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  ابریل الثالثرصد للحالة الحقوقیة خالل األسبوع 

  2013ابریل  22ین االثنإلى  16 الثالثاء من

شارة ألهم اإلحداث  هذا التقریر صادر عن منتدى البحرین لحقوق اإلنسان وهو عبارة عن رصد للحالة الحقوقیة بإیجاز، وإ
  .واألخبار وبعض اإلحصائیات المتعلقة بالرصد الحقوقي خالل سبعة أیام كما هو مبین أعاله

  إحصائيات واملؤشرات: أوالً
  

  العدد  الوصف

  98  ت الرجالاعتقاال

  2  اعتقاالت النساء

  20  اعتقاالت األطفال

  -  حاالت الوفاة

  38  المصابون

  35  المفرج عنھم

  61+   المداھمات

  48  مناطق تعرضت للعقاب الجماعي

  24+   المحاكمات

 

من المناطق التي من الجدول السابق یتبین ارتفاع حصیلة االعتقاالت والمداهمات واستمرار العقاب الجماعي بحق العدید 
هما نفیسة العصفور وریحانة الموسوي  طفل وأمارتان 20معتقل بینهم   120 تعدد االعتقاال تشهد احتجاجات، إذ بلغ
لم یتم  أخرىإصابة فضال عن إصابات  38 قرابة فیما تم رصد ،یوما على ذمة التحقیق 60اللتان تم تجدید حبسهما 

فضالً عن  ستشفیات حیث یخشى المصابون االعتقال عند ذهابهم للعالج،ألسباب عدیدة أهمها عسكرة الم رصدها
 48قرابة وتعرضت  ،منزالً من  61 من أكثرتمت مداهمة قد و استهداف بعض األماكن التي یتم فیها عالج المصابین، 

تم اإلفراج عن  ین مع استمرار محاكمات آخرین، فیمامواطنلحاكمة م 24انعقاد أكثر من  جرىللعقاب الجماعي، و  منطقة
  .معتقل 35

  .تجدر اإلشارة إلى أن هذه األرقام قد ال تكون نهائیة وذلك الحتمال وجود حاالت لم یتم رصدها
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  :أهم املؤشرات
  

  2013ابریل  22االثنین إلى  16 الثالثاءمن 

  

اف المواطنین، حیث سجلت واستهد السلمیة في ضوء الجدول السابق یتبین استمرار استخدام القوة لقمع االحتجاجات
كما سجلت حاالت اختناق كثیرة بسبب االستخدام ، المحرم دولیاً  )الشوزن(السالح الناري  استخدامعدیدة بسبب  إصابات

 الجاري ابریل 22 إلى 19من في الفترة  تعذیب خالل االعتقالحالة لمواطنین تعرضوا لل 32المفرط للغازات فیما تم رصد 
حاالت تعذیب في أیام أخرى، وفي الوقت الذي شهدت فیه أیام األسبوع الثالث من ابریل كلها  فقط، هذا فضًال عن

مسیرة تم  17من ابریل  20و 19مسیرات؛ تم قمع غالبیتها، فعلى سبیل المثال شهدت البحرین في مناطق مختلفة یومي 
 للدموع المسیلة الغازات الحي، واستخدام الرصاص واستخدام  ،)الشوزن(  سالح استخدام: قمعها بالقوة المفرطة عبر

  . والخانقة

  
  بعض األحداث امليدانية : ثانياً

  2013من ابریل  الثالثفیما یلي سرد ألھم اإلحداث خالل األسبوع 

 بمساعدة وذلك مسلحة، مدنیة عناصر قبل من  ) عاماً  17(  حمیدان حسن السید الطالب من بین أهم األحداث هو اعتقال
 الطالب تقیید تم وهناك اإلدارة، لحضور الطالب مشرف إلى باالتصال قام األخیر حیث ،الصناعیة الجابریة ةمدرس مدیر

 .واعتقاله

 خبر انتشار وفور .باألمر أقنعة المشرف إصرار ولكن المدرسة، إلدارة الذهاب في تردد" حمیدان" أن إلى التفاصیل وتشیر

  ابریل 22  ابریل 21  ابریل 20  ابریل 19  ابریل 18  ابریل 17  ابریل16   الوصف
                 استخدام سالح ناري

  -  -         -  -   -   استخدام الرصاص الحي
     -   -   -   -  -   -   استخدام الرصاص المطاطي

                       استخدام الغازات المسیلة للدموع والخانقة
           -   -   التعذیب خالل االعتقال

                 المسیرات
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 توقیف طریقة على واحتجاجاً " حمیدان" مع تضامناً  اإلدارة، مبنى أمام سلمیة احتجاجیة وقفة في الطالب خرج ،االعتقال
  .المدرسة أمام أمني الستنفار" فیسبوك" االجتماعي التواصل موقع على صور وانتشرت المدرسي، الحرم في زمیلهم

  
  الجابریة مدرسة في ضامنیةالت الوقفة                           حمیدان حسن السید :الطالب                    

 الغازات األمن قوات واستخدمت في المدرسة، التضامنیة الوقفة بقمع األمن قوات وعلى خلفیة اعتقال حمیدان قامت
 الطلبة، إلصابة حیة ذخائربوصفها  ذاتها الغاز عبوات استخدام إلى باإلضافة الصوتیة، والقنابل بكثافة للدموع المسیلة

 بین أمنیة ومناوشات مواجهات في تسبب الذي األمر االختناق، حاالت من العدید عن فضالً  ،إصابات 4 سجلت حیث
 تلك من وعرف طالبیة، مسیرات في المدارس بعض خرجت الجابریة، مدرسة قمع نبأ انتشار وفور .األمن وقوات الطلبة

ابریل  16، الواقع في الثالثاء الهجوم على الطلبةالتالي فیدیو ویوضح ال .اإلعدادیة أوال مدرسة ،الثانویة التعاون: المدارس
  .الجاري

https://www.youtube.com/watch?v=per7j1vRNW4&feature=youtube_gdata_player  

 بین المصادمات تجددتفیما ، شهدتها التي األمنیة األحداث عقب الخمیس،و  األربعاء یومي مدرسةبال الدراسة علقتوقد 
  .الدراسة استئناف بعد أبریل، 21الموافق  األحد صباح مدرسةال وطالب األمن قوى

 تواجده نفى المركز أن إال الوسطى، شرطة مركز في ابنه عن لالستفسار ذهب أنه حمیدان والد قال أخرى جهة ومن
الغیاب  إلى إشارةمن وزارة الداخلیة في  إجابةیتلقى أي  لم هلكن عنه، للسؤال الجنائیة التحقیقات مبنى إلى ذهب كما هناك، 

   .األقسام ومشرفي المدرسة مدیر وبمعونة الجابریة، مدرسة في یعتقل الذي  الثاني الطالب"حمیدان" أن یذكر. القسري

السید : خالل األیام السابقة فعلى سبیل المثال تم اعتقال كل منإن ظاهرة اعتقال األطفال من المدارس قد تكررت  كما
 .بي اإلعدادیة للبنیناجهاد، ومحمد حسین، وأحمد عبد األمیر؛ من مدرسة الفار 
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وفق جدول زمني  السیاسیةفي المقابل استمرت التظاهرات واالحتجاجات الشعبیة وخصوصا تلك التي دعت لها الجمعیات 
، مسیرة سترة البحرین في )واحد الفورمال( سباقات إقامة مع تزامناً  2013من ابریل  19إلى  12جمعة امتد في الفترة من ال

  .الصوتیة والقنابل للدموع، المسیلة والغازات) الشوزن( الناریة األسلحة   األمن قوات مااستخدالحاشدة التي انتهت ب

من، وقد اختتمت الجمعیات السیاسیة برنامجها بمسیرة في المقابل انتهت مسیرتي توبلي وكرزكان دون تدخل لقوات األ
في (شارع البدیع التي امتدت من منطقة جنوسان إلى منطقة سار، وهي األكبر حجما من بین المسیرات المشار إلیها 

  )صفحة الغالف صورتان للمسیرة

 الفورمال( سباقات إقامة مع امناً تز ویوضح الجدول التالي إعالن الجمعیات السیاسیة الخاص بالتظاهرات المعلن عنها 
  البحرین في) واحد

  

 قمعاستخدام ال إلى المظاهرات تلك أغلب وتعرضت لیلیة، مظاهرات  منها العدید شهدت فقد المناطق، صعید على أما 
  :  من بین هذه االنتهاكات نشیر لالتي  .متعددة انتهاكات حیث سجلت  ، األمن قوات قبل من والقوة المفرطة

 عدیدة،  اختناقات وحدوث المدرسة، حرم داخل للدموع مسیل عبوة إلقاءإلى  المنامةب الزهراء فاطمة مدرسةعرض ت  .1
في المحیط  أو المدرسة  في واضطرابات احتجاجات توجد لم بأنه علماً  مختنقة،، طفلة یخرج اإلسعاف شوهد حیث

   .الواقعة فیه
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   .للدموع المسیلة بالغازات اإلغراق لىإ القریة -  سترةجزیرة في  اإلصالح مأتمتعرض  .2
 احتجاجات  أي توجد ال بأنه علماً  الحمامات، داخل للدموع مسیل غاز عبوة طلقل المنامةفي  مؤمن مسجدتعرض   .3

   .المنطقة في
 مسیل عبوة رمي جراء لالختناق القدیم البالد من منطقة) عاما 70( القمر صالح السید عالوتعرض المواطن   .4

  .همنزل داخل للدموع، 
 .للدموع مسیل عبوةمنزله ب رمي جراء لالختناق تعرض القدیم البالدمن منطقة  أحمد بن خمیستعرض   .5
وهو مستقل سیارته، وبسبب السرعة اصطدمت السیارة  مطاردة احد المطلوبینقامت قوات األمن بفي منطقة الدراز  .6

 .حسن على بحائط منزل
 

  
  حادث اصطدام السیارة بالمنزل                   أحمد بن خمیس                    القمر لحصا السید عالو                   

  وادیان أقدمت قوات األمن على تكسیر نوافذ محل لبیع الهواتف النقالة  -في جزیرة سترة  .7
 .ن بشكل متعمدفي منطقة كرزكان أطلقت قوات األمن عبوة غاز مسیل للدموع على المرآة األمامیة لسیارة مواط .8
في منطقة إسكان عالي استهدف مسلحون مدنیون تابعون للحكومة في الثالثة فجرا ثالثة منازل بالرصاص الحي  .9

في وقت لم تشهد فیه المنطقة أي احتجاجات، ونجم عن هذا االستهداف أضرار مادیة بینها سیارة ألحد المواطنین 
 .م المنزلالحقا من قبل قوات األمن بعد محاصرتهتم سحبها 

 .قوات األمن بكسر النافذة الخلفیة لسیارة احد المواطنین تفي منطقة السنابس قام  .10
 .أثناء ممارستهم للشعائر الدینیة  الخانقة تبالغازا مباشر الستهداف المالكیة في منطقة للنساء مأتم تعرض  .11

http://www.youtube.com/watch?v=894ibDjsTEk   
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  )السنابس(كسر نافذة سیارة                     في عالي استھداف احد المنازل        استھداف سیارة بعبوة غاز        

  
في منطقة السنابس قامت قوات باعتقال احد المواطنین والعتداء علیه أثناء االعتقال، كما هو واضح في وصلة   .12

 .أدناهالفیدیو 

  
JVe_cyGg-http://www.youtube.com/embed/Ak  

منطقة خالل  48في حق قرابة  الجماعي العقابو  الحصار على العدید من المناطق، األمن قوات مارستفي المقابل 
 المسیلة الغازات ستخدامال عیسى، مدینة باربار، السنابس، ،الدیه: وهي مناطقأسبوع، فعلى سبیل المثال تعرضت أربع 

  .ابریل الجاري 20وذلك یوم السبت الموافق . بكثافة للدموع

  14(، بینما قامت بتعدیب )اثنین من المواطنین(في إصابة   ابریل فقد تسبَّبت قوات األمن  21أما في یوم األحد الموافق 
من بین هذا الحاالت  المنازل،ة بعض مداهمأثناء  وأعض االحتجاجات في بعض المناطق ، وذلك أثناء قمع ب)مواطناً 

   :نشیر لآلتي

  .)الشوزن(إصابة شخصین من منطقة المصلى األول مصاب في الید، والثاني في الفخد، وذلك بسالح ناري  -
  .ألمنافي المالكیة تعرض مواطن للضرب المبرح واإلهانة أثناء االعتقال من قبل قوات  -
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http://www.youtube.com/watch?v=QBPMR0Q5LXg&feature=youtube_gdata_player  

  .أبناء قریتهكما تعرض مواطن من المالكیة للضرب المبرح واإلهانة أثناء محاولته منع قوات لنظام من اعتقال أحد  -

http://www.youtube.com/watch?v=QBPMR0Q5LXg&feature=youtube_gdata_player  

أي  تكن هناك عامًا من منطقة أبوصیبع تعرض للصفع على الوجه واإلهانة، علمًا بأنه لم 12أحمد صالح أحمد  -
 . احتجاجات في المنطقة

http://www.youtube.com/watch?v=3ASTzaguO1A&feature=youtu.be  

  .من قبل قوات األمنأطفال من منطقة السنابس للضرب والتعذیب  أربعةتعرض  -
عباس ین حیدر القیسي، و السید علي جلیل من مدینة المحرق، وصادق جعفر العصفور، و حس: فیما تعرض كل من -

سفالة؛ للضرب المبرح أثناء عملیة  -  من جزیرة سترةبراهیم إحسن ، و حسن علي العصفور، و إبراهیم العصفور
  .االعتقال

  

   األربعة  احد أطفال السنابس        صفع               لل الطفل احمد الذي عرض             المصلى منطقة مصابان               

 سترة، سفالة، السنابس، جدحفص، سار، المصلى، :، وهيمنطقة  17العقاب الجماعي على   مارست قوات األمن كذلك 
حبشي، القدم، كرانة، المقشع، أبوصیبع، الشاخورة، الدراز، جمرة، بني باربار، وذلك باستخدام الغازات ، الدیه، كرزكان جبلًة

  .المسیلة للدموع

 وقالت  ،واحد الفورمال سباقات أیام تسبق التي البحرین احتجاجات عن تقریراً  الدولیة العفو منظمة أصدرتفي المقابل  
 اإلنسان حقوق حالة بأن  ادعاءات مع تقدم، إلظهار كمنصة الكبرى الجائزة سباق استخدام تحاول السلطات" أن المنظمة

   .تحسنت دق

-ahead-promises-hollow-and-releases/crackdown-media/press-http://www.amnesty.org/en/for
17-04-2013-prix-grand-bahrain  
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ابریل قالت فیه أن  18تقریرا حول البحرین یوم الخمیس الموافق  ووتش رایتس هیومن أصدرتوعلى صعید متصل 
 من المزید تشهد قد المتوقعة المظاهرات"وان " السباق قبل تحدث التي اإلنسان حقوق انتهاكات تتجاهل واحد فورموال"

  "االنتهاكات
http://www.hrw.org/ar/news/2013/04/18/1  

  

، الثالثاء مع فجر الدراز منزًال في منطقة  14األمن داهمت قوات فقد  ،فیما یتعلق بالمداهماتو  الساعة الواحدة صباحًا
المسیلة للدموع،  غازاتبال) حي الحیدریة(أحد األحیاء السكنیة  إغراق كما قامت القوات ب .البحث عن مطلوبین غیةوذلك ب

  .)حي فیلد(سیارة أحد األهالي في  صدمتكما 

 سلمتقوات األمن یذكر أن ، )http://bit.ly/ZWSx0U(الخانقة  توضح استهداف المنطقة بالغازاتالتالیة وصلة لفیدیو 
  .الجنائیة مباحثال إدارة إلى للحضور المقتحمة البیوت بعضل إحضاریات

بغیة  إقتحام، حاالت 10 سجلت حیث للمنازل، مداهمات حملة أمنیة، بقوات مدعومة مدنیة قوات نفذت  الدیةفي منطقة 
، عنه واإلفراج واحدة، اعتقال وحالة مطلوبین، عن البحث  للضرب تعرضوا بأنهم بیوتهم المقتحمة أهالي بعض وقال الحقًا

 واحدة، حالة سجلت كما .التفتیش أثناء المنزل محتویات بعض إتالف عن فضالً  هم،وجوه على الفلفل ورش والصفع
 .المداهمات حملة تنفیذ أثناء القوات تلك ید على المبرح للضرب الضحیة فیها تعرض

، 13 من كثرأل مداهمةحملة  ابریل، 17یوم األربعاء كذلك شنت القوات األمنیة   ،الماحوز بقریة منها منازل 9 منزًال
فقد تمت  -وادیانوبالتحدید في منطقة  -أما في جزیرة سترة  مواطنین،استهداف ثالثة  ایفه االنتهاكات حصیلة وكانت

 علي للطفل واحدة اعتقال حالة سجلت كما، مركوبانمنطقة  في واحد منزل، فضال عن منازلواحدة وثالثة  بنایةمداهمة 
  .عنه الحقا واإلفراجمختلف أنحاء جسمه، واالعتداء علیه بالضرب في  العكري، الحسن عبد

  
 أثار االعتداء على العكري
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منزل وبنایة سكنیة  15مداهمة  تم رصدوخالل یومي الجمعة والسبت 
منزل  وقد رصد من بین البیوت المقتحمة ،مناطق مختلفة سبعواحدة في 

محمد جمیل، و أحمد حسن سعید، و محمد عطیة، و فاضل عطیة، : كل من
وكذلك جعفر علي . حسن ناصر؛ وجمیعهم من قریة مقابةو زا، علي میر و 

ومن عالي تمت مداهمة  ،، و مرتضى كامل أحمد من مدینة حمدالمغني
الذي كسرت  - الواضح في الصورة  -، منزل السید ماجد حسن إبراهیم

فیما تمت إصابة زوجة السید محمد كاظم صالح . نوافذ منزله قوات األمن
   .أثناء مداهمة منزله

 األسود، الفلفل بمادة لرش المداهمات تلك أثناء النساء تعرضت كما منازل، عدة مداهمات فقد تمت السنابس قریة أما
ویوضح الفیدیو التالي استهداف مجموعة من النساء بشكل . علیهن مغشیاً  السن في الطاعنات النساء من 4 سقطت حیث

  .قوات األمن مباشر دون مبرر وفي وضع لم یكن یشكلن خطرا على

https://www.youtube.com/watch?v=cp1yYwqLS4A&feature=youtube_gdata_player  

  .اعتقاله عملیة أثناء الخاصةالمحل  محمد صادق :مواطنال ممتلكات سرقة على األمن  قوات أقدمتكما 

 21ومن بین المنازل التي تمت مداهمته بعد أن شهدت العدید من مناطق البحرین احتجاجات موسعة خالل یوم األحد 
صد من البیوت : منازل في منطقین 3هي مداهمة . أبریل منزلین في منطقة عالي، ومنزل واحد في جزیرة سترة، ورُ

بإتالف منزله وسرقة بعض مقتنیاته، إذ تمت سرقة ثالثة  امت قوات األمن الذي ق )مهدي سلمان العصفور(منزل  المقتحمة
تالف ثالثة أبواب، وتكسیر غرف النوم ونبش المالبس، ورمي المصاحف على و دینار بحریني،  200هواتف نقالة، ومبلغ  إ

 .وتكسیر الترب الحسینیة األرض،

  
  العصفور مھدي منزل

  

عنـد مـداهمات المنـازل،  بـالتفتیش،جمیـع حـاالت االعتقـال تمـت بـدون صـدور أذون قـبض، أو أوامـر  أن إلى اإلشارةتجدر 
، ومن ثم أصدرت األوامر بإیقافهم لمدد ال تقل عن شهر واحد، دون وقد ُعرض عدد كبیر من المعتقلین على النیابة العامة
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ــن اســـتدعاء محـــامین لهـــم ـــأنهو . تمكـــین الغالبیـــة مـــنهم مـ ــد لقـــاء ذویهـــم ب ـــة كمـــا أفـــاد المعتقلـــون، بعـ م تعرضـــوا لســـوء المعامل
  .والبعض منهم تعرض للتعذیب والتضییق،

  

  متفرقات: ثالثاً

  2013من ابریل  الثالثاألخبار المتفرقة خالل األسبوع و األحداث ألھمفیما یلي سرد 

، حیث كانتا ینویان االعتصام )سترة(وریحانة الموسوي ، و )السنابس(من نفیسة العصفور من أهم األحداث هو اعتقال 
ت علیها صورة الناشطة رتدیتین مالبس ُلصقالفورمال، مسباق  في الیوم الثاني منداخل حلبة البحرین لسباق السیارات 

ا، مما أدى العتقالهن واقتیادهن لمركز الرفاع الغربي  ،نبیل رجب يحقوقوالزینب الخواجة  طالبتان باإلفراج عنهم سلمیً مُ
  .من بعد استیقافهن وتفتیشهن بالكامل

الذي رفض  ،زالمرك إلى ذوي المعتقلتین ذلك ذهب وعلى أثر ،همابعد ساعات أصدرت النیابة العامة قرار إخالء سبیل
  .، حیث انقطعت إخبارهما الحقاً بمغادرة المبنىأهلهم  وأمر إطالق سراحهمابدوره 

.  

و كان " حلبة السباقالتستر على محاولة تفجیر " :هي للمعتقلتینتم تلفیق تهمة ابریل الجاري  22 االثنینفي مساء و 
ذلك الختبار القوة  أنلتحري و السؤال تم الوصول وبعد ا ،ربطتها إحداهن على بطنها" وسادة" الدلیل هو الحصول على

  .البحرینیة األنباءوكالة ما نشرته مضمون وهو األمنیة تمهیًدا لعمل إرهابي 

باشر التحقیق معهما لیًال، استمر ،اتصاًال أفاد بتواجدهما في النیابة العامة في وقت الحقوتلقى أهالي المعتقلتین  ُ  وأنه َسی
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 ظلصفور ساعتین بحضور محامیتها انتصار الموسوي، أما ریحانة فمحامیها عبد اهللا زین الدین التحقیق مع نفیسة الع
  .التالي ینتظر التحقیق حتى فجر الیوم

وجهت لهما و  اإلرهابیوم ضمن قانون  60قررت النیابة العامة تجدید حبس نفیسة العصفور وریحانة الموسوي لمدة وقد 
وسیلة لتحقیق  اإلرهابخالف أحكام القانون بهدف تعطیل أحكام الدستور و تتخذ من  جماعة على إلى االنضمام: ةتهم

  .العلم بمخطط إرهابي بحیازة الغیر عبوات متفجرة و عدم إعالم السلطات، وتهمة أغراضها

  :نشیر لالتي أیضاً  ومن األحداث واألخبار األخرى

 العسكري، مستشفى تقریر حسب عینه، في ضمر  الرسول من منطقة المقشع من عبد إبراهیم محمد المعتقل یعاني -
  .أشهر ستة بعدطبیًا  موعداً  المعتقل أعطت حیث الفحص، إجراءات تعطل الجاف الحوض سجن إدارة ولكن

 .الداخلیة بوزارة التظلمات عام ألمین نائباً  العصفور أحمد أسامة بتعیین ملكي مرسوم البحرین أنباء وكالةنشرت  -
 .)الشوزن( بسالح عینه إصابة بسبب ،جداً  ضئیلة بصره عودة فرصة أن مطیلق منصور رضا المصاب طبیب أكد -
ا محالتها غلق منها تطلب التجاریة المحال على منشوراتتم توزیع  -  وذلك الجاري، ابریل 18 صباح حتى 17 من بدءً

 .المنشورات تلك في ورد ما حسبواحد،  الفورمال سباقات إلقامة الشعبي الغضب حالة عن تعبیراً 
 فضل علي العام النائب ضد شكوى رفعوا قد نیایرلندی نیأن محام"المحافظة  یوسف السید الحقوقي الناشط قال -

 ".العامة النیابة حیادیة لعدم للنیابة، الدولي اإلتحاد في البوعنین
 الجاف، الحوض سجن معتقلي" بمعیة بدأ مة أنهالمنا من) الماجد أحمد السید( رجل الدین المعتقل عائلة ذكرت -

 أي یتصل ولم هذا ،"كمعتقلین حقوقهم أبسط من ومنعهم المعاملة سوء بسبب وذلك أمس، یوم الطعام، عن إضراباً 
 .القادمة الزیارة موعد عن إلخبارهم بأهالیهم الجاف الحوض معتقلي من أحد

 .العالج من ومنعهم المعاملة، سوء على إحتجاجاً  وذلك طعامال عن وااضرب الجاف، الحوض بسجن 10 عنبر معتقلو -
 .زیارة كل وبعد قبل التفتیش أثناء بهم الجنسي التحرش بسبب الزیارات، عن كذلك اضربوا كما

 .الموالي یوسف الحداد، حسام الرحمن، عبد مهدي: المحرق شهداء قبور على االعتداء إلى مجهولون عمد -

  
  المحرق شهداء قبور
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  :من ابریل یمكن اإلشارة إلى األتيم البحرینیة خالل األسبوع الثالث فیما یتعلق بأهم األحداث في المحاكو 
 ،)أمل( اإلسالمي العمل جمعیة بحل درجة أول محكمة حكم 2013 ابریل 15 االثنین یوم االستئناف محكمة أیدت -

 .الجمعیات السیاسیة المعارضة إحدىوهي 
 مایو 13( حتىالذي حامت حوله شبهات  عكرال بتفجیر متهماً  24 قضیة األولى الجنائیة الكبرى المحكمة أجلت -

 .اإلثبات شهود لبقیة لالستماع ،)2013
 .مولوتوف وحیازة وتجمهر حرق بقضیة آخرین 3 وبراءة متهمین 6 بسجن األولى الجنائیة الكبرى المحكمة أجلت -
 بعاهة له والتسبب متجمهر جسم سالمة على باالعتداء أدین أمن رجل عقوبة بتخفیف العلیا االستئناف محكمة قضت -

 في إشارة واضحة الستمرار سیاسة اإلفالت من العقاب .أشهر 6 الحبس إلى سنوات 3 السجن من یمة،مستد
ابریل الجاري المتهم في ثالث  22یوم االثنین  من منطقة الدراز قاسم سید بشهتي السید لمعتقلعقد محكمة ا تم -

 .الثانیة مرةلل اإلثبات شهود الستدعاءبعد تأجیل محاكمته،  مختلفة قضایا
من  تأجیلال تمابریل الجاري بعد أن  22یوم االثنین الدراز من منطقة مجید  سید جواد سید لمعتقلاستمرار محكمة ا -

 .قبل اسبوع السابقة جلسةال
 مایو 19 جلسة إلى والتجمهر شرطي قتل في بالشروع متهماً  13 قضیة إرجاء األولى الجنائیة الكبرى المحكمة قررت -

 .المتهمین أحد سبیل إخالء مع اتاإلثب شهود لبقیة لالستماع 2013
 .التفجیر تهمة من وبراءته متفجرات بحیازة سنوات 3 لمدة غیابیاً  متهم بحبس األولى الجنائیة الكبرى المحكمة حكمت -
 ابریل 22 حتى" توتیر" عبر الملك بإهانة متهمین قضیتي إرجاء الثالثة الجنائیة الصغرى المحكمة قررتبعد أن  -

 .، للشھودفي جلسة االثنینمحكمة ال الجاري، استمعت

 .الجنائي بالحرق متهمین 8 قضیة في الحكم 2013 مایو 21 األولى الجنائیة الكبرى المحكمة حددت -
 المصور بینهم من والذيمواطن  32 فیها والمتهم سترة شرطة مركز مهاجمة قضیة الجنائیة الكبرى المحكمة أجلت -

 شكوى وضم بحریني، اردین 50 وتغریمه الشاهد على للقبض 2013 ومای 15 حتى وذلك ،)سنة 25( حمیدان أحمد
 .التعذیب

 تأجیل وتم ،الشغب وأعمال التجمهر تهمة له تووجه الرابعة، الجنائیة محكمةال على المشعل علي المعتقل عرض -
 .2013 ابریل 23 إلى محاكمته

 .2013 مایو 13 إلىمن منطقة الدراز  الحداد الحسن عبد یاسر المعتقل محكمة أجلت -
، 2013 مایو 15 إلىالدراز الذي تزعم وزارة الداخلیة وقوعه في منطقة  التفجیرالمتهمین في  قضیة المحكمة أجلت -

 .الحبس استمرار مع للمرافعة
 . التحقیق ذمة على یوماً  45 من العاصمة المنامة العلوي فیصل السیدتم توقیف  -
 بتهمة وذلك ،)عاماً  17( الخزاز مریم للطفلة واحدة سنة لمدة بالسجن حكمت المحكمة بأن العم دعاء المحامیة قالت -

 .آثار أي المدعى االعتداء یخلف لم بأنه علماً  والتجمهر، األمن رجال سالمة على االعتداء
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 ذمة ىعل یوماً  45 ؛ من العاصمة المنامةالمحل صادقو  الحلواجي، عليو  بردستاني، محبوب: تم توقیف كل من -
  .التحقیق

 محمدو  سعید، حسن أحمدو  ناصر، عليو كاظم، عطیة محمدو  كاظم، عطیة فاضل: مقابة قریة من المعتقلین حبس تم -
 العامة النیابة على عرضهم تم الشغب،حیث بأعمال واتهامهم التحقیق، ذمة على یوماً  30 ؛ میرزا عليو  جمیل،
، 2 الساعة   .للتعذیب عرضهم بعد فجرًا

 وذلك عالي، قریة من یعقوب، حسن وزكریا ،العلوي جعفر والسید العالي، حمید السید مع الوسطى رطةش مركز حقق -
  .المنطقة عاین من ضمن من كانوا حیث رة،مسوّ  أرض في" أدویة" على العثور خلفیة على

 .الجاري أبریل 29 لتاریخ المتغوي محمد الحقوقي الناشط محاكمة جلسة تأجیل تم بأنه الدرازي صادق المحامي قال -
 .اهللا في استئناف قضیة الحاج مجید عبد ابریل الجاري، 22یوم االثنین  المحكمة تنظر  -
 قتل في بالشروع أدین بحریني على سنوات 3 بالسجنابریل الجاري،  22یوم االثنین  الجنائیة الكبرى المحكمة قضت -

  .علیه للمجني السباب وتوجیه شرطة رجل
 لشهود لالستماع موعداً  ،2013 مایو 19 جلسة ابریل الجاري، 22في جلسة االثنین  جنائیةال الكبرى المحكمة حددت -

 .سترة شرطة مركز وحرق شرطة، قتل في بالشروع متهمین 10 قضیة في وذلك النفي،
 في ناریة أسلحة بحیازة المتهمین حبسابریل الجاري،  22في جلسة االثنین  بتجدید الجنائیة الكبرى المحكمة أمرت -

 .یوماً  45 لمدة كرزكان منطقة

، بعد علي أحمد متروكبه  ما أصیب اإلصاباتومن  ،بات بسبب االستخدام المفرط للقوةقد سجلت االعدید من االصاو 
 ،ابریل الجاري 18 كرزكان في متظالتي ن د مسیرة الجمعیاتجسمه، وذلك بع أنحاءاالعتداء علیه بالضرب في مختلف 

 .1صورة 

في الرأس ) شوزن(الناریة  باألسلحةخمس اصابات ائها منها معدیدة لم یتم التحقق من اسفیما سجلت اصابات اخرى 
  5،  4، 3 ، صورفي جزیرة سترة والظهر واألرجلوالعین 

  8، 7، 6القوة المفرطة غیر الضروریة كما في الصور المباشر و بسبب الطلق وكذلك اصابات متعددة 

  
    

  4صورة   3صورة   2صورة   1صورة 
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  8صورة   7صورة   6صورة   5صورة 

  
  
  

  خاتمة

یتبین من خالل هذا التقریر حجم االنتهاكات الواقعة في البحرین خالل أسبوع، وتصاعد وتیرتها مع تنظیم سباقات 
نما ،الواردة في هذا التقریر قد ال تكون نهائیة واألرقام المعلوماتاحد، وتجدر اإلشارة إلى أن الفورمال و   إلىتشیر  وإ

  .رصدها اإلنسانى البحرین لحقوق دالحاالت التي تم رصدها فقط مما یعني احتمال وجود حاالت لم یتسنى لمنت

  


