
تعذيب شبان بحرينيين بدعوى أنهم مخبرون للداخلية!

قوانيين مملكة البحرين تنص علي مجموعه من الضمانات القانونية لمنع التعذيب  للتصدي له
اال ان هنــاك بــداءات ظاهــرة مقلقــة للتعذيــب طرحتهــا  صحيفــة )اخبــار الخليــج( فــي عــدد يــوم الثالثــاء ٢٤ ينايــر 

٢٠١٧ بقســم )قضايــا وحــوادث( بعنــوان “قضـايــــا وحـــــوادث
ملــف التعذيــب مــن الســلمانية إلــى الــدراز.. أيــن حقــوق اإلنســان؟ تعذيــب شــبان بحرينيين بدعــوى أنهم مخبرون 

للداخلية”

ان الجمعيــة ايمانهــا باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ومــن منطلــق محاربــة التعذيــب وســؤ المعاملــة  فــان قضيــة 
تعذيــب شــبان بحرينييــن مــن قبــل جماعــات متطرفــة بالغــة األهميــة الجــل مواجهــة كافــة أشــكال التعذيــب ، 
فمــن الرغــم أن األجهــزة األمنيــة البحرينيــة قامــت بواجبهــا وقبضــت عليهــم وتمــت محاكمتهــم ولكــن أهالــي 
ــون عــن شــكاواهم فهــل  ــات هــذة الجماعــات المتطرفــة  فيتنازل ــد وارهــاب عصاب ــن يخافــون مــن تهدي المعذبي
هنــاك مــا هــو أشــد إرهابــا ممــا حــدث ويحــدث، وعلــي حكومــة البحريــن التصــدي ومكافحــة هــذة الظاهــرة الخطيــرة 

التزامــا منهــا باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب

مثال

التعذيب من السلمانية إلى الدراز.. أين حقوق اإلنسان؟

تعذيب شبان بحرينيين بدعوى أنهم مخبرون للداخلية

شــهدت األشــهر األخيــرة تصاعــدا فــي عمليــات التعذيــب التــي ترتكبهــا عناصــر خارجــة، لشــبان بحرينييــن بدعــوى 
أنهــم يعملــون مخبريــن لحســاب الداخليــة، »أخبــار الخليــج« وثقــت عــددا مــن هــذه الحــوادث، والتقــت مــع أطرافهــا 
واســتمعت إلــى شــهادة بعــض المجنــي عليهــم وذويهــم، وتابعــت بعــض فصــول محاكمــات المتهميــن أمــام 

المحاكــم.
ظاهــرة التعذيــب مــن قبــل نشــطاء الجماعــات الخارجــة عــن القانــون تــرددت للمــرة األولــى فــي أعقــاب المحاولــة 
االنقالبيــة الفاشــلة فــي 14 فبرايــر 2011، حيــث مورســت أبشــع طــرق التعذيــب بحــق العمــال اآلســيويين وعــدد 
مــن المواطنيــن، وذلــك خــالل احتــالل عناصــر تابعــة لهــا مستشــفى الســلمانية مــن تاريخ 14 فبراير إلــى 16 مارس، 
وهــو أمــر موثــق بالدليــل وبأشــرطة مصــورة، تكشــف حــاالت التعذيــب التــي ارتكبهــا أطبــاء منتمــون لجمعيــة 

الوفــاق »المنحلــة« لمرضــى بحرينييــن ومصابيــن أجانــب كانــوا يحملــون صفــة »األســرى«.

وهــي نتائــج خلصــت إليهــا اللجنــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق )لجنــة بســيوني(، ووفقــا للفقــرة )838( ذكــر 
ة- لعمليــات اعتــداء مــن المحتجيــن أمــام 

َّ
بســيوني تعــرض عــدد مــن العمــال اآلســيويين -يعتقــد أنهــم ســن

قســم الطــوارئ بمستشــفى الســلمانية، وذكــر أن هــؤالء العمــال الجرحــى تلقــوا معاملــة ســيئة علــى يــد أطبــاء 
وصفهــا بســيوني فــي تقريــره بأنهــا »تنــدرج تحــت بنــد عــدم االكتــراث بالبشــر واالســتخفاف بأخالقيــات المهنــة 
الطبيــة«، وهــو مــا اعتبــره شــريف بســيوني فــي تقريــره »يخالــف ميثــاق وآداب مزاولــة مهنــة الطــب«!! كمــا أكــد
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ة مــن 
َّ
فــي الفقــرة )847( احتــالل عناصــر مــن الوفــاق مستشــفى الســلمانية، ومنــع بعــض المرضــى مــن الســن

دخــول المجمــع وقــال بالحــرف: »ثبــت بالفعــل وجــود حــاالت التمييــز وإســاءة معاملــة للمرضــى«. حادثــة أخــرى 
تبيــن حــاالت التعذيــب التــي مارســتها جمعيــة الوفــاق خــالل األزمــة، ومــن بيــن الذيــن أدينــوا بالتعذيــب واإلشــراف 

عليــه رجــل الديــن محمــد حبيــب المقــداد.
مــن أشــهر وقائــع االختطــاف والتعذيــب، تلــك التــي جــرت يــوم 10 أغســطس 2015 لصبــي مــن الســنابس يدعــى 
)ا.ي.هـــ( والبالــغ مــن العمــر 16 ســنة، كان والــد المجنــي عليــه قــد تقــدم ببــالغ إلــى مركــز شــرطة المعــارض، 
أفــاد فيــه بــأن أطفــاال بالقــرب مــن منزلــه أبلغــوه بقــدوم ســبعة أشــخاص ملثميــن إلــى المنطقــة واختطفــوا ابنــه 
إلــى جهــة غيــر معلومــة، وفــي اليــوم التالــي تلقــى اتصــاال مــن زوجتــه أبلغتــه بعــودة االبــن، فتــم جلبــه للمركــز 
حيــث تبيــن وجــود آثــار ضــرب مبــرح علــى جســده، وأبلــغ عــن المتهميــن فتــم القبــض عليهــم حيــث تعــرف عليهــم، 

كمــا أرشــد الشــرطة علــى المزرعــة التــي تــم احتجــازه فيهــا بالســنابس.
وقــال الصبــي المجنــي عليــه أنــه تفاجــأ أثنــاء جلوســه أمــام بيتــه بحضــور المتهميــن وقامــوا بأخــذه فــي ســيارة 
إلــى مزرعــة غيــر مأهولــة وأدخلــوه عبــر الســور، وقامــوا بتعليقــه علــى شــجرة حيــث كان رأســه متدليــا إلــى 
أســفل وقدميــه إلــى أعلــى، ثــم قامــوا بضربــه بأنبــوب بالســتيكي، بحجــة أنــه يعمــل مخبــرا للداخليــة، وقامــوا 
بإدخــال األنبــوب فــي مؤخرتــه؛ مــا تســبب بحــدوث نزيــف وأخــذوا هاتفــه، وبعدهــا قامــوا بنقلــه إلــى مــكان آخــر، 
وحضــر فــي اليــوم التالــي شــخص قــال أنــه مــن »ســرايا المختــار لتعذيــب العمــالء« وهــددوه بتصويــره فيديــو فــي 
محاولــة إلجبــاره علــى االعتــراف بتعاونــه مــع الشــرطة، وقــد اضطــر لمســايرتهم وتســجيل مــا يريــدون حتــى ينجــو 

بحياتــه، وفــي النهايــة أخــذوه فــي الســيارة وأنزلــوه بالقــرب مــن مأتــم بــن خميــس بالســنابس.
واعتــرف المتهــم األول بالواقعــة وقــرر بأنهــم علــى علــم أن المجنــي عليــه مخبــر وضربــوه، وقــال أنــه غــادر 

المجموعــة عندمــا قامــوا باالعتــداء عليــه بوضــع األنبــوب فــي مؤخرتــه وشــاهد النزيــف.
وأســندت النيابــة إلــى المتهميــن أنهــم فــي 10 أغســطس 2015 بدائــرة أمــن العاصمــة، اختطفــوا وآخريــن حدثيــن 
المجنــي عليــه وذلــك باســتعمال القــوة بقصــد االنتقــام منــه، كمــا حجــزوه وحرمــوه مــن حريتــه، وألحقــوا مــع 
الحدثيــن بالمجنــي عليــه آالمــا جســدية ومعنويــة شــديدة بغــرض الحصــول علــى اعتــراف ولمعاقبتــه علــى عمــل 
ــه مــن يشــي بهــم  ــة اعترافــه بأن ــه بغي ــه بالضــرب وإغمــاض عيني ــدوا علي ــه واعت ــد يدي ــأن قامــوا بتقيي ــه ب ارتكب

وينقــل أخبارهــم.
ووجهــت النيابــة للمتهميــن تهــم االعتــداء علــى عــرض المجنــي عليــه وحــال كونــه لــم يتــم السادســة عشــر مــن 
دون رضــاه، وهــو واقــع تحــت التهديــد والخــوف، وســرقة المنقــول المملــوك للمجنــي عليــه وحــال كونــه تحــت 

الحجــز والتعذيــب.
ورغــم تنــازل والــد المجنــي عليــه نتيجــة للخــوف الشــديد، إال أن المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الخامســة قــد أصــدرت 
حكمهــا فــي 19 مايــو 2016 علــى المتهميــن الســبعة فــي القضيــة والذيــن كان مــن بينهــم حدثــان، بالســجن 
7 ســنوات لخمســة متهميــن، وبإيــداع الحدثيــن فــي دار للرعايــة، وقــد اســتأنف الحدثــان الحكــم فتــم تســليمهما 

لوالديهمــا، فيمــا اســتأنف الخمســة الكبــار ومازالــت قضيتهــم منظــورة أمــام المحكمــة.

تعذيب في الدراز
ومنــذ بــدأ االعتصــام حــول منــزل المدعــو عيســى قاســم فــي الــدارز، وقعــت حادثتــا تعذيــب انتهــت إحداهــا بوفاة 
المجنــي عليــه وهــو شــاب فــي السادســة عشــر مــن عمــره، وكان المبــرر فــي الحالتيــن الشــك -مجــرد الشــك- 

فــي أن المجنــي يعمــل مخبــرا للداخليــة.
كمــا كشــفت وقائــع التعذيــب فــي القضيتيــن أن هنــاك جماعــة هــي التــي تســتدرج الضحايــا وتقــوم بخطفهــم 

إلــى بيــوت مجــاورة لبيــت قاســم وتتولــى تعذيبهــم تعذيبــا شــديدا هنــاك.
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الواقعــة األولــى حدثــت خــالل شــهر أغســطس الماضــي، لشــاب يدعــى )الســيد. م. هـــ( وعمــره 27 ســنة، وهــو 
مــن أهالــي كرانــة وقــد توجــه إلــى قريــة الــدراز متوجهــا إلــى االعتصــام هنــاك، حيــث أدى الصــالة وبعدهــا تــم 
ــر جــاءه شــخص يســأله »ستشــوي هنــي« وأخــذ  ــدأ بالتصوي ــو أعجبــه فأخــرج هاتفــه وقبــل أن يب تشــغيل فيدي
يفتــش فــي الهاتــف ولمــا لــم يجــد شــيئا طلــب منــه أن يتبعــه فســار وراءه حتــى وصــل إلــى ممــر مظلــم، 
وهنــاك أخــذه أربعــة ملثميــن وغطــوا عينيــه ثــم أخــذوه إلــى بيــت قريــب، وصعــدوا بــه طابقيــن حيــث بــدؤوا فــي 
اســتجوابه واتهامــه بأنــه يعمــل مخبــرا للداخليــة، وأخــذوا يضربونــه بألــواح خشــبية وقــام أحدهــم بضربه بـ »ســوط« 
حتــى ســقط علــى األرض مــن شــدة الضــرب. وقــال المجنــي عليــه إنهــم طلبــوا منــه أن يعتــرف أمــام الكاميــرا 
بأنــه يعمــل مخبــرا للداخليــة، فاضطــر لفعــل ذلــك حتــى ال يســتمر الضــرب المبــرح، وبعــد ذلــك أنزلــوه إلــى البيــت 
وتركــوه علــى بعــد خطــوات، وطلبــوا منــه االنصــراف وقــال: ســرت خطــوات قليلــة وبعدهــا ســقطت مغمــى 
علــي، وعرفــت بعــد ذلــك أن هنــاك مــن حملنــي إلــى مستشــفى الســلمانية، حيــث أدخلــت علــى الفــور إلــى 
غرفــة اإلنعــاش، وظللــت فيهــا مــدة ثالثــة أيــام، نتيجــة إصابــات بكســور فــي عظمــة الشــظية، وكدمــات وجــروح، 
وبعــد خروجــي مــن المستشــفى علمــت أنهــم أتلفــوا أيضــا ســيارتي وســرقوا كل متعلقاتــي، بمــا فيهــا الهواتــف.
وتوصلــت تحريــات أفــراد الشــرطة إلــى هويــة المتهميــن األول والثانــي فــي القضيــة، وأنهمــا شــاركا فــي ارتــكاب 
الواقعــة، فتــم اســتصدار أوامــر لضبطهمــا، وتمكــن أفــراد شــرطة جســر الملــك فهــد مــن القبــض علــى المتهــم 

األول.
واعتــرف المتهــم األول بأنــه أحــد المشــاركين فــي تجمــع بالقــرب مــن منــزل عيســى قاســم، وبعــد فتــرة مــن 
ل أحدهــم حزبــا لرصــد المخبريــن فــي المنطقــة، ليقومــوا بالقبــض 

ّ
الهتافــات جلــس مــع المتهميــن اآلخريــن، وشــك

ل الحــزب التحقيــق معهــم.
ِّ
عليهــم، ويتولــى مشــك

وأضــاف أن رئيــس الحــزب قــام بتكليــف ثالثــة أشــخاص مــن عناصــر المجموعــة بضــرب المخبريــن، موِضًحا أن نشــاط 
المجموعــة يقتصــر علــى منطقــة الــدراز؛ وذلــك بهــدف متابعــة ومراقبة أي شــخص يشــكون فــي تحركاته.

وأوضــح المتهــم األول أن زعيمهــم المذكــور الحــظ بيــوم الواقعــة أن المجنــي عليــه يقــوم بالتصويــر ويعبــث 
فــي هاتفــه؛ مــا جعلــه يتوجــه نحــوه ويســأله عــن ســبب تصويــره؛ كــون أن التقــاط الصــور وتســجيل الفيديوهــات 

فــي التجمــع محصــور بحركــة شــباب الــدار، حســب أقوالــه.
مــا اســتدعى )زعيمهــم( الطلــب مــن المجنــي عليــه مرافقتــه إلــى أحــد الممــرات خلــف منــزل عيســى قاســم، 
وهنــاك حضــر باقــي عناصــر الحــزب، إذ أخــذوا منــه هاتفــه النقــال، واعتــدوا عليــه بالضــرب بواســطة ألــواح خشــبية 

أســفل وخلــف ركبتــه، وصفعــوه علــى وجهــه.
واتهمــه عناصــر الحــزب أنــه مخبــر للشــرطة ثــم حملــوه إلــى مــكان بعيــد بالقــرب مــن الشــارع المــؤدي إلــى مبنــى 

البريــد وألقــوه بجانــب ســيارته.
وأتلفــت العناصــر ســيارة المجنــي عليــه المركونــة فــي المــكان نفســه بواســطة الحجــارة، مــا تســبب بإتــالف 
نوافذهــا، ومــن ثــم عــادوا إلــى موقــع تجمهرهــم وتركــوا المجنــي عليــه يعانــي مــن اإلصابــات التــي تســببوا لــه 

بهــا.
وأحالــت النيابــة العامــة المتهميــن األحــد عشــر إلــى المحاكمــة بعــد أن وجهــت إليهــم تهًمــا تتمثــل فــي أنهــم 
ــات  ــا جســدًيا شــديًدا فــي المجنــي عليــه ونتــج عــن تعرضــه إلصاب : ألحقــوا عمــًدا ألًم

ً
بتاريــخ 19/08/2016، أوال

متفرقــة والــذي كان تحــت ســيطرتهم بغــرض الحصــول منــه علــى معلومــات عــن عمــل يشــتبه أنــه قــام بــه 
بقصــد تخويفــه وإكراهــه علــى اإلدالء بمعلومــات، ثانًيــا: حــال كونهــم عصبــة مؤلفــة مــن أكثــر مــن خمســة 
ــدوا علــى ســالمه  ــه واعت أشــخاص أتلفــوا ســيارة شــخص آخــر وســرقوا الهاتــف النقــال المملــوك للمجنــي علي
ــا: أحدثــوا بالمجنــي عليــه اإلصابــات الموصوفــة بالتقريــر الطبــي والــذي أفضــى إلــى عجــزه عــن أداء 

ً
جســمه، ثالث

 تزيــد عــن 20 يوًمــا، حــال كونهــم عصبــة مكونــة مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص.
ً

أعمالــه الشــخصية مــدة
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تعذيب انتهى بالوفاة
ــذي تســبب  ــغ مــن العمــر 18 عامــا، وال ــت للشــاب أحمــد موســى والبال الواقعــة األشــد إيالمــا هــي التــي حدث
معذبــوه فــي قتلــه، علــى الرغــم مــن أن أقوالهــم فــي التحقيقــات أنهــم لــم يكونــوا متأكديــن مائــة بالمائــه 

مــن أنــه مخبــر، وإنمــا شــكوا فيــه.
كان بــالغ قــد ورد إلــى الشــرطة عــن وجــود شــاب فاقــد الوعــي وملقــى علــى األرض داخــل قريــة الــدراز، 
وذلــك فــي وقــت مبكــر مــن صبــاح الثالثــاء 4 أكتوبــر، وتــم علــى الفــور اســتدعاء ســيارة اإلســعاف لنقلــه إلــى 
المستشــفى، وفــي البدايــة لــم تتمكــن الشــرطة مــن التعــرف علــى شــخصية الشــاب، إال أن قيــام البعــض بنشــر 
صورتــه علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي أدت إلــى تعــرف والــده عليــه، حيــث كان قــد أبلغ عــن اختفائه، وعلى 
الفــور توجــه األب إلــى الســلمانية حيــث تعــرف علــى ابنــه، الــذي عــرف أنــه كان ملقــى وهــو مقيــد اليديــن 
ــات  ــه بإصاب ــة »عميقــة« نتيجــة إصابت ــا بغيبوب ــه يرقــد مصاب ــاء أن ــد بالســتيكي، وعــرف مــن األطب ــن بقي والقدمي
خطيــرة فــي الــرأس وصلــت إلــى المــخ، إضافــة إلــى إصابــات فــي الصــدر والظهــر والبطــن األطــراف والرئتيــن، ولــم 
يتحمــل المجنــي عليــه كل هــذه اإلصابــات فمــات متأثــرا بجراحــه، وتبيــن أنــه أصيــب إصابــات »شــريطية« هــو مــا 

يوحــي أنــه ضــرب بســياط أو أنابيــب )هــوز( وعصــي.
وقــال صديــق للمجنــي عليــه -رفــض نشــر اســمه- إن المجنــي عليــه توجــه إلــى الــدراز لحضــور عــزاء، ومــر فــي 
طريقــه قــرب االعتصــام أمــام بيــت عيســى قاســم، وهنــا اقتــرب منــه شــخص ســأله عمــن يكــون وطلــب منــه 
أن يتبعــه، إال أن المجنــي عليــه رفــض فجــاءه شــخص ملثــم وجذبــه بقــوة، وجــاء آخــرون ليجذبــوه لشــكهم أنــه 
مخبــر، وقــال إن المجنــي عليــه أنــه كان يســتنجد بصــوت عــاٍل مــن دون أن يــرد عليــه أو يســتجيب لــه أحــد، وتــم 
أخــذه إلــى بيــت خلــف منــزل عيســى قاســم، حيــث اســتولوا علــى هواتفــه ومتعلقاتــه وبــدؤوا بضربــه حتــى فقــد 

الوعــي، فحملــوه وألقــوه فــي أرض خاليــة.
االعتــداء عليهــم، وأشــارت  بالمشــاركة فــي  أربعــة متهميــن قامــوا  التعــرف علــى  التحريــات عــن  وأســفرت 
اعترافاتهــم أنهــم لــم يكونــوا علــى علــم بأنــه مخبــر، وإنمــا تــم جلبــه للشــك فيــه، وقــد تــم اســتجوابه وضربــه 

كالعــادة إال أنهــم فوجئــوا بــه يفقــد الوعــي.
وجاري إحالة المتهمين إلى المحكمة.

أين حقوق اإلنسان
قصــص التعذيــب لشــبان بحرينييــن مــن الخارجيــن عــن القانــون كثيــرة ومتعــددة، وبعضهــا لــم يتــم القبــض علــى 
مرتكبيــه ومحاكمتهــم بعــد، والغريــب أن هــذا الملــف المخجــل ال يحظــى باهتمــام نشــطاء أو جماعــات حقــوق 
اإلنســان فــي البحريــن، أو الجماعــات القائمــة فــي الخــارج التــي ال تهتــم إال بحقــوق المتهميــن، وتغــض الطــرف 

عــن حقــوق المجنــي عليهــم، فهــل يتحركــون لتوثيــق هــذه الحــاالت والحديــث عنهــا فــي يــوم مــن األيــام؟{

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/14186/article_touch/59422.html 

مثال 
نظــرت المحكمــة الجنائيــة االولــى برئاســة القاضــي الشــيخ حمــد بــن ســلمان آل خليفــة، وعضويــة القاضييــن ضيــاء 
ــب   اتهــم بواقعــة تعذي

ً
ــة 11 شــخصا ــه محمــد حســن، قضي ــة ســر عبدالل ــدي ومحمــد جمــال عــوض، وأمان هري

بحرينــي وإتــالف ســيارته؛ إلكراهــه علــى اإلدالء بمعلومــات، بحجــة أنــه »ُمخبــر فــي منطقــة الــدراز« يصــور 
المتجمهريــن أمــام منــزل الشــيخ عيســى قاســم، وأجلــت المحكمــة القضيــة الــى جلســة )8 فبرايــر/ شــباط ٢٠١٧( 

إلعــالن ١٠ متهميــن هاربيــن مــع اســتمرار حبــس االول.

30 March 2017

4



( أنهــم فــي )19 أغســطس/ آب 
ً
وأســندت النيابــة العامــة للمتهميــن وتتــراوح أعمارهــم بيــن )١٥ و٢٤ عامــا

 بالمجنــي عليــه، ونتــج عــن تعرضــه إلصابــات متفرقــة والــذي كان تحــت 
ً
 شــديدا

ً
 جســديا

ً
 ألمــا

ً
2016(، ألحقــوا عمــدا

ســيطرتهم، بغــرض الحصــول منــه علــى معلومــات عــن عمــل يشــتبه انــه قــام بــه، بقصــد تخويفــه وإكــراه علــى 
اإلدالء بمعلومــات.

كمــا انهــم، وحــال كونهــم عصبــة مؤلفــة مــن أكثــر مــن ٥ أشــخاص، اتلفــوا ســيارة شــخص آخــر، وســرقوا الهاتــف 
النقــال المملــوك للمجنــي عليــه، واعتــدوا علــى ســالمه جســمه، وأحدثــوا بــه اإلصابــات الموصوفــة بالتقريــر 

الطبــي، مــا أفضــى إلــى عجــزه عــن أداء أعمالــه الشــخصية لمــدة تزيــد عــن ٢٠ يومــا.

وتتمثــل تفاصيــل الواقعــة بــورود بــالغ مــن شــرطة الشــمالية، عــن تعــرض شــخص لالعتــداء عليــه بمنطقــة الــدراز، 
ــرب 

ُ
وتوجــد بــه إصابــات متفرقــة فــي جســده، فتــم نقلــه إلــى مستشــفى الســلمانية، وقــرر المجنــي عليــه أنــه ض

مــن قبــل مجموعــة أشــخاص فــي يــوم الواقعــة بعــد اتهامــه بأنــه »ُمخبــر«.

ودلــت التحريــات علــى اشــتراك المتهميــن االول والثانــي فــي الواقعــة، فتــم اســتصدار أمــر بضبطهــم، حيــث تــم 
ضبــط االول مــن قبــل شــرطة جســر الملــك فهــد واعتــرف بمــا نســب إليــه.

وقــال بأنــه شــارك فــي تجمــع قــرب منــزل الشــيخ عيســى قاســم، وبعــد فتــرة الهتافــات جلســت مــع المتهميــن، 
وشــكل أحدهــم حزبــا لرصــد المخبريــن ليقومــوا بالقبــض عليهــم، ويتولــى احدهــم التحقيــق معهــم، وبعدها يكلف 
عناصــر المجموعــة آخريــن بالضــرب، ونشــاط المجموعــة يقتصــر علــى منطقــة الــدراز بحيــث يتابعــون ويراقبــون 
أي شــخص يشــك فــي تحركاتــه. وِفــي يــوم الواقعــة، الحــظ زعيــم الحــزب أن شــخصا يقــوم بالتصويــر ويعبــث 

بهاتفــه، فتوجــه نحــوه وســأله عــن ســبب تصويــره، ألن التقــاط الصــور والفيديــو محصــور بحركــة شــباب الــدراز.

ــة  ــزل الشــيخ عيســى قاســم، وحضــر بقي ــه ألحــد الممــرات خلــف من ــه مرافقت وطلــب الزعيــم مــن المجنــي علي
عناصــر الحــزب، وأخــذ منــه هاتفــه النقــال، وتــم االعتــداء عليــه بالضــرب بألــواح خشــبية أســفل وخلــف الركبــة، 
ــوزارة الداخليــة، ثــم حملــوه إلــى مــكان بعيــد قــرب شــارع البريــد،  ــر ل والصفــع علــى وجهــه، واتهمــوه بأنــه مخب

ــى موقــع االعتصــام. ــم وعــادوا إل ورمــوا ســيارته المتوقفــة بنفــس المــكان بالحجــارة، فأتلفــت نوافذهــا ث

وذكر بأن من ضمن األشخاص الذين اتلفوا السيارة خاله.

ــات   ــة والوفي ــم التعذيــب وســوء المعامل ــة المســؤولين عــن جرائ ــك نطالــب مملكــة البحريــن بضمــان معاقب لذل
ــن  ــرام مملكــة البحري ــب واحت ــة والتعذي ــات مــن ســوء المعامل ــن والجالي النهــا مســوولة عــن ســالمه للمواطنيي

ــة مناهضــة التعذيــب ــة المنظمــة لهــا  وهــي اتفاقي ــواردة فــي االتفاقي ــات ال للضمان

ونامــل ان يكــون اســتعراض مملكــة البحريــن لتقريرهــا فرصــة لمعالجــة القضايــا التــي أثرتهــا جمعيتنــا بهــذا التقريــر 
وبشــكل بنــاء بيــن اللجنــة وممثلــي حكومــة البحريــن

30 March 2017

5


