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ــن لحقــوق اإلنســان أنَّ األحــكام التعســفية الصــادرة بعــد  ــدى البحري قــال منت
ــا بســبب مشــاركتهم فــي التجمــع الســلمي أمــام  ــا بحريني محاكمــة 171 مواطن
منــزل آيــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم هــي أحــكام اســتندت علــى تحريــات باطلــة، 
واعترافــات انتزعــت تحــت وطــأة التعذيــب، وإجــراءات قبــض باطلــة، فضــا عــن أنَّ 
مــن تورطــوا مــن القيــادات والعناصــر األمنيــة باالنتهــاكات المختلفــة منهــا القتــل 
خــارج إطــار القانــون والتعذيــب بعــد اقتحــام ســاحة التجمــع الســلمي فــي الــدراز 

تــم تمكينهــم فــي اإلفــات مــن العقــاب بشــكل جّيــد.

وتابــع المنتــدى: بلــغ مجمــوع األحــكام التعســفية الصــادرة 680 ســنة ســجنية 
لـــ 171 مواطنــا مــن 32 منطقــة، فيمــا بلــغ تعــداد المحكوميــن تعســفيا بالســجن 
عشــر ســنوات 52 مواطنــا، و 101 مواطنــا محكومــا تعســفيا بالســجن لمــدة ســنة 
واحــدة، و تســعة أشــخاص محكوميــن تعســفيا لمــدة ثــاث ســنوات، وأربعــة 
مواطنيــن محكوميــن بالســجن تعســفيا ســتة أشــهر، وأربعــة آخريــن صــدرت 
بحقهــم أحــكام بالبــراءة، فيمــا بلــغ مجمــوع الغرامــات الماليــة 1500 دينــار بحرينيــا.

ــة الصــادر مــن  ــى أمــر اإلحال ــاءا عل ــة جــاءت بن ــر أنَّ هــذه القضي ــر بالذك والجدي
النيابــة العامــة بتاريــخ: 2017/12/14 إلــى المحكمــة الكبــرى الجنائيــة لجلســة: 
2018/01/21، وقــد صــدر حكــم المحكمــة  الكبــرى الجنائيــة األولــى فــي يــوم 
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ومــن الواضــح مــن خــال معاينــة ملــف الدعــوى بطــان التحريــات وعــدم جديتها، 
حيــث أنَّ تلــك التحريــات لــم تبنــى إال بعــد التحقيــق مــع المتهميــن جميعــًا وقــد تــم 
أخــذ أقوالهــم وصبهــا فــي قالــب ســمي بمحضــر التحريــات، وإال فــإن معــد تلــك 
التحريــات لــم يجــري أي تحريــات تذكــر، فلــو كان كذلــك لــكان قــد قــام بتقديمهــا قبــل 
ــت  ــا أدل ــة القبــض واجــراء التحقيــق، فضــا عــن أنَّ عــدم اإلفصــاح عمَّ إجــراء عملي
بــه المصــادر الســرية لضابــط التحريــات يشــكل مخالفــة صريحــة لقانــون اإلجــراءات 
الجنائيــة وذلــك النتفائهــا مــع أعمــال ســلطة النيابــة العامــة فــي الرقابــة علــى 

أعمــال مأمــوري الضبــط القضائــي.

كمــا أنَّ اإلقــرارات المأخــوذة مــن المتهميــن فــي القضيــة هــي وليــدة إكــراه 
وتعذيــب؛ حيــث تــم تهديــد الضحايــا بعــدم تغييــر أقوالهــم عنــد عرضهــم أمــام 
النيابــة العامــة بعــد أن باتــوا فــي مركــز التوقيــف لمــدد طويلــة، وهــو مــا يبطــل 

تلــك األقــوال المأخــوذة منهــم أمــام اإلدارة األمنيــة وأمــام النيابــة العامــة.

ــة  ــاء العملي ــة بقتلهــم أثن ــن تورطــت القــوات األمني ــاك خمســة مواطني إنَّ هن
األمنيــة فــي الــدراز وهــم: محمــد علــي إبراهيــم أحمــد الســاري، محمــد عبــد الكريــم 
العكــري، محمــد أحمــد حســن حمــدان، محمــد كاظــم محســن علــي ناصــر زيــن الدين، 
أحمــد جميــل أحمــد محمــد العصفــور، باإلضافــة إلــى مصطفــى حمــدان الــذي 
تعــرض إلصابــة مميتــة فــي الــرأس بتاريــخ 2017/01/26 بعــد أن قامــت مجموعــة 
ملثمــة تابعــة لــوزارة الداخليــة بإطــاق الذخيــرة الحيــة والغــاز المســيل للدمــوع علــى 

المتظاهريــن والمعتصميــن فــي الــدراز منتهكــًة حقهــم فــي التجمــع الســلمي.

وقــد أفــاد أحــد شــهود العيــان للمنتــدى بأّنــه بعــد أن ســقط محمــد كاظــم زيــن 
الديــن علــى األرض؛ جــراء اســتخدام رصــاص الشــوزن بشــكل مخالــف للقانون وهو 
مــا تســبب بحــدوث إصابــات مباشــرة فــي القلــب والرئــة اليمنــى وماصاحبهمــا مــن 

فشــل فــي عضلــة القلــب ونزيــف إصابــي، تــم نقــل الضحيــة إلــى أحــد المنــازل 

بطالن محضر التحريات

تركوه يموت أمام أعينهم

بطالن إجراءات القبض
إنَّ وقائــع القبــض علــى المتهميــن جميعــًا قــد جــاءت خاليــة منهــا أوراق الدعــوى؛ 
حيــث خلــت أوراق الدعــوى مــن أي مــا يــدل علــى وجــود إجــراءات القبــض علــى 
هــم لــم يقومــوا بعمليــة  المتهميــن، كمــا أنَّ جميــع شــهود اإلثبــات قــد قالــوا بأنَّ
القبــض علــى أي مــن المتهميــن فــي القضيــة، فضــا عــن أنَّ محضــر التحريــات تم 
إنجــازه بعــد يــوم مــن القبــض علــى المتهميــن فــي القضيــة، وهــو يؤكــد بطــان 

إجــراءات القبــض، بمــا يتعيــن معــه إبطــال جميــع األدلــة المبنيــة عليهــا.
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للمستشــفى  نقلــه  علــى  القــدرة  عــدم  -بســبب  إســعافه  ومحاولــة  القريبــة، 
جــراء اســتخدام القــوة المفرطــة مــن قبــل القــوات األمنيــة-، وعندمــا لــم تنجــح 
محــاوالت اإلســعاف، قــام بعــض األشــخاص بنقلــه إلــى العناصــر األمنيــة لطلــب 
ســيارة اإلســعاف، اليمنــى وماصاحبهمــا مــن فشــل فــي عضلــة القلــب ونزيــف 
إصابــي، تــم نقــل الضحيــة إلــى أحــد المنــازل القريبــة، ومحاولــة إســعافه -بســبب 
عــدم القــدرة علــى نقلــه للمستشــفى جــراء اســتخدام القــوة المفرطــة مــن قبــل 
القــوات األمنيــة-، وعندمــا لــم تنجــح محــاوالت اإلســعاف، قــام بعــض األشــخاص 
بنقلــه إلــى العناصــر األمنيــة لطلــب ســيارة اإلســعاف، فرفضــت العناصــر األمنيــة 
ــة النصــف ســاعة أمــام أعينهــم  ــزل قراب ــاب المن ــا بجــوار ب ــه مرمي إســعافه، وأبقت
وهــو فــي حالــة احتضــار، بعــد ذلــك حــاول قــام بعــض األفــراد فــي ذلــك المنــزل 
بمحاولــة إســعافه دون جــدوى؛ حتــى فــارق الحيــاة، ورغــم وجــود تقريــر مــن الطــب 
الشــرعي صــادر بتاريــخ 2017/06/18 يؤكــد بــأنَّ حالــة الوفــاة جــاءت نتيجــة اســتخدام 
مقذوفــات الشــوزن؛ لــم تجــري الماحقــة القضائيــة جديــة لمــن تــورط فــي ذلــك.

ــا، بعــد اقتحــام ســاحة االعتصــام المجــاورة لمنــزل آيــة اللــه  يقــول أحــد الضحاي
الشــيخ عيســى أحمــد قاســم، تعــرض لإلصابــة جــراء اســتخدام القــوة المفرطــة، 
فســقط علــى األرض، بالقــرب مــن نفــس هــذا البــاب الــذي كان عنــده محمــد 
كاظــم زيــن الديــن، ويتابــع الضحيــة: قــام أحــد العناصــر األمنيــة بركلــي عــدة مــرات 
رغــم إصابتــي للتأكــد مــن كونــي مازلــت حيــا أو فــارق الحيــاة بــدال مــن إســعافي، 
ــي قــد مــت، عندهــا قــال عنصــر أمنــي آخــر بجــوار هــذا الــذي يــركل  فتظاهــرت بأنَّ

جســدي: دعــك عنــه، فقــد مــات. 

يضــاف إلــى ذلــك، فقــد جــاءت كل تلــك األحــداث التــي تــم محاكمــة 171 بحرينيــا 
عليهــا، بعــد حصــار أمنــي علــى الــدراز اســتمر لقرابــة العــام، وقــد شــمل هــذا 
الحصــار جوانــب عــدة منهــا: أنَّ اســتخدام اإلنترنــت غيــر متوفــر ضمــن أوقــات معينة 
فــي الــدراز والمناطــق المجــاورة لهــا، وال يســتطيع ســكان الــدراز مقابلــة أقاربهــم 
وأصدقائهــم مــن خــارج الــدراز، كمــا أنهــا أصبحــت فــي عزلــة ماليــة واجتماعيــة عــن 
بقيــة المناطــق فــي البحريــن، وعانــت العديــد مــن الشــركات التجاريــة المحليــة 
وتكبــدت خســائر كبيــرة، وقــد فرضــت سياســة الحصــار علــى الــدراز فتــح مدخليــن 
فقــط  يســمحان للمقيميــن فــي الــدراز بالخــروج منهــا والعــودة لهــا، فــي حيــن أنَّ 

البقيــة مطوقــة تمامــًا مــن قبــل قــوات األمــن.

وضّيقــت الســلطات األمنيــة الخنــاق علــى األحيــاء الســكنية فــي الــدراز، مــا 
جعــل حركــة الســكان صعبــة للغايــة، إذ تــم نشــر المركبــات العســكرية علــى جميــع 
المداخــل الرئيســية، وتــم إغــاق المداخــل الصغيــرة بألــواح خرســانية وأســاك 
شــائكة، وغالبــًا مــا يقــوم رجــال األمــن باســتجواب األهالــي وتفتيشــهم، وإذاللهــم 

ــررة. وشــتم معتقداتهــم بصــورة متك

االنتهاكات قبل القمع النهائي للتجمع السلمي
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الوصــول إلــى مدارســهم وجامعاتهــم فــي الوقــت المحــدد، وتســتمر هــذه 
القــوات فــي مهاجمــة األحيــاء الســكنية بالرصــاص االنشــطاري »الشــوزن« والغــاز 

المســيل للدمــوع مــن وقــت آلخــر.

وبقطــع قــوات األمــن لجميــع الطــرق المؤديــة إلــى الــدراز، لــم يســمح للنــاس 
ــد مــن أنهــم مــن  ــم للتأك ــات هويته ــم بطاق ــة دون تقدي ــى المنطق بالوصــول إل
ســكان الــدراز، وغالبــًا مــا ينتظــرون لفتــرة طويلــة؛ لــذا فــإنَّ الذيــن ال يعيشــون فــي 
الــدراز ال يمكنهــم الوصــول إليهــا، وال يمكــن للموظفيــن الوصــول إلــى مكاتبهــم 
فــي وقــت مبكــر، وال يمكــن للطــاب الوصــول إلــى مدارســهم وجامعاتهــم فــي 
الوقــت المحــدد، وتســتمر هــذه القــوات فــي مهاجمــة األحيــاء الســكنية بالرصــاص 

االنشــطاري »الشــوزن« والغــاز المســيل للدمــوع مــن وقــت آلخــر.

                                                     منتدى البحرين لحقوق اإلنسان
                                                                                                                                                        2019/02/28                                                          
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ساحة على  الهجوم   من 
 التجمع السلمي في منطقة

الدراز في 23/05/2017م
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