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دعــت أربــع منظــات بحرينيــة وهــي: منظمــة ســام للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، مركز 

البحريــن لحقــوق اإلنســان، منتــدى البحريــن لحقــوق اإلنســان، معهــد الخليــج للدميقراطيــة 

ــة  ــر يف قري ــلمي األخ ــام الس ــام اإلعتص ــل يف اقتح ــق عاج ــح تحقي ــان، إىل فت ــوق اإلنس وحق

الــدراز غــرب العاصمــة املنامــة تضامنــاً مــع الشــيخ عيــى قاســم، الــذي أســقطت جنســيته 

بشــكل تعســفي يف يونيو/حزيــران 2016.

ــح  ــان إىل فت ــوق اإلنس ــامي لحق ــوض الس ــا املف ــي وجهه ــوة الت ــات الدع ــد املنظ وتؤي

ــاءلة. ــن للمس ــاع املتورط ــتقلة وإخض ــة مس ــب لجن ــن جان ــتقل م ــق مس تحقي

ــتخدام  ــم اسـ ــأن مزاعـ ــفاف بشـ ــتقل وشـ ــراء تحقيـــق مسـ ــو املنظـــات إىل إجـ وتدعـ

ـــل خمســـة  ـــار 2017(، مـــا أســـفر عـــن مقت القـــوة املفرطـــة خـــال االقتحـــام يف )23 مايو/أي

أشـــخاص، وأكـــر مـــن 90 جريحـــاً، و326 معتقـــاً، بعـــد أن قامـــت قـــوات األمـــن بقمـــع 

املتظاهريـــن الســـلمين.

ـــن  ـــة البحري ـــه حكوم ـــذي نفذت ـــي ال ـــار األمن ـــن املنظـــات الخي ـــك، تدي ـــى ذل ـــاوًة ع وع

ضـــد مواطنيهـــا الســـلمين الذيـــن ميارســـون حقهـــم يف التعبـــر عـــن آرائهـــم؛ وترفـــض 

ـــة  ـــوق الديني ـــادرة الحق ـــرة ومص ـــه الجائ ـــم ومحاكمت ـــى قاس ـــيخ عي ـــية الش ـــقاط جنس إس

للمواطنـــن الشـــيعة يف البحريـــن.

ملخص التقرير
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وأعربــت املنظــات عن أســفها الشــديد لتفــوق منطــق القوة واالضطهــاد الطائفــي عى منطق 

الحــوار واالســتاع إىل مطالــب املتظاهريــن. وهــي تديــن املداهمــة التــي بدأتهــا وزارة الداخليــة 

بعــد أن أعلنــت عــى موقعهــا عــى تويــر عــن عمليتهــا أمنيــة يف قريــة الــدراز إلزالــة "املخالفــات 

القانونيــة" يف إشــارة إىل االعتصــام الســلمي، بحســب زعمهــا.

وقــد تــم إجــراء مقابــات مــع شــهود ومعتقلــن أطلــق رساحهــم، وقــد أكــدوا أن قــوات األمــن 

ــون،  ــار القان ــارج إط ــل خ ــات القت ــا عملي ــان، أبرزه ــوق اإلنس ــة لحق ــاكات صارخ ــت انته ارتكب

ــبكة  ــى ش ــويش ع ــب، والتش ــلمين، والتعذي ــن الس ــد املتظاهري ــة ض ــوة املفرط ــتخدام الق واس

ــكان.  ــكات الس ــاق األرضار مبمتل ــت، وإلح اإلنرن

هــذا وقــد تضمــن التقريــر شــهادات اثنــن مــن الشــهود الذيــن أجريــت املقابــات معهــم، 

مــن بــن آخريــن معظمهــم مــن ســكان الــدراز. وألســباب أمنيــة، مل يذكــر التقريــر أســاءهم 

ومعلومــات شــخصية أخــرى عنهــم، خوفــا مــن اســتهدافهم مــن قبــل الســلطات األمنيــة.

واســتناداً إىل الشــهادات واملعلومــات األخــرى التــي تــم توثيقهــا، خلصــت منظــات حقــوق 

اإلنســان األربــع إىل أن شــهادات شــهود العيــان متوافقــة مــع بعضهــا البعــض وشــبيهة جــداً 

بالشــهادات الحيــة التــي وثقتهــا منظــات بحرينيــة حقوقيــة أخــرى.

وتؤكــد هــذه املنظــات أن الشــهادات تكشــف أن الخيــار األمنــي، والتعــدي عــى الحريــات 

العامــة، وسياســة التعذيــب هــي خطــة منهجيــة تنفذهــا الحكومــة.

ــة »تحريــض  ــدراز قــد ســبقته حمل باإلضافــة إىل ذلــك، تشــر املنظــات إىل أن اقتحــام ال

ــن  ــي م ــل االجتاع ــع التواص ــف ومواق ــام والصح ــائل اإلع ــة« يف وس ــى الكراهي ــمي ع رس

ــاص  ــدويل الخ ــد ال ــن العه ــادة 20 )2( م ــاكاً لل ــكل انته ــا يش ــة، م ــم الحكوم ــل ودع متوي

بالحقــوق املدنيــة والسياســية، الــذي صدقــت عليــه مملكــة البحريــن مبوجــب القانــون رقــم 

56 لســنة 2006، الــذي يرفــض  "أيــة دعــوة إىل الكراهيــة القوميــة أو العنرصيــة أو الدينيــة 

ــز أو العــداوة أو العنــف." تشــكل تحريضــا عــى التميي
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وحتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر، مل تقــم حكومــة البحريــن بالتحقيــق يف اقتحــام الدراز، 

وهــو انتهــاك واضــح اللتزاماتهــا، وعــى وجــه الخصــوص إلتزامهــا بتنفيــذ توصيــات اللجنــة 

البحرينــة املســتقلة لتقــي الحقائــق واإلســتعراض الــدوري الشــامل.

ــاكات  ــن سلســلة انته ــدراز هــو واحــد م ــد املنظــات أن اقتحــام ال ــك، تؤك فضــاً عــن ذل

لحقــوق اإلنســان ارتكبتهــا الســلطات األمنيــة ضــد الســكان منــذ حزيران/يونيــو 2016، مبــا يف 

ذلــك انتهــاكات متعلقــة بالحريــة الدينيــة، وعرقلــة الحــق يف حريــة التنقــل، والتشــويش عــى 

االنرنــت، وقمــع املتظاهريــن، واالســتخدام املفــرط لألســلحة املحظــورة دوليــاً والقنابــل املســيلة 

للدمــوع، وغرهــا. وتضيــف أن قريــة الــدراز ال تــزال حتــى اآلن محــارصة ألســباب غــر قانونيــة.

ــا إزاء  ــن قلقه ــرب ع ــن. وتع ــان يف البحري ــوق اإلنس ــة حق ــد أزم ــات تصاع ــع املنظ وتتوق

حــاالت التدابــر مزدوجــة املعايــر، وعــدم املســاءلة، واإلفــات مــن العقــاب، وتقويــض النشــاط 

الســيايس، ومارســة الضغــط عــى نشــاط حقــوق اإلنســان، وإعطــاء ســلطات األمــن ســلطات 

ــا  ــي يضمنه ــن وتعذيبهــم ملجــرد مارســتهم لحقوقهــم األساســية الت شــاملة ملحاكمــة املواطن

الدســتور واملعاهــدات الدوليــة التــي صدقــت عليهــا البحريــن.

ويف نهايــة التقريــر، خلصــت املنظــات إىل أنهــا تشــعر بقلــق شــديد إزاء حيــاة اآلالف مــن 

املواطنــن البحرينيــن، الذيــن هــم اليــوم ضحايــا الخيــار األمنــي وعمليــات القتــل خــارج إطــار 

القانــون يف قريــة الــدراز وبقيــة قــرى البحريــن.

وتحــث هــذه املنظــات حكومــة البحريــن عــى وقــف القيــود املفروضــة عــى الحــق يف 

ــن  ــم دون الخــوف م ــن الســلمين مبارســة حقوقه التجمــع الســلمي، والســاح للمتظاهري

االنتقــام، وإعــادة جنســية الشــيخ عيــى قاســم.

كــا أنهــا تدعــو املجتمــع الــدويل املتمثــل يف املنظــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان وحلفــاء 

ــا  ــة املتحــدة، إىل اإلرساع يف مارســة دوره ــات املتحــدة، واململك ــن، وال ســيا الوالي البحري

النشــط مــن أجــل:
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كــر الحصــار األمنــي عــى قريــة الــدراز، وإنهاء اإلقامــة الجربيــة بحق آية الله قاســم. 1

ــه منظــات املجتمــع املــدين املســتقلة، . 2 ــق شــفاف ومســتقل تشــارك في ــح تحقي فت

ــا؛ ــن الضحاي ــض ع ــن ســلميني، والتعوي ــل خمســة متظاهري ملحاســبة املتورطــني يف قت

إنهــاء انتهــاك الحريــات العامة ووضــع حد النتهاكات حقوق اإلنســان يف قريــة الدراز؛. 3

إنهاء االستخدام املفرط للقوة أثناء التعامل مع املتظاهرين السلميني؛. 4

إيقاف املالحقات القضائية للمشاركني يف التجمع السلمي مبنطقة الدراز.. 5

إيجــاد حــل جــدي ملعالجــة األزمــة الحقوقيــة عــرب تنفيــذ توصيــات اللجنــة املســتقلة . 6

لتقــي الحقائــق والتوصيــات الــواردة يف UPR وفــق جــدول زمنــي وبــارشاف األمــم 

املتحدة.

وتجــد املنظــات أنــه عــى الرغــم مــن اإلدانــات الدوليــة وتزايــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان 

يف البحريــن، فــإن اإلدارات األمريكيــة املتتاليــة والحكومــات الربيطانيــة وغرهــا مــن بعــض الدول 

األوروبيــة تغــض الطــرف عــن القمــع الصــارخ لاحتجاجــات البحرينيــة الشــعبية الســلمية، يف 

ظــل غيــاب الحريــة، واملســاءلة، والعدالــة، والشــفافية.

ــة  ــات الدميقراطي ــة للتطلع ــوذ قمــع الحكوم ــدول ذات النف ــك، ســّهلت ال وعــاوة عــى ذل

واالجتاعيــة للشــعب، وجعــل املواطنــن عدميــي الجنســية، والحكــم عليهــم باملــوت. وتنتقــد 

ــاكات الجســيمة يف مجــال حقــوق اإلنســان  ــة االنته ــدالً مــن إدان املنظــات هــذا الصمــت، ب

ــن. بالبحري

ــة  ــرات التــي اســتمرت لفــرة طويل ــاه إىل أن سلســلة التوت وتخلــص املنظــات املوقعــة أدن

يف البحريــن كانــت بــا شــك يف ظــل غيــاب املســاءلة وثقافــة التعصــب؛ فيحصــن اإلفــات مــن 

العقــاب يف البحريــن الشــخصيات املتورطــة باالنتهــاكات التــي ال متلــك أي شــكل أو نســبة مــن 

احــرام الحقــوق املدنيــة.
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اســتمرت االحتجاجــات الغاضبــة يف البحريــن التــي تدعــو إىل اإلفــراج عــن ســجناء الــرأي، 

ــى  ــن ع ــوات األم ــات ق ــتمرار هج ــة واس ــان يف الدول ــوق اإلنس ــة حق ــور حال ــن تده وتدي

ــلمين. ــن الس املتظاهري

اســتخدمت قــوات األمــن البحرينيــة يــوم الثاثــاء )23 مايــو / أيــار 2017( القــوة املفرطــة 

ضــد اإلعتصــام الســلمي املتضامــن مــع املرجــع الشــيعي يف البحريــن الشــيخ عيــى قاســم، 

الــذي أســقطت جنســيته منــذ حزيــران / يونيــو 2016، كجــزء مــن الحملة املســتمرة عــى قرية 

دراز، غــرب العاصمــة املنامــة، والتــي كانــت تحــت حصــار كامــل منــذ حزيــران / يونيــو 2016. 

وأدى اإلقتحــام إىل مقتــل خمســة متظاهريــن، فيــا أصيــب العــرات، واعتقــل 286 شــخص.

تســعى منظــات حقــوق اإلنســان املشــاركة يف هــذا التقريــر تســليط الضــوء عــى 

الحملــة الطائفيــة املنهجيــة التــي تقودهــا الحكومــة البحرينيــة مــن خــال تشــديد قبضتهــا 

عــى عمــوم املواطنــن عامــة وقاطنــي الــدراز خاصــة واســتهداف الزعيــم الدينــي للشــيعية. 

ويهــدف التقريــر إىل جعــل املجتمــع الــدويل واملنظــات والهيئــات الحقوقيــة اتخــاذ تدابــر 

فعالــة وواضحــة يف البحريــن، ووضــع حــد لســيناريو االضطهــاد الطائفــي الــذي ميــارس ضــد 

ــن. ــع املســتويات يف البحري الشــيعة عــى جمي

ــذ لحظــة إســقاط جنســية  ــر إىل عــرض سلســلة مــن األحــداث، من ويهــدف التقري
ــروراً بحــوادث خطــرة. ــو 2016 م ــخ 19 يوني ــى قاســم، بتاري الشــيخ عي

المقدمة
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يقــدم هــذا التقريــر تحليــالً وتقييــاً للمداهــات األخــرة عــى منطقــة الــدراز  «
مســقط رأس وإقامــة وســكن الشــيخ عيــى قاســم الــذي تــم إعــداده اســتناداً 
ــن  ــادرة ع ــر الص ــق والتقاري ــق للوثائ ــي الحقائ ــل وتق ــة والتحلي إىل الدراس
مختلــف املؤسســات واملنظــات الحقوقيــة الدوليــة واملحليــة ووســائل االعــالم 
والصحــف البــارزة مــع مشــاركات عــى حســابات مواقــع التواصــل االجتاعــي 
مــن قبــل الناشــطني البحرينيــني واملدافعــني عــن حقــوق االنســان وعــرض 
نصــوص معاهــدات واتفاقيــات قانــون حقــوق االنســان والقانــون الــدويل 

ــو. ــة بالصــور والفيدي اإلنســاين موثق

المنهجية



الجزء األول

لماذا الشيخ عيسى قاسم؟
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ــن الشــيعة يف  ــاء الدي ــرز عل ــي ، وهــو مــن أب الشــيخ عيــى قاســم هــو مواطــن بحرين

البحريــن، ورتبتــه العلميــة آيــة اللــه وفقــا للدراســة الحوزويــة لعلــاء الشــيعة، وهــو فقيــه 

ــامل اإلســامي. ــن والع ــر يف البحري ــر كب ــد، ويحظــى بتقدي ومجته

كان واحــداً مــن 21 عضــواً منتخبــاً للجمعيــة التأسيســية البحرينيــة، التــي وضعــت يف عــام 

1972 دســتور البحريــن األول بعــد االســتقال. وكان عضــواً يف أول برملــان تــم انتخابــه يف عــام 

1973، وقــد احــرز اكــر اصــوات الناخبــن وبعــد حــل الربملــان يف عــام 1975 وجــه اهتاماتــه 

للشــؤون الدينيــة كعــامل ديــن.

ــته  ــة دراس ــران، ملواصل ــم يف إي ــم إىل ق ــى قاس ــيخ عي ــافر الش ــعينات، س ــة التس يف بداي

ــاح الســيايس يف البــاد. ومنــذ  ــة االنفت ــة، وعــاد يف )8 مــارس 2001( بعــد البــدء مبرحل الديني

ــة بإصــاح الوضــع الســيايس يف  ــع الشــيخ قاســم الشــؤون العامــة واملطالب ــك الحــن، يتاب ذل

البلــد ، إلميانــه بــأن االصــاح أفضــل وســيلة لتعزيــز أمــن البحريــن وتلبيــة تطلعــات ورفاهيــة 

ــن، بغــض النظــر عــن خلفياتهــم أو معتقداتهــم. ــع البحريني جمي

نبذة عن الشيخ عيسى قاسم
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الشــيخ قاســم هــو شــخصية معتدلــة عملــت عــى منــع اإلنــزالق حــاالت العنــف يف البــاد، 

كــا ناهــض سياســات التطــرف والتحريــض الطائفــي، وقــد حافــظ بتوجيهاتــه عــى ســلمية 

الحــراك الشــعبي املســتمر.

منــذ عودتــه إىل البحريــن يف عــام 2001 حتــى يونيــو 2016، كان يخطــب يف جامــع اإلمــام 

الصــادق يف الــدراز وهــو مــن أكــرب جوامــع الشــيعة يف البــاد، وكان حيــث يتحــدث عــادة عــن 

مواضيــع سياســية محليــة واقليميــة ودوليــة أثنــاء القائــه خطبــة الجمعــة والتــي كان يتابعهــا 

الجمهــور ووســائل االعــام والســلطة.

هــو مــن أبــرز الشــخصيات الدينيــة والساســية يف البحريــن، وكان يدعــو للتســامح والوحــدة 

الوطنيــة واإلســامية. وإىل تبنــي الحــوار كنهــج لتجــاوز النزاعــات السياســية. 

ــو  ــي." وه ــرصاع الطائف ــط ال ــة "مخط ــى مواجه ــه ع ــد يف خطابات ــم يؤك ــيخ قاس وكان الش

يوجــه الجاهــر إىل التمســك باألســاليب الســلمية قائــا لهــم : "كانــت الطــرق الســلمية خيارنــا 

منــذ اليــوم األول".

ويقــول أيضــا عــن العنــف: " وهــذا الصــوت الجاهــي الظــامل قــد أشــعل فتيــل الّنــار يف كثــر مــن 

بلــدان الســاحة العربيــة وألهبهــا، وخلــق أوضاًعــا مأســاوية، وزلــزل كثــرًا، وحطّــم كثــرًا، وأعطــى مــن 

النتائــج مــا أعطــى مــا يشــهد عــى بالهــة هــذه النظــرة، وُســْخف هــذا القــول، وَســَفه هــذا الــّرأي."

اإلعتدال والتسامح
في مواقف الشيخ عيسى قاسم



من هو
آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم

ولد في العام 1941 
في قرية الدراز، البحرين.

أنهى الثانوية العامة من مدرسة المنامة في 1959

مارس مهنة التدريس في مدرسة البديع االبتدائية للبنين ما بين 1960 1962.

سافر إلى العراق لدراسة العلوم الدينية في النجف األشرف
 ودرس في كلية الفقه في النجف وتخرج بدرجة البكالوريوس.

عاد إلى البحرين ومارس مهنة التدريس في 
مدرسة الخميس لمدة سنتين.

عاد إلى البحرين في 1972 للمشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي

وانتخب العام 1972 لعضوية التأسيسي الذي صدق على دستور البحرين الصادر في العام 1973.

عاد إلى النجف والتحق بالدراسة 
الحوزوية لمدة سنتين.

مطلع الستينات من القرن العشرين

1968  1970

في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، درس العلوم الدينية 
العالمة  المرحوم  يد  على  (المنامة)،  النعيم  في  سنوات  لعدة 
السيد علوي الغريفي أحد كبار علماء الدين الشيعة في البحرين



ساهم في تأسيس وإشهار
جمعية التوعية اإلسالمية 1972

ترأس جمعية التوعية اإلسالمية حتى مطلع الثمانينات من القرن الماضي

في فبراير 1984 تم حل جمعية التوعية للمرة األولى

وعادت إلى النشاط في 2001 بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني 

وأغلقت مجددا في 16 يونيو 2016 ضمن حملة االضطهاد الطائفي.

أسس أعلى هيئة دينية للطائفة الشيعية في البحرين (المجلس اإلسالمي العلمائي) 
قامت السلطات البحرينية بحله في 2014.

إمام أكبر صالة جمعة في البحرين، والتي يقيمها في جامع اإلمام الصادق بمنطقة الدراز.

تم اسقاط جنسيته في 20 يونيو/ حزيران 2016 وفق مرسوم صادر من ملك البحرين.

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية 27 يوليو/ تموز 2016 أولى جلسات محاكمته حول فريضة الخمس، 

وصدر حكم بتاريخ 21 مايو 2017

تعتبره جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية األب الروحي لها
(تأسست في 2001، وأغلقت في 16 يونيو 2016 في انتهاك صارخ 

لحرية العمل السياسي).

ه العام 1975. انتخب في العام 1973 لعضوية المجلس الوطني حتى حلِّ

1992

في 8 مارس 2001
عاد إلى البحرين بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني.

يعتبر زعيم الطائفة الشيعية في البحرين وأحد كبار علماء الدين فيها 
وهو فقيه ومجتهد مطلق (رتبة دينية).

التحق بالدراسة الحوزوية 
في قم المقدسة



الجزء الثاني

العقوبة التعسفية
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يف 20 يونيــو / حزيــران 2016، أصــدرت الحكومــة البحرينيــة مرســوما ملكيــا بإســقاط 

جنســية الشــيخ قاســم، مبوجــب املرســوم امللــي رقــم 55 لســنة 2016 )وذلــك بنــاءا 

ــي  ــة والت ــية البحريني ــقاط الجنس ــباب اس ــب اس ــني طل ــذي ب ــة ال ــر الداخلي ــرض وزي ــى ع ع

ــه  ــح اململكــة وعــدم مراعات ــا والتســبب يف االرضار مبصال ــم حفــظ حقوقه ــم اكتســابها ومل يت ت

ــية(  ــقاط الجنس ــى اس ــة ع ــوزراء باملوافق ــس ال ــرار مجل ــى ق ــاءا ع ــا وبن ــوالء له ــب ال لواج

ــص املرســوم. ــك كــا جــاء يف ن وذل

بتاريــخ 21 مايــو 2017 أصــدرت املحكمــة البحرينيــة حكمهــا بالحبــس ملــدة ســنة مــع 

وقــف التنفيــذ لثــاث ســنوات بحــق الشــيخ عيــى قاســم واثنــن آخريــن؛ وذلــك بتهمــة 

غســل األمــوال، التــي تتعلــق مبشــاركته يف إدارة فريضــة الخمــس الدينيــة. 

يف الفقــه الشــيعي، الخمــس هــو شــعرة دينيــة إلزاميــة للتــربع باألمــوال ســنوياً، 

ــة  ــة وخري ــراض ديني ــق ألغ ــربة. وتنف ــل الخ ــن أه ــن م ــن محددي ــاء الدي ــا عل ينظمه

ــر  ــى الفق ــاء ع ــعى إىل القض ــام، وتس ــك األيت ــا يف ذل ــاً، مب ــر ضعف ــات األك ــاعدة الفئ ملس

ــع. ــل املجتم ــام داخ ــاء الوئ وبن

محاكمة الشيخ عيسى قاسم
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بتاريــخ 19 يونيــو 2016 تــم تجريــد الشــيخ عيــى قاســم مــن جنســيته بشــكل غــر قانــوين 

ومــن دون اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة وبذلــك أصبــح الشــيخ قاســم عديــم الجنســية حتــى 

اآلن، حيــث يعامــل كمقيــم غــر قانــوين يف بلــده األصــي، وهــو انتهــاك صــارخ التفاقيــة 1954 

بشــأن وضع األشــخاص عدميي الجنســية واتفاقية 1961 بشــأن خفض حاالت انعدام الجنســية.

عقــدت املحكمــة الجنائيــة الكــربى الرابعــة يف البحريــن 13 جلســة يف قضيــة الشــيخ عيــى 

أحمــد قاســم مــع الشــيخ حســن القصــاب ومــرزا الــدرازي.

وتنص املادة 10 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عى التايل:

ــة  ــه محكم ــر قضيت ــق يف أن تنظ ــن، الح ــع اآلخري ــة م ــاواة التام ــدم املس ــى ق ــان، ع ــكل إنس  "ل

ــة  ــة تهمــة جزائي ــه وىف أي ــه والتزامات ــاً، للفصــل يف حقوق ــاً وعلني ــدة، نظــراً منصف مســتقلة ومحاي

ــه." توجــه إلي

يف الواقــع، مل يتــم تنفيــذ أي إجــراء قانــوين يف قضيــة الشــيخ عيــى قاســم واملدعــى عليهــم 

ــاً بشــكل غــر عــادل، وأُجلــت مــن قبــل املحكمــة الجنائيــة  معــه. وُعقــدت املحاكمــة غيابي

الكــربى يف البحريــن لعــدة مــرات.

وقــد أعطــى هــذا ذريعــة للحكومــة لقمــع املعارضــة والقيــام بهجــوم قــاٍس عــى 

االحتجاجــات الســلمية الجاريــة يف منطقــة الــدراز ضــد إجــراءات الحكومــة السياســية واألمنية 

ــي. ــم الدين ــق الزعي ــة بح العدواني

جلسات محاكمة الشيخ قاسم
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قبــل كل محاكمــة، كانــت الهيئــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان وكبــار املســؤولن مــن الــدول 

ــطن  ــدين والناش ــع امل ــات املجتم ــان ومنظ ــوق اإلنس ــة لحق ــات البحريني ــة واملنظ الفعال

ــم  ــة بإســقاط الته ــة البحريني ــون الحكوم ــن يطالب ــوق اإلنســان واملدون واملدافعــن عــن حق

املوجهــة ضــد الشــيخ عيــى قاســم، واإلرساع بإعــادة جنســيته التــي صــودرت بصــورة تحفظية.

وقد دعت منظات حقوق االنســان البعثات الدبلوماســية للدول األعضاء ىف مجلس حقوق 

االنسان لألمم املتحدة اىل التدخل ىف محاكمة الشيخ عيى قاسم، أبرز زعيم شيعي ىف البحرين.

إال أن الحكومة البحرينية مل تظهر أي اســتجابة أو خطوات اســتباقية ملعالجة هذه املطالب.

وقــررت املحكمــة الجنائيــة الكــربى الرابعــة يف جلســة 7 أيــار / مايــو 2017 تأجيــل إصــدار 

ــرزا  ــروس وم ــن املح ــيخ حس ــه الش ــاء مكتب ــم وأعض ــى قاس ــيخ عي ــة الش ــم يف قضي الحك

ــو 2016. ــار / ماي ــى 21 أي ــدرازي حت ال

عقــدت املحكمــة الجنائيــة الكــربى الرابعــة برئاســة القــايض عــي الظهــراين جلســتها الثالثــة 

عــر يــوم األحــد 21 أيــار / مايــو 2017 يف قضيــة الشــيخ عيــى قاســم وأعضــاء مكتبــه الشــيخ 

حســن املحــروس ومــرزا الــدرازي عــن تهــم مرتبطــة بغســيل األمــوال وجمــع األمــوال بطــرق 

غــر مروعــة دون ترخيــص.

ــجن  ــدرازي بالس ــرزا ال ــاب وم ــن القص ــم وحس ــيخ قاس ــى الش ــة ع ــت املحكم وحكم

ملــدة عــام مــع وقــف التنفيــذ ملــدة ثــاث ســنوات. كــا حكمــت مبصــادرة أمــوال الخمــس 

وعقاريــن يســتخدمان لســكن طلبــة العلــوم الدينيــة، باإلضافــة إىل غرامــة قدرهــا 100 ألــف 

ــي )000 265 دوالر(. دينــار بحرين

الجلسة األخيرة للشيخ قاسم
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ــة  ــال انتقامي ــي أع ــه ه ــة ومحاكمت ــيته البحريني ــن جنس ــم م ــيخ قاس ــد الش إنَّ تجري

ــد، ويعتــرب هــذا االنتهــاك الصــارخ احــدى أخطــر  ــه الدامئــة بأهميــة اإلصــاح يف البل ملطالبات

االنتهــاكات التــي تــأيت، ويف هــذا الصــدد قالــت اللجنــة االمريكيــة للحريــات الدينيــة يف العــامل 

"اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات التــي تســتهدف املســلمني الشــيعة مبــن فيهــم رجــال 

الديــن تــأيت عــى خلفيــة اإلحتجاجــات الســلمية وانتقــاد ســجل الحكومــة املتعلــق بحقــوق 

االنســان والحريــة الدينيــة".

ــة:  ــه ، قائل ــة العامــة إىل اإلســاءة املتعمــدة للشــيخ قاســم، وأهانت ــا لجــوء النياب وكان الفت

"ارتــى لنفســه أن يحتكــم لرشيعــة الغــاب."

ويؤكــد نشــطاء حقــوق اإلنســان واملراقبــن أن اســتخدام هــذه اللغــة مــن قبــل الحكومــة 

يشــجع عــى الطائفيــة الدينيــة والتعصــب.

األسباب الكامنة وراء الحكم

ــاكاً للحــق يف  ــع السياســية انته تشــكل محاكمــة الشــيخ عيــى قاســم ذات الدواف
حريــة الديــن وحريــة التعبــر. كــا أنهــا أدت إىل انتهــاكات إضافيــة لحقــوق اإلنســان 

األساســية يف البحريــن.

انتهاكات القوانين
والمواثيق الدولية
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وتنــص املــادة 17 مــن الدســتور البحرينــي لعــام 2002، باإلضافــة إىل أمــور أخــرى، عــى ما يي:

"الجنسية البحرینية یحددها القانون، وال یجوز إسقاطها عمن یتمتع بها 

إال يف حالة الخيانة العظمى، واألحوال األخرى التي یحددها القانون."

وجعــل الشــيخ عيــى قاســم عديــم الجنســية ينتهــك حقــه يف الجنســية، كــا هــو مكفــول 

يف املــادة 15 مــن اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان، التــي تنــص عــى التــايل:

"لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.. 1

ــر . 2 ــه يف تغي ــن حق ــيته وال م ــن جنس ــخص م ــان أي ش ــفاً حرم ــوز تعس ال يج

جنســيته."

وتشــكل محاكمتــه غيابيــاً انتهــاكاً لحقــه يف محاكمــة عادلــة، كــا هــو مكفــول يف املــادة 

11 مــن اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان، التــي تنــص عــى التــايل:

ــا يف . 1 ــا قانونً ــه له ــت ارتكابُ ــا إىل أن يثب ــرَب بريًئ " كلُّ شــخص متَّهــم بجرميــة يُعت

ــرت لــه فيهــا جميــُع الضانــات الالزمــة للدفــاع  محاكمــة علنيــة تكــون قــد ُوفِّ

عــن نفســه.

ــدان أيُّ شــخص بجرميــة بســبب أيِّ عمــل أو امتنــاع عــن عمــل مل يكــن يف . 2 ال يُ

حينــه يشــكِّل ُجرًمــا مبقتــى القانــون الوطنــي أو الــدويل، كــا ال تُوَقــع عليــه 

ــُة عقوبــة أشــدَّ مــن تلــك التــي كانــت ســاريًة يف الوقــت الــذي ارتُكــب فيــه  أيَّ

الفعــل الُجرمــي."

وتنــص املــادة 15-1 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية عــى مــا يــي:

"ال يــدان أي فــرد بأيــة جرميــة بســبب فعــل أو امتنــاع عــن فعــل مل يكــن وقــت ارتكابــه يشــكل جرمية 

مبقتــى القانــون الوطنــي أو الــدويل. كــا ال يجــوز فــرض أيــة عقوبــة تكــون أشــد مــن تلــك التــي 
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كانــت ســارية املفعــول يف الوقــت الــذي ارتكبــت فيــه الجرميــة. وإذا حــدث، بعــد ارتــكاب الجرميــة أن 

صــدر قانــون ينــص عــى عقوبــة أخــف، وجــب أن يســتفيد مرتكــب الجرميــة مــن هــذا التخفيــف."

ــا يف  ــوص عليه ــة املنص ــات الديني ــدد الحري ــه ته ــدو أن محاكمت ــك، يب ــى ذل ــاوة ع وع

املــادة 18 مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان، ,التــي تنطبــق عــى البحريــن ألنهــا وقّعــت 

ــة والسياســية، ــدويل الخــاص بالحقــوق املدني وصدقــت عــى العهــد ال

يتــه يف تغيــر دينــه  يــن، ويشــمل هــذا الحــقُّ حرِّ يــة الفكــر والوجــدان والدِّ "لــكلِّ شــخص حــقٌّ يف حرِّ

ــد وإقامــة الشــعائر واملارســة والتعليــم،  يتــه يف إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبُّ أو معتقــده، وحرِّ

مبفــرده أو مــع جاعــة، وأمــام املــأ أو عــى حــدة."

وقــد تــم انتهــاك حــق الشــيخ قاســم وأتباعــه يف حيــاة دينيــة طبيعيــة مــن دون ســبب، 

ــة والسياســية، مــا يتعــارض مــع املــادة 18-1 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدني

"لــكل إنســان حــق يف حريــة الفكــر والوجــدان والديــن. ويشــمل ذلــك حريتــه يف أن يديــن بديــن 

مــا، وحريتــه يف اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، وحريتــه يف إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد 

وإقامــة الشــعائر واملارســة والتعليــم، مبفــرده أو مــع جاعــة، وأمــام املــأ أو عــى حــدة."

وإضافــًة إىل ذلــك، فــإن محاكمــة الشــيخ قاســم تشــكل انتهــاكاً خطــراً لحقوقه يف الجنســية، 

واملحاكمــة العادلــة، وحريــة الديــن. فقــد اســتخفت النيابــة باألغلبيــة الشــيعية التــي تشــكل 

٪70 مــن الســكان والتــي تتطلــع إىل الشــيخ قاســم لإلرشــاد. ومل يتلــق الشــيخ قاســم اســتدعاء 

مــن املحكمــة مطلقــاً، وقــد تــم تفتيــش مكتبــه دون أمــر قضــايئ. وتــم اســتجواب أو احتجــاز 

أكــر مــن 80 رجــل ديــن شــيعي فيــا يتعلــق بحقهــم يف التعبــر والتجمــع.
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ــايل: ــى الت ــية ع ــة والسياس ــوق املدني ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــن العه ــادة 21 م ــد امل وتؤك

ــود عــى مارســة  ــه. وال يجــوز أن يوضــع مــن القي ــا ب "يكــون الحــق يف التجمــع الســلمي معرتف

هــذا الحــق إال تلــك التــي تفــرض طبقــاً للقانــون وتشــكل تدابــر رضوريــة، يف مجتمــع دميقراطــي، 

لصيانــة األمــن القومــي أو الســالمة العامــة أو النظــام العــام أو حايــة الصحــة العامــة أو اآلداب 

العامــة أو حايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم."

ــن يف  ــك الح ــذ ذل ــة من ــاة الجمع ــر ص ــم حظ ــايل ت ــدراز، وبالت ــة ال ــارصة قري ــت مح مت

مســجد اإلمــام الصــادق حيــث كان يخطــب الشــيخ قاســم، مــا يشــكل انتهــاكاً واضحــاً لحريــة 

املارســات الدينيــة.

وباالضافــة اىل ذلــك، اتهــم االدعــاء الشــيخ قاســم بتهمــة غســيل االمــوال، ويتعلــق ذلــك 

بــدوره يف جمــع وإعــادة توزيــع الخمــس.

كــا متــت مصــادرة أمــوال الخمــس، يف انتهــاك رصيــح لفريضــة دينيــة متارســها مجموعــة 

دينيــة أساســية، يف حــن أن القوانــن تدعــو إىل حايــة مارســات ومعتقــدات األغلبيــة 

ــات عــى حــد ســواء. واألقلي

ــي  ــخاص عدمي ــع األش ــأن وض ــة 1954 بش ــًة اتفاقي ــة رصاح ــلطات البحريني ــك الس وتنته

ــية. ــدام الجنس ــاالت انع ــض ح ــأن خف ــة 1961 بش ــية واتفاقي الجنس
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إن إســقاط جنســية الشــيخ قاســم والعديــد مــن املعارضــني الســلميني هــي أداة سياســية 

ــية  ــس سياس ــى أس ــم ع ــيايس القائ ــام الس ــبب االنقس ــة، بس ــلطة البحريني ــتخدمها الس تس

وطائفيــة. ومصطلحــات الســلطات هــي محــض اعتــداء صــارخ عــى شــخصية دينيــة محرتمــة.

يعــزز األيديولوجييــون املدعومــون مــن التكفريــن ثقافــة التعصــب الطائفــي يف البحريــن. 

ــون  ــة ضــد الشــيخ قاســم وأتباعــه. ويطالب ــة املنهجي ــة للحمل ــة وعاني وهــم يروجــون بحري

بتطهــر البحريــن مــن الشــيعة، ويطلقــون عليهــم ألقابــاً مثــل: "اإليرانيــني، الكفــار، املجــوس، 

الرافضــة، الخونــة، الصفاويــني، غــر الوطنيــني"، والعديــد مــن األطــر االجتاعية األخــرى املهينة.

هــذه األفعــال ليســت حدثــاً جديــداً، فهــي تحــدث منــذ عقــود، وفقــا للتقريــر الســنوي 

ــات يف العــامل لعــام 2016. ــة الديان ــات املتحــدة حــول حري ــة الوالي للجن

وقــد شــدد الشــيخ قاســم مــراراً عــى أن التمييــز واالنتهــاكات املنهجيــة لحقــوق اإلنســان 

املرتبطــة باملعتقــدات الدينيــة واملعاملــة التفضيليــة لبعــض الجاعــات الدينيــة وحظــر بعــض 

الطقــوس الدينيــة ميكــن أن تــؤدي مــن دون شــك إىل مزيــد مــن الفــوىض واإلحبــاط والتعصب.

ــي  ــام "بتبن ــة أن الشــيخ عيــى قاســم قــد ق ــد إعــان الحكــم، ادعــت وزارة الداخلي وعن

ــه كان عــى اتصــال  ــة أن ــن،" مضيف ــة لرجــال الدي ــة املطلق ــد عــى التبعي ــة، وأك الثيوقراطي

ــة." ــة للمملك ــات معادي ــة وجه ــع "منظــات خارجي مســتمر م

ومن الواضح أن لغة اإلدعاء تشجع عى التعصب الديني.

مصطلحات السلطة
والتحريض على الكراهية



25 جريمة خارج التغطية

ــا  ــم قائ ــريب بالحك ــون ك ــة ج ــة االمريكي ــم وزارة الخارجي ــمي باس ــدث الرس ــدد املتح ن

"نشــعر بالقلــق جــراء قــرار حكومــة البحريــن بســحب جنســية رجــل الديــن الشــيعي البــارز 

ــحب  ــن بس ــة البحري ــام حكوم ــن قي ــة م ــن للغاي ــا منزعج ــا زلن ــم. وم ــى قاس ــيخ عي الش

جنســية مواطنيهــا بشــكل تعســفي، ومــن الســابقة التــي قــد تنشــئها هــذه القضيــة بشــكل 

ــراد عدميــي الجنســية." ــح األف ــل يف أن يصب ــام، والخطــر املتمث ع

كــا تكلمــت مؤخــراً لجنــة الواليــات املتحــدة حــول حريــة الديانــات يف العــامل عــن قضيــة 

الشــيخ قاســم. ففــي تقريرهــا الســنوي األخــر، وجــدت "تدهــور يف الحريــات الدينية للشــيعة 

يف البحريــن، يف حملــة املضايقــات القضائيــة التــي تســتهدف رجــال الديــن الشــيعة بســبب 

اتهامــات خاطئــة يف الغالــب أو ال أســاس لهــا مــن الصحــة".

وباإلضافــة إىل ذلــك، وثــق تقريــر اللجنــة أنــه "منــذ يونيــو، قامــت الحكومــة البحرينيــة 

باســتجواب أو اتهــام أو الحكــم عــى مــا ال يقــل عــن 80 رجــل ديــن شــيعي."

صــدر التقريــر الســنوي للجنــة الواليــات املتحدة حــول حرية الديانــات يف العــامل لعام 2016 

يف أبريــل / نيســان 2017، وللمــرة األوىل زاد التقريــر حــدة تصنيــف البحريــن، وصنــف البلــد 

كمنتهــك مــن املســتوى الثــاين للحريــة الدينيــة. ووفقــاً للتقريــر، يعــرّف املســتوى الثــاين عــى 

هــذا املــؤرش بأنــه يضــم الــدول التي تكــون فيهــا انتهــاكات الحريــة الدينيــة، التي تنخــرط فيها 

الحكومــة أو تتســامح معهــا، خطرة، بحيــث أنها إما أن تكون ممنهجة، أو مســتمرة، أو فاضحة.

وأعــرب خمســة مقرريــن خاصــن لألمــم املتحدة يف العــام املايض عــن قلقهــم إزاء االضطهاد 

ــاد". ــن، "تعمــق مقاضــاة الشــيخ قاســم هــذا االضطه ــن للشــيعة يف البحري والقمــع املنهجي

اإلدانات الدولية
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ــه  ــا أن ــية ك ــي الجنس ــن عدمي ــح م ــث أصب ــم بحي ــيخ قاس ــية الش ــاء جنس ــرار إلغ إن ق

ــل  ــوق داخ ــن الحق ــان م ــعور الحرم ــم ش ــار الحك ــاد. وأث ــن الب ــل م ــر الرحي ــيواجه خط س

الطائفــة الشــيعية يف البحريــن، قــد أدى إىل شــعور املواطنــن الشــيعة اىل املزيــد مــن حرمانهــم 

ــم  ــرض عليه ــم مــا ف ــج بحقه ــاد املمنه ــم األساســية واســتمرار سياســة االضطه مــن حقوقه

الدفــاع عــن حقوقهــم وعــن رمزهــم الدينــي مــن خــال التظاهــر الســلمي اليومــي يف مختلــف 

مناطــق البحريــن كــا أدى ذلــك اىل إقامــة إعتصــام ســلمي بالقــرب مــن منــزل الشــيخ منــذ 

يــوم اإلعــان عــن إســقاط جنســيته.

نــزل البحرينيــون يوميــاً إىل الشــوارع لاحتجــاج ســلمياً عــى القــرار يف قــرى مختلفــة. وقــد 

أدى ذلــك إىل غضــب أتباعــه ودفعهــم إىل إقامــة اعتصــام ســلمي بالقــرب مــن منزلــه ملــدة 

11 شــهراً متتاليــاً.

الرفض الشعبي

يف  الشــوارع  إىل  الشــيخ  محاكمــة  عــى  الغاضبــة  االحتجاجــات  عــرات  خرجــت 

البحريــن. ودعــا علــاء الشــيعة يف البحريــن إىل التعبئــة العامــة يف جميــع املناطــق 

البحرينيــة ، ووجهــت مجموعــة مــن املنظــات البحرينيــة لحقــوق اإلنســان نــداء يدعــو 

املســؤولن والــوكاالت الدوليــة رفيعــة املســتوى إىل اتخــاذ إجــراءات علنيــة بشــأن قضيــة 

ــو 2017. ــار / ماي ــم يف 21 أي ــدور الحك ــد ص ــم بع ــى قاس ــيخ عي الش

المطالبات بعد صدور الحكم



الجزء الثالث

عام من التجمع السلمي بالدراز
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ــيته  ــقاط جنس ــتنكرون الس ــم واملس ــيخ قاس ــع الش ــون م ــون املتضامن ــرر املواطن ــد ق لق

ومحاكمتــه إىل التعبــر الســلمي عــن آرائهــم ومواقفهــم ولحايــة الشــيخ مــن األعــال 

االنتقاميــة املحتملــة مــن قبــل الســلطة يف التجمــع واالعتصــام عــى مــدار الســاعة بالقــرب 

ــداء ". ــاحة الف ــع " س ــع التجم ــمية موق ــم تس ــد ت ــيخ وق ــزل الش ــن من م

ــة  ــا األمني ــة قبضته ــة البحريني ــق، فرضــت الحكوم ــواء الطل ــة االعتصــام يف اله ــذ بداي ومن

ــل  ــع مداخ ــش يف جمي ــاط تفتي ــت نق ــث أقام ــذ. حي ــع املناف ــن جمي ــدراز م ــارصت ال وح

املنطقــة، وعيّنــت فيهــا أفــراد مــن الرطــة منعــوا القاطنــن خــارج الــدراز مــن الدخــول اليهــا.

ــى  ــش ع ــاط تفتي ــت نق ــاً، وأقام ــة تقريب ــل القري ــع مداخ ــة جمي ــت الرط ــا أغلق ك

ــة التنقــل لســكان  ــد مفــرط للحــق يف حري ــن الرئيســين املتبقيــن، مــا أدى إىل تقيي املدخل

ــزوار. ــال وال ــاب األع ــدراز وأصح ال

وقــد قامــت الســلطات البحرينيــة يف مــرات عــدة بإطــالق الذخــرة الحيــة والغــاز املســيل 

للدمــوع بغنــف عــى املتظاهريــن واملعتصمــني يف هــذا املوقــع متجاهلــة حقهــم يف التجمــع 

الســلمي املعــرتف بــه دوليــاً .

االعتصام السلمي المستمر
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ــدراز هــي مســقط رأس وموطــن الشــيخ عيــى قاســم  ــإن ال ــة، ف ــة الرمزي ومــن الناحي

ومعارضــني بارزيــن آخريــن. ويبلــغ عــدد ســكانها حــوايل 20,000 نســمة، ومعظمهــم مــن 

ــوا االضطهــاد املنظــم الــذي متارســه الحكومــة منــذ عقــود. الشــيعة، الذيــن لطاملــا تحمل

إنَّ أهــايل الــدراز والغالبيــة العظمــى وعموم البحرينين ال يســتطيعون مارســة حقهــم يف حرية 

الــرأي والتعبــر، وقــد رفعــوا أصواتهــم عاليــاً يف عدة مناســبات ضد االضطهــاد والقمع واالســتبداد.

ووفقــا لعــدة تقاريــر عــن حصــار الــدراز ومنهــا الصــادر عــن صحيفــة الوســط التــي 
تصــدر باللغــة العربيــة، وقــد تــم إغالقهــا )4 يونيو/حزيــران 2017( حيــث جــاء فيهــا:

استخدام اإلنرتنت غر متوفر ضمن أوقات معينة يف الدراز وجوارها. «

تعاين الدراز املحارصة من عزلة مالية واجتاعية عن بقية املناطق البحرينية. «

عانت العديد من الرشكات التجارية املحلية بشــكل كبر، حيث تكبدت خســائر كبرة . «

مثــة مدخلــني فقــط يســمحان بالوصــول إىل الــدراز، يف حــني أن البقيــة مطوقــة متامــاً  «

مــن قبــل قــوات األمــن.

بالكاد يستطيع سكان الدراز مقابلة أقاربهم وأصدقائهم خارج الدراز. «

وضيقــت الســلطات الخنــاق عــى األحيــاء الســكنية يف الــدراز، مــا جعــل حركة الســكان صعبة 

للغايــة ، حيــث تــم نــر املركبــات العســكرية عى جميــع املداخل الرئيســية، وتــم إغــاق املداخل 

الصغــرى بألــواح خرســانية وأســاك شــائكة. وقــام رجــال األمــن باســتجواب األهــايل وتفتيشــهم 

وإذاللهــم وشــتم معتقداتهــم بصــورة متكررة.

الحصار الحكومي على الدراز
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قطعــت قــوات األمــن جميــع الطــرق املؤديــة إىل الــدراز، لــذا مل يســمح للنــاس بالوصــول إىل 

املنطقــة دون تقديــم بطاقــات هويتهــم للتأكــد مــن أنهــم مــن ســكان الــدراز، ويجــب عليهــم 

االنتظــار لفــرة طويلــة يف الطابــور. وبالتــايل، فــإن الذيــن ال يعيشــون يف الــدراز ال ميكنهــم الوصــول 

إليهــا، وال ميكــن للموظفــن الوصــول إىل مكاتبهــم يف وقــت مبكــر، وال ميكــن للطــاب الوصــول 

إىل مدارســهم وجامعاتهــم وال تــزال هــذه القــوات تهاجــم األحيــاء الســكنية بالرصــاص االنشــطاري 

"الشــوزن" والغــاز املســيل للدمــوع.

بهــذه اإلجــراءات فــإنَّ الحكومــة تخالــف املــادة 19 – ب مــن الدســتور البحرينــي التــي تنــص 

عــى مــا يــي :

"ال يجــوز القبــض عــى إنســان أو توقيفــه أو حبســه أو تـــفتيشه أو تحديــد إقامتــه أو تـــقييد حريته 

يف اإلقامــة أو التنقــل إال وفــق أحــكام القانــون وبرقابــة مــن القضــاء."

واملادة 1-13 من اإلعالن العاملي لحقوق االنسان التي تنص عى ما يي :

" لكلِّ فرد حق يف حرية التنقل ويف اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة ".

واملادة 12-1 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والتي تنص عى 

"لــكل فــرد يوجــد عــى نحــو قانــوين داخــل إقليــم دولــة مــا حــق حريــة التنقــل فيــه وحريــة اختيــار 

ــكان إقامته." م

وتعتــرب هــذه العقوبــات املفروضــة طريقة منهجية إلســكات الشــعب من أجل شــل االنتفاضة 

الشــعبية املؤيــدة للدميقراطيــة. وعــالوة عــى ذلك، ال تــزال قــوات األمن تهاجم املناطق الســكنية 

يف الــدراز يوميــاً بإطــالق الرصاص االنشــطاري )الشــوزن( والغاز املســيل للدموع.
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اتخــذت الســلطات التدابــر الصارمــة املشــددة املنتهكــة لحقــوق التواصــل وحريــة الــرأي 

والتعبــر حيــث قامــت بالتشــويش عــى شــبكة اإلنرنــت وقطعهــا يف كثــر مــن االحيــان منــذ 

حزيــران / يونيــو 2016 يف الفــرة مــن الســاعة 7:00 مســاًء حتــى 1:00 صباحــاً تقريبــاً.

ــوات  ــذ أن داهمــت ق ــت ازداد من ــات اإلنرن ــة "الوســط" أن تعطــل خدم وذكــرت صحيف

األمــن القريــة التــي يقيــم فيهــا 20 ألــف مواطــن، مضيفــًة أن االتصــال باإلنرنــت ينقطــع ملــدة 

12 ســاعة يوميــاً. ويهــدف هــذا العمــل إىل اعاقــة ســعي االهــايل اىل ايصــال مــا يجــري عليهــم 

مــن انتهــاكات اىل الــرأي العــام محليــا ودوليــا.

حق تداول المعلومات
قطع االنترنت

مصطفى حمدان

أدت األعــال االنتقاميــة ضــد الشــيخ قاســم إىل انتهــاكات جســيمة أخــرى. ففــي 26 ينايــر / 

كانــون الثــاين 2017، اقتحــم ضبــاط ملثمــن يرتــدون مابــس مدنيــة االعتصــام الســلمي خــارج 

منزلــه يف الــدراز، مــا أدى إىل تعــرض مصطفــى حمــدان البالــغ مــن العمــر 18 عامــاً إلصابــة 

ــن  ــوه م ــا منع ــدان يف الصحــة عندم ــة حــق حم ــارص وزارة الداخلي ــك عن ــد انته ــة. وق مميت

الحصــول عــى الرعايــة الطبيــة العاجلــة التــي كان يحتاجهــا مــن أجــل البقــاء عى قيــد الحياة.

يُعــرف حمــدان اليــوم بلقــب "شــهيد الفــداء"، حيــث يعتقــد الشــيعة أنــه أُعــدم دفاعــاً 

عــن معتقداتــه الدينيــة التــي يجــب أن تدافــع عنهــا باألصــل حكومــة القانــون والعدالــة.

تنــص املــادة 10 مــن الربوتوكــول األول اإلضــايف لعــام 1977 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة عــى التــايل:

ــتطاع  ــد املس ــى، جه ــانية وأن يلق ــة إنس ــم معامل ــل أي منه ــوال، أن يعام ــع األح ــب، يف جمي "يج

ــه." ــا حالت ــي تتطلبه ــة الت ــة الطبي ــة، الرعاي ــة املمكن وبالرع
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تــويف حمــدان يف )24 مــارس / آذار 2016(، بعــد شــهرين مــن قيــام قــوات األمــن بإطــاق 

الرصــاص الحــي عــى رأســه وإدخالــه يف غيبوبــة.

ويشــتبه يف أنَّ جهــاز األمــن الوطنــي يف البحريــن، وبالتحديــد جهــاز االســتخبارات املحــي 

التابــع لــه، شــارك يف الهجــوم. ومــع ذلــك، مل تعــرف أي جهــة حكوميــة باملســؤولية، ومل تصــدر 

أي بيانــات عــن هــذه املداهمــة، ومل تجــري أي تحقيقــات مســتقلة ونزيهــة حتــى اآلن، وســط 

ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب وغيــاب املســاءلة يف البحريــن.

ــوق  ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــن العه ــادة 2-3 )ب( م ــاً لل ــدان وفق ــق حم ــاك ح ــم انته ت

ــى: ــص ع ــي تن ــية، الت ــة والسياس املدني

ــا ســلطة  ــي يدعــى انتهاكه ــوق الت ــت يف الحق ــم عــى هــذا النحــو أن تب ــكل متظل ــل ل ــأن تكف "ب

قضائيــة أو إداريــة أو ترشيعيــة مختصــة، أو أيــة ســلطة مختصــة أخــرى ينــص عليهــا نظــام الدولــة 

القانــوين، وبــأن تنمــى إمكانيــات التظلــم القضــايئ،"

ــة االســتخدام املفــرط للقــوة. وقــد انتهكــت قــوات األمــن  وقــع مصطفــى حمــدان ضحي

حقــه يف الحيــاة وحريــة التجمــع، املحمــي مبوجــب املادتــن 6 و21 مــن العهــد الــدويل الخــاص 

بالحقــوق املدنيــة والسياســية، الــذي انضمــت إليــه البحريــن يف عــام 2006.
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- تاريخ امليالد : 17 8- 1997- 

- الحالة اإلجتاعية : أعزب

- طالب يف مرحلة الثانوية

- تعرض لالعتقال التعسفي مرتني قبل وفاته

- يف 26 / 1 / 2017 قامــت عنــارص أمنيــة ملثمــة مبهاجمــة منطقــة االعتصــام الســلمي بجــوار 

ــة  ــه برصاص ــدان الصابت ــى حم ــرض مصطف ــن تع ــفر ع ــا أس ــم، م ــى قاس ــيخ عي ــزل الش من

ــن  ــاً م ــا خوف ــاعات تقريب ــارب 6 أو 7 س ــدة تق ــه مل ــوا عاج ــاء رفض ــه، إال أّن األطب يف رأس

املســائلة األمنيــة وتداعياتهــا؛ حيــث بــدأت الجهــات األمنيــة بالتحقيــق؛ بعــد ذلــك نقــل إىل 

غرفــة العنايــة الخاصــة ملــدة شــهرين قبــل أن يفــارق الحيــاة، فضــا عــن أّن الســلطات األمنيــة 

ــا مل تكشــف عــن نتائــج التحقيــق حتــى اليــوم. أعلنــت عــن تحقيــق إاّل أنّه

- محل الدفن: كرباباد

اإلسم : مصطفى أحمد حسن حمدان 

السرة الذاتية ملصطفى حمدان
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لقــد ُحــرم النشــطاء واملدافعــون عــن حقــوق اإلنســان الذيــن تحدثــوا عــن قضيــة الشــيخ 

ــة التــي تشــكك كثــراً يف  عيــى قاســم مــن حقوقهــم مــن قبــل الحكومــة وأدواتهــا اإلعامي

والئهــم.

ــد  ــك حم ــي أنشــأها املل ــق، الت ــي الحقائ ــتقلة لتق ــة املس ــة البحريني ــت اللجن ــد وثّق لق

للتحقيــق يف انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف عــام 2011، بــأن إيــران مل تكــن متورطــة أبــداً يف 

انتفاضــة البحريــن. ومــع ذلــك، فــإنَّ وســائل اإلعــام التــي تدعمهــا ومتولهــا الحكومــة تكــرّس 

ــران، يف انتهــاك  اإلنقســام الطائفــي، وتصــف الشــيخ عيــى قاســم وأتباعــه بأنهــم شــيعة إي

واضــح لاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري.

ويــأيت هــذا املســتوى مــن االتهامــات وســط جهــد مســتمر إلســكات املدافعــن عــن حقــوق 

اإلنســان مــن خــال تدابــر تقييديــة، ووســط عاصفــة رشســة مــن التحريــض عــى الكراهيــة. 

ــة بعــد اإلعــان عــن تدهــور صحــة الشــيخ  ــادة تحــرض عــى الكراهي ــم رصــد 56 م ــا ت ك

عيــى قاســم.

وتشــكل هــذه التدابــر انتهــاكاً للــادة 19 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

والسياســية، التــي وقعــت عليهــا البحريــن منــذ عــام 2006. كــا أنهــا تتعــارض مــع التزاماتهــا 

بحايــة الناشــطن واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان، املســتمدة مــن التزامهــا بحايــة جميــع 

حقــوق اإلنســان مبوجــب املــادة 2 مــن العهــد املذكــور آنفــاً.

ــامل  ــه يف الع ــن التوجي ــد م ــة إىل مزي ــاك حاج ــى أن "هن ــاط ع ــل الرب ــة عم ــص خط وتن

ــة". ــى الكراهي ــض ع ــر التحري ــل حظ ــر مقاب ــة التعب ــاس حري ــد قي ــي عن الحقيق

اإلعالم والتحريض على الكراهية الطائفية
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بعــد اســقاط الجنســية ضــد الشــيخ عيــى قاســم يف 19 يونيــو 2016 تــم اســتدعاء أكــر 

ــم  ــبب رفضه ــجن بس ــكام بالس ــم بأح ــدد  منه ــى ع ــم ع ــيعي وحك ــن ش ــامل دي ــن 80 ع م

ــر والتجمــع الســلمي  ــة التعب ــم يف حري ــاكات بحــق الشــيخ قاســم ومارســتهم لحقه لانته

ــة . ــة والدولي ــة املحلي ــة للمنظــات الحقوقي ــر املوثق ــاء يف التقاري ــك حســبا ج وذل

ــراءات  ــار اإلج ــات يف إط ــن بوالي ــن الخاص ــن املقرري ــة م ــدر خمس ــدد أص ــذا الص ويف ه

الخاصــة لألمــم املتحــدة يف آب / أغســطس 2016 بيانــاً مشــركاً يحثــون فيــه البحريــن عــى 

ــات االعتقــال التعســفي أو االســتدعاء، واإلفــراج  ــاد الشــيعة" و "وقــف عملي "إنهــاء اضطه

ــم". ــن بســبب مارســتهم حقوقه ــع املحتجزي عــن جمي

ومــع هــذه االجــراءات التعســفية فقــد انتهكــت البحريــن املعايــر الدوليــة املتعلقــة بحريــة الديــن 

واملعتقــدات والتــي تحميهــا :

املادة 18 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان «

املادة 18 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية «

اإلعــالن بشــأن القضــاء عــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز القامئــني عــى أســاس  «

الديــن أو املعتقــد.

الحكم على علماء الدين الشيعة
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منــذ أيــار / مايــو 2016 إىل اآلن، منعــت الســلطات صــالة الجمعــة يف جامــع اإلمــام 

ــرب الجامــع مــن  ــني الشــيخ عيــى قاســم ويعت ــؤم املصل ــي كان ي ــدراز، والت الصــادق بال

ــني وأمئــة الجمعــة  ــع املصل ــالد بحيــث قامــت الســلطات مبن أكــرب جوامــع الشــيعة يف الب

والجاعــة بالوصــول اىل املنطقــة وإقامــة الصــالة.

الدينيــة دون تدخــل الحكومــة هــي أحــد حقــوق  الشــعائر  إنَّ حريــة مارســة 

اإلنســان األساســية. وهــي حــق مــدين أيضــاً، محمــي أساســاً بواســطة الدســتور البحرينــي 

واملعاهــدات الدوليــة التــي صدقــت عليهــا البحريــن. وبالتــايل، ال ميكــن للحكومــة منــع 

ــة. ــة معين ــادة بطريق ــن العب أي مواطــن م

ان هــذا الحــق مينــح املواطنــني الحريــة يف مارســة شــعائرهم ومعتقداتهــم، ومينــع الحكومــة مــن 

التدخــل يف كيفيــة مارســته.

 

تعليق صالة الجمعة
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ــو 2017( أن  ــار / ماي ــد )21 أي ــوم األح ــاح ي ــب صب ــد ترام ــي دونال ــس االمري ــال الرئي ق

العاقــات بــن الواليــات املتحــدة والبحريــن ستتحســن. جــاء هــذا املوقــف خــال لقائــه مــع 

ــة الســعودية. ــه للمملكــة العربي ــن عيــى آل خليفــة خــال زيارت ــك البحريــن حمــد ب مل

ورحــب رئيــس الــوزراء البحرينــي خليفــة بــن ســلان آل خليفــة بالتغيــرات اإليجابيــة يف 

سياســات الواليــات املتحــدة تجــاه املنطقــة وبلدانهــا وفهــم اإلدارة األمريكيــة برئاســة الرئيــس 

دونالــد ترامــب للوضــع هنــاك. وقــال أن "الجميــع يتطلــع وينظــر إىل نتائــج زيــارة الرئيــس 

األمــريك إىل اململكــة العربيــة الســعودية بإيجابيــة عــى العاملــني العــريب واإلســالمي".

وقالــت قنــاة فرانــس 24 يف مقــال عــى موقعهــا إن "الرّئيــس ترامــب متهــم بإعطــاء الّضــوء 

األخــر مللــك البحريــن، الــذي التقى بــه يف الّريــاض، لتصعيــد القمع ضــد مواطنيه الّشــيعة". 

واعتــرب مراقبــون وناشــطون وحقوقيــون أن حكومــة البحريــن داهمــت االعتصــام الســلمي 

يف الــدراز وحــارصت منــزل الشــيخ عيــى قاســم بعــد تلقــي تأييــد ســعودي وأمريــي.

تغير السياسات األمريكية
وتدهور الوضع الحقوقي بالبحرين
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قالــت وزارة الخارجيــة االمريكيــة للكونجــرس إنهــا تؤيــد بيــع 19 طائــرة مقاتلــة مــن طــراز 

لوكهيــد مارتــن مــن طــراز اف 16 اىل البحريــن دون الــروط املســبقة حــول تحســن حقــوق 

ــاً  ــي املنتخــب حديث ــس األمري ــد تجاهــل الرئي ــا. فق ــا إدارة أوبام ــت به ــي طالب االنســان الت

دونالــد ترامــب مطالــب الشــعب البحرينــي باإلصاحــات وحايــة حقــوق اإلنســان األساســية 

يف محاولــة لبيــع طائــرات اف 16 للبحريــن.

وقــال موقــع بلومــربغ: "إن طلــب الدعــم لبيــع ما يصــل اىل 2.7 مليــار دوالر مــن الطائرات 

ال يشــمل حزمــة لتطويــر الطــراز القديــم مــن طائــرات اف - 16، الــذي قــال مســؤولون يف 

ــذه  ــات أن ه ــن املفارق ــارات دوالر"، وم ــرتاح اىل 4 ملي ــل االق ــد يوص ــه ق ــايض أن ــام امل الع

الصفقــة تتــم وســط األزمــة االقتصاديــة الحرجــة يف البــاد.

ــذي  ــة إن االجــراء ال وقــال موقــع ديفنــس وان املتخصــص يف الشــؤون العســكرية االمركي

اتخذتــه إدارة ترامــب واملتمثــل يف إزالــة رشوط حقــوق االنســان مــن صفقــة بيــع طائــرات اف 

16- اىل البحريــن بقيمــة مليــارات الــدوالرات، مــن املحتمــل أن يكــون لــه انعكاســات خطــرة 

عــى املصالــح االمركيــة يف الــرق االوســط.

وانتقدت املنظات الحقوقية الرئيس األمريي دونالد ترامب بســبب بيع األســلحة إىل باده 

واململكــة العربيــة الســعودية، مســتدلن عــى ذلــك بتدهــور حالة حقــوق االنســان يف البلدين.

باإلضافــة إىل ذلــك، أرســلت مجموعــة مــن املنظــات الدوليــة غــر الحكوميــة رســائل إىل 

ــم  ــامي لألم ــوض الس ــاد األورويب واملف ــدة واالتح ــة املتح ــدة واململك ــات املتح ــاء الوالي رؤس

املتحــدة لحقــوق اإلنســان، وطلبــوا مــن املســؤولن أن يدعــووا الحكومــة البحرينيــة علنــاً إىل 

إســقاط التهــم املوجهــة إىل الشــيخ عيــى قاســم وإعــادة جنســيته.

بيع األسلحة
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وبعثــت عــدة منظــات غــر حكوميــة مقرهــا الواليــات املتحــدة برســالة إىل امللــك حمــد 

ــة إىل الشــيخ  ــم املوجه ــع الته ــى إســقاط جمي ــة ع ــت الحكوم ــة، وحث ــى آل خليف ــن عي ب

عيــى قاســم وإعــادة جنســيته.

وأكــدت جمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية يف بيــان لهــا أن الحكومــة تقــود البحريــن إىل 

أزمــة جديــدة هــي األكــرب واألوســع.

ودعــا ناشــطون عــى وســائل التواصــل اإلجتاعــي إىل احتجاجــات واســعة عشــية جلســة 

الحكــم عــى الشــيخ عيــى قاســم.



الجزء الخامس

الذروة
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بعــد تطمينــات الرئيــس ترامــب، شــهدت البحريــن العمليــة األمنيــة األكــر دمويــة منــذ 

ــت  ــد أن أعلن ــو 2017، بع ــاح 23 ماي ــدراز يف صب ــلمين يف ال ــن الس ــى املتظاهري ــنوات ع س

وزارة الداخليــة البحرينيــة عــن عمليــة أمنيــة يف الــدراز "بهــدف حفــظ األمــن والنظــام العــام 

وإزالــة املخالفــات القانونيــة التــي كانــت عائقــاً أمــام حركــة املواطنــني"، وأســفرت العمليــة 

األمنيــة التــي اســتهدفت منــزل الشــيخ عيــى قاســم إىل مقتــل خمســة مــن املعتصمــن وهــم 

) محمــد كاظــم زيــن الديــن وأحمــد العصفــور ومحمــد حمــدان و مصطفــى حمــدان ومحمــد 

ــة أكــر مــن 100 شــخص وإلقــاء القبــض عــى 286 شــخصاً مــن األهــايل يف  الســاري( وإصاب

هجــوم أطلــق فيــه رجــال األمــن القنابــل الصوتيــة ورصــاص الشــوزن ومســيات الدمــوع عــى 

املعتصمــن أثنــاء العمليــة.

ــة  ــن التابع ــوات األم ــر ق ــورا تظه ــي ص ــل اإلجتاع ــائل التواص ــى وس ــطون ع ــر ناش ون

لــوزارة الداخليــة أثنــاء اقتحــام قريــة الــدراز املحــارصة مســتخدمن عــرات املركبــات وعــدد 

ــدراز. ــوا نتيجــة اقتحــام ال ــن اعتقل ــن الذي ــون بعــض املحتجزي مــن املدرعــات، ويرافق

وأظهــرت الصــور التــي تــم تداولهــا نــر قــوات األمــن البحرينيــة عــى ســطح منــزل الشــيخ 

عيــى قاســم، وفــرض حصــار أمنــي يف محيــط منزلــه وفــرض االقامــة الجربيــة عليــه.

وأكــد ســكان الــدراز أنهــم واجهــوا صعوبــات كبــرة يف إجــراء املكاملــات الهاتفيــة العاديــة، 

وأن خدمــات اإلنرنــت يف املنطقــة قــد قطعــت.

اقتحام الدراز
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ــة  ــة أمني ــان إن مــا حــدث يف موقــع االعتصــام الســلمي ليــس عملي وقــد أكــد شــهود عي

بــل اقتحــام مســلح. حيــث شــن العــرات مــن رجــال األمــن باملركبــات املدرعــة واألســلحة 

ــا ضــد املعتصمــن الســلمين . ــة هجوم املختلف

حتــى اآلن، يخضــع منــزل الشــيخ عيــى قاســم للحصــار األمنــي املفــروض واإلقامــة الجربيــة 

ــغ إزاء  ــة لذلــك-، ويشــعر البحرينيــون بقلــق بال ــكار الســلطات األمني غــر املعلنــة –رغــم ان

نفــي الشــيخ قاســم خــارج البحريــن، كإجــراء محتمــل ميكــن أن تتخــذه الســلطات البحرينيــة 

يف أي وقــت. فقــد تركــه الحكــم عديــم الجنســية ويواجــه خطــر الرحيــل القــري.

ــق  ــي تعي ــم الت ــه قاس ــة الل ــزل آي ــوار من ــددة بج ــة املش ــراءات األمني ــتمرار اإلج ــع اس م

ــن  ــه الراغب ــراد أرست ــة أف ــك مضايق ــن وكذل ــه الخاصي ــل أطبائ ــن قب ــه م ــة ل ــة الصحي املتابع

ــددة. ــراءات مش ــم الج ــة واخضاعه ــرات مطول ــم لف ــرب توقيفه ــه ع بزيارت

يف 26 / 11 / 2017 تعــرض الشــيخ عيــى أحمــد قاســم إىل انتكاســة صحيــة مفاجئــة؛ علــا 

ــه يف الليلــة الســابقة النتكاســة صحتــه كان هنالــك اطــالق كثيــف وبشــكل غــر قانــوين  بأنّ

للغــازات املســيلة للدمــوع بجــوار منزلــه، كــا أنـّـه ونتيجــة لفــرض الســلطات األمنيــة )بــدون 

حكــم قضــايئ أو إداري( لإلقامــة الجربيــة عــى الشــيخ عيــى قاســم، فإنـّـه ال يســمح بدخــول 

أحــد عــى منزلــه مــن األطبــاء أو مــن أقاربــه وهــي تنتهــك حقــه يف تلقــي العــالج الــالزم 

ــوا مــن  ــه الصحيــة مل يتمكن ــه املتابعــني لحالت ــه، فضــال عــن أّن أطبائ واملناســب وفــق إرادت

زيارتــه منــذ 21 يونيــو2016، وقــد تعــرض للتضييــق يف أخــذ أدويتــه بدايــة فــرض اإلقامــة 

الجربيــة بتاريــخ 23 مايــو 2017، كــا أنـّـه منــذ اســقاط جنســيته يف 20 يونيــو 2016 مل تجــر 

لــه فحوصــات طبيــة هــو بحاجــة إليهــا ويعتمــد عــى الــدواء القديــم الــذي يتوفــر بصعوبــة 

مصير الشيخ قاسم المجهول
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ــه األدويــة عنــد  ــام الحصــار األمنــي عــى منطقــة الــدراز، وقــد كانــت تنقــل ل يف بدايــة أي

دخــول أبنــاءه وزوجتــه بشــكل مخفــي.

إّن األمــراض األخــرى التــي يعــاين منهــا الشــيخ عيــى قاســم طــوال فــرتة الحصــار األمنــي 

هــي كالتــايل: أمــراض القلــب، الضغــط، الســكري، وفتــق يف أســفل البطــن كان صغــرا واتســع 

ــة  ــة جراحي ــاخ وبحاجــة الجــراء عملي ــاب شــديد وانتف ــة الته ــف وهــو يف حال بشــكل مخي

ــة  ــه ســبق وأن أجــرى عملي ــا أنّ ــن العــالج، ك ــه م ــة متنع ــة الجربي مســتعجلة إال أّن اإلقام

ــر يف  ــب بك ــر 2010، وأصي ــن يف أكتوب ــكري بالبحري ــفى العس ــب مبستش ــطرة يف القل قس

ــة  ــة وهــو بحاجــة إىل متابعــة طبي ــه الحرك ــك تصعــب علي الحــوض يف ديســمرب 2014؛ لذل

مســتدامة فيــا يتعلــق بوضعــه الصحــي.

ذكــر شــهود عيــان بــأن الشــاب محمــد كاظــم زيــن الديــن )39 عامــاً( هــو أول ضحايــا 

ــوات  ــل الق ــن قب ــده م ــة يف جس ــات ناري ــدة طلق ــب بع ــي أصي ــط بيئ ــو ناش ــوم، وه الهج

األمنيــة وقــد ســعى عــدد مــن املعتصمــني إىل انقــاذ حياتــه ولكنهــم منعــوا مــن قبــل القــوات 

املهاجمــة مــا أدى إىل وفاتــه.

هــذا وقــد أعلنــت وزارة الداخليــة يف وقــت الحــق عــن أســاء أربعــة مــن ضحايــا قتلــوا 

أثنــاء الهجــوم، وهــم محمــد كاظــم زيــن الديــن وأحمــد العصفــور ومحمــد حمــدان )شــقيق 

مصطفــى حمــدان( ومحمــد الســاري.

ــه  ــن عن ــذي أعل ــة الخامــس ال ــة الضحي ــزال تبحــث عــن هوي ــا ال ت ــوزارة أنه وأضافــت ال

ــه محمــد العكــري. ــاً أن الحق

القتل خارج إطار القانون
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- تاريخ امليالد : 1995/9/21

- الحالة اإلجتاعيه : أعزب 

- املهنه: هو طالب جامعي

- اهتامات: قراءة الكتب وكتابة الشعر والخواطر

- اعتقل سابقاً تعسفيا ثالث مّرات ألسباب سياسية

ــلمي يف  ــع الس ــه بالتجم ــف تعلق ــي تكش ــة، الت ــر األدبي ــن الخواط ــر م ــب الكث - كان يكت

منطقــة الــدراز، وتأثــره بشــخصية الشــيخ عيــى قاســم، وتعبــره عــن التضامــن ضــد اســقاط 

الجنســية عنــه

ــه وبشــكل مخالــف لأعــراف  ــم وموافقــة ذوي - محــل الدفــن : املاحــوز – دفــن بــدون عل

ــي ــون الوطن ــة والقان املحلي

السيرة الذاتية للضحايا

اإلسم : محمد أحمد حمدان 
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- تاريخ امليالد: 7 أكتوبر 1999م 

- الحالة اإلجتاعية: أعزب

- املهنة: طالب يف الصف الثالث ثانوي

ــة  ــكار اإلبداعي ــق األف ــرة ويعش ــب الك ــا، لع ــراءة، التكنولوجي ــا للق ــه: كان محب - اهتامات

وألعــاب التحــدي واملغامــرة، العمــل التطوعــي، باإلضافــة إىل أنـّـه صاحــب شــخصية قياديــة. 

ــه وبشــكل مخالــف لأعــراف  ــم وموافقــة ذوي ــدون عل - محــل الدفــن : املحــرق – دفــن ب

ــي ــون الوطن ــة والقان املحلي

اإلسم : محمد عبدالكريم حسن العكري
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- تاريخ امليالد 21 ديسمرب 1983

- متزوج وله من األوالد خمسة، أصغرهم طفلته التي ولدت بعد وفاته ب ٥٠ يوما.

- مواليد قرية الشاخورة 

- درس علوم الحاسوب يف الهند وحصل منها عى شهادة البكالوريوس

- كان أحــد رواد العمــل الخــري يف قريــة أبوصيبــع والــدراز، حيــث كان منخرطــا يف التعليــم 

الدينــي إمــا طالبــا أو معلــاً، كــا كان مشــاركا يف فــرق اإلنشــاد الدينــي.

ــه وبشــكل مخالــف لأعــراف  ــم وموافقــة ذوي - محــل الدفــن : املاحــوز – دفــن بــدون عل

ــي ــون الوطن ــة والقان املحلي

اإلسم : أحمد جميل أحمد محمد العصفور، ويكنى بأبي مجتبى
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اإلسم : محمد علي ابراهيم أحمد الساري

- تاريخ امليالد 5 أبريل 1989

- العمر 28 سنة

- متزوج وله من األبناء اثنني

- حاصل عى درجة الدبلوم يف الهندسة الكهربائية

- أصيــب اصابــة خطــرة بالرصــاص الحــي وكانــت تبعــد الرصاصــة عــن قلبــه مبســافة 1 ســم 

أثنــاء مشــاركته يف محاولــة التجمــع الســلمي بــدوار اللؤلــؤة مــع املواطــن عبدالرضــا بوحميــد 

الــذي قتلتــه قــوات األمــن بتاريخ 18 فربايــر 2011، إال أّن الســاري نجى بأعجوبــة من اصابته.

ــل الجيــش يف مستشــفى الســلانية  ــق املعتصمــني مــن قب - ســجن ملــدة عامــني بعــد تفري

ــه  ــة النظــام ل ــق تهمــة كراهي ــه الخطــرة وتلفي ــم أخــذه اىل الســجن بالرغــم مــن اصابت وت

ــداء عــى رجــال األمــن. واإلعت

- أفرج عنه يف 7 أبريل عام 2013 

- مؤسس حساب مواليد البحرين و الرشقية يف االنستغرام.

ــه وبشــكل مخالــف لأعــراف  ــم وموافقــة ذوي ــدون عل - محــل الدفــن : املحــرق – دفــن ب

ــي ــون الوطن ــة والقان املحلي
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اإلسم : محمد كاظم محسن زين الدين

- ولد يف الدراز يف 6 مارس 1973م

- متزوج وله ثالثة أوالد

ــن املــال  ــة فجــده هــو الخطيــب الحســيني والشــاعر املــال عــي ب - ينتمــي إىل أرسة معروف

ــن ــي يف البحري ــرب الدين ــن أحــد رواد املن ــن الدي ــارص زي ن

- حاصــل عــى درجــة البكالوريــوس يف علــوم الحاســوب ويعمــل مهندســا ومربمجا للحاســوب 

والشــبكات اإللكرتونيــة يف احــدى املؤسســات املرصفيــة يف البحرين

- ســاهم يف عــدة مشــاريع علميــة وتطويريــة وبعــث مــن قبــل الرشكــة التــي يعمــل فيهــا إىل 

العديــد مــن الــدول بينهــا الكويــت وثــرويب وعــان وليبيــا والعــراق

- لــه عــدة أنشــطة اجتاعيــة وخريــة وانتخــب رئيســا لجمعيــة أصدقــاء البيئــة منــذ العــام 

2000م وقــدم العديــد مــن املحــارضات البيئيــة عــى املســتوى املحــي والخارجــي

- عضو مؤسس يف مرشوع مركز الرسول األعظم الثقايف التابع ملأتم آل شهاب يف الدراز

- من هواياته املطالعة والقراءة يف كافة الحقول العلمية وكان هاويا للتصوير الفوتغرايف

- متيز بتواضعه ودماثة خلقه وسط أرسته ومجتمعه وابتسامته الدامئة عى محياه

ــه وبشــكل مخالــف لأعــراف  ــم وموافقــة ذوي ــدون عل - محــل الدفــن : املحــرق – دفــن ب

ــي ــون الوطن ــة والقان املحلي
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إنَّ الهجــوم ومــا تــاله مــن آثــار، والــذي رافقــه املزيــد مــن 
االعتقــاالت والهجــات عــى املعتصمــني، هــو قمــع عنيــف ودمــوي 
خــارج إطــار القانــون وتعــدي صــارخ عــى حــق الحيــاة والحقــوق 
األساســية لإلنســان الواجبــة يف البــالد. ولأســف، إن مارســة حــق يف 

ــاً لحســابات الحكومــة. ــط بعمــل إجرامــي وفق ــن يرتب البحري
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دأبــت الســلطة يف البحريــن يف تربيــر انتهاكاتــه املمنهجــة بإدعــاءات غــر صادقــة ومجافيــة 

للحقيقــة والواقــع. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن القوانــن واملحاكــم يتــم يف الواقــع توظيفها بشــكل 

كبــر للحفــاظ عــى هــذه السياســة، وقــد اتهمــت الســلطات البحرينية الشــيخ قاســم بتشــجيع 

"الطائفيــة والعنــف". إال أن ســلمية االحتجــاج ال تحتــاج إىل أدلــة لدحــض هــذه االدعــاءات.

أوالً، كان ومــا زال املتظاهــرون الذيــن يتبعــون بحــزم تعليــات زعيمهــم ملتزمــون متامــاً 

بقواعــده الدينيــة. ومــن الناحيــة الدينية، حرّم الشــيخ عيى قاســم أي عمل مــن أعال العنف.

وثانيــاً، أكــد كبــار املســؤولن ومنظات حقوق اإلنســان يف مختلــف البيانــات والدعوات عى 

ســلمية املتظاهريــن. عــى ســبيل املثــال، تشــر منظمــة العفــو الدوليــة إىل ســلمية املتظاهرين 

ــدأ كمظاهــرة ســلمية". ــا ب ــا إىل أن الرشطــة هاجمــت م ــة: "تشــر معلوماتن ــدراز قائل يف ال

ــن  ــن ب ــوا م ــروا مــن ســجن جــو كان ــن ف ــن الذي ــة أن الهارب ــا ادعــت وزارة الداخلي بين

286 شــخصاً اعتقلــوا أثنــاء املظاهــرة، وزعمــت أن "العديــد مــن الخارجــن عــن القانــون كانــوا 

يحملــون قنابــل يدويــة وســكاكن".

وقــال النائــب البحرينــي عبــد اللــه بــن حويــل يف بيــان إن "العمليــة االمنيــة اظهــرت عــزم 

الحكومــة عــى مواجهــة تهديــد أمني مدعوم مــن إيران". وأضــاف ان "بعض املناطــق يف قرية 

الــدراز تحولــت ملــأوى خصــب يحتضــن اإلرهابيــني واملخربــني والهاربــني مــن أيــدي العدالــة."

ادعاءات غير صادقة
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فيــا يــي نضع شــهادتني لشــاهدا عيــان أجرى فريــق رصد "مركــز البحرين لحقوق اإلنســان" 

مقابلــة معهــا، مــن بــني آخريــن معظمهم من ســكان الدراز. وألســباب أمنيــة، ال يذكــر التقرير 

أســائهم ومعلومــات شــخصية أخــرى عنهم، خوفــاً من اســتهدافهم من قبل الســلطات األمنية.

واســتناداً إىل شــهادات شــهود العيــان وغرهــا مــن املعلومــات التــي وثقهــا فريــق الرصــد، 

نســتنتج أن الشــهادات متوافقــة مــع بعضهــا البعــض وشــبيهة جــداً بالشــهادات الحيــة التــي 

وثقتهــا منظــات بحرينيــة حقوقيــة مســتقلة.

وبالتــايل، فــإن هــذا يكشــف أن الخيــار األمنــي، والتعــدي عــى الحريــات العامــة، وسياســة 

التعذيــب هــي خطــة منهجيــة تنفذهــا الحكومــة.

ــار  ــو / أي قــال الشــاهد إن قــوات األمــن داهمــت االعتصــام مــن عــدة اتجاهــات يف )23 ماي

2017( الســاعة 9:20 صباحــا. ثــم اقرتبــت مجموعــة مدججة بالســالح، يف الســاعة 9:40 صباحا، 

وبــدأت بإطــالق الغــاز املســيل للدمــوع ورصــاص الشــوزن دون متييــز وعــى مســافة قريبــة.

وتابــع بالقــول أن قــوات األمــن الحقــت املتظاهريــن؛ فدخــل إىل منــزل مجــاور لالختبــاء. وكان 

ــان برصــاص الشــوزن. وتســلق  ــان مصاب ــزل، مــن بينهــم اثن ــاك عــرشة متظاهريــن يف املن هن

رجــال أمــن بلبــاس مــدين، بينهــم رجــالن يحمــالن مسدســات، مــن املنــزل املجــاور، واقتحمــوا 

بعيونهم

إفادة الشاهد األول
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املنــزل واحتجزوهــم يف الســاعة 3:40 مســاًء.

ويضيــف الشــاهد أن أحــد املالحقــني تعــرض للــرب املــربح، ملجــرد أنــه أخــرب قــوات األمــن 

بأنــه مــن ســرتة. وبعــد ربــع ســاعة، أخذتــه قــوات األمــن مــع بقيــة املحتجزيــن مــن املنــزل إىل 

مــكان ســكن الشــيخ عيــى قاســم، حيــث تــم االعتصــام.

ويقــول املتحــدث إن ضابــط أمــن أمرهــم بــأن يقفــوا ويديــروا وجوههــم باتجــاه الحائــط، وأن 

يقولــوا شــعارات اســتفزازية ومهينــة بصــوت عــال ملــدة ســاعة كاملــة، وكل محتجــز مل يكــرر 

هــذه الشــعارات تعــرض للــرب املــربح.

ــن  ــال األم ــام رج ــزي". وق ــو املرك ــجن ج ــالً إىل "س ــع 45 معتق ــل م ــه نُق ــالً إن ــف قائ ويضي

بتقييدهــم والضغــط عــى معاصمهــم بطريقــة مؤملة، وعصبــوا أعينهــم، واقتادوهــم إىل الطابق 

الثــاين مــن الســجن.

ويــروي الشــاهد رحلــة التعذيــب، التــي رافقتهــا الصفعــات واللكــات عــى الوجــه والبطــن 

والظهــر. فقــد تركهــم رجــال األمــن يقفــون مقابــل الحائــط لفــرتة طويلــة، دون توفــر املــاء أو 

الطعــام، ومنعوهــم مــن دخــول الحــام. ثــم وضعــوا كل 12 محتجــزاً يف زنزانــة.

ويف يوم الجمعة )26 مايو / أيار 2017(، نُقل املحتجزون إىل مبنى مديرية التحقيقات الجنائية، 

وتــم اســتجوابهم حــول وجودهــم يف االعتصام. وقام رجــال األمن بتصوير املعتقلني يف مالبســهم 

الداخليــة، وأجــربوا بعضهــم عــى خلــع مالبســهم وتــم تصويرهــم عــراة، كــا يدعــي الشــاهد.

ويقــول إنــه بعــد منعهــم مــن إجــراء أي اتصــال بأرسهــم أو مبحام، ســمح لهــم بإجــراء مكاملات 

قصــرة مــع أرسهــم وإبالغهــم بوجودهم يف مبنــى التحقيقــات الجنائية.

ويضيــف الشــاهد أن أحــد املحتجزيــن يف زنزانــة الســجن أخــربه بأنــه رأى قــوات األمــن تطلــق 

ثالثــة رصاصــات حيــة مــن مســافة قريبــة عــى الضحيــة محمــد حمــدان قــرب منــزل الشــيخ 

عيــى قاســم. وتــويف عــى الفــور، وتــم ســحبه مــن املنطقــة.

ويختــم بأنــه أجــرب عــى التوقيــع عــى ســجل مختلــف متامــاً عــا ذكــره أثنــاء التحقيــق. ويشــر 
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ــه شــارك يف  ــو إىل "اإلطاحــة بالنظــام" يف ســرتة، وأن ــه شــارك يف مســرات تدع الســجل إىل أن

أنشــطة تخريبيــة، وكان مــن بــني آخريــن يحملــون فئــوس وســكاكني. وأخــراً، بعــد أن وقــع عى 

تعهــد بالحضــور يف حــال طُلــب منــه ذلــك، أُطلــق رساحــه.

يقــول الشــاهد إنــه يف 23 مايــو / أيــار 2017، داهمــت قــوات األمــن االعتصــام يف قريــة الــدراز، 

وأطلقــت بكثافــة رصــاص الشــوزن وقنابــل الغــاز املســيل للدموع.

ويــروي أنــه شــاهد الضحيــة محمــد كاظــم زيــن الديــن ملقى عــى األرض ويعــاين مــن إصابات 

شــديدة. وطلــب مــن املتظاهريــن تقديــم املســاعدة، فاقتــادوه إىل منزلــه بالقــرب مــن موقــع 

االعتصــام. وأجــرى لــه أحــد املســعفني اإلســعافات األوليــة، ولكــن حالتــه كانــت حرجــة للغايــة، 

وأصبــح بالــكاد يتنفــس. ومل يتمكنــوا مــن نقلــه إىل املستشــفى بســبب الحصــار الــذي تفرضــه 

قــوات األمــن، مــا أدى إىل وفاتــه عــى الفــور.

ويقــول الشــاهد إنــه يف الســاعة 3:00 مســاًء، اقتحــم رجــال األمــن منــزل الضحيــة زيــن الديــن. 

وقامــوا بتفتيــش املنــزل، وكــروا األثــاث، ورسقــوا األمــوال واألغــراض الباهظــة الثمــن. ومتــت 

إهانــة وإســاءة معاملــة املتظاهريــن الذيــن كانــوا يف املنــزل.

ويضيــف الشــاهد إن رجــال األمــن صــادروا هواتــف املتظاهريــن، وصوروهــم وهــم يضعــون 

أيديهــم عــى رؤوســهم. ثــم تم فــرز املتظاهرين حســب منطقتهم، وتــم تعذيبهــم يف غرفة من 

املنــزل. ويقــول الشــاهد إنــه ســمع رصاخ املحتجزين الذيــن تعرضوا للــرب املــربح والتعذيب.

ثــم تــم تقييــد أيديهــم وتعصيــب أعينهــم ونقلهــم إىل املبنــى 15 مــن ســجن جــو املركــزي. وتم 

اســتجواب املحتجزيــن هنــاك حــول االعتصــام وحــول وأنشــطتهم. وبحســب الشــاهد، ســمحت 

قــوات األمــن لهــم باالتصــال بأهلهــم بعــد يومــني مــن االعتقــال يف )25 أيــار / مايــو 2017(.

إفادة الشاهد الثاني
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قــال مفــوض األمــم املتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان زيــد رعــد الحســن يف بيــان "أحــث 

الحكومــة عــى التّحقيــق يف أحــداث 23 مايو/أيــار، خصوًصــا الخســائر يف األرواح، وضــان أن 

تكــون الّنتائــج علنيــة ومحاســبة املســؤولن."

ودعــت منظمــة حقــوق اإلنســان أوالً إدارة ترامــب إىل إدانــة أفعــال قــوات األمــن البحرينية 

التــي قيــل إنهــا هاجمــت متظاهريــن ســلمين يف قريــة الدراز.

ــة:  ــر، قائل ــة التعب ــع لحري ــه قم ــش االقتحــام بأن ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــت منظم ووصف

"مــرة أخــرى، يبــدو أن مهنــديس العنــف املزعــزع لالســتقرار يف البحريــن هــم حكومــة آل 

خليفــة، وتوقيــت هــذه العمليــة – بعــد يومــني مــن اجتــاع امللــك حمــد بالرئيــس ترامــب – 

مــن الصعــب أن يكــون مــن قبيــل املصادفــة."

وقالــت منظمــة العفــو الدوليــة أن العمليــة األمنيــة عــى الــدراز تظهــر "عواقــب اإلفــالت 

مــن العقــاب الــذي تتمتــع بــه قــوات األمــن ]البحرينيــة["، وأضافــت "وتشــر معلوماتنــا 

ــي  ــاً. وتقت ــلمية متام ــرة س ــدأ كمظاه ــا ب ــة م ــورة عنيف ــت بص ــة هاجم إىل أن الرشط

ــا مل  ــة م ــوة املميت ــون الق ــذ القان ــة بتنفي ــات املكلف ــتخدم الجه ــة أاّل تس ــر الدولي املعاي

ــاة أو  ــيك للحي ــد وش ــن تهدي ــخاص م ــة األش ــتخدامها لحاي ــن اس ــّر م ــاك مف ــن هن يك

ــة الخطــرة". ــد باإلصاب تهدي

أدانــت العــرات مــن الشــخصيات العربيــة والدوليــة االضطهــاد الــذي متارســه الحكومــة 

البحرينيــة ضــد املتظاهريــن الســلمين يف الــدراز، معربــن عــن قلقهــم إزاء "العنــف الدمــوي 

للســلطات الحكوميــة".

المواقف الدولية
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ــت  ــي أطلق ــة الت ــال الســلطات البحريني ــن أفع ــة الســعودية ع ــة العربي ودافعــت اململك

النــار عــى اعتصــام ملؤيــدي الشــيخ عيــى قاســم. وقالــت إنهــا تؤيــد مــا ســّمته "اإلجــراءات 

التــي تتخذهــا البحريــن لحفــظ أمنهــا واســتقرارها وســالمتها، مثــل االجــراءات التــي اتخذتهــا 

مؤخــراً األجهــزة األمنيــة البحرينيــة يف قريــة الــدراز بهــدف حفــظ األمــن والنظــام العــام."

وقالــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة إنهــا ترحــب "بالتدابــر التــي اتخذتهــا حكومــة البحرين 

لبســط ســلطة القانون يف الــدراز".

ــة  ــوا خــال االقتحــام األمنــي لقري ــا قتل أعلنــت وزارة الداخليــة عــن أســاء أربعــة ضحاي

الــدراز يــوم الثاثــاء )23 مايــو / أيــار 2017(، مضيفــة أنهــا ال تــزال تبحــث عــن هويــة الضحيــة 

ــدان  ــد حم ــور ومحم ــد العصف ــن وأحم ــن الدي ــم زي ــد كاظ ــم محم ــا ه ــس. الضحاي الخام

ــة  ــق أن الضحي ــت الح ــان يف وق ــم اإلع ــاري. وت ــد الس ــدان( ومحم ــى حم ــقيق مصطف )ش

الخامــس الــذي قتــل هــو محمــد العكــر.

انضــم الشــباب الخمســة إىل نظرهــم الراحــل مصطفــى حمــدان، وأصبحــوا يُعرفــون جميعاً 

"بشــهداء الفــداء"،   وذلــك تعبــرا عــن أنّهــم قتلــو وهــم يعــربون عــن احتجاجهــم ملواقــف 

تتعلــق بحريــة الديــن واملعتقــد وحريــة التعبــر عــن الــرأي.

ــر  ــأن يح ــرت ب ــة أم ــم. إال أن الحكوم ــة له ــوس الائق ــب الطق ــم برتي ــت أرسه وطالب

الجنــازة اثنــن فقــط مــن كل أرسة وإقامــة الجنــازة يف مقــربة مــن اختيارهــم. لكــن العائــات 

رفضــت االلتــزام بهــذه الطلبــات، وشــّكت يف أن أبنائهــا قــد قتلــوا عمــداً. وزعمــت أن قــوات 

األمــن تحــاول التســر عــى جرائــم القتــل التــي ارتكبتهــا. 

الشكوك حول ظروف وفاتهم



58 جريمة خارج التغطية

ــدراز  ــام ال ــاء اقتح ــون أثن ــار القان ــارج اط ــل خ ــن للقت ــا املتعرض ــل الضحاي ــررت عوائ ك

ــة مراســيم  ــن إقام ــى تتمكــن م ــم حت ــث أبنائه ــا للســلطات الرســمية بتســليمها جث مطالبه

ــا. ــي يحددونه ــر الت ــم يف املقاب ــة ودفنه ــم الديني ــاً ملعتقداته ــن وفق الدف

وقالــت هــذه العوائــل إنهــا تلقــت اتصــاالً مــن احــدى مراكــز الرطــة إلرســال عضويــن من 

كل عائلــة مــن الذكــور إىل املركــز ، مــا يكشــف عــن نيــة الســلطة بدفنهــم يف غيــاب حضــور 

عوائلهــم. ولذلــك رفضــوا الذهــاب، مطالبــن بــدالً مــن ذلــك بتســليم الجثــث إلقامــة مراســم 

دفــن الئقــة وفقــا للمعتقــدات الدينيــة والتــي تشــمل تغســيل وتكفــن الجســد تليهــا صــاة 

عــى امليــت ودفنهــم يف مقابــر يحددهــا ذوي الضحايــا.

ــن  ــن املقتول ــن قامــت بدف ــوات األم ــأن ق ــا ب ــد تفاجــئ وانصــدم أهــايل الضحاي هــذا وق

الخمســة يف يــوم الجمعــة )26 مايــو 2017(، يف مقابــر متفرقــة يف البــاد بــدون علمهــم 

مخالفــاً لجميــع األعــراف الدينيــة والدســتورية واإلنســانية لهــذا الصــدد هــذا وقــد خاطــب 

األهــايل الســلطات املعنيــة بخطــاب مســجل عــن رفضهــم التــام لهــذا اإلجــراء كــا اتهمــت 

األرس الســلطات بحرمانهــا مــن توديــع أبنائهــا بعــد أن ُدفنــت الجثــث دون إذن مــن العائــات، 

ــر التــي  ــم دفنهــم يف املقاب ــوا هــذه الســلطات بإعــادة تســليم الجثــث اىل ذويهــم ليت وطالب

ــا .  يحددونه

وبعــد يومــن مــن دفــن جثــث الضحايــا الخمســة الذيــن قتلــوا يف اقتحــام الــدراز، اعرفــت 

وزارة الداخليــة البحرينيــة بدفــن الضحايــا دون تســليم جثثهــم إىل أرسهــم.

مواقف عوائل الضحايا
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قــال املحامــي عبــد اللــه الشــمالوي أن دفــن جثــث أولئــك الذيــن قتلــوا خــالل اقتحــام 

اعتصــام الــدراز يخالــف مــا يــي:

املادة 22 من الدستور، التي تنص عى أن:

"حريــة الضمــر مطلقــة، وتكفــل الدولــة حرمــة ُدور العبــادة، وحريــة القيــام بشــعائر األديان 

واملواكــب واالجتاعــات الدينيــة طبقــا للعــادات املرعيــة يف البلد."

وأشار إىل أن املادة 52 من القانون رقم )3( لسنة 1975 بشأن الصحة العامة تنص عى أنه:

"يتــوىل أقــارب املتــوىف عمــل الرتتيبــات الالزمــة لدفــن جثتــه، ويجــوز للســلطة املنفــذة أن 

تتــوىل ذلــك يف بعــض األحــوال وبصفــة خاصــة يف حالــة وفــاة شــخص نتيجــة إلصابتــه مبــرض 

معــد، وذلــك مــع التقيــد بأحــكام الرشيعــة وإرشاف أقــارب املتــوىف إن وجــدوا."

وأكــد الشــمالوي أيضــاً أن الدفــن هــو انتهــاك صــارخ مليثــاق العمــل الوطنــي والدســتور 

والقانــون.

االنتهاكات المرتكبة



التغطيات التحريضية في اإلعالم الرسمي

27 يوليو 2016 أولى جلسات المحاكمة ضد الشيخ عيسى قاسم

منع
صالة الجمعة

المالحقات القضائية
واالعتقاالت التعسفية

للمعتصمين بالدراز

سقوط 5 ضحايا
للقتل خارج اطار القانون

20 يونيو 2016
 اسقاط جنسية
آية الله الشيخ عيسى قاسم

تقييد حرية التنقل في الدراز

20 يونيو 2016
بدء الحصار األمني على الدراز 

لغاية اليوم

التعطيل والتشويش
على شبكة اإلنترنت

فض االعتصام السلمي بالدراز
بالقوة المفرطة

ووقوع مئات الجرحى والمعتقلين

االنتهاكات
المتصلة بمحاكمة الشيخ عيسى قاسم
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داهمــت قــوات األمــن البحرينيــة املدججــة بالســاح منــزل آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم، 

واعتقلــت املتظاهريــن هنــاك. وأثنــاء العمليــة األمنيــة عى قريــة الــدراز، أعلنــت وزارة الداخلية 

يف بيــان لهــا يف )23 مايــو / أيــار 2017( أن الرطــة ألقــت القبــض عــى 286 بحرينيــاً يف هجــوم 

أطلــق فيــه عنــارص األمــن الغــاز املســيل للدمــوع ورصــاص الشــوزن عــى املتظاهريــن.

وقــال ناشــطون عــى وســائل التواصــل االجتاعي إن الســلطات األمنيــة اعتقلت يــوم األربعاء 

)24 أيــار / مايــو 2017( عضــو األمانــة العامــة يف جمعيــة الوفاق الســيد طاهر املوســوي.

وخفضــت املحكمــة الجنائيــة الكــربى الثالثــة حكــم الدكتــور طــه الــدرازي من ســتة أشــهر إىل 

ثاثــة أشــهر يف الســجن بتهمــة "التجمــع غــر القانوين".

 وتــم احتجــاز د. الــدرازي عــى الفــور ليبــدأ تنفيــذ حكمــه. وتعــود االتهامــات املوجهــة إليــه 

إىل اعتقالــه واســتجوابه ومــن ثــم إطــاق رساحــه يف 14 أغســطس / آب 2016 بعــد مشــاركته 

يف تجمــع ســلمي يف 19 يوليــو / متــوز 2016 يف قريــة الــدراز احتجاجــاً عــى اإلســقاط التعســفي 

لجنســية الشــيخ عيــى قاســم.

وقــد تــم توثيــق عــدة حــاالت مــن اإلفــات مــن العقــاب، وتُجــرى العديــد مــن املحاكــات 

بشــكل غــر عــادل اســتناداً إىل اعرافــات انتزعــت تحــت التعذيــب.

وال يســمح للمحتجزيــن بالوصــول إىل محاميهــم. وهــم يتعرضــون للتعذيــب الشــديد، 

ــة، واملضايقــات الجنســية  ــة، واإلهــال الطبــي، والتشــهر، والصدمــات الكهربائي وســوء املعامل

ــة. ــداءات الطائفي واالعت

حملة االعتقاالت
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تنص املادة 9 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عى أنه،

لــكل فــرد حــق يف الحريــة وىف األمــان عــى شــخصه. وال يجــوز توقيــف أحــد أو . 1

ــا  ــه إال ألســباب ينــص عليه ــه تعســفاً. وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريت اعتقال

القانــون وطبقــاً لإلجــراء املقــرر فيــه.

يتوجــب إبــالغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كا . 2

يتوجــب إبالغــه رسيعــا بأيــة تهمــة توجــه إليه.

ــاً، إىل أحــد القضــاة أو أحــد . 3 ــة، رسيع ــة جزائي ــل بتهم ــوف أو املعتق ــدم املوق يق

املوظفــني املخولــني قانونــاً مبــارشة وظائــف قضائيــة، ويكــون مــن حقــه أن يحاكم 

خــالل مهلــة معقولــة أو أن يفــرج عنــه. وال يجــوز أن يكــون احتجــاز األشــخاص 

ــق  ــز تعلي ــن الجائ ــن م ــة، ولك ــدة العام ــو القاع ــة ه ــرون املحاكم ــن ينتظ الذي

اإلفــراج عنهــم عــى ضانــات لكفالــة حضورهــم املحاكمــة يف أيــة مرحلــة أخــرى 

مــن مراحــل اإلجــراءات القضائيــة، ولكفالــة تنفيــذ الحكــم عنــد االقتضــاء.

لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو االعتقــال حــق الرجــوع إىل محكمــة . 4

لــي تفصــل هــذه املحكمــة دون إبطــاء يف قانونيــة اعتقالــه، وتأمــر باإلفــراج عنــه 

إذا كان االعتقــال غــر قانــوين.

لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غر قانوين حق يف الحصول عى تعويض.. 5

تــم اعتقــال 286 متظاھــراً ســلمياً بشــكل تعســفي ومل یبلغــوا بســبب اعتقالهم وتــم تعذیبهم 

ومل يحصلــوا عــى محاکمــة عادلــة ومتــت إهانتهــم ومل يتــم التعويــض عليهــم. وهــم بالفعــل 

ســجناء رأي، بســبب معتقداتهــم السياســية والدينيــة.
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ــتجدات  ــر املس ــروا آخ ــام، ون ــائل اإلع ــطاء إىل وس ــدث النش ــده، تح ــام وبع ــاء االقتح أثن

باإلضافــة إىل الصــور عــى وســائل التواصــل االجتاعــي التــي تظهــر مــا كان يحــدث عــى األرض. 

وقامــوا بتوثيــق اإلقتحــام الــذي شــنته قــوات األمن التابعــة لــوزارة الداخليــة أثناء مداهمــة قرية 

الــدراز املحــارصة باســتخدام عــرات املركبــات وعــدد مــن املدرعــات، ومرافقــة بعــض املعتقلــن 

الذيــن اعتقلــوا نتيجــة اقتحــام الــدراز.

ولكــن بعــد أيــام تــم اســتدعائهم للتحقيــق. وتعرضــوا للــرب املــربح وأجــربوا عــى تعليــق 

أنشــطتهم واالســتقالة منهــا، وأفيــد أنهــم تعرضــوا لســوء املعاملــة والتهديــد وأجربوا عــى اإلعان 

علنــاً عــن اســتقالتهم مــن أنشــطتهم يف مجــال حقــوق اإلنســان أثنــاء اســتجوابهم من قبــل جهاز 

األمــن الوطنــي البحريني.

يف 23 مايــو / أيــار 2017، اســتدعى جهــاز األمــن الوطنــي الناشــط عــادل املــرزوق يف املحــرق، 

وتــم احتجــازه. وبعــد اإلفــراج عنــه أعلــن اســتقالته وقــال إنه ســيوقف جميــع أنشــطته يف مجال 

ــان. حقوق اإلنس

وأفيد بأنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه وأرغم عى البقاء واقفاً ملدة 18 ساعة.

ويف 27 مايــو / أيــار 2017، اســتدعى جهــاز األمــن الوطنــي الناشــطة إبتســام الصايــغ. وبعــد 

ســبع ســاعات، أطلــق رساحهــا ونقلــت فــوراً إىل املستشــفى يف حالــة نفســية مقلقــة للغايــة، بعد 

ــاء اســتجوابها ســئلت عــن عمــل  ــار عصبــي حــاد. وذكــرت الصايــغ أنهــا أثن أن تعرضــت النهي

الناشــطن داخــل البحريــن وخارجهــا وتعرضــت للتعذيــب الشــديد واالعتــداء الجنــي واإلهانــة 

والتهديــد باالغتصــاب إذا واصلــت عملهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان.

استدعاء النشطاء
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ويف 28 مايــو / أيــار 2017، تعــرض املــدّون حســن الرقــي لإلهانــة أثنــاء اســتجوابه والــرب 

وأمــر بوقــف أنشــطته عــى تويــر. وباإلضافــة إىل ذلــك، تــم اســتجواب الناشــط عبــد الجليــل 

يوســف ملــدة أربــع ســاعات، وتعــرض لإلهانــات والتعذيــب النفــي، وهــدد بأنــه إذا مل يتوقــف 

عــن أنشــطته يف مجــال حقــوق اإلنســان، فســيتعرض وأرستــه لإلســتهداف.

ويحــدث كل هــذا يف البحريــن دون أي اعتبــار آلليــات حقــوق اإلنســان والقوانــن الدولية، وال 

ســيا اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان والحــق يف حريــة الرأي.

"ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو 

ــان. ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العامل ــن اإلع ــادة 5 م ــد امل ــا تؤك ــة،" ك ــة بالكرام الحاط

ــوات  ــا ق ــت به ــي قام ــة الت ــة األمني ــة العملي ــة إلدان ــات الغاضب ــتمرت االحتجاج اس

ــدراز. ــن يف ال ــى املتظاهري ــن ع األم

بــن  اشــتباكات  اندلعــت  كــا  أيــام.  ثاثــة  ملــدة  املــدين  العصيــان  أعلــن  وقــد 

وأغلقــت  البحريــن.  مناطــق يف  عــدة  البحرينيــة يف  الحكومــة  وقــوات  املتظاهريــن 

ــارات،  ــعال اإلط ــون بإش ــباب املحتج ــام الش ــث ق ــرى، حي ــن الق ــد م ــر يف العدي املتاج

مــا أدى إىل إغــاق عــدد مــن الشــوارع.

ــة  ــدراز الخمس ــا ال ــت لضحاي ــة أقيم ــازة رمزي ــرة جن ــن مس ــوات األم ــت ق وداهم

الذيــن قتلتهــم وزارة الداخليــة خــال العمليــة األمنيــة ضــد املتظاهريــن يف الــدراز 

قبــل أن تدفــن جثثهــم بطريقــة رسيــة يــوم الجمعــة.

الغضب الشعبي



الجزء السابع

النتائج والتوصيات
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ــن يف العمــل  ــة البحري ــا فشــلت حكوم ــة، لطامل ــا املزعوم ــن التزاماته عــى الرغــم م

ــى  ــة ع ــر مرشوع ــود غ ــع قي ــالل وض ــن خ ــا، م ــل التزاماته ــن أج ــادف م ــكل ه بش

ــيا الحريــات الدينيــة، مــا يضيــق املجــال أمــام التعبــر  الحريــات العامــة، وال س

الســلمي ويقــوض الحــق يف التجمــع.

نحــن، منظــات حقــوق اإلنســان املوقعــة أدنــاه، نشــعر بقلــق شــديد إزاء تزايــد اســتخدام 

ــن  ــن. وندي ــة يف البحري ــع املعارض ــلمية، وقم ــات الس ــتهداف االحتجاج ــة الس ــوة املفرط الق

بشــدة االقتحــام الــكاريث األخــر للــدراز، فضــاً عــن محاكمــة الشــيخ عيــى قاســم.

وبالتالي، فإننا ندعو حكومة البحرين إلى القيام على الفور بما يلي:

 مســاءلة جميــع املســؤولني عــن قتــل الضحايــا الخمســة خــارج إطــار . 1

القانــون أثنــاء اقتحــام الــدراز.

ــي . 2 ــة املعلقــة الت اعتــاد حــل جــدي ملعالجــة املســائل السياســية والحقوقي

تســبب عــدم االســتقرار يف البلــد.

قانــون . 3 وتعديــل  تعســفي  بشــكل  املســقطة  الجنســيات  جميــع  إعــادة 

املارســات. هــذه  لتقييــد  الجنســية 

إزالــة القيــود املفروضــة عــى الحــق يف التجمــع وغرهــا مــن القوانــني . 4

ــام. ــن االنتق ــوف م ــم دون الخ ــن آرائه ــر ع ــن التعب ــني م ــع املواطن ــي متن الت

النتائج والتوصيات
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ــوق . 5 ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــفاف للعه ــل والش ــذ الكام ــق والتنفي التصدي

ــد  ــة، والتقّي ــات املدني ــوق والحري ــي الحق ــذي يحم ــية، ال ــة والسياس املدني

ــان. ــوق اإلنس ــة لحق ــر الدولي باملعاي

إطــالق رساح و/أو إســقاط جميــع التهــم املوجهــة إىل نشــطاء حقــوق . 6

اإلنســان وأعضــاء منظــات املجتمــع املــدين، الذيــن متــت محاكمتهــم 

وتكويــن  التعبــر  حريــة  يف  الحــق  مارســة  وبســبب  عملهــم  بســبب 

والتجمــع. الجمعيــات 

كمــا ندعــو المجتمــع الدولــي الممثــل بالمنظمــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان 
ــات المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، إلــى  وحلفــاء البحريــن، وال ســيما الوالي

اإلســراع فــي ممارســة دورهــم الفعــال مــن أجــل:

ــق . 7 ــة بح ــة الجربي ــاء اإلقام ــدراز، وإنه ــة ال ــى قري ــي ع ــار األمن ــر الحص ك

ــه قاســم ــة الل آي

فتــح تحقيــق شــفاف ومســتقل تشــارك فيــه منظــات املجتمــع املــدين . 8

ســلميني،  متظاهريــن  خمســة  قتــل  يف  املتورطــني  ملحاســبة  املســتقلة، 

الضحايــا؛ عــن  والتعويــض 

إنهــاء انتهــاك الحريــات العامــة ووضــع حــد النتهــاكات حقــوق اإلنســان يف . 9

قريــة الــدراز؛

إنهــاء االســتخدام املفرط للقوة أثنــاء التعامل مع املتظاهرين الســلميني؛. 10

إيقــاف املالحقــات القضائيــة للمشــاركني يف التجمــع الســلمي مبنطقــة الــدراز.. 11

إيجــاد حــل جــدي ملعالجــة األزمــة الحقوقيــة عــرب تنفيــذ توصيــات اللجنــة . 12

املســتقلة لتقــي الحقائــق والتوصيــات الــواردة يف UPR وفــق جــدول 

ــدة. ــم املتح ــارشاف األم ــي وب زمن



    @SALAM_DHR     salam_dhr      SALAM for Democracy and Human Rights

E:   info@salam-dhr.org  l  T:  +44 7392 20 6877 l www.salam-dhr.org

         gulfidhr         gulfinstitute         Gulf Institute for Democracy & Human Rights - GIDHR

E: info@gidhr.org l T: +61421237922.+61413984959.+61424610661 l www.gidhr.org

معهد الخليج للديموقراطية وحقوق اإلنسان

سالم للديمقراطية وحقوق اإلنسان:

)BFHR( منتدى البحرين لحقوق اإلنسان

مركز البحرين لحقوق االنسان

        @BahrainRights                 Bahrain Center for Human Rights

E:   info@bahrainrights.org   l  T:  +45 5389 3133 l bahrainrights.org

ديسمبر / كانون األول 2017

تصميم :

        @MontadaBahrain           montadahr               montadabahrain  

www.bfhr.org


