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  تمهيد 

بعد أكثر عامني من انطالق احلراك الشعيب واالحتجاجات يف البحرين ال تزال احلكومة البحرينية تنتهك حقوق املواطنني 
على  وتعرضهم ألبشع صنوف التجاوزات واالنتهاكات املنافية ألبسط مبادئ حقوق اإلنسان، وذلك ضمن محلة أمنية ممنهجة

أيدي األجهزة األمنية، ومن بني هذه االنتهاكات هي مدامهة املنازل اليت وصفها السيد بسيوين رئيس اللجنة البحرينية املستقلة 
  .لتقصي احلقائق يف تقريره؛ بوصف ال خيتلف كثريا عما هو عليه اليوم

 قوات األمن قامت ، 2011 إبريل 15 و مارس 21 بني ما: "املدامهات بقوله 1172الفقرة رقم  يف 1إذ يصف تقرير بسيوين

حيث  املنازل، هذه ساكين ترويع إىل أدى إيل الذي األمر األفراد، بعض على للقبض باقتحام املنازل منهجي بشكل البحرينية
 هذا بأن مزاعم هناك كذلك،. األحيان سلبها بعض ويف عنوة املنازل واقتحام األبواب بتحطيم متعمد بشكل األمن قوات قامت

 ويف. األسرة وأفراد واألطفال النساء من ومسمعٍ  مرأًى  على كثرية ويف أحيان طائفية، لفظية وإهانات سباب صاحبه قد السلوك

لب احلاالت املسجلة من العديد  هلن إهانة مثل األمر الذي يكفي، مبا أجسادهن تسرت مل اليت النوم مبالبس الوقوف النساء من ُط

ن عليهم املقبوض وألزواجهن ولألطفال   ".اإلسالمية للممارسات انتهاًكا هذا السلوك يشكل كذلك،. وأقار

لالنتهاك يف البحرين،  تعرضتحرمة املنازل اليت يكفلها الدستور والقانون يتبني من خالل هذه الفقرة وما بعدها من فقرات أن 
  .قوات األجهزة األمنية جتاه املواطنني من قبلوتصرفات غري مسؤولة أساليب متنوعة من املمارسات غري اإلنسانية ها تافقوقد ر 

فضال عن هتك حرمة انه ، إذ هذه املمارسات الزالت مستمرةميكن القول أن  ،يف البحرينمن خالل رصد احلالة احلقوقية 
ه خمتلف وتوّج  يف نفوسهمبث اخلوف واهللع تعليهم و تعتدي و  ،تروع القاطننيال زالت قوات األمن وبشكل منهجي املنازل، 

م الدينية، تاإلهانات اللفظية والسباب ألفراد العائلة من الرجال والنساء واألطفال، و   ويف حاالت عديدة تعتقلتعرض ملعتقدا
 املنزلتكسري وإتالف األبواب والنوافذ، وسائر حمتويات فضال عن  ،رش مادة الفلفل يف الوجهتلجأ أحيانًا لو بعض أفراد العائلة، 

  .ومصادرة وسرقة املبالغ املالية واألدوات الثمينة واألجهزة اإللكرتونية كاهلواتف احملمولة واحلواسيب

بعض احلوادث واحلاالت اليت مت رصدها خالل ابريل  الصادر عن منتدى البحرين حلقوق اإلنسان، نستعرضيف هذا التقرير 
، مث نستعرض القوانني اليت حترم هذه ها من انتهاكات حبق املواطننياحبمن مدامهات للمنازل وما ص 2013ومايو من عام 

جتدر اإلشارة إىل انه سيتم عرض بعض احلاالت بأمسائها، فيما سيتم حجب أمساء أخرى من . املمارسات وتعاقب عليها
ض احلاالت مت إطالق املتضررين، خوفًا من إعادة اعتقاهلم أو خشية استهدافهم من قبل اجلهات األمنية، خصوصًا وان بع

  .سراحها، فيما بقيت حاالت أخرى قيد االعتقال
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  إحصاءات وحوادث

يف مناطق خمتلفة يف البحرين غالبية هذه املدامهات للبحث  ،مدامهة 476من  أكثرخالل ابريل ومايو من العام اجلاري مت رصد 
عند  متت بدون صدور أذون قبض، أو أوامر بالتفتيش،اليت مت رصدها مجيع حاالت االعتقال إال أن عن مطلوبني واعتقاهلم، 

، فضال وُسجل يف أغلب تلك احلاالت حاالت تكسري  األبواب، وإتالف بعض املمتلكات اخلاصة أو سرقتها، املنازل مدامهة
  .سيتم عرضها الحقاً  أخرىعن انتهاكات 

دى عشر منزل يف منطقة دار كليب مت ترويع قاطنيها دامهت القوات األمنية قرابة إحعلى سبيل املثال،  الثاني من ابريليف 
اواخذ كل من مت اعتقاله جلهة جمهولة، حيث ذكرت صحيفة الوسط البحرينية يف السياق نفسه   عشرة من عوائل التقت أ

 التهم أو احتجازهم أماكن معرفة دون من أوالدهم، اعتقال على يومني من أكثر مرّ  وقد كليب، بلدة دار من املعتقلني
  2. باالتصال هلم السماح حىت أو م، االلتقاء أو إليهم، املوجهة

حاالت ملدامهات منازل متت   سبعقرابة مت رصد  2013 الموافق الثالث والرابع من ابريل يومي األربعاء والخميسويف 
  .كلها يف أوقات الفجر األوىل، وقد اقتيد املعتقلون جراء تلك املدامهات جلهات جمهولة

منازل،  تسعةاحملرق، وقد سجل اقتحام أكثر من  مدينةنفذت السلطات األمنية محلة اعتقاالت يف  السادس من ابريليف 
علي عبد الرسول، حسني عبد الرسول، اشرف غريب، نوح شهايب، عبد اهللا السكران، حممد : هم مواطنني سبعةواعتقال 

   .بتكسري كامريات مراقبة تابعة ملأمت كرميي، أثناء تنفيذ تلك احلملة األمن كما قامت قوات .السكران، علي البناء

  
  صور معتقلي احملرق السبعة

يف العاصمة  منزالً  13منها  ،منزل يف مناطق خمتلفة 28قرابة  ، دامهت وزارة الداخليةالتاسع من أبريلالثامن و يومي يف و 
وذلك . الواقعة يف مدينة املنامة أيضاً  رأس رمانمنطقة مدامهات يف  سبعاملنامة، و وسط مدامهات ملنازل يف ستة  منها ،املنامة

مواطن، وقد أفرجت النيابة  14وقد اعتقلت حنو ) باملولوتوف(االعتداء على مبىن دار احلكومة بالقنابل احلارقة  على خلفية
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أن "اصمة، بشأن هذه احلادثة، قال فيه ويف تصريح ملدير شرطة العفيما أبقت على املعتقلني الباقني،  منهم ستةالعامة عن 
  3".وزارة الداخلية متكنت من القبض عل أربع متهمني، وجاري البحث عن باقي املتهمني

، )واديان، اخلارجية، مهزة، سفالة والقرية(من جزيرة سرتة  شاباً  إحدى عشرقامت قوات النظام باعتقال  العاشر من ابريليف و 
هذه االعتقاالت  مل نستطع رصد مجيعها،سرتة جزيرة يف عدة مناطق من ، منزالً  49حيث شنت محلة مدامهات ألكثر من 

يف كز للشرطة، م مر املناوشات األمنية اليت حصلت بعد قمع مسرية سلمية موحدة ملناطق سرتة، أما على خلفيةتأيت واملدامهات 
  .2013ابريل السادس من 

، زالً من 14 لقرابة يف منطقة الدرازيف أوقات الفجر األوىل، فقد شنت قوات األمن مدامهات  الحادي عشر من ابريلوأما يف 
حي (كما قامت القوات بإغراق أحد األحياء السكنية   وإتالف للممتلكات اخلاصة ،صاحبتها جمموعة من االنتهاكات

وصلة الفيديو التالية استهداف املنطقة بالغازات  ، وتوضحصدمت سيارة أحد األهايلو بالغازات املسيلة للدموع، ) احليدرية
 إدارة إىل للحضور املقتحمة البيوت لبعض ياتإحضار  يذكر أن قوات األمن سلمت، )http://bit.ly/ZWSx0U(اخلانقة 

  .املباحث اجلنائية

، )عاماً  16(سن املخلوق واعتقال الطفل ح، السيد أمحد الغريفي "الشهيد"رجل الدين منزل  اقتحامذلك مت فضال عن 
خالل ، باإلضافة إىل اعتقال طفلني، مت اإلفراج عنهما بعد فرتة وجيزة، )عامًا  11(طفل آخر مع الضرب املربح عليه بوالتعدي 
  .لإلفراج عن الطفل حسن املخلوقأثناء مراجعتهم مركز الشرطة  مع بعض األهايلوجودهم 

منزالً وبناية يف العديد من املناطق حبجة البحث عن  72 األمنقوات  ، اقتحمت)2013أبريل  22إلى  12(ويف الفرتة من  
كما . وُسجل يف أغلب تلك احلاالت حاالت تكسري  األبواب، وإتالف بعض املمتلكات اخلاصة أو سرقتها". مطلوبني"

حدة وقد سجلت حالة وا. تعرض القاطنون يف تلك املنازل يف بعض احلاالت إىل الضرب واإلهانة ورش مادة الفلفل يف الوجه
  .منازل، مما تسبب يف أتالف بعض حمتويات تلك املنازل ثالثةإلطالق الرصاص احلي من قبل جمهولني، يف قرية عايل، على 

 بغية البحث إقتحام، حاالت عشر سجلت إذ ،أمنية مدامهات محلةمن منطقة الدية من املدامهات سابقة الذكر ما تعرضت له 
، عنه اإلفراجمت  واحدة، اعتقال وحالة مطلوبني، عن م املقتحمة أهايل بعض وقال الحقًا م بيو  والصفع للضرب تعرضوا بأ

 فيها تعرض واحدة، حالة سجلت كما .التفتيش أثناء املنزل حمتويات بعض إتالف عن فضالً  وجوههم، على الفلفل ورش
 .املدامهات محلة تنفيذ أثناء القوات تلك يد على املربح للضرب الضحية
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 وكانت املاحوز، بقرية منها تسعة منزالً، 13 من ألكثرات محلة مدامه ،ابريل 17يوم األربعاء كذلك شنت القوات األمنية 
فقد متت مدامهة بناية  -وبالتحديد يف منطقة واديان -أما يف جزيرة سرتة  فهيا استهداف ثالثة مواطنني، االنتهاكات حصيلة

 احلسن عبد علي للطفل واحدة اعتقال حالة سجلت منطقة مركوبان، كما يف واحد واحدة وثالثة منازل، فضال عن منزل
  .العكري، واالعتداء عليه بالضرب يف خمتلف أحناء جسمه، واإلفراج عنه الحقا

  
 أثار االعتداء على العكري

منزل وبناية سكنية واحدة يف سبع مناطق  15مت رصد مدامهة من ابريل،  20 - 19املوافق وخالل يومي اجلمعة والسبت 
فاضل عطية، وحممد عطية، وأمحد حسن سعيد، وحممد مجيل، : خمتلفة، وقد رصد من بني البيوت املقتحمة منزل كل من

وكذلك جعفر علي املغين، و مرتضى كامل أمحد من مدينة محد، ومن . وعلي مريزا، وحسن ناصر؛ ومجيعهم من قرية مقابة
الذي كسرت  -الواضح يف الصورة  -مهة منزل السيد ماجد حسن إبراهيم، عايل متت مدا

فيما متت إصابة زوجة السيد حممد كاظم صاحل أثناء مدامهة . نوافذ منزله قوات األمن
  . منزله

 تلك أثناء النساء تعرضت وقد منازل، مدامهات عدة فقد متت السنابس قرية أما
 السن يف الطاعنات النساء من 4 سقطت حيث األسود، الفلفل مبادة لرش املدامهات

ويوضح الفيديو التايل استهداف جمموعة من النساء بشكل مباشر دون . عليهن مغشياً 
  .مربر ويف وضع مل يكن يشكلن خطرا على قوات األمن

ww.youtube.com/watch?v=cp1yYwqLS4A&feature=youtube_gdata_playerhttps://w  

  .اعتقاله عملية أثناء احملل اخلاصة حممد صادق :املواطن ممتلكات سرقة على األمن  قوات كما أقدمت

. أبريل 21ومن بني املنازل اليت متت مدامهته بعد أن شهدت العديد من مناطق البحرين احتجاجات موسعة خالل يوم األحد 
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) مهدي سلمان العصفور(منزل  هومنزلني يف منطقة عايل، ومنزل واحد يف جزيرة سرتة، : منازل يف منطقنيثالثة  هي مدامهة
لى األرض، ثالثة أبواب، وتكسري غرف النوم ونبش املالبس، ورمي املصاحف عبإتالف  عليه قوات األمن  اعتدتالذي 

  .دينار حبريين 200هواتف نقالة، ومبلغ  سرقة ثالثةوتكسري الرتب احلسينية، 

  
 العصفور مهدي منزل

علــى ابريــل، مـن  23األمــن يف أقـدمت قــوات فعلــى سـبيل املثــال ، خــالل األســبوع األخيــر مـن ابريــلتواصـلت محلــة املـدامهات 
إسكان جـد حفـص و  ،)منازل مخسة(جد حفص و ، )منزل واحد(سفالة  -جزيرة سرتة : مناطق، هي ستيف  منزالُ  20مدامهة 

 هــو ،انتهاكــات عــدةمــن صــاحبة هــذه املــدامهات وممــا ). منــازل أربعــة(مدينــة محــد و ، )منــازل تســعة(دمســتان و ، )واحــد منــزل(
فضال عن السـب واإلهانـة، فيمـا تعـرض  السلم، غرفة بابل كسرمن  السلمان  اهللا منزل عبدهلا تعرض  خاصةممتلكات إتالف 

  . الدمستاين لتكسري األبواب حسن منزل جعفر

بـين و  ،)منـزالن(بوري : هي خمتلفة مناطقأربعة  منازل يف مثانيةعلى مدامهة  األمنأقدمت قوات  من ابريل الرابع والعشرين ويف
كذلك مت رصد مدامهات أخـرى متعـددة خـالل . الدرازو ، السنابسو  ،مدينة محدمن : ومنزالَ واحدًا يف كل ،)منازل ثالثة(مجرة 

و واديـان، وأربعـة منـازل  مركوبـان،  -ومنـزالن يف جزيـرة سـرتة  املصـلى،   يف آخـربـوري، و  يف  احـدها: األسبوع األخري مـن ابريـل
ــة منــازل  كــذلك متــت مدامهــة   .  ومنــزل يف عــايل مجــرة، بــين   يف ومنــزالن الــدراز، ومنــزل يف . يف مســاهيج  منطقــة  يف ومزرعــة وثالث

  .السنابس

أثناء ، معاملة تعذيب وسوء، حاالت 2013من ابريل  30إىل  23وقد صاحب محلة املدامهات اليت مت رصدها خالل الفرتة من 
من ) حسني سلمان العنصرة(مت اعتقال حيث ، مركوبان -يف جزيرة سرتة ما رُصد حالة، منها  35االعتقال وبعده، بلغت 

ن تعرضن حملاولة الدهس وقدالشارع العام،    :كما يف الفيديو التايل. حاول بعض النسوة ختليصه من قوات األمن إال أ
 http://www.youtube.com/watch?v=yIB7nNZXrVM&feature=youtube_gdata_player  
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أثنـاء العتداء بالضرب املربح باهلراوات ي، لبور كذلك، ما تعرض له مواطن يف منطقة     املعاملة ومن بني حاالت التعذيب وسوء
. االعتداء علـيهم بالضـرب املـربح بـاهلراواتثالثة مواطنني، من  كرزكان، وما تعرض له يف  )1صورة . (منطقة مهجورة اعتقاله يف

  . أدناه  )7 ،6 ،5صور( واحلرق املربح بالضرب مواطن على االعتداء مت بوري ، ومن)4، 3، 2 صورة(

   

 1صورة  2  صورة 3  صورة

    

  4  صورة 5  صورة 6  صورة

 علـى للقـبضالسـالف الـذكر خـالل شـهر ابريـل  نهجـيبنفس الشكل امل منزالً  291وفيما يتعلق بشهر مايو فقد مت مدامهة قرابة 

 علـى مدامهـة األمـنأقـدمت قـوات ففي الفرتة مـن الثـاين مـن مـايو وحـىت اخلـامس منـه  .د، آو ملالحقة بعض احملتجنياألفرا بعض
ومنزل يف توبلي، وآخر الديه،  ، واديان، القرية، ومنزل يفمهزة -منزل يف واحد يف كل من سرتة : مناطق، هي يف مثان زالً من 19

  . أسكان عايلوسبعة منازل يف وستة منازل يف مساهيج، . يف السهلة

، فضـال عـن تسـبب قـوات األمـن يف إتـالف ممتلكـات املـواطنني اخلاصـة خـالل  علما بان بعض هـذه املنـازل متـت مـدامهتها فجـرًا
اسـتهداف  األخـرىالتالية إتالف الباب الرئيسي ملنزل متت مدامهته يف منطقة عايل فيما توضـح  ة، وتوضح الصور املدامهاتهذه 

  .عرب الطلق املباشر لقذائف الغاز املسيل للدموع نوافذمنزل يف دمستان وتكسري 
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 تكسري نوافذ منزل يف دمستان      تكسري باب منزل منطقة عايل                                  

يف ثالثـــة منهـــا  ،منـــزالً  32دامهـــت قـــوات األمـــن  2013مـــايو الســـادس حـــىت الثـــامن  املوافـــق األربعـــاءويف الفـــرتة مـــن االثنـــني إىل 
ـة، وأربعـة أخــرى يف  واديـانوسـرتة يف كرانــة،  ومنـزالندمسـتان،  ، ومنــزل يف السـنابس، وثالثـة يف بــين مجـرة، وأربعـة يف منطقــة القريَّ

قدمي والسـنابس وإسـكان عـايل، كرزكان، وأربعة غريها يف مقابة، وأربعة أيضًا يف املنامة، واثنان يف دار كليب، وثالثة يف البالد ال
ورميهـا ويف أغلـب تلـك املـدامهات مت العبـث مبحتويـات املنـازل . وذلك بغرض اعتقال بعض املـواطنني، أو حبجـة التفتـيش األمـين

،  هــاتف نقـــال(كمـــا مت رصــد مخــس حــاالت مت فيهــا مصـــادرة أجهــزة إلكرتونيــة  .أدنــاه )2، 1الصــور (كمــا يف . علــى األرض
فضال عن حالة واحدة يف منطقة دار كليـب، تسـببت فيهـا . ، وذلك أثناء تنفيذ عمليات اعتقال بعض املواطنني)كمبيوتر نقال

  . 3قوات األمن بإتالف زجاج نافذة املنزل كما يف الصورة 

  
  3  صورة                                     2  صورة                            1صورة                 

منـزالً  13منهـا منـزالً،  40 مدامهـة، متـت وحىت احلادي عشـر منـه من مايو من التاسع املوافق األحد حتى الثالثاءويف الفرتة من 
الشاخورة،  كل من   يفواحد يف الدراز، ومنزل واثنان منها يف املقشع، واثنان يف أبوصيبع،  وستةيف بين مجرة،  وعشرةيف توبلي، 

 .واملاحوز، ومركوبان، ودار كليب، واملصلى، وإسكان جدحفص، واحملرق



 2013 حرمة المساكن
 

9  

 

حـاالت  ثـالثأكثـر مـن  رصـد، فيمـا مت حالة لتعذيب أحـد املـواطنني أثنـاء عمليـة اعتقالـه مـن منزلـهوقد رُصد من ضمن ذلك  
ألتـــالف املمتلكـــات اخلاصـــة، واحـــدة منهـــا لســـيارة 

، واألخرى أثناء كما يف الصورة  لطلق ناري تتعرض
 مت خالهلــا حــاالتوُســجلت . مدامهــة بعــض املنــازل

 مصـــادرة: مصـــادرة ممتلكـــات خاصـــة وســـرقتها مثـــل
ــــوتر حممــــول،  ــــة، وثالثــــة جهــــازان كمبي ــــف نقال هوات

  .وجهازان كمبيوترجهاز آيبود، و 

فرضــتها وزارة الداخليــة  الـيت األمنيــة حالــة االسـتنفارهـو  ،شــهدته تلـك الفــرتة مـن انتهاكــات مصـاحبه للمــدامهات أهــم مـاولعـل 
ــة  مــن مــايو 11يــوم الســبت املوافــق بــين مجــرة  منطقــةعلــى  مــن الســاعة الســابعة لليــوم الثــاين، ، أي ســاعة 15الــذي اســتمر لقراب

ً حـىت العاشـرة  حيـث مت سـد مجيـع املنافـذ والطـرق السـالكة إىل داخـل القريـة، وفـرض حالـة غـري معلنـة مـن . تقريبـاً والنصف مساء
منــازل فيهــا، وتســببت هــذه  10حظــر التجــوال، وخــالل ذلــك مت اقتحــام املنطقــة بأعــداد كبــرية مــن قــوات النظــام، ومتــت مدامهــة 

املدامهات يف إحداث تلفيـات يف املمتلكـات اخلاصـة، وتعـرض للمقدسـات الدينيـة، كرمـي املصـاحف وتكسـري الـرتب احلسـينية، 
  . باإلضافة إىل انتهاك حرمة املنازل والدخول لغرف النوم

  
  حصار بين مجرةو مدامهات  منصور 

 منها يف سبعة، منزل 36 ت مدامهة، فقد مت2013مايو من الثاين عشر والثالث عشر  املوافقني يومي األحد واالثنينوأما يف 
 يفومنزالن  يف داركليب،وثالثة  يف النبيه صاحل، وأربعة أخرىيف اخلارجية،  وأربعةيف املعامري،   وستةسفالة،  -جزيرة سرتة 

عذاري واملالكية وكرزكان ومركوبان والديه : كل منجدعلي، ومنزل واحد يف  و يف رأس رمان،  ومثلهما أيضاً واديان،  -سرتة 
نقال هاتف و  ،هاز البتوباألمن جلمصادرة قوات وقد مت رصد العديد من االنتهاكات أثناء هذه املدامهات منا  .مهزة - سرتة و 

 .يف سرتةمنزل أثناء مدامهة 
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عـراد، مقابـة،  يف  منـزالً، 18ة امهـ، فقد متـت مـد2013مايو من املوافق الرابع عشر واخلامس عشر  ربعاءواأل الثالثاءيومي وأما يف 
إتالف املدامهات انتهاكات متثلت يف هذه وقد صاحب  .كرزكان، السهلة الشمالية، اخلارجية، النعيم، مدينة محد، الدير، الديه

مت رصد حالتني لتضرر سيارة، يف قرييت مركوبان والدير، إثر تعرض إحدامها لطلق بذخرية مسيل للدموع، ، إذ املمتلكات اخلاصة
ـــق اإلطـــارات ـــوتر حممـــول، وجمموعـــة ذاكـــرات . واألخـــرى باســـتخدام الســـكني لتمزي ـــة ملصـــادرة جهـــازي كمبي كمـــا مت رصـــد حال

  .الديرنطقة هواتف أثناء مدامهة منزل مب وأربعةإلكرتونية، 

  
يف منهم  13 منزالً، 20 متت مدامهةن مايو فقد السادس عشر والسابع عشر م املوافق يومي الخميس والجمعة ويف

فضال عن عدد من املنازل يف منطقة  .واملعامري ،جنوسان، والديه، ومساهيج : كل منيف العكر، ومنزل يف وثالثةالنويدرات، 
ويوضح الفيديو التايل جزء من إتالف املمتلكات والتخريب أثناء مدامهات يف  الدراز عرف منها منزل الشيخ عيسى قاسم،

  http://www.youtube.com/watch?v=81slXqGcmSMمنطقة النويدرات 

لطلق املباشر بذخرية نارية، وتكسري بعض األبواب تضرر سيارة يف قرية البالد القدمي، وذلك جراء ا :فيما ترصد الصور اآلتية
 .لبيوت متت مدامهتها

  
  ثناء املدامهاتأتكسري أبواب                                  تضررة املسيارة ال                        
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الشيخ عيسى قاسم، فقد توالت ردود ، واليت من بينها منزل فجر السابع عشر من مايو فيما يتعلق مبدامهة منازل منطقة الدراز
 اً وطني ًا رمز  ميثل هلم على املستوى الداخلي واخلارجي، على اعتبار أن الشيخ عيسى قاسمالشيخ  منزل الفعل بسبب مدامهة

،وديني قوى املعارضة الوطنية الدميقراطية  أنقد نقلت صحيفة الوسط البحرينية و  .وقيادة روحية ال جيوز التعدي عليه ًا
على منزل الشيخ عيسى أمحد قاسم يف منطقة ) 2013أيار / مايو 17(ية املدامهة اليت متت فجر يوم اجلمعة استنكرت عمل"

جمموعة كبرية من قوات األمن دامهت "وتشري التفاصيل حبسب مصدر من العائلة إىل أن  ."تصعيدية"الدراز، معتربة خطوة 
قوات األمن مبجرد دخوهلا قامت "، مشريًا إىل أن "املنزل بعد تكسري أبوابه من دون إبراز أي شيء يدل على اإلذن بالتفتيش
ثوا بكتبه فته اخلاصة ومكثوا فيها حنو ربع ساعة وعببالعبث مبحتويات املنزل بعد تكسري األبواب كما قامت بتفتيش مكتبه وغر 

كما مت ترويع النساء املتواجدات يف املنزل إذ مل يكن الشيخ متواجدًا حينها يف املنزل، ومت "، وتابع "وحاجياته وكل متعلقاته
  4 "الصراخ على النساء وحجزهن يف غرفة وإغالقها عليهن

ودعت املعارضة القيادة إىل التدخل الفوري لوقف هذا التدهور والعبث بأرواح املواطنني وفتح حتقيق شفاف ومستقل وحمايد "
املدامهة اليت متت على منزل الشيخ عيسى قاسم وعلى العشرات من منازل املواطنني يف خمتلف املناطق لكشف مالبسات 

وحذرت املعارضة من احملاوالت املستميتة جلر الساحة إىل  .وتقدمي من ارتكب هذه االنتهاكات للعدالة أمام جلنة حمايدة مستقلة
 5" .د اليت وثق تقرير جلنة تقصي احلقائق بعض منهامستنفع العنف وممارسة االنتهاكات حبق أبناء البال

سرتة  يفمنهم ستة منازل  ،منزالً  20 متت مدامهةمن مايو فقد الثامن عشر والتاسع عشر  املوافق يومي السبت واألحدأما يف 
أبو  - وسرتة  عراد،و منازل يف املالكية،  واربعةيف كرباباد،  وثالثةمهزة،  -سرتة يف  وثالثةيف باربار،  ومخسةاخلارجية،  -

وهي حتاول اقتحام أحد املنازل بالتناوب على ركل قوات النظام، يف قرية اخلارجية، ويف حالة خاصة، مت رصد  .سفالةو العيش، 
  .ومعلمًا بأنه متت مدامهة بيوت القرية لعدة مرات يف ذات الي. كما يف الفيديو التايل  باب املنزل اخلارجي بالقوة

http://www.youtube.com/watch?v=Q20ORJYH5Aw&feature=youtu.be  

بسبب اشرتاكه يف حمكوم بالسجن غيابيًا ملواطن مت رصد حالة ، السرقات وإتالف املمتلكات اخلاصةوفيما يتعلق ب
وتسبب احلريق بإحداث . إىل احلرق باستخدام املولوتوف من قبل جمهولني، يف قرية البستني همنزل تعرضاالحتجاجات، 

حالة تضرر سيارة جراء استهدافها بعبوة غاز مسيل رصد مت ذلك ، كاحرتاق سيارتني تلفيات يف املنزل كبرية، باإلضافة إىل
 .تقالعاالصادرة جهاز البتوب وتلفون أثناء أخرى ملحالة و . وعمللد

منزالً يف اجلفري،  11منزالً، منها  33 متت مدامهة من مايو، فقدالعشرين واحلادي والعشرين  املوافق يومي االثنين والثالثاءويف 
  .باربارمثانية يف و  واملالكية، ومنزل يف  الشمالية، السهلةوثالثة يف  املنامة، يفوتسعة يف داركليب، ومنزل 
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 - 2011اليت قتلت برصاص اجليش البحريين عام  - ية العرادي ةالنظام مبدامهة منزل الشهيديف حالة خاصة قامت قوات 
ة اعتققد ساعات، و  السترب املا يق حيث مكثت يف املنزل من أفراد عائلتها، باإلضافة إىل مصادرة مبلغ نقدي، لت ستّ

  .القوات األمنية بعد مدامهة املنزل ويوضح الفيديو التايل أثار التخريب الذي أحدثته .، وخامتذهبية وقالدة
https://www.youtube.com/watch?v=hNE5XrXY7v0&feature=youtube_gdata_player  

 .فيما توضح الصور التالية أثار التخريب بعد مدامهة بعض املنازل

 
 

، مهزةو  سفالة، -سرتة بواقع منزل يف كل من : وعمارة واحدةمنزالً  14 متت مدامهةمن مايو،  22املوافق  وفي األربعاء
  . )عمارة واحدة( مركوبان -ويف سرتة  ومنزالن يف شهركان، اخلارجية،ومخسة منازل يف  الدراز،ومنزالن يف  املنامة،وواديان، و 

منها يف اثنني  منازل،ستة  متت مدامهة، من مايوالثالث والعشرين والرابع والعشرين  املوافق والجمعةيومي الخميس ويف 
 قال شهركان، قرية يفمت رصدها  خاصة حالة يفو  .وشهركان ،احملرق :كل من  يف سند، ومنزل يف واثنني اخرينالنويدرات، 

 احلجاب، يرتدين ال كن ألآليت النساء على ودخلوا إذن، دون ومدنية عسكرية قوات قبل من املنزل اقتحام مت: "عيان شاهد
حالتني لتضرر  مت رصدكما  ."بوجودها تنبيههم رغم اخلالء بيت داخل اآلسيويات العامالت إحدى على كما مت الدخول

أثناء اثنني للتعذيب  ننيوقد تعرض موط .والدارز ،البالد القدمي: منطقيتسيارتني، جراء استهدافهما بأسلحة نارية يف 
  .اعتقاهلما

يف منها منزل : منازلمثانية  متت مدامهةو، من ماياخلامس والعشرين والسادس والعشرين  املوافقحد واأل السبتيومي ويف 
رية مت ، إتالف املمتلكات اخلاصةوفيما يتعلق ب .القدمو  املعامري،: ومنزل واحد يف كل من محد، مدينة، ومخسة منازل يف القِ
اء إطالق عبوة مسيل للدموع عليها، فضال عن تعرض املنازل حالة واحدة لتضرر سيارة مبنطقة الدراز، وذلك جر  رصد

  .للتخريب، كما يف الصور أدناه
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 كرزكان،يف  سبعة منها  منزالً،18مدامهة  متتمن مايو، املوافق السابع والعشرين والثامن والعشرين  يومي االثنين والثالثاءويف 
   .الشاخورة املعامري،و  الغريفة،و  عايل،و  واديان، القرية،: ومنزل واحد يف كل من املالكية،ومنزالن يف  مجرة، بينوثالثة يف 

 اعتقاله بعد متتالية مرات لثالث مجرة بين قرية من مواطن منزل مدامهة متت بأنه عيان شهود ذكرمت رصدها  خاصة حالة ويف
 تصطحب القوات كانت احلاالت أغلب ويف. ملرة واحدة والده ومنزل ملرتني، التجاري حمله اقتحام عن فضالً  إبنه، واعتقال

مت ، وكذلك حبريين دينار 3000قدره  ومبلغ املواطن، سيارة مصادرة املدامهات تلك خالل متت كما. االبن أو األب معها
  .منطقة كرزكان يفمنزل خالل مدامهة  وكمبيوتر هواتف ملصادرةحالة  رصد

 23دامهت قوات األمن قرابة  من مايو، من التاسع والعشرين إىل الواحد والثالثني  املوافق الفترة من األربعاء والجمعةويف 

وقد مت  .بين مجرة، وباربار، واملالكية، وسرتة، وسار، وكرانة، والبالد القدمي، ومدينةمحد، وجدحفص، واملنامة: منزالً، يف كلِّ من
رصد أربع حاالت إلتالف قوات النظام ملمتلكات املواطنني اخلاصة، يف : رصد العديد من االنتهاكات يف هذه الفرتة منها

دموع، وحالتني منها إلتالف أبواب املنازل أثناء املدامهات الليلة للواستهداف سيارة مواطن بذخرية مسيل . باربار والدارز
حالة واحدة لتضرر حمل جتاري بسبب استهدافه بذخرية مسيل للدموع اخرتقت زجاج احملل، ، و "مطلوبني"دف البحث عن 

 .ه، كما يف الصورةوأحدث تالفيات وحروق داخل

  
  تكسري باب منزل أثناء املدامهة                             تضرر احملل التجاري                                  
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من  30يوم اخلميس املوافق صباح وحىت أوقات متأخرة من  ،مايو 29 مساء األربعاء الموافقيف احلوادث ما رُصد  أهمومن 
 أعلنت وزارة الداخلية بعدهقة بين مجرة بعد مساع صوت انفجار، على منط ًا فرضت قوات األمن حصار  ، حيثمايو اجلاري

ا يف  إصابة عدد من أفراد الشرطة بعضهم إصابته بليغة بتفجري إرهايب يف "عن " تويرت"موقع التواصل االجتماعي على حسا
ا األجهزةمنطقة بين مجرة،    ".املختصة تباشر إجراءا

بدعم من طائرة هذه االدعاء الرمسي شكك مواطنون يف صحته، ويف ضوء هذه احلادثة دامهت قوات األمن عدة منازل 
مت  بأنة" تويرت"وزارة الداخلية عرب موقع التواصل االجتماعي قامت بعدها باعتقال عشرة أشخاص، حيث قالت " اهليلوكبرت"

م سبعةعلى القبض  من املشتبه بضلوعهم يف يف وقت الحق أشخاص آخرين  ثالثةعلى فيما مت القبض  ،أشخاص مشتبه 
   .نطقة بين مجرةمبالواقع التفجري 

  

 "تويرت"من موقع التواصل االجتماعي تصريح وزارة الداخلية 

خذهم بعضهم أاملعتقلني إىل مركز اخليالة والفروسية يف منطقة البديع ، حيث تعرضوا للتعذيب وسوء املعاملة، قبل مت اقتياد وقد 
  .وقت الحق بينهم احلاج حسني هارونيف األخر مت اإلفراج عن بعضهم  جلهة جمهولة، فيما

مت منع املرأة من ، إذ الة والدةاألوىل حل: إنسانيتنيمت رصد حالتني ومن تداعيات احلصار الذي تزامن مع محلة املدامهات، 
. اإلسعافما استدعى طلب . بين مجرةمنطقة خروج احد من  أوبعدم دخول  أوامراخلروج من البلدة منعا باتا حبجة وجود 

 حاوالهي لزوج وزوجته كانا خارج املنطقة وقد  احلالة الثانية أما .يف الشارع اإلسعافلسيارة  األهلونقل السيدة من سيارة 
لالتصال  ر الزوجاضطمنعتهما من العودة للمنزل، مما  هاوخمارجاملنطقة لكن قوات األمن املتمركزة يف كل مداخل ، العودة للبيت

  .الستالم طفلته، حيث باتوا ليلتهم خارج املنزلرجال األمن خل البلدة وسط امدبوالده إلحضار ابنته أمام إحدى 

، فيما "استهدف رجال األمنالذي  اإلرهايب"ــ وصفه بالذي و  ،التفجري اهذحول تقريرًا لفزيون البحرين ويف وقت الحق بث ت



 2013 حرمة المساكن
 

15  

 

ة وضعت فيها صور املتهمني والتهم املوجهة هلم، مما يعد تشهريا باملتهمني   قبلوإدانة هلم نشرت الصحف املوالية أخبارا مشا
، ومنظمات حقوقية أخرى )تقرير بسيوين(، وهو ما انتقده تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق مةاكعرضهم على احمل
يما توضح الصورة التالية اخلرب ف)  http://goo.gl/jCmVc( عرض الفيديو التايل تقرير تلفزيون البحرين وي. يف وقت سابق

  6. املنشور يف صحيفة األيام البحرينية

  
  :املعتقلني بعد احلصار األمين واملدامهات يف منطقة بين مجرةوفيما يأيت 

 حسني هاروناحلاج  .1

   عبد الكرمي حسني هارون .2
   حسن حسني هارون .3
    مريزا امحد ادم إبراهيم .4
  العرب إبراهيمهادي  .5
    حسني شكر .6
   علي حممد جاسم هارون .7
   علي امحد هارون .8
    حممد جعفر غسراوي .9

    حممد احلسايبضياء  .10
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  القانون انتهاكات خارج إطار

ممارسات وانتهاكات، أن قوات األمن مسئويل األجهزة األمنية ترتكب وما صحبها من املدامهات يتبني من العرض السابق أن 
اليت تثبت أن قوات األمن قد . جرائم يعاقب عليها القانون، وان هناك أسلوب منهجي، ومنط سائد، يف عمليات املدامهات

ار إليه تقرير بسيوين يف وقت كلها، والتدريبات املوحدة يف عمليات املدامهات، وهو ما أش تلقوا األوامر نفسها يف احلاالت
  :واحلوادث وما يصاحبها من انتهاكات عدة أموركما يتبني من عرض اإلحصاءات  .سابق

 .نادرا ما خيلو يومًا من األيام من وجود مدامهات للمنازل - 1
يف الساعات األخرية من الليل أو الساعات األوىل من الفجر بني الساعة الواحدة إىل اخلامسة تتم  املدامهاتغالبية  - 2

 .صباحًا تقريباً 
هويتهم، وهو ما جلوء أفراد األجهزة األمنية يف كثري من حاالت املدامهات إىل تغطية وجوههم باألقنعة يف حماولة إلخفاء  - 3

 .يوحي بعدم قانونية اإلجراء املتخذ أثناء املدامهة
 .بشكل قانوين منفسهأإىل التعريف ب املدامهات أو أي من قوات األمن ونيقود نالذيط ابال يلجأ الض - 4
 25لمادة لمن دون إبراز إذن قضائي بدخول أو تفتيش املنزل، وهو ما يعد خمالفة صرحية  تممجيع حاالت املدامهات ت - 5

 .، وقانون اإلجراءات اجلنائيةمن الدستور البحريين
 .تالف املتعمد ملمتلكات املنزل ومقتنياتهواإل األبوابتكسري قيام األفراد املدامهني ب - 6
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ) 1( 17لمادة ل وفقاً  ةخمالف وهو ما يعد، يف نفوس أفراد العائلةبث اخلوف والرعب  - 7

 . من قانون العقوبات البحريين 207فضال عن خمالفة املادة  ،املدنية والسياسية
اسة الرتهيب املمنهجة اليت تتبعها تعمد تكرار املدامهة للبيت الواحد يف بعض احلاالت، بل ويف اليوم نفسه تكريسًا لسي - 8

 .قوات األمن من أجل بث اخلوف والرعب لدى املواطنني
انتهاك يتم وأحيانًا  ،بعبارات طائفية وأيف حاالت كثرية تعمد أفراد األجهزة األمنية إهانة النساء بألفاظ ختدش احلياء،  - 9

احلجاب،  بارتداءح هلن خصوصيتهن يف جمتمع تقليدّي حمافظ عرب الدخول إىل غرفة نومهّن بال استئذان أو عدم السما 
 .يف الدستور البحريين 19وهو يتعارض مع نص املادة 

وهو ما واألجهزة اإللكرتونية،  ،واحللي ،كاألموال  :صاحبت كثري من املدامهات سرقات ومصادرة للمتعلقات الشخصية  -10
 .لقانون العقوبات البحريين خمالفة يعد

  .وتصادر املمتلكات ال توثق األجهزة املصادرة، خالفًا للقانون البحرييناألجهزة األمنية اليت تداهم املنازل   -11
 .يعيةالطائفة الش إىلاملنتمني كانت تستهدف منازل املواطنني   اليت مت رصدهاكل املدامهات   -12



 2013 حرمة المساكن
 

17  

 

م الدينية وإهانة رموزهم الدينية والوطنية  -13 وذلك  .تعرض كثري من املواطنني الشيعة الذين دومهت منازهلم لإلساءة ملعتقدا
 من قانون العقوبات البحريين 309ادة خالفا للم

  الرؤيا القانونية والحقوقية

جيرم بعضها االعتداء على املنازل ، القبض والتوقيف عملياتاليت تنظم  والوطنية الدولية القانونية االلتزاماتهناك جمموعة من 
  :ها خالفا لإلجراءات القانونية ومنهاتوعلى قاطنيها أو مدامه

  : وفيه  2006 سبتمرب 20 يفالذي انضمت له البحرين  7والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي لعهدا
 اعتقاله أو أحد توقيف جيوز شخصه وال على األمان يف و احلرية يف حق فرد لكل" أن على 1فقرة  9 املادة تنص -

  " فيه املقرر لإلجراء طبقا و عليها القانون ينص ألسباب إال حريته من أحد حرمان جيوز والا، تعسف
 على احلصول يف حق قانوين غري اعتقال أو توقيف ضحية كان شخص لكل" أن على  5فقرة  9 املادة تنص -

 ".تعويض
 الشخص يف األصيلة الكرامة حترتم إنسانية، معاملة حريتهم من احملرومني مجيع يعامل" على أن 1فقرة  10 املادة تنص -

  ."اإلنساين
  :المسكن بحرمةوفيما يتعلق 

 أي تعريض جيوز ال" أنه على بالحقوق المدنية والسياسية الخاص الدولي العهدمن   1الفقرة  17 املادة تنص -
 محالت ألي وال مراسالته، أو بيته أو أسرته شؤون أو خصوصياته يف لتدخل قانوين، غري أو تعسفي حنو على شخص،

   "مسعته أو شرفه متس قانونية غري
 ."املساس أو التدخل هذا مثل من القانون حيميه أن شخص كل حق من" أنه على 2الفقرة  17  املادة تنص كما -

  :إذ السياسيةو املدنية باحلقوق  اخلاص الدويل العهد يف املذكورة األحكام ذات إىل 8لحقوق اإلنسان العربي الميثاقويشير 
 أو توقيفه جيوز وال شخصه، على األمان ويف احلرية يف احلق شخص لكل" أن على امليثاق من  1فقرة  14 املادة تنص -

بست فقد املسكن، حبرمة خيتص فيما أما" سند قانوين وبغري تعسفا اعتقاله أو تفتيشه  العريب امليثاق من 21 املادة اقتَ
ا املدنية والسياسية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من 17 املادة نص ً  .حرفي

  9:البحريني لدستوربالنسبة ل
 يف استثناء إال أهلها إذن بغري تفتيشها أو دخوهلا جيوز فال حرمة، للمساكن" أن على الدستور من 25 املادة تنص -

 ."فيه عليها املنصوص وبالكيفية القانون، يعينها اليت القصوى الضرورة حاالت
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رَّض ال" أنه على الدستور من )د( 19 املادة تنص - عَ ُ  للمعاملة أو لإلغراء، املعنوي، أو أو املادي للتعذيب إنسان أي يـ
 ...".بالكرامة احلاطة

ا جرمية يف متهم أي إيذاء حظر على )د( 20 املادة تنص - ً ا أو جسماني ً  .معنوي

 10:البحريني العقوبات قانون
 بتفتيش قام عامة خبدمة مكلف أو عام موظف كل" لـ  احلبس عقوبة على العقوبات قانون من 207 املادة تعاقب -

 علمه مع القانون عليها ينص اليت الشروط مراعاة ودون األحوال غري يف أو رضاه بغري حمله أو مسكنه أو شخص
  ٥٧٦ "بذلك

 تعدى من لكل دينار مائة تجاوزت ال اليت بالغرامة أو سنة على تزيد ال مدة احلبس عقوبة على 309 املادة تنص -
 .شعائرها من حقر أو ا املعرتف امللل إحدى على العالنية طرق بإحدى

من أهان علنا رمزا أو شخصا يكون ) 2... (املنصوص عليها يف املادة السابقة يعاقب بالعقوبة"بأنه  310تنص املادة  -
 "موضع متجيد أو تقديس لدى أهل ملة

 أو أتلف من" لكل  مائة دينار جتاوز ال اليت بالغرامة أو سنة على تزيد ال مدة احلبس عقوبة على 311 املادة تنص -
ً  دنس أو شوه  ".دينية حرمة هلا أشياء أخرى أو رمزا أو ا معرتف ملة شعائر إلقامة معًدا بناء

رِّف بالسرقة، يتعلق فيما - ا السرقة 373 املادة تـُعَ  "متلكه بنية اجلاين لغري مملوك منقول مال اختالس" بأ
عاقَب أن على 374 املادة تنص كما - ُ  :اآلتية الظروف فيها جتتمع اليت السرقة على املؤبد بالسجن ي

 ليالً؛ تقع أن )أ (
 سالًحا؛ حامالً  اجلناة أحد يكون أن )ب(
 أو الكسر أو التسور بواسطة دخوله كان إذا ملحقاته أحد أو للسكن معد أو مسكون مكان يف ارتكبت إذا )ج(

 أو القيام ادعاء أو كاذبة أو عامة صفة انتحال أو صاحبها رضا بغري صحيحة أو مصطنعة مفاتيح استعمال
  .املشروعة غري الوسائل من ذلك غري أو عامة خبدمة التكليف

 : التالية األماكن أحد يف السرقة وقعت إذا أشهر ثالثة عن تقل ال مدة باحلبس يعاقب أن على 380 املادة تنص كما -
ا أحد يف أو للسكىن املعدة أو املسكونة أو للعبادة املعدة األمكنة أحد يف   .ملحقا

 11.البحريني الجنائية اإلجراءات قانون
 أو املنازل تفتيش إجراء عند السلطات قبل من الواجبة التطبيق القانونية اإلجراءات البحريين، اجلنائية اإلجراءات قانون حيدد

بارتكاب  املتلبسني األشخاص على الشرطة تنفذها اليت القبض لعمليات احلاكمة اإلجراءات القانونية حيدد كما األشخاص،
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ا حال للجرمية الضبط مأمور مشاهدة حالة يف جرمية، ا اجلاين وجود إىل علمه تنامى إذا أو حضوره، يف ارتكا  لدليل حائزً
  .للجرمية ارتكابه على موضوعي

 حمل أي يف الدخول السلطة العامة ألفراد جيوز ال" أنه على 65 املادة تنص األشخاص، أو املنازل بتفتيش يتعلق وفيما -
 ما أو الغرق أو احلريق حالة يف أو الداخل من طلب املساعدة حالة يف أو القانون، يف املبينة األحوال يف إال مسكون

 ."ذلك شابه
 ،"يفتشه القضائي أن الضبط ملأمور جيوز املتهم على قانونًا القبض فيها جيوز اليت األحوال يف" أنه على 66 املادة تنص -

 .أنثى مبعرفة التفتيش يكون أن وجب أنثى املتهم كان وإذا
 معاقب جنحة أو التلبس جبناية حالة يف القضائي الضبط ملأمور" أنه على 67 املادة تنص القبض، إجراء حالة ويف  -

 كشف يف تفيد اليت واألوراق األشياء ويضبط فيه املتهم منزل يفتش أن أشهر ثالثة على تزيد مدة باحلبس عليها
ا قوية أمارات من له اتضح إذا احلقيقة  ".موجودة فيه أ

 .التحقيقألغراض  جبرمية املرتبطة األشياء ضبط جواز على 69 املادة تنص -
 .عنه ينيبه من أو املتهم حبضور التفتيش يتم أن البد 70 املادة لنص طبقا -
 قد يكون أن حيتمل ما وكل واألسلحة واآلالت األوراق يضبطوا أن القضائي الضبط ملأموري" أن على 73 املادة تنص -

 حمضر بذلك وحيرر .عليها مالحظاته إبداء منه ويطلب على املتهم األشياء هذه وتعرض ...اجلرمية ارتكاب يف استعمل
قَّع وَ ُ ْذَكر فيه أو املتهم من عليه يـ ُ   ."التوقيع عن امتناعه ي

 من التأكد وإجراءاتاألدلة  مجع بعد العامة النيابة دور اجلنائية اإلجراءات قانون من الخامس الفصل يستعرض -
 والتفتيش املعاينة اخلامس الفصل من القسم الثاين يستعرض بينما عنها، اإلفراج أو الوثائق أو األشياء تلك سالمة
 على بناء املتهم منزل بتفتيش أمر إصدار سلطة العامة النيابة 90 المادةختول  حيث باجلرمية، املتعلقة األشياء وضبط

ام  .اجلرمية ارتكاب يف استعملت تكون رمبا أشياء عنحبثا  إليه موجه ا
 مأمور على جيب فإنه اإلجراءات اجلنائية، قانون مبوجب عليهم املقبوض لألشخاص بالنسبة أنه على 57 املادة تنص -

ا أقواهلم بسماع يقوم أن القضائي الضبط  إطالق إما ينبغي وبعدها ساعة، 48 تتجاوز توقيفهم ملدة جيوز وال فورً
م القضائية املختصة السلطة إىل إحالتهم أو سراحهم  النائب وهي القضائية، السلطة هذه تعد وبدورها،. الستجوا

. اإلجراءات اجلنائية قانون ألحكام وفقا مت القبض أن من التأكد عن مسئولة البحرين، يف الظروف العادية يف العام
فرتض ُ  أثناء مبحاٍم  االستعانة حق ويكون له ساعة، 24 غضون يف املوقوف الشخص تستجوب أن العامة بالنيابة وي

ا املتهم حببس قرار إصدار العامة للنيابة األولية، جيوز ساعة وعشرين األربع فرتة انتهاء وبعد. االستجواب مدة ً  احتياطي
امات ذمة على   .املعروضة اال
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ا حببس األمر العامة للنيابة ميكن اجلنائية، اإلجراءات قانون من 147 للمادة طبقا - ً  بغرض أيام سبعة ملدة املتهم احتياطي
 َميْثُل أن فيجب ذلك، من أكثر االحتياطي احلبس متديد فرتة ضرورة العامة النيابة رأت ما وإذا االستجواب، استكمال
 لفرتة االحتياطي احلبس فرتة بتمديد التصريح له ميكن والذي الصغرى، اجلنائية من احملكمة قاضٍ  أمام احملبوس الشخص
 .يوماً  45 ال تتجاوز

 املدد من ألكثر االحتياطي احلبس مد النيابة العامة رأت إذا أنه على اجلنائية اإلجراءات قانون من 148 املادة تنص -
 إضافية ملدد التوقيف فرتة ستمدد كانت إذا ما لتقرر العليا اجلنائية إىل احملكمة املوقوف الشخص إحالة وجب السالفة،

ا حبس اجلنائية اإلجراءات قانون حيظر عام، وبشكل . يوماً  وأربعني مخسة على منها أي تزيد ال ً  ملا األشخاص احتياطي
  .شهور ستة جياوز

  12قانون قوات األمن العام
إىل جمموعة من النصوص اليت خالفتها  العام األمن قوات بشأن 1982 لسنة 3 رقم بقانون األمريي املرسوموتشري بعض مواد 

 :قوات األمن خالل تنفيذها للمدامهات منها
 الداخلية لوزارة تابعة مسلحة نظامية قوات" هي  العام األمن قوات أن على األمن قوات قانون من األوىل املادة تنص -

 ."واألموال واألعراض األرواح ومحاية البالد داخل واآلداب العام واألمن النظام على وختتص باحملافظة
 بأمر هلم املسلمة والذخرية السالح محل حق العام األمن قوات ألعضاء :يأيت ما على القانون هذا من 13 املادة تنص -

 :يلي فيما املبينة وبالشروط األحوال يف إال استعماله جيوز هلم وال الداخلية، وزير
  :على القبض : أوال

  .القبض قاوم إذا أشهر ثالثة على تزيد مدة باحلبس أو جناية بعقوبة عليه حمكوم كل )أ  (  
 .القبض قاوم إذا جبنحة متلبس أو جبناية متهم كل ) ب(  

 :املسجونني حراسة عند :ثانياً 
 :التالية األحوال يف املسجونني ضد النارية األسلحة استخدام العام األمن قوات وأعضاء للسجانني فيجوز

 .بوسائل أخرى صدها مقدورهم يف يكن مل إذا القوة باستعمال مصحوبة مقاومة أية أو هجوم أي صد ) أ (  
 .أخرى بوسائل منعه ميكن مل إذا مسجون أي فرار منع )ب (  

 من الباب األول من الثالث الفصل يف عليها املنصوص احلدود ويف بالشروط شغب أو تظاهر أو جتمهر فض :ثالثاً 
 .العقوبات قانون من اخلاص القسم
 األحوال مجيع يف ويشرتط .ماله أو عرضه أو الغري نفس عن أو املال أو العرض أو النفس عن املشروع الدفاع :رابعاً 

ا السالح استعمال يكون أن املتقدمة ا الزمً ً  بعد لدرئه الوحيدة الوسيلة هو ذلك يكون احملدق، وأن اخلطر مع ومتناسب
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 بإطالق بالتحذير يبدأ أن على املقاومة، أو اهلجوم مصدر بقصد تعطيل القوة استخدام كذلك وجيب .قيامه من التثبت
 عرض على بناء منه، بقرار الداخلية وزير وحيدد ..مقتل غري يف التصويب مستطاًعا مث ذلك كان كلما لإلرهاب النار
  .تنفيذه وطريقة النار بإطالق األمر إصدار حق هلا السلطات اليت الوزراء، جملس وموافقة العام األمن مدير

  خالصة 
مدامهة،  476أكثر من  يت بلغت حنووال 2013خالل ابريل ومايو من العام املتعلقة باملدامهات  بعد عرض اإلحصاءات واحلوادث

قانون الدويل من ال الرؤيا القانونية واحلقوقية، وبعد عرض انتهاكات خارج إطار القانونصاحبتها  ،يف مناطق خمتلفة يف البحرين
اليت توصل هلا )  1177 إىل 1173الفقرات من  (؛ ميكن القول أن النتائج هنا ال ختتلف عن تلك النتائج والوطين يف البحرين

واليت أكدت أن املدامهات وعمليات القبض كانت خالف  ،السيد بسيوين يف تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق
  .بوضع تدابري متنع تكرارها ، وقد أوصىالقانونيةاإلجراءات 

من تقرير بسيوين الذي ميكن  1178حبها من انتهاكات هو ما أشارت إليه الفقرة اولعل أوضح وصف للمدامهات وما ص
ا، "إذ تقول  مطابقتها على واقع املدامهات اليوم إىل حد بعيد  متت اليت املوسعة القبض عمليات أن إىل اللجنة خلصت وختامً

 وجه اخلصوص، وعلى .البحريين للقانون وكذلك اإلنسان حلقوق الدويل للقانون انتهاًكا تعد املوصوف عاليه النمط على بناء
 من العديد يف أنه إىل اللجنة خلصت وكذلك، .تفتيش أو قبض أوامر إبراز دومنا القبض عمليات بإجراء األمن قوات قامت

ا القبض استخداما بعمليات القيام أسلوب شكل احلاالت  األمن، قوات به قامت للرعب مثري سلوك صاَحبه للقوة، مفرًط
 اليت اإلجراءات املالئمة إتباع يف إخفاقاً  يعكس جممله يف هذا وكل للممتلكات، ضروري غري إتالف التسبب يف إىل باإلضافة

ما اللجنة حمققي أمام الوطين األمن وجهاز الداخلية وزارة من كل زعم  أثناء املتعلقات مبصادرة يتعلق وفيما. بإتباعها قاما أ
 بأي اللجنة حمققي إخطار يتم مل وكذلك، .املصادرة باملمتلكات أي سجالت املشاركة اجلهات تقدم مل القبض، عمليات
ا اجلهات حتقيقات  املقبوض قدمها األشخاص اليت الشكاوى على بناء القبض عمليات من النوع هذا يف املشاركة املذكورة بدأ

 موجودة، تكون قد إجراءات ألي حدثت اليت االكرتاث باالنتهاكات عدم من منطا ميثل الذي األمر أسرهم، أفراد أو عليهم
 عمليات سري وسالمة نزاهة بضمان واملتعلقة اإلنسان حلقوق الدويل والقانون القانون البحريين بقواعد االعتداد عدم وكذلك
  ".القبض

من تقرير بسيوين إذ  1179ميكن وصف النهج األمين اليوم يف تنفيذ عملية املدامهات بنفس النتيجة اليت عرضتها الفقرة كذلك 
 من اليت الطريقة هي هذه وأن األمنية القوات هذه تدريب أسلوب هو هذا أن إىل منهجي سلوكي منط تواجد ويشري"تقول 

 الداخلية وزارة داخل القيادة تسلسل يف األعلى علم الرتب دون لتحدث تكن مل األحداث هذه وأن ا، يعملوا أن املفرتض
  ."الوطين األمن وجهاز
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ا، تعد احد أهم األسباب فضال عن  ا األمنية وقيادا أن سياسة اإلفالت من العقاب اليت تنفذها السلطات األمنية حلماية قوا
 إجراء يف اإلخفاق ويشكل"اليت تقول  1180الستمرار مثل هذه املدامهات، وهو نفسه ما عرضه تقرير بسيوين يف الفقرة رقم 

 لتحمل أساًسا األمن، قوات جانب من االنتهاكات ملنع املالئمة تدابري الوقائية يف والفشل املمارسات، هذه يف فعال حتقيق
  ".العليا للمسئولية القيادات

  

   التوصيات

  :يوصي بااليت اإلنسانن منتدى البحرين حلقوق إيف ضوء ما عرض يف هذا التقرير ف

 .أطفاهلموقف املدامهات اليت تبث الرعب واخلوف يف نفوس املواطنني وتروع  -
 .جهة حمايدة ومستقلة أمامواملتورطني يف االنتهاكات واملدامهات،  ،األمن قواتو  األمنيةالقيادات  حماسبة -
 .املصادرة مممتلكا وإرجاعغري القانونية املدامهات جراء تعويض املتضررين  -
 .نتيجة املدامهات غري القانونية سفياً تع راح مجيع املعتقلني اعتقاالً ص إطالق -
  .القانون إطارتدابري الرقابية والقانونية الكفيلة بوقف كافة االنتهاكات واملدامهات اليت تتم خارج وضع ال -
، والسماح للمواطنني مبمارسة حقوقهم السياسية واالجتماعية وتقيدها األفرادحرية  تنتهكاليت  األمنيةوقف مجيع املظاهر  -

 .دون قيودواملواثيق كافة اليت تنص عليها النصوص 
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