
 2011فرباير/شباط  25بتاريخ:         )البحرين( MDE 11/008/2011رقم الوثيقة: 
 

 املهنيني الصحيني إىل: 
 منظمة العفو الدولية من: 

 

 ناشدة من أجل التحركم
 حتديث: جيب التحقيق يف اهلجمات على املهنيني الصحيني

 

صحيني يقولون إهنم تعرضوا للهجوم من قبل مجع ابحثو منظمة العفو الدولية يف البحرين شهادات من مهنيني 
"دوار اللؤلؤة" يف  رجال األمنفرباير/شباط، بعد ساعات من دخول أعداد كبرية من  17قوات األمن صباح 

املنامة إلخالء احملتجني الذين أقاموا خيماً فيه. فما بني الساعة الثالثة وحوايل السابعة صباحاً، نُقل ما يقرب من 
ى منع سيارات اإلسعاف بعد ذلك . بيد أنه جر السلمانية الطبيةوحدة ارات اإلسعاف إىل شخص يف سي 200

، أبنه قد مت إخالء املنطقة، وأنه مل مربر االدوار، ألن وزارة الداخلية أبلغت وزارة الصحة، دومن من دخول منطقة
 يعد فيها أي جرحى. 

 

 ص ، اليت ن قوافننيفناا  الإلعاالً جرمية وخرقاً للمعايري الدولية إن االعتداءات اليت قامت هبا قوات األمن قد شكَّلت أف
ضرورة ال غىن على أن أفنه ال جيوز للموظاني املكلاني بت ايذ القافنون استخدام القوة إال ع دما يكون  لك ضرورايً 

خرين  وعلى الرغم من هتديد حلياهتم أو ألرواح اآل وجود  ، وإىل املدى الذي نقتضيه الظروف العيافنية ، مبا يف  لكع ها
احلكومة قد لطَّات من استخدامها للقوة ضد احملتجني ، فإن م ظمة العاو الدولية ال نزال نشعر ببواعث قلق من أن أن 

 ، وحتث السلطات البحري ية من جافنب احملتجني ، ومل نكن مربرة استازازهلجمات على امله يني الصحيني مل أتت فنتيجة ا
 فورا ، ونقدمي من نثبت مسؤوليتهم إىل ساحة العدالة   ما حدثمستقل فيعلى مباشرة حتقيق واف و 

 
فرباير/شباط  15يف )الذي يظهر يف الصورة إىل اليسار بعد أايم من نعرضه للهجوم( ساعد  صادق العكري بفالطبي

من أفراد اجلمهور وضمت على إقامة عيادة مت قلة يف إحدى اخليم يف "دوار اللؤلؤة"  ونلقت العيادة املت قلة عدة هبات 
شباط ، مسع  فرباير/ 17عدداً من املتطوعني الذين كافنوا يعت ون ابحملتجني املصابني  ويف حوايل الساعة الثالثة من فجر 

طقا  ال ار وإلقاء عبوات الغاز املسيل إببدأت شرطة مكافحة الشغب  حيثالدكتور العكري أشخاصاً يصرخون  
 امت بتدمري خيم احملتجني ، وكذلك اخليم اليت أقامها املوظاون الصحيون  للدموع على احملتجني  كما ق

 
قاموا بتكبيل يديه خلف ظهره  و أسود قاموا بتطويقه ، ة العاو الدولية أن رجال شرطة بزي وأبلغ الدكتور العكري م ظم

جسمه ، مبا يف  لك على  مث دفعوه إىل حافلة وأفنزلوا سرواله وراحوا يلكموفنه ويضربوفنه ابلعصي على خمتلف أجزاء
وأجلسه على كرسي وقال له: "إ ا انسخ كرسيي بدمك  أحد رجال الشرطة وجهه بقميصأعضائه الت اسلية  وغطى 

ىل احلافلة ، من احلافلة واستدعى رجل شرطة آخر ، فدخل هذا إفسأضربك حىت املوت"  مث خرج رجل الشرطة فناسه 



ي الدكتور العكري أن أحد رجلي الشرطة قال ، "دعه يت اس" ، بي ما قال ضربه ابلعصي  ويرو و واستأفنف الشرطيان ركله 
اآلخر ، "ليست هذه سوى البداية" ، مث هدده هبتك عرضه  وع دما أبلغهما الدكتور العكر أبفنه طبيب ، عادوا مبصباح 

ف فنقلتهم إىل يدوي ورأوا معطاه األبيض وعقامة اهلقال األمحر عليه  مث أخذاه مع شخصني آخرين إىل سيارة أسعا
وعاىن الدكتور العكر من كسر يف أفناه وجرح يف عي ه اليسرى وكدمات يف صدره وبط ه  ويروي وحدة السلمافنية الطبية  

صد  أبن أل أكنجتربته املروعة ابلقول: "هذه اجلروح البدفنية سوف نشاى ، ولكن األ ى ال اسي ال ميكن أن يربأ  مل 
 حيدث يف البحرين"   سوفهذا 

 
س عملهم يف  لك سيارات اإلسعاف ممن كافنوا على رأ ثت م ظمة العاو الدولية إىل أكثر من عشرة من موظايوحتد

اليوم ، وقالت أغلبيتهم إهنم نعرضوا للضرب واإلهافنة وللتهديد من قبل شرطة مكافحة الشغب  فاي حوايل التاسعة من 
نسري ما بني وحدة السلمافنية  الشارات الرمسية حتملسيارات إسعاف  فرباير/شباط ، كافنت قافلة من مخس 17صباح 

الطبية و"دوار اللؤلؤة" ع دما أوقاتها شرطة مكافحة الشغب ع د إحدى إشارات املرور  وكان العاملون يف سيارات 
 اإلسعاف يرندون مجيعاً زيهم الرمسي ، كما كان كل شيء يشري إىل أهنم مه يون صحيون  

 
بثقاث فنققات على  قام لصورة إىل اليمني اليت التقطت بعد بضعة أايم من اهلجوم( قد)ا مجيل عبد هللا إبراهيمكان ف

األقل ع دما استدعي للعودة إىل الدوار  ووصف مجيل الوضع على ال حو التايل: "اعتقدت أهنم سوف يدلوفن ا على 
"أان مساعد طيب" ، ولكن  اجلافنبيني وفتحومها"  قال هلم مجيل: البابنيضحااي كي فنساعدهم ، ولك هم نقدموا حنو 

الشرطة سحبته من سيارة اإلسعاف واهنالت عليه ابلضرب  حاول مجيل القرار ، إال أهنم طاردوه وألقوا به أرضاً  قال: 
س تمرتاً   60"كان ه اك حوايل عشرة م هم ، وراحوا يضربوفنين ابلعصي ، بعصي خشبية سوداء طول الواحدة م ها حنو 

أبفنين سوف أموت"  ويقول مجيل إهنم ضربوه على ظهره وعلى ردفيه  أفكارين نا    راودخو هم لضريب هبوخلع بعضهم 
بي ما كان أحد رجال الشرطة يصور شريط فيديو للهجوم  وافنتهى اهلجوم يف هناية األمر عقب مخس أو ست دقائق 

لدماء ، حيث وجد زميله ع دما صرخ أحد الضباط "قف" وأوقاه على قدميه  أعيد مجيل إىل سيارة اإلسعاف مغطى اب
والدم يتدفق من وجهه فنتيجة نعرضه للضرب على رأسه مرنني بعقب ب دقية  وكان عيسى سلمان قد  عيسى سلمان

رجل شرطة أخرجوه ع وة من سيارة  20عاد للقيام بواجبه عقب نعرضه قبل ساعتني للضرب والركل من قبل حنو 
ما يلي: "إ ا عدمت ، سوف فنقتلكم"  ويقول مجيل إفنه رأى ثقااثً  اإلسعاف  حيث أبلغ رجال الشرطة رجال اإلسعاف
ومل يتبني أن مرتاً ويراقبون االعتداءات ، ولكن دون أن يتدخلوا   50من الضباط  وي الرنب العالية يقاون على بعد حنو 

ه وكتاه ، ه اك كسوراً ع دما فحص األطباء مجيل يف املستشاى ، إال أفنه يشعر أبمل شديد وجيد صعوبة يف حتريك يد
 رأسه من االعتداء   اللذين استخدمهما حلماية

 
ل س ة ، كان ضمن جمموعة سيارات اإلسعاف فناسها  ويروي أن رجا 34 ، البالغ من العمر جعفر حسناملساعد الطيب 

هؤالء زجاج فنوافذ السيارة  حطمالشرطة طوقوا سيارة اإلسعاف ع دما وصلت صاوف شرطة مكافحة الشغب ، مث 
أبعقاب الب اد   وقاموا بسحبه من السيارة وراحوا يضربوفنه على  راعيه وكتايه ابهلراوات  كما قاموا بركله حلوايل مخس 

 دقائق وهم يطلقون السباب والشتائم عليه 
 



)الصورة إىل اليسار عقب بضعة أايم من التعرض  جاسم حممد حسناإلسعاف األخرية ،  كر املساعد الطيب  ويف سيارة
إفنه أث اء نعرضه للركل ، س ة ، أفنه نعرض للضرب ابلعصي وأبعقاب الب اد  أيضاً  ويقول  27( ، البالغ من العمر للهجوم

رأسه ورأوا أفنه حبريين واصلوا ضربه  كما قاموا بضرب  ، إفنه فلبيين" ، ولكن ع دما رفعوا ال: "ةاح أحد رجال الشرطص
املستشاى إلصابته بتمزقات  إىل دخول ، أحد املساعدين الطبيني الذين كافنوا يرافقوفنه والذي احتاج الحقاً ايسر مهدي

 ا" اإلسعاف وال نعودا  وإ ا فعلتما  لك ، سوف فنقتلكمة يف بطثه  وصرخ رجال الشرطة ابلرجلني: "إصعدا إىل سيار 
 
 

 يرجى الكتابة فورًا: 

 

 كي نوضحوا أبفنكم مه يون طبييون نساوركم بواعث قلق بشأن حقو  اإلفنسان؛ •
 

حلث السلطات على ضمان احلماية الاورية جلميع العاملني الصحيني والطبيني الذين يعت ون بضحااي الع ف ،  •
 ى الرعاية الطبية امل اسبة؛احلماية الكاملة حلق مجيع من يعافنون من اإلصاابت يف احلصول علو 

 

لدعوة السلطات إىل مباشرة حتقيق مستقل وواف يف االعتداءات على العاملني الصحيني والطبيني ، ويف  •
اعرتاض سبيل حركة سيارات اإلسعاف ، ونقدمي من نتبني مسؤوليتهم عن ارنكاب هذه االفنتهاكات اخلطرية حلقو  

 لة؛ااإلفنسان إىل ساحة العد

 

متكني األطباء واملمرضني واملساعدين الطبيني وغريهم من العاملني الصحيني والطبيني من القيام  للحض على •
دومنا متييز ، إىل من حلقت هبم إصاابت ، غريها من أشكال الع اية الطبية ، مبسؤولياهتم امله ية يف نقدمي املساعدة الطارئة و 

 ية من االفنتقام  ه اإلصاابت واإلبقاغ ع ها دون ندخل أو خشهذومن نوثيق 
 

 إىل:  2011 مارس/آذار 31كم قبل يرجى أن تبعثوا مبناشدات

 

 وزير الداخلية
 الشيخ راشد بن عبد هللا بن أمحد آل خلياة

 وزير الداخلية
  ، امل امة ، البحرين13ص  ب  

 2661 1723 973 +  فاكس:

 معايل الوزير طريقة املخاطبة:
 

 وزير الصحة
 مرالدكتور فيصل بن يعقوب احل

 وزير الصحة
 وزارة الصحة

  ، امل امة البحرين12ص ب  



   2569 1725 973 +  فاكس:
 معايل الوزير طريقة املخاطبة:

  
 

 bms@bms.bhمن رسائلكم أيضاً إىل "مجعية األطباء البحري ية" على الربيد اإللكرتوين:  خبنس وابعثوا
 

اً خقال ستة أسابيع من إرسال رسائلكم ، يرجى أن نبعثوا برسالة متابعة نطلبون فيها الرد على رسالتكم   وإ ا مل نتلقوا رد
 كما يرجى أن نبعثوا ب سخ من أية رسائل نتلقوهنا إىل األمافنة الدولية ، ع اية الاريق الصحي ، 

1 Easton Street, London WC1X 0DW :؛ أو إىل الربيد اإللكرتوينhealth@amnesty.org  
 

 معلومات إضافية
 

 فرباير/ 15و 14  ويف 2011فرباير/شباط  14بدأت املظاهرات يف البحرين أتييداً لإلصقاح السياسي يف امل امة يف 
ي يف "دوار شباط ، قتل اث ان من احملتجني على أيدي شرطة مكافحة الشغب  وعقب  لك ، أقيم "خميم" غري رمس

 ، 2011فرباير/شباط  17احملتجون  ويف الساعات األوىل من فجر يوم اخلميس ،  فيه اللؤلؤة" يف وسط امل امة ، أقام
  دخلت أعداد كبرية من رجال األمن الدوار إلخقاء احملتجني

 

ش لتاريق احملتشدين  واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز املسيل للدموع واهلراوات والطلقات املطاطية وب اد  الر 
ارات انرية عن ظهر جسر يعلو الدوار ، بي ما  مكافحة الشغب أطلقت عي و كر شهود عيان أن إحدى وحدات شرطة

شاهد أث اء حماولة احلشود البحث عن مقا  من الرصاص  وقال  كافنت وحدة أخرى نطلق ال ار من اجلافنب املقابل
اء واألطاال يهرعون يف مجيع االجتاهات ويصرخون ، وليس من مكان : "احملتجون يتعرضون للهجوم! وال سعيان آخر

يلو ون به  شرطة مكافحة الشغب يف كل مكان وهي هتاجم من مجيع االجتاهات  وقد جرح العديدون  ه اك حالة 
من الذعر والاوضى يف الدوار  واجلميع يركضون ويصرخون"  كما ُم عت سيارات اإلسعاف من الوصول إىل الدوار ، 

 بي ما نعرض عدد من سائقي سيارات اإلسعاف للضرب ، حسبما  ُكر  
 

وافنتقل من هتم إخقاؤهم من الدوار إىل حميط مستشاى السلمافنية وافنضم إليهم آخرون لتتضخم أعداد املتجمهرين 
 ونصبح عدة آالف  

 
 

 ، مبن فيهم أشخاص شخص 200وقد أتكد مقتل ما ال يقل عن سبعة من املتظاهرين ، بي ما أصيب ما يربو على 
فرباير/شباط ، جتمع حمتجون  18فرباير/شباط  وبعد ظهر  14جراحهم شديدة اخلطورة ، م ذ اهلجوم على املتظاهرين يف 

سلميون جمدداً على بعد بضعة مئات من األمتار من "دوار اللؤلؤة"  وأطلق اجليش ال ار بصورة مباشرة على احملتجني ، 
ة لوسائل اإلعقام أن املستشاى كان يعج مبصابني جروحهم بليغة ، وأن أجساد و كر طبيب يف مستشاى السلمافني

 أشخاص حلقت هبم إصاابت مميتة كافنت نصلهم "وقد فُنسات أدمغتها" 
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