته وهو في وضـع  نتج عن طلق ناري واحد، حيث انطلقت الرصاصة من

 .الوقوف

ولقد أجرت وزارة الداخلية تحقيقاً في هـذه القضـية، حيـث انتهـت إلـى أن المتـوفى قـد ُوجـد وبـه  -١٠٢٠
سم فـي شـباك ٣جرح بسبب طلق ناري في الجانب األيمن من الصدر، كما وجد المحققون فتحة 

ت التحقيقـــات أن قـــوة دفـــاع البحـــرين ولقـــد أظهـــر . المطـــبخ بالمصـــنع الـــذي أصـــيب فيـــه المتـــوفى
مســئولة عــن هــذا الحــادث؛ حيــث أن الوحــدة المتورطــة فــي هــذا الحــادث هــي نفــس الوحــدة التــي 

  .بهية العرضي/ تورطت في قضية السيدة

وقــد اظهــرت تحقيقــات قــوة دفــاع البحــرين أن الضــحية أصــيب فــي الجــزء األســفل مــن الصــدر  -١٠٢١
، وهـــو مـــا يتطـــابق مـــع الســـالح المشـــابه الــــذي "بـــراوننج"مـــن ســـالح نـــاري  50.بمقـــذوف عيـــار

ولقـد . استخدمته وحدة قوة دفاع البحرين المتمركزة بالقرب من المطعم الذي كان أبراهام يعمل بـه
أقر أفراد قوة الدفاع أنه لم يقم أي جندي من الوحدة بإطالق الرصاص علـى الضـحية، وأنـه خـالل 

األولـى كانـت لتفريـق مجموعـة : القـوة إال مـرتين فقـط فترة انتشارهم بالمنطقة لـم يلجـأوا السـتخدام
) الـدفع الربـاعي(من المتظاهرين، واألخرى كانت أمام أحدى السيارات الرياضية متعـددة األغـراض 

ولقـــد ذكـــر خبيـــر . بهيـــة العرضـــي/ التـــي كانـــت تقتـــرب مـــنهم، حيـــث أدى ذلـــك إلـــى مقتـــل الســـيدة
ــه ُأطلــق مــن فــوق الضــحية، وهــذا متخصــص أن ســرعة المقــذوف وزاويــة دخولــه للجــرح تو  ضــح أن

الوضع يستحيل بالنسبة لوضـع كـل مـن وحـدة قـوة الـدفاع والضـحية، وأن نـوع المقـذوف يمكـن أن 
وعلـى أسـاس هـذه المعلومـات، . ينطلق من ثالثة أنواع مختلفة من البنادق التي يستخدمها القناصـة

د التزمــوا بــالقوانين واللــوائح المعمــول َخُلصــت النيابــة العســكرية إلــى أن أفــراد قــوة دفــاع البحــرين قــ
بها، وأنه ليس هناك أي أساس لتوجيه التهم، وأحالـت القضـية للنيابـة العامـة المدنيـة لالسـتمرار فـي 

 .التحقيقات

أبراهــام إلــى قــوة دفــاع البحــرين، حيــث تعتبــر لجنــة التقصــي أن قــوة دفــاع / ويُنســب مقتــل الســيد -١٠٢٢
أبراهــام يمكــن تصــنيفه / عاليــة وأثــر، وبــدا منــه أن مقتــل الســيدالبحــرين قــد أجــرت تحقيقــاً جيــدًا ذا ف

 .على أنه قتل غير مقصود

 ً   :وقائع قتل العمال المھاجرين المنسوبة لمجھولين: ثالثا
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  محمد إخالص ُتزمل علي): ٣٠(الحالة رقم 

ــــوم  -١٠٢٣ ــــي ي ــــارس  ١٥ف ــــي، بنجــــالي الجنســــية ٢٠١١م ــــاة محمــــد إخــــالص ُتزمــــل عل ــــت وف ، ُأعلن
ذكــرت شــهادة الوفــاة أن ذلــك نتيجــة تعــرض الجســم لصــدمة رّضــية نــتج عنهــا  ، حيــث)بــنجالديش(

 . نزيف داخلي

وقد أكد تقرير الطبيب الشرعي سبب الوفاة واتنهي إلى أن المتوفى تعرض إلصابات بدنية بينمـا   -١٠٢٤
كان في منطقة سترة، وقد كانت عبارة عن كسور بالجمجمة، وكسور بعظام الوسط والفخذ األيسر 

يسرى وأحد اصابع اليـد، وجـروح قطعيـة فـي الجانـب األيمـن مـن الوجـه والجبـين واألنـف والساق ال
 .والبطن والفخذ والكوع األيمن واليد اليمنى

ولقد تلقت لجنة التقصي دليًال على أن المتوفى كان يحمي مجموعة من النساء واألطفال الـذين  -١٠٢٥
  .هاجمتهم قوات األمن فأصابته رصاصة في رأسه

ارة الداخلية تحقيقاً في هـذه القضـية، حيـث انتهـت إلـى أنـه أفـاد شـاهدان أن ثمـة ولقد أجرت وز  -١٠٢٦
، وأقرا أن هناك ثالثة أشـخاص أيضـاً أصـيبوا فـي نفـس ٥٣١سيارة يقودها متظاهرون دهست المتوفى

وفي مجموعة أخرى منفصلة من اإلفـادات . الحادث لكنهم عادوا إلى بنجالديش منذ ذلك الحين
ـــة ا لتقصـــي، أقـــر شـــهود الحـــادث أنهـــم قـــد صـــدمتهم ســـيارات يقودهـــا أشـــخاص التـــي تلقتهـــا لجن

وقــد كــان أحــدهم يقــود الســيارة ملثمــاً وبصــحبته . مجهولــون ولــم تكــن تحمــل لوحــات أرقــام معدنيــة
ولقــد شــوهد فــي هــذا الوقــت بمنطقــة ســترة عــددًا مــن ســيارات . مجموعــة مــن القــوات الحكوميــة

المتظــاهرين بمــا فــي / وا فــي مواجهــات مــع المحتجــينالشــرطة بهــا رجــال فــي مالبــس مدنيــة واشــتبك
 .ذلك استخدام البنادق

ُتزمـل علـى أنهـا قتـل متعمـد، ولـم يسـفر التحقيـق الـذي أجرتـه وزارة / ويمكن تصنيف وفاة السـيد -١٠٢٧
 . الداخلية عن مسئولية أي شخص عن هذا القتل

 ً   :وقائع وفاة أفراد من الشرطة و من قوة دفاع البحرين: خامسا
وقائع مقتل أفراد من الشرطة ومن قوة دفاع البحرين على يد  :أوالً 

  :المتظاھرين
  أحمد راشد الميرازي ): ٣١(الحالة رقم 

                                                            
  .٢٠١١/ ١٨٢نيابة العامة رقم ، وملف ال٢٠١١/ ٤٧٢ملف وزارة الداخلية رقم   ٥٣١
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وورد بشـهادة الوفــاة ان الوفــاة  . ، أعلنــت وفــاة أحمـد راشــد الميــرازي٢٠١١مـارس  ١٥فـي يــوم  -١٠٢٨
 .. كانت نتيجة كسر في العمود الفقري والجذع وفقدان كبير في الدم

يــر الطــب الشــرعي الســجحات والكــدمات الموجــودة علــى جبــين المتــوفى والجانــب ويصــف تقر  -١٠٢٩
األيمن من رأسه وأنفه وعظمة الوجن واألذن اليمنى، باإلضافة إلـى غيـاب الشـعر وفـورة الـرأس، مـع 
عدم وجود أية كسور في الجمجمة، كما ُكسرت رقبة المتوفى، مع وجود كدمات وسجحات خلف 

لــى الــذراع األيمــن واليــد اليمنــى وعلــى الجانــب األيســر مــن الصــدر الرقبــة، وكــدمات وســجحات ع
 .وبطول الجانب األيسر من الظهر، مع كسر في كال الساقين

ووفقًا لإلفادات التي تلقتها اللجنة، أفاد أحد أقربـاء المتـوفي أنـه كـان قـد تلقـى مكالمـة فـي تمـام  -١٠٣٠
فــذهب فــي الحــال إلــى مــن صــديق ســمع بوفــاة أحمــد،  ٢٠١١مــارس  ١٥يــوم  ١٣:٤٥الســاعة 

 .مستشفى قوة دفاع البحرين حيث تأكد الخبر له هناك

علـي عطيـة مهـدي شـملول، / ووفقًا لما انتهت اليه تحقيقـات وزارة الداخليـة، فقـد اُتهـم كـل  مـن -١٠٣١
وتمـت احالتهمـا للمحاكمـة الجنائيـة ولقـد ُحكـم علـى علـي عطيـة  علي يوسف الطويل بالقتل العمد

 .٥٣٢ُحكم على علي يوسف باإلعدامبالسجن المؤبد، بينما 

أحمــد راشــد الميــرازي علــى أنــه قتــل عمــد وهــو مــا / ويمكــن تكييــف واقعــة قتــل ضــابط الشــرطة -١٠٣٢
 .انتهت اليه التحقيقات وتمت ادانتهما على ضوء هذا التكييف

  كاشف أحمد منظور): ٣٢(الحالة رقم 

الوفـاة أنهـا ترجـع  كاشف أحمـد منظـور، وورد بشـهادة/ ، أعلنت وفاة٢٠١١مارس  ١٦في يوم  -١٠٣٣
وجــــود   األعضـــاء الداخليــــة ونزيـــف داخلـــي، فضــــال عـــن فــــي الـــرأس والصـــدر، وتلــــف الـــى صـــدمة

 .الساق اليسرى في كسر

ضـابط شـرطة آخـرين،  ١٥ووفقًا إلفادة تلقتها اللجنـة، أن المتـوفي كـان يجـري تفتيشـًا، ضـمن .  -١٠٣٤
امت سـيارة بدهسـه هـو وزميـل على السيارات الموجودة في دوار مجلس التعاون الخليجي، بينما ق

وتوجه والد المتوفى إلى مستشفى قوة دفاع البحرين وتحدث مع الطبيب الـذي أخبـره بـأن ابنـه . له
 .قد قُتل

ووفقــاً لمــا اســفرت عنــه تحقيقــات وزارة الداخليــة التــي هــذه الواقعــة وواقعــة مقتــل الضــابط محمــد  -١٠٣٥
ولقـد اُتهـم سـبعة أشـخاص . ٥٣٤وم، فقد اشترك سبعة أشخاص في هذا الهج٥٣٣فاروق عبد الصمد

                                                            
وقـد . ولقد قـام حمققـو جلنـة التقصـي بزيـارة هـذين الشخصـني يف سـجن القـرين. ٢٠١١/ ١٦٩، وقضية النيابة العامة رقم ٢٠١١/ ٦٦راجع ملف وزارة الداخلية رقم   ٥٣٢

ما تعرضا للتعذيب وأُجـربا علـى التوقيـع علـى اعرتافـات ومهـا معصـوّيب األعـني، ـا ناجتـة عـن املعاملـة الـيت تلقياهـا يف   ادعى كالمها أ كمـا أريـا احملققـني عالمـات ادعيـا بأ
  .التوقيف
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واعتـرف ثالثـة مـن هـؤالء بـأنهم كـانوا فـي السـيارة التـي دهسـت . بالقتل مـع سـبق اإلصـرار والترصـد
المتوفي، ويدعى أحد األشخاص بأنه تم سرقة سالح الضابط بعد دهسه، وادعي شخص آخر بأنـه 

قتــل ضــابط شــرطة انتقامــاً قــد أعلــن عــن عزمــه قتــل ضــباط الشــرطة، بينمــا ادعــى آخــر بأنــه أراد أن ي
  .وعقاباً على وفاة قريب له على يد الشرطة

كاشـف أحمـد منظـور علـى إنهـا قتـل عمـد، وقـد انتهـت / ويتم تكييف واقعـة قتـل ضـابط الشـرطة -١٠٣٦
  .تحقيقات وزارة الداخلية الى حالة سبعة متهمين للمحاكمة الجنائية

  محمد فاروق عبد الصمد): ٣٣(الحالة رقم 
محمــد فــاروق عبــد الصــمد، / ، أعلنــت وفــاة٢٠١١مــارس  ١٦صــباح يــوم  ٨:٣٥ فــي تمــام الســاعة -١٠٣٧

 .وورد بشهادة الوفاة أنها كانت نتيجة تعرضه إلصابة حادة في الرأس ولصدمة نقص حجم الدم
ويذكر تقرير الطب الشرعي أن محمد فاروق عبد الصمد البلوشي توفي بسبب إصابة فـي الـرأس  -١٠٣٨

ولقــد . صــابات وســجحات وكــدمات أخــرى فــي بــاقي الجســمنــتج عنهــا تلــف شــديد فــي المــخ، وإ
 .أظهرت األشعة كسورًا في الفك السفلي والوسط وعظم الفخذ األيمن

ضـابط شــرطة  ١٥ووفقـاً لإلفـادات التــي تلقتهـا اللجنـة، فــإن المتـوفي كــان يجـري تفتيشـًا، ضــمن  -١٠٣٩
مـت ســيارة بدهســه آخـرين، علــى الســيارات الموجـودة فــي دوار مجلــس التعـاون الخليجــي، بينمــا قا

هــو وزميــل لــه، وتلقــى أحــد األقربــاء اتصــاًال مــن وزارة الداخليــة تبلغــه فيهــا بالوفــاة، حيــث تــوفي قبــل 
 .وصوله المستشفى

ولقـــد أجـــرت  وزارة الداخليـــة تحقيقـــات مشـــتركة ضـــمت كـــًال مـــن هـــذه القضـــية وقضـــية الضـــابط   -١٠٤٠
 .٥٣٥كاشف أحمد منظور

فــاروق عبــد الصــمد علــى إنهــا قتــل عمــد، وقــد محمــد / ويــتم تكييــف واقعــة قتــل ضــابط الشــرطة -١٠٤١
 .انتهت تحقيقات وزارة الداخلية إلى إحالة سبعة متهمين للمحاكمة الجنائية

 ً   :وقائع القتل على يد قوات األمن: ثانيا
  ٥٣٦جواد علي كاظم شمالن): ٣٤(الحالة رقم 

                                                                                                                                            
  .٣٣انظر تالياً حالة الوفاة رقم   ٥٣٣

  .٢٠١١/ ١٧٣ملف النيابة العامة رقم   ٥٣٤
  .٣٢راجع  سابقاً حالة الوفاة رقم   ٥٣٥
  .تلقت جلنة التقصي شهادة واحدة  ٥٣٦
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اة أنهـا جـواد علـي كـاظم شـمالن، وورد بشـهادة الوفـ/ ، أعلنـت وفـاة ٢٠١١مـارس  ١٦في يـوم  -١٠٤٢
 .نتيجة االصابة بطلق ناري أصاب البطن وسبب تلفاً بالغاً ألعضاء الجسم بداخلها

وثبــت مــن تقريــر الطــب الشــرعي أن اإلصــابات بالفخــذ األيســر والــبطن تشــير إلــى أن الرصاصــة  -١٠٤٣
 . ُأطلقت من سالح ناري واحد من اتجاه أمامي

أهلــه كالعــادة متجهــاً إلــى مكــان عملــه   ووفقــاً لإلفــادة التــي تلقتهــا اللجنــة، فقــد غــادر جــواد بيــت -١٠٤٤
كضـابط شــرطة بقســم شــرطة الخمـيس، وفــي ذلــك اليــوم، ُأعلنــت حالـة الطــوارئ فــي الــبالد، وتلقــى 

وبينمـا كـان مـن عـادة جـواد أن يتصـل بأهلـه عـدة . جواد أوامر مباشـرة مـن رئيسـه ليرجـع إلـى العمـل
لـم يفعـل ذلـك، فحـاولوا االتصـال بـه  مرات كل يوم من العمل، إال أنهم الحظوا في ذلـك اليـوم أنـه

وبسبب القلق، اتصلوا بقسـم شـرطة الخمـيس، . عدة مرات على هاتفه النقال، ولكن دون استجابة
ثم قام أحد األقرباء الذي كان يعمـل قبـل ذلـك فـي نفـس قسـم الشـرطة . ولكنهم أُبلغوا أنه لم يأتِ 
لالطمئنـان علـى جـواد، ولكنـه أُبلـغ  فـي قسـم شـرطة الخمـيس" الكـاونتر"بإجراء مكالمة أخرى إلـى 

واحــدة لضــابط فــي : وأجــرت األســرة العديــد مــن المكالمــات. أن القســم ال يعــرف شــيًئا عــن مكانــه
جواد  في مهمة خاصة /نفس القسم، ثم تالها أخرى لرئيس قسم الشرطة، وعلموا حينها أن السيد

ت األخـرى، علـم األهـل أن جـواد وال يستطيع اإلجابة على الهاتف، ولكن بعد العديد من التسـؤاال
وفـي عشـية نفـس . قد دخـل فـي شـجار مـع الجـيش، وأنهـم يحتجزونـه وسـيارته حتـى الصـباح التـالي

اليوم، قامت إحدى أقارب جواد باالتصال بقسم شرطة الخميس، فعلمت أن بإمكانها تقديم بالغ 
حـد األقربـاء اآلخــرين عـن فقـدان شـخص فـي اليـوم التـالي، ولكنهـا ذهبــت فـي تلـك الليلـة بصـحبة أ

للسـؤال عـن جـواد، فأُبلغـا أن عليهمـا تقـديم ) ١٧(إلى قسـم شـرطة مدينـة حمـد الواقـع فـي الـدوار 
شــكوى فــي قســم شــرطة المنامــة، ولكــن بعــد جــدال، ُســمح لهمــا بتقــديمها فــي نفــس قســم الشــرطة 

وعـاد القريبـان . اعةالذي كانا فيه نظرًا للظروف األمنية وخطورة قيادة السيارة عليهمـا فـي تلـك السـ
إلى البيت، ودّقت على هاتف جواد النقال، فأخبرها الشخص الذي رد عليها بأنهم قتلوه، ثم وّجه 
إليها تهديدات جنسية، فصرخت وأنهت المكالمة، إال أن الشخص الذي كان على الهـاتف اآلخـر 

. نفـس رقـم الهـاتفواستمرت األسرة في تلقي مكالمـات مـن . عاود االتصال واستمر في مضايقتها
وفـي . وفي أحد المرات، اّدعى المتحدث أنه جواد، لكنهم أصروا أنهم يعرفـون صـوت جـواد جيـداً 

تلك العشية، اتصل زميل وصديق لجواد باألهل وأبلغهم بأنـه قـد سـمع إشـاعات بوفاتـه، وسـاعدهم 
مــارس  ٢٠وفــي يــوم . فــي البحــث عنــه فــي مجمــع الســلمانية الطبــي ومستشــفى قــوة دفــاع البحــرين

، تلقت األسرة أخبارًا من أحد األقرباء البعيد في النسب كـان قـد زار المشـرحة فـي مجمـع ٢٠١١
صـباح اليـوم التـالي، ُأعيـد  ١١:٠٠وفـي السـاعة . السلمانية، وأكد أنه قد رأى جثمـان جـواد هنـاك
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بطن ولقـد ذكـرت شـهادة الوفـاة أن سـبب الوفـاة هـو طلـق مـن سـالح نـاري بـال. جثمان جواد لألهل
ولـم تسـتلم أسـرته سـيارته وال هاتفيـه النقـاَلين، . نتج عنه تلف في األعضاء الداخليـة ونزيـف داخلـي

ولكـنهم يقـرون أنهـم لـم يجـدوا تعاونـاً مـن قسـم شـرطة . وليس لديهم أي معلومات أخرى عن وفاتـه
 .الخميس وال من وزارة الداخلية لمساعدتهم في معرفة معلومات تتصل بظروف وفاته

اســـتجوبت النيابـــة العســـكرية ســـتة مـــن أفـــراد الجـــيش، واثنـــين مـــن المســـعفين، وأفـــراًدا مـــن  ولقـــد -١٠٤٥
الشرطة، وأظهرت التحقيقات أن المتـوفي كـان عنـد أحـد المتـاريس التـي تمركـزت فيهـا وحـدة تابعـة 
لقــوة دفــاع البحــرين، حيــث كــان الغــرض منهــا إيقــاف عمليــات الخــروج والــدخول مــن وإلــى منطقــة 

واقتربت سيارتان، فُوّجهت إليهما األوامـر بـالرجوع، فعـادت واحـدة، . الوضع القائمالسهيلة بسبب 
أمـــا األخـــرى فقـــد زادت مـــن ســـرعتها واصـــطدمت بـــالمتراس، ثـــم توجهـــت ناحيـــة الوحـــدة، فـــأمرت 
الوحدة األفراد الذين يقودون مركبة الجيش بإطالق رصاصة لإلنذار، ثم تالها تصويب على مقدمـة 

وفـتح جنـود الجـيش السـيارة . واإلطـارات، فـأوقف ذلـك السـيارة وأصـاب السـائق السيارة المتقدمـة
، حيـث دخلـت الجسـم مـن 50.فوجدوا أن السـائق قـد أصـيب إصـابة بالغـة برصاصـة بـراوننج عيـار

وأثبـــت تقريـــر الخبيـــر أن الرصاصـــة ُأطلقـــت علـــى جســـم . أعلـــى الركبـــة وخرجـــت مـــن أســـفل الـــبطن
ارها تغيــر بعــد االصــطدام بجســم الســيارة واإلطــارات لتــدخل الســيارة ولــيس علــى الضــحية، وأن مســ

واستجوبت قوة دفاع البحرين أيضـًا المسـعفين الـذين تـم إرسـالهم إلـى الموقـع، . في جسم الضحية
ـــدوا نفـــس القصـــة التـــي رواهـــا أفـــراد قـــوة دفـــاع البحـــرين ـــاك اســـتجواب . فأي ـــه كـــان هن ـــدو أن وال يب

ات النيابة العسكرية إلى أن أفراد قوة دفاع البحرين ومن ثم، فقد أسفرت تحقيق. ألشخاص آخرين
 .قد التزموا بالقوانين واللوائح المعمول بها، وأنه ليس هناك أي أساس لتوجيه التهم

 ً   :وقائع القتل المنسوبة لمجھولين: ثالثا
 عزيز جمعة علي عياد): ٣٥(الحالة رقم 

يـاد، حيـث ذكـرت شـهادة الوفـاة أن عزيز علي جمعة ع/ مارس، ُأعلنت وفاة المالزم ١٧في يوم  -١٠٤٦
  .السبب هو أزمة قلبية

، أبلغت عائلة عزيز علي جمعة باستالم ٢٠١١مارس  ٢٤ولقد ورد معلومات للجنة أنه في يوم  -١٠٤٧
ولقــد كــان ســبب الوفــاة هــو إصــابات ناجمــة عــن اعتــداء . جثمانــة مــن مستشــفى قــوة دفــاع البحــرين

بما فـي (وجود آثار على يديه وصدره وبطنه وعلى الرغم من . جسدي في ظروف مجهولة وغامضة
وفقــا . ، أشــارت مستشــفى قــوة دفــاع البحــرين إلــى أنــه تــوفي بســبب نوبــة قلبيــة)ذلــك وجــود ثقــب

صـباح  ٠١:٣٠لإلفادات التي قدمت إلى اللجنة، اتصلت إحدى أقربائه بـه هاتفيـا حـوالى السـاعة 
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تـتمكن مـن تحقيـق أي إتصـال بـه ، إال إنها لـم ٠٣:٠٠، ثم حوالي الساعة ٢٠١١مارس  ١٦يوم 
فاتصلت بزميله، الذي ذكر أن المتوفى مشـغوًال، وبـأن كـل شـيء علـى مـا يـرام وأنهـم سـيخبروه بـأن 

، ٢٣:٣٠مــارس، حــوالي الســاعة  ٢٤وفــي . يتصــل بهــا بمجــرد االنتهــاء مــن العمــل الــذي يقــوم بــه
أن يــأتوا الســتالم  اتصــل شــخص بــالمنزل ليقــول لهــم إن المتــوفى قــد فــارق الحيــاة، وطلــب مــنهم

مـــارس، رأت األســـرة مـــا كـــان يبـــدو كأنـــه آثـــار للصـــعق  ٢٥وعنـــدما اســـتلموا جثمانـــه فـــي . جثمانـــة
  .بالكهرباء ووجود آثار اصابية على يديه وفي البطن والصدر

، ال تسـتطيع اللجنـة تحديـد مـا إذا كانـت هنـاك  وألن الظروف الحقيقية المحيطة بالوفاة مجهولة -١٠٤٨
ت من عدمه، كما ال تستطيع أن تنسـب حـادث الوفـاة هـذا إلـى جهـة بعينهـا أو قوة مفرطة استخدم

 .مجموعة من المدنيين

  
 ً   حاالت وفاة خارج نطاق االختصاص الزماني للجنة التقصي:  سادسا
حالة وفاة واقعة خارج نطاق االختصاص الزماني للجنة، إال أن اللجنة وضعتها موضـع  ١١هناك  -١٠٤٩

 .االعتبار

  ٥٣٧زينب علي أحمد): ٣٦(الحالة رقم 

ــوم  ١٧:٣٠فــي تمــام الســاعة  -١٠٥٠ ، ُأعلنــت وفــاة زينــب علــي أحمــد، و يُــذكر أن ٢٠١١يونيــو  ٢ي
سبب الوفاة هو انخفاض حاد في الـدورة الدمويـة والتـنفس، حيـث كانـت المتوفـاة تعـاني مـن مـرض 

 .الربو

 ٤:٣٠اعة ، حـــوالي الســـ٢٠١١يونيـــو  ٢ووفقـــاً لإلفـــادات التـــي تلقتهـــا اللجنـــة، فإنـــه فـــي يـــوم  -١٠٥١
. عصرًا، بدأت الشرطة في إطالق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابـل الصـوتية فـي منطقـة سـنابس

ولقد كانت الضـحية واقفـة خـارج بيتهـا تخبـر أحـد أقاربهـا بالـدخول للبيـت فـي الوقـت الـذي كانـت 
المتوفـــاة  ولقـــد أفـــاد أحـــد األقربـــاء أن. فيـــه القنابـــل المســـيلة تقـــذف بكثـــرة فـــي المنطقـــة المحيطـــة

 ٢٥استنشـــقت الغـــاز وســـقطت مغشـــياً عليهـــا، وتـــم اســـتدعاء ســـيارة إســـعاف، حيـــث وصـــلت بعـــد 
وأفاد قريب آخر بأنه اصطحب المتوفـاة إلـى مجمـع السـلمانية الطبـي فـي سـيارة اإلسـعاف، . دقيقة

ـــد ســـيارة  ـــيش، حيـــث تعرضـــوا لألســـئلة وللســـب، وقـــال أن قائ ـــأخروا بســـبب نقـــاط التفت ولكـــنهم ت
ولقد كـان السـائق يسـاعدها علـى التـنفس، . تعرض للسؤال، حيث تكرر ذلك في نقطتيناإلسعاف 

                                                            
  .تلقت اللجنة إفادة واحدة  ٥٣٧
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ــه . إال أنــه فــي أمــاكن التفتــيش كانــت الســيارة تتوقــف ويــتم أيضــاً ســؤال المســعف وذكــر القريــب أن
 .تعرض للمضايقات أيضاً أمام المجمع الطبي

  ٥٣٨سلمان عيسى أبو إدريس): ٣٧(الحالة رقم 

، ُأعلنت وفاة سلمان عيسـى أبـو إدريـس ويُـذكر أن ٢٠١١يونيو  ٣يوم  ١:٣٢في تمام الساعة  -١٠٥٢
 .سبب الوفاة هو أزمة قلبية نتيجة ارتفاع ضغط الدم، ولقد كان المتوفى يعاني من مرض السكري

ووفقًا لإلفادات التي تلقتهـا اللجنـة، كـان المتـوفى يقـود سـيارته متجهـاً إلـى بيـت أختـه فـي منطقـة  -١٠٥٣
ولقد كان علـى مـرآة سـيارته . ٢٠١١مارس  ١٣قفته الشرطة في الغفول يوم السلمانية عندما استو 

صورة لحسن نصـراهللا، فسـحبته الشـرطة خـارج السـيارة وازداد غضـبهم ) ١٩٩٨موديل (الكابريس 
ثــم تلّقــى . عنــدما رأوا الصــورة، فأســقطوه علــى األرض وضــربوه قبــل أن يأخــذوه إلــى مكــان مجهــول

ة مـــن ممرضـــة فـــي مستشـــفى النعـــيم كانـــت علـــى معرفـــة باألســـرة أقـــارب المتـــوفى بعـــد ذلـــك مكالمـــ
ولقد تحدث قريب آخر مـع المتـوفى فأبلغـه أن الشـرطة . وأبلغتهم بأن المتوفى موجود بالمستشفى

ثــم نُقــل المتــوفى بعــد . دينــار بحرينــي ٥٠٠دمــرت الســيارة وســرقت حافظــة نقــوده، والتــي كــان بهــا 
، فأتى قريب له لزيارتـه هنـاك والحـظ بأنـه ٢٠١١مارس  ١٤ذلك إلى مجمع السلمانية الطبي يوم 

وبعـد . لم يتلـق عالجـًا إلصـاباته، فحـاول أخـذ المتـوفى مـن المستشـفى إال أنـه لـم ُيسـمح لـه بـذلك
مرور بعض الوقت، غيـر المعـروف تحديـدًا، تـم إبـالغ أسـرة المتـوفى أنـه احتـاج إلـى عمليـة جراحيـة 

وعلـم قريـب المتـوفى بخبـر الوفـاة . قـل إلـى العنايـة المركـزةوبعـد تلـك الجراحـة، نُ . لتطبيب إصـاباته
، حيـث ٢٠١١يونيـو  ٣عبر البريـد اإلليكترونـي، ثـم توجـه إلـى مشـرحة مركـز السـلمانية الطبـي يـوم 

ولقد ذُكر أن سبب الوفاة هـو أزمـة قلبيـة، ولـم تُقـدم لألسـرة أيـة تقـارير أخـرى . أخبروه هناك بالوفاة
ولقد أفاد القريب بأن المتوفى كان يعاني من سوء حالتـه الصـحية . بيةتتحدث عن سبب األزمة القل

 .قبل تعرضه لهجوم الشرطة عليه

 السيد عدنان السيد حسن الموسوي): ٣٨(الحالة رقم 

 .يونيو، ُأعلنت وفاة السيد عدنان السيد حسن ٢٣في يوم  -١٠٥٤

ق الغــاز المســـيل وتلقــت اللجنــة معلومــات مفادهــا أن المتــوفي ربمـــا يكــون قــد تعــرض الستنشــا -١٠٥٥
 .للدموع في منطقة الدراز

  زينب حسن أحمد جمعة): ٣٩(الحالة رقم 

                                                            
  .ت جلنة التقصي إفادة واحدةتلق  ٥٣٨
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، ُأعلنــت وفــاة زينــب حســن أحمــد جمعــة ٢٠١١يوليــو  ١٥مســاء يــوم  ٦:٣٠فــي تمــام الســاعة  -١٠٥٦
ولم  تحدد شهادة الوفاة سبب الوفاة إال أن بعض التقارير الطبية أادت بأن سبب الوفاة يرجـع الـى 

 .أزمة قلبية

 .يشر تقرير الطب الشرعي إلى أية إصابات أو عالمات ظاهرية أو أثار الستنشاق الغازولم  -١٠٥٧

،  ٢٠١١يوليــو  ١٥يــوم  ١٧:٤٥ووفقــا لإلفــادات التــي تلقتهــا اللجنــة، فإنــه فــي حــوالي الســاعة  -١٠٥٨
كانــت هنــاك مواجهــات فــي منطقــة ســترة بــين قــوات األمــن والمحتجــين بــالقرب مــن منــزل المتوفــاة، 

عبوات مسيلة للدموع، وكانت المتوفاة في غرفتها بينما تسرب الغاز من خـالل  حيث أُلقيت ثالث
ــدني  تحديــدًا، شــلل (فتحــات تهويــة جهــاز التكييــف ولــم تســتطع التحــرك بســبب إصــابتها بعجــز ب

، فأتى أحد األقرباء وحملها خارج الغرفة، واتصل بمجمع السـلمانية الطبـي )نصف الجسم السفلي
ُأخبر أنــه ال يوجــد إال ثــالث ســيارات إســعاف فــي ذلــك الوقــت وأن عليــه إلرســال ســيارة إســعاف، فــ

. دقيقة، فعاود االتصال أربع مرات، ولكنه ُأخبـر أنـه ال توجـد سـيارة متاحـة ٢٠إعادة االتصال بعد 
مساًء، اتصل شخص من المجمع الطبي وقال أن هناك سيارة إسـعاف آتيـة  ٧:٣٠وحوالي الساعة 

، وفي حينها أخبر الفريق الطبـي األسـرة أنهـا قـد ١٩:٥٠لي الساعة في الطريق، حيث وصلت حوا
 .فارقت الحياة

    ٥٣٩عيسى أحمد الطويل): ٤٠(الحالة رقم 

 عيسى أحمد الطويل / ، ُأعلنت وفاة٢٠١١يوليو  ٣١في يوم  -١٠٥٩

ووفقًا للمعلومات التـي وردت للجنـة فـإن الوفـاة نتيجـة االختنـاق بسـبب استنشـاق الغـاز المسـيل  -١٠٦٠
 .لذي أطلقته قوات مكافحة الشغب في منطقة سترةللدموع ا

 ٥٤٠السيد جواد أحمد هاشم المرهون) ٤١(الحالة رقم 

ســـبتمبر  ١٤يـــوم  ١٨:٤٥أعلنـــت وفـــاة الســـيد الســـيد جـــواد أحمـــد هاشـــم المرهـــون الســـاعة  -١٠٦١
. ، وورد بشــهادة الوفــاة أن ســبب الوفــاة هــو أزمــة صــدرية حــادة نتيجــة لفقــر الــدم المنجلــي٢٠١١

 .هادة أيًضا إلى أن المتوفى كان يعاني من التهاب رئويوأشارت الش

، كانــت ٢١:٤٥حــوالي الســاعة  ٢٠١١ســبتمبر  ١٠تلقــت اللجنــة معلومــات تفيــد أنــه بتــاريخ  -١٠٦٢
. فدخل الغـاز المسـيل للـدموع إلـى منزلـه ثـم إلـى غرفـة نومـه. هناك احتجاجات حول منزل المتوفى

                                                            
  .مل تتلق جلنة التقصي أية إفادة  ٥٣٩
  .قدمت إفادتان إىل اللجنة  ٥٤٠
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فنقلــوه إلــى . ن يعــاني مــن آالم فــي الــرأس والصــدروذكــر أقاربــه أنــه بــدأ فــي الشــعور باالختنــاق وكــا
، ٢٠١١ســـبتمبر  ١٣وبتـــاريخ . الطـــابق الثـــاني حيـــث بـــدأ فـــي الصـــراخ قـــائًال إنـــه يريـــد أن يتـــنفس

استدعت أسرته سيارة إسعاف بعد أن أضحى غير قادر على التنفس ويعـاني مـن آالم، ولكنـه تُـوفي 
 .فى أنه لم يكن يعاني من فقر الدم المنجليوذكر أقارب المتو . في المستشفى في اليوم التالي

 ٥٤١جعفر لطف اهللا) ٤٢(الحالة رقم 

 . ٢٠١١سبتمبر  ٣٠أعلنت وفاة جعفر لطف اهللا في  -١٠٦٣

قدم مركز البحرين لحقوق اإلنسان معلومات إلى اللجنة تشير إلى أن المتوفى لقي حتفـه اختناقـا  -١٠٦٤
وكــان المتــوفى، . أبــو صــيبع ب فــيبعـد استنشــاقه غــاز مســيل للــدموع أطلقتــه شــرطة مكافحـة الشــغ

ــه مركــز البحــرين لحقــوق اإلنســان، يعــاني مــن إعاقــة جســدية، أي الشــلل النصــفي  وفقــا لمــا أفــاد ب
 .تحديًدا

 ٥٤٢أحمد جابر القطان) ٤٣(الحالة رقم 

وورد بشهادة الوفـاة أن سـبب الوفـاة هـو . ٢٠١١أكتوبر  ٦أعلنت وفاة أحمد جابر القطان في  -١٠٦٥
رة ناريــة فــي منطقــة الصــدر، ممــا أدى إلــى دخــول كريــات الشــوزن إلــى قلبــه إصــابات ناتجــة عــن أعيــ

 .ورئتيه

وأفـــادت وزارة الداخليـــة بعـــدم وجـــود شـــرطة فـــي المنطقـــة وقـــت وقـــوع الحـــادث، وأن القـــذائف  -١٠٦٦
 .المستخدمة ليست من النوع الذي تستخدمه شرطة مكافحة الشغب

 ٥٤٣الشيخ علي جواد) ٤٤(الحالة رقم 

وذكــرت شــهادة الوفــاة أن . ٢٠١١أغســطس  ٣١الشــيخ صــباح يــوم  أعلنــت وفــاة علــى جــواد -١٠٦٧
 .سبب الوفاة هو كسر في العمود الفقري ونزيف داخلي وصدمة

وذكر تقرير الطب الشرعي أن إصابات المتوفى تتفق مع نوعية اإلصابات التي تحدثها قنبلة غاز  -١٠٦٨
اإلصـابات كانـت تتفـق  وخلص التقريـر إلـى أن. مسيل للدموع لم تنفجر وأطلقت من مسافة قصيرة

 .مع ذلك النوع من الحوادث ال مجرد حوادث الضرب

                                                            
  . مل تقدم إىل اللجنة أي إفادات ٥٤١
  . زار حمققو اللجنة جممع السلمانية الطيب وحضروا أثناء إجراء فحوصات الطب الشرعي. مل تقدم أي إفادات إىل اللجنة ٥٤٢
  .للجنةقدمت سبع إفادات إىل ا  ٥٤٣
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وفقـا . ٥٤٤وقد أجرت وزارة الداخلية تشريًحا للجثـة وعلـى أساسـه أعـدت تقريـر صـفة تشـريحية -١٠٦٩
، والتــي )صــدمة حــادة(لتقريــر وزارة الداخليــة، تــوفي المتــوفى نتيجــة لضــربة قويــة فــي الظهــر والعنــق 

ويشــير التقريـــر إلــى أن اآلثـــار الموجــودة علـــى عنـــق . فـــي المـــخ أســفرت عـــن تكــوين تجلـــط دمــوي
المتوفى ال تتفق مع ما يحدثه التعرض لإلصابة بقنبلة غاز مسيل للدموع أو رصاص مطاطي، حيـث  

وأشـار تقريـر وزارة الداخليـة أيًضـا إلـى . كانت اآلثار كبيرة جًدا وتشـير إلـى أنـه أصـيب بجسـم أكبـر
 .الغاز المسيل للدموععدم وجود دليل على استنشاق 

يـوم عطلـة  ٠٨:٣٠وقد تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن المتوفى ذهـب للصـالة حـوالي السـاعة  -١٠٧٠
وذكــر . ، حيــث بـدأ فـي االحتجــاج مـع عــدد آخـر مــن األشـخاص١ثـم توجــه إلـى شــارع رقـم . العيـد

حـوالي شهود عيان أنهم شاهدوا ضـابط شـرطة يطـل مـن فـي النافـذة العلويـة مـن الجيـب، علـى بعـد 
طاردت السيارة المحتجين فركضـوا فـي مختلـف . متر وكان يحمل بندقية غاز مسّيل للدموع ١٠٠

وذكــر شــهود أنهــم ســمعوا ثــالث . االتجاهــات، وأصــيب شــخص واحــد بقنبلــة غــاز مســيل للــدموع
وذكـر شـاهد آخـر كـان فـي مقبـرة . طلقات ويعتقدون أن واحدة من هذه الطلقـات أصـابت المتـوفى

رأى صبًيا تطارده سـيارة جيـب تابعـة للشـرطة مـع وجـود ضـابط شـرطة يطـل مـن النافـذة  مجاورة، أنه
ثـم نقـل المتـوفى إلـى . ثم غابت عن بصر الشاهد وسمع صوت إطالق أعيرة ناريـة. العلوية للسيارة

 .مستشفى سترة، فرفض المستشفى عالجه، وتوفي في وقت الحق

نطقــة فـي وقـت إطــالق النـار، وكانـت وزارة الداخليــة وافـادت وزارة الداخليـة بعـدم وجــود شـرطة فـي الم -١٠٧١
وقـد عرضـت وزارة الداخليـة مكافـأة قـدرها . تتعامل مع إطالق النار على أنه حادثة تتطلب تحقيقا جنائيًـا

 .ولكن لم ُيحرز أي تقدم في الحالة. دينار بحريني مقابل أي معلومات تتعلق بالوفاة ١٠٠٠٠

  ٥٤٥فرحان محمد عبد الحسن): ٤٥(الحالة رقم 

 .وكان عمره آنذاك ست سنوات. ٢٠١١أبريل  ٣٠أعلنت وفاة محمد عبد الحسن فرحان بتاريخ  -١٠٧٢

قدم مركز البحرين لحقوق اإلنسان معلومات إلى اللجنة تشير إلى أن المتـوفى مـات اختناقـا بعـد  -١٠٧٣
 .استنشاق غاز مسيل للدموع أطلقته شرطة مكافحة الشغب خارج منزله في منطقة سترة

 ٥٤٦عزيزة حسن خميس): ٤٦(رقم  الحالة

                                                            
  .كان حمققو اللجنة وخرباء الطب الشرعي حاضرين خالل فحص اجلثة وكتبوا تقريرًا مستقالً  ٥٤٤
  . مل تقدم إفادات للجنة ٥٤٥
  . قدمت إفادة واحدة للجنة ٥٤٦
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وذكـرت شـهادة الوفـاة أن سـبب الوفـاة . ٢٠١١أبريل  ١٦أعلنت وفاة عزيزة حسن خميس في  -١٠٧٤
 .هو توقف القلب والتنفس

دخلـــت قـــوات األمـــن منـــزل أســـرة  ٢٠١١أبريـــل  ١٦تلقـــت اللجنـــة معلومـــات تفيـــد أنـــه بتـــاريخ  -١٠٧٥
بحثـون عـن ابـن جـارة المتوفـاة الـذي  المتوفاة محطمة باب المنزل مع حصاره، حيث كـان أفرادهـا ي

كان قد قفز منذ خمس دقائق فوق سور الجيران إلى منزل أسرة المتوفاة محاوال الفرار من القـبض 
. وجــدت قــوات األمــن ابــن الجــارة المتوفــاة تحــت الســرير وبــدأوا فــي ركلــه وضــربه بــالهراوات. عليــه

رأت المتوفــاة هــذه . ت االختنــاقكمــا أمســكوا بشــقيق المتوفــاة مــن عنقــه حتــى بــدت عليــه عالمــا
اإلســاءة البدنيــة وســمعت اإلهانــات الموجهــة إلــى أســرتها مــن قــوات األمــن، فســبب لهــا ذلــك تــوتًرا 

نـوفمبر  ٤وذكر التقريـر الطبـي المـؤرخ فـي . وبدأ لونها في االصفرار وتوفيت بعد ذلك بقليل. بالًغا
األول وكانــت تحتــاج إلــى العــالج أن المتوفــاة كانــت تعــاني مــن مــرض الســكري مــن النــوع  ٢٠١٠

وقد أدت هـذه الحالـة إلـى إصـابتها بضـعف شـديد وعـدم قـدرتها علـى تحمـل الضـغوط . باإلنسولين
  .النفسية

  استخدام األجهزة الحكومية للقوة -المبحث الثاني 
  ملخص الوقائع: أوالً 

كت فــي يتنــاول هــذا  المبحــث عــرض عــام لسياســات وممارســات األجهــزة  الحكوميــة التــي شــار  -١٠٧٦
األحـــداث، ومـــا إذا كانـــت هـــذه األجهـــزة قـــد أوفـــت  باإللتزامـــات القانونيـــة الواجبـــة علـــى حكومـــة 

 .البحرين بشأن استخدام أجهزة إنفاذ القانون للقوة

تولــت أربعــة مــن األجهــزة الحكوميــة البحرينيــة عمليــات إنفــاذ القــانون و بعــض العمليــات األمنيــة  -١٠٧٧
وهــي . واألحــداث الالحقــة ذات الصــلة ٢٠١١ومــارس  األخــرى فــي البحــرين خــالل شــهري فبرايــر

  ٥٤٧.وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز األمن الوطني

                                                            
السـاري خـالل أحـداث فربايـر ومـارس  استعراض اإلطـار القـانوي: فيما يتعلق بتشكيل ومهمة كل من هذه األجهزة، انظر الفصل الثالث من هذا التقرير، حتت عنوان ٥٤٧ 

، مت نشر وحدات من قوات درع اجلزيرة التابعـة جمللـس التعـاون اخلليجـي للقيـام مبهـام ٢٠١١مارس  ١٤إضافة إىل ذلك، ابتداًء من . ، واألجهزة احلكومية املسئولة٢٠١١
ــ. حمــددة يف أحنــاء خمتلفــة مــن البحــرين مشــاركة قــوات خارجيــة : ا انتهاكــات حلقــوق اإلنســان، أنظــر الفصــل التاســع بعنــوانويف شــأن دور هــذه القــوات ومــا زعــم عــن ارتكا

ويف ذلك الفصل، متت اإلشـارة إىل إنـه بـالرغم مـن املـزاعم الـيت وردت يف إجهـزة اإلعـالم اإلخباريـة بارتكـاب وحـدات . ٢٠١١وجهات خارجية يف أحداث فرباير ومارس 
اون اخلليجي اليت نشرت يف البحرين انتهاكات واسعة النطـاق حلقـوق اإلنسـان، فـإن اللجنـة البحرينيـة املسـتقلة لتقصـي احلقـائق مل من  قوات درع اجلزيرة التابعة جمللس التع

عمليــات ويشــار إىل أن قــوات درع اجلزيــرة التابعــة جمللــس التعــاون اخلليجــي مل تشــارك يف أيــة . تتلــق ســوى إدعــاء واحــد بارتكــاب هــذه القــوات انتهاكــات حلقــوق اإلنســان
حيث احنصر دور هذه القوات يف تأمني بعـض املواقـع احليويـة . ملكافحة الشغب، كما مل تشتبك مع أي مدنيني أو تدخل يف مواجهات معهم خالل وجودها يف البحرين

 .   وكانت مستعدة للمساعدة يف الدفاع عن البحرين يف وجه أي تدخل أجنيب مسلح  حمتمل
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ووفًقا لما تم وصفه فـي السـرد الزمنـي لألحـداث التـي وقعـت فـي البحـرين فـي الفصـل الرابـع مـن  -١٠٧٨
ة بإصــالحات دســتورية مظــاهرات مطالبــ  ٢٠١١فبرايــر  ١٤، فقــد انــدلعت بتــاريخ ٥٤٨هــذا التقريــر

إال أن تلـك التظــاهرات قــد تطــورت .  وسياسـية واقتصــادية واجتماعيــة فــي أنحـاء كثيــرة مــن البحــرين
بســرعة لتتحــول إلــى حركــة احتجــاج  جماعيــة شــارك فيهــا، فــي بعــض األوقات،عشــرات اآلالف مــن 

، نظمت )اللؤلؤةدوار ( وبينما كان مركز هذه المظاهرات هو دوار مجلس التعاون الخليجي. الناس
احتجاجــات فــي منــاطق كثيــرة فــي العاصــمة المنامــة، مثــل مرفــأ البحــرين المــالي ومجمــع  الســلمانية 

وعلــى طريــق الملــك فيصــل الســريع وعلــى طــول طريــق الشــيخ خليفــة بــن ســلمان، وعلــى  ٥٤٩الطبــي
 كمـا نظمـت احتجاجـات فـي مـدن وقـرى كثيـرة خـارج المنامـة، كـان. مقربة من مقـر مجلـس الـوزراء

  .بعضها في شكل مسيرات أو تجمعات اتجهت نحو دوار مجلس التعاون الخليجي

لم تكن أي مـن المظـاهرات التـي خرجـت فـي تلـك الفتـرة  والتـي تناولتهـا اللجنـة فـي تحقيقاتهـا،  -١٠٧٩
بشــأن  ١٩٧٣لســنة  ) ١٨(مصــرًحا  بهــا مــن قبــل الســلطات المختصــة وفقــا للمرســوم بقــانون رقــم 

  .كب والتجمعاتاالجتماعات العامة والموا 

، وقعت مصادمات بين سـكان األحيـاء مـن الشـيعة والسـنة، ر  ٢٠١١وخالل فترة فبراير ومارس  -١٠٨٠
مـارس  ١٣كما تم تسجيل حوادث عنف في الحرم الجامعي لجامعة البحرين بمنطقة الصـخير فـي 

كمــا ســجلت أعمــال عنــف واعتــداء ضــد عشــرات العمــال المغتــربين ومعظمهــم مــن أصــل . ٢٠١١
إضافة إلـى ذلـك، ومـع تـدهور الوضـع األمنـي العـام فـي البحـرين، أقـام سـكان كثيـر . ويجنوب آسي

.  من األحياء نقاط تفتيش أهلية وحـواجز علـى الطـرق لتفتـيش السـيارات واألفـراد فـي هـذه المنـاطق
  .حيث وقعت حوادث عنف كثيرة في نقاط التفتيش تلك

عمليتـين إلخـالء دوار مجلـس التعـاون  وقد نفـذت أجهـزة أمنيـة ومسـلحة تابعـة لحكومـة البحـرين -١٠٨١
مـــارس  ١٦والثانيـــة فـــي . ٢٠١١فبرايـــر  ١٧المتظـــاهرين، كانـــت أوالهمـــا فـــي  الخليجـــي مـــن

٢٠١١..  

  :ادعاءات باستخدام القوة من جانب وحدات من وزارة الداخلية

                                                            
  .٢٠١١مارس /ألحداث اليت وقعت يف البحرين يف فربايرأنظر الفصل الرابع سرد ا ٥٤٨ 

 الفصل اخلامس، األحداث يف جممع السليمانية الطيب: أنظر  ٥٤٩ 
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تعـــد قـــوات األمـــن العـــام، التابعـــة لـــوزارة الداخليـــة هـــي القـــوة المســـلحة األساســـية المنـــاط بهـــا   -١٠٨٢
وتعمــل هــذه القــوات . ٥٥٠المســئولية األولــى فــي الحفــاظ علــى النظــام والســلم واألمــن فــي البحــرين
  .تحت رئاسة قائد قوات األمن العام،  وهو المسئول أمام وزير الداخلية

، كانــت قــوات األمــن العــام هــي الجهــاز الحكــومي األكثــر ٢٠١١مــارس /خــالل أحــداث فبرايــر -١٠٨٣
وتوخيـا . ين وفي التصدي لحوادث العنف التي قام بها األفـراداشتراكا في المواجهات مع المتظاهر 

تشــمل الفئــة : للوضــوح، ســوف تقســم العمليــات التــي نفــذتها قــوات األمــن العــام إلــى ثــالث فئــات
. ٢٠١١مـــارس  ١٦فبرايـــر،  ١٧عمليتـــي إإخـــالء دوار مجلـــس التعـــاون الخليجـــي يـــومي : األولـــى

أمـا الفئـة . التي نفذت في أنحاء مختلفـة مـن البحـرين وتتعلق الفئة الثانية بعمليات مكافحة الشغب
الثالثة فتشمل تزويد نقاط التفتيش األمنية والعمليات بالجند في كثير من أنحاء البحرين إثر إعـالن 

  .٢٠١١مارس  ١٥حالة السالمة الوطنية في 

  : عمليات إخالء دوار مجلس التعاون الخليجي
س التعــاون الخليجــي فــي الســاعة الثالثــة مــن صــباح يــوم بــدأت العمليــة األولــى إلخــالء دوار مجلــ -١٠٨٤

، حيث تم نشـر أربـع كتائـب مـن قـوات األمـن العـام خـالل العمليـة وشـارك فيهـا ٢٠١١فبراير  ١٧
وشاركت ثالث من هذه الكتائب بشكل مباشر في عملية اإلخالء، بينما وفرت . نحو ألف شخص

الوحـــدات مـــن قـــوات األمـــن العـــام مســـلحة  وكانـــت هـــذه. الرابعـــة حمايـــة خلفيـــة للقـــوات المتقدمـــة
ولم ترد أي تقارير عن . بالهراوات والدروع وبنادق الشوزن والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية

. اســتخدام بنـــادق قتاليـــة أو  مسدســـات مـــن جانـــب أفـــراد قـــوات األمـــن العـــام خـــالل هـــذه العمليـــة
تحســـبا لطلـــب قـــوات األمـــن العـــام  وكانـــت قـــوة دفـــاع البحـــرين فـــي حالـــة تأهـــب خـــالل العمليـــة

وأشــارت تحقيقــات وزارة الداخليــة إلــى أن أفــرادا . المسـاعدة، ولكنهــا لــم تشــارك فــي تنفيــذ العمليـة
يرتدون زيا غير عسكري، خاصة من جهـاز األمـن الـوطني، كـانوا حاضـرين أثنـاء العمليـة، لكـنهم لـم 

تظـــاهرين فــي دوار مجلــس التعـــاون وكــان العــدد اإلجمــالي للم. يســتخدموا القــوة ضــد المتظـــاهرين
  .شخًصا تقريًبا ١٥٠٠و ١٢٠٠الخليجي بين 

في بداية العملية، استخدم ضابط كبير في وزارة الداخلية مكبًرا للصـوت وطلـب مـن المتظـاهرين  -١٠٨٥
فغادر كثير من المتظـاهرين المنطقـة . المعتصمين في دوار مجلس التعاون الخليجي إخالء المنطقة

ثم أطلقت قوات األمن العـام عـددًا مـن مقـذوفات الغـاز المسـيل للـدموع لتفريـق . بينما بقي آخرون
بــاقي المتظــاهرين ثــم نزلــت مــن منصــة الممــر العلــوي  القريــب مــن  دوار مجلــس التعــاون الخليجــي 
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ونتيجة لهـذه العمليـة، مـات أربعـة متظـاهرين إثـر إصـابتهم بجـروح ناتجـة . واشتبكت مع المتظاهرين
 .٥٥١ق الشوزن، كما أصيب ما يقرب من خمسين متظاهرًا أخر بجروحعن  مقذوفات بناد

وقــد أســفرت التحقيقــات التــي أجريــت بمعرفــة وزارة الداخليــة أن الضــحايا األربــع الــذين أصــيبوا  -١٠٨٦
بجــروح  أودت بحيــاتهم خــالل عمليــة اإلخــالء األولــى، كــانوا قــد اشــتركوا فــي الهجــوم أو االعتــداء 

وفــي هــذا الصــدد،  ٥٥٢.ق الشــوزن اســتخدمت دفاعــا عــن الــنفسعلــى أفــراد مــن الشــرطة، وأن بنــاد
أشــارت وزارة الداخليــة إلــى أن عــدًدا مــن المتظــاهرين اعتــدوا علــى ضــباط مــن الشــرطة مســتخدمين 

ونتيجــة لــذلك، أصــيب . صــخورًا وعصــًيا وقضــبانًا حديديــة وســيوًفا وســكاكين وأدوات حــادة أخــرى
لفـة مـن الجـروح بمـا فيهـا الجـروح القطعيـة الجسـيمة أكثر من أربعين ضابطًا من الشـرطة بـأنواع مخت

وكذلك، ادعت وزارة الداخلية أن عمليات التفتيش التي تلت هذه العملية . في األطراف واألصابع
إال أن أفـراد الشـرطة لـم . في دوار مجلس التعـاون الخليجـي كشـفت وجـود عـدد مـن  المسدسـات

فـــادت وزارة الداخليـــة اللجنـــة بـــأن عـــددًا مـــن وكـــذلك، أ. يصـــابوا بجـــروح ناتجـــة عـــن طلقـــات ناريـــة
 .المتظاهرين حاولوا دهس أفراد من الشرطة بسياراتهم

وقــد ورد فــي اإلفــادات التــي قــدمها أســر الضــحايا وأصــدقاؤهم والتقــارير التــي قــدمتها الجمعيــات  -١٠٨٧
مــن السياســية، ومنهــا جمعيــة الوفــاق الــوطني اإلســالمية إلــى اللجنــة، ادعــاءات مفادهــا أن قــوات األ

العام استخدمت القوة المفرطـة وتعمـدت فـي بعـض األوقـات اسـتخدام قـوة مميتـة ضـد المتظـاهرين 
وتضــمنت أيضــاً تلــك التقــارير واإلفــادات ادعــاًء بــأن كثيــرًا مــن . فــي دوار مجلــس التعــاون الخليجــي

هتـه المتظاهرين كانوا نـائمين عنـدما بـدأت العمليـة وأنـه لـم يكـن بوسـعهم سـماع  التحـذير الـذي وج
كـذلك، أكـدت هـذه التقـارير أن بعـض الوفيـات التـي وقعـت . قوات األمن العـام قبـل بدايـة العمليـة

خالل العملية كانت بسبب مقذوفات بنادق الشوزن التي أطلقت من مسافة قريبة جـدا، كانـت فـي 
ة مـن بعض المرات دون المتر الواحد، مما يشير، وفقا لهذه التقارير، إلـى االسـتخدام المفـرط للقـو 

  .جانب أفراد من الشرطة

مـارس  ١٦أما عن عملية اإلخالء الثانية فقد بدأت في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم  -١٠٨٨
وجـــاءت هـــذه العمليـــة علـــى ثـــالث مراحـــل كـــان الهـــدف مـــن أوالهـــا إخـــالء دوار مجلـــس . ٢٠١١

أ المـالي البحرينـي وفي المرحلة الثانية، أخلت قـوات األمـن المرفـ. التعاون الخليجي من المحتجين
وطريــق الملــك فيصــل الســريع مــن المحتجــين، بينمــا بســطت قــوات األمــن ســيطرتها فــي المرحلــة 
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وأشــرف القائــد العــام لقــوات دفــاع البحــرين، علــى العمليــة التــي . الثالثــة علــى مركــز الســلمانية الطبــي
لعــام اســتمرت إال أن هــذه الوحــدات مــن قــوات األمــن ا. نفــذتها بشــكل أساســي قــوات األمــن العــام

كــذلك تــم نشــر وحــدات مــن الحــرس الــوطني، حيــث أدت . تحــت القيــادة العمليــة لــوزارة الداخليــة
وانتشرت فـي الموقـع وحـدات مدرعـة مـن قـوت دفـاع البحـرين، لتقـديم مسـاعدات إذا . دور الدعم

 كمــا حلقــت حوامتــان قتاليتــان تابعتــان. طلــب منهــا،  إال إنهــا لــم تشــتبك مــع أي مــن المتظــاهرين
ـــة قطعـــة مـــن  ـــم تســـتخدما أي لقـــوات دفـــاع البحـــرين فـــوق دوار مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، لكـــن ل

وخـــالل هـــذه العمليـــة، دخلـــت وحـــدات مـــن قـــوات األمـــن العـــام دوار مجلـــس التعـــاون . أســـلحتها
الخليجي من أسفل  الجسرالعلوي المتاخم بدال من استخدام المنصة كما كـان عليـه الحـال خـالل 

. وقــد اســتخدمت قــوات األمــن العــام أوال مــدفعا مائيــا لتفريــق المحتجــين. خــالءعمليتهــا األولــى لإل
وتبــــع ذلــــك اســــتخدام الغــــاز المســــيل للــــدموع والقنابــــل الصــــوتية والطلقــــات المطاطيــــة وبنــــادق 

  ٥٥٣.الشوزن

لــم تنســب أيــة حالــة قتــل إلــى وحــدات الحكومــة المســلحة التــي نفــذت عمليــة اإلخــالء، إال أن  -١٠٨٩
وبينمـا . خـالل ذلـك اليـوم إلطـالق النـار مـن قـوات األمـن ممـا أودى بحيـاتهمبعض األفراد تعرضوا 

تعــرض بعــض أولئــك الضــحايا إلطــالق النــار علــى مقربــة مــن دوار مجلــس التعــاون الخليجــي، فــإن 
المعلومــــات التــــي تــــوافرت للجنــــة تشــــير إلــــى أنــــه لــــم يكــــن أي مــــنهم حاضــــرًا فــــي الــــدوار خــــالل 

عدد الجرحى؛ فوفًقا لتقارير وزارة الداخلية، قُِتل عدد من أفراد  وتباينت التقارير بشأن. ٥٥٤العملية
وشـمل ذلـك ضـابطي شـرطة قُـِتال عنـدما دهسـتهما مركبـة . الشرطة وجرح عـدد آخـر خـالل العمليـة

  ٥٥٥.على مقربة من دوار مجلس التعاون الخليجي

  عمليات وزارة الداخلية لمكافحة الشغب 
نشرت حكومـة البحـرين وحـدات مـن قـوات األمـن  ،٢٠١١خالل أحداث شهري فبراير ومارس  -١٠٩٠

وتــم تنفيــذ معظــم هــذه العمليــات فــي مــدن وقــرى خــارج . العــام للقيــام بعمليــات لمكافحــة الشــغب
وطبًقا للوصف الذي ورد فـي السـرد الزمنـي لألحـداث فـي الفصـل الرابـع مـن التقريـر، فقـد . المنامة

ففـي .  لفترة قيد التحقيق من قبل اللجنـةتراوحت كثافة عمليات مكافحة الشغب المذكورة خالل ا
، نشـــرت وزارة الداخليـــة أعـــدادا كبيـــرة مـــن القـــوات ٢٠١١فبرايـــر  ١٩حتـــى  ١٤الفتـــرة مـــن يـــوم 

إال أنــه بعــد إعــادة فــتح . لمواجهــة وتفريــق المظــاهرات التــي وقعــت فــي أنحــاء مختلفــة مــن البحــرين
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، مارست قوات األمن العام ٢٠١١ر فبراي ١٩دوار مجلس التعاون الخليجي أمام المتظاهرين في 
ويــدل علــى ذلــك عــدم . قــدرا كبيــرا مــن ضــبط الــنفس وكانــت المواجهــات محــدودة مــع المحتجــين

. ٢٠١١مــارس  ١٥اإلبــالغ عــن وقــوع قتلــى حتــى إعــالن حالــة الســالمة الوطنيــة فــي البحــرين فــي 
أُمـــٍرت بتفريـــق وبعـــد ذلـــك التـــاريخ، تـــم نشـــر قـــوات األمـــن العـــام مـــرة أخـــرى بأعـــداد كبيـــرة حيـــث 

  .المحتجين بالقوة في مدن وقرى مختلفة في البحرين

ـــة، ومـــن منظمـــات حقـــوق  -١٠٩١ ـــة مـــن تحقيقـــات وزارة الداخلي تشـــير المعلومـــات التـــي جمعتهـــا اللجن
اإلنســان، ومــن إفــادات شــهود، ومــن زيــارات ميدانيــة قــام بهــا  محققــو اللجنــة، ومــن شــرائط فيــديو 

ب التـي قامــت بهــا قـوات األمــن العــام  قـد اتســمت بــنمط  قـدمها أفــراد، أن عمليـات مكافحــة الشــغ
فبمجــرد اإلبــالغ عــن احتجاجــات فــي مدينــة أو قريــة مــا، تنشــر قــوات األمــن العــام وحــدات . مميــز

أو علـى ) SUVتعـرف اختصـارًا بــ(مكافحة شغب تصل في العادة على مـتن سـيارات دفـع ربـاعي 
بالهراوات والـدروع والغـاز المسـيل للـدموع وكانت هذه الوحدات مسلحة في العادة . متن حافالت

ـــادق الشـــوزن ـــة وبن ـــل الصـــوتية والطلقـــات المطاطي حيـــث تغلـــق وحـــدات األمـــن العـــام أوال . والقناب
وكان الهدف من ذلك هـو عـدم . المداخل الرئيسة إلى القرى واألحياء التي تقع فيها االحتجاجات

مظـاهرات أخـرى يمكـن أن تقـع فـي مكـان السماح للمحتجين بمغادرة هـذه االحيـاء لالنضـمام إلـى 
ومــن ثــم، يبــدأ أفــراد الشــرطة فــي االشــتباك مــع المحتجــين باســتخدام الغــاز المســيل للــدموع . آخــر

وكان اإلجراء المعتاد لوحدات األمن العام هو استخدام كميات مفرطـة مـن الغـاز . والقنابل الصوتية
ت قوات األمن العام قنابل الغاز المسيل وفي عدة مرات، أطلق. المسيل للدموع لتفريق المحتجين
وإن لــــم يتفــــرق المحتجــــون، يبــــدأ أفــــراد الشــــرطة فــــي العــــادة .  للــــدموع علــــى المســــاكن وداخلهــــا

بـــاالقتراب مـــن المحتجـــين ثـــم يطلقـــوا طلقـــات مطاطيـــة، وفـــي بعـــض الحـــاالت، مقـــذوفات بنـــادق 
  . الشوزن

إال فـي حـاالت الـدفاع عـن الــنفس، ذكـرت وزارة الداخليـة للجنـة أن بنـادق الشـوزن لــم تسـتخدم  -١٠٩٢
وقـدمت وزارة الداخليـة دلـيال . وبعد استنفاد جميع السبل األخرى لصـد هجـوم علـى أفـراد الشـرطة

على أنه في كثير من الحاالت، قاوم المحتجون، الذين فاقت أعـدادهم فـي بعـض الحـاالت أعـداد 
كـان  بعـض المحتجـين يضـعون وفـي بعـض الحـاالت،  . أفراد الشـرطة، وحـدات األمـن العـام، بـالقوة

حواجز إلعاقة تقدم وحدات من قوات األمن العام،  فعلى سبيل المثال قلبوا حاويات قمامة، وفـي 
بعــض األوقــات أضــرموا النــار فيهــا، ووضــعوا  ســيقان األشــجار والصــخور والحجــارة وبعــض األشــياء 

صــخور والحجــارة كمــا قــذف محتجــون آخــرون وحــدات الشــرطة بال. األخــرى علــى قارعــة الطريــق
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وفي عدد محدود من الحاالت، ألقيـت قنابـل المولتـوف علـى أفـراد . وقضبان معدنية وأشياء أخرى
  .ويشار إلى أنه لم يبلغ عن استخدام المحتجين األسلحة النارية. من قوات األمن العام

ـــ -١٠٩٣ ـــة التـــي جمعتهـــا اللجن ـــى أن إفـــادات الضـــحايا وأســـرهم وأصـــدقائهم واألدل ة وتجـــدر اإلشـــارة إل
ففـــي بعـــض األوقـــات، .  تعارضـــت مـــع المعلومـــات التـــي قـــدمتها وزارة الداخليـــة فـــي  عـــدة جوانـــب

أصيب مدنيون شاركوا في المظاهرات التي واجهتها وحدات من قوات األمن العـام، بـأنواع مختلفـة 
، هــو اســتخدام ٥٥٦وكــان أخطــر هــذه الجــروح والتــي أدت فــي بعــض الحــاالت للوفــاة. مــن الجــروح

وفـــي كثيـــر مـــن الحـــاالت تعـــرض الضـــحايا لجـــروح مـــن بنـــادق الشـــوزن فـــي الظهـــر . نبنـــادق الشـــوز 
وتراوحــت المســافات التــي أطلقــت منهــا . والعينــين وأجــزاء مختلفــة مــن الوجــه واألطــراف والصــدر

وتشـــير . مقـــذوفات بنـــادق الشـــوزن المـــذكورة مـــن أقـــل مـــن متـــر واحـــد إلـــى أكثـــر مـــن عشـــرة أمتـــار
ق الشوزن استخدمت، فـي بعـض الحـاالت باعتبارهـا الملجـأ األول اإلفادات إلى أن مقذوفات بناد

ضــد المحتجــين عنــد هــروبهم مــن أمــام وحــدات مــن قــوات األمــن العــام، ممــا يعنــي أن بعــض هــؤالء 
األفراد الذين أصيبوا بجروح من جراء استخدام بنادق الشوزن لم يشكلوا تهديدا ألفـراد مـن قـوات 

لك بأن أفراد  قوات األمن العام  لم يطلقوا طلقـات تحذيريـة، وذكر بعض الضحايا كذ. األمن العام
  .وفي بعض األوقات لم تطلق النار إلعاقة األفراد إنما إلصابة الضحايا بجروح مميتة

ـــة بشـــكل متكـــرر -١٠٩٤ وتشـــير . كـــذلك اســـتخدمت وحـــدات مـــن قـــوات األمـــن العـــام طلقـــات مطاطي
ة أطلقــوا فــي بعــض الحــاالت طلقــات اإلفــادات واألدلــة التــي قــدمت للجنــة أن أفــرادا مــن الشــرط

مطاطيــة مــن مســافات  قريبــة ممــا ســبب إصــابات خطيــرة لعــدد مــن الضــحايا، فــي مواضــع شــملت 
  .أعينهم مما سبب بعض حاالت الفقدان الجزئي أو الكامل للبصر

كــذلك، تشــير إفــادات الشــهود واألدلــة التــي جمعتهــا اللجنــة إلــى أن وحــدات مــن قــوات األمــن  -١٠٩٥
وفــي . كميــات مــن الغــاز المســيل للــدموع ال تتناســب مــع هــدف تفريــق المحتجــينالعــام اســتخدمت  

، تـم إطـالق الغـاز المسـيل ٢٠١١أغسـطس  ٢٩بعض األحداث، التي شهدها محققو اللجنة فـي 
للــدموع مباشــرة علــى  المنــازل أو إلــى داخلهــا فــي ظــل ظــروف لــم تشــكل أي خطــر علــى أفــراد مــن 

وعـاًء مـن أوعيـة الغـاز  ١٦ت، شـهد محققـو اللجنـة إطـالق وفـي إحـدى الحـاال. قوات األمـن العـام
وفــي . المســيل للــدموع فــي غضــون فتــرة تقــل عــن أربــع دقــائق فــي منطقــة ذات كثافــة ســكانية عاليــة

حادثــة أخــرى، شــهدها محققــو اللجنــة فــي جانوســان، تــم إطــالق أربعــة أوعيــة غــاز مســيل للــدموع 
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رة إلــى داخــل مطــبخ بيــت وغرفــة المعيشــة مــن مســافة قصــي) الواحــدة منهــا تحتــوي ســت مقــذوفات(
  .وبسبب هذه الحادثة أصبحت هذه المنازل غير قابلة للسكن ألفراد األسر المقيمين فيها. فيه

  نقاط التفتيش التابعة لوزارة الداخلية
، أقامت وحدات مـن قـوات األمـن العـام ٢٠١١مارس  ١٥بعد إعالن حالة السالمة الوطنية في  -١٠٩٦

وكـان الهـدف األسـاس . مختلف الطرق في المنامة والقرى والمـدن المجـاورة نقاط تفتيش أمنية في
من هذه النقاط هـو تفتـيش األشـخاص  والسـيارات  وتوقيـف األفـراد الـذين اعتبـروا يشـكلون خطـرا 

  .على النظام العام

وتشير األدلة التي جمعتها اللجنة إلى أن وحدات قوات األمن العام التي كانت تزود هذه النقاط  -١٠٩٧
إال أن إفادات شهود ومعلومـات عرضـت علـى اللجنـة، تشـير . بالجنود لم تستخدم أسلحتها النارية

إلى استخدام قوة مفرطة من جانب أفراد من قوات األمن العام أثناء تفتـيش األفـراد والمركبـات فـي 
أوقفـوا ويذكر أن أفرادا من الشرطة قاموا بشكل روتيني باعتداءات جسدية على إفراد . هذه النقاط

في نقاط التفتيش المذكورة إن وجد أي دليل على مشاركتهم أو تأييدهم لالحتجاجـات التـي كانـت 
بمـا فـي ذلـك الحـاالت (وتضمنت أشكال االعتداء الجسدي الضرب والركل . تحدث في البحرين

  .والدفع على السيارات) التي يكون فيها الشخص مضجًعا على األرض

االعتــداء الجســدي يقــع بــالرغم مــن عــدم مقاومــة الضــحايا وعــدم وفــي معظــم الحــاالت كــان هــذا  -١٠٩٨
 .تشكيلهم أي خطر على وحدات من قوات األمن العام

  :استخدام قوة دفاع البحرين للقوة
نشرت حكومة البحرين وحـدات مـن قـوة دفـاع البحـرين فـي عـدد مـن المناسـبات خـالل أحـداث  -١٠٩٩

وحــدات مــن قــوة دفــاع البحــرين فــي  وكانــت أول مــرة تنشــر فيهــا . ٢٠١١شــهري فبرايــر ومــارس 
وتم نشر أفـراد . بعد  اإلخالء األول لدوار مجلس التعاون الخليجي ٢٠١١فبراير  ١٧صباح يوم 

من قوة دفاع البحرين، وحامالت الجنود المدرعة، من أجل تأمين دوار مجلـس التعـاون الخليجـي، 
دات حـــواجز علـــى الطـــرق وأقامـــت هـــذه الوحـــ. وللحيلولـــة دون دخـــول المحتجـــين هـــذه المنطقـــة

  .الرئيسة المؤدية إلى الدوار
 ١٩وقد انسحبت قوة دفاع البحرين من دوار مجلس التعاون الخليجي والشـوارع المجـاورة فـي  -١١٠٠

. بمبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد، األمير سـلمان بـن حمـد آل خليفـة ٢٠١١فبراير 
الل تنفيـذ العمليـة الثانيـة إلخـالء دوار مجلـس إال أن وحدات من قوة دفاع البحرين أعيد نشرها خـ

. ٢٠١١مــارس  ١٦التعــاون الخليجــي التــي بــدأت فــي الســاعة الخامســة والنصــف مــن صــباح يــوم 
وفي تلـك المناسـبة، أرسـلت قـوة دفـاع البحـرين قـوة أكبـر شـملت دبابـات وحـامالت جنـود مدرعـة 
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لبحــرين فــي إخــالء أراض ومبــاني كمــا شــارك عــدد كبيــر مــن جنــود قــوة دفــاع ا. وحــوامتين قتــاليتين
مجمع السـلمانية الطبـي مـن المحتجـين، بينمـا فـتش مهندسـو قـوة دفـاع البحـرين المرفـأ المـالي فـي 

يمكـن أن يكـون قـد نصـبها ) أشـراك(البحرين وطريق الملك فيصل السريع بحثا عن فخـاخ متفجـرة 
  .المحتجون

حظــر تجــول فــي بعــض منــاطق  وبعــد عمليــات اإلخــالء، نفــذت وحــدات مــن قــوة دفــاع البحــرين -١١٠١
المنامة وأقامت حواجز في الطرق ومنعت األفراد والمركبات من دخول أي منطقة محظورة بما فـي 

وقــد نشــرت فــي هــذه الحــواجز وحــدات . ذلــك دوار مجلــس التعــاون الخليجــي والطــرق المجــاورة
وحملت المدافع . ،50القتالية ومدافع برواننج الرشاشة الثقيلة  M16مسلحة بأسلحة  مثل بنادق 
  .الرشاشة على اآلليات المدرعة

ــر ومــارس  -١١٠٢ ــة عمليــة لمكافحــة الشــغب خــالل شــهري فبراي ولــم تشــارك قــوة دفــاع البحــرين فــي أي
  .أو ما تالها من أحداث ٢٠١١

وتتعلــق االدعــاءات باالســتخدام المفــرط للقــوة مــن جانــب وحــدات مــن قــوة دفــاع البحــرين بــأربع  -١١٠٣
وقد وقعت جميع هـذه الحـاالت  علـى . ٢٠١١فبراير ومارس  حاالت وفاة حدثت خالل أحداث

وقـد  انتهـت تحقيقـات النيابـة العسـكرية . مقربة من أماكن تمركز وحدات قـوة الـدفاع علـى الطـرق،
إلـــى أن أفـــراد قـــوة دفـــاع البحـــرين الـــذين شـــاركوا فـــي هـــذه األحـــداث التزمـــوا  بقواعـــد االشـــتباك  

  ٥٥٧.المعمول بها
فاع البحرين كانت قد ألقت القبض على أفـراد انتهكـوا شـروط الحظـر كما أن وحدات من قوة د -١١٠٤

ــة ــاه البحــرين اإلقليمي ولــم تقــدم ادعــاءات باالســتخدام . البحــري الــذي فــرض فــي بعــض منــاطق مي
  .المفرط للقوة في هذه الحاالت

  استخدام القوة من جانب جھاز األمن الوطني
وكانـــت العمليـــة . ة لمكافحـــة الشـــغبلـــم يشـــارك جنـــود مـــن جهـــاز األمـــن الـــوطني فـــي أيـــة عمليـــ -١١٠٥

الميدانية الوحيدة التي نفذتها وحدات من جهاز األمن الوطني تتعلق بتنفيذ أوامر القاء القبض التي 
صـــدرت عـــن النائـــب العـــام العســـكري، ويُبحـــث هـــذا الموضـــوع فـــي المبحـــث الثالـــث مـــن الفصـــل 

  ٥٥٨.السادس الخاص بطريقة وأسلوب القبض

  وحدات الحرس الوطنياستخدام القوة من جانب 

                                                            
يــة عبــد الرســول ) ٢(عبــد الرضــا حممــد حســن بوحامــد، )  ١(وهــي حــاالت . الثالــث مــن الفصــل الســادس بشــأن الوفيــات النامجــة عــن األحــداث املبحــث: راجــع  ٥٥٧

  جواد على كاظم مشالن) ٤(ستيفن أبراهام، ) ٣(العرادي 

  . راجع املبحث الثالث من الفصل السادس  ٥٥٨
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لم تقدم أية ادعاءات إلى اللجنة بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان من جانب وحدات الحرس  -١١٠٦
  . الوطني

 ً   القانون واجب التطبيق: ثانيا
  القانون الدولي

توجد صلة وثيقة بين كل من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية والميثـاق العربـي  -١١٠٧
. بين استخدام المسئولين المكلفين بإنفاذ القانون للقوة خـالل القيـام بواجبـاتهملحقوق اإلنسان، و 

وعلــى وجــه التحديــد، تحمــي هاتــان الوثيقتــان الــدوليتان حــق الشــخص فــي الحيــاة والحريــة واألمــن 
كمـــــا تكفـــــل هاتـــــان الوثيقتـــــان التمتـــــع بحريـــــات الـــــرأي والتعبيـــــر   ٥٥٩.الشخصـــــي لجميـــــع األفـــــراد

  ٥٦٠.واالجتماع

، تنظم استخدام القوة من جانب مسـئولي إنفـاذ القـانون مبـادئ الضـرورة والتناسـب، وبشكل عام -١١٠٨
ويعتمــد . مــن قــانون قــوات األمــن العــام ١٣وهــي، فــي حالــة البحــرين، متضــَمنة بوضــوح فــي المــادة 

تقــدير إن كــان اســتخدام القــوة مــن جانــب مســئولي إنفــاذ القــانون ضــروريا ومناســبا علــى عــدد مــن 
كثيــر منهــا فــي وثــائق قــوانين دوليــة غيــر ملزمــة مثــل قواعــد الســلوك للمــوظفين   العوامــل، تــم توضــيح

والمبــادئ األساســية الســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة مــن جانــب  ٥٦١القــوانين المكلفــين بانفــاذ
  .٥٦٢الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

                                                            
مـن اإلعـالن العـاملي  ٣مـن امليثـاق العـريب حلقـوق اإلنسـان انظـر كـذلك املـادة  ١٤و  ٥وق املدنيـة والسياسـية واملادتـان من العهد الدويل اخلاص باحلق ٩و  ٧املادتان  ٥٥٩ .

  حلقوق اإلنسان

مـــن  ٣ادة انظـــر كـــذلك املـــ. مـــن امليثـــاق العـــريب حلقـــوق اإلنســـان ٣٢و ) ٦(٢٤مـــن العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والسياســـية واملادتـــان  ٢١و  ١٩املادتـــان   ٥٦٠
  .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

مـن هـذه القواعـد علـى  ٣تـنص املـادة . ١٩٧٩ديسـمرب  ١٧بتـاريخ  ٣٤/١٦٩القـوانني الـيت اعتمـدت مبوجـب قـرار اجلمعيـة العامـة رقـم  قواعـد السـلوك للمـوظفني املكلفـني بإنفـاذ  ٥٦١
يشــدد هــذا ) أ"(ويوضــح التعليــق علــى هــذه املــادة " القصــوى وىف احلــدود الالزمــة ألداء واجــبهم إال يف حالــة الضــرورةال جيــوز للمــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني اســتعمال القــوة "أنــه 

ني بإنفــاذ املكلفــ ينبغــي أن يكــون أمــرا اســتثنائيا، ومــع أنــه يــوحي بأنــه قــد يكــون مــن املــأذون بــه للمــوظفني احلكــم علــى أن اســتعمال القــوة مــن قبــل املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني
م جمرمــون، أو املســاعدة  القــوانني أن يســتخدموا مــن القــوة مــا جتعلــه الظــروف معقــول الضــرورة مــن أجــل تفــادى وقــوع اجلــرائم أو يف تنفيــذ االعتقــال القــانوين للمجــرمني أو املشــتبه بــأ

  على ذلك، فهو ال جييز استخدام القوة بشكل يتعدى هذا احلد،
ـا علـى  وجيـب أن يفهـم أنـه يتعـني احـرتام. املكلفـني بإنفـاذ القـوانني وفقـا ملبـدأ التناسـبية لعـادة اسـتعمال القـوة مـن قبـل املـوظفنييقيـد القـانون الـوطين يف ا) ب( مبـادئ التناسـبية املعمـول 

  املطلوب حتقيقه،  هلدف املشروعحال تفسري هذا احلكم مبا يسمح باستعمال القوة بشكل ال يتناسب مع ا وال جيوز بأية. الصعيد الوطين يف تفسري هذا احلكم
ينبغــي اسـتعمال األســلحة  وبوجـه عــام، ال. جهـد ممكـن لــتاليف اسـتعمال األسـلحة الناريــة، وال سـيما ضــد األطفـال وينبغـي بــذل كـل. يعتـرب اسـتعمال األســلحة الناريـة تـدبريا أقصــى) ج(

غـري كافيـة لكـبح املشـتبه بـه أو  و يعـرض حيـاة اآلخـرين للخطـر بطريقـة أخـرى وتكـون التـدابري األقـل تطرفـامقاومـة مسـلحة أ النارية إال عندما يبـدى الشـخص املشـتبه يف ارتكابـه جرمـا
  " .ينبغي تقدمي تقرير إىل السلطات املختصة دون إبطاء وىف كل حالة يطلق فيها سالح ناري. إللقاء القبض عليه

 ٢٧مـدها مـؤمتر األمـم املتحـدة الثـامن حـول الوقايـة مـن اجلرميـة ومعاملـة املخـالفني، والـذي انعقـد يف هافانـا ـ كوبـا مـن املبـادئ األساسـية السـتخدام القـوة واألسـلحة الناريـة الـيت اعت  ٥٦٢
  :تنص املادتان الرابعة واخلامسة من هذه املبادئ األساسية على ما يلي. ١٩٩٩سبتمرب /أيلول ٧أغسطس إىل /آب

ولــيس هلــم أن . دون واجــبهم، أن يســتخدموا، إىل أبعــد حــد ممكــن، وســائل غــري عنيفــة قبــل اللجــوء إىل اســتخدام القــوة واألســلحة الناريــةعلـى املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني، إذ يــؤ . ٤
  .يستخدموا القوة واألسلحة النارية إال حيث تكون الوسائل األخرى غري فعالة أو حيث ال يتوقع هلا أن حتقق النتيجة املطلوبة

  :مبناص فيها من االستخدام املشروع للقوة واألسلحة النارية، يتعني على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ما يلييف احلاالت اليت ال . ٥
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  القانون الوطني
ب  المسئولين المكلفين بإنفاذ القـانون يتعلق عدد من القوانين البحرينية باستخدام القوة من جان -١١٠٩

 ٥٦٣وتشــمل هــذه القــوانين دســتور البحــرين الــذي يحمــي الحــق فــي الحريــة. ويــنظم اســتخدامهم لهــا
كمــــا يشــــمل قــــانون  . ٥٦٦واالجتمــــاع ٥٦٥ويكفــــل حريــــات الــــرأي والتعبيــــر ٥٦٤والكرامــــة اإلنســــانية

وأوثــق هــذه . اذ القــانونالعقوبــات البحرينــي أحكامــا تــنظم اســتخدام القــوة مــن جانــب  مســئولي إنفــ
التـــي تـــنظم اســـتخدام القـــوة فـــي عمليـــات مكافحـــة  ١٨٠األحكـــام صـــلة بهـــذا الشـــأن هـــي المـــادة 

يتخــذوا مــن التــدابير لتفريــق الــذين "حيــث يلــزم هــذا الحكــم  مســئولي إنفــاذ القــانون بــأن . الشــغب
ويــنص " يقــاوم خــالفوا األمــر بإلقــاء القــبض علــيهم واســتعمال القــوة فــي الحــدود المعقولــة ضــد مــن

ال يجوز لهم استعمال أسلحة نارية إال عند الضرورة القصوى أو عند تعـرض "حكم المادة على أنه 
  ".حياة شخص للخطر

مــن قــانون قــوات األمــن العــام اســتخدام القــوة مــن جانــب وحــدات مــن قــوات  ١٣وتــنظم المــادة  -١١١٠
ت مـــع مـــدنيين خـــالل األمـــن العـــام، وهـــي الجهـــاز الحكـــومي األساســـي الـــذي شـــارك فـــي المواجهـــا

 :وما تالها من أحداث والتي تنص على مايلي ٢٠١١أحداث فبراير ومارس 

يحــق لقــوات األمــن العــام حمــل الســالح والــذخيرة المســلمة لهــم بــأمر وزيــر الداخليــة وال يجــوز لهــم "
  :استعماله إال في األحوال وبالشروط المبينة فيما يلي

                                                                                                                                            
بإنفـــاذ  جانــب املـــوظفني املكلفـــنيأ ممارســة ضـــبط الـــنفس يف اســتخدام القـــوة والتصـــرف بطريقــة تتناســـب مـــع خطــورة اجلـــرم املبـــادئ األساســية الســـتخدام القـــوة واألســلحة الناريـــة مـــن   

  :القانون واهلدف املشروع املراد حتقيقه
  :ب تقليل الضرر واإلصابة، واحرتام وصون حياة اإلنسان  
  :ج التكفل بتقدمي املساعدة واإلسعافات الطبية يف أقرب وقت ممكن للشخص املصاب أو املتضرر  
   أقرب وقت ممكن د التكفل بإشعار األقرباء أو األصدقاء املقربني للشخص املصاب أو املتضرر يف  

  : وتوضح املادة التاسعة من املبادئ األساسية األحكام اليت تنظم استخدام القوة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون أنه
لـدفع خطـر حمـدق يهـدد اآلخـرين بـاملوت أو بإصـابة  يتعني على املوظفني املكلفني بإنفـاذ القـانون عـدم اسـتخدام أسـلحة ناريـة ضـد األفـراد إال يف حـاالت الـدفاع عـن الـنفس، أو ٩املادة 

ديــد خطــري لــألرواح، أو للقــبض علــى شــخص ميثــل خطــرا مــن هــذا القبيــل ويقــاوم ســلطته م، أو ملنــع لفــراره، وذلــك فقــط خطــرية، أو ملنــع ارتكــاب جرميــة بالغــة اخلطــورة تنطــوي علــى 
ف، ويف مجيـع األحـوال ال جيـوز اسـتخدام األسـلحة الناريـة القاتلـة عـن قصـد إال عنـدما يتعـذر متامـا جتنبهـا  مـن أجـل عندما تكون الوسائل األقل تطرفا غري كافيـة لتحقيـق هـذه األهـدا

  . محاية األرواح
ام وســائل أقــل خطــرا وعلــيهم أن دال جيــوز للمــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــانون أن يســتخدموا األســلحة الناريــة لتفريــق التجمعــات الــيت تتســم بــالعنف إال إذا تعــذر علــيهم اســتخ ١٤املــادة 

  . ٩وال جيوز هلم أن يستخدموا األسلحة النارية يف هذه احلاالت إال حسب الشروط املنصوص عليها يف املبدأ . يقصروا استخدامها على احلد األدىن الضروري
مــع األشــخاص احملجــزين أو املعتقلــني إال للــدفاع عــن الــنفس، أو لــدفع خطــر مباشــر عــن علــى املــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــانون أال يســتخدموا األســلحة الناريــة يف تعــاملهم : ١٦املــدة 

  .٩بدأ اآلخرين يهدد باملوت أو بإحداث إصابة خطرية، أو حينما يتحتم عليهم ذلك ملنع فرار شخص حمتجز أو معتقل ميثل اخلطر املشار إليه يف امل
  .من دستور مملكة البحرين ١٩راجع املادة  ٥٦٣

  .من دستور مملكة البحرين ١٨املادة راجع  ٥٦٤

  .من دستور مملكة البحرين ٢٣راجع املادة  ٥٦٥

 .من دستور مملكة البحرين ٢٨راجع املادة  ٥٦٦
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 :القبض على: أوال 

  .ة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثالثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهربكل محكوم عليه بعقوب .١

  .كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر ضده أمر بالقبض .٢

  : عند حراسة المسجونين: ثانيـــــا

ين فيجــوز  لحــراس الســجون وأعضــاء قــوات األمــن العــام أن يســتعملوا أســلحتهم الناريــة ضــد المســجون
  :في األحوال اآلتية

صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باسـتعمال القـوة إذا لـم يكـن فـي مقـدورهم صـدها بوسـائل  .١
  .أخرى

  .منع فرار أي مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى .٢

بالشروط وفي الحدود المنصوص عليها في الفصل الثالث من  فض تجمهر أو تظاهر أو شغب: ثالثـــــا
  .ل من القسم الخاص من قانون العقوباتالباب األو 

  .الدفاع  الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الغير وعرضه وماله: رابعـــــا

ويشترط في جميع األحـوال المتقدمـة أن يكـون اسـتعمال السـالح الزمـا ومتناسـبا مـع الخطـر المحـدق وأن  
ــه بعــد التثبــت مــ ن قيامــه وبقصــد تعطيــل الموجــه ضــده الســالح مــن يكــون ذلــك هــو الوســيلة الوحيــدة لدرئ

االعتداء أو المقاومة علـى أن يبـدأ بالتحـذير بـإطالق النـار لإلرهـاب كلمـا كـان ذلـك مسـتطاعا ثـم التصـويب 
ويحــدد وزيـر الداخليــة بقــرار منــه بنـاء علــى عــرض مــدير األمـن العــام وموافقــة مجلــس الــوزراء . فـي غيــر مقتــل

  ٥٦٧".األمر بإطالق النار وطريقة تنفيذهالسلطات التي لها حق إصدار 

حــدد فيــه  ٢٠١١لســنة، ١، أصــدر وزيــر الداخليــة  أمــر عمليــات رقــم ٢٠١١فبرايــر  ١٠وفــي  -١١١١
وقـد . المهام الموكلـة لمختلـف أقسـام وزارة الداخليـة وإداراتهـا، بمـا فـي ذلـك قـوات األمـن العـام

حة الناريـة وفقـا لألحكـام الـواردة تضمن أوامر  ألفراد الشرطة باستخدام القوة واللجوء إلى األسل
  .في هذا الشأن في قانون قوات األمن العام

 ً   :النتائج التي خلصت إليھا اللجنة: ثالثا

                                                            
  .بشأن قانون قوات األمن العام ١٩٨٢لسنة  ٣مرسوم بقانون رقم   ٥٦٧
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بّين فحص األدلة التي قدمت إلى اللجنة أن وحدات من قـوات األمـن العـام    التـي شـاركت فـي  -١١١٢
كثيــرة،  قاعـــدتي   ومــا تالهـــا مــن أحداث،قــد انتهكـــت، فــي مـــرات ٢٠١١أحــداث فبرايــر ومـــارس 

الضــرورة والتناســب  واجبتــي التطبيــق بشــكل عــام فــي األمــور المتصــلة باســتخدام القــوة مــن جانــب 
ويتضح ذلك من اختيار  أسلوب القوة خـالل المواجهـات مـع . المسئولين المكلفين بإنفاذ القانون

ضـــية الضـــرورة وتبحـــث الفقـــرات التاليـــة ق. المـــدنيين والطريقـــة التـــي اســـتخدمت بهـــا هـــذه األســـلحة
والتناسب فيما يتعلق باستخدام بنادق الشوزن والغاز المسيل للـدموع والطلقـات المطاطيـة وسـلوك 

 .قوات األمن في نقاط التفتيش

وجـــدت اللجنـــة أن وحـــدات مـــن قـــوات األمـــن العـــام اســـتخدمت بنـــادق الشـــوزن فـــي كثيـــر مـــن  -١١١٣
وات األمـن العـام النـار مـن وبشكل عـام، أطلقـت وحـدات مـن قـ. الحاالت  رغم عدم وجود ضرورة

خطر حـال محـدق " بنادق الشوزن على مدنيين في حاالت لم يكن أفراد الشرطة فيها  معرضين لـ 
وفي الحاالت التي تعرضت فيهـا وحـدات مـن قـوات األمـن ٥٦٨"يهدد إما بالموت أو بإصابة خطيرة

معظم الحـاالت، اسـتخدام العام للهجوم من مدنيين، لم تبرر طبيعة هذه الهجمات وال كثافتها، في 
وكــان ينبغــي علــى أأفــراد قــوات األمــن العــام اللجــوء إلــى وســائل أقــل . بنــادق الشــوزن ضــد المــدنيين

درجة مـن الفتـك فـي مواجهـة المـدنيين وفقـا اللتزاماتهـا بالحـد مـن إصـابة المـدنيين بجـروح واحتـرام 
  .٥٦٩الحياة البشرية والحفاظ عليها

وحـدات مـن قـوات األمـن العـام  خـالل أدائهـا واجبهـا االلتـزام  وفي كثير من الحاالت، لـم تحتـرم -١١١٤
المتضمن في القانون البحريني والـدولي باسـتخدام األسـلحة الناريـة علـى نحـو يتناسـب مـع درجـة 

  .الخطر المحدق

كــذلك وجــدت اللجنــة أن وحــدات مــن قــوات األمــن العــام لــم تمتثــل فــي جميــع األوقــات اثنــاء  -١١١٥
تثاال دقيقا بواجبها القانوني باستهداف األفراد بطريقـة تعيـق الفـرد أو استخدامها بنادق الشوزن ام

فالدالئل التي توفرت، بما فيها تقارير الطـب الشـرعي والتقـارير القانونيـة، تشـير إلـى عـدد . تعطله
من الحاالت أطلق أفراد من  قوات األمن العام فيها  النار من أسلحتهم دون توخي القدر الـالزم 

  .تحقق من عدم إصابة بعض الناس بإصابات مميتةمن الحذر لل

كذلك وجدت اللجنة أن وحـدات مـن قـوات األمـن العـام أطلقـت طلقـات مطاطيـة بطريقـة  لـيس  -١١١٦
  .من شأنها أن تؤدي إلصابات أقل جسامة

                                                            
  . املكلفني بإنفاذ القانونمن املبادئ األساسية الستخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني ٩املادة   ٥٦٨

  من املبادئ األساسية الستخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون) ب( ٥املادة   ٥٦٩
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وقــد جــدت اللجنــة أن وحــدات مــن قــوات األمــن العــام قــد لجــأت إلــى اســتخدام الغــاز المســيل  -١١١٧
الغــاز  قنابــلوفــي كثيــر مــن الحــاالت، كــان عــدد . ة لتفريــق المحتجــينللــدموع بطريقــة غيــر مناســب

المسيل للدموع التي أطلقت على المحتجين، ال  تتناسب مع حجم المظـاهرة وعـدد المشـاركين 
كمــا أطلقـــت  قنابــل الغــاز المســـيل للــدموع فــي عـــدد مــن الحــاالت، علـــى منــازل خاصـــة . فيهــا

  .وبطريقة عشوائية لم تقتضها الضرورة

ت اللجنــة أن وحــدات مــن قــوات األمــن العــام لجــأت لالســتخدام المفــرط للقــوة فــي نقــاط وجــد -١١١٨
حيـث ضـرب . التفتيش األمنية التي أقامتها في مختلف الطرق في كثير مـن المنـاطق فـي البحـرين

أفراد من قوات األمن العام وركلـوا وتحرشـوا جسـديا بـأفراد اشـتبه فـي مشـاركتهم فـي المظـاهرات 
  . المتظاهرين في االحتجاجات التي وقعت في البحرينأو تعاطفهم مع 

وعلــى ضــوء مــا  تقــدم، فــإن اللجنــة تخلــص إلــى أنــه فــي الوقــت الــذي لــم تعثــر فيــه علــى الــدليل  -١١١٩
الكافي  إلثبات تعمد ممارسة استخدام وحدات من قوات األمن العام للقوة المميتـة أثنـاء أدائهـا 

د استخدمت، فـي حـاالت كثيـرة، القـوة واألسـلحة واجبها، فإن وحدات من قوات األمن العام، ق
  .النارية بدون ضرورة وبطريقة غير مناسبة

كمــا لــم تعثــر اللجنــة علــى دليــل يثبــت أن الوحــدات التابعــة لقــوات دفــاع البحــرين والتــي قامــت  -١١٢٠
ــــود،  ــــيش فــــي أنحــــاء مــــن المنامــــة ومــــدن  أخــــرى، بجن ــــة أو زودت نقــــاط التفت ــــات ميداني بعملي

  .فرطة عمدااستخدمت القوة الم

ولــم تعثــر اللجنــة علــى أي دليــل يثبــت االســتخدام المفــرط للقــوة مــن جانــب الحــرس الــوطني أو  -١١٢١
  . وحدات جهاز األمن  الوطني

وبشـكل عــام، وطبقـا للســرد الزمنـي لألحــداث الـوارد فــي الفصـل الرابــع، فـإن مســتوى القـوة التــي  -١١٢٢
فبرايــــر ومــــارس  اســـتخدمت ضــــد مــــدنيين مـــن جانــــب حكومــــة البحـــرين خــــالل أحــــداث شـــهري

، اسـتخدمت  أجهـزة ٢٠١١فبرايـر  ١٩وحتى  ١٤ففي الفترة  من يوم . ، كان متأرجحا٢٠١١
األمن التابعة لحكومة البحرين، خاصة قوات األمن العـام، فـي حـاالت كثيـرة القـوة غيـر الضـرورية 

ال وأدى ذلــك إلــى وقــوع ســبع وفيــات فــي اإلجمــ. وغيــر المناســبة لمواجهــة المظــاهرات وتفريقهــا
ثــم بعــد مبــادرة صــاحب الســمو الملكــي ولــي . ووقــوع عشــرات اإلصــابات فــي أوســاط المــدنيين

العهـــد، األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بإعـــادة فـــتح دوار مجلـــس التعـــاون الخليجـــي أمـــام 
، مارسـت قـوات األمـن البحرينيـة قـدرا كبيـرا مـن ضـبط الـنفس ٢٠١١فبرايـر  ١٩المحتجين في 

وأبلـغ دليـل علـى ذلـك هـو عـدم تسـجيل أيـة . ى مـن القـوة ضـد المـدنيينواستخدمت الحد األدنـ
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وبعـد ذلـك، . ، عندما أعلنت حالة السـالمة الوطنيـة فـي البحـرين٢٠١١مارس  ١٥وفيات حتى 
اســتخدمت خــدمات األمــن فــي البحــرين، خاصــة قــوات األمــن العــام، القــوة إلخــالء دوار مجلــس 

سـيطرة علـى بعـض الطـرق الرئيسـة فـي البحـرين التـي التعاون الخليجي من المحتجين واسـتعادة ال
وخـــالل هـــذه . أغلقهـــا المتظـــاهرون، وتفريـــق المظـــاهرات التـــي كانـــت تـــنظم فـــي مختلـــف القـــرى

العمليـــات،  فـــإن قـــوات مكافحـــة الشـــغب  بشـــكل خـــاص والتـــي نفـــذت تلـــك العمليـــات، قـــد 
غيــر ضــرورية وتمــت اســتخدمت القــوة واألســلحة الناريــة بطريقــة مفرطــة كانــت فــي حــاالت كثيــرة 

  .بشكل عشوائي
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  أسلوب تنفيذ عمليات القبض -المبحث الثالث 
  ملخص الوقائع: أواًل 

ا كل من وزارة تهيختص هذا القسم بوصف منهجية وطريقة تنفيذ عمليات القبض التي نفذ -١١٢٣
 ١٥مارس وحتى  ١٧الداخلية وجهاز األمن الوطني داخل المنازل السكنية، خالل الفترة من 

أما  مسألة مدى قانونية عمليات القبض، فلن يتم تناولها إال في حدود  التفسير . ٢٠١١إبريل 
  .الموجز للقانون الواجب التطبيق على إجراء القبض، وهو ما سيأتي بيانه فيما بعد

إلى عدد من  ٢٠١١أدت األحداث التي جرت في البحرين خالل شهري فبراير ومارس -١١٢٤
المظاهرات وفي مسرح االحتجاجات وتشمل، على سبيل  عمليات القبض التي جرت في أماكن

كما جرت . المثال ال الحصر، أماكن مثل دوار اللؤلؤة وجامعة البحرين ومجمع السلمانية الطبي
. بعض عمليات القبض على المتظاهرين والمحتجين في الضواحي والقرى الشيعية المختلفة

إقامة عدد من األشخاص واألسلوب  وفيما يلي وصف لعمليات القبض التي جرت في أماكن
الذي نفذت به، حيث يدل أسلوب تنفيذ عمليات القبض المذكورة فيما يلي، على نمط سلوكي 
متكرر من قبل الجهات األمنية المشاركة، ُمصمم خصيًصا لبث الرعب في نفوس المقبوض 

عن تكرار ممارسة باإلضافة إلى ذلك، يفصح هذه النمط . عليهم وأفراد أسرهم والقاطنين معهم
 .إتالف ومصادرة الممتلكات الشخصية

الجهات المشتركة في عمليات القبض هي جهاز األمن الوطني ووزارة الداخلية، وعلى وجه . -١١٢٥
. الخصوص إدارة التحقيقات الجنائية وقوات األمن العام، والتي تتضمن شرطة مكافحة الشغب

خص، معظمهم بتهمة انتهاك حظر التجوال أما قوات دفاع البحرين فقد قامت باعتقال مائة ش
كما قامت قوات دفاع البحرين . المفروض على بعض مناطق المنامة أو دخول مناطق محظورة

بالقبض على اثنين من أفراد الخدمات الطبية في مجمع السلمانية الطبي وعضوين سابقين في 
الوطني شفاهًة لمحققي وقد صرح الحرس . مجلس النواب، أحدهما تم القبض عليه في الشارع

اللجنة أنهم قاموا بمائة وثالثة عملية قبض تمت كلها في أماكن عامة، كما صرحوا بأن 
 .الحجز مباشرة في أقرب مركز شرطة المقبوض عليهم قد أودعوا

  :ويتمثل نمط تنفيذ عمليات القبض داخل المنازل في الممارسات اآلتية -١١٢٦
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منمن وزارة الداخلية، أو جهاز األمن الوطني، وفي بعض كان يتم تطويق المنازل بواسطة قوات األ  - أ 
  ٥٧٠.األحيان منهما مجتمعين، حيث تقوم هذه القوات بتأمين محيط المكان

تشير تقارير جهاز األمن الوطني إلى أنه أجريت عدد مائة وتسع وسبعون عملية قبض داخل المنازل    - ب 
ثناء ارتكابهم جرائم مرتبطة بأحداث فبراير المسكونة وعدد إثنين وأربعين  عملية قبض  على أشخاص أ

وبالنسبة لعمليات القبض المائة وتسعة وسبعين، تشير تقارير جهاز األمن الوطني إلى . ٢٠١١ومارس 
أن الجهاز أجرى تلك العمليات بمفرده، وأنهم تحفظوا على المقبوض عليهم في مركز التوقيف ببدروم 

اخل المقر لمدد متفاوتة تراوحت بين يومين إلى ثالثة مقر الجهاز، حيث بقى هؤالء األشخاص د
  .أسابيع

، ٢٠١١عملية قبض مرتبطة بأحداث فبراير ومارس  ١٩٥٠تشير سجالت وزارة الداخلية أنها أجرت   - ج 
تم تنفيذها بمعرفة الوزارة  ودون مشاركة جهاز األمن الوطني، أو بمشاركة الجهاز، في بعض الحاالت، 

وفي جميع األحوال كان  يتم نقل األشخاص المقبوض عليهم إلى . الداخليةولكن تحت قيادة وزارة 
  .ثالثة مقار، حيث يبقون لفترات تتراوح بين بضعة أيام وعدة شهور

خضع األشخاص المقبوض عليهم إلجراءات تحقيق تمت بناء على طلب النائب العام العسكري إذا    - د 
أو بناء على طلب النائب العام إذا كان سند االتهام كان سند االتهام مرسوم إعالن السالمة الوطنية، 

وبصرف النظر عن السند القانوني لعمليات القبض، فإن منهج وطريقة التنفيذ ظل . قانون العقوبات
واحًدا، كما ظل نمط المعاملة السيئة في مقار وزارة الداخلية واحًدا كما هو مبين في الفصل السادس 

  .ة الموقوفينالمبحث الرابع الخاص بمعامل

في جميع الحاالت التي وردت للجنة، قام  القائمون بتنفيذ عمليات القبض بارتداء أقنعة سوداء تغطي   - ه 
  .٥٧١رؤوسهم ورقابهم بالكامل

  .أظهر سلوك أفراد األمن المقنعين تصرفهم بطريقة موحدة، مما يرجح تلقيهم نفس النوع من التدريب  - و 

فراد األمن الملثمون باقتحام المنازل وكذلك األبواب الداخلية في جميع الحاالت الواردة للجنة، قام أ  - ز 
المغلقة في المباني السكنية، مما كان يخلق حالة من الرعب في نفوس األشخاص قاطني هذه المباني، 

  .بما في ذلك النساء واألطفال

  .الثالثة صباًحاالكثير من عمليات القبض، تكررت اإلفادة بأنها قد حدثت بين الساعة الواحدة والساعة   - ح 
                                                            

  .هناك تقارير عن حاالت مشاركة لقوات دفاع البحرين يف تأمني احمليط اخلارجي  ٥٧٠
م أقارب ألفراد من قوات األمن تلقت اللجنة إفادات من أشخاص مت حتديدهم على  ٥٧١ ا مت اختطافها هي وصديقتها على . سبيل اخلطأ على أ فقد أفادت واحدة أ

ا هلا أقرباء باجليش م . يد جمموعة من املتظاهرين بالقرب من بيتها ألن املختطفني اعتقدوا أ وقد ادعت أن املختطفني هددوها بسكني هي وصديقتها وأخربومها بأ
ولقد ذكرت الضحية أنه عندما أدرك املختطفون أن عليهم . ولقد رأت أن هذا نوع من االنتقام بسبب إلقاء القبض على شاعر ينتمي للمتظاهرين. لنار فيهماسيشعلون ا

م سوف يعودون من أجل قتلهم ا ُأجربوا املرور بأحد نقاط التفتيش األمنية، أطلقوا سراحهما وتركومها على جانب الطريق، ولكن أخربومها أ ا هي وأسر ا، وأفادت بأ
  .على ترك منزهلم بسبب اخلوف
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كان أفراد األمن الملثمون مسلحين، وأدى استعراضهم ألسلحتهم إلى تعزيز بث الرعب في نفوس   - ط 
  .سكان المنازل

طُِلب من سيدات المنازل الوقوف بمالبس النوم ولم يسمح لهن بتغطية أجسادهن، األمر الذي سبب   - ي 
  .ةلهن إحراًجا وأشعرهن بالمهانة على خلفية معتقداتهن الديني

َعدون عن أمهاتهم بالقوة مما   - ك  تم انتزاع األطفال من َأسرَّتِهم وهم يصرخون ويبكون، وكثيًرا ما كانوا يـُبـْ
  .تسبب في حدوث صدمات نفسية لكل من األطفال واألمهات

قامت قوات األمن بعمليات التفتيش بكسر الِخزانات واألدراج ثم مصادرة المتعلقات الشخصية التي   - ل 
  .زة اليكترونية كالحواسب والهواتف المحمولة وأشياء أخرىاشتملت على أجه

  .تم اإلبالغ عن كثير من حاالت االستيالء على الممتلكات الشخصية مثل األموال والحلي والعطور   - م 

  .تم تعصيب أعين األشخاص المقبوض عليهم وتكبيل أيديهم خلف ظهورهم قبل نقلهم  - ن 

. ات اللفظية لألشخاص المقبوض عليهم وأفراد أسرهموّجه الكثير من أفراد األمن السباب واإلهان  - س 
وقد تضمنت . وباستثناء بعض الحاالت القليلة، كان كل األشخاص المقبوض عليهم من الشيعة

  .االنتهاكات اللفظية إهانة المعتقدات والرموز الدينية والطائفية للمقبوض عليهم

كات الشخصية في َمْعِرض شكوى تزعم مصادرة وسرقة وإتالف الممتل ٦٤٠تلقت اللجنة  -١١٢٧
عمليات القبض، بما في ذلك مصادرة السيارات وفي بعض الحاالت اإلتالف العمدي 

  .للسيارات التي لم يتم مصادرتها

أكد كثير من الشاكين أن الممتلكات التي صودرت من مسرح عمليات القبض حتى الحادي  -١١٢٨
  .ادتها إليهموالثالثين من أكتوبر، وتتضمن مصادرة السيارات، لم يتم إع

كوميتين المشتركتين في األحداث، وهما وزارة الداخلية وجهاز وقد جاءت ردود الجهتين الح -١١٢٩
األمن الوطني، متضمنة التأكيد على أن الممتلكات المصادرة هي فقط حواسب وهواتف 
محمولة، حيث تم اعتبارها أدلة هامة في الجريمة، وأنكرتا مصادرة أي ممتلكات شخصية 

كذلك، أنكرت هاتان . هذا سرقة بال شكأخرى مثل األموال أو الحلي أو العطور، حيث يمثل 
الجهتان أي إتالف متعمد للممتلكات الشخصية داخل المنازل وللسيارات خارج المنازل 

وقد صرحت الجهتان . باستثناء االستخدام الضروري للقوة ألغراض التفتيش والقبض
التعرف عليهم  المشاركتان في عمليات القبض بأن أفراد األمن كانوا مقنعين ألجل حمايتهم من

  .مخافة أن يتعرضوا لعمليات انتقامية هم وأسرهم
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اشتكى عدد من األشخاص المقبوض عليهم أنه في َمْعِرض القبض عليهم، تم تقييدهم والتعامل  -١١٣٠
ورًدا على هذه االتهامات، أفادت الجهات األمنية بأن . معهم بخشونة وإهانتهم واإلساءة إليهم

ثناء عمليات القبض جاءت نتيجة للمقاومة من األشخاص أية ادعاءات بسوء المعاملة أ
  .المقبوض عليهم؛ األمر الذي أنكره المقبوض عليهم أمام محققي اللجنة

  معاملة النساء واألطفال الحاضرين اثناء تنفيذ عمليات القبض
يعكس وصف الشهود للمواجهات مع الجهات األمنية محل المساءلة وجود نمط مشترك،  -١١٣١

ات األمن المكان محطمين األبواب ويبحثون بعنف عن المشتبه به حتى يتم حيث تقتحم قو 
وبمجرد العثور على . إلقاء القبض عليه، وهو ما كان يحدث غالًبا في حضور النساء واألطفال

الشخص المطلوب القبض عليه، تقوم قوات األمن بتقييد حركته من خالل طرحه أرًضا ووجهه 
ره باستخدام قيود بالستيكية بإحكام شديد، أدى، في بعض لألسفل، وتكبيل يديه خلف ظه

وبعد ذلك، تقوم قوات األمن  بضرب  ٥٧٢.الحاالت، إلى فقدان اإلحساس لدى المقبوض عليه
المشتبه به، غالًبا بتوجيه الركالت واللكمات، وفي بعض الحاالت باستخدام األسلحة، وذلك  

  .كله أمام أسرته

مام اللجنة أكدن أنه في وقت القبض، كن في َأِسرََّتِهنَّ مرتديات عدد من النساء الالئي شهدن أ -١١٣٢
مالبس النوم ولم يسمح لهن بتغطية أنفسهن حينما اقتحمت قوات األمن المكان وفتشت 
الغرف، وأكدت امرأتان أنهما تلقيتا تعليمات بإبقاء أيديهما لألسفل حينما حاولتا تغطية 

  .صدريهما

وات األمن استجوبت أفراد األسرة لمعرفة مكان وجود المشتبه أكد العديد من الشهود أن ق -١١٣٣
بهم الذين لم يكونوا في المنزل، مهددين أحيانًا بأخذ أبنائهم أو بناتهم أو إخوانهم أو أي 

وفي بعض . أشخاص آخرين في المنزل كي يدفعوهم لإلبالغ عن مكان تواجد المشتبه به
األمن هددوا باالعتداء الجنسي على النساء حتى الحاالت القليلة، أكد شهود ذكور أن قوات 

  .يعطي الرجال معلومات عن أماكن تواجد المشتبه بهم

وفي أغلب الحاالت، تم االدعاء أن قوات األمن تعمدت إرهاب كل أفراد األسرة، بما في ذلك  -١١٣٤
 وفي أحيان أخرى، أمرت قوات األمن. النساء واألطفال، وأمروهم باالبتعاد عن المشتبه به

  .األطفال بالتوجه إلى غرفهم بينما هددوا بقتل أفراد األسرة اآلخرين

                                                            
ان ا من الطب الشرعي أنتهى أن أربع ضحايا عانوا من إصابات عصبية جراء القيود، كما أظهر تقرير اخلرباء الشرعيني كذلك أن مثة حاالت فقدتلقت اللجنة تقريرً   ٥٧٢

  ).ام والبنصراإل(إحساس يف أطراف األعصاب الكعربية والزندية 
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  :أبلغت إحدى النساء الالتي تم القبض على أزواجهن عما يلي -١١٣٥

كانت الساعة الواحدة ونصف صباًحا، حينما اقتحم حوالي ستة إلى ثمانية رجال كلهم مقنعين "
ي كان نائما على األريكة، بينما دخل اآلخرون المنزل، حيث بقى أحدهم في غرفة المعيشة ألن أحد أطفال

. كنت حينها أرتدي ثوب النوم ولم يسمحوا لي بارتداء مالبسي أو حتى تغطية صدري بيدي. غرفة النوم
. وقفز أربعة رجال على األقل على زوجي وطرحوه أرًضا، ثم جروه إلى غرفة المعيشة، وبدأوا في ضربه

ض وأشهروا سالًحا في وجهه، مطالبين زوجي باإلفصاح عن أسماء دفعوا أحد أبنائي على األر . كذلك
وأثناء االقتحام، قاموا بتحطيم بعض المقتنيات في المنزل، وتشمل صور لقادة . المشتبه بهم اآلخرين

وكذلك، أخذوا كل هواتفنا . دينيين وصورة لجدي كانت في برواز تمثل قيمة معنوية كبيرة بالنسبة لي
دينار بحريني، ثم غادروا آخذين زوجي  ١٨٠٠وير وجهاز عرض اسطوانات مدمجة والمحمولة وآلة تص

وبينما هم يغادرون، الحظت عدًدا كبيًرا من قوات مكافحة الشغب يحيطون بالمنزل، وعرفت أنهم . معهم
  ."قوات مكافحة الشغب من زيهم الرسمي

العديدة التي تلقتها وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التوصيف لألحداث ينطبق على الشكاوى  -١١٣٦
  .اللجنة فيما يتعلق بعمليات القبض

شهد رجل بأنه تم القبض عليه في مطار البحرين الدولي أمام زوجته وأطفالهما الثالثة، ثم تم  -١١٣٧
وقد وردت . تعصيب عينيه وتكبيل يديه وجره إلى مكتب مجاور، حيث تم ضربه واستجوابه

ي فيما يتعلق بادعاءات التعذيب وصور المعاملة شهادة هذا الرجل بالتفصيل في الملحق الثان
  :وقد وصفت زوجة الرجل األحداث على النحو التالي. القاسية والمهينة وغير اإلنسانية األخرى

كان أطفالي مرعوبين، إذ أخذتني قوات األمن مع زوجي إلى إدارة التحقيقات الجنائية حيث "
ي حتى اصطحبوني إليهم في مكتب منفصل داخل تم استجوابنا لمدة ساعة، وظللت أسأل عن أطفال

وبالطبع كان األطفال مرعوبين ويبكون، فجلست معهم لبعض الوقت قبل أن يأخذوني مرة أخرى . اإلدارة
وفي . بعد ذلك، تم اصطحابي إلى المنزل حيث وجدت أطفالي هناك مع عمهم. الستكمال االستجواب

مدنية باقتحام المنزل، حيث فتشوه بدقة بحثا عن حواسيب  الليلة التالية، قام رجال ملثمون في مالبس
محمولة وهواتف محمولة واسطوانات مدمجة وأجهزة عرض االسطوانات، كما أخذوا بعض المتعلقات 

وبعد ذلك، قاموا بالقبض . دينار بحريني، وقاموا بتحطيم بعض المقتنيات ٦٠٠الشخصية وتشمل حلي و
  ."للغايةعلّي أمام أطفالي بطريقة عنيفة 

كما شهد محققو اللجنة إحدى الوقائع التي تم فيها القبض على أطفال دون الخامسة عشرة  -١١٣٨
وتوقيفهم في مركز شرطة الُبَدْيع، حيث وصل محققو اللجنة إلى مركز الشرطة حوالي الساعة 
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، ووجدوا عدًدا من األوالد ٢٠١١الواحدة وأربعون دقيقة من صباح األول من أغسطس 
كان األوالد جميعا قد تعرضوا للضرب، كما كانت . يقفون مكبلين ومعصوبي األعين المراهقين

وأخبر األوالد . ثمة حروق في صدر أحدهم وهو في الرابعة عشرة جراء الحرق بالسجائر
المحققين أنه تم القبض عليهم بينما كانوا جالسين في مأتم يتعلمون القرآن من أحد األئمة في 

ه وقت القبض عليهم قامت قوات األمن باقتحام المكان وتفتيشه وأخذوا الحي، كما ذكروا أن
جميع الكتب واالسطوانات المدمجة وكذلك جهاز تسجيل كاسيت وجهاز عرض لالسطوانات 

ومن جانبها، أخبرت قوات األمن محققي اللجنة أنه تم القبض على األوالد إللقائهم . المدمجة
لى ذلك قام المحققون بفحص سيارات الشرطة والحظوا الحجارة على سيارتي شرطة، وبناء ع

. ونتيجة لتدخل المحققين، قامت قوات األمن بإطالق سراح األوالد. أن الضرر محدود للغاية
وفي اليوم التالي، وبناء على تقرير محققي اللجنة، قامت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط 

  .ى ثمانية أفراد آخرين من قوات األمنالمسئول عن مركز الشرطة عن العمل، باإلضافة إل

  إتالف الممتلكات
قرر معظم الشهود أن قوات األمن اقتحمت الباب األمامي، وفي بعض الحاالت الباب الخلفي  -١١٣٩

وبينما كان القبض يتم في األغلب األعم من الحاالت في . للمنزل، في َمْعِرض عملية القبض
حاالت تم فيها القبض على الشخص المطلوب منزل الشخص المراد القبض عليه، كانت هناك 

ويتذكر عدد قليل من الشهود أن قوات األمن قامت بدق . في منزل أحد أقاربه أو أصدقائه
أجراس األبواب، بينما في عدد محدود من الحاالت قرر الشهود أن قوات األمن اقتحمت 

  .األماكن من النوافذ

َأِسرَّة وِخزانات وأدراج (افذ وقطع أثاث محطمة تلقى المحققون صورًا فوتوغرافية ألبواب ونو  -١١٤٠
ولم يكن اإلتالف الموثق في هذه الصور . وكذلك متعلقات شخصية.) ودواليب، إلخ

الفوتوغرافية يخص غرفة واحدة فقط في المنزل، وإنما شمل غرف المعيشة والمطابخ وغرف 
  .النوم واألروقة

ات قيمة مادية وأخرى ذات قيمة معنوية، تضمنت المتعلقات الشخصية محل اإلتالف أشياء ذ -١١٤١
وهو حجر يستخدمه ( التربةحيث قرر الكثير من الشهود أن قوات األمن تعمدت تحطيم 

وقد تلقى محققو اللجنة صورا . وكذلك صورا لقادة دينيين وسياسيين) الشيعة في الصالة
  .فوتوغرافية لبعض هذه األغراض التي تعرضت لإلتالف
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قام المحققون بإجراء مقابالت مع مائتين وأربعة وستين شخًصا موقوًفا في  باإلضافة إلى ذلك، -١١٤٢
مراكز التوقيف والسجون، حيث ادعى غالبية هؤالء الموقوفين أنه أثناء إلقاء القبض عليهم، 

وفي بعض الحاالت، . تعمدت قوات األمن إتالف األبواب واألثاث واألغراض المنزلية األخرى
  .ه األحداث، حيث أفادوا كذلك بشهاداتهم أمام اللجنةقام األقارب بتوثيق هذ

اشتكى بعض الشهود من إتالف السيارات التي كانت مصفوفة أمام المنازل، كما تلقى محققو  -١١٤٣
اللجنة العديد من األفالم المسجلة تظهر قوات األمن وهي تتلف السيارات أمام المنازل، إال أن 

 .ليات القبض محل الدراسة في هذا المبحثهذه األفالم لم ُتَصوَّر أثناء فترة عم
تلقت اللجنة عدد من الشكاوى تضمن أنه، فى نطاق عمليات القبض التي تمت في أعقاب  -١١٤٤

، قامت السلطات بمصادرة عدد كبير من السيارات ولم يتم ٢٠١١أحداث فبراير ومارس 
رسمية بأن تلك وباالستعالم من وزارة الداخلية تسلمت اللجنة إفادة . إعادتها حتى اآلن

السيارات تم مصادرتها الرتباطها بأحداث الشغب في فبراير ومارس الماضيين وتم التحفظ 
وقد قام أحد محققي اللجنة باالنتقال ومعاينة موقف . عليها في موقف خاص خارج المدينة

السيارات وتبين أنه مليء بالسيارات التي تحطم أغلبها على حسب االفتراض أثناء عملية 
عالوة على ذلك تعرضت تلك السيارات للتلف من جراء . مصادرة والنقل إلى ذلك الموقعال

هذا الشكل من أشكال مصادرة الممتلكات الخاصة . االحتفاظ بها في العراء لمدة ستة أشهر
  .يمثل مخالفة للقانون ويحرم األشخاص من التمتع بحق الملكية الخاصة

  نھب الممتلكات
شكوى تفيد بأن أفراًدا من قوات األمن قاموا بنهب ممتلكات من تلقت اللجنة ست عشرة  -١١٤٥

داخل المنازل في َمْعِرض عمليات القبض، حيث تضمنت األغراض المنهوبة أجهزة إلكترونية 
مثل الهواتف المحمولة والحواسيب المكتبية والمحمولة، وكذلك بعض المتعلقات الشخصية  

رة الداخلية محققي اللجنة بأنه تم تحريز هذه وقد أخبرت وزا. كالحلي والعطور واألموال
  ٥٧٣.األجهزة اإللكترونية باعتبارها أدلة ضد األشخاص المقبوض عليهم

ويُْذَكر أن بعض المتعلقات المنهوبة تمت إعادتها في وقت الحق لمالكيها، إال أن السواد األعظم  -١١٤٦
ها سجالت بالممتلكات التي تم ممن حاولوا استعادة ممتلكاتهم ُأْخِبروا بأن قوات األمن ليس لدي

وفي حاالت أخرى، قرر بعض المقبوض عليهم أنهم رأوا متعلقاتهم في المحكمة حيث . أخذها
استخدمت كأدلة ضدهم، بينما ادعى بعض الشهود أنهم حينما َسأَلوا عن متعلقاتهم، ُأْخِبروا بأنها 

  ".غنائم حرب"

                                                            
  ٢٠١١سبتمرب  ٩حمضر االجتماع بني حمققي اللجنة ووزير اإلعالم ومدير الشئون القانونية،   ٥٧٣
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األمن دائما ما احترمت قوانين البحرين، إال  وقد أكد وزير الداخلية لمحققي اللجنة بأن قوات -١١٤٧
أنه اعترف بأنهم حققوا في ثالث حاالت سوء سلوك من جانب الشرطة وأن المخطئين تعرضوا 

  .لعقوبات قاسية

كما نفى جهاز األمن الوطني قيام أي من أفراده بنهب أي متعلقات، ولكنهم صرحوا بأنهم  -١١٤٨
 أنه ليس لديهم أي تفاصيل كي يفصحوا بها سمعوا عن بعض حاالت سوء سلوك الشرطة، إال

  .للجنة

  اإلطار القانوني: ثانيًا
يختص هذا القسم باستعراض االلتزامات القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بعمليات القبض  -١١٤٩

وعلى وجه الخصوص، تشير اللجنة إلى أن البحرين دولة عضو في العهد الدولي . والتوقيف
والميثاق العربي المنقح الخاص بحقوق اإلنسان  ٥٧٤ة واالجتماعيةالخاص بالحقوق السياسي

باإلضافة إلى ذلك، فإن الدستور البحريني وقانون العقوبات وقانون  ٥٧٥).الميثاق العربي(
ويضم قانون اإلجراءات الجنائية البحريني . اإلجراءات الجنائية يحظرون المعاملة غير اآلدمية

ل المنازل والبحث عن األشخاص، كما ينص الدستور األحكام المنظمة لدخو  ٢٠٠٢لعام 
 .البحريني على حرمة المساكن

  القانون الدولي
. ٢٠٠٦سبتمبر  ٢٠انضمت البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في  -١١٥٠

. لكل فرد حق في الحرية و في األمان على شخصه"من العهد على أن ) ١( ٩وتنص المادة 
وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها . ف أحد أو اعتقاله تعسفاوال يجوز توقي

لكل شخص كان ضحية "على أن ) ٥( ٩، وتنص المادة "القانون و طبقا لإلجراء المقرر فيه
على ) ١( ١٠، بينما تنص المادة "توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض

من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة األصيلة في الشخص  يعامل جميع المحرومين"أن 
  ".اإلنساني

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ) ١( ١٧وفيما يتعلق بحرمة المسكن، تنص المادة  -١١٥١
ال يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في "والسياسية على أنه 

                                                            
 .G.A. res. 2200A (XXI)، 21 U.N. GAOR Suppالعهد الدويل للحقوق السياسية واالجتماعية، وقرار اجلمعية العامة باألمم املتحدة   ٥٧٤

(No. 16) at 52، U.N. Doc. A/6316 (1966)، 999 U.N.T.S. 171 ١٩٧٦مارس  ٢٣، والذي دخل حيز النفاذ يف.  
 .U.N. Doc، ووثيقة األمم املتحدة ٢٠٠٤مايو  ٢٢امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، أقره جملس جامعة الدول العربية يف   ٥٧٥

CHR/NONE/2004/40/Rev.1 ٢٠٠٨ومارس  ١٥، ودخل حيز النفاذ يف.  
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بيته أو مراسالته، وال ألي حمالت غير قانونية تمس شرفه أو خصوصياته أو شؤون أسرته أو 
من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا "على أنه ) ٢( ١٧، كما تنص المادة "سمعته

  ".التدخل أو المساس

وقد أشار الميثاق العربي إلى ذات األحكام  المذكورة في العهد الدولي الخاص بالحقوق  -١١٥٢
لكل شخص الحق في "من الميثاق على أن ) ١( ١٤ث تنص المادة السياسية والمدنية، حي

الحرية وفي األمان على شخصه، وال يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند 
من الميثاق العربي نص  ٢١أما فيما يختص بحرمة المسكن، فقد اقَتبست المادة ". قانوني
  .السياسية والمدنية حرفًيامن العهد الدولي الخاص بالحقوق  ١٧المادة 

  القانون الوطني
  الدستور البحريني

للمساكن حرمة، فال يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن "من الدستور على أن  ٢٥تنص المادة  -١١٥٣
أهلها إال استثناء في حاالت الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها 

  ".فيه

ال يـَُعرَّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، "الدستور على أنه من ) د( ١٩وتنص المادة  -١١٥٤
على حظر إيذاء أي ) د( ٢٠، كما تنص المادة ..."أو لإلغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة

  .متهم في جريمة جسمانًيا أو معنويًا

  قانون العقوبات البحريني

كل موظف عام أو مكلف بخدمة "لـ  من قانون العقوبات على عقوبة الحبس ٢٠٧تنص المادة  -١١٥٥
عامة قام بتفتيش شخص أو مسكنه أو محله بغير رضاه أو في غير األحوال ودون مراعاة 

  .٥٧٦"الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك

على عقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز مائة  ٣٠٩وتنص المادة  -١١٥٦
إحدى طرق العالنية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها،  دينار لكل من تعدى ب

على عقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة التي ال تجاوز مائة  ٣١١كما تنص المادة 

                                                            
  .ة اإلجنليزية على ترمجة مقدمة من وزارة العدل والشئون اإلسالمية يف البحرينمت االعتماد يف النسخ ٥٧٦
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من أتلف أو شوه أو دنس بناًء معًدا إلقامة شعائر ملة معترف بها أو رمزا أو أشياء "دينار لكل 
  ."يةأخرى لها حرمة دين

يعاقب بالسجن المؤبد من واقع أنثى بغير "على أن  ٣٤٤تنص المادة وفيما يتعلق بالمرأة،  -١١٥٧
  ".رضاها

ختالس مال منقول مملوك لغير الجاني ا"السرقة بأنها  ٣٧٣فيما يتعلق بالسرقة، تـَُعرِّف المادة  -١١٥٨
التي تجتمع على أن يُعاَقب بالسجن المؤبد على السرقة  ٣٧٤، كما تنص المادة "بنية تملكه

  :فيها الظروف اآلتية

  أن تقع ليًال؛  )أ (

  أن يكون أحد الجناة حامًال سالًحا؛  )ب (

إذا ارتكبت في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا كان دخوله بواسطة   )ج (
التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير رضا صاحبها أو انتحال 

القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء 
  .غير المشروعة

على أن يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة  ٣٨٠كما تنص المادة  -١١٥٩
في أحد األمكنة المعدة للعبادة أو : أشهر إذا وقعت السرقة في أحد األماكن التالية

  .المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها

  جراءات الجنائية البحرينيقانون اإل

يحدد قانون اإلجراءات الجنائية البحريني، الذي يجد أصوله في قانون اإلجراءات الجنائية  -١١٦٠
المصري، المأخوذ بدوره من قانون اإلجراءات الجنائية الفرنسي، اإلجراءات القانونية الواجبة 

كما يحدد اإلجراءات التطبيق من قبل  السلطات عند إجراء تفتيش المنازل أو األشخاص،  
القانونية الحاكمة لعمليات القبض التي تنفذها الشرطة على األشخاص المتلبسين بارتكاب 
جريمة، في حالة مشاهدة مأمور الضبط للجريمة حال ارتكابها  في حضوره، أو إذا تنامى إلى 

  علمه وجود الجاني حائًزا لدليل موضوعي على ارتكابه للجريمة 

ال يجوز ألفراد السلطة "على أنه  ٦٥تيش المنازل أو األشخاص، تنص المادة وفيما يتعلق بتف -١١٦١
العامة الدخول في أي محل مسكون إال في األحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب 
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 ٦٦، كما تنص المادة "المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك
جوز فيها القبض قانونًا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي في األحوال التي ي"على أنه 
  .، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى"أن يفتشه

لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس "على أنه  ٦٧وفي حالة إجراء القبض، تنص المادة  -١١٦٢
ثة أشهر أن يفتش منزل المتهم ويضبط بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثال

فيه األشياء واألوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة 
على جواز ضبط األشياء المرتبطة بجريمة ألغراض  ٦٩باإلضافة إلى ذلك، تنص المادة ". فيه

  .المتهم أو من ينيبه عنهالبد أن يتم التفتيش بحضور  ٧٠التحقيق، وطبقا لنص المادة 

لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا األوراق واألسلحة "على أن  ٧٣كما تنص المادة  -١١٦٣
وتعرض هذه األشياء على ... واآلالت وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة

تهم أو يُْذَكر ويحرر بذلك محضر يـَُوقَّع عليه من الم. المتهم ويطلب منه إبداء مالحظاته عليها
  ".فيه امتناعه عن التوقيع

ويستعرض الفصل الخامس من قانون اإلجراءات الجنائية دور النيابة العامة بعد جمع األدلة  -١١٦٤
وإجراءات التأكد من  سالمة تلك األشياء أو الوثائق أو اإلفراج عنها، بينما يستعرض القسم 

شياء المتعلقة بالجريمة، حيث تخول الثاني من الفصل الخامس المعاينة والتفتيش وضبط األ
النيابة العامة سلطة إصدار أمر بتفتيش منزل المتهم بناء على اتهام موجه إليه بحثا  ٩٠المادة 

  .عن أشياء ربما تكون استعملت في ارتكاب الجريمة

على أنه بالنسبة لألشخاص المقبوض عليهم بموجب قانون اإلجراءات  ٥٧وتنص المادة  -١١٦٥
نه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يقوم بسماع أقوالهم فورًا وال يجوز توقيفهم الجنائية، فإ

ساعة، وبعدها ينبغي إما إطالق سراحهم أو إحالتهم إلى السلطة القضائية  ٤٨لمدة تتجاوز 
وبدورها، تعد هذه السلطة القضائية، وهي النائب العام في الظروف . المختصة الستجوابهم

ن، مسئولة عن التأكد من أن القبض تم وفقا ألحكام قانون اإلجراءات العادية في البحري
ساعة، ويكون  ٢٤ويُفترض بالنيابة العامة أن تستجوب الشخص الموقوف في غضون . الجنائية
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وبعد انتهاء فترة األربع وعشرين ساعة األولية، . له حق االستعانة بمحاٍم أثناء مدة االستجواب
  ٥٧٧ .ار قرار بحبس المتهم احتياطًيا على ذمة االتهامات المعروضةيجوز للنيابة العامة إصد

من قانون اإلجراءات الجنائية، يمكن للنيابة العامة األمر  بحبس المتهم  ١٤٧وطبقا للمادة  -١١٦٦
احتياطًيا لمدة سبعة أيام بغرض استكمال االستجواب، وإذا ما رأت النيابة العامة ضرورة تمديد 

ثر من ذلك، فيجب أن َيْمُثل الشخص االمحبوس أمام قاٍض من فترة الحبس االحتياطي أك
المحكمة الجنائية الصغرى، والذي يمكن له التصريح بتمديد فترة الحبس االحتياطي لفترة ال 

من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه إذا رأت النيابة  ١٤٨وتنص المادة . يوًما ٤٥تتجاوز 
من المدد السالفة، وجب إحالة الشخص الموقوف إلى العامة مد الحبس االحتياطي ألكثر 

المحكمة الجنائية العليا لتقرر ما إذا كانت ستمدد فترة التوقيف لمدد إضافية ال تزيد أي منها 
وبشكل عام، يحظر قانون اإلجراءات الجنائية حبس األشخاص . على خمسة وأربعين يوًما

  .احتياطًيا لما يجاوز ستة شهور

  بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية ٢٠٠٦لسنة  ٥٨القانون رقم 

بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية للنيابة العامة  ٢٠٠٦لعام  ٥٨يخول القانون رقم  -١١٦٧
كذلك، يجيز هذا القانون لمسئولي . تمديد فترة الحبس االحتياطي لفترة مبدئية تبلغ ستين يوًما

األشخاص المشتبه في ارتكابهم األفعال المحظورة بموجب إنفاذ القانون تمديد فترات توقيف 
هذا القانون إلى خمسة أيام بدال من فترة الثمانية وأربعين ساعة المحددة في قانون اإلجراءات 

  ٥٧٨.الجنائية، ويمكن تمديد هذه الفترة إلى عشرة أيام أخرى بعد موافقة النيابة العامة

  :٥٧٩بشأن قوات األمن العام ٢١٩٨لسنة  ٣المرسوم األميري بقانون رقم 

لسنة ) ٣(من قانون قوات األمن العام الصادر بالمرسوم األميري بقانون رقم  ١تنص المادة  -١١٦٨
قوات نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية وتختص "على أن قوات األمن العام هي   ١٩٨٢

  ".ح واألعراض واألموالبالمحافظة على النظام واألمن العام واآلداب داخل البالد وحماية األروا 

  :من هذا القانون الصادر بالمرسوم  بقانون على ما يأتي ١٣كما تنص المادة  -١١٦٩

                                                            
وتفرق اإلجراءات اجلنائية . ساعة على يد اجلهة القائمة بإنفاذ القانون ٤٨قبل عرض أي شخص على النيابه العامة، ميكن أن يوقف ذلك الشخص ملدة ال تتجاوز   ٥٧٧

ساعة، ومن مث جيب عرضه على النيابة قبل انتهاء  ٤٨ات القائمة بإنفاذ القانون ميكنها أن توقف فرداً ما ملدة ال تتجاوز فاجله. يف البحرين بني القبض والتوقيف
  .ساعة أن تفرج عنه أو تأمر حببسه احتياطيا ٢٤هذه املدة، واليت يكون عليها خالل مدة ال تتجاوز 

  .٢٩ – ٢٦، املواد ٢٠٠٦لسنة  ٥٨راجع املرسوم بقانون رقم   ٥٧٨
  .مت االعتماد يف النسخة اإلجنليزية على ترمجة أُجريت مبعرفة اللجنة  ٥٧٩
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ألعضاء قوات األمن العام حق حمل السالح والذخيرة المسلمة لهم بأمر وزير الداخلية، وال يجوز 
  :لهم استعماله إال في األحوال وبالشروط المبينة فيما يلي

  :القبض على: أوالً 

  .محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثالثة أشهر إذا قاوم القبضكل   ) أ(

  .كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة إذا قاوم القبض  ) ب(

  :عند حراسة المسجونين: ثانياً 

  :فيجوز للسجانين وأعضاء قوات األمن العام استخدام األسلحة النارية ضد المسجونين في األحوال التالية

أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل صد أي هجوم   ) أ(
  .أخرى

  .منع فرار أي مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى  ) ب(

فض تجمهر أو تظاهر أو شغب بالشروط وفي الحدود المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب : ثالثاً 
  .األول من القسم الخاص من قانون العقوبات

  .الدفاع المشروع عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله: ابعاً ر 

ويشترط في جميع األحوال المتقدمة أن يكون استعمال السالح الزًما ومتناسًبا مع الخطر المحدق، 
صد ويجب كذلك استخدام القوة بق. وأن يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة لدرئه بعد التثبت من قيامه

تعطيل مصدر الهجوم أو المقاومة، على أن يبدأ بالتحذير بإطالق النار لإلرهاب كلما كان ذلك مستطاًعا 
  ..ثم التصويب في غير مقتل

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه، بناء على عرض مدير األمن العام وموافقة مجلس الوزراء، السلطات 
  .ة تنفيذهالتي لها حق إصدار األمر بإطالق النار وطريق

  بإعالن حالة السالمة الوطنية ٢٠١١لسنة  ١٨المرسوم الملكي رقم 

مارس  ١٥بإعالن حالة السالمة الوطنية في  ٢٠١١لسنة  ١٨صدر المرسوم الملكي رقم  -١١٧٠
من ) ب( ٣٦من أجل إعالن حالة السالمة الوطنية في البحرين بموجب المادة  ٢٠١١
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لسنة  ٣٩بموجب المرسوم رقم  ٢٠١١يونيو  ١في  الدستور البحريني، وتم رفع حالة السالمة
 ٢٠١١لسنة  ١٨وقد تمت مناقشة المرسوم الملكي رقم . ٢٠١١مايو  ٨في  ٢٠١١

  .بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا التقرير فيما يتعلق باإلطار القانوني واجب التطبيق

لسنة  ١٨ملكي رقم وثمة أربع جهات حكومية تعد مسئولة بشكل أساسي عن تنفيذ المرسوم ال -١١٧١
. ، وهي قوات دفاع البحرين ووزارة الداخلية وجهاز األمن الوطني والحرس الوطني٢٠١١

على أن هذه السلطات مخولة  ٢٠١١لسنة  ١٨من المرسوم الملكي رقم  ٥وتنص المادة 
باتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات الالزمة لتنفيذ المرسوم، والتي تشتمل، بين أمور 

  :، على ما يليأخرى

 تفتيش األشخاص واألماكن عند االشتباه في مخالفة أحكام هذا المرسوم أو القرارات أو  . أ
  .األوامر الصادرة عن السلطة المكلفة بتنفيذه

  .القبض على المشتبه بهم واألشخاص الخطرين على سالمة المواطنين وتوقيفهم  . ب

  : النتائج التي خلصت إليھا اللجنة: ثالثًا
، قامت قوات األمن البحرينية بشكل منهجي باقتحام ٢٠١١إبريل  ١٥مارس و ٢١ما بين  -١١٧٢

المنازل للقبض على بعض األفراد، األمر الذي إلي أدى إلى ترويع ساكني هذه المنازل، حيث 
قامت قوات األمن بشكل متعمد بتحطيم األبواب واقتحام المنازل عنوة وفي بعض األحيان 

هذا السلوك قد صاحبه سباب وإهانات لفظية طائفية، وفي كذلك، هناك مزاعم بأن . سلبها
وفي العديد من الحاالت . أحيان كثيرة على مرأًى ومسمٍع من النساء واألطفال وأفراد األسرة

المسجلة طُلب من النساء الوقوف بمالبس النوم التي لم تستر أجسادهن بما يكفي، األمر 
كذلك، يشكل هذا . مقبوض عليهم وأقاربهنالذي مثل إهانة لهن ولألطفال وألزواجهن ال

  .السلوك انتهاًكا للممارسات اإلسالمية

وعند سؤال وزارة الداخلية عن دورها في عمليات القبض هذه، أكدت أنها كانت فقط تساعد  -١١٧٣
جهاز األمن الوطني، وأنه ليس ثمة عملية مشتركة تم تنفيذها، إال أن إفادات الشهود التي 

  .أشارت إلى أن وزارة الداخلية شاركت بالفعل في هذه المداهماتوردت لمحققي اللجنة 

لسنة  ١٨وتستند معظم عمليات القبض الموضحة في هذا القسم على المرسوم الملكي رقم  -١١٧٤
بإعالن حالة السالمة الوطنية، والذي يخول للنائب العام العسكري، بناًء على التفويض  ٢٠١١

إصدار أوامر توقيف لمدة غير محددة من الوقت،  الصادر له من قائد قوات الدفاع، سلطة
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. دونما حاجة إلبداء أسباب القيام بهذا التوقيف، ودونما حاجة الستصدار أي أمر قضائي
. والفرضية التي يطرحها هذا المرسوم هي أن النائب العام العسكري يعد مأمور ضبط قضائي

وباإلضافة إلى ذلك، فإن . قضائيوبناء على هذا المنطق فإن المرسوم لم يشترط أي إشراف 
مرسوم السالمة الوطنية ال يلزم مأمور الضبط باستصدار أمر توقيف قانوني من النائب العام 
. العسكري، كما ال يلزمه باستصدار أمر تفتيش من أجل تفتيش منزل الشخص المقبوض عليه

من العهد الدولي الخاص  ٩ة وابتداًء، يمثل هذا النوع من القبض اعتقاًال تعسفًيا بمقتضى الماد
بالحقوق السياسية والمدنية، وفي جميع حاالت الضبط والتفتيش والمصادرة الَعَرضية من 
المقار السكنية، لم يتم قط إبراز أمر توقيف أو تفتيش للشخص المقبوض عليه أو الذي تم 

ن المدعى وكما هو موضح في الفصل الثالث من هذا التقرير، قام كل م. تفتيش مقر سكنه
بالدفع بعدم  ٢٠١١لسنة  ١٨عليهم الذين تم اتهامهم بموجب المرسوم الملكي رقم 

وتوصي لجنة التقصي بأن تقوم المحكمة الدستورية بمراجعة مدى دستورية هذا . دستوريته
  ٥٨٠.المرسوم

 وبينما جرت معظم عمليات القبض المبينة أدناه استناًدا إلى مرسوم السالمة الوطنية، إال أن -١١٧٥
ولم يتمكن أي من النائب العام أو النائب . بعضها تم استناًدا إلى قانون اإلجراءات الجنائية

العام العسكري من تفسير لماذا تم توقيف بعض األشخاص استنادا إلى مرسوم السالمة الوطنية 
عة ويذكر أن حاالت التوقيف المائة وتس. والبعض اآلخر استنادا إلى قانون اإلجراءات الجنائية

وسبعين التي قام بها جهاز األمن الوطني بشكل رسمي قد تمت استنادا إلى مرسوم السالمة 
  .الوطنية

وبالنسبة لعمليات القبض التي قامت بها وزارة الداخلية استنادا إلى قانون اإلجراءات الجنائية،  -١١٧٦
أظهرت السجالت التي توافرت لمحققي اللجنة أن ثمة أوامر قبض كانت موجودة في 

لسجالت القضائية لهؤالء األشخاص، ولقد تم اتهامهم بارتكاب جرائم بعد إلقاء القبض ا
ولكن لم يتم إبراز أي من هذه األوامر ألي شخص موقوف في أي من الحاالت قيد . عليهم

التحقيق، كما ال توجد سجالت تشير إلى التزام قوات األمن باشتراطات قانون اإلجراءات 
  .لتي تلت الثماني واألربعين ساعة األولى من القبض، كما هو مذكور سابًقاالجنائية في الفترة ا

أبلغ كل من وزارة الداخلية وجهاز األمن الوطني اللجنة بأنهما اتبعا اإلجراءات المالئمة عند  -١١٧٧
ولم يتم توفير نسخة من . القيام بعمليات القبض، ومنها مراعاة تواجد أفراد األسرة أثناء القبض

                                                            
  .راجع الفصل الثالث من هذا التقرير اخلاص بالنظام القانوين واألجهزة احلكومية املسئولة عن تطبيقه ٥٨٠
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وعلى فرض وجود مثل هذه اإلجراءات، وفي ضوء األدلة الصارخة على . ءات للجنةهذه اإلجرا
  .االنتهاكات التي حدثت، فإنه يبدو جلًيا أن هذه اإلجراءات لم تـُّتبع

وختاًما، خلصت اللجنة إلى أن عمليات القبض الموسعة التي تمت بناء على النمط الموصوف  -١١٧٨
وعلى وجه . ق اإلنسان وكذلك للقانون البحرينيعاليه تعد انتهاًكا للقانون الدولي لحقو 

. الخصوص، قامت قوات األمن بإجراء عمليات القبض دونما إبراز أوامر قبض أو تفتيش
وكذلك، خلصت اللجنة إلى أنه في العديد من الحاالت شكل أسلوب القيام بعمليات القبض 

األمن، باإلضافة إلى التسبب  استخداما مفرطًا للقوة، صاَحبه سلوك مثير للرعب قامت به قوات
في إتالف غير ضروري للممتلكات، وكل هذا في مجمله يعكس إخفاقًا في اتباع اإلجراءات 
المالئمة التي زعم كل من وزارة الداخلية وجهاز األمن الوطني أمام محققي اللجنة أنهما قاما 

تقدم الجهات المشاركة أي  وفيما يتعلق بمصادرة المتعلقات أثناء عمليات القبض، لم. باتباعها
وكذلك، لم يتم إخطار محققي اللجنة بأي تحقيقات بدأتها . سجالت بالممتلكات المصادرة

الجهات المذكورة المشاركة في هذا النوع من عمليات القبض بناء على الشكاوى التي قدمها 
تراث األشخاص المقبوض عليهم أو أفراد أسرهم، األمر الذي يمثل نمطا من عدم االك

باالنتهاكات التي حدثت ألي إجراءات قد تكون موجودة، وكذلك عدم االعتداد بقواعد القانون 
  .البحريني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والمتعلقة بضمان نزاهة وسالمة سير عمليات القبض

ويشير تواجد نمط سلوكي منهجي إلى أن هذا هو أسلوب تدريب هذه القوات األمنية وأن هذه  -١١٧٩
هي الطريقة التي من المفترض أن يعملوا بها، وأن هذه األحداث لم تكن لتحدث دون علم 

  .الرتب األعلى في تسلسل القيادة داخل وزارة الداخلية وجهاز األمن الوطني

ويشكل اإلخفاق في إجراء تحقيق فعال في هذه الممارسات، والفشل في اتخاذ التدابير  -١١٨٠
كات من جانب قوات األمن، أساًسا لتحمل القيادات العليا الوقائية المالئمة لمنع االنتها 

 .للمسئولية
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  معاملة السجناء والموقوفين –المبحث الرابع 
  ملخص الوقائع: أوال

ســيتناول هــذا المبحــث حــاالت االدعــاء بالتعــذيب وســوء المعاملــة الناجمــة عــن أحــداث شــهري  -١١٨١
كوى بشـــأن معاملـــة الموقـــوفين شـــ ٥٥٩ولقـــد تلقـــت اللجنـــة . بـــالبحرين ٢٠١١فبرايـــر ومـــارس 

وفـي . الذين أطلق سراحهم أو الذين ال يزالون في التوقيف وقـت إجـراء اللجنـة لهـذة التحقيقـات
وتجدر اإلشارة أن جميـع الحـاالت ". الموقوفين"سياق هذا المبحث، يشار إلى الُمدعين بكلمة 

االشـارة إلـى أن اللجنـة  كمـا تجـدر. محل الدراسة هم من المسلمين الشيعة باستثناء تسـعة فقـط
 .أجرت مقابالت مع أسر أولئك الموقوفين ومحامييهم

حالـة مـن هـؤالء الموقـوفين،   ٥٩ولقد قام فريق خبراء الطب الشرعي الذي عينته اللجنة بفحص  -١١٨٢
ولقــد تــم اختيــار هــؤالء األشــخاص للخضــوع . كمــا أجــرى محققــو اللجنــة مقــابالت أخــرى معهــم

خطورة اإلصـابة المزعومـة ووجـود عالمـات ) أ: (المعايير التالية للفحص على أساس توافر أي من
ـــارزة علـــى جســـم الموقـــوف،  ـــة أو ) ب(واضـــحة وب ـــة االجتماعي ـــة مـــن حيـــث األهمي طبيعـــة الحال

شخصـية  ١٤وكان من بين تلك الحاالت التسعة والخمسين، حاالت عـدد . السياسية للشخص
اقم الطبــــي المــــتهم فــــي أحــــداث مجمــــع قياديـــة سياســــية باإلضــــافة إلــــى بعــــض األطبــــاء مـــن الطــــ

ويمكــن . ٢٠١١الســلمانية، والــذين وجهــت إلــيهم اتهامــات فيمــا يتعلــق بأحــداث فبرايــر ومــارس 
 .االطالع على تفاصيل المعلومات والنتائج التي توصل إليها األطباء في الملحق الثاني

حـــداث قـــد تـــم كمـــا تمـــت دراســـة منهجيـــة وطريقـــة تنفيـــذ عمليـــات القـــبض التـــي جـــرت أثنـــاء األ -١١٨٣
 .دراستها في المبحث الثالث من هذا الفصل

حسـن جاسـم محمـد مكـي / السـيد: يرجع السبب وراء وفاة األشخاص التالية أسماؤهم للتعذيب -١١٨٤
ـــا راشـــد حســـن / ، والســـيد٥٨٢)ســـنة ٤٩(عبـــد الكـــريم فخـــراوي / ، والســـيد٥٨١)ســـنة ٣٩( زكري

افة إلـى ذلـك، تـوفي باإلضـ. ٥٨٤)سـنة ٣١(علي عيسى صـقر / ، والسيد٥٨٣)سنة ٤٠(العشيري 
ولقـد . بعـد إطـالق سـراحه مـن التوقيـف بأربعـة أيـام ٥٨٥)سـنة ٤٣(جابر إبـراهيم العويـات / السيد

                                                            
  ).٢٢(احلالة رقم   ٥٨١
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تـــم ذكـــر هـــذه الحـــاالت الخمســـة فـــي المبحـــث األول بالفصـــل الســـادس، والـــذي يتحـــدث عـــن 
 .حاالت الوفاة الناجمة عن أحداث شهري فبراير ومارس بالبحرين

مجموعتـــان مـــن الموقـــوفين البـــارزين الـــذين  ٥٥٩بـــالغ عـــددها وكـــان ضـــمن شـــكاوى التعـــذيب ال -١١٨٥
 : وهاتان المجموعتان هما. قدموا ادعاءات تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة

أربعــة عشــر زعيًمــا سياســًيا ألقــي جهــاز األمــن الــوطني القــبض علــيهم، ووجهــت لهــم اتهامــات  -أ
مـارس،  ١٧سـبعة مـنهم بتـاريخ  ألقي القبض على. باالتفاق الجنائي على  قلب نظام الحكم

وادعـوا أنهـم قضـوا مـا . أبريـل ١٥مـارس و ٢١بينما ألقي القبض علـى السـبعة المتبقـين بـين 
بــين يــوم واحــد إلــى ثالثــة أســابيع فــي التحقيــق فيمــا يعتقــد أنــه مبنــى جهــاز األمــن الــوطني فــي 

دي فـي الجنـاح ووضعوا فـي الحـبس االنفـرا القلعة، وبعد ذلك الوقت نقلوا الى سجن القرين
 .نفسه

العمـل  ألقي القبض علـيهم نظـًرا لتغيـبهم عـنالداخلية  وزارة موظفي مائة وعشرة شخص من -ب
. المواجهـات قـادتهم خـالل تنفيـذ أوامـرهم ، أو لرفضـ٢٠١١أحـداث فبرايـر ومـارس  خالل
ظ ومنهــا ألفــاالتــي تعرضــوا لهــا  اللفظيــة مــن اإلســاءة فــي المقــام األول هــؤالء األفــراد وشــكا

  .وطائفتهم الدينية السباب التي وجهت إلى عائالتهم

القـــبض إال علـــى أربعـــة أفـــراد مـــن الـــذين ادعـــوا وقـــوع عمليـــات  ٥٨٦ولـــم تلـــق قـــوة دفـــاع البحـــرين -١١٨٦
وتوجز الفقرات التالية حاالت التعذيب األربعة التي قيل بوقوعها من جانب أفراد تابعين . تعذيب

 : لقوة دفاع البحرين

نيـة وأربعــين شخًصــا يعملـون ضــمن الطــاقم الطبـي بمجمــع الســلمانية ألقـي القــبض علــى ثما  )أ (
كــان مــن بــين هــؤالء طبيــب قــبض عليــه فــي المجمــع فــي تمــام . األحــداث الطبــي نتيجــة

خمس  ادعى ذلك الطبيب أنه قد أمضى. ٢٠١١مارس  ١٧الساعة الرابعة عصًرا بتاريخ 
فـي أحـد  ة عشـر يوًمـاخمسـ، تالهـم مركـز غيـر معـروف مـن مراكـز الشـرطة في عشرة ساعة

 وإجبــاره علــى تعرضــه للتعــذيب، حيــث ادعــى )القــرينفــي ســجن  ربمــا(المواقــع العســكرية 
 حيــث أرغــم، الجنائيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة إدارة التحقيقــات ثــم اقتيــد إلــى. بــرازه أكــل

 النيابـة العسـكريةحققت معـه  ،٢٠١١أبريل  ٣وفي . أوراق لم يعرف محتواها على توقيع

                                                            
  .اخلاص مبلفات إدعاء التعذيبراجع امللحق الثاين   ٥٨٦
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مركـــز توقيـــف  نُقـــل إلـــى ،٢٠١١أبريـــل  ٥وفـــي . ثـــالث ســـاعات تقريبـــاتقتـــرب مـــن  ةلمـــد
 ٥٨٧أيام لمدة ثالثة تعرضه للتعذيب، حيث ادعى الجاف حوضال

، ألقـى القـبض علـى أحـد ٢٠١١مـايو  ٢يـوم  الثامنة والنصف من مساءوفي تمام الساعة   )ب (
 اقتيـد، و مالبـس مدنيـة يرتـدون مجهولين على يد ملثمين نواب البرلمان السابقين في منزله

اقتيـد  ،٢٠١١مـايو  ٥وفـي يـوم . سـاعتين تقريبـالمـدة مجهول وخضع للسؤال  إلى مكان
لمــدة أســبوعين  لإلســاءة اللفظيــة وتعــرض جهــاز األمــن الــوطني، حيــث ُعصــبت عينــاه إلــى
النيابـة  أثنـاء اقتيـاده إلـى فـي ظهـره تعرض للدفع والركـل ٢٠١١مايو  ١٨يوم وفي . تقريًبا
  .٥٨٨معصوب العينينكان   أوراق في حين على توقيع حيث أرغم رية،العسك

ألقــــى القــــبض علــــى أحــــد نــــواب البرلمــــان الســــابقين بعــــد مطــــاردة  ٢٠١١مــــايو  ٢وفــــي   )ج (
ادعى النائب السابق أنه تعرض للضرب على وجهه واقتيد إلـى مكـان مجهـول . بالسيارات

كمــا أمــر بــالوقوف لفتــرات   وادعــى أيًضــا تعرضــه للضــرب والركــل هنــاك،. لمــدة ثالثــة أيــام
مــايو، اقتيــد إلــى جهــاز األمــن الــوطني حيــث مكــث لمــدة  ٥وبتــاريخ . طويلــة أثنــاء ســؤاله

وادعى كذلك تعرضه ألشكال قاسية مـن سـوء المعاملـة . خمس وأربعين يوًما رهن التوقيف
ثـم عـرض أخيـًرا علـى النيابـة . بما فـي ذلـك الحرمـان مـن النـوم واإلسـاءة اللفظيـة والضـرب

  . ٥٨٩العسكرية حيث أجبر كما يدعي على التوقيع على أوراق وعيناه معصوبتان

مـارس  ١٧كما قبضت قوة دفاع البحرين على طبيب في مجمـع السـلمانية الطبـي بتـاريخ   )د (
ادعـــى . ، وســـلمته إلـــى أشـــخاص يرتـــدون المالبـــس المدنيـــة كـــانوا برفقـــة الشـــرطة٢٠١١

وحافظة نقـوده ونظارتـه ومفاتيحـه، ووضـع  الطبيب أنه تم مصادرة بطاقة هويته وجواز سفره
 ١٨وبتــاريخ . بــدأ ضــربهحيــث  فــي الحــبس االنفــرادي فــي مكــان بــالقرب مــن المستشــفى

مـــارس، خضـــع للســـؤال والضـــرب فيمـــا يعتقـــد أنـــه قاعـــدة جويـــة عســـكرية علـــى يـــد رجـــال 
ومكث فـي هـذا المكـان حـوالي عشـرة أيـام دون االتصـال بمحـام . يرتدون الزي العسكري

ـــهأو بع ـــاوب . ائلت ـــة فـــي الســـجن، حيـــث ادعـــى تن ـــة انفرادي ـــم اقتيـــد بعـــد ذلـــك إلـــى زنزان ث
. عســـكريون ملثمـــون علـــى ســـؤاله لمـــدة شـــهرين ونصـــف تعـــّرض خاللهـــا لإلســـاءة البدنيـــة

وادعـــى أنـــه فـــي جلســـة . وخـــالل إحـــدى جلســـات الســـؤال، اســـتخدمت الكـــالب النابحـــة
ــة كرامتــه حتــى وقــع علــى اعتــراف بجــرائم لــم  أخــرى، بــدأ أحــد األفــراد فــي تهديــده وإهان
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وفي نهايـة مـارس، اقتيـد إلـى إدارة المباحـث الجنائيـة وبقـي هنـاك لمـدة أسـبوعين . يرتكبها
تقريبا، حيث تعرض للتعذيب، ولم يكن ُيسمح له بـالجلوس إال لفتـرات قصـيرة، كمـا ُحـرم 

عون مـــن النـــوم والتهديـــد باالعتـــداء الجنســـي وكـــان المســـئولون فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان يضـــ
وقـد جـرى سـؤاله أربـع مـرات وأجبـر علـى التوقيـع . أيديهم على مناطق حساسة من جسده

كما هددوه بالتعـذيب حتـى اعتـرف بمـا ادعـوه مـن أنـه كـان علـى . على أوراق في كل منها
وادعـى بأنـه تعـرض للضـرب مـرارًا . اتصال بالسلطات اإليرانية، ونادى باإلطاحة بالحكومـة

ــاريخ . م خــالل تلــك الجلســاتوتكــرارًا باســتخدام خرطــو  أبريــل، اقتيــد إلــى مركــز  ١٣وبت
كما ذكر أنـه . توقيف الحوض الجاف حيث استمر حرمانه من االتصال بعائلته أو محاميه

اقتيــد ومعــه ثالثــة أطبــاء إلــى مكــان مــا تحــت األرض فــي وســط البحــرين، قبــل نقلــه إلجــراء 
وسُئل األطباء عن عالقـاتهم . يلتينفحوص طبية، وظلوا في هذا المكان لمدة ثالثة أيام ول

وعقــدت . بــإيران وعرضــت علــيهم صــور فوتوغرافيــة ألشــخاص ادعــوا أن لهــم صــلة بــإيران
، حيـث كـان هـذا المكـان هـو أول ٢٠١١يونيـو  ٦أولى جلسات محاكمة األطباء بتـاريخ 

ــه وعائلتــه ــه محامي ــاء األخــرين لإلســاءة . مكــان يــرى في وادعــى الطبيــب تعرضــه هــو واألطب
ومنـذ ذلـك الحـين يعـالج هـذا الموقـوف لـدى . بدنية واللفظية في طريقهم إلـى المحكمـةال

    .طبيب نفسي من جراء ما أصابه من اكتئاب شديد وتدهور في حالته الصحية

 النمط العام لسوء المعاملة
تلقـــت اللجنـــة شـــكاوى تفيـــد تعـــرض األفـــراد الـــذين قـــبض علـــيهم وأوقفـــوا علـــى شـــكل مجموعـــة  -١١٨٧

ومـــن ضـــمن المجموعـــات التـــي أفـــادت . ة فيمـــا يتعلـــق بالمعاملـــة أثنـــاء تـــوقيفهملتجـــارب متماثلـــ
بانتهـــاج ســـلوك مماثـــل مجموعـــة األربعـــة عشـــر زعـــيم سياســـي، وأطبـــاء مجمـــع الســـلمانية الطبـــي، 

ومجموعـات المـوظفين المقبـوض علـيهم ) مثـل وزارة الداخليـة(والعاملون في الجهات الحكوميـة 
 .٥٩٠ويعملون بالشركات نفسها

ــاء التوقيــف ىادعــ -١١٨٨ ــة أثن ــة الموقــوفين أنهــم تعرضــوا إلســاءة لفظي وادعــى جميــع الموقــوفين .  غالبي
وجـود ممارسـة منهجيـة للسـب بطريقـة  -باستثناء واحد فقط من السنة موقـوف فـي سـجن القـرين

  . طائفية، منها سب الشعائر الدينية لدى الشيعة ورموزهم الدينيين

آخــرين يتعرضــون للتعــذيب، وهــو مــا خلــق جــوا مــن  كثيــر مــنهم ســماع صــرخات موقــوفين  وادعــى -١١٨٩
 . الخوف

                                                            
ســـري للخـــدمات البحريـــة، وجامعـــة البحـــرين، وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم، ووزارة الصـــحة، فضـــال عـــن غريهـــا مـــن الشـــركات ، واأل)الفورمـــوال واحـــد(حلبـــة البحـــرين الدوليـــة   ٥٩٠

  .واملؤسسات اخلاصة والعامة
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ـــد باالغتصـــاب أو القتـــل -١١٩٠ وقـــد وجهـــت هـــذه . وادعـــى عـــدد مـــن الموقـــوفين أنهـــم تعرضـــوا للتهدي
فـي عـدد وادعـى الموقوفـون . التهديدات إلى الموقوف نفسه أو إلى أقاربه، وخاصة النسـاء مـنهم

لطويل علي يوسف عبد الوهاب، وعلي عطية من القضايا البارزة، مثل قتل ضابطي الشرطة علي ا
  .٥٩١مهدي، تعرضهم للتهديد باغتصاب أفراد أسرهم من اإلناث

وكانت هناك ادعاءات كثيرة بالتعرض لالعتداء الجنسي على الموقوفين في مختلف المواقـع بمـا  -١١٩١
، في ذلـك مقـر جهـاز األمـن الـوطني، والعصـري، والنعـيم، والرفـاع، والقضـيبية، والوسـطى، وسـترة

وادعــى الموقوفــون فــي عــدد مــن القضــايا البــارزة، مثــل قتــل ضــابطّي . ومدينــة حمــد ومدينــة عيســى
وادعـى موقوفـان تعرضـهم إليـالج خـراطيم . الشرطة المذكورَين أعاله، تعرضهم لإلسـاءة الجنسـية

وادعــى بعــض . الميــاه وغيرهــا مــن األشــياء فــي فتحــة الشــرج وتلّمــس األعضــاء التناســلية بعدوانيــة
 .قوفين تعرضهم لإلذالل الجنسي، بصور مختلفة منها تعريتهمالمو 

ومنع العديد من الموقوفين من استخدام المراحيض لفتـرات طويلـة، ونتيجـة لـذلك كـانوا يضـطروا  -١١٩٢
وشاعت هذه الوسيلة في إدارة التحقيقـات الجنائيـة فـي مركـز شـرطة أسـري . للتبول على أنفسهم
ير تفيــد بــأنهم عنــدما كــانوا يقتــادون إلــى المرحــاض،  كمــا كانــت هنــاك تقــار . علــى وجــه الخصــوص

 .كانوا يظلوا معصوبي األعين وكان ال ُيسمح لهم بقضاء وقت مناسب في المرحاض

وقد تلقـت اللجنـة بعـض الشـكاوى التـي تـدعي قلـة وجـود المـاء الـالزم للشـرب أو الوضـوء، كمـا   -١١٩٣
ش لالســتحمام، باإلضــافة كانــت هنــاك أيًضــا شــكاوى تتعلــق بغيــاب مســتلزمات الحمامــات والــد

  .للحالة غير الصحية التي كانت عليها دورات المياه

واشتكى بعض الموقوفين من أنهم لم ُيسمح لهم بأداء الصالة لفترة قصيرة، حيث كان ذلك فـي  -١١٩٤
  .أول يوم أو يومين من إلقاء القبض عليهم، ولكن ال يبدو أن هذا النوع من الحرمان كان شائعاً 

فعلى سبيل المثـال، اشـتكى . قوفين تقريًبا مخالفة اإلجراءات القانونية السليمةوادعى جميع المو  -١١٩٥
وادعـى  . معظم الموقوفين من نقص المعلومات التـي تلقوهـا عـن أسـباب القـبض علـيهم وتـوقيفهم

وذكـروا أيًضـا . كثير منهم أنهـم لـم يكونـوا يعرفـون سـبب تـوقيفهم حتـى أولـى جلسـات المحاكمـة
السـتعانة بمحـام طـوال فتـرة بلغـت عـدة أسـابيع، وطـال األمـد ببعضـهم حتـى أنه لـم ُيسـمح لهـم با

وجـوأنهم أوقفـوا لمـدة  وذكر العديد من الذين ُأوقفوا في سجني القـرين. أولى جلسات المحاكمة

                                                            
  .٢٠١١أبريل  ٢٨أدين هذان املوقوفان وحكم عليهما باإلعدام والسجن املؤبد يف   ٥٩١
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وعنـدما اتصـلوا بمحـاميهم فـي . شهرين إلى ثالثة أشهر تقريًبا دون السماح لهـم باالتصـال بمحـام
 .المقابلة إال لبضع دقائق، وغالًبا بدون انفرادنهاية المطاف، لم تدم 

وادعـــى عـــدد كبيـــر مـــن الموقـــوفين أنهـــم أجبـــروا علـــى التوقيـــع علـــى اعترافـــات خـــالل خضـــوعهم  -١١٩٦
كــان هــذا ســائًدا علــى وجــه الخصــوص فــي جهــاز األمــن الــوطني وإدارة التحقيقــات ، و ٥٩٢للســؤال
يـع علـى أوراق لــم تـتح لهـم فرصــة وفـي كثيـر مــن الحـاالت، أجبـر الموقوفــون علـى التوق. الجنائيـة
وادعـــوا أنهـــم كـــانوا يتعرضـــون لســـوء المعاملـــة إذا رفضـــوا التوقيـــع علـــى أوراق مـــن هـــذا . قراءتهـــا
. واســتخدمت فــي وقــت الحــق هــذه االعترافــات كأدلــة ضــدهم فــي محاكمــاتهم الجنائيــة. القبيــل

 .لتعرض لمعاملة أسوأوادعى العديد منهم أنه قيل لهم إذا اعترفتم بجرائم معينة ستتجنبون ا

واشتكت غالبية الموقوفين أيًضا من عدم السماح لهم بالتحدث إلى أسرهم على اإلطالق خالل  -١١٩٧
وفــي كثيــر مــن الحــاالت، لــم تكــن أســرهم تعــرف مكــان . األيــام أو األســابيع األولــى مــن تــوقيفهم

تتـرواح مـن  وذكر عدد كبير من الموقوفين في سجني جـو والقـرين أنهـم احتجـزوا لمـدة. وجودهم
وذكـر الموقـوفين . شهرين إلى ثالثـة أشـهر تقريبًـا مـن دون السـماح لهـم بـأي اتصـال مـع عـائالتهم

وبعـد هـذه الفتـرة األوليـة . أن هذا األمر تسبب في شعورهم بالضـيق والقلـق واالضـطراب النفسـي
يــارات التــي قضــوها دون اتصــال باألســر، ُســمح للموقــوفين بــإجراء مكالمــات هاتفيــة واســتقبال ز 

 .عائلية، ولكن كانت تلك المكالمات والزيارات نادرة الحدوث

وادعى عدد كبيـر مـن الموقـوفين أنهـم حرمـوا مـن الرعايـة الصـحية، والتـي كانـت ضـرورية ال سـيما  -١١٩٨
ألولئك المصابين بأمراض مزمنة أو بإصابات سابقة، وأقروا أنهم قد نقلـوا إلـى المستشـفى لتلقـي 

وقــد شــاع . وتعرضــوا لإلســاءة اللفظيــة أثنــاء نقلهــم للمستشــفى وداخلــه العــالج، إال أنهــم ُضــربوا
اســتخدام هــذا النــوع مــن اإلســاءة تحديــدًا مــع الموقــوفين الــذين تلقــوا العــالج فــي مستشــفى قــوة 

ويبـدو أن السـواد األعظـم مـن الموقـوفين الـذين  . دفاع البحرين ومستشفى وزارة الداخليـة بالقلعـة
ة الطبيــة فــي جهــاز األمــن الــوطني تــم نقلهــم إلــى مستشــفى قــوة دفــاع كــانوا يحتــاجون إلــى الرعايــ

  .البحرين، بينما نُقل الموقوفون بوزارة الداخلية إلى مستشفى الوزارة

وقــد تلقــت اللجنــة مائــة وعشــرة شــكوى مــن أفــراد وزارة الداخليــة  الــذين كــانوا قــد أوقفــوا بســبب  -١١٩٩
إساءة لفظيـة علـى أشـكال عـدة منهـا  بوقوعتعلق معظمها . ٢٠١١أحداث شهري فبراير ومارس 

ومن بين الشكاوى البالغ عددها مائة وعشرة . من الشتائم التي وجهت ألسرهم وطائفتهم الدينية
شــكوى التـــي قـــدمها موظفـــو وزارة الداخليـــة، تتضـــمن تســـع عشـــرة شـــكوى منهـــا فقـــط ادعـــاءات 
                                                            

  . والرفاع والقضيبية والوسطى وسرتة ومدينة محد ومدينة عيسى تشري االدعاءات إىل أن هذا األمر حدث يف أسري والنعيم  ٥٩٢
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موقــوفين فـي مدينــة كانـت واحـدة مــن هـذه الشــكاوى بخصـوص أحـد ال. بإسـاءة المعاملـة البدنيــة
فاق بعد فترة من الالوعي وهو يعاني من جروح خطيـرة، بمـا فـي ذلـك جـروح ) ١٧الدوار (حمد 

عميقـــة فـــي الشـــفة العلويـــة اليســـرى واألذن اليســـرى وحـــروق علـــى ذراعيـــه ويديـــه ورجليـــه، وآثـــار 
كانـــت هنـــاك أيًضـــا آثـــار للجلـــد علـــى . رصاصـــة مطاطيـــة علـــى وجهـــه وأجـــزاء أخـــرى مـــن جســـده

ه، يبدو أنها نتيجة للضرب بالسياط، وكانت هناك آثار أخرى على ظهره وأجزاء أخرى مـن جسد
وعندما اجتمع محققو اللجنة مع أفراد وزارة الداخلية العاملين في مركز توقيف الحوض . جسده

 .جو قبل يوم واحد من االجتماع الجاف، اكتشفوا أنه قد نقل إلى سجن

قــد أفلتــت مــن العقــاب ولــيس ثمــة مســاءلة عــن المعاملــة التــي ويــرى الموقوفــون أن قــوات األمــن  -١٢٠٠
  ."انسوا ما حدث"تعرضوا لها، ففي بعض الحاالت، عندما كان يفرج عنهم، كان يقال لهم 

خطيــاً بــأن أول شــكوى تلقتهــا بشــأن ســوء المعاملــة كانــت  اللجنــة وقــد أبلغــت النيابــة العســكرية -١٢٠١
، ٢٠١١وفــي أغســطس . اللفظيــة دون غيرهــاوكانــت تتعلــق باإلســاءة  ٢٠١١يوليــو  ٢٦بتــاريخ 

أغسطس  ١٠وبتاريخ . شكا ألول مرة الموقوفون إلى اللجنة بخصوص وقوع أعمال إساءة بدنية
، رفــض الموقوفــون التعــاون مــع لجنــة التحقيــق العســكرية، علــى أســاس أن أي تحقيقــات ٢٠١١

قوفـون البـارزون األربعـة عشـر ورفـض المو . ينبغي أن تجريهـا النيابـة العامـة ولـيس النيابـة العسـكرية
التعــاون مــع النيابــة العســكرية، وأشــاروا إلــى أنهــم لــن يتعــاونوا إال مــع هيئــة نيابــة يشــكلها النائــب 

  .العام

تنكــر فيهــا وقــوع تعــذيب فــي   اللجنــة أكتــوبر أرســلت النيابــة العســكرية رســالة إلــى ٢٢وبتــاريخ  -١٢٠٢
قـد ادعيـا  لزعماء السياسيين األربعة عشـروأكدت الرسالة أيًضا أن اثنين فقط من ا. سجن القرين

. في وقت سابق تعرضهما للتعذيب قبل اقتيادهما من جهاز األمن الوطني إلى قوة دفاع البحـرين
حيث فحصـهما األطبـاء  وأحالت النيابة العسكرية هذين الفردين إلى مستشفى قوة دفاع البحرين

عنـدما نقـل اثنـان مـن الموقـوفين مـن جهـاز التقـارير الطبيـة التـي أكـدت أنـه  وتلقـت اللجنـة. هناك
كانــت هنــاك أدلــة علــى وجــود كــدمات والتهابــات علــى  إلــى قــوة دفــاع البحــرين، األمــن الــوطني
وقــدمت النيابــة العســكرية أيضــا أدلــة علــى تقــديم العــالج الطبــي للزعمــاء السياســيين . أجســادهما

ـــة قـــدرها  ـــوبر دوالر أمريكـــي فـــي ا ٦٣٠٠٠األربعـــة عشـــر بتكلفـــة إجمالي ـــل وأكت ـــين أبري ـــرة ب لفت
وبعـد ورود ادعــاءات بسـوء المعاملــة فـي ســجن القـرين، غيّــرت النيابـة العســكرية اإلدارة . 2011

فــي الســجن وأمــرت بنقــل الزعمــاء السياســيين األربعــة عشــر واألفــراد المتهمــين بارتكــاب بجــرائم 
  .ن القرينقتل أو الشروع في قتل ضباط الشرطة من مركز توقيف الحوض الجاف إلى سج
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  األساليب المستخدمة أثناء عمليات السؤال واالستجواب 
إضـــافة إلـــى الطريقـــة العامـــة شـــائعة االســـتخدام فـــي ســـوء المعاملـــة المـــذكورة أعـــاله، تلقـــت لجنـــة  -١٢٠٣

التقصــي إفــادات متشــابهة بشــأن األســاليب المحــددة التــي ادُّعــَي أن الســلطات اســتخدمتها أثنــاء 
فون أن تلك األساليب استخدمت لتيسير انتـزاع المعلومـات وفـي التحقيقات، فلقد ادعى الموقو 

بعض األحيان االعترافات؛ حيـث اسـتخدم العديـد منهـا بصـورة يوميـة علـى مـدى أسـابيع أو حتـى 
 :شهور، وهي تشتمل على

  عْصب العينين وتقييد اليدين  . أ

دة مـن الوقـت، ولقـد أقر معظم الموقوفين تقريبًا بأنـه تـم عْصـب أعيـنهم وتقييـد أيـديهم لفتـرات ممتـ
ولقــد ادُّعــي أن تلــك العالمــات  . حــددت لجنــة التقصــي عالمــات مماثلــة علــى أنــوف الموقــوفين ومعاصــمهم

كانت بسبب اإلحكام الشـديد لعصـابات العينـين وقيـود اليـدين، كمـا ادُّعـي أيضـا اسـتخدام تلـك العصـابات 
موقــوفين أنهــم يعــانون حاليــاً مــن قلــة ويــزعم بعــض ال. والقيــود فــي معظــم األحيــان داخــل مراكــز االســتجواب

درجــة اإلحســاس فــي أيــديهم بســبب إحكــام األصــفاد عليهــا لفتــرات طويلــة أثنــاء احتجــازهم، ولقــد الحظــت 
اللجنـــة أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن هـــذه القيـــود مصـــنوعة مـــن البالســـتيك، والتـــي يصـــبح مـــن الســـهل تضـــييقها 

  .وإحكامها
  اإلجبار على الوقوف  . ب

قوفين أنهم ُأجبروا على الوقوف لفترات طويلة من الزمن بصورة يوميـة، وفـي بعـض ادَّعى معظم المو 
الحـــاالت، ُأجِبـــر الموقوفـــون علـــى الوقـــوف علـــى قـــدم واحـــدة وأحيانـــاً مـــع رفـــع األذرع ألعلـــى، وأحيانـــا فـــي 

  .منتصف الغرفة وأحياناً أخرى أمام الحائط
  الضرب المبرح. ج  

أثنــاء إلقــاء القــبض علــيهم، ســواًء داخــل الســيارات أو فــي  ادَّعــى الموقوفــون أنهــم خضــعوا للضــرب
سـيما الظهـر والـرأس (ولقد كان الضرب، حسب االدعاء، يومياً وعلى جميـع أجـزاء الجسـم . مراكز التوقيف

بالركـــل واللكمـــات أو باســـتخدام أســـالك الكـــابالت والعصـــي وأشـــياء أخـــرى علـــى يـــد ) واألطـــراف والجـــذع
وفي معظـم الحـاالت تقريبـًا، كـان الموقوفـون معصـوبي . أقنعة على وجوههمأشخاص يلبسون مالبس مدنية و 

. األعــين، وبالتــالي لــم يكونــوا قــادرين علــى التعــرف علــى األشــخاص المســؤولين عــن عمليــات الضــرب هــذه
ولقد تلقت اللجنـة إفـادات مـن بعـض الموقـوفين يـّدعون فيهـا أنهـم كـانوا يسـتطيعون أحيانـاً الرؤيـة مـن تحـت 

  . بعد دفعهم سقوطاً على األرضالعصابة 
ولقد اشـتكى الموقوفـون . وفي بعض الحاالت، كانت هناك ادعاءات بالضرب داخل المستشفيات

مــن الضــرب علــى جميــع أجــزاء الجســم، ســيما الظهــر واليــدين، كمــا اشــتكى العديــد مــنهم مــن الضــرب علــى 
ولقد سادت هذه الظـاهرة تحديـدًا إصابات تلقوها بالفعل في أجسادهم بسبب االشتراك في االحتجاجات، 

  .بين أولئك الموقوفين الذين قبض عليهم بعد تلقي العالج في مجمع السلمانية الطبي
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    استخدام الصواعق الكهربية والسجائر. د  
وقــد ادَّعــى عــدد محــدود مــن الموقــوفين اســتخدام الصــواعق الكهربيــة أثنــاء جلســات االســتماع إلــى 

  .يضاً إفادات عن استخدام السجائر في حرق أجسادهمكما كانت هناك أ  ٥٩٣أقوالهم،
  الضرب على أخمص القدم على الفلقة. هـ  

فــي ضــرب ) وهــي تســتخدم للضــرب علــى أخمــص القــدم(كانــت هنــاك ادعــاءات باســتخدام الفلقــة 
بعض الموقوفين، حيث كان الضرب على أخمص القدم حسب االدعاءات باستخدام الخراطيم، كمـا ادعـى 

  .لفترات طويلة من الوقت) وهو وضع مؤلم للغاية(تم تعليقهم من أرجلهم  البعض أنهم
  اإلساءة اللفظية. و  

ادعــى جميــع الموقــوفين بــأنهم تعرضــوا لــبعض أشــكال اإلســاءة اللفظيــة أثنــاء التوقيــف، ولقــد كــان 
معظمهــم مــن الشــيعة، حيــث كانــت معظــم الســباب والشــتائم موجهــة لشــعائرهم وممارســاتهم وللشخصــيات 

يـا "، و"بنـت المتعـة/ يـا ابـن: "ولقـد سـجلت بعـض هـذه األلفـاظ كمـا يلـي. البارزة الشيعية الدينيـة والسياسـية
، باإلضافة إلى أن العديد مـن "يا خائن"، و"يا جاسوس"، و"يا حيوان"، و"يا قذر"، و"يا صفوي"، و"رافضي

  .قاتالسباب والشتائم المتعلقة بالنساء كانت تستخدم غالباً أثناء التحقي
  الحرمان من النوم. ز  

اشتكى معظم الموقوفين من إيقاظهم طوال الليل عن طريق تعريضـهم للضوضـاء الشـديدة؛ كـالطرق 
علــى جــدران الزنزانــة مــثًال، أو عــن طريــق ســكب المــاء البــارد علــيهم أو الضــرب؛ كمــا اشــتكوا مــن أن وقــت 

مركـز / دا مشـتركة بـين الموقـوفين فـي سـجنولقـد كانـت شـكوى النـوم هـذه تحديـ. النوم كـان محـدودًا للغايـة
  .توقيف أسري

  التهديد باالغتصاب. ح  
ادعى بعـض الموقـوفين تعرضـهم أو ذويهـم مـن أفـراد عـائالتهم للتهديـد باالغتصـاب، بـل يزيـد علـى 
ذلك االدعاء بأن بعض الموقوفين ُأخبروا أن أقاربهم موجودون في غرفة أخرى وسوف يتم اغتصـابهم مـا لـم 

  .بالمعلومات المطلوبةيدلوا 
  اإلساءة ذات الطابع الجنسي. ي  

ــاه أســود فــي  ادعــى اثنــان مــن المحتجــزين تعرضــهم لإلســاءة الجنســية عــن طريــق إيــالج خرطــوم مي
وقـد ادعـى . ُدبُريهما، كما كانت هناك أيضًا شكاوى باالعتداء الجنسي كلمس األعضاء التناسـلية وإمسـاكها

  .ن يتعرضون لالعتداء الجنسي، بينما أنكر الضحايا تلك المعاملةبعض األشخاص أنهم شاهدوا آخري

                                                            
  .شكوى اّدعت استخدام الصواعق الكهربائية ١٣تلقت اللجنة إمجايل    ٥٩٣
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  التعليق. ك  

ادعــى بعــض الموقــوفين أنهــم علِّقــوا باســتخدام أســالك الكــابالت والحبــال، ممــا نــتج عنــه أصــابات 
ولقــد كانــت هــذه الطريقــة بحســب االدعــاءات أكثــر اســتخداماً فــي التحقيقــات التــي . بالغــة فــي معصــم اليــد

  .مبنى جهاز األمن الوطني بالقلعة) بدروم(مركز توقيف أسري وفي / سجنأجريت في 

  الحبس االنفرادي. ل  

تلقت لجنـة التقصـي إفـادات متعلقـة باالسـتخدام المفـرط لعقوبـة الحـبس االنفـرادي أثنـاء التوقيـف، 
 حيــث شــاعت هــذه الشــكوى ســيَّما بــين األربعــة عشــر شــخص مــن القــادة السياســيين المحتجــزين فــي ســجن

ــة  القــرين، وقــد ادعــوا أيضــاً أنــه لــم يســمح ألي مــن الموقــوفين أن يتحــدث مــع أي مــن رفقائــه داخــل الزنزان
  .الواحدة

  التعرض لدرجات حرارة متغيرة. م  

قدم العديد من الموقـوفين ادعـاءات بأنـه تـم تعريضـهم لـدرجات حـرارة عاليـة جـدا ومنخفضـة جـدا، 
  .وم بالماءحيث تصاحب ذلك مع غمر المالبس وفراش الن

  أساليب أخرى مهينة وحاطة بالكرامة. ن  

قــدم الموقوفــون ادعــاءات بتعرضــهم لمعــامالت أخــرى مهينــة وحاطــة بالكرامــة؛ حيــث اشــتمل ذلــك 
على إجبارهم على تقديم التحية لصور قيادات البحرين والسعودية، وعلـى تقبيـل ولعـق أحذيـة قـوات األمـن،  

ين كـانوا يبصـقون علـى وجـوههم وفـي طعـامهم، بـل كـان العديـد كما جاءت إفادات حـول بعـض الحـرس الـذ
  .منهم ُيجبر على خلع بعض مالبسه أو كلها قبل ضربه

ولقد قدم الموقوفون أيضـا ادعـاءات بـأنهم تعرضـوا لإلسـاءات مـع الكـالب، وتعريضـهم لمحاكـاة  -١٢٠٤
ولقـد . واهـامشاهد تنفيذ الحكم باإلعدام، وإجبارهم على أخذ حبوب دوائية مع عدم معرفـة محت

وقـد ادعـى أحـد أفـراد . سادت هـذه االدعـاءات تحديـدا بـين الموقـوفين السياسـيين األربعـة عشـر
 .الطاقم الطبي المتهمين بأنه ُأجبر على أكل بُرازه

  اإلجراءات التي اتخذھا فريق التحقيقات باللجنة
ـــذين قـــدموا ادعـــا -١٢٠٥ ـــة التقصـــي مقـــابالت مـــع أولئـــك األشـــخاص والمجموعـــات ال ءات أجـــرت لجن

بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن التوقيف التابعة للدولة، حيث جرت تلك المقابالت 
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ــة بالمنامــة وفــي كثيــر مــن الســجون ومراكــز التوقيــف  كســجن القــرين، والحــوض (فــي مقــر اللجن
وقــد تــم أول اتصــال مــع الشــاكين فــرادى ومــن ). الجــاف، والجــو، وســجن مدينــة عيســى للنســاء

مركـــز البحـــرين "لمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة أو الجمعيـــات، حيـــث كـــان مـــن بينهـــا خـــالل تنســـيق ا
، "منظمــــة الشــــفافية البحرينيــــة"، و"الجمعيــــة البحرينيــــة لحقــــوق اإلنســــان"، و"لحقــــوق اإلنســــان

، كمــا التقــت اللجنــة أيضــاً بالمحــامين الممثلــين للموقــوفين "جمعيــة الوفــاق الــوطني اإلســالمية"و
 .وأفراد أسرهم

للجنة توثيقا للوقائع واالدعاءات التي أفاد بها كل واحد مـن هـؤالء األشـخاص، كمـا وقد أجرت ا -١٢٠٦
 .جّمعت ملفات توثيقية تعزيزية تحتوي على صور فوتوغرافية وأدلة طبية باإلصابات

دقيقة، وفي بعض األحيـان كـان المحققـون يجـرون  ٦٠إلى  ٣٠وقد استغرقت كل مقابلة ما بين  -١٢٠٧
ت التــي ثبــت فيهــا بالــدليل أنــه قــد ألقــي القــبض علــى مجموعــة مــن مقــابالت جماعيــة فــي الحــاال

ــة مــع  األشــخاص وتــم تــوقيفهم معــًا، ويــذكر علــى ســبيل المثــال أن اللجنــة أجــرت مقابلــة جماعي
 .الموظفين الذين قُبض عليهم في حلبة البحرين الدولية

للخضـــوع شخًصـــا موقوًفـــا، كـــانوا يشـــتكون مـــن التعـــذيب،  ٥٩واختـــارت لجنـــة تقصـــي الحقـــائق  -١٢٠٨
للفحص الطبي على يد خبراء الطب الشرعي، حيث تم اختيـارهم كمـا ذكـر مـن قبـل علـى أسـاس 

خطــــورة اإلصــــابة المزعومــــة ووجــــود عالمــــات علــــى جســــم ) أ: (تــــوافر أي مــــن المعــــايير التاليــــة
وينبغــي أيضــا . طبيعــة الحالــة مــن حيــث قيمــة الشخصــية المحتجــزة االجتماعيــة) ب(الموقــوف، 

 .هؤالء المحتجزين التسعة والخمسين زيادة على الفحص الطبي اللجنة قد  اإلشارة إلى أن

  التحديات التي واجھت اللجنة
واجهت اللجنة بعض المعوقات أثناء إجراء التحقيقات؛ فلقد كانـت اللجنـة علـى علـم بـأن هنـاك  -١٢٠٩

ر الــذي نــتج عنــه درجــة مــا مــن الخــوف تنتــاب الضــحايا والشــهود مــن إخضــاعهم للتعــذيب، األمــ
إحجــام بعــض األشــخاص عــن إبــداء أيــة معلومــات للجنــة أو رفضــهم اإلدالء بالشــهادة، بــل وفــي 
بعض األحيـان، أعـرب الضـحايا عـن عـدم عـزمهم المشـاركة بالمعلومـات المتصـلة بتـوقيفهم خوفـا 
مــن االنتقــام، ولكــن فــي بعــض الحــاالت األخــرى، اســتطاع الشــهود تقــديم الــدليل الــذي يجنــب 

 .حية المزعومة تقديم معلوماتالض

ولقــد نمــا إلــى علــم هيئــة المحققــين باللجنــة أنــه غالبــاً لــم يكــن الموقوفــون يعرفــون أيــة معلومــات  -١٢١٠
تخــص مســألة تــوقيفهم، بــل أقــر جمــيعهم تقريبــاً أنهــم كــانوا معصــوبي العينــين، وبالتــالي، لــم يقــدر 

م أو تحديـد أمـاكن احتجـازهم، عدد كبير من الموقوفين علـى إعطـاء أسـماء مـن قـاموا باسـتجوابه
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بـــل إنهـــم فقـــدوا اإلحســـاس بالوقـــت والـــزمن أثنـــاء فتـــرات التوقيـــف، وبالتـــالي عجـــزوا عـــن إعطـــاء 
 .معلومات دقيقة تتصل بالمدد التي قضوها في أيٍّ من أماكن التوقيف

واجهــت اللجنــة أيضــاً صــعوبات فيمــا يتصــل بأعــداد األشــخاص الموقــوفين الــذين طلبــوا مقابلــة  -١٢١١
الحــوض (فلقــد قامــت اللجنــة بزيــارات لســجون ومراكــز توقيــف الرجــال الرئيســية الثالثــة  معهــا،

، إال أنهـا كانـت محـدودة بسـبب ضـيق الوقـت، بـل وكانـت هـذه الزيـارات )الجاف والجو والقرين
ولقــد اشـــتكى معظــم الموقـــوفين فــي هــذه األمـــاكن مــن التعـــذيب . تجــرى أحيانــاً مـــع مجموعــات

 . لى االعترافاتواإلجبار على التوقيع ع

  دليل الطب الشرعي
شـخص مـن الـذين تقـدموا بادعـاءات حـول  ٥٩علـى ) اإلكلينيكيـة(أجريت الفحوصات السريرية  -١٢١٢

تعرضــهم للتعــذيب وســوء المعاملــة؛ حيــث اشــتملت تلــك الفحوصــات علــى التعــرف علــى وصــف 
قـام بهـذه  وقـد. الوقائع واألحداث من المدعي باإلضـافة إلـى إخضـاعه للفحـص البـدني والنفسـي

الفحوصات أربعة أطباء خبراء في مجال توثيق عمليات التعذيب واألشكال األخرى مـن التعـرض 
لسوء المعاملة والرضوض، حيث فحصوا كل شخص على حدة في مدد تتراوح ما بين ساعة إلـى 

، والـذي يعـد بمثابـة المعيـار الـدولي لتوثيـق بروتوكـول اسـطنبولولقد طبق األطبـاء . ثالث ساعات
وقد أخذ الفريق الطبـي موافقـة . ٥٩٤عمليات التعذيب، واستخدموه كدليل للقيام بهذه التقييمات

شــفهية مــن كــل شــخص علــى حــدة، وأخبــروا بــأن نتــائج ذلــك الفحــص ســوف تضــاف إلــى تقريــر 
اللجنة، وأجريت الفحوصات في غرفـة خاصـة، مـع وجـود متـرجمين فـوريين نـاطقين باللغـة العربيـة 

ولقــد اســتخدم األطبــاء وســائل فحــص نفســي ســارية ومطبقــة، والتــي . طقين بهــاللترجمــة لغيــر النــا
 Harvard Traumaاسـتبيان هارفـارد لإلصـابات واألعـراض النفسـية "اشـتملت علـى تطبيـق 

Questionnaire "قائمـــة بيـــك إلصـــابات وأعـــراض االكتئـــاب "وBeck Depression 
Inventory  "ء الطبيين صورًا فوتوغرافية تعـزز النتـائج مع كل حالة منفردة، والتقط فريق الخبرا

 . السريرية التي توصلوا إليها، كما استعرضوا السجالت الطبية للحاالت كلما كان ذلك متاحاً 

شخصــاً مــن الموقــوفين كانــت بهــم عالمــات أو أعــراض  ٣٣ولقــد الحــظ فريــق األطبــاء أن عــدد  -١٢١٣
وتمكـن الفريـق . املـة التـي تعرضـوا لهـابدنية واضحة، والتي ادعى الموقوفون أنها نتيجة سوء المع

طريقـة مختلفـة اسـتخدمت إلسـاءة المعاملـة، حيـث كـان أكثرهـا شـيوعاً هـو  ١٩من تحديـد عـدد 
الضرب، واإلجبار على الوقوف فترات طويلة، واستخدام القيـود مشـدودة الوثـاق بصـورة مفرطـة، 
                                                            

املفوضـية العليـا حلقـوق اإلنسـان ينـة، دليل املبادئ املتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امله  ٥٩٤
  ).١٩٩٩آب / أغسطس ٩(باألمم املتحدة 
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. اسـتخدام الصـعق الكهربـيوالتعريض لفروق كبيرة في درجات الحرارة، والصدمات في الـرأس، و 
ــائج الفحــوص الجســمانية التــي أجريــت علــى  ــراء إلــى أن نت موقــوف تــدل  ٣٢وانتهــى فريــق الخب

حالـة أخـرى تـدل علـى وجـود  ١٥بصورة كبيـرة علـى سـوء المعاملـة وعلـى وجـود رضـوض، وعلـى 
وم، أعراض أو إعاقات نفسية واشـحة يعـاني منهـا هـؤالء األشـخاص كنتيجـة لسـوء المعاملـة المزعـ

ومـــن بـــين هـــذه الحـــاالت الخمســـة عشـــر، هنـــاك ثالثـــة عشـــر حالـــة تحتـــاج إلـــى العـــالج بمتابعـــة 
ــائج الفحــوص الجســمانية التــي أجريــت علــى . حــاالتهم  ٣٤ولقــد انتهــى الفريــق أيضــاً إلــى أن نت

موقوف تدل بصورة كبيرة على وجود حاالت ضـرب وعلـى وجـود صـدمات حـادة، وأيضـاً إلـى أن 
موقـوف تــدل بصــورة كبيـرة، وحتــى مــن خــالل  ١٩مانية التـي أجريــت علــى نتـائج الفحــوص الجســ

وانتهت نتائج الفحوص الطبية التـي أجريـت . التشخيص، على وجود إصابات سببها أسلحة نارية
موقــوف إلــى أن إصــاباتهم تــدل بصــورة كبيــرة علــى تعرضــهم إلــى القيــود المؤلمــة، كمــا  ٢٢علــى 

موقـوف إلـى أنهـم تـم تعريضـهم إلـى  ٢٠يـق الخبـراء علـى انتهت الفحوص الطبيـة التـي أجراهـا فر 
ــرة فــي درجــات الحــرارة ولقــد وجــد الفريــق أيضــاً أن هنــاك عــدد مــن الحــاالت عليهــا . فــروق كبي

فـي أجـزاء مختلفـة مـن الجسـم بـدا أنهـا ناتجـة عـن التعـرض النفجـار ) آثـار جـروح قديمـة(ندبات 
در اإلشـارة إلـى أن تلـك النـدبات غيـر قنابل صوتية، بما يتمشى مـع وصـف الموقـوف، ولكـن تجـ

، كمـــا أنـــه كانـــت هنـــاك ثـــالث )أي أنهـــا يمكـــن أن تكـــون نتيجـــة أســـباب مختلفـــة(محـــددة بدقـــة 
 . حاالت بدا عليها ندبات ناتجة عن حروق سجائر في أجزاء مختلفة من الجسم

تنـتج موقـوفين تعرضـوا إلصـابات لـم يـتم تحديـد أسـبابها بدقـة حيـث يمكـن أن  ١٠بدا أن هنـاك  -١٢١٤
وفي هذه الحاالت، لم تتماشى اإلصابات تمامًا مع التعذيب، ولكن . عن أسباب عديدة مختلفة

ذكــر فريــق الخبــراء أن عــدم وجــود إصــابات ظاهريــة تتصــل باالدعــاء ال يســتثني احتماليــة التعــرض 
 .للتعذيب، وذلك بسبب الفترة الزمنية بين حادث التعذيب المزعوم والفحص الطبي

ت، انتهى فريق الخبراء إلى أن اإلصابات الموجودة لم تتماشى مع التعذيب إال وفي خمس حاال -١٢١٥
بصورة ضعيفة للغاية، ولكن ذكر فريق الخبراء أن عدم وجود إصـابات ظاهريـة تتصـل باالدعـاء ال 
يســتثني احتماليــة التعــرض للتعــذيب، وذلــك بســبب الفتــرة الزمنيــة بــين حــادث التعــذيب المزعــوم 

 .  والفحص الطبي

هناك سبع حاالت ادعت سوء المعاملة، ولكن لم يدعمها أي دالئل جسمانية أو مادية، ولكـن و  -١٢١٦
ذكــر فريــق الخبــراء أن عــدم وجــود إصــابات ظاهريــة تتصــل باالدعــاء ال يســتثني احتماليــة التعــرض 

 .للتعذيب، وذلك بسبب الفترة الزمنية بين حادث التعذيب المزعوم والفحص الطبي

هى األطباء إلـى أن اإلصـابات الموجـودة هـي عبـارة عـن جـروح غيـر محـددة وفي أربع حاالت، انت -١٢١٧
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وليست لها أي صلة بالتعذيب، ولكـن ذكـر فريـق الخبـراء أن عـدم وجـود إصـابات ظاهريـة تتصـل 
 .باالدعاء ال يستثني احتمالية التعرض للتعذيب

ر المســتويات وفــي حالــة واحــدة، انتهــى فريــق األطبــاء إلــى أنــه يمكــن االســتنتاج مــن خــالل ظهــو  -١٢١٨
المرتفعــة إلنــزيم الكريــاتينين كينــاز فــي الجســم باإلضــافة إلــى الكــدمات الصــغيرة أن الموقــوف قــد 
تعرض للصدمات الرضية باستخدام أداة لها سطح يستخدم في الضرب ولهـا قـوة دفـع متوسـطة،  
ع كمـا اســتنتج الخبــراء أيضــاً أن الجـروح الظــاهرة فــي جســم الموقـوف تتماشــى بدرجــة متوســطة مــ

حالــة التعــرض للتعــذيب، وأن األجــزاء البنيــة الغامــة المســتديرة المنتشــرة فــي جميــع الجســم ربمــا 
وفـي هـذا الشـأن، ال يسـتبعد الخبـراء أن تكـون األمـراض . يكون سـببها التعـرض للصـعق الكهربـي

 .الجلدية سبباً محتمًال في تلك اإلصابات

 ً   القانون واجب التطبيق: ثانيا
  القانون الدولي 

غير ذلك من ضروب المعاملـة اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب و المادة األولى من  تنص -١٢١٩
 :، على ما يليأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

أي عمــل ينــتج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، جســديا  ‘ بالتعــذيب’ألغــراض هــذه االتفاقيــة، يقصــد "
الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، علــى كــان أم عقليــا، يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد 

معلومــات أو علــى اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث أو 
أو عنــدما يلحــق مثــل هــذا األلــم أو العــذاب ألي ســبب مــن  -تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث 
أو يحـرض عليـه أو يوافـق عليـه أو يسـكت عنـه موظـف رسـمي أو  األسباب يقوم على التمييز أيـا كـان نوعـه،
وال يتضــمن ذلــك األلــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات . أي شــخص آخــر يتصــرف بصــفته الرســمية

  ".قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

ال يجـوز "يـة والسياسـية علـى أنـه وتنص المادة السابعة  من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدن -١٢٢٠
ـــة أو العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو الحاطـــة بالكرامـــة ."  إخضـــاع أحـــد للتعـــذيب وال للمعامل

  . من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان على هذا الحظر) ١( ٨وتنص المادة 

معاملـة  يعامـل جميـع المحـرومين مـن حـريتهم"مـن العهـد الـدولي علـى أنـه ) ١(١٠وتـنص المـادة  -١٢٢١
مـن الميثـاق ) ١( ٢٠كمـا أن المـادة " .إنسانية، تحتـرم الكرامـة األصـيلة فـي الشـخص اإلنسـاني

 .العربي تعكس هذا النوع من الحظر بصورة أساسية

 : من العهد الدولي على ما يلي) ٤(إلى ) ١(٩وعالوة على ذلك تنص المواد من  -١٢٢٢

 .يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاوال  .لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شخصه -١
  .وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر فيه
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يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كمـا يتوجـب إبالغـه   -٢
    .سريعا بأية تهمة توجه إليه

ة جزائيــة، ســريعا، إلــى أحــد القضــاة أو أحــد المــوظفين يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــ  -٣
المخولين قانونا مباشـرة وظـائف قضـائية، ويكـون مـن حقـه أن يحـاكم خـالل مهلـة معقولـة أو 

وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الـذين ينتظـرون المحاكمـة هـو القاعـدة . أن يفرج عنه
ات لكفالـة حضـورهم المحاكمـة فـي العامة، ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمان

    .أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء

لكــل شــخص حــرم مــن حريتــه بــالتوقيف أو االعتقــال حــق الرجــوع إلــى محكمــة لكــي تفصــل هــذه  -٤
 .قال غير قانونيالمحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعت

 .من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان مجموعة مماثلة من األحكام ١٤وتضم  المادة  -١٢٢٣

وثمــة عــدد مــن المواثيــق الدوليــة غيــر الملزمــة تــرتبط ارتباطــا وطيــدا بهــذه المنطقــة، ومنهــا إعــالن  -١٢٢٤
 ، ومجموعة المبادئ المتعلقـة بحمايـة جميـع األشـخاص الـذين٥٩٥األمم المتحدة بشأن التعذيب

، والقواعـــــد النموذجيـــــة الـــــدنيا لمعاملـــــة ٥٩٦يتعرضـــــون ألي مـــــن أشـــــكال االحتجـــــاز أو الســـــجن
، ومدونـــــة قواعـــــد ســـــلوك المـــــوظفين المكلفـــــين بإنفــــــاذ ٥٩٨، ومبـــــادئ اســـــطنبول٥٩٧الســـــجناء
، والمبــادئ األساســية بشــأن اســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة مــن جانــب المــوظفين ٥٩٩القــانون

كــن أن تــؤدي هــذه المواثيــق دورًا مفيــًدا فــي تفســير االلتزامــات ويم. ٦٠٠المكلفــين بإنفــاذ القــانون
 .الدولية المشار إليها أعاله

  القانون الوطني
مـــــن دســـــتور البحـــــرين، الضـــــامنة للحريـــــات الشخصـــــية لجميـــــع المـــــواطنين  ١٩تـــــنص المـــــادة  -١٢٢٥

  :البحرينيين، على أن

                                                            
املهينـة، الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة يف  الالإنسـانية أو العقوبـة القاسـية أو املعاملـة أوغـريه مـن ضـروب للتعـذيب و  األشـخاص مـن التعـرض محايـة مجيـع إعـالن بشـأن  ٥٩٥

  . ١٩٧٥ديسمرب  ٩بتاريخ ) ٣٠( ٣٤٥٢القرار رقم 
  .١٩٨٨ديسمرب  ٩املؤرخ  ٤٣/١٧٣اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم   ٥٩٦

) ٣٤(جـيم  ٦٦٣واعتمده اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي يف قـراره رقـم  ١٩٥٥مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، الذي عقد يف جنيف بتاريخ   ٥٩٧
  . ١٩٧٧مايو  ١٣بتاريخ ) ٥٩( ٢٠٧٦و ١٩٥٧يوليو  ٣١بتاريخ 

، قـرار  اجلمعيـة العامـة )مبـادئ اسـطنبول(أو املهينـة  أو الالإنسـانية العقوبـة القاسـية املعاملـة أو مـن ضـروب للتعـذيب وغـريه والتوثيـق الفعـالني املتعلقـة بالتقصـي املبـادئ  ٥٩٨
 . ٢٠٠٠ديسمرب  ٤، املرفق، ٥٥/٨٩لألمم املتحدة رقم 

  . ١٩٧٩ديسمرب  ١٧بتاريخ  ٣٤/١٦٩من اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القرار رقم  املعتمدة  ٥٩٩
  . ١٩٩٠أغسطس  ٧إىل  ٢٧اليت اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا، كوبا من   ٦٠٠
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  .الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون -أ

ان أو توقيفـه أو حبســه أو تفتيشـه أو تحديــد إقامتـه أو تقييــد حريتــه ال يجـوز القــبض علـى إنســ -ب
   .في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء

ال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن المخصصة لـذلك فـي قـوانين السـجون المشـمولة  -ج
  .القضائيةبالرعاية الصحية واالجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة 

ال يعّرض أي إنسان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي، أو لإلغـراء، أو للمعاملـة الحاطـة بالكرامـة،  -د
كمــا يبطــل كــل قــول أو اعتــراف يثبــت صــدوره تحــت . ويحــدد القــانون عقــاب مــن يفعــل ذلــك

 ".وطأة التعذيب أو باإلغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها

. ٢٠٠١فبرايــر  ١٥و ١٤عمــل وطنــي بعــد إجــراء اســتفتاء وطنــي يــومي أقــرت البحــرين ميثــاق  -١٢٢٦
ويحظـر الميثــاق اسـتخدام التعــذيب وغيــره مـن ضــروب المعاملــة الالإنسـانية أو الحاطــة بالكرامــة، 

  :من الفصل األول على اآلتي ٣حيث تنص الفقرة 

نــوي، أو أليــة ال يجــوز بــأي حــال تعــريض أي إنســان ألي نــوع مــن أنــواع التعــذيب المــادي أو المع"
ويـبطل أي اعتـراف أو قـول يصـدر تحـت وطـأة التعـذيب أو .  معاملة غير إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامة

ويكفل القـانون توقيـع العقوبـة علـى .  وبصفة خاصة، يحظر إيذاء المتهم ماديًا أو معنوياً . التهديد أو اإلغراء
  ."   لنفسيمن يرتكب جريمة التعذيب أو اإليذاء البدني أو ا

باســـتعمال مـــن قـــانون العقوبـــات البحرينـــي فُتجـــّرم قيـــام أي موظـــف عـــام  ٢٠٨أمـــا المـــادة رقـــم  -١٢٢٧
  :التعذيب أو قوة التهديد، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة حيث ينص على أنه

يعاقب بالسجن كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديـد بنفسـه أو بواسـطة غيـره مـع "
. شـــاهد أو خبيـــر لحملـــه علـــى االعتـــراف بجريمـــة أو علـــى اإلدالء بـــأقوال أو معلومـــات فـــي شـــأنها مـــتهم أو

  ." وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة إلى الموت

  :من قانون العقوبات البحريني على أنه ٢٣٢ المادةوتنص  -١٢٢٨

هديــد بنفســه أو بواســطة غيــره مــع مــتهم أو يعاقــب بــالحبس مــن اســتعمل التعــذيب أو القــوة أو الت"
  . شاهد أو خبير لحمله على االعتراف بوقوع جريمة أو على اإلدالء بأقوال أو بمعلومات في شأنها

 . وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عـن سـتة أشـهر إذا ترتـب علـى التعـذيب أو القـوة مسـاس بسـالمة البـدن
قوبــات الجنايــة هــي اإلعــدام والســجن والتجريــد المــدني الــذي ع"منــه فتــنص علــى أن  ٤٩أمــا المــادة  -٣٥
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  ." ٦٠١تزيد مدته على ثالث سنين وال تتجاوز خمس عشرة سنة

  :  من قانون اإلجراءات الجنائية على أنه ٦١وتنص المادة  -١٢٢٩

ــا، كمــا " ــأمر مــن الســلطات المختصــة بــذلك قانون ال يجــوز القــبض علــى أي إنســان أو حبســه إال ب
 ." يحفظ عليه كرامة اإلنسان، وال يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويايجب معاملته بما 

ويواجــه كــل مــن يقــبض عليــه بأســباب القــبض عليــه، ويكــون لــه حــق االتصــال بمــن يــرى مــن ذويــه "
  . ٦٠٢"إلبالغهم بما حدث واالستعانة بمحام

 ً  النتائج التي خلصت إليھا اللجنة: ثالثا
صـــادر مختلفـــة، ســـيما أثنـــاء المقـــابالت مـــع توضـــح المعلومـــات التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن م -١٢٣٠

األشخاص الذين ادعوا أنهم ضحايا لسوء المعاملة وألشكال أخرى من اإلساءة البدنية والنفسـية 
أثنــاء وجــودهم فــي مراكــز التوقيــف التابعــة للدولــة، أنــه كــان هنــاك أنمــاط معينــة مــن الســلوك التــي  

اط موحـــدة باســـتثناء مـــا يتعلـــق بســـوء لـــم تكـــن هـــذه األنمـــ. كانـــت تنتهجهـــا األجهـــزة الحكوميـــة
المعاملة مع فئات معينة من الموقوفين بما في ذلك بعض أفراد الطاقم الطبي الذين ألقي القبض 

والشخصــيات السياســية األربعــة عشــر  ٦٠٣علــيهم بــتهم مرتبطــة بأحــداث مجمــع الســلمانية الطبــي
هـذه الحـاالت هـو الحصـول وكان الغـرض فـي الكثيـر مـن . الذين كانوا موقوفين في سجن القرين

علــى إفــادات أو اعترافــات تجــّرم أولئــك األشــخاص المقبــوض علــيهم، وفــي حــاالت أخــرى، كــان 
الغــرض المقصــود مــن الحصــول علــى إفــادات مــن بعــض هــؤالء األشــخاص هــو اســتخدامها ضــد 

 .أشخاص آخرين ينتمون إلى نفس الجماعة

 ١٠مــارس حتــى  ١٧ن فــي الفتــرة مــن اشــتركت ثالثــة أجهــزة حكوميــة فــي التحقيــق مــع الموقــوفي -١٢٣١
وزارة الداخليــة، وجهــاز األمــن الــوطني، وقــوة دفــاع البحــرين، ولــم تــرد أيــة : ، وهــي٢٠١١يونيــو 

وكانـت المراكـز التـي . يونيـو ١٠إفادات بسوء المعاملة على يد أي من تلك األجهـزة بعـد تـاريخ 
، والقلعـــة )وزارة الداخليـــة –ة إدارة التحقيقـــات الجنائيـــ(العدليـــة : أجريـــت فيهـــا التحقيقـــات هـــي

، )١٧دّوار (أســري، ومدينــة حمــد : ، ثــم بعــد ذلــك مراكــز الشــرطة التاليــة)جهــاز األمــن الــوطني(
وابتــداًء مــن . والوســطى، والرفــاع، والُقضــيبية، وســماهيج، والنعــيم، ونبيــه صــالح، والبــديع، وســترة

أو مركـــز  )ة دفـــاع البحـــرينقـــو (أكتـــوبر، كـــان معظـــم الموقـــوفين محتجـــزين إمـــا فـــي ســـجن القـــرين 
                                                            

  .ى موقع وزارة العدل واألوقاف البحرينيةمت االعتماد يف النسخة اإلجنليزية للتقرير على الرتمجة املتاحة عل  ٦٠١

  .مت االعتماد يف النسخة اإلجنليزية للتقرير على الرتمجة املتاحة على موقع وزارة العدل واألوقاف البحرينية  ٦٠٢

  .راجع الفصل اخلامس من التقرير حول األحداث يف جممع السلمانية الطيب  ٦٠٣
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أو مركـز توقيـف مدينـة  )وزارة الداخليـة(أو سـجن الجـو  )وزارة الداخلية(توقيف الحوض الجاف 
 .٦٠٤)وزارة الداخلية(عيسى للنساء 

ولقد أفاد العديد من الموقـوفين أن منتسـبي تلـك الجهـات قـد مارسـوا أشـكاًال مـن سـوء المعاملـة  -١٢٣٢
ــه يجــب ــاء احتجــازهم، بيــد أن ــابع لقــوة دفــاع  ضــدهم أثن مراعــاة أن الموقــوفين بســجن القــرين الت

البحرين قد أفادوا أن سوء المعاملـة قـد توقـف وتحسـنت األحـوال فـي السـجن بصـورة كبيـرة بعـد 
هذا وقد تلقت اللجنة عـدة إفـادات تشـير إلـى حـدوث بعـض حـاالت إسـاءة . ٢٠١١يونيو  ١٠

  .المعاملة داخل السجون ومراكز االحتجاز األخرى

موقوفـًا، والـذين كـانوا محتجـزين لـدى  ١٧٩د قـدم عـدد كبيـر مـن الموقـوفين، البـالغ عـددهم ولق -١٢٣٣
جهــاز األمــن الــوطني، إفــادات حــول أمثلــة عــن ســوء المعاملــة، بمــا يشــمل التعــذيب وغيــره مــن 

ومــن بــين . ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة علــى يــد ذلــك الجهــاز
ين، كــان هنــاك األربعــة عشــر شخصــية سياســية، والــذين نقلــوا بعــد ذلــك إلــى ســجن أولئــك الشــاك

؛ حيث تفيد قـوة الـدفاع فـي ٢٠١١أبريل  ١٣مارس و ٢٠القرين التابع لقوة دفاع البحرين بين 
تقرير لها أنهم بمجرد وصولهم، ُعرضوا على طبيـب للفحـص، والـذي أفـاد بـأن بعضـهم كانـت بـه 

دني، بينمــا أفــاد بعــض أولئــك الشــاكين أنهــم تعرضــوا فــي القــرين لســوء عالمــات نتيجــة اإليــذاء البــ
يونيــو، ثــم توقفــت تلــك المعاملــة بعــد أن وضــع النائــب  ١٠المعاملــة والتــي اســتمرت حتــى تــاريخ 

العام العسكري األمـر أمـام القائـد العـام لقـوة دفـاع البحـرين، والـذي أمـر، وفقـاً لمـا جـاء فـي بيـان 
ن يتـولى النائـب العـام العسـكري الرقابـة علـى مركـز التوقيـف واالحتجـاز النائب العام العسكري، أ

ويضـــمن عـــدم إســـاءة المعاملـــة مـــرة أخـــرى، كمـــا أعطـــى تعليمـــات أيضـــاً للنائـــب العـــام العســـكري 
للتحقيـــق فـــي دعـــاوى التعـــذيب، وعليـــه، أصـــبح ســـجن القـــرين واقعـــاً تحـــت مراقبـــة النائـــب العـــام 

 .العسكري

تعصـــيب العينـــين، : تشـــارًا المســـتخدمة مـــع الموقـــوفين علـــى مـــا يلـــيتشـــتمل األســـاليب األكثـــر ان -١٢٣٤
وتقييــد اليــدين، واإلجبــار علــى الوقــوف لفتــرات طويلــة، والضــرب، واللكــم، والضــرب بخــراطيم 

وأســـالك الكـــابالت والســـياط والقضـــبان المعدنيـــة ) بمـــا فـــي ذلـــك علـــى أخمـــص القـــدم(مطاطيـــة 
هربيـــة، والحرمــان مـــن النــوم، والتعـــريض للفـــروق واأللــواح الخشـــبية وأشــياء أخـــرى، والوســائد الك

الكبيرة في درجات الحرارة، واإلساءة اللفظيـة، والتهديـد باغتصـاب الشـخص الموقـوف أو أفـراد 
 ).الشيعة(أسرته، وسب الطائفة الدينية التي ينتمي إليها الموقوف 

                                                            
  .دعاءات بالتعرض للتعذيبوهو مركز توقيف للنساء، ومل ترد فيه أية ا  ٦٠٤
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تنفيـذ عمليـات وكما ورد تفصيًال في المبحث الثالث من الفصـل السـادس الخـاص بـنهج وطريقـة  -١٢٣٥
القــبض، فقــد ألقــي القــبض علــى معظــم الموقــوفين علــى يــد قــوات األمــن دون تقــديم أمــر القــبض 

ويوضـــح هـــذا المبحـــث أن العديـــد مـــن الموقـــوفين تـــم احتجـــازهم ألســـابيع . الخـــاص بهـــم إلـــيهم
وأحيانًا شهور دون السماح لهم باالتصال بالعالم الخارجي إال في نطاق محدود، إن ُوجد، فعلى 
وجه التحديد، لم يكن من المسموح لهم الوصول للمحكمة للطعن فـي قانونيـة التوقيـف كمـا أنـه 
لم يكن هناك أي وسـيلة لالتصـال بالمحـامين لفتـرات طويلـة، والتـي كانـت تمتـد أحيانـاً حتـى يـوم 

أو أهلـــــيهم /وباإلضـــــافة إلـــــى ذلـــــك، حجبـــــت حكومـــــة البحـــــرين عـــــن الموقـــــوفين و. المحاكمـــــة
ـــام إلـــى أســـابيع، وفـــي القليـــل مـــن المعلومـــات الخاصـــ ة بأمـــاكن احتجـــازهم لمـــدد تتـــراوح مـــن أي

 .الحاالت، لم تفصح الحكومة عن حقيقة التوقيف لمدد تصل إلى أسبوعين
مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص  ٩تمثـــل هـــذه الممارســـات مجموعـــة انتهاكـــات لمـــا أوردتـــه المـــادة  -١٢٣٦

وتالحـــظ لجنـــة . بـــي لحقـــوق اإلنســـانمـــن الميثـــاق العر  ٤بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية والمـــادة 
التقصــي أن حكومــة البحــرين قــد أودعــت تحفظًــا لــدى األمــين العــام بــاألمم المتحــدة علــى المــادة 

، علًمـا ٢٠١١إبريـل  ٢٨بتـاريخ  ،التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لكن يبدو من الواضـح أن و . ٢٠١١٦٠٥مارس  ١٥بأن إعالن حالة السالمة الوطنية كان بتاريخ 

التــدابير المشــتملة علــى الحرمــان مــن الوصــول للمحكمــة واالتصــال بالمحــامين لفتــرات امتــدت 
مـن الممكـن أن يحميهـا هـذا النـوع مـن " تـدابير ضـرورية"ألسابيع ال يمكن النظـر إليهـا علـى أنهـا 

 .٦٠٦االنسحاب
وقيــف لفتــرة طويلــة بمعــزل عــن باإلضــافة إلــى ذلــك، فإنــه مــن المقبــول بصــفة عامــة القــول بــأن الت -١٢٣٧

العالم الخـارجي يمكـن أن يكـون هـو فـي حـد ذاتـه انتهاكـاً لحظـر المعاملـة أو العقـاب القاسـي أو 
وفــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا غيــر مســموح ألســرة الشــخص . الالإنســاني أو الحــاط بالكرامــة

يعيشـها األهـل تجعلهـم الموقوف معرفة مكانه أو حتى حقيقة التوقيف، فإن حقيقـة المعانـاة التـي 
وفـــي النهايـــة، تالحـــظ اللجنـــة أنـــه تحديـــدًا فـــي . هـــم أيضـــاً ضـــحايا لهـــذا النـــوع مـــن االنتهاكـــات

الحاالت التي يكون فيهـا األشـخاص موقـوفين دون السـماح لهـم بالتواصـل مـع العـالم الخـارجي، 
نــون فــي ال ســيما عنــدما ال يســمح لهــم باالتصــال بالمحــامي أو الوصــول للمحكمــة، فــإنهم يكو 

 .٦٠٧أكثر حاالت التعرض للتعذيب أو أي سوء معاملة محظورة أخرى
وتبـــرهن المعاملـــة الجســـمانية والنفســـية الســـابق شـــرحها علـــى حـــدوث هـــذه الممارســـات بصـــورة  -١٢٣٨

فـي بعـض الحـاالت، وكـان الهـدف . من قبل منتسبي جهاز األمـن الـوطني ووزارة الداخليـة عمدية
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وراجـع أيضــاً . CCPR/C/90/D1328/2004مـن وثيقـة األمـم املتحـدة رقـم ) ٦-٧(، والفقـرة )٢٠٠٧(ضــد اجلزائـر  Aberراجـع جلنـة حقـوق اإلنسـان،   ٦٠٧
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عترافـــات واإلقـــرارات بـــاإلكراه، بينمـــا فـــي حـــاالت مـــن هـــذة الممارســـات هـــو الحصـــول علـــى اال
ويســتخلص مــن التحقيقــات التــي . أخــرى، كــان المقصــود مــن هــذه المعاملــة هــو الجــزاء والعقــاب

أجرتهـــا اللجنـــة وال ســـيما تقريـــر الطـــب الشـــرعي، أنـــه كانـــت هنـــاك ممارســـات ممنهجـــة مـــن ســـوء 
ــة والنفســية، والتــي وصــلت إلــى التعــذيب فــي عــ دة حــاالت، ِقبــل عــدد كبيــر مــن المعاملــة البدني

 .٦٠٨األشخاص المحتجزين في مراكز التوقيف

وأعرب العديد من الموقـوفين عـن رأي مفـاده أن قـوات األمـن تصـرفت وكأنهـا سـتفلت تماًمـا مـن  -١٢٣٩
وفـي بعـض . العقاب، وأنه ليس هناك احتمال لمحاسبتها عن المعاملة التي تعرض لها الموقوفـون

وذكر بعض ". انسوا ما حدث"عندما أفرج عنهم قيل لهم ببساطة  الحاالت، ذكر الموقوفون أنه
الموقــــوفين للجنــــة إنهــــم اشــــتكوا للقضــــاة أوللنائــــب العــــام العســــكري مــــن ســــوء المعاملــــة أثنــــاء 

. ٦٠٩"لـم يصـدقه"وفي إحدى الحاالت، ادعى الموقوف أن النائـب العـام العسـكري . محاكمتهم
ام العسـكري أكـد لـه أن الضـرب سـيتوقف، لكـن وفي حالة أخرى، أفاد الموقوف أن المدعي العـ

الضــرب اســتمر بمجــرد مغــادرة الموقــوف لقاعــة المحكمــة، وعــالوة علــى ذلــك، لــدى عودتــه إلــى 
مركز توقيـف الحـوض الجـاف، قيـل للموقـوف انـه سـيتعرض للضـرب بشـدة أكثـر إذا اشـتكى مـن 

كو مــن محــاوالت وذكــر موقــوف ثالــث أنــه رأى موقوًفــا آخــر يشــ. ٦١٠إســاءة معاملتــه مــرة أخــرى
 .٦١١اغتصابه وإساءة معاملته، إال أن القاضي رفض شكواه وتعرض للضرب بعد ذلك

والحظــت اللجنــة عــدًدا مــن إفــادات الشــهود تشــير إلــى أن الضــالعين فــي إســاءة المعاملــة كــانوا  -١٢٤٠
وتـــرى اللجنـــة أن عـــدم مســـاءلة . يبـــدون للموقـــوفين دائًمـــا شـــعورًا بـــأنهم ســـيفلتون مـــن العقـــاب

في النظام األمني قـد أدت إلـى سـيادة ثقافـة اإلفـالت مـن العقـاب، حيـث إن مسـئولي  المسئولين
األمن ليس لديهم إال قليل من الحوافز التي تدفعهم إلى تجنب إساءة معاملة السـجناء أو اتخـاذ 

وفي ضوء هـذه الثقافـة، تشـيد اللجنـة . إجراءات لمنع إساءة المعاملة من جانب مسئولين آخرين
 . هائلة التي تمتع بها ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة في اإلبالغ عما تعرضوا لهبالشجاعة ال

وقد تلقت اللجنة أدلة تشير إلى أنـه فـي بعـض الحـاالت، تغاضـى العـاملون فـي السـلك القضـائي  -١٢٤١

                                                            
تعتـرب اللجنـة أنـه يـتم ممارسـة التعـذيب بصـورة منهجيـة عنـدما يكـون : "فيمـا يلـي" التعـذيب املمـنهج"ا ملصـطلح أوضحت جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعـذيب تفسـريه  ٦٠٨

ـا متكـر  رة ومنتشـرة ومتعمـدة من الواضـح أن حـاالت التعـذيب الـيت يـتم اإلبـالغ عنهـا مل حتـد عـن طريـق املصـادفة يف مكـان وتوقيـت معينـني، ولكـن ينظـر إليهـا علـى أ
ويف الواقع، ميكن أن يكون للتعذيب صفه ممنهجة ومتكـررة دون أن يكـون ناجتـاً عـن النيـة املباشـرة حلكومـة . ول على األقل من إقليم البالد قيد النظرعلى يف جزء معق

كومـة املركزيـة وتطبيقهـا ما، فقـد يكـون نتيجـة لعوامـل يصـعب علـى احلكومـة السـيطرة عليهـا، ووجودهـا ميكـن أن يشـري إىل وجـود نتـاقض بـني السياسـة كمـا حتـددها احل
." أن تضــيف إىل الطبيعــة املمنهجــة هلــذه املمارســة –والــيت تعطــي فرصــة بصــورة عمليــة الســتخدام التعــذيب  –وميكــن للتشــريعات غــري املناســبة . علــى يــد اإلدارة احملليــة
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فعلــى سـبيل المثــال، أثنـاء محاكمــة أطبــاء . والنيابـة العامــة ضـمنًيا عــن هـذا االفتقــار إلــى المسـاءلة
ســلمانية الطبــي أمــام محكمــة الســالمة الوطنيــة، قــدم المتهمــون شــكوى تفيــد تعرضــهم مجمــع ال

ولكــن . للتعــذيب وهــم رهــن التوقيــف وأنــه تــم الحصــول علــى اعترافــاتهم تحــت وطــأة التعــذيب
، طلـب المتهمـين وذهبـت فـي ٢٠١١سـبتمبر  ٢٩رفضت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 

وقـد . ا من مجمـل األدلـة فـي القضـية، وأديـن كـل المتهمـينحكمها إلى أن االعترافات تعتبر جزءً 
 ٢٣وفـي جلسـة االسـتئناف األولـى بتـاريخ . ٦١٢استؤنف الحكم أمام محكمة االستئناف المدنية

ومـن المقـرر عقـد . ، اسقط  النائب العام التهم وتغاضى عـن االعترافـات المقدمـة٢٠١١أكتوبر 
وتقــر اللجنــة أنــه تــم تــدارك الوضــع فيمــا . ٢٠١١نــوفمبر  ٢٨جلســة االســتئناف المقبلــة بتــاريخ 

ومع ذلك، يثاور اللجنـة  . يتعلق بعشرين من الطاقم الطبي الذين أدانتهم محكمة السالمة الوطنية
 .كثير من القلق إزاء تصرف محكمة السالمة الوطنية على هذا النحو

لمبينـــة تفصـــيًال فـــي هـــذا والحظـــت اللجنـــة أن كثيـــًرا مـــن أشـــكال وأســـاليب اإلســـاءة التـــي أبلـــغ عنهـــا وا -١٢٤٢
، حـددت لجنـة ٢٠٠٥وفـي عـام . المبحث قيل أنها مورست من قبـل فـي البحـرين خـالل التسـعينيات

ـــرة للقلـــق"األمـــم المتحـــدة لمناهضـــة التعـــذيب عـــددا مـــن  فـــي البحـــرين فيمـــا يتعلـــق " المواضـــيع المثي
 :ضيع ما يليوشملت هذه الموا. ٦١٣باالمتثال اللتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب

عدد كبير مـن االدعـاءات بالتعـذيب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو ) أ(
 ؛٢٠٠١المهينة للموقوفين، ارتكبت قبل عام 

بالغــات عــن توقيــف بمعــزل عــن العــالم الخــارجي قــدمت مــن أشــخاص أوقفــوا لفتــرات طويلــة فــي ) ب(
ـــة  ،  وبخاصـــة خـــالل التحقيقـــات الســـابقة علـــى ٢٠٠١وقبـــل عـــام أعقـــاب التصـــديق علـــى االتفاقي

 المحاكمة؛

عــدم كفايــة فــرص الحصــول علــى المشــورة القانونيــة الخارجيــة أثنــاء التوقيــف لــدى الشــرطة، وعلــى ) ج(
 المساعدة الطبية واالتصال بأفراد األسرة، مما يقلل من الضمانات المتاحة للموقوفين؛

عة ونزاهـة وبشـكل كامـل فـي العديـد مـن االدعـاءات المتعلقـة بالتعـذيب ما بدا من عدم التحقيق بسـر ) د(
وســـوء المعاملـــة ومالحقـــة مـــن يُـــّدعى تورطـــه فـــي جـــرائم، وبخاصـــة نمـــط اإلفـــالت مـــن العقـــاب عـــن 

  .التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون في الماضي
                                                            

  .حمكمة االستئناف العليا – ٢٠١١لسنة  ٥١٦القضية رقم   ٦١٢

 – ٢٠٠٥حزيران / يونيو ٢١، بتاريخ UN Doc. CAT/C/CR/34/BHRتقرير اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب بشأن البحرين، الوثيقة رقم   ٦١٣
  .الفقرة السادسة
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، التـــي حـــددتها لجنـــة مناهضـــة التعـــذيب، فـــي اآلونـــة فمعـــادوة ارتكـــاب العديـــد مـــن االنتهاكـــات -١٢٤٣
األخيـــرة تشــــير إلــــى أن مســـئولي الســــجون مــــازالوا يتبعــــون مجموعـــة مــــن الممارســــات، أو حتــــى 

وهــذا يشــير إلــى وجــود مشــكلة منهجيــة، ال . السياســات، المشــابهة، كمــا كــان األمــر فــي الســابق
 .يمكن معالجته

، حيــث يوضــح ٢٠١١ســبتمبر  ٢ة الخارجيــة بتــاريخ وتشــير اللجنــة إلــى التقريــر الصــادر عــن وزار  -١٢٤٤
اســــتجابة حكومــــة البحــــرين لتوصــــيات لجنــــة مناهضــــة التعــــذيب بــــاألمم المتحــــدة الصــــادرة عــــام 

 :، كما يبرز التقرير تأكيدات حكومة البحرين على ما يلي٢٠٠٥٦١٤

لينـــة  ١٠الثابـــت بموجـــب المرســـوم بقـــانون رقـــم " جـــرائم أمـــن الدولـــة"ال ينطبـــق العفـــو عـــن   -أ 
علـــى األشـــخاص الـــذين انتهكـــوا أحكـــام قـــانون  ٢٠٠٢لســـنة  ٥٦والمرســـوم رقـــم  ٢٠٠١

 .العقوبات التي تحّرم التعذيب

أيـــة  ٢٠٠٢لســـنة  ٥٦والمرســـوم رقـــم  ٢٠٠١لســـنة  ١٠لـــم يمـــس المرســـوم بقـــانون رقـــم   - ب 
 .محاكمات جارية بالفعل بسبب انتهاك أحكام قانون العقوبات التي تحّرم التعذيب

 .متاحة لضحايا التعذيب التعويضات المدنية  -ج 

إلــى  ٢٠١١ســبتمبر ٢٠الصــادر بتـاريخ  ٢٠١١لسـنة  ٣٠يضـيف المرســوم الملكـي بقــانون رقــم   -د 
التعويضـات المدنيـة تقـديم اســتدراك تعويضـي لضـحايا التعـذيب وضــحايا الجـرائم األخـرى ليشــمل 

كــرد (تعويضــات معنويــة وتعويضــات أخــرى  –كلمــا كــان ذلــك مناســباً   –تعويضــات نقديــة وكــذلك 
 ).األمالك، وإعادة التأهيل، والتعويض عن الخسارة، وتقديم الضمانات بعدم التكرار

مـن متطلـب إثبـات أن المسـئول العـام  ٢٠١١لسـنة  ٣٠يعفي المرسوم الملكي بقانون رقـم   -ه 
 .الذي ارتكب جرم التعذيب قد قام بذلك في سياق القيام بواجباته الرسمية

ــــد المرســــوم الملكــــي بقــــانون رقــــم   - و  ال ليشــــمل الضــــحايا المباشــــرين  ٢٠١١لســــنة  ٣٠يمت
 .لعمليات التعذيب وحدهم، ولكن أيضاً أفراد أسرهم األقربين أو من يعولون بصورة مباشرة

، أطلـع رئـيس اللجنـة وكبيـر المحققـين كـًال مـن ٢٠١١سبتمبر  ٣٠يوليو و ٢٠في الفترة ما بين  -١٢٤٥
ئـب العـام والنائـب العـام العسـكري علـى وزيـر الداخليـة ورئـيس جهـاز األمـن الـوطني والنا/ السادة

مضـمون الشــكاوى ومـا احتــوت عليـه مــن صــور سـوء المعاملــة والتعـذيب وغيــر ذلـك مــن ضــروب 
                                                            

٦١٤  CAT/C/CR/34/BHR  ٢٠٠٥حزيران / يونيو ٢١بتاريخ.  
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وبنـاء عليـه فلقـد اتخـذ أولئـك المسـؤولون . المعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو المهينـة
يونيــو،  ١٠فابتــداًء مــن تــاريخ  ُخطــًى وإجــراءات إيجابيــة حالــت دون اســتمرار تلــك الممارســات؛

ووفقًا إلفادات الموقـوفين التـي تلقتهـا اللجنـة، توقفـت تلـك ممارسـات سـوء المعاملـة بالفعـل فـي 
ولقـد حـّث . سجن القرين، كما أن األحـوال فـي جميـع مراكـز التوقيـف قـد تحسـنت بصـورة كبيـرة

يقات بشأن تلـك االدعـاءات رئيس اللجنة كافة المسؤولين المذكورين أعاله على البدء في التحق
ولقـد تلقـت اللجنـة معلومـات . حتى يوضع كل من شارك فـي تلـك الممارسـات موضـع المحاسـبة

ادعــاء بســوء المعاملــة، وقــد أجــرت تحقيقــات فــي  ١٣٢بأنهــا قــد تلقــت  ٦١٥مــن وزارة الداخليــة
ــة عشــرة شــكاوى إلــى القضــاء ٨٤هــذا الصــدد فــي  ن أمــا بالنســبة لجهــاز األمــ. منهــا، وتــم إحال

الوطني قد بدأ في فتح تحقيق عام، إال أن اللجنة لـم تبلـغ بنتـائج مـا تبقـى مـن تلـك التحقيقـات، 
وبالتـالي تصــبح غيــر قــادرة علــى تقــويم الموقــف مـن حيــث مــدى فعاليتهــا ومــا إذا كــان األشــخاص 

 .المسؤولين قد خضعوا للمساءلة

 ً   التوصيــات: رابعا
دة التحقيق في كافـة االدعـاءات بالتعـذيب والمعاملـة توصي اللجنة بأن تتولى جهة مستقلة ومحاي -١٢٤٦

، حيث يجب أن يكون للتحقيق القدرة على تقديم المرتكبين ٦١٦المماثلة وفقًا لمبادئ اسطنبول
 . للمحاكمة بصورة مباشرة وعلى كافة مستويات المسئولية

ماضــي، علــى جريمــة التعــذيب والمعاملــة الســيئة فــي ال" نمــوذج اإلفــالت مــن العقــاب"فــي ضــوء  -١٢٤٧
 .٦١٧يجب أن تبدأ المحاكمات المناسبة بما يضمن تحقق العقاب المكافئ لفداحة الجرم

 .٦١٨يجب أن يتلقى جميع ضحايا التعذيب أو المعاملة السيئة تعويضات -١٢٤٨

 .يجب أن يتلقى جميع ضحايا التوقيف الممتد في معزل عن العالم الخارجي تعويضات -١٢٤٩

 ٢٠١١لســنة  ٣٠جنــة بصــدور األمــر الملكــي رقــم وفيمــا يتصــل بــالفقرتين الســابقتين، ترحــب الل -١٢٥٠
 .بإنشاء الصندوق الوطني لتعويض الضحايا ٢٠١١سبتمبر  ٢٢في 

                                                            
  .٢٠١١نوفمرب  ٢٢تلقت اللجنة هذا التقرير بتاريخ   ٦١٥

العامــة قـرار اجلمعيــة ، )اســطنبول مبـادئ( أو املهينــة أو الالإنســانية العقوبــة القاسـية املعاملـة أو مــن ضــروب للتعــذيب وغـريه والتوثيــق الفعـالني املتعلقـة بالتقصــي ملبــادئا  ٦١٦
  ) .٢٠٠٠(كانون األول / ديسمرب  4،املرفق ،55/89رقم  مم املتحدةلأل
يف االدعــاءات بشـكل كامـل وبنزاهـة و  علـى مـا يبــدو فـورًاالبحـرين حتقيـق " عــدمازاء  "قلقهــا"عـن  يف وقـت سـابق ملناهضــة التعـذيب جلنـة األمـم املتحـدة وقــد أعربـت  ٦١٧

املعاملـة الـيت ارتكبهـا املوظفـون  سـوءضـروب  التعـذيب وغـريه مـن اإلفـالت مـن العقـاب علـى وال سيما منط زعومني،امل اجلناة ومقاضاة وسوء املعاملة، بالتعذيب املتعلقة
)   CAT/C/CR/34/BHR(ثيقـة األمـم املتحـدة ملناهضـة التعـذيب بشـأن البحـرين، و  جلنـة األمـم املتحـدة راجـع تقريـر." املاضـي القـانون يف املكلفـون بإنفـاذ

  ).و(٦، الفقرة ٢٠٠٥وز مت/ يونيو ٢١بتاريخ 
  ١٩٨٥نوفمرب  ٢٠املؤرخ  ٤٠/٣٤راجع قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم   ٦١٨
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يجب على الدولـة أال تلجـأ مـرة أخـرى للتوقيـف دون أن يكـون هنـاك اتصـال فـوري بالمحـامي أو  -١٢٥١
يجـب وفـي أي حالـة، . دون أن يكون هناك تواصل مع العالم الخارجي ألكثر من يـومين أو ثالثـة

 .أن يخضع التوقيف للمراقبة الفعالة من جهة مستقلة

 .يجب أن تكون هناك تسجيالت صوتية ومرئية لكافة التحقيقات التي تجرى مع الموقوفين -١٢٥٢

يجــب أن يقــع عــبء إثبــات أن المعاملــة تراعــي االلتــزام بحظــر التعــذيب والضــروب األخــرى مــن  -١٢٥٣
 .٦١٩المعاملة السيئة على عاتق الدولة

 ٦٢٠مـن اإللتــزام بأحكـام مدونــة قواعـد ســلوك المـوظفين المكلفــين بإنفـاذ القــوانينلضـمان المزيــد  -١٢٥٤
المبادئ األساسية حول استخدام القوة واألسلحة النارية مـن جانـب المـوظفين المكلفـين بإنفـاذ و 

ــدريبات علــى أبعــاد حقــوق اإلنســان عنــد التوقيــف  ٦٢١القــوانين، يجــب أن تتلقــى قــوات األمــن ت
الخصوص ضرورة رفض المشاركة في أي إجراءات قد يشـوبها تعـذيب واالستجواب، وعلى وجه 

 . أو أي شكل من أشكال سوء المعاملة األخرى المحظورة

تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عامًال مساهًما في  -١٢٥٥
 . منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما

                                                            
إلثبـات أنـا أقـوال املـتهم قـد صـدرت عنـه  يقـع علـى عـاتق الدولـة الـيت تـنص علـى أن العـبء): ٤١(، الفقـرة 2007/ ٣٢ ، التعليق العاماإلنسان للجنة املعنية حبقوقا  ٦١٩

  .مبحض إرادته
  .١٩٧٩ديسمرب  ١٧املؤرخ يف   34/169 العامة مبوجب قرار اجلمعية اعتمد     ٦٢٠
  .١٩٩٠سبتمرب  ٧أغسطس حىت   27من  كوبا،، هافانا،  اجملرمني ومعاملة اجلرمية ملنع الثامن األمم املتحدة اعتمدها مؤمتر  ٦٢١



لحقائقتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي ا  
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 ف والمحاكمة فيما يتصل بحرية التعبير والتجمع والتنظيمالتوقي: المبحث الخامس
  ملخص الوقائع: أوالً 

، والذين تقريباً  شخصاً  ١٣٠٠من بين إجمالي األشخاص المقبوض عليهم والبالغ عددهم  -١٢٥٦
فحصت اللجنة حاالتهم، الحظت اللجنة وجود عدد من الموقوفين ممن كانوا قد ألقي القبض 

من قانون العقوبات البحريني على  ١٧٩، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٥عليهم عمًال بأحكام المواد 
أو على أساس مواقف اتخذوها علنًا سواًء في المظاهرات أو " بنشر إشاعات كاذبة"ذمة االتهام 
  . بوسائل أخرى

حيث ألقي القبض على العديد من األشخاص، ووجهت إليهم تهم بحيازة أو توزيع مواد تدعو  -١٢٥٧
هؤالء األشخاص إفادات للجنة تضمنت ما يأتي على سبيل الثال وقد قدم . إلى إسقاط النظام

  :ال الحصر

ووجهت إليها تهمة  ٢٠١١أفادات شاكية بأنه قد أُلقي القبض عليها في األول من أبريل   - أ
وقد اشتملت التهم الموجهة إليها على تهمة حيازة . حيازة مواد تدعو إلى إسقاط النظام
وادعت الشاكية أن . حمول تدعو إلى إسقاط النظامصور ونصوص مكتوبة على هاتفها الم

وقررت أيضاً . ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض عليها قد أساءوا إليها إساءة لفظية وأهانوها
، حيث تعرضت للضرب ومنعت من ١٧أنها نقلت إلى مركز الشرطة الكائن في الدوار رقم 

واحدًا  بقيت هناك شهراً و . دخول الحمام وأجبرت على الوقوف تحت الشمس لساعات
   .وُحكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر. قبل أن تنقل إلى سجن النساء في مدينة عيسى

، ونقل إلى مركز ٢٠١١أبريل  ١٢وأفاد شاٍك أخر أنه ألقي القبض عليه في مقر عمله يوم   -  ب
وقد ادعى الشاكي أنه . شرطة الرفاع ثم إلى سجن الحوض الجاف ثم إلى سجن الجو

وأكد أنه خضع لالستجواب في مركز . ل بسبب زواجه من بنت أحد زعماء المعارضةاعتق
وقد . الشرطة وكانت جميع األسئلة التي طرحت عليه تقريبًا تتعلق بصهره وليس به هو

وجهت إليه تهمة توزيع مواد تدعو إلى إسقاط النظام، على الرغم من إقراره تلقيه إياها 
واتُّهم أيضًا بالمشاركة . لف مرفق، إال أنه لم يثبت أنه وزعهابالبريد اإللكتروني في شكل م

وادعى أنه خضع أثناء . في مظاهرات غير قانونية في دوار مجلس التعاون الخليجي
وحكم عليه بالسجن ثالث . االعتقال لالعتداء الجسدي والجنسي ولإلساءة اللفظية
  . شهراً  ١٨ سنوات وتم تخفيض العقوبة في وقت الحق إلى السجن لمدة
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 ٢٠١١مارس  ٢٧كما أفادت شاكية أخرى بأن قوات الشرطة ألقت القبض عليها يوم   -  ت
وقررت أنها كانت تشغل قرصًا مدمجًا ينتقد النظام وينتقد جاللة . عندما كانت تقود سيارتها

. الملك حمد بن عيسى، وأمرت بأن تنزل من السيارة وأن توقف تشغيل القرص المدمج
نها رفضت في البداية وقف تشغيل القرص المدمج والنزول من السيارة، إذ  وأفادت أيضًا أ

إال أنها خرجت من السيارة بعد ذلك وبينما كانت تتحدث . كان معها في السيارة أطفال
مع ضابط الشرطة، رأت رجًال يرتدي لباسًا أسود اللون يدخل السيارة من الباب الخلفي 

لها، لتكتشف فيما بعد أنه كان ضابط شرطة يحاول فأمسكت به بحركة عفوية لحماية أطفا
وقد ألقي عليها القبض واعتقلت في مركز شرطة الرفاع، ثم . إيقاف تشغيل القرص المدمج

ووجهت إليها تهمة االعتداء على موظف عام، . نقلت إلى سجن النساء بمدينة عيسى
وقد حكم . ة النظاموحيازة قرص مدمج يدعو إلى قلب نظام الحكم، والتحريض على كراهي

عليها بالسجن ست سنوات لكن محكمة االستئناف خفضت مدة العقوبة إلى ثالث 
وقد تعرضت وفقًا إلدعاءاتها لالعتداء اللفظي والجسدي أثناء االعتقال ولم . سنوات

  .يسمح لها بالوصول إلى ممثلها القانوني

وقد قدم هؤالء األشخاص . امكما تم اتهام العديد من األشخاص بالتحريض على كراهية النظ -١٢٥٨
 :إفادات للجنة تضمنت االدعاءات اآلتية على سبيل المثال ال الحصر

أحد الشاكين، وهو من قيادات جمعية المعلمين البحرينيين، أفاد بأنه ألقي عليه القبض   - أ
حيث كان . ، بسبب نشاطه السياسي ودعمه العلني للمتظاهرين٢٠١١مرتين خالل ربيع 
في مناسبات عدة في دوار مجلس التعاون الخليجي وكتب عدة مقاالت، قد ألقى كلمات 

وقد وجهت إليه تهمة التحريض . انتقد فيها حكومة البحرين ورد فعلها تجاه االحتجاجات
واعتقل في سجن القرين ونقل . على كراهية النظام وحكم عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات

كما أنه ادعى بتعرضه للتعذيب، وأنه . وبتهفيما بعد إلى سجن الجو ليقضي فيه مدة عق
تعرض بصورة خاصة للضرب المنتظم بخرطوم، وأنه أودع في الحبس االنفرادي مدة شهر 

 .كما أفاد أنه ُأرغم على االعتراف باالتهامات الموجهة إليه. ونصف

أفادت أنه بعد هجوم . إحدى الشاكيات، وكانت من قيادات جمعية المعلمين البحرينيين -  ب
وات األمن على المتظاهرين في دوار مجلس التعاون الخليجي، دعت جمعية المعلمين ق

حيث كان اإلضراب، وفقًا لرواية الشاكية، إضرابًا سلميًا ووفقاً . البحرينيين إلى اإلضراب
إال أنها ألُقى القبض عليها يوم . ألحكام القانون البحريني والحق المشروع في حرية التعبير

، وهي في منزلها بمعرفة أشخاص يرتدون لباسًا عسكريًا وآخرون بلباس ٢٠١١مارس  ٢٨
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إدارة التحقيقات وزعمت أنه وضعت عصابة على عينيها وقيدت يداها وسيقت إلى . مدني
وأفادت أنها بقيت معصوبة العينين ساعات، . الجنائية ثم إلى مركز االعتقال بمدينة عيسى
ولم يسمح لها بالحصول على تمثيل . ءة اللفظيةوعزلت ومنعت من النوم وتعرضت لإلسا

واتهمت بتنظيم إضرابات غير . قانوني كاف ولم يسمح لها باالتصال المنتظم بأفراد أسرتها
واتهمت أيضًا بدعوة أولياء األمور لالمتناع عن . قانونية والتحريض على كراهية النظام

عن العمل والمشاركة في أعمال إرسال أبنائهم إلى المدارس ودعوة األساتذة لالمتناع 
وقد حكم عليها بالسجن ثالث سنوات وتم استئناف الحكم لجلسة العاشر من . االحتجاج
 .٢٠١١ديسمبر 

وقد أفاد هؤالء للجنة . كما اتهم عدة أشخاص بالمشاركة في تجمعات غير مرخص بها -١٢٥٩
 :على سبيل المثال ال الحصر باالدعاءات التالية

ن أنه كان ناشطًا سياسيًا في المعارضة مدة طويلة وأنه ألقي عليه القبض حيث أفاد أحد الشاكي   - أ
 ٢٠١١وألقي عليه القبض مرة أخرى في شهر مارس . ٢٠١١قبل أحداث فبراير ومارس 

. ثم أخيرًا إلى سجن القرين وسيق إلى مركز شرطة النعيم بالقلعة، ثم إلى سجن الحوض الجاف
صفة خاصة عن عالقته بشخصيات معروفة من زعماء وزعم أنه استجوب وعذب، وأنه سئل ب

وسئل عما إذا كان ينتمي إلى . المعارضة وتعرض للتعذيب بقصد الحصول منه على معلومات
كما أدعى الشاكي أن السلطات كانت تتابع نشاطه السياسي منذ تسعينيات . فبراير ١٤حركة 

وأنه كان يمارس حقه في حرية  وأكد أن نشاطه السياسي لم يكن غير قانوني. القرن الماضي
مشيرًا إلى أن  ٢٠١١و ١٩٩٧وأقر بأنه شارك في االحتجاجات في عامي . الرأي والتعبير

  .وقد حكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة. لكل شخص الحق في التجمع تجمعًا سلمياً 

ى ، ونقل إل٢٠١١فبراير  ٥وأفاد ناشط في أحد أحزاب المعارضة أنه ألقي عليه القبض في   -  ب
وزعم أنه وضع رهن الحبس االنفرادي معصوب العينين . القلعة ثم منها إلى سجن القرين

. وقد اتهم بإذاعة معلومات كاذبة عن االحتجاجات وعن أعمال حكومة البحرين. وُعذِّب
واتهم أيضًا بالمشاركة في تجمعات غير مرخص لها ودعوة أشخاص للمشاركة في مثل هذا 

وقد زعم الشاكي . كما اتهم بالتحريض على العنف ضد الحكومة. نالنشاط المخالف للقانو 
أن نشاطه السياسي وقع خالل فترة تمتعه بالحصانة البرلمانية، وأنه أوقف جميع نشاطاته 

كما صرح أن جميع نشاطاته السياسية مرخص بها وفي . ٢٠١١مارس  ٢٢السياسية في 
لة أمام محكمة السالمة الوطنية ومحدد وال تزال قضيتة متداو . حدود ما يسمح به القانون

 . ٢٠١١نوفمبر  ٢١لنظرها جلسة يوم 
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وقد . اتُّهم بعض األشخاص أيضًا بتحريض اآلخرين على حضور التجمعات غير المرخص بها -١٢٦٠
 : على سبيل المثال ال الحصر أدلى هؤالء للجنة بإفادات تضمنت االدعاءات اآلتية

وكان ينتقد الحكومة . لمجلس األعلى للشئون اإلسالميةأفاد أحد الشاكين أنه كان يعمل في ا  - أ
وعاد إلى البالد بموجب عفو ملكي . وُأرغم على العيش في المنفى مدة عشرين عاماً 

واستأنف عمله، لكنه استقال بعد سنتين بسبب التمييز الطائفي وعدم إحراز تقدم في عملية 
لكنه حضر أحدها خالل تجمع وقد ادعى أنه لم يكن نشطًا في االحتجاجات . اإلصالح

. وقد أُلقي القبض عليه وهو في منزله، وأودع في سجن الحوض الجاف. علماء الدين الشيعة
حيث اتهم بإرسال رسائل . وأنه تعرض للتعذيب في المعتقل وتعرض للتهديد واإلساءة النفسية

ي وزعم أنه خضع لالستجواب بشأن مشاركته ف. نصية قصيرة تحرض على االحتجاج
االحتجاجات وانتزعت منه اعترافات بأفعال غيرصحيحة، مثل كونه عميًال إيرانيًا وجلبه 

وقد أفاد بأن الرسالة النصية القصيرة كانت تدعو لالحتجاج . أسلحة من إيران إلى البحرين
  .سلمياً وكانت تدعو المواطنين إلى احترام رموز البالد

وقد أدلى . كاذبة من شأنها أن تزعزع النظام العامكما اتهم العديد من األشخاص بنشر إشاعات   -١٢٦١
 : على سبيل المثال ال الحصر هؤالء للجنة بإفادات تضمنت مايأتي

أفاد أحد الشاكين، وهو عضو سابق في البرلمان عن أحد األحزاب المعارضة،  -أ  -  ب
عم بأنه كان من أنصار اإلصالحات السياسية واالجتماعية في البحرين وله نشاط سابق في د

وقد حاورته بعض وسائل اإلعالم الدولية خالل االحتجاجات فانتقد حكومة . حقوق اإلنسان
وخالل الحوار أدلى ببيانات تتعلق بعدد الجرحى الذين . البحرين ورد فعلها إزاء االحتجاجات

وقبل أن يلقى . دخلوا المستشفى في أعقاب اإلخالء األول لدوار مجلس التعاون الخليجي،
يه ببضعة أيام، ُأذيع اعتراف بالفيديو ألحد المعتقلين يتهم فيه الشاكي، فبات القبض عل

، ونُقل إلى مكان ٢٠١١مايو  ٢وأفاد أنه ألقي القبض عليه في . األخير يخشى على نفسه
. مجهول خضع فيه لالستجواب عن دوره في االحتجاجات والوضع السياسي في البحرين

كا ادعى أنه تعرض لإلساءة اللفظية والجسدية، . القرينونقل إلى القلعة ومنها إلى سجن 
واتهم بنشر . وحرمانه من الحصول على تمثيل قانوني وأكره على التوقيع على االعتراف

إشاعات كاذبة من شأنها أن تزعزع النظام العام، والمشاركة في االحتجاجات دون إبالغ 
تزال القضية متداولة أمام محكمة  وال. السلطات، والمشاركة في احتجاجات غير مرخص بها

  .٢٠١١نوفمبر  ٢٣السالمة الوطنية ومحدد لنظرها جلسة 
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أفاد أحد الشاكين وهو محام، أنه قد تعرض لالضطهاد مدة طويلة إلى أن ألقي عليه  -  ب
القبض بسبب قناعاته السياسية وتمثيله موكلين متهمين بالقيام بنشاط مناهض 

ديدات، وأنه جرى تصويره بالفيديو وهو في الفراش فقد أفاد أنه تلقى ته. للحكومة
، ألقى كلمة في ٢٠١١فبراير  ٢٠وفي . مع زوجته، وأنه ُهدِّد بنشر شريط الفيديو

وأخبر اللجنة أنه بسبب  . دوار مجلس التعاون الخليجي انتقد فيها حكومة البحرين
 ١٥كلمته تلك ألقت قوات األمن المسلحة القبض عليه وهو في بيته يوم 

ثم نُقل . وادعى أنهم فتشوا بيته وأشهروا السالح في وجه أهل بيته. ٢٠١١مارس
إلى إدارة التحقيقات الجنائية حيث وضعت عصابة على عينيه مدة يومين وأجبر 

وقد اتهم بنشر إشاعات كاذبة، . على الوقوف وقتًا طويًال وأسيء إليه إساءة لفظية
وأكد أنه نقل إلى سجن . ية النظاموالتجمع بدون ترخيص والتحريض على كراه

وال تزال . القرين وأكره على تحمل ظروف السجن السيئة والمزيد من اإلساءات
  .قضيته متداولة أمام محكمة السالمة الوطنية

إضافة إلى ذلك، أفاد عدد من الصحفيين اللجنة بأنهم ألقي القبض عليهم إلنجازهم تقارير عن  -١٢٦٢
وقد مات صحفيان أثناء اعتقالهما في مركز الشرطة . )٦٢٢(٢٠١١أحداث شهري فبراير ومارس 
  :وقد أدلى اثنان من هؤالء الصحفيين باالدعاءات التالية. )٦٢٣(أو في أجهزة السالمة الوطنية

وإذاعة مونت كارلو بأنه طلب منها التوجه إلى  ٢٤أفادت صحفية تعمل لدى قناة فرانس   - أ
يث اتهمت بالمشاركة في ح. ٢٠١١مايو  ٢٢مركز الشرطة لالستجواب يوم 

وقد زعمت أن . االحتجاجات والدعوة إلسقاط النظام، وأنها قد انكرت ذلك صراحة
المستجوبين تعدوا عليها بالسب وأساءوا إليها، وسألوها عن التقارير الصحفية التي كتبتها 

وزعمت أنها تعرضت بصورة متكررة للركل والضرب بخرطوم . لوسائل اإلعالم الدولية
عالوة على ذلك، زعمت أنها صعقت بالكهرباء . ي على يد عدد من ضباط الشرطةمطاط

في يدها وسكب البول على وجهها، وأدخال حذاء في فمها، ووضع رأسها في المرحاض 
وقالت إنها أكرهت في نهاية االستجواب على توقيع وثيقة لم يسمح لها . محاكاة للغرق

  . ن الحادث لدى وزارة الداخليةوقد أودعت الحقاً تقريرًا ع. بقراءتها

                                                            
  .، راجع الفصل العاشر اخلاص بوسائل اإلعالم٢٠١١لالطالع على دراسة مفصلة بشأن دور اإلعالم يف أحداث فرباير ومارس  ٦٢٢

  . راجع املبحث األول من الفصل السادس ٦٢٣
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وأفاد صحفي آخر يعمل لدى وكالة األنباء األلمانية والوكالة األوروبية للصور الصحفية أنه  -  ب
وأفاد بأنه قد ُاستجوب . ٢٠١١مارس  ١١ألقي القبض عليه وهو يصور مظاهرة يوم 

ونقل  ٢٠١١ مايو ٢٢وأدعى أيضًا أنه اعتقل مرة أخرى يوم . وأُفرج عنه بعد ساعة واحدة
  . إلى مركز الشرطة وبقي فيه ساعتين تعرض فيهما للضرب المتكرر

النائب العام قد أسقط التهم الموجهة إلى موظفي الطاقم الطبي الثمانية وتجدر اإلشارة إلى أن  -١٢٦٣
 ١٧٩، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٥واألربعين العاملين في مجمع السلمانية الطبي طبقًا للمواد 

ر عددهم بثالثمائة شخص صدرت في حقهم أحكام استنادًا إلى لكن أشخاصًا يقد. عقوبات
فضًال عن ذلك، . ٢٠١١المواد المذكورة لصلتهم بأحداث وقعت في شهري فبراير ومارس 

قدمت حكومة البحرين مقترحات من شأنها أن تعدل القوانين المقيدة لحرية التعبير 
  .)٦٢٤(والتجمع

عدد من األشخاص وجهت إليهم جنح عمًال  على كما يجب التنويه إلى أنه قد تم الحكم -١٢٦٤
من قانون العقوبات البحريني وتهم أخرى ذات  ١٧٩، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٥بأحكام المواد 

 .صلة، وال يزالون رهن الحبس بسبب هذه األحكام التي لم يـَُبت فيها استئنافياً بعد

 ً   القانون واجب التطبيق: ثانيا
  القانون الدولي

  :الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يليمن العهد  ١٩تنص المادة  -١٢٦٥

  .  مضايقةراء دون آق عتنااحق في ن نساإلكل  .١
وب مختلف ضرس لتماالحق حريته في ا اذهيشمل و. لتعبيراحق في حرية ن نساإلكل  .٢

على شكل اء سوود، للحدر عتباانما دولى آخرين إنقلها وتلقيها ر وألفكات والمعلوماا
  .  ارهيختاى خرأسيلة وبأية أو في قالب فني أو  عمطبوب أو مكتو

ت مسئوليات وجبادة والمااذه همن  ٢ة لفقراعليها في ص لمنصوق الحقواسة رتستتبع مما .٣
بنص دة محدن تكوأن لكن شريطة د ولقيواخضاعها لبعض ز إلك يجوذعلى و. خاصة

  :  يةورضرن تكون وأن لقانوا
  ،  سمعتهمأو آلخرين ق احقوام الحتر  - أ

  .   لعامةداب اآلأو العامة الصحة م أو العام النظاأو القومي األمن اية لحما  -  ب

                                                            
  .راجع الفصل احلادي عشر اخلاص باإلجراءات والتدابري احلكومية ٦٢٤
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الحق في اإلعالم "قد نصت على  من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ٣٢وبالمثل، فإن المادة  -١٢٦٦
وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأي 

  .بار للحدود الجغرافيةوسيلة ودونما اعت

وبالنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحظت لجنة حقوق اإلنسان  -١٢٦٧
، وال يمكن أن "يجب أن ينص عليها القانون"أن القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير 

من المادة ) ب(و) أ(تُفرض إال لسبب من األسباب المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين 
  .)٦٢٥(، ويجب أن تكون متوافقة مع التطبيق الدقيق لضابطي الضرورة والتناسب)٣(١٩

التدابير التقييدية يجب أن تنسجم مع مبدأ "وقد الحظت لجنة حقوق اإلنسان أيضًا أن  -١٢٦٨
التناسب، ويجب أن تكون مالئمة لتحقيق وظيفتها الحمائية، ويجب أن تكون هي األداة األقل 

ن بين األدوات التي يمكن أن تحقق الوظيفة الحمائية، ويجب أن تكون متناسبة مع تدخًال م
إن مبدأ التناسب ينبغي أن يُحترم ليس في القانون الذي يضع . المصلحة التي يراد لها حمايتها

) ٦٢٦.(القيود فحسب، وإنما أيضا من قبل السلطات اإلدارية والقضائية عند تطبيق القانون
فعلى سبيل . ند تقدير مدى التناسب شكل التعبير موضع النظر ووسيلة نشرهويجب أن يراعى ع

المثال، يعطي العهد الدولي قيمة كبيرة هد للتعبير غير المقيد في حالة النقاش العام في مجتمع 
ديمقراطي، عندما يتناول النقاش شخصيات معروفة في مجال العمل العام أو 

   ).٦٢٧(السياسي

  القانون الوطني
  البحرين دستور

. يؤكد دستور البحرين على الحق في حرية التعبير، باعتباره من الحقوق المحمية الدستورية -١٢٦٩
  :منه على ما يلي ٢٣وتنص المادة 

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة "
نها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة اإلسالمية أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي يبي

    ".ووحدة الشعب، وبما ال يثير الفرقة أو الطائفية

                                                            
  .٢٢، الفقرة ٢٠١١، ٣٤اخلاصة حبرية الرأي والتعبري، رقم  ١٩جلنة حقوق اإلنسان، املالحظة العامة، على املادة  ٦٢٥

،  ٢٠٠٢لعـام  ١١٢٨أنغـوال رقـم  v، راجـع أيضـاً مـارك دي مـوري ١٤، الفقـرة ٢٧املتعلقـة حبريـة التنقـل، رقـم  ١٢قوق اإلنسـان، املالحظـة العامـة، علـى املـادة جلنة ح ٦٢٦
  .٢٠٠٣لعام  ١١٥٧أسرتاليا، رقم  vكوملان 

  .  ٢٠٠٣لعام  ١١٨٠صربيا ومونتنيغرو، رقم  vبوردزيك  ٦٢٧
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  :على ما يلي ٢٤وتنص المادة  -١٢٧٠

مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط "
  ."واألوضاع التي يبينها القانون

  :لى ما يليع ٣١وتنص المادة  -١٢٧١

ال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إال "
  ".وال يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية. بقانون، أو بناًء عليه

  قانون العقوبات البحريني

، ١٦٨، ١٦٥حكام المواد وجهت إلى أغلب الشاكين، المشار إليهم أعاله تهم بانتهاك أ -١٢٧٢
  .٢٠١١من قانون العقوبات البحريني خالل أحداث شهري فبراير ومارس  ١٧٩، ١٦٩

  : على ما يلي ١٦٥تنص المادة  -١٢٧٣

  ".يعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العالنية على كراهية نظام الحكم أو االزدراء به"

  : على ما يلي ١٦٨وتنص المادة  -١٢٧٤

ن سنتين وبالغرامة التي ال تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين يعاقب بالحبس مدة ال تزيد ع"
العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من 

  .شأن ذلك اضطراب األمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

ة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا يتضمن شيئا مما ويعاقب بهذه العقوب
نص عليه في الفقرة السابقة بدون سبب مشروع، و من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو 

  ".)٦٢٨( العالنية مخصصة و لو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر

   :على ما يلي ١٦٩وتنص المادة  -١٢٧٥

                                                            
أن يكـون ) أ: (إلجراءات والتدابري احلكومية، الذي يصف تعديالً مقرتحاً يقيـد مـن تعريـف مـا ميكـن اعتبـاره مضـراً بـاألمن القـومي مبـا يلـيا: راجع الفصل احلادي عشر ٦٢٨

صـريح وبــني أن تكـون هنالــك صـلة مباشــرة وفوريـة بــني الت) ج(أن يكـون مــن شـأنه أن حيــرض علـى عنــف مـن هـذا القبيــل؛ و) ب(حتريضـاً مقصـوداً علــى العنـف املباشــر؛ و
ويفــرض التعــديل أيضــاً شــرط جديــد مفــاده عــدم كفايــة أن يكــون الفــرد قــد نشــر بيانــاً كاذبــاً، بــل جيــب أن يكــون مــدرًكا بأنــه مــن شــأنه أن يســبب . احتمــال نشــوء العنــف

  .األضرار املشار إليها يف التعديل املقرتح
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يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبالغرامة التي ال تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين "
العقوبتين من نشر بإحدى الطرق العالنية أخبارًا كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير 

  .أو بالثقة المالية للدولةإذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو اإلضرار بالصالح العام 

فإذا ترتب على هذا النشر اضطراب السلم العام أو اإلضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة  
  ." كانت العقوبة الحبس

  : على ما يلي ١٧٩وتنص المادة  -١٢٧٦

إذا شرع واحد أو أكثر من المتجمهرين في استخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من "
ها كان ذلك شغبًا وعوقب كل من اشترك في هذا الشغب وهو عالم به بالحبس وبغرامة ال تتجاوز أجل

  ."خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

  :على ما يلي ١٨٠وتنص المادة  -١٢٧٧

إذا رأى أحد رجال السلطة العامة أن خمسة أشخاص أو أكثر قد تجمهروا بقصد إحداث شغب، "
أمرهم بالتفرق، وله بعد ذلك أن يتخذ من التدابير لتفريق الذين خالفوا األمر بإلقاء جاز له بصفته هذه أن ي

وال يجوز له استعمال أسلحة نارية إال . القبض عليهم واستعمال القوة في الحدود المعقولة ضد من يقاوم
  .عند الضرورة القصوى أو عند تعرض حياة شخص للخطر

بالتفرق وعلمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة ال تتجاوز  وكل من بقي متجمهرًا بعد صدور األمر
  ."ثالثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

  المنظم للصحافة والطباعة والنشر ٤٧/٢٠٠٢المرسوم رقم 

المنظم للصحافة والطباعة والنشر على  ٢٠٠٢لسنة  ٤٧من المرسوم رقم  ٦٨تنص المادة  -١٢٧٨
عيسى أو ينتقده ألعمال قامت بها الحكومة أو حبس أي شخص يلوم جاللة الملك حمد بن 

  :وينص هذا المرسوم على ما يلي. يحرض على قلب النظام

مع عدم اإلخالل بعقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على نشر ما "
  :يتضمن فعال من األفعال اآلتية بالحبس مدة التقل عن ستة أشهر

  ولة الرسمي في مقوماته و أركانه باإلساءة أو النقدالتعرض لدين الد) أ 
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  التعرض للملك بالنقد، أو إلقاء المسئولية عليه عن أي عمل من أعمال الحكومة) ب 

التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة، إذا لم ) ج 
  .تترتب على هذا التحريض أية جريمة

  .ض على قلب نظام الحكم أو تغييرهالتحري) د 

وفي حالة العود خالل ثالث سنوات من تاريخ الحكم في الجريمة السابقة تكون العقوبة السجن 
مدة ال تزيد على خمس سنوات، وذلك مع عدم اإلخالل بتوقيع العقوبات التكميلية المنصوص عليها في 

  ." من هذا المرسوم) ٧٥(المادة 

  :خلصت إليھا اللجنةالنتائج التي : ثالثا
جرى متابعة الكثير من األشخاص أمام محاكم السالمة الوطنية وسجنوا النتهاكهم أحكام المواد  -١٢٧٩

من قانون العقوبات البحريني إبان أحداث شهري فبراير  ١٨٠، ١٧٩، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٥
وترى اللجنة أن حكومة البحرين استخدمت هذه المواد لمعاقبة المعارضة . ٢٠١١ومارس 

  . وردع المعارضة السياسية

ونظرًا للطريقة التي جرى بها تطبيق هذه األحكام في البحرين، فإن لدى اللجنة عددًا من  -١٢٨٠
بواعث القلق بشأن اتساقها مع أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان ومع أحكام دستور 

  .البحرين

أي وحرية التعبير، إذ من قانون العقوبات تطبيقًا ينتهك حرية الر  ١٦٥جرى تطبيق المادة  -١٢٨١
أقصيت من النقاش العام اآلراء التي تعبر عن معارضة نظام الحكم القائم في البحرين واآلراء 

  . التي تدعو ألي تغيير سلمي في بنية الحكم أو نظامه أو تدعو إلى تغيير النظام

وحرية التعبير قيودًا واسعة النطاق على ممارسة حرية الرأي  ١٦٨تضع الفقرة األولى من المادة  -١٢٨٢
من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث "من خالل تجريم كل 

إن غياب حدود واضحة تحكم تطبيق هذا الحكم، والغموض الذي يكتنف ". دعايات مثيرة
يثير القلق من القيود " الدعايات المثيرة"و" اإلشاعات"و" األخبار المغرضة"مفاهيم من قبيل 

ويعزز هذه الشواغل الطريقة التي جرى بها تطبيق . مفرطة االتساع التي تفرضها هذه المادةال
  . ٢٠١١هذا الحكم فيما يتصل بأحداث شهري فبراير ومارس 
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بأي طريقة من الطرق  ١حيازة المواد المشار إليها في الفقرة  ١٦٨من المادة  ٢تجرم الفقرة  -١٢٨٣
الحكم للتضييق على حريتي الرأي والتعبير من  وقد جرى تطبيق هذا. أو شكل من األشكال

  . خالل انتهاك الحق في السعي وراء المعلومة وتلقيها ونشرها

من قانون العقوبات تقيد أيضًا الرأي والتعبير بتجريمها  ١٦٩، ١٦٨، ١٦٥إن المواد  -١٢٨٤
ينتج التحريض على كراهية النظام أو اإلضرار بالصالح العام، دون أن تنص على أي عمل مادي 

  .وقد جرى تطبيقها لقمع النقد المشروع للحكومة. عنه ضرر للمجتمع أو للفرد

ردًا رسميًا من  ٢٠١١نوفمبر  ١١وقد أبلغت اللجنة حكومة البحرين بهذه اآلراء وتلقت في  -١٢٨٥
الحكومة تفيد فيه أنها بعثت بعدد من التعديالت التشريعية إلى مجلس النواب، منها تعديالت 

من قانون العقوبات لتحقيق التواءم مع العهد الدولي الخاص بالحقوق  ١٦٩، ١٦٨للمادتين 
وتشمل أيضًا تعديالت لعشرين مادة من مواد الدستور . )٦٢٩(المدنية والسياسية والميثاق العربي

المتعلق بالجمعيات السياسية الذي ينظم إنشاء  ٢٦/٢٠٠٥وتعديالت عديدة للقانون رقم 
  .رين وعملهاالجمعيات السياسية في البح

من قانون العقوبات إلدانة  ١٧٩وقد استندت محاكم السالمة الوطنية أيضًا على أحكام المادة  -١٢٨٦
في سياق أحداث فبراير ومارس  ١٧٩إن استخدام المادة . أشخاص يعارضون الحكومة

عقوبات على نحو ما جرى مناقشته  ١٦٩، ١٦٨، ١٦٥شبيه باستخدام المواد  ٢٠١١
. صفها أداة لقمع حرية التجمع ومعاقبة الذين يسعون إلى ممارسة ذلك الحقأعاله، والسيما بو 
للمشاركة في العنف، وهو ما يعد " محاوالت"تجرم األعمال التي تعد  ١٧٩ذلك أن المادة 

لكن هذا التعبير ال يشمل عنصرًا أساسيًا لجريمة المحاولة، وهو . بحسب هذه المادة شغباً 
وبذلك، يمكن أن تستخدم المادة . وسة الرتكاب الجريمةاتخاذ خطوات ملموسة أو محس

عقوبات في حق األشخاص الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التجمهر الذي  ١٧٩
يضاف إلى . تكفله القوانين الدولية دونما حاجة إلى إثبات ارتكاب أعمال ملموسة أو محسوسة

ف دون أن تقتضي ارتكاب أي عمل تجرم محاوالت ارتكاب أعمال العن ١٧٩ذلك أن المادة 
  .يؤدي إلى العنف

وبالنظر إلى الطريقة التي جرى بها تطبيق هذه األحكام في البحرين، ترى اللجنة أن األثر  -١٢٨٧
من قانون العقوبات يضع قيودًا مفرطة االتساع على الحق في  ١٨٠، ١٧٩التراكمي للمادتين 

                                                            
مـــن كبــار شخصــيات املعارضــة أدينــوا مــن قبــل حمــاكم الســـالمة  ١٤ى تلــك املــواد يف حــق قــد يكــون هــذا أيضــاً ســبب إســقاط حكومــة البحـــرين الــتهم الــيت بنيــت علــ ٦٢٩

  .حالة جنايات سبق أن صدرت فيها إدانات لكنها مل يبت فيها استئنافيا بعد ٣٠٠لكن هذه التهم سحبت فيما خيص ما يزيد على .الوطنية
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لي الخاص بالحقوق المدنية والعهد الدو  )٦٣٠(التجمع الذي يكفله دستور البحرين
فهاتان المادتان تمنحان المسئولين عن إنفاذ القانون . )٦٣٢(والميثاق العربي )٦٣١(والسياسية

سلطة اتخاذ تدابير قوية لتفريق األفراد الذين لم يرتكبوا أعمال عنف أو اتخذوا خطوات 
  . ملموسة من أجل ذلك

تصل بالحاالت المشار إليها أعاله يظهر وختامًا، ترى اللجنة أن سجل حكومة البحرين فيما ي -١٢٨٨
فعندما سأل محققو اللجنة النائَب العام لم يقدم تفسيرًا معقوًال لهذا . الكثير من عدم االنسجام

وهذا األمر يثير مسألة ما إذا كان . التفاوت في المعاملة وهذا التطبيق غير المتكافئ للقانون
األفراد المتهمين بجرائم تندرج في نطاق الحماية  القانون قد طبق تطبيقًا متكافئًا على جميع

  .المقررة لحرية الرأي و التعبير

، ١٦٨، ١٦٥إن األشخاص الذين يقدر عددهم بثالثمائة شخص والذين أدينوا بموجب المواد  -١٢٨٩
من قانون العقوبات البحريني، واتهموا بارتكاب جرائم، صدرت في حقهم أحكام  ١٧٩، ١٦٩

ونظرًا لتعدد التهم، فقد صدرت في حق معظمهم أحكام . كل تهمةبالحبس سنة واحدة عن  
وفي هذا السياق، تبدي اللجنة قلقها من أن فرض العقوبات . تراكمية بالحبس ثالث سنوات

من قانون العقوبات قد أصبح تراكمياً  ١٦٩، ١٦٨، ١٦٥في قضايا الجنح وفقًا للمواد 
ينتج عنها عقوبة مكافئة لعقوبة ارتكاب  بسبب التهم الناتجة عن نفس السلوك، وبالتالي

وهذا يعد من وجهة نظر اللجنة ال يتناسب مع األهداف واالهتمامات الواجب مراعاتها . الجناية
 . وحمايتها بموجب هذه المواد

وقد أُخبرت . لم يسقط النائب العام هذه التهم ولم يطلب من محكمة االستئناف خفض العقوبة -١٢٩٠
م سيطلب في الجلسات المقبلة من محكمة االستئناف تقليص مدة اللجنة أن النائب العا

وهذا يعني أن أطول عقوبة ستكون بضعة أشهر . العقوبة إلى المدة التي قضاها المحكوم عليهم
وعليه، فإن هؤالء األشخاص سُيعدون من أصحاب . حبسًا، لكنها لن تؤثر على صحة اإلدانات

 .لك من عواقب على شخصهم وعلى حياتهم المهنيةالسوابق اإلجرامية، مع كل ما يرافق ذ

 

 ً   التوصيات: رابعا
                                                            

  )ب(٢٨دستور البحرين، املادة  ٦٣٠

  . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمن العهد الدويل ٢١راجع املادة  ٦٣١

  ).٢٠٠٤(من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  ١٤راجع املادة  ٦٣٢
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توصي اللجنة بإلغاء األحكام والعقوبات التي صدرت في حق جميع األشخاص الذين اتهموا  -١٢٩١
بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي وال تنطوي على الدعوة إلى العنف، أو بحسب 

وبإسقاط التهم المعلقة الموجهة إليهم أو تخفيفها  الحالة، بمراجعة األحكام الصادرة ضدهم،
 . بحسب الحالة
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  االدعاءات باالختفاء القسري –المبحث السادس 
  مقدمة: أوال

وشكوى من أفراد تضمنت ادعاءات بشأن وقوع حاالت  إفادة ١٦٩تلقت اللجنة عدد  -١٢٩٢
تقريًرا إلى اللجنة ذلك، قدمت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية  إضافة إلى. لالختفاء القسري

 ٥٠٠شخص لالختفاء القسري، وضمنته قائمة بأسماء  ١٠٠٠يشير إلى تعرض ما يقرب من 
لسنة  ٢٨واستنادًا إلى األمر الملكي رقم . شخص قيل أنهم وقعوا ضحايا لالختفاء القسري

الذي ينص في الفقرة السابعة من مادته التاسعة على اختصاص اللجنة بشأن التحقيق  ٢٠١١
بحث "... ي االدعاءات بوقوع حاالت اختفاء قسري، على أن تقرير اللجنة يجب أن يتضمن ف

قامت اللجنة بفحص تلك الحاالت وتقصي حقيقة تلك ...." حاالت االدعاء باالختفاء
 .االدعاءات

  ملخص الوقائع: ثانيا
خاًصا قد إفادة ادعاءات بأن أش ١٦٩تضمنت اإلفادات التي تلقتها اللجنة والبالغ عددها  -١٢٩٣

تعرضوا لالعتقال واالحتجاز دون االفصاح للموقوفين وأسرهم عن أماكن توقيفهم، وبعد ذلك 
وجاءت . في مراكز الشرطة أو مراكز التوقيفاستمر احتجازهم أطلق سراح هؤالء الموقوفين أو 

ة معظم اإلفادات من أفراد كانوا ال يزالون رهن االحتجاز أو كان قد أطلق سراحهم قبل فتر 
وتفاوتت فترات عدم علم الموقوفين بأماكن توقيفهم، من أيام إلى أسابيع، وفي بعض . بسيطة

وتلقت اللجنة أيضا إفادات تشير . الحاالت وصلت إلى شهور، وفقًا لما ورد بتلك اإلفادات
إلى عدم معرفة بعض األسر بمسألة االحتجاز في حد ذاتها لمدة تراوحت بين أيام واسبوعين، 

وإضافة إلى . لموقوفون خاللها إلجراءات قانونية أو تحقيقات في أماكن غير معلومةتعرض ا
ذلك، تضمنت جميع اإلفادات ادعاءات بأن المحتجزين قد تعرضوا لالساءة البدنية وحرموا من 

  . صور الحماية القضائية التي يكفلها القانون

قائمة بأسماء األفراد الذين تعرضوا وقد قدمت وزارة الداخلية وجهاز األمن الوطني إلى اللجنة  -١٢٩٤
واستطاعت اللجنة مضاهاة . ٢٠١١لالعتقال واالحتجاز خالل أحداث شهري فبراير ومارس 

المائة وتسع وستين إفادة المتعلقة باالختفاء القسري مع األسماء الواردة في قائمة المعتقلين أو 
أية معلومات بخصوص أي نة بولم يتصل علم اللج. حكومة البحرينالمحتجزين التي قدمتها 

أسر الموقوفين أو من يمثلهم قانونًا غير قادرة على معرفة مكان أو حالة جارية ال تزال حالة 
 .ذويهم
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، قدمت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية تقريًرا إلى اللجنة ذهبت فيه ٢٠١١سبتمبر  ٢٦وفي  -١٢٩٥
وقد تضمن التقرير قائمة بأسماء . فرد قد تعرضوا لالختفاء القسري ١٠٠٠إلى أن ما يقرب من 

فرد قد  ٥٠٠شخص قيل أنهم وقعوا ضحايا لالختفاء القسري، كما تضمن ادعاًء بأن  ٥٠٠
، واحتجزوا لمدد )وزارة الداخلية وجهاز األمن الوطني(تعرضوا لالعتقال على يد قوات األمن 

يهم وبأنهم حرموا من تراوحت ما بين يوم واحد إلى عدة أسابيع دون االتصال بأسرهم أو محام
وقد قارن المحققون األسماء الواردة في تقرير جمعية الوفاق مع . جميع صور الحماية القانونية

قاعدة البيانات لدى اللجنة، وتبين أن الغالبية العظمى من األسماء تقع ضمن واحدة من فئات 
تتلق اللجنة أية أدلة  ولم. المحتجزين، أو المحتجزين السابقين، أو ضحايا االعتقال التعسفي

أخرى من جمعية الوفاق بأن األفراد الواردة أسماؤهم في التقرير قد تعرضوا لالختفاء القسري 
 . حسب التعريف الوارد في القانون الدولي

وقد باشرت اللجنة تحقيقاتها في المائة وتسع وستين إفادة بشأن االختفاء القسري والظروف  -١٢٩٦
وقد أفادت وزارة الداخلية ومكتب النائب العام بأنها كانت . التي تكتنف كل حالة على حدة

عبارة عن حاالت إلقاء قبض بسبب اتهامات جنائية ترجع إلى االضطرابات التي شهدتها فترة 
شهري فبراير ومارس، وبأن كل من قبض عليه قد خضع إلجراءاٍت قضائية وفق صحيح القانون 

دت الحكومة أن جميع المحتجزين كانوا يتصلون كما أفا. وتم إحالته للمحاكمة الجنائية
 . بأسرهم أسبوعيا

 القانون واجب التطبيق : ثالثا
إن االختفاء القسري يهدم القيم الراسخة في أي مجتمع يلتزم باحترام مبدأ سيادة القانون  -١٢٩٧

وحقوق اإلنسان والحريات األساسية، كما أنه يخالف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
  . ق الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسانوالمواثي

وفي هذا اإلطار كان طبيعيًا أن يشكل إعالن األمم الُمتِحدة بشأن حماية جميع األشخاص من  -١٢٩٨
، واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري )٦٣٣(االختفاء القسري

، إطارًا قانونًيا )٦٣٥()١٩٩٨(، ونظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )٦٣٤()٢٠٠٦(
وُهنا تجُدر . دولًيا يمكن من خالله تقدير االدعاءات القائلة بوجود حاالت اختفاء قسري

                                                            
 .١٩٩٢ديسمرب  ١٨بتاريخ  ١٣٣/٤٧إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري الصادر عن األمم املتحدة، قرار اجلمعية العامة رقم  ٦٣٣

، الذي دخل حيز النفاذ ٢٠٠٦ديسمرب  ٢٠بتاريخ ) A/RES/61/17(ص من االختفاء القسري، قرار اجلمعية العامة االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخا ٦٣٤ 
 . ٢٠١٠ديسمرب  ٢٣يف 

  .٢٠٠٢يوليو  ١ودخل حيز النفاذ يف  ١٩٩٨متوز /يوليو ١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي اعتمد يف  ٦٣٥
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اإلشارة إلى أن مملكة البحرين ليست طرًفا في االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من 
 ). ١٩٩٨(ولية أو في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الد) ٢٠٠٦(االختفاء القسري 

نصت المادة األولى من إعالن األمم الُمتحدة بشأن حماية جميع األشخاص من االختفاء  -١٢٩٩
 ١٨بتاريخ  ١٣٣/٤٧القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم 

 : على العديد من األحكام الُمتعلقة باالختفاء القسري ومنها ١٩٩٢ديسمبر 

مل من أعمال االختفاء القسري جريمة ضد الكرامة اإلنسانية ويدان بوصفه إنكارا يعتبر كل ع -أ "
لمقاصد ميثاق األمم المتحدة وانتهاًكا خطيًرا وصارًخا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية 
التي وردت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية 

 .شأنالصادرة في هذا ال

إن عمل االختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به  - ب
وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق . وبأسرته عذابًا شديًدا

الشخص في االعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية واألمن، وحقه في عدم 
كما . يب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةالتعرض للتعذ

  ."ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له

وقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من  -١٣٠٠
، ٢٠١٠ديسمبر  ٢٣فاذ في ، ودخلت حيز الن٢٠٠٦ديسمبر  ٢٠االختفاء القسري بتاريخ 

وتنص المادة األولى منها . بلدا وتُضم ثالثين دولة طرفاً  ٩٠ وقد وقع على االتفاقية حتى اآلن
وعدم جواز التذرع بأي ظرف استثنائي  . على عدم جواز تعريض أي شخص لالختفاء القسري

الستقرار السياسي كان، سواًء تعلق األمر بحالة حرب أو التهديد باندالع حرب، أو بانعدام ا
  .الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير االختفاء القسري

االعتقال أو االحتجاز )"... بأنه(وتُعِرف المادة الثانية من االتفاقية االختفاء القسري لألشخاص  -١٣٠١
أو االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو 

مجموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض  أشخاص أو
االعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما 

وقد اشترط ذلك التعريف شروطًا أربعة يتعين توافرها لكي يمكن  ".يحرمه من حماية القانون
 :فاء قسري، وبيانها كما يأتيالقول بوقوع حالة اخت
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 أو أي صورة أخرى من صور الحرمان من الحرية؛/ وجود حالة اعتقال أو احتجاز  - أ

أو الحرمان من الحرية تم بمعرفة أو بتصريح أو بدعم أو موافقة / ضرورة أن يكون االحتجاز   -  ب
 الدولة أو أحد العاملين بها؛

قد أعقبُه رفض االعتراف بوجود الشخص  ضرورة أن يكون االحتجاز أو الِحرمان من الُحرية   -  ت
 الُمختفي رهن االعتقال أو التوقيف، أو اإلفصاح عن مكان االحتجاز أو مصير الشخص؛

 .وأخيرًا، وجود الشخص الذي تعرض لالختفاء خارج نطاق الحماية الُمقررة قانوناً    -  ث

نهجية لالختفاء وينص نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن الممارسة الم -١٣٠٢
عندما ترتكب في سياق هجوم على سكان القسري لألشخاص تشكل جريمة ضد اإلنسانية 

من هذا النظام االختفاء القسري لألشخاص، وتقر بضرورة ) ط-٢-٧(، وتُعّرف المادة مدنيين
ُمراعاة طول فترة االختفاء من خالل ما نصت عليه من اشتراط حرمان الُمشتبه فيهم من حماية 

 . )٦٣٦("لفترة زمنية طويلة حتى يمكن اعتبار االختفاء القسري جريمة ضد اإلنسانية"لقانون ا

هذا وال تسري المواثيق الدولية المشار إليها أعاله على البحرين مباشرة، غير أن اللجنة قد  -١٣٠٣
استخدمت التعاريف الواردة في تلك المواثيق باعتبارها إطارا مرجعيا لتقدر في ضوئها 

  .  ت بوقوع حاالت االختفاء القسري لألشخاصاالدعاءا

  النتائج التي توصلت إليھا اللجنة: رابعا
لم تتمكن اللجنة من الوقوف على وقوع تصرفات، سواء بالفعل أو بالترك، خالل الفترة محل  -١٣٠٤

الدراسة، قد تشكل خرقا لمبدأ تحريم االختفاء القسري لألشخاص على النحو المنصوص عليه 
وفي هذا اإلطار ترى اللجنة أن الحكومة قد أخفت أو . دولي لحقوق اإلنسانفي القانون ال

حجبت عن المحتجزين أو أسرهم معلومات عن أماكن وجودهم لفترات تتراوح بين أيام 
وأسابيع، إال أنه لم يكن بوسعها أن تخلص إلى أن الحكومة قد رفضت رفضًا قطعيًا اإلفصاح 

ولقد الحظت اللجنة أن غالبية حاالت . فترة احتجازهمعن أماكن هؤالء الُمحتجزين طوال 
وهذا يشير، . االحتجاز قد تمت بموجب أوامر إلقاء قبض صادرة عن النائب العام العسكري

ولكن ال يجزم بذلك في حد ذاته، إلى أنه حتى لو كانت الحاالت محل التقصي قد تستبعد من 

                                                            
إلقاء القبض على أي أشخاص أو ‘ االختفاء القسري لألشخاص’يعين : "روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على ما يلي نظام) ط-٢-٧(تنص املادة  ٦٣٦

ا عليه، مث رفضها اإلقرار حبرمان هؤال أو  ء األشخاص من حريتهماحتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها هلذا الفعل أو بسكو
م من محاية القانون لفرتة زمنية طويلة دف حرما   ".إعطاء معلومات عن مصريهم أو عن أماكن وجودهم 
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لم يحرموا بِصفٍة كلية من الحماية التي  التصنيف بأنها حاالت اختفاء قسري فإن المحتجزين
 - كما أوضحت اللجنة في مواضع أخرى من هذا الفصل-يكفلها القانون على الرغم من أنهم 

  .لم يستفيدوا من كامل الحقوق التي كفلها لهم القانون

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن الوقائع التي تناولها هذا الفصل تظل مرتبطة بمسألة التوقيف  -١٣٠٥
في لفترة زمنية طويلة، والتي ُخصص لتناولها المبحث الرابع من الفصل السادس من هذا التعس

 .التقرير، الخاص بإساءة معاملة الموقوفين
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قضايا أخرى تتعلق بحقوق : الفصل السابع
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  هدم المنشآت الدينية -المبحث األول 
  مقدمة : أوال

ث وخمسين منشأة دينية خالل األحداث التي وقعت في تلقت اللجنة تقارير تفيد هدم ثال -١٣٠٦
  . ، أو نتيجة لتلك األحداث٢٠١١فبراير ومارس 

  ملخص الوقائع: ثانيا
قيل أنها  )٦٣٧(قدمت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية قائمة تضم ثالثًا وخمسين منشأة دينية -١٣٠٧

دينية شيعية إلجراء وساعدت جمعية الوفاق اللجنة في تحديد ثالثين منشأة . تعرضت للهدم
وكانت المواقع الثالثون المختارة هي تلك التي قيل إنها تعرضت . تحقيقات مطولة بشأنها
 .ألعلى درجة من الضرر

المسجد : ووفًقا للمذهب الشيعي الجعفري، يمكن تقسيم المنشآت الدينية إلى أربع فئات، هي -١٣٠٨
/ الدينية للمنشأة في المذهب الشيعي وتعتمد الداللة. المأتم، والمضيفة، والضريح/ والحسينية

ولم تهدم أي . مآتم وأضرحة/ وقد تبين للجنة تهدم مساجد وحسينيات. الجعفري على تصنيفه
 .٢٠١١مايو  ١١و  ٢٠١١مارس  ١وقد هدمت هذه المباني في الفترة ما بين . مضيفة

ة دينية قيل إنها تعرضت وقد تضمن التقرير الوارد من جمعية الوفاق قائمة بها أربع وأربعون منشأ - ١٣٠٩
تعرض خمس من هذه المنشآت . وهناك أربع عشرة منشأة دينية لم يجر التحقيق في أمرها. للهدم

، وتعرض سبع منها للهدم )٦٣٨(مايو ٣مارس إلى  ١٥الدينية األربع عشرة للهدم في الفترة من 
الدية إلى الهدم  وتعرض مسجد األنوار في. )٦٣٩(أبريل ١٨مارس إلى  ١٩جزئًيا في الفترة من 

 .مارس ١٢أبريل، وأحرق مسجد كريم أهل البيت في مدينة حمد يوم  ١٨الجزئي يوم 

وقد أثيرت أثناء سير التحقيقات أسئلة حول ملكية األراضي المقام عليها المنشأة الدينية،  -١٣١٠
فإذا كانت مملوكة للدولة، كان . خاصة فيما يتعلق بما إذا كانت ملكيتها خاصة أم للدولة

التساؤل التالي يدور حول صدور أمر ملكي يسمح باستخدام قطعة األرض لهذا الغرض من 
وإذا كانت الملكية خاصة، كان التساؤل حول ما إذا كان مالك األرض قد وافق على . عدمه

                                                            
  . أربعة وأربعون مسجدا وسبعة مآمت ومقربتان  ٦٣٧
   . مسجد املرهونة يف زنج، ومسجد اجلواد يف مدينة محد، ومسجد ومزار اإلمام يف دار كليب، ومسجد اإلمام احلسن يف سلمباد  ٦٣٨
صــوحان مســجد الشــيخ ميــثم بــاجلفري، ومســجد الزهــراء يف احملــّرق، ومســجد الشــيخ حممــد الواســطي بســرتة، ومســجد الشــيخ يعقــوب بــالنعيم، ومســجد صعصــعة بــن   ٦٣٩

  .بعسكر، ومسجد اإلمام الصادق بالدراز، ومسجد احلويالت بالبالد
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وثمة سؤال قانوني آخر أثير فيما يتعلق بدور . إقامة تلك المنشأة على أرضه المملوكة له
وهي مؤسسة دينية مخصصة لألغراض واألعمال الخيرية وتمثل المواطنين ؛ "الوقف الجعفري"

البحرينيين الذين ينتمون للمذهب الجعفري، كما أنها معروفة بين الناس، وتعد جزًء من وزارة 
العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف، وتتولى إدارة األموال والممتلكات الموقوفة للطائفة 

ن تكون قراراتها بشأن بناء أي منشأة دينية متوافقة مع القوانين المتعلقة الجعفرية، مع االلتزام بأ
 .بملكية األراضي وتصاريح البناء والنظم اإلدارية األخرى

  المنھجية
هدم لدور العبادة، قامت اللجنة بإعداد  بوقوع أعمال االدعاء دعمًا للتحقيقات في حاالت -١٣١١

ت التي قدمت إلى اللجنة من خالل مصادر قاعدة بيانات احتوت كما كبيًرا من المعلوما
المعين رسميًا، وإفادات  )٦٤٠("القائم"عديدة، بما في ذلك استبيان يتم استيفاء بياناته بمعرفة 

كما حصلت اللجنة على صور بالقمر االصطناعي من وزارة شئون البلديات والتخطيط . الشهود
 .العمراني

ن جمعية الوفاق، تلقت أيضا معلومات من وزارة وفضًال عن المعلومات التي تلقتها اللجنة م -١٣١٢
شئون البلديات والتخطيط العمراني، ومن الوقف الجعفري، ومصادر أخرى، كما أنها أجرت 
تحقيقات في المواقع، حيث التقط المحققون صورًا وسجلوا قياسات والتقوا مع الشهود على 

هندس معماري استشاري وضع وقد صاحب محققي اللجنة في هذه الزيارات م. عمليات الهدم
 . تقريًرا مفصًال وساعد اللجنة في تفسير مدلول بقايا المباني المتهدمة في المواقع

 وصف المنشآت التي تعرضت للھدم والتسلسل الزمني لعمليات الھدم
 )٦٤١(ضمت الثالثون منشأة دينية التي أجرت اللجنة فيها التحقيقات ثمانية وعشرين مسجداً  -١٣١٣

كانت خمسة من هذه األماكن مقامة على أراض . )٦٤٣(وضريحا واحدا )٦٤٢(مأتمًا واحداً و 

                                                            
و عامـــل ذكـــر مســؤول عـــن املســـجد يعينـــه جملـــس الوقــف اجلعفـــري بـــوزارة العـــدل والشـــئون اإلســـالمية يف الفقـــه الشــيعي اجلعفـــري هـــ" القـــائم علـــى املســـجد"أو " القــائم" ٦٤٠

ولقــد الحــظ حمققــو جلنــة . واألوقــاف، وهــو موظــف مبجلــس الوقــف اجلعفــري وحيمــل بطاقــة هويــة تــدل علــى ذلــك، ويفــرتض أن حيصــل علــى راتــب مــن اجمللــس اجلعفــري
ويكون القائم مسؤوالً عن صيانة املسجد ورفـع األذان للصـالة، وال يسـمح لـه باإلمامـة . لسكان احملليني يعينون قائماً غري رمسيالتقصي يف العديد من املساجد النائية أن ا

  .أو وظائفه هوال حيل حمل اإلمام يف أي من مهام
اري، ومســـجد الـــدويرة، ومســـجد اإلمـــام الصـــادق، ومســـجد مســـجد اإلمـــام احلســـن، ومســـجد ســـلمان الفارســـي، ومســـجد اإلمـــام البـــاقر، ومســـجد املـــؤمن، ومســـجد أيب ذر الغفـــ ٦٤١

قيــع، ومســجد اإلمــام اإلمــام اجلــواد، ومســجد الشــيخ يوســف، ومســجد عــني رســتان، ومســجد الشــيخ حممــد الرببغــي، ومســجد فــدك الزهــراء، ومســجد الرســول األعظــم، ومســجد الب
د أبــو طالــب، ومســجد ســلمان احملمــدي، ومســجد اإلمــام احلســن العســكري، ومســجد اإلمــام الســجاد، ومســجد الســيدة زينــب، ومســجد اإلمــام علــى، ومســجد أم البنــني، ومســج

  ).مسجد صاحب العصر والزمان(العلى، ومسجد فاطمة الزهراء، ومسجد الصادق، ومسجد الكويكبات، ومسجد العابد، ومسجد الوطية 
  . مسجد ومأمت اإلمام اهلادي ٦٤٢
  .الوطية –مقام قدم املهدي  ٦٤٣
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، وكانت هناك ستة ُمقامة )٦٤٥(وترخيص بناء )٦٤٤(مخصصة ألماكن عبادة وصدر لها أمر ملكي
ومن بين هذه األماكن التسعة . ، وتسعة عشر على أرض مملوكة للدولة)٦٤٦(على أراٍض خاصة

، ولكن بدون الحصول على إذن )٦٤٨(ملكي ، كان هناك اثنان حاصالن على أمر)٦٤٧(عشر
من  )٦٥٠(حاصل على إذن بناء ولكن بدون أمر ملكي، أما الستة عشر الباقية )٦٤٩(بناء، وواحد

 . التسعة عشر، فلم تحصل على أمر ملكي وال على إذن بناء

 :وقد كانت طريقة بناء هذه المنشآت الثالثين كما يأتي -١٣١٤

 .)٦٥١(زء منها من جذوع النخل وأخشاب أخرىدار عبادة واحدة كانت مبنية كلها أو ج  )أ 
اثنا عشر دار عبادة كانت عبارة عن كبائن شينكو، حيث كانت تغطى من الداخل بمادة   )ب 

 )٦٥٢(، وكانت وصالت الكهرباء والماء والصرف الصحي"ألواح جبسون"مصنعة ُتسمى 
 .)٦٥٣(الممدودة إليها غير رسمية وموصلة من الجيران

أو / ة عن منشآت شبه دائمة بنيت من األسمنت والطوب واثنى عشرة منها كانت عبار   )ج 
 .)٦٥٤(الحجارة

 .)٦٥٥(واحدة كانت عبارة عن منشأة دائمة مبنية من الخرسانة المسلحة  )د 
أربعة منها هدمت تماًما؛ لذا لم يكن من الممكن تحديد نوعية المواد المستخدمة في   )ه 

 .)٦٥٦(البناء

                                                            
  .  ويف حالة عدم وجوده، تكون األرض مملوكة قانونا حلكومة البحرين. كي عبارة عن وثيقة تصدرها احلكومة لتمنح شخصا ما ملكية قطعة أرض معينةاألمر املل ٦٤٤
  .مسجد اإلمام علي، ومسجد أم البنني، ومسجد ومأمت اإلمام اهلادي، ومسجد اإلمام العلي، ومسجد فاطمة الزهراء ٦٤٥
  .، ومسجد اإلمام احلسن العسكري، ومسجد اإلمام على، ومسجد أم البنني، ومسجد عني رستان)مسجد صاحب العصر والزمان(سجد العابد، ومسجد الوطية مسجد الكويكبات، وم ٦٤٦
ام الصــادق، مســجد اإلمــام احلســن، ومســجد ســلمان الفارســي، ومســجد اإلمــام البــاقر، ومســجد املــؤمن، ومســجد أيب ذر الغفــاري، ومســجد الــدويرة، ومســجد اإلمــ ٦٤٧

اإلمـام السـجاد، ومسجد اإلمام اهلادي، ومسجد اإلمام اجلواد، ومسجد الشيخ يوسف، ومسجد الشيخ حممد الرببغي، ومسجد فدك الزهراء، ومسـجد البقيـع، ومسـجد 
  .ومسجد أم البنني، ومسجد أبو طالب، ومسجد سلمان احملمدي، ومسجد فاطمة الزهراء، ومسجد الصادق

  . ومسجد فاطمة الزهراء مسجد أم البنني ٦٤٨
  .مسجد أبو طالب ٦٤٩
الصــادق، مســجد اإلمــام احلســن، ومســجد ســلمان الفارســي، ومســجد اإلمــام البــاقر، ومســجد املــؤمن، ومســجد أيب ذر الغفــاري، ومســجد الــدويرة، ومســجد اإلمــام  ٦٥٠

بغي، ومسجد فدك الزهراء، ومسـجد البقيـع، ومسـجد اإلمـام السـجاد، ومسجد اإلمام اهلادي، ومسجد اإلمام اجلواد، ومسجد الشيخ يوسف، ومسجد الشيخ حممد الرب 
  .ومسجد سلمان احملمدي، ومسجد الصادق

  .مسجد الشيخ العابد ٦٥١
  . مسجد السيدة زينب ٦٥٢
مـأمت / ب، ومسـجدمسجد الكويكبات، ومسجد البقيع، ومسجد اإلمام السجاد، ومسـجد فـدك الزهـراء، ومسـجد اإلمـام علـي، ومسـجد أم البنـني، ومسـجد أبـو طالـ ٦٥٣

  .اإلمام اهلادي، ومسجد سلمان احملمدي، ومسجد اإلمام احلسن العسكري، ومسجد اإلمام العلي، ومسجد فاطمة الزهراء
، ومســجد الصــادق، ومســجد الرســول األعظــم، ومســجد عــني رســتان، ومســجد الشــيخ يوســف، ومســجد اإلمــام )مســجد صــاحب العصــر والزمــان(مســجد الوطيــة  ٦٥٤

  .د اإلمام احلسن، ومسجد سلمان الفارسي، ومسجد اإلمام الباقر، ومسجد املؤمن، ومسجد أيب ذر الغفاري، ومسجد الدويرةاهلادي، ومسج
  .مسجد السيدة زينب ٦٥٥
  ). الوطية(مسجد اإلمام الصادق، ومسجد اإلمام اجلواد ومسجد الشيخ حممد الرببغي ومسجد مقام قدم املهدي  ٦٥٦
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هدمت ثالثين موقًعا خالل فترة قد  فإن حكومة البحرين تكون يثبت خالف ذلك،وما لم  -١٣١٥
 :الدراسة، وفيما يلي تفصيل للتسلسل الزمني المتعلق بعمليات الهدم

  ٢٠١١مارس   )أ 
    .تم هدم مسجد واحد هو مسجد الشيخ العابد

  ٢٠١١مارس  ٣١  )ب 
؛ حيث ألقوا )٦٥٧(قام أفراد مجهولون بالهجوم على مسجد السيدة زينب بمدينة حمد

األيسر للمسجد من جهة الداخل وواحدة في األمام وأخرى في  زجاجتي مولوتوف على الجدار
ووفقًا لما أفاد به مقدمو الشكوى، أوضح تقرير الشرطة أن زجاجتي المولوتوف قد . الخلف

، إال أن عمليات التخريب كانت طفيفة، حيث بلغ إجمالي )٦٥٨(ألقيتا من داخل المسجد
  .دينار بحريني ٦٠٠٠الخسائر وفقاً للتقارير 

  ٢٠١١أبريل  ١٠  )ج 
يوجب على  )٦٥٩(٢٠١١لسنة  ٠٥/ ٢١٠٥أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم 

الوزارات الحكومية ذات الصلة إنفاذ القوانين الخاصة بكافة حاالت االنتهاك والخرق الواقعة 
على الطريق العام، وأراضي الدولة المنهوبة واالستغالل غير القانوني لها، حيث تم االستناد إلى 

  .سوم باعتباره األساس في التعامل مع عمليات الهدم الواردة تفصيًال فيما بعدهذا المر 
  ٢٠١١أبريل  ١٢  )د 

  .تم هدم مسجد واحد هو مسجد أم البنين بمدينة حمد
  ٢٠١١أبريل  ١٤  )ه 

مسجد أبو طالب : تعرضت األربعة مساجد التالية التي تقع جميعها في مدينة حمد للهدم
مأتم اإلمام / لمحمدي وفدك الزهراء، باإلضافة إلى مسجدواإلمام الحسن العسكري وسلمان ا
  .الهادي الذي يقع في نفس المدينة

  ٢٠١١أبريل  ١٥  )و 
  .تم هدم مسجد واحد هو مسجد البقيع بمنطقة اللوزي

  ٢٠١١أبريل  ١٧  )ز 
                                                            

 شكوى للشرطة، حيث فُتح حتقيق وتأكد منه أن عـدد املهـامجني كـان اثنـني، وأن اهلجـوم كـان مـن داخـل املسـجد؛ حيـث أنـه مل تكتشـف قام رواد هذا املسجد بتقدمي ٦٥٧
  .أية دالالت أو عالمات تشري إىل اقتحام أو دخول قسري من اخلارج

/ ٠٣/ ٣٠بعــد صــالة العشــاء يــوم األربعــاء املوافــق ) ولقبــه اجلفــريي(اب علــي أمحــد عبــد الوهــ/ ذكــرت اإلفــادات أن احلريــق أضــرم باملســجد بعــد خطبــة ألقاهــا الشــيخ ٦٥٨
ــراك الطائفيــة الــيت تنصــبها األيــادي املشــبوهة٢٠١١ اجلفــريي / ومل يوجــه الشــيخ. ، حيــث دعــا رواد املســجد مــن الشــيعة يف اخلطبــة إىل ضــبط الــنفس وعــدم الوقــوع يف الشِّ

ــام إىل أي أحــد فيمــا يتعلــق بــاهلجوم علــى امل / ســجد، وأضــاف أن تلــك األيــادي املشــبوهة تريــد إشــعال فتيــل رد الفعــل عنــد الشــيعة جتــاه الســنة، ابتــداًء باهلجمــاتاال
  .عمليات اإلحراق واهلدم الواقعة على مساجد الشيعة

  .٢٠١١لسنة  ٠٥/ ٢١٠٥قرار جملس الوزراء رقم  ٦٥٩



 ھدم المنشآت الدينية
 

٤١٠
 

مسجد الشيخ محمد البربغي بالعالي بالمنطقة الوسطى، : تم هدم مسجدين، وهما
  .ومسجد الصادق بسلماباد

  ٢٠١١بريل أ ١٩  )ح 
تم هدم عشر دور عبادة في غضون يوم واِحد؛ حيث بدأت عمليات الهدم هذه فقًا 
لإلفادات حوالي الساعة الثالثة ظهرًا واستمرت حتى منتصف الليل، واستهدفت دور العبادة في 
قرية النويدرات ببربورة في المنطقة البلدية الوسطى، حيث كانت تقع جميعها في دائرة ُقطرها 

وقد بدأت عمليات الهدم بمسجد أبي ذر الغفاري ثم تاله مساجد اإلمام الصادق . متر ٢٥٠
وسلمان الفارسي واإلمام الجواد ) مسجد(والدويرة والشيخ يوسف واإلمام الباقر واإلمام الهادي 

وقد زار محققو اللجنة . وانتهت بمسجد اإلمام الحسن، باإلضافة أيضًا إلى مسجد عين رستان
  ,٢٠١١سبتمبر ١٨المواقع في اليوم األول من الزيارات الميدانية الموافق جميع هذه 

  ٢٠١١أبريل  ٢٠  )ط 
تم هدم ثالثة مساجد هي مسجد اإلمام على، ومسجد فاطمة الزهراء، ومسجد المؤمن 

  .في بربورة النويدرات
  ٢٠١١مايو  ١١  )ي 

بالصدد، تم هدم ثالثة مساجد هم مسجد اإلمام السجاد باللوزي، ومسجد اإلمام علي 
  .بالمقابة) مسجد صاحب العصر والزمان(ومسجد الوطية 

وأثناء شهر أبريل، تم حرق وهدم مسجد الكويكبات بقرية الكورة، ومقام قدم المهدي 
بالماحوز، أما عن تاريخ هدم مسجد الرسول األعظم، فلم تتمكن اللجنة من ) الوطية(

  .)٦٦٠(تحديده
  طرق الھدم وتورط أفراد من الحكومة

ى مقدمو الشكاوى أن إدارتي األمن العام وشرطة مكافحة الشغب بوزارة الداخلية وممثلي ادع -١٣١٦
قامت بهدم دور العبادة، وفي حالة واحدة، ذُكر أن مرتكبى الهجوم غير  )٦٦١(جهات أخرى

ومن بين اإلفادات التي تم تلقيها، كانت هناك ادعاءات بوجود شخصيات مسئولة . معروفين
وحيث إن جميع . حيث ظن الناس أنهم ينتمون إلى جهاز األمن الوطني ترتدي مالبس مدنية،

عمليات الهدم تمت تحت إشراف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، لم يتمكن محققو 
اللجنة من تحديد أي من هذه الجهات الحكومية شارك بصورة مباشرة في أي عملية هدم 

األشخاص المنتمين لهذه األجهزة الذين قاموا بهذه  بعينها، وكان من غير الممكن التعرف على

                                                            
  .مل يتمكن أي من مقدمي الشكاوى من حتديد التواريخ بالضبط ٦٦٠
  .مقدمو الشكاوى بوجود العديد أفراد القوات احلكومية وقوة دفاع البحرين، باإلضافة إىل عمال البلديات، يف مواقع دور العبادة املهدومة أفاد ٦٦١



تقلة لتقصي الحقائقتقرير اللجنة البحرينية المس  
 

٤١١
 

وبالرغم من ذلك، قيل أن أفراًدا من الشرطة يرتدون الزي الرسمي . العمليات وشاركوا فيها
وتابعين لألمن العام ومكافحة الشغب واألمن الوطني كانوا حاضرين إبّان عمليات الهدم في عدة 

ية في حالة واحدة على أنهم مسئولون عن عملية مواقع، كما تم التعرف على عمال من البلد
 .الهدم

 :تضمنت إفادات الشهود مسئولية األجهزة التالية عن عمليات الهدم -١٣١٧

ذكرت اإلفادات أن قوات األمن العام قامت بهدم تسعة مساجد باالشتراك مع قوة دفاع   )أ 
اإلمام : ، وهذه المساجد هي)٦٦٢(البحرين التي كانت تقوم بتأمين الموقع من الخارج

الحسن وسلمان الفارسي واإلمام الباقر والمؤمن والشيخ يوسف والشيخ محمد البربغي 
 .واإلمام الحسن العسكري والصادق والشيخ العابد

أبي ذر الغفاري : ، وهيذكرت اإلفادات أن األمن العام وحده هدم أربعة عشر مسجداً   )ب 
عين رستان وفدك الزهراء و د والدويرة واإلمام الصادق واإلمام الهادي واإلمام الجوا

والرسول األعظم والبقيع واإلمام السجاد واإلمام علي وسلمان المحمدي واإلمام علي 
 ).صاحب العصر والزمان(والكويكبات والوطية 

ذكرت اإلفادات أن األمن العام هدم مسجًدا واحًدا بمساعدة أجانب أسيويين وهدم   )ج 
ن من المستحيل بالنسبة للمحققين التعرف ولقد كا. مواطنون بحرينيون مسجدين آخرين

مسجد أبي طالب، : وهذه المساجد. على أولئك األجانب والمدنيين البحرينيين وتحديدهم
 .مأتم اإلمام الهادي/ ومسجد الصديق ومسجد

 .هدم عمال البلدية مسجدًا واحدًا فقط، وهو مسجد أم البنين في مدينة حمد   )د 

المحليون أن شركة أمن خاصة هدمت مسجد فاطمة  ذكرت اإلفادة التي قدمها السكان  )ه 
 .الزهراء بمدينة زايد، إال أن محققي لجنة التقصي لم يتمكنوا من التعرف على تلك الشركة

 .قام مهاجمون مجهولون بإضرام النار في مسجد السيدة زينب بمدينة حمد   )و 

 .بالماحوز) الوطية(قام مجهولون أيضا بهدم مقام قدم المهدي    )ز 

                                                            
  .مل يتم التعرف على وحدات عسكرية بعينها ٦٦٢
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ادت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أنها أرفقت إخطارًا من البلدية وقد أف -١٣١٨
باالنتهاكات التي وقعت على دور العبادة الثمانية والعشرين التي هدمت بعد صدور القرار رقم 

 ١٥، وقد صدرت بعض اإلخطارات في تاريخ مبكر يرجع إلى ٢٠١١لسنة  ٠٥/ ٢١٠٥
عموم المواطنين بأن المكان قد ُأدرج في / إبالغ المّالك ، وكان الغرض منها هو٢٠١١مارس 

 .)٦٦٣(١٩٧٧قائمة اإلزالة أو الهدم بسبب انتهاك قانون تنظيم المباني لسنة 

، بدأت وسائل اإلعالم ٢٠١١أبريل  ١٠بتاريخ  ٠٥/ ٢١٠٥وبالرغم من صدور القرار رقم  -١٣١٩
ن وزارة شئون البلديات والتخطيط بأ) أبريل ٩(الحكومية في تنبيه المواطنين في اليوم السابق 

. العمراني ستنفذ إزالة المنشآت غير المرخص بها والكبائن والمتاجر غير القانونية إلخ
 . واستمرت هذه التنبيهات لمدة أسبوع

، )المطارق الثقيلة(األدوات اليدوية : وقداستخدمت طريقتان رئيستان في عمليات الهدم، وهما -١٣٢٠
؛ وقد )النقل الثقيل –األوناش  –البلدوزرات  –اللودرات ( والمعدات واآلالت الثقيلة

استخدمت المعدات واآلالت الثقيلة في إزالة األنقاض والحطام من المواقع، وفي هدم 
ولقد أضرم الحريق في . المنشآت الدائمة وكبائن الشينكو والمنشآت األخرى شبة الدائمة

، وقد ذكرت اإلفادات أن )نب بمدينة حمدالكويكبات في قرية الكورة، والسيدة زي(مسجدين 
 .مجهولين قد نفذوا تلك الحرائق

وأفاد مقدمو الشكاوى وشهود العيان بتشابه األحداث المحيطة بجميع عمليات هدم مختلف  -١٣٢١
دور العبادة وتطابقها تقريبًا، وأقروا بأن األمن العام وشرطة مكافحة الشغب نزلت بموقع من 

نه، وحالت دون تدخل الحشود المتجمعة في عملية الهدم، المواقع وأخرجت المصلين م
وادعوا أن عمال البلدية حينئٍذ شرعوا في الهدم، بل وفي بعض األحيان كان أفراد األمن العام 

 .أو شرطة الشغب يشاركون بأنفسهم فيه/و

الشغب  أو شرطة/وأثناء الزيارات الميدانية، تلقى محققو لجنة التقصي إفادة بأن األمن العام و -١٣٢٢
حظرت على السكان المحليين رفع المصاحف والقطع واألعمال الفنية الدينية من دور العبادة 

 .قبل هدمها

  
  

                                                            
  .١٩٧٧لسنة  ١٣قانون تنظيم املباين الصادر باملرسوم بقانون رقم  ٦٦٣
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  موقف الحكومة
أشارت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى عدٍد من األسس القانونية التي بُنيت عليها  -١٣٢٣

لمملوكة للدولة لبناء دور العبادة، غياب األمر الملكي بتخصيص األرض ا: قرارات الهدم، وهي
أو غياب سند الملكية، أو غياب شهادة المسح، أو عدم استخراج إذن البناء أو غياب موافقة 

 ).كالماء والكهرباء(وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف أو إساءة استخدام المرافق 

لديات والتخطيط العمراني أسباباً وباإلضافة إلى األسباب السالف ذكرها، ذكرت وزارة شئون الب -١٣٢٤
 : محددة أخرى فيما يتعلق ببعض دور العبادة محل التقصي، وهي

مسجد الشيخ محمد البربغي في عالي بالمنطقة الوسطى الواقع على طريق الشيخ خليفة بن   -أ 
وفقا لما جاء في المستندات الرسمية المقدمة من الوزارة، كان المسجد يشكل : سلمان

على المارين على الطريق السريع، وادعت الوزارة تحديدًا أنه كان عائًقا أمام " اً خطرًا محدق"
وتشير الصورة الضوئية الملتقطة من الجو لموقع . )٦٦٤(حارة المرور اآلمن على الطريق

المسجد التي قدمتها الوزارة أن مساحته كانت قد تضاعفت مع مرور الوقت وتسببت في 
ووفقا لما ذكرته مصادر . )٦٦٥(اآلمن على الطريق السريع تعٍد صارٍخ على حارة المرور

إعالمية، كانت حكومة البحرين قد غيرت مسار الطريق السريع في وقت سابق من أجل 
 . )٦٦٦(حماية هذا المسجد

خالل اجتماع : )٦٦٧(عشرة دور عبادة في قرية النويدرات بمنطقة بربورة بالبلدية الوسطى - ب 
نة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، رد بين اللج ٢٠١١سبتمبر  ٢١عقد في 
. جمعة بن أحمد الكعبي وزير البلديات بأن هذه الدور قد هدمت ألسباٍب أمنية/ الدكتور

وقال الوزير أن قرية النويدرات بمنطقة بربورة كانت تعتبر واحدة من النقاط الملتهبة 
الكعبي بأن وزارة / فاد الدكتوركما أ. ٢٠١١الرئيسية أثناء أحداث شهري فبراير ومارس 

الداخلية كانت قد صنفت تلك المواقع باعتبارها مواقع خطيرة؛ حيث كان شباب الشيعة 
يجتمعون وينظمون أنفسهم ويتسلحون، وأضاف أنها كانت تستخدم أيضا كنقاط انطالق 
 لمهاجمة قوات الحكومة المرابطة بالقرب منها وأنهم كانوا ضالعين في أعمال تحريض

ومضى قائال إن الحكومة علمت أيضًا بأن بعضًا من . وإثارة ضد الحكومة في تلك األماكن

                                                            
  . من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمرايناخلريطة املقدمة للجنة  ٦٦٤
  .انظر تقرير وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراين املقدم إىل اللجنة ٦٦٥
ـــــــــدة ماكالتشـــــــــي  ٦٦٦ ـــــــــات املتحـــــــــدة: "Roy Gutmanروي غومتـــــــــان  – McClatchyجري ـــــــــدما هـــــــــدمت البحـــــــــرين املســـــــــاجد، صـــــــــمتت الوالي ، "عن

http://www.mcclatchydc.com/2011/05 /08 /v-print/113839/while-bahrain-demolishes-mosques.html – 
  .٢٠١١أكتوبر ١يف آخر زيارة بتاريخ 

فقـد كـان هـذا هـو أكـرب عـدد أمـاكن عبـادة يهـدم يف . ثاور حمققو اللجنة شيًئا من القلق بشـأن هـدم عشـرة مسـاجد للعبـادة يف قريـة النويـدرات برببـورة بالبلديـة الوسـطى ٦٦٧
  . ٢٠١١قع واحد خالل أحداث فرباير ومارس يوم واحد ويف مو 
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تلك األماكن كانت تستخدم لتخزين األسلحة، وال سيما قنابل المولوتوف والمواد الالزمة 
ولقد جاءت المعلومات ذاتها في التقرير المكتوب الذي تلقته اللجنة من وزارة . لتصنيعها

 . ت والتخطيط العمرانيشئون البلديا
  القانون واجب التطبيق : ثالثا

على الوقائع  )٦٦٨(١٨ينطبق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته رقم  -١٣٢٥
من الدستور البحريني لسنة  ٢٢السالف ذكرها، وينسحب األمر ذاته على المادة 

إذا كانت أعمال الهدم التي  وتثور هنا مسألة قانونية أخرى تتصل بتحديد ما. )٦٦٩(٢٠٠٢
قامت بها الحكومة تشكل إساءًة أو انتقامًا اعتمادًا على مسائل قانونية أخرى مثل القوانين 
المحلية التي تنظم ملكية األراضي المملوكة للدولة أو مخالفة اللوائح اإلدارية المتعلقة 

ن اإلداري المطبق على المباني باألراضي الخاصة أو المملوكة للدولة وغيرها من مخالفات القانو 
 .)٦٧٠(والمنشآت

من بين حاالت هدم  –وفي هذا الخصوص تجدر اإلشارة إلى أن ثمان وعشرين حالة هدم  -١٣٢٦
لسنة  ٠٥/ ٢١٠٥قد تمت وفقا للقرار رقم  – )٦٧١(المنشآت البالغ عددها ثالثون حالة

شكال التعدي ، والذي يشترط أن تنّسق السلطات الحكومية جهودها إلزالة جميع أ٢٠١١
،  ٢٠١١لسنة  ٠٥/ ٢١٠٥وتنفيذًا للقرار رقم . على األراضي المملوكة للدولة والطرق العامة

                                                            
ويشـمل ذلـك حريتـه يف أن . لكل إنسان حـق يف حريـة الفكـر والوجـدان والـدين) ١"(من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن  ١٨تنص املادة رقم  ٦٦٨

ال جيـوز إخضـاع حريـة  )٣... (دينـه أو معتقـده بالتعبـد وإقامـة الشـعائر واملمارسـة والتعلـيميدين بـدين مـا، وحريتـه يف اعتنـاق أي ديـن أو معتقـد خيتـاره، وحريتـه يف إظهـار 
صــحة العامــة أو اآلداب العامــة أو اإلنســان يف إظهــار دينــه أو معتقــده، إال للقيــود الــيت يفرضــها القــانون والــيت تكــون ضــرورية حلمايــة الســالمة العامــة أو النظــام العــام أو ال

م األساسيةحقوق اآلخرين وحري   ..."ا
حريـة الضـمري مطلقـة، وتكفـل الدولـة حرمـة ُدور "بالفصـل الثالـث مـن الدسـتور البحـريين حريـات العبـادة وحرمـة أماكنهـا؛ حيـث تـنص علـى أن  ٢٢تضمنت املادة رقم  ٦٦٩

  .العبادة، وحرية القيام بشعائر األديان واملواكب واالجتماعات الدينية طبقا للعادات املرعية يف البلد
  : ميكن إمجال إجراءات تسجيل األراضي وتراخيص املباين يف البحرين كما يلي ٦٧٠

. ، يتمتـــع جاللـــة امللـــك بالســـلطة املطلقـــة يف البحـــرين بتحديـــد عمليـــة ختصـــيص واســـتخدام االراضـــي اململوكـــة للدولـــة٢٠٠٢لســـنة  ١٩وفقـــا للمرســـوم امللكـــي رقـــم   - أ 
  . ي واليت تعد أهم وثيقة لبدء اي تعامالت مع الوزارات املعنيةوتصدر احملكمة امللكية صكوك ملكية مبلكية األراض

إصــدار صــكوك إدارة التســجيل جبهــاز املســاحة والتســجيل العقــاري وهــي جــزء مــن وزارة شــئون البلــديات والتخطــيط العمــراين، هــي اإلدارة املســؤولة عــن تســجيل و   - ب 
 .ها بأي طريقة قانونيةامللكية اليت تثبت حقوق ملكية األراضي وتسمح للمالك بالتصرف في

. وتسـري تلـك الشـهادة ملـدة ال تزيـد عـن عـامني مـن تـاريخ اإلصـدار. يصدر جهاز املساحة يف الوزارة شهادات املسح اليت حتدد األبعاد واملساحة الدقيقة لألراضي  - ج 
 . وحتمل هذه الشهادة خامت أمحر لإلثبات وال يستعاض عنها بصك امللكية

 :وهذه الشروط هي. يف إقامة دار للعبادة أن يستويف الشروط التالية للحصول على ترخيص بناءعلى الطرف املختص الراغب   -د 
 منوذج طلب ترخيص البناء؛ .١
 األمر امللكي؛ .٢
  .شهادة مسح .٣

ي هــذه بالتعــاون مــع وجيــر . وتتلقــى وزارة شــؤون البلــديات والتخطــيط العمــراين ممثلــة يف مخــس بلــديات يف البحــرين طلبــات إصــدار تــراخيص البنــاء وتصــدرها بالفعــل  - ه 
  ) ١فضال انظر امللحق . (جملس الوقف اجلعفري وغريها من السلطات املختصة-وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

  ٢٠١١لسنة  ٢١٠٥/٥قرار جملس الوزراء رقم  ٦٧١
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٤١٥
 

 ٢٤و ٢٣كان من الواجب على السلطات المسئولة أن تتصرف وفقًا لما تمليه عليها المادتان 
 .)٦٧٢(١٩٧٧لسنة  ١٣من قانون تنظيم المباني رقم 

ت المقامة على أراض مملوكة للدولة عن وضع ويختلف الوضع القانوني الخاص بالمنشآ -١٣٢٧
ففي الحالة األولى، يعتمد األمر على ما تبادر به الحكومة . المنشآت المقامة على أراض خاصة

من استصدار أمر من المحكمة لهدم أو إزالة المنشأة، حيث تختص وزارة شئون البلديات 
منشآت المقامة على أراض خاصة، أما فيما يتعلق بال. والتخطيط العمراني باستصدار األمر

فيمكن للمالك أو الشخص صاحب المصلحة القانونية استصدار أمر اإلزالة أو الهدم، حيث 
 . يصدر من خالل دعوى إدارية

وفي هذه . وإذا كان الهدم يستند إلى مخالفة إدارية، فيمكن للوزارة أن تصدر أمرا بتنفيذه -١٣٢٨
. ضع إخطارًا في مكان ظاهر على المنشأةالحالة ينبغي أن تخطر صاحب السجل وأن ت

والغرض من هذا اإلخطار هو منح المالك أو القائم على خدمة المبنى الفرصة لالعتراض وعقد 
أما إذا كانت المنشأة دينية مرخًصا بها من الوقف الجعفري، . جلسة إدارية لسماع أوجه دفاعه

عتراض وإبداء الدفاع في الجلسة فينبغي أيضا إخطار الوقف ويجب أن يُمنح الفرصة في اال
مثل خطر انهيار المبنى وتعريضه حياة (ولكن هناك استثناءات ُتطبق في حالة الخطر . اإلدارية

وفي هذه الحاالت، يمكن تقصير فترة ). األشخاص المحيطين به لخطر الوفاة أو اإلصابة
 .اإلخطار ويمكن هدمها على الفور بحسب درجة الخطر

 التي خلصت إليھا اللجنة  النتائج: رابعا
قامت اللجنة بمعاينة ثالثين مكان عبادة واتضح لها أن خمسة منها فقط صدرت في شأنها  -١٣٢٩

أوامر َمَلكّية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة األخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 
 . ٢٠٠٢لسنة  ١٩

                                                            
اءات الــيت جيــب أن تتبعهــا احلكومــة عنــد التعامــل مــع أي ادعــاء بإصــدار قــانون تنظــيم املبــاين اإلجــر  ١٩٧٧لســنة  ١٣مــن املرســوم بقــانون رقــم  ٢٤و ٢٣حتــدد املادتــان  ٦٧٢

  :بوجود خمالفة، حيث تنص على ما يلي
احلكـم كل خمالفة ألحكام هـذا القـانون أو القـرارات املنفـذة لـه، يُعاقـب عليهـا بغرامـة ال تقـل عـن عشـرة دنـانري وال تزيـد علـى مائـة دينـار، وجيـب : ٢٣المادة رقم 

 . بتصحيح أو استكمال أو هدم األعمال املخالفة فيها فضال عن الغرامة
بنـاء علـى كما جيب احلكم بضـعف الرسـوم املسـتحقة عـن الرتاخـيص يف األحـوال الـيت يكـون موضـوع املخالفـة هـو القيـام باألعمـال بـدون تـرخيص، وكـذلك حبكـم 

  .  املدة اليت حيددها احلكمطلب البلدية بتقدمي الرسومات املنصوص عليها يف القانون أو القرارات املنفذة له يف
منحــه مهلــة أخــرى  فــإذا مل يقــم املخــالف بتقــدمي هــذه الرســومات يف املــدة احملــددة حكــم عليــه بغرامــة ال تقــل عــن مخســني دينــارا وال تزيــد علــى مخســمائة دينــار مــع

  . احملددة لتقدمي الرسومات ويتكرر احلكم بالغرامة يف كل مرة ال يقدم فيها املخالف الرسومات يف املهلة
ـدم األعمـال املخالفـة يف املـدة الـيت حتـددها لـه البلديـ: ٢٤المادة رقم  ة، جيـوز إذا مل يقم ذوو الشأن بتنفيذ احلكـم أو القـرار الصـادر بتصـحيح أو باسـتكمال أو 

  .هلا إزالة أسباب املخالفة على نفقتهم



 ھدم المنشآت الدينية
 

٤١٦
 

ت قد أقيمت على أراٍض مملوكة وقد اتضح للجنة كذلك أن تسعة عشر مكانًا للعبادة كان -١٣٣٠
للدولة ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي كانت تلك األماكن مخالفة للمرسوم 

الذي ينص على أنه يجب على كل مسجد الحصول على  ٢٠٠٢لسنة  ١٩الملكي رقم 
ومة البحرين ولم تتبع حك. تصريح وأمر ملكي على األقل كي ال يصبح مخالفا للقوانين البحرينية

. االشتراطات المنصوص عليها في القانون الوطني بشأن اإلخطار وإصدار األمر القضائي بالهدم
 . بل اعتمدت على قانون السالمة الوطنية

كما اتضح للجنة أن ستة أماكن للعبادة كانت قد أقيمت على أراض خاصة ولم يحصل أي  -١٣٣١
أي عندما تكون  –هذه الحاالت  ففي. شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص بناء بشأنها

ال يمكن لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن  –األرض يملكها مواطن وليس الدولة 
تتخذ إجراءات إال بسبب مخالفة للقانون اإلداري تتعلق باستصدار ترخيص بناء أو إنشاء أو 

 . ة لألغراض الدينيةبعدم مخالفة المنشأة للنظم اإلدارية المطبقة على المنشآت المخصص

اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص الثمانية عشر مكان عبادة من أصل الثالثين دار  -١٣٣٢
 ٠٥/ ٢١٠٥عبادة التي قامت اللجنة بمعاينتها كانت بعد إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 

ر ، فجميع األوامر الصادرة عن البلديات بخصوص هدم المنشآت الدينية المشا٢٠١١لسنة 
، ولم تفرق الوزارة بين المنشآت ‘إزالة المخالفة حاال’إليها في هذا الفصل كانت تحمل عبارة 

المقامة على أراض خاصة أو مملوكة للدولة، وتم الهدم دون التفات إلى تراخيص اإلنشاء 
الصادرة عن الوقف الجعفري؛ فوفقا للقانون اإلداري واجب التطبيق، ال بد من إصدار إخطار 

فة بلدية يطلع فيه من يهمه األمر على أسباب الهدم، ثم يلي ذلك عقد جلسة إدارية مخال
بيد أن هذه اإلجراءات لم تـَُتبع، بل ُاعتبر األمر نافذًا على الفور دون . ُيسمح فيها بإبداء الدفاع

منح فرصة لالستماع إلى صوت معارضي الهدم أمام جهة اإلدارة ثم أمام القضاء في نهاية 
 . فالمطا

وقد أخذت اللجنة في اعتبارها اإليضاح الوارد من الحكومة والذي ذهب إلى أن قرارها بهدم  -١٣٣٣
المنشآت الدينية الثالثين كان يستند إلى معلومات تلقتها وزارة الداخلية تفيد بأن هذه األماكن  
كانت تستخدم كنقطة انطالق لشن الهجمات ضد قوات الشرطة ولتصنيع وتخزين األسلحة 

اللجنة أن تلك الهجمات أسفرت عن إصابة عشرات الحكومة وأبلغت . قنابل المولوتوفمثل 
نوفمبر  ١٠وبتاريخ . من أفراد الشرطة داخل المناطق نفسها التي توجد بها أماكن العبادة

، تلقت اللجنة ِعدة صور وتسجيل فيديو لضبط بندقيتين خرطوش ومجموعة قنابل ٢٠١١
ُعِثر عليها داخل عدد من أماكن العبادة التي هدمت في  مولوتوف وأسلحة بيضاء أخرى
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وجدير بالذكر أن األوامر اإلدارية الصادرة لهدم هذه المنشآت لم تستند إلى أسباب . النويدرات
ولقد استندت الحكومة . أمنية؛ بل استندت إلى مخالفة االشتراطات اإلدارية لبناء أماكن العبادة

إليها أعاله إلى أن تلك المنشآت كانت تستخدم لتخزين في بعض عمليات الهدم المشار 
األسلحة، ولتجميع قنابل المولوتوف، وللتخطيط لالحتجاجات العنيفة، بما في ذلك الهجمات 

وفي واقع األمر، فأن الدواعي األمنية في حد ذاتها تعتبر بمثابة مبرر صحيح . على قوات األمن
ماكن باعتبارها خطًرا داهًما باإلضافة إلى أن عمليات وكاٍف إلصدار أوامر إدارية بهدم تلك األ

الهدم قد تمت أثناء سريان حالة السالمة الوطنية بما مفاده منح الحاكم العسكري العام 
صالحيات واسعة من بينها الحق في تفويض وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في 

وفي هذه الحالة، يمكن القول بأن . منإصدار أوامر هدم المباني التي تشكل تهديًدا لأل
 .الحكومة قد تصرفت بمقتضى الصالحيات التي يمنحها لها إعالن حالة السالمة الوطنية

ومن جماع ما سبق، يثاور اللجنة شيًئا من القلق حول التوقيت الذي تمت فيه عمليات الهدم،  -١٣٣٤
فترة بأحداث فبراير ، حيث ترتبط تلك ال٢٠١١مايو  ١١مارس إلى  ١أي خالل الفترة من 

فمن المؤكد أن الحكومة كانت تعلم مسبًقا بمسألة بناء هذه المنشآت، وعدم حصولها . ومارس
ومع ذلك، لم تقم الحكومة باتخاذ . على تراخيص قانونية سليمة وعدم مطابقتها لقوانين البناء

ومن ثم، فلقد  . ةاإلجراءات اإلدارية الالزمة لوقف بناء هذه المنشآت طوال السنوات الماضي
سيما فيما يتعلق -كان حريًا بالحكومة أن تدرك أن تنفيذ عمليات الهدم في ظل هذه الظروف 

من الطبيعي أن  - وأن معظم هذه المنشآت هي منشآت دينية شيعية - بتوقيت الهدم وطريقته
 .ين الشيعةيُنظر إليه باعتباره عقابًا جماعًيا من شأنه أن يؤجج التوتر بين الحكومة والمواطن

  توصيات: خامسا
أعلن جاللة الملك حمد بن عيسى أنه سيتم بناء دور عبادة جديدة  ٢٠١١مايو  ٢٢فى  -١٣٣٥

وقد صدر هذا اإلعالن بعد فترة وجيزة من تعرض عدد من دور العبادة إلى الهدم من . للشيعة
  .قبل حكومة البحرين

ين ستقوم ببناء أماكن عبادة على وتوصي اللجنة بمتابعة إعالن جاللة الملك بأن حكومة البحر  -١٣٣٦
واللجنة ترحب بمعالجة . نفقتها عوًضا عن األماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية

  .حكومة البحرين لهذه المسألة فى أقرب وقت ممكن



 إنھاء خدمة الموظفين
 

٤١٨
 

  إنهاء خدمة الموظفين بالقطاعين العام والخاص -المبحث الثاني 
  ملخص الوقائع –أوال 
شـكوى مـن أفـراد ادعـوا أنهـم فصـلوا مـن عملهـم أو تـم إيقـافهم عـن  ١٦٢٤تلقت اللجنـة عـدد  -١٣٣٧

ولقـد شـملت هـذه االدعـاءات حـاالت فصـل . ٢٠١١العمل في أعقـاب أحـداث فبرايـر ومـارس 
وفيمــا يلــي ســرد لمــا وقــع فــي . مــن الوظــائف فــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص علــى حــٍد ســواء

  .القطاعين

) أ: (م االســتناد إليهــا لفصــل المــوظفين فــي القطــاع العــام هـــياألســباب الثالثــة الرئيســية التــي تــ -١٣٣٨
المشــاركة فــي المظــاهرات التــي كانــت تحــدث أحيانــا فــي مقــار العمــل؛ ) ب(التغيــب عــن العمــل؛ 

وفــي القطــاع الخــاص،  . التعبيـر علنــاً عــن آراء تتعــارض مــع الــنظم الداخليــة للــوزارات المعنيــة) ج(
التغيـب عـن العمـل؛ ) أ: (ستناد إليهما لفصل الموظفين همـاكان السببان الرئيسيان اللذان تم اال

  .المشاركة في نشاط نقابي يرتبط بالمظاهرات) ب(

ــة دائمــاً  -١٣٣٩ ــة مــن الجهــات الحكوميــة ُمتباين ــة، . وقــد كانــت المعلومــات التــي تلقتهــا اللجن فمــن ناحي
القطـاع الخـاص أعلنت وزارة العمل أن عددا كبيرا من الموظفين أعيدوا إلى أعمالهم في شركات 

ــٍة أخــرى، أفــاد ديــوان الخدمــة  نتيجــة اهتمــام الــوزارة الشــديد بُمعالجــة هــذا الموضــوع، ومــن ناحي
المدنية بداءًة بحدوث حاالت قليلة من اإلعادة للعمل، كما نفى أحيانا تقارير عن حاالت فصل 

لمفصــولين إلــى واســعة النطــاق فــي القطــاع العــام، ثــم تلقــت اللجنــة مــؤخرًا مــا يُفيــد عــودة جميــع ا
موظًفا  ٢١٣موظًفا تم فصلهم مع إمكانية التظلم من ذلك، وعدد  ١٧٤أعمالهم باستثناء عدد 

  .تمت إحالتهم إلى النيابة العامة مع استمرار صرف رواتبهم

ــة فــي البحــرين يبلــغ  -١٣٤٠ ــة عمالي ويمثــل االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحــرين أكثــر مــن ســبعين نقاب
، أصــدر ٢٠١١فبرايــر  ١٩فــي . لــف عامــل وفــي كافــة أنحــاء الــبالدمجمــوع أعضــائها عشــرون أ

االتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانا أدان فيه اإلصابات التي لحقت بالمتظاهرين ودعا إلـى 
فبرايــــر وطالــــب بانســــحاب القــــوات األمنيــــة إلتاحــــة الفرصــــة  ٢٠إضــــراب عــــام بــــدًءا مــــن يــــوم 

وأكـد االتحـاد العـام لنقابـات عمـال البحـرين أيضـا أن . ةللمتظاهرين لمواصـلة مظـاهراتهم السـلمي
. اإلضــراب يرجــع إلــى قيــام الحكومــة بمنــع الطــواقم الطبيــة مــن أداء واجباتهــا وإســعاف المصــابين

وفــي اليــوم نفســه، أصــدرت جمعيــة المعلمــين البحرينيــة بيانــا انتقــدت فيــه اســتخدام قــوات األمــن 
جمعية كافة المدرسين إلى اإلضراب أمام مدارسـهم ودعت ال. للعنف ضد المتظاهرين في الدوار

فبرايــر للمطالبــة بملكيــة دســتورية، وحكومــة منتخبــة، وُمحاســبة قــوات األمــن  ٢٠بــدءا مــن يــوم 
ـــاء األمـــور بعـــدم إرســـال أوالدهـــم إلـــى . المســـئولة عـــن قتـــل المـــدنيين ـــة أولي كمـــا نصـــحت النقاب
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ن قـــوات األمـــن قـــد تســـتخدم القـــوة المـــدارس ألســـباب تتعلـــق بســـالمتهم معبـــرة عـــن اعتقادهـــا أ
وأكـدت جمعيـة المعلمـين البحرينيـة تعهـدها بالحفـاظ علـى الطـابع غيـر . المفرطة ضـد المدرسـين

  .العنيف للمظاهرات

، وعقب انسحاب قوات األمن من الدوار، أعلـن االتحـاد العـام لنقابـات ٢٠١١فبراير  ٢١وفي  -١٣٤١
  .عمال البحرين تعليق اإلضراب

، أصــــدرت جمعيــــة المعلمــــين البحرينيــــة بيانًــــا أعلنــــت فيــــه أنــــُه تمــــت ٢٠١١فبرايــــر  ٢٣وفــــي  -١٣٤٢
ودعـا البيـان المدرسـين للعـودة إلـى . االستجابة لطلباتها وبالتـالي قـررت تعليـق إضـراب المدرسـين

فبراير، كما حث وزارة التعليم على عدم االنتقام من المدرسـين الـذين شـاركوا فـي  ٢٤العمل في 
ى أن جمعية المعلمين ستواصـل تنظـيم مظـاهرات خـارج سـاعات عمـل وأشار البيان إل. اإلضراب
  .المدارس

، قـام عشـرات المـوظفين فـي وزارة شـئون البلـديات والتخطـيط العمرانـي ٢٠١١فبرايـر  ٢٤وفي  -١٣٤٣
  .بمسيرة إلى الدوار مطالبين بتشكيل نقابة لهم

ه انتقاًمـــا مـــن ، أصـــدرت جمعيـــة المعلمـــين بيانـــا انتقـــدت فيـــه مـــا اعتبرتـــ٢٠١١فبرايـــر  ٢٧وفـــي  -١٣٤٤
ودعت جمعية المعلمين في بيانها إلـى انسـحاب . المدرسين الذين شاركوا في إضراب المدرسين

المتطـــوعين مـــن المـــدارس، وإلـــى أن يتقـــدم وزيـــر التربيـــة والتعلـــيم باعتـــذار عـــن أســـلوب معاملـــة 
ــة ضــد المدرســين، وأن يصــد ر المعلمــين، علــى أن يــتم وقــف جميــع اإلجــراءات القانونيــة الجاري

  .تأكيدا من وزارة التربية والتعليم بكفالة سالمة المعلمين والتالميذ

، أصدر االتحاد العام لنقابات عمـال البحـرين بيانـا يؤيـد المطالـب االجتماعيـة ٢٠١١فبراير  ٢٨وفي  -١٣٤٥
كما ناشد البيان المسئولين عدم اتخاذ تـدابير يمكـن أن تزيـد مـن . واالقتصادية والسياسية للمتظاهرين

  .م الوضع، وعلى األخص إنهاء عقود عمل الموظفين الذين شاركوا في المظاهراتاحتدا

، دعــت جمعيــة المعلمــين البحرينيــة إلــى مظــاهرة ســلمية أمــام مبنــى وزارة ٢٠١١مــارس  ٢وفــي  -١٣٤٦
. التربية والتعليم إلدانة معاملة الوزارة للمدرسين والطلبة، وللمطالبة باستقالة وزيـر التربيـة والتعلـيم

مـــارس، دعـــت جمعيـــة المعلمـــين إلـــى مظـــاهرة أخـــرى للمطالبـــة باســـتقالة وزيـــر التربيـــة  ١٠وفـــي 
  .والتعليم

، وعلى ضـوء التقـارير المسـتمرة عـن اسـتخدام قـوات األمـن للعنـف ضـد ٢٠١١مارس  ١٣وفي  -١٣٤٧
 ١٤المتظــاهرين، دعــا االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحــرين إلــى إضــراب عــام آخــر بــدءا مــن 

العام لنقابات عمال البحـرين أن الغـرض مـن اإلضـراب هـو االحتجـاج علـى  وأكد االتحاد. مارس
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االستخدام المفرط للقوة من جانب قوات األمن ضد المتظـاهرين خـالل أحـداث فبرايـر ومـارس، 
وأكــدت نقابــة العــاملين  )٦٧٣(.والتعبيــر عــن مظــالم اجتماعيــة اقتصــادية عامــة تمــس القــوى العاملــة

مشــاركتها فــي اإلضــراب العــام الــذي دعــا إليــه ) أســري(الح الســفن فــي الشــركة العربيــة لبنــاء وإصــ
وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، أكـــدت جمعيـــة المعلمـــين  )٦٧٤(.االتحـــاد العـــام لنقابـــات عمـــال البحـــرين

  . تأييدها لإلضراب ودعت المدرسين للمشاركة

ة رسـالة إلـى مجلـس إدار ) بـابكو(مارس، وجهت نقابة العاملين في شـركة نفـط البحـرين  ١٤وفي  -١٣٤٨
شركة بابكو شكت فيها من تعرض العاملين للضرب وإتالف ممتلكاتهم في أثنـاء ذهـابهم للعمـل 

  .)٦٧٥(وأكدت النقابة أن الشركة مسئولة عن كفالة سالمة موظفيها. وعودتهم منه

، أصدر االتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانا دعا فيـه العـاملين إلـى ٢٠١١مارس  ٢٠وفي  -١٣٤٩
احتجاجــا علــى ســوء معاملــة العــاملين مــن جانــب قــوات األمــن وأبــرز البيــان  مواصــلة اإلضــرابات

  .  )٦٧٦( تهديد سالمة الموظفين في أثناء ذهابهم للعمل وعودتهم منه

، دعا االتحاد العـام لنقابـات عمـال البحـرين إلـى إنهـاء اإلضـراب وناشـد ٢٠١١مارس  ٢٢وفي  -١٣٥٠
ن أن االتحـــاد تلقـــى تأكيـــدات مـــن رئـــيس وأوضـــح البيـــا. العمـــال العـــودة للعمـــل فـــي اليـــوم التـــالي

ــة  ــة تــدابير عقابي مجلــس الشــورى ونائــب رئــيس الــوزراء ووزيــر العمــل أن العمــال لــن يتعرضــوا ألي
  .بسبب مشاركتهم في اإلضرابات

، أوقفــت جمعيــة المعلمــين البحرينيــة إضــراب المدرســين ودعــتهم للعــودة ٢٠١١مــارس  ٢٣فــي  -١٣٥١
  .مارس ٢٤إلى المدارس بدءا من 

مــارس، أمــر رئــيس الــوزراء جميــع الــوزارات والهيئــات الحكوميــة بــااللتزام التــام بأنظمــة  ٢٧فــي  -١٣٥٢
ولــوائح ديــوان الخدمــة المدنيــة فيمــا يتعلــق بــاإلجراءات التأديبيــة التــي تتخــذ ضــد العــاملين فــي 

  .)٦٧٧( القطاع العام

المتظـاهرين  ، أشـار رئـيس الـوزراء إلـى٢٠١١إبريـل  ١٧وفي بيان نقلتـه وكالـة أنبـاء البحـرين فـي  -١٣٥٣
وأضـاف " لن يفلـت المخـالفون"وصرح بأنه  ٢٠١١الذين شاركوا في احتجاجات فبراير ومارس 

                                                            
  .٢٠١١ومارس  ١٣بيان االحتاد العام لنقابات عمال البحرين يف  ٦٧٣

 .٢٠١١ومارس  ١٣يف ) أسري(بيان نقابة العاملني يف الشركة العربية لبناء وإصالح السفن  ٦٧٤

 . ٢٠١١ومارس  ١٤رسالة نقابة العاملني يف شركة بابكو إىل جملس إدارة الشركة يف  ٦٧٥

  .٢٠١١ومارس  ٢٠بيان االحتاد العام لنقابات عمال البحرين يف  ٦٧٦

: ، املوقــــــــــــــــــع )٢٠١١مــــــــــــــــــارس  ٢٨(، "ب بتطبيـــــــــــــــــق أنظمــــــــــــــــــة اخلدمـــــــــــــــــة املدنيــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى املتجـــــــــــــــــاوزيناحلكومــــــــــــــــــة تطالــــــــــــــــــ"صـــــــــــــــــحيفة الوســــــــــــــــــط بعنـــــــــــــــــوان  ٦٧٧
http://www.alwasatnews.com/3125/news/read/534549/1.html ٢٠١١نوفمرب  ٩، مت تصفحه يف.  
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وفي تصريح نقلتـه وكالـة أنبـاء رويتـرز فـي اليـوم  )٦٧٨(".سيتم محاسبة كل المخالفين والمتواطئين"
   )٦٧٩(.التالي، وصف رئيس الوزراء االحتجاجات بأنها محاولة انقالب

ـــ ٢٠١١ومـــن مـــارس  -١٣٥٤ ، بـــدأت عـــدة شـــركات وهيئـــات حكوميـــة فـــي إنهـــاء خدمـــة ٢٠١١ى مـــايو وحت
  .موظفيها ألسباب تراوحت بين التغيب عن العمل وادعاءات بالمشاركة في مظاهرات فبراير ومارس

، ألقى جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفـة خطابًـا أمـر فيـه المؤسسـات ٢٠١١أغسطس  ٢٨في  -١٣٥٥
المقــالين إلــى أعمــالهم دون تفرقــة بــين مــوظفي القطــاع العــام  والشــركات بالعمــل علــى إعــادة المــوظفين

  . والخاص

إفـادة بشـأن إنهـاء خدمـة مـوظفين أو إيقـافهم عـن العمـل  ١٦٢٤وقد تلقـت اللجنـة مـا مجموعـه  -١٣٥٦
موظًفـا أنهـم فصـلوا  ٤٦٥فـي القطـاع العـام، ادعـى . ٢٠١١فيما يتعلـق بأحـداث فبرايـر ومـارس 

وفـــي القطـــاع الخـــاص، ادعـــى مـــا . إيقـــافهم عـــن العمـــل موظًفـــا ٣٥٥مـــن عملهـــم، بينمـــا ادعـــى 
وفيمـا يلـي . موظًفـا إيقـافهم عـن العمـل ١٦موظًفا فصلهم من العمل بينما ادعى  ٧٨٨مجموعه 

الجــداول التــي تبــين اإلفــادات التــي تلقتهــا اللجنــة فيمــا يتعلــق بحــاالت الفصــل أو اإليقــاف عــن 
  :العمل في القطاعين العام والخاص

  حاالت اإليقاف عن العمل حاالت الفصل لقطاع العامالعاملون في ا
  - ٦ مصرف البحرين المركزي
  - ٤ ديوان الخدمة المدنية

  ٢١ ١٩ مجلس النواب
  ١١١ ١٥٣ وزارة التربية والتعليم

  ١٥٤ ٦٠ وزارة الصحة
  ٦ ٨٨ وزارة الداخلية

  ٤٣ ٤٨ وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
  ٢٠ ٨٧ شكاوى أخرى

  ٣٥٥ ٤٦٥  المجموع
  حاالت الوقف عن العمل حاالت الفصل العاملون في القطاع الخاص

                                                            
 http://bna.bh/portal: ، املوقــع)٢٠١١إبريــل  ١٧( "صــاحب الســمو رئــيس الــوزراء يــرأس االجتمــاع االعتيــادي جمللــس الــوزراء"ن وكالــة أنبــاء البحــرين بعنــوا ٦٧٨

news/453143 ٢٠١١، مت تصفحه يف أول نوفمرب.  

إبريــل  ١٨( Gulf troops staying until Iran "threat" gone ،Reuters Africa اإليــراين" التهديـد"القـوات اخلليجيــة باقيــة حــىت يــزول " ٦٧٩
أول نــــــــوفمرب ، مت تصــــــــفحه يف http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE73H2PZ20110418?sp=true، املوقــــــــع )٢٠١١
٢٠١١.  
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  - ٢٢٨ )ألبا(شركة ألمنيوم البحرين
APM  ٤٣ -  

  ٣ ٨ )أسري(الشركة العربية لبناء وإصالح السفن
  - ٤٨ )باناجاز(شركة غاز البحرين الوطنية
  - ١١١ )بتلكو(شركة البحرين لالتصاالت

  - ١٣ )جارمكو(ج لدرفلة األمنيومشركة الخلي
  - ٩١ طيران الخليج
  ١٣ ٢٤٦ شكاوى أخرى

  ١٦ ٧٨٨  المجموع
  العاملون في القطاع العام

كانــت األســباب الغالبــة إلنهــاء الخدمــة واإليقــاف عــن العمــل بالنســبة للعــاملين فــي القطــاع العــام  -١٣٥٧
ـــة عـــن آراء ال) ت(المشـــاركة فـــي المظـــاهرات؛ ) ب(التغيـــب عـــن العمـــل؛ ) أ: (هـــي ـــر عالني تعبي

  .تخالف األنظمة الداخلية للوزارات المعنية

ــة  -١٣٥٨ مــن العــاملين الــذين فصــلوا مــن العمــل مــن القطــاع العــام أنهــم لــم يخضــعوا % ٣٤ادعــى قراب
  . للتحقيق ولم يتم إخطارهم باحتمال فصلهم قبل استالم إخطار الفصل من العمل

لتحقيــق معهــم أنــه قــد تــم ســؤالهم عــن أســباب روى بعــض العــاملين فــي القطــاع العــام الــذين تــم ا -١٣٥٩
تغيــبهم عــن العمــل وانتمــاءاتهم السياســية، ومــا إذا كــانوا قــد شــاركوا فــي المظــاهرات فــي الــدوار، 

أو الشخصــيات الدينيــة والسياســية /والطائفــة التــي ينتمــون إليهــا، وعــن آرائهــم فــي نظــام الحكــم و
  . )٦٨٠(البارزة

ــــــــا أن صــــــــورا فوتوغ ١٢٠روى قرابــــــــة  -١٣٦٠ رافيــــــــة عرضــــــــت علــــــــيهم تبــــــــين مشــــــــاركتهم فــــــــي موظًف
بإحالة قضـاياهم للنيابـة العامـة  )٦٨٢(موظًفا على األقل ٩٥وقد تم تهديد عدد . )٦٨١(المظاهرات

  .قبل إحالتهم للتحقيق ٦٨٣)(موظفا عن العمل  ٤٤وتم إيقاف عدد 

                                                            
 . الغالبية العظمى من الروايات من العاملني يف وزارة الداخلية ٦٨٠

وزارة شــئون البلــديات؛ وزارة الرتبيــة والتعلــيم؛ جامعــة البحــرين؛ هيئــة الكهربــاء واملــاء؛ وزارة الصــحة؛ اهليئــة العامــة : اهليئــات احلكوميــة الــيت تشــملها هــذه االدعــاءات هــي ٦٨١
 .ية والبيئة واحلياة الفطرية؛ معهد البحرين للتدريب ؛الربملان؛ جهاز املساحة والتسجيل العقاري؛ اهليئة العامة لسوق املالحلماية الثروة البحر 

الصــحة؛ جملــس  وزارة الرتبيــة والتعلــيم؛ جامعــة البحــرين؛ وزارة الداخليــة؛ جهــاز املســاحة والتســجيل العقــاري؛ وزارة: اجلهــات احلكوميــة الــيت مشلتهــا هــذه االدعــاءات هــي ٦٨٢
حريــة والبيئــة واحليــاة الفطريــة؛ هيئــة الكهربــاء الشــورى؛ الربملــان؛ وزارة الشــئون البلديــة؛ وزارة الــدفاع؛ وزارة حقــوق اإلنســان والتنميــة االجتماعيــة؛ اهليئــة العامــة حلمايــة الثــروة الب

 .امة لسوق املالواملاء؛ حممية العرين الطبيعية؛ اهليئة العامة للتأمني االجتماعي؛ اهليئة الع



 تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
 

٤٢٣
 

  ديوان الخدمة المدنية والعاملون في القطاع العام
وميــة المشــرفة علــى مســائل العمــل بالنســبة للعــاملين فــي ديــوان الخدمــة المدنيــة هــو الجهــة الحك -١٣٦١

وقـد اجتمعـت اللجنـة مـع المسـئولين بالـديوان ثـالث مـرات لالستفسـار عـن . الجهـات الحكوميـة
  . حاالت إنهاء الخدمة وإيقاف الموظفين في القطاع العام عن العمل

حــدث عــن عمليــات ، نفــى رئــيس ديــوان الخدمــة المدنيــة التقــارير التــي تت٢٠١١إبريــل  ٢٦وفــي  -١٣٦٢
فصـل موســعة فـي الجهــات الحكوميــة تحـت مظلــة الخدمـة المدنيــة، مؤكــدا عـدم إنهــاء خدمــة أي 

لجـان التحقيـق قـد بـدأت فـي االنتهـاء مـن عملهـا وأن "وأضـاف أن  )٦٨٤( موظف ألسباب تأديبية
 ســيحالون إلــى مجــالس التأديــب للبــت فــي أمــر إصــدار قــرارات بالفصــل مــن الوظيفــة المــوظفين

قال أيضا إن مجالس التأديب شكلت بالفعل في بعـض الهيئـات الحكوميـة طبقـا للمـادة و . )٦٨٥(
  .)٦٨٦( ٢٠١٠لسنة  ٤٨من قانون الخدمة المدنية رقم  ٢٢

، أفـــاد ديـــوان ٢٠١١أغســـطس  ٢١وفـــي أول اجتمـــاع للجنـــة مـــع ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة فـــي  -١٣٦٣
موظًفـا مـن الخدمـة فـي  ١٧٤الخدمة المدنية أنه وفقا لما سجله من إحصاءات، تـم فصـل عـدد 

موظًفــا فــي وزارة التربيــة  ٧٩ومــن ضــمنهم . القطــاع العــام ألســباب تتعلــق بأحــداث فبرايــر ومــارس
موظًفــــا فــــي وزارة  ٣٦موظفــــا فــــي وزارة الشــــئون البلديــــة والتخطــــيط العمرانــــي و ٤١والتعلــــيم و
الممنوحـــة وأطلـــع ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة اللجنـــة أيضـــا علـــى اإلجـــراءات والضـــمانات . الصـــحة

لموظفي القطاع العام المعرضين التخاذ إجراءات تأديبية ضـدهم بموجـب قـانون الخدمـة المدنيـة 
ــه كشــف عــن أنــه رغــم صــدور القــانون فــي نــوفمبر ٢٠١٠لســنة  ٤٨رقــم  ، فــإن ٢٠١٠، ولكن

ديوان الخدمة المدنية لم يطبق القانون بعد بصورة كاملة وال يتوقـع حـدوث ذلـك قبـل مـرور عـدة 
  .أشهر

موظًفا فـي القطـاع العـام  ١٧٤وكرر تقرير صادر عن ديوان الخدمة المدنية التأكيد على أن عدد  -١٣٦٤
موظًفـا تـم وقفهـم عـن العمـل وأنـه تـم تبرئـة ثمانيـة مـوظفين  ١٤٨فصلوا مـن الخدمـة وأضـاف أن 

                                                                                                                                            
وزارة الصـــحة؛ وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم؛ هيئـــة شـــئون اإلعـــالم؛ وزارة الشـــئون البلديـــة ؛ جهـــاز املســـاحة والتســـجيل : اجلهـــات احلكوميـــة الـــيت مشلتهـــا هـــذه االدعـــاءات هـــي ٦٨٣

  .العقاري؛ جامعة البحرين؛ حممية العرين الطبيعية؛ وزارة الداخلية

، املوقــــــــــــــــــــع )أغســــــــــــــــــــطس ٢٦( رئــــــــــــــــــــيس ديــــــــــــــــــــوان اخلدمــــــــــــــــــــة املدنيــــــــــــــــــــة يعلــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــه مل يفصــــــــــــــــــــل أي موظــــــــــــــــــــف وكالــــــــــــــــــــة أنبــــــــــــــــــــاء البحــــــــــــــــــــرين بعنــــــــــــــــــــوان ٦٨٤
http://www.bahrainnewsagency.com/portal/news/454385 ٢٠١١، مت تصفحه يف أول نوفمرب. 

، املوقــــــــــــــــــــع )أغســــــــــــــــــــطس ٢٦( ديــــــــــــــــــــوان اخلدمــــــــــــــــــــة املدنيــــــــــــــــــــة يعلــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــه مل يفصــــــــــــــــــــل أي موظــــــــــــــــــــفرئــــــــــــــــــــيس وكالــــــــــــــــــــة أنبــــــــــــــــــــاء البحــــــــــــــــــــرين بعنــــــــــــــــــــوان  ٦٨٥
http://www.bahrainnewsagency.com/portal/news/454385 ٢٠١١، مت تصفحه يف أول نوفمرب. 

، املوقــــــــــــــــــــع )أغســــــــــــــــــــطس ٢٦( اخلدمــــــــــــــــــــة املدنيــــــــــــــــــــة يعلــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــه مل يفصــــــــــــــــــــل أي موظــــــــــــــــــــفرئــــــــــــــــــــيس ديــــــــــــــــــــوان وكالــــــــــــــــــــة أنبــــــــــــــــــــاء البحــــــــــــــــــــرين بعنــــــــــــــــــــوان  ٦٨٦
http://www.bahrainnewsagency.com/portal/news/454385 ٢٠١١، مت تصفحه يف أول نوفمرب. 
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٤٢٤
 

، ٢٠١١فبرايـر  ١٥وكشـف التقريـر أيضـا عـن أنـه منـذ . )٦٨٧(فيما يتعلق بأحداث فبرايـر ومـارس
  .)٦٨٨(.موظفا جديدا في وظائف بالقطاع العام ٦١٥ تم تعيين

وعــالوة علــى ذلــك، تلقــت اللجنــة أقــواال مــن أربعــة شــهود قــالوا أنهــم فصــلوا مــن وظــائفهم لــدى  -١٣٦٥
، وادعـت أن "السـلوك غيـر األخالقـي"قالت شـاهدة إنهـا فصـلت بسـبب . ديوان الخدمة المدنية

هد آخـر إنـه متخصـص فـي الكمبيـوتر  وقـال شـا. فصلها قام على أساس ما دونته في رسـالة نصـية
دعــا إلــى احتجاجــات غيــر "كــان يعمــل لــدى ديــوان الخدمــة المدنيــة وأنــه فصــل مــن عملــه ألنــه 

  ".مرخص بها

وقد قـدم ديـوان الخدمـة المدنيـة نسـًخا مـن رسـائل الفصـل مـن العمـل بالنسـبة ألربعـة مـوظفين تـم  -١٣٦٦
" صــــامات أو الــــدعوة إليهــــاتنظــــيم اعت"واألســــباب المعلنــــة لهــــذه اإلقــــاالت شــــملت . فصــــلهم

  ". السلوك الذي ال يتفق مع وظيفة عامة"و" اإلساءة إلى سمعة آخرين أو الحط من قدرهم"و

 :، تلقت اللجنة رسالة من ديوان الخدمة المدنية ورد فيها ما يلي٢٠١١نوفمبر  ٢٠وفي  -١٣٦٧

 .موظًفا وإعادتهم للعمل 37تم تبرئة   . أ

 .استمرارهم في العمل واستالم رواتبهمموظفا للنيابة العامة مع  219تم إحالة   . ب

 .يجوز الطعن عليها أمام المحكمة اإلدارية. حالة فصل ١٨٠تأكيد   . ج

إحالــة للفصــل تقــدمت بهــا هيئــات حكوميــة  ١٦٣٩وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد تــم رفــض عــدد 
عملهـم، ولكـنهم وأعيـد هـؤالء الموظفـون إلـى . لديوان الخدمة المدنية، وذلك بعد التشاور مع النيابة العامـة

  .تعرضوا لعقوبة اإليقاف عن العمل مدًدا تصل إلى عشرة أيام وفقاً لنص القانون

  مجلس النواب
موظفا في مجلـس النـواب تـم إقـالتهم أو إيقـافهم عـن العمـل  ٥٣تلقت اللجنة شكاوى من عدد  -١٣٦٨

ث فبرايـر أو إخضاعهم لشكل من أشكال اإلجراءات التأديبية أو إعـادة النظـر فيمـا يتعلـق بأحـدا
. موظًفا عن العمل ٢١موظًفا وإيقاف عدد  ١٩وتضمنت تلك الشكاوى إقالة . ٢٠١١ومارس 

يومـا، واثنـان مـن الموقـوفين عـن  ١٥تراوحت مدد إيقاف الموظفين عن العمل بين خمسـة أيـام و
  .العمل أحيال للنيابة العامة

                                                            
 ..لجنةتقرير من ديوان اخلدمة املدنية، حمفوظ لدى ال ٦٨٧

 . تقرير من ديوان اخلدمة املدنية، حمفوظ لدى اللجنة ٦٨٨
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لقــانونيين فــي المجلــس، وقــد التقــت اللجنــة بكــل مــن رئــيس مجلــس النــواب وكبيــر المستشــارين ا -١٣٦٩
وأفادا أن الموظفين فصلوا من عملهم بسبب ارتكاب جـرائم تتصـل بالتعـدي علـى جاللـة الملـك 

وأشارت اللجنة في أثنـاء هـذا . حمد بن عيسى وصاحب السمو رئيس الوزراء و حكومة البحرين
والـــذي أعلـــن فيـــه العفـــو عـــن  ٢٠١١أغســـطس  ٢٨االجتمـــاع إلـــى خطـــاب جاللـــة الملـــك فـــي 

فـــراد الـــذين أخطـــأوا فـــي حقـــه وفـــي حـــق المملكـــة والحكومـــة، وحـــث علـــى إعـــادة المـــوظفين األ
وقد رد رئيس مجلس النواب أنه سُيعاد النظر في قرارات اإلقالـة، ووعـد . المفصولين إلى عملهم

ولكنه لم يقدم أي رد، وعندما تابعت اللجنـة األمـر، . بإفادة اللجنة خالل أسبوع بآخر التطورات
أن مجلــس المراجعــة الــذي تــم إنشــاؤه أكــد ِصــحة قــرارات الفصــل، وأن علــى المــوظفين أبُلغــت بــ

  .الُمتضررين أن يطعنوا في تلك القرارات أمام المحكمة اإلدارية

  وزارة التربية والتعليم
موظفا تم إيقافهم عن العمل فـي  ٩٧شخصا مفصوال من العمل و ٨٧تلقت اللجنة شكاوى من  -١٣٧٠

 .وزارة التربية والتعليم

وقــــد قــــدمت جمعيــــة المعلمــــين البحرينيــــة تقريــــًرا إلــــى اللجنــــة ادعــــت فيــــه أنــــه عقــــب إضــــرابات  -١٣٧١
، وكـــذلك المظـــاهرات ٢٠١١مـــارس  ٢٤إلـــى  ١٤فبرايـــر، ومـــن  ٢٤إلـــى  ٢٠المدرســـين مـــن 

الالحقـــة التـــي نظمتهـــا جمعيـــة المعلمـــين البحرينيـــة خـــارج ســـاعات عمـــل المـــدارس، بـــدأت وزارة 
 .بفصل مدرسين أو وقفهم عن العملالتربية والتعليم االنتقام 

ومـــن ضـــمن المـــوظفين الـــذين شـــملتهم تلـــك القـــرارات إحـــدى النقابيـــات فـــي جمعيـــة المعلمـــين  -١٣٧٢
 ٢٨البحرينية حيث ألقى رجال يرتدون مالبس عسكرية ومدنية القبض عليها في مسكنها بتاريخ 

دوهــا إلــى إدارة ، وقالــت إنهــم وضــعوا عصــابة علــى عينيهــا وكبلــوا ايــديها ثــم اقتا٢٠١١مــارس 
ثـــم تـــم اقتيادهــا إلـــى مركـــز . التحقيقــات الجنائيـــة حيــث تعرضـــت لمختلـــف ألــوان ســـوء المعاملــة

وادعـت الشـاهدة . احتجاز مدينة عيسى، حيث تعرضت لمزيد من سوء المعاملة علـى حـد قولهـا
أنها ظلت معصوبة العينين لعدة ساعات ووضعت في حبس انفـرادي ولـم يسـمح لهـا بالصـالة أو 

وذكرت الشاهدة أيضا أنها وجهت لها تعليقات غير الئقـة عـن الطائفـة الشـيعية التـي . الغتسالبا
ـــأفراد أســـرتها ـــم يســـمح لهـــا باالتصـــال بمحاميهـــا أو ب ـــذكر أن هـــذة . تنتمـــي إليهـــا، ول وجـــدير بال

 الشاهدة كانت وزارة التربية والتعليم قد اتهمتها بتنظيم إضرابات بالمخالفة للقانون وفصـلتها مـن
 .العمل لهذا السبب

ــة  -١٣٧٣ وقــد ذكــر شــهود آخــرون أنهــم فصــلوا مــن عملهــم ألنهــم حضــروا المظــاهرات أمــام وزارة التربي
وحاولت شاهدة رفع شكوى إلى ديـوان الخدمـة المدنيـة بشـأن فصـلها مـن . والتعليم أو المدارس

مـن "صـلها صـدر الخدمة، ولكن ديوان الخدمة المدنيـة ووزارة التربيـة والتعلـيم أخبراهـا بـأن أمـر ف
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وتـــم اســـتدعاء شـــاهدة أخـــرى لتســـتجوبها وزارة التربيـــة والتعلـــيم ولكنهـــا رفضـــت ". جهـــات عليـــا
وذكـرت الشـاهدة أنهـا . المثول للتحقيق، وإن كانت قد نفت أنها شاركت في أية أنشـطة سياسـية

فصلت من عملها بعد قليـل مـن رفضـها ألنهـا حصـلت علـى إجـازة مرضـية لمـدة يـومين رغـم أنهـا 
 .دمت تقريًرا طبًيا يوضح سبب غيابها عن العملق

. )٦٨٩(وقــد زودت وزارة التربيــة والتعلــيم اللجنــة بنســخ مــن اإلخطــارات التــي وجهتهــا لموظفيهــا  -١٣٧٤
أربعة استدعاءات لمـوظفين بـالمثول أمـام لجنـة تحقيـق؛ وثالثـة : تضمنت هذه اإلخطارات ما يلي

ة؛ وإنـذار بسـبب تغيـب بـدون إذن؛ وثالثـة استدعاءات لموظفين بحضور جلسة أمـام لجنـة تأديبيـ
 .إخطارات بوقف موظفين عن العمل إلى أن ينتهي التحقيق؛ وإخطاران بالفصل من العمل

موظفـا فصـلوا مـن عملهـم  ٤٤كما قدم ديوان الخدمة المدنية نسـًخا مـن رسـائل أصـدرتها لعددــ  -١٣٧٥
الــدعوة : للفصــل مــن العمــلحــددت الرســائل األســباب التاليــة . )٦٩٠( فــي وزارة التربيــة والتعلــيم

إلضرابات؛ المشاركة في اعتصامات أو مظاهرات أمام المدارس؛ تشجيع القصـر علـى المشـاركة 
وباإلضـافة إلـى ذلـك، جــاء فـي سـبع مــن . فـي المظـاهرات؛ حمـل شــعارات تسـيئ إلـى المســئولين

ــ ــة أن الموظــف كــان يفصــل مــن عملــه ألن ه لــم رســائل الفصــل التــي قــدمها ديــوان الخدمــة المدني
  .يعاقب الطلبة الذين لم يحضروا فصول الدراسة في أثناء المظاهرات

  وزارة الصحة
شخصـا  ١٥٤شخًصـا ادعـوا أنهـم فصـلوا مـن العمـل بصـورة تعسـفية و ٦٠جمعت اللجنة أقوال  -١٣٧٦

ادعـى موظفـو وزارة الصـحة أنهـم تعرضـوا للتمييـز . ادعوا أنهم أوقفوا عن العمل في وزارة الصـحة
ب انتمـــائهم الشـــيعي وبســـبب تأييـــدهم أو مشـــاركتهم فـــي إضـــرابات العـــاملين فـــي المعاملـــة بســـب

ذكر الموظفون أيضا أنهم احتجـزوا فـي مقـار . ٢٠١١والمظاهرات خالل أحداث فبراير ومارس 
  .العمل وأن ضباط أمن استجوبوهم وأهانوهم

اجمـت مبنـى وقد ذكر شاهد يعمل في إدارة الموارد البشـرية فـي وزارة الصـحة أن قـوات األمـن ه -١٣٧٧
وكــان الشــاهد محتجــزا فــي غرفــة حيــث أهانــه ضــباط أمــن . ٢٠١١إبريــل  ١٨وزارة الصــحة فــي 

ورفضوا إعالمه بسـبب احتجـازه، ثـم نقلـوه إلـى مركـز شـرطة النعـيم حيـث أكـره علـى توقيـع أوراق 
وذكر الشاهد أنه سئل عن مشـاركته فـي المظـاهرات واألحـداث فـي مجمـع السـلمانية . لم يقرأها

                                                            
 .تقرير من وزارة الرتبية والتعليم، حمفوظ لدى اللجنة ٦٨٩

  .تقرير من ديوان اخلدمة املدنية، حمفوظ لدى اللجنة ٦٩٠
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مـايو، تلقـى الشـاهد رسـالة مـن وزارة الصـحة إلبالغـه بوقفـه عـن  ٢وفـي . ، وسئل عـن راتبـهالطبي
  .العمل لمدة ثالثة أشهر بسبب المشاركة في تجمع غير قانوني والتآمر على الحكومة

. كمـا ادعـى موظفــون آخـرون أن مســئولين فـي وزارة الصــحة اسـتجوبوهم بشــأن آرائهـم السياســية -١٣٧٨
ذكـر شـهود أيضـا . عن مشاركتهم فـي المظـاهرات وعـن آرائهـم السياسـيةوذكر شهود أنهم سئلوا 

أن أسئلة وجهت لهم في محاولـة لتأسـيس اتهـام جنـائي ضـد زمـالء لهـم ربمـا يكونـون قـد شـاركوا 
  .في المظاهرات

وادعــى موظفــون أن التــدابير التأديبيــة التــي اتخــذتها ضــدهم وزارة الصــحة ال تتفــق مــع قــانون الخدمــة  -١٣٧٩
وذكــر شــهود أنهــم اســتلموا إنــذارات مكتوبــة دون أن يســتلموا قبــل . ٢٠١٠لســنة  ٤٨ المدنيــة رقــم

ولـيس (ذلك إخطـارا بـأنهم رهـن التحقيـق وأنهـم فصـلوا مـن عملهـم بسـبب غيـابهم خمسـة أيـام متواليـة 
بـدال مـن (يومـا متقطعـة  ٢٠أو ) يوما متوالية كما يشترط القانون لفصل الموظف لتغيبه عن العمـل ١٥
وادعـى بعـض المـوظفين أيضـا أنهـم فصـلوا مـن ). متقطعة كشرط لفصـل الموظـف العـام قانونـايوما  ٣٠

العمل بسبب تصرفات في الماضي كان يعلم بها الرؤساء في العمل منـذ أكثـر مـن ثالثـة أشـهر، وذلـك 
  .٢٠١٠لسنة  ٤٨من قانون الخدمة المدنية رقم  ٢٢بالمخالفة للمادة 

  وزارة الداخلية
مـنهم أنهـم فصـلوا مـن  ٨٨ادعـى . موظًفـا أو موظًفـا سـابًقا فـي وزارة الداخليـة ٩٤قابلت اللجنة  -١٣٨٠

وتلقــت اللجنــة أيضــا معلومــات تفيــد أن . العمــل وأن ســتة أوقفــوا عــن العمــل فــي وزارة الداخليــة
مــن مــوظفي وزارة الداخليــة قــبض علــيهم لتغيــبهم عــن العمــل أو رفضــهم تنفيــذ أوامــر مــن  ١١٠

ــــاء . ٢٠١١يــــر ومــــارس رؤســــائهم خــــالل أحــــداث فبرا وقــــال هــــؤالء الشــــهود أنهــــم تعرضــــوا أثن
وادعــى تســعة عشــر مــن هــؤالء . احتجــازهم لتعليقــات ســاخرة علــى عــائالتهم وطــائفتهم الشــيعية

الشــهود أيضــا أنهــم تعرضــوا لمختلــف أشــكال ســوء المعاملــة، بمــا فــي ذلــك التعــذيب والمعاملــة 
  .)٦٩١( القاسية و الالإنسانية و المهينة

الشـــهود أنـــه كـــان يعمـــل ضـــابط شـــرطة فـــي وزارة الداخليـــة، ولكنـــه فصـــل مـــن عملـــه وذكـــر أحـــد  -١٣٨١
لالدعـــاء بأنـــه شـــارك فـــي مظـــاهرات غيـــر مصـــرح بهـــا وانضـــمامه إلـــى بعـــض األحـــزاب السياســـية 

وألقــي القــبض أيضــا علــى الشــاهد وحكــم . المعارضــة، واالشــتراك فــي محاولــة لإلطاحــة بالحكومــة
  . ادا إلى هذه االدعاءاتعليه بالسجن لمدة أربع سنوات استن

                                                            
  .راجع املبحث الرابع من الفصل اخلامس اخلاص مبعاملة املوقوفني ٦٩١
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٤٢٨
 

والســبب الغالــب لفصــل أفــراد الشــرطة مــن العمــل كــان هــو تأييــد أو المشــاركة فــي االحتجاجــات  -١٣٨٢
ووجهـت اتهامـات لـبعض المـوظفين بالمشـاركة . والمظاهرات فـي دوار مجلـس التعـاون الخليجـي

 كمــا فصــل آخــرون مــن العمــل بســبب تغيــبهم عــن. فــي االحتجاجــات وهــم بمالبســهم الرســمية
وذكـــر شـــاهد يعمـــل ضـــابطا فـــي وزارة الداخليـــة أنـــه اعتقـــل وهـــو فـــي طريقـــه إلـــى مجمـــع . العمـــل

. السلمانية الطبـي حيـث كـان كـان ضـباط آخـرون يفتشـون فـي هاتفـه ويستعرضـون رسـائله النصـية
ذكــر الشــاهد أن يديــه كانتــا مكبلتــين وأنــه أرســل إلــى مركــز شــرطة النعــيم حيــث تعــرض للتعــذيب 

اعتــراف لــم يقــرأه، ثــم أرســل إلــى مركــز احتجــاز القلعــة حيــث جــرى اســتجوابه وأكــره علــى توقيــع 
ذكــر الشــاهد أنــه . ُمجــددًا، وأكــره علــى المكــوث واقفــا لفتــرات طويلــة وتعــرض إلســاءات شــفهية

وحكـم عليـه بـالحبس لمـدة ثـالث سـنوات وفصـل . أكره أيضا على تقديم شهادة زور ضد زمالئه
  .من الخدمة في وزارة الداخلية

  ارة الشئون البلدية والتخطيط العمرانيوز
موظًفـا أوقفـوا عـن العمـل فـي وزارة  ٤٣موظًفا فصلوا من العمل و  ٤٨تلقت اللجنة إفادات من  -١٣٨٣

وقد ادعى الموظفون أن قرارات الفصل والوقـف عـن العمـل . الشئون البلدية والتخطيط العمراني
بلديـة والتخطـيط العمرانـي إلـى الـدوار صدرت بعد أن شاركوا في مسيرة من مبنى وزارة الشئون ال

  .للدعوة إلى تكوين نقابة ٢٠١١فبراير  ٢٤في 

وقــــال موظــــف يعمــــل فــــي وزارة الشــــئون البلديــــة والتخطــــيط العمرانــــي أن لجنتــــي تحقيــــق قامتــــا  -١٣٨٤
ـــوان . باســـتجوابه ـــى وأجـــرى دي ـــة األول ـــة والتخطـــيط العمرانـــي المقابل أجـــرت وزارة الشـــئون البلدي

ذكـــر الشـــاهد أنـــه اتهـــم بتنظـــيم احتجاجـــات غيـــر مـــرخص بهـــا . قابلـــة الثانيـــةالخدمـــة المدنيـــة الم
ورغم نفي الشاهد لهذه االتهامات، إال أن وزارة الشـئون البلديـة . والدعوة إليها والتحريض عليها

جــاء فــي اإلخطــار . والتخطــيط العمرانــي أخطرتــه بوقفــه عــن العمــل ثــم الفصــل مــن العمــل الحقــا
سـوء السـلوك "المدنية للشاهد أنه يوصي بالفصل مـن الخدمـة بسـبب  الذي وجهه ديوان الخدمة

  ".داخل وخارج مكان العمل؛ وتنظيم احتجاجات والدعوة إليها والتحريض عليها

موظًفــا فصــلوا مــن  ٩٩حصــلت اللجنــة علــى معلومــات مــن ديــوان الخدمــة المدنيــة تفيــد أن عــدد  -١٣٨٥
كمــــا تلقــــت اللجنــــة نســــًخا مــــن . )٦٩٢( العمــــل فــــي وزارة الشــــئون البلديــــة والتخطــــيط العمرانــــي

موظفــا جـاء فيهـا أنهــم فصـلوا مــن العمـل بســبب  ٤٥إخطـارات الفصـل مــن العمـل بالنســبة لــعدد 
  ".سوء السلوك داخل أو خارج العمل"قيامهم بتنظيم تجمعات أو إضرابات للعمال أو بسبب 

                                                            
  .، حمفوظ لدى اللجنةتقرير من ديوان اخلدمة املدنية ٦٩٢
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  العاملون في القطاع الخاص
وقـف عـن العمــل المـدعى بهمـا مــن قبـل مــوظفين كانـت األسـباب الغالبــة للفصـل مـن العمــل أو ال -١٣٨٦

  .المشاركة في مظاهرات) ب(التغيب عن العمل؛ ) أ: (في القطاع الخاص

وقـد تركـزت األســئلة التـي وجهــت للمـوظفين الــذين خضـعوا لتحقيقــات قبـل إنهــاء خـدمتهم حــول  -١٣٨٧
ة فبرايــر قــال موظفــون فــي إجــازة ســنوية إنهــم ســئلوا لمــاذا اختــاروا فتــر . ســبب تغيــبهم عــن العمــل

أو /وســئل الموظفــون أيضــا عــن مشــاركتهم فــي المظــاهرات و. ومــارس لطلــب إجــازاتهم الســنوية
أو إضـرابات العمـال، ومـا إذا كـانوا /إضرابات العمـال ومـا إذا كـانوا قـد شـاركوا فـي المظـاهرات و

  .قد شاركوا في المظاهرات في الدوار، وعن والئهم لنظام الحكم

ظفي القطــاع الخــاص أن صــورا فوتوغرافيــة عرضــت علــيهم تظهــر وقــد ذكــر قرابــة عشــرة مــن مــو  -١٣٨٨
تهديدًا بإحالة قضاياهم إلى النيابة  )٦٩٤(موظًفا على األقل ٣٧وتلقى . )٦٩٣( صلتهم بالمظاهرات

وتلقت اللجنة أيضـا تقـارير عـن أن شـركات أخطـرت مـوظفين بفصـلهم مـن العمـل برسـائل . العامة
وعلــم بعــض المــوظفين بفصــلهم مــن العمــل . )٦٩٧(اأو هاتفيــ )٦٩٦(أو بــإبالغهم شــفهيا )٦٩٥(نصــية

وذكــر موظفــون أيضــا أنهــم أخبــروا . )٦٩٨( عنــدما ذهبــوا إلــى العمــل ومنعــوا مــن دخــول مقــر العمــل
  . )٦٩٩( بأنهم إذا لم يقدموا استقالتهم سيحالون للتحقيق ثم يتم فصلهم من العمل

  
    وزارة العمل والعاملون في القطاع الخاص

. ة العمــل مــرتين لمناقشــة حــاالت فصــل ووقــف مــوظفي القطــاع الخــاصاجتمعــت اللجنــة مــع وزار  -١٣٨٩
، أكــد وزيــر العمــل أن قــرارات ٢٠١١أغســطس  ١٧وفــي االجتمــاع األول مــع وزارة العمــل فــي 

فصــل المــوظفين قانونيــة وأن أي فصــل غيــر قــانوني للمــوظفين تــم تصــحيحه بإعــادة المفصــولين 
وزارة عملت على أن يتم مراجعـة كـل حالـة فصـل وذكر الوزير أيضا أن ال. المضرورين إلى عملهم

                                                            
  .طريان اخلليج وبابكو وأسري: مشلت هذه االدعاءات الشركات التالية ٦٩٣

 .أسري وألبا وطريان اخلليج: مشلت هذه االدعاءات الشركات التالية ٦٩٤

 .بتلكو واليا هاوس وطريان اخلليج: مشلت هذه االدعاءات الشركات التالية ٦٩٥

طـــريان اخللـــيج وأســـري وشـــركة املهـــد لألمـــن والســـالمة وألبـــا واملدرســـة اهلنديـــة وشـــركة البحـــرين للزجـــاج الليفـــي وشـــركة الريـــاح  :مشلـــت هـــذه االدعـــاءات الشـــركات التاليـــة ٦٩٦
 .للسيارات وشركة ألرت تيون البحرين

 .عنألبا وحبرين ليمو وباناجاز وطريان اخلليج وبابكو وبتلكو وصحيفة البالد والظا: مشلت هذه االدعاءات الشركات التالية ٦٩٧

 .وألبا APMحمطات : مشلت هذه االدعاءات الشركات التالية ٦٩٨

 .طريان اخلليج وأسري وألبا وصحيفة األحد واحتاد البحرين لرفع األثقال: مشلت هذه االدعاءات الشركات التالية ٦٩٩
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٤٣٠
 

ولكــن فــي الوقــت نفســه، أفــادت وزارة العمــل بــأن المــوظفين الــذين . مــن العمــل مــن ِقبــل ُمحــامي
وأوضـحت الـوزارة أن دورهـا فـي المسـألة . شاركوا في المظاهرات عمدوا إلى هدم اقتصـاد الـبالد

وذكرت أنهـا سـتبحث االقتراحـات التـي هو دور وسيط بين أرباب العمل والموظفين المفصولين، 
  .تقدمت بها اللجنة لتأسيس لجان للمراجعة، وصناديق تعويض للموظفين المضرورين

موظفـا فـي القطـاع الخـاص  ٢٤٦٤وفقا لتقرير متابعة قدمتـه وزارة العمـل، تـم فصـل مـا مجموعـه  -١٣٩٠
ألبـا : ن كما يليكان توزيع الموظفين المفصولي. )٧٠٠( ٢٠١١فيما يتعلق بأحداث فبراير ومارس 

ــــابكو ) ٥١٤( ــــيج )٢٥٤( APM؛ )٣١٢(؛ ب ــــران الخل ــــاس )١٧٢(؛ بتلكــــو )٢١٩(؛ طي ؛ ب
  ).٧٤٣(؛ شركات أخرى )٢٩(؛ جارمكو )٦٤(؛ أسري )٦٨(؛ باناجاز )٨٧(

موظًفــا إلــى أعمــالهم بعــد إبــالغ وزارة العمــل بالفصــل،  ٨٢٠ومــن ضــمن المــوظفين المفصــولين، عــاد  -١٣٩١
خـــرى؛ أو تقاعـــدوا أو حصـــلوا علـــى تعويضـــات ماليـــة مـــن رب العمـــل، فـــي أمـــاكن أ ١٧٦وتـــم تعيـــين 

كمــا . موظًفــا لــم يتقــدموا بشــكاوى إلــى وزارة العمــل ٢٩٠موظًفــا، وهنــاك  ٨٨وعــرض التعــويض علــى 
 ٥١، وتـم رفـض عـودة ٢٠١١موظًفا فصلوا ألسباب ال تتعلـق بأحـداث فبرايـر ومـارس  ٢٢٣تقرر أن 

موظفــا بعــد إصــدار شــهادة حســن ســير وســلوك،  ٢٨رى تعيــين موظًفــا إلــى عملهــم، وأعــادت مرافــق أخــ
موظًفــا ال  ٦٨٦وقــد ذكــرت وزارة العمــل أيضــاً أن هنــاك عــدد . وســبعة وظفــتهم شــركات لــم تعــد تعمــل

فصـلوا  ٩٣يزالون يعتبرون مفصولين بصـورة غيـر قانونيـة ولكـنهم لـم يعـادوا بعـد إلـى العمـل، وأن عـدد 
موظًفـا فـي شـركة طيـران  ٣٦مـن بيـنهم (لعمـل رفضـوا إعـادتهم للعمـل بالمخالفة للقانون إال أن أرباب ا

  ).موظًفا من شركات أخرى ٥٧الخليج و
وقــد أفــادت وزارة العمــل أيضــا أن إضــرابات العمــال التــي نظمهــا االتحــاد العــام لنقابــات عمــال  -١٣٩٢

كمــا . البحــرين غيــر قانونيــة ألنهــا دعــت إلــى تحقيــق مطالــب سياســية وال تتعلــق بالقضــايا العماليــة
" المرافـق الحيويـة"ادعت وزارة العمل أن إضرابات العمال غير قانونية ألنها شملت مـوظفين فـي 

وأشـارت وزارة العمـل . يمتنع عليهم قانونـًا المشـاركة فـي أيـة إضـرابات بموجـب القـانون البحرينـي
  .يقررها رئيس مجلس الوزراء" المرافق الحيوية"إلى أن 

  البحرين االتحاد العام لنقابات عمال
ادعى االتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الموظفين قد فصلوا من العمل انتقاما لمشـاركتهم  -١٣٩٣

والمــادة األولــى مــن  ٢٠٠٢لســنة  ٣٣فــي إضــرابات العمــال، بالمخالفــة للمرســوم بقــانون رقــم 
  .٢٠٠٦لسنة  ٥٧المرسوم بقانون رقم 

                                                            
  .٢٠١١أكتوبر  ٣٠تقرير من وزارة العمل، يف  ٧٠٠
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فصل المسئولين النقابيين بدأ بعد أن نشـرت كما ادعى االتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن  -١٣٩٤
وسائل اإلعالم صورا فوتوغرافية لهـم تظهـر مشـاركتهم فـي المظـاهرات واتهمـتهم بـأنهم مشـتركون 

ووفقا لما قاله االتحـاد العـام لنقابـات عمـال البحـرين، . في مؤامرة أجنبية لإلضرار باقتصاد البالد
تخـــاذ إجـــراءات قانونيـــة ضـــدهم مـــن قبـــل شـــركات تعـــرض المســـئولون النقـــابيون أيضـــا للتهديـــد با

تمتلكهــا حكومــة البحــرين إمــا بالكامــل أو تمتلــك جــزءا منهــا إذا لــم يقــدم المســئولون النقــابيون 
وعبر االتحاد العام لنقابات عمال البحرين عـن رأيـه أن هـذه التهديـدات تعتبـر تـدخال . استقالتهم

العام لنقابات عمال البحرين أيضا أن المسـئولين  وادعى االتحاد. غير قانوني في الشئون النقابية
ـــة وهـــددوا بإحـــالتهم لمحكمـــة الســـالمة  النقـــابيين وأعضـــاء النقابـــات أحيلـــوا للتحقيقـــات الجنائي

  .الوطنية وأرغموا على االستقالة من النقابات

ذكــر االتحـــاد العـــام لنقابـــات عمـــال البحـــرين أن المـــوظفين المفصـــولين منعـــوا مـــن تســـجيل حالـــة  -١٣٩٥
طالـــة لــــدى وزارة العمـــل ألن قــــوات األمــــن تتحـــرش باســــتمرار بــــالموظفين الـــذين شــــاركوا فــــي الب

وادعـى أيضـا أن االتحـاد اضـطر للتـدخل وتسـجيل . اإلضرابات عندما يحاولون تسجيل أسمائهم
  .أسماء الموظفين مباشرة لدى وزارة العمل

ا فصــلوا مــن وظــائفهم، ومــن مســئوال نقابيــ ٥٧قــدم االتحــاد العــام لنقابــات عمــال البحــرين أســماء  -١٣٩٦
عضـوا آخـر  ١٧٥كما قدم أسـماء . شخصا يمثلون القيادات النقابية ٢١٦من % ٢٦ضمنهم 

  . في النقابات فصلوا من وظائفهم ألسباب تتعلق باإلضرابات

، ٢٠١١أغسـطس  ١٨في اجتماع عقدته اللجنة مـع االتحـاد العـام لنقابـات عمـال البحـرين فـي  -١٣٩٧
رغم دعـوة سـمو رئـيس الـوزراء إلـى إعـادة العـاملين الـذين فصـلوا تعسـفيا ذكر ممثلو النقابات أنه 

إلى عملهم ورغم ما ذكرته وسائل اإلعالم من إعادتهم إلى العمـل، فـإن الشـركات لـم تسـتمر فـي 
وادعـى ممثلـون نقـابيون أيضـا أن عـددا مـن العـاملين الـذين أعلنـت وزارة العمـل . هذه اإلجراءات

مل هم في واقع األمر عاملون جدد تم تعيينهم وليسوا عـاملين سـبق وشركات خاصة إعادتهم للع
  .فصلهم من وظائفهم

  تأثيرات األحداث على الشركات والمشروعات البحرينية
ــة بممثلــين ألكثــر مــن  -١٣٩٨ ــة فــي  ٤٠التقــت اللجن ذكــر أصــحاب . ٢٠١١ســبتمبر ٢٩شــركة بحريني

رت سـلبا علـى مشـروعاتهم، أثـ ٢٠١١المشروعات خالل هـذا اللقـاء أن أحـداث فبرايـر ومـارس 
  .وأن هذه التأثيرات السلبية منعتهم من إعادة تعيين الموظفين الذين تغيبوا في أثناء األحداث



 إنھاء خدمة الموظفين
 

٤٣٢
 

 ٢٠١١وقــدمت غرفــة تجــارة البحــرين تقريــرا إلــى اللجنــة يتعلــق بتــأثيرات أحــداث فبرايــر ومــارس  -١٣٩٩
باألحـداث، وكـان قطـاع جاء في التقريـر أن عـدة قطاعـات اقتصـادية تـأثرت سـلبا . على االقتصاد

وادعت عدة شركات أنهـا لـم تـتمكن . )٧٠١( اإلنشاءات والقطاع الصناعي أكثر القطاعات تضررا
 ٨٣٥كمـا ذكـر التقريـر أن . من إعادة تعيين الموظفين المفصولين نتيجـة هـذه التـأثيرات السـلبية

هـــا نتيجـــة شـــركة طلبـــت المســـاعدة مـــن غرفـــة تجـــارة البحـــرين نظـــرا إلـــى الصـــعوبات التـــي تواجه
  .لألحداث

مــن الشــركات ذكــرت أن % ٩٧وأســفر اســتطالع قامــت بــه غرفــة تجــارة البحــرين عــن أن نســبة  -١٤٠٠
% ٨٤,٦وتحـدثت مـا نسـبته . كان لهـا أثـر سـلبي علـى األعمـال  ٢٠١١أحداث فبراير ومارس 

فقـــط عــدم تعرضـــها % ٤,٣مــن الشــركات عـــن انخفــاض فــي إيراداتهـــا، بينمــا قـــررت مــا نســبته 
ومـــن ضــمن الشــركات التـــي . مــن الشــركات زيـــادة فــي إيراداتهــا% ٤,٣نســـبة  لخســارة وقــررت

منهـا أنهـا تغلبـت علـى التـأثيرات السـلبية، % ٣٦أكدت تعرضها لتأثير سـلبي، ذكـرت مـا نسـبته 
وباإلضـافة إلــى ذلـك، ذكــرت مــا . منهــا أنهـا ال تــزال تتعـرض للخســارة% ٢١بينمـا ذكــرت نسـبة 

ـــا لمشـــروعاتها نتيجـــة التـــأثيرات الســـلبية  مـــن الشـــركات أنهـــا تتلقـــى% ٩٠نســـبته  دعًمـــا حكومًي
  .لألحداث

5.6
7.4

22.2

22.8

28.4

13.6

في اإليرادات االنخفاضنسبة 

Less than 10 %

11-25% 

26-50%

51-75%

76-100%

Not Available

  
من الشركات أن رواتب موظفيها بقيت بـدون % ٤٦,٣وفيما يتعلق بالتوظيف، ذكرت ما نسبته  -١٤٠١

وعـالوة علـى . مـن الشـركات أنـه تـم خفـض رواتـب موظفيهـا% ٢٧,٨تغيير، بينمـا ذكـرت نسـبة 
مــن الشــركات توظــف نفــس العــدد مــن % ٣٤,٦جــارة البحــرين أن نســبة ذلــك، ذكــرت غرفــة ت

  .من الشركات عدد العاملين% ٤٢,٦العاملين، بينما خفضت نسبة 

                                                            
  .٢٠١١أغسطس  ١٨تقرير من غرفة جتارة البحرين،  ٧٠١
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٤٣٣
 

، )نتيجــة إنهــاء الخدمــة أو االســتقالة(وفيمــا يتعلــق بتــأثيرات نقــص عــدد العــاملين علــى الشــركات  -١٤٠٢
أن األعمـال % ٢٢بة من الشركات أن األعمال توقفت جزئًيا، وذكرت نسـ% ٤٥ذكرت نسبة 

  .)٧٠٢(استمرار األعمال على النحو المعتاد% ١٥توقفت تماًما، بينما قررت نسبة 

  )ألبا(شركة ألمنيوم البحرين 
ولقــد . موظفــا فــي شــركة ألمنيــوم البحــرين فصــلوا مــن عملهــم ٢٢٨اطلعــت اللجنــة علــى أقــوال  -١٤٠٣

مـــن القـــوة % ١٤ موظفـــا يمثلـــون ٣٩٩ادعـــوا فـــي تقريـــر لهـــم أن الشـــركة فصـــلت مـــا مجموعـــه 
موظفـا مفصـوال، أعيـد سـتة فقـط إلـى العمـل  ٣٩٩ذكـر العـاملون أن مـن ضـمن . العاملة بالشـركة

 ٣١خالل األسبوع األول من إجراءات الفصل، وأن خمسين موظفا آخر أعيـدوا إلـى العمـل فـي 
وادعـــى الموظفـــون أن المـــوظفين الـــذي عــــادوا إلـــى العمـــل طلـــب مـــنهم توقيــــع . ٢٠١١يوليـــو 
  .تمستندا

) ألبـا(موظفا فصلوا من العمل في شـركة  ٥١٤طبقا لتقرير قدمته وزارة العمل إلى اللجنة، سجل  -١٤٠٤
 ٢٠٤موظفـا، أعيـد  ٥١٤ومن ضـمن هـؤالء الــ . أسماءهم كعاطلين عن العمل لدى وزارة العمل

 ٢٤٧وباإلضـافة إلـى ذلـك، قـررت وزارة العمـل أن . ٢٠١١سـبتمبر  ١٤إلى العمل حتى تاريخ 
 ١٢كما ذكر التقريـر أن . موظفا مفصوال ال يزالون مفصولين بصورة غير قانونية ٥١٤من ضمن 

لــم يرفعــوا شــكاوى، وأن  ٤٩موظفــا مفصــوال إمــا تقاعــدوا أو حصــلوا علــى وظــائف أخــرى، وأن 
  .)٧٠٣( وزارة العمل خلصت إلى أن حالتي فصل تتفقان مع القانون

إعالمه بسبب الفصل، وأنه لـم يسـتلم كامـل فصلته بدون ) ألبا(وقد ادعى أحد الشهود أن شركة  -١٤٠٥
ألنه خشي  ٢٠١١مارس  ٢١و ٢٠وذكر الشاهد أنه تغيب عن العمل يومي . مستحقاته المالية

وذكر أيضا أنه استمر في العمل إلى أن وجـه . مارس ٢٢على سالمته، ولكنه عاد إلى العمل في 
إنه على الـرغم مـن أنـه عمـل يـوم  وقال الشاهد أيضا. إبريل ١١إليه إخطار بفصله من العمل في 

وأضاف الشـاهد . إبريل، لم يدفع له أجره عن هذا اليوم وال عن يومي إجازة لم يستخدمهما ١٠
أنه لم يستلم قبل فصله أي إنذار وال أي إخطار بتوقيع جزاء تأديبي عليه لتغيبه عن العمـل لمـدة 

                                                            
مــن الشـركات الـيت مشلهــا االسـتطالع مل تقـدم معلومــات بالنسـبة هلـذا اجلــزء % ١٨وجتــدر اإلشـارة إىل أن نسـبة . ٢٠١١أغسـطس  ١٨قريـر مـن غرفـة جتــارة البحـرين، ت ٧٠٢

  . من االستطالع

وجــدوا وظــائف أو تقاعــدوا أو  ١١ا إل العمــل، أعيــدو  ٢٠٤): ألبــا(، قــدمت وزارة العمــل تقريــر متابعــة جــاء فيــه مــا يلــي فيمــا يتعلــق مبــوظفي ٢٠١١أكتــوبر  ٣٠يف  ٧٠٣
ورغـم أن حصـيلة هـذه األرقـام . بقـوا مفصـولني بصـورة غـري قانونيـة ١٧٢مل يرفعوا شـكاوى إىل وزارة العمـل؛ و ٣٩عرضت عليهم تعويضات؛ و ٨٨منحوا تعويضات مالية؛ و

ال تســتطيع اللجنــة أن تقــوم بأيــة تكهنــات عــن اخنفــاض عــدد . مجــاال مــع مــا أبلــغ ســابقافتفاصــيل األعــداد ال تتفــق إ –جممــوع عــدد املــوظفني الــذين أبلــغ بفصــلهم  – ٥١٤
م مل يرفعـوا شـكاوى، وال عـن املــوظفني الـ ذين قالـت وزارة العمـل آنفــا أن املـوظفني الـذين أبلـغ حبصـوهلم علــى عمـل آخـر أو تقاعـدوا، واخنفــاض عـدد املـوظفني الـذين أبلـغ بــأ

  .اسم أي منهما يف تقريرها األخريفصلهما كان قانونيا ومل يرد 
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٤٣٤
 

تحقيــق ســوى بعــد ثالثــة أشــهر مــن بفــتح ) ألبــا(ولــم يســتلم الشــاهد أي إخطــار مــن شــركة . يــومين
  .فصله

مــوظفين فقــط مــازالوا  ٢٠٣قــالوا إن ) ألبــا(نــوفمبر، التقــت اللجنــة بممثلــين لشــركة  ٣وفــي يــوم  -١٤٠٦
  .مفصولين، ولكنهم يعملون مع وزارة العمل على تشكيل لجنة مراجعة لتناول حاالت الفصل

  )أسري(الشركة العربية لبناء وإصالح السفن 
خـــدمات بحريـــة فـــي شـــكل إصـــالح ســـفن ) أســـري(يـــة لبنـــاء وإصـــالح الســـفن تقـــدم الشـــركة العرب -١٤٠٧

وقد تلقـت اللجنـة إفـادات مـن ثمانيـة مـوظفين . ١٩٧٧وتحويلها الستخدامات جديدة منذ سنة 
ووفقــا لتقريــر قدمتــه وزارة العمــل، تــم ). أســري(مفصــولين وثالثــة موقــوفين عــن العمــل فــي شــركة 

ومـن . ٢٠١١سـباب تـرتبط بأحـداث فبرايـر ومـارس موظفـا مـن الشـركة أل ٦٤فصل ما مجموعـه 
موظفـا إلـى العمـل، والتحـق أحـدهم بعمـل آخـر، وسـتة لـم يرفعـوا شـكاوى إلـى  ١٥ضمنهم أعيد 

فصـلوا  ٤١وزارة العمل، ووجـد أن حالـة فصـل واحـدة ال صـلة لهـا بأحـداث فبرايـر ومـارس، وأن 
  . )٧٠٤( بعد إلى العمل) أسري(بصورة غير قانونية ولم تعيدهم شركة 

ادعـــى . ، فصــلت الشـــركة المــوظفين بـــدون إخطــار ســـابق أو تحقيــق)أســـري(ووفقــا لنقابـــة شــركة  -١٤٠٨
ممثلون للنقابة أن الرئيس التنفيذي للشركة أبلغهم بـأن حـاالت فصـل أعضـاء النقابـة قامـت علـى 

  ".من جهات عليا"أساس أوامر صدرت 

ى االســـتقالة بعـــد تهديـــدات وقـــد ادعـــى ممثلـــو النقابـــة أيضـــا أن عـــددا مـــن المـــوظفين أرغـــم علـــ -١٤٠٩
وقــدمت النقابــة رســالة موجهــة إلــى . بإحــالتهم للنيابــة العامــة للتحقيــق الجنــائي معهــم واحتجــازهم

  .موظفا جاء فيها أن استقاالتهم قدمت باإلكراه ٢٩وموقعة من ) أسري(مجلس إدارة شركة 

التحـريض  التحـريض علـى اإلضـراب؛: مـا يلـي) أسـري(وشملت أسباب فصل مـوظفين مـن شـركة  -١٤١٠
السياســـي باســـتخدام شـــبكة الرســـائل اإللكترونيـــة للشـــركة؛ إنهـــاء الخدمـــة بســـبب المشـــاركة فـــي 

وادعـــت نقابـــة عمـــال شـــركة . اعتصـــام فـــي دوار مجلـــس التعـــاون الخليجـــي؛ التغيـــب عـــن العمـــل
أن جميع أعضـاء مجلـس إدارتهـا التسـعة فصـلوا مـن عملهـم لتحريضـهم مـوظفين آخـرين ) أسري(

  .وقدمت نسخا من رسائل الفصل إلى اللجنةعلى اإلضراب، 

                                                            
  .٢٠١١أكتوبر  ٣٠تقرير للجنة من وزارة العمل يف  ٧٠٤
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وقد ذكرت النقابة أن الموظفين فصـلوا لتغيـبهم عـن العمـل بغـض النظـر عـن أسـباب هـذا التغيـب  -١٤١١
خصـمت ) أسـري(وقالـت أيضـا إن شـركة . استنادًا إلى االنتمـاءات الطائفيـة والسياسـية للمـوظفين

ة التــي يحــق للمــوظفين الحصــول أيامــا مــن رواتــب المــوظفين بــدال مــن تطبيــق اإلجــازات الخاصــ
عليها أو اإلجازة المرضية إذا كان الغياب قد حدث في أثناء اإلضراب العـام حرصـا علـى سـالمة 

لمعالجــة هــذه المســـائل، ولكنهــا لـــم ) أســـري(وذكــرت النقابـــة أنهــا لجــأت إلـــى شــركة . العــاملين
 .تتمكن من الحصول على أي رد من الشركة

انتقمـــت مـــن النقابـــة بعـــدم خصـــم رســـوم العضـــوية مـــن ) اســـري( وادعـــت النقابـــة أيضـــا أن شـــركة -١٤١٢
وتأييدا لهذا االدعاء، قـدمت نسـخا مـن إيصـاالت دفـع مـن شـهري . العاملين األعضاء في النقابة

وقــدمت أيضــا نســخا مــن مراســالت . تبــين عــدم خصــم اشــتراكات األعضــاء ٢٠١١مــايو ويونيــو 
ة وبين وزارة العمل، تضمنت شـكاوى مـن هـذه ، وكذلك بين النقاب)أسري(بين النقابة وبين شركة 

 . المسألة

  : شركة بتلكو
. شــركة بتلكــو هــي شــركة لالتصــاالت الســلكية والالســلكية، ويوجــد مقرهــا الرئيســي فــي البحــرين -١٤١٣

جمعت اللجنة إفادات . من أسهمها رغم أنها شركة خاصة% ٣٥وتملك حكومة البحرين نسبة 
ــر ومــارس  عــامال فــي بتلكــو ادعــوا أنهــم فصــلوا ١١١ ــرتبط بأحــداث فبراي مــن العمــل ألســباب ت

٢٠١١. 

كـان فــي   ٢٠١١إبريـل  ٤وقـد قـال موظـف فصـل مـن العمـل فـي بتلكــو أنـه فـي وقـت فصـله فـي  -١٤١٤
وقال الشاهد إنه تلقى مكالمة هاتفية من بتلكـو تبلغـه بأنـه فصـل مـن عملـه . إجازة سنوية معتمدة
 .بالموافقة على طلبه إجازة قبل فصلهقدم الشاهد رسالة من بتلكو . ألنه تغيب عن العمل

. أغســـطس، التقـــت اللجنـــة بـــرئيس شـــركة بتلكـــو وعـــدد آخـــر مـــن المـــدراء المســـئولين ١٦وفـــي  -١٤١٥
موظفـــا ألســباب تتعلـــق  ١٧٢ذكــرت بتلكــو فـــي أثنــاء هــذا االجتمـــاع أنهــا فصـــلت مــا مجموعــه 

يجـة التغيـب وادعت بتلكو أن هؤالء الموظفين جميعـا فصـلوا نت. ٢٠١١بأحداث فبراير ومارس 
وذكـرت الشـركة ". أقحمـوا السياسـة فـي مكـان العمـل"عن العمل لمدة تجاوز عشـرة أيـام وألنهـم 

 .موظفا جديدا ليحلوا محل بعض العاملين الذين فصلتهم ٩٦أيضا أنها عينت بالفعل 

وأقرت شركة بتلكو بأنها لم توجه أي إنذار مسبق إلى الموظفين الذين لـم يـذهبوا إلـى العمـل بـل  -١٤١٦
وذكـرت بتلكـو أنـه كـان مـن الصـعب للغايـة تسـليم إنـذارت إلـى المـوظفين نظـرا . صلتهم مباشـرةف

 .إلى التهديدات األمنية التي ترتبط بأحداث فبراير ومارس
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. وقــد شــكلت وزارة العمــل لجنــة تحقيــق مســتقلة للنظــر فــي أمــر فصــل العــاملين فــي شــركة بتلكــو -١٤١٧
. ًال قد أنهيت خدمتهم بصورة غير قانونيـةموظفا مفصو  ١٧٢من ضمن  ١٠٢وقررت اللجنة أن 

 ٦٩موظفـا المسـتمر فصـلهم فـي بتلكـو والـذين سـجلت أسـماؤهم لـم يطلـب  ٧٠ومن ضمن الـ 
ووفقا لتقرير وزارة العمل، فإن شركة باتلكو . موظفا تدخل وزارة العمل، ووجد موظف عمال آخر

 . )٧٠٥( موظفا المسجلة أسماؤهم إلى العمل ١٧٢لم تعد أيا من 

ورغم موافقة شركة بتلكو خـالل اجتماعهـا مـع اللجنـة علـى تشـكيل مجلـس للنظـر والتحقيـق فـي  -١٤١٨
حاالت فصل الموظفين، لم تتلق اللجنة أية معلومات الحقة عن تنفيذ ذلك بالفعل أو أن أيا من 

 . الموظفين المفصولين قد أعيدوا إلى العمل

  شركة طيران الخليج
 .لوا من شركة طيران الخليجموظًفا فص ٩١جمعت اللجنة إفادات  -١٤١٩

ــا لمــوظفي الشــركة ٢٠١١مــارس  ١٥فــي  -١٤٢٠ ــران الخلــيج بيان ــرئيس التنفيــذي لشــركة طي ، أصــدر ال
. )٧٠٦( تنــاول مخــاوف األمــن والســالمة التــي تتعلــق بــذهاب المــوظفين إلــى عملهــم وعــودتهم منــه

. تغيـب عـن العمـلوجه البيان تعليمات إلى الموظفين بإبالغ رئيسهم في العمل إذا كانوا ينـوون ال
وأوضــح البيــان أنــه لــن تتخــذ إجــراءات تأديبيــة ضــد المــوظفين لتغيــبهم عــن العمــل إذا كــان ســبب 

 .الغياب هو خشيتهم على سالمتهم

موظفــا فصــلوا مــن  ٢١٣وقــدمت نقابــة العــاملين فــي شــركة طيــران الخلــيج تقريــرا يتضــمن أســماء  -١٤٢١
ألســباب التــي اســتندت إليهــا شــركة ادعــت النقابــة أن بعــض ا. عملهــم فــي شــركة طيــران الخلــيج

طيــران الخلــيج لفصــل هــؤالء العــاملين لــم تكــن فــي واقــع األمــر مخالفــات طبقــا للــوائح الداخليــة 
ومـع . ووفقـا للنقابـة، اسـتندت معظـم حـاالت الفصـل مـن العمـل إلـى التغيـب عـن العمـل. للشركة

الخلـيج اعتـرف فيهـا بـأن  ذلك، زودت النقابة اللجنـة برسـالة مـن الـرئيس التنفيـذي لشـركة طيـران
ــام الغيــاب ستخصــم  المــوظفين قــد ال يقــدرون علــى الــذهاب للعمــل ألســباب أمنيــة، وذكــر أن أي

كمــا ادعــت النقابــة أن حــاالت الفصــل مــن . فحســب مــن اإلجــازات التــي هــي مــن حــق المــوظفين
العمـــل تمـــت بنـــاء علـــى كـــل مـــن التمييـــز فـــي المعاملـــة ضـــد المـــوظفين بســـبب انتمـــائهم الـــديني 

 ).أي مساندة المعارضة(واالنتقام لالنتماء السياسي المالحظ للموظف ) الشيعي(

                                                            
 .٢٠١١أكتوبر  ٣٠تقرير للجنة من وزارة العمل يف  ٧٠٥

  . ٢٠١١مارس  ١٥رسالة إلكرتونية موجهة إىل اللجنة من الرئيس التنفيذي لشركة طريان اخلليج يف  ٧٠٦
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، دخــل ٢٠١١مــارس  ٣١و  ٢٨وقــد ادعــت نقابــة العــاملين فــي شــركة طيــران الخلــيج أنــه فــي  -١٤٢٢
ضباط أمن حكوميون وأفراد ملثمون بمالبس مدنية مقر شركة طيران الخليج وتعرضـوا للمـوظفين 

بتفتيشــــهم ذاتيــــاً وتفتــــيش مكــــاتبهم وأجهــــزة الكمبيــــوتر وهــــواتفهم الشــــيعة واســــتجوبوهم وقــــاموا 
وذكــر أحــد أعضــاء مجلــس النقابــة أن مــدنيين مســلحين قــاموا بجــره إلــى . ومتعلقــاتهم الشخصــية

وأوضـحت النقابـة أن عـدة . استراحة الموظفين حيـث تعـرض العتـداء بـدني وتجريـده مـن مالبسـه
مكـاتبهم وتعرضـوا العتـداء بـدني علـيهم، وأحيـل موظفين كشـفوا عـن أنهـم تـم القـبض علـيهم فـي 

كمــا ادعــت النقابــة أن الشــرطة قبضــت علــى أحــد أفــراد قيادتهــا بعــد . بعضــهم للتحقيــق الجنــائي
إحالته من قبل إدارة طيران الخليج، ثم تعرض لسوء المعاملة وأرغم على توقيع أوراق لم تـتح لـه 

 .الفرصة لقراءتها

لتغيبه عـن العمـل خـالل الفتـرة  ٢٠١١إبريل  ١٠له في يوم وذكر موظف سابق أنه فصل من عم -١٤٢٣
ورغـــم تأكيـــد طيـــران الخلـــيج أن . التـــي دعـــت فيهـــا نقابـــة العـــاملين فـــي طيـــران الخلـــيج إلضـــراب

الشاهد طلب إجـازة عرضـية قبـل تغيبـه، ادعـت الشـركة أنـه لـم يقـدم إخطـارا كافيـا بغيابـه وفصـلته 
مــارس  ٢٢و  ١٤ب للعمــل خــالل الفتــرة بــين وأوضــح الشــاهد أنــه لــم يــذه. علــى هــذا األســاس

وقال أيضا أنه استلم موافقة علـى اإلجـازة مـن رئيسـه المباشـر، . ألنه خشي على سالمته ٢٠١١
وأنه يعتقد أن اإلخطار الذي وجهـه لرئيسـه فـي العمـل كـاف بسـبب الرسـالة الموجهـة مـن الـرئيس 

الــذين تغيبــوا عــن العمــل بســبب  التنفيــذي لشــركة طيــران الخلــيج إلــى المــوظفين كخدمــة ألولئــك
وذكر الشاهد أنه اسـتدعي إلـى إدارة المـوارد البشـرية حيـث طلـب منـه . مخاوف تتعلق بسالمتهم

التوقيع على إخطار فصل من العمل جاء فيه أنه شارك في إضـراب االتحـاد العـام لنقابـات عمـال 
 .البحرين

شــركة طيـران الخلــيج وعــدد اجتمعـت اللجنــة مــع الـرئيس التنفيــذي ل ٢٠١١أغســطس  ١٥وفـي  -١٤٢٤
 ٢١٩وكشـفت شـركة طيـران الخلـيج عـن أنهـا فصـلت عـدد . من المـدراء المسـئولين فـي الشـركة

: وسـاقت الشـركة األسـباب التاليـة للفصـل. ٢٠١١موظفا ألسباب تتعلق بأحداث فبراير ومارس 
يـام؛ التغيـب عـن العمـل لمـدة تقـل عـن عشـرة أ) ب(؛ "غيـر مشـروعة"المشاركة في تجمعـات ) أ(
حيـازة مـواد تؤيـد تغييـر نظـام الحكـم فـي ) د(التغيب عن العمل لمدة تزيد على عشـرة أيـام؛ ) ج(

الـدعوة ) و(اإلدالء بـآراء تنطـوي علـى ذم للعائلـة الملكيـة وأعضـاء فـي الحكومـة؛ ) ه(البحرين؛ 
جنـة ولم تقـدم شـركة طيـران الخلـيج لل. إلي إضراب عمالي في شركة طيران الخليج ومطار البالد

 .األدلة التي استخدمتها في إصدار قراراتها
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وكشـــف الـــرئيس التنفيـــذي لشـــركة طيـــران الخلـــيج والموظفـــون القـــانونيون عـــن أنهـــم لـــم يوجهـــوا  -١٤٢٥
كمــا ذكـــرت شــركة طيـــران الخلــيج أن ســبب ذلـــك هــو عـــدم . للمــوظفين أي إنــذار قبـــل الفصــل

ألمنيــة التــي كانــت تواجههــا تمكنهــا مــن إرســال إخطــارات كتابيــة للمــوظفين نظــرا إلــى المشــاكل ا
وعندما سألت اللجنة شركة طيران الخلـيج عـن سـبب عـدم بحثهـا الحتمـال أن المـوظفين . البالد

لم يتمكنوا من إبالغ جهة العمل بسبب نفس المخـاوف األمنيـة التـي ادعـت الشـركة أنهـا منعتهـا 
افترضـت أن المــوظفين  مـن إرسـال إنــذارات كتابيـة لموظفيهــا، قـال الـرئيس التنفيــذي للشـركة إنهــا

وعنــدما ســئل أيضــا عــن األدلــة التــي . الــذين لــم يــذهبوا للعمــل شــاركوا فــي المظــاهرات فــي الــدوار
حصلت عليها شـركة طيـران الخلـيج لتتخـذ هـذه القـرارات، كـرر الـرئيس التنفيـذي القـول إن هـذه  

 .كان افتراضات من قبل الشركة وأنه لم تكن لديها أدلة فعلية تساند قراراتها

وقد أكدت شركة طيران الخليج أيضـا خـالل هـذا االجتمـاع أن عـدة مـوظفين قالـت إنهـم أعيـدوا  -١٤٢٦
وذكرت الشركة أيضا أنها أوقفت إعادة ثمانيـة مـوظفين . إلى عملهم هم في الواقع موظفون جدد

 .على األقل إلى العمل بسبب أوامر تلقتها من جهاز األمن الوطني

موظفــا فــي شــركة طيــران  ٢١٩لــى اللجنــة عــن أن مــا مجموعــه كشــف تقريــر قدمتــه وزارة العمــل إ -١٤٢٧
مـن  ١٣٥وأوضـح التقريـر أن . الخليج فصلوا مـن العمـل ألسـباب تتعلـق بأحـداث فبرايـر ومـارس

تـم تعييـنهم فـي  ٢٦لم يرفعوا شكاوى إلى وزارة العمـل وأن  ١٤ضمنهم أعيدوا إلى العمل، وأن 
ك، وأن ثمانيـة تقـرر أنهـم فصـلوا بصـورة غيـر مرفق آخر بعد أن استلموا شهادة حسـن سـير وسـلو 

موظفــا إلــى  ٣٦قانونيــة ولكــن الشــركة لــم تقــم بإعــادتهم إلــى العمــل، كمــا رفضــت الشــركة إعــادة 
 . )٧٠٧( العمل

  
 القانون الواجب التطبيق - ثانيا 
حــــق العمــــل يعتبــــر مــــن حقــــوق اإلنســــان األساســــية ويــــنص عليــــه عــــدد مــــن القــــوانين الداخليــــة  -١٤٢٨

 . ولية التي انضمت لها البحرينواالتفاقيات الد

 القانون الدولي

                                                            
  .٢٠١١أكتوبر  ٣٠تقرير من وزارة العمل يف  ٧٠٧
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٤٣٩
 

 ٢٧انضمت البحرين إلى العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة فـي  -١٤٢٩
تعتـرف الـدول األطـراف "وتنص المادة السادسة مـن هـذا العهـد علـى أنـه . )٧٠٨( ٢٠٠٧سبتمبر 

ص مـن حـق فـي أن تتـاح لـه إمكانيـة  في هذا العهد بـالحق فـي العمـل، الـذي يشـمل مـا لكـل شـخ
وتـنص ". كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسـبة لصـون هـذا الحـق

تتعهد الدول األطراف فـي هـذا العهـد بـأن تضـمن جعـل ممارسـة الحقـوق "على أنه ) ٢(٢المادة 
ــا مــن كــل تمييــز بســبب العــرق، أو  اللــون، أو الجــنس، أو المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد بريئ

اللغة، أو الدين، أو الـرأي سياسـيا أو غيـر سياسـي، أو األصـل القـومي أو االجتمـاعي، أو الثـروة، 
 ".أو النسب، أو غير ذلك من األسباب

وفيمــــا يتعلــــق بالنقابــــات العماليــــة، تــــنص المــــادة الثامنــــة مــــن العهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق  -١٤٣٠
 :على ما يلياالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 :تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي )١

حــق كــل شــخص فــي تكــوين النقابــات باالشــتراك مــع آخــرين وفــي االنضــمام إلــى النقابــة   )أ 
التـــي يختارهـــا، دونمـــا قيـــد ســـوى قواعـــد المنظمـــة المعنيـــة، علـــى قصـــد تعزيـــز مصـــالحه 

سـة هـذا الحـق أليـة قيـود غيـر وال يجوز إخضـاع ممار . االقتصادية واالجتماعية وحمايتها
تلـك التـي يـنص عليهــا القـانون وتشـكل تـدابير ضــرورية، فـي مجتمـع ديمقراطـي، لصــيانة 

 .األمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق االخرين وحرياتهم

حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حالفية قومية، وحق هذه االتحـادات فـي   )ب 
 .دولية أو االنضمام إليها تكوين منظمات نقابية

حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي يـنص عليهـا القـانون   )ج 
وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمـع ديمقراطـي لصـيانة األمـن القـومي أو النظـام العـام أو 

 .لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم

 .المعني حق اإلضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد  )د 

                                                            
 ١٩٦٦ديسـمرب  ١٦يف  GA res 2200A (XXI)العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة الـذي تبنتـه اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة  ٧٠٨

  ).٢٠٠٤(من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  ٣٤وأنظر أيضا املادة . ١٩٧٦يونيو  ٣وبدأ سريانه يف 
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ال تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات المســلحة أو رجــال الشــرطة أو مــوظفي  )٢
 .اإلدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق

لــيس فــي هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول األطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة  )٣
ة حـق التنظـيم النقـابي اتخـاذ تـدابير تشـريعية بشأن الحرية النقابية وحماي ١٩٤٨المعقودة 

من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضـمانات المنصـوص عليهـا فـي 
 .٧٠٩)(تلك االتفاقية 

لــيس للدولــة أن " ويجــب قــراءة هــذه النصــوص باالرتبــاط مــع المــادة الرابعــة التــي تــنص علــى أنــه  -١٤٣١
ــالحقوق التــي تضــمنها طب قــا لهــذا العهــد إال للحــدود المقــررة فــي القــانون، وإال تخضــع التمتــع ب

بمقدار توافق ذلك مـع طبيعـة هـذه الحقـوق، وشـريطة أن يكـون هـدفها الوحيـد تعزيـز الرفـاه العـام 
 ".في مجتمع ديمقراطي

وتجدر اإلشارة إلى أن البحرين دولة طـرف أيضـا فـي االتفاقيـات األساسـية التسـع التاليـة لمنظمـة  -١٤٣٢
؛ االتفاقيــة )فــي المنشــآت الصــناعية(بشــأن الراحــة األســبوعية  ١٤االتفاقيــة رقــم  :العمــل الدوليــة

بشأن تفتيش العمـل؛ االتفاقيـة رقـم  ٨١بشأن العمل الجبري أو اإللزامي؛ االتفاقية رقم  ٢٩رقم 
بشـأن إلغـاء العمـل الجبـري؛ االتفاقيـة رقــم  ١٠٥؛ االتفاقيـة رقــم )النسـاء(بشـأن العمـل لـيال  ٨٩

بشـــأن الســــالمة والصــــحة  ١٥٥لتمييــــز فـــي االســــتخدام والمهنــــة؛ االتفاقيـــة رقــــم بشـــأن ا ١١١
بشأن التأهيل المهني، واستخدام المعـاقين؛ االتفاقيـة  ١٥٩المهنيتين وبيئة العمل؛ االتفاقية رقم 

 .بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال ١٨٢رقم 

فـي االسـتخدام والمهنـة التمييـز  لمنظمة العمـل الدوليـة بشـأن التمييـز ١١١وتعرف االتفاقية رقم  -١٤٣٣
أي تمييـــز أو اســـتثناء أو تفضـــيل يـــتم علـــى أســـاس العنصـــر أو اللـــون أو الجـــنس أو الـــرأي "بأنـــه 

السياســي أو األصــل الــوطني أو المنشــأ االجتمــاعي، ويســفر عــن إبطــال أو انتقــاص المســاواة فــي 
 ".الفرص أو في المعاملة على صعيد االستخدام أو المهنة

  بحرينيالقانون ال
 دستور البحرين. ١

يتضمن دستور البحرين عددا مـن النصـوص التـي تتعلـق باالدعـاءات بالفصـل التعسـفي فـي سـياق  -١٤٣٤
 : التي تنص على ما يلي ١٣وبوجه خاص المادة . ٢٠١١احتجاجات فبراير ومارس 

                                                            
  )..٢٠٠٤(من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  ٣٥أنظر أيضا املادة  ٧٠٩



 تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
 

٤٤١
 

العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويسـتوجبه الخيـر العـام، ولكـل مـواطن   )أ 
 .لعمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام واآلدابالحق في ا

 .تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه  )ب 

ال يجــوز فــرض عمــل إجبــاري علــى أحــد إال فــي األحــوال التــي يعينهــا القــانون لضــرورة   )ج 
 .قومية وبمقابل عادل، او تنفيذا لحكم قضائي

قواعد العدالة االجتماعية، العالقـة بـين ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة   )د 
 .العمال وأصحاب األعمال

من الدستور الكرامة اإلنسـانية والمسـاواة بـين جميـع المـواطنين إذ تـنص علـى  ١٨تضمن المادة  -١٤٣٥
النــاس سواســية فــي الكرامــة اإلنســانية، ويتســاوى المواطنــون لــدى القــانون فــي الحقــوق : "مــا يلــي

بيـــنهم فـــي ذلـــك بســـبب الجـــنس أو األصـــل أو اللغـــة أو الـــدين أو والواجبـــات العامـــة، ال تمييـــز 
 ".العقيدة

  قوانين داخلية أخرى. ٢
 :الحق في العمل مصون بموجب مجموعة من التشريعات البحرينية، ومن بينها -١٤٣٦

  بشأن التأمين ضد التعطل؛ ٢٠٠٦لسنة  ٧٨المرسوم بقانون رقم  
  خدمة المدنية؛بإصدار قانون ال ٢٠٠٦لسنة  ٣٥المرسوم بقانون رقم  
  بشأن تنظيم سوق العمل؛ ٢٠٠٦لسنة  ١٩المرسوم بقانون رقم  
  بإنشاء صندوق العمل؛ ٢٠٠٦لسنة  ٥٧المرسوم بقانون رقم  
  بشان التدريب المهني؛ ٢٠٠٧لسنة  ١٧المرسم بقانون رقم  
  بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقــانون الخدمــة المدنيــة  ٢٠٠٧لســنة  ٣٧المرســوم بقــانون رقــم

  رة من مجلس الوزراء؛الصاد
  بشأن الهيئة العامة للتأمين االجتماعي؛ ٢٠٠٨لسنة  ٣المرسوم بقانون رقم  
  بإصدار قانون الخدمة المدنية ٢٠١٠لسنة  ٤٨المرسوم بقانون رقم. 

لســـنة  ١٨، المعـــدل للمرســـوم بقـــانون رقـــم ٢٠٠٦لســـنة  ٣٢ويســـمح القـــانون البحرينـــي رقـــم  -١٤٣٧
لمسـيرات والتجمعـات، بالمسـيرات والمظـاهرات الســلمية ، بشـأن االجتماعـات العامـة وا١٩٧٣

بشـــرط إخطـــار الســـلطات علـــى أن يوقـــع أشـــخاص طبيعيـــين ال يقـــل عـــددهم عـــن ثالثـــة اإلخطـــار 
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٤٤٢
 

وهـو يـدعو السـلطات إلـى تـوفير الحمايـة الالزمـة للمسـيرات . بالمسيرات أو التجمعات السـلمية
  .والتجمعات السلمية

  :بشأن النقابات العمالية على ما يلي ٢٠٠٢ لسنة ٣٣وينص المرسوم بقانون رقم  -١٤٣٨

ـــدفاع عـــن مصـــالحهم " ـــة حمايـــة الحقـــوق المشـــروعة ألعضـــائها وال تســـتهدف المنظمـــات النقابي
نشر الوعي النقابي بـين ) أ: وتحسين ظروف وشروط العمل، وتعمل بوجه خاص على تحقيق األغراض اآلتية

رفــع المســتوى ) مســتوى المهنــي والفنــي للعمــال؛ درفــع ال) رفــع المســتوى الثقــافي للعمــال؛ ج) العمــال؛ ب
المشاركة في المحافل العماليـة العربيـة والدوليـة، ) الصحي واالقتصادي واالجتماعي لألعضاء وعائالتهم؛ هـ

 . )٧١٠( "وعرض وجهة نظر عمال مملكة البحرين من خاللها

ويحظــر . )٧١١( واءويســري القــانون علــى العــاملين فــي القطــاع الخــاص والقطــاع العــام علــى حــد ســ
القيـام بأيـة أنشـطة تخـرج عـن األغـراض النقابيـة الـواردة ) ١: القانون على المنظمات النقابية العمالية ما يلـي

اســتعمال القــوة أو العنــف أو التهديــد أو التــدابير غيــر المشــروعة فــي االعتــداء علــى حــق ) ٢. بهــذا القــانون
 .)٧١٢( ممارسة العمل السياسي) ٣. الغير في العمل أو على أي حق آخر من حقوقه

يعـــد اإلضـــراب وســـيلة ســـلمية "أيًضـــا علـــى أنـــه  ٢٠٠٢لســـنة  ٣٣ويـــنص المرســـوم بقـــانون رقـــم  -١٤٣٩
ــــة للعمــــال ــــدفاع عــــن المصــــالح االقتصــــادية واالجتماعي ــــز للعمــــال "مشــــروعة لل ــــه ال يجي ، ولكن

مـن، األ: والمنشـآت الحيويـة كمـا يحـددها القـانون هـي. )٧١٣( "المنشـآت الحيويـة"اإلضراب فـي 
، والمطــارات، والمــوانىء والمرافــىء، والمستشــفيات، ووســائل النقــل، )الشــرطة(والــدفاع المــدني 

 ".واالتصاالت السلكية والالسلكية، والكهرباء والماء

 قانون العاملين في القطاع العام. ٣
بشــأن العــاملين فــي القطــاع العــام علــى الســلطة  ٢٠١٠لســنة  ٤٨يشــترط المرســوم بقــانون رقــم  -١٤٤٠

إحالة الموظف الذي ارتكب مخالفة للتحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبيـة ) جهة العمل(تصة المخ
، ويســري ذلــك علــى كــل موظــف يخــالف أحكــام ذلــك القــانون أو الئحتــه التنفيذيــة أو )٧١٤(عليــه

أو يخرج على مقتضى الواجب فـي أعمـال وظيفتـه، او يظهـر "القرارات أو التعليمات المنفذة له 
                                                            

 .٧، املادة ٢٠٠٢لسنة  ٣٣املرسوم بقانونرقم  ٧١٠

 .٢، املادة ٢٠٠٢لسنة  ٣٣املرسوم بقانون رقم  ٧١١

 .٢٠، املادة ٢٠٠٢لسنة  ٣٣املرسوم بقانون رقم  ٧١٢

 .٢١، املادة .٢٠٠٢لسنة  ٣٣املرسوم بقانون رقم  ٧١٣

  ).. ٢(٢٢، املادة ٢٠١٠لسنة  ٤٨املرسوم بقانون رقم  ٧١٤



 تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
 

٤٤٣
 

" مـع عـدم اإلخـالل"وسيجازى الموظف تأديبيـا . )٧١٥( "اإلخالل بكرامة الوظيفة بمظهر من شأنه
ويجـــوز لــديوان الخدمـــة المدنيــة إجـــراء . )٧١٦( بالمســئولية الجنائيـــة أو المدنيــة للموظـــف المــتهم

 .)٧١٧()جهة العمل(التحقيق إذا رأى ضرورة ذلك، ويتم ذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة 

، بناء على توصـية بفصـل موظـف، أن تحيـل الموظـف )جهة العمل(ويجب على الجهة المختصة  -١٤٤١
يفهــم مــن . )٧١٨( إلــى مجلــس تأديــب يــتم تشــكيله طبقــا لقــرار مــن رئــيس ديــوان الخدمــة المدنيــة

ــة أنهــا تتــيح للمــوظفين الحــق فــي اإلخطــار واالســتعانة بمحــام أو وكيــل  ــارات الالئحــة التنفيذي عب
ويجوز أيضا لموظف وقع عليه ظلـم أن يطعـن فـي . )٧١٩( والدفاع خالل التحقيق والطعن الالحق
وفـي كـل مرحلـة مـن مراحـل نظـر الملـف، تصـدر . )٧٢٠( القرار النهـائي أمـام محكمـة مدنيـة عاديـة

ــالنظر فــي شــكل توصــيات يمكــن لجهــة العمــل أن توافــق عليهــا أو  قــرارات الســلطة التــي تقــوم ب
 .)٧٢١( تعدلها أو ترفضها

تــنص . أنــواع اإلجــازات المســموح بهــا للموظــف ٤٨ن رقــم مــن المرســوم بقــانو  ٢٠تبــين المــادة  -١٤٤٢
أكثــر مــن خمســة " بغيــر إذن"علــى أن الموظــف يعتبــر مســتقيال إذا انقطــع عــن عملــه  ٢٨المــادة 

ويتعـــين إنـــذار الموظـــف كتابـــة بأيـــة . عشـــر يومـــا متصـــلة أو ثالثـــين يومـــا غيـــر متصـــلة فـــي الســـنة
 ١٥أيــام مــن ضــمن فتــرة تغيــب لمــدة إجـراءات تأديبيــة يمكــن أن تتخــذ ضــده وذلــك بعــد خمســة 

 .يوما غير متصلة ٣٠يوما من ضمن فترة تغيب لمدة  ٢٠يوما متصلة و 

بإصـدار الالئحــة التنفيذيـة لقــانون الخدمــة  ٢٠٠٧لســنة  ٣٧مـن القــرار رقـم  ٢٢٦تعـدد المــادة  -١٤٤٣
اإلنـذار  التوبيخ الشفهي؛: المدنية اإلجراءات التأديبية التالية التي يمكن أن تتخذ ضد الموظفين

الكتــابي؛ حــبس العــالوة الدوريــة الســنوية لمــدة ال تجــاوز ثالثــة شــهور؛ الوقــف عــن العمــل بــدون 
راتــب لمــدة ال تجــاوز شــهرا واحــدا عــن كــل ســنة، بحيــث ال تجــاوز كــل فتــرة إيقــاف عــن العمــل 

ومـــع ذلــك، يجــب أن يحـــال أمــر الفصــل مـــن الخدمــة إلــى ديـــوان الخدمــة المدنيـــة . عشــرة أيــام
 . لزم التخاذ ما

                                                            
 )..١(٢٢، املادة  ٢٠١٠لسنة  ٤٨املرسوم بقانون رقم  ٧١٥

 ).١(٢٢، املادة ٢٠١٠لسنة  ٤٨املرسوم بقانون رقم  ٧١٦

  ).٣(٢٢، املادة ٢٠١٠لسنة  ٤٨من املرسوم بقانون رقم ) ٣(٢٢املادة  ٧١٧

  ).٤(٢٢، املادة ٢٠١٠لسنة  ٤٨املرسوم بقانون رقم  ٧١٨

 .٢٥٦-٢١٧، املواد ٢٠٠٦لسنة  ٣٥بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم  ٢٠٠٧لسنة  ٣٧القرار رقم  ٧١٩

 .٢٥٤، املادة ٢٠٠٧لسنة  ٣٧القرار رقم  ٧٢٠

  . ٢٥٣و  ٢٢٥، املادتان ٢٠٠٧لسنة  ٣٧القرار رقم  ٧٢١



 إنھاء خدمة الموظفين
 

٤٤٤
 

 قانون العاملين في القطاع الخاص. ٤
لرب العمل بفصل الموظـف إذا تغيـب عـن العمـل  ١٩٧٦لسنة  ٢٣يسمح المرسوم بقانون رقم  -١٤٤٤

كما .)٧٢٢( يوما متقطعة خالل سنة واحدة ٢٠بدون إذن أكثر من عشرة أيام متوالية أو أكثر من 
يمكــن أن يتخــذ ضــده مــن إجــراء يشــترط القــانون أن يوجــه رب العمــل أوال إنــذارا للموظــف بمــا 

 .تأديبي وذلك خالل خمسة أيام من الغياب بدون إذن

يوقــع الجــزاء "علــى أن رب العمــل ال ينبغــي أن  ١٩٧٦لســنة  ٢٣ويــنص المرســوم بقــانون رقــم ّ  -١٤٤٥
 .)٧٢٣( "على العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العمل

 :النتائج التي خلصت إليھا اللجنة - ثالثا
الحكوميين الذين أدانوا المظاهرات علنا أجواء االنتقام من األفراد الـذين هيأ مختلف المسئولين  -١٤٤٦

وباإلضافة إلى ذلك، تلقت اللجنة أدلة من روايات تفيد أن . شاركوا في المظاهرات واإلضرابات
مسئولين حكوميين صـدر مـنهم تشـجيع مباشـر للشـركات علـى فصـل المـوظفين الـذين اشـتبه فـي 

 . ٢٠١١راير ومارس أنهم ضالعون في أحداث فب

بصـورة فعالـة رغـم بـدء سـريان مفعولـه فـي  ٢٠١٠لسـنة  ٤٨لم يطبق قانون الخدمة المدنية رقم  -١٤٤٧
ويعتبــر إقــرار ديــوان الخدمــة المدنيــة نفســه بأنــه لــن يطبــق القــانون لعــدة أشــهر، . ٢٠١٠نــوفمبر 

ــــة مؤشــــر علــــى  ــــة، بمثاب ــــات حكومي ــــدمها موظفــــون وهيئ ــــي ق ــــادات الت ــــة واإلف أن وكــــذلك األدل
اإلخطــارات والضــمانات اإلجرائيــة ربمــا تكــون قــد منحــت إلــى بعــض المــوظفين ولكنهــا لــم تمــنح 

إن عـدم تطبيـق الضـمانات اإلجرائيـة التـي يقررهـا القـانون علـى الجميـع أسـفر عـن إنكـار . آلخرين
الحقـــوق القانونيـــة اإلجرائيـــة بالنســـبة للمـــوظفين المفصـــولين والموقـــوفين عـــن العمـــل، بالمخالفـــة 

 .٢٠١٠لسنة  ٤٨تور البحرين وقانون الخدمة المدنية رقم لدس

وليس بوسع اللجنة أن تثبت ما أكده ديوان الخدمـة المدنيـة ووزارة العمـل وعـدة شـركات مـن أن  -١٤٤٨
غيـــر قانونيــة ألن ال عالقــة لهـــا  ٢٠١١إضــرابات المــوظفين التــي حـــدثت خــالل فبرايــر ومــارس 

كانـت   ٢٠١١ل التي وقعـت خـالل فبرايـر ومـارس ولكن يبدو أن إضرابات العما. بقضايا عمالية
فــدعوات عــدد مــن النقابــات العماليــة لإلضــراب تتعلــق علــى . فــي الحــدود التــي يجيزهــا القــانون

األقـــل جزئيـــا، بالمخـــاوف علـــى الســـالمة وســـوء معاملـــة العمـــال، والـــدعوات لتحســـين الظـــروف 

                                                            
 .١١٣، املادة ١٩٧٦لسنة  ٢٣املرسوم بقانون رقم  ٧٢٢

  ).٤(١٠٢، املادة ١٩٧٦لسنة  ٢٣املرسوم بقانون رقم  ٧٢٣
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٤٤٥
 

االنتقام من األعضـاء المشـاركين، االجتماعية االقتصادية ألعضائها وعائالتهم، والتطمينات بعدم 
 . ٢٠٠٢لسنة  ٣٣من المرسوم بقانون رقم  ٢٠وذلك طبقا لألهداف المبينة في المادة 

وال تتفق حاالت فصل موظفين من القطاع العام والقطاع الخاص على السواء نتيجـة للتغيـب عـن  -١٤٤٩
مـــن  ١١٣ة والمـــاد ٢٠١٠لســـنة  ٤٨مـــن قـــانون الخدمـــة المدنيـــة رقـــم  ٢٨العمـــل مـــع المـــادة 

، على التوالي، حيـث أن عـددا كبيـًرا مـن المـوظفين فصـل ١٩٧٦لسنة  ٢٣المرسوم بقانون رقم 
 .من العمل لفترات غياب أقصر من تلك التي يعتبرها رب العمل مستوجبة للمعاقبة

وقد أفادت أقوال أدلى بها للجنة ممثلون لهيئات حكومية وشـركات ضـالعة فـي عمليـات الفصـل  -١٤٥٠
كثيرا من حاالت الفصـل التـي زعـم أنهـا تسـتند إلـى التغيـب عـن العمـل كـان الـدافع من العمل أن  

وهذا كـان . إليها في جقيقة األمر االنتقام من الموظفين الذين اشتبه في ضلوعهم في المظاهرات
 .واضحا للغاية في حاالت الفصل من وزارة التربية والتعليم وشركة بتلكو وشركة طيران الخليج

ثيـــرة، كـــان أربـــاب العمـــل فـــي كـــل مـــن القطـــاع العـــام والقطـــاع الخـــاص يحيلـــون أو وفـــي أحـــوال ك -١٤٥١
يهددون بإحالة الموظفين للتحقيقات الجنائية على أسـاس االشـتباه فـي قيـامهم بـأدوار نشـطة فـي 

وفــي بعــض الحــاالت، كمــا حــدث فــي شــركة طيــران الخلــيج، ســمح أربــاب العمــل . المظــاهرات
ظفين في مقـار العمـل، ممـا نـتج عنـه فـي بعـض األحيـان سـوء لضباط أمن بتفتنيش واستجواب مو 

 .معاملة في شكل تجاوزات بدنية وشفهية

ـــة دســـتور البحـــرين والقـــانون  -١٤٥٢ ـــا عـــن آراء وأنشـــطة يشـــملها بالحماي وكـــان الموظفـــون يســـألون غالب
 .المدني البحريني والقواعد واالتفاقيات الدولية

ملة مختلفة عـن تلـك التـي يتلقاهـا مـن يمـاثلهم فـي كما كان الموظفون الشيعة غالبا ما يلقون معا -١٤٥٣
الموقع الوظيفي من موظفين من غير الشيعة، ممـا يخلـق قرينـة مقبولـة علـى أن كثيـرا مـنهم تعـرض 

وهــذا حــدث بوجــه خــاص فــي الظــروف التــي أقــر فيهــا رب العمــل بأنــه لــم . لتمييــز فــي المعاملــة
وهذا يؤكـد افتـراض . ٢٠١١اير ومارس يفصل موظفين شيعة تغيبوا عن العمل خالل أحداث فبر 

شــاركوا فــي  ٢٠١١أن المــوظفين الشــيعة الــذين تغيبــوا عــن العمــل خــالل أحــداث فبرايــر ومــارس 
ويدل التفاوت الذي يعامل به الموظفون الشيعة في هـذا . المظاهرات وخضعوا إلجراءات تأديبية

لمنظمـــة  ١١١التفاقيـــة رقـــم الســـياق علـــى التمييـــز فـــي معـــاملتهم بالمخالفـــة لدســـتور البحـــرين وا
 .العمل الدولية
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٤٤٦
 

ووفًقا للمعلومات األخيرة التي قدمها ديوان الخدمة المدنية إلـى اللجنـة، فلقـد تـم إيقـاف وفصـل  -١٤٥٤
ــه تــم اعــادة  ٢٠٧٥ ــزال . مــنهم إلــى العمــل ١٦٨٢موظفــا فــي القطــاع العــام، إال أن  ١٨٠وال ي

 ٢١٩اإلضــافة إلــى ذلــك، أحيــل وب. موظفــا مفصــولين مــع حقهــم فــي الطعــن علــى تلــك القــرارت
وتناشـد اللجنـة الحكومـة أن . موظفا إلى النيابة العامة مـع اسـتمرارهم فـي وظـائفهم ودفـع رواتـبهم

تســـتوثق مـــن أن المـــوظفين المفصـــولين البـــاقين لـــم يفصـــلوا بســـبب ممارســـتهم لحقهـــم فـــي حريـــة 
 . التعبير والرأي واالنضمام إلى جمعيات والتجمع

جاِهدة على إعادة موظفي القطاع الخاص المفصولين إلى عملهم إعمـاًال لمـا وتعمل وزارة العمل  -١٤٥٥
وتوصـي اللجنـة بـأن . ٢٠١١أغسـطس  ٢٨جاء في خطاب جاللـة الملـك حمـد بـن عيسـى فـي 

تســتخدم الحكومــة كــل ســلطاتها لكــي تتعامــل المؤسســات الخاصــة مــع موظفيهــا الــذين فصــلوا 
أفضـــل وعلـــى ذات النحـــو الـــذي تتعامـــل بـــه النقطـــاعهم عـــن العمـــل أثنـــاء المظـــاهرات بصـــورة 

 . الحكومة مع الموظفين العامين الذين يعملون في الخدمة الحكومية

 التوصيات: رابعا
تــدعو اللجنــة الحكومــة لضــمان أال يكــون الموظفــون المفصــولون قــد فصــلوا مــن أعمــالهم نتيجــة  -١٤٥٦

  .اعاتممارستهم لحقهم فى حرية الرأي أو التعبير أو التجمع أو تكوين الجم



 تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
 

٤٤٧
 

  فصل الطالب الجامعيين وإيقاف المنح الدراسية -المبحث الثالث 
  ملخص الوقائع: أوالً 

، حدث أول احتجاج داخل حرم جامعة البحرين وشارك فيه مئات الطالب ٢٠١١مارس  ٣في  -١٤٥٧
طالب وبعض  ٣٠٠مارس، تجمع حوالي  ١٠وبعد ذلك بإسبوع، في . ولم ُتسجل أية حوادث
جامعة بالصخير في المنطقة الواقعة بين المباني الباحة الرئيسية داخل فرع موظفي الجامعة في ال

. ولقد أخذ ذلك االحتجاج شكل مسيرة ثم تالها جلوس المحتجين أرضاً . اإلدارية والمكتبة
ولقد أعلن المتظاهرون آنذاك تضامنهم مع المحتجين في دوار مجلس التعاون الخليجي 

 .وأكدوا التزامهم بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية ،ميينواستنكروا قتل المتظاهرين السل

بين  مارس حدثت احتجاجات كبيرة واشتباكات داخل فرع الجامعة بمنطقة الصخير ١٣وفي  -١٤٥٨
وقد أدى ذلك بالتالي إلى إيقاف وفصل مئات  .ُمتظاهرين من مؤيدي وُمعارضي الحكومة

ح من الذي حرض أو اشترك في لم يتض. الطالب من كل من جامعتي البحرين وبوليتكنيك
االشتباكات العنيفة والتخريب الذي وقع في الحرم الجامعي في ذلك الوقت، إال أن إدارة 
الجامعة ادعت أن الطالب المحتجين ارتكبوا هذه الجرائم بمساعدة من محتجين مسلحين 

والين للحكومة أتوا من الدوار، في حين قرر الطالب المتظاهرين أن بلطجية م) من غير الطلبة(
 . دخلوا الحرم الجامعي أثناء االحتجاجات وهاجموا الطالب

يبدو واضحاً  ٢٠١١مارس  ١٣يوم وعلى الرغم من ذلك الغموض إال أن تسلسل أحداث  -١٤٥٩
طالب من كل من جامعتي بوليتكنيك  ٥٠٠إلى  ٤٠٠لقد اشترك ما بين . لهذة اللجنة

وانتقل الطالب من كلية . ن بمنطقة الصخيروالبحرين في احتجاجات داخل فرع جامعة البحري
وحدثت مشاجرات . إلى أخرى من أجل جذب المزيد من الطالب لالنضمام إلى االحتجاجات

وقامت إدارة الجامعة بغلق بعض . بين الطالب داخل قاعة الطعام في كلية التربية وكلية الحقوق
ة للتخريب، وتم تكسير النوافذ كما تعرضت بعض مباني الجامع. المباني داخل الحرم الجامعي

فقد توجه متظاهرون من الدوار إلي جامعة البحرين . واألبواب، وتعرض أحد الفصول لحريق
لالنضمام إلى االحتجاجات هناك، وقاموا بالدخول عنوة إلى الحرم الجامعي عبر المدخل 

حيث حدثت . الجامعة الشرقي للجامعة والبوابة الرئيسية التي كان قد سبق غلقها من ِقبل إدارة
وقد تواترت تقارير . اشتباكات عنيفة بين الطالب وآخرين وتعرض كثيرون من الطالب لإلصابة

عن استخدام سيوف وعصي خشبية وسكاكين مما أدى إلى اصابة بعض الطالب بجروح خطيرة 
 أثناء االشتباكات األمر الذي تطلب عناية طبية عاجلة فتم نقل عدد من الطالب بواسطة
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سيارات اإلسعاف إلى مجمع السلمانية الطبي بينما نقل آخرون إلي المستشفى العسكري التابع 
 .لقوات دفاع البحرين

تضمنت مشاهد إعتداء ) CD(وقد قدمت السلطات البحرينية إلى اللجنة اسطوانة ُمدمجة  -١٤٦٠
 عندما هاجم ٢٠١١مارس  ١٣على أحد األشخاص داخل جامعة البحرين جرت وقائعها يوم 

رُجًال أحد األشخاص فوق سطح أحد المباني بالجامعة ُمتهمين إياه بأنه من  ١٥ما يربو على 
البلطجية الموالين للحكومة وقاموا بالتعدي عليه بالضرب بقبضة اليد والُعصي والركل باألقدام 
 في الرأس والبصق عليه، ثم قاموا بدفعه على الدرج نزوًال حتى الطابق األرضي ثم إلى خارج

شخص بالتعدي عليه بالضرب مرارًا  ٨٠إلى  ٧٠المبنى حيث قامت مجموعة تتألف من 
وتكرارًا في الرأس والظهر ُمستخدمين الُعصي وأدوات معدنية مما أدى إلى حدوث نزيف شديد 

واستمر االعتداء على الضحية ما يقُرب من عشرين دقيقة بما في ذلك . خلف أثارًا على األرض
التقارير إلى أنُه لم يتم نقله إلى المستشفى مباشرة بل بعض وُتشير . ارة اسعافأثناء إدخاله سي

إلى دوار مجلس التعاون الخليجي أوًال حيث تعرض لالعتداء بالضرب ُمجددًا ثم تم نقله إلى 
 .مجمع السلمانية الطبي

ولم تحدث أية احتجاجات داخل الحرم الجامعي لجامعة بوليتيكنيك في أي وقت طوال  - ١٤٦١
 .ألحداثا

بوقف الدراسة حتى  ٢٩٤/٢٠١١أصدرت جامعة البحرين القرار رقم  ٢٠١١مارس  ١٤وفي  -١٤٦٢
 .إشعار آخر، وأصدرت جامعة بوليتكنك قرارًا ُمماِثًال وعلقت الدراسة

شكلت جامعة البحرين لجنة للتحقيق في األحداث حيث بدأت  ٢٠١١مارس  ٢٧وفي  -١٤٦٣
اركوا في االحتجاجات أو األحداث التي شهدتها بالتحقيق مع الطالب الذين يشتبه في أنهم ش

مايو بدأت في إتخاذ إجراءات  ٥طالباً، وفي  ٤٩٩وقامت اللجنة بالتحقيق مع . الجامعة
مايو كان قد تم فصل  ١٨، وبحلول ٢٠١١مايو  ١٥وقد أعيد افتتاح الجامعة في . تأديبية
وفي أعقاب . طالب آخرين ٧طالبا وتوجيه إنذار نهائي إلى  ٣٤طالبا، وإيقاف  ٤٢٧عدد 

تتضمن " وثيقة تعهد وتأكيد للوالء"ذلك بدأت جامعة البحرين تطلب من الطالب التوقيع على 
وبموجب تلك الوثيقة، فإن رفض التوقيع عليها يُعتبر . الوالء التام لمملكة البحرين والملك

. ا سيتعرض للفصلبمثابة تنازل الطالب عن حقه في الدراسة الجامعية، ومن ُيخالف أحكامه
 .وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير، ما زالت الجامعة تطلب من الطالب التوقيع على تلك الوثيقة
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بدأت الدراسة ُمجددًا في جامعة بوليتيكنيك وعاد الطلبة إلى مقاعدهم  ٢٠١١أبريل  ٢٠وفي  -١٤٦٤
وضمت إثنين مايو شكلت جامعة بوليتكنك أيضًا لجنة للتحقيق في األحداث  ٩وفي . الدراسية

وقد بدأت اللجنة التحقيق مع الطالب المشتبه في أنهم قد شاركوا في . من إدارة الجامعة
طالبا واتخذت  ٨١حققت جامعة بوليتكنك البحرين مع . احتجاجات داخل جامعة البحرين

 ١٢طالب، وإيقاف  ٥٤تم فصل  ٢٠١١يونيه  ١٣وبحلول . إجراءات تأديبية ضد أغلبهم
 .)٧٢٤(طالب ٧دراسي واحد وسنة واحدة، وتوجيه إنذار نهائي إلى آخرين بين فصل 

، وفي أعقاب خطاب جاللة ملك البحرين الذي وجهه إلى الشعب ٢٠١١أغسطس  ٢١وفي  -١٤٦٥
ُمناديًا بالتساُمح والتالُحم الشعبي، اجتمعت اللجنة مع قيادات وزارة التربية والتعليم وإدارتي 

وافقة على تشكيل لجنة من إدارتي الجامعتين إلعادة جامعتي البحرين وبوليتيكنيك وتمت الم
 ٢٥وفي . النظر في القرارات التأديبية التي اتخذت في حق طالب جامعتي البحرين وبوليتكنك

إلي  ٤٢٦قررت جامعة البحرين خفض عدد الطالب المفصولين نهائيًا من  ٢٠١١أغسطس 
وا سابقًا، وبالتالي تم استبدال عقوبتي الذين اوقف ٣٨مع إلغاء قرار التوقيف لجميع الطلبة  ٣٨

نوفمبر  ١٢وفي . طالب واالكتفاء بتوجيه إنذار نهائي لهم ١٢٠الفصل أو التوقيف لعدد 
 .طالب وطالبة فقط ٢١أخطرت جامعة بوليتكنك اللجنة أن عملية المراجعة أسفرت عن فصل 

لخارج إلى إلغاء بعثاتهم ، بدأ تعرض عدد من طالب الجامعة المبعوثين في ا٢٠١١وفي فبراير  -١٤٦٦
، أعادت وزارة التعليم جميع الطالب البالغ عددهم سبعة ٢٠١١مايو  ٢٧وفي . الدراسية

 .وتسعين مرة أخرى

  جامعة البحرين
أفادت جامعة البحرين بأنه بعد تجميع األدلـة ضـد الطـالب قـررت لجنـة التحقيقـات فـي الجامعـة  -١٤٦٧

 )٧٢٥(.وصـية بإتخـاذ اإلجـراءات التأديبيـة الواِجبـةإحالة كل طالب إلى المجلس التـأديبي مـع الت
وقـد أوضــحت الجامعــة فــي تقريرهــا أنهـا لــم تتخــذ إجــراءات تأديبيــة ضـد الطــالب الــذين لــم تكــن 

كمــا أوضــحت الجامعــة أيضــاً أنهــا قــد   )٧٢٦(.هنــاك أدلــة كافيــة تثبــت مشــاركتهم فــي األحــداث
ة اسـتئناف القـرارات الصـادرة شكلت أيضًا مجالس تأديب استئنافية بحيـث يكـون للطـالب فرصـ

 .عن لجنة التحقيقات االبتدائية
                                                            

م ٢٤قامت اجلامعة بفصل  ٧٢٤ م جنائية حبيازة أسلحة عثر أمن اجلامعة عليها داخل سيارا   طالب وطالبة آخرين بعد أن وجهت هلم 
ا جامعـة البحـرين بشـأن األحـداث الـيت وقعـت يف فربايـر ومـارس  ٧٢٥ ر الـذي أعدتـه جامعـة البحـرين إىل فريــق وقـد قـدم هـذا التقريـ. ٢٠١١تقريـر عـن اإلجـراءات الـيت اختـذ

  .أثناء اجتماع عقد يف وزارة الرتبية والتعليم ٢٠١١أغسطس  ٢١احملققني يف 
ا جامعـة البحـرين بشـأن األحـداث الـيت وقعـت يف فربايـر ومـارس  ٧٢٦ وقـد قـدم هـذا التقريـر الـذي أعدتـه جامعـة البحـرين إىل فريــق . ٢٠١١تقريـر عـن اإلجـراءات الـيت اختـذ
  .أثناء اجتماع عقد يف وزارة الرتبية والتعليم ٢٠١١أغسطس  ٢١ققني يف احمل
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مع رئيس جامعة البحرين ومديرو  محققي اللجنةاجتمع رئيس  ٢٠١١أغسطس  ٢١وفي  -١٤٦٨
ولقد قرر مسؤولي الجامعة أن لجان التحقيق التي شكلتها الجامعة  . )٧٢٧(اإلدارات الُمختلفة

ذة من السنة والشيعة معًا، وأنه تم اتخاذ كانت تتألف من عمداء الكليات الُمختلفة واألسات
كما أفاد . اجراءات ضد الطالب الذين تبين للجنة أنه كانت لديهم نية واضحة النتهاك القانون

مسؤولو الجامعة أثناء اللقاء أنه لم تُتخذ أية إجراءات تأديبية ضد الطلبة الذين ثبت من خالل 
يكون لهم دور في أعمال العنف أو الهتافات األدلة أنهم قد شاركوا في االحتجاج دون أن 

كما أكدوا أيضًا أن الجامعة اعتبرت الطالب بريء حتى تثبت إدانته، وأنه تم . الُمخالفة للقانون
 .تفسير أي شك في صالح الطالب المتهم

وقد حدد بعض الطالب أسماء بعض محققي الجامعة باعتبارهم األكثر عدوانية من بين  -١٤٦٩
عاملوا معهم، كما أفادوا بأنه في بعض األحيان كان هناك أشخاص حاضرون المحققين الذين ت

كانوا "وأضاف أحد طالب جامعة البحرين في إفادته . أثناء التحقيق من غير العاملين بالجامعة
يستجوبوننا وكأننا مجرمين، وأخذوا يكيلون لنا اتهامات بأشياء لم نقم  -محققو الجامعة  –

ما هو دورك : "األسئلة التي وجهها المحققون للطلبة أثناء التحقيقمن بين  ولقد كان ".بإرتكابها
كم عدد المرات التي "؛ "في جامعة البحرين فرع الصخير؟ ٢٠١١مارس  ١٣في أحداث 

من "؛ "شاركت في مسيرة أو اعتصام داخل الجامعة أو في فرع الصخير أو فرع مدينة عيسى؟
لماذا شاركت في هذه "؛ "ء في هذه الصورة ؟هو الشخص الُمحاط وجهه بدائرة حمرا

 ".المسيرة؟

، وكذا تقرير من طلبة يمثلون )٧٢٨(ووفقًا إلفادات طلبة جامعة البحرين التي قدمت إلى اللجنة -١٤٧٠
، فقد وجه المحققون إلى الطلبة أسئلة حول مشاركتهم في )٧٢٩(زمالئهم في جامعة بوليتيكنيك

. ارس، وكذا حول آرائهم وأنشطتهم السياسيةم ١٣أحداث واحتجاجات جامعة البحرين يوم 
ولقد استخدمت لجان التحقيق صورا للطالب تم الحصول عليها عادة من مواقع وسائل 

وقد شملت تلك الصور الطالب الذي شاركوا في . التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت
عظمها يتضمن االحتجاجات داخل وخارج حرم الجامعة، ولقد تبين بفحص تلك الصور أن م

                                                            
أثنــاء االجتمــاع، قــدم الــدكتور إبــراهيم . ٢٠١١أغســطس  ٢١حمضــر اجتمــاع اللجنــة البحرينيــة املســتقلة للتقصــي مــع كبــار املســؤولني جبــامعيت البحــرين وبوليتيكنــك يف  ٧٢٧

مـارس، كمـا شـرح ُمسـببات صـدور قـرار اجلامعـة بفصـل  ١٣نظـر اجلامعـة يف األحـداث واالضـطرابات الـيت وقعـت يف  اجلناحي رئيس جامعة البحرين عرضاً يتضـمن وجهـة
  .ووقف مئات من الطالب

فصـولني من القيادات الطالبية جبامعيت البحرين وبوليتيكنيك حيث قدموا إفادات وتقرير نيابـة عـن زمالئهـم امل ١٥، اجتمع حمققو اللجنة مع ٢٠١١أغسطس  ١٤يف  ٧٢٨
  .واملوقوفني

، قــدمت القيــادات الطالبيــة هــذا التقريــر إىل فريــق احملققــني باللجنــة البحرينيــة املســتقلة ٢٠١١أغســطس  ١٥يف . جامعــة بوليتكنــك تقــوم بفصــل الطــالب: تقريــر خــاص ٧٢٩
  .للتقصي متضمناً اإلجراءات التأديبية اليت مت اختاذها ضد الطالب
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وقد طُِلَب من الطالب تحديد هوية زمالئهم الطالب . طالب يقفون بين حشد كبير من الناس
المتواجدين بجوارهم في الصور الفوتوغرافية، كما وجهت لهم أسئلة حول األشياء التي كانت 
مكتوبة على الصفحات الخاصة بهم على مواقع التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت، 

مجموعات التي انضموا لها أو عبروا عن اعجابهم بها عبر شبكة التواصل االجتماعي وال
 .الفيسبوك

ن اللجنة جمعـت األدلـة المتعلقـة بمشـاركة الطـالب فـي األحـداث، والتـي أوقد أفادت جامعة البحرين  -١٤٧١
ــُل انتهاكــاً لقواعــد ولــوائح الجامعــة الئحــة " مــن ٢ولقــد اســتخدمت الجامعــة المــادة  .تعتقــد أنهــا ُتمِث

كأســاس لُمحاســبة الطــالب، وهــي تــنص " ٢٠٠٦المخالفــات المســلكية لطلبــة جامعــة البحــرين لعــام 
 :على أن

  :وعلى األخص. يعتبر مخالفة مسلكية كل إخالل بالقوانين واللوائح والقرارات والتقاليد الجامعية

  .منشآت الجامعيةاألفعال المخلة بأنظمة الجامعة، أو الكلية، أو القسم، أو الدائرة، أو ال  . أ

   .االمتناع المدبر عن حضور المحاضرات، وتعطيل الدراسة، أو التحريض عليه  . ب

االمتنــاع بــدون عــذر مقبــول عــن األعمــال، أو األنشــطة األكاديميــة األخــرى التــي تقضــي لــوائح   . ت
   .الجامعة بالمواظبة عليها

شـــاريع التخـــرج الغـــش، أو الشـــروع فيـــه، أو المســـاعدة عليـــه فـــي االمتحانـــات أو البحـــوث وم  . ث
   .ورسائل الدراسات العليا، أو اإلخالل بأنظمة االمتحانات والهدوء الواجب توافره فيها

   .اإلخالل بالنظام الذي تقتضيه المحاضرات والنشاطات األكاديمية األخرى في الجامعة  . ج

 أية إهانة، أو إساءة، أو اعتداء يصدر عـن الطالـب تجـاه عضـو هيئـة التـدريس فـي الجامعـة، أو  . ح
   .ألي من العاملين، أو الطلبة فيها

أي قــول، أو فعــل يرتكبــه الطالــب يكــون ماســا بالشــرف، أو الكرامــة، أو األخــالق، أو مخـــال   . خ
بحســن الســيرة والســلوك داخــل الجامعــة أو خارجهــا، فــي أيــة مناســبة تشــترك فيهــا الجامعــة، أو 

   .أي نشاط تقوم به، أو خالل استخدام مواصالت الجامعة

   .قوم به الطالب في الوثائق الجامعية، أو استعمال هذه الوثائقأي تزوير ي  . د



 فصل الطالب الجامعيين وإيقاف المنح الدراسية
 

٤٥٢
 

أي توزيع لنشرات، أو إصدار لمجالت حائط بالكليات، أو جمع لتوقيعات، أو تبرعات،   . ذ
دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة، أو أية إساءة الستعمال 

   .الترخيص الممنوح لممارسة األنشطة المذكورة

   .الدعوة لمناهضة المؤسسات الشرعية، أو اإلخالل بقيم الوحدة الوطنية  . ر

الدعوة إلى أي تنظيم داخل الجامعة، أو المشاركة فيه من غير ترخيص مسبق من الجهات   . ز
  .المختصة في الجامعة، أو االشتراك في أي نشاط يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة

  .قاليد الجامعية المتعارف عليهاعدم االلتزام بالمظهر الالئق، والت  . س

 .إتالف ممتلكات الجامعة المنقولة، وغير المنقولة، أو إساءة استعمالها  . ش

االعتصام داخل المباني الجامعية، أو االشتراك في مظاهرات بدون الحصول على ترخيص   . ص
   .مسبق من الجهات المختصة بالجامعة

 .)٧٣٠(إحداث أي ضوضاء داخل الحرم الجامعي  . ض

طالبًا تعرضوا الصاباٍت  ٥٥أفاد رئيس جامعة البحرين أن  مع رئيس المحققين باللجنة،وفي لقاء  - ١٤٧٢
وتم إدخالهم وحدة العناية المركزة في مستشفى  ٢٠١١مارس  ١٣بالغة خالل ذروة العنف في 

السلمانية ومستشفى قوات دفاع البحرين، كما أن العديد منهم استمر بالمستشفى لمدة أستطالت 
وأكد رئيس الجامعة أنه بسبب هذا العنف غير المسبوق وما ارُتِكَب في الجامعة من . لستة أسابيع

كما . مخالفات وتدمير للممتلكات فلقد اضطرت الجامعة إلى التحقيق على الفور فيما حدث
أضاف أيضًا أنه تم اتخاذ إجراءات تأديبية فقط ضد الطالب الذين ثبت بأدلة حاسمة ارتكابهم 

وادعى . ة داخل الحرم الجامعي، وأن إجراءات التحقيق اتسمت بالعدل والنزاهةانتهاكات خطير 
 ١٣رئيس الجامعة أن المخالفات التالية تم ارتكابها أثناء األحداث التي وقعت في الجامعة يوم 

  :٢٠١١مارس

شعارًا يشكلون انتهاكا للقانون  ١٨شعارًا كان من بينها  ٢٠وقد ردد المحتجون داخل الجامعة   . أ
 )٧٣١(لبحريني؛ا

                                                            
  ..أن اجلامعة اختذت أغلبية القرارات التأديبية استناداً إىل نصوص الفقرات ج، د، ر، صتبني للجنة بفحص خطابات الفصل  ٧٣٠
أو إلقـاء املسـئولية عليـه عـن أي عمـل مـن ، تعـرض للملـك بالنقـدبشـأن الصـحافة والطباعـة والنشـر علـى حـبس مـن ي ٢٠٠٢لعام  ٤٧من القانون رقم  ٦٨تنص املادة  ٧٣١

   .أعمال احلكومة
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 بعض الطالب ارتكبوا جريمة الشروع في القتل داخل الحرم الجامعي؛  . ب

يقصد أنهم من "من طائفة معينة  S20طالب داخل مبنى  ٦٠إلى  ٥٠كان هناك من   . ت
ليسوا من طلبة الجامعة وبحوزتهم  ٣٠٠إلى  ٢٠٠وكان هناك في الخارج نحو " السنة

 في المبنى؛أسلحة وقاموا بإلقاء الحجارة على الطالب 

تم اساءة معاملة الجرحي من ِقبل أُناس مسلحين كانوا يستقلون سيارات اسعاف قيل أنها   . ث
 .تابعة لمجمع السلمانية الطبي

مارس  ١٣وقد ورد إلى اللجنة تقرير من طالب جامعة البحرين الذين لم يشاركوا في أحداث  -١٤٧٣
ولقد تضمن . )٧٣٢( ء األحداثإال أن بعضهم كان متواِجدًا داخل الحرم الجامعي أثنا ٢٠١١

طالب وطالبة  ٣٠٧التقرير المعاناة النفسية الجسيمة التي تعرضوا لها، ووقع على التقرير عدد 
قد  ٢٠١١مارس  ١٣ولقد جاء بالتقرير أن أحداث . من مختلف الكليات بجامعة البحرين

مظاهر العنف أدت إلى أن الكثيرين في المجتمع البحريني قد ربطوا بين جامعة البحرين و 
كما أفاد الطالب في تقريرهم أن . الدموي مما أدى إلى تشويه صورة الجامعة في الخارج

إغالق الجامعة لمدة شهرين تقريبا قد أضر بدراستهم وتسبب في تأخير استكمال دراساتهم 
كما ورد بذات التقرير أن المئات من الطالب قد شعروا بالخوف من . والتاريخ المتوقع للتخرج

العودة إلى جامعة البحرين، وقام الكثيرون منهم بالتحويل خارج جامعة البحرين داخل أو خارج 
المملكة وذلك على الرغم من أن التكلفة تزيد بكثير عن جامعة البحرين، كما تم تعليق 

 .األنشطة اإلضافية لطالب الجامعة حتى اشعار آخر مما أضر بهم أبلغ الضرر

التقى محققو اللجنة بهم فحوى الخطاب وأعربوا عن تخوف شديد أكد الطالب الذين ولقد  -١٤٧٤
بعد أن ظهرت فجوة   -٢٠١١سبتمبر -من العودة إلى الجامعة في الفصل الدراسي األول 

  .كبيرة بين الطالب في الحرم الجامعي على أسس طائفية

  جامعة بوليتيكنيك البحرين
يتكنيـــك لمناقشـــة اإلجـــراءات اللجنـــة مـــع إدارة جامعـــة بول تاجتمعـــ ٢٠١١أغســـطس  ٢١فـــي  -١٤٧٥

ولقــد اســتعرض محققــوا اللجنــة أثنــاء . )٧٣٣( والعقوبــات التأديبيــة التــي تــم توقيعهــا علــى الطــالب
االجتماع ملفات التحقيـق مـع جميـع الطـالب المفصـولين حيـث تبـين عنـد فحـص عينـة عشـوائية 

خاصــة بــه علــى مــن الملفــات أنــُه قــد تــم فصــل طالــب بعــد التحقيــق معــُه لتدوينــه علــى الصــفحة ال
                                                            

  .جامعة الربحني، ولقد قدمه رئيس اجلامعة إىل اللجنة رئيسطالب وطالبة إىل  ٣٠٧مقدم من lتقرير  ٧٣٢
قـدم مسـؤويل اجلـامعتني قائمـة تضـمنت أمسـاء  . اجتماع عقد يف مقر وزارة الرتبية والتعليم حيث التقى حمققو اللجنة مع املسئولني بالوزارة وجامعيت البحرين وبوليتيكنيـك ٧٣٣

  ".قائمة أمساء الطالب الذين صدر قرار بفصلهم"إسم القائمة . إلجراءات تأديبيةكافة الطالب الذين تعرضوا 
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بينمـا تـم فصـل " نظـام النقـل األرضـي فـي البحـرين سـيئ"موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك أن 
كــل مــا "طالــب آخــر بعــد التحقيــق معــه لتدوينــه علــى الصــفحة الخاصــة بــه علــى موقــع الفيســبوك 

وردًا علـى ذلـك، أشـار نائـب رئـيس الجامعـة إلـى أن سياسـة الجامعـة تحظـر ". احتاجه هـو حريتـي
وفقــاً لسياســة –اســتخدام لغــة مهينــة أو مشــينة ضــد العائلــة الملكيــة أو الحكومــة، وأن هــذا يعتبــر 

 .سبباً كافياً لفصل الطالب -الجامعة

وقد ادعى طلبة من جامعة بوليتيكنيك أن الرئيس التنفيذي للجامعة أرسل خالل األحداث  -١٤٧٦
بجميع طلبة الجامعة حيث  مجموعة من الرسائل النصية على أجهزة الهاتف المحمول الخاصة

حذرت إحداها الطلبة من استخدام لغة مهينة أو مشينة ضد الحكومة عبر وسائل التواُصل 
وعلى الرغم من تلقى . االجتماعي وأن من ُيخالف ذلك سوف يتم إحالته إلى الشرطة للتحقيق

التنفيذي لم  اللجنة تأكيدات من الجامعة بعدم إرسال مثل هذة الرسائل النصية، وأن الرئيس
يقم بإرسالها إال أن محققي اللجنة لم يتمكنوا من معرفة مصدر الرسالة أو التأكد من مدى 

 . مصداقية محتوياتها

كما أكد مسؤولو جامعة بوليتكنك على أن ما تم إتخاذه من إجراءات تأديبية ضد الطالب قد  -١٤٧٧
التعليم، وكذلك االتفاقيات  تم وفقًا ألحكام دستور مملكة البحرين والقوانين المحلية بشأن

ولقد استندت . )٧٣٤(الدولية المعنية بحقوق اإلنسان وأخيرًا وفقًا للوائح الداخلية للجامعة
من  ٣٣الجامعة في االجراءات التأديبية التي اتخذتها ضد الطالب بشكل أساسي على المادة 

  :الدستور والتي تنص على

اتــه مصــونة ال تمــس، وهــو الحــامي األمــين للــدين الملــك رأس الدولــة، والممثــل األســمى لهــا، ذ"  . أ
 والوطن، ورمز الوحدة الوطنية،

  ".يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق األفراد والهيئات وحرياتهم  . ب

وُيالحظ أن خطابات الفصل من جامعة بوليتكنيك قد جاء بها أن الفصل من الجامعة قد تم على  -١٤٧٨
ولم يذكر هذا القانون أن . بشأن التعليم ٢٠٠٥لعام  ٢٧الثالثة من القانون رقم  سنٍد من المادة

الطالب الذين يعبرون عن آرائهم السياسية أو يشاركون في األنشطة السياسية قد يتعرضون لعقوبة 
 وفي الواقع، لم يتضمن أي من البنود التسعة بالمادة الثالثة ما قد يشير صراحة أو ضمناً إلى. الفصل

 . ذلك، بل على العكس فإن هذة المادة ُتشِجع على حرية التفكير والتعبير
                                                            

يف  ٢٠١١أغســطس  ٢١هــذا مــن ضــمن التقــارير املقدمــة حملققــي اللجنــة البحرينيــة املســتقلة للتقصــي خــالل اجتمــاع مــع مســؤولني مــن جامعــة بوليتكنــك البحــرين يف  ٧٣٤
  .البحرين مبقر وزارة الرتبية والتعليم
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االلتزام باحترام : وجدير بالذكر أن لوائح الجامعة تتضمن حقوق وواجبات الطلبة، بما في ذلك  -١٤٧٩
االختالفات االجتماعية والثقافية لألفراد، وحظر التمييز الطائفي، االلتزام باحترام احتياجات 

ر المظاهرات داخل الحرم الجامعي، وحظر أي شكل من أشكال التحرش اآلخرين، حظ
وقد أشار . والتمييز الظالم، والتزام الجامعة بتوفير مستوى عاٍل من التدريس التنافسي والفعال

الذي  ٢٠٠٦لعام  ٣٢مسؤولو جامعة بوليتكنك أيضًا إلى استنادهم إلى أحكام القانون رقم 
تظاهرات وينص على ضرورة االخطار الُمسبق بها، والموافقة على ينظم االجتماعات العامة وال

 .)٧٣٥(جميع التظاهرات من جانب السلطات الحكومية

ووفقًا إلفادات الطالب التي قدمت إلى اللجنة والتقرير الذي أعده ممثلو الطلبة في جامعة  -١٤٨٠
الحتجاجات بوليتكنك، فلقد وجهت إلى الطلبة أثناء التحقيقات أسئلة حول مشاركتهم في ا

هل ذهبت : ، وكان من بين تلك األسئلة٢٠١١مارس  ١٣السياسية في جامعة البحرين في 
هل سمعت أو رأيت أي شيء  هل شاركت في أي مظاهرات أو تجمعات؟ إلى دوار اللؤلؤة؟

يتضمن محتويات تسيئ إلى العائلة المالكة أو الحكومة؟ كما قرر الطالب أن مسئولي جامعة 
كما عرضت صورًا . ةنشاطهم السياسي وآرائهم العام هوا لهم أسئلة حولبوليتيكنيك وج

للطالب خالل هذه التحقيقات تم الحصول عليها من مواقع التواصل االجتماعي على شبكة 
وتضمنت تلك الصور العديد من الطالب المشاركين في االحتجاجات . اإلنترنت مثل الفيسبوك

يق من الطلبة التعرف على زمالئهم الطالب اآلخرين خارج حرم الجامعة فطلبت لجنة التحق
: كما تضمنت األسئلة التي وجهت إلى الطالب من قبل المسؤولين. المتواجدين في الصور

مع من تقضي الوقت بانتظام "، "من كان معك من طالب الجامعة عندما ذهبت إلى المظاهرة؟"
كما قرر بعض الطالب ". الطالب؟من ..... و..... ماذا تعرف عن كل من"، و "في الجامعة

في افاداتهم أن أسلوب الحديث معهم أثناء التحقيق كان عنيفًا وِمِحطُا للكرامة، بينما قرر 
  . آخرون أن بعض ُمحققي الجامعة كانوا يستخدمون بعض العبارات المهينة ضدهم وضد أسرهم

  الدور الحكومي في األحداث
عديد من الحاالت قامت إدارة الجامعة أو الكلية  أفاد بعض الطالب أنهم يعتقدون أنه في -١٤٨١

ولقد قدم العديد من طلبة جامعة . بإحالة طالب إلى الشرطة أو وزارة الداخلية للتحقيق الجنائي
البحرين إفادات إلى فريق محققي اللجنة البحرينية الُمستقلة للتقصي تضمنت تفاصيل االعتقال 

صة بهم حيث قرر البعض تعرضهم أثناء االستجواب واالحتجاز واالستجوابات الجنائية الخا
 .لمعاملة مهينة على أيدي ضباط الشرطة ورجال األمن

                                                            
االجتماعـات العامـة واملواكـب والتجمعـات مباحـة وفقـا للشـروط واألوضـاع الـيت يبينهـا " علـى أن  ٢٠٠٢مـن الدسـتور املعـدل عـام  ٢٨مـن املـادة ) ب(ص الفقـرة تـن.  ٧٣٥

  .القانون، على أن تكون أغراض االجتماع ووسائله سلمية وال تنايف اآلداب العامة
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وفي ذات السياق، وفي أعقاب التحقيقات، قامت جامعة البحرين بإحالة عدد من الطالب إلى  -١٤٨٢
ة النيابة العامة حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب عدة ُجنح من بينها إتالف الممتلكات العام

 . واالشتراك في تجمعات غير مرخص بها والتعدي على بعض الطالب اآلخرين

وقد استلمت اللجنة عدًدا من الشكاوى من خريجي المدارس الثانوية تتضمن إدعاءات بأن وزارة  -١٤٨٣
على الرغم من  التربية والتعليم تتعمد عدم منحهم بعثات دراسية بالخارج أو منح دراسية بالداخل

ولقد قام محققو اللجنة باالستعالم . ات أعلى من الحد األدنى المطلوب لذلكحصولهم على درج
من وزارة التربية والتعليم وتلقت ردًا رسميًا يفند تلك االدعاءات مرفقًا به أدلة على حصول عدد من 

  .هؤالء الطالب على منح دراسية وبعثات بالفعل ولكن في جامعات غير التي تقدموا لها

تقدمت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية بتقرير يتضمن إدعاءات  ٢٠١١أكتوبر  ١٠وفي  -١٤٨٤
بحصول تجاوزات من قبل وزارة التربية والتعليم نتج عنها عدم تكافؤ فرص الطالب من خريجي 
الثانوية العامة من الطائفة الشيعية مع نظرائهم اآلخرين على الرغم من حصولهم على درجات 

ويتمحور التقرير حول نظام جديد للبعثات والمنح الدراسية . بتزيد على الحد األدنى المطلو 
على أساس متوسط الدرجات الكلية أقرته وزارة التربية والتعليم بعد أحداث فبراير ومارس 

اآلخرى يتم % ٤٠من درجات الطالب بينما الـ % ٦٠المنصرمين يتم بموجبه االعتماد على 
ًا للتقرير، وقد تسبب هذا النظام في حرمان عدد  وفق. تقديرها بموجب مقابلة شخصية للطالب

كبير من الطالب من الطائفة الشيعية من المنح الدراسية والبعثات التعليمية الخارجية مما 
ولقد أنكرت وزارة التربية والتعليم هذة . تسبب في إحداث عدم تكافؤ في الفرص بين الطلبة

 .االتهامات بشدة

المفصولين أن العديد منهم كان على وشك التخُرج من  وقد ُأضيف إلى ُمعاناة الطالب -١٤٨٥
الجامعة، بينما كان آخرون كانوا في بادئ األمر غير قادرين على الحصول على بيان الدرجات 
الخاصة بهم من الجامعة، وعندما تمكنوا أخيرًا من الحصول عليها تبين بُمطالعة الجزء الُسفلي 

وبالتالي فهم يواجهون صعوبة في التسجيل في " مفصول تأديبياً "من البيان ورود عبارة 
الجامعات األخرى في المملكة والدول العربية األخرى المجاورة نظرًا المتناع هؤالء عن قبول 

كما أن بعض الطالب صدرت بحقهم أوامر . الطالب المفصولين تأديبيًا بسبب االحتجاجات
درين على الدراسة في الخارج، وأصدرت منع من السفر بسبب أنشطتهم السياسية فباتوا غير قا

الجامعة تعليمات إدارية لألساتذة والمعلمين في الجامعة بعدم كتابة أية خطابات توصية ألي من 
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ولقد ناشد الطالب الجامعة . )٧٣٦(الطالب المفصولين أو الموقوفين إال بأمر من إدارة الجامعة
على " مفصول تأديبياً "ول بأن وضع عبارة بإلغاء هذا القرار دون جدوى مما دفع بعضهم إلى الق

بيان الدرجات الخاص بهم وحرمانهم من خطابات التوصية جعلهم يشعرون بأنُه تم وضعهم في 
 .القائمة السوداء

قدمت وزارة التربية والتعليم تقريرا إلى اللجنة يتضمن موقفها من  ٢٠١١سبتمبر  ٥وفي  -١٤٨٦
ولقد أوضح . )٧٣٧(ت التأديبية التي ترتبت عليهامارس في جامعة البحرين واإلجراءا ١٣أحداث 

التقرير الموقف الُمشترك للوزارة وجامعتي البحرين وبوليتكنك إذ أشار إلى أن الُمحرك الحقيقي 
مارس هو المنظمات السياسية غير الشرعية التي زرعت بذور االنقسام الطائفي  ١٣ألحداث 

احتجاجات صغيرة وكبيرة متكررة وأخيرًا  /بين الطلبة، وقد أدى ذلك تدريجيا إلى مظاهرات
كما أوضح التقرير أن األحداث وقعت . مارس ١٣األحداث التي شهدتها جامعة البحرين في 

بتشجيع من بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والموظفين، والطالب الذين مهدوا الطريق 
. الب وتدمير الممتلكاتأمام المجرمين المسلحين لدخول الحرم الجامعي والهجوم على الط

ونتيجة لذلك شكلت جامعة البحرين، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم، لجنة للتحقيق في 
 . هذه األحداث

 ً   القانون الواجب التطبيق: ثانيا
البحرين دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  -١٤٨٧

 :، على أنهضمن جملة أمور منه، ١٣والذي تنص المادة 

وهي متفقة على وجوب . تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم"
توجيه التربية والتعليم إلى اإلنماء الكامل للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها والى توطيد احترام حقوق 

استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص وهي متفقة كذلك على وجوب . اإلنسان والحريات األساسية
وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم من اإلسهام بدور نافع في مجتمع حر، 

ومختلف الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم المتحدة من أجل صيانة 
  ".السلم

                                                            
حمققي اللجنة البحرينية املستقلة للتقصـي، قـدم طـالب جامعـة البحـرين نسـخة مـن مـذكرة أرسـلت اىل أعضـاء هيئـة أغسطس بني ممثلي الطالب و  ١٤خالل اجتماع .  ٧٣٦

  .التدريس من ِقبل إدارة اجلامعة حتظر عليهم إصدار خطابات توصية للطالب املفصولني تأديبياً 
عيت البحــرين وبوليتكنيــك اســتجابًة لالجتمــاع الــذي عقــد مــع وفــد حمققــي اللجنــة البحرينيــة صــدر هــذا التقريــر عــن وزارة الرتبيــة والتعلــيم يف البحــرين باالشــرتاك مــع جــام ٧٣٧

القســم األول مــن التقريــر هــو ترديــد ملوقــف الــوزارة واجلامعــات الســابق بشــأن إجــراءات فصــل ووقــف الطــالب، بينمــا القســم . ٢٠١١أغســطس  ٢١املســتقلة للتقصــي يف 
  .للجامعات واحلكومة البحرينية بشأن القرارات التأديبيةالثاين من التقرير يوضح املوقف احلايل 
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لكل شخص "...من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان على أن  ٤١لمادة تنص الفقرة األولى من ا -١٤٨٨
 ".الحق في التعليم

  :على أن ٢٠٠٢تنص المواد التالية من دستور مملكة البحرين المعدل عام  -١٤٨٩

  ):أ( ٧المادة 

ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية "
اطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل األولى التي يعينها القانون وعلى النحو والثقافية للمو 
وينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية . ويضع القانون الخطة الالزمة للقضاء على األمية. الذي يبين فيه

وية شخصية المواطن واعتزازه والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يُعنى فيها جميعا بتق
 ."بعروبته

  :٢٣المادة 

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو "
، مع عدم المساس بأسس العقيدة اإلسالمية ووحدة وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانونغيرهما، 

   ."الفرقة أو الطائفية الشعب، وبما ال يثير

  :٢٨المادة 

االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون، "
   ."على ان تكون أغراض االجتماع ووسائله سلمية وال تنافي اآلداب العامة

لتعليم حق تكفله بشأن التعليم على أن ا ٢٠٠٥لسنة  ٢٧تنص المادة الثانية من القانون رقم  -١٤٩٠
المملكة لجميع المواطنين وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين اإلسالمي الحنيف 
والتفاعل اإلنساني والحضاري واالنتماء العربي لمملكة البحرين واإلطار الثقافي واالجتماعي 

 .لشعب البحرين

 ً   :النتائج التي خلصت إليھا اللجنة: ثالثا
قات التي قامت بها جامعتا البحرين وبوليتيكنيك البحرين تبين بوضوح للجنة أثناء مراجعة التحقي -١٤٩١

أن محققي الجامعتين اعتمدوا بصفة أساسية على أقوال بعض الطلبة ضد زمالئهم، وشهادات 
وإنه ألمر غير مقبول أن يكون فصل مئات الطلبة من . سمعية، باإلضافة إلى أدلة ظرفية بحتة



 تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
 

٤٥٩
 

عرف على صورهم أثناء مشاركتهم في االحتجاجات والمظاهرات التي الجامعة قد تم بسبب الت
 .حدثت داخل حرم الجامعة

وعلى الرغم من أن مسئولي جامعة البحرين قد أكدوا ِمرارًا لمحققي اللجنة أن الطالب الذين تمت  -١٤٩٢
التي  معاقبتهم هم من ثبت بأدلة قطعية انخراطهم في أنشطة تخريبية وإجرامية عنيفة إال أن األدلة

أما بالنسبة للصور . )٧٣٨( قدمتها الجامعة لفريق المحققين لم تشر أبدًا لوقوع مثل تلك المخالفات
الفوتوغرافية التي تم اعتبارها أدلة فإن محققي اللجنة لم يجدوا في ملفات التحقيقات التي أجرتها 

امية عنيفة داخل حرم الجامعتين أية صور قد ُتشير إلى انخراط أٍي منهم في أنشطة تخريبية وإجر 
  .الجامعة

وجدير بالذكر أنه على الرغم من أن مسئولي الجامعة قد أكدوا لمحققي اللجنة أنه لن تتخذ أية  -١٤٩٣
ولم يشارك في " على استحياء"إجراءات تأديبية ضد الطالب الذى تواجد في المظاهرات 

أعداد الطالب الذين  أعمال العنف والهتافات المسيئة، إال أنه وبإجراء مقارنة بسيطة بين
تعرضوا للفصل آنذاك مع العدد اإلجمالي للطلبة المشاركين في هذه التظاهرة يبيُن أن األمر 
خالف ذلك إذ أنُه في الوقت الذي تشير فيه التقارير الرسمية الصادرة عن الحكومة وجامعة 

كان ما   ٢٠١١مارس  ١٣البحرين إلى أن عدد الطالب الذين شاركوا في احتجاجات وأحداث 
طالب إال أن الجامعة اتخذت إجراءات تأديبية غاية في القسوة  ٥٠٠إلى  ٤٠٠يقرب من 
 .طالب وطالبة من الطالب الذين شاركوا في كافة االحتجاجات في الجامعة ٤٧٢بحق عدد 

إن فصل الطالب قد يكون ُمبررًا في بعض األحيان، ولكن فصل الطالب البحرينيين بسبب  -١٤٩٤
ومارس الُمنصرمين كان ذا طبيعٍة خاصٍة إذ تسبب في حرمان الطالب من التعليم أحداث فبراير 

 . في مملكة البحرين بصفة نهائية

. وقد تعرض عدد كبير من الطلبة أيضًا لإلعتقال أو االحتجاز لفترة استطالت أحيانا لمدة ثالثة أشهر -١٤٩٥
قوق اإلنسان، ألقى القبض على ووفقًا للمعلومات المقدمة إلى اللجنة من جمعية شباب البحرين لح

طالب جامعي وتعرض بعضهم لالحتجاز، ولقد تلقت اللجنة تقارير تؤكد تلك  ٧٨حوالي 
 .المعلومات

                                                            
تضـمنت امللفـات امللحوظـات . قدمت جامعة البحرين إىل اللجنة نسخ من ملفات التحقيق مع مجيع الطـالب مبعرفـة جلـان التحقيـق اجلامعيـة ٢٠١١أغسطس  ٢٢يف  ٧٣٨

لـب، ويف العديـد مـن احلـاالت صـور فوتوغرافيـة مطبوعـة للطـالب، وغالبـاً مـا تضـمنت مشـاهد هلـم اليت دونت أثنـاء التحقيـق مـع كـل طالـب، االفـادة املدونـة مبعرفـة كـل طا
كمـا تضـمنت امللفـات عـادة مقتطفـات مـن احلسـابات اخلاصـة للطـالب . ولقد استخدمت اجلامعة هذة الصـور كـدليل علـى التواطـؤ. يقفون بني آخرين يف االحتجاجات

  .على موقعي الفيسبوك وتويرت
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كما سمحت جامعة البحرين بالمظاهرات داخل الحرم الجامعي حتى تاريخ الثالث عشر من مارس  -١٤٩٦
ن لم تحذر الطلبة من أن ، كما أن جامعة بوليتكنيك البحري)تاريخ بداية االشتباكات( ٢٠١١

المشاركة في التظاهرات خارج الحرم الجامعي سوف تؤدي إلى توقيع جزاءات تأديبية، ولهذا فلقد 
 .اعتقد الطلبة أن مشاركتهم في التظاهرات السلمية لن يؤدي إلي اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم

ة بأحداث فبراير ومارس وفي حين أن الجامعات شكلت لجان للتحقيق وتأديب الطالب ذوي الصل -١٤٩٧
، كما أنها حددت إجراءات استئنافية للطعن على القرارات التي تصدر عن تلك اللجان، ٢٠١١

فإن الجامعتين غالبا ما اتخذتا إجراءاٍت تعسفيٍة غير واضحٍة إلصدار القرارات التأديبية، حيث 
زعوم للطلبة في أنشطة غير اعتمدتا بشكٍل كبيٍر على أدلٍة غير كافيٍة، واستنتاجات حول تورط م

 .الئقة

ولقد اتخذت جامعتا البحرين وبوليتكنيك البحرين إجراءاٍت تأديبيٍة يشوبها التمييز ضد الطالب  -١٤٩٨
، وهذا يُمثل تعديًا على حقهم في حرية التعبير ٢٠١١الذين شاركوا في أحداث فبراير ومارس 

 .والتجمع

العودة إلى جامعة البحرين حيث يواجهون طالب وطالبة غير مسموح لهم ب ٣٨وما زال هناك  -١٤٩٩
  .اتهامات جنائية

أغسطس  ٢٥وإن اللجنة ترحب بالخطوة االيجابية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في  -١٥٠٠
بالتنسيق مع جامعة البحرين األمر الذي أدى إلى إلغاء غالبية قرارات الفصل التي  ٢٠١١

 .اتخذت في حق الطلبة

 ٥٤من أصل  ٣٣بإعادة  ٢٠١١نوفمبر  ١٢ارتياح للقرار الصادر في كما أن اللجنة تشعر ب -١٥٠١
 .طالب تعرضوا للفصل من جامعة بوليتيكنيك البحرين

 ً   التوصيات: رابعا
 .إعادة جميع الطالب الذين لم توجه إليهم تهم جنائية بارتكاب عمل من أعمال العنف -١٥٠٢

للفصل بالعودة إلى الجامعة  العمل على وضع قواعد وآلية واضحة تسمح للطلبة الذين تعرضوا -١٥٠٣
 .بعد فترة زمنية معقولة

اعتماد معايير واضحة وعادلة للتحقيق مع الطلبة واتخاذ اإلجراءات التأديبية، وكذا سياسة  -١٥٠٤
 .واضحة لتطبيق تلك المعايير بطريقة عادلة تتسم بالحياد
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 الهجوم على الرعايا األجانب -المبحث األول 
 :ملخص الوقائع: أوالً 

ومارس  وردت للجنة ادعاءات باستهداف السكان من الرعايا األجانب بهجمات عنيفة أثناء  -١٥٠٥
، حيث كانت معظم الشكاوى التي تلقتها اللجنة متعلقة بإصابات جسدية، وإتالف ٢٠١١

قتصادية، وسلب حرية التنقل، والحرمان من الرعاية الطبية، والتعرض الممتلكات، وخسائر ا
 .للهجوم في أماكن ودور العبادة

ونظرًا للنمو االقتصادي السريع، ال سيما في مجالّي البترول والتشييد والبناء، مما أدى إلى  -١٥٠٦
داد الرعايا ارتفاع معدل طلب البحرين للعمالة، األمر الذي قوبل بزيادة كبيرة ومتسارعة في أع

ووفقًا لتعداد . والعمالة األجنبية المقبلة على العمل، وخاصة من جنوب وجنوب شرق آسيا
نسمة، منهم  ١٢٣٤٥٧١، فقد بلغ إجمالي السكان بالمملكة ٢٠١٠السكان الرسمي عام 

نسمة يحملون  ٥٦٢٠٤٠، منهم ٧٣٩من غير البحرينيين%) ٥٤أي نسبة ( ٦٦٦١٧٢
صح عن حجم نمو العمالة األجنبية منذ التعداد الرسمي األخير جنسيات أسيوية، وهو ما يف

 ٦٥٠٦٠٤، والذي يذكر فيه أن تعداد سكان البحرين كان يبلغ ٢٠٠١الذي أجري في عام 
وقد أظهر تقرير قدمته . ٧٤٠من غير البحرينيين%) ٣٧,٦أي نسبة ( ٢٤٤٩٣٦نسمة، منهم 

من األجانب المجّنسين % ٨١ة ، كانت نسب٢٠٠٢حتى  ٢٠٠١الحكومة أنه في الفترة من 
لتصل إلى  ٢٠١١حتى  ٢٠٠١لهم أصول إيرانية، وانخفضت هذه النسبة في الفترة من 

٤٠.% 

، وقد ذكرت هيئة %٣,٨ووفقًا لما ورد عن وزارة العمل بالبحرين، فقد بلغ معدل البطالة  -١٥٠٧
 ٢٠١٠من عام  تنظيم سوق العمل بالمملكة في تقريرها أن عدد العمالة بلغ في الربع األخير

وتأتي . ٧٤١من غير البحرينيين%) ٨٣(عامًال بنسبة  ٣٧٤٧٠٧عامًال، من بينها ٤٥٢٣٤٨
 ٧٥١٦٩(، وبنجالدش )عامالً  ١٩٧٠٨٤( أكبر مجموعات من العمالة األجنبية من الهند 

 .٧٤٢)عامالً  ٢٤٢٣٥(، والفلبين )عامالً  ٣٥٢١٨(، وباكستان )عامالً 

                                                            
  .٢٠١١أكتوبر  ١٩، تاريخ الدخول  ,http://www.census2010.gov.bh/results_en.php: ٢٠١٠التعداد العام سنة  –البحرين حكومة  ٧٣٩
، تـــاريخ http://www.cio.gov.bh/CIO_ENG/SubDetailed.aspx?subcatid=256: ٢٠١٠التعـــداد العـــام ســـنة  –حكومـــة البحـــرين  ٧٤٠

  .٢٠١١أكتوبر  ٢٠الدخول 
): ٢٠١٠-٢٠٠٨(هيئــــــــــــــــــــة تنظــــــــــــــــــــيم ســــــــــــــــــــوق العمــــــــــــــــــــل، عــــــــــــــــــــدد العمالــــــــــــــــــــة وفقــــــــــــــــــــاً للنــــــــــــــــــــوع واملواطنــــــــــــــــــــة البحرينيــــــــــــــــــــة وغــــــــــــــــــــري البحرينيــــــــــــــــــــة، والقطــــــــــــــــــــاع  ٧٤١

http://blmi.lmra.bh/2010/12/data/ems/Table_05.pdf ٢٠١١أكتوبر  ٢٠، تاريخ الدخول.  
م هيئة تنظيم سوق العمـل، العمالـة غـري البحرينيـة، ٧٤٢ ، تـاريخ :blmi.lmra.bh/2010/12/data/ems/Table_05.pdfhttp//: ٢٠١١، ينـايروجنسـيا

أكتـــوبر ٢٠تـــاريخ الـــدخول   http://blmi.lmra.bh/2011/03/mi_dashboard.xml،كـــذلك جـــداول العمـــال األجانـــب.٢٠١١أكتـــوبر  ٢٠الـــدخول 
٢٠١١. 
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ة البحرين، بلغ التحريض ضد األجانب درجة عالية في ووفقًا للتقارير التي قدمتها حكوم -١٥٠٨
حيث ادعت الحكومة أن جمعية . ٢٠٠٦المملكة في أعقاب االنتخابات البرلمانية عام 

الوفاق الوطني اإلسالمية مسئولة عن إشعال فتيل أزمة المشاعر ضد األجانب حيث أشارت إلى 
سبيل المثال، فقد أشارت الحكومة  نشرها لعدد من المقاالت الصحفية ملهبة للمشاعر، فعلى

الغالبية العظمى من المجنسين أصلهم بربر وجهلة "ورد فيه أن  ٢٠٠٩إلى مقال ُنشر عام 
، كما توضح "، كما أن لهم أصول سنية وسلفية"النطيحة"و" المترديّة"وسّذج وأنهم من 

األجانب على أنهم  الحكومة أيضًا أن نشطاء المعارضة يشيرون غالبًا إلى أفراد قوات األمن
وتربط حكومة البحرين . وأنهم هم سبب االنشقاق واالنقالب ضد المحتجين" مرتزقة أجانب"

 . األجانب العمال بين تلك المشاعر والهجمات التي تعرض لها

وتنتقد جمعية الوفاق سياسة الحكومة بشأن استقدام العمالة األجنبية بينما ال يزال معدل البطالة  -١٥٠٩
لشعب البحريني مرتفعًا، سيما بين الشيعة، كما انُتقدت الحكومة أيضًا على تفضيل بين أبناء ا

ولقد . البحرينيين المجنسين على غير المجنسين منهم، وال سيما الشيعة، في أمور التوظيف
دعت تلك المقاالت أيضًا إلى إعادة النظر في وطنية والتزام المواطنين األجانب تجاه البحرين 

عدم الرضا عن قدراتهم اللغوية ومعرفتهم بالعادات والتقاليد البحرينية، كما إنها وأشارت إلى 
زيادة معدالت تعلم القراءة : وضعت يدها على مجموعة متنوعة من الموضوعات، ومنها

والكتابة بين المجنسين، ومنح مساكن أفضل لهم في المناطق التي يعيش فيها الشيعة بصورة 
دة التي انتهجتها هيئة الكهرباء والماء في تعيين غير البحرينيين، أساسية، والسياسة الجدي

 .وتعيين المجنسين البحرينيين في الجهاز األمني، وزيادة معدالت الجريمة وانعدام األمن

ولقد عبر المواطنون البحرينيون عبر السنين، ال سيما غالبية الشيعة، عن الرأي بأن حكومة  -١٥١٠
إلى القضاء على حقوقهم االجتماعية والسياسية، حيث كانت البحرين كانت وال تزال تسعى 

تلك القضية موجودة على أجندات الحمالت االنتخابية لعدة سنين، كما تبناها العديد من 
 .مجموعات الشيعة في الحمالت السياسية والحشود االنتخابية

فرص ، اشتملت مطالب المحتجين على توفير ٢٠١١وخالل أحداث شهري فبراير ومارس  -١٥١١
العديد من وأثناء . عمل وزيادة الرواتب، باإلضافة إلى تظلم آخر يتعلق بتجنيس األجانب

الهتافات المناهضة لألجانب والعمالة الوافدة، كما التظاهرات، ارتفعت العديد من الشعارات و 
أمسك المتظاهرون بالفتات تستهدف البحرينيين المتجنسين وتهددهم وتطالبهم بالرحيل من 

حرة، يا مجنسين .. البحرين حرة: "د، وقد اشتملت تلك الالفتات على عبارات كاالتيالبال
لقد حان وقت .. يا قتلة.. يا مرتزقة.. حرة، يا مجنسين.. البحرين حرة"، و"أطلعوا برة
  ".أمة متحابة= المجنسين  –) السنة+ الشيعة "(، و"رحيلكم
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 ٢٠١١أنه خالل أحداث شهري فبراير ومارس وتلقت اللجنة تقريرًا من وزارة الداخلية مفاده   -١٥١٢
 .٧٤٣آخرون ٨٨لقي أربعة أجانب مصرعهم بينما أصيب 

 الوفياتاإلصاباتالجنسية
 ٧٤٤١١١هندي
 ٧٤٥١٨٢بنجالدش
 ٥٨١باكستاني
 -٧٤٦١فلبيني

، وفي تظاهرة احتجاجية بدأت في مسجد رأس الرمان، توجه اآلالف ٢٠١١مارس  ٩وفي يوم  -١٥١٣
رينيين الشيعة في مسيرة ناحية مكتب الهجرة بالمنامة وأعلنوا اعتراضهم على معظمهم من البح

منح المواطنة للسنة من البلدان األخرى لاللتحاق بالخدمة العسكرية بالبالد، ولكن للتأكيد 
على أن هذا االحتجاج كان المقصود منه سياسة التجنيس التي تتبعها حكومة البحرين، وليس 

ينيين من السنة، أطلق المشاركون هتافات وشعارات تدعو إلى الوحدة بين ضد المواطنين البحر 
 .٧٤٧السنة والشيعة

مفاده أنه أثناء أحداث  ٢٠١١وقد تلقت اللجنة تقريرًا أخر من وزارة الخارجية في سبتمبر  -١٥١٤
، تعرض عمال أجانب يعيشون في البحرين إلى أعمال عنف، حيث ٢٠١١ومارس –فبراير

ك عصابات قد أقامت متاريس ونقاط تفتيش على الطرق واستوقفوا ادعت الحكومة أن هنا
ركاب السيارات وأخرجوهم منها واعتدوا على األجانب بالضرب، كما ادعت أنهم طلبوا من 

واشتمل هذا التقرير أيضاً . المحال التي يديرها أجانب إما أن تغلق وإال ستواجه عقابًا وانتقاماً 
يوية مختلفة تتعلق بحاالت وفاة وإصابات ومفقودات وضحايا على رسائل من أربعة سفارات أس

مجموعة من "وأقرت وزارة الخارجية الباكستانية أنه أثناء تلك األزمة، هاجم . بين رعاياها

                                                            
 –، راجــع الفصــل اخلــاص حبــاالت الوفــاة ٢٠١١ا مــن وزارة الداخليــة بــه األمســاء والتــواريخ وظــروف اإلصــابة أو الوفــاة خــالل شــهري فربايــر ومــارس تلقــت اللجنــة تقريــرً  ٧٤٣

  .راجع املبحث األول من الفصل السادس اخلاص حباالت الوفاة الناجتة عن األحداث
أصيبت مملكة البحرين حبالة شديدة من االضطراب املـدين؛ فـأغلق حمـدثو الشـغب الطـرق، وأُعلنـت حالـة  ،٢٠١١مارس  ١٤ذكرت وزارة اخلارجية اهلندية أنه بدًء من  ٧٤٤

 .الطوارئ مما تسبب يف تعرض العديد من أبناء اجلالية اهلندية لإلصابة، فتويف شخص هندي واحد وأصيب سبعة آخرون
قـــد نـــتج عنهـــا جـــو مـــن عـــدم األمـــان أثـــر علـــى األجانـــب مـــن أبنـــاء  ٢٠١١هري فربايـــر ومـــارس ادعـــت وزارة اخلارجيـــة البنجاليـــة أن االحتجاجـــات املعارضـــة خـــالل شـــ ٧٤٥

د داخـل البيـوت، وأعيقـت بنجالديش على مستويات خمتلفة، حيث ذكـرت يف تقريـر هلـا أن اجلاليـة البنجاليـة كانـت عرضـة لـألذى يف العمـل والبيـت ممـا أدى إىل حـبس العديـ
 .بنجاليني باإلضافة إىل إصابة سبعة آخرين ٣منهم لوظيفته، ونتج عن اهلجمات وفاة  حركتهم مما أدى إىل خسارة عدد كبري

 .بأقارب املتوىف قدمت وزارة اخلارجية جبمهورية الفلبني معلومات للجنة التقصي عن وفاة مواطن فلبيين أثناء فرتة االضطراب، ومل تستطع اللجنة االلتقاء ٧٤٦
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً يف ال ٧٤٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً حاشــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون جتمعـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ينظمــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة اآللـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين، اجلزيــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  ٩(بحــــــ ) ٢٠١١مـــــ

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/03/20113917595654981.html ٢٠١١أكتوبر  ٤، تاريخ الزيارة.  
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العماَل األجانَب بوحشية، وفي الوقت الذي كان القانون والنظام العام بالبحرين " األصوليين
باكستاني يعيشون في  ٢٠٠٠لك األيام، وأضافت أن حوالي يعانيان من التراجع والتدهور في ت

مناطق حساسة قد غادروا منازلهم خوفًا على حياتهم طالبين من سفاراتهم أن توفر لهم مالذًا 
مؤقتًا، وقد مكث بعض هؤالء المهجرين في النادي الباكستاني، بينما مكث آخرون في 

  .المدارس الباكستانية

وتلقت . ٢٠١١مارس  ١٤، ١٣جوم على األجانب في يومي وقد وقعت معظم حاالت اله -١٥١٥
اللجنة إفادات بأن األجانب قد تعرضوا لهجوم في شوارع المنامة؛ حيث ورد بتقرير أعدته وزارة 

مارس عندما قامت مجموعة غاضبة بحبس  ١٣حادث بتاريخ الخارجية الباكستانية عن تفاصيل 
وا إشعال النار فيه، وورد بالتقرير أيضًا أنه وحاول باكستاني داخل أحد المطاعم، ٤٠حوالي 

بمساعدة القيادات المجتمعية وأحد أئمة الشيعة، أطلق المتظاهرون سراح الباكستانيين "
 ". المحتجزين

، حيث أنه في كما تلقت اللجنة أيضًا إفادات حول عمليات هجوم على األجانب في بيوتهم -١٥١٦
خل مجموعة من األشخاص مبنى سكنياً ، حيث د٢٠١١مارس  ١٣وقت متأخر من ليل يوم 

بالمنامة معظم قاطنيه من العمال األسيويين، حيث شرع أولئك األشخاص في مهاجمة السكان، 
عبد المالك غالم رسول، والذي تعرض / الذين كان من بينهم مواطن باكستاني هو السيد

ول الذي تعرض للهجوم فريد مقب/للضرب حتى لفظ أنفاسه األخيرة، وكان من بينهم أيضًا السيد
وبتقدم الوقت بالليل، ُسجل عدد أكبر من . مما نتج عنه إصابات خطيرة توفي على أثرها

حيث تعرض عامل بناء ومؤذن باكستاني إلى إصابات . حاالت الهجوم على العمال األسيويين
ولقد  .خطيرة بالمخ وجروح بالغة عميقة باللسان إثر تعرضه لهجوم وحشي على يد المتظاهرين

استعرض محققو اللجنة الصور الفوتوغرافية والتقارير الطبية التي تؤكد جميعها جسامة 
حيث كان يعاني من فقد القدرة اإلصابات التي تعرض لها، وزاره محققو اللجنة بالمستشفى 

مارس اقتحم المتظاهرون  ١٣وأفاد أحد األشخاص أنه في يوم . ٧٤٨على التحكم الجسماني
وطلبوا منه إظهار هويته، ثم تعدوا عليه بالضرب بعصا البيسبول ونتج عن ذلك بيته بالمنامة 

إصابته بكسر في ذراعه، وأفاد أيضًا أنه بينما كانوا ينهالون عليه ضربًا قالوا له أن البحرين 
 .للبحرينيين فقط وليست لألسيويين

رة مساًء ليجد استيقظ حوالي الساعة العاش ٢٠١١مارس  ١٤وأفاد شاهد آخر أنه في يوم  -١٥١٧

                                                            
  .، حيث كان على نفس احلالة الصحية من عدم القدرة على التحكم اجلسماين يف النفس٢٠١١أكتوبر  ٢٨الشخص يوم  قام حمققو اللجنة بزيارة هذا ٧٤٨
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شاب اقتحموا منزله وكانوا يحملون سكاكيًنا وقضبانًا فوالذية، ووفقاً  ٤٠إلى  ٣٠مجموعة من 
إلفادته فقد تعرض للضرب هو ومجموعة كانت تعيش معه في نفس السكن بسبب جنسيتهم 
. يةالباكستانية على الرغم من أنهم أخبروا مهاجميهم بأنهم عمال وال ينتمون للشرطة البحرين

الباكستانيون يشغلون وظائف في الشرطة .. إنهم يريدوننا أن نترك البحرين: "وقرر أحد الضحايا
ووفقًا ألقوال العديد من الباكستانيين الذين تقابلوا مع اللجنة، ." يعتقد البحرينيون أنها لهم

غير  فإنهم يعتقدون أن الهجمات نفذها الشيعة الذين يكرهون الباكستانيين ويظنون، على
  .الحقيقة، أنهم جنود في قوات األمن البحرينية

، اقتحم المتظاهرون منزل أحد أصدقائه ٢٠١١مارس  ١٤وقد أفاد شاهد آخر بأنه في يوم  -١٥١٨
ويدعي . أثناء زيارته له، حيث سألوه إذا ما كان ضابطًا بالشرطة، وطلبوا التحقق من هويته

قبل جّرهما إلى الشارع حيث كان المئات  الشاهد بأنه هو وصديقه قد تعرضا للُضرب والرُكل
من المتظاهرين في االنتظار، وقد أظهر تسجيل فيديو على اإلنترنت المتظاهرين يضعون 

وقد أفاد الشاهد بأنهما قد ُأخذا بعد ذلك إلى دوار . السيوف على نحريهما ويهددونهما
هاية تم نقلهما إلى مجلس التعاون الخليجي حيث استمر التعدى عليهما بالضرب، وفي الن

وأفاد الشاهد أيضًا أن . مجمع السلمانية الطبي، حيث استمر التعدى عليهما بالضرب هناك
ولقد أجبر !" اذبحوهم.. نحن ال نريد هنودًا هنا: "إحدى الممرضات رفضت معالجته قائلة

سان الشاهد وصديقه على الوقوف أمام الحائط وُضربا، وأدعى أيضا أنه قد عرض عليهما كي
وأثناء كل تلك اإلعتداءات،  . بالستيكيتان، وقيل لهما أنهما ستستخدمان في مواراة جثتيهما

  .كان يوجه إليهما االتهام بأنهما من عناصر الشرطة، بينما استمرا في إنكار ذلك األمر

واستعرضت اللجنة أيضًا عددًا من لقطات الفيديو والتي بدا أنها ترصد العنف الذي تمت  -١٥١٩
  .ضد الجنوب أسيويين ممارسته

حيث بث التلفزيون البحريني في مارس على الهواء تغطية مصورة بالفيديو للجرائم المدعى   - أ 
، حيث يرصد ٧٤٩ارتكابها ضد العاملين األجانب من جنوب آسيا على يد بعض المتظاهرين

التصوير المتظاهرين ويبدون وهم يستعدون لمواجهة، ولكنه ال يوضح ظروف الموقف وال 
ثم ينتقل الفيلم ليظهر جثتين آدميتين ملقيتين في الشارع، وال يوضح الفيديو الظروف . ادهأبع

وبعد ذلك لقطات ألشخاص من جنوب وجنوب شرق آسيا يتلقون عالجاً . المتعلقة بموتهما
  .ولكن مرة أخرى، ال تبدو الظروف المتعلقة بإصاباتهم واضحة من التصوير. طبياً 

                                                            
  .٢٠١١أكتوبر  ٤ريخ الزيارة ، تاhttp://www.youtube.com/watch?v=YbpJ7iiBinc&skipcontrinter=1: على اليوتيوب ٧٤٩
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ل تلك الفترة تصويرًا آخر يُّدعى أنه يصور العمال وقد بثت ذات القناة خال  - ب 
، بينما يرصد ٧٥٠األجانب من جنوب آسيا وهم يسحبون خارج سيارة إسعاف بالمستشفى

التصوير شخصا مصابًا محموًال على نقالة ويسير خلفه شخصان مقيدان من اليدين ُيخرجان 
ابين إلى المستشفى، وبدا بينما يتم مرافقة المص. من سيارة إسعاف إلى داخل المستشفى

أن شخصًا ما كان يحاول تسديد الركالت إليهم، بينما الحراس اآلخرون يدفعونهم لألمام 
  .بالقرب من بعضهم البعض، ولكن يبدو أن بعض أفراد األمن يرجعونهم للوراء مرة أخرى

ن اإلخبارية على الهواء تسجيل فيديو لمسعفين بديا منضمي" العربية"كما بثت قناة   -ج 
. للمتظاهرين في ضرب العمال الهنود المصابين أثناء تواجدهم بالمستشفى لتلقي العالج

فقد كان المتظاهرون يهاجمون العمال األجانب من أجل هدم " العربية"ووفقًا لقناة 
  .االقتصاد الوطني

وأظهر تسجيل فيديو آخر مجموعة من المتظاهرين من بينهم جماعة تركب سيارة عليها   -د 
  .٧٥١تدهس شرطًيا باكستانًيا وتمر فوقه عدة مرات" الصليب األحمر"عالمة 

ويرصد تصوير قدمته الحكومة شخصًا ملثمًا يقترب من حافلة ويهاجم السائق، والذي بدا   -ه 
 .أجنبيًا، ولم يتم التحقق من هوية الشخص المعتدى عليه أو انتمائه السياسي

لى التمييز ضد المواطنين األجانب وسوء شاهًدا، تشير جميعها إ ١٩وتلقت اللجنة إفادات من  -١٥٢٠
معاملتهم على أيدي الطاقم الطبي والمتظاهرين أثناء وجودهم بمجمع السلمانية الطبي خالل 

حيث ذكر أحد الشهود، والذي كان موظفًا بمجمع . ٢٠١١٧٥٢شهري فبراير ومارس 
ع الطبي شاهد السلمانية الطبي، أنه خالل الفترة التي سيطر فيها المتظاهرون على المجم

مرضى أجانب يتعرضون للضرب على أيدي المتظاهرين، وقال أيضًا أن المواطنين األجانب 
أجبروا على االعتراف أمام تسجيل فيديو أذيع على التلفزيون بأنهم كانوا جواسيس يعملون 

وادعى الشاهد أيضًا أن الممرضات الشيعة رفضن معالجة المرضى . لحساب الحكومة
صف شاهد آخر كان يعمل بمجمع السلمانية الطبي كيفية تعرض األسيويين وو . األجانب

  .للهجوم على يد المتظاهرين في حضور األطباء والتمريض

                                                            
، وراجــع أيضــاً الفصــل الســابع ٢٠١١أكتــوبر  ٤، تــاريخ الزيــارة http://www.youtube.com/watch?v=NbMmbNOGl9s: علــى اليوتيــوب ٧٥٠

 .باألحداث يف جممع السلمانية الطيب 
  .٢٠١١أكتوبر  ٤تاريخ الزيارة ، http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/18/142009.html: قناة العربية ٧٥١
  .راجع الفصل اخلاص باألحداث يف جممع السلمانية الطيب ٧٥٢
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حالة اعتداء ضد األجانب في أماكن العمل؛  ١٦وقد تلقت اللجنة أيضًا إفادات بحدوث  -١٥٢١
حيث كانت . ثمانية منها كانت تتصل بهجمات على مشاريع وأعمال خاصة يملكها أجانب

الشكاوى تتعلق بتخريب الممتلكات واإلساءة الجسدية واللفظية والخسائر االقتصادية؛ فقد 
شخصًا متظاهرًا ملثمًا قد شنوا هجوماً  ٥٠وصف مالك أحد المطاعم البنجالدشية بأن حوالي 

نية على مطعمه وخرّبوه وشّوهوا أحد العاملين لديه بأشياء معدنية، وأفاد بأن مجمع السلما
الطبي رفض عالج ذلك الموظف المصاب وبلغت شدة إصابته لدرجة أنه غادر البحرين وعاد 

  .إلى بنجالدش
كما تلقت اللجنة إفادات من أربعة أجانب وصفوا الهجمات على مساجد متعددة؛ حيث ذكر  -١٥٢٢

، هاجم أشخاص مجهولون مسجد سلمان حسين بن ٢٠١١مارس  ٣١أحدهم أنه في يوم 
ووصف شاهد آخر للجنة كيف . واعتدوا عليه جسديًا وحطموا المسجد مطر، حيث يعمل،

قامت مجموعة من المتظاهرين بمهاجمة المسجد الذي يعمل فيه وقطعوا النخيل لسد الشارع 
يومًا حيث كان  ١٤وأتلفوا المسجد، ولقد ذكر هذا الشخص أنه ظل حبيسًا بالمسجد مدة 

كيف هاجمه المتظاهرون الذين كانوا يحملون   ووصف شاهد آخر. خائفًا من مغادرة المكان
ِعِصيًا بالقرب من المسجد الذي يعمل فيه، حيث عانى من إصابات بالغة، وذكر أنه قد غير 

، وهي منظمة غير "الكرامة"ولقد أفادت مؤسسة . فيما بعد وظيفته خوفًا من مهاجمته مرًة أخرى
ر العبادة التي يرتادها األجانب حكومية، عن وقوع العديد من الهجمات على أماكن ودو 

والعمال الوافدون، وال سيما الباكستانيون والبنجالدش، ومن بينها مسجد الزوادة في رأس 
، ٢٠١١مارس  ١٦، ومسجد سوق اللحمة الغربي بالمنامة يوم ٢٠١١مارس  ١٤الرمان يوم 

خليفة آل ، ومسجد الشيخ علي بن ٢٠١١مارس  ١٦ومسجد مبارك الحيساوي بالمنامة يوم 
مارس  ١٨، ومسجد المغيرة بن شعبة بسترة يوم ٢٠١١مارس  ١٧خليفة بالمنامة يوم 

٢٠١١.  
كما تلقت اللجنة أيضًا إفادات من أربعة أشخاص يدعون أنهم وجهت إليهم إساءات لفظية  -١٥٢٣

وبدنية بالمدرسة والجامعة، وذلك لكونهم مواطنين مجنسين، ولقد قالت إحدى الشهود أنه في 
: مارس، تم االعتداء عليها بدنيًا خارج المدرسة على يد مجموعة من الطالبات كن يهتفن ٤يوم 

، كما أن أخت الطالبة اشتكت أيضًا من أنها عندما كانت "أخرجي من المدرسة.. يا متجنسة"
أخرجي من .. يا متجنسة: "طالبة، وكّن يهتفن أيضاً  ١٢تغادر المدرسة، هاجمتها حوالي 

  ".المدرسة
، أوضح وزير خارجية البحرين أنه التقى مع أعضاء من الجاليات ٢٠١١مارس  ٢٦وم وفي ي -١٥٢٤
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ولقد أكدت وزارة . ٧٥٣األسيوية، وتفقد حاالت المواطنين األجانب الذين يعيشون في البحرين
الخارجية مجددًا على حق األجانب في الحصول على األمن واالستقرار والعمل في البحرين،  

  .٧٥٤ها ستتخذ تدابير من شأنها تعويض ضحايا تلك الهجمات مادياً كما أوضحت الوزارة أن
 ً   :النتائج التي خلصت إليھا اللجنة. ثانيا

وجدت اللجنة أدلة كافية للتثبت من أن بعض األجانب، ال سيما عمال من جنوب آسيا، كانوا  -١٥٢٥
ولقد . ٢٠١١مستهدفين بالهجمات أثناء األحداث التي جرت في شهري فبراير ومارس 

لت اللجنة إلى أن هناك أربع حاالت وفاة بين األجانب بسبب اعتداءات الغوغاء أثناء توص
 .األحداث باإلضافة إلى العديد من المصابين

ولقد كان الباكستانيون على وجه الخصوص هدفًا لتلك الهجمات بسبب انخراط البعض منهم  -١٥٢٦
اء التي يسكنها األجانب في قوة دفاع البحرين وقوات الشرطة، كما كانت العديد من األحي

بالبحرين هدفًا لهجمات عدة؛ حيث خلقت تلك الهجمات ضد األجانب جوًا من الخوف نتج 
عنه مغادرة العديد منهم لمنازلهم واللجوء للعيش في أماكن اإليواء، بل إن بعض المواطنين 

ماكن عملهم أو األجانب اآلخرين قالوا للجنة أنهم خافوا مغادرة منازلهم أو من الذهاب إلى أ
االنتقال إلى دور العبادة لتأدية واجباتهم، مما أدى إلى إحداث العديد من الخسائر االقتصادية 

ولقد . لهم، حيث إن األجانب كانوا يخافون من الرجوع إلى العمل وفتح األنشطة التجارية
ن البنجال أسفرت الهجمات التي ُشّنت على األجانب من جنوب آسيا أيضًا عن فرار المئات م

  .والباكستانيين والهنود إلى بالدهم
وهناك درجة عالية من عدم الثقة عند المجتمعات الشيعية ضد المهاجرين؛ وذلك ألنهم من  -١٥٢٧

ناحية يدركون أنهم يشكلون تهديدًا على المواطنين البحرينيين األصليين في سوق العمل، ومن 
ولقد أثار توظيف المجنسين بالقوات . ناحية أخرى بسبب انخراطهم في العمل مع قوات األمن

المسلحة والحرس الوطني والعديد من أجهزة إنفاذ القانون بالبالد االحتقان العنصري والطائفي، 
ثم ازداد هذا األمر سوًء بعد اشتراك تلك القوات فيما . بل وأحيانا مشاعر الخوف من األجانب

ء فترة عدم االستقرار، باإلضافة إلى قد ُظّن أنه من فنون وأساليب وتكتيكات القمع أثنا
االدعاءات باستهداف القوات األمنية ألفراد الشيعة إما عن طريق فصلهم من العمل أو 

ولقد الحظت اللجنة أنه يبدو أن استخدام أفراد الشرطة الباكستانيين في الصفوف . توقيفهم
 .صدر التوتراألولى أثناء تصادمات الشرطة مع المتظاهرين من الشيعة كان هو م

                                                            
  .٢٠١١أكتوبر  ٤، تاريخ الزيارة US-http://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=65&language=en: موقع وزارة اخلارجية ٧٥٣
  .راجع الفصل احلادي عشر اخلاص باإلجراءات والتدابري احلكومية ٧٥٤
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 ً   التوصيات: ثالثا
 توصـــــي اللجنـــــة بإعـــــداد بـــــرامج دراســـــية يـــــتم تدريســـــها لطـــــالب المـــــدارس والجامعـــــات تســـــعي -١٥٢٨

 إلــــــــى تعزيــــــــز التســــــــامح الــــــــديني والسياســــــــي وغيرهــــــــا مــــــــن صــــــــور التســــــــامح، كمــــــــا تشــــــــجع
 .على االرتقاء بحقوق اإلنسان واحترام سيادة القانون
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  الطائفة الُسنّية الھجمات التي ُشنّت على: المبحث الثاني
  ملخص الوقائع: أوال

وقد خلفت . ٢٠١١مارس  ٣حدثت أول مواجهات بين السنة والشيعة في مدينة حمد بتاريخ  -١٥٢٩
غير أن تتابع األحداث . تلك المواجهات وراءها أحد عشر مصابًا بينهم ثالثة من أفراد الشرطة

ات المتوفرة إلى أن شرارة حيث تشير المعلوم. ومالبساتها مازال يكتنفها شيء من الغموض
المواجهات انطلقت عندما وقع اشتباك بين طالب جامعيين من الشيعة كانوا يشاركون في 
المظاهرات التي اندلعت خالل النهار وبعض الصبية في العقد الثاني من العمر ينحدرون من 

بسرعة،  إال أن الموقف تصاعد. أسر سنية متجنسة تقطن في المنطقة المحيطة بمدينة حمد
وبحلول الساعة التاسعة والنصف مساًء وقعت معركة في الشوارع بين الشيعة والسنة حيث كان 

ووقعت معظم تلك . الطرفان فيها مسلحين بالعصي والسكاكين والسيوف والقضبان المعدنية
بمدينة حمد، على الرغم من ورود بالغات تفيد  ٧المواجهات في أماكن قريبة من دوار رقم 

وفي تلك اللحظة، أرسلت وزارة . لمصادمات وقعت في الشوارع واألزقة المجاورةبأن ا
وأدت . الداخلية وحدات من شرطة مكافحة الشغب لوقف اإلشتباكات وتفريق المتجمهرين

تلك األحداث إلى تولد شعور بانعدام الثقة بين الطائفتين وأخذت االحتجاجات فيما بعد بُعدًا 
 . طائفياً أكبر

وتشير . ت مواجهات أخرى في المنطقة المحيطة بمدينة حمد في الرابع من مارسكما وقع -١٥٣٠
اإلفادات التي وردت للجنة أن أفرادًا مجهولين استهدفوا سيارات خاصة متوقفة في المنطقة، 

وفي . وال سيما تلك التي تحمل صورًا للقيادة السياسية للبحرين أو ملصقات تؤيد الحكومة
اح، ُشوهد أفراد يحملون سكاكين وألواحًا خشبية يحاولون االقتراب وقت الحق من ذلك الصب

كما وردت معلومات تشير إلى وقوع . وقد منعتهم الشرطة من االقتراب من المنطقة. من الدوار
حاالت من االعتداء على األشخاص وإتالف الممتلكات الخاصة والعامة، ولكن تمكنت 

ا وردت أيضًا إفادات أخرى بخصوص وقوع الكثير كم. الشرطة من منعهم من الوصول للمكان
من حوادث االعتداء على األشخاص وإتالف الممتلكات الخاصة والعامة؛ فعلى سبيل المثال، 

صباحًا ُقدمت شكوى تدعي قيام أربعة أشخاص مسلحين باالعتداء  ٤:٣٠في تمام الساعة 
صباحًا االعتداء  ٦:٣٠اعة على شخص في منطقة التخيم بالصخير، ثم تال ذلك في تمام الس

صباحًا قام أشخاص  ٧:٣٠في تمام الساعة .على سيارة واقفة في فندق عمر الخيام بالقضيبية
وفي . مجهولون بتحطيم كاميرا مراقبة مرورية على طريق الشيخ خليفة بن سلمان بمنطقة البوري

قريبًا قاموا شخص ت ٢٠٠عصرًا تم اإلبالغ عن مجموعة مكونة من  ٣:٣٠تمام الساعة 
ولقد أدى هذا التدهور في الحالة . بالتجوال في أنحاء المنطقة وإتالف الممتلكات الخاصة
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وفي وقت الحق من ذلك . األمنية إلى دفع المقيمين في تلك المنطقة إلى حمل السالح
المساء، أفادت البالغات إصابة أربعة أشخاص بجروح بالغة، حيث تم تطبيبهم بالمستشفى بعد 

ولقد تصاعد . وع االعتداء عليهم على يد مجموعة من األشخاص المجهولين في المنطقةوق
التوتر وازدادت شدة الخطاب العام، حيث بدأت الُخطب تلقى في دوار اللؤلؤة مشيرة إلى 

 . المعارك التاريخية بين السُّنة والشيعة

فقد بدأ . السنة والشيعة :مارس بين أفراد من الطائفتين ٧وقد وقع مزيد من المواجهات يوم  -١٥٣١
كما اسُتوقفت . األفراد المتجمعون في المرفأ المالي في تعطيل المرور بطريق الملك فيصل

وأحيطت السيارة بعدد . سيدة كانت تقود سيارتها وهاجمها المحتجون بالعصي والسكاكين
ونظرا . مةغفير من المتظاهرين وبدأو في الضرب على السيارة وترديد شعارات معادية للحكو 

للخوف على سالمة السيدة تدخل متظاهرون آخرون وبعض ضباط الشرطة لدفع المتجمهرين 
وأثناء محاولتها الهرب، صدمت السيارة أحد المحتجين . للخلف والسماح للسيارة بالعبور

وقد تسببت تلك الحادثة في . واصابته بطريق الخطأ، فنقل على أثر الصدمة إلى المستشفى
وفي وقت الحق من هذا . ين المتظاهرين الذين توعدوها وأسرتها باالنتقامغضب عارم ب

المساء، تم تعميم عنوانها بواسطة الرسائل النصية القصيرة ومن خالل المواقع االجتماعية 
ورًدا على . بشبكة اإلنترنت مثل تويتر والفيس بوك، وظهرت دعوات تنادي بمهاجمة منزلها

حين بالسيوف والسكاكين والعصي وغيرها من األسلحة بالتجمع ذلك قام مئات من السنة مسل
وقد أدت هذه الحادثة إلى . في منزلها لحمايتها من احتمال مهاجمتها من مجموعات الشيعة

 . تأجيج التوتر الطائفي وساهمت في الشعور المتنامي باالنفالت األمني في البحرين

بمقر جامعة  ٢٠١١مارس  ١٣حكومة يوم ووقعت أيضًا مواجهات بين المحتجين ومؤيدين لل -١٥٣٢
 ١٠٠و  ١٠وقد أشارت اإلفادات التي جاءت متضاربة إلى إصابة عدد يتراوح بين . البحرين

فالتقارير الحكومية التي نشرتها . فرد، وتفاوتت الروايات عن األحداث تفاوتًا كبيرًا بين المصادر
جامعة البحرين وبدأوا في مهاجمة حكومة البحرين تشير إلى أن المحتجين تدفقوا على مقر 
وقد ). كلية اللغة اإلنجليزية( S20الطالب المؤيدين للحكومة، وإلى إضرام النيران في مبنى 

كانت . نتج عن األحدث، بحسب االدعاءات، إصابة عشرات من الطالب السنة بأسلحة حادة
 . إصابات معظم الطالب خطيرة وتطلب األمر نقلهم للمستشفى

، أقام عدد من الُسّنة نقاط تفتيش أهلية وشكلوا لجانًا لحراسة ٢٠١١مارس  ١٥وبتاريخ  -١٥٣٣
وذلك لحماية المنطقة التي تقطن فيها كل من " اللجان الشعبية"األحياء السكنية أطلق عليها 

وكانت تلك اللجان تعمل . وكان معظمها مسلحًا بالعصي واألسلحة الحادة. تلك المجموعات
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 . شرين ساعة لضمان توفير األمن والسالمة للمناطق التي تحرسهاعلى مدار األربع والع

شكوى من أفراد من الطائفة السنية، تتضمن ادعاءات بوقوع عمليات  ٤٣٤تلقت اللجنة  -١٥٣٤
وادعى غالبية الشاكين تعرضهم للضيق النفسي . إساءة بدنية ولفظية وتهديد للسالمة الشخصية

ذهبوا إلى تعمد استهدافهم بسبب انتماءاتهم  كما. بسبب تلك اإلعتداءات أو المضايقات
وفضًال عن ذلك، تلقت اللجنة شكاوى تشير إلى وقوع عمليات إتالف للممتلكات . الدينية

 . الخاصة ومساجد السنة

ومنظمات  ٧٥٦ومؤسسات ومنظمات مستقلة ٧٥٥كما تلقت اللجنة تقارير من حكومة البحرين -١٥٣٥
محققوها لقاءات مع مسئولين حكوميين وزعماء وعقد . ٧٥٧دولية ووطنية معنية بحقوق اإلنسان

شاٍك وتلقت وثائق من مختلف المصادر  ٣٤٣واجرت اللجنة لقاءات مع . ٧٥٨الطائفة السنية
 .٧٥٩من بينها األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني

شكوى تتعلق باإلساءة اللفظية التي  ١٢٠شكوى تتعلق باإلساءة البدنية و ١٠٢وتلقت اللجنة  -١٥٣٦
وشهد العديد من األفراد . ض لها األفراد الذين ادعوا أنهم تم استهدافهم ألنهم من السنةتعر 

بوقوع اعتداءات بدنية على أفراد آخرين من السنة؛ فقد ذكر أحد الشهود أن زميله وصل إلى 
وادعى . العمل مغطى بدمائه بسبب الهجمات التي شنها عليه المحتجون في طريقه للعمل

فراد تعرضهم لالعتداءات المسلحة؛ حيث ادعى أحدهم تعرضه لهجوم بسكين العديد من األ
وهاجم آخرًا محتجون يحملون سيوفا بالقرب من . من المحتجين خارج مجمع السلمانية الطبي

في مدينة حمد، حيث أفاد بأنه قد جرح يده أثناء محاولته منع الهجوم وقدم تقريرًا  ٧الدوار 
 . ادعاه طبياً إلى اللجنة لدعم ما

حالة إساءة موجهة إلى أفراد الطائفة السنية في الجامعات  ٢٥٨وقد سجلت اللجنة  -١٥٣٧
 ١٤و ١٣وتعلق معظم الشكاوى باألحداث التي وقعت في جامعة البحرين بتاريخ . والمدارس

والطلبة أنفسهم بتعرضهم لإلساءات  ٧٦٠حيث ادعى أولياء أمور الطالب. ٢٠١١مارس 
جسدية بسبب انتمائهم الديني، ونظرًا لرفضهم المشاركة في اللفظية واالعتداءات ال

                                                            
تعلـــيم ووزارة الصـــحة ووزارة العمـــل وديـــوان اخلدمـــة املدنيـــة ووزارة التخطـــيط العمـــراين وشـــئون البلـــديات وقـــوة دفـــاع تلقـــت اللجنـــة تقـــارير وزارة الداخليـــة ووزارة الرتبيـــة وال ٧٥٥

  . البحرين وجهاز األمن الوطين
  . تلقت اللجنة تقارير من مجعية املنرب الدميقراطي ومجعية العمل الوطين الدميقراطي ومجعية الوفاق ٧٥٦
  .ية البحرينية حلقوق اإلنسان ومركز البحرين حلقوق اإلنسان واجلمعية البحرينية للشفافيةتلقت اللجنة تقارير من اجلمع ٧٥٧
والنـاطق الرمسـي باسـم جتمـع الوحـدة الوطنيـة، الـدكتور عـادل  ٢٠١١سبتمرب  ١٢التقى حمققو اللجنة مع الناطق الرمسي باسم الكرامة، الدكتور عبد اهللا املالكي بتاريخ  ٧٥٨

  . ٢٠١١أغسطس  ١١عبد اهللا بتاريخ 
  . قدمت مجاعات جتمع الوحدة الوطنية، واملنرب اإلسالمي، والكرامة تقارير بشأن االنتهاكات اليت عانت منها الطائفة السنية ٧٥٩
  . ادعي وقوع ذلك يف منطقة مدينة محد على وجه اخلصوص ٧٦٠
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وفي واحدة من الحاالت، تلقت اللجنة لقطات فيديو تؤيد ما جاء . ٧٦١االحتجاجات الجارية
في أحد االدعاءات حيث عرضت فيها صورة شخص يتعرض للضرب المبرح في مقر جامعة 

وعرضت قوة دفاع . ٧٦٢ة البحرينحيث اتهم بأنه بلطجي من السنة استأجرته حكوم. البحرين
 .  البحرين على اللجنة مقطع فيديو يصور فتاة شابة تتعرض للصفع والضرب على أيدي زميالتها

ووصفت إحدى الطالبات اإلعتداءات البدنية واللفظية والنفسية التي تعرضت لها على يد  -١٥٣٨
ون والطالب كما اشتكت من التمييز الذي مارسه المعلم. الطالب اآلخرين في المدرسة

وذكرت أنها كانت تشعر بالخوف من الذهاب . والتحرش اللفظي الذي تعرض له الطلبة الُسّنة
وتعرض آخر للهجوم بسكين في . إلى المدرسة، وأنها وعائلتها كانوا يخشون على سالمتها

وعندما ذهب ليخبر المشرف على المدرسة عن هذا الحادث، . المدرسة على يد طالب شيعي
وتعرضت أخرى للضرب المبرح عندما شاهدها آخر ومعها . للطرد من المدرسة تعرض هو

وعند الخروج من المدرسة، تعرضت للهجوم . صورة لجاللة الملك حمد بن عيسى في المدرسة
كما تعرضت للسب من معلميها وتعرضت للمعاملة غير المنصفة . من الخلف وفقدت الوعي

التها النفسية، ولم تستطع الخلود إلى النوم في الليل وكانت وأثّر التمييز على تقديراتها وعلى ح
  .تعاني من اعتالل الحالة النفسية

كما سجل محققو اللجنة ما يقرب من ثالث وثمانين إفادة تتعلق بالتهديدات الطائفية في  -١٥٣٩
فقد ذكر الطالب أنهم تعرضوا لإلساءة اللفظية والمضايقات من الطالب . المداس والجامعات

حيث أفادت . ين بل ومن المدرسين والعاملين في المدارس والجامعات التي يدرسون بهااآلخر 
إحدى الطالبات بتعرضها لإليذاء اللفظي والتهديد من الطالبات االخريات نظرًا لعدم مشاركتها 
في المظاهرات، وكما تعرضت لإلساءة اللفظية والتهديد من مشرف المدرسة، ورُفض أيضا 

وكانت في حالة ُتحّتم نقلها إلى المستشفى . راء مكالمة هاتفية مع ولي أمرهاالسماح لها بإج
بسبب سوء حالتها الصحية وتعرضها للضرب من طالبات أخريات في طريقها للخروج من 

 .المدرسة

وذكرت طالبة أخرى أنها تعرضت هي وزميالتها من السنة لمضايقات وإساءات لفظية من  -١٥٤٠
بسبب والئهن لجاللة الملك وألسرة آل خليفة كما ذهبت  الطالبات والمدرسات الشيعة

ادعاءات إلى تشجيع عدد من المدرسين الطالب على االحتجاج وعلى مضايقة الطالب من 
وذكرت إحدى . السنة وعلى سب جاللة الملك وأسرة آل خليفة والمنادة بسقوط النظام

فتعرضت لهجوم من إحدى  الشاكيات أنها تصدت لهذا األمر رافعة صورة لجاللة الملك،
ممرضات المدرسة التي أمسكتها من ذراعها وكالت لها اللكمات في وجهها، كما مّزقت 

فقالت . الممرضة صورة جاللة الملك حمد ورمتها على األرض، مع سبها وسب جاللة الملك

                                                            
  .٢٠١١سبتمرب  ٢٢قدمت قوة دفاع البحرين األدلة املؤيده هلذه االدعاءات إىل اللجنة بتاريخ  ٧٦١
  .راجع املبحث الثالث من الفصل السابع املتعلق بفصل الطالب وتعليق املنح الدراسية ٧٦٢
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رة لها إنها لن تقوى نفسًيا على تمزيق صورة جاللة الملك، وهنا أخذت الممرضة في ضربها م
أخرى، وذكرت أيًضا أن المدرسين الشيعة كانون يحملون أشياء حادة مثل المقصات، 

وقدمت تقريًرا طبًيا يثبت اإلصابات التي . وقصافات ومبارد األظافر، وكانوا يلوحون لهم بها
 .لحقت بوجهها، وتقدمت بشكوى ضد الممرضة في مركز شرطة مدينة حمد

ي تدعي تعرض السنة لإلساءة اللفظية والتهديد كما تلقت وتلقت اللجنة عددا من الشكاوى الت -١٥٤١
وطلب . شكاوى تتعلق باالستفزاز المتعمد والتهديدات في المناطق السكنية ذات األغلبية السنية

وسجلت اعتداءات مادية على منازل الضحايا، فقد . عدد من العائالت اللجوء إلى مناطق أكثر أمنا
. منزلها للهجوم من المحتجين وإلقاء الحجارة على أفراد عائلتهاأشارت إحدى السيدات إلى تعّرض 

وادعى كثير . وألسباب تتعلق بالسالمة، تركت منزلها لمدة شهر وغّيرت مكان عملها ومدرسة أطفالها
من األفراد أنهم اضطروا للبقاء قابعين وراء أبواب مغلقة لعدة أسابيع حتى َتوّفر األمن لهم وألسرهم  

وزعموا أن ذلك كان أمرا غير مريح، وأنه أدى الى نقص في . الخروج إلى الشارع كي يستطيعوا
 .اإلمدادات والمواد الغذائية مما أدى إلى التسبب في مشاكل صحية لألطفال والمسنين

كما تلقت اللجنة شهادات تدعي وضع عالمات حمراء على منازل األفراد لتحديد هويتهم   -١٥٤٢
وقد كان ذلك، بحسب االدعاءات، لتسهيل . وزارة الداخليةكأفراد عسكريين أو عاملين في 

ووردت للجنة أدلة فوتوغرافية تظهر مساكن عليها . الهجمات التي تشنها المجموعات الشيعية
باإلضافة إلى ذلك، ذكرت إحدى السيدات أن المحتجين وضعوا . عالمات من هذا القبيل

إقامة مدنيين وأفراد شرطة عاملين في وزارة الفتة على المبنى الذي كانت تقيم فيه تشير إلى 
الداخلية في ذلك المبنى، وكانت خائفة لدرجة أنها تركت هي وعائلتها مكان إقامتهم وانتقلوا 

وأفاد آخر بتلقيه تهديدات من خالل وسائل اإلعالم االجتماعية مثل الفيس . إلى منطقة أخرى
تل عبر الهاتف وبواسطة الرسائل النصية وذكر عدد كبير تلقيهم تهديدات بالق. بوك وتويتر
وكان لهذه لهذه التهديدات عالقة بالنظام، أو أسرة آل خليفة أو المواطنين . القصيرة

 .المتجنسين

كما تلقت اللجنة العديد من اإلفادات األخرى من شاكين يدعون تصنيفهم على أنهم من ذوي  -١٥٤٣
كيات أنها تعرضت هي وصديقتها وذكرت إحدى الشا . أفراد في قوات األمن بطريق الخطأ

لالختطاف على يد مجموعة من المختطفين بالقرب من منزلها بسبب اعتقاد المختطفين أنها 
قريبة ألحد أفراد قوات الجيش، وادعت أن المختطفين هددوها وصديقتها بسكين وقالوا لهما 

سبب القبض على أحد وترى الشاكية أن ذلك يرجع إلى الرغبة في االنتقام ب. إنهم سيحرقونهما
وذكرت الشاكية أن المختطفين تركوها هي وصديقتها عندما رأوا أنهم . الشعراء من المتظاهرين

. سيمرون على نقطة تفتيش وتركوها على جانب الطريق، ولكنهم أخبروها بأنهم سيعودون لقتلها
 . ومضت قائلة إنها أرغمت هي وصديقتها على ترك منزلها نظًرا لشعورها بالخوف

وتلقت اللجنة العديد من الشكاوى المتعلقة بإتالف الممتلكات العامة والخاصة التي يملكها  -١٥٤٤
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فقد قيل أن بعض المحتجين استهدفوا الممتلكات نظرا ألنها تتبع السنة؛ . أو يستخدمها السنة
. حيث تلقت اللجنة عدة شكاوى بشأن إتالف السيارات نظرا ألنها مملوكة للسنة كما قيل

وذكر . أحد األفراد أن سيارته تعرضت للتخريب وثقبت إطاراتها مما عرض حياته للخطروذكر 
العديد من األفراد تعرضهم للهجوم أثناء قيادة السيارات، حيث تعرض بعضهم للطرق على 

كما تلقى محققو اللجنة العديد من الشكاوى التي تفيد . سيارته مع اإلساءة اللفظية لقائدها
فقد ذكر أحد األفراد أن . الحريق العمدي أثناء وجود قائد السيارة بداخلهاوقوع بعض حاالت 

 . أربعة رجال ملثمين صبوا الكيروسين على سيارته حتى أوشك على االشتعال

فقد ذكر أحد الشاكين . وذكر العديد من األفراد أن مشروعاتهم التجارية كانت هدفا للمحتجين -١٥٤٥
ض للتهديد والهجوم، وأن مجموعة من األشخاص الملثمين  أن مطعمه الواقع في البديع قد تعرّ 

وبعد يومين جاءت المجموعة واقتحمت . كانوا قد هددوا بالحاق الضرر بالمطعم اذا لم يغلقه
وكانوا يحملون العصي وضربوا العاملين الذين عانوا من كسور . المطعم من الباب الخلفي

رار مادية فادحة نتيجة لهذا الهجوم وأرفق وأفاد الشاهد أنه قد عانى من أض. وجروح عميقة
 .األدلة المؤيدة لشكواه

يوم  ٧٦٣وكانت هناك محاولة لتفجير أسطوانات الغاز بالقرب من مبنى مجلس األوقاف السنية -١٥٤٦
وتلقت اللجنة ايضا . ٢٠١١٧٦٤مارس  ١٥وبالقرب من مسجد اليتيم في  ٢٠١١مارس  ١٦

واضطرت بعض . وخربوها ٧٦٥ن مساجد السنةإفادات تشير إلى أن الشيعة هاجموا العديد م
. المساجد إلى اإلغالق بسبب وجود المحتجين، مما اضطر المصلون للصالة في أماكن أخرى

و في  ٢٠١١مارس  ١٨كما أُبلغ عن وقوع حادث في مسجد فاطمة في مدينة حمد بتاريخ 
مساجد كما جاءت بالغات تشير إلى إغالق ال. ٢٠١١مارس  ٢بتاريخ  مسجد أم الحصم

مارس، وسلمان بن مطر في قرية  ١٦األخرى، وهما مساجد المغيرة بن شعبة في سترة في 
كما ذكر بعض الشاكين أنهم كانوا يتجنبون الصالة في المسجد ألنهم كانوا يخشون . ٧٦٦دير

وقال آخرون من الطائفة السنية أن حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية قد . التعرض للهجوم
 .انتهكت

لقت اللجنة ما يقرب من خمس وعشرين شكوى من أفراد تتعلق بتعرضهم للتمييز وت -١٥٤٧
فقد ذكرت إحدى الشاهدات أنها تعرضت لمضايقات من زمالء . والمضايقات في مكان العمل

وذكرت أخرى أن والدها  . لها في العمل، وكانوا ينعتونها بالبلطجية، ووجهت لها تعليقات طائفية
الضغوط في العمل من أشخاص ينتمون للطائفة الشيعية، مما اضطره كان يعاني من كثير من 

 .وترتب على ذلك صعوبات مالية وخسائر في الممتلكات ومدخرات األسرة. إلى االستقالة
                                                            

  .  الوقف يف الشريعة اإلسالمية يعين مبىن أو قطعة أرض خمصصة لالستخدام الديين أو اخلريي للمسلمني ٧٦٣
  .  طوانات الغاز اليت ألقيت بالقرب من جملس الوقف السين ومسجد اليتيمتقرير جتمع الوحدة الوطنية املقدم إىل اللجنة، الذي يتضمن صورا الس ٧٦٤
  . تقرير جتمع الوحدة الوطنية املقدم إىل اللجنة ٧٦٥
  . ٢٠١١مارس  ٢٠فرباير وحىت  ١٤فرباير الذي يغطي الفرتة من  ١٤تقرير اللجنة األهلية لتوثيق أحداث  ٧٦٦
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شكوى تتعلق بالشعور بالضيق النفسي، بما في ذلك شكاوى عامة  ٣٥٩وتلقت اللجنة أيضا  -١٥٤٨
من جراء االحتجاجات، وكذلك شكاوى تتعلق تتعلق بالضيق واالضطراب في الحياة اليومية 

وشكا العديد من الطالب من تعرضهم . باستهداف المحتجين ألفراد من السنة بشكل صريح
وذكرت أحدهن أنها . لألذى النفسي نتيجة لإلساءة البدنية واللفظية داخل مقار المدارس

ألحداث التي تعرضت للتحرش وضربت على رأسها من إحدى الطالبات الشيعة، وبسبب ا
تعرضت لها، كانت تعاني من القلق والضيق النفسي، ورفض الذهاب إلى المدرسة، كما رفضت 

وتلقت أسرتها تهديدات من الشيعة بسبب . مغادرة المنزل وكانت تواجه مشكالت في النوم
 .عالقاتها الجيدة مع المواطنين المتجنسين

الموجهة نحو طائفتهم كانت لها آثار نفسية  وذكر أفراد من السنة أن التهديدات وأعمال العنف -١٥٤٩
وذكرت أحدى الشاهدات أن أوالدها بدأوا في التساؤل عن طائفة المعلم . سلبية على أطفالهم
وتلقت اللجنة بالغات تتعلق باألطفال الذين تضرروا من االضطرابات إلى حد . والبقال والسائق

أدى إلى إصابتهم بالتبول أثناءه أو إلى اإلصابة بالقلق الذي كان يمنعهم من النوم والذي 
 .اإلصابة بنوبات الذعر

وقد تلقت اللجنة من جمعية كرامة العديد من االدعاءات المتعلقة بالهجمات التي شنت على  -١٥٥٠
وتركزت أهم االدعاءات على الهجمات البدنية . الطائفة السنية في أحداث فبراير ومارس

انب والمواطنين المتجنسين، سيما خالل أحداث جامعة واللفظية التي شنت على الُسّنة واألج
وادعت جمعية كرامة أن قوات األمن اضطرت . من شهر مارس ١٤و ١٣البحرين في يومي 

للتدخل ووضع نفسها بين المحتجين والطوائف المستهدفة نظًرا للعنف الذي كان المحتجون 
اندلعت في البحرين لم تكن وذهبت الجمعية إلى القول بأن االحتجاجات التي . يمارسونه

سلمية؛ بل قيل أن االحتجاجات في البحرين ذات طبيعة طائفية وليست احتجاجات تنادي 
 . باإلصالح

وخالل اجتماع اللجنة مع تجمع الوحدة الوطنية، ادعى التجمع بث معلومات مغلوطة عن  -١٥٥١
ة، بل انحيازها للطائفة الطائفة السنية عبر وسائل اإلعالم، وعدم حيادية وسائل اإلعالم الدولي

السنية التي تعتبرها ضحية للتمييز واإلساءة، بينما الحقيقة أن الطائفة السنية هي التي تتعرض 
 ١٣وتلقت اللجنة ادعاءات تتعلق باألحداث التي وقعت في جامعة البحرين بتاريخ . للتمييز

ر لقاعات الدراسة وعرضت صو . مارس، حيث قيل إن الطالب هاجموا الحرم الجامعي وخّربوه
وذهب تقرير . بعد إتالفها وتحطيم أجهزة الحاسب اآللي بها، مع تلطيخ أرضياتها ببقع الدماء

% ٧٢شكوى من الطائفة السنية، جاء في  ٦٩٨١قدمه تجمع الوحدة الوطنية إلى أنه تلقي 
 .  منها أن المحتجين تسببوا في حالة من الضيق النفسي للطائفة السنية

". آل خليفة"نة شكاوى من أفراد أسرة آل خليفة التي تحمل في اسمها األخير وتلقت اللج -١٥٥٢
وذكروا أيضا أنهم ال يشاركون . وادعو تعرضهم لضيق وإرهاب نفسي طوال فترة االحتجاجات
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في العمل السياسي وكانوا يشعرون بالذعر على أنفسهم وعائلتهم بسبب الشعارات المناوئة آلل 
كما . والتهديدات بشنق أفراد عائلة آل خليفة على الجسور" خليفةالموت آلل "خليفة مثل 

وردت تهديدات بالقتل، عبر الهاتف وأرسلت عبر الرسائل النصية القصيرة ألفراد العائلة، 
 .وكتبت على الممتلكات العامة والخاصة في جميع أنحاء البالد

فيها على مجمع السلمانية  "اُستولي"كما تلقت اللجنة شكاوى تفيد أنه خالل الفترة التي  -١٥٥٣
حيث ذهبت الشكاوى إلى وقوع . الطبي كما قيل، مارس موظفو المستشفى التمييز ضد السنة

إساءات بدنية من موظفي مجمع السلمانية الطبي، وإلى الحرمان من الرعاية الطبية، فضًال عن 
وقوع حرمان  قد تلقت اللجنة ما يقرب من أربعين شكوى تدعيول. اإلهمال الطبي المتعمد

وأشار . متعمد من الرعاية الطبية وإهمال طبي على مرضى من بينهم أفراد من السنة في المجمع
وذكرت أخرى أن . أحد االفراد إلى حرمان أخته وغيرها من المواطنين السنة من الرعاية الطبية

في مجمع والدها يعاني من الفشل الكلوي المزمن وكان معتادًا على إجراء الغسيل الكلوي 
السلمانية الطبي، وكان من المقرر أن يجري الغسيل الكلوي في هذا المجمع، ولكنه منع من 

وطلبت من مجمع السلمانية الطبي توفير سيارة إسعاف لنقل والدها . الدخول إلى المستشفى
وذكرت ثالثة أنها حرمت من حقها في الحصول على . إلى عيادة أخرى، ولكن رُفض طلبها

الصحية عندما رُفض إعطاؤها دواًء لعالج مرض السكري، مدعيًة أن الرفض كان بدوافع الرعاية 
 .طائفية

فعلى سبيل . وشكا بعض أفراد السنة أيضا من اإلزعاج الذي سببه لهم وألسرهم المحتجون -١٥٥٤
المثال أشاروا إلى معاناتهم من صعوبة الحصول على الرعاية الطبية واغالق المدارس والحرمان 

كما ورد العديد من الشكاوى التي تشير إلى المعاناة من صعوبة الحصول على . ادياالقتص
 . العمل بسبب االحتجاجات وإغالق المحتجين للطرق والخوف على السالمة الشخصية

كما تلقت اللجنة سًتا وستين شكوى من أفراد ينتمون للطائفة السنية من المعلومات المغلوطة  -١٥٥٥
الوطنية والدولية؛ حيث قيل إن الصحفيين الشيعة العاملين في وسائل  التي بثتها وسائل اإلعالم

االعالم المطبوعة والمسموعة والمرئية في البحرين يميلون لتضخيم أي ضرر يلحق بالشيعة، في 
وقد اعتبر .  حين يقللون من شأن أي حوادث تقع ضد السنة أو يعّتمون عليها تعتيًما كامالً 

وقالوا إن وسائل اإلعالم الوطنية . على التمييز الذي مورس ضدهم الشاكون هذا األمر مثاالً 
والدولية كانت تصور طائفة الشيعة في صورة الضحية، وهو أمر غير صحيح وأن تلك التقارير 
المنحازة أدت إلى تدمير العالقات بين الطائفتين، ومنحت الشيعة مبررًا الرتكاب أعمال عنف 

. ضا ادعاءات باستهداف وسائل اإلعالم االجتماعية للسنةوتضمنت الشكاوى أي. ضد السنة
وقد نشرت بعض أسماء الشاكين على اإلنترنت واتهموا بمواالة الحكومة، في حين تلقى 

 . آخرون تهديدات مباشرة عبر الفيس بوك وتويتر

 خلصت إليھا اللجنةالنتائج التي : ثانيا
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ماعات المتظاهرين للسنة سواء بسبب إعرابهم عن وقفت اللجنة على أدلة كافية تفيد استهداف بعض ج -١٥٥٦
فقد تعّرض المواطنون السنة إلى اعتداءات بدنية . الوالء للنظام أو بسبب مجرد انتمائهم للطائفة السنية

وقع كثير من هذه الحوادث في المدارس . وأخرى على ممتلكاتهم فضًال عن أشكال من المضايقات
وقد كانت هذه الهجمات كفيلة بخلق بيئة ِملؤها . يديرها أفراد مدنيونونقاط التفتيش المؤقتة التي كان 

 . الخوف وانعدام الثقة؛ مما أدى إلى تأجيج التوتر في بلد يسكنه االستقطاب

كما تبين للجنة تعرض أفراد من الطائفة السنية للتحرش اللفظي أثناء االحتجاجات، وكانت تلك  -١٥٥٧
في أماكن العمل، وفي المدارس والجامعات، وانصّبت أساًسا اإلساءات اللفظية تتم في الشوارع، و 

الطائفة السنية نظًرا اسُتهدفت وقد . على ما تصوره مرتكبوها من والء السنة للنظام وألسرة آل خليفة
 .للتصور الذي مفاده أن جميع السنة عمالء للحكومة وألسرة آل خليفة الحاكمة أو مؤيدين لهما

وفي بعض . ة قد تعرضت للتهديد واالستهداف طوال االحتجاجاتويبدو أن الطائفة السني -١٥٥٨
 وفضًال عن ذلك، سجلت. الحاالت، كانت هناك تهديدات مباشرة لحياة ورفاه تلك الطائفة

األدلة التي تؤيد االدعاءات القائلة بوضع عالمات مميزة على منازل السنة خالل  اللجنة
استهداف هذه المنازل بالفعل بعد وضع تلك ومع ذلك، ال يوجد ما يشير إلى . االحتجاجات

بل قد يحتج البعض بأن تلك األساليب قد اتبعت ال لشيء سوى لتخويف . العالمات عليها
 .أفراد طائفة السنة

أما شكاوى السنة المتعلقة بالحرمان من الرعاية الطبية واإلهمال العمدي فلها ما يؤيدها من  -١٥٥٩
 . المرضى وأفراد أسرهمالعديد من إفادات الشهود واألطباء و 

كما تبين للجنة إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة خالل احتجاجات شهري فبراير  -١٥٦٠
أما فيما يتعلق بإتالف السيارات، فلم تستطع اللجنة التثّبت من وقوعها . ٢٠١١ومارس 

ذكورة إلى فقد أدى انعدام األمن والفوضى العامة التي سادت خالل الفترة الم. بدوافع طائفية
استخدام لغة طائفية  ومع ذلك، جمعت اللجنة إفادات كثيرة تؤّكد. وقوع أعمال تخريب

 .وتهديدات أثناء أعمال التخريب، مما يؤكد وجود دافع طائفي في بعض الحاالت على األقل

ومع ذلك ترى اللجنة أنه في حاالت الشغب واالضرابات وغياب األمن والقانون، يضحى  -١٥٦١
ويكون لهذه الحاالت االستثنائية آثار سلبية وخطيرة . الحياة اليومية أمًرا محتوًمااالضطراب في 

في بعض األحيان على حرية الحركة والعمل واالستفادة من الخدمات العامة وممارسة األنشطة 
وترى اللجنة أن تلك اآلثار السلبية قد تبلورت خالل الفترة التي . التجارية وغيرها من الحريات

بيد أن اللجنة ترى أن تلك اآلثار السلبية العامة قد أثرت على كل َمن . ا التقرير الماثليغطيه
 . في البحرين ولم تعاني منها طائفة بعينها دون األخرى

 التوصيات: ثالثا
توصي اللجنة بضرورة تطوير البرامج التعليمية في المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية  -١٥٦٢



 استخدام القوة من قبل جھات غير حكومية
 

٤٨٢
 

وعي الديني، واألشكال السياسية وغيرها من مبادئ التسامح، فضال عن والجامعية لتعزيز ال
 .االرتقاء بحقوق اإلنسان واحترام سيادة القانون
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  الفصـــل التاســـع
االدعاءات باشتراك القوات األجنبية والفاعلين 

  األجانب
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٢٠١١أحداث فبراير ومارس  اشتراك القوات األجنبية والفاعلين األجانب فى  
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  :مقدمة: أوًال 
بي على مصالح العديد من القوى العالمية تؤثر التطورات التي تحدث في منطقة الخليج العر   -١٥٦٤

واإلقليمية، وذلك بسبب االحتياطي الهائل من البترول الموجود بالمنطقة باإلضافة إلى موقعها 
وهو ما يفسر االنتباه واالهتمام العالمي باألحداث التي جرت بالمملكة . الجغرافي االستراتيجي

التأكيد على أنه ليس من اختصاص اللجنة وفي البداية يجب . ٢٠١١في شهري فبراير ومارس 
وال من المتاح لها من حيث اإلمكانات أن تعمل على توثيق مواقف جميع األطراف المهتمة 

حيث يتحدد نطاق عمل اللجنة في التحقيق في مدى تأثير تلك السياسات . بأحداث البحرين
جنبية على الموقف في التي تتبناها الحكومات األجنبية وغيرها من األطراف الفاعلة األ

ولكي تلتزم اللجنة باختصاصاتها، فقد ركزت في إعدادها لهذا الفصل من التقرير على . البحرين
األول يتعلق بتأكيدات حكومة : إدعاءين رئيسيين يتصالن باشتراك األجانب في األحداث

لثاني يرتبط االبحرين بتدخل جمهورية إيران اإلسالمية أثناء الفترة محل تحقيقات اللجنة، و 
بتقصي حقيقة ما تؤكده العديد من المصادر المحلية والمصادر األخرى حول انتشار وحدات 
عسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، وما يرتبط بذلك من ادعاءات بأن 

 .تلك الوحدات ارتكبت انتهاكات لحقوق اإلنسان

ت التي جرت بالبحرين قبل اشتعال األحداث في ولقد بدأ االهتمام الدولي واإلقليمي بالتطورا -١٥٦٥
من أن اختصاص اللجنة محدد بفحص  وعلى الرغم .واستمر بعدها ٢٠١١فبراير ومارس 

االدعاءات الخاصة بالتدخل األجنبي خالل هذين الشهرين وما تالهما من أحداث مرتبطة، فإن 
يما بين الدول والتي يمكن أن اللجنة تعي أهمية التعرف على السياسات اإلقليمية والسياسات ف

وتجدر اإلشارة في هذا . تكون قد أثرت في فهم وتحليل األحداث أثناء هذين الشهرين
الخصوص إلى أن الفصل الثاني من التقرير العام للجنة والمخصص لتناول الخلفية التاريخية، 

ألحداث، ومن ثم قد تعرض في أجزاء منه لتأثير التوجهات والعالقات الدولية للبحرين على ا
 .يكون اإلسهاب في الفحص والتقصي فيما يتجاوز ذلك خروًجا عن نطاق عمل اللجنة

 ادعاءات الحكومة بشأن تدخل جمهورية إيران اإلسالمية –: ثانًيا
أكدت حكومة البحرين تدخل جمهورية إيران اإلسالمية في الشئون الداخلية للدولة أثناء  -١٥٦٦

عبرت حكومة البحرين عن موقفها بصورة علنية في  ، حيث٢٠١١أحداث فبراير ومارس 
وأعادت . العديد من المناسبات وعلى لسان العديد من المسئولين البحرينيين رفيعي المستوى

 .الحكومة التأكيد على هذا الموقف خالل اجتماعاتها مع اللجنة

مرًا جديدًا؛ فكما هو وال تعتبر االدعاءات بالتدخالت اإليرانية في الشئون الداخلية البحرينية أ -١٥٦٧
مذكور في الفصل الثاني من هذا التقرير، فقد أكدت حكومة البحرين على أن إيران متورطة في 
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توجيه وإدارة أحداث القلق بالمملكة أو التحريض عليها، وذلك منذ الثورة اإليرانية عام 
براير ، فموقف حكومة البحرين ثابت في شأن القول بأن تدخل إيران في أحداث ف١٩٧٩

 .ومارس يمثل جزًء من السياسة اإليرانية المستمرة في التدخل في الشئون الداخلية البحرينية

وقد عبرت حكومة البحرين عن قلقها بشأن احتمال تدخل إيراني مسلح في البحرين،  -١٥٦٨
وأوضحت أن هذه المخاوف كانت من ضمن األسباب الرئيسية وراء طلبها نشر قوات مجلس 

، كما أشارت حكومة البحرين إلى خشيتها من .٢٠١١مارس  ١٤بدًء من  التعاون الخليجي
قيام وحدات من األسطول الحربي اإليراني بمحاولة توصيل أسلحة للجماعات الشيعية 

وكان ذلك، وفقًا لما . ٢٠١١المشاركة في التظاهرات أثناء أحداث شهري فبراير ومارس 
ى ضرورة قيام وحدات من األسطول الحربي ذكرته الحكومة، من بين العوامل التي أدت إل

 . الكويتي بمهام استطالع بحري وحراسة بحرية على طول الشواطئ البحرينية

وأكدت حكومة البحرين على أن الموظفين الدبلوماسيين العاملين بالسفارة اإليرانية بالمنامة   -١٥٦٩
االتصاالت، وفقاً  كانوا على اتصال بزعماء وجماعات المعارضة البحرينية؛ حيث اشتملت تلك

الدعاء مصادر حكومة البحرين، على تشجيع زعماء الحركة االحتجاجية على االستمرار في 
ولقد أكدت الحكومة أيضًا على أن ثمة مسئولين من السفارة . تظاهراتهم وتصعيد مطالبهم

ك اإليرانية حّثوا أحزاب المعارضة على عدم قبول الدعوة لعقد حوار وطني؛ حيث أجبرت تل
األنشطة المزعومة التي قامت بها السفارة اإليرانية السلطات البحرينية على إعالن اعتبار أحد 

وقابلت إيران ذلك بأن طلبت من . أعضاء البعثة الدبلوماسية اإليرانية شخًصا غير مرغوب فيه
 . أحد الدبلوماسيين العاملين بالسفارة البحرينية في طهران مغادرة البالد

ومة البحرين قيام نشطاء المخابرات اإليرانية على مدى األعوام السابقة بإنشاء كما ادعت حك -١٥٧٠
منظمات مالية وتجارية بالبحرين، بما فيها المصارف والبنوك، من أجل توفير المساعدة المالية 

 )٧٦٧(وقد أكدت أيضًا التقارير المقدمة من الحكومة أن أموال األخماس. لجماعات المعارضة
جمعها رجال الدين الشيعة توجه لتمويل أنشطة جماعات وشخصيات المعارضة الخيرية التي ي

 .النشطة سياسياً ولتمويل التظاهرات المناوئة للحكومة

                                                            
ووفقًا للفقه الشيعي، يلتزم كل شخص بدفع زكاة اخلمس يف اإلسالم من . ؤديه الطوائف الشيعية مبا فيها اإلثناعشريةمجع ُمخس، وهي مبثابة التزام ديين ت: األمخاس ٧٦٧

نيب د من املستحقني من نسل القيمة املمتلكات، مبا فيها األحجار الكرمية واملعادن والكنوز غري املتنازع عليها، مث توزع تلك األموال باإلضافة إىل الصدقات على عد
وعلى  –صلى اهللا عليه وسلم  –وعلى األيتام من نسل النيب حممد  –صلى اهللا عليه وسلم  –وعلى الفقراء من نسل النيب حممد  –صلى اهللا عليه وسلم  –حممد 
  .اإلمام
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منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، ظلت حكومة البحرين تؤكد على أن الجماعات السياسية  -١٥٧١
تلك التأكيدات اإلدعاء المعارضة في البحرين على اتصال بحزب اهللا في لبنان؛ حيث شملت 

 .بقيام حزب اهللا بتقديم المساعدة والتدريب ألعضاء فصائل المعارضة البحرينية

، ادعت حكومة البحرين أن مجموعة ما من ٢٠١١وفي أثناء أحداث شهري فبراير ومارس  -١٥٧٢
 زعماء المعارضة، من بينهم من يقيم بالخارج، تشاورت مع قيادة حزب اهللا في بيروت سعيًا منها

 .لتنسيق األوضاع فيما يتصل باالحتجاجات المستمرة بالبحرين

كما ادعت حكومة البحرين أن الحكومة اإليرانية قد وظفت مجموعة من النوافذ اإلعالمية  -١٥٧٣
للتأثير على تقدم التظاهرات بالمملكة أثناء األحداث لكي تبث وتذيع وتنشر ما يوصف 

حرين، كما قدمت ادعاءات أيضًا بأن الناشطين بالمعلومات الزائفة عن تطورات األوضاع بالب
اإليرانيين قد أطلقوا مواقع وصفحات إليكترونية على مواقع التواصل االجتماعي على اإلنترنت 

، تدعو إلى تغيير النظام السياسي بالبحرين وتحريض المحتجين على اللجوء )كالفيس بوك(
ظهرت على تلك النوافذ اإلعالمية في وهناك فحص ودراسة لمحتوى تلك البرامج التي . للعنف

 .الفصل العاشر

وقد عقد المسئولون ورجال الدين اإليرانيون العديد من اإلصدارات والبيانات الصحفية عن  -١٥٧٤
كما صدرت البيانات . ٢٠١١تطورات األوضاع في البحرين أثناء أحداث شهري فبراير ومارس 

حكومية إيرانية، من بينها وزارتي الخارجية  التي تُعزى إلى الحكومة اإليرانية عن طريق أجهزة
 .والدفاع

في إحداث  ٢٠١١مارس  ١٤وتسبب وصول قوات مجلس التعاون الخليجي للبحرين يوم  -١٥٧٥
تحول ملموس في محتوى وطبيعة اإلصدارات والبيانات الصحفية التي أعلنها المسئولون 

قوات دول مجلس التعاون،  ولقد انتقد الممثلون الحكوميون اإليرانيون دعوة. اإليرانيون
محذرين من مغبة ما يمكن أن يحدثه ذلك على االستقرار واألمن اإلقليميين، وباإلضافة إلى 
وزارة الخارجية، بدأت أجهزة حكومية أخرى باإلضافة إلى قادة سياسيين كبار في اإلعراب عن 

، حين ٢٠١١مارس  ١٦وعلى األخص، في يوم . آرائهم حول تطورات األوضاع في البحرين
شجب الرئيس محمود أحمدي نجاد وصول قوات مجلس التعاون للبحرين واستنكره ونصح 

 ".أولئك الذين أرسلوا قواتهم للبحرين أن يتعلموا الدرس من مصير صدام حسين"

علي الريجاني، أن / ، السيدمجلس الشورى اإليراني، أقر رئيس ٢٠١١مارس  ١٨وفي يوم  -١٥٧٦
، وفي نفس "خيانة النظام السعودي ومذابحه ضد الشعب المسلم في البحرين لن تُنسى أبداً "
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قائد القوات الجوية اإليرانية تلك األحداث التي تجري في البحرين بأنها  اليوم، وصف مساعد
 ٢١وفي يوم ." الجيش السعودي سوف يندم على ارتكابه تلك المذابح"وقرر أن " مذبحة"

، استدعت وزارة الخارجية اإليرانية سفير البحرين وطلبت منه رحيل أحد أعضاء ٢٠١١مارس 
ُأعلن أنه تم اتخاذ هذا اإلجراء ردًا على قرار البحرين بإعالن  السفارة البحرينية بطهران، وقد

 .اعتبار أحد الدبلوماسيين اإليرانيين في البحرين غير مرغوب فيه

والقائد األعلى للثورة بإيران، آية اهللا الكبرى " الوالي الفقيه"مارس، أكد  ٢١وفي حديثه في يوم  -١٥٧٧
، حيث أعرب عن أن تسلسل "أمرًا حتمياً  انتصار شعب البحرين بات"علي خامنئي، على أن 

وقد نفى . األحداث في البحرين يتشابه مع تلك التطورات في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن
سياسة "وأكد أن " تدعم شعب البحرين ألنهم شيعة"القائد األعلى االتهامات بأن إيران كانت 

شعب وحقوقه ضد جميع أصناف جمهورية إيران اإلسالمية تنبني على أساس الدفاع عن ال
لقد : "وأضاف آية اهللا قائالً ." الحكم الدكتاتوري والمتغطرس، دون تمييز بين السّنة والشيعة

 ."ارتكبت السعودية خطًأ بإرسالها قواتها للبحرين، ألن ذلك يثير سخط األمم اإلسالمية

 تعاون الخليجيادعاءات بانتهاكات لحقوق اإلنسان ارتكبتها قوات مجلس ال –: ثالثاً 
، طلب صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة نشر ٢٠١١مارس  ١٤في يوم  -١٥٧٨

قوات درع الجزيرة المشتركة من أجل مساعدة القوات المسلحة البحرينية في الدفاع عن 
 .)٧٦٨(مملكة البحرين ضد التهديدات األجنبية وفي تأمين المواقع الحيوية بالبالد

قوة عسكرية مشتركة تتألف من وحدات من الدول الست األعضاء وقوات درع الجزيرة هي  -١٥٧٩
بمجلس التعاون الخليجي، حيث أنشئت بموجب قرار بالدورة الثالثة للمجلس األعلى بتاريخ 

لمساعدة القوات العسكرية الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي في  ١٩٨٢أكتوبر  ١٠
وتُعد قوات الدرع جزًء من . )٧٦٩(قرارهاالدفاع ضد التهديدات األجنبية وصون أمنها واست

استراتيجية أمنية أوسع لمجلس التعاون، تقوم على أساس االعتقاد بأن األمن القومي لجميع 
الدول األعضاء بالمجلس أمٌر مترابط وبأنه يجب أن تواجه جميع الدول األعضاء أية هجمات 

 .)٧٧٠(أو تهديدات ضد أية دولة من دول المجلس

                                                            
  .٢٠١١مارس  ١٥و ١٤و ١٣اث أيام أحد –" ٢٠١١التتابع يف رواية األحداث اليت جرت بالبحرين أثناء شهري فرباير ومارس "الفصل الرابع عن : راجع ٧٦٨

  :متوافر على الرابط التايل. التعاون العسكري: األمانة العامة جمللس التعاون اخلليجي: راجع ٧٦٩

http://www.gcc-sg.org/index8409.html?action=Sec-Show&ID=49.  

االتفاقية األمنية "، و١٩٨٧، واليت أقرها اجمللس األعلى عام "إسرتاتيجية األمن الشاملة جمللس التعاون اخلليجي"من ضمن عناصر تلك اإلسرتاتيجية األمنية الشاملة  ٧٧٠
  .١٩٩٤عام " جمللس التعاون اخلليجي
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اإلجمالي لقوات درع الجزيرة التي انتشرت في البحرين حوالي خمسة آالف وقد بلغ العدد  -١٥٨٠
جندي، تضمنت قوات برية وبحرية، ووحدات قيادة وتحكم، وأفراد دعم من جميع 

 ١٤وكانت قوات الحرس الوطني السعودي هي أول من وصل أرض البحرين يوم . التخصصات
ضمت وحدات عسكرية من دولة اإلمارات وفي األيام التالية لهذا التاريخ، ان. ٢٠١١مارس 

ووفقاً . العربية المتحدة ودولة قطر إلى قوات درع الجزيرة المشتركة التي استقرت بالبحرين
للتقارير واإلفادات التي تلقتها اللجنة من حكومة البحرين، فإن المهام التي كانت موكلة لتلك 

لبحرين في مواجهة أي تدخل أجنبي القوات كانت تنحصر في االستعداد لمساعدة قوة دفاع ا
. مسلح والمساعدة في حماية وتأمين مواقع حيوية معينة يقع معظمها في وسط وجنوب البحرين

ولقد اتخذت قوات درع الجزيرة من مواقع قوة دفاع البحرين مقارًا لها والتي كانت قد أخلتها 
، بدأت سفن ٢٠١١مارس  ٢١وبدًء من . وحدات قوة دفاع البحرين التي انتشرت في الميدان

األسطول الحربي الكويتي في دوريات استطالع على الشواطئ البحرينية، وفرضت حظرًا على 
مناطق بحرية معينة، وأنشأت نقاط تفتيش بحرية في بعض المناطق لمراقبة التحركات واألنشطة 

 .التي تجري بها

مواقع التواصل االجتماعي  وقد ظهرت الكثير من االدعاءات من خالل األخبار وعلى صفحات -١٥٨١
على اإلنترنت حول وجود انتهاكات لحقوق اإلنسان ارتكبتها وحدات قوات درع الجزيرة 
المنتشرة بالبحرين، وقد زعمت بعض المصادر أن تلك الوحدات قد شاركت في عملية اإلخالء 

ادر ، بينما ادعت مص٢٠١١مارس  ١٦الثانية بدوار دول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 
 .)٧٧١(أخرى أن هذه القوات قد واجهت المتظاهرين في العديد من مناطق البحرين

وتضمنت التحقيقات والمقابالت التي أجرتها اللجنة مع الشاكين إدعاًءا واحًدا بحدوث انتهاك  -١٥٨٢
لحقوق اإلنسان ارتكبته وحدات قوات درع الجزيرة؛ وهي في قضية بهية عبد الرسول العرضي، 

ولقد ُقدمت إفادة . )٧٧٢(٢٠١١مارس  ١٦ا حوالي الساعة التاسعة مساًء يوم التي لقيت حتفه
أمام اللجنة تزعم أن أحد الوحدات السعودية تحت قيادة قوات درع الجزيرة أطلقت الرصاص 
على الضحية، إال أن تحقيقات اللجنة أظهرت أن الوحدة المسلحة التي شاركت في الحادث 

                                                            
  :، متوفر على الرابط التايل"لفيصلهذه آثار جرائم درع اجلزيرة يا تركي ا: البحرين: "راجع على سبيل املثال ٧٧١

http://www.elwatandz.com/watanarabi/3459.html 

  : ، متوافر على الرابط التايل"املعارضة البحرينية تكشف وثائق عن جرائم قوات البحرين والسعودية: احتاد طالب العامل اإلسالمي"و

http://www.rohama.org/ar/pages/?cid=5059 

  .خلامس عن حاالت الوفاةراجع املبحث األول من الفصل ا ٧٧٢
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وة دفاع البحرين التي انتشرت في شارع الُبديع، ولم تتمركز الذي أدى لمقتل الضحية هي من ق
 .أي من قوات الدرع في تلك المنطقة

ووفقًا لتقارير قدمتها حكومة البحرين للجنة، لم تشارك قوات درع الجزيرة في أية عمليات  -١٥٨٣
تصدي ومواجهة مع المدنيين البحرينيين، بما في ذلك عملية إخالء دوار دول مجلس التعاون 

خليجي الثانية، كما تؤكد تلك التقارير أيضًا أنه لم ترد أية إفادات أو بالغات أو تقارير عن ال
قيام أي من وحدات قوات درع الجزيرة بإطالق النار من أي سالح أو اشتباكها مع المدنيين 
في أي وقت أثناء انتشارها بمملكة البحرين أو تفيد بوقوع أية إصابات بين صفوف أي من 

 .قوات الدرعوحدات 

 النتائج التي خُلصت إليها اللجنة -: رابعاً 
ال يقيم الدليل الذي قدمته حكومة البحرين للجنة حول تدخل جمهورية إيران اإلسالمية في  -١٥٨٤

الشئون الداخلية لمملكة البحرين أي ربط مدَرك أو ملحوظ بين أحداث بعينها حدثت بالبحرين 
وبما أن معظم الدعاوى التي . إيران اإلسالمية وجمهورية ٢٠١١خالل شهري فبراير ومارس 

قدمتها حكومة البحرين المتصلة بادعاءات حول وجود عمليات استخباراتية قام بها ناشطون 
إيرانيون ال يمكن للعموم معرفة مصادرها بسبب طبيعتها، فإن اللجنة لم تستطع التحقق أو 

  .٢٠١١ي في أحداث فبراير ومارس التأكد من حقيقة االدعاءات الخاصة بوجود تدخل إيران

وفيما أوضحت حكومة البحرين للجنة أن لديها معلومات أخرى تفيد تدخل جمهورية إيران  -١٥٨٥
اإلسالمية في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، إال إنه لدواعي األمن والسّرية، لم تشأ حكومة 

 .البحرين إطالع اللجنة عليها

رط وحدات قوات درع الجزيرة المشتركة التابعة لمجلس ولم تجد اللجنة ثمة دليل يفيد تو  -١٥٨٦
في أية  ٢٠١١مارس  ١٤التعاون الخليجي التي كانت منتشرة في البحرين ابتداًء من يوم 

 .انتهاكات لحقوق اإلنسان



  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

ادعاءات تتعلق بالمضايقات : الفصل العاشر
  اإلعالمية
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 ملخص الوقائع: أوال
أو بث أي خطاب مفعم بنشر  قيام وسائل اإلعالم الوطنية أو الدولية يتناول هذا الفصل مسألة -١٥٨٧

. من عدمه ٢٠١١بالكراهية أو التحريض على العنف في البحرين خالل أحداث فبراير ومارس 
كما يستكشف ما إذا كانت المواد التي نشرتها أو بثتها وسائل اإلعالم أدت إلى وقوع أي 

ولغرض إجراء هذا التحليل، فإنه يكون من . ل تلك الفترةأعمال غير قانونية في البحرين خال
المهم أن نفّرق بين الخطاب المفعم بالكراهية والتحريض على العنف وغيرهما من أشكال 
التعبير مثل التغطية الواقعية والتحليل السياسي وعبارات السب واللغة التحريضية، بل واألخطاء 

 .على الحق في حرية التعبير المتعلقة بالوقائع، بحيث ال يحدث تعدٍ 

صحف أخبار الخليج، : تتألف وسائل اإلعالم المطبوعة في البحرين من سبع صحف يومية هي -١٥٨٨
وهناك أيًضا عدد من . واأليام، والبالد، والوطن، والبحرين تريبيون، وَجلف ديلي نيوز، والوسط
تالي فهي ال تدخل ضمن المطبوعات المتنوعة التي ال تنشر تغطيات أو تعليقات سياسية، وبال

وال توجد صحف تصنف باعتبارها من صحف المعارضة من بين الصحف . نطاق هذا الفصل
السبعة سوى صحيفة واحدة هي صحيفة الوسط، حيث يمكن تصنيف الصحف الست الباقية 
 .باعتبارها صحفا موالية للحكومة ومملوكة لشخصيات تربطها عالقات وطيدة بحكومة البحرين

ع البث اإلذاعي والتلفزيوني في البحرين لسيطرة هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين، كما يخض -١٥٨٩
 .)٧٧٣(وينسحب األمر ذاته على وكالة أنباء البحرين التي تخضع لسيطرة الدولة

وقد غطي عدد كبير من الصحفيين والمراسلين والمصورين الوطنيين والدوليين األحداث التي  -١٥٩٠
وكان هؤالء اإلعالميون حاضرين في دوار . ٢٠١١ارس وقعت في البحرين خالل فبراير وم

مجلس التعاون الخليجي ومجمع السلمانية الطبي وغيرهما من المواقع المتعددة التي شهدت 
 .المظاهرات

. ٢٠١١وألقي القبض على عدد من اإلعالميين وخضعوا للسؤال خالل أحداث فبراير ومارس  -١٥٩١
 .)٧٧٤(دى الشرطة أو جهاز األمن الوطنيوتوفي اثنان من الصحفيين أثناء توقيفهم ل

                                                            
ــــــــــــــــوز،  ٧٧٣ ــــــــــــــــوانني وسياســــــــــــــــات اإلعــــــــــــــــالم يف الشــــــــــــــــرق األوســــــــــــــــط واملغــــــــــــــــرب العــــــــــــــــريبمؤسســــــــــــــــة إنرتني ــــــــــــــــوز : دراســــــــــــــــة يف ق ) ٢٠٠٣يونيــــــــــــــــو (البحــــــــــــــــرين، إنرتني

dfhttp://www.internews.org/regions/mena/amr/bahrain.p،  ٢٠١١نوفمرب  ١٠الزيارة تاريخ. 

  .وراجع أيًضا املبحث اخلامس من الفصل السادس. زكريا العشري وعبد الكرمي فخراوي: االت الوفاةحبانظر املبحث األول من الفصل السادس اخلاص  ٧٧٤
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. )٧٧٥(، تعرضت مكاتب ومطابع صحيفة الوسط للهجوم والتخريب٢٠١١مارس  ١٥وبتاريخ  -١٥٩٢
عبد / وألقي القبض على السيد. واضطرت الصحيفة مؤقًتا للتوقف عن الصدور ونقل مكاتبها

توقيفه بعد  فخراوي، أحد مؤسسي الصحيفة وعضو مجلس إدارتها، والذي توفي أثناء الكريم
وبعد هذا الهجوم، لم تنشر الصحيفة طبعة يوم األحد وحظرت . أسبوع تقريًبا من القبض عليه

وأوقفت هيئة شئون اإلعالم في البحرين عمل . حكومة البحرين موقعها على شبكة اإلنترنت
في أعقاب البرنامج الذي ُبث على شاشة تلفزيون  ٢٠١١أبريل  ٢صحيفة الوسط بتاريخ 

أنباًء وصورًا  "ين الذي تسيطر عليه الدولة متضمًنا ادعاءات بأن الصحيفة كانت قد نشرت البحر 
ولم ُيسمح للوسط بنشر . ٢٠١١مارس  ٢٩و ٢٦في الطبعات المنشورة بتاريخ يومي " كاذبة

، ٢٠١١أبريل  ٤وسمحت هيئة شئون اإلعالم لها باستئناف النشر في . أبريل ٣طبعة يوم 
النشر إال بعد إجبار رئيس تحريرها ورئيس مجلس إدارتها ومحرر األخبار ولكن لم يسمح لها ب

 .المحلية بها على االستقالة

وقد تلقت اللجنة من حكومة البحرين ومن جمعيات المعارضة أمثلة من المقاالت ولقطات  -١٥٩٣
. ٢٠١١الفيديو التي نشرتها أو بُثتها وسائل اإلعالم الوطنية خالل شهري فبراير ومارس 

 عن ذلك، قدمت الهيئة أمثلة من الكتابات ولقطات الفيديو التي نشرتها أو بثتها وسائل وفضالً 
 .)٧٧٦(اإلعالم العالمية المختلفة

 ادعاءات بمضايقة الصحفيين الموالين للحكومة والتشھير بھم
تلقت اللجنة عدًدا من اإلفادات من الصحفيين تفيد أنهم تعرضوا للمضايقات أو للتشهير بهم  -١٥٩٤

وأفاد عدد من كتاب األعمدة والصحفيين العاملين في أخبار . آرائهم المؤيدة للحكومة بسبب
، أنهم تعرضوا "معادين للمحتجين"الخليج واأليام والبالد والوطن وبعض منهم يعتبرون أنفسهم 

. للتشهير، كما تعرضوا لمضايقات وتهديدات من أشخاص على مواقع التواصل االجتماعي
بكة اإلنترنت قائمة بأسماء وصور الصحفيين البارزين الموالين للحكومة، حيث ُعممت على ش

، كما ُنشرت تلك القائمة على مواقع وسائل اإلعالم "قائمة العار"تحت عنوان 
وتضمنت القائمة أسماء عدد من الصحفيين واتهامات بأن حكومة البحرين . )٧٧٧(االجتماعية

ضافة إلى ذلك، ادعى صحفيان على األقل أنهم باإل". عمالء الحكومة"قد اشترتهم، وأنهم 

                                                            
ـــــــــة حقـــــــــوق اإلنســـــــــان، البحـــــــــرين ٧٧٥ ـــــــــة مســـــــــتقلة: البحـــــــــرين: منظمـــــــــة مراقب ـــــــــر صـــــــــحيفة يومي ـــــــــرئيس حتري ـــــــــتهم املوجهـــــــــة ل ـــــــــل  ١١( ينبغـــــــــي إســـــــــقاط ال ، )٢٠١١أبري

http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/11-0  ٢٠١١نوفمرب  ١٨بتاريخ.  

  .حرير وممثلني عن الصحف البحرينية املذكورة أعالهأجرت اللجنة لقاءات مع رئيس الت ٧٧٦

  . ٢٠١١نوفمرب  ١٠تاريخ الزيارة  http://ar-ar.facebook.com/BahrainListOfShameالفيس بوك، قائمة العار البحرينية،  ٧٧٧
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واضطر هؤالء الصحفيون إلى . تلقوا مكالمات هاتفية من أشخاص مجهولين يهددونهم بالقتل
 .)٧٧٨(اتخاذ تدابير أمنية لحماية أنفسهم وأسرهم، بما في ذلك تغيير محال إقامتهم

" قائمة العار"حيث ادعى أن وقد أجرت لجنة التقصي لقاء مع رئيس نقابة الصحفيين البحرينية،  -١٥٩٥
" قائمة العار"، كما قيل إن )٧٧٩(كانت مثاًال على التشهير والتحريض على الكراهية والعنف

كانت تستهدف عدًدا من الصحفيين وصفتهم بالمدافعين عن الحكومة مع استخدام لغة 
 .تحريضية، بل تنطوي على إهانة وسب إلى حد ما

 ضين للحكومة والتشھير بھمادعاءات بمضايقة الصحفيين المعار
تلقت اللجنة أيًضا عدًدا من اإلفادات عن وقوع أعمال مضايقة للصحفيين المعارضين للحكومة  -١٥٩٦

وضمت هذه االدعاءات ما مفاده أن قناة العربية بثت أسماء العديد من . والتشهير بهم
عن ذلك، هدد  وفضالً . الصحفيين واتهمتهم بالمشاركة في االحتجاجات واالضطرابات المدنية

عدد من المجموعات على صفحات الفيس بوك الصحفيين الذين نشروا مقاالت تدعم 
جماعات المعارضة أو المحتجين أو تنتقد حكومة البحرين أو الجماعات الموالية 

وحوت هذه القائمة أسماء . ثانية على شبكة اإلنترنت" قائمة عار"كما ُعممت . )٧٨٠(للحكومة
 .)٧٨١(ومة ومنتقدين آخرين للنظاممحتجين معارضين للحك

كما كان هناك عدد من االدعاءات المتعلقة بالتشهير والتحريض من إحدى المجموعات على  -١٥٩٧
حيث نشرت أسماء وصور لمن قيل إنهم . )٧٨٢("Harghum"موقع تويتر يطلق عليها 

م متظاهرين، بل ونشرت في بعض األحيان عناوين المحتجين، وأرقام هواتفهم وأماكن وجوده
وفي إحدى المرات، نشرت صورة ألحد المحتجين مع تعليق يسأل عن اسمه، فرد . الحالية

وذكر شهود للجنة أن األشخاص الذين ذكرت مجموعة . مستخدم أخر ناشًرا المعلومة المطلوبة
"Harghum " أسماءهم أو حددت هويتهم كانوا يتجنبون النوم في منازلهم خوًفا من وقوع

" الخط الساخن"روجت الستخدام " Harghum"قيل إن مجموعة كما . هجمات عليهم
لوزارة الداخلية حيث يمكن للناس االتصال من أجل تقديم بالغات عن المشاركين في النشاط 

 .المناهض للحكومة

                                                            
ذا الشأن إىل اللجنة ٧٧٨   . قدمت إفادات 

  .٢٠١١أكتوبر  ١٩أجريت اللقاءات يف مقر اللجنة باملنامة، مبملكة البحرين بتاريخ  ٧٧٩

  . قناة تلفزيونية إخبارية سعودية، تتخذ من مدنية ديب لإلعالم باإلمارات العربية املتحدة مقرا هلا ٧٨٠

   .٢٠١١نوفمرب  ١٠تاريخ الزيارة  http://www.b4bh.com/vb/showthread.php?t=159795قائمة اخلونة يف مملكة البحرين،  ٧٨١

  .٢٠١١نوفمرب  ١١تاريخ الزيارة  http://twitter.com/#!/7areghumتويرت،  ٧٨٢
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من هيئة شئون  ٢٠١١مارس  ٢٦وتلقت إحدى الصحفيات البحرينيات مكالمة هاتفية بتاريخ  -١٥٩٨
ثم . ولم تُبلغ الصحفّية بأي سبب رسمي ُيسوّغ فصلها. ن العملاإلعالم تخبرها بنبأ فصلها م

، جرى "خونة الوزارة"اكتشفت في وقت الحق أن اسمها قد أدرج في قائمة تحمل عنوان 
كما رفضت الهيئة تجديد ترخيص صحفّية . تعميمها على مواقع وسائل اإلعالم االجتماعية
لدى وكالة أسوشيتد برس؛ حيث تعّرضت مرارًا  بحرينية بارزة أخرى كانت تعمل صحفيًة مستقلةً 

للمضايقات والتشهير في الصحف الوطنية، وعلى شاشة تلفزيون البحرين وعلى مواقع وسائل 
 .وتلقت أيًضا تهديدات بالقتل في شكل رسائل وصلت إلى منزلها. اإلعالم االجتماعية

العديد من الصحفيين  وذكرت لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة دولية غير حكومية، أن -١٥٩٩
الذين كانوا ينتقدون حكومة البحرين تعرضوا لحملة مضايقات وترهيب من السلطات في 

كما وثّقت لجنة حماية الصحفيين عشرات من حاالت توقيف الصحفيين في . البحرين
البحرين، ووفاة صحفيَين اثنين أثناء التوقيف، وتوقيف المدونين المنتقدين للحكومة لفترات 

لة، وإغالق الصحيفة اليومية المستقلة األولى في البالد، والترحيل التعسفي، وإنشاء لوحات طوي
إعالنية وعمل إعالنات برعاية الحكومة تهدف إلى تلطيخ سمعة الصحفيين والناشطين، وعدد  

 .)٧٨٣(كبير من االعتداءات البدنية على الصحفيين

دعت طرد الصحفيين من الصحف الوطنية وقد تلقت اللجنة أيًضا عدًدا من التقارير التي ا -١٦٠٠
وادعى بعض . وتقديم تقارير صحفية عنها ٢٠١١بسبب حضور مظاهرات فبراير ومارس 

الصحفيين تعرضهم للفصل حتى لو كانوا قد كلفوا من رؤسائهم بحضور األحداث وتقديم تقرير 
 .عنها

إدارة الموارد  وكانت أحدى الصحفيات في جريدة الوطن قد خضعت للتحقيق معها بمعرفة -١٦٠١
البشرية بالصحيفة وسُئلت عما إذا كانت قد حضرت االحتجاجات في دوار مجلس التعاون 

، أجبرها المشرفون عليها على االستقالة، ولم تعط أي ٢٠١١أبريل  ٩وبتاريخ . الخليجي
ثم أخبرها زميل سابق في وقت الحق أنه علم بأن فصلها كان بسبب . سبب ُيّسوغ فصلها

في البرلمان لمحررها عن مضمون األخبار أنها كانت تنشرها على صفحتها  شكوى عضو
 .الشخصية على الفيس بوك

                                                            
ــــــــــــداء إىل البحــــــــــــرين لوقــــــــــــف مضــــــــــــايقة الصــــــــــــحفيني الناقــــــــــــدين هلــــــــــــا : لصــــــــــــحفينيالبيــــــــــــان الصــــــــــــحفي الصــــــــــــادر عــــــــــــن جلنــــــــــــة محايــــــــــــة ا ٧٨٣ ــــــــــــو  ١٩(ن ، )٢٠١١يولي

critical.php-of-smentharas-end-to-bahrain-on-calls-http://cpj.org/2011/07/cpj  ويتفــــق هــــذا . ٢٠١١نــــوفمرب  ١٧بتــــاريخ
  . ٢٠١١األمر مع اإلفادة املقدمة إىل اللجنة من منظمة مراسلون بال حدود باململكة املتحدة، أكتوبر 
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وألقي القبض على صحفي يغطي األحداث لصالح وكالة األنباء األلمانية والوكالة األوروبية  -١٦٠٢
ثم تم سؤاله . ٢٠١١مارس  ١١للتصوير الصحفي حينما كان يلتقط صورًا الحتجاج يوم 

واقتيد إلى مركز  ٢٠١١مايو  ٢٢ثم قُبض عليه ثانية بتاريخ . له بعد ساعة واحدةوأخلي سبي
كما تعرض لتهديد . الشرطة ومكث فيه لمدة ساعتين، تعرض خاللهما للضرب أكثر من مرة

 .ومضايقات على تويتر وُوِصف بأنه عميل إيراني

وراديو " ٢٤انس فر "وطلب من إحدى الصحفيات الالتي كن يغطين األحداث لصالح وكالة  -١٦٠٣
ونسبت لها تهمة . ٢٠١١مايو  ٢٢الحضور إلى مركز الشرطة لسؤالها بتاريخ " مونت كارلو"

وادعت أن المحققين أهانوها . المطالبة بإسقاط النظام، إال أنها نفت تلك التهم بشكل صريح
كما ادعت   وسبوها، وسألوها عن التقارير الصحفية التي كانت تكتبها لوسائل اإلعالم العالمية،
وعالوة على . تعرض عدد من ضباط الشرطة لها بالركل والضرب بخرطوم مطاطي مرارًا وتكرارًا

ذلك، ادعت تعرضها للصعق بالكهرباء على ذراعها، وسكب البول على وجهها، وحشر حذاء 
وفي نهاية التحقيق، أكرهت . في فمها ووضع رأسها في المرحاض لمحاكاة اإلحساس بالغرق

ثم َقدمت الصحفية بعد ذلك شكوى إلى وزارة . وقيع على ورقة لم ُيسمح لها بقراءتهاعلى الت
مايو، فحصها أطباء من منظمة أطباء بال حدود في البحرين، وبعدها  ٢٤وبتاريخ . الداخلية

 .)٧٨٤(سافرت إلى باريس لتلقي العالج الطبي

حريضھا على الكراھية دعاءات بانحياز وسائل اإلعالم التي تسيطر عليھا الدولة وتاال
 والعنف
قدمت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية عدًدا من االدعاءات ضد وسائل اإلعالم التي تسيطر  -١٦٠٤

عليها الدولة والموالية للحكومة بشأن عدم الحيادية، والتحريض على العنف ضد أنصار 
ل اإلعالم التي وادعت جمعية الوفاق أن وسائ. )٧٨٥(المعارضة واستخدام لغة مهينة أو تحريضية

تسيطر عليها الدولة كانت منحازة بشأن االحتجاجات التي وقعت في فبراير ومارس 
ووفًقا لما أفادت به جمعية الوفاق، قدم تلفزيون البحرين صورة غير دقيقة . )٧٨٦(٢٠١١

فعلى وجه . ٢٠١١مارس  ١٣ومنحازة لألحداث التي وقعت في جامعة البحرين بتاريخ 
يون البحرين أن الطالب الشيعة هم الذين هاجموا الطالب الُسّنة، في الخصوص، ادعى تلفز 

                                                            
راجــع املبحــث . ٢٠١١أغســطس  ١٤بتــاريخ  قــدمت الشــاكية للجنــة التقصــي تقريــراً صــادراً عــن منظمــة أطبــاء بــال حــدود أثنــاء لقائهــا مــع أحــد الســادة حمققــي اللجنــة ٧٨٤

يف تقرير منظمة أطباء بال حدود، والذي أشار إىل أنه بإجراء الفحـص الطـيب وجـد أن اإلصـابات تتفـق مـع مـا حتدثـه عـادة عـدة صـدمات " انطباعات"الذي حيمل عنوان 
  . ل الثمانية واألربعني ساعة األخريةتعرضت هلا املصابة خال) قبضة يد أو حذاء(وعريضة ) سوط أو عصا(قوية بأشياء رفيعة 

  . ٢٠١١أكتوبر ٣١أكتوبر وعقد الثالث بتاريخ  ٢٩بينما عقد الثاين بتاريخ  ٢٠١١أكتوبر  ٢١عقد االجتماع األول بتاريخ  ٧٨٥

  . ، وهو حمفوظ لدى جلنة التقصي٢٠١١مرب نوف ١٠، املؤرخ يف )مضايقات وسائل اإلعالم ضد املشاركني يف املظاهرات واالحتجاجات العامة(تقرير مجعية الوفاق،  ٧٨٦
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حين أن الطالب الموالين للحكومة هم الذين هاجموا الطالب المحتجين دون تدخل من أمن 
كما ادعت أن تلفزيون الوصال صرح كذبًا . )٧٨٧(الجامعة وفًقا لما ذهبت إليها جمعية الوفاق

عليه النار من قوات األمن، على الرغم من أن حكومة  بو حميد لم يطلق حسن/ بأن السيد
 .)٧٨٨(البحرين قد اعترفت بإطالق قوات األمن النار عليه

كما ادعت جمعية الوفاق أن وسائل اإلعالم التي تسيطر عليها الدولة صورت االحتجاجات   -١٦٠٥
جمعية كما ادعت . )٧٨٩(كحركة طائفية وصورت المحتجين كراغبين في استيراد الثورة اإليرانية

محرًضا على العنف والكراهية " الراصد"الوفاق أن تلفزيون البحرين بث برنامًجا تلفزيونًيا يسمى 
وضم البرنامج عدة حلقات جرى خاللها مناقشة . )٧٩٠(ضد المحتجين والطائفة الشيعية جميعها

وعالوة على ذلك، فقد ذكر البرنامج أسماء المحتجين من . ٢٠١١أحداث فبراير ومارس 
. )٧٩١(لف الفئات، مثل الصحفيين والرياضيين وأفراد الطاقم الطبي بمجمع السلمانية الطبيمخت

وخالل هذه البرامج، ُعرضت صور لمتظاهرين وصفوا بأنهم خونة ولهم صالت بإيران وأنهم 
وقد أبُلغت اللجنة بأمر القبض على بعض األشخاص الذين . عبء على المجتمع البحريني

واطلعت اللجنة أيًضا على لقطات فيديو . )٧٩٢(امج الراصد بعد ذلكذكرت أسماؤهم في برن
أخرى، يظهر فيها محتجون يقذفون قنابل مولوتوف ويشير المعلق إلى أن هذه األعمال تعبر 

وعرض الفيديو أيًضا نًصا . عن معتقداتهم وأنه ينبغي للجمهور أن يتصرفوا على هذا النحو
 .")٧٩٣(منهم"أفضل من مائة ألف " منا"فيه أن واحدا  جاء" علماء الشيعة"منسوبًا إلى أحد 

ومضت جمعية الوفاق في االدعاء بأن وسائل اإلعالم التي تسيطر عليها الدولة بثت مواد  -١٦٠٦
كما ُعرض على اللجنة شريط فيديو لبرنامج الوصال التلفزيوني . )٧٩٤(ُتحرض على كراهيتها

تفيد حدوث تغطية إعالمية كاذبة من  يظهر فيه عضو في تجمع الوحدة الوطنية يعرض معلومات
الوفاق تستخدم وسائل اإلعالم لنشر "وكان عنوان البرنامج التلفزيوني . وسائل اإلعالم المعارضة

                                                            
  .راجع الفصل السابع، املبحث اخلامس، اخلاص بفصل الطالب. نفت جامعة البحرين هذا االدعاء ٧٨٧

  .٢٠١١مرب نوف ١٠تاريخ الزيارة  http://www.youtube.com/watch?v=HzNY8uYfaqMيوتيوب،  ٧٨٨

اســتهداف الرياضــيني عقابًــا (و. ٢٠١١نــوفمرب  ١٠، املــؤرخ يف )مضــايقات وســائل اإلعــالم ضــد املشــاركني يف املظــاهرات واالحتجاجــات العامــة(تقريــر مجعيــة الوفــاق،  ٧٨٩
  . ٢٠١١نوفمرب  ٩املؤرخ يف ) على ممارسة حقهم يف التعبري والرأي واجتمع السلمي

  .٢٠١١نوفمرب  ١٠: تاريخ الزيارة http://www.youtube.com/watch?v=HXd6UQ5MAdsيوتيوب،  ٧٩٠

الراصــد، ويشــري الشــاكون بصــفة خاصــة إىل برنــامج . قــدم أحــد أفــراد الطــاقم الطــيب الســابقني مبجمــع الســلمانية الطــيب ادعــاءات كثــرية تتعلــق مبضــايقات وســائل اإلعــالم ٧٩١
م، وال سيما عن طريق ذكر أمسائهم وإعطاء صورة منحازة لألحداث يف املستشفى   . وذكروا أنه تورط يف إهانتهم والتشهري 

  . ٢٠١١أبريل  ٥وقبض عليه يف  ٢٠١١أبريل  ٤على سبيل املثال، أشري إىل أحد الرياضيني يف احللقة اليت عرضت بتاريخ  ٧٩٢

  .٢٠١١نوفمرب  ١٤: تاريخ الزيارة http://www.youtube.com/watch?v=x3sdFp7Hh4M&feature=relatedيوتيوب،  ٧٩٣

  .Harassment by media channels of persons taking part in protests and demonstrations (10 Nov 2011)تقرير الوفاق،  ٧٩٤
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٥٠٠
 

باإلضافة إلى ذلك، ُعرض على اللجنة عدٌد من مقاطع الفيديو التي َصَور فيها . )٧٩٥("أكاذيبها
علي المشيمع  / ان والسيدعلي سلم/ تلفزيون الوصال زعيم الوفاق السيد الشيخ

 .)٧٩٦(كشياطين

 االدعاءات بكذب أو انحياز تقارير التغطيات اإلعالمية المعارضة للحكومة 
قدمت حكومة البحرين عدًدا من االدعاءات ضد صحيفة الوسط ذهبت فيها إلى أن الصحيفة  -١٦٠٧

، اتهم ٢٠١١وفي شهر أبريل . )٧٩٧(نشرت مواًد ملفقة وتقاريرَا كاذبة حول أحداث فبراير ومارس
وادعت حكومة البحرين أن هذه االتهامات أعلنت . رئيس تحرير ومحررون آخرون باختالق األخبار

. )٧٩٨("أدلة دامغة على انتهاك قانون الصحافة بما في ذلك التزوير والكذب"بعد اكتشاف وجود 
المخالفة وادعت حكومة البحرين أيًضا أن المحررين عمدوا بسوء قصد إلى تحريض قراء الوسط، ب

بشأن تنظيم  ٢٠٠٢لسنة  ٤٧من قانون العقوبات البحريني والمرسوم الملكي رقم  ١٦٨للمادة 
وقد أدانتهم المحكمة بارتكاب تلك التهم وأجبر رئيس التحرير على . الصحافة والطباعة والنشر

 .)٧٩٩(االستقالة

الوسط استهدفت ، أن صحيفة ٢٠١١أبريل  ٢وضمت حلقة برنامج الراصد، التي بُثت بتاريخ  -١٦٠٨
واتهمت الصحيفة بإعادة نشر أخبار . عمًدا أمن واستقرار البحرين عن طريق نشر أخبار كاذبة

مقتبسة من الصحف العربية القديمة ثم االدعاء زورا بأن تلك األحداث وقعت في 
 .)٨٠٠(البحرين

ت التي وأقر علنا رئيس تحرير صحيفة الوسط، المشار إليها أعاله، بأن مقاالت الصحف الس -١٦٠٩
، كانت مقاالت ُمَضلِّلة، لكنه ادعى أنه لم ينشر أي معلومات  "كاذبة"وصمتها السلطات بأنها 

كاذبة وهو يعلم بكذبها، وادعى أيًضا أنه فتح تحقيًقا داخلًيا في مصدر تلك المعلومات ردا 

                                                            
  .٢٠١١نوفمرب  ١٤: تاريخ الزيارة ttp://www.youtube.com/watch?v=t2Gr6n35WRwhيوتيوب،  ٧٩٥

  .٢٠١١نوفمرب  ١٤: تاريخ الزيارة http://www.youtube.com/watch?v=AZPnXZmZikUيوتيوب،  ٧٩٦

ــم مــن املرتديــة والنطيحــة  ٢٠١٠و ٢٠٠٩رت مقــالني يف تــدعي حكومــة البحــرين أن مجعيــة الوفــاق نشــ ٧٩٧ تشــري فيهمــا إىل أن معظــم املتجنســني برابــرة وجهــالء وســذج وأ
م من أصـول سـنية وسـلفية) يف إشارة إىل فئتني من اللحوم احملرمة يف الشريعة اإلسالمية( كمـا أشـارت حكومـة البحـرين إىل أن نشـطاء املعارضـة غالبـا مـا يشـريون إىل . وأ

م وراء اهلجوم على احملتجني"املرتزقة"قوات األمن األجنبية بلفظ    . وتربط حكومة البحرين هذه العبارات املفعمة بالكراهية باهلجمات اليت ُشنت على األجانب. ، وبأ

، )٢٠١١أبريــــــــــل  ١١( ينبغـــــــــي إســــــــــقاط الـــــــــتهم املوجهـــــــــة لـــــــــرئيس حتريـــــــــر صـــــــــحيفة يوميـــــــــة مســـــــــتقلة: البحـــــــــرين: منظمـــــــــة مراقبـــــــــة حقـــــــــوق اإلنســـــــــان، البحـــــــــرين ٧٩٨
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/11-0  ٢٠١١نوفمرب  ١٨بتاريخ .  

، )٢٠١١أبريــــــــــل  ١١( ينبغـــــــــي إســــــــــقاط الـــــــــتهم املوجهـــــــــة لـــــــــرئيس حتريـــــــــر صـــــــــحيفة يوميـــــــــة مســـــــــتقلة: البحـــــــــرين: منظمـــــــــة مراقبـــــــــة حقـــــــــوق اإلنســـــــــان، البحـــــــــرين ٧٩٩
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/11-0  ٢٠١١رب نوفم ١٨بتاريخ .  

 http://www.bahrainviews.com/?p=26، )٢٠١١يونيــو  ٢٩(أوقــات حرجــة ال ينبغــي فيهــا نشــر أخبــار كاذبــة، حبــرين فيــوز : راجــع أيضــا الوســط ٨٠٠
  . ٢٠١١نوفمرب  ١٣تاريخ الزيارة 
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على تلك االدعاءات، فتبين له أن المقاالت الست أرسلت جميًعا في شكل رسائل بريد 
 كتروني من عناوين مختلفة، إال أن رسائل البريد اإللكتروني أرسلت من نفس رقم البروتوكولإل

ويبدو أن رسائل البريد اإللكتروني أرسلت . ومقره في بلد مجاور) IP(بـ المعروف اختصارًا
أيًضا لصحف أخرى في البحرين، ولكن كانت ثمة أخطاء صغيرة في عناوين البريد اإللكتروني، 

وادعى أيًضا في لقاء مع . )٨٠١(ني أن صحيفة الوسط كانت الجهة الوحيدة التي استلمتهامما يع
حملة "صحيفة فاينانشال تايمز أن االدعاءات الموجهة إلى صحيفة الوسط كانت جزًءا من 

 ".مستمرة

وقدمت الهيئة ملًفا إلى اللجنة بشأن تغطية وسائل اإلعالم العالمية ألحداث فبراير ومارس  -١٦١٠
تحريض مارسته بعض وسائل اإلعالم األجنبية "وذهبت الهيئة إلى وجود . ي البحرينف ٢٠١١

وذكرت الهيئة أيًضا أن وسائل اإلعالم العالمية ارتكبت أخطاًء فادحة عند . )٨٠٢("ضد البحرين
كما . )٨٠٣(، وأنها كانت منحازة ضد الحكومة٢٠١١أحداث فبراير ومارس  عننشرها لألخبار 

أمثلة واقعية من األخطاء التي نشرتها أو بثتها : "لبحرين ملًفا يحمل عنوانقدمت وكالة أنباء ا
  (٨٠٤)."وسائل اإلعالم في تغطيتها لألحداث التي وقعت في البحرين

 ادعاءات إساءة معاملة الصحفيين األجانب
تلقت اللجنة أيًضا ادعاءات تشير إلى إساءة معاملة األجانب الذين يعملون في وسائل اإلعالم  -١٦١١

، طُلب من مواطن عراقي يعمل بصحيفة الوسط حضور اجتماع ٢٠١١أبريل  ٣ففي . وطنيةال
مع مساعد نائب هيئة شئون اإلعالم وذكر أنه ألقي القبض عليه عند وصوله لالجتماع واقتيد 

وادعى أنه تعرض للضرب والتهديد أثناء سؤاله، . إلى أحد مراكز الشرطة حيث خضع للسؤال
وادعى كذلك أنه تعّرض للمنع . ه هو وعائلته من البحرين في نفس الليلةوبعد ذلك جرى ترحيل

من دخول البالد وجرى تعميم ذلك المنع على دول عربية أخرى، حيث ُمنع من دخول األردن 
وقدمت وزارة الداخلية إلى اللجنة مستنًدا يشير إلى أن . وسلطنة عمان في وقت الحق

 .على البحرينالصحفي العراقي يمثل خطًرا أمنًيا 

                                                            
 ،)٢٠١١أبريــــــــــل  ١١( ينبغـــــــــي إســــــــــقاط الـــــــــتهم املوجهـــــــــة لـــــــــرئيس حتريـــــــــر صـــــــــحيفة يوميـــــــــة مســـــــــتقلة: البحـــــــــرين: حقـــــــــوق اإلنســـــــــان، البحـــــــــرينمنظمـــــــــة مراقبـــــــــة  ٨٠١

http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/11-0 ٢٠١١نوفمرب  ٥ارة تاريخ الزي .  

  ). دي يف دي(و) سي دي: (وكانت املواد املقدمة تشمل مستندات وأقراص مدجمة بنوعيها. أكتوبر مبقر هيئة شئون اإلعالم بالبحرين ١٩عقد االجتماع بتاريخ  ٨٠٢

ري وإذاعــة دويــتش فــيال األملانيــة، وقنــاة العــامل التلفزيونيــة اإليرانيــة تضــمن امللــف املقــدم منهــا نصوًصــا مــن صــحيفة الــدار الكويتيــة وقنــاة اجلزيــرة التلفزيونيــة وصــحيفة الســف ٨٠٣
حلـرة التلفزيونيـة األمريكيـة، وصـحيفة األخبـار الناطقة باللغة العربية، وصحيفة القدس العريب، وقناة املنار اللبنانية، وإذاعـة راديـو سـوا األمريكيـة، ووكالـة أنبـاء رويـرتز، وقنـاة ا

  . إن إن على اإلنرتنت، وموقع يب يب سي اللبنانية، وموقع السي

وحــوى امللــف نصوًصــا مــن وكالــة ). دي يف دي(و) ســي دي(تضــمنت املــادة املقدمــة مســتندات وأقــراص . أكتــوبر مبقــر وكالــة أنبــاء البحــرين ١٩عقــد االجتمــاع بتــاريخ  ٨٠٤
اجلريدة والدار والرأي والقبس الكويتية وصـحيفة األخبـار اللبنانيـة وصـحيفة الشـروق  رويرتز لألنباء وصحيفة القدس العريب وهيئة اإلذاعة الربيطانية وموقع إيالف وصحف

  . املصرية وراديو مونت كارلو والسي إن إن وموقع اجلزيرة دوت نت وقناة احلرة التلفزيونية وإذاعة دويتش
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وقد نددت نقابة الصحافة البحرينية بعمليات إلقاء القبض على الصحفيين وتوقيفهم نتيجة  -١٦١٢
وذهبت النقابة إلى أن عمليات القبض . )٨٠٥(ألحداث فبراير ومارس التي وقعت في البحرين

تشكل جزًءا من الحملة المنظمة التي قادتها حكومة البحرين ضد الصحفيين والمصورين 
نين وغيرهم من اإلعالميين البحرينيين، وتبلورت تلك الحملة في شكل الفصل من العمل والمدو 

ومع ذلك، ألقى رئيس جمعية . )٨٠٦(والرقابة على ما ينشر واالعتقاالت وإساءة المعاملة
 .)٨٠٧(الصحفيين البحرينية بيانًا أكد فيه عدم ورود أي شكوى من أي صحفي

 ة وسائل اإلعالم في البحريناالدعاءات العامة بشأن الرقابة وحري
. تلقت اللجنة أخيًرا عدًدا من الشكاوى من الصحفيين بشأن مستوى حرية الصحافة في البحرين -١٦١٣

حيث ادعى هؤالء الصحفيون خضوع وسائل اإلعالم في البحرين لرقابة صارمة من حكومة البحرين 
فقد ادعوا أن التعبير عن . اتهموأنها ال تمثل وجهات نظر الغالبية العظمى من البحرينيين أو تطلع

وجهة نظر أو نشر معلومات واقعية تختلف أو تتناقض مع موقف حكومة البحرين يمكن أن يؤدي 
وأشار الصحفيون إلى أنه . أحيانا إلى فصل الصحفي أو وقفه عن العمل في أي مؤسسة إعالمية

 .٨٠٨ابر اإلعالمية، تمت ممارسة رقابة صارمة على المن٢٠١١خالل أحداث فبراير ومارس 

كما ادعى العديد من الصحفيين أنه باإلضافة إلى الرقابة الذاتية، كان المحررون يقومون بتحرير  -١٦١٤
كما قيل أن هناك سياسة غير . مقاالتهم وتقاريرهم لكي تبدوا معبرة عن موقف حكومة البحرين

ال الصحفيون حيث ق. معلنة تتحكم فيما يمكن وما ال يمكن أن يكتبه الصحفيون في صحفهم
إنهم كثيًرا ما كانوا يتلقون تعليمات مباشرة من المحررين حول كيفية كتابة األخبار عن 

. ٢٠١١المحتجين ورموز المعارضة خالل األحداث التي وقعت في البحرين في فبراير ومارس 
عربية فقد أبلغ أحد رسامي الكاريكاتير البارزين اللجنة أن رئيس تحرير إحدى الصحف اليومية ال

وذكر بعض . الرائدة في البحرين منع نشر رسم كاريكاتيري يّصور رجًال يحمل العلم البحريني
كانت صارمة للغاية بحيث اضطر   ٢٠١١الصحفيين أن الرقابة خالل شهري فبراير ومارس 

العديد من الصحفيين لتشويه صورة طائفتهم الدينية وزعمائهم الدينيين من أجل الحفاظ على 
 .وظائفهم

                                                            
  .تتخذ رابطة الصحافة البحرينية من لندن مقرا هلا ٨٠٥

-http://bahrainmirror.no، )٢٠١١نـــــــــــوفمرب  ٨نشـــــــــــر بتـــــــــــاريخ (، مـــــــــــرآة البحـــــــــــرين !للتوضـــــــــــيح فقـــــــــــط.. لـــــــــــدّي حلـــــــــــم: جعفـــــــــــر العلـــــــــــوي ممتحنـــــــــــاً  ٨٠٦
ip.org/article.php?id=2248&cid=73  ٢٠١١نوفمرب  ١٢تاريخ الزيارة .  

ل اإلعـالم العامليـة ، منظمـة دعـم وسـائ)Limited access for foreign journalists in Bahrain(التضـييق علـى الصـحفيني األجانـب يف البحـرين  ٨٠٧
 ١٠، تــاريخ الزيــارة  bahrain-journalists-foreign-access-s.dk/article/limited-m-http://www.i، )٢٠١١فربايــر  ٢١نشــر بتــاريخ (

  . ٢٠١١نوفمرب 

  .ات صحفيون من جريدة الوسط ومن وسائل اإلعالم احلكومية أيًضاقدم هذا االدعاء ٨٠٨
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 القانون واجب التطبيق: ثانيا
 القانون الدولي

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ١٩تنص الفقرة الثانية من المادة  -١٦١٥
حريته في التماس "وأن هذا الحق يشمل " لكل إنسان حق في حرية التعبير"على أن ) ١٩٦٦(

 ٨٠٩."رينمختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخ

 إلى دعوة أية بالقانون تحظر"من العهد المذكور على أن  ٢٠وتنص الفقرة الثانية من المادة  -١٦١٦
 ." .العنف أو العداوة التمييز أو على تحريًضا تشكل الدينية أو العنصرية أو القومية الكراهية

التعبير، بشرط أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، فتنص على جواز فرض قيود على ممارسة حرية  -١٦١٧
أو ترمي إلى " الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم"النص عليها قانونًا، ويجب أن تكون ضرورية 

وفضًال عن ذلك،  )٨١٠("حماية األمن القومي أو النظام العام، أو الصحة العامة أو اآلداب العامة"
 .من ضرورتها وتناسبهايجب أن تخضع القيود المفروضة على حرية التعبير الختبارات صارمة للتيقن 

 وقد شددت لجنة حقوق اإلنسان على أنه ألغراض الفقرة الثالثة،  -١٦١٨

بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه " قانون"يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "
سلطة وال يجوز أن يمنح القانون األشخاص المسؤولين عن تنفيذه . وفقًا لها ويجب إتاحتها لعامة الجمهور
ويجب أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذه . تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير

لتمكينهم من التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي ال تخضع لهذا 
  " )٨١١( .التقييد

ب أن تتمشى مع مبدأ التناسب، ويجب أن التدابير التقييدية يج"وقد الحظت اللجنة أيًضا أن  -١٦١٩
لتحقيق وظيفتها الحمائية، ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخًال مقارنة بغيرها من  مناسبةتكون 

الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة، ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحـة الـتي 
وع لفرض قيود على حرية التعبير، وعندما تحتج دولة طرف بأساس مشر "وهكذا، " )٨١٢(.ستحميها

فإن عليها أن تثبت بطريقة محددة وخاصة بكل حالة على حدة الطبيعة المحددة للتهديد، 
                                                            

  . من امليثاق العريب، اليت تضمن احلق يف احلصول على املعلومات وحرية الرأي والتعبري ٣٢انظر أيضا املادة  ٨٠٩

يف إطــار املقومــات األساســية للمجتمــع وال ختضــع إال ... "سمــن امليثــاق العــريب علــى أن هــذه احلقــوق واحلريــات جيــب أن متــار  ٣٢كمــا تــنص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة   ٨١٠
  ".للقيود اليت يفرضها احرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم أو محاية األمن الوطين أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة

  ).١٩(من املادة  ٢٥، الفقرة ٢٠١١يوليو  ٢١، املؤرخ يف CCPR/C/GC/34، ٣٤اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  ٨١١

  ).١٩(من املادة  ٣٤، الفقرة ٢٠١١يوليو  ٢١، املؤرخ يف CCPR/C/GC/34، ٣٤اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  ٨١٢
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وضرورة اإلجراء المعين المتخذ ومدى تناسبه، وال سيما بإقامة صلة مباشرة وواضحة بين التعبير 
 "(٨١٣) .والتهديد

 القانون الوطني
حرية "على أن  ٢٣في حرية التعبير؛ حيث ينص في مادته رقم يؤكد دستور البحرين على الحق  -١٦٢٠

الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو 
غيرهما، وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة 

 ".الفرقة أو الطائفية اإلسالمية ووحدة الشعب، وبما ال يثير

 : منه على ما يلي ٢٤وتنص المادة  -١٦٢١

مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط "
 ".واألوضاع التي يبينها القانون

: من قانون العقوبات البحريني العقوبة بالحبس، حيث تنص على أنه ١٦٥وتتضمن المادة  -١٦٢٢
 ." حبس من حرض بإحدى طرق العالنية على كراهية نظام الحكم أو االزدراء بهيعاقب بال"

 :منه فتنص على ما يلي ١٦٨أما المادة  -١٦٢٣

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين و بالغرامة التي ال تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين "
ضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغر 

  .شأن ذلك اضطراب األمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررًا أو مطبوًعا يتضمن شيًئا مما 
أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو  نص عليه في الفقرة السابقة بدون سبب مشروع، و من حاز

 ." العالنية مخصصة و لو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر

 :من القانون ذاته على ١٦٩وتنص المادة  -١٦٢٤

                                                            
لالطــالع علــى مزيــد ). ١٩(مــن املــادة  ٣٤ ، الفقــرة٢٠١١يوليــو  ٢١، املــؤرخ يف CCPR/C/GC/34، ٣٤اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم  ٨١٣

مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية، راجـع املبحـث اخلـامس مـن الفصـل  ١٩مـن املـادة  ٣من تعليقات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسـان فيمـا يتعلـق بـالفقرة 
  .الرأي والتنظيم والتجمع السادس املتعلق بالتوقيف واملالحقة القضائية ذا الصلة حبرية التعبري عن
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يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبالغرامة التي ال تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين "
طرق العالنية أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير العقوبتين من نشر بإحدى 

    .إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو اإلضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة

ة  فإذا ترتب على هذا النشر اضطراب السلم العام أو اإلضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدول
 ." كانت العقوبة الحبس

بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر  ٢٠٠٢لسنة  ٤٧من المرسوم بقانون رقم  ١أما المادة  -١٦٢٥
 : فتنص على ما يلي

لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقًا للشروط واألوضاع "
أسس العقيدة اإلسالمية ووحدة الشعب، وبما ال يثير المبينة في هذا القانون، وذلك كله دون المساس ب

 "٨١٤.الفرقة أو الطائفية

  : منه على ما يلي ٣٧وتنص المادة  -١٦٢٦

يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون، وأن يراعى "
بما يحفظ للمجتمع مثله  في كل أعماله مقتضيات الشرف واألمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها

 ." وقيمه، وبما ال ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم

  : من ذات القانون على ما يلي ٣٨وتنص المادة  -١٦٢٧

يلتزم الصحفي باالمتناع عن االنحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء األديان "
ان اآلخرين أو ترويج التمييز أو االحتقار لرأي طائفة من طوائف أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيم

 ." المجتمع

  : على ما يلي ٤٢وتنص المادة  -١٦٢٨

يحظر على الصحيفة نشر أي إعالن تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه وآدابه "
 ."التحريرية واإلعالنية العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها، ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد

                                                            
  .مت االعتماد يف النسخة اإلجنليزية للتقرير على النسخة املوجودة على املوقع االليكرتوين هليئة الفتوى والتشريع  ٨١٤
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 النتائج التي خلصت إليها اللجنة: ثالثا
شاهدت اللجنة مجموعة من المواد التي عرضت على التلفزيون الوطني أو التي أذيعت عبر أثير  -١٦٢٩

وتضمن كثيُر من هذه المواد . اإلذاعة الوطنية أو التي نشرتها وسائل اإلعالم الوطنية المطبوعة
غير أن . ضية لألحداث، وقد يكون بعضها قد انطوى على التشهيرلغة مهينة وتغطية تحري

اللجنة لم تجد في التغطية اإلعالمية أي دليل يشير إلى وجود خطاب مفعم بالكراهية أو 
 .تحريض على العنف

وتبين للجنة، استنادا إلى األدلة التي قدمتها جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية، أن تلفزيوني  -١٦٣٠
قد أساءا استخدام هذين المنبرين اإلعالميين، وشاركا في سلوك ربما " لوصا"و" البحرين"

فقد ضمت الملفات التي قدمتها جمعية الوفاق مجموعة . يكون قد انطوى على التشهير
ومع ذلك، فالمواد التي . مختارة من التغطيات اإلعالمية، شملت لغة مهينة وتحريضية وتشهير

ية تسوّغ االنتهاء إلى نشر أو إذاعة مواد تنطوي على قدمتها الوفاق لم تتضمن أدلة كاف
 .التحريض على العنف أو تناوئ جمعية الوفاق أو غيرها من جماعات المعارضة السياسية

هذا ولم يُقدم إلى اللجنة أي دليل يؤيد ما ذهبت إليه وسائل اإلعالم التي تسيطر عليها الدولة  -١٦٣١
وعالوة على ذلك، ال يمكن للجنة أن . العنفمن أن صحيفة الوسط تورطت في التحريض على 

تخلص إلى أن هناك أي سوء قصد في نشر الوسط ألخبار كاذبة ومضللة، كما هو مبين في 
 .موضع سابق من هذا الفصل

حيث تلقت اللجنة أدلة في شكل صور . وتبين للجنة كذلك َتعّرض صحيفة الوسط للهجوم -١٦٣٢
فة تشير إلى ارتكاب عمل من أعمال التخريب فوتوغرافية ومستندات من رئيس تحرير الصحي

ولكن ليس بين يدي اللجنة أي دليل يقطع بأن هذا العمل كان نتيجة أي . ضد مقر الصحيفة
 .تحريض على العنف من حكومة البحرين أو أي شخص آخر

وتبين للجنة أيًضا أن حكومة البحرين مارست الرقابة على وسائل اإلعالم المحلية وأن هذه  -١٦٣٣
ولم تتلق اللجنة أي دليل يشير إلى أن . ٢٠١١بة تزايدت رًدا على أحداث فبراير ومارس الرقا

وسائل اإلعالم تلقت تعليمات أو توجيهات من حكومة البحرين سواًء أثناء أو بعد هذه 
ولكن تلقت اللجنة عدة شكاوى من صحفيين يدعون فيها أنهم اضطروا لتصوير . األحداث

وترى اللجنة أن هذه االدعاءات . ن أجل الحفاظ على وظائفهماألحداث بطريقة معينة م
 .صحيحة

اُتهم عدُد كبير من الصحفيين بالمشاركة في تجمعات غير مرخص بها عندما كانوا يغطون  -١٦٣٤
، حاولت السلطات تقييد حرية التعبير والرأي ٢٠١١وخالل شهري فبراير ومارس . األحداث
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وقد أدت هذه . رهم من اإلعالميين البحرينيينلدى الصحفيين والمصورين والمدونين وغي
الحملة إلى الفصل من العمل، وفرض الرقابة على المقاالت، والقيام بعمليات قبض وتوقيف 

وقد تم التوصل إلى . )٨١٥(للصحفيين بل وإلى إساءة معاملة في بعض الحاالت أثناء التوقيف
الصحفيين واإلفادات التي قدمها هذا االستنتاج من خالل هذا العدد من عمليات القبض على 

 .هؤالء الصحفيون منفردين إلى اللجنة

وتبين للجنة أنه كان هناك اتجاه في وسائل اإلعالم البحرينية يقوم على تلويث سمعة  -١٦٣٥
ويستند هذا االستنتاج إلى . وبعدها ٢٠١١المحتجين، سواء أثناء أحداث فبراير ومارس 

. سائل اإلعالم، وال سيما البرامج اإلخبارية والصحفمراجعة جزء من المواد التي أذاعتها و 
فعلى سبيل المثال، نشر البرنامج التلفزيون البحريني المسمى الراصد صورًا وأسماًء 

وعالوة على ذلك، استخدمت قناة العربية الدولية . للمتظاهرين، وتحدث عنهم بطريقة مهينة
 .أثناء اإلشارة إليهملغة تنطوي على إهانة منتقدي النظام والتشهير بهم 

وتدرك اللجنة أثر وسائل اإلعالم االجتماعية مثل الفيس بوك وتويتر في عالمنا التكنولوجي  -١٦٣٦
وقد كان أثر هذا النوع من وسائل اإلعالم الرئيسية على األحداث االجتماعية . المعاصر

ذلك والسياسية واضًحا في االضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق األوسط وشهدتها ك
ونظًرا لتأثيرها الكبير على مجريات األحداث، فقد يكون . المملكة المتحدة في اآلونة األخيرة

للمبالغة والتضليل الذين تمارسهما تلك الوسائل، أثر فعلي على ردود أفعال الناس على تلك 
وقد . األحداث خالل الساعات أو األيام الالحقة، وقد يصل هذا األثر إلى درجة التحريض

 -كما يبدو-المنشورة على موقع تويتر والتي أثرت " التغريدات"رست اللجنة أيًضا بعض د
ووقفت اللجنة على . على مجريات األحداث في البحرين نظرا إلعادة نشرها على نطاق واسع

العديد من أمثلة المبالغة والتضليل، التي نشرت من خالل تلك الوسائل واتسم بعضها بدرجة 
 . يضعالية من التحر 

على موقع تويتر المحتجين المناوئين للحكومة، ونشرت " Harghum"هاجمت مجموعة  -١٦٣٧
كما تورطت هذه المجموعة في مضايقة بعض األفراد . أماكن وجودهم وبياناتهم الشخصية

وتهديدهم وسبهم وقذفهم، بل وصل في بعض الحاالت إلى تهديدهم بأعمال توشك أن تقع 
مضايقات تعتبر انتهاًكا لحق اإلنسان في الحفاظ على خصوصيته، وترى اللجنة أن هذه ال. بهم

 .في حين ترتقي إلى مستوى الخطاب المفعم بالكراهية والتحريض على العنف

                                                            
-http://bahrainmirror.no، )٢٠١١نـــــــــــوفمرب  ٨نشـــــــــــر بتـــــــــــاريخ (، مـــــــــــرآة البحـــــــــــرين !للتوضـــــــــــيح فقـــــــــــط.. لـــــــــــدّي حلـــــــــــم: جعفـــــــــــر العلـــــــــــوي ممتحنـــــــــــاً  ٨١٥

ip.org/article.php?id=2248&cid=73  ٢٠١١نوفمرب  ١٢بتاريخ.  
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كما تعرض للمضايقة والتشهير عدُد من الصحفيين الموالين والمعارضين للحكومة من خالل  -١٦٣٨
بقائمة "التهامات المصاحبة لما يسمى وسائل اإلعالم االجتماعية، فقد تبين للجنة أن تعميم ا

، التي استهدفت الصحفيين الموالين للحكومة وُنشرت على شبكة اإلنترنت، على وجه "العار
ومع ذلك، لم يُقدم للجنة أي دليل يشير . الخصوص، يمكن اعتباره عمًال من أعمال التشهير

ن أن ُتربط، تحديًدا، بأي تضمنت لغة ُتحّرض على العنف أو لغة يمك" قائمة العار"إلى أن 
 .هجمات ُشّنت على الصحفيين الذين وردت أسماؤهم في القائمة

لحظر بعض مواقع التواصل اإلجتماعي " جدران الحماية"وتستخدم حكومة البحرين برامج   -١٦٣٩
ومع ذلك، لم تحظر حكومة البحرين، بشكل دائم، موقع تويتر . وغيرها من مواقع اإلنترنت

، على الرغم من أنه ينتج مواد ينص القانون الدولي على "Hargum"عة الذي تستخدمه مجمو 
 .)٨١٦(وجوب حظرها، فضًال عن حظرها بموجب القانون البحريني

فستة من الصحف . ومن الجلي أن وسائل اإلعالم البحرينية كانت منحازة إلى حكومة البحرين -١٦٤٠
فاستمرار . على خدمة البث اإلعالميالسبعة تعد صحًفا موالية للحكومة كما تسيطر الدولة  اليومية

التقاعس في إعطاء جماعات المعارضة مجاًال كافًيا في وسائل اإلعالم الوطنية يّنذر بمزيد من 
وعدم السماح باستخدام وسائل اإلعالم الرئيسية في . مخاطر االنقسام السياسي والعرقي في البحرين

رضة ويسفر عن لجوء هذه الجماعات إلى البالد يخلق شيًئا من اإلحباط داخل جماعات المعا
وقد يكون لهذا األمر أثر مزعزع لالستقرار؛ . وسائل اإلعالم األخرى مثل وسائل اإلعالم االجتماعية

حيث إن وسائل اإلعالم االجتماعية تفتقر إلى كل من الدقة والمساءلة، حتى في الحاالت القصوى 
 .ًضا على العنفحينما تنشر خطابًا مفعًما بالكراهية أو تحري

 التوصيات: رابعا
توصي اللجنة حكومة البحرين بأن تتبنى نهًجا أكثر مرونة في ممارستها للرقابة وأن تسمح  -١٦٤١

  .للمعارضة بمجال أوسع في البث التلفزيوني واإلذاعي ووسائل اإلعالم المطبوعة

                                                            
  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) ٢( ٢٠املادة  ٨١٦



  
  
  
 
  
  
  
 
 
  
  

اإلجراءات والتدابير : الفصل الحادي عشر
  الحكومية



 اإلجراءات والتدابير الحكومية
 

٥١٠
 



 تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
 

٥١١
 

  خص اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومةمل: أوالً 
بعد وقـت قصـير مـن إنشـاء اللجنـة أصـدر سـمو الملـك حمـد بـن عيسـى آل خليفـة تعليماتـه إلـى  -١٦٤٢

  . ٢٠١١حكومة البحرين بالتصدي للقضايا التي نشأت عن أحداث فبراير ومارس 

ـــد مـــن االجتماعـــات مـــع عـــدد مـــن -١٦٤٣ ـــة وأعضـــائها العدي ـــيس اللجن ـــات  وقـــد عقـــد كـــل مـــن رئ الهيئ
ــة، اســتهدفت رســم خطــة بــدء عمــل الجنــة وعلــى خلفيــة هــذه االجتماعــات، حــددت . الحكومي

اللجنة عدًدا من القضايا التي تعاملت حكومة البحرين معها بأسـلوب إيجـابي علـى مـدار األشـهر 
وفــي نفــس الســياق، يتنــاول هــذا الفصــل بعًضــا مــن اإلجــراءات والتــدابير التــي نفــذتها . الالحقــة
ة، ومــن المتوقــع أن يتــولى جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى وحكومــة البحــرين وضــع آليــة الحكومــ

لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، التي تم تناولها بالتفصيل فـي سـياقها ضـمن فصـول ومباحـث هـذا 
التقريــــر، وكــــذلك فــــي الفصــــل الثــــاني عشــــر منــــه، الــــذي يتضــــمن توصــــيات إضــــافية، ال تــــرتبط 

  . المذكورة آنًفابموضوعات الفصول والمباحث 

أثنــاء عمــل  -وفــي هــذا اإلطــار تعتــرف اللجنــة بــالجهود التــي بــذلتها حكومــة البحــرين -١٦٤٤
للتصدي لعدد من القضايا واتخاذ بعض القرارات والتدابير اإلصالحية، وخصوًصا تلـك  -اللجنة

المعنيــة بــالتخفيف مــن معانــاة مــن تضــرروا نتيجــة األحــداث موضــع تحقيــق اللجنــة، وتشــمل هــذه 
  :جهودال

  .من األشخاص المحتجزين ٣١٠إطالق سراح   -أ 

  .نقل قضايا الجنح من محاكم السالمة الوطنية إلى القضاء الطبيعي  - ب 

  ٨١٧.أمام المحاكم المدنية العادية كفالة حق الطعن على أحكام محاكم السالمة الوطنية  -ج 

موظًفـــا صـــدرت فـــي حقهـــم قـــرارات  ١٩٤٥موظًفـــا إلـــى وظـــائفهم مـــن بـــين  ١٥٥٨إعـــادة   -د 
  .ل من وظائفهم بالقطاع الحكوميبالفص

طالًبا جامعيًـا تـم فصـلهم مـن جـامعتي البحـرين و البحـرين بوليتكنـك، بينمـا  ٤١٢إعادة قيد   -ه 
  ).طالًبا آخر مفصولين ٥٩ظل 

                                                            
  .ميكن إجراء إعادة احملاكمة أمام احملكمة االستئنافية  ٨١٧
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٥١٢
 

إطــالق ســراح أفــراد الفريــق الطبــي لحــين موعــد إعــادة محــاكمتهم أمــام محكمــة االســتئناف   - و 
 ١٦٥الفريـق الطبـي بموجـب أحكـام المـواد  مع إسـقاط الـتهم الموجهـة ضـد أفـراد) المدنية(
  .من قانون العقوبات البحريني ٢١٤و ١٦٨و

إطــالق ســراح امــرأتين حتــى موعــد المحاكمــة، ثــم إعــادة محاكمتهمــا وإدانتهمــا، ثــم إطــالق   - ز 
  .سراحهما مرة أخرى في انتظار االستئناف

ايا المتصـلة بمـوت تحقيًقا من خالل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالقضـ ١٤الشروع في إجراء   -ح 
، انتهــــت باتهــــام عــــدد مــــن أفــــراد الشــــرطة ٢٠١١المــــدنيين أثنــــاء أحــــداث فبرايــــر ومــــارس 

  .بالمشاركة في ارتكاب الوقائع المشار إليها في ست من هذه القضايا

  .البدء في التحقيقات من جانب جهاز األمن الوطني في إحدى قضايا الوفاة  - ط 

  .أربع حاالت من الوفياتالتحقيق من جانب قوة دفاع البحرين في   - ي 

فتح النائب العسكري العام التحقيق في حالتين تتعلق بسوء معاملة السجناء المحتجزين في   - ك 
الســـجن العســـكري وفـــي القـــرين، وذلـــك عقـــب تلقـــي عـــدد مـــن الشـــكاوى مـــن المســـاجين 

  .السياسيين المرموقين

سـكري فـي القـرين تولي النائب العسكري العام مسـؤولية اإلشـراف المباشـر علـى السـجن الع  -ل 
عقـــب تلقيـــه شـــكاوى بســـوء المعاملـــة مـــن جانـــب الســـجناء بمـــا فـــي ذلـــك ترحيـــل الســـجناء 
المحتجــزين فــي ســـجن الحــوض الجــاف التـــابع لــوزارة الداخليــة إلـــى ســجن القــرين لضـــمان 

  .سالمتهم ومعافاتهم

مـن  الجهود المبذولة من جانب وزارة العمل بغية إعادة موظفي القطاع الخاص الذين ُفصـلوا  -م 
  .٢٠١١أعمالهم على خلفية أحداث فبراير ومارس 

إنهــاء حالــة الســالمة الوطنيــة قبــل أســبوعين مــن حلــول الموعــد المزمــع النتهائهــا، علــى الــرغم   - ن 
  .من تصويت المجلس التشريعي على مد حالة السالمة الوطنية لثالثة أشهر أخرى

راكــز التوقيــف بشــكل رصــد اللجنــة النخفــاض عــدد الشــكاوى الخاصــة بســوء المعاملــة فــي م  - س 
  . ملحوظ نتيجة لجهود وزارة الداخلية
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٥١٣
 

  إحالة القضايا من محاكم السالمة الوطنية إلى المحاكم المدنية : ثانًيا
، أعلنــت حكومــة البحــرين حالــة الســالمة الوطنيــة بموجــب المرســوم ٢٠١١مــارس  ١٥فــي يــوم  -١٦٤٥

ـــي -مـــن بـــين أمـــور أخـــرى-، الـــذي أنشـــأ ٢٠١١لســـنة  ١٨الملكـــي رقـــم  ن مـــن محكمـــة درجت
الســالمة الوطنيــة، ليشــمل اختصاصــها بعــض الجــرائم المتصــلة باألحــداث التــي شــهدتها البحــرين 

  ٢٠١١.٨١٨في شهري فبراير ومارس 

، ٨١٩تتكــون محــاكم الســالمة الوطنيــة مــن محكمــة ابتدائيــة وأخــرى اســتئنافية ذات درجــة أعلــى -١٦٤٦
ال يجــوز الطعــن بــأي "علــى أنــه  ٢٠١١لســنة  ١٨مــن المرســوم الملكــي رقــم  ١١وتــنص المــادة 

 ٨٢٠."الوطنية وجه من الوجوه على األحكام النهائية الصادرة من محاكم السالمة

تحصلت اللجنة على إفادات من أشـخاص يـدعون عـدة انتهاكـات لحقـوقهم اإلجرائيـة المكفولـة  -١٦٤٧
وشملت هذه االدعاءات عدم . لهم أثناء انعقاد جلسات المحاكمة أمام محاكم السالمة الوطنية

ار الموقــوفين بــالتهم الموجهــة إلــيهم، عــالوة علــى عــد تمكيــنهم مــن الممارســة الفاعلــة لحــق إخطــ
كمــا تلقــت اللجنــة ادعــاءات بــأن المتهمــين لــم يتمكنــوا مــن اإلطــالع علــى . ٨٢١االتصــال بمحــام

األدلة التي وجهت لهم من جانب النيابة، وبأنه لم ُيسمح لهم بالشهادة أمـام المحكمـة، كمـا تـم 
 . وال المنتزعة منهم إما تحت التعذيب أو التهديد بالتعذيب مع هذه األدلةإدراج األق

، صـدر عـدد مـن المراسـيم ١٨/٢٠١١وفي األشهر التالية وعقب صدور المرسوم الملكـي رقـم  -١٦٤٨
. الملكية ومرسوم بقانون يسمح باستئناف أحكـام محـاكم السـالمة الوطنيـة أمـام القضـاء الطبيعـي

محكمـة التمييـز بمراجعـة جميـع أحكـام اإلعـدام  ٢٠١١/ ٤٨رقـم حيث ألـزم المرسـوم الملكـي 
الصادرة عن محاكم السالمة الوطنية، ونص على أنه في حالة اتخاذ محكمة التمييز قـرارًا بـنقض 

وتـال ذلـك صـدور المرسـوم الملكـي رقـم . الحكم فعليها النظـر فـي موضـوع القضـية والحكـم فيـه
عـون التـي لـم تفصـل فيهـا محـاكم السـالمة الوطنيـة الذي أحال جميع القضايا والط ٢٠١١/ ٦٢

 .بعد إلى محاكم القضاء الطبيعي

                                                            
  .لنظام القانوين واألجهزة احلكومية املسئولة عن تطبيقه، وراجع أيضاً الفصل الثالث اخلاص با٢٠١١لسنة  ١٨من املرسوم امللكي رقم  ٧راجع املادة   ٨١٨

  .٢٠١١لسنة  ١٨املرسوم امللكي رقم من  ٩و ٨املادتان   ٨١٩

  .٢٠١١لسنة  ١٨املرسوم امللكي رقم من  ١١املادة   ٨٢٠

كن مسموحاً هلم بالتحدث مع حماميهم أثناء تلقت اللجنة عدداً من اإلفادات بأنه بينما كان بإمكان بعض املتهمني احلصول على التمثيل القانوين، مل ي  ٨٢١
  .اإلجراءات، ولكن مسح يف حالة واحدة بالتحدث مع احملامي لبضع دقائق
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المرســـوم الملكـــي رقـــم  ٢٠١١/ ٢٨عـــدل المرســـوم بقـــانون رقـــم  ٢٠١١أغســـطس  ١٨وفـــي  -١٦٤٩
، حيــث نــص علــى اســتمرار اختصــاص محــاكم الســالمة الوطنيــة بالفصــل فــي جميــع ٦٢/٢٠١١

كمــا . ٢٠١١٨٢٢لســنة  ٢٨بيًقــا للمرســوم رقــم دعــاوى الجنايــات التــي أحيلــت إليهــا بالفعــل تط
أكد ذات المرسوم بقانون على تولي المحاكم العادية الفصل في جميع دعـاوى الجـنح والطعـون 
المتعلقة بها التي لم تفصل فيها محاكم السـالمة الوطنيـة بحكـم نهـائي، وهنـا تجـدر اإلشـارة إلـى 

عــالوة . ٨٢٣)لمدنيــة فــي ذلــك الوقــتأن قضــايا الجــنح كانــت قــد ُأحيلــت بالفعــل إلــى المحــاكم ا
ســــواء -لجميــــع المحكــــوم علــــيهم  ٢٠١١لســــنة  ٢٨علــــى هــــذا ســــمح المرســــوم بقــــانون رقــــم 

وللنيابة العامة الطعن بالتمييز في جميـع األحكـام الصـادرة مـن  -المحكوم عليه باإلعدام أم غيره
ــة نقــض حكــم محكمــة الســالمة الوطنيــة االســتئنافية، وذلــك مــع التــزام محكمــة التمييــز فــي ح ال

المحكمــة الوطنيــة االســتئنافية وفــي حالــة اتصــال القضــية بالجنايــات بإعــادة عــرض القضــية علــى 
محكمـــة االســـتئناف العليـــا الجنائيـــة، أمـــا بالنســـبة لقضـــايا الجـــنح فُتعـــاد إلـــى المحكمـــة الكبـــرى 

   ٨٢٤.الجنائية

لســـنة  ١٩١م وفــي إحـــدى القضـــايا المعروضـــة أمــام محكمـــة الســـالمة الوطنيـــة وهــي القضـــية رقـــ -١٦٥٠
، أفاد النائب العام بأنه ستتم إعادة محاكمـة كاملـة فيمـا "قضية األطباء"والمعروفة باسم  ٢٠١١

وألغـراض إعـادة . خص وقائع تلك القضية، مع إعادة فحص كامل لألدلة أمـام المحـاكم المدنيـة
اف بغيــة المحاكمــة قــرر النائــب العــام إســقاط الــتهم الموجهــة وعــدم االعتمــاد علــى أدلــة االعتــر 

وقد . بأن هذه االعترافات قد تكون انُتزعت بالتعذيب -حسب فهم اللجنة-تجنب االدعاءات 
ُأطلــق ســـراح جميـــع المتهمـــين فـــي هـــذه القضــية وانعقـــدت الجلســـة األولـــى مـــن جلســـات إعـــادة 

هـذا فــي حـين خضـعت قضــايا أخـرى لمراجعــة النائـب العــام . ٢٠١١أكتــوبر  ٢٣المحاكمـة فـي 
  . أن إعادة المحاكمة فيها تحقيًقا للعدالةليتخذ قرارًا بش

دعـوى جنايـات أمـام محاكمـة  ٣٢وقد أصدرت الحكومة البحرينية تقريًرا أشارت فيه إلـى عـرض  -١٦٥١
كما ذكرت الحكومة فـي تقريـر . ٢٠١١٨٢٥السالمة الوطنية فيما يتصل بأحداث فبراير ومارس 

قضـــية منهـــا علـــى  ٢٢المتابعـــة أن هـــذه قـــد صـــدرت بشـــأنها أحكـــام، حيـــث صـــدر الحكـــم فـــي 
قضـايا  ٩مستوى الدرجة األولى من درجات التقاضي ولـم ُيطعـن عليهـا، بينمـا صـدر الحكـم فـي 

                                                            
  .٢٠١١لسنة  ١٨املرسوم امللكي رقم من  ٢املادة   ٨٢٢

  .٢٠١١لسنة  ١٨املرسوم امللكي رقم من  ١املادة   ٨٢٣

  .٢٠١١لسنة  ١٨املرسوم امللكي رقم من  ٣املادة   ٨٢٤

  .من ملحق عن إحالة القضايا من حمكمة السالمة الوطنية إىل نظام احملاكم االعتيادية ٧الفقرة ، ٢٠١١لسنة  ١٨سوم امللكي رقم املر   ٨٢٥
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. على مستوى االستئناف، وأحيلت قضـية واحـدة إلـى محكمـة مدنيـة لعـدم االختصـاص القضـائي
  . وقد أدى إنهاء هذه القضايا إلى اإلنهاء الواقعي الختصاص محاكم السالمة الوطنية

  إعادة قيد الطالب الجامعيين: لثًاثا
، اتخــذت جامعــة البحــرين إجــراءات تأديبيــة ضــد ٢٠١١مــايو ســنة  ١٨و  ٥فــي الفتــرة مــا بــين  -١٦٥٢

واستند هـذه اإلجـراءات . الطالب الذين ثارت حولهم مزاعم بالمشاركة في المظاهرات بالجامعة
الك الحرم الجامعي وفـي التأديبية على عدد من األسباب، تضمنت مشاركة الطالب في تدمير أم

 ٤٢٧لعـدد  -فـي البدايـة-وأخطـرت جامعـة البحـرين اللجنـة بطردهـا . مهاجمة الطالب اآلخرين
وفـي إجـراء مماثـل . ٨٢٦طالًبا مع إصدارها تحذيرات أخيـرة إلـى سـبعة طـالب ٣٨طالًبا، وإيقاف 

الًبــا، ط ١٢طالًبــا، كمــا أوقفــت  ٥٤" بوليتكنــك البحــرين"طــردت جامعــة  ٢٠١١يونيــو  ١٣فــي 
ــرة موجهــة إلــى  طــالب آخــرين، وذلــك علــى الــرغم مــن عــدم خــروج  ٥وأصــدرت تحــذيرات أخي

عــالوة علــى ذلــك أُلغيــت المــنح . ٨٢٧هــؤالء الطــالب فــي مظــاهرات داخــل حــرم هــذه الجامعــة
  . ٢٠١١مارس  ١٣طالًبا بحرينًيا مع حلول  ٩٧الدراسية المقدمة إلى 

طالبًـا،  ٩٧نح الدراسـية للطـالب البـالغ عـددهم أعادت وزارة التعليم المـ ٢٠١١مايو  ٢٧وفي  -١٦٥٣
وتمثل االضطراب الوحيد الذي عانى منه الطالب . ٢٠١١والتي كانت ألغتها في فبراير ومارس 

فــي الحصــول علــى راتــبهم الدراســي الشــهري، وهــو الراتــب الــذي أعيــد أداؤه بــأثر رجعــي عنــد 
  . لغاءفيما عدا ذلك لم يتأثر الطالب بهذا اإل. استرجاع المنح

في البداية طالبت وزارة التعليم الطالب الحاصلين على المـنح التوقيـع علـى تعهـدات بـالوالء لحكومـة  -١٦٥٤
وبعـد ذلـك . البحـرين وملكهـا، وإال اعتبـر رفضـهم التوقيـع بمثابـة تنـازل عـن حقهـم فـي دخـول الجامعـة

دت الـوزارة للجنـة أنهـا ُأخطرت اللجنة بأن وزارة التعليم قررت أن تستغني عن هذه التعهدات، كما أك
  . لن تنفذ التعهدات األخرى التي وقعها بعض من الدارسين الذين ُأعيد قيدهم

ـــا بالنســـبة لحـــاالت الطـــرد واإليقـــاف عـــن الدراســـة بكـــل مـــن جـــامعتي البحـــرين و بوليتكنـــك  -١٦٥٥ أم
  . البحرين، فقد أقامت كل من المؤسستين إجراءات المراجعة الخاصة بها

                                                            
رر، وكان اإلنذار األخري هو إنذار موجه لطالب بسبب سلوك معني، والذي إذا تك. ٢٠١١أغسطس  ٢١حمضر االجتماع بني اللجنة وإدارة جامعة البحرين بتاريخ   ٨٢٦

  .ميكن أن يؤدي إىل اختاذ إجراء تأدييب أكرب يف صورة تعليق دراسته أو فصله منها

ولقد عرض هؤالء الطلب على جملس التأديب لالدعاء مبشاركتهم يف . ٢٠١١أغسطس  ٢١حمضر االجتماع بني اللجنة وإدارة جامعة بوليتكنك البحرين بتاريخ   ٨٢٧
  .التظاهرات جبامعة البحرين
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طالبًـا، وإلغـاء إيقـاف  ٣٨٩لنـت جامعـة البحـرين نيتهـا إعـادة قيـد أع ٢٠١١أغسطس  ٢٥وفي  -١٦٥٦
طابًــا كــان قــد تــم وقفهــم فــي وقــت ســابق، مــع رفــع عــدد الطــالب الحاصــلين علــى إنــذارات  ٣٨

من  ٣٨وبذلك تكون جامعة البحرين قد أبقت على فصل . طالًبا ١٢٠طالب إلى  ٧أخيرة من 
  . الطالب

أنـــه مـــن بــــين جميـــع الطــــالب " بوليتكنـــك البحــــرين"أعلنــــت جامعـــة  ٢٠١١نـــوفمبر  ١٢وفـــي  -١٦٥٧
 ٢١طالًبــا مــع االحتفــاظ بفصــل عــدد  ٣٠طالًبــا ســوف يُعــاد قيــد  ٥٤المطــرودين البــالغ عــددهم 

  . طالًبا

وقد أخطرت جامعتا البحرين وبوليتكنك البحرين اللجنـة أنهمـا باإلبقـاء فقـط علـى قـرارات فصـل  -١٦٥٨
وفـــي االنتهاكـــات الجســـيمة لـــنظم المؤسســـة  الطـــالب الـــذين شـــاركوا فـــي االحتجاجـــات العنيفـــة

  . ولوائحها بما في ذلك إحضار األسلحة إلى الحرم الجامعي وتهديد الطالب اآلخرين

  إعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم: رابًعا
 ١٥٨٤، تلقـت اللجنــة عـدًدا إجمالًيــا مـن الشــكاوى يبلــغ ٢٠١١عقـب أحــداث فبرايـر ومــارس  -١٦٥٩

 ٢٤٦٢ووفَقـا إلحصـاءات وزارة العمـل ُفصـل . صـل أو وقـف مـوظفينشكوى، تضمن اإلفادة بف
أمـا وفًقـا إلحصـاءات ديـوان الخدمـة المدنيـة . ٨٢٨موظًفا من مـوظفي القطـاع الخـاص مـن عملهـم

  . موظًفا من موظفي القطاع الحكومي ٢٠٧٥فقد ُفصل أو ُأوقف 

ة المدنيـة علـى مـدار وألجل التحقيق في مسألة الفصل من العمل اجتمعت اللجنة بديوان الخدمـ -١٦٦٠
وأثنـــاء هـــذه االجتماعـــات حققـــت اللجنـــة فـــي . ثالثـــة اجتماعـــات وبـــوزارة العمـــل فـــي اجتمـــاعين

حــاالت الفصــل وفــي الضــمانات اإلجرائيــة والجوهريــة التــي تــوافرت للمــوظفين، وفــي أي تــدابير 
  . تصحيحية الحقة مثل إعادة المفصولين إلى وظائفهم حال تنفيذها

ديــوان الخدمــة المدنيــة مقتصــًرا علــى القطــاع الحكــومي بينمــا تتــولى وزارة ويظــل نطــاق اختصــاص  -١٦٦١
ويمــــنح القــــانون البحرينــــي الســــاري . العمــــل القضــــايا المتصــــلة بــــالتوظيف فــــي القطــــاع الخــــاص

ــا أساســية تشــمل الحــق فــي العمــل الجمــاعي والضــمانات اإلجرائيــة  المــوظفين الحكــوميين حقوًق
د أقـــر كـــل مـــن الـــديوان والـــوزارة بحـــق المـــوظفين فـــي وقـــ. التـــي تحمـــيهم مـــن الفصـــل التعســـفي

ولكـن الهيئتـين أفادتـا بـأن . القطاعين الحكومي والخاص في اإلضراب والمشاركة في التظاهرات

                                                            
  .٢٠١١أكتوبر  ٢٠دم للجنة من وزارة العمل بتاريخ تقرير مق  ٨٢٨
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كـان قانونيًـا ألن تغيـبهم   ٢٠١١فصل الموظفين المشاركين في االحتجاجات فـي فبرايـر ومـارس 
  . متصلة بظروف العمل على وجه الخصوصعن العمل لم يكن ناتًجا عن المشاركة في مظاهرة 

هــذا وال يــزال ديــوان الخدمــة المدنيــة يتــابع العمليــات القانونيــة والتنظيميــة التــي حــددها المرســوم  -١٦٦٢
مــن المــوظفين بالقطــاع الحكــومي، حيــث  ٢٠٧٥بشــأن مراجعــة فصــل  ٤٨/٢٠١٠بقــانون رقــم 

الهيئــات الحكوميــة بفصــل يقضــي القــانون بتــولى ديــوان الخدمــة المدنيــة مراجعــة جميــع قــرارات 
وقد ُشرح للجنة أنه على المستوى العملي تقرر إبطـاء عمليـة المراجعـة . موظفيها من تلقاء نفسه

نتيجــة للشــروط الصــارمة التــي يتعــين االلتــزام بهــا فــي تشــكيل كــل مجلــس مراجعــة وفًقــا ألحكــام 
موظف المفصـول علـى القانون، إذ ال بد أن تتكون من أشخاص من الديوان ذاته وبنفس درجة ال

ولكن على الرغم من ذلـك تعهـد ديـوان الخدمـة المدنيـة تنفيـُذا ألمـر جاللـة الملـك حمـد . األقل
  . ٢٠١١بن عيسى باالنتهاء من عملية المراجعة مع نهاية شهر نوفمبر 

نوفمبر قدم ديوان الخدمة المدنية إلى اللجنـة تقريـًرا عـن حـاالت الفصـل الـذي انطـوى  ٢٠وفي  -١٦٦٣
ــ ــة علــى تأكي ــة الملــك حمــد بــن عيســى أدت إلــى إعــادة الغالبي ــار القائلــة بــأن كلمــة جالل د األخب

حتـــى تـــاريخ هـــذا التقريـــر . العظمـــى مـــن المـــوظفين إلـــى وظـــائفهم وإلـــى إســـراع عمليـــة المراجعـــة
  : حالة وتمثلت القرارات في هذه الحاالت فيما يلي ٥٢٢روجعت 

  .موظف وإعادته إلى العمل ١٩تبرئة   -أ 
موظــف إلــى النائــب العــام للبــت فيهــا ولكــن المــوظفين ال يزالــون فــي  ٢١٣أحيلــت قضــايا   - ب 

  . أعمالهم ويحصلون على رواتبهم كاملة
 .موظف ُفصلوا ولكن أمامهم فرصة الطعن على قرار الفصل أمام المحاكم اإلدارية ١٧٤  - ج 
  .موظف أعيدوا إلى العمل ١١٦  -د 
عيســى بمناســبة شــهر رمضــان  وبشــكل عــام أكــد التقريــر أنــه عقــب كلمــة جاللــة الملــك حمــد بــن -١٦٦٤

وعيــد الفطــر تقــرر وقــف حــاالت الفصــل مــع االنتهــاء مــن مراجعــة هــذه الحــاالت البــالغ عــددها 
أيـام  ١٠حالة، على أن ال تزيد العقوبة القصوى عند المراجعة اإليقاف عـن العمـل لمـدة ١٦٣٩

الــة مــن ح ١٦٣٩وهــو مــا يعنــي أن حــاالت الفصــل البالغــة . مــع خصــم هــذه األيــام مــن الراتــب
الهيئات الحكومية أبطلها ديوان الخدمة المدنية وعاد هؤالء الناس بالفعل إلى أعمـالهم بـرواتبهم 

  .المعتادة
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وقد عقدت اللجنة اجتماعين مع وزارة العمل لمناقشة فصل الموظفين بالقطـاع الخـاص ووقفهـم  -١٦٦٥
عـن عملهـم فـي موظًفـا تعرضـوا للفصـل أو اإليقـاف  ٨٠٤وقد جمعت اللجنة أقـوال . عن العمل

  . وظائفهم بالقطاع الخاص

  . وشكلت حكومة البحرين لجنة برئاسة وزير العمل لمراجعة حاالت الفصل من القطاع الخاص -١٦٦٦

. موظًفــا بالقطــاع الخــاص للفصــل مــن العمــل ٢٤٦٢ووفًقــا لتقريــر مقــدم مــن وزارة العمــل تعــرض  -١٦٦٧
موظًفـا مـن بـين المفصـولين قـد  ٨٢٠وفي تقرير متابعة مقـدم إلـى اللجنـة أفـادت وزارة العمـل أن 

ــا، علــى الــرغم مــن توصــية اللجنــة بإعــادة هــؤالء  ٧٧٨ُأعيــدوا إلــى وظــائفهم بينمــا لــم يعــد  موظًف
موظًفـــا فـــي  ١٧٦ومـــن بـــين هـــذا العـــدد مـــن المـــوظفين المفصـــولين تـــم تعيـــين عـــدد . األشـــخاص

قين، كمــا وظــائف أخــرى أو تقاعــدوا أو حصــلوا علــى تعويضــات ماديــة مــن أربــاب العمــل الســاب
موظًفــا بشــكاوى إلــى وزارة  ٢٩٠موظًفــا علــى عــروض بتعويضــات ماديــة، ولــم يتقــدم  ٨٨حصــل 

موظًفـا مـنهم علـى وظـائف  ٢٨موظًفا منهم العودة إلى العمـل، وحصـل عـدد  ٥١العمل، ورفض 
وقد أفادت وزارة . لدى أصحاب عمل آخرين عقب حصولهم على شهادات حسن سير وسلوك

ا تبـــــــين فصـــــــلهم مـــــــن العمـــــــل ألســـــــباب ال تتعلـــــــق بأحـــــــداث فبرايـــــــر موظًفـــــــ ٢٢٣العمـــــــل أن 
ومن ناحية أخرى أوضح التقريـر أن أربـاب العمـل لسـبعة مـن األفـراد المفصـولين . ٢٠١١ومارس

وأفــادت وزارة العمــل بأنهــا مســتمرة فــي العمــل علــى ضــمان إعــادة المــوظفين . أغلقــوا نشــاطاتهم
كمـا أكـدت وزارة العمـل علـى مواجهتهـا . مـالهمالمفصولين من وظائفهم بالقطاع الخاص إلـى أع

مقاومــة عنــد تنفيــذ توصــياتها بإعــادة المــوظفين المفصــولين مــن الشــركات الخاصــة، مــع تفضــيلها 
التعامــل مــع قضــايا إعــادة المــوظفين مــن خــالل اإلجــراءات الطبيعيــة للتقاضــي عبــر قنــوات قــانون 

  . العمل البحريني

  اإلصالحات التشريعية: خامًسا
الحوار الوطني تبنـي الحكومـة مراجعـة عـدد مـن اللـوائح بغـرض توسـيع مجـاالت المشـاركة  اقترح -١٦٦٨

ولــذا أعــدت الحكومــة عــدًدا مــن التعــديالت التشــريعية التــي تنــوي تقــديمها . الشــعبية فــي الحكــم
  . إلى الجمعية الوطنية لدراستها

بشـــأن  ٢٠٠٢/ ١٤وتشـــمل هـــذه التعـــديالت إضـــافة حكـــم جديـــد إلـــى المرســـوم الملكـــي رقـــم  -١٦٦٩
  . للسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة االنتخابات" ممارسة الحقوق السياسية"
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  مراجعة أحكام قانون العقوبات التي تمس حريات الرأي والتعبير والتجمع: سادًسا
، ُوجهــت تهًمــا إلــى عــدد مــن األفــراد بموجــب قــانون ٢٠١١فــي أعقــاب أحــداث فبرايــر ومــارس  -١٦٧٠

ـــذي ـــي ال ـــات البحرين ـــل ممارســـتها جـــزًء مـــن الحقـــوق  العقوب يجـــرم عـــدد مـــن األنشـــطة التـــي يمث
وخاصة األحكام الواردة فـي . والحريات المحمية دولًيا، أال وهي حريات الرأي والتعبير والتجمع

  ٨٢٩.من قانون العقوبات البحريني ١٧٩و ١٦٩و ١٦٨و ١٦٥المواد 

د المــدانين بانتهــاك هــذه وعلــى الــرغم مــن عــدم إصــدار مرســوم ملكــي بــالعفو الرســمي عــن األفــرا -١٦٧١
مــن أفــراد الطــاقم الطبــي  ٤٨األحكــام، فــإن النائــب العــام قــد أســقط االتهامــات الموجهــة ضــد 

ولكــن ال . ١٦٨و ١٦٥بموجــب عــدد مــن مــواد قــانون العقوبــات البحرينــي مــن بينهــا المادتــان 
  . متهًما آخرون يواجهون اتهامات على أسس مماثلة ٣٠٠يزال 

بـدورها مجموعـة موسـعة مـن اإلصـالحات علـى قـانون العقوبـات وذلـك  اقترحت حكومة البحرين -١٦٧٢
مــن قـــانون  ١٦٨تغييــر لغــة المــادة ) ١: (تشــمل هــذه التعــديالت مـــا يلــي. لتعزيــز حريــة التعبيــر

من قـانون  ١٧٤حذف المادة ) ٣(من قانون العقوبات، ) أ(١٣٤حذف المادة ) ٢(العقوبات، 
ومـــن المقتـــرح . مكــرر ١٦٩ون مــن خـــالل المـــادة إضـــافة أحكــام جديـــدة للقـــان) ٤(العقوبــات، 

تطبيــق هــذه التعــديالت بــأثر رجعــي إذا كــان لهــذا التطبيــق الرجعــي أثــر إيجــابي علــى المــتهم فــي 
  : المعدل ١٦٨وفيما يلي نص المادة . القضية القائمة

يعاقب بـالحبس مـدة ال تزيـد عـن سـنتين و بالغرامـة التـي ال تجـاوز مـائتي دينـار أو بإحـدى   ) أ(
ن العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مع علمـه أن هاتي

مــن شــأن ذلــك اضــطراب األمــن الــوطني أو النظــام العــام أو الصــحة العامــة مــع وقــوع هــذا 
  . الضرر نتيجة لذلك

وال تخضـــع التصـــريحات إلـــى العقوبـــات الجنائيـــة المترتبـــة علـــى اإلضـــرار بـــاألمن الـــوطني   ) ب(
) ٢(التحـريض علـى العنـف الفـوري، ) ١: (إال في الحاالت اآلتية فقط) أ(فقرة بموجب ال

قيــام عالقــة مباشــرة ولصــيقة بــين التصــريح واحتمــال ) ٣(احتمــال تحريضــها علــى العنــف، 
  . وقوع مثل هذا العنف أو وقوعه فعًال 

                                                            
  .راجع املبحث اخلامس من الفصل السادس  ٨٢٩
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مـــن قـــانون العقوبـــات  ١٧٤و) أ(١٣٤كمـــا تضـــمن مقتـــرح حكومـــة البحـــرين حـــذف المـــادتين  -١٦٧٣
وتنص . ولن ينص القانون على أحكام جرائم جديدة بديلة عن هذه األحكام المحذوفة. ملهابأك

  : على ما يلي ١٣٤المادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبالغرامة التي ال تقل عن مائة دينـار أو بإحـدى هـاتين "
مــؤتمر أو اجتمــاع عــام أو نــدوة العقــوبتين كــل مــواطن أيــا كانــت صــفته حضــر بغيــر تــرخيص مــن الحكومــة أي 

عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في أعمالها بغـرض بحـث األوضـاع السياسـية أو االجتماعيـة أو 
ــة بدولــة  ــة البحــرين أو فــي غيرهــا مــن الــدول وكــان مــن شــأن ذلــك إضــعاف الثقــة المالي االقتصــادية فــي دول

ويعاقـب . اءة إلى العالقات السياسية بينهـا وبـين تلـك الـدولالبحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو اإلس
بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج وبغير ترخيص من الحكومة بممثلـي أو منـدوبي أيـة دولـة أجنبيـة أو هيئـة 

  ." أو منظمة أو جمعية أو اتحاد أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شيء مما ذكر في الفقرة السابقة

  : من قانون العقوبات البحريني على ما يلي ١٧٤ بينما تنص المادة -١٦٧٤

يعاقــب بــالحبس مــدة ال تزيــد علــى ســنتين وبالغرامــة التــي ال تتجــاوز مــائتي دينــار أو بإحــدى هــاتين "
العقــوبتين مــن صــنع أو حــاز بقصــد االتجــار أو التوزيــع أو اللصــق أو العــرض صــورًا مــن شــأنها اإلســاءة إلــى 

لفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظـاهر غيـر الئقـة أو سمعة البالد سواء أكان ذلك بمخا
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استورد أو صدر أو نقل عمًدا بنفسه أو بواسطة غيره شـيًئا ممـا . بأية طريقة أخرى

 تقــدم للغــرض المــذكور، ومــن أعلــن عنــه أو عرضــه للبيــع أو لالتجــار ولــو فــي غيــر عالنيــة، ومــن قدمــه عالنيــة
بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ولــو بالمجــان وفــي أي صــورة مــن الصــور، ومــن وزعــه أو ســلمه للتوزيــع بأيــة 

  ." وسيلة

مكــرر لضـمان تفســير األحكـام الــواردة  ١٦٩كمـا أعــدت الحكومـة البحرينيــة مـادة جديــدة بـرقم  -١٦٧٥
ــة قــوانين أخــرى  ــة التعبيــر عــالوة علــى أي ذات صــلة فــي قــانون العقوبــات المتعلقــة بممارســة حري

بحريــة التعبيــر فــي ضــوء متطلبــات المجتمــع الــديمقراطي، عــالوة علــى ضــمان ممارســة حــق حريــة 
  :وفيما يلي نص المادة المقترح. التعبير دون التعرض للعقاب

يــتم تفســير القيــود المعروفــة فــي هــذا القــانون أو فــي أي قــانون آخــر بشــأن حريــة التعبيــر بوصــفها "
وال يمكـــن أن تخضـــع ممارســـة حريـــة . افقـــة مـــع قـــيم المجتمـــع الـــديمقراطيمقتصـــرة علـــى تلـــك القيـــود المتو 

  ". التعبير إلى العقاب إال من خالل قيود محدودة للغاية فقط
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مـن قـانون العقوبـات التـي يجـرم نصـها  ٢١٤وقد ُأدين عدد مـن األفـراد اآلخـرين بانتهـاك المـادة  -١٦٧٦
، ألقى جاللـة الملـك حمـد ٢٠١١أغسطس  ٢٨وفي . إهانة الملك أو العلم أو الشعار الوطني

فهناك من اتهموا باإلساءة لشخصـنا ولرجـال : "بن عيسى كلمة لألمة أعلن فيها عن صفحه قائًال 
المملكــة ونحــن فــي هــذا اليــوم نصــفح عــنهم، آملــين أن يعــوا أن اإلســاءة لنــا ولغيرنــا هــي إســاءة 

  ٨٣٠."للجميع وال تفيد بشيء

  متضررين تأسيس الصندوق الوطني لتعويض ال: سابًعا
، ٢٠١١رًدا على ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان التـي علـت نتيجـة ألحـداث فبرايـر ومـارس  -١٦٧٧

الــذي يقضــي بإنشــاء  ٣٠/٢٠١١أصــدر جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى المرســوم بقــانون رقــم 
وفـي التمهيـد الـذي يـأتي فـي . ٢٠١١سـبتمبر  ٢٢فـي " الصندوق الـوطني لتعـويض المتضـررين"

ر إشـــارة إلـــى التزامـــات البحـــرين بموجـــب العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق صـــدر المرســـوم تُـــذك
المدنية والسياسية عالوة على المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق فـي االنتصـاف 
ـــرة  ـــدولي واالنتهاكـــات الخطي والجبـــر لضـــحايا االنتهاكـــات الجســـيمة لقـــانون حقـــوق اإلنســـان ال

نص المرسوم بقانون على أن الحقوق التـي تنشـأ بموجبـه ُتضـاف وي. ٨٣١للقانون اإلنساني الدولي
  . إلى تلك القائمة بالفعل بموجب قانون البحرين

ويستهدف هذا الصندوق تقديم التعويضات إلى هؤالء الذين عانوا من أضرار مادية أو نفسـية أو  -١٦٧٨
لمـواطنين بدنية نتيجة للتعـدي علـى حقـوقهم إمـا علـى أيـدي ضـابط مـن ضـباط الشـرطة أو أحـد ا

مـن هـذا المرسـوم بقـانون الفئـات اآلتيـة مـن المتضـررين الـذين يحـق  ٣و تحـدد المـادة . العاديين
لهم المطالبة بالتعويضـات مـن الصـندوق، وذلـك عقـب صـدور حكـم نهـائي مـن المحكمـة بإدانـة 

  : الشخص بارتكاب الجريمة

اد األمـن العـام أو أي شخص عانى من أضرار مادية أو نفسية أو بدنية بسـبب فـرد مـن أفـر   )أ 
  أي موظف حكومي،

أي فرد من أفـراد األمـن العـام أو أي موظـف حكـومي عـانى مـن أضـرار ماديـة أو نفسـية أو   )ب 
  بدنية تسبب فيها شخص آخر أثناء تنفيذ واجبه، 

                                                            
، متاحة على الرابط ٢٠١١أغسطس  ٢٨كلمة جاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة مبناسبة العشر األواخر من رمضان، وكالة األخبار البحرينية، بتاريخ    ٨٣٠

  .٢٠١١أكتوبر  ٢٠، تاريخ الدخول http://bna.bh/portal/en/news/470288: اإلليكرتوين

  .٢٠٠٥ديسمرب  ١٦، بتاريخ GA res 60/147 (2005)مت إقرار املبادئ واإلرشادات األساسية مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم   ٨٣١
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فبرايـــر ومـــارس (أي شـــخص عـــانى مـــن أضـــرار ماديـــة أو نفســـية أو بدنيـــة بســـبب األحـــداث   )ج 
  . ات طبيعة مشابهة وقعت عقب هذه الفترةأو بسبب أحداث عنف أخرى ذ) ٢٠١١

يتمثــل المتضــررون الــذين يحــق لهــم الحصــول علــى التعــويض مــن الصــندوق فــي المتضــرر نفســه  -١٦٧٩
وأسرته حتى األقارب من الدرجة الرابعة، ومن يعيلهم المتضرر مباشرة واألشخاص الذين تعرضـوا 

ويمتـد . متضـرر آخـر لـألذى لألذى عند محـاولتهم مسـاعدة المتضـررين اآلخـرين أو لمنـع تعـرض
جبـر الضـرر وإعـادة الحقـوق، والتعـويض، وإعـادة : الجبر إلى ما وراء التعويضات المادية ليشـمل

ويمكــن للمتضــررين الســعي للحصــول علــى . التأهيــل، والترضــية، وضــمان عــدم تكــرار الحــدوث
ينظــر إلــى  عــالوة علــى ذلــك فــإن المرســوم بالقــانون. تعويضــات ماديــة عــن الخســائر االقتصــادية

ولكـن ال بـد مـن صـدور . الوراء واألمام في آن واحد، وال يضع قيـًدا زمنيًـا علـى التقـدم بالمطالبـة
إدانات نهائية ضد المتسـبب فـي انتهاكـات حقـوق اإلنسـان حتـى يـتمكن المتضـرر مـن الحصـول 

ة و يقضــي المرســـوم بقــانون بضـــرورة صـــدور حكــم نهـــائي باإلدانــة الجنائيـــة قبالـــ. علــى التعـــويض
  . مرتكب انتهاكات حقوق اإلنسان حتى يتمكن المتضرر من الحصول على التعويض

  ثامًنا إعادة بناء دور العبادة
أعلــن جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بنــاء دور عبــادة جديــدة  ٢٠١١مــايو  ٢٢فــي  -١٦٨٠

نـب للشيعة، وقد جاء هذا التصريح بعد وقت قصير من هدم العديد من المنشآت الدينية من جا
  . حكومة البحرين

وتشــكلت لجنــة لدراســة إعــادة بنــاء دور العبــادة علــى أســاس كــل منطقــة علــى حــدة علــى امتــداد  -١٦٨١
أن اللجنــة قــد درســت الوضــع فــي مدينــة  ٢٠١١نــوفمبر  ١٣وأعلــن وزيــر العــدل فــي . البحــرين

ر وأنهـا بصـدد تخصـيص تـراخيص للبنـاء علـى األراضـي لـدو ) المنطقة األولى إلعادة البنـاء(حمد 
ــادة جديــدة وأشــارت اإلفــادة إلــى أن حكومــة البحــرين ســوف تــوفر التمويــل لبنــاء المســاجد . عب

  . والمآتم في هذه المنطقة

  : اإلصالحات في برنامج تدريب الشرطة: تاسعاً 
أخطـرت وزارة الداخليــة اللجنــة بأنهــا تبنـت إعــادة هيكلــة داخليــة لبرنامجهـا التــدريبي المقــدم إلــى  -١٦٨٢

خـذت فـي االعتبـار الـدروس المسـتفادة مـن حـاالت التوقيـف واالحتجـاز ضباط الشـرطة بحيـث أ
حيـث يهـدف البرنـامج المعـدل إلـى تحقيـق الشـمولية، ليغطـي جميـع . ٢٠١١في فبرايـر ومـارس 

أسـبوع ويعمــل علــى  ١٢ويســتمر البرنـامج التــدريبي لمــدة . جوانـب المهــام اليوميــة لرجـل الشــرطة
وقــد وضــعت ." مــدخل الــنظم للتــدريب"ل الشــرطة باســم تقــديم بروتوكــول معتــرف بــه دولًيــا لرجــا
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وانتهـت الدفعـة األولــى مـن رجـال الشـرطة مــن  ٢٠١١وزارة الداخليـة البرنـامج الجديـد فــي مـايو 
وأعلنت وزارة الداخليـة اسـتمرارها فـي تـوفير بـرامج تـدريب علـى . ٢٠١١البرنامج في أغسطس 

كنــة لتحســين التـدريب المقــدم لرجــال حقـوق اإلنســان بشـكل دوري مــع دراســتها لألسـاليب المم
  : ومن بين التدريبات األخرى التي ُأخطرت اللجنة بها ما يلي. الشرطة

 ٢٠١١سـبتمبر  ٦ُعرضت على اللجنة نسخة من المنشور الصادر عن وزارة الداخليـة بتـاريخ   . أ
التـدريب "حيث أعلنت فيه عـن اشـتمال المـنهج التـدريبي للشـرطة علـى وحـدات معدلـة عـن 

وقد أكدت أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية على أهميـة دمـج قضـايا ". المة الشرطةعلى س
  . حقوق اإلنسان في هذا المنهج الدراسي التدريبي

أعلنــت وزارة الداخليــة عــن الــدورات التنشــيطية التاليــة التــي ســوف تطــرح بوصــفها جــزء مــن   . ب
  :برنامج تدريب الشرطة

وهــذه دورة تتطلــب التفــرغ . ٍن إلــى رتبــة نقيــبدورة تنشــيطية للضــباط مــن رتبــة مــالزم ثــا .١
مشــارك وتتكــون مــن تــدريب ميــداني  ٣٠و ٢٠أســابيع تنعقــد لعــدد يتــراوح بــين  ٨لمــدة 

وقـــد ُصـــممت هـــذه الـــدورة لرفـــع مســـتوى معرفـــة . ومحاضـــرات نظريـــة وزيـــارات ميدانيـــة
  . المشاركين بالموضوعات التي تمت تغطيتها بما في ذلك موضوع حقوق اإلنسان

ــة مــالزم ثــاٍن وحتــى نقيــبدور  .٢ ــائي للضــباط مــن رتب وهــي دورة . ة أســاليب التحقيــق الجن
ــة مــن المشــاركين، وتهــدف إلــى تــوفير  ــا كــامًال وتنعقــد لثماني مــدتها أســبوع تتطلــب تفرًغ
تدريب على تطوير أساليب التحقيق وفًقـا ألحـدث الـنظم والقواعـد القانونيـة واإلجرائيـة، 

حقـــوق اإلنســـان التـــي قـــد تســـري علـــى التحقيقـــات مـــع رفـــع وعـــي المشـــاركين بمبـــادئ 
  . الجنائية

دورة تدريبية عن إجراءات التوقيف والتفتـيش مقدمـة للضـباط مـن رتبـة مـالزم ثـاٍن وحتـى  .٣
 ٨إلــى  ٥نقيــب وهــي دورة مــدتها أســبوع تتطلــب تفرًغــا كــامًال وتنعقــد لعــدد يتــراوح بــين 

القانونية التي تنظم التصـرف  وقد ُصممت الدورة لتقديم تدريب على القواعد. مشاركين
  . عند التوقيف والتفتيش مع التركيز على االلتزام بمبادئ حقوق اإلنسان الدولية

وعالوة على ذلك فمن المخطط أن يتمكن ضـباط الصـف مـن الحصـول علـى عـدد مـن بـرامج . ج
أتي مشــارًكا، وتــ ٢٥و١٥التـدريب التــي تشــمل دورة لمعاملــة الســجناء تنعقــد لعــدد يتــرواح بــين 
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علـــى هيئـــة محاضـــرات نظريـــة وعمليـــة تركـــز علـــى القواعـــد القانونيـــة ومبـــادئ حقـــوق اإلنســـان 
  . المنظمة لسلوك التوقيف والتفتيش

  : الخطوات المتبعة من وزارة الداخلية لجعل السجون وأماكن التوقيف أكثر أمانًا: عاشراً 
ى الســجون وأمـــاكن شـــكلت وزارة الداخليــة لجنـــة داخليــة لإلشــراف علـــ ٢٠١١إبريــل  ٢٠فــي  -١٦٨٣

التوقيــف التابعــة لهــا ومراجعتهــا بشــكل دوري وُتطالــب هــذه اللجنــة بــإجراء تفتــيش فجــائي علــى 
جميع مراكـز االحتجـاز لضـمان تحقـق الحـد األدنـى مـن ضـمانات السـالمة واألمـن و مـن احتـرام 

ـــة تقاريرهـــا مـــرتين شـــهريًا إلـــى المفـــتش العـــام. حقـــوق الموقـــوفين والســـجناء ومـــن . وترفـــع اللجن
  . المفترض أن يحدد التقرير أي مشكالت مرصودة أثناء التفتيش العشوائي

أغســـطس انتهـــت وزارة الداخليـــة مـــن ملصـــقات توضـــح بالتفصـــيل حقـــوق الموقـــوفين  ٢١وفـــي  -١٦٨٤
وقد ُأخطرت . والسجناء بموجب القانون البحريني والقانون الدولي لتذكرة الضباط بالسجون بها

  . قة في الوقت الحالي بجميع السجون ومراكز االحتجازاللجنة بأن هذه الملصقات معل

  اإلصالحات الدستورية : حادي عشر
أوصــى الحــوار الــوطني بضــرورة مراجعــة دســتور مملكــة البحــرين المعــدل، بمــا يســمح بالحــد مــن  -١٦٨٥

وعلــى هــذا وفــي إطــار توجــه حكومــة البحــرين التخــاذ اإلجــراءات . بعــض أوجــه النقــد الموجــه لــه
وصــيات الحــوار الــوطني، أعــدت الحكومــة مشــروًعا إلجــراء عــدد عشــرين تعــديًال الالزمــة لتنفيــذ ت

، ٨٦، ٨٥، ٨٣، ٦٨، ٦٧، ٦٥، ٥٧، ٥٣، ٤٦، ٤٢: علــى الدســتور، تشــمل المــواد اآلتيــة
  . من دستور مملكة البحرين المعدل ١٢٠، ١١٥، ١٠٩، ١٠٢، ٩١، ٨٨، ٨٧
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، والذي  ٢٠١١لسنة  ٢٨ُشكلت هذه اللجنة بموجب المادة األولى من األمر الملكي رقم  -١٦٨٦
ُكلفت بموجبه بالتحقيق وتقديم تقرير يتضمن ما توصلت إليه من نتائج بشأن األحداث التي 

وما نجم عنها من تداعيات الحقة، وكذا تقديم ما  ٢٠١١جرت في البحرين في فبراير ومارس 
وقد خولت المادة العاشرة من األمر الملكي اللجنة . با من توصيات في هذا الشأنتراه مناس

إجراء التحقيق أو المحاكمة ألي شخص بما في ذلك المسئولين أو الموظفين إصدار توصيات ب
العموميين، والتوصية بإعادة النظر في اإلجراءات اإلدارية والقانونية، والتوصيات المتعلقة بإنشاء 

وفي . سسية تهدف إلى منع تكرار أحداث مماثلة في المستقبل وكيفية معالجتهاآليات مؤ 
مسعاها لتنفيذ هذا الِشق من التفويض، فقد قامت اللجنة بالتعرض لبعض من توصياتها في كل 

وكذلك، نظرت اللجنة بعين . فصل ومبحث من هذا التقرير، وذلك كلما اقتضت الضرورة ذلك
من األمر الملكي التي تنص على أال يتضمن عمل اللجنة أي قضايا االعتبار للمادة الثامنة 
 .سياسية أو أي مفاوضات

هذا، وينبغي أن تُقرأ المادة التاسعة من األمر الملكي المشار إليه، والتي حددت الموضوعات  -١٦٨٧
التي طُِلَب إلى اللجنة تقديم تقارير بشأنها في ضوء ما هو مذكور عاليه، وفي ضوء ما تتضمنه 

. ه المادة متعلًقا بالممارسات التي، بطبيعتها، تضطلع بها الحكومة والمسئولين الحكوميينهذ
ومن ثم فإن المحتوي الرئيسي لهذا التقرير وما تضمنه من توصيات سوف ينصب، على وجه 
الخصوص، على األفعال والخطوات التي قامت بها حكومة مملكة البحرين في السابق، 

 .عليها اتخاذها في المستقبلوالخطوات التي يتعين 

وفي هذا اإلطار ترحب اللجنة بالتدابير واإلجراءات والمعالجات التي قامت بها حكومة  -١٦٨٨
. البحرين، والتي سبق عرضها بالتفصيل الوافي في الفصل الخاص بهذا الموضوع في التقرير

من إصالحات كما توصي اللجنة بأن تصبح تلك اإلجراءات والمعالجات، حيثما أمكن، جزًءا 
 .مؤسسية دائمة

كل فصل أو مبحث من هذا التقرير لتناول طائفة معينة من األحداث وقدم نتائج   لقد خصص -١٦٨٩
وفيما يلي . وتوصيات محددة بشأنها، ولكن هذا ال يغير من حقيقة أنُه تقرير شامل وُمتكامل

متصلة ومرتبطة  نعرض لما خلصت إليه اللجنة من نتائج وتوصياٍت عامة، وينبغي مراعاة أنها
 .بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة في كل فصل ومبحث من هذا التقرير
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  مالحظات عامة: أوالً 
تبدو األحداث موضوع تكليف اللجنة كما لو أنه لم يكن يمكن التنبؤ بها، كما توحي طريقة  -١٦٩٠

اإلشارة  وتجدر. تعامل الحكومة مع األحداث بأنها لم تكن مستعدة لمواجهة مثل هذا الموقف
ولكنها . إلى أنه ليس من مهمة اللجنة تحديد المسئولية عن كل إدعاء أو واقعة أطلعت عليها

وألغراض فهم تطور األحداث، فقد كان من الواجب عليها النظر إلى جميع الحقائق والبحث 
 وفي هذا الصدد، فإنه من المؤكد أن ما حدث في شهري فبراير. عن دوافعها وأسبابها الكامنة

ومارس المنصرمين قد أدى إلى تصاعد وتيرة األحداث، وأن كل من الحكومة والمعارضة 
 .تتحمالن جزًء من المسئولية عن تلك األحداث وما ترتب عليها من نتائج

لقد وقعت سلسلة من األحداث خالل شهري فبراير ومارس الماضيين، كان من شأنها التأثير  -١٦٩١
وقد تم تناول سرد . ٢٠١١فبراير  ١٤البحرين في على تطور االحتجاجات التي بدأت في 

مستفيض لتلك األحداث في الفصل الرابع من هذا التقرير، وفي المالحظات العامة الواردة في 
إن مواجهة المظاهرات بالقوة واستخدام األسلحة النارية واللجوء لالنتشار . هذا الفصل

األمر الذي تسبب في ازدياد ملحوظ المكثف لقوات األمن العام قد أدى إلى موت مدنيين، 
. في أعداد األشخاص المشاركين في االحتجاجات، كما أدى إلى تصاعد ملحوظ في مطالبهم

، تدهورت الحالة األمنية بصفة ٢٠١١ومع استمرار االحتجاجات حتى منتصف شهر مارس 
غتربين، عامة، وحدثت صدامات طائفية في عدد من المناطق وكذلك هجمات على األجانب الم
كما . وصدامات عنيفة بين الطالب في جامعة البحرين وبعض المؤسسات التعليمية األخرى
وقد . أغلق المحتجون بعض الطرق الرئيسية والحيوية، ومن بينها طريق الملك فيصل السريع

 .٢٠١١مارس  ١٥أدى هذا الوضع إلى قيام حكومة البحرين بإعالن حالة السالمة الوطنية في 

ة من جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دخل سمو ولي العهد في مفاوضات مع وبموافق -١٦٩٢
مختلف األحزاب السياسية، وبخاصة جمعية الوفاق، وذلك بهدف التوصل لحل سلمي 

وعلى الرغم من المجهود المضني الذي بذله سمو ولي العهد، إال أن . للموقف في البحرين
وترى اللجنة أنه لو قُبلت مبادرة . لم تكلل بالنجاح المفاوضات الرامية للتوصل لحل سياسي

ومقترحات ولي العهد في حينها، لكانت مهدت الطريق إلصالحاٍت دستوريٍة وسياسيٍة 
وتعزو . واقتصاديٍة واجتماعيٍة كبيرة، ولمنعت الكثير من التبعات السلبية التي أعقبت ما حدث

تقع جغرافيا في منطقة ذات أهمية إستراتيجية األهمية الخاصة لهذه المبادرة إلى أن البحرين 
 .إقليمياً ودولياً 
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لقد اعتقدت الحكومة أن الوضع الداخلي قد وصل إلى حد يهدد بانهيار تام للقانون وللنظام   -١٦٩٣
ككل، كما أنه يهدد سالمة المواطنين واستقرار الدولة، وجميعها عوامل تؤثر في االقتصاد 

أصدر جاللة الملك  ٢٠١١مارس  ١٥لذلك، وفي . ةواألوضاع االجتماعية داخل المملك
بإعالن حالة السالمة  ٢٠١١لسنة  ١٨حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم الملكي رقم 

وبدورها، استعانت حكومة البحرين بقوات دفاع البحرين والحرس الوطني . الوطنية في البحرين
كذلك، تم االستعانة بجهاز . م العاملمساعدة الوحدات التابعة لوزارة الداخلية في استعادة النظا

األمن الوطني للقبض على أعضاء بارزين من القيادات السياسية لحركة االحتجاجات، حيث قام 
الجهاز بالقبض على عدد كبير من األشخاص من بينهم بعض القيادات السياسية والدينية 

أيضًا عدًدا كبيًرا جدًا من ولقد نفذت قوات األمن . البارزين في المعارضة والجماعات الشيعية
عمليات القبض دون إبراز أوامر القبض أو حتى إخبار األشخاص المقبوض عليهم بأسباب 

وفي حاالت كثيرة، لجأت الجهات األمنية في حكومة البحرين إلى استخدام القوة . القبض
اإلتالف المفرطة وغير الضرورية مصحوبًة بسلوك بث الرعب في نفوس المواطنين، فضًال عن 

وبالتأكيد، فإن وجود مثل هذا النمط المتكرر من السلوك يكشف . غير الضروري للممتلكات
 .عن طبيعة التدريب السابق لتلك القوات، وما كان متوقع منهم تنفيذه

وفي هذا اإلطار، تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب وألشكاٍل أخرى من االنتهاكات البدنية  -١٦٩٤
م، األمر الذي يدلل، مرة أخرى، على وجود أنماط سلوكية معينة تقوم والنفسية داخل محبسه

وبالطبع لم يتعرض جميع الموقوفين لكافة أساليب إساءة . بها بعض الجهات الحكومية
. المعاملة، ولكن تالحظ وجود نمط ملحوظ من سوء المعاملة موجه لفئات بعينها من الموقوفين

والبدني، يدل على ممارسة متعمدة كانت تستهدف، في  إن حجم وطبيعة سوء المعاملة النفسي
بعض الحاالت، انتزاع اعترافات وإفادات باإلكراه، بينما في حاالت أخرى كانت هذه المعاملة 

ولقد الحظت اللجنة توقف هذه الممارسة المنهجية بعد العاشر من . تستهدف العقاب واالنتقام
ن أي حاالت إساءة معاملة داخل السجون منذ يونيو الماضي، حيث لم يتم إبالغ اللجنة ع

إال أن اللجنة تلقت بعض الشكاوى من إساءة المعاملة داخل بعض أقسام . ذلك التاريخ
الشرطة تجاه من يُلقى القبض عليهم ممن يلقون الحجارة على الشرطة في أثناء االحتجاجات 

 .التي وقعت في بعض األحياء منذ يوليو الماضي وحتى تاريخه

قت اللجنة عدد خمسمائة وتسع وخمسين شكوى متعلقة بإساءة معاملة أشخاص موقوفين، تل -١٦٩٥
وتضمنت هذه الشكاوى أشخاًصا تم إطالق سراحهم وأشخاًصا بقوا قيد التوقيف إبان 

هذا، وكانت جميع هذه الشكاوى باستثناء تسع فقط منها، مقدمة من . تحقيقات اللجنة
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الشرعي المعينون من قبل اللجنة بفحص تسع وخمسين  وقد قام خبراء الطب. مسلمين شيعة
من هؤالء الموقوفين، كما قام محققو اللجنة بعمل مقابالت إضافية مع هؤالء األشخاص 

وقد تم اختيار األشخاص التسعة والخمسين الذين خضعوا . وكذلك أفراد أسرهم ومحامييهم
شدة اإلصابات المزعومة ) ١(ا لفحص الطب الشرعي على أساس أحد المعيارين التاليين، إم

ومن ثم . األهمية البارزة للقضايا) ٢(ووجود عالمات مادية على أجساد بعض الموقوفين؛ أو 
تضمنت الحاالت التسعة والخمسون محل الفحص عدد أربعة عشرة من القادة السياسيين 

م بجرائم مرتبطة وكذلك العديد من أفراد الطاقم الطبي بمجمع السلمانية الطبي ممن تم اتهامه
 .٢٠١١بأحداث فبراير ومارس 

وكان من بين األساليب األكثر شيوًعا إلساءة معاملة الموقوفين تعصيب العينين؛ وتكبيل اليدين؛  -١٦٩٦
واإلجبار على الوقوف لفترات طويلة؛ والضرب؛ واللكم؛ والضرب بخراطيم مطاطية وأسالك  

دنية وخشبية وأشياء أخرى؛ والصعق كهربائية على القدمين؛ والضرب بالسياط وقضبان مع
بالكهرباء؛ والحرمان من النوم؛ والتعريض لدرجات حرارة شديدة؛ واالعتداءات اللفظية؛ 

وقد أجرت وزارة الداخلية . والتهديد باالغتصاب؛ وإهانة الطائفة الدينية للموقوفين من الشيعة
لعمليات  ٨٣٢حقة قضائيةحاالت مال ١٠تحقيًقا في حاالت االدعاء بالتعذيب، وباستثناء 

 .تعذيب أفضى إلى موت، لم يتم البدء في أي مالحقات قضائية

قرر العديد من السجناء والموقوفين الذين ادعوا تعرضهم لشكل من أشكال إساءة المعاملة  -١٦٩٧
. البدنية أنه تم إجبارهم على توقيع اعترافات، أو التسليم بالتهم الجنائية الموجهة ضدهم

لك األفعال تندرج ضمن التعريف الُمقرر للتعذيب المنصوص عليه في معاهدة وبالتالي، فإن ت
مناهضة التعذيب، والتي وقعت عليها البحرين، كما أنها تشكل انتهاًكا لقانون العقوبات 

وقد ُاستخدمت هذه االعترافات المنتزعة تحت وطأة اإلكراه في المحاكمات التي . البحريني
اصة المنشأة بموجب مرسوم السالمة الوطنية، وفي بعض تمت سواء أمام المحاكم الخ

 .الحاالت أمام المحاكم الجنائية العادية

وترى اللجنة أن عدم ُمحاسبة المسئولين داخل المنظومة األمنية قد أدى إلى انتشار ثقافة عدم  -١٦٩٨
 المسائلة والثقة في عدم التعرض للعقاب داخل تلك المنظومة، وبالتالي لم يقم المسئولون

باتخاذ الالزم لتجنب إساءة معاملة المسجونين والموقوفين، أو لوقف إساءة المعاملة من قبل 
ولقد تلقت اللجنة أدلة تشير إلى أنه في بعض الحاالت لم تقم النيابة أو . مسئولين آخرين

                                                            
  .٢٠١١ نوفمرب ٢٢قدمت هذه املعلومة للجنة بتاريخ   ٨٣٢
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وفي ضوء ذلك فإن اللجنة تشيد . القضاء باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمحاسبة المسئولين
حايا التعذيب وإساءة المعاملة الذين تقدموا للجنة ليقدموا لمحققيها إفاداتهم ويروا بشجاعة ض

 إليها.معاناتهم وخبراتهم

خالفت القوات األمنية في تعاملها مع المتظاهرين مبدئي الضرورة وفي العديد من الحاالت،  -١٦٩٩
ويتضح . لقانونوالتناسب، وهما المبدءان المنظمان الستخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ ا

هذا األمر جليًا إذا ما نظرنا إلى نوعية األسلحة التي استخدمتها القوات أثناء المواجهات مع 
المدنيين من ناحية، ومن خالل الطريقة التي اسُتخدمت بها هذه األسلحة من الناحية 

انونية حيث لم تلتزم قوات األمن في جميع األوقات التزاًما صارًما بمسئوليتها الق.األخرى
المتمثلة في استهداف األفراد بطريقة ال تؤدي بالضرورة إلى إعاقة الفرد أو جعله عاجًزا، إذ 
تبين األدلة المتوافرة التي تشتمل على تقارير الطب الشرعي وتقارير األسلحة والذخائر أن 

إصابة قوات األمن فتحت نيران أسلحتها في العديد من المواقف دون توخي الحذر الالزم بعدم 
 . األفراد إصابات بالغة

تمت محاكمة عدد كبير من األفراد أمام محاكم السالمة الوطنية وُسجنوا لمخالفتهم نصوص  -١٧٠٠
من قانون العقوبات البحريني وذلك خالل  ١٨٠و ١٧٩و ١٦٩و ١٦٨و ١٦٥المواد أرقام 

د، والطريقة وجدير بالذكر أن الصياغة الفضفاضة لتلك الموا. أحداث فبراير ومارس الماضيين
التي طُبقت بها تثير التساؤل بشأن مدى اتفاقها مع قانون حقوق اإلنسان الدولي ودستور 

وقد ورد في متن التقرير شرح لهذه التساؤالت، أخذًا في االعتبار أنُه قد سبق مخاطبة . البحرين
ن حكومة نوفمبر تسلمت اللجنة رًدا رسمًيا م ١١وفي . حكومة البحرين بشأنها في وقت سابق

البحرين يفيد أن تعديالت تشريعية قد تم رفعها من الحكومة إلى مجلس النواب تهدف إلى 
من قانون العقوبات مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  ١٦٩و ١٦٨موائمة المادتين 

 . والسياسية، والميثاق العربي لحقوق اإلنسان

لعادلة، وتعتقد اللجنة أن أحد أسباب هذه وسجلت اللجنة انتهاكات عديدة لحقوق المحاكمة ا -١٧٠١
. االنتهاكات يتمثل في غياب تشريع يحدد سلطات الحكومة أثناء تطبيق حالة السالمة الوطنية

باإلضافة إلى ذلك، يبدو أن النائب العام العسكري قد اختار أن يعتمد على تلك األحكام 
دعى عليهم الذين أحيلوا إلى التشريعية األكثر إجحافا بحقوق األشخاص الموقوفين والم

محاكم السالمة الوطنية، وهي محاكم استثنائية تتشكل برئاسة قاٍض عسكرٍي وعضوية قاضيين 
وقد قام جهاز األمن الوطني بعدد من عمليات القبض على أساس أوامر قبض صادرة . مدنيين

لسالمة الوطنية من مرسوم ا ٥من المادة  ١١من النائب العام العسكري، وفقًا لنص الفقرة 
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والتي تسمح، وفًقا لتفسير حكومة البحرين، بالتوقيف غير محدد المدة لألشخاص، األمر الذي 
يتعارض مع أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الذي يحدد قيودا زمنية محددة يجب إحالة 

لية قد قاما وُيالحظ أن جهاز األمن الوطني ووزارة الداخ. الموقوفين لسلطة قضائية قبل انتهائها
بعدد من عمليات القبض والتوقيف وفقاً ألحكام قانون اإلجراءات الجنائية،  -في ذات األثناء–

األمر الذي يشير إلى أنه كان هناك تطبيق لنوعين مختلفين من اإلجراءات دون تمييز بين 
ن المبررات أو األسباب القانونية التي تم اللجوء بموجبها إلى أي من هذين النوعين م

 .اإلجراءات

إن األسلوب الذي اتبعته أجهزة األمن واألجهزة القضائية في تفسير مرسوم السالمة الوطنية فتح  -١٧٠٢
الباب أمام ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان تضمنت الحرمان التعسفي من الحياة، 

شهرين  لقد احُتجز الموقوفون لالستجواب لفترات امتدت إلى. والتعذيب، والتوقيف التعسفي
في بعض األحيان، ولم يمثلوا أمام أي جهات قضائية، مع عدم توجيه أية اتهامات رسمية إليهم 

عالوة على ذلك، سمح غياب اإلشراف القضائي أو التفتيش على أماكن . في تلك األثناء
. االحتجاز التي تخضع إلى تلك األجهزة األمنية بارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان

ا يثور التساؤل حول ما إذا كان النظام القضائي قد تحمل أكثر من طاقته أثناء أحداث وهن
، أم أنه فشل، نتيجة لضعفه، في التعامل مع التحديات التي فرضها ٢٠١١فبراير ومارس 

وعلى أية حال، فمن الواضح أن مرسوم السالمة الوطنية الذي طبقه النائب العام . الموقف
ونتيجة لذلك، فلقد وقعت بالفعل انتهاكات نمطية . لنظام القضائي الوطنيالعسكري قد تجاوز ا

لقواعد المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمات، وأثناء المحاكمات التي حرمت معظم 
 .المتهمين من الضمانات األساسية للمحاكمات العادلة

فبراير  ١٤س الماضيين بين و قد وقعت خمس وثالثين حالة وفاة مرتبطة بأحداث فبراير ومار  -١٧٠٣
ومن بين حاالت . ، ثالثون منهم مدنيون وخمسة ينتمون لألجهزة األمنية٢٠١١إبريل  ١٥و

وفاة المدنيين ُنسبت تسع عشرة حالة وفاة إلى األجهزة األمنية ممثلة في وزارة الداخلية، وجهاز 
ن، في حين لم يتم التعرف األمن الوطني، وقوات دفاع البحرين، بينما ُنسبت حالتان إلى مدنيي

من ضباط الشرطة إلى المتظاهرين،  ٣وُنسبت وفاة . على الفاعل بالنسبة لتسع حاالت أخرى
بينما ُنسب مقتل ضابط شرطة واحد إلى قوات الدفاع البحرينية، ولم يتم التعرف على مرتكب 

ن تلك الحاالت ولقد تم التحقيق في اثنين وثالثين حالة من بي. قتل ضابط من قوات الدفاع
الخمس والثالثين إال أن اللجنة لديها تحفظات حول مدى فعالية تلك التحقيقات التي لم 

 .تتضمن حتى اآلن سوى سماع أقوال أعضاء األجهزة األمنية
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، هاجمت قوات األمن بشكل منهجي المنازل ٢٠١١إبريل  ١٥مارس و ٢١في الفترة ما بين  -١٧٠٤
وكانت هذه العمليات تتم في . ى ترويع القاطنين لهذه المنازلبغية توقيف األفراد وهو ما أدى إل

أوقات متأخرة من الليل وقبل الفجر ويقوم بها أشخاص ملثمون، وكان هؤالء األشخاص 
يكسرون األبواب عن قصد ويدخلون عنوة، وسجلت حاالت سرقة من المنازل في بعض 

وسب موجه للطائفة التي ينتمي إليها  وكانت هذه الممارسات ترتبط في العادة بإهانات. األحيان
وعادة ما شهدت النساء واألطفال وغيرهم من أفراد األسرة هذه الممارسات، . هؤالء األفراد

وفي العديد من الحاالت المبلغ عنها كانت النساء تُأمرن بالوقوف بمالبس النوم األمر الذي 
وعادة ما  . ضافة إلى ترويع األطفالعرضهن وأفراد األسرة اآلخرين لإلهانة الشديدة، وذلك باإل

كان يتم اقتياد األشخاص الموقوفين معصوبي األعين إلى أماكن االحتجاز التي لم تكن معلومة 
ويشير هذا األسلوب النمطي المتكرر للقبض إلى وجود خطة عمليات قام على . آنذاك لهم

هاز األمن الوطني، وقوات وزارة الداخلية، وج: تنفيذها موظفون في جميع األجهزة الحكومية
 .دفاع البحرين

 ٢٠١١/ ١٨وبشكل عام، فقد بلغ عدد األشخاص الموقوفين بموجب المرسوم الملكي رقم  -١٧٠٥
شخص منهم، دون  ٢١٧٨شخًصا، ُأطلق سراح  ٢٩٢٩أثناء إعالن حالة السالمة الوطنية 

وا أمام محاكم ومن أكثر التهم التي وجهت إلى األشخاص الذين مثل. توجيه أي اتهامات لهم
التحريض على كراهية النظام، والتجمع غير : السالمة الوطنية االشتراك في الجرائم اآلتية

المصرح به، والشغب، وحمل منشورات مناهضة للحكومة، وحمل مواد تدعو إلى اإلطاحة 
بالنظام، والتحريض على العنف، وتهديد موظف حكومي، واستخدام العنف ضد مسئول 

ل العمد، والخطف، والشروع في القتل، واالعتداء، وعضوية جمعيات غير حكومي، والقت
 . قانونية، ونشر الشائعات التي تقوض المصلحة العامة

بينما أخفت حكومة البحرين معلومات عن المحتجزين أو أسرهم أو كليهما تتعلق بمكان  -١٧٠٦
صل إلى حاالت من احتجازهم لفترات تتراوح بين أيام وأسابيع، ولم تتمكن اللجنة من التو 

 . الفعل أو الترك تثبت وقوع االختفاء القسري أثناء الفترة ذات الصلة بنطاق اختصاصها

ومن بين دور العبادة الثالثين التي تعرضت للهدم والتي قامت اللجنة بفحصها، تبين أن خمسة  -١٧٠٧
والتصاريح  منها فقط كانت مستوفية للشروط القانونية واإلدارية المطلوبة للحصول على األرض

القانونية، أما باقي دور العبادة وعددها خمسة وعشرين فقد كانت مخالفة للمرسوم الملكي رقم 
ولقد أخذت اللجنة في االعتبار التفسيرات واألدلة المقدمة من حكومة البحرين . ٢٠٠٢/ ١٩

استخدام والتي أوضحت أن قرار الهدم استند أيضًا، إلى جانب ثبوت الُمخالفة اإلدارية، إلى 
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هذه الدور في تصنيع وتخزين األسلحة مثل قنابل المولوتوف، واستخدامها كنقطة انطالق 
ولكن اللجنة تنظر بقدر . للهجوم على الشرطة ما أدى إلى إصابة العشرات من أفراد الشرطة

فقد كان على حكومة البحرين أن تأخذ ذلك في االعتبار عند . من القلق إلى توقيت الهدم
وقيت الهدم وأسلوبه ألن عدم مراعاة ذلك تسبب في أن يُنظر إلى حاالت الهدم تحديد ت

باعتبارها عقابًا جماعًيا ألنها طُبقت على أبنية شيعية في األساس، من ثم تسببت في زيادة التوتر 
 . بين الحكومة والسكان الشيعة

 ٢٤٦٤م وعدد موظًفا بالقطاع العا ٢٠٧٥وفي أعقاب أحداث فبراير ومارس، تم فصل عدد -١٧٠٨
موظًفا من القطاع الخاص من عملهم لدعمهم اإلضرابات أو مشاركتهم فيها أثناء 
االحتجاجات، على أساس أن هذه اإلضرابات كانت غير قانونية ألنها لم تكن تتعلق بقضايا 

ولكن تبدو إضرابات العمال التي حدثت في فبراير ومارس في اإلطار المسموح . تخص العمل
ووفًقا للمعلومات األخيرة التي تحصلت عليها اللجنة من ديوان الخدمة المدنية فإن  .به قانوناً 
موظفا مفصول أو موقوف عن العمل في القطاع الحكومي قد  ٢٠٧٥موظًفا من بين  ١٦٨٢

ُأعيدوا إلى أعمالهم، كما علمت اللجنة أن وزارة العمل تعمل على إعادة موظفي القطاع الخاص 
 . ٢٠١١أغسطس  ٢٨قاب كلمة جاللة الملك حمد بن عيسى في إلى وظائفهم في أع

طالًبا من الجامعات وتعرضوا  ٥٣٤وفيما يتصل بأحداث فبراير ومارس، تم فصل وإيقاف  -١٧٠٩
وعلى الرغم من أن . إلجراءات تأديبية بسبب المشاركة في المظاهرات وأسباب أخرى

ة تأديب الطالب الذين شاركوا الجامعات كانت قد شكلت لجان للتحقيق وإجراءات للطعن بغي
في األحداث، فإن الجامعات عادة ما طبقت معايير تعسفية وغير واضحة عند إصدار قراراتها 

كما . فقد اعتمدت الجامعات على أدلة غير كافية أو على قرائن. واتخاذها اإلجراءات التأديبية
إلجرامية بناء على توصلت إلى استنتاجات تتعلق بادعاء مشاركة الطالب في األنشطة ا

ومع ذلك، فإن اللجنة ترحب بتحرك وزارة التربية والتعليم . افتراضات واستنباطات غير سليمة
أغسطس بالتوازي مع قرار جامعتي البحرين وبوليتيكنيك البحرين بالرجوع في معظم  ٢٥يوم 

 ٢٠١١مايو  ٢٧كما نما إلى علم اللجنة أنُه في . القرارات التأديبية المتخذة ضد الطالب
منحة والتي كانت قد أُلغيت في  ٩٧أعادت وزارة التعليم جميع المنح الدراسية البالغ عددها 

وجدير بالذكر أن الطالب الذين قد عانوا من انقطاع راتبهم الدراسي قد . ٢٠١١فبراير ومارس 
 .رُد إليهم هذا الراتب بأثر رجعي، ولم يتأثر الطالب بشيء آخر فيما عدا ذلك

لت اللجنة على أدلة كافية تدعم ما توصلت إليه بأنه كان هناك استهداف للسنة من قبل وتحص -١٧١٠
ولقد . بعض المتظاهرين إما بسبب اإلعالن عن والئهم للنظام أو على أساس انتمائهم الطائفي
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تعرض السنة إلهانات لفظية واعتداءات بدنية واعتداءات على أمالكهم الخاصة عالوة على 
ما وقعت أيضًا العديد من الحوادث في المدارس والجامعات والطرقات وأماكن ك. التحرش بهم

وكان السنة موطن استهداف نتيجة لوجهة . العمل ونقاط التفتيش األهلية التي أقامها المواطنون
كما وجدت . النظر السائدة بأن جميع السنة عمالء أو داعمين للحكومة واألسرة الحاكمة

عاء القائل بمنع الرعاية الطبية واإلهمال المتعمد للمرضى السنة أثناء اللجنة أدلة تدعم االد
 . أحداث فبراير ومارس

كما توافرت لدى اللجنة أدلة كافية تثبت تعرض بعض األجانب المغتربين وخصوًصا العمال من  -١٧١١
فلقد اسُتهدف الباكستانيون . ٢٠١١جنوب آسيا إلى اعتداءات أثناء أحداث فبراير ومارس 

جه التحديد بسبب انخراطهم أو االشتباه في انخراطهم في قوات دفاع البحرين أو على و 
ولقد تعرضت الكثير من األحياء السكنية التي يقطنها األجانب المغتربون في البحرين . الشرطة

إلى هجمات عنيفة متفرقة األمر الذي أشاع جوا من الرعب وأدى بالعديد منهم إلى مغادرة 
وبسبب هذا الجو من الخوف خشي بعض األجانب من . في مراكز إيواء منازلهم واإلقامة

ولقد رصدت اللجنة مقتل أربعة من األجانب . العودة إلى أعمالهم أو نشاطاتهم التجارية
 .المغتربين وإصابة العديد منهم على أيدي الغوغاء من جراء هذه االعتداءات

ة اإلسالمية اإليرانية في األحداث الداخلية إن األدلة المقدمة إلى اللجنة بشأن دور الجمهوري -١٧١٢
في البحرين ال تثبت عالقة واضحة بين أحداث بعينها وقعت في البحرين في فبراير ومارس 

ونتيجة ألن معظم االدعاءات من جانب حكومة البحرين تنحصر في . وبين إيران ٢٠١١
المعلومات غير معلومة  معلومات وعمليات استخباراتية قام بها عمالء إيرانيون فإن مصادر

لطبيعتها الحساسة، ومن ثم فإن اللجنة لم تتمكن من التحقيق في االدعاءات القائلة بوجود 
ومن ناحية أخرى، لم تعثر اللجنة على أية أدلة . ٢٠١١دور إليران في أحداث فبراير ومارس 

مارس  ١٤من تشير إلى ارتكاب وحدات قوات درع الجزيرة التي انتشرت في البحرين بداية 
 .أية انتهاكات لحقوق اإلنسان ٢٠١١

وبعد مراجعة عينة من التغطية اإلعالمية للتلفزيون واإلذاعة والصحافة الوطنية خالل أحداث  -١٧١٣
، فإن اللجنة ترى أن معظم هذه المواد احتوت على لغة مهينة وتغطية ٢٠١١فبراير ومارس 

لكن اللجنة لم تعثر على أدلة حول تغطية مثيرة لألحداث، وأن بعضا منها كان مسيئ للسمعة، و 
عالوة على هذا، توصلت اللجنة إلى حدوث حاالت . إعالمية تنطوي خطاب مفعم بالكراهية

تشويه للسمعة ومضايقات، بل وتحريض في بعض األحيان من خالل مواقع الشبكات 
اء من خالل وقد اسُتهدف الصحفيون الموالون والمعارضون للحكومة على حد سو . االجتماعية
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كما تبين للجنة أن ست من بين سبع صحف محلية موالية للحكومة، هذا . هذه المواقع
كما توافرت أدلة على قيام . باإلضافة إلى أن خدمة البث اإلذاعي والمرئي تابعة إلى الدولة

وهنا ينبغي مالحظة أن عدم قدرة . حكومة البحرين بالرقابة على وسائل اإلعالم المحلية
رضة على امتالك وسائل اإلعالم يؤدي إلى الشعور بالسخط واللجوء إلى منافذ إعالمية المعا

أخرى مثل وسائل االتصال االجتماعية عبر شبكة االنترنت، وهو األمر الذي قد ينتج عنه 
زعزعة االستقرار، إذ أن معظم هذه المنافذ إما غير قابلة للتتبع أو ال يمكن حصرها، بل وتنشر 

 . حيان مواد إعالمية مفعمة بالكراهية وتدعو إلى العنففي بعض األ

  التوصيات: ثانًيا
 :توصي اللجنة باتخاذ الخطوات واإلجراءات العامة اآلتية -١٧١٤

تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين واألحزاب  -١٧١٥
ويتعين على اللجنة الوطنية . السياسية والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ توصيات هذه اللجنة

 ٢٠١١النظر في القوانين واإلجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير ومارس 
بهدف وضع توصيات للُمشرِع للقيام بالتعديالت المالئمة للقوانين القائمة ووضع تشريعات 

 .جديدة، تنفيذًا لتوصيات اإلصالح التشريعي، حسبما هو وارد في هذه التوصيات

وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعماًال مخالفة  -١٧١٦
للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حاالت القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد 
اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤالء األشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، 

عليهم وفقًا للمعايير " مسئولية القيادة"أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ  مدنيين كانوا
 .الدولية

اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدًة منفصلًة مستقلة عن التسلسل الهرمي  -١٧١٧
مثلما هو الحال في بلدان  داخل الوزارة على أن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم

أن يكون مكتب المفتش العام قادرًا على استقبال شكاوى األفراد والمنظمات، ويجب . مختلفة
وحماية سالمة وخصوصية المشتكين، والقيام بتحقيقات مستقلة، وعلى أن ُتكفل لهذا المكتب 

والعهد  صالحية القيام بإجراءات تأديبية وجنائية وفقًا لما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب
ويقع على عاتق هذا المكتب . مدنية والسياسية وقانون العقوبات البحرينيالدولي للحقوق ال

 .أيضاً تبني وتطبيق المعايير المهنية للشرطة، وتنفيذ تدريب قانوني وتوعية لضباط الشرطة
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تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز األمن الوطني إلبقائه جهازًا معنًيا بجمع المعلومات  -١٧١٨
ويتعين أن يكون لجهاز األمن الوطني مكتب مفتش . لقانون أو التوقيفاالستخبارية دون إنفاذ ا

كما يجب إقرار . عام ُمستقل يقوم بنفس مهام مكتب الشكاوى المبين أعاله بوزارة الداخلية
تشريع ينص على سريان أحكام قانون اإلجراءات الجنائية عند توقيف األشخاص حتى أثناء 

 . سريان حالة السالمة الوطنية

ني إجراءات تشريعية تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب واألشكال األخرى تب -١٧١٩
من المعاملة القاسية وغير اإلنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة، واالستعانة بخبراء مستقلين 

ويجب أن تضمن هذه اإلجراءات سالمة األشخاص الذين يرفعون مثل هذه . في الطب الشرعي
إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يوفر التشريع وسيلة تعويض ألي شخص يدعي تعرضه . عاوىالد

لالنتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
  .الإنسانية أو المهينةال

لم تأخذ إتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام اإلدانة الصادرة عن محاكم السالمة الوطنية التي  -١٧٢٠
في االعتبار المبادئ األساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك االستعانة بمحام استعانة كاملة 

 .وفورية وعدم قبول األدلة التي انتزعت باإلكراه

غير . وتتناول الفقرات التالية توصيات أكثر تحديًدا بشأن الموضوعات الواردة في هذا التقرير -١٧٢١
 . أيًضا بالموضوعات األخرى التي تناولتها هذه الفقرات أن عدد من هذه التوصيات يتصل

استخدام القوة، والتوقيف، ومعاملة األشخاص الموقوفين تقدم اللجنة التوصيات التالية بشأن  -١٧٢٢
أو المحبوسين احتياطًيا أو المسجونين، والمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير أو التجمع أو 

  :فيما يأتيتكوين جمعيات، وتتمثل هذه التوصيات 

القيام بتحقيقات فاعلة وفًقا لمبادئ الردع الفعال والتحقيق في جميع حاالت القتل   )أ (
. المنسوبة لقوات األمن الذي يقع خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي أو دون محاكمة

وكذلك، التحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة من قبل هيئة مستقلة 
ويجب أن يفضي التحقيق في االنتهاكات المزعومة إلى . ادئ اسطنبولومحايدة وفقا لمب

محاكمة األشخاص المتورطين، بطريقة مباشرة وعلى كل مستويات المسئولية، مع ضرورة 
 .ضمان اتساق العقوبة مع خطورة الجرم
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تكوين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة   )ب (
. ط للقوة أو سوء المعاملة األخرى التي تمت على أيدي السلطاتواالستخدام المفر 

ويجب أن يقع على الدولة عبء إثبات إتساق المعاملة مع قواعد منع التعذيب وسوء 
 .المعاملة

تنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام، وذلك للعاملين بقوات األمن العام    )ج (
بحرين بما في ذلك شركات األمن الخاصة التابعة لها، وجهاز األمن الوطني وقوة دفاع ال

ومن أجل ضمان االلتزام المستقبلي . وفقا ألفضل الممارسات الصادرة عن األمم المتحدة
المبادئ األساسية ، و ٨٣٣بمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين القانون

،  ٨٣٤فين المكلفين بإنفاذ القوانينحول استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظ
كما يجب تدريب قوات األمن على الحقوق األساسية لإلنسان أثناء التوقيف وسماع 
األقوال، وعلى وجه الخصوص ضرورة رفض المشاركة في أي إجراءات قد يشوبها تعذيب 

 .أو أي شكل من أشكال سوء المعاملة األخرى المحظورة

ب التوقيف بدون إتاحة فرصة االتصال السريع بمحام أو اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجن  )د (
وفي جميع األحوال، يجب أن تكون كل عمليات .. منع التواصل مع العالم الخارجي

وعالوة على ذلك، يجب إطالع الشخص . التوقيف خاضعة للمراقبة الفعالة لجهاز مستقل
مانه من التواصل المقبوض عليه على صورة من أمر القبض، وال يجوز حجز الشخص وحر 

ومن حق األشخاص الموقوفين االتصال بمحام والحصول على زيارات أسرية . مع اآلخرين
 .على النحو الوارد بقانون اإلجراءات الجنائية البحريني

توصي اللجنة بأن تقيم الحكومة بصورة عاجلة، وأن تطبق بشكل قوي، برنامًجا الستيعاب   )ه (
 .منأفراد من كافة الطوائف في قوى األ

تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عامًال مساهًما   )و (
 . في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما

 .يتعين وجود تسجيل سمعي ومرئي لكل المقابالت الرسمية مع األشخاص الموقوفين  )ز (

                                                            
 .١٩٧٩ديسمرب  ١٧بتاريخ  ٣٤/١٦٩اعتمد يف قرار اجلمعية العمومية رقم  ٨٣٣
 .١٩٩٠أغسطس  ٢٧اعتمد يف مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا، كوبا، بتاريخ  ٨٣٤
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٥٣٩
 

اص المتهمين بجرائم تتعلق إلغاء أو تخفيف كل األحكام الصادرة باإلدانة على األشخ   )ح (
بحرية التعبير السياسي والتي ال تتضمن تحريض على العنف، وإسقاط التهم التي لم يتم 

 .البت فيها ضدهم

تخفيف أحكام اإلعدام التي صدرت في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير ومارس    )ط (
ية والسياسية بشأن من العهد الدولي للحقوق المدن ٦الُمنصرمين إعماًال لحكم المادة 

إلغاء عقوبة اإلعدام والمخاوف المتعلقة بعدالة المحاكمات التي تقوم بها محكمة السالمة 
 ٨٣٥.الوطنية

وفي هذا الصدد ترحب . تعويض عائالت الضحايا المتوفين بما يتالءم مع جسامة الضرر   )ي (
رين بإنشاء صندوق لتعويض المتضر  ٢٠١١لسنة ) ٣٠(اللجنة بالمرسوم الملكي رقم 

 . ٢٠١١سبتمبر  ٢٢الصادر بتاريخ 

وفي هذا الصدد ترحب . تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس االنفرادي   )ك (
بإنشاء الصندوق لتعويض المتضررين  ٢٠١١لسنة ) ٣٠(اللجنة بالمرسوم الملكي رقم 

  .٢٠١١سبتمبر  ٢٢الصادر بتاريخ 

إنهاء خدمات الموظفين في القطاعين العام وتقدم اللجنة التوصيات التالية فيما يتعلق ب -١٧٢٣
 :والخاص، وفصل الطالب وإنهاء بعثاتهم الدراسية

اتخاذ ما يلزم نحو ضمان أال يكون من بين الموظفين المفصولين حاليًا من صدر قرار    ) أ(
 .فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات

ل صالحياتها لضمان عدم معاملة الشركات الخاصة وأصحاب استخدام الحكومة ك  ) ب(
العمل اآلخرين الذين قاموا بفصل موظفين لعدم حضورهم للعمل في وقت المظاهرات 

 . بطريقة أقل مما عاملت به الحكومة موظفيها في الخدمة المدنية

ال إعادة كل الطالب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعم )١
العنف إلى وضعهم السابق، مع ضرورة إيجاد آلية تسمح للطالب الذين فصلوا 
ألسباب مشروعة أن يتقدموا بطلب إلعادتهم إلى الجامعة بعد انقضاء فترة معقولة، 

                                                            
ري بصــورة عامــة إىل اإللغــاء يف فــرتات والــيت تشــري بشــكل قــوي إىل أن اإللغــاء تشــ ٦املــادة ). م١٩٨٢(للجنــة حقــوق اإلنســان ٦مــن التعليــق العــام رقــم  ٦راجــع الفقــرة  ٨٣٥

  ".وختلص اللجنة إىل أن كل إجراءات اإللغاء يتعني أن متضي يف االستمتاع حبق احلياة. مرغوب فيه



 المالحظات العامة والتوصيات
 

٥٤٠
 

واعتماد معايير واضحة وعادلة لإلجراءات التأديبية ضد الطالب وضمان أن تطبق هذه 
 .المعايير بطريقة منصفة ومحايدة

بعة بيان جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن قيام الحكومة بإعادة بناء متا )٢
وترحب اللجنة بقيام . بعض المنشآت الدينية وفقا للنظم اإلدارية على نفقة الدولة

  . الحكومة بالنظر في تلك المسألة في أقرب وقت ممكن

 :الميتقدم اللجنة التوصيات التالية فيما يتعلق بقضايا التحريض اإلع -١٧٢٤

النظر في تخفيف الرقابة على وسائل اإلعالم والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث ) ا(
إن استمرار رفض منح صوت مسموع بصورة كافية . التلفزيوني واإلذاعي واإلعالم المقروء

لمجموعات المعارضة في اإلعالم الوطني يحمل في طياته مخاطر تقود إلى زيادة 
 ).الِعرقي(السياسي واإلثني  االستقطاب واالنقسام

وضع معايير مهنية لإلعالم واألشكال األخرى للمطبوعات تتضمن مدونة سلوك وآلية ) ب(
للتنفيذ بهدف المحافظة على المعايير المهنية واألخالقية حتى يمكن تجنب إثارة 

 .رالكراهية والعنف وعدم التسامح، دون اإلخالل بالحقوق المحمية دوليا لحرية التعبي

اتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك اإلجراءات التشريعية للحيلولة دون التحريض على   ) ج(
العنف والكراهية والطائفية واألشكال األخرى من التحريض والتي تؤدي إلى خرق حقوق 

  .اإلنسان المحمية دوليا، بصرف النظر عن عما إذا كان المصدر خاًصا أو عاًما

تعلق بالفهم األفضل واحترام حقوق اإلنسان بما في ذلك احترام وتوصي اللجنة بما يلي فيما ي -١٧٢٥
 :التنوع العرقي

وضع برامج تعليمية وتربوية في المراحل االبتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح ) أ(
الديني والسياسي واألشكال األخرى من التسامح، عالوة على تعزيز حقوق اإلنسان 

 .وسيادة القانون

فة عامة، توصي اللجنة حكومة البحرين بضرورة إعداد برنامج للمصالحة الوطنية وبص) ب(
يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية، بغية أن تعم الفائدة منها على كافة طوائف الشعب 

.البحريني



  الملحق األول 
  ئمة المتوفينقا

  )مبا يف ذلك االسم، وحمل اإلقامة، وتاريخ امليالد، وتاريخ الوفاة(
  

  )ثالث عشرة حالة(حاالت الوفاة المنسوبة إلى قوات األمن 
  

  )شوزن(حاالت الوفاة الناجتة عن طلق ناري رشي 
، تويف بتاريخ ٢٨/٨/١٩٨٩:، الديه، تاريخ امليالدعلي عبد الهادي صالح جعفر المشيمع .١

١٤/٢/٢٠١١ 
، تويف بتاريخ ٨/١١/١٩٧٩: ، املاحوز، تاريخ امليالدفاضل سلمان علي سلمان علي متروك .٢

١٥/٢/٢٠١١ 
، تويف بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١١: ، سرتة، تاريخ امليالدمحمود أحمد علي مكي أبو تاكي .٣

١٧/٢/٢٠١١ 
 ١٧/٢/٢٠١١، تويف بتاريخ ١٩٥٨: ، سرتة، تاريخ امليالدعلي منصور أحمد أحمد خضير .٤
 ١٧/٢/٢٠١١، تويف بتاريخ ١٩٥٠:، كرزكان، تاريخ امليالدعيسى عبد الحسن علي حسين .٥
 ١٧/٢/٢٠١١، تويف بتاريخ ٢٤/٤/١٩٨٨: ، تاريخ امليالدعلي أحمد عبداهللا مؤمن، سترة .٦
  ١٥/٣/٢٠١١، تويف بتاريخ ١٤/٨/١٩٨٠: ، تاريخ امليالدأحمد فرحان علي فرحان، سترة .٧

  )مخس حاالت(لحة النارية حاالت الوفاة النامجة عن األس
، تويف بتاريخ ٢٨/٩/١٩٨٢: ، املالكية، تاريخ امليالدعبد الرضا محمد حسن بو حميد .٨

٢١/٢/٢٠١١ 
 ١٦/٣/٢٠١١، تويف بتاريخ ٢٥/٤/١٩٧٠: ، كرانة، تاريخ امليالدجعفر محمد عبد العلي سلمان .٩
 ١٦/٣/٢٠١١ريخ ، تويف بتا٢١/٤/١٩٧٨: ، عايل، تاريخ امليالدجعفر عبداهللا علي معيوف .١٠
، تويف بتاريخ ١٦/١٠/١٩٧٨: ، اخلميس، تاريخ امليالدهاني عبد العزيز عبد اهللا جمعة .١١

١٦/١٠/٢٠١١ 
  ٢١/٣/٢٠١١، توفيت بتاريخ ١/١/١٩٦٠:، املنامة، تاريخ امليالدبهية عبد الرسول العرادي .١٢

  
  )حالة واحدة(حاالت الوفاة الناجتة عن إصابات جسدية 

 ١٦/٣/٢٠١١، تويف بتاريخ ١١/٢/١٩٦٦: ، سرتة، تاريخ امليالددعيسى راضي عبد علي أحم .١٣



 المالحق
 

٥٤٢
 

  
 )مثان حاالت(حاالت وفاة مدنيني مل تنسب إىل جهة أو أشخاص حمددة 

، تويف بتاريخ ٢٢/٤/١٩٨٨: ، مدينة محد، تاريخ امليالدأحمد عبد اهللا حسن علي حسن .١٤
١٦/٣/٢٠١١ 

، تويف بتاريخ ٢٦/٦/١٩٨١: د، السهلة، تاريخ امليالمجيد أحمد محمد علي عبد العال .١٥
٣٠/٦/٢٠١١ 

 ٣٠/٣/٢٠١١، تويف بتاريخ ١١/٩/١٩٩٦: ، سار، تاريخ امليالدسيد أحمد سعيد شمس .١٦
 ٢٥/٣/٢٠١١سنة، تويف بتاريخ  ٧١عمره : ، تاريخ امليالداملعامري، عيسى محمد علي عبداهللا .١٧
وفيت بتاريخ ، ت١٩٦١: ، السنابس، تاريخ امليالدخديجة ميرزا عباس يوسف عبد الهادي .١٨

٥/٤/٢٠١١ 
 ٦/٣/٢٠١١، تويف بتاريخ ١٩٥٠: ، سار، مواليدالسيد حامد محفوظ إبراهيم محفوظ .١٩
 ١٨/٩/٢٠١١عاما، تويف بتاريخ  ٢٨: ، العمرجعفر حسن يوسف، دمستان .٢٠
، تويف بتاريخ ١٥/٤/١٩٧٣:، بوري، تاريخ امليالدعبد الرسول حسن علي محمد حجير .٢١

٢٠/٣/٢٠١١  
 )مخس حاالت(ة عن التعذيب حاالت الوفاة النامج

 ٣/٤/٢٠١١، تويف بتاريخ ١٩٧١: ، كرزكان، تاريخ امليالدحسن جاسم محمد مكي .٢٢
 ٩/٤/٢٠١١، تويف بتاريخ ٩/٤/٢٠١١: ، السهلة، تاريخ امليالدعلي عيسى إبراهيم صقر .٢٣
 ٩/٤/٢٠١١، تويف بتاريخ ١٠/٣/١٩٧١: ، الدير، تاريخ امليالدزكريا راشد حسن العشري .٢٤
، تويف بتاريخ ٠١/٠١/١٩٦٢: ، كرباباد، تاريخ امليالدفخراويم علي أحمد عبد الكري .٢٥

١١/٤/٢٠١١ . 
، تويف بتاريخ ١٠/٣/٢٠١١: ، مخيس، تاريخ امليالدجابر إبراهيم يوسف محمد العلويات .٢٦

١٢/٦/٢٠١١ 
  
  
  
  

  )أربع حاالت(حاالت وفاة األجانب المغتربين 
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 )حالتان(ين حاالت الوفاة من جراء التعدي من ِقبل املتظاهر 
ال يوجد، تويف بتاريخ :، تاريخ امليالد)من أصل باكستاين(، املنامة عبد الملك غالم رسول .٢٧

١٣/٣/٢٠١١ 
  ١٩/٣/٢٠١١ال يوجد، تويف بتاريخ : ، املنامة تاريخ امليالد)من أصل بنغايل(فريد مقبول  .٢٨

  
  )حالة واحدة(حاالت الوفاة من قبل األجهزة األمنية 

  ١٦/٣/٢٠١١سنة، تويف بتاريخ  ٤٨: ، العمر)أصل هنديمن (، ستيفن أبراهام .٢٩
  

  )حالة واحدة(حاالت الوفاة غري حمددة السبب 
ال يوجد، تويف بتاريخ : ، تاريخ امليالد)من أصل بنغايل(، سرتة محمد إخالص تزمل علي .٣٠

١٥/٣/٢٠١١  
  

  )خمس حاالت(حاالت وفاة ضباط الشرطة وأفراد من قوة دفاع البحرين 
  )ثالث حاالت(على يد املتظاهرين حاالت الوفاة 

 ١٥/٣/٢٠١١، تويف بتاريخ ١٩٨١: ، تاريخ امليالدأحمد راشد الميرازي .٣١
، توىف بتاريخ ٩/١٢/١٩٩٠: ، تاريخ امليالد)من اصل باكستان( كاشف أحمد منظور .٣٢

١٦/٣/٢٠١١ 
  ١٦/٣/٢٠١١، تويف بتاريخ ١٩٨٤: ، تاريخ امليالد)من أصل باكستاين( محمد فاروق عبد الصمد .٣٣

 )حالة واحدة(حاالت الوفاة على يد قوات األمن 
  ١٦/٣/٢٠١١، تويف بتاريخ ١/١/١٩٦٤: ، احلجار، تاريخ امليالدجواد محمد علي كاظم سلمان .٣٤

  حاالت وفاة مل ميكن نسبتها ألي شخص أو جهة
  ٢٤/٣/٢٠١١، تويف بتاريخ ١٣/٨/١٩٧٣: ، احلجر، تاريخ امليالدعزيز جمعة علي عياد .٣٥

  
  
  

  )إحدى عشرة حالة(فاة التي وقعت خارج نطاق اختصاص اللجنة الزماني حاالت الو 
 ٢/٦/٢٠١١، توفيت بتاريخ ١٩٤٢: ، مواليدزينب علي أحمد، السنابس .٣٦
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 ٣/٦/٢٠١١، تويف بتاريخ ١٩٤٨: ، مدينة عيسى، مواليدسلمان عيسى أحمد أبو إدريس .٣٧
 ٢٣/٦/٢٠١١اريخ سنة تويف بت ٤٤: ، املرخ، العمرالسيد عدنان السيد حسن الموسوي .٣٨
 ١٥/٧/٢٠١١، توفيت بتاريخ ٢٧/١١/١٩٧٢: ، سرتة، تاريخ امليالدزينب حسن أحمد جمعة .٣٩
 ٣١/٧/٢٠١١سنة، تويف بتاريخ  ٥٠: ، سرتة، العمرعيسى أحمد الطويل .٤٠
 ١٤/٩/٢٠١١، تويف بتاريخ ١/١/١٩٧١: ، سرتة، تاريخ امليالدسيد جواد أحمد هاشم مرهون .٤١
 ٣٠/٩/٢٠١١سنة، تويف بتاريخ  ٧٤: العمر، جعفر لطف اهللا، أبو صيبع .٤٢
 ٦/١٠/٢٠١١عاما، تويف بتاريخ  ١٦: ، العمرأحمد جابر القطان، الشاخورة .٤٣
 ٣١/٨/٢٠١١، تويف بتاريخ ٢٩/١/١٩٩٧: ، سرتة، تاريخ امليالدعلي جواد الشيخ .٤٤
 ٣٠/٤/٢٠١١سنوات، تويف بتاريخ  ٦: ، سرتة، عمرهمحمد عبد الحسين فرحان .٤٥
  ١٦/٤/٢٠١١، توفيت بتاريخ ١٧/١٠/١٩٨٥: الد القدمي، تاريخ امليالد، بعزيزة حسن خميس .٤٦
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  الملحق الثاني
  ملخصات اإلفادات 

ا ستون من ضحايا التعذيب املدعى به أو سوء املعاملة  حيتوي هذا امللحق على اإلفادات اليت أدىل 
ا األشخاص جنة مخسة أشخاصا آخرين كما فحص فريق الطب الشرعي التابع لل. وهي مجيعا ادعاءات قرر 

. ، رمبا نتيجة لالستخدام املفرط للقوة من جانب قوات األمن٢٠١١أصيبوا جبروح خالل أحداث فرباير ومارس 
م تعرضوا للتعذيب أو سوء املعاملة عندما   ولكن ال يشمل امللحق هؤالء األفراد؛ حيث ليست هناك ادعاءات بأ

  .كانوا رهن التوقيف

  ١الحالة رقم 

  )حصه من قبل خبراء الطب الشرعيتم ف(

  ٢٠١١أغسطس ٣: تاريخ اإلفادة

، حيث دخلت قوات األمن ٢٠١١مارس  ١٧تقريبا يوم  ٠٢:٠٠ألقي القبض على املوقوف الساعة : اإلفادة 
بوا املنزل . كانت زوجته نائمة دون حجاب أو مالبس تغطي جسمها بالكامل. منزله وألقوا به على األرض و

دينار حبريين، مث قيدوا املوقوف ووضعوه يف سيارة، حيث ضربوه وهددوه  ٧٠٠هاتفني نقالني ومبلغ واستولوا على
وعند وصوهلم إىل هذا املكان كان . وبعد ذلك طُلب منه إرشاد خاطفيه إىل منزل شخص آخر. باالعتداء اجلنسي

  .املوقوف معصوب العينني

وخضع للفحص . مالبسه، وُرش املاء على وجههمث اقتيد إىل مركز التوقيف حيث تعرض للسب ومزقت 
. واقتيد بعد ذلك إىل سجن القرين وتعرض للضرب يف الطريق. الطيب حيث قيس ضغط دمه ودرجة حرارته

وُقطعت قيود يديه البالستيكية بسكني حاد بال مباالة، مما أدى إىل إحداث جرح عميق يف معصمه األيسر ال 
  .يزال ظاهراً 

وأحضر رجال ملثمون له . مرت ١,٥×  ١,٥ع يف زنزانة حبس انفرادي مبساحة ويف سجن القرين وض
وأثناء الليل ويف الصباح كان رجال ملثمون يطرقون على أبواب . فراشا وبطانية قذرة، مث اقتادوه للتحقيق معه

عدة ساعات بينما كما أجرب على الوقوف ل. وكان املاء البارد يسكب بانتظام على املوقوف وعلى املرتبة. الزنازين
وجردوه من ". مثل الكالب"وأجربوه على تقبيل أيديهم ولعق أحذيتهم . تعرض للسب والضرب والبصق يف وجهه

وكان يسمع صرخات يطلقها . مالبسه لفرتة طويلة، وأجربوه على االستلقاء على األرض مث اعتدوا عليه جنسيا
واجرب يف مرة أخرى على الوقوف على . يف مكان قريبويف ذات مرة، مسع نباح الكالب . املوقوفون اآلخرون

ومل يكن ُيسمح له باستخدام دورة املياه إال بشكل متقطع . صخور ساخنة تسببت يف إحداث حروق يف قدميه
وبعد سبعة أيام، اقتيد إىل غرفة استجواب حيث ُهدد بالتعذيب حىت اعرتف بأنه متورط يف . وعلى فرتات قصرية
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ويف اليوم التايل، . التعاون، وأن أحد زمالئه املوقوفني دعا إىل قيام اجلمهورية بوسائل عنيفةأحداث دوار جملس 
  .ومسح له باالستحمام أول مرة بعد عشرة أيام. أكره على التوقيع على اعرتاف

ه وتعامل وكيل النيابة مع. مارس، اقتيد إىل النيابة العسكرية ولكن مل ُيسمح له باستشارة حماميه ٢٥ويف 
وبعد أن عاد إىل السجن، تعرض للتعذيب بشكل متكرر حىت أوىل جلسات احملاكمة . بقوة ورفض تسجيل أقواله

. ومل يسمح له مبقابلة حماميه حىت اجللسة الثانية، حيث ُمسح له مبقابلة حماميه ملدة مخس عشرة دقيقة. مايو ٣يف 
وخالل أحدى اجللسات هتف املوقوف وبعض . عوبعد احملاكمة، ُمسح له باالستحمام أربع مرات يف األسبو 

وأمرت احملكمة . ، فتعرضوا للضرب بشدة نتيجة لذلك"سلمية، سلمية، الشعب يريد احلرية"املوقوفني اآلخرين، 
. ، ولكن السجن مل ميتثل هلذا األمر طوال أسبوعني)بناء على طلب حماميهم(بنقل املوقوفني من احلبس االنفرادي 

  .يونيو وُمسح له باالتصال بأسرته بعد ذلك بأسبوع واحد ١٠احلبس االنفرادي حىت وظل املوقوف يف 
  ٢الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(
  ٢٠١١أغسطس  ٣: تاريخ اإلفادة

وعند اجتيازه لنقطة تفتيش . ، ذهب املوقوف إىل دوار جملس التعاون ألخذ سيارته٢٠١١مارس ٢٢يف  :اإلفادة
حيث التقطت صور للموقوف وتعرض للضرب، .  القبض عليه  وُكبلت يداه واقتيد إىل مركز شرطة النعيمأمنية، مت

  .وأخذت بياناته الشخصية
وخالل هذه املدة، ظل معصوب العينني مث تعرض . يوما ١٥مث اقتيد بعد ذلك إىل القلعة حيث احتجز ملدة 

خضع . ين يتعرضون للتعذيب، وهو ما خلق جوا من الرعبوكان يسمع صرخات موقوفني آخر . للسب والتعذيب يوميا
وسئل أيضا عن بعض . لالستجواب وسئل عن السبب يف املطالبة باإلطاحة باحلكومة، وعن مكان إخفاء أسلحته

وتعرض املوقوف للضرب خبرطوم وقضيب معدين وألواح . فرباير ١٤األشخاص الذين يشتبه يف تورطهم يف أحداث 
وفقد وعيه نتيجة للضرب وُسكب . ر حروق ناجتة عن الصعق الكهربائي ال تزال بادية على ساقيهوهناك آثا. خشبية

  .املاء البارد عليه؛ فنقل إىل إحدى املستشفيات حيث توىل أحد األطباء عمل أشعة على صدره
واقتيد بعد ذلك إىل سجن القرين، مث اقتيد إىل سجن احلوض اجلاف، وهو مصاب بالعرج ويعاين من 

. وبقي يف احلوض اجلاف ليلة واحدة عاين خالهلا من الضرب واإلساءة اللفظية. آالم يف عظمة احلوض والساقني
وخالل تلك املدة،  . مث اقتيد مرة ثالثة إىل القرين حيث احتجز يف احلبس االنفرادي ملدة شهرين أو ثالثة أشهر

وقالوا . نه بانتظام باخلراطيم ويهددونه باإلعداموكان حراس السجن يضربو . كان جيرب على الوقوف لفرتات طويلة
وكان يستمع ملوقوفني آخرين يتعرضون للضرب . له إنه يف اململكة العربية السعودية ووجهوا سبابا لزعمائه الدينيني

وكان يتعرض لإلذالل مرارًا وتكراراً، وكان جيرب على تقبيل صورة ملك اململكة العربية . ولكن مل يستطع رؤيتهم
وكانت الظروف يف السجن غري صحية، ومل يكن ُيسمح له باالستحمام أو غسل مالبسه، حىت صار . السعودية

  .ضعيفا وفقد عشرين كيلوجراما من وزنه
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وكان يُقتاد . وبعد أسبوعني من وصوله إىل سجن القرين، اقتيد إىل النيابة العسكرية، حيث أخذت أقواله
ويف مطلع الشهر الثالث من توقيفه، أجرب على ارتداء قناع واقتيد . ات خمتلفةإىل احملكمة يف وقت الحق يف مناسب

ويف احملاكمة بدأ هو واملوقوفون اآلخرون . إىل احملكمة العسكرية حيث حكم عليه بالسجن ملدة مخس عشرة سنة
كمة وتعرضوا ونتيجة لذلك، أخرجوا من قاعة احمل". سلمية، سلمية، الشعب يريد احلرية"يف جناحه يف اهلتاف 

  .وكانت هناك أيضا حماولة لالعتداء اجلنسي قاومها املوقوف بشراسة. للضرب حىت سقط واحد منهم على األرض

  ٣الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس ٣: تاريخ اإلفادة

أفراد ملثمون من قوات األمن ، قامت جمموعة ٢٠١١مارس عام  ١٧تقريبا يوم  ٠٢:٠٠يف متام الساعة  :اإلفادة
. بكسر باب منزل املوقوف وعصبوا عينيه وقيدوا يديه بقيود بالستيكية وهددوه واعتدوا عليه وعلى ابنه بالضرب

  .واستمروا يف ضرب املوقوف يف طريقه إىل مركز االستجواب

مح له بالصالة ومل يس. كان املوقوف يتعرض للسب والضرب والتعذيب بانتظام منذ ذلك اليوم فصاعدا
يف أول يوم له يف االحتجاز، وُمنع من الوضوء عدة مرات، كما مل ُيسمح له باالستحمام يف األيام التسعة األوىل، 

وضع املوقوف يف احلبس االنفرادي ملدة ثالثة أشهر يف . مث بعد ذلك ُمسح له باالستحمام مرتني فقط يف األسبوع
الفرتة، كان يتعرض للضرب على يد جمموعة من الرجال امللثمني  وخالل هذه. مرت× زنزانة مساحتها مرت 

كما أجرب على الوقوف لفرتات طويلة ويداه معلقتان يف اهلواء، مما أدى . باستخدام أيديهم أو باستخدام خرطوم
وحرمه حراس السجن من النوم عن طريق سكب املاء البارد على جسده، . إىل شعوره بآالم شديدة يف الساق

كذلك ُحرم من . كما كانوا يصبون املاء البارد على سريره ملنعه من النوم. انا بعد إجباره على خلع مالبسهوأحي
كما كان حراس السجن يوجهون له وألسرته وطائفته . النوم بسبب اإلغالق املتكرر ألبواب السجن بعنف

أعطاه املسئولون جبهاز األمن الوطين كما هددوه بالصعق بالكهرباء، خاصًة عندما . السباب واإلساءات اللفظية
وكان احلراس يبصقون يف . مارس ٢٥وقد تعرض للرتهيب باستخدام الكالب يف . ورقة وأكره على التوقيع عليها

ومل يسمح للموقوفني بالتحدث إىل بعضهم بعضا خالل فرتة وجودهم يف . فمه وجيربونه على ابتالع البصاق
. ومل يكن يسمح هلم بالذهاب إىل دورة املياه ما مل يكونوا معصويب األعني مايو، ٢٣وحىت . احلبس االنفرادي

  .يونيو تقريًبا، عندما نقلوا إىل زنازين يوضع فيها شخصان ١٥وحىت  ١٠وظلوا يف احلبس االنفرادي من 

مل ( وعاىن املوقوفون من انتهاكات حلقوقهم األساسية، مبا يف ذلك احلرمان من استخدام دورة املياه
، واحلرمان من االتصال باألسرة، واحلرمان من )يسمح هلم باستخدام دورة املياه ألكثر من دقيقة واحدة يف كل مرة

الرعاية الطبية الكافية، واحلرمان من استخدام املصحف خالل األسبوع األول وعدم كفاية استخدامه خالل 
يشكو من حماولة اغتصابه وسوء معاملته، فرفض  ويف احملكمة، مسع املوقوف موقوفا آخرا. العشرين يوما األوىل
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كان املوقوفون أيضا مقنعني وهم يف طريقهم إىل تنفيذ األحكام اليت . القاضي شكواه مث تعرض للضرب بعد ذلك
  .يوليو ١٢مث حتسنت الظروف بصورة كبرية بعد . صدرت ضدهم

  ٤الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٣: تاريخ اإلفادة

كسر أفراد ملثمون من قوات األمن باب منزل املوقوف   ٢٠١١مارس  ١٧تقريبا يوم  ٠٢:٠٠يف الساعة  :اإلفادة
ظل املوقوف يف . وجروه خارجه، مث ضربوا رأسه يف اجلدار اخلارجي، وقيدوا يديه ووضعوه يف سيارة مدنية صغرية

وتابع رجال ملثمون آخرون تفتيش . هلا يهينه هو وطائفته الدينيةالسيارة ملدة ساعة واحدة، ما فتئ رجل ملثم خال
وقد اقتيد . دينار حبريين وكامريا قد سرقا خالل تلك الفرتة ١٣٠٠منزله، وعلم يف وقت الحق من أسرته أن 

وكان يسمع صرخات املوقوفني . املوقوف إىل مركز التوقيف حيث أجلس على كرسي وتعرض للضرب واالهانة
م حوايل أربعة عشر موقوفا سياسيا اآلخرين مث اقتيد إىل أحد األحواض حيث أمر . الذين علم يف وقت الحق أ

واقتيد إىل أحد األطباء الذي سأل عن حالته الصحية وقدم له طاقم من املالبس . بغسل الدم من على وجهه
  .وعاجل جرحا أعال حاجبه األيسر كان قد أصيب به خالل عملية القبض

يونيو، ومل يكتشف مكان  ١٠د بعد ذلك إىل سجن القرين ووضع يف احلبس االنفرادي حىت مث اقتي
وكان يعاين من الضرب . ومل يكن ُيسمح له باالستحمام خالل األيام العشرة األوىل. وجوده حىت وقت الحق

أيضا ألشكال أخرى من  وتعرض. وإلقاء املاء البارد عليه وعلى مرتبته بانتظام، مما أدى إىل تدهور حالته الصحية
التعذيب مبا يف ذلك احلرمان من النوم، وإجباره على الوقوف مع رفع ذراعيه لفرتات طويلة، وإجباره على اجلري 
حول نفسه يف شكل دائرة لفرتة طويلة وهو ما كان يسبب له الدوار، فضال عن االهانات اللفظية الطائفية، 

امللثمني وكذا صور امللك ورئيس وزراء البحرين وملك اململكة العربية وإجباره على تقبيل أيدي وأقدام الرجال 
  .ومل يتوقف الضرب حىت مت تغيري اإلدارة يف السجن. السعودية

   ٥الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٣: تاريخ اإلفادة

عندما اقتحم ملثمون من قوات األمن  ٢٠١١يل تقريا يف األول من أبر  ٠٣:٠٠أُوقظ املوقوف الساعة  :اإلفادة
بوا منزله م وضربوه طوال الرحلة. منزله، وضربوه على يديه وقدميه، وسّبوه و . مث قيدوا يديه ووضعوه يف سيار

  .وكانت قوات األمن يف حالة مرح بينما كانوا يقودون السيارة، حيث كانوا يتحدثون بصوت عال ويغنون
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القلعة حيث تعرض لتعذيب وحشي؛ فقد ُعلق رأسا على عقب وضرب على بطنه واقتيد املوقوف إىل 
إال أنه رفض التوقيع على . كما ُعصبت عيناه وُكبلت يداه وحرم من النوم ملدة سبعة أيام. وقدميه حىت نزفت

واستخدم هذا االعرتاف املكتوب يف وقت الحق خالل التحقيق . اعرتاف وتعرض للضرب حىت وافق على ذلك
  .وتعرض أيضا لتهديدات بالقتل وكان يسمع أصوات موقوفني آخرين يصرخون. عه أمام النيابة العسكريةم

وهناك اعتادت جمموعة من الرجال امللثمني على ضربه . بعد أسبوع واحد، نقل املوقوف إىل سجن القرين
كما كانوا . ناء الضربيوميا على ظهره ورأسه وأجزاء أخرى من جسده مستخدمني أيديهم وخرطوما أسودا أث

مرت، وكان ال × ووضع املوقوف يف احلبس االنفرادي يف زنزانة مساحتها مرت . يضعون األحذية على وجهه وفمه
وتعرض أيضا لالعتداء اجلنسي، حيث أرغم على التعري . ُيسمح له باستخدام دورة املياه إال لفرتات قصرية جداً 

أيضا أنه تعرض ألفعال جنسية أخرى يشعر باحلرج من ذكرها، كما بصق وذكر . واملشي أمام املوقوفني اآلخرين
. كما شهد تعذيب عدد من املوقوفني اآلخرين يف السجن. رجال ملثمون يف فمه وأجربوه على ابتالع البصاق

  .وأمضى شهرا ونصف يف احلبس االنفرادي

ل واضحة على الساق اليمىن وقد قام الطبيب الشرعي بفحص املوقوف حيث وجد أن هذه اآلثار ال تزا
وقد فقد الشعور مبعظم يديه نتيجة للتعذيب الذي نال منه أثناء توقيفه، وال يزال يعاين من آالم . للموقوف
  .الظهر

  ٦رقم  الموقوف

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٣: تاريخ اإلفادة

. ال امللثمني منزل املوقوف، ومل يكن معهم أمر قبض، اقتحم عدد كبري من الرج٢٠١١مارس  ١٧يف  :اإلفادة
شهر واملصوب 

ُ
فعند مساعه لضجة خارج املنزل، فتح الباب فتعرض للضرب على الفور على قفاه وُهدد بالسالح امل

ب الرجال امللثمون منزله مث اقتادوه يف سيارة. حنو رأسه وقاموا بضربه يف السيارة ووجهوا السباب له وألسرته . و
وهددوه باالعتداء على أفراد . وهددوه أيضا بالتعذيب والصعق بالكهرباء إذا مل يعرتف مبا ادعوه. لطائفته الدينيةو 

م قبضوا على أوالده وغريهم من أقاربه   .أسرته وأبلغوه أ

. يونيو ١٠مارس حىت  ١٧واقتيد املوقوف إىل سجن القرين ووضع يف احلبس االنفرادي يف الفرتة من 
ه الفرتة، كان يتعرض للضرب والركل على رأسه بانتظام وكان جيرب على الوقوف لفرتات طويلة ويتعرض خالل هذ

ومل يكن ُيسمح له باالستحمام، وُمنع . كما كان يسمع أصوات التعذيب اآلتية من الزنازين اجملاورة. لسب طائفته
 ٢٩ويف . ما منع من االتصال بأسرتهومل حيصل على مصحف ومنع من الصالة بانتظام، ك. من استخدام نظارته

  .يونيو، عرض على النيابة العسكرية حملاكمته وتعرض للضرب هناك أيضاً 
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  ٧الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٣: تاريخ اإلفادة

مصوبة حنو  ، اقتحمت قوات األمن منزل املوقوف وجذبوه من فراشه والبنادق٢٠١١مارس  ١٧يف  :اإلفادة
ودفع املوقوف إىل اجلزء اخللفي من . مل ترتكب أي إساءة ألسرته. رأسه، ومل يقدموا له أي هوية أو أمر قبض

  .إحدى السيارات وأجرب على االستلقاء على األرض بينما كانت يداه مقيدتني بقيود بالستيكية

م باخليانة وتعرض لإلساءة . حينئذ اقتيد إىل مركز الشرطة حيث أزالوا قيود يديه وأعطوه عكازه وقد ا
جيري اغتصاب ابنتك من اخللف، وسنبدأ حنن يف فعل ذلك من : "اللفظية والتهديد بعبارات على النحو التايل

كما أجرب على الوقوف باخلارج يواجه الرياح لفرتات طويلة، ". أنت ابن عاهرة، وال تستحق أن تعيش"، و "األمام
وتعرض لالعتداء اللفظي . يتعرضون للسب فضال عن اإلساءة لطائفة الشيعة وكان يسمع موقوفني آخرين

وتعرض أيضا للضرب باأليدي واألحذية، وأجرب على لعق األحذية . والتحرش اجلنسي بإيالج األصبع يف الشرج
  ".أمتىن لو استطعت أن أفرغه يف رأسك"وضع رجل مسدساً يف فمه، وقال . ومسحها بوجهه

 ١٧مارس حىت  ١٧ووضع يف احلبس االنفرادي من . ن القرين وتعرض للضرب طوال الطريقمث اقتيد إىل سج
يف البداية مل يكن هناك سوى قطعة أسفنج . مل يكن هناك ضوء يف زنزانته. ثالثة أمتار× مايو يف زنزانة مساحتها مرتان 
وكانت درجة احلرارة . يف االحتجاز ومل ُيسمح له باالغتسال حىت يومه احلادي عشر. للنوم ومل يكون هناك بطاطني

وقام جمموعة من الرجال امللثمني بالبصق عليه ووصفه باخلائن وابن العاهرة،  . باردة، وكانت هناك رياح ورمال وحشرات
وأخذوا منه عكازه وجعلوه يقف على ساق . كما هددوه باالغتصاب وتعرض لتعليقات جنسية صرحية عن زوجته وابنته

وكان يتعرض للضرب باهلراوات واألحذية كل ليلة، مما جعله . وركلوه يف ساقه السليمة حىت سقط. يلةواحدة لفرتات طو 
وقد دفع بعكاز يف أعضائه اجلنسية، وسكبت املياه عليه وعلى اإلسفنج الذي كان ينام عليه . يصاب يف ضلوعه اليسرى

كان ُجيرب على ترديد النشيد الوطين كلما فُتح   ويف إحدى املرات، اضطر إىل النوم على السرياميك، كما. عدة مرات
وكان حيصل على القليل من الطعام، وبالتايل فقد أكثر من عشرة كيلوجرامات . وتوقف عن أداء الصالة. الباب الرئيسي

  .وطلب منه تقدمي االعتذار إىل امللك أمام الكامريا لكنه رفض. من وزنه

ويعاين . يجة لكدمات جراء الضرب الذي تعرض له خالل احتجازهيعاين املوقوف من أمل يف كتفه األيسر نت
وقد تدهور حال متالزمة النفق الرسغي لديه يف السجن نتيجة إلجبارهم على الوقوف . أيضًا من أمل يف ضلعه األيسر

لى الرغم ويشعر خبدر أسفل ساقه اليمىن، فضال عن آالم أسفل الظهر، ع. ويداه مقيدتني بإحكام ومرفوعتني فوق رأسه
ويشعر بقلق شديد . وقد حرم من نظارته ألكثر من شهر، مما أدى إىل تدهور بصره. من أن هذه املشاكل قد حتسنت

  .ولكن حتسنت حالته بعد وصول اللجنة. على أسرته، وال سيما ابنه، ويعاين من اضطرابات النوم

  



الحقائقتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي   
 

٥٥١
 

  ٨الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٣: ةتاريخ اإلفاد

، أثناء أقامته مع بناته، حيث جاءت الشرطة ورجال ملثمون ٢٠١١أبريل  ٨مت القبض على املوقوف يف  :اإلفادة
. ُدفع املوقوف على األرض، فتدحرج على السلم، وركل وضرب بالعصي. يرتدون مالبس مدنية إىل منزله ليال

وبعد االعتقال مباشرة، تلقى املوقوف ضربة . صهره أيضا واعتقل. وقيدت يداه خلف ظهره وكان معصوب العينني
فنقل إىل عيادة وزارة الداخلية مث إىل مستشفى قوة دفاع . قوية على خده أسفرت عن كسر فكه والطرح به أرضاً 

  .البحرين حيث أجريت له جراحة يف الفك لعالج أربعة كسور عظام يف وجهه

وكان معصوب العينني طوال الوقت . ى قوة دفاع البحرينأمضى املوقوف سبعة أيام تقريبا يف مستشف
وعندما طلب من العاملني يف املستشفى التخفيف من إحكام . ومكبل اليدين إىل السرير باستخدام قيود ضيقة

ديدات جنسية . وهدده أفراد األمن يف املستشفى باالعتداء اجلنسي واإلعدام. القيود رفضوا ذلك ووجهوا له 
وقال الطبيب للموقوف إنه يف حاجة إىل ثالثة أسابيع من الرعاية، ولكنه اقتيد إىل سجن . ابنتهختص زوجته و 

  .القرين بعد ستة أو سبعة أيام فقط

مرت  ٢×  ٢,٥ويف سجن القرين، قضى املوقوف شهرين يف احلبس االنفرادي يف زنزانة صغرية مساحتها 
كان يعصب العينني كلما ذهب إىل . كن هناك أي هواء نقيتقريبا، ومل يكن يعرف مكان وجوده أو يومه، ومل ي

وكان احلراس امللثمون . وبعد مثانية أيام من اجلراحة اليت أجريت له، كان ُيضرب بانتظام أثناء الليل. دورة املياه
كما تعرض . كما أدخلوا عصا بالقوة يف شرجه. يسبونه ويضربونه على رأسه ويديه، مما تسبب يف تورم جسده

وهلذا أضرب عن الطعام ألنه مل يستطع حتمل تلك . ، وعلى أصابع قدميه)بالفلقة(ضرب على باطن قدميه لل
وطلب منه التوقيع على ورقة تفيد أنه كان . وبعد ثالثة أيام أصبح ضعيفا لدرجة أنه ال يستطيع الوقوف. الظروف

لى تروللي، وقيد كاحليه وأحد ذراعيه إىل مث نقل إىل العيادة ووضع ع. يرفض تناول الدواء والغذاء املقدم له
وهدد باستخدام أنبوب أنفي معدي أو . الرتوللي وحقن مبحلول يف الوريد على الرغم من رفضه هذا اإلجراء

PEG )اء اإلضراب)أنبوب توضع جراحيا من خالل اجللد لتصل إىل املعدة يف اليوم التايل . ، فوافق على إ
استؤنف الضرب بعد ثالثة أيام واستأنف هو . نيب وجهه قد أصيب بالشللفحصه طبيب، وشعر بأن أحد جا

. وطلب زيارة جراح لعالج جرحه والشلل الذي أصيب به يف وجهه، واحضر اجلراح لفحصه. إضرابه عن الطعام
  .وقد نفذ املوقوف ثالثة إضرابات عن الطعام إمجاال، وكانت أطوهلا ملدة ثالثة أيام

ضرب بانتظام قبل وبعد االستجواب على يد رجال ملثمني يرتدون مالبس كان املوقوف يتعرض لل
مع أحد احلراس " طبيب شرعي"وجاء . وأصيب بالكدمات يف مجيع أحناء جسده، وكانت املمرضات يزرنه. مدنية

لطبيب، مل يكن ويف األيام الثالثة السابقة لزيارة ا. امللثمني لفحصه بعد بقائه رهن التوقيف ملدة ثالثة أسابيع تقريبا
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مايو، أجرب على  ٥أو  ٤ويف . وثق الطبيب إصابات قدميه ورسغه األمين. يتعرض للضرب أثناء االستجواب
ووضع أحد الرجال قضيبه . ويف وقت ما اقتيد إىل مكان آخر، حيث ُوضع على السرير وُهدد. االعتذار للملك

. مث فاق يف السيارة، وعاد بعد ذلك إىل زنزانتهوضرب رأسه على األرض وأغشي عليه، . يف وجهه وعلى مؤخرته
  .وجاء جراح لفحصه وكان غاضبا ألن اجلروح كانت قد أصبحت أكثر تقرحاً 

واقتيد إىل . مايو، ذهب إىل احملكمة وتعرض للسب والتحرش اجلنسي يف السيارة على الطريق ٨ويف 
وأخرب املوقوف القاضي عما ". نذ وقت طويلمل نعدم أحدا م"وقال احلارس ". لإلعدام"جانب احملكمة املخصص 

تعرض له من حترش جنسي وضرب يف السجن، فتعرض كنوع من العقاب، للكم والركل، وتُرك يف الشمس ملدة 
وحكم عليه بالسجن مدى احلياة، وعند هذه اللحظة رفع . مخس وأربعني دقيقة معصوب العينني ويداه مرفوعتني

وردا على ذلك، تعرض للضرب من احلراس، وقيدت ". من أجل حقوق اإلنسانسنواصل هذا النضال : "يده وقال
يونيو، اقتيد  ٢٢ويف . يداه وراء ظهره، وضرب أنفه على اجلدار وضرب على وجهه ومعصمه األيسر وساقه اليمىن

  .إىل غرفة الطوارئ يف قوة دفاع البحرين

ويعاين اآلن من العديد . قضاها يف االحتجاز فقد املوقوف اثين عشر كيلوجراما من وزنه خالل الفرتة اليت
أمل أسفل العمود الفقري عند اجللوس، وأمل يف الكوع األمين، وأمل رباط : من األمراض اجلسدية مبا يف ذلك

الكاحل الوحشي األمين، وأمل يف اجلانب األيسر من الوجه، وتنميل وأمل يف اللثة، وال يستطيع فتح فمه بشكل 
وال ينام إال ملدة ساعتني أو ثالث ساعات فقط يف الليلة . فزع عندما يسمع صوت البابويشعر بال. طبيعي
ا هي االستماع ألشخاص آخرين يتعرضون للتعذيب يف حني مل يكن يف وسعه . الواحدة وكانت أسوأ جتربة مر 

م، وهذا قد سبب له الشعور باخلزي   .مساعد

   ٩الحالة رقم 

  )الشرعيتم فحصه من قبل خبراء الطب (

  ٢٠١١أغسطس  ٣: تاريخ اإلفادة

على يد أفراد ملثمني من قوات األمن  ٢٠١١مارس  ٢١تقريبا يوم  ٠٢:٠٠قبض على املوقوف الساعة  :اإلفادة
يف منزل محاه، حيث كسرت قوات األمن باب معدين يف منزله وسرقت العديد من األشياء؛ فحاول املوقوف اهلرب 

عرض للضرب بعنف يف مجيع أحناء جسده، مما أدى إىل إصابته بآالم يف الساق من خالل سطح املنزل ولكنه ت
واكتشف يف وقت الحق . مث وُضع يف السيارة، حيث تعرض للضرب يف أعضائه اجلنسية. استمرت لعدة أسابيع

ا أثناء فرتة توقيفه   .وقد قُيدت يداه واقتيد إىل جهاز األمن الوطين. أن زوجته تعرضت للضرب ونزع حجا

وأبلغ الطبيب مبا يعانيه من أمراض كان من بينها . ويف جهاز األمن الوطين خضع املوقوف لفحص طيب
واستجوب املوقوف يف وقت الحق يف أوقات خمتلفة، كان . فقر الدم املنجلي وجروح ناجتة عن عمليات سابقة

عرض للتعليق والضرب باخلرطوم، وأثناء االستجواب، ت. معظمها خالل الليل، وقلما كان يستخدم دورة املياه
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وركل حراس األمن ظهره وكسروا عصعصه، مما سبب له أملا . ورُكلت قدماه وتعرض للسب والشتائم الطائفية
وأمره مسؤلو جهاز األمن الوطين بالتوقيع . مث نُقل إىل طبيب قال له إنه ينبغي أن جيري عملية جراحية. شديدا

أنا خبري، وحمتجز لدى أحد : "ح له باالتصال بأسرته والنطق جبملة واحدةوبعد بعض الوقت، مسُ . على اعرتاف
  ."أجهزة األمن

أبريل، اقتيد املوقوف إىل سجن احلوض اجلاف، حيث تعرض للضرب واللكم على الطريق، وأجرب  ٥يف 
يجري نقله ويف اليوم التايل، قيل له أنه س. على الوقوف لفرتات طويلة ومسع صوت صيب صغري يتعرض لالغتصاب

إىل اململكة العربية السعودية إال أنه اقتيد إىل سجن القرين، ووضع يف احلبس االنفرادي حيث بقي هناك ملدة ثالثة 
وكانت اجملموعة اليت عذبته . وداوم املسئولون على ضربه يوميا بأيديهم وباستخدام كابل أسود لضرب رأسه. أشهر

وصلوا يف أوقات عشوائية، وخصوصا خالل الليل، حيث وضعوا كيسا تتألف من ثالثة أو أربعة أشخاص ملثمني 
وأجرب على تقبيل ولعق . وسكبوا املاء البارد عليه، وعلى سريره. على رأسه كما كان على وشك الصعق بالكهرباء

ه وتعرض لإلساءة اللفظية والتهديد باالغتصاب كما تعرض لإلهانات الطائفية اليت وجهت إلي. أحذية مستجوبيه
وكان حيصل على رعاية طبية غري كافيه حيث ألغيت مثال جراحة كان من املقرر . وإىل الرموز الدينية الشيعية

  .إجراؤها

، بل حتسنت الظروف أكثر ٨٣٦يونيو، تغريت إدارة السجن وحتسنت الظروف حتسنا ملحوظا ١٠ويف 
التعذيب على جسده مبا يف ذلك وجود وما زال املوقوف يعاين من وجود آثار . بعد أن وجهت التهم للموقوفني

َخلع يف كتفه األيسر وجرح بالقرب من حاجبه األيسر وكسر عصعص ظهره الناتج عن شدة الركل أثناء القبض 
  .عليه

   ١٠الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٣: تاريخ اإلفادة

. واقتيد إىل احلجز، حيث ُوضع يف احلبس االنفرادي ٢٠١١مارس  ١٧ألقي القبض على املوقوف يف  :اإلفادة 
وتعرض للضرب باستمرار . ومل يسمح له باالستحمام أو بتغيري مالبسه خالل األيام األحد عشرة األوىل من توقيفه

كما تعرض للسب وسكب املاء البارد على . على رأسه وجسمه وأجرب على الوقوف ورفع ذراعيه لفرتات طويلة
واستمر هذا األمر حىت جلسة . ساء األمر بسبب اهلواء البارد املنبعث من مكيف اهلواء يف زنزانته جسده، بل

وقبل ذلك الوقت، مل يكن ُيسمح له بإجراء أي . حماكمته، حيث مل ُيسمح له باالتصال مبحاميه إال يوم اجللسة
  .اتصال بأسرته

                                                            
   .ت إدارة السجنيونيو عندما تغري  ١٠ذكر كثري من املوقوفني يف سجن القرين أن ظروف االحتجاز حتسنت حتسنا ملحوظا بعد  ٨٣٦
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ل اللجنة الدولية للصليب األمحر حتسنت األوضاع يف السجن بعد أن مارست بعض املنظمات مث
  .يونيو عندما تغريت إدارة السجن ١٠ضغوطاً على احلكومة البحرينية، كما حتسنت الظروف حتسناً ملحوظاً بعد 

  ١١الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٣: تاريخ اإلفادة

جمموعة من الرجال امللثمني منزل املوقوف، وكان  ، حاصرت٢٠١١مارس  ١٧تقريبا يوم  ٠١:٥٠يف  :اإلفادة
. برفقتهم عدد من رجال الشرطة املسلحة وأحد ضباط األمن الوطين الذي مل يكن مسلحا ويرتدي مالبس مدنية

واقتادوه إىل مكان . وقد كبلوا يدي املوقوف وعصبوا عينيه ووضعوه يف سيارة مدنية. ومل يكن معهم أمر قبض
مث اقتيد إىل سجن احلوض اجلاف وتعرض لإلساءة اللفظية يف الطريق . وفحصه أحد األطباءجمهول حيث صوروه 

  .إليه

وصل املوقوف إىل سجن احلوض اجلاف، حيث أجرب على الوقوف يف حني   ٠٥:٠٠ويف متام الساعة 
ما خارج  وقيل له إنه يف مكان. كان يتعرض للسباب كما مسع سبابا طائفيا يوجه للموقوفني من الشيعة حوله

فقال املوقوف للضباط إنه سيفعل ذلك ". وضع يديه يف يد امللك"وطلب منه نبذ آرائه السياسية، و . البحرين
مث اقتيد إىل زنزانته، وسكب املاء البارد على الوسائد والفراش . ولكن دون التخلي عن مطالب اإلصالح الدستوري

ويف وقت الحق، دخلت . املستحيل النوم يف الربد والرطوبةوالبطاطني ومت تشغيل مكيفات اهلواء، حيث كان من 
جمموعة من الرجال امللثمني زنزانته وتناوبوا صفعه ولكمه وركله، كما سبوه وأمروه بالثناء على امللك ورئيس الوزراء،  

وكان ُيضطر يف كثري من . كما أمروه بسب نفسه، وذات مرة، شعر بأن شخصا ما وضع إصبعه يف شرجه
واستمرت نفس احللقة املفرغة من التعذيب ملدة أسبوع، . ن إىل الوقوف لفرتات طويلة رافعا يديه يف اهلواءاألحيا

وخالل ذلك الوقت كانوا يضربوه مرتني أو ثالث مرات يف اليوم الواحد، غالبا باستخدام اخلرطوم، مع سكب املاء 
ينني وطلب منه أن يكتب كل ما يعرفه عن كما خضع لالستجواب وهو معصوب الع. البارد عليه، وعلى فراشه

  .فرباير ١٤حركة 

ويف اليوم الثالث عشر من اعتقاله، أراد ضباط يف النيابة العسكرية إجراء التحقيق معه دون حضور 
فعني له حمام وأدىل بأقواله وأخطر رئيس النيابة العسكري بأنه تّعرض للضرب يف اليوم السابق . حماميه لكنه رفض

بل قال له من عذبوه . ولكن الضرب استمر رغم ذلك -ئيس النيابة بأنه لن يتعرض ملزيد من الضرب فأكد له ر 
يونيو، نُقل املوقوف  ١٠ويف . يف السجن أنه سيتعرض ملزيد من الضرب إن اشتكى مرة أخرى من سوء املعاملة

  .رينمن احلبس االنفرادي إىل اجلناح حيث كان ُيسمح له باالتصال باملوقوفني اآلخ
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  ١٢رقم  الحالة

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٨: تاريخ اإلفادة

فقد كسر عدد من األفراد امللثمني باب منزله . ٢٠١١ابريل  ١ألقي القبض على املوقوف يف منزله يف  :اإلفادة
. تباء بني اجلدار وخزان مياهفشعر املوقوف باخلوف وتوجه إىل أعلى املبىن، حيث كان حياول االخ. واقتحموه

مث توجهوا . دخل الرجال شقته وبدأوا يف البحث يف متعلقاته، واعتقلوا ثالثة من أخونه الذين كانوا يف املنزل أيضا
ونزعوا ثيابه وحاول هو تغطية أعضائه التناسلية . إىل الطابق العلوي، فوجدوا املوقوف وجروه إىل الطابق السفلي

جال بقوة حول أذنيه ولكموه يف رأسه وصدره وكتفيه وبطنه بينما كان معصوب العينني ومكبل ضربه الر . وأردافه
  .اليدين، مث اقتادوه يف سيارة

اقتيد املوقوف إىل القلعة واحتجز يف منطقة القبو، حيث ُحرم من الطعام، وأجرب على الوقوف لفرتات 
وقد قيدت يداه إال لفرتات قصرية أثناء ). ةفلق(طويلة وتعرض للضرب على باطن قدميه باستخدام خرطوم 

وخالل االستجواب كان ُيصفع بقوة على أذنيه معا، مما أدى إىل إصابته . الصالة، أو عند الذهاب إىل دورة املياه
بتمزق يف األغشية الطبلية لألذن، كما تعرض للضرب يف الرأس والوجه، والركل يف ساقيه وأردافه وللصعق 

مستلقيا على بطنه ورأسه مع رفع " آلة الفلقة"ووضع أيضا على . جزاء الداخلية من فخذيهبالكهرباء على األ
  .ساقيه ألعلى ملدة ثالث أو أربع ساعات تقريبا

ونقل بعد ذلك إىل سجن القرين حيث تعرض للتعذيب املستمر، وأجربه حراس السجن على تقبيل 
كما أكثروا من إرغامه على التعري واالحنناء أمام أحد . صاقأحذيتهم، كما بصقوا يف فمه وأجربوه على ابتالع الب

وقد عقدت أوىل جلسات حماكمته بعد حوايل شهرين من االعتقال، وُمسح له . اخلراطيم مواجها منطقة الشرج
  .وبدأت ظروف احتجازه يف سجن القرين تتحسن بعد إنشاء اللجنة. باالتصال بأسرته

  ١٣الحالة رقم 

  )براء الطب الشرعيتم فحصه من قبل خ(

  ٢٠١١أغسطس  ٢: تاريخ اإلفادة

حيث دامهت قوات األمن منزله دون  ٢٠١١مارس  ١٩يوم  ١٩:٠٠ألقي القبض على املوقوف حوايل  :اإلفادة
مث استولوا على عدد من . شخصا، معظمهم ملثمني ويرتدون مالبس مدنية متنوعة ١٥فقد هامجه حنو . أمر قبض

وبعد ذلك تعرض . دينار حبريين ١٥٠٠٠ ذلك اهلواتف وأجهزة الكمبيوتر احملمولة ومبلغ األشياء من منزله مبا يف
وقد قيدت يداه . املوقوف للجر إىل أسفل، حيث رأى عشرين فردا من أفراد األمن باخلارج، ووضعوه داخل سيارة

  .وعصبت عيناه واقتيد إىل جهة جمهولة
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لى ظهره ورقبته وساقيه، كما تعرض لإلساءة اللفظية املوجهة وأثناء االحتجاز تعّرض للركل واللكم مرارا ع
مث وضع يف احلبس االنفرادي، وأجرب على الوقوف لفرتات طويلة، ومل يسمح له . حنوه وحنو أسرته ومعتقداته الدينية

رباء وقد هدد بالصعق بالكه). ثالث مرات يف اليوم الواحد(باجللوس سوى ملدة مخس دقائق أثناء وجبات الطعام 
ومسع صوت اجلهاز بالفعل، كما تعرض لإلمساك من مؤخرته أكثر من مّرة، كما مسع صرخات شقيقه يف مكان 

وبعد أربعة أو مخسة أيام تقريبا من الوقوف املستمر واحلرمان من النوم بقسوة، تورمت ساقاه وفقد . قريب
  .اإلحساس يف كال قدميه

أو ثالثة أيام تعرض خالهلا للضرب بدرجة أكرب من مث أخذ املوقوف إىل مكان آخر ملدة يومني 
ومل يكن يعرف مكان . كان معذبوه من أصل آسيوي. العدوانية، كما تعرض للركل يف الصدر والضرب خبرطوم

مث أزيلت قيود يديه وُعصابة العني ونُقل إىل زنزانة مع أربعة آخرين مل يسمح له فيها . وجوده لنحو عشرة أيام
وبعد بضعة أيام، نقل إىل إحدى العيادات معصوب العينني ومكبل اليدين، وهناك تعرض . بالتحدث معهم

وعلى الرغم من التورم واألمل اهلائل، اجرب على البقاء واقفا وكان يركل أحيانا على . للسباب والركل واللكم بعنف
ا واكره على التوقيع على. وخضع لالستجواب وقيل له إنه متهم حبيازة سالح. ساقيه ويف مرة . أوراق دون قراء

من املرات، أجرب مجيع األطباء احملتجزين على النوم على األرض، ويف اليوم التايل أجربوا على اإلدالء بأقوال كاذبة 
ويف اليوم الثامن من االحتجاز، نقل إىل مكان آخر، حيث تعرض لدرجة أقل من . على شاشة تلفزيون البحرين
  .تمرت اإلساءة اللفظيةاإلساءة اجلسدية ولكن اس

يوما يف  ٢٣أو  ٢٢وقد حرم املوقوف من النوم طوال بقائه يف احلبس االنفرادي، والذي استمر إىل 
وقد تعرض للتعذيب بشكل مستمر طوال هذه الفرتة، . اجملموع، وحرم من االتصال مبحاميه أو أحد أفراد أسرته
اميهونتيجة لذلك ما زالت هناك آثار على كتفيه، كما فق ومل يسمح له بإجراء مكاملات . د اإلحساس يف إ

واحد بعد أربعة أيام من اعتقاله، واألخرى يف : هاتفية سوى مكاملتني فقط خالل الفرتة اليت قضاها يف االحتجاز
وخالل . وقد تعرض للضرب املربح عندما طلب مقابلة حمام. أبريل، استغرقت كل منها دقيقة واحدة فقط ١٥

وقد أكره أخريا على التوقيع على . ملاضي، كان معصوب العينني وكان يهدد باستمرار بالصعق بالكهرباءاستجوابه ا
  .أوراق مل يقرأها

يونيو، كان األطباء املوقوفون مكبلوا األيدي، ومعصوبو األعني واقتيدوا إىل مكان آخر، حيث  ٦ويف 
م يف حمكمة عسكرية. تعرضوا لإلساءة   .أوىل اجللسات أول مرة يرى فيها أسرته منذ توقيفهوكانت . مث أدركوا أ
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  ١٤الحالة رقم 

 )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

 ٢٠١١أغسطس  ٢: تاريخ اإلفادة

 ٢٠١١مارس  ١٩يوم  ١٥:٣٠مت القبض على املوقوف يف مطار البحرين الدويل عند حوايل الساعة  :اإلفادة
مث . وقد قُيدت يداه وعصبت عيناه أمام أسرته. لندن مع زوجته وثالثة أطفال بينما كان حياول مغادرة البالد إىل

ووضع يف سيارة واقتيد إىل مكان . اقتيد إىل غرفة مع مخسة أو ستة آخرين وتعرض للضرب على يديه ووجهه
جمهول حيث تعرض للضرب املربح على كل جزء من جسده، مما جعله ينزف من أنفه وفمه مث أغشي عليه يف 

وعلم الحقا أن رجاال ملثمني دخلوا منزله يوم توقيفه، وهشموا األبواب . النهاية، فرّشوا عليه املاء فاستعاد وعيه
 .واألثاث واألشياء الثمينة وسرقوا شهادة ملكية أرضه

اقتيد عقب ذلك إىل مكتب تعرض فيه للضرب واالستجواب بشان أسرته، وما فعله يف جممع السلمانية 
أكره على التوقيع على اعرتاف بأنه كان زعيم اجملموعة اليت حاولت قتل . فرباير ١٤ه يف أحداث الطيب وتورط

اجلرحى يف املستشفيات، واحلصول على األدوية بصورة غري قانونية، وإسقاط الدستور، ونشر معلومات كاذبة عن 
وكان يسمح له . االتصال مبحامساعة ورفض طلبه ب ٢٤مث أجرب على الوقوف حايف القدمني ملدة . عدد الضحايا

ا ومسعه وهو  باجللوس لنحو مخس دقائق فقط خالل تناول الوجبات الثالث، ومسع شقيقه وهو يُقتاد إىل الغرفة ذا
مث وضع املوقوف يف احلبس االنفرادي ملدة سبعة أيام حرم خالهلا من النوم وأجرب على . يصرخ ويبكي أثناء الضرب
كما ُحرم من استخدام دورة املياه مما اضطره للتبول على . مكبل اليدين لفرتات طويلةالوقوف معصوب العينني و 

كما تعرض لإلساءة اللفظية، مع . وتعرض للضرب املربح على مجيع أحناء جسده، مما جعله ينزف من فمه. نفسه
 .خذ البصماتمث اقتيد اللتقاط الصور الفوتوغرافية وأ. توجيه السباب إىل أسرته ومعتقداته الدينية

امات املوجهة . يف اليوم الرابع من احتجازه اقتيد للخضوع لالستجواب ومل تتح له فرصة للرد على اال
وتركزت عمليات الضرب على اجلانب األيسر . وضربه مستجوبوه بألواح وخرطوم وألقوا باألحذية على جسده. له

كما قام ). وقت الحق يف مستشفى قوة دفاع البحرينعوجل منه يف (من رأسه، مما أدى إىل إصابته بدوار وطنني 
. وهددوا باالعتداء جنسيا على زوجته وابنته إذا مل يرد على أسئلتهم باإلجياب. مستجوبوه بسبه وسب طائفته

كما ُعرضت عليه مفاتيح . واستمر ذلك بني ست ومثان ساعات، وأخريا اضطرت إىل توقيع اعرتاف مل يقرأه
ا قد أخذتالسيارات اخلمس اليت  . متتلكها أسرته، وقيل له إ

ساعة  ٢٤يف اليوم الثامن من احتجازه، اقتيد مع شقيقه إىل جهة جمهولة حيث اضطر إىل الوقوف ملدة 
وذات مرة، أغشي عليه بسبب اآلالم . معصوب العينني ومكبل اليدين يف حني تعرض للضرب واإلهانة باستمرار

وتعرض للركل مرة أخرى حىت فاق من غيبوبته، وأجرب بعد ذلك على مواصلة اليت عاين منها من جراء الضرب، 
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وعلى الرغم من أن املوقوف طلب التشاور مع حماميه ومكاملة أسرته عرب اهلاتف، فقد ُحرم من هذين . الوقوف
 .احلقني

ج عنه يف يومه العشرين من االعتقال، استجوب أحد ضابط جهاز األمن الوطين املوقوف ووعده باإلفرا 
وطلب منه غناء النشيد الوطين، وبعد أكثر من مثان ساعات من الوقوف، أكره على التوقيع . طاملا تعاون معه

يف تلك الليلة، تعرض للركل بعنف مما تسبب يف . على أوراق االعرتاف وتعرض للضرب يف وجهه بعد كل توقيع
  .يصيح من شدة األمل غري أن الضرب مل يتوقف وكان. فقد اإلحساس يف اجلانب األيسر من ردفيه وساقه اليسرى

ولدى وصوله،  . مث نقل املوقوف بعد ذلك إىل املركز الصحي بوزارة الداخلية وتعرض للضرب يف الطريق
مث ألقي به على األرض وُجرَّ إىل . كان وجهة مضمدا بالكامل ومل يبق منه سوى ثقب لفمه ليتنفس من خالله

احلمام إلعطاء عينة من البول، ولكن قبل االنتهاء من التبول هوجم بأدوات حادة مث اقتيد إىل . غرفة األشعة
وعندما مت أدراك خطورة . أعطيت له حقنة فولتارين واقتيد بعد ذلك إىل منطقة توقيفه. ووجهت له السباب

 ).املبىن املؤقت(إصاباته، أًرسل إىل سجن احلوض اجلاف 

وبعد وصوله . من التوقيف، مل يكن املوقوف يعرف مكان وجوده وخالل األيام اإلحدى والعشرين األوىل
. يف سجن احلوض اجلاف، ظل معصوب العينني ومكبل اليدين وراء ظهره، واضطر للوقوف ملدة ثالثة أيام

ثانية بعد  ١٥ومل يكن يسمح له باستخدام دورة املياه إال ملدة . وتعرض للتعذيب كل ساعة، وحلقت رأسه
بقي يكابد هذا األمل الشنيع الناتج عن إصاباته حىت إحدى الليايل اليت رآه فيها مسؤول رفيع و . وجبات الطعام

فأرسله املسؤول إلجراء فحص طيب وأفادت الفحوص أنه يف حاجة . املستوى، حيث سأل عن إصابة ظهره
وبعد . اليسرى واألرداف وحتسنت حالة املوقوف لكن استمر األمل املزمن واخلدر يف القدم. للعالج الطيب والطبيعي

مايو،  ٣١ويف . عدة أيام، اقتيد إىل مركز استجواب وزارة الداخلية وأجرب على تسجيل شريط فيديو يتضمن اعرتافا
 .دقيقة يوميا ١٥ومل ُيسمح له مبغادرة غرفته إال ملدة . نقل إىل زنزانة أصغر يف السجن

مث وضع يف . جمهولة، وتعرض للضرب طوال الرحلةيونيو، اقتيد املوقوف يف سيارة إىل جهة  ٦ويف يوم 
استمرت اجللسة ملدة مخس دقائق فقط، . الشمس احلارقة ملدة ساعة ووجد نفسه فجأة يدخل حمكمة عسكرية

كانت جلسة احملكمة هي املرة األوىل خالل ثالثة أشهر اليت يرى فيها . وبعد ذلك اقتيد إىل مكان االحتجاز
ر األويل من اعتقاله، ُمسح له بإجراء مكاملة ملدة دقيقتني مع أسرته والتوجه إىل طبيب وبعد األربعة أشه. زوجته

مث ُمسح له يف وقت الحق بالقيام . فُوصفت له عقاقري مضادة لالكتئاب. نفسي لعالج االكتئاب الذي أصابه
دقائق مرة واحدة يف األسبوع  دقيقة مرة واحدة يف األسبوع وإجراء مكاملة هاتفية ملدة مخس ٢٠بزيارة عائلية ملدة 

 .وحضر املوقوف مخس جلسات حمكمة إمجاال، وُمسح له باستشارة حمام مرة واحدة فقط ملدة مخس دقائق. أيضاً 
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 ١٥الحالة رقم 

 )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

 ٢٠١١أغسطس  ٢: تاريخ اإلفادة

ما يقرب من ثالثني إىل أربعني فردا من اجليش  ، وصل٢٠١١أبريل  ٤يوم  ٠١:٠٠يف متام الساعة : اإلفادة 
ودخل بعضهم منزله وأخذوا أجهزة كمبيوتر مكتبية وحممولة، كما أخذوا سيارته . والشرطة خارج منزل املوقوف

 .أبريل ١١واقتادته قوات األمن إىل إدارة البحث اجلنائي حيث مكث حىت . وغريها من املتعلقات

وتعرض للضرب باستمرار ومل يكن . ل األحد عشر يوما األوىل من توقيفهومل ُيسمح له باالستحمام خال
مث عاد . وذات مره، نقل إىل عيادة طبية، معصوب العينني ومكبل اليدين. يسمح له باالتصال مبحام أو بأسرته

م باالتصال بالسفري اإليراين والسعي إىل. بعد ذلك إىل إدارة البحث اجلنائي حيث خضع لالستجواب  وا
 .اإلطاحة باحلكومة، ويف عدة مرات، أجرب على التوقيع على أوراق خالل التحقيق

يف سجن احلوض اجلاف، حيث اقتيد إىل مكان ما  ٦مث اقتيد املوقوف مع موقوفني آخرين ملبىن رقم 
عتداء وهناك تعرض لال. مث إىل العيادة لفحص ما به من آثار) رمبا جهاز األمن الوطين يف القلعة(حتت األرض 

وتعرض . واستمر هذا احلال ملدة يومني لكنه مل يوقع على أي أوراق أخرى. اجلسدي والتهديد باالعتداء اجلنسي
 ١٨أو  ١٧ويف . وشكا أيضا من وقوع حوادث اعتداء جنسي. للضرب من عدد من األفراد باستخدام اخلرطوم

. رى تصويره بكامريات الفوتوغرافيا والفيديوأبريل، عاد إىل احلوض اجلاف حيث اسُتجوب مع موقوفني آخرين وج
امات املوجهة ضده وكانت أول . مث اقتيد إىل التحقيق مع أفراد عسكريني يف مبىن غري معروف حيث تكررت اال

 .أغسطس ١مكاملة هاتفية جيريها مع أسرته يف 

 ١٦الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

 ٢٠١١أغسطس  ٢٧: تاريخ اإلفادة

، وسلمته إىل ٢٠١١مارس  ١٧قبضت قوات اجليش على املوقوف يف جممع السلمانية الطيب يوم  :اإلفادة
وصودرت بطاقة هويته وجواز سفره وحافظة نقوده ونظارته . أشخاص يرتدون املالبس املدنية كانوا برفقة الشرطة

مارس،  ١٨ويف . حيث بدأ الضرب فىومفاتيحه، ووضع يف احلبس االنفرادي يف مكان ما بالقرب من املستش
ومكث . تعرض لالستجواب والضرب يف ما يعتقد أنه قاعدة جوية عسكرية على يد رجال يرتدون الزي العسكري

  . يف هذا املكان حوايل عشرة أيام دون االتصال مبحام أو بأسرته
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ى استجوابه ملدة شهرين وتناوب عسكريون مقنعون عل. مث اقتيد بعد ذلك إىل زنزانة انفرادية يف السجن
ويف جلسة . وخالل إحدى جلسات االستجواب، استخدمت الكالب. ونصف تعّرض خالهلا لإلساءة البدنية

ديده وإهانة كرامته حىت وقع على اعرتاف جبرائم مل يرتكبها   . أخرى، بدأ أحد األفراد يف 

اية مارس، اقتيد إىل إدارة املباحث اجلنائية وبقي هناك مل دة أسبوعني تقريبا، حيث تعرض ويف 
للتعذيب، ومل يكن ُيسمح له باجللوس إال لفرتات قصرية، كما ُحرم من النوم وهدد باالعتداء اجلنسي وكان 

وقد جرى التحقيق معه أربع . املسؤولون يف كثري من األحيان يضعون أيديهم على مناطق حساسة من جسده
كما هددوه بالتعذيب حىت اعرتف مبا ادعوه من أنه كان على . منهامرات وأجرب على التوقيع على أوراق يف كل 

وخالل تلك اجللسات، كان يتعرض للضرب مرارًا وتكراًرا . اتصال مع السلطات اإليرانية، ودعا لإلطاحة باحلكومة
  . باستخدام خرطوم

كما . حماميه أبريل، اقتيد إىل سجن احلوض اجلاف حيث استمر حرمانه من االتصال بأسرته أو ١٣ويف 
ذكر أنه اقتيد ومعه ثالثة أطباء إىل مكان ما حتت األرض يف وسط البحرين، قبل نقله إلجراء فحوص طبية، 

م بإيران وعرضت عليهم صورا . وظلوا يف هذا املكان ملدة ثالثة أيام وليلتني واسُتجوب األطباء بشأن عالقا
  . مرت كل جلسة استجواب ملدة ساعةواست. فوتوغرافية ألشخاص ادعوا أن هلم صلة بإيران

يونيو، حيث كان هذا املكان هو أول مكان يرى فيه  ٦وعقدت أوىل جلسات حماكمة األطباء يوم 
ومنذ ذلك احلني يُعاجل هذا . وتعرض األطباء لإلساءة البدنية واللفظية يف طريقهم إىل احملكمة. حماميه وأسرته

 .ه من اكتئاب شديد وتدهور يف حالته الصحيةاملوقوف لدى طبيب نفسي من جراء ما أصاب

 ١٧الحالة رقم 

 )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

 ٢٠١١أغسطس  ٢١: تاريخ اإلفادة

رجال ملثما ومسلحا القبض على املوقوف، ومل يكن معهم أمر  ٣٠حوايل  ألقى ٢٠١١مارس  ٢٠يف : اإلفادة
مث اقتيد إىل مكان . حشية ووضعوه يف سيارة تعرض فيها للتهديدقاموا بتعصيب عينيه وكبلوا يديه بطريقة و . قبض

وأبلغ احملققني أنه يعاين من أمراض معينة، مبا يف ذلك الصداع . جمهول حيث اضطر للوقوف ملدة مثان ساعات
ويف ذلك اليوم خضع لالستجواب . النصفي وفقر الدم املنجلي، ولكن هذا مل يرتتب عليه أي فرق يف معاملته

 .٠٢:٠٠الساعة حىت 

وكانت أسرته ال تعرف شيئا عن . ُمسح له باالتصال بأسرته للمرة األوىل بعد عشرة أيام من التوقيف
وخضع بعد ذلك للتحقيق اجلنائي حيث تعرض يف تلك األثناء للضرب . مصريه قبل هذه املكاملة اهلاتفية

 . باللكمات والكابالت على ظهره ومفاصله كتفيه وأسفل كليتيه
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وخالل . قل املوقوف إىل سجن احلوض اجلاف حيث وضع يف احلبس االنفرادي ملدة أسبوع واحدون
مل حيضر احملامون أثناء استجوابه، ومل يسمح له بالرد . هذه الفرتة، كبلت يداه وأجرب على الوقوف لفرتات طويلة

مث نقل إىل . سيتعرضان لالغتصاب وكان يتعرض لإلهانة بانتظام وأبلغ أن زوجته وابنه. على التهم املوجهة إليه
 .ومل يتلق أي رعاية طبية ملا به من أمراض منذ توقيفه. مركز استجواب خاص حيث تتعرض للجلد بشدة

 ١٨الحالة رقم 

 )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

 ٢٠١١أغسطس  ٢٨: تاريخ اإلفادة

، يف منزل صديق له يف جزيرة ٢٠١١مارس  ٢٣يوم  ٠٢:٠٠ألقي القبض على املوقوف حوايل الساعة  :اإلفادة
كانوا مجيعا . من ضباط الشرطة، فضال عن عدد من الرجال يرتدون مالبس مدنية ٣٠كان هناك حوايل . سرتة

وأمروا السكان مبواجهة اجلدران وعصبوا أعينهم . حيث دخلوا البيت وبدأوا يف إتالف املمتلكات. ملثمني
م، مث جعلوهم م خبرطوم مبالبسهم اخلاصة  م، ويرفعون أقدامهم، وبدأوا يف ضر كما أهانوا . يستلقون على بطو

 .، وهددوا باغتصاب والدته"ابن العاهرة"والدي املوقوف، وسبوه بـ

كان معصوب العينني ومكبل اليدين خالل . احتجز املوقوف يف البداية ملدة ثالثة عشر يوما يف القلعة
وبعد ذلك قيدت يداه . تقييدا شديدا يف وضع مؤمل وراء ظهره خالل أول يومنيوظلت يداه مقيدتني . هذه الفرتة
ومل تكن هناك مراتب فاضطروا إىل النوم . واحتجز املوقوف يف زنزانة صغرية مع ثالثة موقوفني آخرين. من األمام

يف اليوم ومل ُيكن يسمح هلم بالصالة واقتصر استخدامهم للمرحاض على مرتني فقط . على األرض مباشرا
ومل ُيسمح للموقوف باالستحمام، وأجرب على . الواحد، ولعدة دقائق فقط، مما اضطرهم للتبول على األرض

ويف عدة مرات، كان املاء البارد . ساعة حىت أغشي عليه ٢٤الوقوف لفرتات طويلة، وكانت املرة األوىل ملدة 
وكان يستجوب حوايل ثالث مرات يف اليوم . واءيسكب على املوقوف وكان يؤمر بالوقوف أمام جهاز تكييف اهل

لقد سبوين، وكانوا "وقال املوقوف . الواحد، وكان يتعرض لإلساءة اللفظية والبدنية خالل هذه االستجوابات
وتعرضُت للصعق بالكهرباء جبهاز صغري خلف . خيلعون أزرار سروايل ويأمروين بالقفز كاألرنب حىت يسقط سروايل

ما تعرض املوقوف للضرب باخلرطوم مرارًا وتكراراً، وكان جيرد من مالبسه ويعلق بطريقة تشبه ك." ركبيت ومرفقي
كان يسمع صراخ . وذات مرة رُبط سلك حول قضيبه وُسحب. وقد أدخلوا خرطوما يف مؤخرته مرتني. األرجوحة

املوقوفني اآلخرين باالتصال وخالل هذه الفرتة، مل ُيسمح له و . موقوفني آخرين، وهو األمر الذي منعه من النوم
 .بأسرهم، وكان هذا مصدرا للضغط اهلائل عليهم حيث إن أسرهم مل تكن تعرف شيئا عنهم

بعد ذلك نقل املوقوفون إىل سجن احلوض اجلاف حيث تعرضوا لصور من سوء املعاملة ال ختتلف عما 
مل يكن هناك . يف بعض األحيان قبل؛ فقد احتجز يف زنزانة مع مخسة أشخاص بل كان يصل عددهم إىل عشرة

وعندما كان املوقوفون يذهبون إىل دورة املياه، كانوا خيفضون رؤوسهم ويركضون، وكان ال . مرحاض يف الزنزانة
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. وخالل عدة شهور، مل ُيسمح له باالستحمام سوى مرتني يف األسبوع. ُيسمح هلم باستخدامه إال لدقيقة واحدة
يف احلوض اجلاف وكان مستوى النظافة أفضل بصفة عامة من مركز التوقيف  كانت هناك مراتب يف الزنازين

وبعد ثالثة أشهر، ُمسح للعائالت بالزيارة ولكن لبضع . السابق، وكان يقدم للموقوفني غذاء كاف بصفة عامة
 .ومع ذلك، كان املوقوف يتعرض للضرب يف كثري من األحيان بعد الزيارات العائلية. دقائق ال غري

ُيسمح للموقوف بالذهاب إىل املستشفى بل ذهب إىل احملكمة للمرة األوىل منذ اعتقاله قبل مخسة  ومل
كما تعرض . وأجرب على التوقيع على اعرتاف بارتكاب جرائم منها مهامجة ضابط. أيام فقط من هذه املقابلة

ومات خاطئة كي يتوقفوا للضرب أيضا إلجباره على تقدمي معلومات عن أشخاص آخرين، وأعطى احملققني معل
 .يوليو ١٥غري أن الظروف واملعاملة حتسنت عموما بعد . عن ضربه

  ١٩الحالة رقم 

 )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

 ٢٠١١أغسطس  ٢: تاريخ اإلفادة

ب منزله وسرقت أشياًء منه أثناء عملية القبض. ٢٠١١أبريل  ١٩ألقي القبض على املوقوف يف : اإلفادة  وقد 
وكانت التعدي بالضرب يشمل اللكمات والركل على اجلزء . وتعرض بعض أفراد أسرته للضرب والسب. عليه

وبعد القبض عليه، أجربته قوات األمن على خلع . اخللفي من اجلسم، والضرب باخلرطوم على األذنني واليدين
 .مالبسه ودفعت خبرطوم يف شرجه حىت اعرتف ووقع على اعرتافه

وخالل األيام الثالثة . قوف إىل مركز شرطة أسري حيث تعرض للضرب والتعذيب والتعليقواقتيد املو 
ووضع يف زنزانة مع اثنني وثالثني . األوىل، ُجرد من مالبسه واعتدي عليه جنسيا، فضال عن حرمانه من النوم

وخضع . ل باكستاينوكان يتعرض للضرب واإلهانة بانتظام على يد حراس السجن، ومجيعهم من أص. موقوفا آخرا
 .لالستجواب عدة مرات، كما تعرض للضرب واالعتداء اللفظي يف احملكمة العسكرية

منذ القبض عليه، مل ُيسمح له باالتصال بأسرته بصورة كافية، أو االتصال مبحاميه أو احلصول على 
يعرفوا مكان وجوده خالل  وكانت أوىل مكاملاته ألسرته بعد شهرين ونصف من التوقيف، حيث مل. الرعاية الطبية
 .وقد أصيب خبلع يف الكتف وبكسر يف قدمه اليمىن. تلك الفرتة

 ٢٠الحالة رقم 

 )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

 ٢٠١١أغسطس  ٩: تاريخ اإلفادة

، ألقي القبض على املوقوف يف منزله بطريقة عنيفة، حيث ُكسر باب منزله ٢٠١١أبريل  ٧يف يوم  :اإلفادة
واقتيد إىل إدارة البحث اجلنائي حيث استجوب على يد ضباط الشرطة، مث اقتيد إىل مركز . صنوع من األملونيومامل
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مث اقتيد بعد ذلك إىل سجن احلوض اجلاف حيث مت تصويره . شرطة أسري حيث تعرض للتعذيب العنيف
هانات موجهة إىل طائفته وطقوسه وطوال هذه العملية، تعرض إل. بالفيديو وأمر باالعرتاف بارتكاب جرائم معينة

م بقطع لسان أحد املهاجرين اآلسيويني. الدينية  .وا

 ٢١الحالة رقم 

 )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

 ٢٠١١أغسطس  ٧: تاريخ اإلفادة

، حاصرت جمموعة من الرجال امللثمني منزل عم املوقوف ٢٠١١أبريل  ٦من يوم  ١:٠٠يف حوايل  :اإلفادة
فألقاه الرجال . الباب األمامي، فسمع صوت الرجال الذين يدخلون البيت وحاول اهلرب عرب السطح وكسروا

فأصيب يف الكتف، واستمر شعوره باألمل خالل األشهر . امللثمون على األرض وركلوه يف أجزاء خمتلفة من جسمه
 .كما ألقي القبض على عمه. الثالثة التالية

واقتيد إىل مركز االستجواب حيث تعرض للضرب املربح واجللد ملدة وبعد القبض عليه، عصبت عيناه 
ويف اليوم الثاين من القبض عليه، قيدت يداه وُعلق يف إحدى الغرف وتعرض للضرب خبرطوم على . أربعة أيام

 ويف اليوم. كانت آثار اإلصابات والكدمات الناجتة عن الضرب واضحة ملدة ثالثة أشهر بعد القبض عليه. رجليه
الرابع، نقل إىل مستشفى قوة دفاع البحرين ونقل يف وقت الحق إىل سجن القرين حيث تعرض مرارًا للسب 

 .والضرب

 ٢٢الحالة رقم 

 )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

 ٢٠١١أغسطس  ٣: تاريخ اإلفادة

 الذين كسروا ثالثة أبواب يف ألقي القبض على املوقوف ليًال يف منزل والده على يد قوات األمن امللثمني :اإلفادة
رقبته، مما جعله يفقد أنفاسه لبعض الوقت، وألقوا  علىوبعد التحقق من هوية املوقوف، ضربته قوات األمن . املنزل

وضع املوقوف يف سيارة، واقتيد . كما كسروا الصور العائلية ودخلوا غرفة نوم شقيقته وأرهبوا أسرته. به على بطنه
وتعرض هو وطائفته للسباب بشكل مستمر يف الطريق، وقيل له إن الشيعة . وزارة الداخليةإىل مركز استجواب 

 .اخلونة سريسلون إىل العراق وإيران

يف مركز االستجواب، أجرب املوقوف على الوقوف باخلارج وعندما اشتكى من الشعور باإلغماء وُضعت 
ونُزعت مالبسه وتعرض . ة وطلب منه االستمرار واقفابعد بعض الوقت، اقتيد إىل زنزان. رأسه يف حاوية القمامة

ويف اليوم السادس، اقتيد إىل . وأمضى املوقوف ستة أيام يف املركز، تعرض خالهلا للضرب مرارا. للضرب خبرطوم
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وبعد ثالث . سجن القرين، مث إىل موقع خمتلف حيث ّصِور له شريط فيديو يتضمن اعرتافا انتزع منه باإلكراه
 .الوقوف ُمسح له باجللوس وتناول الطعام، ولكن مل ُيسمح له بالصالةساعات من 

صباحا جاء رجل وسأل املوقوف عما إذا كان قد ذهب إىل دوار جملس  ١٠:٠٠ويف حوايل الساعة 
وسأل . ، فأجاب بالنفي)الزواج املؤقت(مث سأله عما إذا كان ميارس املتعة . التعاون فرد عليه املوقوف باإلجياب

م املوقوف بالتحريض. ق عما كان إذا زواج املتعة قد مورس يف دوار جملس التعاوناحملق مث أجرى . وبعد ذلك ا
معي شخص حسن : "مكاملة هاتفية من مكتبه، وّشَغل خاصية مكرب الصوت، وقال للشخص الذي حيدثه هاتفيا

ولكن املوقوف فسر ذلك بأنه ". توا أنا مشغول اآلن، ولكن سأمر عليك: "فرد اآلخر قائالً " املظهر، هل تريده؟
مث ضرب احملقق املوقوف بشراسة ملدة ساعة على أجزاء خمتلفة من جسمه باستخدام خرطوم، مما . دعوة الغتصابه

 ١١:٣٠وعاد املوقوف إىل نفس الغرفة حيث أرغم على أن يظل واقفا من الساعة . تسبب يف إصابته بكدمات
بعد ذلك، استجوب مرة أخرى وطلب منه االعرتاف لكنه أصر على . ، ومل ُيسمح له بالصالة١٦:٠٠حىت 
وأجرب على االستلقاء على بطنه بينما ُتضرب قدماه . مث تعرض للضرب بشكل مستمر ملدة نصف ساعة. براءته

ولكنه اعرتف بعد نصف ساعة من الضرب املربح، وبعد أن هددوه باالعتداء . خبرطوم كانت به قطعة خشبية
وسئل أيضا عما إذا كان لديه إخوة أو أخوات، وعندما رد باإلجياب، هددوا . صعق بالكهرباءاجلنسي وال
م مث اقتيد إىل مسؤول آخر أمر بنزع . مث حترشوا به جنسيا وأجربوه على ترديد اعرتاف يقوله احملقق. باغتصا

د عدة أيام اضطر إىل تسجيل وأجرب املوقوف على التوقيع على ثالثة اعرتافات، وبع. الُعصابة من على عينيه
 .شريط فيديو باعرتافاته للبث احلي

يونيو جمموعة من الرجال امللثمني يرتدون  ٩ونقل بعد ذلك إىل سجن القرين، اليت كانت تديره حىت 
وخالل تلك الفرتة، أجرب املوقوف على . مالبس مدنية وأشخاص يرتدون الزي العسكري من أصل باكستاين

يلة، ومل يكن يستخدم دورة املياه إال قليال، وكان يتعرض للضرب بانتظام حىت ثالث مرات يف الوقوف لفرتات طو 
 .ويف يوم جلسة حماكمته، عصبت عيناه يف طريقه إىل قاعة احملكمة. اليوم الواحد

 ٢٣الحالة رقم

 )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

 ٢٠١١أغسطس  ٢٨: تاريخ اإلفادة

، حيث كسروا الباب ٢٠١١فرباير  ٢٣يوم  ٠٢:٠٠األمن منزل املوقوف حوايل الساعة  اقتحمت قوات :اإلفادة
فاستيقظ املوقوف واجته إىل باب غرفة نومه حيث . ومل يكن معهم أمر قبض. اخلارجي وروعوا زوجته وأطفاله

م فتشوا واكتشف يف وقت الحق . ومل يسمحوا له بارتداء مالبسه. أمسكت به قوات األمن وجرته إىل أسفل أ
كان معصوب العينني ومكبل اليدين حني وضع يف . منزله واستولوا على أجهزة الكمبيوتر وثالثة هواتف نقالة

. سيارة جيب، حيث بدأت قوات األمن يف ركله يف مجيع أحناء جسمه، ما عدا رأسه، كما وجهوا له السباب
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ال طوال الرحلة، وهددوه مبزيد من التعذيب إن واستمر هذا احل. ومزقوا قميصه الداخلي وشدوا شعره وحلمتيه
 .أخرب أحدا عن ذلك

اقتيد املوقوف إىل مركز استجواب يعتقد أنه بوزارة الداخلية حيث خضع للفحص الطيب أوًال مث أجرب بعد 
. ذلك على الوقوف لفرتات طويلة، وصلت أحيانا إىل عشر ساعات، مما سبب له أملا شديدا يف ظهره وساقيه

وكان يتعرض للضرب بانتظام يف مجيع أحناء . سمح له باجللوس لبضع دقائق مث جيرب على الوقوف مرة أخرىوكان ي
وأثناء االستجواب، كان يستلقي على بطنه بينما يضربه . جسده، أحيانا باأليدي وأحيانا بأنبوب من البالستيك

م مبحاولة و . ، مما كان يدفعه إىل التقيؤ)بالفلقة(احملققون على باطن قدميه  نظرا لعضويته يف مجعية الوفاق، ا
احلرمان من النوم، والصعق : وتعرض ملختلف أشكال سوء املعاملة، مبا يف ذلك ما يلي. اإلطاحة باحلكومة

قد يكون هذا ما (بالكهرباء، وإجباره على رفع يديه باستخدام جهاز التعليق مما كان يشعره بإمكانية كسر عنقه 
، وتعصيب عينيه لفرتات طويلة، وتكبيل يديه طوال فرتة توقيفه يف )‘strappado’ق اخللفي يطلق عليه التعلي
 .وزارة الداخلية

 ٢٤الحالة رقم 

 )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

 ٢٠١١أغسطس  ٢٨: تاريخ اإلفادة

يف سيارته حوايل  يف سرتة بينما كان يغادر منزل عمه ٢٠١١مارس  ١٥ألقي القبض على املوقوف يف  :الشهادة
كانت هناك قوات أمن يف الشارع املقابل تستخدم الغاز املسيل للدموع وتطلق النار على . ١٤:٠٠الساعة 

فأصيب املوقوف يف ساقه . وكان أفراد ملثمون يساعدون ضباط الشرطة. املتظاهرين بالذخرية احلية والشوزن
 .اليسرى وفقد وعيه

ناك تعرض للضرب على ساقه اجملروحة وتعرض إلساءات لفظية وه. مث أفاق يف املستشفى العسكري
. موجهة إليه وإىل طائفة والدته، حيث كانوا ينعتونه على وجه اخلصوص بابن املتعة، وأحد أتباع طائفة الشيطان

 .ومل يكن يسمح له باستخدام دورة املياه، وتركوه عاريا ولكن مل يكن معصوب العينني

واحتجز يف احلبس االنفرادي وحرم . ركز شرطة مدينة عيسى عاريا كما ولدته أمهويف املساء، اقتيد إىل م
مث جاءت جمموعة من امللثمني وضربوه على ساقه اجملروحة وضربوا رأسه باحلائط . من الطعام واملاء ملدة ثالثة أيام

الطابق الثاين حيث  وبعد نصف ساعة، جاءت الشرطة واقتادته إىل. وضربوه على صدره وعلى أذنيه وفوق عينيه
فسأل عن حمتويات األوراق، فرد احملققون بغضب . التقى مع اثنني من احملققني الذين طلبوا منه التوقيع على أوراق

فنفى أي تورط يف املظاهرات لكنهم قالوا له أنه كذاب وأصروا على التوقيع . قائلني أنه متهم بالشروع يف القتل
 ).بسبب إصابة يف ساقه(مث بصقوا عليه بينما كان يزحف إىل الطابق األول  فوقع على األوراق. على األوراق
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يف البداية، مل تكن تعرف أسرته مكان . احتجز املوقوف ملدة مخس وثالثني يوما يف مدينة عيسى
وبعد . وقد ترك عاريا لبعض الوقت وعاىن من مشاهدة موقوفني آخرين يتعرضون للضرب والسباب يوميا. وجوده
ونقل مرتني لتلقي العالج يف املستشفى . من الوقت، ُمسح له باالتصال بأسرته حيث أحضروا له مالبسفرتة 

ويف مرة ثالثة، رفض العودة إىل . حيث تعرض للضرب والسباب وُصوب مسدسا إىل رأسه وهدد بالقتل
يف وقت الحق على  مث عرض. املستشفى، لذلك أحضرت الشرطة ممرضة ملدينة عيسى للغيار على ساقه اجملروحة

اثنني من وكالء النيابة العسكرية الذين أجربوه على التوقيع على إقرار بأنه مل يتعّرض ألي شكل من أشكال 
 .التعذيب أو املعاملة الالإنسانية

الوقوف لفرتات : مث اقتيد املوقوف إىل سجن القرين حيث كابد خمتلف أشكال سوء املعاملة، مبا يف ذلك
والضرب على أذنيه وظهره، والضرب باستخدام اخلرطوم، وقلة استخدام دورة املياه، وسوء الطعام،  طويلة، والركل،

واحتجز يف سجن القرين ملدة شهر ونصف مث ُعرض على حمكمة السالمة الوطنية، اليت . وَتعّفن الوسائد واألغطية
 .حكمت عليه بالسجن ملدة سبع سنوات

 ٢٥الحالة رقم 

 )اء الطب الشرعيتم فحصه من قبل خبر (

 ٢٠١١أغسطس  ٧: تاريخ اإلفادة

، شارك املوقوف يف مظاهرة سلمية يف قرية سرتة عندما ألقي أشخاص يرتدون ٢٠١١مارس  ١٠يف : اإلفادة
م ضباط شرطة . مالبس مدنية القبض عليه م من البلطجية ولكنه اكتشف الحقا أ ظن الشاهد يف البداية أ

خذوه إىل منطقة مفتوحة بالقرب من قريته، حيث رأى ثالثني فردا من شرطة مكافحة فقد أ. يرتدون مالبس مدنية
وبدأوا يف ضربه وتعذيبه واالعتداء عليه جنسيا، كما هددوا بقتله، وضربوه على مجيع . الشغب يف سيارات الشرطة

ن السباب له وطوال الضرب، كانوا يوجهو . أحناء جسمه ببنادقهم حىت بدت العظام يف معصمه، وكسر أنفه
مث أغشي عليه، ونقل إىل مستشفى قوة دفاع البحرين حيث بقي ملدة يوم واحد، كما تعرض للتعذيب . ولطائفته

 .اجلسدي والسباب يف املستشفى

وخالل األيام اخلمسة . مث نقل بعد ذلك إىل مركز شرطة مدينة عيسى حيث تعرض للتعذيب يوميا
وكان يتعرض للتعذيب أثناء جلوسه على الكرسي، . نع من أي طعام أو ماءاألوىل من اعتقاله، ربط إىل كرسي ومُ 

واعتاد معذبوه توجيه السباب له . وأغشي عليه عدة مرات نتيجة التعذيب. وأجرب على التوقيع على اعرتاف
 .هوُحرم من أي زيارات أو اتصاالت هاتفية مع أسرت. ولطائفته، وأجربوه على الثناء على القيادة البحرينية

وفقد عينه اليسرى وتعرض لكسر يف الفك وكسر يف ساقه اليسرى . ٢٠١١مايو  ٣١وأطلق سراحه يف 
 .نتيجة هلذه األحداث، وال يزال يعاين من متاعب يف حتريك يديه وقدميه
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 ٢٦الحالة رقم 

 )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

 ٢٠١١أغسطس  ٢٥: تاريخ اإلفادة

 ١٨ظهرا يوم  ١٢:٠٠يرتدون مالبس مدنية عادية القبض على املوقوف حوايل الساعة قوات أمن  ألقت :اإلفادة
واقتيد إىل مركز شرطة الرفاع حيث ضربه مخسة من ضباط شرطة مكافحة الشغب خبرطوم على . ٢٠١١أبريل 

من الضباط  مث اقتيد إىل غرفة النيابة العسكرية حيث ناظر النائب العام جراحه وطلب. يديه وظهره ملدة ساعتني
مث اقتيد املوقوف إىل زنزانة أخرى حيث تعرض للضرب على فخذيه وإىل السباب كما قالوا . التوقف عن ضربه

م سيغتصبون شقيقته ال بالضرب على يديه . أ ويف صباح اليوم الثاين، اقرتب منه حبريين حيمل خرطوما أسودا وا
البحريين باخلرطوم وضربه يف وجهه، مما أدى إىل كسر ثالثة  واستمر سوريان يف ضربه على جسده، مث عاد. وقدميه

وعلى الرغم . كما تعرض الشاهد للصعق بالكهرباء ولكن ليس من الواضح من الذي فعل به ذلك. من أسنانه
 .وأمر بالتبول يف جرة لكنه مل يستطع ذلك. من أن املوقوف كان يتقيأ، استمر الضرب

وأجريت له أشعة على . ية معصوب العينني وتعرض للضرب يف الطريقمث نقل إىل مستشفى وزارة الداخل
وخضع لالستجواب يف . جسمه ونقل بعد ذلك إىل مستشفى قوة دفاع البحرين حيث علق له حملول ملحي

موه باملشاركة يف زواج املتعة واملشاركة يف االحتجاجات يف الدوار كما طلبوا منه . املستشفى، على يد أشخاص ا
أما يف مستشفى قوة دفاع البحرين، فوضعوه على جهاز غسيل الكلي، . ت عن شقيقاته وضربوه خبرطوممعلوما

وبعد ثالثة أيام اقتيد إىل سجن احلوض . وبعد أربعة أيام اقتيد إىل مركز شرطة الرفاع، وعندها توقف التعذيب
حالته الصحية تسوء، كان ينقل إىل وكانت . اجلاف ملدة شهرين ونصف، مث أعيد إىل مركز الشرطة ملدة أسبوعني

 .مستشفى قوة دفاع البحرين إلجراء الغسيل الكلوي

  ٢٧الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

 ٢٠١١أغسطس  ٢٥: تاريخ اإلفادة

، كان املوقوف ضمن املتظاهرين يف سرتة عندما هامجتهم شرطة مكافحة الشغب ٢٠١١مارس  ١٥يف  :اإلفادة
نقل املصابون بسيارة اإلسعاف ولكن الشرطة أوقفت السيارة يف . سة أشخاص مبا يف ذلك املوقوفوأصيب مخ

ونظرا لطبيعة إصابة املوقوف، اليت كانت يف منطقة الفخذ، مل يستطع الوقوف بل كان . الطريق إىل املستشفى
وأطلقت النار على اإلطارات  طلبت الشرطة من الطاقم الطيب واجلرحى مغادرة السيارة،. مستلقيا يف السيارة

وهددت الطبيبة باالغتصاب ولكنها تركت بعد أن . باستخدام طلقات الشوزن وضرب السائق على رقبته مبسدس
ا من السنة وبعد . استلقى املوقوف يف سيارة اإلسعاف متظاهرا بفقدان الوعي فرتك. اكتشف رجال الشرطة أ

وسيطرت شرطة . كشفت األشعة السينية إصابته بكسور يف العظامذلك، نقل إىل جممع السلمانية الطيب حيث  
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يف (ونقل املوقوف من غرفته باملستشفى . مارس ١٧مكافحة الشغب واجليش على جممع السلمانية الطيب يوم 
. مارس، طلب اإلفراج عنه ٢٠ويف . ، وألقي به على األرض وضرب وأجرب على تقليد أصوات احليوانات)٤جناح

ا طلقات شوزن وأنه تعرض ويف طريقه ل لخروج من اجلناح، اجتاز نقطة تفتيش وسئل عن إصابته، فأخربهم بأ
 .للضرب ملدة أربع ساعات على يد اجليش السعودي

مث نقل إىل مركز شرطة الوسطى وبعد . اقتيد املوقوف إىل مركز شرطة النعيم وتعرض للضرب يف الطريق
ديدهذلك إىل مستشفى قوة دفاع البحرين حيث  وأبلغ أحد الضباط بإصابته لكنه قال إنه ال . مت استجوابه و

ويف اليوم األول من توقيفه، اقرتب ضابط آخر من املوقوف، وسأله عن إيران، . يستطيع أن يفعل شيئا حيال ذلك
س سأفرغ هذا املسد. لدينا تصريح بإطالق النار على أي شخص نريد: "وأشار مبسدسه إىل رأس املوقوف، وقال

 .مث اتصل بضابط آخر وبدأ االثنان يف ضربه وركله." يف رأسك

 .ومل يستطع كتابة شهادته بسبب وجود طلقات شوزن يف أصابعه. يوليو ٤ظل املوقوف حمتجزا حىت 

  :)٢٨(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ١٧ :تاريخ اإلفادة

، كان املوقوف يشارك يف احتجاج سلمي يف منطقة ٢٠١١فرباير  ١٨ة عصراً يوم يف حوايل الساعة الرابع :اإلفادة
القفول بدّوار جملس التعاون عندما بدأت القوات العسكرية إطالق الرصاص على احملتجني، حيث شاهد موت 

سلمانية وقد أصيب املوقوف يف فخذه األيسر وساقه اليسرى، وأخذته سيارة اإلسعاف إىل جممع ال. أحد احملتجني
ولقد هوجم جممع السلمانية . مارس ١٧فرباير حىت  ١٨الطيب حيث دخل غرفة العمليات، وظل باملستشفى من 

مارس وأغارت جمموعة من قوات الكوماندوز امللثمني على غرفة املوقوف، وسرقوا أشياء كجهاز الب  ١٦يوم 
 دخلت بعد ذلك شرطة مكافحة الشغب توب وهاتف نقال، وصوبوا السالح حنو املوقوف أثناء استجوابه، مث

ووجهوا إليه السباب والشتائم وأخذوه للطابق السادس باملستشفى حيث ظل هناك ملدة أسبوعني، مث نُقل بعد 
وقد منعه أفراد قوات األمن امللثمني املوجودين بالقرب من . حيث ُمنع من االتصال بأهله ٦٣ذلك إىل عنرب 

م ذات مرة وضعوا حذاًء يف فمه الباب من حرية احلركة والتنقل   .ومنعوا أي زيارة إليه، وضربوه لدرجة أ

أبريل، أطلق سراح املوقوف من اجملمع الطيب وُأخذ إىل مركز شرطة النعيم، وهناك ُمسح له  ٣ويف يوم 
رطوم ولقد كان املوقوف معصوب العينني ووجهت إليه السباب والشتائم وُضرب خب. االتصال بأهله للمرة األوىل
أبريل إىل سجن احلوض  ٧مث نُقل يوم . ولقد كان املوقوف يعاين من آالم شديدة. على قدميه حىت قدم اعرتافاً 

وعرض املوقوف يوم . ولقد منعت عنه الرعاية الطبية طوال تلك الفرتة. يوليو ١اجلاف حيث ظل هناك حىت تاريخ 
نسوبة إليه، واليت كان من بينها التجمهر ومهامجة أفراد يوليو على أحد احملاكم العسكرية حيث أنكر التهم امل ٢١
  .األمن
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  :)٢٩(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٥ :تاريخ اإلفادة

عند إحدى نقاط التفتيش بينما كان يف طريقه  ٢٠١١مارس  ١٥ألقي القبض على املوقوف بتاريخ  :اإلفادة
ورُكل يف " ُضرب على مجيع أجزاء جسمه"من إحدى حمطات احملروقات، وأثناء القبض عليه  لتزويد سيارته بالوقود

جنبه ووجهه، وأصيب جبرح نازف يف رأسه بسبب ضربه بعصًا معدنية خلفت كدمة واضحة، وقد أدى ذلك إىل 
. ام ملدة أسبوع تقريباً إصابته بالدوار إال أنه مل يفقد الوعي، كما أصيب بكوعه األمين مما تسبب يف آالم وتورم د

ما ولقد ُضرب املوقوف خبرطوم، مما خلف . وقد سقط بركبتيه على األرض أثناء الضرب مما تسبب يف آالم وتورم 
آثارًا على ظهره، ورُكل يف وجهه مما تسبب يف تورم وجنتيه ملدة أربعة أو مخسة أيام، وقيِّدت يداه بأصفاد 

  .ة رعاية طبية هلذه اإلصاباتبالستيكية وراء ظهره، ومل يتلق أي

يوماً، وكان ُيضرب يومياً  ٤٥ومبجرد إلقاء القبض عليه، ُأحتجز املوقوف بأحد مراكز الشرطة ملدة 
ولكنه كان . باخلراطيم واألحزمة والعصّي اخلشبية، حيث كانت اخلمسة عشر يومًا األوىل هي األسوأ بالنسبة له

ولقد ُهدد املوقوف بالصواعق الكهربية وباغتصاب . تخدام دورة املياهيأكل ثالث وجبات يوميًا وُيسمح له باس
وكان يوَقظ بالليل وجيرب على التغّين باسم امللك، ووجه له . أَخواته البنات، ووقع على اعرتاف مل يستطع قراءته

امات  التهم "ها تعليق ولقد ضربه حمققون ملثمون وأخذوا صورًا له وكتبوا علي". التجمهر احملظور"و" بالقتل"ا
كما تعرض املوقوف أيضًا ملعاناة من احلرارة الشديدة أو الربد الشديد بسبب اإلفراط يف تغيري ضبط جهاز " قادمة

يتعرض للتهديد بشكل "وكان " عاش كل تلك الفرتة خائفاً "ولقد . التكييف، بل وُضرب أثناء نقله للمحاكمة
  ".دائم

وض اجلاف وهو معصوب العينني ومقيد اليدين، وفور وصوله ونُقل املوقوف بعد ذلك إىل سجن احل
وقد أُوقف احملتجزون صفاً . هناك، رُكل خارج احلافلة وسقط على األرض، ولقد متزقت ثيابه وامحر جلده وُجرح

م ولقد ُضرب املوقوف باخلراطيم . أمام احلائط، ومن حني آلخر كان يأيت شرطيان ليختارا بعض السجناء لضر
  .ات، وصفع على وجهه عند نقله من مراكز الشرطة وإليهاعدة مر 

وعادة ما  . ويف وقت الحق، نُقل املوقوف إىل سجن اجلو حيث كان حمتجزًا به عند إجراء هذه املقابلة
كان يضرب املوقوف يف سجن اجلو ويصفع على وجهه، وخصوصاً بعد زيارة أهله له، وبالتايل فقد طلب من أهله 

ولقد عاىن املوقوف من آالم أولية وكدمات وتورمات بسبب تعرضه للضرب، وكذلك من . ه جمدداً أال يأتوا لزيارت
ولقد حتسنت املعاملة معه يف سجن اجلو بعد بدء اللجنة . الدوار والدوخة والنزف املتكرر عقب إصابته يف رأسه

ا   .حتقيقا
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  ):٣٠(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٥ :إلفادةتاريخ ا

، شارك املوقوف يف أحد االحتجاجات السلمية بالدّوار، وكان اجليش حاضراً ٢٠١١فرباير  ١٨يف يوم  :اإلفادة
حيث بدأ يف إطالق الرصاص على احملتجني، ولقد أصيب شخص كان وافقًا جبواره حيث أُردي قتيًال، كما 

لتأخذه إىل جممع السلمانية الطيب حيث فقد وعيه  أصيب هو يف صدره حيث أتت إحدى سيارات اإلسعاف
وكانت هناك حينئٍذ أنابيب . ولقد أجريت للموقوف جراحة عاجلة واستيقظ حوايل الساعة التاسعة مساءً . هناك

  .تتدىل من صدره حيث احتاج إىل عمليات نقل دم وعدد ثالث جراحات إلصاباته

" اجليش"العناية املرّكزة مبجمع السلمانية الطيب، دخل مارس، بينما كان املوقوف يف وحدة  ١٧ويف يوم 
ونُقل إىل غرفة أخرى بالدور ) من احملتمل أن يكونوا مدنيني وجنود وشرطة، فقد كانوا مجيعهم ملثمني(املستشفى 

ولقد تسببت تلك االعتداءات يف إحداث تورم . السادس، حيث ُضرب هناك وصفع على وجهه أثناء استجوابه
ولقد شاهد رجال الشرطة مينعون الطاقم الطيب من . مات يف وجهه ولكن بدون جروح أدت إىل نزيفوآالم وكد

وعندما ُمسح . ولقد استجوبته قوات األمن وصورته وأخذت بصمات أصابعه. دخول الغرفة لتقدمي الرعاية الطبية له
أخربه املوقوف بإصاباته اجلديدة وأخربه مارس،  ١٨للطبيب بالرجوع إىل غرفة املوقوف يف متام الساعة الرابعة يوم 

مارس، ويف يوم  ١٨وأعيد املوقوف مرة أخرى لوحدة العناية املركزة يوم . الطبيب أنه سوف يكتب تقريراً عن ذلك
  .مارس، أجريت له جراحة ثالثة ٢٨

 مارس، نُقل املوقوف إىل إحدى املستشفيات العسكرية، حيث ساءت حالته للغاية بعد ٣٠ويف يوم 
ومت تقييد املوقوف يف املستشفى العسكري . اجلراحة الثالثة؛ فقد كان يعاين من صعوبة يف التنفس وفقدان الصوت

باإلصفاد العسكرية اليت ُأحكمت على املعصمني، وعندما كان يطلب توسيعها قليًال، كانوا يستجيبون له أحياناً 
ا بزيادة   .أبريل ٧ود حىت تاريخ ولقد ظل يف تلك القي. وأحياناً أخرى ُحيكمو

املوقوف بعد ذلك إىل أحد مراكز التوقيف، حيث ُأخذ إىل غرفة احتجاز واسعة، ومل يكن مبقدوره  ونُقل
ومل يتعرض . اجللوس أو الرقود، حيث سقط مغشيًا عليه بعد ساعة وُأخذ يف سيارة اإلسعاف إىل املستشفى

وماًء ومسح له باستخدام دورة املياه، كما مل يكن معصوب  املوقوف لإلساءة يف مركز التوقيف، فقد اعطي طعاماً 
ولقد شاهد موقوفني آخرين ُيضربون باحلبال واخلراطيم . العينني، لكنه الحظ أن اآلخرين كانوا معصويب العينني

. والعصّي، كما شاهد آخرين معّلقني ويتعرضون لصعق الكهرباء، ورأى عالمات على أجسام احملتجزين األخرين
وأثناء تلك الفرتة، كان املوقوف ال يزال يعاين من صعوبة التنفس وآالم . قد رأى أيضًا صحفيًا جيرب على التعريول

  .يف مواضع اجلراحات اليت أجريت له وضعف عام وفقدان الكالم
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يوماً، نُقل املوقوف إىل سجن احلوض اجلاف، وبالرغم من عدم تعرضه للضرب هناك، إال أنه  ١١وبعد 
ولقد حتسن عالجه بصورة عامة باحلوض اجلاف بالرغم عن . خرين يضربون باخلراطيم وأسالك الكابالتشاهد آ

ولقد عاىن املوقوف من اإلساءات اللفظية، لكنه مل يشأ اإلسهاب يف . عدم كفاية الرعاية الطبية اليت تلقاها هناك
  ].موع تزرف من عينيه، وازاد توتره واضطرابهعند هذه اللحظة أثناء اللقاء، بدأت الد[األلفاظ اليت ُوجهت إليه 

وبعد شهرين، نُقل املوقوف إىل سجن جو، حيث ُوجهت إليه هناك إساءات لفظية أثناء أحد الزيارات 
  .الطبية وُأجرب على التوقيع على اعرتاف

  :)٣١(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٥ :تاريخ اإلفادة

، ألقى رجال ملثمون يرتدون زيًا مدنيًا القبض على املوقوف يف مزرعة ٢٠١١مارس  ٢٤أو  ٢٣يف يوم  :ةاإلفاد
مع أربعة من أصدقائه، حيث ُعصبت عيناه ورُكل وضرب بالعصّي واأليدي، وعاىن نتيجًة لذلك من نزيف باألنف 

  .وكدمات وتورمات

ام بدهس رجال شرطة بسيارة، يوماً، حيث  ١٦واحُتجز املوقوف يف قسم الشرطة ملدة  ُوجه إليه اال
ديدات ليعرتف بذلك ويف البداية مل يكن مسموح له بدخول دورة املياه، بل وُأجرب على أن يبول . ووُجهت إليه 

 ٧على نفسه، ومل يقدم إليه املاء، وُضرب بعصا معدنية حىت انكسر ذراعه األمين، ومنعت عنه الرعاية الطبية ملدة 
ديدات خبصوص والديه، وتعرض . م، مث ُأخذ إىل املستشفى إلجراء األشعة واجلبريةأيا ٨أو  ولقد تلقى املوقوف 

للصدمات الكهربية على كاحله األيسر ثالث مرات أو أربعة وحلروق بالسجائر على ذراعيه، وُصّب املاء البارد 
رات أو أربعة حيث كانت املياه ُتصب وسقط املوقوف مغشيًا عليه ثالث م. عليه وخفضت درجة حرارة التكييف

  .ولقد أصيب يف ركبته بسبب الضرب وُأخذ للمستشفى إلجراء األشعة ولف الضمادات. فوق رأسه ليفيق

ونقل املوقوف بعد ذلك إىل سجن احلوض اجلاف حيث ظل هناك مدة أربعة أيام كاملة، وأصيب يف  
يوماً، وأعيد بعدها إىل  ١١ىل أحد أقسام الشرطة ملدة كتفه األيسر بسبب الضرب بالعصّي، مث نُقل بعد ذلك إ

وبعد ذلك، ُضرب املوقوف يف أحد السجون . أيام أخرى كان خالهلا معصوب العينني ٥احلوض اجلاف ملدة 
ويف النهاية، . احلربية على أمخص قدميه خبرطوم فتورمت وامحرت، مث اسوّدت وازرّقت، وأعطاه أحد األطباء ثلجاً 

ولقد ُضرب املوقوف هناك . و، أُدين املوقوف بتهمة القتل، وُحكم عليه بالسَّجن مخس وعشرين سنةويف سجن اجل
  .يف يومه األول، مث تعّرض للضرب بعد كل زيارة له من أهله
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  :)٣٢(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٥ :تاريخ اإلفادة

، كان املوقوف مير بالقرب من احدى التظاهرات االحتجاجية بعد مغادرته ٢٠١١مارس  ١٧يف يوم : اإلفادة 
وقد نُقل املوقوف . النادي الرياضي حيث أصيب بالشوزن يف ساقيه وذراعه ورأسه، ويف اإللية اليمىن حتديداً 

 مما تسبب يف كدمات، كما تعرض) بالصفع على الوجه والركل(للمشفى وتلقى العالج، ولكنه ُضرب هناك 
  .لإلساءة اللفظية

مارس، أُلقي القبض على املوقوف باملستشفى وُأخذ لقسم الشرطة ملدة ثالثة أيام، حيث   ١٨ويف يوم 
كان معصوب العينني وموثوق اليدين، وُأجرب على الوقوف طوال الليل أمام احلائط، وُضرب خبرطوم على ظهره، 

مث . نامجة عن الطلقات اليت تلقاها، ومل يتلق عالجاً حيث عاىن من آالم مربحة بسبب تعرضه للضرب واجلراح ال
ساعات حيث ُصفع على وجهه ورُكل وُوجهت له إساءات  ٥أخذ املوقوف بعد ذلك إىل قسم شرطة آخر ملدة 

. أيام ٥لفظية وُأجرب على سّب والديه، مث أخذ بعد ذلك إىل قسم شرطة خمصص لالستجواب واحُتجز هناك ملدة 
ولقد ُضرب املوقوف للحد الذي تسبب يف . معصميه وأكره على التوقيع على اعرتاف مل يقرأهوُعلق املوقوف من 

  .وقد ُضرب على أعضائه التناسلية حيث تبول دماً بعد ذلك مباشرة. نزف مواضع إصابات الشوزين ليزداد أمله

للضرب وهو ونُقل املوقوف إىل سجن بقي فيه ملدة شهر، وُأجرب على الوقوف أمام احلائط وتعرض 
معصوب العينني، وقد ُمنع من أداء الصالة، واحُتجز بعد ذلك يف مركز توقيف احلوض اجلاف ملدة شهرين تقريباً، 
وخالل هذا الوقت، ذهب للمحاكمة حيث تعرض للضرب يف الطريق، ويف وقت الحق، ُأخذ إىل سجن جو 

فع على وجهه كلما جاءت إليه زيارة حيث تعرض للضرب والشتائم يف أول يوم له هناك، وكان يتعرض للص
ا بعد أن ولكن حتسنت الظروف. عائلية   .بدأت اللجنة حتقيقا

  :)٣٣(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٧ :تاريخ اإلفادة

تدون صباحاً، كسر رجالن أو ثالثة ملثمني وير  ٢:٠٠، وحوايل الساعة ٢٠١١مارس  ١٧يف يوم  :اإلفادة
بوا املنزل  ١٩مالبس مدنية وعسكرية باب منزل املوقوف وصوبوا البنادق عليه وعلى ابنه البالغ من العمر  سنة، و

وأخذوا أجهزة الكمبيوتر، وضربوا املوقوف خبرطوم مث طرحوه بعد ذلك أرضًا على الَدرَج مث إىل سيارة حيث كان 
، كما تعرض "يا بن العاهرة"هره، وتعرض لإليذاء بألفاظ منها املوقوف معصوب العينني ومقيد اليدين من وراء ظ

م بالزواج املؤقت أي (ولقد استمر هؤالء الرجال يف ضرب املوقوف طوال الوقت يف السيارة . لسبلب طائفي وا
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ه ولقد عاىن املوقوف من األمل ومن امحرار األنسجة الرخوة جبسم. باخلراطيم وباأليدي) دقيقة ٦٠إىل  ٤٥حوايل 
م بعد ذلك . وتورم يف مجيع أحناء اجلسم ومل ُخيرب املوقوف يف بداية األمر عن سبب القبض عليه، ولكنه ا

  .سنة ١٥باالحتجاج وحماولة اإلطاحة باحلكومة، وُحكم عليه بالسجن ملدة 

 وموثوق دقيقة تقريباً، بينما ما زال معصوب العينني ٣٠وُأخذ املوقوف إىل منشأة الصافرة العسكرية ملدة 
اليدين، حيث استمر ضربه باخلراطيم وتعرضه إلساءات لفظية أشّد، مث ُسحب بعد ذلك داخل سيارة وُضرب مرة 

  .أخرى هو وموقوفون آخرون

وُأخذ املوقوف إىل سجن القرين، حيث تُرك واقفًا يف حقل مع جمموعة من الرجال لعدة ساعات 
م ال يستحقو  موهم مبُناهضة احلكومة، وأ . مث ُضرب بعد ذلك مما أصاب املوقوف بآالم يف قدميه. ن امللكوا

ويف . حيث أُزيلت عصابة العينني وقيد اليدين) م١,٥ xم ١,٥(ولقد وضع يف احلبس االنفرادي يف زنزانة صغرية 
من الزنزانة، ُأجرب على الوقوف فرتات طويلة كل يوم، ومل ُيسمح له باستخدام دورة املياه أو بالتحدث مع أي 

وكان . وبالرغم من معاناته من آالم شديدة بالرجلني، مل ُيسمح له باجللوس حىت وقت الصالة. املوقوفني اآلخرين
املوقوف ينام على سرير من اإلسفنج، كما كان ُيضرب بشدة كل ليلة خبرطوم أو بقبضة اليد، وكان يصب املاء 

ًا إىل املوقوف وسبوا طائفته الدينية وزعماءه الدينيني ولقد أساء احلراس لفظي. البارد عليه وعلى سريره وخمدته
ويف ذات مرة، بعد عشرة أيام من إلقاء القبض . وطريقة صالته، ولقد بصقوا يف فيه وأجربوه على ابتالع البصاق

م الضخمة"على املوقوف تقريباً، أضاء احلراس كل املصابيح وأحضروا    .إلخافة املوقوفني" كال

يف اليوم التايل، حيث ُأخذ املوقوف إىل ضابط التحقيقات بينما كانت يوضع على  وبدأت التحقيقات
ديدات أنه إذا مل جيب على األسئلة املوجهة إليه، فسيظل يف  رأسه كيسًا مما سبب له صعوبة يف التنفس، وتلقى 

ديدًا بإحضار الكالب مرة أخرى، وحرم من حق  . االتصال مبحامالسجن وسيستمر الضرب، كما تلقى أيضًا 
ديده، وطُلب منه  ويف اليوم التايل، جاء رجل إىل زنزانته ومعه ورقة وطلب منه التوقيع عليها، إال أنه رفض ومت 

وقد وقع املوقوف على الوثيقة بالرغم من عدم الدقة، . االعرتاف واإلدالء مبعلومات عن األشخاص اآلخرين
  .املنوال وبالرغم من ذلك، فقد استمر الضرب على نفس

وبعد مرور يومني، ُأخذ املوقوف إىل النيابة العسكرية للمحاكمة، حيث وضع كيس على رأسه وُوضع يف 
ولقد أخرباملوقوف وكيل النيابة أنه . سيارة مث ُمسح له باالتصال مبحام، ولكن مل ُيسمح هلما بالتواجد معًا مبفردمها

أُعيد املوقوف مرة أخرى إىل السجن وُمسح له التحدث  وبعد ثالث ساعات،. خضع للضرب، إال أنه مل يصدقه
ولقد ظن املوقوف، من خالل ما قيل له، أنه باململكة العربية . مع أهله ملدة دقيقة واحدة عن طريق اهلاتف

وظل املوقوف يف . واستمر الضرب وَسْكب املاء البارد واإلجبار على الوقوف حىت منتصف شهر يونيو. السعودية
يونيو بينما كان ُيسمح له من آن آلخر باستخدام دورة املياه، وبعد مرور شهرين،  ٢٠نفرادي حىت يوم احلبس اال

مث نُقل املوقوف بعد ذلك إىل زنزانة . ُصرح له برؤية أهله وباملشي باخلارج ملدة عشر دقائق وهو معصوب العينني
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سن الطعام، وكانت هناك فرص أكرب لقد حتسنت املعاملة، وحت".. تغري كل شيء"أوسع مع شخص آخر حيث 
  .لألنشطة البدنية والزيارات األسرية

وخالل فرتة التوقيف، طلب املوقوف عالجًا طبيًا لقدميه إال أن طلبه قوبل بالرفض، وقد أُعطي عالجاً 
، كما أنه لآلالم، ولكن مل يكن له تأثري؛ فهو يعاين من آالم شديدة بالرجلني، ال سيما اليمىن، وال يستطيع اجلري

، حيث ازدادت تلك املشكلة "مشكلة باألذن"يعاين من سلس البول وثقل يف القدمني وتورم يف أسفل الرجلني و
وقد التقى فريق التحقيق التابع للجنة باملوقوف يف األسبوع األخري من . بسبب الضرب، باإلضافة إىل قلة اإلبصار

من أمل بالظهر، ولكنه يتلقى عالجًا مبستشفى قوة دفاع  ، حيث الحظوا أنه ال يزال يشتكي٢٠١١شهر أكتوبر 
  .البحرين

  :)٣٤(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٥ :تاريخ اإلفادة

، كان املوقوف يقود سيارته متجهًا جملمع السلمانية الطيب لزيارة جده إال أن ٢٠١١مارس  ١٦يف يوم  :اإلفادة
لوا بينه وبني الوصول للمستشفى، فتوقف وترّجل عن سيارته ظنًا منه أنه مسع أصوات انفجارات، املتظاهرين حا

، حينئٍذ رأي رجال شرطة ببنادق وأطلقوا النريان عليه من مسافة "جيري"بينما كان الناس يصرخون طالبني منه أن 
األمين، وأخذه الذين كانوا يشاهدون مرت تقريباً، حيث ُأصيب بالشوزن يف رقبته ويده اليمىن وأسفل فخذه  ٥٠

املوقف إىل مستشفى ابن النفيس حيث مت تنظيف اجلروح، وبعد ساعة تقريباً، دخل رجال شرطة يرتدون الزي 
  .الرمسي إىل غرفته وأبلغوه أنه مت نقله إىل جممع السلمانية الطيب، ومل يبّينوا سبب هذا التحويل

مانية، كما أخذت له أشعة، حيث ظل ملدة ليلة واحدة يف ولقد مت فحص تلك اجلروح يف جممع السل
عنرب بالدور الثاين باملستشفى وأخربه األطباء أنه حباجة إلجراء جراحة بسبب إصابات نالت أعصاب يده، إال 

م قالوا أنه ألسباب إكلينيكية  أسابيع على األقل قبل إجراء اجلراحة،  ٦سوف حيتاجون لالنتظار ملدة ) سريرية(أ
ولقد كانت حراسة الشرطة مشددة . ليال ٥أو  ٤ نُقل بعد ذلك إىل الدور السادس حيث ظل هناك حوايل مث

ولقد ُمسح له بشكل حمدود الدخول إىل . على العنرب الذي كان فيه املوقوف مع حوايل مخسة أشخاص آخرين
دورة املياه، طُلب منه بعد التهديد وذات مرة بينما كان ذاهبًا ل. دورة املياه، ولذلك كان يبول يف كيس جبواره

وكانت الشرطة تأيت إىل غرفته مرتني يومياً، وحتديدًا مرة يف الساعة الثامنة مساًء . بالسالح أن يرتك الباب مفتوحاً 
ولقد كانت الشرطة تضرب املوقوف واملرضى اآلخرين بالغرفة، . بعد مغادرة الزائرين، مث مرة أخرى بعد ذلك ليالً 

م أساءوا للموقوف لفظياً، وسبوا طائفته الدينية ونعتوه ولكنها كا نت تتوقف كلما دخل طبيب العنرب، كما أ
  ".خبائن للبحرين"
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ويف ليلته األخرية باملشفى، ُعصبت عينا املوقوف وقُيد معصماه بشدة خلف ظهره هو من كان معه من 
الرابعة صباحاً، مث ُأخذ املوقوف بعد ذلك إىل املرضى، حيث استغرق ذلك األمر من الساعة العاشرة مساًء حىت 

ولقد قام رجال الشرطة بالقسم بإرخاء القيود بعض . ساعة ٢٤أحد أقسام الشرطة حيث ُاحتجز هناك ملدة 
الشيء، فقد كانت مؤملة لدرجة كبرية، ومت استجوابه بشأن أنشطته السياسية واتصاالته مع أشخاص معينني، وأقر 

وقد وصفوه باخلائن وقالوا أنه ينتمي إىل حزب . لكنه أنكر انتماءه ألية منظمات سياسية بأنه حضر التظاهرات
وقدم احملققون إليه وثيقة ووقع عليها خشيًة على سالمته، مث أعيد . اهللا، ومل يتعرض املوقوف للضرب أثناء التحقيق

 بطنه، وطلبت الشرطة من اثنني بعد ذلك إىل مكان احتجاز أسفل الَدرَج، حيث ضربه رجال الشرطة وركلوه يف
أو ثالثة من احلرس الوطين الذين كانوا حاضرين آنذاك أن يضربوا املوقوفني، إال أن رجال احلرس الوطين رفضوا 

ولقد أطلق سراح املوقوف بعد . وقد طلب املوقوف عالجاً لآلالم اليت يعاين منها، إال أنه ُأخرب أنه ال يوجد. ذلك
مة كما أنه مل يعرض أمام احملكمة٢٠١١و يوني ٢١ذلك بتاريخ    .، ومل توجه له أية 

  :)٣٥(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٥ :تاريخ اإلفادة

، بينما كان املوقوف ميشي متجهاً إىل سيارته املتوقفة يف سرتة، أطلقت الشرطة ٢٠١١مارس  ١٥يف يوم  :اإلفادة
هو والعديد من األشخاص اآلخرين القريبني منه، حيث أصيب يف قدمه اليسرى، مث ضربه رجال الرصاص ناحيته 

يف أسفل ساقه اليسرى، وعندما رأت ) الُسنكي(الشرطة بعد ذلك بأعقاب البنادق، مث بعد ذلك حبربَة البندقية 
  .غابت بعيداً  ،)بسبب اجلرح الناتج عن طلقات البنادق(الشرطة أن عدداً من أصابع قدمه متدلية 

ومت أخذ ااملوقوف إىل جممع السلمانية الطيب حيث أجريت له جراحة استئصال لألصبعني الرابع واخلامس 
بقدمه اليسرى، مث أتت الشرطة بعد ذلك للمستشفى وصادرت هاتفه احملمول، وقضى أربعة أيام مبجمع السلمانية 

ولكن أثناء الوقت الذي قضاه املوقوف . دة أسبوعمث نُقل بعد ذلك إىل املستشفى العسكري حيث ظل هناك مل
مبجمع السلمانية الطيب مل يتعرض للضرب ولكنه تعرض للسباب اللفظية املتكررة؛ فعلى سبيل املثال، قال له أحد 

  ".صف يل أختك، ودعها تأيت إيلّ : "رجال الشرطة

هناك ملدة ثالثة أشهر  ولقد ُعصبت عينا املوقوف ونُقل إىل قسم شرطة مدينة عيسى حيث احُتجز
على عكس حال ) بسبب إصابته(شخص آخر حمتَجز، وأُعطي سريراً  ٧٠وأسبوع يف زنزانة واسعة ومزدمحة حبوايل 

ولقد كانت عيناه معصوبتني لفرتة طويلة أثناء توقيفه، لكنه مل ُيضرب ومل يشاهد أي . الكثري من احملتجزين اآلخرين
. ة طبية مالئمة أثناء توقيفه مبا يف ذلك التغيري على اجلرح كل يومني أو ثالثةولقد تلّقى رعاي. أحد آخر ُيضرب

، ولكنه مل يَر حماٍم ومل يذهب للمحكمة، "بالتجمهر"وبعد شهر تقريبًا من إلقاء القبض عليه، ُأخرب أنه متهم 
َد أنه بدا غري متأكد بشأن يوليو، ولكن قبل ذلك كان عليه التوقيع على بعض األوراق، بـَيْ  ٧وأُطلق سراحه بتاريخ 
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وأخربته الشرطة حينئٍذ أال خيرب أي أحد بشأن إصابته وال جيعله يراها، وهددوه بأنه إذا ذكر . حمتوى تلك األوراق
  .أي شيء، فسوف يرجعونه للسجن مرة أخرى

  :)٣٦(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٦ :تاريخ اإلفادة

؛ حيث كسرت ٢٠١١أبريل  ٧صباحًا يوم  ٠٣:٣٠ألقي القبض على املوقوف يف بيته حوايل الساعة  :دةاإلفا
، ومل خيربوه بسبب القبض، ولكنه ُأخذ "خربوا كل شيء"جمموعة كبرية من الرجال املسلحني امللثمني باب منزله و

  .إىل إدارة التحقيقات اجلنائية ملدة يومني، مث نُقل بعد ذلك للسجن

قد عاىن املوقوف من سوء املعاملة أثناء الشهرين األولني من توقيفه، وال سيما يف إدارة التحقيقات ول
اجلنائية؛ فقد ُغطي وجهه هناك وُضرب عدة مرات على مجيع أجزاء جسمه، حيث كان حيدث ذلك غالبًا عندما  

تورم قدميه، ويف الكثري من  ولقد ُأجرب املوقوف على الوقوف لفرتات ممتدة مما سبب. كان يطلب أن يصلي
األحيان كان ُجيرب على الوقوف أمام جهاز التكييف الذي كان هواؤه بارداً للغاية، كما ُأجرب هو وموقوفون آخرون 

، وكانوا يُعطون طعاماً قليًال ومل ُيسمح )فلم يكن املوقوف يعلم ما هي(على أخذ حبوب دوائية جعلتهم يهلوسون 
أما احلراس، فقد أساءوا للموقوفني باأللفاظ بقوهلم . ولقد َمسع املوقوف أخاه يصرخ. ياههلم باستخدام دورات امل

م  م أبناء حرام، وكانوا يسبوا دينهم"أبناء عاهرات"هلم أ وذات مرة، قال أحد احلراس . ، وكانوا يقولون هلم أ
ُهدد باالغتصاب إال أنه مل يُغتصب أو للشاهد أنه سيقتله وسيقطعه إربًا ويرسل هذه القطع إىل إيران، كما أنه 

. يُعتدى عليه جنسياً، لكنه ُضرب أثناء استجوابه عن مدى معرفته بتورط أشخاص آخرين يف أنشطة سياسية
وبعد مرور . وُأجرب املوقوف مع الكثري من املوقوفني مرارًا على االعرتاف بادعاءات والتوقيع على اعرتافات كاذبة

املوقوف إىل احملكمة يف ثالثة مواقف وُضرب، كما أنه قد تعرض للضرب أيضاً يف العيادة  شهرين يف السجن، ُأخذ
  .الطبية

ومل ُيسمح للموقوف بالزيارات األسرية أثناء فرتة الثالثة شهور األوىل من التوقيف، كما مل ُيسمح له 
التحدث معهم كانت فقط لفرتة بالتحدث مع أهله يف اهلاتف معظم تلك الفرتة، مث عندما مسح له يف النهاية ب
وقد تسبب تواجد أُم املوقوف . دقيقتني كل أسبوعني، مث ازدادت بعد بضعة أشهر لتصبح مخس دقائق كل يوم

  .أثناء القبض عليه، وفصله بعد ذلك عن أسرته على وجه اخلصوص، يف إصابته باالكتئاب
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  :)٣٧(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٦ :اريخ اإلفادةت

، ألقي القبض على املوقوف يف منزل أحد أصدقائه مع اثنني آخرين، حيث ٢٠١١أبريل  ٢٩يف يوم  :اإلفادة
قيدت الشرطة يديه وراء ظهره ودفعته على األرض، وسددوا إليه ركالت يف ظهره ووجهه، وضربوه ووقفوا بأقدامهم 

 سيارة بينما استمروا يف ضربه، وأخذوه إىل وزارة الداخلية مث بعد ذلك إىل على رأسه، وسرقوا أغراضه، ووضعوه يف
  .سجن احلوض اجلاف

وأثناء الشهر األول، تعرض املوقوف لسوء املعاملة مبا فيها من ضرب وحرمان من النوم والتعرض للربد 
ولقد كانت املعاملة القاسية . سهواحلرارة الشديدين، ومل يسمح له بدخول دورة املياه مما نتج عنه التربز على نف

ديدات باغتصاب النساء من أسرته وفصل أخيه . حتديدًا أثناء فرتة تواجده بوزارة الداخلية ولقد تلقى املوقوف 
من وظيفته بسببه، كما ُأجرب أيضًا على سب دينه، كما أنه كان يتعرض للمس جسده بطريقة غري الئقة أثناء 

ولقد . مة أو من العيادة الطبية، حيث كان خيضع لالستجواب مرتني أو ثالثة يف اليومتفتيشه بعد عودته من احملك
. ساعة سألوه فيها عن ديانته وعالقته بإيران وأحد قادة املعارضة بالبحرين ١٢استغرق االستجواب األول حوايل 

ولقد أصيب املوقوف . تحقيقاتوأحيانًا ما كان ُيضرب املوقوف ضربًا مربحًا وُحيرق جسده بالسجائر أثناء تلك ال
بصدمة عندما طلبت منه السلطات االعرتاف، حيث وقع على اعرتافات ملفقة نتيجة للتهديدات اليت تلقاها 

ولقد اشتملت إحدى تلك االعرتافات على تنفيذه عمليات لصاحل حزب اهللا وعمليات . خصوصًا ضد أسرته
على مدى ثالثة أسابيع برؤية الطبيب بشأن اإلصابات ومل ُيسمح للموقوف . اختطاف؛ حيث أن كليهما كذب

اليت تعرض هلا من جرّاء الضرب واحلروق، وعندما ُمسح له أخريًا بالفحص الطيب، رفض الطبيب ذكر تلك 
  .اإلصابات يف التقرير

ولقد خضع املوقوف لالستجواب مرتني خالل شهر يونيو، ولكنه مل ُيضرب أثناءمها، ولقد كانت آخر 
فقد كانت قبيل " لإليذاء النفسي"، أما آخر مرة تعرض فيها ٢٠١١رض فيها لإليذاء البدين يف شهر مايو مرة تع

ا وقبل وصول اللجنة، بدأ املوقوف يف إضراب عن الطعام استمر ملدة مخسة أيام، ولكن . بدء اللجنة يف حتقيقا
لت اإلساءات اللفظية متامًا بل تكاد الظروف حتسنت مبجرد وصول اللجنة، وكذلك حتسنت معاملة احلراس، وق

  .تكون انعدمت
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  :)٣٨(الحالةرقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٥ :تاريخ اإلفادة

، حيث هامجت ٢٠١١أبريل  ١٦أُلقي القبض على املوقوف أثناء مشاركته يف احتفال ديين حمظور يوم  :اإلفادة
اربًا إال أنه أصيب بطلق ناري يف أسفل ساقه اليسرى، إال أنه مل يستطع تأكيد الشرطة املكان وجرى املوقوف ه

نوع السالح أو الرصاصة اليت أصابته، وقيل له أنه أصيب بالشوزن، إال أن اجلرح يبدو أقرب إىل إصابة بطلق ناري 
يارة اإلسعاف لنقله مرتًا حىت س ٩٠ولقد أحاط رجال الشرطة باملوقوف وركلوه ومحلوه مسافة . من عيار صغري

  .ملستشفى قوة دفاع البحرين

ولقد أجريت للموقوف جراحة يف ساقه اليسرى وظل يف املستشفى ملدة أربعة أيام كان خالهلا معصوب 
ولقد صفعه احلراس العسكريني على وجهه، إال أن أفراد الطاقم الطيب مل يسيئوا . العينني ومقيد اليدين يف السرير

ولقد كانت . بعد ذلك إىل أحد أقسام الشرطة بعد أربعة أيام حيث ظل هناك ألجل غري معلوممعاملته، مث نُقل 
العناية الطبية جيدة، ومل يكن هناك أي شكل من أشكال سوء املعاملة من جانب الطاقم الطيب؛ إال أن احلراس 

يهددونه ببرت ساقه املصاب أساءوا إليه بالصفع والضرب، ولكنهم مل يضربوه على اجلرح، وكانوا يقطعون نومه و 
ولقد أدرك املوقوف . وإرساله للسعودية لنحر رقبته، ومل تكن أي من تلك التهديدات يف حضور أفراد الطاقم الطيب

حدوث حتسن يف سلوك سلطات التوقيف بعد أسبوعني، حيث أعزى تلك التغريات إىل تأثري منظمات حقوق 
  .تشري إىل سوء املعاملة بعد األسبوعني األولنيومل تكن هناك أية أحداث جوهرية . اإلنسان

يوليو، حيث أُطلق سراحه من السجن مع إعالن  ٧أبريل حىت  ٢٠وإمجاًال، امتد توقيف املوقوف من 
ولقد أقر املوقوف مبشاركته يف . جاللة امللك أوامر العفو، وانتقلت قضيته من احملاكم العسكرية للمحاكم املدنية

  .التهم األخرى باملشاركة يف جتمع غري قانوين وباملشاركة يف أنشطة ضد احلكومةاحتفال ديين وأنكر 

  :)٣٩(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٥ :تاريخ اإلفادة

أمام منزله، حيث كان يقوم بالصالة بصوت عال  ٢٠١١مايو  ٥أُلقي القبض على املوقوف يف يوم  :اإلفادة
ليًال، مما أثار حفائظ رجال الشرطة، ومسع أصوات أعرية نارية، مث تال ذلك ظهور رجلني مسلحني يردتيان  والدعاء

مالبس مدنية من سيارة وألقيا القبض عليه، مث أخذاه إىل إحدى غرف بيته وضرباه وأهاناه بينما كانا يكرران 
املوقوف أيضًا عن أسبابه وراء معارضته  وسألت الشرطة. السؤال عن دعائه والتجمعات اليت كانت خارج بيته
  .لنظام احلكومة مع أنه يتقاضى راتباً جيداً من عمله
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ولقد ُأخذ املوقوف إىل مكان آخر حيث تعرض ملعاملة مسيئة على يد ضباط الشرطة؛ كعصب العينني 
ولقد . فظية وإهانة الدينبصورة مستمرة وتقييد اليدين وراء الظهر والركل والضرب خبرطوم على الظهر واإلساءة الل

ولقد هدده أحد ضباط الشرطة . استجوبته الشرطة بشأن التظاهرات وبعض الشخصيات السياسية احملددة
وشعر . وأكرهته الشرطة على التوقيع على اعرتاف. بتعريضه لإلساءة الكبرية، إال أن أحد الضباط اآلخرين أوقفه

املة، حيث تفاقمت تلك املعاناة بعد احلرمان من النوم واالزدحام املوقوف بالغثيان بعد عدة أيام من سوء املع
ا ولقد كان املوقوف يسمع تعذيب موقوفني آخرين، وكان . داخل الزنزانة وسوء حال ظروف الصحة العامة 

بالتلف، كما أصيب بآالم صداع " فراش الظُفر"ُيضرب على قدميه بشدة باخلراطيم، حيث تورمتا وأصيب جلد 
  .مربحة

  :)٤٠(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٥ :تاريخ اإلفادة

، كان املوقوف خارج املنزل يف قريته حيث كان أسفل سيارة يقوم ببعض ٢٠١١مارس  ١٦يف يوم  :اإلفادة
إليه، فخاف  أعمال امليكانيكا، وكانت هناك مواجهات يف قريته، حيث رأى أحد ضباط الشرطة ميشي متوجهاً 

أمتار فقط حيث أصاب  ٦وأطلق الضابط من سالحه قذيفة شوزن حتت السيارة من على بُعد . من أن يعتقله
رأس املوقوف ووجهه وكتفيه وذراعيه، وأخذه أخوته إىل العيادة الطبية بالقرية حيث تلقى عالجًا إليقاف النزيف، 

ولقد . قسط أكرب من الرعاية الشاملة مبا فيها األشعةمث ذهب بعد ذلك إىل جممع السلمانية الطيب من أجل 
. طمأنه األطباء بأنه مل يَصب إصابات بالغة، إال أن املعاملة اليت تلقاها مبجمع السلمانية كانت كمعاملة اجملرمني

م جمرمون، ُوضعوا معًا يف عنرب واحد بالدور السادس مع تشديد احلر  اسة ولقد كان هناك عدد من الرجال، قيل أ
ولقد ُاحتجزوا هناك ملدة أسبوع، وكان مسموح هلم باستخدام دورة املياه مرتني . األمنية ووجود العديد من اجلنود

ولقد كان املوقوف يوَقظ . يف اليوم فقط ومل يكن هناك دش أو استحمام، وكانوا يتعرضون لالستجواب يف كل ليلة
ولقد كان الطعام مالئماً، إال أن الرعاية . على وجهه بقوةيف منتصف الليل مفزوعًا وُيضرب على رأسه وُيصفع 

ا ويف اليوم األخري، استجوب األمن املوقوف بينما كان معصوب العينني وموثوق . الطبية كانت يف أدىن درجا
اليدين، وكان عليه أن يقف ملدة ساعتني أثناء استعراض ملفه ومراجعته، وأخذوه بعد ذلك إىل أحد مراكز 

وأثناء إجراء هذه املقابلة، كان املوقوف خائفًا من العودة . حيث هدده أحد الضباط بالتعذيب بسكني الشرطة،
  .جملمع السلمانية الطيب الستكمال العالج، حيث توقع تعرضه إلساءات أخرى
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  :)٤١(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٦ :تاريخ اإلفادة

، حيث أتى ٢٠١١أبريل  ٢٩من صباح يوم  ٣:٠٠لقي القبض على املوقوف يف بيته حوايل الساعة أُ  :اإلفادة
عدد من رجال الشرطة، وكان بعضهم يرتدي الزي والبعض اآلخر ملثم، وفاجأوه وأسرته، ولكموه وعصبوا عينيه 

لرعاية الصحية حيث مت قياس وقيدوا يديه، وأخذوا أجهزة الكمبيوتر واهلواتف النقالة، ونقلوه إىل أحد مراكز ا
ضغط دمه، ولكموه وضربوه، حيث أصيب بكسر يف الفقرات العصعصية، وأخذوه إىل أحد مراكز التوقيف، 

ووافق املوقوف على االعرتاف يف اليوم األول بأي شيء . حيث قُيدت يداه وُأجرب على الوقوف لعدة ساعات
  .مكان آخر حيث تعرض للضرب خبرطوم على رأسه وكتفيه وظهره ويف اليوم التايل، نُقل إىل. يطلبه منه احملققون

ديدات جنسية وسباب لدينه . ويف اليوم الثالث، تعرض املوقوف لإليذاء اللفظي؛ والذي اشتمل على 
ولقد تعرض املوقوف للتعدي بالسب . ومن اليوم الرابع للسادس، كانت يداه مقيدتان وراء ظهره وفوق رأسه

للطائفية، وُكتب على ظهره عبارة مسيئة، وُحرم من النوم، وُهدد بالصعق الكهريب، وُأجرب على الشخصي واإلساءة 
ولقد كان دخول دورة املياه حمدودًا أثناء تلك الفرتة، وفقد املوقوف اإلحساس يف . االعرتاف يف اليوم السادس

ا كدمات ومتورمة بسبب الضرب على الفلق أبريل إىل  ٨ونُقل املوقوف يوم . ةمنطقة أمخص القدم، واليت كانت 
  .سجن احلوض اجلاف، حيث حتسنت الظروف وأصبح بإمكانه النوم والدخول لدورة املياه

  :)٤٢(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٦ :تاريخ اإلفادة

، حيث أتى ٢٠١١أبريل  ٢٩يوم  من صباح ٣:٠٠أُلقي القبض على املوقوف يف بيته حوايل الساعة  :اإلفادة
عدد من رجال الشرطة، وكان بعضهم يرتدي الزي والبعض اآلخر ملثم، وفاجأوه، وعصبوا عينيه وقيدوا يديه 
ولكموه، وأخذوا أجهزة الالب توب واهلواتف النقالة، ونقلوه إىل مركز الرعاية الصحية حيث مت قياس ضغط دمه، 

  .سوة اليت تعرض هلا بعض زمالئه املوقوفنيولكموه وضربوه، ولكن ليس بنفس الق

وبالرغم من موافقته منذ البداية على االعرتاف بأي شيء . مث تال ذلك احتجاز املوقوف ملدة ثالثة أيام
ميكن أن يطلب منه، إال أنه ظل يعاين سوء املعاملة كالصفع والتهديد باالعتداء اجلنسي واملوت واإلجبار على 

وقد وقع املوقوف على اعرتاف بينما كان . التعرض لإلساءة اللفظية واإلهانة الدينيةالوقوف فرتات طويلة و 
وكانت ظروف التوقيف قاسية؛ فلقد كانت الغرفة باردة، ومل يكن هناك دش لالستحمام، . معصوب العينني

اً ما ظلوا واقفني وكانت عيناه معصوبتان مع قسط ضئيل جداً من النوم، وكان املوقوفون ينامون على األرض، وغالب
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يف " فظيعاً "، وكان دخول دورة املياه مقبوًال يف فرتة الصباح، إال أنه كان "سيئاً "طوال الثالثة أيام، وكان الطعام 
  .وبعد ذلك مت نقل املوقوف إىل سجن احلوض اجلاف. وقت بعد الظهرية والليل

  ١٢ولقد فقد املوقوف . االنتحار ويعاين املوقوف من اكتئاب شديد مع بكاء وأرق دائمني، ويفكر يف
وهو يأخذ حاليًا مادة . وطلب أن يرى طبيبًا إكلينيكيًا ونفسيًا لعالجه. كيلوجرامًا من وزنه أثناء التوقيف

وبصفة عامة، فقد حتسنت ظروف التوقيف والوضع  . الباروكسيتني املضادة لالكتئاب، مع حتسن شهيته ومزاجه
  .ككل

  :)٤٣(الحالة رقم 

  )ه من قبل خبراء الطب الشرعيتم فحص(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٨ :تاريخ اإلفادة

استوقفت الشرطة املوقوف يف نقطة تفتيش عندما كان يف طريق عودته إىل بيته من العمل حوايل الساعة  :اإلفادة
، وقام ستة رجال شرطة مسلحني يرتدون الزي الشرطي بالتعدي عليه ٢٠١١مارس  ١٥مساًء يوم  ٦:٠٠

وأدرك املوقوف بعد . اب البنادق على صدره وذراعيه، مث ركلوه بعد ذلك بقوة فسقط مغشيًا عليهبالضرب بأعق
وهو يظن أنه قد أُغشي عليه . ذلك أنه قد ُأصيب بطلق يف ساقه اليمىن، بيد أنه ال يتذكر مىت وكيف حدث ذلك

  .اليوم التايل بعد عشر دقائق تقريباً من بدء الضرب، واستيقظ يف جممع السلمانية الطيب يف

ولقد أُلقي القبض على املوقوف يف جممع السلمانية الطيب ونُقل من الدور الرابع للسادس حيث كان 
وكانت الشرطة تضربه ليًال بينما مل يكن هناك أحد موجود من الطاقم الطيب، . معصوب العينني ومقيد اليدين

. وصبوا عليه اللعنات وعّرضوه أللوان اإلساءة اللفظيةوكانوا يصفعونه ويلكمونه يف رجله، وال سيما على اجلرح، 
  .وبالرغم من توفري الطعام له، إال أنه مل يستطع أن يأكل وكان يشرب فقط، وظل يف املستشفى ملدة ثالثة أيام

نُقل املوقوف بعد ذلك إىل مستشفى قوة دفاع البحرين حيث ظل هناك سبعة أيام، ويف هذه املستشفى  
ني كل الوقت ومقيد من يديه يف السرير، بينما كانت املمرضات ترخي القيود قليًال بالليل، كان معصوب العين

ولقد . وكان يضرب كثريًا هناك، حيث شعر بكسر ضلعني ولكنه مل يُبِد ذلك خشيًة أن يتعرض للضرب جمدداً 
عالية، إال أن طاقم التمريض خضع املوقوف لعملية ترقيع جلد إلصاباته، وكان الطبيب مصرياً وقدم له رعاية طبية 

  .والطاقم الطيب البحريين مل يوفر تلك الرعاية اجليدة

 ٢٧من (وبعد اجلراحة، مت نقل املوقوف ألحد السجون حيث ظل هناك ثالثة أشهر ونصف الشهر 
ولقد وقع . ، وكان يف هذا السجن معصوب العينني ومكبل اليدين مع التعرض للضرب)يوليو ٣مارس حىت 

  .ف على اعرتاف بينما كان معصوب العينني، ومل يعرف ما الذي وقع عليهاملوقو 
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  :)٤٤(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٨ :تاريخ اإلفادة

يف شقته عندما دخل عليه رجال ملثمون يف  ٢٠١١مارس  ٢٠ألقي القبض على املوقوف يوم : اإلفادة
وُأخذ املوقوف ألحد السجون يف الدور األرضي حيث ُعصبت عيناه وُضرب " مسدسك؟أين : "زّي مدين وسألوه

ومل يكن املوقوف شاعرًا بالوقت، وقد ُأجرب على الوقوف لساعات . وقُيدت يداه بينما كان ذراعاه فوق رأسه
ماء أو طعام أو ويف اليوم األول، مل يكن عنده . وحاول احملققون إجباره على االعرتاف بأن لديه مسدس. طويلة

وُصفع املوقوف على وجهه، مما سبب له توّرمات  . ُيسمح له بدخول احلمام، وقد ُقدم له الطعام يف اليوم الثاين
ويف اليوم الثالث أو الرابع، تعرض للصدمات . كثرية، واُلتقطت له صوراً فوتوغرافية تفيد بأنه عاىن من سوء املعاملة

مما تسبب له يف آالم ) موضع عفته(قة على كتفيه وذراعيه وحلمتيه وذََكره دقي ٤٠الكهربية كل نصف ساعة أو 
مربحة، وُأجرب على مواجهة احلائط مث رُكل وُضرب، ويف اليوم األخري، هدده احملققون بأنه لن يرى أهله، كما 

ديدات جنسية بشأن زوجته وأمه   .ويف اليوم السادس أُطلق سراحه. وجهوا له 

م من بينها  ١٠مايو وأطلق سراحه يوم  ٤املوقوف مرة أخرى يوم  وأُلقي القبض على يونيو بسبب 
اقتحام أحد مباين اجلامعة واالعتداء على الطالب بالضرب وحماولة اإلطاحة باحلكومة واملشاركة يف جتمهر ضم 

على الفلقة  وتعرض املوقوف للضرب والصعق الكهريب والربط بكرسي والضرب على قدميه. أكثر من مخسة أفراد
وأكره املوقوف على التوقيع على . وكانت الظروف قاسية وغري صحية. واإلجبار على إسقاط رأسه يف املرحاض

  .اعرتاف بينما مل يستطع قراءة التهم اليت مألت ثالث صفحات

  :)٤٥(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٨ :تاريخ اإلفادة

، وبالتايل مل يستطع )وهو عدم القدرة على الكالم بسبب إصابة يف املخ(وقوف مصاب بداء احلُبسة امل :اإلفادة
وأثناء املقابلة، طلب من ابنه إعطاء املعلومات بينما كان هو يهز رأسه موافقًا على . التحدث مع احملققني

عندما رآه ضباط الشرطة  ٢٠١١مارس  ١٦وقد أقر أنه مت إلقاء القبض عليه يوم . املعلومات اليت يقوهلا ابنه
مرتديًا مالبس خاصة ومغطيًا رأسه بغطاء يدل على انتمائه جلماعته الدينية، ومل يكن مع هؤالء الضباط أمر 

ولقد ركلوه وضربوه بقبضات أيديهم وبالقضبان احلديدية واأللواح اخلشبية على مناطق خمتلفة من جسمه  . قبض
وال (على طبلة األذن وعلى جنبيه وذراعيه ورجليه وعلى جذعه من األمام واخللف كناصية الرأس وخلفها وصفعوه 

، مث ُأخذ إىل قسم الشرطة حيث استمر مسلسل الضرب، مث نُقل بعد ذلك بسيارة )سيما الصدر والبطن
  .اإلسعاف إىل مستشفى الشرطة، إال أن العاملني هناك رفضوا قبول احلالة
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، سقط املوقوف وهو شبه فاقد لوعيه أمام جممع ٢٠١١مارس  ١٧يوم ويف الساعة السابعة من صباح 
السلمانية الطيب، حيث كان يعاين من شلل يف الطرف العلوي األمين والطرف السفلي األمين، وأمل يف مفاصل 

 ١٠مارس حىت  ٢٠ومل يكن لدى أهله أية معلومات عنه منذ يوم . الفخذ، وفقدان القدرة على الكالم متاماً 
  .لأبري

  :)٤٦(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٧ :تاريخ اإلفادة

، ألقى جمموعة من األشخاص القبض على املوقوف يف بيت والده وأهانوه أمام ٢٠١١أبريل  ١يف يوم  :اإلفادة
م وركلوه وص فعوه بقوة على طبلة أذنه، أسرته، وعصبوا عينيه وقيدوا يديه وراء ظهره وضربوه بأيديهم وقبضا

  .وأخربوه أنه إذا مل يعرتف، فسوف تكون العواقب وخيمة

ولقد أخذت اجملموعة املوقوف إىل إدارة التحقيقات اجلنائية حيث تعرض لإلساءة البدنية وُضرب على 
ل أيضاً وعلى جنبيه، ورُك) سيما الصدر والبطن(معظم أجزاء جسمه كمقدمة رأسه وخلفها ومقدمة جسمه وخلفه 
ولقد تعرض املوقوف أيضًا لإلساءة النفسية . يف مؤخرته وُصفع بقوة على طبلة أذنه، وُضرب على قدميه خبرطوم

ديدات جنسية، وُحرم من دخول دورة املياه، وعاىن من  ديدات له وألسرته منها  بإهانة معتقداته الدينية وتلقي 
  .الظروف غري الصحية اليت كانت بالزنزانة

مه احملققون أنه كان حياول  ١٣أن ظل  وبعد ساعة تقريبًا يف مركز التوقيف، بدأت التحقيقات، حيث ا
اإلطاحة بامللك وجملس الوزراء، وادُّعي أنه تآمر مع أطباء آخرين مقبوض عليهم، وأكرهه احملققون على التوقيع 

ملوقوف إىل النيابة العسكرية ليعرتف بتلك وبعد مثانية أيام، أُرسل ا. على اعرتاف دون السماح له برؤية حمتواه
وقد ُمسح للموقوف بتلقي زيارة عائلية بعد . التهم، وقيل له أنه إذا مل يعرتف، فسوف يتعرض للصعق الكهريب

  .وبعد ثالثة عشر يوماً، أزيلت عصابة عينيه وقَيد يديه، وبدأت ظروف التوقيف يف التحسن. مثانية أيام

  :)٤٧(الحالة رقم 

  )حصه من قبل خبراء الطب الشرعيتم ف(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٨ :تاريخ اإلفادة

، حيث دخلت جمموعة من جنود القوات ٢٠١١مارس  ٢٧ألقي القبض على املوقوف يف بيته يوم  :اإلفادة
اخلاصة منزله وصوبوا أسلحتهم عليه أمام زوجته وابنه البالغ من العمر سبع سنني، وأخذوه خارج غرفة نومه 

حيث " القلعة"يه وقيدوا يديه وراء ظهره بالقيود البالستيكية، وأخذوه حايف القدمني وبدون نظّارته إىل وعصبوا عين
  .ُضرب بقبضات اليد ورُكل وُصفع على وجهه
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وبعد يوم واحد، نُقل املوقوف إىل سجن القرين حيث تعرض للضرب واإليذاء النفسي على يد عدد من 
ت األيدي، وُصفع على وجهه وعلى أذنيه معاً فجأة، ورُكل، وُضرب على األشخاص امللثمني، حيث ُضرب بقبضا

ا ومقدمة جسمه وخلفه    ).سيما الصدر والبطن(ناصية رأسه ومؤخر

  :)٤٨(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٤ :تاريخ اإلفادة

، حيث تغلب ٢٠١١مارس  ٢٧مساء يوم  ٥:٠٠عة ألقي القبض على املوقوف أمام بيته حوايل السا :اإلفادة
وتعرض املوقوف . عليه عدد من األشخاص الذين يرتدون أقنعة وزي الشرطة األزرق ومل يكن معهم أمر قبض

لإلساءة البدنية واللفظية يف التوقيف؛ فقد ُضرب بقبضات األيدي وُصفع على وجهه ورُكل وُضرب بقوة على طبلة 
ا، ومقدمة جسمه وخلفه أذنه وبأعقاب البنادق،  ) سيما الصدر والبطن(وخاصة على ناصية رأسه ومؤخر

ولقد ُوجد على اجلزء اخلارجي من أذن املوقوف اليمىن ندبة . واألرداف، واألذنني، والذراعني، والساقني، واجلنبني
ًا لإلساءة ولقد تعرض املوقوف أيض. خفيفة وختثر ناتج عن جرح قطعي متهتك بسبب الضرب الذي تعرض له

اجلنسية واإلهانة، فلقد أهينت معتقداته الدينية، وُهدد هو وأسرته، وُمنع من استخدام دورة املياه وتعرض لظروف 
  .ومن اللهجة أثناء الكالم، ظن املوقوف أن احملققني سوريون يعملون يف قوات الشرطة. غري صحية يف زنزانته

وخالل فرتة . سطى مث إىل مستشفى وزارة الداخليةولقد نقل املوقوف بعد ذلك إىل قسم شرطة الو 
التوقيف كلها، كان املوقوف معصوب العينني ويداه مربوطتني وراء ظهره بقيود بالستيكية، وأكره على التوقيع على 

يونيو، بدأت ظروف التوقيف تتحسن، وتوقفت اإلساءة  ٢٩ويف يوم . اعرتاف كاذب وُعرض أمام احملكمة
وعية الطعام، وُمسح لألهل بإحضار مالبس له، كما ُمسح له أيضًا بإجراء مكاملة هاتفية واحدة البدنية، وحتسنت ن
  .ألهلة كل أسبوع

  :)٤٩(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٤ :تاريخ اإلفادة

اول الفرار حني رأى ضباط ، حيث ح٢٠١١يوليو  ١٤ألقي القبض على املوقوف أمام بيت أقاربه يوم  :اإلفادة
الشرطة منتشرين حول البيت، ولكن تغلب عليه عدد كبري منهم وشّدوه من مالبسه ودفعوه على األرض، ومل يكن 

مث نُقل . معهم أمر قبض، واستمروا يف ضربه بقبضات أيديهم ويف صفعه على وجهه وأذنيه وركله، ومزقوا مالبسه
ا ومقدمة جذعه وخلفه وأطرافه حيث ُضرب ملدة نصف ) جراج(إىل مرآب  ساعة تقريبًا على ناصية رأسه ومؤخر
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وأذنيه وأنفه، وُأخذ بعد ذلك إىل سيارة جيب حيث مت تصويره بالفيديو، مث ُعصبت عيناه ورُبطت يداه بإحكام 
  .وراء ظهره بالقيود البالستيكية

قل بسيارة اإلسعاف إىل وُأخذ املوقوف إىل قسم شرطة الوسطى، حيث استمر مسلسل الضرب، مث نُ 
ولقد كانت هناك عالمات زرقة على وجه . املستشفى العسكري إلجراء األشعة على رأسه ووجهه وجسمه

املوقوف أسفل عينيه وفوق حاجب العني اليسرى وعلى اجلانب األمين من اجلسم، وظل يف املستشفى ملدة يوم 
وبعد مثانية أيام، نُقل املوقوف إىل . ضع يف زنزانة انفراديةواحد مث أُعيد مرة أخرى إىل مركز شرطة الوسطى حيث وُ 

مستشفى وزارة الداخلية، وهناك طلب منه وكيل النيابة التوقيع على اعرتاف بينما كان معصوب العينني، مث أُعيد 
  .أغسطس، بدأ املوقوف يف اإلضراب عن الطعام ٤ويف يوم . مرة أخرى إىل قسم شرطة الوسطى

  

  :)٥٠(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٧ :تاريخ اإلفادة

يف بيته الواقع يف منطقة دمستان، حيث مسع  ٢٠١١أبريل  ١٩ألقي القبض على املوقوف صباح يوم  :اإلفادة
بنته، أصوات كسر باب منزله األمامي مث دخل أشخاص يرتدون زيًا إىل غرفة نومه وصوبوا بنادقهم جتاه رأس ا

وأثناء التوقيف، تعرض للضرب بقبضات األيادي . وأخذوه إىل سيارة حيث ُعصبت عيناه مث نقلوه إىل مكان آخر
وخبرطوم ورُكل يف بطنه، كما تعرض إىل إساءات بدنية ونفسية؛ فقد هددوا زوجته وابنته وهددوه بوضع قلم يف 

د استخدم احملققون العقاقري إلجباره على ولق. يوماً  ١٣فتحة شرجه، حيث استمرت تلك التهديدات مدة 
ونتيجة للضرب بقبضات األيادي، عاىن املوقوف من كسر يف احلاجز األنفي، وخضع للتصوير . االعرتاف

  .٢٠١١أكتوبر  ١١باألشعة، مث ُوضع على قائمة االنتظار لتصويره بالرنني املغناطيسي يوم 

  :)٥١(الحالة رقم 

  )الشرعيتم فحصه من قبل خبراء الطب (

  ٢٠١١أغسطس  ٢٥ :تاريخ اإلفادة

عندما كان حياول مغادرة املنطقة القريبة من جممع  ٢٠١١أبريل  ١٦ألقي القبض على املوقوف يوم  :اإلفادة
السلمانية الطيب بسيارته أثناء االضطرابات، وعندما شرع يف االنطالق بالسيارة، اصطدمت سيارته عن دون قصد 

وعي لبضع دقائق، وعندما استيقظ، سحبه رجال الشرطة من شباك سيارته وعصبوا عينيه مع سياريت شرطة وفقد ال
وقيدوا يديه وراء ظهره وضربوه بالصفعات واللكمات على ناصية رأسه وخلفها ومقدمة جسمه وجذعه وعلى 

  .وعلى جنبيه وعلى طبليت أذنيه) سيما الصدر والبطن(اخللف 
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ملدة ساعة ونصف الساعة، مث ُأحيل بعد ذلك إىل قسم شرطة  ونُقل املوقوف إىل قسم شرطة النعيم
ولقد ُأجرب املوقوف على االحنناء لألمام بينما قاموا بلمس منطقيت الشرج . القضيبية حيث استمر مسلسل الضرب

وموضع عفته يف جسمه من اخللف، وضربوه على يديه خبرطوم وصعقوه بالكهرباء يف جسمه، وأكرهوه على 
وبعد أسبوعني أو . اعرتاف يقر فيه بأنه حاول قتل رجال الشرطة الذين كانوا يف السيارة األخرى التوقيع على

  .ثالثة، ُأحيل املوقوف إىل حمكمة عسكرية حيث ُحكم عليه ونُقل إىل السجن

  :)٥٢(الحالة رقم 

  )تم فحصه من قبل خبراء الطب الشرعي(

  ٢٠١١أغسطس  ٢٤ :تاريخ اإلفادة

، ٢٠١١أبريل  ١٧قبض على املوقوف يف سيارته أمام بيت أقاربه يف منطقة قرية املعامري يوم ألقي ال :اإلفادة 
ا كامريا فيديو . حيث وجدت الشرطة سيارته بدون لوحة أرقام معدنية، ومن مث أوقفته وبتفتيش السيارة، وجدوا 

ام بتسجيل األحداث اليت كانت جتري يف الشو  ارع وببث تلك املادة املسجلة وهاتف نّقال، فوجهوا إليه اال
  .وبإعطائها لدول أجنبية

ولقد ُضرب املوقوف على ظهره ورأسه ورقبته، وعصبت عيناه وقيدت يداه وراء ظهره، مث ُضرب على 
مة  ديدات أمام اثنني من أعمامه بأنه سوف يواجه عواقب وخيمة بسبب توجيه  مجيع أجزاء جسمه، وتلقى 

  .مث حضرت سيارة مدنية، وُدفع فيهااملوقوف ونُقل إىل قسم شرطة الوسطى. م سبقاحلرق العمد إليه منذ عا

ويف قسم الشرطة، تعرض املوقوف للضرب باأليدي والقبضات، وللركل، واإلساءة اجلنسية عن طريق ملس 
 فتحة شرجه باألصابع ودفع طرف البندقية فيها، واإلساءة اللفظية عن طريق سب الدين واألسرة والتهديد

باغتصابه واغتصاب قريباته اإلناث، والضرب خبرطوم على ساقيه وقدميه على الفلقة، وطُلب منه االعرتاف 
بالتصوير بكامريا الفيديو بدون ترخيص واالشرتاك يف أحداث الدوار وبأنه عضو يف منظمة إرهابية، مث ُأخذ بعد 

لقد أخربت الشرطة املوقوف أن أحدًا من و . ذلك لبيت والدته بقرية النويدرات حيث ُضرب بأعقاب البنادق
ويف النهاية، ألقوا القبض على خالته وأشخاص . جريانه أفادهم بتورطه يف تلك األنشطة، وبالتايل جيب أن يعرتف

موه بتصنيع قنابل  آخرين من أسرته، وقاموا بتفتيش منطقة اجلراج حيث وجدوا زجاجات فارغة وقطع قماش، فا
  .املولوتوف

ملوقوف بعد ذلك إىل قسم شرطة الوسطى، حيث استمر الضرب، وعاىن من نزيف باألنف وأُعيد ا
وكسر حباجز األنف، ونُقل إىل املستشفى العسكري حيث خضع جلراحة يف أنفه املكسور بدون ختدير يف حجرة 

، ومل يتمكن من ومل يكن هناك أمر قبض على املوقوف. استقبال الطوارئ، مث نُقل بعد ذلك إىل احملكمة العسكرية
  .االتصال مبحام قبل احملاكمة، ومل يؤَذن له أيضاً بالتحدث إىل أهله لفرتة طويلة من الزمن
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أغسطس، ويف اليوم ذاته بدأ يف إضراب  ٥مث نُقل املوقوف بعد ذلك إىل مستشفى قوة دفاع البحرين يوم 
 ١٤أغسطس وحىت  ٥وبدًء من يوم . عياً عن الطعام ملدة ثالثة أيام، وكان كل من ضغط دمه ونبضه وتنفسه طبي

ظلت حالته العامة مستقرة مع تغريات معتدلة يف معدالت ضغط الدم ) تاريخ هذا التحقيق( ٢٠١١أغسطس 
قدمتا للموقوف ليقر بأنه  (ولقد كان هناك استمارتا رفض . والنبض واضطرابات بسيطة يف مستوى الوعي واإلدراك

غسطس أظهرتا أنه رفض التوقيع عليهما، بينما أظهرت استمارة ثالثة رفض أ ٦و ٥بتاريخ ) كان يرفض الطعام
جدير بالذكر أن موقوف آخر كان متواجدًا ووقع على . أغسطس التوقيع على االستمارة ٢٠املوقوف بتاريخ 

  .ويالحظ أن املوقوف كان مضرباً عن الطعام طوال تلك الفرتة. االستمارة الثالثة كشاهد

  :)٥٣(الحالة رقم 

  ٢٠١١أغسطس  ٢٦ :تاريخ اإلفادة

يف بيته الواقع يف منطقة املنامة على يد جمموعة أشخاص  ٢٠١١أبريل  ٧ألقي القبض على املوقوف يوم  :اإلفادة
. ملثمني، حيث أيقظوه وأهانوه أمام أمه وزوجته، وعندما حاول والده التدخل هددوه بتصويب األسلحة جتاه رأسه

  .دت يداه وراء ظهرهوُعصبت عينا املوقوف وقي

ونقل املوقوف بعد ذلك إىل مكان جمهول حيث تعرض للضرب والركل من اخللف، ال سيما يف مؤخرته، 
وكانت الزنزانة غري . وُصفع بقوة على طبليت أذنه، وأُهني بسب معتقداته الدينية، وتعرض هو وأسرته للتهديد

وُضرب على أمخص قدميه على الفلقة إلجباره على  ولقد ُعّلق. صحية، ومل يؤذن له باستخدام دورة املياه
مث نُقل بعد ذلك إىل مكان آخر ُضرب فيه . االعرتاف مبحاولته قتل رجل أسيوي وتنظيمه جتمهرات واحتجاجات

وأخرياً، ُأحيل املوقوف إىل سجن احلوض اجلاف حيث . خبرطوم باإلضافة إىل أنواع الضرب األخرى املشار إليها
  .يع على اعرتاف أمام أحد احملققنيأكره على التوق

اية شهر مايو  وكانت أول مرة للموقوف يرى فيها أهله بعد ثالثة أشهر أثناء احملاكمة العسكرية يف 
مث بدأت ظروف التوقيف بعد ذلك يف التحسن؛ فُنقل إىل زنزانة أوسع، وتوقفت ألوان اإلهانة املختلفة، . ٢٠١١

وهو اآلن يعاين من مشكالت نفسية نتيجة للمعاملة اليت تعرض هلا . منتظمةوُمسح له باالتصال بأهله بصورة 
  .بالسجن

  :)٥٤(الحالة رقم 

  ٢٠١١أغسطس  ٢٧ :تاريخ اإلفادة

على يد جمموعة من األشخاص كانوا يغطون  ٢٠١١مارس  ١٧ألقي القبض على املوقوف يوم  :اإلفادة
خلاص به وضربوه وصفعوه ولكموه وركلوه وضربوه رؤوسهم، حيث أخذوا هاتفه النقال وجهاز الالب توب ا

بأسالك الكابالت، وعصبوا عينيه وقيدوا يديه خلف ظهره، ونقلوه ملكان جمهول حيث وضعوه يف زنزانة صغرية 
  .معزولة
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ويف اليوم التايل، نُقل املوقوف إىل أحد املنشآت العسكرية، حيث ظل هناك مدة أسبوعني ُضرب 
ال (وخلفها وُصفع على طبليت أذنيه وُضرب على جنبيه وعلى مقدمة جذعه وخلفه  خالهلما على ناصية رأسه

ديدات باإلساءة )سيما الصدر والبطن ، ورُكل يف مؤخرته، وتعرض لسب دينه والتهديد له وألسرته ومنها 
قيق مع املوقوف، ولقد مت التح. ولقد كانت الظروف بالزنزانة غري صحية، ومل يؤذن له بدخول دورة املياه. اجلنسية

م حبيازة سالح ناري والشروع يف تنظيم يستهدف اإلطاحة بامللك وإجراء اتصاالت غري مشروعة مع  حيث ُا
مث مت نقله بعد . صفحة تقريباً دون أن يقرأه ٤٠وأكره املوقوف على التوقيع على اعرتاف يتكون من . بلدان أجنبية

  .ان يتعرض للتعذيب البدين واملعنويذلك إىل عدة أماكن خمتلفة، ويف كٍل منها ك

ولقد عاىن املوقوف من نزيف يف أذنه اليسرى كنتيجة للتعذيب البدين وتأذى مسعه، وأصيب أيضًا بداء 
االستسقاء يف فخذه األمين ويف منطقة الشظية، وختدر يف قدمه اليمىن، وأٍمل يف منطقة الَعِجز والفقرات 

  .العصعصية

  :)٥٥(الحالة رقم 

  ٢٠١١أغسطس  ٠٣ :اإلفادةتاريخ 

على يد جمموعة من  ٢٠١١مايو  ٢مساء يوم  ٨:٣٠أُلقي القبض على املوقوف يف منزله حوايل الساعة  :اإلفادة
املدنيني امللثمني الذين صوروا عملية القبض بالفيديو، وعصبوا عينيه وأخذوه إىل مكان جمهول حيث مت استجوابه 

وبعد التحقيق، قام رجال . ومل يقدم احملقق نفسه وال املؤسسة اليت يتبعها. نيملدة ساعتني بينما ظل معصوب العين
ومت استجواب املوقوف مرة أخرى يف . مرت ١,٥ x ٢ملثمون بالتقاط صور للشاهد مث وضعوه يف زنزانة انفرادية 

باب والشتائم أثناء مث صبت عليه بعد ذلك اللعنات والس. اليوم التايل، وُهدد بالتعذيب البدين والصعق الكهريب
مايو، بدأ تعذيب املوقوف يف زنزانته؛ فُحرم من النوم  ٤ويف يوم . إجراء فحوص طبية له يف إحدى العيادات

  .وتعرض للتعذيب البدين كلما جلس، وحيث استمر ذلك التعذيب حىت منتصف الليل

يوماً، وكان  ٤٥انفرادية ملدة مايو، نُقل املوقوف إىل جهاز األمن الوطين حيث ظل يف زنزانة  ٥ويف يوم 
ى املوقوف كالمه بقوله . خيضع لالستجواب بصورة منتظمة وبناًء على األسئلة اليت طُرحت أثناء التحقيقات، أ

  ".الوفاق"أنه أُلقي القبض عليه بسبب آرائه ونشاطاته السياسية وألنه عضو يف 

مايو، وأثناء انتظاره للدخول، تعرض  ١٨م وُأخذ املوقوف هو وجمموعة أخرى إىل النيابة العسكرية يو 
. ساعات، ومل ميكن املوقوف من االتصال مبحام ١٠واستغرق حتقيق النيابة العسكرية . لضرب احلراس وسخريتهم

مث ُأخذ بعد ذلك إىل منشأة عسكرية حيث تعرض للركل واللكم والضرب املربح بِعصّي معدنية، وأخذه احلراس إىل 
لذي صب عليه اللعنات وسب طائفته الدينية وضربه بقضيب معدين على وجهه وأذنيه ا" الشيخ"رجل يسمى 

  .ويف طريق العودة إىل جهاز األمن الوطين، قام أحد احلراس بضرب املوقوف مرة أخرى وهدده باالغتصاب. وظهره
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ا مخس دقائق ألسرته، إال أنه مل يُ  ٢٩ويف يوم  سمح له مايو، ُمسح للموقوف مبكاملة تليفونية مد
وأثناء توقيف املوقوف يف جهاز األمن الوطين، ظل معصوب . بالتحدث عن مكانه أو التعذيب الذي تعرض له

  .العينني يف زنزانة انفرادية

يونيو، مت نقل املوقوف إىل سجن احلوض اجلاف، حيث ُاحتجز يف زنزانة صغرية مع شخص  ١٧ويف يوم 
مث ُمسح له لريى أهله ألول مرة يف يوم . صالة طوال األيام الثالثة األوىلآخر، ومل يسمح له بقراءة القرآن وال بال

  .يونيو ٢٢يونيو، ونُقل إىل سجن القرين يف يوم  ١٩

  :)٥٦(الحالة رقم 

  ٢٠١١أغسطس  ٨ :تاريخ اإلفادة

ريق كان املوقوف يقود سيارته على أحد الطرق يف قريته، وفجأة استوقفه رجال ملثمون يف وسط الط  :اإلفادة
وسألوه عن امسه ووضعوه يف سيارة وعصبوا عينيه وأخذوه إىل مكان جمهول، وهناك أزالوا العصابة من على عينيه 

وأجاب . وضربوه بوحشية وطلبوا منه اإلفصاح مبعلومات عن أشخاص آخرين يف قريته مطلوب القبض عليهم
  .املوقوف بأنه ليست لديه أية معلومات عن أولئك األشخاص

ك، نُقل املوقوف إىل إدارة التحقيقات اجلنائية، ويف أول يومني من التوقيف هناك، نزعت عنه  وبعد ذل
كل مالبسه وُعصبت عيناه وقُيدت يداه وُأجرب على االستمرار واقفًا وتعرض للضرب املتكرر والسباب 

قرية دراز، ورد واالستجواب عن معلومات عن أشخاص يف قريته، وُسئل عما إذا كان قد شارك يف احتجاجات 
ويف اليوم التايل، مت استجوابه جمدداً وتوجيه التهمة إليه بقطع لسان عامل أسيوي، وأجاب بأنه ال يفهم . باإلجياب

ما يُقال له، فأخربه احملققون بأنه قد ال يكون يعلم اآلن ولكنه سوف يعلم قريبًا جداً، واستمروا يف ضربه بوحشية 
رمية، وسألوه عّمن تعاون معه وأجاب بأنه ال يعرف، مث ضربوه وتسببوا يف خلع  وصعقه بالكهرباء حىت أقر باجل

كتفه، فبدأ يف البكاء بسبب األمل، مث وافق على االعرتاف بالتهم املوجه إليه، مع العلم أن املوقوف ال يعلم 
  .األشخاص اآلخرين الذين ذكرهم احملققون

  :)٥٧(الحالة رقم 

  ٢٠١١أغسطس  ٠٨ :تاريخ اإلفادة

، اقتحم رجال من كل من الكوماندوز وشرطة مكافحة الشغب وآخرين ٢٠١١مارس  ٢٥يف يوم  :اإلفادة
بوا غرفة نومه وكّسروا بعض األغراض الشخصية كاحلاسب اآليل واهلاتف  ملثمني مبالبس مدنية منزل املوقوف و

سيارة، مث تولت جمموعة كبرية من الناس  دينار حبريين، مث أخذوه على بُعد مسافة صغرية إىل ٢٠٠النّقال وسرقوا 
  .ضربه، ونُقل بعد ذلك إىل سيارة أخرى واستمر الضرب حىت وصلوا إىل إدارة التحقيقات اجلنائية
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وفور دخول إدارة التحقيقات اجلنائية، ُعصبت عينا املوقوف وُضرب بأشياء خمتلفة، مث ُأخذ إىل غرفة 
، كان ُيضرب "إجابة صحيحة"وكلما مل جيب . ائم اليت ارتكبهاللتحقيقات حيث طُلب منه االعرتاف باجلر 

بالِعصّي على عموده الفقري ورأسه، ويسب بأقذع األلفاظ، وبعد فرتة، تغريت طبيعة التحقيقات، حيث طُلب 
ولقد تعرض املوقوف للضرب املربح بأشياء معدنية وطُلب . فرباير ١٤منه االعرتاف جبرائم معينة تتعلق بأحداث 

االعرتاف جبرائم يف جامعة البحرين، وتعرض أيضًا للصعق الكهربائي والضرب على رأسه وموضع عفته،  منه
. مبجرد أن أفاق املوقوف، أُعيد مرة أخرى إىل غرفة التحقيقات وُضرب. وسقط مغشي عليه وأفاق باملستشفى

أمر آخرين بصعقه بالكهرباء يف ولقد انكسر أنفه، وُعلق حىت سقط مغشيًا عليه، وعندما أفاق، مسع ضابطًا ي
. موضع عفته، فطلب املوقوف من الضابط أن يكتب أي اعرتاف يريده وسوف يوقع عليه، وقد قام بذلك فعالً 

أيام أخرى تعرض خالهلا للسباب والضرب والصعق بالكهرباء،  ٣وظل املوقوف يف إدارة التحقيقات اجلنائية ملدة 
ومل يكن . ركت تلك اجلروح بالفلفل والليمون مما تسبب له يف آالم مربحةوًأحدثت جروح يف يديه بسكني مث فُ 

سجن / املوقوف على علم باملكان الذي هو فيه يف ذلك الوقت، ولكنه عرف ذلك بعد نقله إىل مركز توقيف
  .أسري

ن سجن أسري، ومل يك/ وبعد ثالثة أيام بإدارة التحقيقات اجلنائية، مت نقل املوقوف إىل مركز توقيف
ولقد ُعصبت أيضًا عيناه وضرب كما . يستطيع املشي فَحَىب على ركبتيه، مث قام ضباط السجن جبّره على األرض

ويف قسم الشرطة، كان املوقوف ُيضرب قبل اإلفطار، مث ُيسمح له باألكل، . جرت العادة، وال سيما يف تلك الليلة
ؤمر بالوقوف حىت الَعشاء، وكان يضرب قبل الَعشاء مث يؤمر بالوقوف حىت الغداء، مث ُيسمح له باألكل، مث ي

وكان املوقوف معصوب العينني ومقيد اليدين طوال الوقت، وظل مقيد اليدين ملدة . وبعده، ومرة أخرى قبل النوم
ومن . يوماً إمجاًال، وكان ُيسمح له بالنوم من منتصف الليل حىت اخلامسة صباحاً فقط، وكان ُحيرم من الصالة ١٣

التعذيب اليت تعرض هلا اإلساءات اللفظية والسباب الطائفي والتهديد باغتصابه هو وأسرته ونعته باحليوان طرق 
  .وإجباره على تقليد أصوات احليوانات

أغسطس، ومل يتعذب بدنياً  ٨أبريل حىت  ٩ولقد ُاحتجز املوقوف يف سجن احلوض اجلاف من يوم 
  .هناك، ولكنه كان يتعرض لإلساءات اللفظية

  :)٥٨(الحالة رقم 

  ٢٠١١يوليو  ٣٠ :تاريخ اإلفادة

مبطار البحرين الدويل عندما كانت حتاول مغادرة  ٢٠١١أبريل  ١١أُلقي القبض على املوقوفة يف يوم  :اإلفادة 
وبعد القبض عليها ُاصطحبت ملنزهلا، والذي تعرض بعد ذلك ألفعال النهب . البالد مع زوجها وأطفاهلا الثالثة

وتُرك األطفال بدون والديهم . مث ُأخذت املوقوفة إىل مركز احتجاز مدينة عيسى. آالف دينار حبريين ٥ه وُسرق من
وأثناء التوقيف، كانت املوقوفة معصوبة العينني أليام وتعرضت للضرب، وال . بسبب القبض على املوقوفة وزوجها

ولقد ُسئلت املوقوفة . ميكن أن يكونوا أطباءولقد تعرضت لإلهانة، وقيل هلا أن الشيعة ال . سيما على صدغيها
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ا إن مل تتعاون، فسوف توضع يف عينها سيجارة وُسئلت املوقوفة عن . عن انتماء زوجها السياسي، وقيل هلا أ
األحداث اليت جرت يف جممع السلمانية الطيب، ومل ُيسمح هلا باالتصال بأهلها أو مبحام، وخضعت لفحص طيب، 

  .مايو ٥ع على اعرتاف، وأُطلق سراحها يوم وأكرهت على التوقي

  .يونيو عندما عرفت خبرب مثوله أمام احملكمة العسكرية ٣ومل يتم إعالم املوقوفة مبكان زوجها حىت يوم 

  :)٥٩(الحالة رقم 

  ٢٠١١أغسطس  ١٤ :تاريخ اإلفادة

املوقوف أية مقاومة عند القبض مل يُبد . مبكان عمله ٢٠١١أبريل  ١٢أُلقي القبض على املوقوف يف يوم  :اإلفادة
ولقد ُعصبت عيناه ونُقل إىل قسم شرطة الرفاع حيث تعرض لإلساءة . عليه، إال أنه مت التعدي عليه بالضرب

البدنية واللفظية، ولقد اعَتدى عليه جمموعة من األشخاص بالضرب بأيديهم وأرجلهم وباخلراطيم، وهددوه 
اع زوجته لنفس ألوان التعذيب هذه، ولقد خضع بعد ذلك لالستجواب، بالتعدي عليه جنسياً، كما هددوه بإخض

حيث استمر االستجواب والضرب ملدة أربعة أيام يف قسم الشرطة تالها أربعة أيام أخرى يف سجن احلوض 
ولقد كانت معظم األسئلة تدور حول أفراد أسرة املوقوف، أما األسئلة القليلة بشأنه هو شخصيًا فكانت . اجلاف
وبالرغم من توافر الدليل على أنه تلّقى فقط . الصور اليت تلقاها يف رسالة إليكرتونية، وسبب تواجده يف الدوار عن

ام بإرساهلا، وُأجرباملوقوف على التوقيع على إقرار  مرفقات عرب بريده اإلليكرتوين، إال أن السلطات وجهت إليه ا
  .مرة ١٥مفاده بأنه ذهب للدوار 

املوقوف وعصبت عيناه يف الطريق للمحكمة، حيث ُأجرب هو وحمتجزون آخرون على ولقد قيدت يدا 
م كالباً، ولقد مت ترقيم املوقوفني  وقبل جلسة . إخل)"... ٢(الكلب رقم "و)" ١(بالكلب رقم "الغناء وقيل هلم أ

ا كلمة واحدة سوى احملاكمة، ُأجرب احملتجزون على الوقوف يف الشمس، وهددهم اجلنود وأخربوهم أّال يقولو 
ولقد متكن املوقوف وحده من احلديث إىل حماميه بعد جلسة احملكمة ملدة مخس ". غري مذنب"أو " مذنب"

. مرة ١٥دقائق، وكان الدليل الوحيد ضده هو اإلقرار الذي قدمه حتت ضغط الذي يشهد فيه بأنه ذهب للدوار 
ولقد ُحكم على املوقوف بالسجن . ا األمر أمام احملكمةومل يسأل القاضي عن تعذيبه كما أن احملامي مل يثر هذ

  .٢٠١١سبتمرب  ٢٨ثالث سنوات، وُحدد موعد لالستئناف يوم 

ذه الشهادة، كان املوقوف حمتجزًا بسجن جو ولقد تعرض للضرب يف ثالث مناسبات . وأثناء إدالئه 
وهو ال يعاين حاليًا من . هوية السجنيعند تفتيشه، وعند إعطائه الزي لريتديه، وعند إعطائه : خمتلفة، وهي

التعذيب، إال أنه يشتكي من القواعد الصارمة، ومن الطعام وامللبس وحقوق الزيارة واحلرمان من القرآن والكتب 
ولكن، وبسبب التعذيب، يعاين املوقوف من أمل يف الفك وصعوبة املضغ والسمع،  . واجلرائد وسجاجيد الصالة
  .قبل، ولديه خماوف تتعلق بسالمتهكما أنه قلق بشأن املست
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  :)٦٠(الحالة رقم 

  ٢٠١١أغسطس  ٣ :تاريخ اإلفادة

، أُلقي القبض على املوقوف أثناء قيادة السيارة بعدما كانت تتبعه سيارة مدنية، ٢٠١١مايو  ٢يف يوم  :اإلفادة
كن املوقوف من التعرف ومل يتم. وقد قام أشخاص مبالبس مدنية بصفعه وتقييد يديه ووضعوا غطاًء على رأسه

ا وقد ُأخذ إىل مكان جمهول حيث مت استجوابه وُسئل عن . على هؤالء األشخاص وال على املؤسسة اليت يتبعو
م يعذبون، وطُلب منه أن  م، واعتقد بأ املوقف السياسي بالبحرين، ومسع أصوات أشخاص آخرين أثناء استجوا

حسابات الربيد اإلليكرتوين، ومل يكن مبقدوره النوم طوال الليل، وسأله يعطي للمحققني كلمة املرور اخلاصة بأحد 
احلراس بعض األسئلة يف الصباح، ويف املساء طُلب منه حضور حتقيق رمسي حيث كان هناك حمققان، تكلم 

تعامل أحدمها بلهجة أردنية واآلخر بلهجة حبرينية، وأخربوه أنه بقدر تعاونه مع التحقيقات سوف تتحدد طريقة ال
امات املنسوبة إليه وقال بأن قوات األمن أخطأت، فأخرب احملققون . معه فيما بعد ولقد أنكر املوقوف مجيع اال

وُعصبت عيناه، واقِتيد إىل الزنزانة، وكان ُيصفع أثناء سريه . احلراس أن يأخذوه بعيداً، فهو ال يتعاون بدرجة كافية
  .قيفه، حرمه احلراس من النوم بأن كانوا يضربون احلديد باخلراطيموأثناء فرتة تو . يف الردهة وشعر باخلوف

وعند . وبعد ذلك، نقل املوقوف إىل جهاز األمن الوطين وتعرض للُضرب والسب الطائفي طوال الطريق
الوصول إىل هناك، اقرتب منه رجل يرتدي الزي اخلليجي التقليدي وأعطاه قلمًا وورقة، وأخربه بأن هناك نوعني 

ولقد استخدم احملققون أساليب خميفة، . واحدة للبشر واألخرى للحيوانات، وعليه أن خيتار من بينهما: ملعاملةمن ا
م سوف يفعلون به أشياًء إن مل يتعاون؛ فقد قيل له أن لديه خيارين إما أن يقول أشياء تورطه، أو يقول : وقالوا أ

م طلبوا منه التوقيع دون  ومل. احلقيقة، واليت سوف يرتتب عليها معاملة وحشية خيربوه مبا يكتبه يف اإلقرار، إال أ
  .أن يتمكن من قراءة ما فيه، فلقد ُمسح له فقط بقراءته قراءة سريعة، حيث وجد إضافات على أقواله

يومًا يف احلبس االنفرادي، ومل يَر الشمس إال لفرتات  ٤٥ولقد ظل يف التوقيف جبهاز األمن الوطين مدة 
ولقد ُحرم من الدخول املتكرر لدورة املياه، كما تعرض لسب . ناء نقله للنيابة العسكرية أو للمحكمةقصرية أث

وكان املوقوفون معصويب العينني . وشتم احلراس الباكستانيني والبحرينيني، ومسع أصوات أشخاص آخرين يعذبون
يتعرض للضرب وسب الطائفة والدين وكان املوقوف . ومقيدين يف املمر فيما عدا يف أوقات الطعام والصالة
  .واملعتقدات من احلراس كلما نُقل بالسيارة من مكان آلخر

ولقد ُأخذ املوقوف للمثول أمام النيابة العسكرية بدون حمام ومل ُيسمح له بتأجيل التحقيقات حىت 
لسوء املعاملة والسباب ولقد تعرض املوقوف . حضور حمام، ومل ير أية وثيقة رمسية تؤكد نقله إىل حمكمة عسكرية

  .والوصف بأنه خائن لبالده



الحقائقتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي   
 

٥٩٣
 

 ٢٠١١لسنة ) ٢٨(أمر ملكي رقم ): ١(مرفق 
  بإنشاء اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في األحداث
  ٢٠١١التي وقعت في مملكة البحرين خالل شهري فبراير و مارس 

  .حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

  تور،بعد االطالع على الدس

  :أمرنا باالتي

  المادة األولى    
تُنشأ جلنة ملكية مسـتقلة للقيـام بـالتحقيق يف جمريـات األحـداث الـيت وقعـت يف مملكـة البحـرين خـالل شـهري فربايـر 

وتقـدمي تقريـر حوهلـا متضـمناً مـا تـراه مناسـباً مـن توصـيات يف ، ، وما جنـم عنهـا مـن تـداعيات الحقـة٢٠١١ومارس 
  . هذا اِلشأن

  الثانيةالمادة 
ـــا، وهـــم  تتـــألف اللجنـــة مـــن مخســـة مـــن الشخصـــيات البـــارزة واملعروفـــة دوليـــاً والـــيت هلـــا خـــربة ومسعـــة عامليـــة معـــرتف 

  :السادة
 رئيساً األستاذ الدكتور حممود شريف بسيوين -
 عضواً القاضي فيليب كريش -
 عضواً السيد ناجيل روديل -
 عضواً الدكتور ماهنوش أرسنجاين -
 عضواً رة بدرية العوضيالدكتو  -

  المادة الثالثة
تتمتع اللجنة باستقالل تام عن حكومة مملكة البحرين أو أي حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية 

  .وال ميثلون أي حكومة أو منظمة دولية أو مسئول عام أو أي مصلحة اقتصادية أو سياسية
  المادة الرابعة

ئق، وهلـا االتصـال جبميـع اجلهـات احلكوميـة املعنيـة واملسـئولني احلكـوميني، وكـذلك تكون مهمـة اللجنـة تقصـي احلقـا
وللجنــة مطلــق احلريــة يف مقابلــة أي شــخص تــراه مفيــداً هلــا، مبــا يف ، االطــالع علــى امللفــات والســجالت احلكوميــة

يـة، والضـحايا املزعومـون ذلك ممثلو اجملتمع املدين ومنظمات حقوق اإلنسان واجلمعيات السياسية، والنقابات العمال
  .وشهود االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان املصونة دولياً 
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ا املتعلقة باألحداث اخلاصة بعمل اللجنة حتت  وجيب على مجيع اجلهات احلكومية ذات الصلة وضع نتائج حتقيقا
  . تصرف اللجنة

  المادة الخامسة
ا حتديــد مســار عملهــا ودون أي تــد وللجنــة مقابلــة الضــحايا املزعــومني، ، خل مــن قبــل احلكومــةتتــوىل اللجنــة بــذا

وشهود االنتهاكات املزعومة يف إطار من السرية، ووفقاً لإلجراءات اليت تراها لضمان محايـة خصوصـية وأمـن األفـراد 
  .وطبقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، الذين جتتمع معهم

  المادة السادسة
بــأي شــكل مــن األشــكال يف عمــل اللجنــة وال جيــوز أن متنــع وصــول أي شــخص جيــب علــى احلكومــة عــدم التــدخل 

يسعى إلجراء اتصاالت معها أو مع أحد من معاونيها، كمـا جيـب علـى احلكومـة تسـهيل وصـول اللجنـة وموظفيهـا 
  .إىل األماكن واألشخاص اليت حتددها وفق ما تراه اللجنة مناسباً 
  المادة السابعة

، املسـائل املتعلقـة بنطـاق وأسـاليب عملهـا، وتتعهـد احلكومـة بعـدم تعـريض أي شـخص للجنة سـلطة البـت يف مجيـع
أو أي فرد من عائلة ذلك الشخص الذي قام باالتصال باللجنة أو تعاون معهـا، وذلـك ألي نـوع مـن العقـاب، أو 

عـام أو ممثـل  التأثري عليه سلبياً بأي شكل من األشكال، أو تعريضه ألي مضايقات أو إحراج من قبـل أي مسـئول
  .للحكومة

  المادة الثامنة
يكون عمل اللجنة مستقًال عـن أي إجـراءات وطنيـة أو قضـائية، حـىت لـو كانـت ذات صـلة بـنفس املوضـوع، ولـيس 

  .ألي جهة إدارية أو قضائية سلطة وقف أو تقييد أو منع أو التأثري على عمل اللجنة ونتائجها
  .ة أو مفاوضاتوال تشمل صالحيات اللجنة أية قضايا سياسي

  المادة التاسعة
أكتـــوبر  ٣٠تضـــع اللجنـــة تقريـــراً بنتيجـــة عملهـــا يـــتم نشـــره كـــامًال بعـــد عرضـــه علـــى جاللـــة امللـــك يف موعـــد أقصـــاه 

  :، وجيب أن يشتمل تقرير اللجنة ضمن أمور أخرى على ما يلي٢٠١١
  ,٢٠١١سرداً كامًال لألحداث اليت وقعت خالل شهري فرباير ومارس )  ١
  .روف واملالبسات اليت وقعت يف ظلها تلك األحداثالظ)  ٢
ما إذا كانـت قـد وقعـت خـالل تلـك األحـداث انتهاكـات للمعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنسـان مـن قبـل أي )  ٣

  .من املشاركني خالل األحداث أو التداخل بني املواطنني واحلكومة
وكيفيــة حــدوثها والعناصــر الفاعلــة  وصــفاً ألي أعمــال عنــف وقعــت مبــا يف ذلــك طبيعــة تلــك األعمــال،)  ٤

  .والتداعيات اليت نتجت عنها، وال سيما يف مستشفى السلمانية ودوار جملس التعاون
حبث حاالت اإلدعاء عن وحشية الشرطة أو اإلدعاء بأعمـال عنـف ضـد املتظـاهرين، أو مـن املتظـاهرين )  ٥

  .ضد الشرطة وآخرين، مبا يف ذلك األجانب
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  .ات التوقيف واالعتقالظروف وصحة عملي)  ٦
  .حبث حاالت اإلدعاء باالختفاء أو التعذيب)  ٧
بيـان مـا إذا كـان هنـاك مضـايقات مـن قبـل وسـائل اإلعـالم املسـموعة واملقـروءة واملرئيـة ضـد املشـاركني يف )  ٨

  .املظاهرات واالحتجاجات العامة
  .حبث حاالت اإلدعاء بأعمال هدم غري قانوين للمنشآت الدينية)  ٩
  .بيان ما إذا كان هناك اشرتاك لقوات أجنبية أو فاعلني أجانب يف األحداث)  ١٠

  المادة العاشرة
للجنة تقدمي أي توصيات تراها مبا يف ذلك التوصية بإجراء التحقيق أو احملاكمة ألي شخص مبا يف ذلك املسئولون 

ة والقانونية، والتوصيات املتعلقـة بإنشـاء آليـات أو املوظفون العموميون، والتوصية بإعادة النظر يف اإلجراءات اإلداري
دف إىل منع تكرار أحداث مماثلة وكيفية معاجلتها   .مؤسسية 

  المادة الحادية عشرة
للجنة أن تستعني مبن تراه الزماً إلجناز عملها، وهلا أن حتدد األماكن واملنشآت اليت تباشر عملهـا مـن خالهلـا والـيت 

ا الكاملة   .ختضع لسيطر
  .قرتح رئيس اللجنة امليزانية الالزمة ملباشرة اللجنة لعملها واليت يتم توفريها من ميزانية الديوان امللكيوي

ويتم صرف نفقات وتعويضات أعضاء اللجنة وفقـاً للمعـايري املعتمـدة لـدى األمـم املتحـدة، وسـوف جيـري اإلفصـاح 
  .عنها يف التقرير النهائي للجنة

  المادة الثانية عشرة
  .ذا األمر من تاريخ صدوره، ويُنشر يف اجلريدة الرمسية يُعمل

  ملك مملكة البحرين
  حمد بن عيسى آل خليفة

  صدر يف قصر الرفاع
  هـ١٤٣٢رجب  ٢٧: بتاريخ
  م٢٠١١يونيو  ٢٩: املوافق
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 ٢٠١١لسنة ) ٢٩(أمر ملكي رقم ): ٢(مرفق 
  بشأن امتيازات وحصانات

  لجنة تقصي الحقائق وإجراءات عملها
  . ن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرينحن

    بعد االطالع على الدستور،
باملوافقة على اإلنضمام إىل اتفاقية امتيازات وحصانات األمم املتحدة  ١٩٩٢لسنة ) ٨(وعلى املرسوم بقانون رفم 

  ،١٩٤٦فرباير  ١٣املؤرخة يف 
  ائق،بشأن جلنة تقصي احلق ٢٠١١لسنة ) ٢٨(وعلى األمر امللكي رقم 

  :أمرنا باآلتي
  المادة األولى

ــم وطبقــاً لقــوانني مملكــة البحــرين، بــذات  يتمتــع رئــيس وأعضــاء جلنــة تقصــي احلقــائق يف ســبيل تأديــة املهــام املنوطــة 
ــا خــرباء األمــم املتحــدة واملنصــوص عليهــا يف املــادة السادســة مــن اتفاقيــة عــام  االمتيــازات واحلصــانات الــيت يتمتــع 

  .زات وحصانات األمم املتحدة مبوجب املادتني اخلامسة والسابعة من االتفاقيةبشأن امتيا ١٩٤٦
  المادة الثانية

يف ســــبيل تســــهيل مهــــام عمــــل جلنــــة تقصــــي احلقــــائق تقــــوم احلكومــــة بتعيــــني منســــق ليكــــون حلقــــة االتصــــال مــــا 
ا لعملهـــــ ا اجلهـــــات الـــــيت بـــــني اللجنـــــة ومجيـــــع اجلهـــــات احلكوميـــــة املعنيـــــة، علـــــى أن تراعـــــي اللجنـــــة ولـــــدى مباشـــــر

ا   .أوجب دستور مملكة البحرين مراعاة السرية بشأ
  المادة الثالثة

ذا األمر من تاريخ صدوره، ويُنشر يف اجلريدة الرمسية   .يُعمل 
  ملك مملكة البحرين

  حمد بن عيسى آل خليفة
  :صدر يف قصر الرفاع

  هـ١٤٣٢شعبان  ٦: بتاريخ
  م٢٠١١يوليو  ٧: املوافق
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  ئمة المراجعقا ):٣(المرفق 
  

  القانون الدولي

  االتفاقيات الدولية

آذار / مارس ٢٣، تاريخ النفاذ UNTS 171 999العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،  -
١٩٧٦. 

/ يناير ٤، تاريخ النفاذ UNTS 195 660االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري،  -
 .١٩٦٩كانون الثاين 

/ يناير ٣، تاريخ النفاذ UNTS 3 993د الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، العه -
 .١٩٧٦كانون الثاين 

كانون / يناير ٢٦، تاريخ النفاذ UNTS 13 1249اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،  -
 .١٩٨٧الثاين 

 .١٩٩٠سبتمرب  ٢نفاذ ، تاريخ الUNTS 3 1557اتفاقية حقوق الطفل،  -
متوز / يوليو ١، تاريخ النفاذ UNTS 90 2187نظام روما األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية،  -

٢٠٠٢. 
 .٢٠٠٨مارسم آذار  ١٥امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، تاريخ النفاذ  -
كانون األول / يسمربد ٢٣االتفاقية الدولية حلماية كافة األشخاص ضد االختفاء القسري، تاريخ النفاذ  -

٢٠١٠. 

  اتفاقيات منظمة العمل الدولية

 .١٩٢٣حزيران / يونيو ١٩، تاريخ النفاذ )الصناعة(، الراحة األسبوعية ١٤االتفاقية رقم  -
 .١٩٣٠أيار / مايو ١، اتفاقية العمالة القسرية، تاريخ النفاذ ٢٩االتفاقية رقم  -
 .١٩٩٨حزيران / يونيو ٩مالة، تاريخ النفاذ التابع التفاقية التفتيش على الع ١٩٩٥بروتوكول  -
 .١٩٤٨، اتفاقية حرية تكوين اجلماعات ومحاية احلق يف التنظيم، تاريخ النفاذ ٨٧االتفاقية رقم  -
 .١٩٥١شباط / فرباير ٢٧، تاريخ النفاذ ١٩٤٨) للنساء(، اتفاقية العمل الليلي ٨٩اتفاقية رقم  -
 .١٩٥١متوز / يوليو ١٨واملساومة اجلماعية، تاريخ النفاذ  ، اتفاقية احلق يف التنظيم٩٨اتفاقية رقم  -
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 .١٩٥٣أيار / مايو ٢٣، اتفاقية األجور املتساوية، تاريخ النفاذ ١٠٠اتفاقية رقم  -
 .١٩٥٩كانون الثاين / يناير ١٧، اتفاقية القضاء على العمالة القسرية، تاريخ النفاذ ١٠٥اتفاقية رقم  -
 .١٩٦٠حزيران / يونيو ١٥، تاريخ النفاذ )ظيف والوظيفةالتو (، التمييز ١١١اتفاقية رقم  -
 .١٩٧٦حزران / يونيو ١٩، اتفاقية احلد األدين من العمر، تاريخ النفاذ ١٣٨اتفاقية رقم  -
 .٢٠٠٥شباط / فرباير ٩، تاريخ النفاذ ١٩٨١التابع التفاقية السالمة والصحة املهنية  ٢٠٠٢بروتوكول  -
/ يونيو ٢٠، تاريخ النفاذ )األشخاص ذوي اإلعاقة(التأهيل املهين والتوظيف  ، اتفاقية إعادة١٥٩اتفاقية رقم  -

 .١٩٨٥حزيران 
 .٢٠٠٠تشرين ثان / نوفمرب ١٩، االتفاقية املعنية بأسوأ أنواع عمالة األطفال، تاريخ النفاذ ١٨٢اتفاقية رقم  -

  قرارات الجمعية العامة

 .١٩٤٨ كانون األول/ ديسمرب ١٠ ،GA res 217 (III)اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  -
القاسي أو الالإنساين أو املهني، اتفاقية محاية مجيع األشخاص ضد اإلخضاع للتعذيب واملعاملة أو العقاب  -

GA res. 3452 (XXX) ،١٩٧٥كانون األول / ديسمرب ٩. 
 .١٩٧٩كانون األول / ديسمرب ١٧، GA res 34/169مدونة سلوك موظفي إنفاذ القانون،  -
 GA resعة املبادئ اخلاصة حبماية مجيع األشخاص حتت أي شكل من أشكال التوقيف أو السجن، جممو  -

 .١٩٨٨ كانون األول/ ديسمرب ٩، 43/173
 GA resمبادئ التحقيق والتوثيق الفعال للتعذيب واملعاملة أو العقاب القاسي أو الالإنساين أو املهني،  -

 .٢٠٠٠ كانون األول/ ديسمرب ٤، 55/89
 كانون األول/ ديسمرب ١٨، GA res. 47/133محاية كافة األشخاص ضد االختفاء القسري،  إعالن -

١٩٩٢. 
املبادئ األساسية واإلرشادات اخلاصة حبق االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل  -

كانون / ديسمرب ١٦، GA res 60/147حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين، 
 .٢٠٠٥ األول

  قرارات أخرى

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة املسجونني، اعتمدها االجتماع األول لألمم املتحدة بشأن منع اجلرمية ومعاملة  -
 C 663، وأقرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي بقراره رقم ١٩٥٥املذنبني، املنعقد يف جنيف عام 

(XXIV)  و ١٩٥٧متوز / يوليو ٣١بتاريخ(LXII)  ١٩٧٧أيار / مايو ١٣بتاريخ. 
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املبادئ املتعلقة باملنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام  -
ا اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره رقم  أيار / مايو ٢٤بتاريخ  ١٩٨٩/ ٦٥بإجراءات موجزة، وأوصى 

١٩٨٩. 
دئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون، اعتمدها االجتماع املبا -

 –آب / أغسطس ٢٨الثامن لألمم املتحدة بشأن منع اجلرمية ومعاملة املذنبني، املنعقد يف هافانا، كوبا، بتاريخ 
 .١٩٩٠أيلول / سبتمرب ٧

أن التعذيب واملعاملة أو العقاب القاسي أو الالإنساين أو املهني، بش ٨/٨قرار جملس حقوق اإلنسان رقم  -
 .٢٠٠٨حزيران / يونيو ١٨بتاريخ 

  لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة

 .١٩٨٢نيسان / أبريل ٣٠، HRI/GEN/1/Rev.9، )٦املادة (احلق يف احلياة : ٦التعليق العام رقم  -
شباط / فرباير ١١، CCPR/C/21/Rev.1/Add.9، )١٢املادة (حرية احلركة : ٢٧التعليق العام رقم  -

١٩٩٩. 
 ٣١، CCPR/C/21/Rev.1/Add.11، )٤املادة (حاالت الطوارئ : ٢٩التعليق العام رقم  -

 .٢٠٠١آب / أغسطس
طبيعة االلتزامات القانونية العامة املفروضة على الدول األطراف بالعهد، : ٣١التعليق العام رقم  -

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ،٢٠٠٤أيار / مايو ٢٦. 
أيلول / سبتمرب ١٢، CCPR/C/GC/34حرية الرأي والتعبري، ): ١٩املادة : (٣٤التعليق العام رقم  -

٢٠١١. 

  لجنة حقوق اإلنسان

 .UN Doc، مرجع ٢٠٠٥/ ١٤٣٩ضد اجلزائر، رقم  Aberآبر  -
CCPR/C/90/D/1439/2005 ٢٠٠٧متوز / يوليو ١٣، بتاريخ. 

 .UN Doc، مرجع ٢٠٠٦/ ١٤٤٧الروسي، رقم ضد االحتاد  Amirovأمريوف  -
CCPR/C/95/D/1447/2006 ٢٠٠٦نيسان / أبريل ٢، بتاريخ. 

 UN Doc، مرجع ٢٠٠٣/ ١١٥٧ضد أسرتاليا، رقم  Colemanكوملان  -
CCPR/C/87/D/1157/2003 ٢٠٠٦آب / أغسطس ١٠، بتاريخ. 
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، مرجع ٢٠٠٢/ ١١٢٨م ضد أجنوال، رق Rafael Marques de Moraisرافائيل ماركيز دي مارياس  -
UN Doc. CCPR/C/83/D/1128/2002 ٢٠٠٥آذار / مارس ٢٩، بتاريخ. 

، مرجع ٢٠٠٣/ ١١٨٠ضد الصرب ومونتجومري، رقم  Zeljko Bodrožićزيلييكو بودروزيتش  -
U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1180/2003 ٢٠٠٥تشرين أول / أكتوبر ٣١، بتاريخ. 

  المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

 .٩٣/ ٢١٩٨٧، طلب رقم VI ECHR 2260-1996ضد تركيا،  Aksoyي آكسو  -
 .٩١/ ١٨٩٨٤، طلب رقم ٣٢٤رقم " A"وآخرون ضد اململكة املتحدة، تسلسل  McCannماكني  -

  القوانين البحرينية

 .٢٠٠٢دستور مملكة البحرين لسنة  -
 .القانون املدين البحريين -
 .قانون العقوبات البحريين -
 .قانون العقوبات العسكري -
 .قانون اإلجراءات اجلنائية -

  مراسيم بقوانين 

 .بشأن تنظيم االجتماعات واملواكب والتجمعات العامة ١٩٧٣لسنة  ١٨مرسوم بقانون رقم  -
 .املعدل لقانون العقوبات البحريين ١٩٧٦لسنة  ١٥مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن التوظيف يف القطاع العام ١٩٧٦لسنة  ٢٣مرسوم بقانون رقم  -
 .١٩٧٧بشأن قانون تنظيم املباين لسنة  ١٩٧٧لسنة  ١٣ون رقم مرسوم بقان -
 .بشأن األحكام العرفية ١٩٨١لسنة  ٢٧مرسوم بقانون رقم  -
 .الذي حيكم إعالن وتطبيق األحكام العرفية ١٩٨١لسنة  ٢٨مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن قوات األمن العام ١٩٨٢لسنة  ٣مرسوم بقانون رقم  -
 .املعدل لقانون العقوبات البحريين ١٩٨٢لسنة  ٩مرسوم بقانون رقم  -
 .بتمرير اتفاقية مناهضة التعذيب لتشريع وطين ١٩٩٨لسنة  ٤مرسوم بقانون رقم  -
 ).التمييز(بشأن حمكمة النقض  ١٩٨٩لسنة  ٨مرسوم بقانون رقم  -
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لتشريع  بتمرير االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ١٩٩٠لسنة  ٨مرسوم بقانون رقم  -
 .وطين

 .بتمرير اتفاقية حقوق الطفل لتشريع وطين ١٩٩٠لسنة  ١٦مرسوم بقانون رقم  -
 .بإنشاء اجمللس األعلى للقضاء ٢٠٠٠لسنة  ١٩مرسوم بقانون رقم  -
 .بإنشاء احلرس الوطين ٢٠٠٠لسنة  ٢٠مرسوم بقانون رقم  -
 .ولةاخلاص مبنح العفو يف جرائم أمن الد ٢٠٠١لسنة  ١٠مرسوم بقانون رقم  -
 .بإصدار القانون املدين البحريين ٢٠٠١لسنة  ١٩مرسوم بقانون رقم  -
 .بتمرير اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد املرأة إىل تشريع وطين ٢٠٠٢لسنة  ٥مرسوم بقانون رقم  -
 .حول ممارسة احلقوق السياسية ٢٠٠٢لسنة  ١٤مرسوم بقانون رقم  -
 .إنشاء حمكمة املراجعة الوطنيةب ٢٠٠٢لسنة  ١٦مرسوم بقانون رقم  -
 .بإنشاء احملكمة الدستورية العليا ٢٠٠٢لسنة  ١٧مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن التصرف يف األراضي اململوكة للدولة ملكية خاصة ٢٠٠٢لسنة  ١٩مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن قوة دفاع البحرين ٢٠٠٢لسنة  ٣٢مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن إصدار قانون النقابات ٢٠٠٢لسنة  ٣٣مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن إصدار قانون العقوبات العسكري ٢٠٠٢لسنة  ٣٤مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن تعديل قانون قوات األمن العام ٢٠٠٢لسنة  ٣٧مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن إصدار قانون اهليئة التشريعية ٢٠٠٢لسنة  ٤٢مرسوم بقانون رقم  -
 .ن إصدار قانون اإلجراءات اجلنائيةبشأ ٢٠٠٢لسنة  ٤٦مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن قانون الصحافة والنشر ٢٠٠٢لسنة  ٤٧مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن منح العفو ألفراد األمن ٢٠٠٢لسنة  ٥٦مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن إصدار قانون التعليم ٢٠٠٥لسنة  ٢٧مرسوم بقانون رقم  -
 .حلقوق اإلنسان إىل تشريع وطين بتمرير امليثاق العريب ٢٠٠٦لسنة  ٧مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن إصدار القانون املدين البحريين ٢٠٠٦لسنة  ١٩مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن إصدار قانون اخلدمة املدنية ٢٠٠٦لسنة  ٣٥مرسوم بقانون رقم  -
 .بتمرير العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية إىل تشريع وطين ٢٠٠٦لسنة  ٥٦مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن إنشاء صندوق العمل ٢٠٠٦لسنة  ٥٧مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن إصدار قانون الضمان االجتماعي ٢٠٠٦لسنة  ٧٨مرسوم بقانون رقم  -
بتمرير العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل  ٢٠٠٧لسنة  ١٠مرسوم بقانون رقم  -

 .تشريع وطين
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 .اخلاص بالتدريب املهين ٢٠٠٧نة لس ١٧مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن إصدار الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ٢٠٠٧لسنة  ٣٧مرسوم بقانون رقم  -
 .اخلاص باهليئة العامة للتأمينات االجتماعية ٢٠٠٨لسنة  ٣مرسوم بقانون رقم  -
 .بشأن إصدار قانون اخلدمة املدنية ٢٠١٠لسنة  ٤٨مرسوم بقانون رقم  -
 .بإنشاء الصندوق القومي لتعويضات الضحايا ٢٠١١لسنة  ٣٠انون رقم مرسوم بق -

  مراسيم ملكية

 .بشأن إعادة تنظيم وزارة الداخلية ٢٠٠٤لسنة  ٦٩مرسوم ملكي رقم  -
 .بشأن تعديل صالحيات وسلطات جهاز األمن الوطين ٢٠٠٨لسنة  ١١٧مرسوم ملكي رقم  -
 .من الوطينبشأن إنشاء جهاز األ ٢٠١١لسنة  ١٤مرسوم ملكي رقم  -
 .بشأن إعالن حالة السالمة الوطنية ٢٠١١لسنة  ١٨مرسوم ملكي رقم  -
 .بشأن رفع حالة السالمة الوطنية ٢٠١١لسنة  ٣٩مرسوم ملكي رقم  -
بشأن حماكم السالمة  ٢٠١١لسنة  ١٨بتعديل املرسوم امللكي رقم  ٢٠١١لسنة  ٤٨مرسوم ملكي رقم  -

 .الوطنية
 .شأن إحالة القضايا من حماكم السالمة الوطنية إىل احملاكم االعتياديةب ٢٠١١لسنة  ٦٢مرسوم ملكي رقم  -

  أوامر ملكية

 .بشأن تنظيم أجهزة حكومية بعينها ٢٠٠٦لسنة  ٢أمر ملكي رقم  -
 .بشأن اجمللس األعلى للدفاع ٢٠٠٨لسنة  ٢٦أمر ملكي رقم  -
 .قائقبإنشاء اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احل ٢٠١١لسنة  ٢٨أمر ملكي رقم  -
 .بشأن امتيازات وحصانات جلنة تقصي احلقائق وإجراءات عملها ٢٠١١لسنة  ٢٩أمر ملكي رقم  -
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للجنة البحرينية الھيكل التنظيمي ): ٤(المرفق 
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  السير الذاتية للمفوضين): ٥(المرفق 
  
  
  

  بسيوني شريف محمود - ١
  رودلي نايجل - ٢
  العوضي بدرية - ٣
  كيرش فيليب - ٤
  أرسنجاني .هـ مهنوش - ٥

    



 المرفقات
 

٦٠٨
 

 بسيوني شريف محمود

  

عـن أعمالـه  ١٩٩٩شـريف بسـيوين، املرشـح للفـوز جبـائزة نوبـل للسـالم لعـام  حممـودشغل األستاذ الدكتور 
يف جمال العدالة اجلنائية الدولية وملسامهاته يف تأسيس احملكمة اجلنائيـة الدوليـة، العديـد مـن املناصـب بـاألمم املتحـدة 

  . سنة ٤٥كما عمل أستاًذا للقانون ملا يزيد على . ٢٠١١و ١٩٧٥بني عامي 
ــا كمــا راجــع  ٢٦٢كتابًــا و  ٢٤علــى مــدار تارخيــه املهــين ألــف  كتابًــا عــن القــانون اجلنــائي   ٤٢مقــاًال قانونًي

الـيت الدويل والقانون اجلنائي املقارن وحقوق اإلنسـان والقـانون اجلنـائي بالواليـات املتحـدة األمريكيـة، وهـي األعمـال 
كما كان العديد من هـذه النصـوص موضـع اقتبـاس يف العديـد مـن . ُنشرت بأربع لغات وتُرمجت إىل أحد عشرة لغة

احملـــاكم الدوليـــة والوطنيـــة مبـــا فيهـــا حمكمـــة العـــدل الدوليـــة واحملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة اخلاصـــة بيوغوســـالفيا الســـابقة، 
رفة اخلاصة حملكمة كمبوديا، واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، عـالوة واحملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا، والغ

  . على احملاكم العليا يف أسرتاليا وكندا وإسرائيل وجنوب إفريقيا والواليات املتحدة واململكة املتحدة
وقــد حصــل األســتاذ الــدكتور شــريف بســيوين علــى عــدد مــن النياشــني مــن مصــر وفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا 

  . ة على ست درجات شرفية من اجلامعات يف بلجيكا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا والواليات املتحدةعالو 
ــا، : ومــن بــني املناصــب الــيت شــغلها بــاألمم املتحــدة رئــيس جلنــة التحقيــق الدوليــة اخلاصــة بليبيــا مث عضــًوا 

ايا، ورئـيس جلنـة الصـياغة وخبري مستقل بشـأن حقـوق اإلنسـان يف أفغانسـتان، وخبـري مسـتقل بشـأن تعـويض الضـح
للمــؤمتر الدبلوماســي املعــين بإنشــاء حمكمــة جنائيــة دوليــة، ونائــب رئــيس اللجــان التحضــريية اخلاصــة بشــان تأســيس 
حمكمـــة جنائيـــة دوليـــة تابعـــة إىل اجلمعيـــة العامـــة، ورئـــيس جلنـــة التحقيـــق يف انتهاكـــات القـــانون اإلنســـاين الـــدويل يف 

  . لس األمن واملقرر اخلاص للجنة املسؤول عن مجع احلقائق وحتليلهايوغوسالفيا السابقة التابعة جمل
، ٢٠٠٩وحـىت سـنة  ١٩٦٤كما عمل أسـتاًذا للقـانون يف كليـة القـانون التابعـة جلامعـة دي بـول مـن سـنة 

، كما عمل رئيًسا ورئيًسـا فخريـاً ملعهـد القـانون الـدويل وحقـوق ٢٠٠٩ويشغل منصب أستاذ متفرغ اعتبارًا من سنة 
نسان، ورئيس وعميد املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية، ورئـيس اجلمعيـة الدوليـة لقـانون العقوبـات اإل

مث رئيســـها الفخـــري، واألســـتاذ غـــري املتفـــرغ للقـــانون اجلنـــائي جبامعـــة القـــاهرة، وباحـــث زائـــر يف مركـــز وودرو ويلســـون 
هــايز للقــانون -لقــانون يف جامعــة نيويــورك، وأســتاذ كرســي فولربايــتالــدويل للبــاحثني، وأســتاذ القــانون الزائــر بكليــة ا

  . اجلنائي الدويل جبامعة فرايبورغ
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  رودلي نايجل السير
  

. األســتاذ الــدكتور الســري ناجيــل هــو أحــد أشــهر خــرباء العــامل يف التعــذيب وقــانون حقــوق اإلنســان الــدويل
ـــة، ال ســـيما  ـــة وطويل ـــة دولي ـــه خـــربة عملي ـــدما شـــغل منصـــب مقـــرر األمـــم املتحـــدة اخلـــاص املعـــين الســـري ناجيـــل ل عن

  .بالتعذيب، وكذلك عضو ونائب رئيس جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
  

، أصبح السري ناجيل روديل أول مستشـار قـانوين للسـكرتارية الدوليـة ملنظمـة العفـو الدوليـة، ١٩٧٣يف عام 
 جامعـــة إيســـكس، مث أســـتاذا للقـــانون بـــذات يف ١٩٩٠كمـــا عـــني عـــام . ١٩٩٠وشـــغل هـــذا املنصـــب حـــىت عـــام 

، ولقـد ٢٠٠٤وهو يشغل منصب رئيس مركز حقـوق اإلنسـان جبامعـة إسـكس منـذ عـام . ١٩٩٤اجلامعة منذ عام 
قام بتدريس مادة القانون الـدويل ومـواد أخـرى يف جامعـة داهلوسـي، كليـة البحـث االجتمـاعي وكليـة لنـدن لالقتصـاد 

  .والعلوم السياسية
  

يئة األمم املتحـدة، السـري ناجيـل مقـرر خـاص لألمـم املتحـدة  ١٩٩٣يف عام  عينت جلنة حقوق اإلنسان 
يئـة  ٢٠٠١وهو عضو منـذ عـام . ٢٠٠١بشأن التعذيب، وشغل ذلك املنصب حىت عام  بلجنـة حقـوق اإلنسـان 

وهــو . يف بريطانيــا مفوضــا باللجنــة الدوليــة للقــانونيني، وهــو عضــو بفرعهــا ٢٠٠٣مت انتخابــه عــام . األمــم املتحــدة
يف قائمـــة ) KBE(ولقـــد مـــنح الســـري ناجيـــل . أيضـــا عضـــو جملـــس إدارة باجلمعيـــة الطبيـــة للعنايـــة بضـــحايا التعـــذيب

كمـــا . نظـــراً لـــدوره الفعـــال وخدماتـــه يف جمـــايل حقـــوق اإلنســـان والقـــانون الـــدويل 1998/99شـــرف العـــام اجلديـــد 
  .٢٠٠٥مث  ٢٠٠٠من جامعة داهلوسي عامي ) LLD(حصل على 
  

ألـــف الســـري ناجيـــل ســـتة كتـــب حـــول القـــانون الـــدويل وقـــانون حقـــوق اإلنســـان الـــدويل، وكـــذا العديـــد مـــن 
  .املقاالت واملؤلفات الصغرية
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 العوضي بدرية
 

بوصفها خبرية دولية يف جمال القانون الدويل والشريعة اإلسالمية، جنحت الدكتورة بدرية العوضـي يف كسـر 
ميــدة بكليــة حقــوق عربيــة، واســتمرت يف دورهــا الريــادي مــن خــالل متيزهــا يف جمــال احلــواجز بشــغلها منصــب أول ع

  . القانون الدويل العام والقانون الدويل البيئي 
        

ســامهت الــدكتورة بدريــة بوصــفها أكادمييــة تعمــل يف جماهلــا منــذ أربعــني ســنة مســامهة بــارزة يف فهمنــا ألوجــه 
ون اإلنســاين الــدويل مــن ناحيــة، والقــوانني احملليــة يف منطقــة اخللــيج مــن التالقــي بــني حقــوق اإلنســان الدوليــة والقــان

قضــت الــدكتورة بدريــة العوضــي عشــرات الســنني وهــي تشــغل منصــب أســتاذ بكليــة احلقــوق جبامعــة . ناحيــة أخــرى
  . الكويت قبل أن تتوسع يف عملها اخلاص والعمل يف جمال الدعم واملؤازرة

  
للمركـــز العـــريب اإلقليمـــي للقـــانون البيئـــي كمـــا كانـــت عضـــًوا مؤسًســـا  وهـــي تعمـــل يف الوقـــت احلـــايل مـــديرة

وجبانـب اهتمامهـا القـانون البيئـي تعمـل الـدكتورة بدريـة مستشـارة . واألمني العام السابق جلمعية محاية البيئة الكويتيـة
  ". فريدوم هاوس"قانونية إقليمية ملؤسسة 

  
العوضــي كعضــو يف العديــد مــن املؤسســات الدوليــة  أمــا علــى الصــعيد الــدويل فقــد عملــت الــدكتورة بدريــة

املرموقــة الــيت تشــمل اللجنــة الدوليــة للفقهــاء، واجمللــس الــدويل للقــانون البيئــي، ومنتــدى الفكــر العــريب، وجلنــة اخلــرباء 
لعـــاملي املعنيـــة بتطبيـــق االتفاقيـــات والتوصـــيات التابعـــة ملنظمـــة العمـــل الدوليـــة، وجلنـــة القـــانون البيئـــي التابعـــة لالحتـــاد ا

  . لصون الطبيعة، واالحتاد العريب للتحكيم الدويل، ومجعية الفقهاء العاملية
  

ألفــت الــدكتورة بدريــة العوضــي عشــرة  كتــب وأربعــني مقــاًال يف القــانون الــدويل والقــانون اإلنســاين الــدويل 
  . والقانون البيئي الدويل وحقوق املرأة

 



الحقائقتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي   
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  كيرش فيليب
 

يتمتــع القاضــي كــريش خبــربة تزيــد علــى . ويل العــام والقــانون اجلنـائي الــدويلخبـري شــهري يف جمــال القــانون الــد
عــام علــى الســاحة الدوليــة بوصــفه ســفريًا لكنــدا ورئيًســا للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة حيــث كــان لــه دور كبــري يف  ٤٠

  . تأسيسها
مــل قاضـًيا متمًمــا يشـغل القاضـي كــريش يف الوقـت احلــايل رئاسـة جلنـة التحقيــق الدوليـة حــول ليبيـا، كمـا يع

وكــان . مبحكمــة العــدل الدوليــة، وهــي احملكمــة الــيت عمــل يف هيئتهــا مــن قبــل العديــد مــن املــرات بوصــفه ممثــل كنــدا
القاضي كريش من أعضاء هيئة حمكمتني دوليتني، مرة بصفته قاضي استئناف ورئيس احملكمة اجلنائية الدولية، ومـرة 

عـــالوة علـــى ذلـــك كـــان القاضـــي عضـــًوا يف احملكمـــة الدائمـــة . الدوليـــة أخـــرى بصـــفته قاضـــًيا متمًمـــا حملكمـــة العـــدل
  . للتحكيم

أما على مستوى األمم املتحدة كان القاضي كريش رئيًسا للعديد من اهليئات اليت تشمل اللجنـة السادسـة 
ملعــين بإنشــاء حمكمــة ، وجلنــة املــؤمتر الدبلوماســي ا)املعنيــة بالشــؤون القانونيــة(للجمعيــة العامــة التابعــة لألمــم املتحــدة 

، واللجنــة التحضــريية للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، واللجنــة اخلاصــة التابعــة لألمــم املتحــدة ١٩٩٨جنائيــة دوليــة ســنة 
لقمـع األعمـال اإلرهابيـة، واللجنـة اخلاصـة التابعـة لألمـم املتحـدة الـيت فصـّلت اتفاقيـة سـالمة مـوظفي األمـم املتحـدة 

ا   . واألفراد املرتبطني 
لــى مــدار تارخيــه املهــين خــدم القاضــي كــريش لــدى احلكومــة الكنديــة بصــفته ســفري ونائــب املمثــل الــدائم وع

لدى األمـم املتحـدة واملـدير العـام ملكتـب الشـؤون القانونيـة، ومستشـار وزارة اخلارجيـة والتجـارة الدوليـة، وسـفري كنـدا 
  . لدى مملكة السويد

الوطنيــة مــن بلجيكــا وكنــدا ولكســمبورغ، وعلــى جــوائز القاضــي كــريش حاصــل علــى العديــد مــن النياشــني 
حلقوق اإلنسان من عدد من املؤسسات، عالوة على شهادات شرفية من اجلامعات يف كندا وأيرلندا وأوكرانيـا، وقـد  

  . عن جممل أعماله" استشاري امللكة"ُكرم حبصوله على لقب 
  . الدولية والقانون اجلنائي الدويل مقال عن احملكمة اجلنائية ٤٠ألف القاضي كريش ما يزيد على 
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  أرسنجاني .هـ مهنوش
 

ســنة يف العمــل احلقــوقي لــدى األمــم املتحــدة بوصــفها رائــدة يف  ٣٠قضــت الــدكتورة أرســنجاين أكثــر مــن 
جمــال القــانون الــدويل، ومــن بــني املهــام الــيت تولتهــا شــغل منصــب مــدير شــعبة التــدوين يف مكتــب الشــؤون القانونيــة، 

  . القانون الدويل، وأمني جلنة مؤمتر روما بشأن إنشاء حمكمة جنائية دوليةوأمني جلنة 
تعمل الدكتورة أرسنجاين نائب رئيس اجلمعية األمريكية للقانون الدويل، كما تشـغل عضـوية جملـس حمـرري 

كمــا تشــغل ). American Journal of International Law(اجمللــة األمريكيــة للقــانون الــدويل 
كمــا عملــت . رفية ملعهــد احلقــوق الــدويل وهــي عضــو اجمللــس االستشــاري الــدويل جلامعــة هونــغ كونــغالعضــوية الشــ

املنعقـدة يف  ٢٠٠٨الدكتورة أرسنجاين عضًوا يف جمموعة اخلـرباء الـيت أسسـتها اجتماعـات وزراء الطاقـة اخلاصـة سـنة 
متــــارس الــــدكتورة . ٢٠١٠ســــنة جــــدة ولنــــدن، وعملــــت استشــــارية ملنتــــدى الطاقــــة الــــدويل لصــــياغة ميثــــاق املنتــــدى 

  . أرسنجاين القانون الدويل وقانون االستثمار الدويل
ألفـــت الـــدكتورة أرســـنجاين ثالثـــة كتـــب والعديـــد مـــن املقـــاالت املتعلقـــة بالقـــانون الـــدويل والقـــانون اجلنـــائي 

اكم الدوليـــة الـــدويل، وألقـــت العديـــد مـــن احملاضـــرات يف اجلامعـــات واملؤسســـات املرموقـــة حـــول حقـــوق اإلنســـان واحملـــ
  . واملؤسسات الدولية

  
 

  
  

  
  


