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صادرة من وزارة طلب إزاء  قلقساورها يالمنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين 

 شراء شحنة هائلة من مسيل الدموع لالداخلية 

 

تكشف تفاصيل  وثيقةمنظمة "مرصاد البحرين"  سربت ،أكتوبر 81 يوم األربعاء تاريخ في  – 3182، 81أكتوبر  –واشنطن 

استخدام هذا السالح  سوءشهد الذي  طلب شراء من وزارة الداخلية لشحنة كبيرة من مسيل الدموع. وبحسب تاريخ البحرين

ى إصابات خطيرة ووفيات بين المتظاهرين السلميين، فإن المنظمة األمريكية للديمقراطية "غير القاتل" والذي غالباً ما يؤدي إل

وحقوق اإلنسان في البحرين تشعر بقلق عميق إزاء هذا التطور وتدعوا إلى الوقف الفوري لجميع شحنات مسيل الدموع إلى 

 هذه الدولة.

المفوض عقاب جماعي جيداً من قبل استخدامه كن بما في ذلك تم توثيق أدلة سوء استخدام هذا الغاز من قبل حكومة البحري

وبينما تدعي . اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومنظمة أطباء لحقوق اإلنسان، والسامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان

 مضاعفات صحيةاستخدامها أدى إلى  سوء، ولكن فقط سيل الدموع كأداة لتفريق الحشودحكومة البحرين أنها تستخدم م

في المساكن  بإطالقة مباشرةالقوات األمنية في البحرين إلستخدام مسيل الدموع  تسيء. وفيات إلى وحتى إصابات خطيرةو

قوات  وارفخالل فترة المداهمات االنتقامية الليلية على القرى التي يشتبه أنها تأوي المتظاهرين. كما ع  وأماكن العبادة وخاصة 

غالباً في مستوى الرأس وعلى وخالل المظاهرات،  مباشرة على المتظاهرينأنهم يطلقون عبوات مسيل الدموع ب البحرينأمن 

 مسافات قريبة.

قال مدير المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين حسين عبدهللا "مسيل الدموع يسمى سالح "غير قاتل"، 

لعشرات البحرينين في السنوات األخيرة" أضاف "في البحرين ال تستخدم السلطات مسيل  قاتالً كان استخدامه أن ثبت ولكن 

 الدموع لضمان سالمة األفراد ولكن يتم استخدامه كسالح لإلرهاب واألذية والقتل."

بما استخدام السالح  سوءمنهجية بالتزام حكومة البحرين أن كميات مسيل الدموع التي طلبت من قبل وزارة الداخلية تشير 

ح تصدير السال بحظروبسبب سوء استخدام البحرين لمسيل الدموع قامت الواليات المتحدة  ،تهدئة المظاهرات العامة تعدىي

الوثيقة المسربة طلب  كما تبينمن قبل الشرطة."  المسيل للدموع والغاز "االستخدام المفرط للقوة مبينة قلقها من 3183إليها في 

 مليون نسمة الذين يعيشون في البحرين. 8.3مليون عبوة مسيل دموع لتقريباً عدد  8.1أكثر من 

شركات األسلحة أرباح صرح عبدهللا "بما أن حكومة البحرين مستمرة في استخدام الغاز المسيل للدموع ضد األفراد، تستمر 

لدموع ونطالب غاز مسيل االاستعمالها الوحشي." وأضاف "ندعوا المجتمع الدولي للتعبير عن قلقة إزاء إساءة استخدام  سوءمن 

 تسبب في قتل البحرينيين."ي ذيالشحنة الكبيرة من السالح اله بالوقف الفوري لهذة
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