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يف 23 نوفمرب/ترشين الثاين 2011، صدر تقرير "اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق" املكلفة بالتحقيق يف مجريات 
األحداث التي وقعت يف البحرين بدءا من شهري فرباير/شباط ومارس/آذار 2011، وقد ترأس اللجنة الربوفيسور محمود 

رشيف بسيوين. 

ويتكون التقرير األصيل الصادر باللغة اإلنجليزية من 513 صفحة، يف حني يتكون التقرير املرتجم للغة العربية من 612 
صفحة، وقسم التقرير إىل فصول ومباحث وأجزاء، كام عرض يف شكل فقرات مرقمة سهلت الرجوع إىل نصوصه. 

وقد كتب التقرير بآلية أكادميية وبحثية، بحيث شمل أوال مقدمة عن عمل اللجنة، ثم "خلفية تاريخية" عن البحرين، ثم 
نظرة عىل "القوانني الحاكمة" خالل فرباير/شباط ومارس/آذار ثم خالل الفرتة التي أعلنت فيها حالة "السالمة الوطنية". 

ثم راح التقرير، يف الفصل الرابع، يتناول رسدا ألحداث 2011، حيث قسم الفصل إىل جزئني، أوال: وصف تلك األحداث 
بشكل يومي، وثانيا: املالحظات املستنتجة، والتي تعترب أول جانب من النتائج التي توصلت إليها اللجنة، وهي استنتاجات 

عامة تتعلق بالجانب السيايس. 

بعدها، أفرد التقرير فصال، هو الفصل الخامس، لتناول األحداث التي وقعت يف "مجمع السلامنية الطبي"، وذلك بشكل 
يشذ عن الطريقة التي اعتمدها يف تقسيم التقرير بناء عىل "نوع القضية" أي نوع االنتهاك املدعى، وأوضحت اللجنة يف 
الفقرة 186 أن ذلك كان "نظرًا لوقوع أحداث املستشفى يف مكان واحد، ويف إطار تقديم خدمة عامة ذات وضع قانوين 

فريد". 

وشمل هذا الفصل، يف ختامه، ثاين قسم من النتائج التي توصلت إليها اللجنة، يف عموم تقصيها للحقائق، وتفصل هذه 
النتائج يف ادعاءات جميع األطراف حول ما حدث يف مستشفى السلامنية منذ 14 فرباير/شباط، وتجدر اإلشارة هنا إىل أن 
اللجنة امتنعت عن إبداء الرأي يف بعض هذه املسائل، حيث قالت إنها مل تستطع التوصل بشأنها إىل نتيجة فاصلة "نظراً 
للجوانب الكثرية املثرية للجدل بشأن ما حدث يف مجمع السلامنية الطبي، وهو األمر الذي أدى إىل تواتر روايات متناقضة 
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ومختلفة" عىل حد ما ورد يف الفقرة رقم ٨٢٨. 
وقسمت الفصول واملباحث الالحقة لتحقق يف كل قضية من نوع معني عىل حدة، وهي كام ييل:
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• املبحث األول - حاالت الوفيات الناجمة عن األحداث

• املبحث الثاين - استخدام األجھزة الحكومية للقوة
• املبحث الثالث - أسلوب تنفيذ عمليات القبض

• املبحث الرابع - معاملة السجناء واملوقوفني
• املبحث الخامس - التوقيف واملحاكمة فيام يتصل بحرية التعبري والتجمع والتنظيم

• املبحث السادس - االدعاءات باالختفاء القرسي
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• املبحث األول - ھدم املنشآت الدينية

• املبحث الثاين - إنھاء خدمة املوظفني بالقطاعني العام والخاص
• املبحث الثالث - فصل الطالب الجامعيني وإيقاف املنح الدراسية
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• املبحث األول - الھجوم عىل الرعايا األجانب

• املبحث الثاين - الھجامت التي ُشّنت عىل الطائفة الُسّنية
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يف جميع هذه الفصول واملباحث، اعتمدت هذه اآللية يف استعراض البحث:
أوال: عرض مللخص الوقائع

وهو يتضمن رسدا لألحداث اعتامدا عىل روايات جميع األطراف، ويف هذا الجزء تستعرض بالتفصيل، اإلفادات والشهادات 
والتقارير واألدلة التي زّودت بها اللجنة من مختلف األطراف حول القضية محل البحث، دون أي متحيص أو تعليق. 

ثانيا: القانون واجب التطبيق
وهو يتضمن مجموع مواد القوانني الدولية واملحلية التي يجب االستناد إليها وتطبيقها عىل القضية محل البحث، حيث 
يستعرض القوانني التي كان يجب عىل جميع األطراف االلتزام بها بناء عىل ما رشعته الدولة من قوانني محلية أو وقعته 
القوانني  مع  وتطابقها  التزامها  ومدى  املحلية  للقوانني  املوجه  والنقد  القصور  بيان  مع  دولية،  ومعاهدات  مواثيق  من 
الدولية إن لزم األمر، ويتضمن هذا القسم كذلك املواد القانونية التي وفرت غطاء للتوصيات، من قبيل محاسبة املسئولني 

عن االنتهاكات، واإلفراج عن سجناء الرأي، وتعديل بعض مواد الدستور وقانون العقوبات واالجراءات الجنائية. 

ثالثا: النتائج التي خلصت إليھا اللجنة
نتيجة  من  إليه  توصلت  وما  الوقائع“،  مللخص  من ”عرض  األول  القسم  يف  ورد  ما  كل  يف  اللجنة  رأي  يتضمن،  ما  وهو 

ووجدته من حقائق يف القضية محل البحث. 

رابعا: التوصيات
ملنع  الالزمة  والحلول  البحث،  محل  القضية  عىل  املرتتبة  واآلثار  التبعات  معالجة  إىل  اللجنة  رؤية  عىل  يحتوي  ما  وهو 

تكرارها، بحسب وجهة نظر اللجنة. 

ويعترب قسم ”النتائج“ من كل فصل ومبحث هو خالصة عمل اللجنة وأهم ما جاء يف تقريرها، فهو مبثابة الحكم املحايد 
يف أحداث 14 فرباير ذات الوقع التاريخي، بل يف كل األزمة التاريخية املستمرة بني النظام الحاكم والرشيحة األكرب من 
الشعب، فقد ربطت هذه النتائج يف التقرير بالحراك السيايس عىل مر التاريخ يف البحرين، وقامت بتفسري األحداث يف 

ظل هذه الخلفية التاريخية، ما جعلها تبدو كاملحصلة الطبيعية له. 

إال أن البعض، من كل األطراف وعىل مدار عام، وقع يف خطأ غري مقصود أحيانا، ومتعمد أحيانا أخرى، حني رجع إىل 
فقرات من أقسام أخرى من التقرير عىل أساس أنها رأي اللجنة والنتائج التي خلصت إليها أو أحكامها يف ذلك. 

5 الرجوع للفهرس



يف حني أن ما أبدته اللجنة من رأي أو حكم هو محصور يف قسم النتائج (القسم الثالث) من كافة الفصول واملباحث 
املذكورة، باإلضافة إىل ”املالحظات املستنتجة“ حول الجانب السيايس يف الفصل الرابع، و“املالحظات العامة“ حول كل 
األحداث يف الفصل األخري، وال يعتد بغري هذه النصوص كرأي أو نتيجة من اللجنة حتى لو ورد يف التقرير، فالروايات 
واملعلومات واإلشارات واإلفادات التي تناولها وطرحها التقرير يف فصوله وأقسامه األخرى، ليست رأي اللجنة وال نتائجها، 

كام هو واضح من آلية عمل التقرير. 

وحني تجد عبارة  ”هذا ما قاله بسيوين“ عىل لسان أحد ما، فإنه يجب أن يقصد بها بأن هذا ما ورد يف ”نتائج“ التقرير، 
لكن هذه العبارة تتداول بشكل زائف ومحرف يف بعض األوساط اإلعالمية وحتى عىل املستوى الرسمي، حني يستند فيها 
إىل ما ورد يف أقسام ”ملخص الوقائع“ أو غريها، وهو ما ليس من النتائج وال من الحقائق التي توصلت إليها اللجنة إطالقا. 
وعليه، فقد ارتأت ”مرآة البحرين“ أن تجمع نصوص النتائج التي توصلت إليها اللجنة يف تقرير واحد، هو هذا التقرير، 
وذلك ليكون فصل الخطاب يف أي استدالالت بتقرير لجنة تقيص الحقائق، وليكون املرجع الواضح لهذه النتائج والحقائق 
التي توصلت إليها اللجنة، وسيسّهل ذلك أيضا عىل الجميع االطالع عىل تقرير بسيوين عن كثب والوقوف عىل أهم ما 

جاء فيه. 

كام أننا رأينا أن نتائج التقرير مل تحظ باهتامم مناسب، حيث انصب الرتكيز كله عىل توصيات اللجنة، يف حني أن النتائج 
أهم بكثري، فالتوصيات ال تعدو وجهة نظر أعضاء اللجنة ورؤيتهم إىل الحلول املناسبة ملعالجة آثار تلك االنتهاكات وهذه 
األزمة، وهي توصيات اتسمت بالعمومية والتزمت بسقف محدد، وقد قدمت وسط عدة ظروف، منها تراجع النظام عن 
الكثري من االنتهاكات بشكل ملحوظ وقتها، وقيامه بعدة إجراءات مبكرة كاإلفراج عن مئات السجناء السياسيني (وقد 
ذكرت هذه اإلجراءات والتدابري يف الفصل الحادي عرش من التقرير ما يؤكد أنه متأثر بها)، ومن هذه الظروف أيضا أن 

اللجنة مشّكلة مببادرة من النظام، وبرتحيب من املعارضة.  

لذلك فإن هذه التوصيات، وإن كانت محل قبول األطراف جميعا، إال أنها خاضعة للتفاوت والنقاش، بل خاضعة للتغيري 
وانتهاء الصالحية، يف حال مل تنفذ يف وقتها املحدد أو بالشكل املوصوف، فلم تعد قابلة للتنفيذ وكفيلة بالتأثري وصنع 
مارس/آذار  يف 13  أطلقت  ويل العهد“ التي  عىل ”مبادرة  األطراف  بعض  طبقته  الذي  ذاته  املبدأ  وهو  الدامئة،  الحلول 

2011، النتهاء ظروفها الزمانية. 

بينام النتائج هي الحقيقة التي ال تقبل النقاش وال التأويل، وهي األساس الذي قدمت بناء عليه توصيات اللجنة، والتي 
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يف  فعال  حدث  الذي  األمر  عليها،  تأسيسا  وقت  أي  يف  التوصيات  من  املزيد  تقدم  أن  بها  يعتد  أخرى  جهة  أية  بإمكان 
االستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق اإلنسان يف البحرين يف ”مجلس حقوق اإلنسان“ بجنيف، مايو/أيار 2012. 

أنها  عىل  كإرصاره  لألحداث،  املغلوطة  روايته  تسويق  يف  يستمر  أن  الرسمي  للطرف  املجال  فتح  إغفال ”النتائج“  إن 
حركة طائفية مدعومة من إيران، وأنها ال ميكن أن تعترب جزءا من ”الربيع العريب“، وأن السبب يف تطورها وقمعها هو 
تصاعد العنف وتعنت املعارضة، يف حني أن نتائج اللجنة قد دحضت هذه االدعاءات وغريها بشكل رصيح، وجاءت 

عىل عكسها متاما. 

نشري إىل أننا قمنا بنسخ الفقرات املتعلقة بالنتائج نصا من امللف اإللكرتوين للتقرير، يف نسخته املنقحة الصادرة بتاريخ 
10 ديسمرب/كانون األول 2011، ووضعناها بأرقامها وأخطائها النحوية اإلمالئية كام هي دون أدىن تعديل أو تغيري. 

كام تجدر اإلشارة إىل أن ”مرآة البحرين“ كانت قد كشفت تزويرا فاضحا يف الرتجمة األوىل للتقرير، يوم صدوره، منها 
تزوير كبري يف نصوص ”النتائج“، شمل بعضه تحريفا كامال يقلب املعنى، ودس عبارات طويلة مل ترد يف التقرير األصيل 

مطلقا، األمر الذي يعترب املحاولة الفاشلة األوىل لتحريف وتزوير التقرير. 

وقد قامت اللجنة عىل إثر ذلك بسحب النسخة العربية، واستبدالها بنسخة منقحة بعد أيام، إال أن هذه النسخة أيضا 
ال زالت تحتوي العديد من املغالطات والتحريفات الواضحة يف الرتجمة، وقد نّوهت ”مرآة البحرين“ إىل الكثري منها يف 

عدة تقارير. 

التقرير  من  نصا  مقتبسة  ستكون  حيث  النتائج“،  من ”نصوص  إنجليزية  نسخة  ستصدر  البحرين“  أن ”مرآة  إىل  وننوه 
األصيل الصادر عن ”اللجنة البحرينية املستقة لتقيص الحقائق“ باللغة اإلنجليزية. 

هيئة التحرير
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املالحظات املستنتجة من رسد أحداث
شهري فرباير ومارس 2011
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1- املالحظات املستنتجة من رسد أحداث شهري فرباير ومارس 2012

640 - قدم الفصل الثاين من هذا التقرير موجزاً لتاريخ البحرين الحديث، وهو املوجز الذي أشار إىل بعض أسباب 
ومصادر عدم الرىض الشعبي تجاه األحوال يف البالد. ومن هنا، فإن املطالب والدعاوى للقيام بإصالحات سياسية 
واقتصادية واجتامعية يف البحرين ليست بجديدة، وإمنا تأيت تكملة ملطالب ومظامل عرب عنها البحرينيون يف فرتات 

تاريخية سابقة. . 

641 - ويف سياق العوملة التي تعيشها سائر أرجاء املعمورة، وواقع أن األحداث التي تقع يف بقعة معينة من العامل 
تأثر ال محالة عىل األحداث التي تشهدها مناطق أخرى من العامل، فإن فهم األحداث يف البحرين يتطلب رؤية 
أوسع نطاقاً، خاصة يف ضوء املوقع الجغرايف الفريد للبحرين والذي يتسم بأهمية وثقل اسرتاتيجي واقتصادي 
كبري. وبوصفها دولة عربية ومسلمة، فإن البحرين تتأثر بالتطورات التي تقع يف العاملني العريب واإلسالمي، وخاصة 
العامل العريب يف ضوء االتصال املبارش والوثيق للبحرين مبحيطها العريب. لذا، فإن البحرين قد تأثرت مبا أصبح 
يعرف عامة بالربيع العريب. ورغم أن كل دولة ومجتمع عريب تأثر بهذه األحداث والتطورات بشكل مختلف، إال 
ان الثابت أن الربيع العريب شجع شعوب عربية، ومنها يف البحرين، عىل اإلعراب عن مظامل ومطالب إصالحية 

كانت مكبوتة لفرتات طويلة.

وبعكس اإلضطرابات الشعبية التي شهدتها البحرين يف فرتات تاريخية سابقة، مل تكن االحتجاجات التي بدأت يف 
١٤ فرباير مدبرة من قبل جمعيات سياسية معارضة ذات طابع مؤسيس، وقادتها شبكات من شباب غري مسيس 
وغري منتمي ألي جامعات سياسية ولكنه أحس بالغضب إزاء األحوال يف البالد. و عىل غرار نظرائهم يف بلدان 
االجتامعي،  التواصل  مواقع  مثل  الحديثة،  التكنولوجية  بالوسائل  البحريني  الشباب  هذا  أستعان  أخرى،  عربية 
للدعوة إىل املظاهرات ولنرش مطالبهم. كام تجدر اإلشارة إىل ان املطالب التي رُفعت وُعرب عنها خالل التظاهرات 
التي بدأت يوم ١٤ فقراير ٢٠١١ متتعت، عىل األقل يف بداية األمر، بدرجة عالية من الدعم الشعبي الذي تجاوز 

الحدود الدينية والطائفية والعرقية. 
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642 - ومتتد جذور التظاهرات التي بدأت يف الرابع عرش من فرباير إىل عقود السبعينيات والثامنينات والتسعينات 
من القرن املايض. خالل هذه العقود، وقبل ظهور وسائل االتصال والتواصل االجتامعي الحديثة، تظاهر العديد 
وكام  البحرين،  يف  األحداث  بداية  ويف  واالجتامعية.  واالقتصادية  السياسية  بحقوقهم  للمطالبة  البحرينيني  من 
حدث يف عقود سابقة، كان املطلب األسايس هو اجراء اإلصالحات، وليس تغيري النظام، وهو ما كان عليه الحال 
يف املراحل األوىل من املظاهرات واالحتجاجات التي جرت يف كل من تونس ومرص وسوريا واليمن. ولكن كام 
بينت التجربة، فإنه عند عدم االستجابة ملطالب االصالح، فإن األمر يتطور، ويرتفع سقف املطالب ليكون املطلب 
هو تغيري النظام، ويتعرض املجتمع لحالة إما من االستقطاب أو التطرف. وعادة ما يؤدي ذلك إىل ضياع املنطقة 
الوسطى املعتدلة التي ميكن ان تجتمع عليها األمة بجميع طوائفها وأعراقها وطبقاتها االجتامعية واالقتصادية، 
للقيام بإصالحات عىل أساس مبادئ وادوات الدميقراطية والحكم الرشيد واحرتام  والتي ميكن ان تشكل أساساً 

حقوق اإلنسان املحمية دولياً. 
 

أ) تطور الحركة االحتجاجية

643 - وملا كان من املقرر أنه ليس بني مهامت اللجنة تحديد الجانب املسئول عن وقائع أو أحداث محددة، إال 
أنه ولفهم تطور األحداث فالبد من النظر إىل الوقائع والحقائق واألسباب الكامنة خلفها، ويف هذا الصدد فإنه 
مام ال شك فيه أن ما حدث خالل شهري فرباير ومارس 2011 وما ترتب عليها من أحداث هو نتيجة لتصعيد 
كان لكل من حكومة البحرين واملعارضة دور فيه مبا يجعل كل منهام مسئوال عن تطور األحداث بالشكل الذي 

وقعت عليه. 

644 - ويكشف تطور الحركة االحتجاجية يف البحرين منذ بدايتها يف تاريخ 14 فرباير 2011 عن مجموعة من 
املالحظات التي ميكن تسجيلها. أولها أن املطالب التي تم التعبري عنها يف التظاهرات األوىل التي وقعت يوم 14 
فرباير كان تتعلق أساسا باإلصالح السيايس والدستوري مبا ميهد الطريق ملزيد من املشاركة الشعبية يف الحكم 
واملساواة يف الحصول عىل الفرص االقتصادية واالجتامعية ومكافحة الفساد وإنهاء ما يسمى بالتجنيس السيايس، 
حيث دعا قليل من املتظاهرين الذين خرجوا للشارع يف 14 فرباير لتغيري النظام الحاكم يف البحرين أو النتقاد 
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جاللة امللك أو األرسة املالكة. وقد متتعت هذه املطالب بدرجة عالية من التوافق الشعبي العريض، الذي تجاوز 
الفوارق الطائفية والعرقية. 

645 - وقد قع تحوال ملحوظ يف حجم وطبيعة املظاهرات التي كانت محدودة يف بادئ األمر بعد حالتي وفاة 
إثنني من املتظاهرين يف يومي 14، 15 فرباير، وهو األمر الذي أدى لزيادة أعداد املتظاهرين بشكل كبري، هذا 
فضالً عن التحول يف طبيعة املطالب بعد اإلخالء األول لدوار مجلس التعاون الخليجي يف 17 فرباير 2011 وحاالت 
اعتربه  ما  الشعبي  السخط  تأجيج  يف  ساهم  كام  األمن.  وقوات  املتظاهرين  بني  املواجهات  عن  الناتجة  الوفاة 
كثريون عدم كفاية وتأخر تجاوب الحكومة مع املطالب واملظامل التي عرب عنها املتظاهرون. فعىل سبيل املثال، 
اعترب كثريون أن التعديل الوزاري املحدود الذي أجري يوم 25 فرباير غري كاف باملرة وهو ما أدى باملتظاهرين 

لرفع سقف مطالبهم بطلب استقالة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بأكمله. 

646 - وباستمرار االحتجاجات زادت االدعاءات واالتهامات بالفساد املوجهة ضد صاحب السمو رئيس الوزراء، 
ومع تطور األوضاع، بدأ العديد من املتظاهرين يف املطالبة بتغيري النظام الحكام يف البحرين، ثم أخذ الهتاف“ 
الشعب يريد إسقاط النظام“، وهو هتاف تم اقرتاضه من الدول العربية األخرى التي شهدت أحداث مامثلة، 

والذي انترش تدريجياً إىل أن أصبح من الشعارات التي يهتف بها املتظاهرون. 

647 - هذا ومل يكن معنى ومغزى عبارة ”إسقاط النظام“ التي رددها العديد من البحرينيني مطابق يف فحواه مع 
مضمون ما نودي به يف بلدان عربية أخرى. فبالنسبة للعديد من الجامعات السياسية املعارضة، ومنها الوفاق، 
مل يكن ”إسقاط النظام“ يعني تأسيس نظام جمهوري يف البحرين أو عزل أرسة آل خليفة الحاكمة من الحكم، 
بل إنها فرست إسقاط النظام عىل أنه دعوة الستقالة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، عىل أن يتبع ذلك بإصالح 
دستوري يضمن تعيني رئيس وزراء منتخب وحكومة منتخبة ولها صالحيات ومسئولة أمام السلطة الترشيعية. 

648 - وكان من السامت البارزة أيضاً يف املظاهرات التي وقعت بعد إعادة فتح دوار مجلس التعاون الخليجي يف 
19 فرباير، توسع نطاق االحتجاجات لتمتد إىل مواقع أخرى مهمة يف املنامة، بدءاً من تنظيم مسريات حاشدة يف 
الشوارع الرئيسية املؤدية إىل دوار مجلس التعاون الخليجي، وكذلك ”مسرية الشهداء“ يف 22 فرباير، كام امتدت 
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التظاهرات أيضاً إىل أماكن أخرى مثل مبنى مجلس الوزراء، ووزارات الداخلية واإلعالم والرتبية والتعليم، والحقا 
يف مرفأ البحرين املايل. 

649 - وقد كان ملشاركة الطلبة من مرحلتي التعليم االعدادي والثانوي والجامعي أثر كبري عىل األحداث لعدد 
من األسباب هي: أوال . . أنه كان يؤدي الرتفاع أعداد املتظاهرين بشكل كبري حيث كان يخرج اآلالف من الطلبة 
النطاق  توسيع  إىل  أدت   . ثانياً.  الصباح،  من  مبكرة  ساعات  يف  مدارسهم  من  كانت  ما  عادة  التي  املسريات  يف 
الجغرايف للتظاهرات يف البحرين لخروج الطلبة من مختلف املدارس للمشاركة، ثالثاً. . أدى اشرتاك الطلبة يف 
حركات االحتجاج إىل إثارة املخاوف بني األهايل والعائالت عىل سالمتهم ألنه كان يهدد باملواجهات بني الطالب 
الذين يحملون وجهات نظر سياسية مختلفة وهو ما أدى إىل االشتباكات التي وقعت يف جامعة البحرين يف يومي 

11 و 13 مارس وهو ما ساهم بدوره بشكل كبري يف زيادة الشعور بانعدام األمن يف البحرين. 

أن  إال  تجمعاتهم  أماكن  بتوسيع  وقيامهم  املتظاهرين  مطالب  سقف  ارتفاع  من  الرغم  وعىل  أنه  إال   -  650
النفس  ضبط  من  كبرياً  قدراً  الرشطة  أفراد  مارس  جانبهم،  ومن  السلمية.  بالطبيعة  تتسم  ظلت  التظاهرات 
منذ إعادة فتح دوار مجلس التعاون الخليجي للمتظاهرين يوم 19 فرباير، حيث مل تسجل مثة مواجهات مع 
لدوار  الوصول  طرق  يف  كانت  التي  أو  الحكومية  املرافق  بعض  يف  كانت  التي  املظاهرات  فيها  مبا  املتظاهرين 
مجلس التعاون الخليجي، وذلك عىل الرغم من عدم حصول املتظاهرين عىل ترصيح بتلك التظاهرات، حيث تم 

التغايض عن املسريات السلمية من جانب الحكومة. 

651 - ويف بداية شهر مارس ساهمت سلسلة من األحداث يف تغيري طبيعة االحتجاجات وهو ما أدى التخاذ 
الحكومة تدابري حازمة إلنهاء املظاهرات، وكانت أوىل تلك األحداث هي االشتباكات التي وقعت يف مدينة حمد 
يوم 3 مارس حيث كانت أول حالة ملواجهات كبرية بني أبناء الطائفتني الشيعية والسنية يف البحرين. وقد زادت 
مثل  االجتامعي  التواصل  ومواقع  االنرتنت  عىل  التهديدات  تداول  تم  عندما  مارس   7 يف  الطائفي  التوتر  حدة 
تويرت والفيسبوك ضد امرأة سنية أصابت أحد املتظاهرين يف مرفأ البحرين املايل ألنها غادرت املنطقة بعد أن 
تجمع  منها  باالنتقام  التهديدات  تلك  عىل  ورداً  للمضايقة.  وتعرضها  املتظاهرين  قبل  من  سيارتها  استيقاف  تم 
عدد كبري من الرجال السنة أمام منزلها لحاميتها. وقد أدت هذه الحوادث وغريها إىل الشعور بأن الحكومة مل 
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تعد قادرة عىل توفري الحامية وأنه يتعني عىل البحرينيني أن يدافعوا عن أنفسهم من خالل تشكيل لجان شعبية 
تفتيش يف كل حي. وزاد هذا الشعور بانعدام األمن بقيام مجموعات من املخربني املسلحني مبهاجمة  ونقاط 
العامل األجانب واملنازل وتدمري املمتلكات الخاصة يف مختلف األحياء، وهو ما جعل االحتجاجات تبدو وكانها 

قد أخذت منحى آخر. 

652 - كام أعلنت ثالثة من الجامعات املعارضة عن تشكيل التحالف من أجل الجمهورية يف 7 مارس بدعوتها إىل 
إقامة جمهورية دميقراطية يف البحرين، وهو ما أدى إىل تزايد املخاوف لدى البعض من أبناء الطائفة السنية من 
حركات االحتجاج التي تتبنى مواقف طائفية أو أصولية. وكذلك أدت االشتباكات التي وقعت بتاريخ 10 مارس 
يف مدرسة سار الثانوية للبنات وأعامل العنف التي وقعت يف جامعة البحرين بتاريخ 13 مارس إىل تزايد االنطباع 
بأن حركات االحتجاج مل تعد سلمية. وتجدر اإلشارة إىل أن بعض الجمعيات السياسية املعارضة ادعت أن هذه 
األحداث وخاصة االشتباكات التي وقعت بالجامعة كانت مدبرة من جانب الحكومة أو عىل األقل تغاضت عنها، 
واللجنة مل تكن قادرة عىل التحقق من هذه االدعاءات، وإن كان من املؤكد أن الشعور بالخوف والشعور بغياب 
األمن واالستقرار الذي نشأ لدى بعض البحرينيني وكثري من السنة كان بسبب هذه األحداث قد ازداد بشكل 

ملحوظ. 

653 - وقد زاد من تفاقم الوضع املسرية التي نظمت يف تاريخ 11 مارس 2011 إىل منطقة الرفاع حيث يقع 
الديوان املليك عىل الرغم من أن جمعيات املعارضة الرئيسية مبا فيها الوفاق مل تشارك يف هذه املسرية بل إنها 
التي  املسرية  أدت  وقد  الخليجي.  التعاون  مجلس  دوار  من  القريبة  املناطق  يف  موازية  أخرى  مظاهرة  نظمت 
نظمت إىل الرفاع بالكثري من األروقة الحكومية ومن الطائفة السنية إىل قناعة مفادها أن مطالب املتظاهرين 

أصبحت راديكالية، وهو ما يعني صعوبة التوصل لحل وسط مع املتظاهرين. 

654 - وكانت نقطة التحول النهائية يف الصباح الباكر من يوم 13 مارس 2011 عندما قام املتظاهرون يف مرفأ 
البحرين املايل بقطع حركة املرور عىل طول طريق امللك فيصل. وقد تزامن هذا التصعيد من قبل املتظاهرين 
مع فشل املحادثات بني ويل العهد وجمعيات املعارضة، حيث أدت هذه التطورات وتزايد تدهور الحالة األمنية 
يف البحرين بالحكومة إىل اتخاذ إجراءات فعالة إلنهاء املظاهرات واستعادة النظام، بدء ا من وصول قوات دول 
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مجلس التعاون الخليجي يف 14 مارس وإعالن حالة السالمة الوطنية يف ١٥ مارس واإلخالء الثاين لدوار مجلس 
التعاون الخليجي يوم 16 مارس. 

 

ب) سياسة الحكومة خالل أحداث فرباير ومارس 2011

655 - تطورت السياسة التي اتتبعها الحكومة البحرينية يف الفرتة بني 14 فرباير و 31 مارس 2011 واإلجراءات 
التي اتخذتها للتعامل مع األوضاع يف البالد عىل ثالث مراحل، حيث بدأت املرحلة األوىل باندالع التظاهرات يوم 
14 فرباير وامتدت إىل يوم 19 فرباير عندما أعيد فتح دوار مجلس التعاون الخليجي للمتظاهرين. أما املرحلة 
البحرين.  إىل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  قوات  وصلت  عندما  مارس  حتى 14  فرباير  من 19  فتمتد  الثانية 

واستغرقت املرحلة الثالثة واألخرية الفرتة من 14 مارس إىل 31 مارس 2011. 

656 - بدأت املرحلة األوىل مع اندالع املظاهرات يف صباح يوم 14 فرباير وانتهت مع إعادة فتح دوار مجلس 
التعاون الخليجي يوم 19 فرباير مببادرة سمو ويل العهد. وخالل تلك الفرتة كانت الحكومة قد اتبعت سياسة 
عن طريق نرش أعداد كبرية من وحدات قوات األمن العام للتعامل مع  تتأسس عىل مواجهة املتظاهرين أمنياً 
املتظاهرين وتفريقهم بالقوة وقد اتبعت قوات الرشطة أسلوب تطويق املظاهرات داخل املدن والقرى ومنع 

خروجها من تلك األماكن وذلك الحتواء املظاهرات داخل تلك املناطق. 

657 - وكانت النتيجة الحتمية لذلك حدوث االشتباكات بني املتظاهرين والرشطة، خاصة عندما تبدأ يف تفريق 
إطالق  مثل  الشغب  مكافحة  ألساليب  الرشطة  باستخدام  املواجهات  هذه  تنتهي  كانت  ما  وعادة  املتظاهرين، 
الغاز املسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص املطاطي وأحيانا طلقات بنادق الشوزن. ويف معظم الحاالت 
كان يتفرق املتظاهرون يف الشوارع واألزقة الصغرية يف أحيائهم حيث كان أحياناً ما تتم مالحقتهم من قبل أفراد 
الرشطة. ويف بعض األحيان كان املتظاهرون يلقون الحجارة والقضبان املعدنية وأشياء أخرى عىل الرشطة. ويف 
وإشعالها  القاممة  وحاويات  واألشجار  بالحجارة  الطرق  بقطع  يقومون  املتظاهرون  كان  األخرى  األحيان  بعض 

أحياناً. 
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658 - وأدت سياسة مواجهة املتظاهرين وتفريقهم بالقوة إىل حدوث حالتي وفاة األويل والثانية يف 14 و15 
شارك  من  غضب  وتأجج  االحتجاجات،  يف  املشاركني  األشخاص  عدد  يف  كبرية  زيادة  إىل  أدى  ما  وهو  فرباير، 
مسريات  إىل  الجنازة  مواكب  تحولت  بحيث  املتظاهرين  ضد  القوة  استخدام  من  الضحايا  هؤالء  جنازات  يف 
ومظاهرات رفعت سقف املطالب السياسية. وبحلول 15 فرباير كان دوار مجلس التعاون الخليجي قد أصبح بؤرة 

للمظاهرات وللمسريات ومقصداً رئيسياً للمحتجني القادمني من أجزاء أخرى من القرى املجاورة و من املنامة. 

659 - والستعادة النظام مرة أخرى يف البالد، قررت الحكومة إخالء دوار مجلس التعاون الخليجي من جميع 
املتظاهرين يوم 17 فرباير، وخالل تلك العملية قتل أربعة أشخاص من قبل الرشطة وهو ما ارتفع بعدد القتىل 
إىل ستة قتىل. ثم قامت الحكومة بنرش وحدات قوة الدفاع لتأمني دوار مجلس التعاون الخليجي، وكذلك حرمان 
املتظاهرين الوصول إليه. ويف اليوم التايل حاولت مجموعات من املتظاهرين الدخول مرة أخرى إىل دوار مجلس 
التعاون الخليجي. وقد أصيب أثناء ذلك شخص آخر بجروح قاتلة بالقرب من حاجز قوة دفاع البحرين. وقد 
تسببت الوفيات الناتجة عن قوات الرشطة وتورط الجيش يف إطالق النار عىل املدنيني يف تفاقم الغضب العام 

تجاه الحكومة. 

660 - وحيث أنه من خالل األدلة املتاحة وصورة تطور األحداث خالل تلك األيام ال ميكن أن تؤدي إىل الجزم بأن 
أوامر قد صدرت إىل وحدات الرشطة باستخدام السالح بشكل قاتل ضد املتظاهرين، ومع ذلك وكام تم مناقشته 
يف املبحث الثاين من الفصل السادس بشأن استخدام القوة من جانب أجهزة حكومة البحرين، فقد وجدت اللجنة 
أنه قد تم استخدام القوة من جانب وحدات الرشطة ضد املدنيني بطريقة ال تتفق مع مبدأّي الرضورة والتناسب. 
وكان مرجع هذا، عىل األقل جزئياً، لسوء تدريب هذه القوات، وضعف أنظمة السيطرة والقيادة عليها، ويف بعض 

األحيان، قلة عدد القوات مقارنة بعدد املتظاهرين. 

661 - وقد ساهمت املواجهة العنيفة للمتظاهرين وعدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم يف تأجيج الغضب يف 
الشوارع، وتسبب يف وقوع املزيد من التصادمات بني املتظاهرين والرشطة. 

662 - ويف هذه املرحلة وافق جاللة امللك عىل أن يتوىل سمو ويل العهد مبادرة للحوار مع قادة املتظاهرين 
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واملعارضة بحثا عن حل تفاويض حول اإلصالحات الدستورية واالجتامعية واالقتصادية، ويف األيام التالية كان لويل 
العهد دور فعال يف تأمني انسحاب قوة الدفاع من شوارع املنامة، وإعادة فتح دوار مجلس التعاون الخليجي أمام 

املتظاهرين وإطالق املناقشات مع املعارضة بشأن حل األزمة. 

يف  األحداث  مع  التعامل  يف  الحكومة  سياسة  يف  بالتطور  اتسمت  والتي  الثانية  املرحلة  بدأت  وهكذا   -  663
البحرين، وخالل هذه املرحلة اتخذت الحكومة عدد اً من التدابري الرامية إىل تهدئة الغضب الشعبي، من خالل 
قيام سمو ويل العهد بالدخول يف مفاوضات مع مجموعات من مختلف األطياف السياسية يف محاولة للتوصل 
إىل حل لالزمة املستمرة. وكان من بني التدابري التي اتخذتها الحكومة منح املتظاهرين حق الوصول بحرية إىل 
املدانني  األفراد  من  كبرية  أعداد  عن  العفو  عن  فضالً  الوزراء  من  أربعة  وإقالة  الخليجي،  التعاون  مجلس  دوار 
أيضا  الحكومة  سمحت  كام  البحرين.  إىل  بالعودة  املنفى  يف  السياسيني  للقادة  والسامح  السياسية  القضايا  يف 
باملظاهرات واملسريات يف جميع أنحاء البحرين وضامن مامرسة قوات األمن العام لضبط النفس وعدم تفريق 

هذه املظاهرات، حيث مل تسجل أي حالة وفاة خالل الفرتة من 18 فرباير وحتى 15 مارس 2011. 

664 - يف ظل استمرار الجهود الرامية إىل إيجاد حل تفاويض لألزمة يف البحرين، إال أن جوانب أخرى من سياسة 
الحكومة قد أدت إىل تفاقم السخط العام. فعىل سبيل املثال أثارت وسائل اإلعالم الحكومية، ال سيام تلفزيون 
البحرين الرسمي، انتقادات كثرية بسبب ما اعتربه كثريون انحيازاً يف تغطية األحداث الجارية وتعزيز الطائفية. 

665 - ومبرور األسابيع، كان هناك عدد من التطورات الهامة رمبا كان أهمها املواجهات الطائفية، واالنقطاع عن 
الدراسة يف العديد من املدارس ومشاركة الطلبة يف املسريات السياسية، واالشتباكات العنيفة يف جامعة البحرين، 
والهجامت ضد األجانب، وقطع الشوارع الرئيسية يف املنامة، ووجود اللجان الشعبية ونقاط التفتيش األهلية يف 

العديد من األحياء للدفاع ضد املخربني. 

666 - وبحلول يومي 12 و 13 مارس كانت الحالة العامة لألمن والقانون والنظام يف البحرين تدهورت بشكل 
ملحوظ، هذا باإلضافة إىل فشل املفاوضات السياسية بني ويل العهد واملعارضة. وهو ما اضطر الحكومة عىل اتخاذ 
الخطوات الالزمة الستعادة النظام والحفاظ عىل األمن. حيث طلبت الحكومة املساعدة من دول مجلس التعاون 
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الخليجي، والتي وصلت قواتها يوم 14 مارس. وتال ذلك صدور املرسوم املليك رقم 18 لسنة 2011 بإعالن حالة 
السالمة الوطنية يف البحرين. هذا، ومل تشارك قوات مجلس التعاون الخليجي يف أي عمليات ملكافحة الشغب، 

كام أنها مل تشرتك يف أي مواجهات مع مدنيني. 

667 - ويف األسابيع التالية واجهت الحكومة بقوة جميع أشكال املظاهرات يف البحرين، حيث أرسلت قوات األمن 
العام يف مختلف القرى واألحياء لتفريق املظاهرات، كام تم نرش وحدات من قوة دفاع البحرين يف وسط املنامة، 
حيث تم تطويق دوار مجلس التعاون الخليجي ثم إزالته يف وقت الحق. كام اعتقلت الحكومة العديد من القادة 
السياسيني لحركات االحتجاج ووضعت نقاط تفتيش يف جميع أنحاء البحرين. وتم اعتقال من يحتمل أن يكون 
قد شارك يف املظاهرات أو تعاطف مع املتظاهرين، وتعرض العديد من املعتقلني لسوء املعاملة يف أقسام الرشطة 

حيث استمر الحال عىل هذا النحو حتى 31 مارس 2011. 
 

ج) املفاوضات السياسية بني صاحب السمو املليك ويل العھد و الجمعيات السياسية

668 - وإن اللجنة بغرض التوضيح تجد أنه املفيد تلخيص املواقف التي اتخذتها جميع األطراف املعنية يف تلك 
املبادرة التي قام بها ويل العهد، وتقديم ملحة موجزة عن أسباب فشل املفاوضات. 

669 - وحيث أن املقرتحات التي تقدم بها سمو ويل العهد وفريقه التفاويض قد استندت عىل املناقشات التي 
جرت مع مجموعة واسعة من الجمعيات السياسية وكبار رجال األعامل والشخصيات االجتامعية والتي امتدت 
يف الفرتة من 16 فرباير حتى 12 مارس 2011، وقد ظهرت نتائج هذه املشاورات يف الترصيح الذي صدر من سمو 
ويل العهد يف 13 مارس 2011، والذي وافق عليه التجمع من أجل الوحدة الوطنية، والذي حدد املبادئ التي 

اقرتحها للحوار الوطني وهي:
أ-  وجود برملان يتمتع بسلطات كاملة. 

ب - حكومة متثل إرادة الشعب. 
ج - التجنيس. 
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د - نزاهة تقسيم الدوائر اإلنتخابية. 
ه-  مكافحة الفساد. 

و - حامية ملكية الدولة. 
ز - عالج التوتر الطائفي. 

الحوار  نتائج  تنفيذ  تكفل  أن  شأنها  من  آلية  العهد  ويل  سمو  اقرتح  املبادرة،  هذه  جدية  إىل  يؤرش  ومبا   - 670
الحوار  بأن  تصوراً  وحوت  مارس،  املؤرخة 12  التفاهم  مذكرة  تضمنتها  التي  هي  اآللية  وهذه  املقرتح،  الوطني 

الوطني يجب أن يهدف إىل تعديل الدستور وأن هذه النتائج يجب أن تقدم الستفتاء شعبي للموافقة عليه. 

671 - أما قوى املعارضة، فقد تباينت مواقفها مع تطور حركة االحتجاجات. ففي املناقشات األولية بني مستشاري 
سمو ويل العهد وممثيل املعارضة وخاصة جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية والتي قدمت مطالب شملت تعديل 
الدستور ملنح صالحيات أكرب ملجلس النواب وجعل الحكومة مسئولة أمام الربملان. ولكن، مع تطور األوضاع يف 
البحرين واكتساب حركة االحتجاج زخامً، أعادت املعارضة النظر يف يف مواقفها ووضعت مطالب إضافية، وتحديداً 
كان مطلب املعارضة الرئييس انتخاب جمعية تأسيسية لكتابة دستور البحرين، باإلضافة إىل أن املعارضة وضعت 
رشوطاً مسبقة للدخول يف حوار وطني تضمنت استقالة صاحب السمو رئيس الوزراء والحكومة بكاملها. وبحلول 
13 مارس قامت املعارضة وخاصة جمعية الوفاق بتعديل موقفها مرة أخرى برفض الدخول يف حوار وطني لصالح 
انتخاب الجمعية التأسيسية التي ميكن من خاللها مناقشة جميع املسائل الدستورية والسياسية، وهو ما مل تقبله 

الحكومة وانتهت املفاوضات يف نهاية املطاف. 

672 - ويف تقدير اللجنة، أنه لو كانت مبادرة سمو ويل العهد إلجراء حوار وطني آنذاك قد قبلت، كان ذلك 
سيفتح الباب إلدخال اصالحات سياسية ودستورية يف البحرين. 

673 - وقد كان للرتدد الذي أبدته قوى املعارضة للموافقة عىل مبادرة سمو ويل العهد عدة أسباب، من بينها 
أن البعض من جمعيات املعارضة السياسية، وخاصة جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية، اعتقدت أنها قادرة عىل 
جمعيات  من  األعضاء  بعض  ذكر  وقد  هذا،  االحتجاج.  حركة  وقوة  لزخم  نظرا  أكرب  سياسية  مكاسب  تحقيق 
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املعارضة للجنة، ومن بينها جمعية الوفاق، أنه كانت تساورهم الشكوك بشأن مدى استعداد البعض يف النخبة 
الحاكمة وبعض األطراف السنية املحافظة لقبول أي تغريات جذرية يف نظام الحكم يف البحرين. كام ميكن إرجاع 
إحجام املعارضة وال سيام، جمعية الوفاق، عن إبرام االتفاق مع سمو ويل العهد والدخول يف حوار وطني إال 
برشوط مسبقة مثل إقالة الحكومة وبدون مبادئ تتفق عليها سلفاً ومعايري وآليات التنفيذ أيضاً إىل انعدام ثقة 
املعارضة يف الحكومة. وكان السبب األكرث وضوحاً لهذا الغياب يف الثقة هو ما وصفته أطراف معارضة للجنة يف 
مناسبات عديدة بأنه اإلحساس بالخيانة من قبل الحكومة والذي تولد يف األشهر والسنوات التي أعقبت إقرار 
ميثاق العمل الوطني يف عام 2001. كام أعربت تلك القوى املعارضة للجنة عن اعتقادها بأن أغلب التعهدات 
اإلصالحات التي وردت يف ميثاق العمل الوطني مل تطبق. وكان هذا ”النقص يف الثقة“ مستنداً إىل وعود الحكومة 
يف عدم حامسة املعارضة للمشاركة يف الحوار وإرصارها عىل  رئيسياً  السابقة التي مل تتحقق وهو ما يعد سبباً 

انتخاب جمعية تأسيسية تتوىل صياغة الدستور كله ودراسة جميع القضايا السياسية األخرى. 
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2- األحداث التي وقعت يف مجمع السلامنية الطبي

للجوانب  ونظراً  أعاله.  املبني  النحو  عىل  اللجنة،  عليها  تحصلت  التي  األدلة  إىل  التالية  النتائج  تستند   -  828
الكثرية املثرية للجدل بشأن ما حدث يف مجمع السلامنية الطبي، وهو األمر الذي أدى إىل تواتر روايات متناقضة 
ومختلفة، فإن اللجنة تُفرِق يف النتائج التالية بني املسائل التي استطاعت التوصل بشأنها إىل نتائج فعلية وغريها 

من املسائل التي مل تستطع التوصل بشأنها إىل نتيجة فاصلة. 

829 - وعىل الرغم من العالقة الوطيدة بني األحداث التي وقعت يف مجمع السلامنية الطبي وأحداث الدوار، 
فضالً عن الوضع العام يف البالد، فمن املهم، سعياً من اللجنة إىل تحديد املسؤولية، أن نفرِق بني هذه األحداث 
املرتابطة رغم اختالفها، وال سيام أنه من املهم متييز تلك األحداث التي وقعت داخل املستشفى وشارك فيها يف 

املقام األول بعض من أفراد الطاقم الطبي باملجمع. 

830 - إن اختصاص اللجنة ال يتضمن التعليق عىل اإلجراءات القضائية الجارية من الناحية املوضوعية إال أن 
اللجنة أعربت عن وجهه نظرها بشأن مدى إتفاق اإلجراءات مع قواعد املحاكمة العادلة، وكذلك مدى مصداقية 
االعرتافات املقال بانتزاعها تحت وطأة التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 
أما هذا الجزء من التقرير فيتناول سلوك الطاقم الطبي مبجمع السلامنية الطبي. ويف وقت تسليم هذا التقرير، 
ال تزال هناك قضايا تتعلق باملسؤولية الجنائية لبعضهم أمام املحاكم البحرينية. واللجنة ليست عىل استعداد 
للتعليق عىل الجوانب املوضوعية الخاصة بهذه القضايا. فكام هو موضح أعاله، أسقط النائب العام يف الجلسة 
املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2011 أمام محكمة االستئناف العليا املدنية، التهم املوجهة ضد العاملني يف مجمع 
السلامنية مبوجب املواد 165 و 168 و 169 من قانون العقوبات البحريني، متغاضيا كذلك عن اعرتافات املتهمني، 

التي قيل أنها قد انتزعت منهم باإلكراه أو تحت وطأة التعذيب. 

واجبهم  أدوا  قد  الطبي  السلامنية  مجمع  عىل  القامئون  كان  إذا  ما  بشأن  قاطعاً  رأياً  اللجنة  تبدي  ولن   -  831
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املهني أم ال، وما إذا كان لدى بعض أفراد الطاقم الطبي يف ذلك الوقت ما يربر السيطرة عىل إدارة املجمع أو 
تويل هذا الدور. وتالحظ اللجنة، رغام عن ذلك، أن مثة خالف وقع بني الطاقم الطبي مبجمع السلامنية، ووزارة 
الصحة، ومديري املستشفى، عام إذا كان املستشفى قادر عىل التعامل مع حاالت الطوارئ املتوقعة. وقد بدأ هذا 
التضارب اعتبارا من 14 فرباير 2011، فقد كان ملديري املستشفى واملسؤولني يف وزارة الصحة، وكثري منهم أطباء 
أيضاً، تقييم مختلف متاماً عام لدى الطاقم الطبي الذي سعا لفرض السيطرة اإلدارية عىل املجمع إذ يعتقدون أن 

الدافع وراء السيطرة كان سياسياً وليس مهنياً. 

832 - وكانت هناك مثة ادعاءات بأن الخيمتني الطبيتني اللتني نصبتا يف الدوار ويف مكان انتظار السيارات مبجمع 
السلامنية الطبي مل يكن مرصح بهام من املسؤولني يف وزارة الصحة أو من أي مسؤول رفيع املستوى مبجمع 
السلامنية الطبي. ولكن لدى اللجنة أدلة تفيد بأن الخيمة التي نصبت يف الدوار كانت مرصح بها رسمياً من وزارة 
الصحة بل كانت الوزارة هي من قامت بتجهيزها. وينبغي أن يالحظ أيضاً أن أحداً مل يّدع أن ما جرى يف هاتني 

الخيمتني ال يندرج تحت الغرض منهام املتمثل يف تقديم املساعدة للجرحى. 

السلامنية  مجمع  ومخرج  مدخل  عند  املحتجون  تجّمع  مارس 2011،  فربايرإىل 16  من 14  الفرتة  خالل   - 833
عىل  للسيطرة  األقوياء  الشبان  يدعو  شيعي  دين  رجل  ظهر  فيه  يظهر  فيديو  رشيط  اللجنة  تلقت  وقد  الطبي. 
مداخل ومخارج املجمع. وقد سيطر بعض أفراد الطاقم الطبي عىل قسم الطوارئ وقسم العناية املركّزة ومعظم 

الدور األريض يف املجمع وذلك باملخالفة ألحكام قانون العقوبات البحريني. 

834 - وعىل الرغم من املخاوف التي كانت لدى بعض أفراد الطاقم الطبي بشأن قدرة املستشفى عىل مواجهة ما 
اعتربوه أزمة طبية متزايدة الوترية، إال أن بعضهم كانت له صالت سياسية مع املعارضة وكانوا يسريون وفق أجندة 
سياسية. . وكان من بني بعض أفراد الطاقم الطبي، بعض الذين شوهدوا يقودون املظاهرات والهتافات ضد النظام 
داخل وخارج املجمع، ومن ثم فقد أدى هؤالء األشخاص دورين متداخلني أحدهام الدور السيايس باعتبارهم 
نشطاء سياسيني واآلخر الدور املهني باعتبارهم عاملني يف املجال الطبي، يف حني كان يُرجي منهم بصفتهم األخرية 

أن يضطلعوا بواجباتهم ومسؤولياتهم املهنية واألخالقية والقانونية. 
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835 - أما بشأن ما ادعته حكومة البحرين من أن الطاقم الطبي املتهم تَعّمد نرش شائعات ومعلومات كاذبة 
بشأن األحداث التي وقعت يف مجمع السلامنية الطبي، فهناك أدلة تدعم هذه االدعاءات فيام يتعلق ببعض 
العاملني يف املجال الطبي، ولكن ليس جميعهم. وفيام يتعلق بإدالء أحد أفراد الطاقم الطبي بترصيحات كاذبة 
إىل وسائل اإلعالم بشأن عدد الجرحى يف مجمع السلامنية الطبي، فتشري السجالت إىل أن املئات من مرىض تلك 
األزمة زاروا مجمع السلامنية الطبي بالفعل نتيجة لالشتباكات التي وقعت بني املحتجني وقوات األمن  خالل 
منتصف فرباير عندما أديل بتلك الترصيحات. ومل تستطع اللجنة التثبّت من االدعاء بأن الطاقم الطبي استخدم 
لشخصيات  األفراد  بعض  بانتحال  يتعلق  وفيام  األمن.  قوات  صورة  تشويه  بهدف  املرىض  عىل  األتروبني  عقار 
الطاقم الطبي، استطاعت اللجنة أن تتثبّت من أن فرداً واحداً عىل األقل انتحل شخصية أحد أفراد الطاقم الطبي 
باملجمع. وحصلت اللجنة عىل لقطات فيديو يظهر فيها أحد األفراد ليس ضمن الطاقم الطبي يف املجمع يديل 

مبعلومات كاذبة إىل وكالة أنباء مجهولة. 

836 - وفيام يتعلق بسامح الطاقم الطبي املتهم لوسائل اإلعالم بدخول مجمع السلامنية الطبي، فالبد من األخذ 
يف االعتبار نص املادة 13 من ميثاق أخالقيات وآداب مزاولة مهنة الطب يف البحرين عىل أن الطبيب يتحمل 
مسؤولية الحفاظ عىل خصوصية املرىض، ما مل تقع جرمية. حيث يوجد عدد كبري من لقطات الفيديو والصور 
الفوتوغرافية التي تظهر فيها وسائل االعالم يف مجمع السلامنية الطبي خالل أحداث فرباير ومارس 2011 وتظهر 
أيضا اإلعالميني يتحركون بحّرية داخل قسم الطوارئ. ومل تتمّكن اللجنة من التثبت مام إذا كانت وسائل االعالم 
داخل  إىل  اندفعت  أم  آخرين،  من  بإذن  دخلت  أم  باملجمع،  الطبي  الطاقم  من  الدخول  إذن  عىل  حصلت  قد 
املستشفى دون مساعدة من بالداخل. غري أن الطاقم الطبي مل يحاول منع وسائل اإلعالم من التصوير داخل 
قسم الطوارئ، ويف الطابق األريض باملجمع بشكل عام، وذلك باملخالفة للميثاق من حيث الحفاظ عىل خصوصية 

املرىض. 
 

الطبي.  السلامنية  مجمع  وخارج  داخل  قانونية  غري  واحتجاجات  مسريات  قيام  إىل  اللجنة  خلصت  وقد   - 837
وتستند االتهامات املوجهة للطاقم الطبي بتنظيم واملشاركة يف مسريات يف املجمع السلامنية الطبي إىل شهادة 
الشهود ولقطات أخذت داخل املجمع. وتُظهر الصور التي تلقتها اللجنة محتجني، بعضهم من الطاقم الطبي 
املتهم، يشاركون يف االحتجاجات داخل وخارج املجمع. غري أن العديد من الجوانب املتعلقة مبسريات واحتجاجات 
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الخيام  وأن  العمل  ساعات  بعد  وقعت  االحتجاجات  أن  يدعي  الطبي  فالطاقم  للجدل؛  مثرية  مازالت  املجمع 
واملنصات كانت مرصح بها من وزارة الصحة. جدير بالذكر أن ميثاق أخالقيات وآداب مزاولة مهنة الطب يف 
البحرين ال يسمح باالحتجاجات أو املسريات خالل ساعات العمل. ومل تستطع اللجنة التأكد مام إذا كان الطاقم 
الطبي املتهم قد شارك يف االحتجاجات أثناء ساعات العمل أم ال. باالضافة إىل ذلك، يجب عىل منظمي أي تجمع 
عام أن يخطروا رئيس األمن العام قبل ثالثة أيام عىل األقل، وهنا ال ميكن التأكد أيضاً من تقديم هذه الطلبات 
أو املوافقة عليها. باإلضافة إىل ذلك، فإنه وفقا للقانون البحريني، ال يُسمح باالحتجاجات ألسباب تتعلق باألمن 
والنظام العام بالقرب من املستشفيات. ولكن كام هو مذكور أعاله، تظهر الصور ومقاطع الفيديو االحتجاجات 

تجري داخل املستشفى وخارجه. 

838 - الدليل املقدم إىل اللجنة يكشف أن عددا من األجانب الجرحى الذين نقلوا إىل مجمع السلامنية الطبي 
قسم  أمام  أيضاً  املحتجني  من  لالعتداء  تعرضوا  ثم  املدينة،  يف  مختلفة  مواقع  يف  أوال  إلعتداء  تعرضوا  قد  كانوا 
الطوارئ. وتظهر رشائط الفيديو وشهادات الشهود حاالت إساءة معاملة وتعدي عىل مرىض لكونهم عامل أجانب 
ميثاق  يخالف  الشهود،  وشهادة  فيديو  برشائط  الثابت  السلوك،  هذا  أمنية.  أجهزة  يتبعون  أنهم  يُعتقد  سنة 
أخالقيات وآداب مزاولة مهنة الطب يف البحرين. وفضال عن ذلك، تشري إفادات الشهود إىل أن طريقة معاملة 
املهنية  بأخالقيات  واالستخفاف  بالبرش  االكرتاث  عدم  بند  تحت  تندرج  األجانب  الجرحى  لهؤالء  األطباء  بعض 

الطبية. 

839 - ونتيجة للموقف العام يف البحرين، واألحداث الجارية يف دوار مجلس التعاون آنذاك، واستيالء املحتجني 
عىل الجزء الخارجي من املستشفى وسيطرتهم عىل مداخل املجمع، وال سيام يف يومي 14 و 15 مارس 2011، 
انخفض عدد املرىض الخارجيني الذين يزورون املستشفى انخفاضاً ملحوظاً. وتشري إحصاءات االستقبال إىل حدوث 
العمليات  عدد  يف  قدره 30 %  انخفاض  عن  فضالً  استقبلوا  الذين  املرىض  عدد  يف  تقريبا  يبلغ 50 %  انخفاض 
الجراحية غري الطارئة. وعالوة عىل ذلك، فقد تكون عملية استعادة الجيش وأفراد األمن سيطرتهم عىل املجمع يف 

16 مارس قد ساهمت أيضاً يف خفض عدد املرىض الذين استقبلوا يف املجمع لفرتة زمنية ما. 
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840 - مل ترى اللجنة أن من اختصاصها إجراء حرص لألدوات الطبية يف مجمع السلامنية الطبي أو تحديد ما إذا 
كانت هذه األدوات قد استخدمت يف املستشفى أو يف خيمة دوار مجلس التعاون. ومع ذلك مل تتحصل اللجنة 
عىل أية أدلة تؤيد اتهام العاملني يف املجال الطبي بإساءة استخدام األدوات الطبية أو غريوا الغرض املخصص لها. 
وبالنسبة إلدعاء الحكومة البحرينية أن محتجني استخدموا سيارات اإلسعاف لنقل محتجني آخرين من الدوار إىل 
جامعة البحرين حيث كان تجري املظاهرات يوم 13 مارس 2011؛ فهناك أسباب تدعوا لالعتقاد بحدوث ذلك. 
ومع ذلك، ففي نهاية األمر من املؤكد أن سيارات اإلسعاف أدت واجبها املتمثل يف نقل املرىض من جميع أنحاء 
البحرين إىل مجمع السلامنية الطبي، وشملت عمليات النقل عامالً من السنة األجانب وطالباً من السنة الجرحى 

يف الجامعة. 

طريق  عن  املتظاهرين  ساعدوا  قد  الطبي  الطاقم  أفراد  بعض  بأن  القائلة  االدعاءات  أن  اللجنة  وترى   -  841
تزويدهم بالسالح ليس لها ما يؤيدها. فالدليل الوحيد الذي قُدم إىل اللجنة لتأييد هذه االدعاءات عبارة عن صور 
قدمتها حكومة البحرين تبني قطعتي كالشنيكوف عىل أرضية مجمع السلامنية الطبي. فهذه الصور التي ال ميكن 
التأكد من صحة مصدرها، كام أنها ال تشري إىل مثة صلة بني األسلحة وبني الطاقم الطبي. وكانت هناك ادعاءات 
أخرى تقول أن الطاقم الطبي أخذوا املشارط من املخازن ونقلوها إىل الدوار. واللجنة ليس يف وسعها التحقق 
من صحة هذه االدعاءات، ولكنها تالحظ عدم ورود أي روايات تشري إىل استخدام أي شخص للمشارط كسالح يف 

الدوار أو يف أي مكان آخر.  

842 - وفيام يتعلق بادعاء وقوع عمليات قبض غري قانونية ملرىض من مجمع السلامنية الطبي بعد 16 مارس 
2011، وجدت اللجنة أن العديد من املرىض ألقي القبض عليهم يف مجمع السلامنية الطبي بداية من 16 مارس. 
وتلقت اللجنة عدة إفادات من الطاقم الطبي واملرىض تدعي أن الجرحى ألقي القبض عليهم يف مجمع السلامنية 
الطبي عىل أيدي قوات األمن. وترى اللجنة أن بعض املرىض قبض عليهم نتيجة الجروح التي أصيبوا بها يف الدوار، 

واقتيدوا إىل مركز الرشطة وخضعوا لالستجواب، ثم أفرج عنهم أو نقلوا إىل مركز التوقيف. 

843 - واستطاعت اللجنة التثبت من أن طواقم طبية قد تعرّضت للهجوم وهم يف طريقهم من وإىل الدوار، كام 
استطاعت التثبت من أن بعض هذه األحداث نفذتها قوات األمن. ومع ذلك، مل تتمّكن من التحقق من هوية 
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بعض املهاجمني. كام أجرى محققو اللجنة تحقيقات بشأن االعتداءات عىل الطاقم الطبي يف الدوار، فرّدت وزارة 
الداخلية بأنه كان هناك آالف من األشخاص يف الدوار حال إخالئه، ومن ثم مل تستطع قوات األمن أن متيّز الطاقم 
الطبي من املحتجني. ونفت وزارة الصحة االدعاء بأن إدارة مجمع السلامنية الطبي وراء الهجامت التي ُشنت 

عىل طواقم اإلسعاف. 

844 - وفيام يتعلق باستخدام سيارات اإلسعاف، فمن املؤكد أن مثة قيود كانت مفروضة عىل استخدامها من 
الجهات املشاركة يف األحداث سواء كانت السلطات أوالرشطة أوإدارة مجمع السلامنية الطبي. أما مسألة ما إذا 
كانت هذه القيود تهدف إىل الحد من الوصول إىل مرسح الجرمية، أو تأمني سالمة طواقم اإلسعاف، أو ما إذا 
كانت هناك أسباب أخرى، فقد ورد فيها روايات مختلفة ال ميكن التوفيق بينها. والوقائع املتنازع عليها هي ما 

ييل:
 (أ) هل هاجم املحتجون سيارات اإلسعاف يف وقت ما أم ال؟

(ب)  هل تعمدت حكومة البحرين منع سيارات اإلسعاف من الوصول إىل الدوار يف حني كان يجب السامح بذلك؟
(ج) هل استخدمت سيارات اإلسعاف لنقل املحتجني من الدوار إىل جامعة البحرين، حيث تجري التظاهرات أم ال؟

845 - وفيام يتعلق باالدعاءات املوجهة ضد حكومة البحرين بأنها شنت حملة إعالمية ضد األطباء املتهمني، 
فالفصل العارش الذي يتناول التحريض اإلعالمي والخطب التحريضية، يتناول هذه االدعاءات. 

846 - وفيام يتعلق بادعاءات حكومة البحرين وغريها من املصادر بأن املرىض من السنة حرموا من العالج يف مجمع 
السلامنية الطبي، فقد تلقت اللجنة أحد تسجيالت الفيديو تظهر رجالً من السنة يحمل طفالً ومينعه ثالثة من الطاقم 
الطبي من دخول مجمع السلامنية الطبي، ويدعي يف هذا الفيديو، أن املنع كان بسبب طائفته. كام قدمت إىل اللجنة 
عدة إفادات تؤكد االدعاءات القائلة بوقوع أعامل متييز وحرمان من الرعاية الطبية. ومع ذلك، يجب مالحظة أن تلك 
الفرتة كانت تعج باالضطرابات، وكان يَصُعْب الوصول إىل مجمع السلامنية الطبي. فقد كان املحتجون يسيطرون عىل 
مدخل ومخرج املجمع، فضالً عن الساحات املفتوحة داخل املجمع، ومن ثم فمت املمكن حدوث حاالت حرمان 
بعض األشخاص من دخول املستشفى. كانت هناك معلومات عامة نرشتها وسائل اإلعالم مفادها أن املستشفى تحت 

سيطرة املعارضة. ولقد أدى هذا األمر إىل إخافة بعض الناس من الذهاب إىل مجمع السلامنية الطبي. 
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والنتيجة العامة التي خلصت إليها اللجنة

847 - عىل الرغم من تعدد واختالف الروايات بشأن ما حدث-  هي أن مجمع االسلامنية الطبي استمر يف أداء 
تعطل  وبالتايل  إضطرابات  إحداث  يف  األحداث  هذة  تسببت  ذلك،  ومع  ومارس.  فرباير  أحداث  خالل  وظيفته 
كانت  السلامنية الطبي  مجمع  مباين  خارج  املفتوحة  أن الساحات  يقيناً  ثبت  لقد  والعمليات.  الخدمات  بعض 
تحت سيطرة املحتجني الذين كانوا يسيطرون عىل مداخل ومخارج املجمع. وترى اللجنة أن السيطرة عىل تلك 
األماكن من ِقبل املحتجني تسبب يف إعاقة الوصول إىل املجمع وخلق لدى املرتددين عليه نوعاً من التخوف وعدم 
االطمئنان. كام ُمِنَع بعض املرىض من السنة من دخول املجمع. لقد كان أغلب الطابق األريض يف مجمع السلامنية 
الذي  الطبي  الطاقم  أفراد  بعض  سيطرة  تحت  واإلدارة  املركزة  العناية  وقسم  الطوارئ  قسم  ذلك  يف  مبا  الطبي 
سيطر عىل هذه املناطق مام تسبب يف توقف بعض الخدمات يف قسم الطوارئ. وليس يف وسع اللجنة أن تخلص 
إىل أن هذا التدفق من املُحتجني أو االعالميني كان مرصحاً به من الطاقم الطبي املسؤول إال أنُه من البني أنه مل 
تكن هناك أية محاوالت ملنع ذلك األمر الذي تسبب يف خرق خصوصية املرىض. ومل تتلق اللجنة دليال دامغا عىل 
أن أياً من أفراد الطاقم الطبي داخل املستشفى رفض تقديم العالج ألي مصاب أو مريض بسبب طائفته، ولكن 
إنخراط  أن  ترى  اللجنة  فإن  عامة،  وبصفٍة  للمرىض.  معاملة  واساءة  التمييز  حاالت  بعض  حدوث  بالفعل  ثبت 
بعض أفراد الطاقم الطبي يف بعض األنشطة السياسية داخل وحول املستشفى أثناء األحداث ليس له ما يربره 
ومن  الظروف.  تلك  مثل  يف  األهمية  بالغة  الطبية  املنشأة  تلك  يف  بها  يضطلعون  التي  الطبية  للمسؤولية  نظراً 
ناحية أخرى، لقد قامت قوات األمن بتنفيذ مجموعة من عمليات القبض داخل املجمع، كام اساءت معاملة بعض 
أنُه يف 16مارس 2011 سيطرت قوة دفاع البحرين  األفراد، مبا يف ذلك أعضاء الطاقم الطبي. وأخرياً، ثبت يقيناً 
عىل املجمع بصورٍة كاملة ووضعت بعض املصابني، الذين سعت إىل وضعهم تحت سيطرتها، يف الطابق السادس. 
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ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان
ضد األشخاص
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املبحث األول: حاالت الوفيات الناجمة عن األحداث
 

عىل الوقائع حالة بحالة، إال أن تفصيل تلك الحاالت وارد يف  861 - تُبنى النتائج والتعليقات الختامية التالية 
املطلب الثاين من هذا املبحث 

حاالت وفاة املدنيني املنسوبة إىل قوات األمن

862 - َخلُصت اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق إىل أنه ميكن إرجاع السبب يف وفاة 13 شخصا من 
املدنيني لقوا حتفهم أثناء تلك الفرتة إىل قوات األمن: منها 10 حاالت منسوبة إىل وزارة الداخلية، وحالتان إىل 
قوة دفاع البحرين، كام أنه توجد حالة واحدة تُنسب إىل قوات األمن، إال أنه مل تتمكن اللجنة من إرجاعها إىل 

جهاز حكومي بعينه.  
 

863 - وتشتمل األسباب التي أدت إىل وفاة هؤالء الثالثة عرش شخصاً عىل ما ييل:
  أ - سبع حاالت وفاة بسبب استخدام بنادق الخرطوش(الشوزن) 

  ب - خمس حاالت وفاة بسبب استخدام أنواع أخرى من األسلحة النارية  
  ج-  حالة وفاة واحدة بسبب اإلصابات البدنية (الرضب)

864 - وترى لجنة التقيص أن هناك 9 حاالت وفاة تُرجع إىل وزارة الداخلية، نتجت عن االستخدام غري املتناسب 
وغري الرضوري للقوة املميتة. وهناك حالة واحدة تُنسب إىل وزارة الداخلية، إال أن الدليل املتوافر مل يصل لدرجة 

الكفاية الالزمة للوصول إىل أن الوفاة حدثت نتيجة االستخدام  املفرط للقوة.

865 - وقد تلقت اللجنة دليالً عىل قيام وزارة الداخلية بإجراء تحقيقات بشأن الحاالت التسع، والتي نتجت عنها 
محاكمة عدد من ضباط الرشطة املسئولني جنائياً. وظلت خمسة تحقيقات معلقة، ومل تتلق اللجنة أية مؤرشات 

حول موعد الوصول إىل نتائج فيها أو كيفية الترصف بشأنها.   
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866 - وتقر اللجنة بأنه كانت هناك فرتات فرضت الرشطة فيها سيطرتها ومل تحدث فيها وفيات أو إصابات، 
بينام يف أوقات أخرى، كان هناك عدد محدود من الوفيات أو اإلصابات، األمر الذي ميكن اعتباره - إذا تم النظر 
استخُدمت  إليه يف سياق التعرض ملوقف السيطرة عىل تجمهر فوضوي يحتمل القيام فيه بأعامل عنف - أمراً 
القوة فيه بصورة معقولة ونتجت عنه عواقب غري مقصودة. وباإلضافة إىل ذلك، كانت هناك أمثلة تلقت فيها 
القوات الحكومية أوامر للسيطرة بالقوة عىل التجمهر وتفرقته من الدوار، حيث استخدمت القوة املفرطة يف 

هذه املواقف بحسب األدلة الناتجة عن حاالت الوفاة املذكورة يف الجزء الثاين من هذا املبحث. 
 

867 - ومل تتمكن اللجنة من التحقق مام إذا كانت حاالت الوفاة التي ُصنفت عىل أنها حاالت قتل عمد قد 
حدثت عىل أيدي أفراد من الرشطة يترصفون بناًء عىل مبادرات شخصية منهم، أم أنهم كانوا جزًء من سياسة 

تفرض استخدام القوة املميتة يف مواجهة املتظاهرين. 

868 - كام مل تتمكن اللجنة من التوصل إىل استنتاجات بشأن مدى كفاية وفعالية التحقيقات التي أجريت مبعرفة 
وزارة الداخلية، ومع ذلك فإن اللجنة ترى من مجمل األدلة املقدمة من وزارة الداخلية أن التحقيقات جاءت 
مشوبة بعدم االستقالل أوالحياد أوالنزاهة الكافية مام أدى إىل النتائج التي كانت يف كثري من الحاالت معيبة 

ومتحيزة لصالحها. 

869 - وتجد اللجنة أن وفاة السيد/ عبد الرضا بوحميد واملنسوبة إىل قوة دفاع البحرين نتجت عن االستخدام 
املفرط وغري الرضوري للقوة املميتة. وقد بارش النائب العام العسكري التحقيقات والتي انتهت إىل أنه عىل الرغم 
من أن قوة دفاع البحرين قد أطلقت طلقات تحذيرية فقط يف ذلك الوقت، إال أن الثابت من عيار واتجاه الطلقة 
القاتلة أنه ال ميكن أن تكون قد أطلقت من قبل قوة الدفاع وخلص التحقيق إىل أن ترصفات أفراد قوة الدفاع 

قد جاءت وفق صحيح القانون. 

870 - وترى اللجنة أن نسبة وفاة السيدة/ بهية العرادي إىل قوة دفاع البحرين ال يؤدي بالرضورة إىل أن تكون 
ناتجة عن االستخدام املفرط للقوة غري الرضورية. وأفادت النيابة العسكرية أنه قد تم إجراء تحقيق فعال، انتهى 

إىل أن الوفاة كانت نتيجة غري مقصودة الستخدام مرشوع للقوة. 
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871 - تخلُص اللجنة إىل أنه، بصفة عامة مل تستخدم قوة دفاع البحرين القوة املفرطة، ومل يكن لديها سياسة 
تنتهجها يف تطبيق الحرمان التعسفي من الحق يف الحياة، كام أن أفرادها التزموا بقواعد االشتباك مع اآلخر عن 
التي  التحقيقات  أن  إىل  اللجنة  خلصت  وقد  وقد  املدنيني.  مع  التعامل  يف  القوة  من  حد  أدىن  استخدام  طريق 
بارشتها النيابة العسكرية مل تكن فعالة بالشكل الكايف للوفاء مبتطلبات املعايري الدولية أو االمتثال لقواعد القانون 
الشهود  بسؤال  يقوموا  مل  العسكرية  النيابة  محققي  أن  أساس  عىل  االستنتاج  هذا  إىل  التوصل  تم  وقد  الدويل 

املدنيني من خارج قوة الدفاع. 
 

872 - وترى اللجنة أن وفاة السيد/ جعفر عبد الله عيل معيوف تنسب إىل قوات األمن، إال أن اللجنة ال تستطيع 
أن تنسبها إىل جهاز حكومي بعينه. ولقد بدأت وزارة الداخلية تحقيقاً يف الظروف املحيطة بالوفاة، إال أنها الزالت 

معلقة، ومل تتلق اللجنة أية مؤرشات فيام يتعلق مبوعد االنتهاء منها أو كيفية الترصف بشأنها.

حاالت وفاة بسبب التعذيب

كان  عندما  وقعت  منها  ثالث  للتعذيب؛  التعرض  إىل  ترجع  وفاة  حاالت  خمس  هناك  أن  اللجنة  ترى   -  873
املتوفون موقوفني يف سجن الحوض الجاف بوزارة الداخلية. ولقد أجرت الوزارة تحقيقات بشأن الظروف املحيطة 

بحاالت الوفاة الثالثة. وترى اللجنة أن هذه الحاالت ميكن أن ترجع أسبابها إىل سوء املعاملة أثناء التوقيف. 

874 - ولقد خلصت التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية بشأن وفاة السيد/ حسن جاسم محمد ميك إىل أن 
السبب هو اإلهامل الطبي، مام نتج عنه محاكمة طبيب واحد. وترى اللجنة إىل أن هذه الوفاة ميكن أن تُرجع 

إىل سوء املعاملة التي تلقاها السيد/ ميك أثناء التوقيف. 

عن  صقر  ابراهيم  عيىس  عىل  السيد/  وفاة  بشأن  الداخلية  وزارة  أجرته  الذي  التحقيق  أسفر  ولقد   -  875
بالقتل  منهم  فردين  إىل  املوجهة  التهم  الداخلية  وزارة  أحالت  مايو 2011  يوم 25  ففي  أشخاص،   5 محاكمة 
الخطأ إىل املحكمة العسكرية، بينام اتهم ثالثة أشخاص آخرون بعدم اإلبالغ عن هذه الجرمية. وترى اللجنة 

أن هذه الوفاة ميكن أن تُرجع إىل سوء املعاملة التي تلقاها السيد/ صقر أثناء التوقيف. 
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عن  العشريي  عيل  راشد  زكريا  السيد/  وفاة  بشأن  الداخلية  وزارة  أجرته  الذي  التحقيق  أسفر  ولقد   -  876
محاكمة 5 أشخاص. وترى اللجنة أن هذه الوفاة ميكن أن تُرجع إىل سوء املعاملة التي تلقاها السيد/ العشريي 

التوقيف.   أثناء 
  

نقله  بعد  البحرين  دفاع  قوة  مستشفى  يف  فخراوي  أحمد  عيل  الكريم  عبد  السيد/  وفاة  حدثت  وقد   -  877
بشأن اإلساءة البدنية التي تعرض لها السيد/  من التوقيف يف جهاز األمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً 
بسبب  شخصني  محاكمة  عن  التحقيق  هذا  أسفر  ولقد  وفاته.  واقعة  التحقيق  هذا  يتناول  مل  ولكن  فخراوي، 
اإلساءة البدنية. وترى اللجنة أن جهاز األمن الوطني مل يتمكن من إجراء تحقيق فعال، وبالتايل مل يف بااللتزامات 

املنصوص عليها يف القانون الدويل. 
  

878 - وقد حدثت حالة وفاة واحدة بعد اإلفراج عن الشخص بأربعة أيام من التوقيف مبركز الحوض الجاف 
بوزارة الداخلية وهي حالة وفاة السيد/ جابر ابراهيم يوسف محمد العلويات. وترى اللجنة أن وزارة الداخلية مل 
تتمكن من إجراء تحقيق فعال بشأن وفاة السيد/ العلويات، وبالتايل مل تتمكن من الوفاء بااللتزامات املنصوص 

عليها يف القانون الدويل. 
  

حاالت قتل مدنيني مل تتحدد الجھة املسئولة فيھا:

879 - وجدت اللجنة أن هناك مثانية مدنيني قد لقوا مرصعهم أثناء الفرتة املعنية، ومل تستطع نسبة أي من هذه 
الحاالت إىل مرتكٍب بعينه. ففي خمس حاالت منها، مل تستطع اللجنة تحديد الظروف املحيطة بالوفاة. وترى 
اللجنة أنه ميكن تكييف ثالث حاالت منها عىل أنها قتل عمد، إال أنها مل تتمكن من تحديد املسئولية عن تلك 
الوقائع ونسبتها إىل أشخاص بعينهم. ويف حالتني أخرتني منها، مل تكن هناك أية تحقيقات بشأن الظروف املحيطة 

بالوفاة، وبالتايل يكون األمر غري متوافق مع االلتزامات املنصوص عليها يف القانون الدويل.   
  

880 - وكام سبقت اإلشارة فإن اللجنة ترى أنه من مجمل األدلة املقدمة من وزارة الداخلية فإن املشاهد أن 
التحقيقات التي تم اجراؤها قد افتقرت إىل الحيادية واالستقالل والنزاهة يف كثري من الحاالت مام جعل النتائج 

التي خلصت اليها معيبة ومتحيزة لصالح الدولة. 
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حاالت قتل العامل األجانب

881 - وجدت اللجنة أن هناك أربعة عامل أجانب قد لقوا مرصعهم أثناء تلك الفرتة وارتبطت تلك الحاالت 
باألحداث بشكل أو آخر، منها حالتان تُنسبان إىل املتظاهرين، وميكن تكييفهام عىل أنهام قتل عمد. ولقد بدأت 
وزارة الداخلية تحقيقني بشأن الظروف املحيطة بكل حالة، وقد أسفر أحدهام عن اتهام 11 شخصا بقتل السيد/ 
بشأن وفاة السيد/فريد مقبول، فقد انتهى  عبد امللك غالم رسول، أما التحقيق األخر والذي أجرته الوزارة أيضاً 

إىل أن جرمية القتل منسوبة إىل مجهولني. 

النيابة  تحقيقات  أسفرت  وقد  البحرين.  دفاع  قوة  إىل  أبراهام  ستيفن  السيد/  وفاة  واقعة  تُنسب  كام   -  882
العسكرية عن أن عيار ومسار الطلقة القاتلة يؤديان اىل أن الطلقة مل تطلق من قبل قوة الدفاع، حيث انتهى 
التحقيق إىل أن ترصفات أفراد قوة الدفاع قد جاءت وفق صحيح القانون، وكام سبقت اإلشارة أن اللجنة تخلص 
إىل أن تحقيقات النيابة العسكرية مل تكن فعالة بالقدر الكايف وبالتايل فإنها مل تكن ممتثلة لقواعد القانون الدويل. 

883 - ومل تتمكن اللجنة من نسبة واقعة القتل العمد التي راح ضحيتها السيد/ محمد إخالص تزمل عيل إىل 
أشخاص بعينهم أو جهات بعينها. واللجنة تعترب أنه من املحتمل أن يكون الضحية قد دهسته سيارة. ولقد بدأت 

وزارة الداخلية تحقيقاً بشأن الظروف املحيطة بالوفاة، إال أنها مل تسفر عن أية محاكمة ألي شخص. 

وفاة ضباط رشطة وأفراد من قوة فاع البحرين

884 - خالل األحداث لقي أربعة من ضباط الرشطة وضابط أخر من قوة دفاع البحرين حتفهم، وترجع األسباب 
وراء وفاة ثالثة من ضباط الرشطة إىل املتظاهرين. 

885 - وقد تويف ضابط رشطة هو السيد/ أحمد راشد املرييس نتجية دهس سيارة له يف دوار مجلس التعاون 
محكمة  أمام  محاكمتهام  جرت  حيث  القتل،  بهذا  وأُدينا  شخصان  أُتهم  ولقد   ،2011 مارس   15 يوم  الخليجي 

السالمة الوطنية. حيث ُحكم عىل أحدهام بالسجن املؤبد، بينام ُحكم عىل اآلخر باإلعدام. 

33 الرجوع للفهرس



886 - ودهست سيارة كالً من ضابطي الرشطة/ كاشف أحمد منظور، ومحمد فاورق عبد الصمد يف دوار مجلس 
بارتكب  اعرتفوا  منهم  ثالثة  بأن  وادعى  القتل،  بهذا  أشخاص   7 واُتهم  مارس 2011،  يوم 16  الخليجي  التعاون 

الجرمية. 

 887 - وقد نسبت واقعة وفاة ضابط الرشطة/ جواد محمد عيل شمالن إىل قوة دفاع البحرين واسفرت تحقيقات 
التحقيقات  وانتهت  مرشوعة،  ظروف  يف  أُطلقت  رصاصة  انحراف  عن  نتجت  الوفاة  أن  عن  العسكرية  النيابة 
بالتايل إىل أن أفراد قوة الدفاع قد ترصفوا وفقا للقانون، وكام سبق فإن اللجنة تخلص إىل أن تحقيقات النيابة 

العسكرية مل تكن فعالة وبالتايل فإنها مل متتثل لقواعد القانون الدويل. 

888 - ومل تتمكن اللجنة من نسبة واقعة وفاة املالزم/ عزيز جمعة عيل عياد إىل اشخاص بعينهم أو جهة بعينها؛ 
فالظروف املحيطة بالوفاة ظلت مجهولة، وهو ما تكون معه اللجنة غري قادرة عىل نسبة ارتكاب حالة الوفاة 
هذه إىل جهة بعينها أو إىل مجموعة معينة من األشخاص. ومل تبدأ قوة دفاع البحرين، بعد، أي تحقيق بشأن 

الظروف املحيطة بالوفاة، وبالتايل، مل يتم الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف القانون الدويل. 
 

889 -  والبني من عدد حاالت الوفاة املشار إليه وجود استخدام للقوة بشكل مفرط عىل نطاق واسع مع عدم 
القدرة عىل اجراء تحقيقات فعالة بشأنها وهو ما يشري أيضاً إىل فشل القيادات العليا يف منع االستخدام املفرط 

للقوة من خالل القيادة الفعالة والرقابة عىل مرؤوسيهم يف هذا العمل امليداين. 
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املبحث الثاين: استخدام األجھزة الحكومية للقوة

1112 - بنّي فحص األدلة التي قدمت إىل اللجنة أن وحدات من قوات األمن العام التي شاركت يف أحداث فرباير 
ومارس 2011 وما تالها من أحداث، قد انتهكت، يف مرات كثرية، قاعديت الرضورة والتناسب واجبتي التطبيق 
بشكل عام يف األمور املتصلة باستخدام القوة من جانب املسئولني املكلفني بإنفاذ القانون. ويتضح ذلك من اختيار 
أسلوب القوة خالل املواجهات مع املدنيني والطريقة التي استخدمت بها هذه األسلحة. وتبحث الفقرات التالية 
قضية الرضورة والتناسب فيام يتعلق باستخدام بنادق الشوزن والغاز املسيل للدموع والطلقات املطاطية وسلوك 

قوات األمن يف نقاط التفتيش. 

1113 - وجدت اللجنة أن وحدات من قوات األمن العام استخدمت بنادق الشوزن يف كثري من الحاالت رغم 
عدم وجود رضورة. وبشكل عام، أطلقت وحدات من قوات األمن العام النار من بنادق الشوزن عىل مدنيني يف 
حاالت مل يكن أفراد الرشطة فيها معرضني ل“ خطر حال محدق يهدد إما باملوت أو بإصابة خطرية“ ويف الحاالت 
التي تعرضت فيها وحدات من قوات األمن العام للهجوم من مدنيني، مل تربر طبيعة هذه الهجامت وال كثافتها، 
يف معظم الحاالت، استخدام بنادق الشوزن ضد املدنيني. وكان ينبغي عىل أأفراد قوات األمن العام اللجوء إىل 
وسائل أقل درجة من الفتك يف مواجهة املدنيني وفقا اللتزاماتها بالحد من إصابة املدنيني بجروح واحرتام الحياة 

البرشية والحفاظ عليها.   

1114 - ويف كثري من الحاالت، مل تحرتم وحدات من قوات األمن العام خالل أدائها واجبها االلتزام املتضمن يف 
القانون البحريني والدويل باستخدام األسلحة النارية عىل نحو يتناسب مع درجة الخطر املحدق. 

1115 - كذلك وجدت اللجنة أن وحدات من قوات األمن العام مل متتثل يف جميع األوقات اثناء استخدامها بنادق 
الشوزن امتثاال دقيقا بواجبها القانوين باستهداف األفراد بطريقة تعيق الفرد أو تعطله. فالدالئل التي توفرت، 
مبا فيها تقارير الطب الرشعي والتقارير القانونية، تشري إىل عدد من الحاالت أطلق أفراد من قوات األمن العام 
فيها النار من أسلحتهم دون توخي القدر الالزم من الحذر للتحقق من عدم إصابة بعض الناس بإصابات مميتة. 
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1116 - كذلك وجدت اللجنة أن وحدات من قوات األمن العام أطلقت طلقات مطاطية بطريقة ليس من شأنها 
أن تؤدي إلصابات أقل جسامة. 

1117 - وقد جدت اللجنة أن وحدات من قوات األمن العام قد لجأت إىل استخدام الغاز املسيل للدموع بطريقة 
عىل  أطلقت  التي  للدموع  املسيل  الغاز  قنابل  عدد  كان  الحاالت،  من  كثري  ويف  املحتجني.  لتفريق  مناسبة  غري 
املحتجني، ال تتناسب مع حجم املظاهرة وعدد املشاركني فيها. كام أطلقت قنابل الغاز املسيل للدموع يف عدد 

من الحاالت، عىل منازل خاصة وبطريقة عشوائية مل تقتضها الرضورة. 

1118 - وجدت اللجنة أن وحدات من قوات األمن العام لجأت لالستخدام املفرط للقوة يف نقاط التفتيش األمنية 
التي أقامتها يف مختلف الطرق يف كثري من املناطق يف البحرين. حيث رضب أفراد من قوات األمن العام وركلوا 
التي  االحتجاجات  يف  املتظاهرين  مع  تعاطفهم  أو  املظاهرات  يف  مشاركتهم  يف  اشتبه  بأفراد  جسديا  وتحرشوا 

وقعت يف البحرين. 

1119 - وعىل ضوء ما تقدم، فإن اللجنة تخلص إىل أنه يف الوقت الذي مل تعرث فيه عىل الدليل الكايف إلثبات تعمد 
مامرسة استخدام وحدات من قوات األمن العام للقوة املميتة أثناء أدائها واجبها، فإن وحدات من قوات األمن 

العام، قد استخدمت، يف حاالت كثرية، القوة واألسلحة النارية بدون رضورة وبطريقة غري مناسبة. 

1120 - كام مل تعرث اللجنة عىل دليل يثبت أن الوحدات التابعة لقوات دفاع البحرين والتي قامت بعمليات 
ميدانية أو زودت نقاط التفتيش يف أنحاء من املنامة ومدن أخرى، بجنود، استخدمت القوة املفرطة عمدا. 

1121 - ومل تعرث اللجنة عىل أي دليل يثبت االستخدام املفرط للقوة من جانب الحرس الوطني أو وحدات جهاز 
األمن الوطني. 

1122 - وبشكل عام، وطبقا للرسد الزمني لألحداث الوارد يف الفصل الرابع، فإن مستوى القوة التي استخدمت 
ضد مدنيني من جانب حكومة البحرين خالل أحداث شهري فرباير ومارس 2011، كان متأرجحا. ففي الفرتة من 
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يوم 14 وحتى 19 فرباير 2011، استخدمت أجهزة األمن التابعة لحكومة البحرين، خاصة قوات األمن العام، يف 
حاالت كثرية القوة غري الرضورية وغري املناسبة ملواجهة املظاهرات وتفريقها. وأدى ذلك إىل وقوع سبع وفيات 
يف اإلجامل ووقوع عرشات اإلصابات يف أوساط املدنيني. ثم بعد مبادرة صاحب السمو املليك ويل العهد، األمري 
سلامن بن حمد آل خليفة، بإعادة فتح دوار مجلس التعاون الخليجي أمام املحتجني يف 19 فرباير 2011، مارست 
قوات األمن البحرينية قدرا كبريا من ضبط النفس واستخدمت الحد األدىن من القوة ضد املدنيني. وأبلغ دليل 

عىل ذلك هو عدم تسجيل أية وفيات حتى 15 مارس 2011، عندما أعلنت حالة السالمة الوطنية يف البحرين. 

وبعد ذلك، استخدمت خدمات األمن يف البحرين، خاصة قوات األمن العام، القوة إلخالء دوار مجلس التعاون 
الخليجي من املحتجني واستعادة السيطرة عىل بعض الطرق الرئيسة يف البحرين التي أغلقها املتظاهرون، وتفريق 
املظاهرات التي كانت تنظم يف مختلف القرى. وخالل هذه العمليات، فإن قوات مكافحة الشغب بشكل خاص 
والتي نفذت تلك العمليات، قد استخدمت القوة واألسلحة النارية بطريقة مفرطة كانت يف حاالت كثرية غري 

رضورية ومتت بشكل عشوايئ.    
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املبحث الثالث: أسلوب تنفيذ عمليات القبض

1172 - ما بني 21 مارس و 15 إبريل 2011، قامت قوات األمن البحرينية بشكل منهجي باقتحام املنازل للقبض 
عىل بعض األفراد، األمر الذي إيل أدى إىل ترويع ساكني هذه املنازل، حيث قامت قوات األمن بشكل متعمد 
بتحطيم األبواب واقتحام املنازل عنوة ويف بعض األحيان سلبها. كذلك، هناك مزاعم بأن هذا السلوك قد صاحبه 
سباب وإهانات لفظية طائفية، ويف أحيان كثرية عىل مرأًى ومسمعٍ من النساء واألطفال وأفراد األرسة. ويف العديد 
الذي  األمر  يكفي،  مبا  أجسادهن  تسرت  مل  التي  النوم  مبالبس  الوقوف  النساء  من  طُلب  املسجلة  الحاالت  من 
مثل إهانة لهن ولألطفال وألزواجهن املقبوض عليهم وأقاربهن. كذلك، يشكل هذا السلوك انتهاكًا للمامرسات 

اإلسالمية. 

1173 - وعند سؤال وزارة الداخلية عن دورها يف عمليات القبض هذه، أكدت أنها كانت فقط تساعد جهاز األمن 
الوطني، وأنه ليس مثة عملية مشرتكة تم تنفيذها، إال أن إفادات الشهود التي وردت ملحققي اللجنة أشارت إىل 

أن وزارة الداخلية شاركت بالفعل يف هذه املداهامت. 

1174 - وتستند معظم عمليات القبض املوضحة يف هذا القسم عىل املرسوم املليك رقم 18 لسنة 2011 بإعالن 
حالة السالمة الوطنية، والذي يخول للنائب العام العسكري، بناًء عىل التفويض الصادر له من قائد قوات الدفاع، 
التوقيف،  بهذا  القيام  أسباب  إلبداء  حاجة  دومنا  الوقت،   من  محددة  غري  ملدة  توقيف  أوامر  إصدار  سلطة 
ودومنا حاجة الستصدار أي أمر قضايئ. والفرضية التي يطرحها هذا املرسوم هي أن النائب العام العسكري يعد 
فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  قضايئ.  إرشاف  أي  يشرتط  مل  املرسوم  فإن  املنطق  هذا  عىل  وبناء  قضايئ.  ضبط  مأمور 
مرسوم السالمة الوطنية ال يلزم مأمور الضبط باستصدار أمر توقيف قانوين من النائب العام العسكري، كام ال 
يلزمه باستصدار أمر تفتيش من أجل تفتيش منزل الشخص املقبوض عليه. وابتداًء، ميثل هذا النوع من القبض 
اعتقاالً تعسفيًا مبقتىض املادة ٩ من العهد الدويل الخاص بالحقوق السياسية واملدنية، ويف جميع حاالت الضبط 
والتفتيش واملصادرة الَعرَضية من املقار السكنية، مل يتم قط إبراز أمر توقيف أو تفتيش للشخص املقبوض عليه 
أو الذي تم تفتيش مقر سكنه. وكام هو موضح يف الفصل الثالث من هذا التقرير، قام كل من املدعى عليهم 
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الذين تم اتهامهم مبوجب املرسوم املليك رقم 18 لسنة 2011 بالدفع بعدم دستوريته. وتويص لجنة التقيص بأن 
تقوم املحكمة الدستورية مبراجعة مدى دستورية هذا املرسوم.   

بعضها  أن  إال  الوطنية،  السالمة  مرسوم  إىل  استناًدا  أدناه  املبينة  القبض  عمليات  معظم  جرت  وبينام   -  1175
تم استناًدا إىل قانون اإلجراءات الجنائية. ومل يتمكن أي من النائب العام أو النائب العام العسكري من تفسري 
ملاذا تم توقيف بعض األشخاص استنادا إىل مرسوم السالمة الوطنية والبعض اآلخر استنادا إىل قانون اإلجراءات 
الجنائية. ويذكر أن حاالت التوقيف املائة وتسعة وسبعني التي قام بها جهاز األمن الوطني بشكل رسمي قد متت 

استنادا إىل مرسوم السالمة الوطنية. 

1176 - وبالنسبة لعمليات القبض التي قامت بها وزارة الداخلية استنادا إىل قانون اإلجراءات الجنائية، أظهرت 
السجالت التي توافرت ملحققي اللجنة أن مثة أوامر قبض كانت موجودة يف السجالت القضائية لهؤالء األشخاص، 
ولقد تم اتهامهم بارتكاب جرائم بعد إلقاء القبض عليهم. ولكن مل يتم إبراز أي من هذه األوامر ألي شخص 
موقوف يف أي من الحاالت قيد التحقيق، كام ال توجد سجالت تشري إىل التزام قوات األمن باشرتاطات قانون 

اإلجراءات الجنائية يف الفرتة التي تلت الثامين واألربعني ساعة األوىل من القبض، كام هو مذكور سابًقا. 

القيام  عند  املالمئة  اإلجراءات  اتبعا  بأنهام  اللجنة  الوطني  األمن  وجهاز  الداخلية  وزارة  من  كل  أبلغ   -  1177
بعمليات القبض، ومنها مراعاة تواجد أفراد األرسة أثناء القبض. ومل يتم توفري نسخة من هذه اإلجراءات للجنة. 
وعىل فرض وجود مثل هذه اإلجراءات، ويف ضوء األدلة الصارخة عىل االنتهاكات التي حدثت، فإنه يبدو جليًا أن 

هذه اإلجراءات مل تُتّبع.

1178 - وختاًما، خلصت اللجنة إىل أن عمليات القبض املوسعة التي متت بناء عىل النمط املوصوف عاليه تعد 
انتهاكًا للقانون الدويل لحقوق اإلنسان وكذلك للقانون البحريني. وعىل وجه الخصوص، قامت قوات األمن بإجراء 
عمليات القبض دومنا إبراز أوامر قبض أو تفتيش. وكذلك، خلصت اللجنة إىل أنه يف العديد من الحاالت شكل 
أسلوب القيام بعمليات القبض استخداما مفرطًا للقوة، صاَحبه سلوك مثري للرعب قامت به قوات األمن، باإلضافة 
إىل التسبب يف إتالف غري رضوري للممتلكات، وكل هذا يف مجمله يعكس إخفاقاً يف اتباع اإلجراءات املالمئة التي 
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زعم كل من وزارة الداخلية وجهاز األمن الوطني أمام محققي اللجنة أنهام قاما باتباعها. وفيام يتعلق مبصادرة 
املتعلقات أثناء عمليات القبض، مل تقدم الجهات املشاركة أي سجالت باملمتلكات املصادرة. 

وكذلك، مل يتم إخطار محققي اللجنة بأي تحقيقات بدأتها الجهات املذكورة املشاركة يف هذا النوع من عمليات 
من  منطا  ميثل  الذي  األمر  أرسهم،  أفراد  أو  عليهم  املقبوض  األشخاص  قدمها  التي  الشكاوى  عىل  بناء  القبض 
عدم االكرتاث باالنتهاكات التي حدثت ألي إجراءات قد تكون موجودة، وكذلك عدم االعتداد بقواعد القانون 

البحريني والقانون الدويل لحقوق اإلنسان واملتعلقة بضامن نزاهة وسالمة سري عمليات القبض. 

1179 - ويشري تواجد منط سلويك منهجي إىل أن هذا هو أسلوب تدريب هذه القوات األمنية وأن هذه هي 
الطريقة التي من املفرتض أن يعملوا بها، وأن هذه األحداث مل تكن لتحدث دون علم الرتب األعىل يف تسلسل 

القيادة داخل وزارة الداخلية وجهاز األمن الوطني. 

1180 - ويشكل اإلخفاق يف إجراء تحقيق فعال يف هذه املامرسات، والفشل يف اتخاذ التدابري الوقائية املالمئة ملنع 
االنتهاكات من جانب قوات األمن، أساًسا لتحمل القيادات العليا للمسئولية. 
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املبحث الرابع: معاملة السجناء واملوقوفني

1230 - توضح املعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة، سيام أثناء املقابالت مع األشخاص الذين 
ادعوا أنهم ضحايا لسوء املعاملة وألشكال أخرى من اإلساءة البدنية والنفسية أثناء وجودهم يف مراكز التوقيف 
هذه  تكن  مل  الحكومية.  األجهزة  تنتهجها  كانت  التي  السلوك  من  معينة  أمناط  هناك  كان  أنه  للدولة،  التابعة 
األمناط موحدة باستثناء ما يتعلق بسوء املعاملة مع فئات معينة من املوقوفني مبا يف ذلك بعض أفراد الطاقم 
الطبي الذين ألقي القبض عليهم بتهم مرتبطة بأحداث مجمع السلامنية الطبي والشخصيات السياسية األربعة 
عرش الذين كانوا موقوفني يف سجن القرين. وكان الغرض يف الكثري من هذه الحاالت هو الحصول عىل إفادات أو 
اعرتافات تجرّم أولئك األشخاص املقبوض عليهم، ويف حاالت أخرى، كان الغرض املقصود من الحصول عىل إفادات 

من بعض هؤالء األشخاص هو استخدامها ضد أشخاص آخرين ينتمون إىل نفس الجامعة. 

1231 - اشرتكت ثالثة أجهزة حكومية يف التحقيق مع املوقوفني يف الفرتة من 17 مارس حتى 10 يونيو 2011، 
وهي: وزارة الداخلية، وجهاز األمن الوطني، وقوة دفاع البحرين، ومل ترد أية إفادات بسوء املعاملة عىل يد أي 
من تلك األجهزة بعد تاريخ 10 يونيو. وكانت املراكز التي أجريت فيها التحقيقات هي: العدلية (إدارة التحقيقات 
الجنائية – وزارة الداخلية)، والقلعة (جهاز األمن الوطني)، ثم بعد ذلك مراكز الرشطة التالية: أرسي، ومدينة 
من  وابتداًء  وسرتة.  والبديع،  صالح،  ونبيه  والنعيم،  وسامهيج،  والُقضيبية،  والرفاع،  والوسطى،  حمد (دّوار 17) 
أكتوبر، كان معظم املوقوفني محتجزين إما يف سجن القرين (قوة دفاع البحرين) أو مركز توقيف الحوض الجاف 

(وزارة الداخلية) أو سجن الجو (وزارة الداخلية) أو مركز توقيف مدينة عيىس للنساء (وزارة الداخلية).
   

1232 - ولقد أفاد العديد من املوقوفني أن منتسبي تلك الجهات قد مارسوا أشكاالً من سوء املعاملة ضدهم أثناء 
احتجازهم، بيد أنه يجب مراعاة أن املوقوفني بسجن القرين التابع لقوة دفاع البحرين قد أفادوا أن سوء املعاملة 
قد توقف وتحسنت األحوال يف السجن بصورة كبرية بعد 10 يونيو 2011. هذا وقد تلقت اللجنة عدة إفادات 

تشري إىل حدوث بعض حاالت إساءة املعاملة داخل السجون ومراكز االحتجاز األخرى. 
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1233 - ولقد قدم عدد كبري من املوقوفني، البالغ عددهم 179 موقوفاً، والذين كانوا محتجزين لدى جهاز األمن 
الوطني، إفادات حول أمثلة عن سوء املعاملة، مبا يشمل التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو املهينة عىل يد ذلك الجهاز. ومن بني أولئك الشاكني، كان هناك األربعة عرش شخصية سياسية، 
والذين نقلوا بعد ذلك إىل سجن القرين التابع لقوة دفاع البحرين بني 20 مارس و 13 أبريل 2011؛ حيث تفيد 
به  كانت  بعضهم  بأن  أفاد  والذي  للفحص،  طبيب  عىل  ُعرضوا  وصولهم،  مبجرد  أنهم  لها  تقرير  يف  الدفاع  قوة 
عالمات نتيجة اإليذاء البدين، بينام أفاد بعض أولئك الشاكني أنهم تعرضوا يف القرين لسوء املعاملة والتي استمرت 
حتى تاريخ 10 يونيو، ثم توقفت تلك املعاملة بعد أن وضع النائب العام العسكري األمر أمام القائد العام لقوة 
دفاع البحرين، والذي أمر، وفقاً ملا جاء يف بيان النائب العام العسكري، أن يتوىل النائب العام العسكري الرقابة 
للنائب العام  عىل مركز التوقيف واالحتجاز ويضمن عدم إساءة املعاملة مرة أخرى، كام أعطى تعليامت أيضاً 
العسكري للتحقيق يف دعاوى التعذيب، وعليه، أصبح سجن القرين واقعاً تحت مراقبة النائب العام العسكري. 

املستخدمة مع املوقوفني عىل ما ييل: تعصيب العينني، وتقييد اليدين،  1234 - تشتمل األساليب األكرث انتشاراً 
واإلجبار عىل الوقوف لفرتات طويلة، والرضب، واللكم، والرضب بخراطيم مطاطية (مبا يف ذلك عىل أخمص القدم) 
وأسالك الكابالت والسياط والقضبان املعدنية واأللواح الخشبية وأشياء أخرى، والوسائد الكهربية، والحرمان من 
النوم، والتعريض للفروق الكبرية يف درجات الحرارة، واإلساءة اللفظية، والتهديد باغتصاب الشخص املوقوف أو 

أفراد أرسته، وسب الطائفة الدينية التي ينتمي إليها املوقوف (الشيعة). 

1235 - وكام ورد تفصيالً يف املبحث الثالث من الفصل السادس الخاص بنهج وطريقة تنفيذ عمليات القبض، فقد 
ألقي القبض عىل معظم املوقوفني عىل يد قوات األمن دون تقديم أمر القبض الخاص بهم إليهم. ويوضح هذا 
املبحث أن العديد من املوقوفني تم احتجازهم ألسابيع وأحياناً شهور دون السامح لهم باالتصال بالعامل الخارجي 
إال يف نطاق محدود، إن ُوجد، فعىل وجه التحديد، مل يكن من املسموح لهم الوصول للمحكمة للطعن يف قانونية 
حتى يوم  التوقيف كام أنه مل يكن هناك أي وسيلة لالتصال باملحامني لفرتات طويلة، والتي كانت متتد أحياناً 
املحاكمة. وباإلضافة إىل ذلك، حجبت حكومة البحرين عن املوقوفني و/أو أهليهم املعلومات الخاصة بأماكن 
احتجازهم ملدد ترتاوح من أيام إىل أسابيع، ويف القليل من الحاالت، مل تفصح الحكومة عن حقيقة التوقيف ملدد 

تصل إىل أسبوعني. 
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1236 - متثل هذه املامرسات مجموعة انتهاكات ملا أوردته املادة 9 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 
والسياسية واملادة 4 من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان. وتالحظ لجنة التقيص أن حكومة البحرين قد أودعت 
تحفظًا لدى األمني العام باألمم املتحدة عىل املادة التاسعة من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 
من  يبدو  ولكن  مارس 2011.  بتاريخ 15  كان  الوطنية  السالمة  حالة  إعالن  بأن  علاًم  إبريل 2011،  بتاريخ 28 
الواضح أن التدابري املشتملة عىل الحرمان من الوصول للمحكمة واالتصال باملحامني لفرتات امتدت ألسابيع ال 

ميكن النظر إليها عىل أنها ”تدابري رضورية“  من املمكن أن يحميها هذا النوع من  االنسحاب. 

1237 - باإلضافة إىل ذلك، فإنه من املقبول بصفة عامة القول بأن التوقيف لفرتة طويلة مبعزل عن العامل الخارجي 
لحظر املعاملة أو العقاب القايس أو الالإنساين أو الحاط بالكرامة. ويف  ميكن أن يكون هو يف حد ذاته انتهاكاً 
الحاالت التي يكون فيها غري مسموح ألرسة الشخص املوقوف معرفة مكانه أو حتى حقيقة التوقيف، فإن حقيقة 
ضحايا لهذا النوع من االنتهاكات. ويف النهاية، تالحظ اللجنة أنه  املعاناة التي يعيشها األهل تجعلهم هم أيضاً 
تحديداً يف الحاالت التي يكون فيها األشخاص موقوفني دون السامح لهم بالتواصل مع العامل الخارجي، ال سيام 
عندما ال يسمح لهم باالتصال باملحامي أو الوصول للمحكمة، فإنهم يكونون يف أكرث حاالت التعرض للتعذيب أو 

أي سوء معاملة محظورة أخرى.

1238 - وتربهن املعاملة الجسامنية والنفسية السابق رشحها عىل حدوث هذه املامرسات بصورة عمدية من قبل 
منتسبي جهاز األمن الوطني ووزارة الداخلية. يف بعض الحاالت، وكان الهدف من هذة املامرسات هو الحصول 
عىل االعرتافات واإلقرارات باإلكراه، بينام يف حاالت أخرى، كان املقصود من هذه املعاملة هو الجزاء والعقاب. 
ويستخلص من التحقيقات التي أجرتها اللجنة وال سيام تقرير الطب الرشعي، أنه كانت هناك مامرسات ممنهجة 
األشخاص  من  كبري  عدد  ِقبل  حاالت،  عدة  يف  التعذيب  إىل  وصلت  والتي  والنفسية،  البدنية  املعاملة  سوء  من 

املحتجزين يف مراكز التوقيف.

1239 - وأعرب العديد من املوقوفني عن رأي مفاده أن قوات األمن ترصفت وكأنها ستفلت متاًما من العقاب، 
وأنه ليس هناك احتامل ملحاسبتها عن املعاملة التي تعرض لها املوقوفون. ويف بعض الحاالت، ذكر املوقوفون أنه 
عندما أفرج عنهم قيل لهم ببساطة ”انسوا ما حدث“. وذكر بعض املوقوفني للجنة إنهم اشتكوا للقضاة أوللنائب 
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العام العسكري من سوء املعاملة أثناء محاكمتهم. ويف إحدى الحاالت، ادعى املوقوف أن النائب العام العسكري 
”مل يصدقه“ ويف حالة أخرى، أفاد املوقوف أن املدعي العام العسكري أكد له أن الرضب سيتوقف، لكن الرضب 
استمر مبجرد مغادرة املوقوف لقاعة املحكمة، وعالوة عىل ذلك، لدى عودته إىل مركز توقيف الحوض الجاف، 
قيل للموقوف انه سيتعرض للرضب بشدة أكرث إذا اشتىك من إساءة معاملته مرة أخرى. وذكر موقوف ثالث أنه 
رأى موقوفًا آخر يشكو من محاوالت اغتصابه وإساءة معاملته، إال أن القايض رفض شكواه وتعرض للرضب بعد 

ذلك.  

1240 - والحظت اللجنة عدًدا من إفادات الشهود تشري إىل أن الضالعني يف إساءة املعاملة كانوا يبدون للموقوفني 
دامئًا شعوًرا بأنهم سيفلتون من العقاب. وترى اللجنة أن عدم مساءلة املسئولني يف النظام األمني قد أدت إىل 
سيادة ثقافة اإلفالت من العقاب، حيث إن مسئويل األمن ليس لديهم إال قليل من الحوافز التي تدفعهم إىل 
تجنب إساءة معاملة السجناء أو اتخاذ إجراءات ملنع إساءة املعاملة من جانب مسئولني آخرين. ويف ضوء هذه 
الثقافة، تشيد اللجنة بالشجاعة الهائلة التي متتع بها ضحايا التعذيب وإساءة املعاملة يف اإلبالغ عام تعرضوا له. 

والنيابة  القضايئ  السلك  يف  العاملون  تغاىض  الحاالت،  بعض  يف  أنه  إىل  تشري  أدلة  اللجنة  تلقت  وقد   -  1241
العامة ضمنيًا عن هذا االفتقار إىل املساءلة. فعىل سبيل املثال، أثناء محاكمة أطباء مجمع السلامنية الطبي أمام 
محكمة السالمة الوطنية، قدم املتهمون شكوى تفيد تعرضهم للتعذيب وهم رهن التوقيف وأنه تم الحصول 
عىل اعرتافاتهم تحت وطأة التعذيب. ولكن رفضت املحكمة يف حكمها الصادر بتاريخ 29 سبتمرب 2011، طلب 
املتهمني وذهبت يف حكمها إىل أن االعرتافات تعترب جزءا من مجمل األدلة يف القضية، وأدين كل املتهمني. وقد 
اسقط  أكتوبر 2011،  بتاريخ 23  األوىل  االستئناف  جلسة  ويف  املدنية.  االستئناف  محكمة  أمام  الحكم  استؤنف 
النائب العام التهم وتغاىض عن االعرتافات املقدمة. ومن املقرر عقد جلسة االستئناف املقبلة بتاريخ 28 نوفمرب 2011. 
وتقر اللجنة أنه تم تدارك الوضع فيام يتعلق بعرشين من الطاقم الطبي الذين أدانتهم محكمة السالمة الوطنية. 

ومع ذلك، يثاور اللجنة كثري من القلق إزاء ترصف محكمة السالمة الوطنية عىل هذا النحو. 

1242 - والحظت اللجنة أن كثريًا من أشكال وأساليب اإلساءة التي أبلغ عنها واملبينة تفصيالً يف هذا املبحث 
قيل أنها مورست من قبل يف البحرين خالل التسعينيات. ويف عام 2005، حددت لجنة األمم املتحدة ملناهضة 
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التعذيب عددا من ”املواضيع املثرية للقلق“ يف البحرين فيام يتعلق باالمتثال اللتزاماتها مبوجب اتفاقية مناهضة 
التعذيب. وشملت هذه املواضيع ما ييل:

(أ) عدد كبري من االدعاءات بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 
للموقوفني، ارتكبت قبل عام 2001؛

(ب) بالغات عن توقيف مبعزل عن العامل الخارجي قدمت من أشخاص أوقفوا لفرتات طويلة يف أعقاب التصديق 
عىل االتفاقية وقبل عام 2001، وبخاصة خالل التحقيقات السابقة عىل املحاكمة؛

املساعدة  وعىل  الرشطة،  لدى  التوقيف  أثناء  الخارجية  القانونية  املشورة  عىل  الحصول  فرص  كفاية  عدم  (ج)  
الطبية واالتصال بأفراد األرسة، مام يقلل من الضامنات املتاحة للموقوفني؛

(د) ما بدا من عدم التحقيق برسعة ونزاهة وبشكل كامل يف العديد من االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وسوء 
املعاملة ومالحقة من يُّدعى تورطه يف جرائم، وبخاصة منط اإلفالت من العقاب عن التعذيب وسوء املعاملة التي 

ارتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون يف املايض. 
 

1243 - فمعادوة ارتكاب العديد من االنتهاكات، التي حددتها لجنة مناهضة التعذيب، يف اآلونة األخرية تشري 
إىل أن مسئويل السجون مازالوا يتبعون مجموعة من املامرسات، أو حتى السياسات، املشابهة، كام كان األمر يف 

السابق. وهذا يشري إىل وجود مشكلة منهجية، ال ميكن معالجته. 

استجابة  يوضح  حيث  سبتمرب 2011،  بتاريخ 2  الخارجية  وزارة  عن  الصادر  التقرير  إىل  اللجنة  وتشري   -  1244
حكومة البحرين لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب باألمم املتحدة الصادرة عام  2005، كام يربز التقرير تأكيدات 

حكومة البحرين عىل ما ييل:

أ- ال ينطبق العفو عن ”جرائم أمن الدولة“ الثابت مبوجب املرسوم بقانون رقم 10 لينة 2001 واملرسوم رقم ٥٦ 
لسنة ٢٠٠٢ عىل األشخاص الذين انتهكوا أحكام قانون العقوبات التي تحرّم التعذيب. 

ب - مل ميس املرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2001 واملرسوم رقم 56 لسنة 2002 أية محاكامت جارية بالفعل 
بسبب انتهاك أحكام قانون العقوبات التي تحرّم التعذيب. 
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ج- التعويضات املدنية متاحة لضحايا التعذيب. 
املدنية  التعويضات  إىل  سبتمرب 2011  بتاريخ 20  الصادر  لسنة 201  رقم 30  بقانون  املليك  املرسوم  يضيف  د- 
تقديم استدراك تعوييض لضحايا التعذيب وضحايا الجرائم األخرى ليشمل تعويضات نقدية وكذلك – كلام كان 
الخسارة،  عن  والتعويض  التأهيل،  وإعادة  األمالك،  (كرد  أخرى  وتعويضات  معنوية  تعويضات   – مناسباً  ذلك 

وتقديم الضامنات بعدم التكرار). 
هـ- يعفي املرسوم املليك بقانون رقم 30 لسنة 2011 من متطلب إثبات أن املسئول العام الذي ارتكب جرم 

التعذيب قد قام بذلك يف سياق القيام بواجباته الرسمية. 
و - ميتد املرسوم املليك بقانون رقم 30 لسنة 2011 ال ليشمل الضحايا املبارشين لعمليات التعذيب وحدهم، 

ولكن أيضاً أفراد أرسهم األقربني أو من يعولون بصورة مبارشة. 

1245 - يف الفرتة ما بني 20 يوليو و 30 سبتمرب 2011، أطلع رئيس اللجنة وكبري املحققني كالً من السادة/ 
وزير الداخلية ورئيس جهاز األمن الوطني والنائب العام والنائب العام العسكري عىل مضمون الشكاوى 
القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  من  ذلك  وغري  والتعذيب  املعاملة  سوء  صور  من  عليه  احتوت  وما 
دون  حالت  إيجابية  وإجراءات  ُخطًى  املسؤولون  أولئك  اتخذ  فلقد  عليه  وبناء  املهينة.  أو  الالإنسانية  أو 
اللجنة،  تلقتها  التي  املوقوفني  إلفادات   ً ووفقا يونيو،   10 تاريخ  من  فابتداًء  املامرسات؛  تلك  استمرار 
توقفت تلك مامرسات سوء املعاملة بالفعل يف سجن القرين، كام أن األحوال يف جميع مراكز التوقيف قد 
التحقيقات  يف  البدء  عىل  أعاله  املذكورين  املسؤولني  كافة  اللجنة  رئيس  حّث  ولقد  كبرية.  بصورة  تحسنت 
اللجنة  تلقت  ولقد  املحاسبة.  موضع  املامرسات  تلك  يف  شارك  من  كل  يوضع  حتى  االدعاءات  تلك  بشأن 
هذا  يف  تحقيقات  أجرت  وقد  املعاملة،  بسوء  ادعاء   132 تلقت  قد  بأنها  الداخلية  وزارة  من  معلومات 
فتح  يف  شكاوى إىل القضاء. أما بالنسبة لجهاز األمن الوطني قد بدأ  عرشة  وتم إحالة  84 منها،  يف  الصدد 
عىل  قادرة  غري  تصبح  وبالتايل  التحقيقات،  تلك  من  تبقى  ما  بنتائج  تبلغ  مل  اللجنة  أن  إال  عام،  تحقيق 

للمساءلة.  خضعوا  قد  املسؤولني  األشخاص  كان  إذا  وما  فعاليتها  مدى  حيث  من  املوقف  تقويم 
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املبحث الخامس: التوقيف واملحاكمة فيام يتصل بحرية التعبري والتجمع والتنظيم

1279 - جرى متابعة الكثري من األشخاص أمام محاكم السالمة الوطنية وسجنوا النتهاكهم أحكام املواد  165، 
168، 169، 179، 180 من قانون العقوبات البحريني إبان أحداث شهري فرباير ومارس 2011. وترى اللجنة أن 

حكومة البحرين استخدمت هذه املواد ملعاقبة املعارضة وردع املعارضة السياسية. 

1280 - ونظراً للطريقة التي جرى بها تطبيق هذه األحكام يف البحرين، فإن لدى اللجنة عدداً من بواعث القلق 
بشأن اتساقها مع أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان ومع أحكام دستور البحرين. 

1281 - جرى تطبيق املادة 165 من قانون العقوبات تطبيقاً ينتهك حرية الرأي وحرية التعبري، إذ أقصيت من 
النقاش العام اآلراء التي تعرب عن معارضة نظام الحكم القائم يف البحرين واآلراء التي تدعو ألي تغيري سلمي يف 

بنية الحكم أو نظامه أو تدعو إىل تغيري النظام. 

1282 - تضع الفقرة األوىل من املادة 168 قيوداً واسعة النطاق عىل مامرسة حرية الرأي وحرية التعبري من خالل 
تجريم كل ”من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثرية“. إن غياب حدود 
واضحة تحكم تطبيق هذا الحكم، والغموض الذي يكتنف مفاهيم من قبيل ”األخبار املغرضة“ و“اإلشاعات“ 
الشواغل  هذه  ويعزز  املادة.  هذه  تفرضها  التي  االتساع  املفرطة  القيود  من  القلق  يثري  املثرية“  و“الدعايات 

الطريقة التي جرى بها تطبيق . هذا الحكم فيام يتصل بأحداث شهري فرباير ومارس 2011.

1283 - تجرم الفقرة 2 من املادة 168 حيازة املواد املشار إليها يف الفقرة 1 بأي طريقة من الطرق أو شكل من 
األشكال. وقد جرى تطبيق هذا الحكم للتضييق عىل حريتي الرأي والتعبري من خالل انتهاك الحق يف السعي وراء 

املعلومة وتلقيها ونرشها. 

 1284 - إن املواد 165،  168، 169 من قانون العقوبات تقيد أيضاً الرأي والتعبري بتجرميها  التحريض عىل كراهية 
النظام أو اإلرضار بالصالح العام، دون أن تنص عىل أي عمل مادي ينتج عنه رضر للمجتمع أو للفرد. وقد جرى 

تطبيقها لقمع النقد املرشوع للحكومة. 
47 الرجوع للفهرس



1285 - وقد أبلغت اللجنة حكومة البحرين بهذه اآلراء وتلقت يف 11 نوفمرب 2011 رداً رسمياً من الحكومة تفيد 
فيه أنها بعثت بعدد من التعديالت الترشيعية إىل مجلس النواب، منها تعديالت للامدتني 168، 169 من قانون 
العقوبات لتحقيق التواءم مع العهد الدويل الخاص بالحقوق، املدنية والسياسية وامليثاق العريب. وتشمل أيضاً 
تعديالت لعرشين مادة من مواد الدستور وتعديالت عديدة للقانون رقم 2005/26 املتعلق بالجمعيات السياسية 

الذي ينظم إنشاء الجمعيات السياسية يف البحرين وعملها. 

1286 - وقد استندت محاكم السالمة الوطنية أيضاً عىل أحكام املادة 179 من قانون العقوبات إلدانة أشخاص 
يعارضون الحكومة. إن استخدام املادة 179 يف سياق أحداث فرباير ومارس 2011 شبيه باستخدام املواد 165، 
168، 169 عقوبات عىل نحو ما جرى مناقشته أعاله، والسيام بوصفها أداة لقمع حرية التجمع ومعاقبة الذين 
يسعون إىل مامرسة ذلك الحق. ذلك أن املادة 179 تجرم األعامل التي تعد ”محاوالت“ للمشاركة يف العنف، وهو 
ما يعد بحسب هذه املادة شغباً. لكن هذا التعبري ال يشمل عنرصاً أساسياً لجرمية املحاولة، وهو اتخاذ خطوات 
ملموسة أو محسوسة الرتكاب الجرمية. وبذلك، ميكن أن تستخدم املادة 179 عقوبات يف حق األشخاص الذين 
يسعون إىل مامرسة حقهم يف حرية التجمهر الذي تكفله القوانني الدولية دومنا حاجة إىل إثبات ارتكاب أعامل 
ملموسة أو محسوسة. يضاف إىل ذلك أن املادة 179 تجرم محاوالت ارتكاب أعامل العنف دون أن تقتيض ارتكاب 

أي عمل يؤدي إىل العنف. 

الرتاكمي  األثر   أن  اللجنة  ترى  البحرين،  يف  األحكام  هذه  تطبيق  بها  جرى  التي  الطريقة  إىل  وبالنظر   - 1287
مفرطة االتساع عىل الحق يف التجمع الذي يكفله دستور  للامدتني 179، 180 من قانون العقوبات يضع قيوداً 
البحرين والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية وامليثاق العريب. فهاتان املادتان متنحان املسئولني عن 
إنفاذ القانون سلطة اتخاذ تدابري قوية لتفريق األفراد الذين مل يرتكبوا أعامل عنف أو اتخذوا خطوات ملموسة 

من أجل ذلك.
1288 - وختاماً، ترى اللجنة أن سجل حكومة البحرين فيام يتصل بالحاالت املشار إليها أعاله يظهر الكثري من 
عدم االنسجام. فعندما سأل محققو اللجنة النائَب العام مل يقدم تفسرياً معقوالً لهذا التفاوت يف املعاملة وهذا 
عىل جميع  متكافئاً  التطبيق غري املتكافئ للقانون. وهذا األمر يثري مسألة ما إذا كان القانون قد طبق تطبيقاً 

األفراد املتهمني بجرائم تندرج يف نطاق الحامية املقررة لحرية الرأي و التعبري.

الرجوع للفهرس48



1289 - إن األشخاص الذين يقدر عددهم بثالمثائة شخص والذين أدينوا مبوجب املواد 165، 168، 169، 179 من 
قانون العقوبات البحريني، واتهموا بارتكاب جرائم، صدرت يف حقهم أحكام، بالحبس سنة واحدة عن كل تهمة. 
ونظراً لتعدد التهم، فقد صدرت يف حق معظمهم أحكام تراكمية بالحبس ثالث سنوات. ويف هذا السياق، تبدي 
اللجنة قلقها من أن فرض العقوبات يف قضايا الجنح وفقاً للمواد 165، 168، 169 من قانون العقوبات قد أصبح 
تراكمياً بسبب التهم الناتجة عن نفس السلوك، وبالتايل ينتج عنها عقوبة مكافئة لعقوبة ارتكاب الجناية. وهذا 
يعد من وجهة نظر اللجنة ال يتناسب مع األهداف واالهتاممات الواجب مراعاتها وحاميتها مبوجب هذه املواد. 

1290 - مل يسقط النائب العام هذه التهم ومل يطلب من محكمة االستئناف خفض العقوبة. وقد أُخربت اللجنة 
أن النائب العام سيطلب يف الجلسات املقبلة من محكمة االستئناف تقليص مدة العقوبة إىل املدة التي قضاها 
اإلدانات.  صحة  عىل  تؤثر  لن  لكنها  حبساً،  أشهر  بضعة  ستكون  عقوبة  أطول  أن  يعني  وهذا  عليهم.  املحكوم 
وعليه، فإن هؤالء األشخاص سيُعدون من أصحاب السوابق اإلجرامية، مع كل ما يرافق ذلك من عواقب عىل 

شخصهم وعىل حياتهم املهنية. 
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املبحث السادس: االدعاءات باالختفاء القرسي

1304 - مل تتمكن اللجنة من الوقوف عىل وقوع ترصفات، سواء بالفعل أو بالرتك، خالل الفرتة محل الدراسة، قد 
تشكل خرقا ملبدأ تحريم االختفاء القرسي لألشخاص عىل النحو املنصوص عليه يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان. 
ويف هذا اإلطار ترى اللجنة أن الحكومة قد أخفت أو حجبت عن املحتجزين أو أرسهم معلومات عن أماكن 
وجودهم لفرتات ترتاوح بني أيام وأسابيع، إال أنه مل يكن بوسعها أن تخلص إىل أن الحكومة قد رفضت رفضاً قطعياً 
اإلفصاح عن أماكن هؤالء املُحتجزين طوال فرتة احتجازهم. ولقد الحظت اللجنة أن غالبية حاالت االحتجاز قد 
متت مبوجب أوامر إلقاء قبض صادرة عن النائب العام العسكري. وهذا يشري، ولكن ال يجزم بذلك يف حد ذاته، 
إىل أنه حتى لو كانت الحاالت محل التقيص قد تستبعد من التصنيف بأنها حاالت اختفاء قرسي فإن املحتجزين 
مل يحرموا بِصفٍة كلية من الحامية التي يكفلها القانون عىل الرغم من أنهم -كام أوضحت اللجنة يف مواضع أخرى 

من هذا الفصل - مل يستفيدوا من كامل الحقوق التي كفلها لهم القانون. 

1305 - هذا وتجدر اإلشارة إىل أن الوقائع التي تناولها هذا الفصل تظل مرتبطة مبسألة التوقيف التعسفي لفرتة 
زمنية طويلة، والتي ُخصص لتناولها املبحث الرابع من الفصل السادس من هذا التقرير، الخاص بإساءة معاملة 

املوقوفني. 
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قضايا أخرى تتعلق
بحقوق اإلنسان
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املبحث األول: ھدم املنشآت الدينية

1329 - قامت اللجنة مبعاينة ثالثني مكان عبادة واتضح لها أن خمسة منها فقط صدرت يف شأنها أوامر َملَكيّة 
وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة األخرى جميعها مخالفة للمرسوم املليك رقم 19 لسنة 2002.

للعبادة كانت قد أقيمت عىل أراٍض مملوكة للدولة ومل  1330 - وقد اتضح للجنة كذلك أن تسعة عرش مكاناً 
لسنة 2002  رقم 19  املليك  للمرسوم  مخالفة  األماكن  تلك  كانت  وبالتايل  مليك،  أمر  أو  بناء  ترخيص  لها  يصدر 
الذي ينص عىل أنه يجب عىل كل مسجد الحصول عىل ترصيح وأمر مليك عىل األقل يك ال يصبح مخالفا للقوانني 
البحرينية. ومل تتبع حكومة البحرين االشرتاطات املنصوص عليها يف القانون الوطني بشأن اإلخطار وإصدار األمر 

القضايئ بالهدم. بل اعتمدت عىل قانون السالمة الوطنية. 

1331 - كام اتضح للجنة أن ستة أماكن للعبادة كانت قد أقيمت عىل أراض خاصة ومل يحصل أي شخص عىل أي 
أمر مليك أو ترخيص بناء بشأنها. ففي هذه الحاالت – أي عندما تكون األرض ميلكها مواطن وليس الدولة – ال 
ميكن لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراين أن تتخذ إجراءات إال بسبب مخالفة للقانون اإلداري تتعلق 
باستصدار ترخيص بناء أو إنشاء أو بعدم مخالفة املنشأة للنظم اإلدارية املطبقة عىل املنشآت املخصصة لألغراض 

الدينية. 

1332 - اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص الثامنية عرش مكان عبادة من أصل الثالثني دار عبادة التي 
قامت اللجنة مبعاينتها كانت بعد إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 50/2105 لسنة 2011، فجميع األوامر الصادرة 
عن البلديات بخصوص هدم املنشآت الدينية املشار إليها يف هذا الفصل كانت تحمل عبارة‘إزالة املخالفة حاال’، 
ومل تفرق الوزارة بني املنشآت املقامة عىل أراض خاصة أو مملوكة للدولة، وتم الهدم دون التفات إىل تراخيص 
اإلنشاء الصادرة عن الوقف الجعفري؛ فوفقا للقانون اإلداري واجب التطبيق، ال بد من إصدار إخطار مخالفة 
بلدية يطلع فيه من يهمه األمر عىل أسباب الهدم، ثم ييل ذلك عقد جلسة إدارية يُسمح فيها بإبداء الدفاع. بيد 
أن هذه اإلجراءات مل تُتَبع، بل اُعترب األمر نافذاً عىل الفور دون منح فرصة لالستامع إىل صوت معاريض الهدم أمام 

جهة اإلدارة ثم أمام القضاء يف نهاية املطاف. 
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1333 - وقد أخذت اللجنة يف اعتبارها اإليضاح الوارد من الحكومة والذي ذهب إىل أن قرارها بهدم املنشآت 
الدينية الثالثني كان يستند إىل معلومات تلقتها وزارة الداخلية تفيد بأن هذه األماكن كانت تستخدم كنقطة 
انطالق لشن الهجامت ضد قوات الرشطة ولتصنيع وتخزين األسلحة مثل قنابل املولوتوف. وأبلغت الحكومة 
اللجنة أن تلك الهجامت أسفرت عن إصابة عرشات من أفراد الرشطة داخل املناطق نفسها التي توجد بها أماكن 
العبادة. وبتاريخ 10 نوفمرب 2011، تلقت اللجنة ِعدة صور وتسجيل فيديو لضبط بندقيتني خرطوش ومجموعة 

قنابل مولوتوف وأسلحة بيضاء أخرى ُعرِث عليها داخل عدد من أماكن العبادة التي هدمت يف  النويدرات.

وجدير بالذكر أن األوامر اإلدارية الصادرة لهدم هذه املنشآت مل تستند إىل أسباب أمنية؛ بل استندت إىل مخالفة 
االشرتاطات اإلدارية لبناء أماكن العبادة. ولقد استندت الحكومة يف بعض عمليات الهدم املشار إليها أعاله إىل أن 
تلك املنشآت كانت تستخدم لتخزين األسلحة، ولتجميع قنابل املولوتوف، وللتخطيط لالحتجاجات العنيفة، مبا يف 
ذلك الهجامت عىل قوات األمن. ويف واقع األمر، فأن الدواعي األمنية يف حد ذاتها تعترب مبثابة مربر صحيح وكاٍف 
إلصدار أوامر إدارية بهدم تلك األماكن باعتبارها خطرًا داهاًم باإلضافة إىل أن عمليات الهدم قد متت أثناء رسيان 
حالة السالمة الوطنية مبا مفاده منح الحاكم العسكري العام صالحيات واسعة من بينها الحق يف تفويض وزارة 
شئون البلديات والتخطيط العمراين يف إصدار أوامر هدم املباين التي تشكل تهديًدا لألمن. ويف هذه الحالة، ميكن 

القول بأن الحكومة قد ترصفت مبقتىض الصالحيات التي مينحها لها إعالن حالة السالمة الوطنية. 

1334 - ومن جامع ما سبق، يثاور اللجنة شيئًا من القلق حول التوقيت الذي متت فيه عمليات الهدم، أي خالل 
الفرتة من 1 مارس إىل 11 مايو 2011، حيث ترتبط تلك الفرتة بأحداث فرباير ومارس. فمن املؤكد أن الحكومة 
كانت تعلم مسبًقا مبسألة بناء هذه املنشآت، وعدم حصولها عىل تراخيص قانونية سليمة وعدم مطابقتها لقوانني 
البناء. ومع ذلك، مل تقم الحكومة باتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة لوقف بناء هذه املنشآت طوال السنوات 
املاضية. ومن ثم، فلقد كان حرياً بالحكومة أن تدرك أن تنفيذ عمليات الهدم يف ظل هذه الظروف  -سيام فيام 
يتعلق بتوقيت الهدم وطريقته - وأن معظم هذه املنشآت هي منشآت دينية شيعية - من الطبيعي أن يُنظر 

إليه باعتباره عقابًا جامعيًا من شأنه أن يؤجج التوتر بني الحكومة واملواطنني الشيعة. 
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املبحث الثاين: إنھاء خدمة املوظفني بالقطاعني العام والخاص

1446 - هيأ مختلف املسئولني الحكوميني الذين أدانوا املظاهرات علنا أجواء االنتقام من األفراد الذين شاركوا 
يف املظاهرات واإلرضابات. وباإلضافة إىل ذلك، تلقت اللجنة أدلة من روايات تفيد أن مسئولني حكوميني صدر 
منهم تشجيع مبارش للرشكات عىل فصل املوظفني الذين اشتبه يف أنهم ضالعون يف أحداث فرباير ومارس 2011. 

 
1447 - مل يطبق قانون الخدمة املدنية رقم 48 لسنة 2010 بصورة فعالة رغم بدء رسيان مفعوله يف نوفمرب 
2010. ويعترب إقرار ديوان الخدمة املدنية نفسه بأنه لن يطبق القانون لعدة أشهر، وكذلك األدلة واإلفادات التي 
قدمها موظفون وهيئات حكومية، مبثابة مؤرش عىل أن اإلخطارات والضامنات اإلجرائية رمبا تكون قد منحت 
إىل بعض املوظفني ولكنها مل متنح آلخرين. إن عدم تطبيق الضامنات اإلجرائية التي يقررها القانون عىل الجميع 
أسفر عن إنكار الحقوق القانونية اإلجرائية بالنسبة للموظفني املفصولني واملوقوفني عن العمل، باملخالفة لدستور 

البحرين وقانون الخدمة املدنية رقم 48 لسنة 2010.

1448 - وليس بوسع اللجنة أن تثبت ما أكده ديوان الخدمة املدنية ووزارة العمل وعدة رشكات من أن إرضابات 
أن  يبدو  ولكن  عاملية.  بقضايا  لها  عالقة  ال  ألن  قانونية  غري  ومارس 2011  فرباير  خالل  حدثت  التي  املوظفني 
إرضابات العامل التي وقعت خالل فرباير ومارس 2011 كانت يف الحدود التي يجيزها القانون. فدعوات عدد 
من النقابات العاملية لإلرضاب تتعلق عىل األقل جزئيا، باملخاوف عىل السالمة وسوء معاملة العامل، والدعوات 
لتحسني الظروف االجتامعية االقتصادية ألعضائها وعائالتهم، والتطمينات بعدم االنتقام من األعضاء املشاركني، 

وذلك طبقا لألهداف املبينة يف املادة 20 من املرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2002.

1449 - وال تتفق حاالت فصل موظفني من القطاع العام والقطاع الخاص عىل السواء نتيجة للتغيب عن العمل 
مع املادة 28 من قانون الخدمة املدنية رقم 48 لسنة 2010 واملادة 113 من املرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976، 
عىل التوايل، حيث أن عددا كبريًا من املوظفني فصل من العمل لفرتات غياب أقرص من تلك التي يعتربها رب 

العمل مستوجبة للمعاقبة. 
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1450 - وقد أفادت أقوال أدىل بها للجنة ممثلون لهيئات حكومية ورشكات ضالعة يف عمليات الفصل من العمل 
أن كثريا من حاالت الفصل التي زعم أنها تستند إىل التغيب عن العمل كان الدافع إليها يف جقيقة األمر االنتقام 
من املوظفني الذين اشتبه يف ضلوعهم يف املظاهرات. وهذا كان واضحا للغاية يف حاالت الفصل من وزارة الرتبية 

والتعليم ورشكة بتلكو ورشكة طريان الخليج. 

1451 - ويف أحوال كثرية، كان أرباب العمل يف كل من القطاع العام والقطاع الخاص يحيلون أو يهددون بإحالة 
املوظفني للتحقيقات الجنائية عىل أساس االشتباه يف قيامهم بأدوار نشطة يف املظاهرات. ويف بعض الحاالت، كام 
حدث يف رشكة طريان الخليج، سمح أرباب العمل لضباط أمن بتفتنيش واستجواب موظفني يف مقار العمل، مام 

نتج عنه يف بعض األحيان سوء معاملة يف شكل تجاوزات بدنية وشفهية. 

1452 - وكان املوظفون يسألون غالبا عن آراء وأنشطة يشملها بالحامية دستور البحرين والقانون املدين البحريني 
والقواعد واالتفاقيات الدولية. 

1453 - كام كان املوظفون الشيعة غالبا ما يلقون معاملة مختلفة عن تلك التي يتلقاها من مياثلهم يف املوقع 
الوظيفي من موظفني من غري الشيعة، مام يخلق قرينة مقبولة عىل أن كثريا منهم تعرض لتمييز يف املعاملة. 
وهذا حدث بوجه خاص يف الظروف التي أقر فيها رب العمل بأنه مل يفصل موظفني شيعة تغيبوا عن العمل خالل 
أحداث فرباير ومارس 2011. وهذا يؤكد افرتاض أن املوظفني الشيعة الذين تغيبوا عن العمل خالل أحداث فرباير 
ومارس 2011 شاركوا يف املظاهرات وخضعوا إلجراءات تأديبية. ويدل التفاوت الذي يعامل به املوظفون الشيعة 
يف هذا السياق عىل التمييز يف معاملتهم باملخالفة لدستور البحرين واالتفاقية رقم 111 ملنظمة العمل الدولية. 

 
1454 - ووفًقا للمعلومات األخرية التي قدمها ديوان الخدمة املدنية إىل اللجنة، فلقد تم إيقاف وفصل 2075 
موظفا يف القطاع العام، إال أنه تم اعادة 1682 منهم إىل العمل. وال يزال 180 موظفا مفصولني مع حقهم يف 
الطعن عىل تلك القرارت. وباإلضافة إىل ذلك، أحيل 219 موظفا إىل النيابة العامة مع استمرارهم يف وظائفهم 
ودفع رواتبهم. وتناشد اللجنة الحكومة أن تستوثق من أن املوظفني املفصولني الباقني مل يفصلوا بسبب مامرستهم 

لحقهم يف حرية التعبري والرأي واالنضامم إىل جمعيات والتجمع. 
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1455 - وتعمل وزارة العمل جاِهدة عىل إعادة موظفي القطاع الخاص املفصولني إىل عملهم إعامالً ملا جاء يف 
خطاب جاللة امللك حمد بن عيىس يف 28 أغسطس 2011. وتويص اللجنة بأن تستخدم الحكومة كل سلطاتها ليك 
تتعامل املؤسسات الخاصة مع موظفيها الذين فصلوا النقطاعهم عن العمل أثناء املظاهرات بصورة أفضل وعىل 

ذات النحو الذي تتعامل به الحكومة مع املوظفني العامني الذين يعملون يف الخدمة الحكومية. 
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املبحث الثالث: فصل الطالب الجامعيني وإيقاف املنح الدراسية

1491 - أثناء مراجعة التحقيقات التي قامت بها جامعتا البحرين وبوليتيكنيك البحرين تبني بوضوح للجنة أن 
محققي الجامعتني اعتمدوا بصفة أساسية عىل أقوال بعض الطلبة ضد زمالئهم، وشهادات سمعية، باإلضافة إىل 
أدلة ظرفية بحتة. وإنه ألمر غري مقبول أن يكون فصل مئات الطلبة من  الجامعة قد تم بسبب التعرف عىل 

صورهم أثناء مشاركتهم يف االحتجاجات واملظاهرات التي حدثت داخل حرم الجامعة. 

متت  الذين  الطالب  أن  اللجنة  ملحققي  ِمراراً  أكدوا  قد  البحرين  جامعة  مسئويل  أن  من  الرغم  وعىل   -  1492
معاقبتهم هم من ثبت بأدلة قطعية انخراطهم يف أنشطة تخريبية وإجرامية عنيفة إال أن األدلة التي قدمتها 
تم  التي  الفوتوغرافية  للصور  بالنسبة  أما  املخالفات.  تلك  مثل  لوقوع  أبداً  ترش  مل  املحققني  لفريق  الجامعة 
اعتبارها أدلة فإن محققي اللجنة مل يجدوا يف ملفات التحقيقات التي أجرتها الجامعتني أية صور قد تُشري إىل 

انخراط أٍي منهم يف أنشطة تخريبية وإجرامية عنيفة داخل حرم الجامعة. 

1493 - وجدير بالذكر أنه عىل الرغم من أن مسئويل الجامعة قد أكدوا ملحققي اللجنة أنه لن تتخذ أية إجراءات 
تأديبية ضد الطالب الذى تواجد يف املظاهرات ”عىل استحياء“ ومل يشارك يف أعامل العنف والهتافات املسيئة، إال 
أنه وبإجراء مقارنة بسيطة بني أعداد الطالب الذين تعرضوا للفصل آنذاك مع العدد اإلجاميل للطلبة املشاركني يف 
هذه التظاهرة يبنُي أن األمر خالف ذلك إذ أنُه يف الوقت الذي تشري فيه التقارير الرسمية الصادرة عن الحكومة 
وجامعة البحرين إىل أن عدد الطالب الذين شاركوا يف احتجاجات وأحداث 13 مارس 2011 كان ما يقرب من 
400 إىل 500 طالب إال أن الجامعة اتخذت إجراءات تأديبية غاية يف القسوة بحق عدد 472 طالب وطالبة من 

الطالب الذين شاركوا يف كافة االحتجاجات يف الجامعة. 

1494 - إن فصل الطالب قد يكون ُمربراً يف بعض األحيان، ولكن فصل الطالب البحرينيني بسبب أحداث فرباير 
ومارس املُنرصمني كان ذا طبيعٍة خاصٍة إذ تسبب يف حرمان الطالب من التعليم يف مملكة البحرين بصفة نهائية. 
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1495 - وقد تعرض عدد كبري من الطلبة أيضاً لإلعتقال أو االحتجاز لفرتة استطالت أحيانا ملدة ثالثة أشهر. ووفقاً 
للمعلومات املقدمة إىل اللجنة من جمعية شباب البحرين لحقوق اإلنسان، ألقى القبض عىل حوايل 78 طالب 

جامعي وتعرض بعضهم لالحتجاز، ولقد تلقت اللجنة تقارير تؤكد تلك املعلومات. 
 

1496 - كام سمحت جامعة البحرين باملظاهرات داخل الحرم الجامعي حتى تاريخ الثالث عرش من مارس 2011 
(تاريخ بداية االشتباكات)، كام أن جامعة بوليتكنيك البحرين مل تحذر الطلبة من أن املشاركة يف التظاهرات خارج 
الحرم الجامعي سوف تؤدي إىل توقيع جزاءات تأديبية، ولهذا فلقد اعتقد الطلبة أن مشاركتهم يف التظاهرات 

السلمية لن يؤدي إيل اتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم. 

1497 - ويف حني أن الجامعات شكلت لجان للتحقيق وتأديب الطالب ذوي الصلة بأحداث فرباير ومارس 2011، 
كام أنها حددت إجراءات استئنافية للطعن عىل القرارات التي تصدر عن تلك اللجان، فإن الجامعتني غالبا ما 
اتخذتا إجراءاٍت تعسفيٍة غري واضحٍة إلصدار القرارات التأديبية، حيث اعتمدتا بشكٍل كبريٍ عىل أدلٍة غري كافيٍة، 

واستنتاجات حول تورط مزعوم للطلبة يف أنشطة غري الئقة. 

1498 - ولقد اتخذت جامعتا البحرين وبوليتكنيك البحرين إجراءاٍت تأديبيٍة يشوبها التمييز ضد الطالب الذين 
شاركوا يف أحداث فرباير ومارس 2011، وهذا مُيثل تعديًا عىل حقهم يف حرية التعبري والتجمع. 

1499 - وما زال هناك 38 طالب وطالبة غري مسموح لهم بالعودة إىل جامعة البحرين حيث يواجهون اتهامات 
جنائية. 

1500 - وإن اللجنة ترحب بالخطوة االيجابية التي اتخذتها وزارة الرتبية والتعليم يف 25 أغسطس 2011 بالتنسيق 
مع جامعة البحرين األمر الذي أدى إىل إلغاء غالبية قرارات الفصل التي اتخذت يف حق الطلبة. 

1501 - كام أن اللجنة تشعر بارتياح للقرار الصادر يف 12 نوفمرب 2011 بإعادة 33 من أصل 54 طالب تعرضوا 
للفصل من جامعة بوليتيكنيك البحرين. 
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ادعاءات باستخدام القوة من
قبل جهات غري حكومية
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املبحث األول: الھجوم عىل الرعايا األجانب

1525 - وجدت اللجنة أدلة كافية للتثبت من أن بعض األجانب، ال سيام عامل من جنوب آسيا، كانوا مستهدفني 
بالهجامت أثناء األحداث التي جرت يف شهري فرباير ومارس 2011. ولقد توصلت اللجنة إىل أن هناك أربع حاالت 

وفاة بني األجانب بسبب اعتداءات الغوغاء أثناء األحداث باإلضافة إىل العديد من املصابني. 

لتلك الهجامت بسبب انخراط البعض منهم يف قوة  1526 - ولقد كان الباكستانيون عىل وجه الخصوص هدفاً 
لهجامت  هدفاً  بالبحرين  األجانب  يسكنها  التي  األحياء  من  العديد  كانت  كام  الرشطة،  وقوات  البحرين  دفاع 
عدة؛ حيث خلقت تلك الهجامت ضد األجانب جواً من الخوف نتج عنه مغادرة العديد منهم ملنازلهم واللجوء 
للعيش يف أماكن اإليواء، بل إن بعض املواطنني األجانب اآلخرين قالوا للجنة أنهم خافوا مغادرة منازلهم أو من 
الذهاب إىل أماكن عملهم أو االنتقال إىل دور العبادة لتأدية واجباتهم، مام أدى إىل إحداث العديد من الخسائر 
االقتصادية لهم، حيث إن األجانب كانوا يخافون من الرجوع إىل العمل وفتح األنشطة التجارية. ولقد أسفرت 
عن فرار املئات من البنجال والباكستانيني والهنود إىل  الهجامت التي ُشّنت عىل األجانب من جنوب آسيا أيضاً 

بالدهم. 

ناحية  من  ألنهم  وذلك  املهاجرين؛  ضد  الشيعية  املجتمعات  عند  الثقة  عدم  من  عالية  درجة  وهناك   -  1527
بسبب  أخرى  ناحية  ومن  العمل،  سوق  يف  األصليني  البحرينيني  املواطنني  عىل  تهديداً  يشكلون  أنهم  يدركون 
انخراطهم يف العمل مع قوات األمن. ولقد أثار توظيف املجنسني بالقوات املسلحة والحرس الوطني والعديد من 
أجهزة إنفاذ القانون بالبالد االحتقان العنرصي والطائفي، بل وأحيانا مشاعر الخوف من األجانب. ثم ازداد هذا 
األمر سوًء بعد اشرتاك تلك القوات فيام قد ظُّن أنه من فنون وأساليب وتكتيكات القمع أثناء فرتة عدم االستقرار، 
باإلضافة إىل االدعاءات باستهداف القوات األمنية ألفراد الشيعة إما عن طريق فصلهم من العمل أو توقيفهم. 
ولقد الحظت اللجنة أنه يبدو أن استخدام أفراد الرشطة الباكستانيني يف الصفوف األوىل أثناء تصادمات الرشطة 

مع املتظاهرين من الشيعة كان هو مصدر التوتر. 
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 املبحث الثاين: الھجامت التي ُشّنت عىل الطائفة الُسّنية

1556 - وقفت اللجنة عىل أدلة كافية تفيد استهداف بعض جامعات املتظاهرين للسنة سواء بسبب إعرابهم عن 
الوالء للنظام أو بسبب مجرد انتامئهم للطائفة السنية. فقد تعرّض املواطنون السنة إىل اعتداءات بدنية وأخرى 
عىل ممتلكاتهم فضالً عن أشكال من املضايقات. وقع كثري من هذه الحوادث يف املدارس ونقاط التفتيش املؤقتة 
التي كان يديرها أفراد مدنيون. وقد كانت هذه الهجامت كفيلة بخلق بيئة ِملؤها الخوف وانعدام الثقة؛ مام 

أدى إىل تأجيج التوتر يف بلد يسكنه االستقطاب. 

1557 - كام تبني للجنة تعرض أفراد من الطائفة السنية للتحرش اللفظي أثناء االحتجاجات، وكانت تلك اإلساءات 
اللفظية تتم يف الشوارع، ويف أماكن العمل، ويف املدارس والجامعات، وانصبّت أساًسا عىل ما تصوره مرتكبوها من 
والء السنة للنظام وألرسة آل خليفة. وقد استُهدفت الطائفة السنية نظرًا للتصور الذي مفاده أن جميع السنة 

عمالء للحكومة وألرسة آل خليفة الحاكمة أو مؤيدين لهام. 

1558 - ويبدو أن الطائفة السنية قد تعرضت للتهديد واالستهداف طوال االحتجاجات. ويف بعض الحاالت، كانت 
هناك تهديدات مبارشة لحياة ورفاه تلك الطائفة. وفضالً عن ذلك، سجلت اللجنة األدلة التي تؤيد االدعاءات 
القائلة بوضع عالمات مميزة عىل منازل السنة خالل االحتجاجات. ومع ذلك، ال يوجد ما يشري إىل استهداف هذه 
املنازل بالفعل بعد وضع تلك العالمات عليها. بل قد يحتج البعض بأن تلك األساليب قد اتبعت ال ليشء سوى 

لتخويف أفراد طائفة السنة. 

1559 - أما شكاوى السنة املتعلقة بالحرمان من الرعاية الطبية واإلهامل العمدي فلها ما يؤيدها من العديد من 
إفادات الشهود واألطباء واملرىض وأفراد أرسهم. 

1560 - كام تبني للجنة إلحاق أرضار باملمتلكات العامة والخاصة خالل احتجاجات شهري فرباير ومارس 2011. 
أما فيام يتعلق بإتالف السيارات، فلم تستطع اللجنة التثبّت من وقوعها بدوافع طائفية. فقد أدى انعدام األمن 
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والفوىض العامة التي سادت خالل الفرتة املذكورة إىل وقوع أعامل تخريب. ومع ذلك، جمعت اللجنة إفادات 
كثرية تّؤكد استخدام لغة طائفية وتهديدات أثناء أعامل التخريب، مام يؤكد وجود دافع طائفي يف بعض الحاالت 

عىل األقل. 

1561 - ومع ذلك ترى اللجنة أنه يف حاالت الشغب واالرضابات وغياب األمن والقانون، يضحى االضطراب يف 
حرية  عىل  سلبية وخطرية يف بعض األحيان  الحياة اليومية أمرًا محتوًما. ويكون لهذه الحاالت االستثنائية آثار 
الحركة والعمل واالستفادة من الخدمات العامة ومامرسة األنشطة التجارية وغريها من الحريات. وترى اللجنة أن 
تلك اآلثار السلبية قد تبلورت خالل الفرتة التي يغطيها التقرير املاثل. بيد أن اللجنة ترى أن تلك اآلثار السلبية 

العامة قد أثرت عىل كل َمن يف البحرين ومل تعاين منها طائفة بعينها دون األخرى.  
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االدعاءات باشرتاك
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6- االدعاءات باشرتاك القوات األجنبية والفاعلني األجانب

1584 - ال يقيم الدليل الذي قدمته حكومة البحرين للجنة حول تدخل جمهورية إيران اإلسالمية يف الشئون 
الداخلية ململكة البحرين أي ربط مدرَك أو ملحوظ بني أحداث بعينها حدثت بالبحرين خالل شهري فرباير 
املتصلة  البحرين  حكومة  قدمتها  التي  الدعاوى  معظم  أن  ومبا  اإلسالمية.  إيران  وجمهورية   2011 ومارس 
بادعاءات حول وجود عمليات استخباراتية قام بها ناشطون إيرانيون ال ميكن للعموم معرفة مصادرها بسبب 
طبيعتها، فإن اللجنة مل تستطع التحقق أو التأكد من حقيقة االدعاءات الخاصة بوجود تدخل إيراين يف أحداث 

فرباير ومارس 2011.

1585 - وفيام أوضحت حكومة البحرين للجنة أن لديها معلومات أخرى تفيد تدخل جمهورية إيران اإلسالمية 
يف الشئون الداخلية ململكة البحرين، إال إنه لدواعي األمن والّرسية، مل تشأ حكومة البحرين إطالع اللجنة عليها. 

التعاون  ملجلس  التابعة  املشرتكة  الجزيرة  درع  قوات  وحدات  تورط  يفيد  دليل  مثة  اللجنة  تجد  ومل   -  1586
الخليجي التي كانت منترشة يف البحرين ابتداًء من يوم 14 مارس 2011 يف أية انتهاكات لحقوق اإلنسان. 
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7- ادعاءات تتعلق باملضايقات اإلعالمية

1629 - شاهدت اللجنة مجموعة من املواد التي عرضت عىل التلفزيون الوطني أو التي أذيعت عرب أثري اإلذاعة 
وتغطية  مهينة  لغة  املواد  هذه  من  كثرُي  وتضمن  املطبوعة.  الوطنية  اإلعالم  وسائل  نرشتها  التي  أو  الوطنية 
تحريضية لألحداث، وقد يكون بعضها قد انطوى عىل التشهري. غري أن اللجنة مل تجد يف التغطية اإلعالمية أي دليل 

يشري إىل وجود خطاب مفعم بالكراهية أو
تحريض عىل العنف. 

1630 - وتبني للجنة، استنادا إىل األدلة التي قدمتها جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية، أن تلفزيوين ”البحرين“ 
التشهري.  عىل  انطوى  قد  يكون  رمبا  سلوك  يف  وشاركا  اإلعالميني،  املنربين  هذين  استخدام  أساءا  قد  و“وصال“ 
فقد ضمت امللفات التي قدمتها جمعية الوفاق مجموعة مختارة من التغطيات اإلعالمية، شملت لغة مهينة 
وتحريضية وتشهري. ومع ذلك، فاملواد التي قدمتها الوفاق مل تتضمن أدلة كافية تسّوغ االنتهاء إىل نرش أو إذاعة 

مواد تنطوي عىل التحريض عىل العنف أو تناوئ جمعية الوفاق أو غريها من جامعات املعارضة السياسية. 

1631 - هذا ومل يُقدم إىل اللجنة أي دليل يؤيد ما ذهبت إليه وسائل اإلعالم التي تسيطر عليها الدولة من أن 
صحيفة الوسط تورطت يف التحريض عىل العنف. وعالوة عىل ذلك، ال ميكن للجنة أن تخلص إىل أن هناك أي سوء 

قصد يف نرش الوسط ألخبار كاذبة ومضللة، كام هو مبني يف موضع سابق من هذا الفصل. 

1632 - وتبني للجنة كذلك تَعرّض صحيفة الوسط للهجوم. حيث تلقت اللجنة أدلة يف شكل صور فوتوغرافية 
ومستندات من رئيس تحرير الصحيفة تشري إىل ارتكاب عمل من أعامل التخريب ضد مقر الصحيفة. ولكن ليس 
بني يدي اللجنة أي دليل يقطع بأن هذا العمل كان نتيجة أي تحريض عىل العنف من حكومة البحرين أو أي 

شخص آخر. 

1633 - وتبني للجنة أيًضا أن حكومة البحرين مارست الرقابة عىل وسائل اإلعالم املحلية وأن هذه الرقابة تزايدت رًدا 

الرجوع للفهرس66



عىل أحداث فرباير ومارس 2011. ومل تتلق اللجنة أي دليل يشري إىل أن وسائل اإلعالم تلقت تعليامت أو توجيهات من 
حكومة البحرين سواًء أثناء أو بعد هذه األحداث. ولكن تلقت اللجنة عدة شكاوى من صحفيني يدعون فيها أنهم 
اضطروا لتصوير األحداث بطريقة معينة من أجل الحفاظ عىل وظائفهم. وترى اللجنة أن هذه االدعاءات صحيحة. 

1634 - اتُهم عدُد كبري من الصحفيني باملشاركة يف تجمعات غري مرخص بها عندما كانوا يغطون األحداث. وخالل 
واملدونني  واملصورين  الصحفيني  لدى  والرأي  التعبري  حرية  تقييد  السلطات  حاولت  ومارس 2011،  فرباير  شهري 
وغريهم من اإلعالميني البحرينيني. وقد أدت هذه الحملة إىل الفصل من العمل، وفرض الرقابة عىل املقاالت، والقيام 
بعمليات قبض وتوقيف للصحفيني بل وإىل إساءة معاملة يف بعض الحاالت أثناء التوقيف. وقد تم التوصل إىل هذا 
االستنتاج من خالل هذا العدد من عمليات القبض عىل الصحفيني واإلفادات التي قدمها هؤالء الصحفيون منفردين 

إىل اللجنة. 

1635 - وتبني للجنة أنه كان هناك اتجاه يف وسائل اإلعالم البحرينية يقوم عىل تلويث سمعة املحتجني، سواء أثناء 
أحداث فرباير ومارس 2011 وبعدها. ويستند هذا االستنتاج إىل مراجعة جزء من املواد التي أذاعتها وسائل اإلعالم، 
وال سيام الربامج اإلخبارية والصحف. فعىل سبيل املثال، نرش الربنامج التلفزيون البحريني املسمى الراصد صورًا 
وأسامًء للمتظاهرين، وتحدث عنهم بطريقة مهينة. وعالوة عىل ذلك، استخدمت قناة العربية الدولية لغة تنطوي 

عىل إهانة منتقدي النظام والتشهري بهم أثناء اإلشارة إليهم. 

1636 - وتدرك اللجنة أثر وسائل اإلعالم االجتامعية مثل الفيس بوك وتويرت يف عاملنا التكنولوجي املعارص. وقد كان 
أثر هذا النوع من وسائل اإلعالم الرئيسية عىل األحداث االجتامعية والسياسية واضًحا يف االضطرابات التي شهدتها 
منطقة الرشق األوسط وشهدتها كذلك اململكة املتحدة يف اآلونة األخرية. ونظرًا لتأثريها الكبري عىل مجريات األحداث، 
فقد يكون للمبالغة والتضليل الذين متارسهام تلك الوسائل، أثر فعيل عىل ردود أفعال الناس عىل تلك األحداث خالل 
الساعات أو األيام الالحقة، وقد يصل هذا األثر إىل درجة التحريض. وقد درست اللجنة أيًضا بعض ”التغريدات“ 
املنشورة عىل موقع تويرت والتي أثرت  -كام يبدو- عىل مجريات األحداث يف البحرين نظرا إلعادة نرشها عىل نطاق 
واسع. ووقفت اللجنة عىل العديد من أمثلة املبالغة والتضليل، التي نرشت من خالل تلك الوسائل واتسم بعضها 

بدرجة عالية من التحريض. 
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1637 - هاجمت مجموعة ”Harghum“عىل موقع تويرت املحتجني املناوئني للحكومة، ونرشت أماكن وجودهم 
وبياناتهم الشخصية. كام تورطت هذه املجموعة يف مضايقة بعض األفراد وتهديدهم وسبهم وقذفهم، بل وصل 
يف بعض الحاالت إىل تهديدهم بأعامل توشك أن تقع بهم. وترى اللجنة أن هذه املضايقات تعترب انتهاكًا لحق 
اإلنسان يف الحفاظ عىل خصوصيته، يف حني ترتقي إىل مستوى الخطاب املفعم بالكراهية والتحريض عىل العنف. 

 
1638 - كام تعرض للمضايقة والتشهري عدُد من الصحفيني املوالني واملعارضني للحكومة من خالل وسائل اإلعالم 
االجتامعية، فقد تبني للجنة أن تعميم االتهامات املصاحبة ملا يسمى ”بقامئة العار“، التي استهدفت الصحفيني 
املوالني للحكومة ونُرشت عىل شبكة اإلنرتنت، عىل وجه الخصوص، ميكن اعتباره عمالً من أعامل التشهري. ومع 
ذلك، مل يُقدم للجنة أي دليل يشري إىل أن ”قامئة العار“ تضمنت لغة تُحرّض عىل العنف أو لغة ميكن أن تُربط، 

تحديًدا، بأي هجامت ُشّنت عىل الصحفيني الذين وردت أسامؤهم يف القامئة. 

وغريها  اإلجتامعي  التواصل  مواقع  بعض  لحظر  الحامية“  ”جدران  برامج  البحرين  حكومة  وتستخدم   -  1639
من مواقع اإلنرتنت. ومع ذلك، مل تحظر حكومة البحرين، بشكل دائم، موقع تويرت الذي تستخدمه مجموعة 
”Hargum“ عىل الرغم من أنه ينتج مواد ينص القانون الدويل عىل وجوب حظرها، فضالً عن حظرها مبوجب 

القانون البحريني.

1640 - ومن الجيل أن وسائل اإلعالم البحرينية كانت منحازة إىل حكومة البحرين. فستة من الصحف اليومية 
السبعة تعد صحًفا موالية للحكومة كام تسيطر الدولة عىل خدمة البث اإلعالمي. فاستمرار التقاعس يف إعطاء 
جامعات املعارضة مجاالً كافيًا يف وسائل اإلعالم الوطنية يّنذر مبزيد من مخاطر االنقسام السيايس والعرقي يف 
جامعات  داخل  اإلحباط  من  شيئًا  يخلق  البالد  يف  الرئيسية  اإلعالم  وسائل  باستخدام  السامح  وعدم  البحرين. 
املعارضة ويسفر عن لجوء هذه الجامعات إىل وسائل اإلعالم األخرى مثل وسائل اإلعالم االجتامعية. وقد يكون 
لهذا األمر أثر مزعزع لالستقرار؛ حيث إن وسائل اإلعالم االجتامعية تفتقر إىل كل من الدقة واملساءلة، حتى يف 

الحاالت القصوى حينام تنرش خطابًا مفعاًم بالكراهية أو تحريًضا عىل العنف.  
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8- املالحظات العامة
 

تعامل  طريقة  توحي  كام  بها،  التنبؤ  ميكن  يكن  مل  أنه  لو  كام  اللجنة  تكليف  موضوع  األحداث  تبدو   -  1690
الحكومة مع األحداث بأنها مل تكن مستعدة ملواجهة مثل هذا املوقف. وتجدر اإلشارة إىل أنه ليس من مهمة 
اللجنة تحديد املسئولية عن كل إدعاء أو واقعة أطلعت عليها. ولكنها وألغراض فهم تطور األحداث، فقد كان من 
الواجب عليها النظر إىل جميع الحقائق والبحث عن دوافعها وأسبابها الكامنة. ويف هذا الصدد، فإنه من املؤكد 
أن ما حدث يف شهري فرباير ومارس املنرصمني قد أدى إىل تصاعد وترية األحداث، وأن كل من الحكومة واملعارضة 

تتحمالن جزًء من املسئولية عن تلك األحداث وما ترتب عليها من نتائج. 

1691 - لقد وقعت سلسلة من األحداث خالل شهري فرباير ومارس املاضيني، كان من شأنها التأثري عىل تطور 
االحتجاجات التي بدأت يف البحرين يف 14 فرباير 2011. وقد تم تناول رسد مستفيض لتلك األحداث يف الفصل 
الرابع من هذا التقرير، ويف املالحظات العامة الواردة يف هذا الفصل. إن مواجهة املظاهرات بالقوة واستخدام 
األسلحة النارية واللجوء لالنتشار املكثف لقوات األمن العام قد أدى إىل موت مدنيني، األمر الذي تسبب يف ازدياد 
ملحوظ يف أعداد األشخاص املشاركني يف االحتجاجات، كام أدى إىل تصاعد ملحوظ يف مطالبهم. ومع استمرار 
االحتجاجات حتى منتصف شهر مارس 2011، تدهورت الحالة األمنية بصفة عامة، وحدثت صدامات طائفية يف 
عدد من املناطق وكذلك هجامت عىل األجانب املغرتبني، وصدامات عنيفة بني الطالب يف جامعة البحرين وبعض 
املؤسسات التعليمية األخرى. كام أغلق املحتجون بعض الطرق الرئيسية والحيوية، ومن بينها طريق امللك فيصل 

الرسيع. وقد أدى هذا الوضع إىل قيام حكومة البحرين بإعالن حالة السالمة الوطنية يف 15 مارس 2011.

1692 - ومبوافقة من جاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة، دخل سمو ويل العهد يف مفاوضات مع مختلف 
األحزاب السياسية، وبخاصة جمعية الوفاق، وذلك بهدف التوصل لحل سلمي للموقف يف البحرين. وعىل الرغم 
من املجهود املضني الذي بذله سمو ويل العهد، إال أن املفاوضات الرامية للتوصل لحل سيايس مل تكلل بالنجاح. 
وترى اللجنة أنه لو قُبلت مبادرة ومقرتحات ويل العهد يف حينها، لكانت مهدت الطريق إلصالحاٍت دستوريٍة 
وسياسيٍة واقتصاديٍة واجتامعيٍة كبرية، وملنعت الكثري من التبعات السلبية التي أعقبت ما حدث. وتعزو األهمية 
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الخاصة لهذه املبادرة إىل أن البحرين تقع جغرافيا يف منطقة ذات أهمية إسرتاتيجية إقليمياً ودولياً. 

1693 - لقد اعتقدت الحكومة أن الوضع الداخيل قد وصل إىل حد يهدد بانهيار تام للقانون وللنظام ككل، كام 
أنه يهدد سالمة املواطنني واستقرار الدولة، وجميعها عوامل تؤثر يف االقتصاد واألوضاع االجتامعية داخل اململكة. 
لسنة 2011  رقم 18  املليك  املرسوم  خليفة  آل  عيىس  بن  حمد  امللك  جاللة  أصدر  مارس 2011  ويف 15  لذلك، 
بإعالن حالة السالمة الوطنية يف البحرين. وبدورها، استعانت حكومة البحرين بقوات دفاع البحرين والحرس 
الوطني ملساعدة الوحدات التابعة لوزارة الداخلية يف استعادة النظام العام. كذلك، تم االستعانة بجهاز األمن 
الوطني للقبض عىل أعضاء بارزين من القيادات السياسية لحركة االحتجاجات، حيث قام الجهاز بالقبض عىل 
عدد كبري من األشخاص من بينهم بعض القيادات السياسية والدينية البارزين يف املعارضة والجامعات الشيعية. 
ولقد نفذت قوات األمن أيضاً عدًدا كبريًا جداً من عمليات القبض دون إبراز أوامر القبض أو حتى إخبار األشخاص 
استخدام  إىل  البحرين  حكومة  يف  األمنية  الجهات  لجأت  كثرية،  حاالت  ويف  القبض.  بأسباب  عليهم  املقبوض 
القوة املفرطة وغري الرضورية مصحوبًة بسلوك بث الرعب يف نفوس املواطنني، فضالً عن اإلتالف غري الرضوري 
للممتلكات. وبالتأكيد، فإن وجود مثل هذا النمط املتكرر من السلوك يكشف عن طبيعة التدريب السابق لتلك 

القوات، وما كان متوقع منهم تنفيذه. 

1694 - ويف هذا اإلطار، تعرض الكثري من املوقوفني للتعذيب وألشكاٍل أخرى من االنتهاكات البدنية والنفسية 
داخل محبسهم، األمر الذي يدلل، مرة أخرى، عىل وجود أمناط سلوكية معينة تقوم بها بعض الجهات الحكومية. 
سوء  من  ملحوظ  منط  وجود  تالحظ  ولكن  املعاملة،  إساءة  أساليب  لكافة  املوقوفني  جميع  يتعرض  مل  وبالطبع 
املعاملة موجه لفئات بعينها من املوقوفني. إن حجم وطبيعة سوء املعاملة النفيس والبدين، يدل عىل مامرسة 
متعمدة كانت تستهدف، يف بعض الحاالت، انتزاع اعرتافات وإفادات باإلكراه، بينام يف حاالت أخرى كانت هذه 
املعاملة تستهدف العقاب واالنتقام. ولقد الحظت اللجنة توقف هذه املامرسة املنهجية بعد العارش من يونيو 
املايض، حيث مل يتم إبالغ اللجنة عن أي حاالت إساءة معاملة داخل السجون منذ ذلك التاريخ. إال أن اللجنة 
تلقت بعض الشكاوى من إساءة املعاملة داخل بعض أقسام الرشطة تجاه من يُلقى القبض عليهم ممن يلقون 

الحجارة عىل الرشطة يف أثناء االحتجاجات التي وقعت يف بعض األحياء منذ يوليو املايض وحتى تاريخه. 

71 الرجوع للفهرس



1695 - تلقت اللجنة عدد خمسامئة وتسع وخمسني شكوى متعلقة بإساءة معاملة أشخاص موقوفني، وتضمنت 
هذه الشكاوى أشخاًصا تم إطالق رساحهم وأشخاًصا بقوا قيد التوقيف إبان تحقيقات اللجنة. هذا، وكانت جميع 
هذه الشكاوى باستثناء تسع فقط منها، مقدمة من مسلمني شيعة. وقد قام خرباء الطب الرشعي املعينون من 
قبل اللجنة بفحص تسع وخمسني من هؤالء املوقوفني، كام قام محققو اللجنة بعمل مقابالت إضافية مع هؤالء 
األشخاص وكذلك أفراد أرسهم ومحامييهم. وقد تم اختيار األشخاص التسعة والخمسني الذين خضعوا لفحص 
الطب الرشعي عىل أساس أحد املعيارين التاليني، إما (1) شدة اإلصابات املزعومة ووجود عالمات مادية عىل 
محل  والخمسون  التسعة  الحاالت  تضمنت  ثم  ومن  للقضايا.  البارزة  األهمية   (2) أو  املوقوفني؛  بعض  أجساد 
الفحص عدد أربعة عرشة من القادة السياسيني وكذلك العديد من أفراد الطاقم الطبي مبجمع السلامنية الطبي 

ممن تم اتهامهم بجرائم مرتبطة بأحداث فرباير ومارس 2011.

1696 - وكان من بني األساليب األكرث شيوًعا إلساءة معاملة املوقوفني تعصيب العينني؛ وتكبيل اليدين؛ واإلجبار 
عىل الوقوف لفرتات طويلة؛ والرضب؛ واللكم؛ والرضب بخراطيم مطاطية وأسالك كهربائية عىل القدمني؛ والرضب 
بالسياط وقضبان معدنية وخشبية وأشياء أخرى؛ والصعق بالكهرباء؛ والحرمان من النوم؛ والتعريض لدرجات 
حرارة شديدة؛ واالعتداءات اللفظية؛ والتهديد باالغتصاب؛ وإهانة الطائفة الدينية للموقوفني من الشيعة. وقد 
أجرت وزارة الداخلية تحقيًقا يف حاالت االدعاء بالتعذيب، وباستثناء 10 حاالت مالحقة قضائية لعمليات تعذيب 

أفىض إىل موت، مل يتم البدء يف أي مالحقات قضائية. 

1697 - قرر العديد من السجناء واملوقوفني الذين ادعوا تعرضهم لشكل من أشكال إساءة املعاملة البدنية أنه 
تم إجبارهم عىل توقيع اعرتافات، أو التسليم بالتهم الجنائية املوجهة ضدهم. وبالتايل، فإن تلك األفعال تندرج 
ضمن التعريف املُقرر للتعذيب املنصوص عليه يف معاهدة مناهضة التعذيب، والتي وقعت عليها البحرين، كام 
أنها تشكل انتهاكًا لقانون العقوبات البحريني. وقد اُستخدمت هذه االعرتافات املنتزعة تحت وطأة اإلكراه يف 
املحاكامت التي متت سواء أمام املحاكم الخاصة املنشأة مبوجب مرسوم السالمة الوطنية، ويف بعض الحاالت أمام 

املحاكم الجنائية العادية. 

1698 - وترى اللجنة أن عدم ُمحاسبة املسئولني داخل املنظومة األمنية قد أدى إىل انتشار ثقافة عدم املسائلة 
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والثقة يف عدم التعرض للعقاب داخل تلك املنظومة، وبالتايل مل يقم املسئولون باتخاذ الالزم لتجنب إساءة معاملة 
املسجونني واملوقوفني، أو لوقف إساءة املعاملة من قبل مسئولني آخرين. ولقد تلقت اللجنة أدلة تشري إىل أنه 
يف بعض الحاالت مل تقم النيابة أو  القضاء باتخاذ اإلجراءات الالزمة ملحاسبة املسئولني. ويف ضوء ذلك فإن اللجنة 
تشيد بشجاعة ضحايا التعذيب وإساءة املعاملة الذين تقدموا للجنة ليقدموا ملحققيها إفاداتهم ويروا معاناتهم 

وخرباتهم إليها.

1699 - ويف العديد من الحاالت، خالفت القوات األمنية يف تعاملها مع املتظاهرين مبديئ الرضورة والتناسب، 
إذا ما نظرنا  وهام املبدءان املنظامن الستخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون. ويتضح هذا األمر جلياً 
التي  الطريقة  خالل  ومن  ناحية،  من  املدنيني  مع  املواجهات  أثناء  القوات  استخدمتها  التي  األسلحة  نوعية  إىل 
صارًما  التزاًما  األوقات  جميع  يف  األمن  قوات  تلتزم  مل  حيث  األخرى.  الناحية  من  األسلحة  هذه  بها  استُخدمت 
مبسئوليتها القانونية املتمثلة يف استهداف األفراد بطريقة ال تؤدي بالرضورة إىل إعاقة الفرد أو جعله عاجزًا، إذ 
تبني األدلة املتوافرة التي تشتمل عىل تقارير الطب الرشعي وتقارير األسلحة والذخائر أن قوات األمن فتحت 

نريان أسلحتها يف العديد من املواقف دون توخي الحذر الالزم بعدم إصابة األفراد إصابات بالغة. 

املواد  نصوص  ملخالفتهم  وُسجنوا  الوطنية  السالمة  محاكم  أمام  األفراد  من  كبري  عدد  محاكمة  متت   -  1700
ومارس  فرباير  أحداث  خالل  وذلك  البحريني  العقوبات  قانون  من  و 180  و 179  و 169  و 168  أرقام 165 
املاضيني. وجدير بالذكر أن الصياغة الفضفاضة لتلك املواد، والطريقة التي طُبقت بها تثري التساؤل بشأن مدى 
التساؤالت،  لهذه  رشح  التقرير  منت  يف  ورد  وقد  البحرين.  ودستور  الدويل  اإلنسان  حقوق  قانون  مع  اتفاقها 
تسلمت  نوفمرب   11 ويف  سابق.  وقت  يف  بشأنها  البحرين  حكومة  مخاطبة  سبق  قد  أنُه  االعتبار  يف  أخذاً 
مجلس  إىل  الحكومة  من  رفعها  تم  قد  ترشيعية  تعديالت  أن  يفيد  البحرين  حكومة  من  رسميًا  رًدا  اللجنة 
النواب تهدف إىل موامئة املادتني 168 و 169 من قانون العقوبات مع العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية، وامليثاق العريب لحقوق اإلنسان. 

1701 - وسجلت اللجنة انتهاكات عديدة لحقوق املحاكمة العادلة، وتعتقد اللجنة أن أحد أسباب هذه االنتهاكات 
يتمثل يف غياب ترشيع يحدد سلطات الحكومة أثناء تطبيق حالة السالمة الوطنية. باإلضافة إىل ذلك، يبدو أن 
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النائب العام العسكري قد اختار أن يعتمد عىل تلك األحكام الترشيعية األكرث إجحافا بحقوق األشخاص املوقوفني 
واملدعى عليهم الذين أحيلوا إىل محاكم السالمة الوطنية، وهي محاكم استثنائية تتشكل برئاسة قاٍض عسكرٍي 
وعضوية قاضيني مدنيني. وقد قام جهاز األمن الوطني بعدد من عمليات القبض عىل أساس أوامر قبض صادرة 
لنص الفقرة 11 من املادة 5 من مرسوم السالمة الوطنية والتي تسمح، وفًقا  من النائب العام العسكري، وفقاً 
لتفسري حكومة البحرين، بالتوقيف غري محدد املدة لألشخاص، األمر الذي يتعارض مع أحكام قانون اإلجراءات 
الجنائية الذي يحدد قيودا زمنية محددة يجب إحالة املوقوفني لسلطة قضائية قبل انتهائها. ويُالحظ أن جهاز 
ألحكام  وفقاً  والتوقيف  القبض  عمليات  من  بعدد  األثناء –  ذات  قاما  –يف  قد  الداخلية  ووزارة  الوطني  األمن 
قانون اإلجراءات الجنائية، األمر الذي يشري إىل أنه كان هناك تطبيق لنوعني مختلفني من اإلجراءات دون متييز 

بني املربرات أو األسباب القانونية التي تم اللجوء مبوجبها إىل أي من هذين النوعني من اإلجراءات. 

1702 - إن األسلوب الذي اتبعته أجهزة األمن واألجهزة القضائية يف تفسري مرسوم السالمة الوطنية فتح الباب 
والتوقيف  والتعذيب،  الحياة،  من  التعسفي  الحرمان  تضمنت  اإلنسان  لحقوق  جسيمة  انتهاكات  ارتكاب  أمام 
أي  أمام  ميثلوا  ومل  األحيان،  بعض  يف  شهرين  إىل  امتدت  لفرتات  لالستجواب  املوقوفون  احتُجز  لقد  التعسفي. 
جهات قضائية، مع عدم توجيه أية اتهامات رسمية إليهم يف تلك األثناء. عالوة عىل ذلك، سمح غياب اإلرشاف 
القضايئ أو التفتيش عىل أماكن االحتجاز التي تخضع إىل تلك األجهزة األمنية بارتكاب املزيد من انتهاكات حقوق 
اإلنسان. وهنا يثور التساؤل حول ما إذا كان النظام القضايئ قد تحمل أكرث من طاقته أثناء أحداث فرباير ومارس 
2011، أم أنه فشل، نتيجة لضعفه، يف التعامل مع التحديات التي فرضها املوقف. وعىل أية حال، فمن الواضح 
أن مرسوم السالمة الوطنية الذي طبقه النائب العام العسكري قد تجاوز النظام القضايئ الوطني. ونتيجة لذلك، 
فلقد وقعت بالفعل انتهاكات منطية لقواعد املحاكمة العادلة يف مرحلة ما قبل املحاكامت، وأثناء املحاكامت التي 

حرمت معظم املتهمني من الضامنات األساسية للمحاكامت العادلة. 

1703 - و قد وقعت خمس وثالثني حالة وفاة مرتبطة بأحداث فرباير ومارس املاضيني بني 14 فرباير و 15 إبريل 
2011، ثالثون منهم مدنيون وخمسة ينتمون لألجهزة األمنية. ومن بني حاالت وفاة املدنيني نُسبت تسع عرشة 
حالة وفاة إىل األجهزة األمنية ممثلة يف وزارة الداخلية، وجهاز األمن الوطني، وقوات دفاع البحرين، بينام نُسبت 
حالتان إىل مدنيني، يف حني مل يتم التعرف عىل الفاعل بالنسبة لتسع حاالت أخرى. ونُسبت وفاة 3 من ضباط 
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الرشطة إىل املتظاهرين، بينام نُسب مقتل ضابط رشطة واحد إىل قوات الدفاع البحرينية، ومل يتم التعرف عىل 
الخمس  الحاالت  تلك  بني  من  حالة  وثالثني  اثنني  يف  التحقيق  تم  ولقد  الدفاع.  قوات  من  ضابط  قتل  مرتكب 
والثالثني إال أن اللجنة لديها تحفظات حول مدى فعالية تلك التحقيقات التي مل تتضمن حتى اآلن سوى سامع 

أقوال أعضاء األجهزة األمنية. 
 

1704 - يف الفرتة ما بني 21 مارس و 15 إبريل 2011، هاجمت قوات األمن بشكل منهجي املنازل بغية توقيف 
األفراد وهو ما أدى إىل ترويع القاطنني لهذه املنازل. وكانت هذه العمليات تتم يف أوقات متأخرة من الليل وقبل 
الفجر ويقوم بها أشخاص ملثمون، وكان هؤالء األشخاص يكرسون األبواب عن قصد ويدخلون عنوة، وسجلت 
حاالت رسقة من املنازل يف بعض األحيان. وكانت هذه املامرسات ترتبط يف العادة بإهانات وسب موجه للطائفة 
التي ينتمي إليها هؤالء األفراد. وعادة ما شهدت النساء واألطفال وغريهم من أفراد األرسة هذه املامرسات، ويف 
األرسة  وأفراد  عرضهن  الذي  األمر  النوم  مبالبس  بالوقوف  تُأمرن  النساء  كانت  عنها  املبلغ  الحاالت  من  العديد 
املوقوفني  األشخاص  اقتياد  يتم  كان  ما  وعادة  األطفال.  ترويع  إىل  باإلضافة  وذلك  الشديدة،  لإلهانة  اآلخرين 
معصويب األعني إىل أماكن االحتجاز التي مل تكن معلومة آنذاك لهم. ويشري هذا األسلوب النمطي املتكرر للقبض 
إىل وجود خطة عمليات قام عىل تنفيذها موظفون يف جميع األجهزة الحكومية: وزارة الداخلية، وجهاز األمن 

الوطني، وقوات دفاع البحرين. 

1705 - وبشكل عام، فقد بلغ عدد األشخاص املوقوفني مبوجب املرسوم املليك  رقم 2011/18 أثناء إعالن حالة 
السالمة الوطنية 2929 شخًصا، أُطلق رساح 2178 شخص منهم، دون توجيه أي اتهامات لهم. ومن أكرث التهم التي 
وجهت إىل األشخاص الذين مثلوا أمام محاكم السالمة الوطنية االشرتاك يف الجرائم اآلتية: التحريض عىل كراهية 
النظام، والتجمع غري املرصح به، والشغب، وحمل منشورات مناهضة للحكومة، وحمل مواد تدعو إىل اإلطاحة 
بالنظام، والتحريض عىل العنف، وتهديد موظف حكومي، واستخدام العنف ضد مسئول حكومي، والقتل العمد، 
والخطف، والرشوع يف القتل، واالعتداء، وعضوية جمعيات غري قانونية، ونرش الشائعات التي تقوض املصلحة 

العامة. 

1706 - بينام أخفت حكومة البحرين معلومات عن املحتجزين أو أرسهم أو كليهام تتعلق مبكان احتجازهم 
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لفرتات ترتاوح بني أيام وأسابيع، ومل تتمكن اللجنة من التوصل إىل حاالت من الفعل أو الرتك تثبت وقوع االختفاء 
القرسي أثناء الفرتة ذات الصلة بنطاق اختصاصها. 

1707 - ومن بني دور العبادة الثالثني التي تعرضت للهدم والتي قامت اللجنة بفحصها، تبني أن خمسة منها 
فقط كانت مستوفية للرشوط القانونية واإلدارية املطلوبة للحصول عىل األرض والتصاريح القانونية، أما باقي 
دور العبادة وعددها خمسة وعرشين فقد كانت مخالفة للمرسوم املليك رقم 2002/19. ولقد أخذت اللجنة 
يف االعتبار التفسريات واألدلة املقدمة من حكومة البحرين والتي أوضحت أن قرار الهدم استند أيضاً، إىل جانب 
ثبوت املُخالفة اإلدارية، إىل استخدام هذه الدور يف تصنيع وتخزين األسلحة مثل قنابل املولوتوف، واستخدامها 
بقدر  تنظر  اللجنة  ولكن  الرشطة.  أفراد  من  العرشات  إصابة  إىل  أدى  ما  الرشطة  عىل  للهجوم  انطالق  كنقطة 
من القلق إىل توقيت الهدم. فقد كان عىل حكومة البحرين أن تأخذ ذلك يف االعتبار عند تحديد توقيت الهدم 
وأسلوبه ألن عدم مراعاة ذلك تسبب يف أن يُنظر إىل حاالت الهدم باعتبارها عقابًا جامعيًا ألنها طُبقت عىل أبنية 

شيعية يف األساس، من ثم تسببت يف زيادة التوتر بني الحكومة والسكان الشيعة. 

1708 - ويف أعقاب أحداث فرباير ومارس، تم فصل عدد 2075 موظًفا بالقطاع العام وعدد 2464 موظًفا من 
القطاع الخاص من عملهم لدعمهم اإلرضابات أو مشاركتهم فيها أثناء االحتجاجات، عىل أساس أن هذه اإلرضابات 
كانت غري قانونية ألنها مل تكن تتعلق بقضايا تخص العمل. ولكن تبدو إرضابات العامل التي حدثت يف فرباير 
الخدمة  ديوان  من  اللجنة  عليها  تحصلت  التي  األخرية  للمعلومات  ووفًقا  قانوناً.  املسموحبه  اإلطار  يف  ومارس 
املدنية فإن 1682 موظًفا من بني 2075 موظفا مفصول أو موقوف عن العمل يف القطاع الحكومي قد أُعيدوا إىل 
أعاملهم، كام علمت اللجنة أن وزارة العمل تعمل عىل إعادة موظفي القطاع الخاص. إىل وظائفهم يف أعقاب 

كلمة جاللة امللك حمد بن عيىس يف 28 أغسطس 2011.

إلجراءات  وتعرضوا  الجامعات  من  طالبًا  وإيقاف 534  فصل  تم  ومارس،  فرباير  بأحداث  يتصل  وفيام   -  1709
لجان  شكلت  قد  كانت  الجامعات  أن  من  الرغم  وعىل  أخرى.  وأسباب  املظاهرات  يف  املشاركة  بسبب  تأديبية 
للتحقيق وإجراءات للطعن بغية تأديب الطالب الذين شاركوا يف األحداث، فإن الجامعات عادة ما طبقت معايري 
تعسفية وغري واضحة عند إصدار قراراتها واتخاذها اإلجراءات التأديبية. فقد اعتمدت الجامعات عىل أدلة غري 
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كافية أو عىل قرائن. كام توصلت إىل استنتاجات تتعلق بادعاء مشاركة الطالب يف األنشطة اإلجرامية بناء عىل 
افرتاضات واستنباطات غري سليمة. ومع ذلك، فإن اللجنة ترحب بتحرك وزارة الرتبية والتعليم يوم 25 أغسطس 
ضد  املتخذة  التأديبية  القرارات  معظم  يف  بالرجوع  البحرين  وبوليتيكنيك  البحرين  جامعتي  قرار  مع  بالتوازي 
الطالب. كام منا إىل علم اللجنة أنُه يف 27 مايو 2011 أعادت وزارة التعليم جميع املنح الدراسية البالغ عددها 97 
منحة والتي كانت قد أُلغيت يف فرباير ومارس 2011. وجدير بالذكر أن الطالب الذين قد عانوا من انقطاع راتبهم 

الدرايس قد رُد إليهم هذا الراتب بأثر رجعي، ومل يتأثر الطالب بيشء آخر فيام عدا ذلك. 

1710 - وتحصلت اللجنة عىل أدلة كافية تدعم ما توصلت إليه بأنه كان هناك استهداف للسنة من قبل بعض 
املتظاهرين إما بسبب اإلعالن عن والئهم للنظام أو عىل أساس انتامئهم الطائفي. ولقد تعرض السنة إلهانات 
العديد  أيضاً  وقعت  كام  بهم.  التحرش  عىل  عالوة  الخاصة  أمالكهم  عىل  واعتداءات  بدنية  واعتداءات  لفظية 
من الحوادث يف املدارس والجامعات والطرقات وأماكن العمل ونقاط التفتيش األهلية التي أقامها املواطنون. 
وكان السنة موطن استهداف نتيجة لوجهة النظر السائدة بأن جميع السنة عمالء أو داعمني للحكومة واألرسة 
الحاكمة. كام وجدت اللجنة أدلة تدعم االدعاء القائل مبنع الرعاية الطبية واإلهامل املتعمد للمرىض السنة أثناء 

أحداث فرباير ومارس. 

1711 - كام توافرت لدى اللجنة أدلة كافية تثبت تعرض بعض األجانب املغرتبني وخصوًصا العامل من جنوب 
بسبب  التحديد  وجه  عىل  الباكستانيون  استُهدف  فلقد  ومارس 2011.  فرباير  أحداث  أثناء  اعتداءات  إىل  آسيا 
انخراطهم أو االشتباه يف انخراطهم يف قوات دفاع البحرين أو الرشطة. ولقد تعرضت الكثري من األحياء السكنية 
التي يقطنها األجانب املغرتبون يف البحرين إىل هجامت عنيفة متفرقة األمر الذي أشاع جوا من الرعب وأدى 
بالعديد منهم إىل مغادرة منازلهم واإلقامة يف مراكز إيواء. وبسبب هذا الجو من الخوف خيش بعض األجانب 
من العودة إىل أعاملهم أو نشاطاتهم التجارية. ولقد رصدت اللجنة مقتل أربعة من األجانب املغرتبني وإصابة 

العديد منهم عىل أيدي الغوغاء من جراء هذه االعتداءات. 

1712 - إن األدلة املقدمة إىل اللجنة بشأن دور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف األحداث الداخلية يف البحرين 
ألن  ونتيجة  إيران.  وبني  ومارس 2011  فرباير  يف  البحرين  يف  وقعت  بعينها  أحداث  بني  واضحة  عالقة  تثبت  ال 
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معظم االدعاءات من جانب حكومة البحرين تنحرص يف معلومات وعمليات استخباراتية قام بها عمالء إيرانيون 
فإن مصادر املعلومات غري معلومة لطبيعتها الحساسة، ومن ثم فإن اللجنة مل تتمكن من التحقيق يف االدعاءات 
القائلة بوجود دور إليران يف أحداث فرباير ومارس 2011. ومن ناحية أخرى، مل تعرث اللجنة عىل أية أدلة تشري 
إىل ارتكاب وحدات قوات درع الجزيرة التي انترشت يف البحرين بداية من 14 مارس 2011 أية انتهاكات لحقوق 

اإلنسان. 

1713 - وبعد مراجعة عينة من التغطية اإلعالمية للتلفزيون واإلذاعة والصحافة الوطنية خالل أحداث فرباير 
ومارس 2011، فإن اللجنة ترى أن معظم هذه املواد احتوت عىل لغة مهينة وتغطية مثرية لألحداث، وأن بعضا 
منها كان مسيئ للسمعة، ولكن اللجنة مل تعرث عىل أدلة حول تغطية إعالمية تنطوي خطاب مفعم بالكراهية. 
عالوة عىل هذا، توصلت اللجنة إىل حدوث حاالت تشويه للسمعة ومضايقات، بل وتحريض يف بعض األحيان 
من خالل مواقع الشبكات االجتامعية. وقد استُهدف الصحفيون املوالون واملعارضون للحكومة عىل حد سواء 
من خالل  هذه املواقع. كام تبني للجنة أن ست من بني سبع صحف محلية موالية للحكومة، هذا باإلضافة إىل 
أن خدمة البث اإلذاعي واملريئ تابعة إىل الدولة. كام توافرت أدلة عىل قيام حكومة البحرين بالرقابة عىل وسائل 
اإلعالم املحلية. وهنا ينبغي مالحظة أن عدم قدرة املعارضة عىل امتالك وسائل اإلعالم يؤدي إىل الشعور بالسخط 
واللجوء إىل منافذ إعالمية أخرى مثل وسائل االتصال االجتامعية عرب شبكة االنرتنت، وهو األمر الذي قد ينتج عنه 
زعزعة االستقرار، إذ أن معظم هذه املنافذ إما غري قابلة للتتبع أو ال ميكن حرصها، بل وتنرش يف بعض األحيان 

مواد إعالمية مفعمة بالكراهية وتدعو إىل العنف.
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