
وجد منتدى البحرين لحق�ق الإن�سان في انعقاد )الم�ؤتمر 

الدولي لدعم الديمقراطية وحق�ق الإن�سان( بالعا�سمة اللبنانية 

وباحثين  كتاب  واأق�ال  �سهادات  لتدوين  مهما  حدثا  بيروت، 
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تعر�ض له اإن�سان البحرين في ث�رته المطلبية.

ليبني  جالديه؛  على  يتقدم  اأن  اآثر  �سعب  تطلعات  وهي 

مجتمعًا ديمقراطيا اأكثر ان�سانية، واأكثر انفتاحا.
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المقدمة:

 قراءات حول الحالة الحقوقية

في البحرين

�سكلت.حالة.حقوق.الإن�سان.في.البحرين.بعد.قمع.الحتجاجات.التي.

2011.بدوار.اللوؤلوؤة.انعطافة.مهمة.في.الم�سهد.الحقوقي،. �سهدتها.في.

المنادين. طالت. التي. الممنهجة. النتهاكات. تزايد. بعد. خ�سو�سا.

بالديمقراطية.والتغيير.ال�سيا�سي،.وقد.غدت.مادة.مهمة.للمراكز.والهيئات.

الحقوقية.والمدافعين.عن.الحريات.قيا�سا.بالبحرين.كمجتمع.�سغير.ل.

يتحمل.حجم.ونطاق.تلك.النتهاكات.الج�سيمة.

وحين.ات�سعت.م�ساحة.الفتك.الذي.تورطت.فيه.الدولة.البحرينية،.

محمود. الدولي. بالخبير. جيئ. المواطنيين. حماية. فيها. يفتر�ض. والتي.

�سريف.ب�سيوني.بناءا.على.»رغبة.ملكية«.ليكتب.تقريراً.عن.النتهاكات،.

وفي.23.نوفمبر.2011.�سدر.تقرير.ب�سيوني،.علما.باأنه.لي�ض.وليد.توافق.

مجتمعي.وتو�سياته.غير.ملزمة.لل�سلطة.فكان.الأ�سهل.للهروب.من.رقابة.

المنظمات.الدولية.المعنية.
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)الموؤتمر. انعقاد. في. الإن�سان. لحقوق. البحرين. منتدى. وجد. وقد.

اللبنانية. بالعا�سمة. الإن�سان(. وحقوق. الديمقراطية. لدعم. الدولي.

بيروت،.حدثا.مهما.لتدوين.�سهادات.واأقوال.كتاب.وباحثين.قانونيين.

وحقوقيين.ومهتمين.بتنمية.ودعم.حالة.الديمقراطية.من.الوطن.العربي،.

ومن.المهتمين.بالحالة.البحرينية.من.دول.العالم؛.ل�سدار.كتاب.يحمل.

ومنهجية. المو�سوعية،. من. الكثير. على. توفرت. ودرا�سات. مقالت.

البحث.في.مقاربة.المو�سوعات.التي.تمت.مناق�ستها.

ولي�ض.غريبا.اأن.يحمل.تقرير.ب�سيوني.اأو.ما.�سمي.بـ.»اللجنة.البحرينية.

الم�ستقلة.لتق�سي.الحقائق«.اهتماما.ملحوظا.في.هذه.المحاولة.الأولى.

البحرين؛. في. الحقوقي. الحال. واقع. قراءة. لجهة. البحرين. لمنتدى.

كون.هذا.التقرير.يعد.وثيقة.قانونية.مهمة.في.اإدانة.الحكومة.البحرينية.

بارتكاب.جرائم.وانتهاكات.خطيرة.ومحرمة.بالقانون.الوطني.والدولي،.

برغم.التحفظات.التي.�سجلت.على.محتوى.التقرير.حقوقيا.وقانونيا.

البحرينية. الحالة. ا�ستقراأت. اأخرى. مقالت. ثمة. ذلك. اإلى. ي�ساف.

الإن�سان،. حقوق. حالة. على. الأمنية. التاأثيرات. بع�سها. فر�سد. حقوقيا.

الحقوقي. الملف. مع. والإعالمي. الدولي. التعاطي. عند. وقف. واآخر.

اأنظمتها. اختيار. في. ال�سعوب. خيار. ل�سكالية. كان. كما. البحرين،. في.

في. تتحكم. التي. الم�ستبدة. والحكومات. الأنظمة. وخيار. وحكوماتها،.

وجد. الذي. المطلبي. ال�سعبي. الخيار. هذا. ح�سوراً،. ال�سعوب. م�سائر.

من. الكثير. كلفهم. والذي. الطبي. حيادهم. اأمام. فيه. اأنف�سهم. الأطباء.

المعاناة،.وعّر�سهم.لأنماط.من..التعذيب.والحط.بالكرامة.الإن�سانية.
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المقدمة:قراءات حول الحالة الحقوقيةفي البحرين 

البحرين«،. في  الحقوقية  الحالة  حول  »قراءات  ا�سدار. اإن.

في. للم�ساهمة. جديدة. فر�سة. الموؤتمر. ا�سدارات. �سمن. ياأتي. والذي.

ثورته. البحرين.في. اإن�سان. له. تعر�ض. عّما. ناجز. اجرائي. التوثيق.كفعل.

ول. اأ�سحابها،. اآراء. مقاربتها. تعك�ض. قراءات. بالتاأكيد. وهي. المطلبية،.

تعّبر.بال�سرورة.عن.موقف.منتدى.البحرين.لحقوق.الإن�سان.

المهتمين. هوؤلء. اأبداه. الذي. التجاوب. المنتدى. يثمن. اأخيرا،.

والمدافعين.عن.حقوق.الإن�سان.وتنمية.ودعم.الديمقراطية.من.مختلف.

الأقطار،.مقدرين.لهم.هذه.الم�ساهمات.بما.يجعل.عملهم.جهدا.ت�ساركيا.

في.ابراز.ق�سية.لفتة.على.الم�ستوى.الحقوقي.والإن�ساني،.وهي.تطلعات.

�سعب.اآثر.اأن.يتقدم.على.جالديه؛.ليبني.مجتمعاً.ديمقراطياً.ليكون.اأكثر.

اأكثر.اإن�سانية،.واأكثر.انفتاحاً.

يو�سف ربيع

رئي�س منتدى �لبحرين لحقوق �لإن�سان

بيروت 12 دي�سمبر 2012م
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المحور الأولى:قراءات في تقرير ب�سيوني

البحرين. في. ال�سعبية. الحتجاجات. بداية. من. تقريبا. �سنتين. بعد. .

يزال. ل. الديمقراطية،. الإ�سالحات. على. الح�سول. الى. تهدف. التي.

النا�ض.يخرجون.باأعداد.كبيرة.في.اأغلب.المدن.والقرى.في.المملكة.-.

وبخيبة.اأمل.بالوعود.الموهنة.من.الحكومة.وال�سجن،.والتعذيب.ومقتل.

مواطنين.�سلميين.في.الغالب..

ون�سرت. كثب. عن. التطورات. الدولية. العفو. منظمة. ر�سدت. وقد.

التقارير.والبيانات.والن�سرات.ال�سحفية.كل.يوم.منذ.بداية.الحتجاجات.

ال�سعبية.في.دوار.اللوؤلوؤة.المحطم.اليوم.في.المنامة.في.�سباط.\.فبراير.

2011..ولقد.جمعت.قائمة.ق�سيرة.من.عملنا.في.الملحق.-.وللح�سول.

..www.amnesty.org..على.قائمة.كاملة.يرجى.الطالع.على

انتهاكات. ارتكبت. قد. البحرينية. الحكومة. اأن. في. �سك. هناك. لي�ض.

خطيرة.لحقوق.الإن�سان.الأ�سا�سية.في.تعاملها.مع.الحتجاجات..فالذي.

قد. كان. المنامة. في. النا�ض. من. لالآلف. �سلمي. تجمع. كم�سروع. بداأ.

�سحق.من.قبل.قوات.الأمن.والوحدات.الع�سكرية.من.المملكة.العربية.

ال�سلميين. المتظاهرين. على. وح�سي. هجوم. المجاورة.. ال�سعودية.

حاول. البع�ض.. وقتل. الأ�سخا�ض. ع�سرات. وجرح. الليل. منت�سف. في.

الطبي.م�ساعدة.الجرحى،.ولكن.�سرعان. ال�سلمانية. الأطباء.في.مجمع.

ما.تم.القب�ض.عليهم.واتهامهم.بالتاآمر.لقلب.النظام.الملكي..ويقول.18.

من.اأ�سل.20..طبيب.انهم.تعر�سوا.للتعذيب.بعد.اإلقاء.القب�ض.عليهم،.

وكثير.منهم.الآن.في.ال�سجن.

وبالمثل،.المدافع.البارز.عن.حقوق.الن�سان.عبد.الهادي.الخواجة.
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رقم.8.في.تقرير.لجنة.تق�سي.الحقائق.--.قد. بال�سجين. – المعروف.

تعر�ض.للتعذيب.و�سوء.المعاملة.في.ال�سجن.وقد.حكم.بال�سجن.ب�سبب.

بالقوة. الحكم. نظام. قلب. »محاولة. و. اإرهابية«. منظمة. واإدارة. »تنظيم.

والرتباط.مع.منظمة.ارهابية.تعمل.ل�سالح.بلد.اأجنبي.»و«.جمع...المال.

لحقوق. البحرين. مركز. رئي�ض. خلفه. حوكم. وقد. ..« اإرهابية. لجماعة.

الإن�سان،.نبيل.رجب،..لثالث.�سنوات.ب�سبب.»تجمعات.غير.قانونية«.

وكلما.اعتقدنا.نحن.-.منظمة.العفو.الدولية.-..اأن.الأمور.ل.يمكن.اأن.

تزداد.�سوءا.في.البحرين،.اأثبتت.الحكومة.اأننا.مخطئون...معاقبة.النا�ض.

لن�سر.ر�سالة.على.تويتر.اأو.كتابة.ق�سيدة.هو.اأمر.غير.مت�سور..ا�ستخدام.

ال�سرطة.للقوة.لبعاد.زينب.الخواجة.من.الدوار،.حيث.كانت.تجل�ض.

وتحتج.�سلميا.ب�سبب.عالج.والدها.هو.امر.ل.ي�سدق..تجريد.31.من.

وال�سخ�سيات. والنا�سطين. وال�سيا�سيين. البحرينيين. المعار�سة. زعماء.

الدينية.من.جن�سيتهم.-.وحظر.جميع.المظاهرات.والتجمعات.هو.اأمر.

مبهم.

انزلقت.اأو�ساع.حقوق.الإن�سان.في.البالد.الى.اأزمة،.بعد.ال�ستجابة.

الموؤيدة.لال�سالح... البحرينية.على.الحتجاجات. لل�سلطات. الخرقاء.

وقتل.نحو.115.�سخ�ض.ل�سلتهم.بالحتجاجات،.وقوات.الأمن.توا�سل.

المعتقلين. تعر�ض. وقد. المتظاهرين.. �سد. المفرطة. القوة. ا�ستخدام.

للتعذيب.و�سوء.المعاملة.في.اأماكن.الحتجاز.الغير.ر�سمية..وحكم.على.

ع�سرات.الأ�سخا�ض.ب�سورة.غير.عادلة.اأمام.محاكم.ع�سكرية.و�سدرت.

بحقهم.اأحكام.بال�سجن.طويلة.المدى.ول.يزالون.وراء.الق�سبان.على.
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المحور الأولى:قراءات في تقرير ب�سيوني

التعبير. ب�سبب.ممار�ستهم.لحقوقهم.في.حرية. اإدانتهم.فقط. الرغم.من.

وتكوين.الجمعيات..

في.حزيران.\.يونيو.2011،.اأن�ساأ.ملك.البحرين.لجنة.م�ستقلة.مكونة.

المزعومة. الإن�سان. حقوق. انتهاكات. في. للتحقيق. اأع�ساء. خم�سة. من.

خالل.الحتجاجات..وكانت.هذه.اللجنة.برئا�سة.الأ�ستاذ.�سريف.ب�سيوني.

وتتاألف.من.خبراء.معترف.دوليا.با�ستقالليتهم.ونزاهتهم.وخبرتهم..في.

23..ت�سرين.الثاني.\.نوفمبر.2011.قدمت.اللجنة.تقريرها.اإلى.الملك.

تم. اأنه. التقرير. اأكد. وقد. وت�سريعية.. تو�سيات.عملية.ومف�سلة. وقدمت.

تنفيذ.انتهاكات.ج�سيمة.في.مجال.حقوق.الإن�سان.

في. بما. التو�سيات،. كامل. بتنفيذ. البحرينية. الحكومة. وعدت.

الحكومة. تنفيذ. ولكن. الإن�سان.. حقوق. انتهاكات. عن. الم�ساءلة. ذلك.

للتو�سيات.التي.تتعلق.بالم�ساءلة.عن.انتهاكات.حقوق.الإن�سان.كانت.

غير.كافية..فلم.يجر.جلب.اأي.عن�سر.بارز.في.قوات.الأمن.م�سوؤول.عن.

النتهاكات،.بما.في.ذلك.وكالة.الأمن.القومي.وقوة.دفاع.البحرين،.اإلى.

الم�ساءلة.

انتهاكات. بادانة. وجيهة،. لأ�سباب. البلدان،. من. عدد. يقوم. عندما.

حقوق.الإن�سان.جهارا.في.منطقة.ال�سرق.الأو�سط.ودول.�سمال.اأفريقيا،.

يجب.اأن.يظهروا.التزام.مماثل.لمتابعة.العدالة.والم�ساءلة.عن.انتهاكات.

تقر. اأن. البحرين. حكومة. على. يجب. البحرين.. في. الإن�سان. حقوق.

بانتهاكات.حقوق.الإن�سان.التي.وقعت.و�سمان.الم�ساءلة.الكاملة.لهم.
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البحرين.تواجه.خيارا.وا�سحا.بين.�سيادة.القانون،.اأو.النزلق.اإلى.

الوا�سح. اأ�سبح.من. القمع.وعدم.ال�ستقرار..وبالفعل،.فقد. دوامة.من.

اإرادة.لتخاذ.الخطوات.الالزمة. ال�سلطات.في.البحرين.لي�ض.لديها. اأن.

عليهم. البحرين،. حلفاء. وخ�سو�سا. الدولي،. المجتمع. لالإ�سالح..

واجب.ادانة.ما.يحدث.في.البالد،.والتوقف.عن.ا�ستعمال.تقرير.اللجنة.

كدرع.لتجنب.ال�سطرار.اإلى.انتقاد.ال�سلطات.البحرينية.

انتهاكات. توثيق. الدولية. العفو. منظمة. توا�سل. نف�سه،. الوقت. وفي.

اأيدي.قوات.الأمن،.بما.في.ذلك.ا�ستخدام.القوة. وا�سعة.النطاق.على.

الغير.�سرورية.والمفرطة.�سد.المتظاهرين،.والقاتلة.في.بع�ض.الأحيان.

.\ اآب. .17 في. توفي. الذي. عاما،. .16 الحداد،. ح�سام. حالة. مثل.

2012.في.المحرق،.بعد.يوم.من.اطالق.النار.عليه.من.قبل. اأغ�سط�ض.

�سرطة.مكافحة.ال�سغب..تقول.عائلته.انه.كان.ذاهب.الى.مقهى.قريب.

العائلة. اأفراد. اأحد. المنطقة.. تلك. في. جارية. المظاهرات. كانت. عندما.

الذي.كان.يزعم.اأنه.بعد.اأن.قتل.ح�سام.الحداد.وبينما.كان.على.الأر�ض،.

اأخذ. وقد. وركله.. ببندقيته. ال�سغب. مكافحة. �سرطة. في. عن�سر. �سربه.

ح�سام.الحداد.اإلى.الم�ست�سفى.الع�سكري.ومن.ثم.اإلى.مجمع.ال�سلمانية.

في. �سباحا. .2:00 ال�ساعة. حوالي. عند. بوفاته. عائلته. واأبلغت. الطبي..

تلك.الليلة..وفي.9.ت�سرين.الول.\.اأكتوبر.اأ�سدرت.وحدة.التحقيقات.

عن. دفاعا. يت�سرف. كان. عليه. النار. اأطلق. الذي. ال�سرطي. اأن. الخا�سة.

النف�ض.بعد.تعر�سه.لهجوم.وبالتالي.تم.اإغالق.الق�سية.

اأعمارهم. تتراوح. الذين. الأطفال. من. متزايد. عدد. �سجن. تم. وقد.
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البالغين.ومراكز.الحتجاز.في.البحرين.في. 18.في.�سجون. 15.و. بين.

الأ�سهر.القليلة.الما�سية..المجموع.قد.ي�سل.الى.80.،.وفقا.للمحامين.

وجماعات.حقوق.الإن�سان.المحلية..وقد.�سجب.المدافعين.عن.حقوق.

الإن�سان.والنا�سطين.هذه.النتهاكات.التي.يتعر�سون.لها.ب�سكل.متكرر.

العمل.في.مجال.حقوق.الإن�سان. ب�سبب. لل�سجن. البع�ض. وقد.تعر�ض.

الجمعيات. وتكوين. التعبير. حرية. في. لحقهم. ال�سلمية. وممار�ستهم.

والتجمع.

يو�صي  اأن  الدولي  المجتمع  تحث  الدولية  العفو  منظمة 

حكومة البحرين باأن تتخذ التدابير التالية:

الذين. الراأي. مبا�سر.وغير.م�سروط.لجميع.�سجناء. �سراح. اطالق. .-

الأخرى. المحاكم. اأو. الوطنية. ال�سالمة. محكمة. قبل. من. حوكموا.

و�سجنوا.فقط.لمجرد.ممار�ستهم.ال�سلمية.لحقهم.في.حرية.التعبير.

والتجمع،.بما.في.ذلك.القادة.األـ.14.البارزين.من.المعار�سة.

وفورية. �ساملة. تحقيقات. اإن�ساء. الدولية،. المعايير. مع. وتما�سيا. .-

ونزيهة.وم�ستقلة.)من.جانب.هيئة.م�ستقلة.خارج.مكتب.المدعي.

الحجز. في. الوفاة. وحالت. التعذيب،. مزاعم. جميع. في. العام(.

عن. الناجمة. تلك. ذلك. في. بما. قانونية،. الغير. القتل. وعمليات.

منذ. ترتكب. والتي. للقوة،. والمفرط. �سروري. الغير. ال�ستخدام.

بداية.الحتجاجات.في.�سباط.\.فبراير.2011.
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التاأكد.من.اأن.جميع.الم�ستبه.بهم.في.عمليات.التعذيب.والقتل.الغير.

الذين. اأولئك. اأو. القيادة،. م�سوؤولية. يتولون. من. ذلك. في. بما. .، قانوني.

ارتكبوا.التعذيب.اأو.تغا�سوا.عنه،.وعمليات.القتل.الغير.قانونية.وغيرها.

من.انتهاكات.حقوق.الإن�سان،.بغ�ض.النظر.عن.منا�سبهم.في.الحكومة.

وم�ستوياتهم.في.الأمن.وقوات.الجي�ض،.قد.خ�سعوا.للم�ساءلة،.بما.في.

ذلك.المحاكمات.بما.يتفق.مع.�سمانات.المحاكمة.العادلة.الدولية.ومن.

دون.اللجوء.اإلى.عقوبة.الإعدام.

اإطالق. اأجل. من. هوادة. بال. الدولية. العفو. منظمة. نا�سلت. وقد.

�سجناء. اإياهم. م�سمية. البحرين. في. ال�سيا�سيين. ال�سجناء. جميع. �سراح.

الحقيقية. الم�ساءلة. و�سمان. العقوبات. للغاء. ال�سلطات. وتدعو. الراأي.

لنتهاكات.حقوق.الإن�سان.التي.ارتكبت.منذ.�سباط.\.فبراير.2011.

بالن�سبة.لمنظمة.العفو.الدولية.في.الدنمارك.كان.الو�سع.في.البحرين.

م�سدر.قلق.خا�ض.ويرجع.ذلك.اإلى.حقيقة.اأنه.تم.منح.اأ�سرة.الخواجة.

اللجوء.ال�سيا�سي.في.الدنمارك،.والح�سول.على.الجن�سية.الدنماركية..

فقد.كانت.العائلة.تعي�ض.في.الدنمارك.من.عام1991.حتى2001،.عندما.

عادوا.اإلى.البحرين.بعد.وعود.الإ�سالح.ال�سيا�سي.من.قبل.الحكومة.

.\ �سباط. في. . ال�سعبية. الحتجاجات. اندلع. من. فقط. اأ�سابيع. قبل.

حمد. الملك. اإلى. بزيارة. الدنمارك. ملكة. جاللة. قامت. .،2011 فبراير.

الكبير. ال�سليب. الدنمارك:. في. ال�سرف. مرتبة. له. وقدمت. خليفة،. اآل.

لرهبانية.دانبروك.
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وقد.حثت.منظمة.العفو.في.الدنمارك.الملكة.والحكومة.الدنماركية.

اإلى. وجلبه. الخواجة. الهادي. عبد. �سراح. باطالق. والمطالبة. ل�ستعادته.

الدنمارك..لقد.جمعنا.ع�سرات.الآلف.من.التوقيعات.من.الدنماركيين،.

البحرين.. في. والديمقراطية. الحرية. اأجل. من. الن�سال. يدعمون. الذين.

لقد.اأر�سلنا.هذه.التواقيع.اإلى.حكومة.البحرين.والى.ال�سفارة.البحرينية.

الدانمركي،. الخارجية. لقد.عقدنا.محادثات.مع.وزير. اي�سا.. لندن. في.

الذي.اجتمع.عدة.مرات.مع.م�سوؤولين.ووزراء.من.البحرين..وعلى.ما.

قريبا.جدا،.ولكن.في. �سي�سوى. الخواجة. ب�ساأن. اتفاق. يبدو.كان.هناك.

النهاية.قوبل.طلبه.بالرف�ض.من.قبل.الحكومة.البحرينية.على.اأ�سا�ض.اأن.

مثل.هذه.ال�سفقة.�سيكون.في.نزاع.مع.القانون..وقد.لحظ.دبلوما�سيون.

من.ال�سفارة.الدنماركية.في.المملكة.العربية.ال�سعودية.اجتماعات.عديدة.

للمحكمة.في.البحرين.-.جنبا.اإلى.جنب.مع.مراقبين.من.منظمة.العفو.

الدولية.-.ولكن.على.الرغم.من.كل.هذه.الجهود.الخواجة.ل.يزال.في.

ال�سجن.

البحرين.ينذر.بمخاطر.النزلق.اإلى.ا�سطرابات.طال.اأمدها.وعدم.

الم�ستقلة. اللجنة. تقرير. قدم. فقد. طرق.. مفترق. على. وهي. ا�ستقرار.

�سيادة. طريق. على. البحرين. لو�سع. طريق. خارطة. الحقائق. لتق�سي.

الم�ستقلة. اللجنة. تقرير. لتو�سيات. الحقيقي. بالتنفيذ. وفقط. القانون..

ل. البحرينية. الحكومة. ولكن. النزلق،. يمكن.وقف. الحقائق. لتق�سي.

تظهر.اأية.عالمة.على.التحرك.في.هذا.التجاه..ولم.يعد.حلفاء.البحرين.

الوثقين،.بما.في.ذلك.الوليات.المتحدة.الأمريكية.والمملكة.المتحدة،..
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قادرين.على.الحتماء.وراء.اللجنة.الم�ستقلة.لتق�سي.الحقائق.والتظاهر.

باأنها.تجارة.على.النحو.المعتاد.
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 �سورة الموقف الدولي في جنيف

من الو�سع الحقوقي في البحرين

�لدكتور منذر �لخور

من�سق �لمر�سد �لبحريني لحقوق �لن�سان
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دولية. اآلية. لو�سع. المتحدة. الأمم. قادتها. التي. الجهود. �سياق. في.

فّعالة.للتعاطي.مع.ملفات.حقوق.الإن�سان.وحماية.الحقوق.والحريات.

من. العالمي. ال�سعيد. على. �سّدها. تُرتكب. التي. النتهاكات. ومعالجة.

الم�ساءلة.حول. الدولية.مو�سع. بالمنظمة. دولة.ع�سو. خالل.و�سع.كل.

تعزيزه،. اأو. لت�سويبه. التوجيهية. التو�سيات. وتقديم. الحقوقي. �سجلها.

»الدكتور. والدولي. الد�ستوري. القانون. في. ال�سوي�سري. الخبير. قدم.

والتر.كالين«.

.محّل. ثالثة.مقترحات.رئي�سة.لإن�ساء.هيئة.حقوقية.دولية.ُعليا.تحلُّ .*

ميثاق. بموجب. .1946 العام. اأن�سئت. التي. الإن�سان. حقوق. لجنة.

الأمم.المتحدة،.وهي.كالآتي:

لجميع. �سامل. العامة. الجمعية. هيئة. على. الع�سوية. كامل. مجل�ض. .- 1

بالأغلبية. القرارات. فيه. تتخذ. المتحدة. بالأمم. الأع�ساء. الدول.

المطلقة.

.مجل�ض.خبراء.من.نخبة.الدول.ذات.ال�سجل.الحقوقي.النظيف. .- 2

.مجل�ض.من.بع�ض.الدول.الأع�ساء.بالأمم.المتحدة،.يتم.انتخابهم. .- 3

بالقتراع.ال�سري.المبا�سر.من.قبل.الجمعية.العامة.ح�سب.التوزيع.

�سنوات،.ول.يجوز. بالمجل�ض.ثالث. الجغرافي،.مدة.ع�سويتهم.

اإعادة.انتخابهم.اإل.بعد.م�سي.دورتين.متتاليتين.للمجل�ض.

الجديدة،. الدولية. لالآلية. كخيار. الأخير. بالمقترح. الأخذ. تم. وقد.
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لالأمم. العامة. الجمعية. قرار. بموجب. الإن�سان. حقوق. مجل�ض. ن�سئ.
ُ
واأ

المتحدة.رقم.251/60.ال�سادر.في.15.مار�ض.2006.وُد�سن.ر�سمياً.في.

19.يونيو.2006.و�سم.47.دولة.يمثلون.مختلف.الأقاليم.الجغرافية.في.

ن�سئت.بموجب.القرار.ذاته.اآلية.اأخرى.للم�ساءلة.الحقوقية،.
ُ
العالم،.كما.اأ

وهي.اآلية.المراجعة.الدورية.ال�ساملة.التي.تُلزم.جميع.الدول.الأع�ساء.

بالأمم.المتحدة.البالغ.عددها.192.باإخ�ساع.�سجالتها.الحقوقية.للفح�ض.

تكون. وقد. �سنوات.. اأربع. كل. مرة. دورية. ب�سورة. والم�ساءلة. ال�سامل.

هذه.ال�سيغة.قد.راعت.التمثيل.الجغرافي.للدول،.بحيث.تكون.جميع.

المناطق.في.العالم.ممثلة.في.المجل�ض.دون.ا�ستثناء.طبقاً.لما.هو.معمول.

به.في.جميع.الآليات.الأخرى.التابعة.لالأمم.المتحدة،.لكن.الخلل.�سابها.

الحريات. م�ستوى. في. الجغرافية. المناطق. بين. التجان�ض. عدم. نتيجة.

والديمقراطية،.حيث.تنت�سر.في.بع�ض.مناطق.العالم.النظم.الديمقراطية.

. تعجُّ فيما. الحرية،. من. عالية. بم�ستويات. تتمتع. والتي. الجذور. را�سخة.

مناطق.اأخرى.بالأنظمة.الدكتاتورية.وال�سمولية.والتي.تتميز.بم�ستويات.

خليطاً. اأفرزت. الغريبة. التوليفة. هذه. الحريات.. وقهر. القمع. من. عالية.

عجيباً.من.الدول.داخل.المجل�ض،.حيث.�سم.دوًل.تحافظ.على.الحقوق.

والحريات.واأخرى.قامعة.لها.على.حد.�سواء..وهي.تعك�ض.من.حيث.

الواقع.ال�سورة.الحقيقية.للعالم.بكل.مثالبه..فاإذا.كان.المجل�ض.هو.الآلية.

الأممية.الموؤتمنة.على.الحفاظ.على.حقوق.الب�سر.و�سون.حرياتهم،.فاإن.

في.اأح�سائه.من.يقف.على.النقي�ض.من.ذلك.تماماً.

حقوقي. تقرير. فيها. ُيعر�ض. مرة. كل. في. جلياً. تظهر. ال�سورة. هذه.
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لدولة.ع�سو.بالأمم.المتحدة.للمراجعة.الدورية.ال�ساملة.من.قبل.اأع�ساء.

اأو�ساع. ذات. التقرير. �ساحبة. الدولة. كانت. اإذا. خ�سو�ساً. المجل�ض،.

حقوقية.متاأزمة؛لأن.هناك.دوًل.تبدو.حري�سة.على.حماية.حقوق.الإن�سان.

ووقف.التعدي.عليها.في.كل.الزوايا.المظلمة.من.العالم،.فيما.تبدو.دول.

اأخرى.اأكثر.حر�ساً.على.حماية.نف�سها.من.الإدانة؛لأنها.تجد.نف�سها.مثقلة.

بالتجاوزات.على.الحقوق.الإن�سانية.والتعدي.على.الحريات.العامة.ول.

ال�سفقات.مع. ي�سبه. ما. اإلى. باللجوء. اإل. الإدانة. لها.لالإفالت.من. �سبيل.

الدول.التي.على.�ساكلتها.طلباً.لدعمها.�ساعة.الم�ساءلة.مقابل.رد.الجميل.

�سجالتها. فح�ض. عند. الدول. هذه. م�ساءلة. �ساعة. تحين. عندما. اإليها.

خا�سة. اأخرى. دول. لدى. بالحقوق. الم�سالح. تختلط. فيما. الحقوقية،.

المتنفذة.منها؛.لأن.الم�سالح.تت�سدر.�سّلم.اأولوياتها،.والحقوق.مجرد.

اأوراق.لعب.�سيا�سية.ت�ستخدمها.لخدمة.م�سالحها.ال�ستراتيجية.العليا..

وهذه.اأخطر.اللعب.ال�سيا�سية.على.الحقوق؛.لأن.الحقوق.ت�سيع.اأكثر.

ما.ت�سيع.في.متاهة.لعبة.الم�سالح.ال�سيا�سية.وال�ستراتيجية.العليا.للدول،.

امتداد. على. المنت�سرة. الكبرى. الم�سالح. ذات. منها. المتنفذة. وتحديداً.

للمجل�ض.منذ. ال�سيا�سي. الم�سهد. اأجزاء.وا�سعة.منه.هذا.هو. اأو. العالم.

قيامه.في.العام.2006،.حيث.ي�سّكل.اآلية.�سيا�سية.تت�سارع.فيها.اإرادات.

وم�سالح.الدول.وتتداخل.�سيا�ساتها.الخارجية.مع.الأجندات.الحقوقية.

على.ال�سعد.الوطنية.والدولية،.وتتبلور.مواقفها.طبقاً.لطبيعة.الم�سالح.

ال�ساملة. والمراجعة. الفح�ض. مو�سع. الأخرى. بالدول. تربطها. التي.

لملفاتها.الحقوقية،.اإذ.غالباً.ما.تتقدم.الم�سالح.في.اأجندات.هذه.الدول.

بها.مقابل.الحفاظ. الت�سحية. الوراء،.بل.يجري. اإلى. وتتراجع.الحقوق.
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على.الم�سالح.

هذه.ال�سورة.تبرز،.كما.�سلف.ذكره،.عند.عر�ض.كل.تقرير.ر�سمي.

علماً. حقوقياً،. متاأزمة. دولة. من. خ�سو�ساً. المجل�ض،. اأمام. حقوقي.

الوطني. التقرير. وهي. حقوقية،. تقارير. ثالثة. المجل�ض. اإلى. تُقدم. اأنه.

للدولة.مو�سع.الم�ساءلة،وتقرير.الخبراء.في.المفو�سية.العليا.لحقوق.

من. ولعل. الحكومية.. غير. الحقوقية. المنظمات. وتقرير. الإن�سان،.

الحقوقية. المدني. المجتمع. اأ�سرك.منظمات. اأنه. المجل�ض. اأف�سل.مزايا.

اآلية.المراجعة.الدورية.ال�ساملة.من.خالل.اعتبارها.جزءاً.من.هذه. في.

تتمتع. التي. الحكومية. غير. الحقوقية. للمنظمات. اأتاح. المراجعةحيث.

لالأمم. والجتماعي. القت�سادي. المجل�ض. لدى. ا�ست�ساري. بو�سع.

بح�سور. لها. ال�سماح. وكذلك. الموازية،. تقاريرها. تقديم. المتحدة.

حقوق. مجل�ض. اأمام. �سفهياً. والمداخلة. كمراقبين. المراجعة. جل�سات.

اإزاء.ما. اأهلية.م�ستقلة. الإن�سان.لإبداء.وجهات.نظرها.كجهات.حقوقية.

تطرحه.الحكومات.في.تقاريرها.الر�سمية.عن.كيفية.تعاطيها.مع.م�سائل.

حقوق.الإن�سان.في.بلدانها.ومع.الملفات.الحقوقية.عموماً..ومن.خالل.

هذه.الم�ساركة.يبرز.الدور.الرقابي.للمنظمات.الحقوقية.غير.الحكومية.

في.اأعمال.المجل�ض.ومداولته.وحتى.في.مواقف.الدول.الأع�ساء؛لأنه.

دورمح�سو�ض.ت�سعه.هذه.الدول.في.ح�ساباتها.رغم.اأن.هذه.المنظمات.

الع�سوية.فيه.منح�سرة. الع�سوية.داخل.المجل�ض؛.لأن. تتمتع.ب�سفة. ل.

في.الدول.باعتبارها.كيانات.�سيا�سية.معترفاً.بها.من.قبل.الأمم.المتحدة.

مراقب. ب�سفة. فقط. المنظمات. هذه. تتمتع. حيث. الدولي،. والمجتمع.
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القت�سادي. المجل�ض. لدى. ال�ست�ساري. و�سعها. بحكم. المجل�ض. لدى.

توؤثر. المح�سو�ض. الرقابي. دورها. خالل. ومن. العالمي.. والجتماعي.

في. الممثلة. الأع�ساء. الدول. مواقف. في. الحكومية. غير. المنظمات.

اأخرى. �سيا�سية. قوى. وعلى. عليها. معنوياً. �سغطاً. وتمار�ض. المجل�ض.

خارج.المجل�ض.توؤثر.بدورها.على.الأطراف.الممثلة.فيه،.مما.يعني.اأن.

هذه.المنظمات.تلعب.اأي�ساً.لعبة.�سيا�سية.خارج.المجل�ض.دون.اأن.ت�سغل.

مقاعد.ع�سوية.داخله.

الأع�ساء. الدول. مواقف. في. جلية. بدت. ال�سيا�سية. ال�سورة. هذه.

مداخالت. خالل. من. المراقبين. وكذلك. الإن�سان. حقوق. بمجل�ض.

مندوبيها.وممثليها.اأثناء.مناق�سة.التقرير.الثاني.لحكومة.البحرين.من.قبل.

المجل�ض.في.جل�سة.المراجعة.الدورية.ال�ساملة.المنعقدة.بجنيف.بتاريخ.

176.تو�سية.من.قبل.الدول. اأ�سفرت.عن.تقديم. 2012.والتي. 21.مايو.

الأع�ساء.حول.اأو�ساع.حقوق.الإن�سان.في.البحرين،.وهو.رقم.قيا�سي.

في.عدد.التو�سيات.التي.قدمتها.الدول.الأع�ساء.بالمجل�ض.في.حق.دولة.

والمداولة. المناق�سة. قيد. الوطني. تقريرها. المتحدة.و�سع. بالأمم. ع�سو.

هذا. مناق�سة. تاريخ. حتى. المجل�ض. هذا. اإن�ساء. منذ. وذلك. بالمجل�ض.

التقرير..وهذا.يدل.بو�سوح.على.مدى.وحجم.النتهاكات.التي.ارتكبت.

في.البحرين.منذ.انطالق.حركة.الحتجاجات.ال�سعبية.في.فبراير.2011.

لحين.عر�ض.التقرير؛لأن.كثرة.التو�سيات.تف�سح.عن.كثرة.التجاوزات.

الحقوق. ال�سيا�سية.والأمنية.�سد. ال�سلطات. ارتكبتها. التي. والخروقات.

والحريات.في.البالد..هذه.التو�سيات.بلورت.المواقف.الر�سمية.للدول.
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الأع�ساء.اإزاء.اأو�ساع.حقوق.الإن�سان.في.البحرين.معّبرة.عن.مرئياتها.

هذه. واأن. والحريات،. الحقوق. مجال. في. خاطئة. ممار�سات. بوجود.

التو�سيات.هي.حزمة.ن�سائح.ت�سديها.هذه.الدول.لت�سحيح.الأو�ساع.

ووقف.الممار�سات.الخاطئة.في.حق.الإن�سان.البحريني.وحريته..وهي.

والغر�ض. ال�ساملة. الدورية. المراجعة. اآلية. اإليها. ت�ستند. التي. الفل�سفة.

الأ�سا�ض.من.الم�ساءلة.فيها.

وبنظرة.فاح�سة.لمداخالت.المندوبين.والمراقبين،.�سواء.في.جل�سة.

المراجعة.الدورية.ال�ساملة.للتقرير.بتاريخ.21.مايو.اأو.جل�سة.رد.حكومة.

على. اأنهم. 2012،يتبين. �سبتمبر. .19 بتاريخ. التو�سيات. على. البحرين.

من. �سعبها. وبمعاناة. البحرين. في. الإن�ساني. الو�سع. بخطورة. تام. وعي.

بع�ض. تفلح.مداخالت. الج�سيمة..ولم. النتهاكات. اأ�سكال.متعددة.من.

والتي. البحرين،. حكومة. لموقف. الداعمة. الأخرى. الدول. مندوبي.

كالت.المديح.والطراء.ل�سجلها.الحقوقي.واأ�سادت«بالتقدم.الحا�سل.

له. تعر�ض. ما. حقيقة. حجب. من. والمدنية..«،. ال�سيا�سية. الحقوق. في.

ممار�سات. النطاق.جراء. وا�سعة. انتهاكات. البحرينيون.من. المواطنون.

على. التعدي. ذلك. مقدمة. وفي. لالن�سان. الم�سروعة. للحقوق. عدائية.

تناولت. الراأي.وحق.التجمع.والتظاهرال�سلمي..فقد. التعبير.عن. حرية.

.هائل.من.النتهاكات.المرتكبة. مداخالت.المندوبين.الحديث.عن.كمٍّ

التع�سفية،. القانون.الدولي.الإن�ساني.كالعتقالت. والمحّرمة.بموجب.

الحجز،. في. والوفاة. المعاملة،. و�سوء. والتعذيب. الق�سري،. والخفاء.

والقتل.خارج.القانون،.والترهيب.والقمع.�سد.المدافعين.عن.حقوق.
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في. والإفراط. الحكومية،. غير. والمنظمات. وال�سحافيين. الإن�سان.

ا�ستخدام.القوة،.والقيود.المفرو�سة.على.حرية.التعبير.عن.الراأي،.ومنع.

على. والقيود. البالد،. زيارة. من. العليا. للمفو�سية. الخا�سين. المقررين.

تنقالت.ال�سحافيين.الأجانب.والمنظمات.الدولية.المدافعة.عن.حقوق.

الإن�سان،.ومحاكمة.المدنيين.اأمام.محاكم.ع�سكرية،.والقيود.المفرو�سة.

العمال. وف�سل. الم�ساجد،. وهدم. المدني،. المجتمع. منظمات. على.

من. والإفالت. الطبية،. الطواقم. وا�ستهداف. والطالب،. والموظفين.

العقاب،.والحب�ض.النفرادي،.والتمييز.�سد.المراأة..وجميعها.ممار�سات.

والتحقيق. الإدانة. ت�ستوجب. منها. واحدة. كل. الإن�سان. لحقوق. معادية.

في.حيثياتها.من.قبل.اأعلى.الهيئات.الحقوقية.الدولية.وم�ساءلة.مرتكبيها.

تو�سيات. في. بقوة. حا�سرة. كانت. الم�ساألة. للعدالة.هذه. وتقديمهم.

المجل�ض،.حيث.دعا.العديد.من.اأع�سائه.اإلى«.اتخاذ.الإجراءات.الالزمة.

رجال. لجميع. الفعالة. والمقا�ساة. النتهاكات... عن. الم�ساءلة. لتوفير.

الأمن.الذين.عذبوا.اأو.اأ�ساءوا.معاملة.المتظاهرين..واإنهاء.الإفالت.من.

العقاب.وتقديم.منتهكي.حقوق.الإن�سان.اإلى.العدالة«.

جادة. تو�سيات. قدمت. التي. الأع�ساء. الدول. اأن. المالحظ. ومن.

وو�سع. البحرين. في. الإن�سان. لحقوق. الج�سيمة. النتهاكات. لمعالجة.

ديمقراطي،. نهج. ذات. �سيا�سية. نظم. لها. التي. الدول. من. هي. لها. . حدٍّ

بع�سها.من.الدول.المتر�سخة.جذورها.في.الديمقراطية.وبع�سها.الآخر.

اأمريكا. اأو. ال�سرقية. اأوروبا. في. �سواء. الديمقراطية. حديثة. الدول. من.

الالتينية،اإذ.تقف.على.راأ�ض.الدول.الم�ساندة.للحريات.العامة.والمطالبة.
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بوقف.الخروقات.التي.ترتكب.�سد.حقوق.الإن�سان.وت�سحيح.الأخطاء.

في.ال�سجل.الحقوقي.البحريني.دوٌل.مثل.النم�سا.والدنمارك.والنرويج.

و�سلوفينيا،.فيما.ت�سكل.بيالرو�سيا.ا�ستثناًء.من.القاعدة.التي.اتبعتها.دول.

اأوروبا.ال�سرقية.حديثة.الديمقراطية.في.جل�سة.البحرين؛.لأنها.برزت.في.

الأمر. البحرين،. حكومة. موقف. عن. كمدافع. الإن�سان. حقوق. مجل�ض.

ق�سايا. مع. تعاطيه. وكيفية. ال�سيا�سي. نظامها. طبيعة. عن. يك�سف. الذي.

عن. يك�سف. مما. باأكثر. بالديمقراطية. والمطالبة. والحريات. الحقوق.

الم�سالح. اإن. البحرين،اإذ. اأو.غير.مبا�سرة.مع. ارتباطها.بم�سالح.مبا�سرة.

بينهما.لي�ست.على.درجة.من.الأهمية.ت�ستدعي.تبني.هذا.الموقف.

تربطها.م�سالح. العالم.والتي. الكبرى.في. الم�سالح. الدول.ذات. اأما.

المنطقة. في. لها. المجاورة. والدول. البحرين. مع. هامة. ا�ستراتيجية.

كالوليات.المتحدة.وبريطانيا.وفرن�سا،.فاأبدت.اإ�سارات.يمكن.القول.عنها.

خجولة.اإزاء.التجاوزات.والتعديات.على.حقوق.الإن�سان.في.البحرين،.

وذلك.من.باب.رفع.الحرج.عنها.تفادياً.لنتقادات.المدافعين.عن.حقوق.

الإن�سان.من.منظمات.ون�سطاء.فيما.تحكم.الم�سالح.�سيا�ساتها.الخارجية.

للتفريط. م�ستعدة. لي�ست. وهي. الأولى،. بالدرجة. المعلنة. ومواقفها.

على. تاأثيراً. الكثر. هي. الدول. هذه. مثالية«.. مبادئ. »حفنة. مقابل. فيها.

مجريات.الأو�ساع.ال�سيا�سية.والحقوقية.في.البحرين.بالنظر.اإلى.حاجة.

الحكم.القائم.فيها.لدعمها.وم�ساندتها.واإمدادها.له.بم�سادر.القوة.وفي.

مقدمتها.ال�سالح.والدعم.ال�سيا�سي.والخبرات.الأمنية.وال�ستخباراتية.

ال�سغط. ممار�سة. على. الأقدر. يجعلها. مما. الع�سكرية. القدرات. وبناء.
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ال�سيا�سي.والتوجيه.نحو.حلول.�سيا�سية.لالأو�ساع.المتاأزمة.في.البالد،.

لكنها.تتحكم.في.وتيرة.تعاطيها.مع.الحكم.القائم.وفي.تدفقات.الدعم.

بما.يخدم.م�سالحها.بالدرجة.الأولى.والتي.تاأتي.فوق.كل.العتبارات.

الدول. من. اأخرى. فئة. مواقف. ت�سكيل. في. الم�سالح. تتخلف. ولم.

اهتمت. حيث. البحريني،. الحقوقي. الو�سع. اإزاء. بالمجل�ض. الأع�ساء.

الم�سالح.مع. اآخر.من. بنوع. المرتبطة. الآ�سيوية.الأع�ساء. الدول. بع�ض.

العاملين. العمال.الأجانب.مراعاة.لم�سالح.مواطنيها. البحرين.بحقوق.

في.هذا.البلد،.وعلى.راأ�ض.هذه.الدول.تاأتي.الفلبين.التي.دعت.البحرين.

اإلى.الن�سمام.اإلى.التفاقية.الدولية.ب�ساأن.حماية.حقوق.جميع.العمال.

الدولية. العمل. منظمة. اتفاقية. اإلى. اأ�سرهم،وكذلك. واأفراد. المهاجرين.

189.حول.العمل.الالئق.للعمال.المنزليين،.ورحبت.ب�سّن.قانون. رقم.

للعمال. الحماية. اآليات. ماأ�س�سة. في. التدرج. اإلى. للعمل،.ودعت. جديد.

العمال. اأو�ساع. تح�سين. في. اأملها. عن. اأعربت. المهاجرين.بنغالدي�ض.

لمعالجة. الالزمة. الإجراءات. اتخاذ. اإلى. دعت. المهاجرين،والهند.

واأحياناً. ال�سفر. لمنع. كتعر�سهم. الأجانب. بالعمال. المتعلقة. الم�سائل.

التجاوزات. ق�سايا. في. التحقيق. اأثناء. والعمل. الإقامة. .
ْ

ي حقَّ فقدان.

العمال. اإلى.تكثيف.الجهود.لتعزيز.وحماية. المالية،.واإندوني�سيا.دعت.

المهاجرين..ومن.الطبيعي.اأن.تعبر.الدول.المر�سلة.للعمالة.اإلى.الخارج.

عالمياً.عن.مواقف.م�ساندة. باعتباره.منبراً.حقوقياً. المجل�ض. من.خالل.

لعمالتها.المهاجرة.وت�سب.في.�سالحها.كالمطالبة.باإ�سفاء.الحماية.على.

حقوق.عمالها.في.الخارج.وتح�سين.اأو�ساعهم.وظروف.عملهم.ومعالجة.
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النتهاكات.والتجاوزات.التي.يتعر�سون.لها.في.الدول.الم�سيفة..ومن.

البحرين. اإلى. للعمالة. المر�سلة. الآ�سيوية. الدول. تبدي. اأن. المنطقي.

اهتماماً.خا�ساً.بحقوق.عمالها.المغتربين.واأو�ساعهم،وتعتبر.ذلك.هماً.

وطنياً.بالن�سبة.لها،.كما.اأن.هذه.الفئة.من.العمالة.المغتربة.بحاجة.ما�سة.

لحماية.و�سون.حقوقها.وفق.ما.هو.من�سو�ض.عليه.في.القانون.الدولي.

اأن. يجب. بالحقوق. الهتمام. لكن. الدولية،. العمل. ومواثيق. الإن�ساني.

ياأخذ.بعداً.اإن�سانياً.اأ�سمل،.بحيث.يت�سع.في�سم.لكل.من.انتهكت.حقوقهم.

من.الب�سر.من.مواطنين.ومغتربين.على.ال�سواء.بدل.الكتفاء.باإ�سارات.

عابرة.عن.بع�ض.الحقوق.لمواطني.البحرين.كحقوق.المراأة..اأما.الدولة.

الآ�سيوية.الأخرى.تايلند،.فقد.�سجعت.اتخاذ.حماية.قوية.لحقوق.العمال.

المهاجرين،.لكنها.اأ�سهبت.في.الطراء.والمدح.لما.تحقق.في.المجال.

اأن. الوا�سح. ومن. التفاقيات،. بع�ض. على. الت�سديق. ومنها. الحقوقي.

اأملت.عليها. قد. الدولتين. المتنفذين.في. تربط. التي. الخا�سة. الم�سالح.

باحترام. البحرينين. مطالب. ح�ساب. على. الموقف. في. المجاملة. هذه.

حقوقهم.واإطالق.الحريات.الديمقراطية.في.وطنهم.

اأما.اأقوى.المواقف.الدولية.تعبيراً.عن.ح�سا�سية.المجتمع.الدولي.اإزاء.

الأو�ساع.الإن�سانية.في.البحرين.واأكثرها.ت�سامناًمع.�سحايا.النتهاكات.

الأمنية.هي.تلك.المواقف.التي.عبرت.عنها.مجموعة.من.الدول.غالبيتها.

الغربية. اأوروبا. في. الديمقراطي. الخيار. على. قائمة. �سيا�سية. نظم. ذات.

وال�سرقية.واإحدى.دول.اأمريكا.ال�سمالية.واإحدى.الدول.الآ�سيوية،حيث.

�سمنت.تو�سياتها.المطالبة.بالتحقيق.المعمق.في.جميع.حالت.النتهاك.
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و�سمان.الم�ساءلة.الكاملة.ومحاكمة.جميع.الم�سئولين.من.جميع.الرتب.

عن.التعذيب.و�سوء.المعاملة.والوفاة.في.الحجز.وعمليات.القتل.خارج.

كبار. ذلك. في. بما. الق�سري. والختفاء. التع�سفية. والعتقالت. القانون.

النتهاكات. اأ�سواأ. ا�ستهدفت. المواقف. الحكومة..هذه. الم�سئولين.في.

بم�ساءلة. المطالبة. حيث. من. الدولية. الحقوقية. المعايير. مع. وتواءمت.

ومقا�ساة.جميع.منتهكي.حقوق.الإن�سان.ومرتكبي.الجرائم.�سد.الإن�سانية.

و�سوء. كالتعذيب. الدولي. القانون. بمقت�سى. بالتقادم. ت�سقط. ل. والتي.

القانونية،. غير. القتل. واأعمال. الوفاة. اإلى. المف�سي. والتعذيب. المعاملة.

حيث.عبرت.عن.هلع.اأ�سحابها.من.هول.هذه.الممار�سات.غير.الإن�سانية.

والتي.ل.يمكن.التغا�سي.عنها.اأو.الت�ستر.عليها،حيث.يتبين.بو�سوح.اأن.

هذه.الدول.على.دراية.تامة.بما.جرى.داخل.وخارج.�سجون.البحرين..

جميع.التو�سيات.الداعية.لم�ساءلة.ومحاكمة.المنتهكين.رف�ستها.حكومة.

البحرين.نظراً.لأنها.تخالف.�سيا�ستها.المعتمدة.في.الإفالت.من.العقاب.

كما. الإن�سانية.. �سد. الجرائم. ومرتكبي. الجناة. على. الح�سانة. واإ�سفاء.

قدمت.هذه.الدول.اأي�ساً.بمعية.دول.اأخرى.تو�سيات.لحكومة.البحرين.

الدولي. بالعهد. الملحقين. والثاني. الأول. البرتوكولين. على. بالت�سديق.

الأ�سا�سي.للمحكمة. المدنية.وال�سيا�سية.ونظام.روما. بالحقوق. الخا�ض.

الجنائية.الدولية..وهي.تو�سيات.رف�ستها.اأي�ساً.لأ�سباب.ل.تخفى.على.

وهي. الحقوقي،. بال�ساأن. والمعنيين. الإن�سان. حقوق. عن. المدافعين.

حق. الأفراد. تمنح. لأنها. حماية؛. اآليات. ت�سكل. البروتوكولت. هذه. اأن.

طائلة. تحت. والنتهاكت. المظالم. مرتكبي. وت�سع. والتظلم. ال�سكوى.

الم�ساءلة.والعقاب.
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ال�ساملة. المراجعة. بجل�سة. المجل�ض. مداولت. في. ظهرت. وقد.

بتاريخ.21.مايو.حالة.من.تقاطع.المواقف.بين.بع�ض.اأع�سائه.من.الدول.

حقوق. م�سائل. في. وممار�سة. فكراً. المختلفة. ال�سيا�سية. النظم. ذات.

الإن�سان.وبدت.هذه.الحالة.اأكثر.و�سوحاً.في.جل�سة.الرد.الحكومي.على.

تنفيذ. بالحث.على. تتعلق. 2012،.وهي. �سبتمبر. .19 بتاريخ. التو�سيات.

»لجنة. بـ. المعروفة. الحقائق. لتق�سي. البحرينية. اللجنة. تقرير. تو�سيات.

اأ�ساروا. 2011،حيث. نوفمبر. .23 في. ال�سادر. التقرير. ب�سيوني«،وهو.

مراراً.في.مداخالتهم.اإلى.تو�سيات.هذه.اللجنة.وقدموا.ما.يقارب.من.

للحكومة. ودعوة. اللجنة. بت�سكيل. اإ�سادة. معظمها. ت�سمنت. تو�سية. .15

)الأردن. تنفيذ..«. في. اأو«ال�ستمرار. وتركيا(. »تنفيذ..«)م�سر. اإلى.

اإطار.زمني.منا�سب.واآلية.�سفافة.لمتابعة.ت�سريع. وال�سعودية(اأو.»و�سع.

تنفيذ..«.)ال�سويد.والنرويج(اأو.»التاأكد.من.اأن.هناك.متابعة..«.).قطر(

اأو.»متابعة.تنفيذ..«.)الكويت(اأو.»التنفيذ.الكامل..«.)كوريا.وتايلند(

اأو.»اإحراز.اإ�سالحات.ملمو�سة.ووا�سحة.من.خالل.تنفيذ..«.)اليابان(اأو.

»اللتزام.بتنفيذ..«.)ماليزيا(اأو.»الرغبة.في.تنفيذ..«.)ليبيا(اأو.»توقع.

)كندا( جميع..«. »تنفيذ. )البرازيل(اأو. بتنفيذ..«. اللتزام. احترام.

اللجنة..«)المملكة. تو�سيات. على. بناًء. اإ�سالحات. باإجراء. اأو«وعود.

بالمتابعة..«. )الأورغواي(اأو«تاأمل. بتنفيذ..«. »تاأمل. المتحدة(اأو.

)المجر(،لكن.اأ�سد.هذه.المواقف.جاءت.من.الوليات.المتحدة.التي.

21.مايو.عن.قلق.بالده.باأن.»العديد.من.اأهم. اأعلن.مندوبها.في.جل�سة.

البحرين. التي.دعت.حكومة. النم�سا. التو�سيات.لم.تنفذ«،وكذلك.من.

المداخالت. المجل�ض..«..هذه. اإلى. التق�سي. لجنة. نتائج. »تقديم. اإلى.
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التنفيذ،اإذ. م�ساألة. من. اأ�سحابها. مواقف. عن. متفاوتة. بدرجات. عبرت.

اأف�سحت.اأغلبها.�سمنياً.عن.عدم.اقتناعها.اأو.�سكوكها.في.عملية.التنفيذ.

اأو.في.الجدية.في.التنفيذ.فيما.عدا.من.عبروا.عن.ال�ستمرار.في.التنفيذ..

وي�ست�سف.من.خالل.هذه.التعليقات.باأن.هناك.تملماًل.حتى.من.الدول.

ال�سديقة.لحكومة.البحرين.من.عدم.الجدية.ومن.البطء.ومن.النق�ض.

في.عملية.التنفيذ.لجميع.التو�سيات..اإن.تبني.المجل�ض.تو�سيات.محددة.

تتعلق.بتو�سيات.لجنة.تق�سي.الحقائق.�سمن.تو�سياته.قد.اأ�سفى.عليها.

�سبغة.دولية.ولم.تعد.مح�سورة.في.محيطها.المحلي،.بل.اأ�سبحت.ملزمة.

دولياً.كما.هي.محلياً.في.اآن.واحد،.الأمر.الذي.منحها.قوة.اإلزامية.اإ�سافية.

على.�سعيد.اللتزام.المزدوج.بالتنفيذ،.بالرغم.من.تاأكيد.الحكومة.باأن.

معظم.تو�سيات.لجنة.التق�سي.قد.نفذت.من.قبل.اللجنة.الوطنية.لمتابعة.

ما. وهو. الحقائق،. لتق�سي. الم�ستقلة. البحرينية. اللجنة. تو�سيات. تنفيذ.

يخالف.ما.اأدلى.به.مندوب.دولة.�سديقة.لحكومة.البحرين.في.جل�سة.21.

مايو.باأن.»العديد.من.اأهم.التو�سيات.لم.تنفذ«،.وما.�سرح.به.»مايكل.

بو�سنر«.م�ساعد.وزيرة.الخارجية.الأمريكية.لحقوق.الإن�سان.في.جنيف.

بتاريخ.19.�سبتمبر.2012.باأن«تنفيذ.تو�سيات.لجنة.ب�سيوني.يتعثر،.واأن.

البحرين.على.مفترق.طرق«.

اأهمية.تو�سيات. الدول.قد.تقاطعت.حول. واإذا.كانت.مواقف.هذه.

تقرير.لجنة.تق�سي.الحقائق.لمعالجة.الخلل.في.�سجل.البحرين.الحقوقي.

و�سرورة.اإيفاء.حكومتها.بالتزامها.بالتنفيذ.اإل.اأن.درجة.تعاطي.هذه.الدول.

من.م�ساألة.التو�سيات.تبدو.متفاوتة.بتفاوت.روؤيتها.من.الم�ساألة.الحقوقية.
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والتي.تحكمها.العتبارات.الإن�سانية.اأو.ال�سيا�سية.اأو.الم�سالح.بمختلف.

اأ�سكالها،.فالبع�ض.راأها.»محاولة.من.الحكم.البحريني.لمعالجة.اأخطائه.

منه«،. مبادرة. باعتبارها. الحقوقي. �سجله. في. الختاللت. ولإ�سالح.

ق�سد. والجدية. الم�سداقية. اإلى. تفتقر. »محاولة. راآها. الآخر. والبع�ض.

عن. بهما. والناأي. المحلي. ال�سياق. في. والمعالجة. التحقيق. ح�سر. منها.

التدويل«..واأياً.كانت.عليه.الروؤى.التي.تحكم.مواقف.هذه.الدول،.فاإن.

هناك.اإجماعاً.بينها.على.اأن.هذا.التقرير.هو.الوثيقة.الوحيدة.الم�سجلة.

لالنتهاكات.المعترف.بها.ر�سمياً،.واأنه.لمنا�ض.للحكومة.بموجب.هذا.

العتراف.اإل.التنفيذ.طالما.اأن.هذه.الوثيقة.هي.ح�سيلة.عمل.لجنة.مكلفة.

من.قبلها.بالتحقيق.في.النتهاكات.والأ�سرار.التي.لحقت.بمواطنيها.

موقف. الحقوقي. البحرين. ملف. حول. النفرادية. المواقف. ومن.

كانت. واإن. المهدمة،. الم�ساجد. بناء. باإعادة. اللتزام. تنفيذ. من. النم�سا.

الدينية. الحريات. احترام. وجوب. اإلى. الدول. بع�ض. من. اإ�سارة. هناك.

لجميع.ال�سكان.

ال�سلمي. والتجمع. التعبير. وحرية. الديمقراطية،. الإ�سالحات.

لل�سحافيين،. وم�سايقة. الطبية،. الطواقم. وحب�ض. الجمعيات،. وتكوين.

والمف�سولين.من.الموظفين.والطالب.الجامعيين،.ومنظمات.المجتمع.

المدني،.وزيارات.المقررين.الخا�سين،.والإجراءات.الخا�سة،.وتنقل.

حقوق. عن. المدافعة. الدولية. والمنظمات. الأجانب،. ال�سحافيين.

الإعدام،. وعقوبة. والمعوقين،. والأطفال،. .، المراأة. وتمكين. الإن�سان،.

احترام. اإلى. داعين. الأع�ساء. مداخالت. تناولتها. موا�سيع. جميعها.
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في. والمجموعات. الأفراد. حق. واحترام. كافة. والحريات. الحقوق.

التعبير.عن.اآرائهم.بحرية.تامة.وعدم.فر�ض.قيود.على.حراك.المجتمع.

المدني.اأو.الم�سا�ض.باأي.حق.م�سروع.لكل.اإن�سان.

ا�صتنتاجات:

مايو. جل�ستي. في. الإن�سان. حقوق. مجل�ض. مداولت. خالل. من. .-

مداخالت. من. العديد. باأن. ال�ستنتاج. بالإمكان. .2012 و�سبتمبر.

والحقوقية. ال�سيا�سية. الأزمة. باأبعاد. كبيراً. وعياً. تظهر. المندوبين.

في.البحرين.واّطالعاً.وا�سعاً.على.مجريات.الأمور.كافياً.لتكوين.

مواقف. واأن. الإن�ساني،. الحقوقي. الو�سع. عن. وا�سحة. روؤية.

الدول.الأع�ساء.واإن.تباينت.ح�سب.الثقافة.ال�سيا�سية.ال�سائدة.فيها.

وروؤية.اأنظمتها.الحاكمة.لق�سايا.حقوق.الإن�سان،.فاإنها.في.معظمها.

باأن.البحرين.بحاجة.لإ�سالحات.�سيا�سية.وحقوقية.عميقة. مدركة.

واأن. والحقوقي،. ال�سيا�سي. الم�سارين. على. خطاها. لت�سويب.

وخلق. للبالد. ال�سيا�سي. الم�ستقبل. �سناعة. في. ال�سعبية. الم�ساركة.

بيئة.وطنية.�سحية.لنمو.وتطور.مفاهيم.وممار�سات.حقوق.الإن�سان.

اأمر.ل.بد.منه،.واأن.الحلول.الأمنية.القائمة.على.القمع.والقهر.لم.

تعد.تجدي.في.ع�سر.الحريات.وتزايد.الوعي.بالحقوق.

دراية. على. الأع�ساء. معظم. اأن. المجل�ض. مداولت. من. وي�ستنتج. .-

لحقوق. النتهاكات. من. مريرة. تجربة. خا�ست. البحرين. باأن. تامة.

من. كبيرة. درجة. على. منها. الكثير. متعددة،. باأ�سكال. مواطنيها.

مر�سية. حالة. اإلى. فيها. الإن�ساني. الو�سع. اأو�سلت. الخطورة.
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حرجة.ت�ستدعي.عناية.فائقة.من.قبل.جميع.المدافعين.عن.حقوق.

الإن�سان.من.منظمات.ون�سطاء.لمعالجة.واإخراج.البالد.من.الو�سع.

ال�سيا�سي.والحقوقي.المتاأزم.

وي�ستنتج.من.المداولت.اأن.المواقف.التي.تبنتها.الدول.الأع�ساء.ما. .-

هي.اإل.مراآة.عاك�سة.ل�سيا�ساتها.وم�سالحها،.واأنها.من.خالل.مناق�سة.

الحالة.الحقوقية.للبحرين.بالمجل�ض.قد.خا�ست.�سراعاً.خفياً.فيما.

بينها.من.اأجل.تعزيز.هذه.ال�سيا�سات.اأو.حماية.الم�سالح،.واأن.من.

هذه.الدول.من.له.دافع.اإن�ساني،.واأن.منها.من.له.دافع.م�سلحي،.

واأن.منها.من.يجمع.بين.الدافعين.الإن�ساني.والم�سلحي،.واأن.منها.

من.يغلب.الم�سالح.على.كل.اعتبار.اآخر.

وي�ستنتج.من.المداولت.اأن.الدول.ذات.الم�سالح.الكبرى.تحاول. .-

المداراة.ورفع.الحرج.عنها.ما.اأمكن.عند.مراجعة.�سجل.حقوقي.

الإن�سان،. لحقوق. ج�سيمة. بانتهاكات. متلب�سة. لها. �سديقة. لدولة.

وتت�سرف. المجل�ض. في. الحقوق. عن. المدافع. بمظهر. فتظهر.

ت�سرف.المدافع.عن.الم�سالح.خارجه.

لم.تكن.تخلو.من. البحرين. اأن.حكومة. المداولت. وي�ستنتج.من. .-

الأ�سدقاء.في.المجل�ض؛.اإذ.اإن.هناك.من.انبرى.لدعمها.وم�ساندتها.

وتجميل.�سورتها.باعتبارها.».تفي.بتعهداتها.باحترام.مبادئ.حقوق.

بدافع. معها. وقف. من. فمنهم. متعددة؛. لدوافع. الإن�سان«،وذلك.

ال�سراكة.في.النهج.وال�سلوك،.ومنهم.من.وقف.معها.لم�سلحة.اأو.

اأي. الخ�سية.من. بدافع. معها. بها،.ومنهم.من.وقف. تربطه. م�سالح.
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حراك.�سعبي.مطلبي.وتداعياته.

لها. البحرين. في. المطلبية. الحركة. اأن. المداولت. من. وي�ستنتج. .-

لطروحاتها. التفهم. من. كبيرة. درجة. على. المجل�ض. في. اأ�سدقاء.

مطالبة. حركة. اأنها. مدركون. هوؤلء. واأن. وتطلعاتها،. ودوافعها.

اأي. �ساأن. �ساأنها. الإن�سان. حقوق. واحترام. الديمقراطية. بالحقوق.

المطالب. هذه. �سبيل. في. واأنها. العالم،. في. اأخرى. مطلببة. حركة.

الحقوق. وانتهاك. والقمع. التنكيل. من. عانت. قد. الديمقراطية.

والحريات.

بالمجل�ض.مدركون. اأن.معظم.الأع�ساء. المداولت. وي�ستنتج.من. .-

بعدت.ق�سراً.
ُ
اأن.م�ساألة.البحرين.قد.ُغيبت.عن.المحافل.الدولية.واأ

ودبلوما�سي. اإعالمي. تعتيم. وُفر�ض. المتحدة. الأمم. اآليات. عن.

بدعوة. المجل�ض. اأع�ساء. بع�ض. مطالبة. جاءت. هنا. ومن. عليها،.

مفتوحة.لجميع.الإجراءات.الخا�سة.لتناول.هذه.الم�ساألة.

قد. الأع�ساء. الدول. من. المقدمة. التو�سيات. اأن. اأي�ساً. وي�ستنتج. .-

والو�سع. الإن�ساني. الو�سع. لمعالجة. عملية. حلول. ت�سمنت.

تحقيق. على. العمل. منها. البحرين. في. المتاأزم. ال�سيا�سي.

الجتماعي. الوطني. الحوار. وتعزيز. الديمقراطية. الإ�سالحات.

التزامات. جميع. مع. الوطنية. الت�سريعات. ومواءمة. وال�سيا�سي.

عن. �سرط. اأو. قيد. ودون. الفوري. والإفراج. الدولية،. البحرين.

جميع.المعتقلين،.وتجريم.التعذيب.وغيره.من.�سروب.المعاملة.

حرية. على. المفرو�سة. القيود. واإلغاء. الإن�سانية،. وغير. القا�سية.
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والتحقيق. الدولية،. الحقوقية. للمعايير. المتثال. و�سمان. التعبير.

القيود.على. واإزالة. الإن�سان،. انتهاكات.حقوق. في.جميع.مزاعم.

العاملة.في.مجال.حماية. منظمات.المجتمع.المدني.والجمعيات.

عملياً. مدخاًل. تمثل. التي. التو�سيات. من. وغيرها. الإن�سان. حقوق.

منا�سباً.لمعالجة.الحتقان.ال�سيا�سي.والحقوقي.

*****

والدولي. الد�ستوري. القانون. في. محا�سراً. يعمل. كالين. والتر.  ·

بجامعة.بيرن.ب�سوي�سرا،.وهو.مدير.المركز.ال�سوي�سري.للخبرة.في.

حقوق.الإن�سان،.وقد.تقّلد.عدة.منا�سب.حقوقية.عليا.لدى.الأمم.

المتحدة.والبرلمان.ال�سوي�سري.والحكومة.الفيدرالية.ال�سوي�سرية.



تعاطي المنظمات الدولية مع تقرير ب�سيوني

�لمهند�س عبد �لنبي �لعكري

رئي�س �لجمعية �لبحرينية لل�سفافية 
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ال�سعد. مختلف. على. الت�سونامي. ي�سبه. ما. ب�سيوني. تقرير. اأحدث.

والم�ستويات.والراأي.العام.المحلي.والدولي.والحكومات.ذات.ال�سلة.

العالقة،.وبالطبع. الدولية.ذات. المتحدة.والمنظمات. بالبحرين.والأمم.

ما. اأهم. ومن. والدولية.. والعربية. البحرينية. المدني. المجتمع. منظمات.

اأثاره.تقرير.ب�سيوني.على.�سعيد.المجتمع.المدني.في.البحرين.تظافر.

المر�سد. لت�سكيل. الحقوقية. وال�سخ�سيات. واللجان. الجمعيات. جهود.

البحريني.لحقوق.الإن�سان..

المجتمع الحقوقي الوطني

للمنظمات. الإن�سان.كمظلة. البحريني.لحقوق. المر�سد. ت�سكل. لقد.

وال�سخ�سيات.الحقوقية.الم�ستقلة.على.اإثر.�سدور.تقرير.اللجنة.الوطنية.

لجنتي. من. كال. تو�سيات. تنفيذ. مدى. لر�سد. ال�سالح؛. علي. برئا�سة.

ب�سيوني.وال�سالح،.وقد.اأ�سدرت.عدداً.من.المذكرات.واأوراق.العمل.

اإلى. المر�سد. تحول. ال�سياق،. هذا. وفي. �سحافية.. موؤتمرات. وعقدت.

مظلة.للتعامل.مع.جميع.حقوق.الإن�سان.في.البحرين.

الجهات. جميع. حر�ض. و�سرورة. المر�سد،. اأهمية. ندرك. هنا،. من.

الحقوقية.الأهلية.الم�ستقلة.في.الداخل.والخارج.على.العمل.في.اإطاره.

بروح.العمل.الجماعي.الم�سوؤول.وترك.الفردية.والأنانية.

الكراهية. وخطاب. ال�ساري. الهجوم. هذا. دوافع. نفهم. اأننا. كما.
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وحمالت.الت�سهير.�سد.المر�سد.واأع�سائه.والمنظمات.والأفراد.العاملين.

و�سبتمبر. مايو. في. جنيف. في. المتميز. اأدائه. اإثر. على. خ�سو�ساً. فيه،.

الما�سيين.

لكننا.نوؤكد.اأن.هذه.الحمالت.المدعومة.ر�سمياً.لن.ترهبنا.و�سن�ستمر.

بالقيام.بواجبنا.الوطني.والإن�ساني.في.كل.موقع.وكل.منا�سبة..ونو�سي.

بن�سر.تقرير.ب�سيوني.على.اأو�سع.نطاق.وخ�سو�ساً.تو�سياته.التي.يجب.

اأن.تحفظ.عن.ظهر.قلب.

مثل. الحقوقية. المنظمات. مختلف. فاإن. المر�سد،. جانب. واإلى.

لحقوق. البحرين. ومركز. الإن�سان،. لحقوق. البحرينية. الجمعية.

الإن�سان،.وجمعية.البحرين.ال�سبابية.لحقوق.الإن�سان،.ورابطة.حقوق.

جانب. اإلى. الإن�سان،. لحقوق. الخليج. ومركز. البحرين،. في. الإن�سان.

الكتاب،.والمادة. المعنية.بحرية. القلم. المتخ�س�سة.مثل.رابطة. اللجان.

والممر�سين. الأطباء. ولجان. وال�سحافيين،. التعبير. بحرية. المعنية. .19

تنفيذ. مدى. ور�سدوا. تابعوا. قد. وغيرها،. والريا�سيين،. والمعلمين.

الدولية. الجهات. وخاطبوا. ومذكرات،. بيانات. واأ�سدروا. التو�سيات.

حول.ذلك.

المجتمع الحقوقي الدولي
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حفل. لح�سور. الدولية. الحقوقية. المنظمات. من. قليل. عدد. ُدعي.

عدداً. لكن. عدالة،. بال. �سالم. ل. منظمة. ومنهم. ب�سيوني. تقرير. اإطالق.

اإلى. تر�سل.مندوبين.عنها. اأن. الدولية.حاولت. الحقوقية. المنظمات. من.

الم�سوؤولين.والمجتمع.المدني.حول.مفاعيل.تقرير. البحرين.لمحاورة.

هذه. ومن. الأر�ض،. على. التطبيق. يجري. وكيف. ب�سيوني. وتو�سيات.

.)Amnesty(.والعفو.الدولية.)HRw(.المنظمات.هيومن.رايت�ض.ووت�ض

الإن�سان. لحقوق. الدولية. والفيدرالية. .،)Frontline( وفرونتالين.

)FIDH(،.لكن.ال�ستجابة.لها.لم.تتم.

لجنة. تو�سيات. تنفيذ. لمتابعة. الوطنية. اللجنة. تقرير. اإطالق. ومع.

ب�سيومي.في.31.مار�ض.2012،.دعت.وزارة.التنمية.الجتماعية.وحقوق.

الدولية،. العفو. الدولية.ومنهم. الحقوقية. المنظمات. من. الإن�سان.عدداً.

الدولية. والفيدرالية. ووت�ض،. رايت�ض. وهيومن. اأوًل،. الإن�سان. وحقوق.

لحقوق.الإن�سان،.ول.�سالم.بال.عدالة..وقد.ح�سرُت.الجتماع.الذي.

�سم.الوزيرة.مع.وفود.هذه.المنظمات.كوني.ع�سواً.في.الفيدرالية.

اإلى. بحاجة. البحرين. حكومة. اأن. الوزيرة. اأكدت. اللقاء،. هذا. في.

خبرات.المنظمات.الحقوقية.الدولية.في.تنفيذ.تو�سيات.لجنة.ب�سيوني،.

وخ�سو�ساً.فيما.يتعلق.بالتدريب.والتاأهيل.وبناء.القدرات.

من.جانبهم،.فقد.اأثار.ممثلو.المنظمات.منعهم.من.زيارة.البحرين.والقيود.

الكثيرة.المفرو�سة.على.زياراتهم.بما.ل.يمكنهم.من.اأداء.مهامهم.كاملة.

ممثلي. �ست�ستدعي. باأنها. الوزيرة. وعدت. فقد. اأخرى،. ناحية. من.
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الوزارة. الدولية.في.زيارة.لحقة.متى.ما.و�سعت. المنظمات.الحقوقية.

والحكومة.برنامجاً.متكاماًل،.لكن.ذلك.لم.يتحقق.

لقد.ا�ستخدمت.المنظمات.الحقوقية.الدولية.ا�ستنتاجات.وتو�سيات.

لجنة.ب�سيوني.في.ر�سيدها.لمدى.تنفيذ.هذه.التو�سيات.من.قبل.حكومة.

البحرين،.اإ�سافة.اإلى.ر�سد.النتهاكات.لما.بعد.تقرير.ب�سيوني،.وبينت.

اأن. ال�ساأن..كما. التق�سير.وقدمت.مقترحات.في.هذا. للحكومة.مكامن.

واقعية. تقارير. اأ�سدرت. قد. الدولية. الحقوقية. المنظمات. هذه. بع�ض.

وتخ�س�سية.لنتهاكات.حقوق.الإن�سان.لما.بعد.ب�سيوني.ومنها:

1.– منظمة.حقوق.الإن�سان.اأوًل.

2.– منظمة.العفو.الدولية.

3.– الفيدرالية.الدولية.لحقوق.الإن�سان.

4.– فرونت.لين.للمدافعين.عن.حقوق.الإن�سان.

5.– اأطباء.من.اأجل.حقوق.الإن�سان.

6.– اأيرك�ض.لحرية.التعبير.

المنا�سبات. من. عدد. في. بيانات. المنظمات. هذه. اأ�سدرت. كما.

والأحداث،.وخ�سو�ساً.عند.اإ�سدار.الأحكام.بحق.مجموعتي.الأطباء،.

الجولة. انعقاد. وعند. ال�سيا�سية.. والقيادات. الإن�سان. حقوق. ون�سطاء.

البحرين. في. الإن�سان. لحقوق. ال�ساملة. الدورية. المراجعة. من. الأولى.

في.مايو.2012.والجولة.الثانية.في.�سبتمبر.2012،.كما.اأن.كلمات.هذه.
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المنظمات.في.الجتماعات.الموازية.في.الأمم.المتحدة.بجنيف،.حيث.

جرت.الإ�سارة.تكراراً.اإلى.تو�سيات.ب�سيوني.�ساهداً.على.ذلك.

مواقف الدول:

كبيرة. اآماًل. البحرين،. لمملكة. والحليفة. ال�سديقة. الدول. و�سعت.

وحكمته،. الملك. ب�سجاعة. واأ�سادوا. ب�سيوني،. لجنة. تو�سيات. على.

وكانوا.واثقين.من.عزم.الحكم.على.تنفيذ.هذه.التو�سيات.باإخال�ض.

المتحدة. الوليات. في. الم�سوؤولين. كبار. تعليق. من. ذلك. ظهر. وقد.

في. ثم. التقرير،. اإطالق. اإثر. ذلك. على. وبريطانيا. المتحدة. والمملكة.

منا�سبات.اأخرى.خ�سو�ساً.اأثناء.زيارة.وفودهم.اإلى.البحرين.اأو.ا�ستقبالهم.

وفوداً.ر�سمية.بحرينية..لكننا.في.الحركة.الحقوقية.كنا.حذرين.في.�سوء.

التجارب.المريرة.مع.الحكم.

الأخطر.من.ذلك.اأن.هذه.الحكومات.دخلت.في.اتفاقات.مع.حكومة.

تنفيذ. اأجل. من. الحكومية. الأجهزة. اإ�سالح. في. لم�ساعداتها. البحرين.

تو�سيات.ب�سيوني.

1- �لمملكة �لمتحدة: 

وقعت.المملكة.المتحدة.اتفاقيات.مع.حكومة.البحرين.اأثناء.زيارتي.

في. البحرين. حكومة. لم�ساعدة. الداخلية. ووزير. العهد. وولي. الملك.

اإ�سالح.الق�ساء.والداخلية.والبرلمان،.واأوفدت.قائد.�سرطة.و�ستنم�ستر.
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ال�سابق.م�ست�ساراً.لحكومة.البحرين.في.�سوؤون.الأمن.ورغم.الإعالن.عن.

انتهاء.عقده،.اإل.اأنه.ظل.م�ست�ساراً.يزور.البالد.من.وقت.اإلى.اآخر.ويرافق.

كبار.الم�سوؤولين.في.زياراتهم.لبريطانيا.

2- �لوليات �لمتحدة:

البحرين. حكومة. مع. اتفاقات. بدورها. المتحدة. الوليات. وقعت.

�سرطة. قائد. واإر�سالها. البحرين،. دفاع. لقوة. الأ�سلحة. �سفقة. واأخطرها.

ميامي.ال�سابق.الجنرال.تيموني.جارنر.م�ست�ساراً.لل�سوؤون.الأمنية.

على. يقوم. �سنوات. ومنذ. الأمريكيين. المحامين. اتحاد. اأن. كما.

تدريب.الق�ساة.والنيابة.العامة.وم�سرفي.ال�سجون،.بتمويل.من.الوليات.

المتحدة.

واأخيراً،.فاإن.اتحاد.المحامين.الدولي.وبتكليف.من.التحاد.الأوروبي.

لتدريب. برنامج. تنفيذ. في. الأمريكيين. المحامين. اتحاد. مع. �سيتعاون.

الق�ساة.والنيابة.العامة.والمحامين.

3- فرن�سا:

لقد.اأبدى.الرئي�ض.الفرن�سي.ال�سابق.نيكول.�ساركوزي.حما�ساً.�سديداً.

لحكومة. دعمه. عن. عديدة. منا�سبات. في. وعبر. البحرين،. في. للنظام.

البحرين.و�سيا�ساتها..كما.كان.هناك.اتفاق.�سابق.بقيام.ال�سرطة.الفرن�سية.

بتدريب.قوات.مكافحة.ال�سغب.البحريني.على.احتواء.الحتجاجات.

لكن.ذلك.توقف.في.العام.2008.

هولند. فران�سو. بزعامة. الحكم. اإلى. ال�ستراكيين. و�سول. ورغم.
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الملك. قام. فقد. الأولوية،. الإن�سان. حقوق. اإعطاء. على. تاأكيداتهم. مع.

بزيارة.اإلى.باري�ض.ووقع.اتفاقيات.عدة،.ومن.�سمنها.اتفاقية.دعم.فرن�سا.

الإعالم. كوادر. تدريب. يتم. وبموجبه. البحرين. في. الإعالم. لإ�سالح.

و«مونت. .،»24 »فران�ض. ومنها. فرن�سية. موؤ�س�سات. قبل. من. الر�سمي.

كارلو«،.وكذلك.الإ�سهام.في.اإ�سالح.منظومة.الق�ساء.

4- �لتحاد �لأوروبي:

في. الأوروبي. لالتحاد. ملحوظ. دور. غياب. في. اأنه. المفارقات. من.

لتدريب. م�سروع. تمويل. على. التحاد. وافق. فقد. البحرينية،. الأزمة.

الق�ساة.والنيابة.العامة.والمحامين.واأناط.ذلك.بالتحاد.الدولي.للمحامين.

)لندن(.

الوجه الآخر لمواقف المجتمع الدولي:

مقررات. تجاه. الدولي. المجتمع. لمواقف. اإيجابي. اآخر. وجه. هناك.

ب�سيوني.

فبعد.مرور.الوقت.دون.اأن.تبدي.حكومة.البحرين.جديتها.في.تنفيذ.

حكومة. تدعم. التي. ال�سديقة. الدول. بداأت. فقد. باإخال�ض،. المقررات.

البحرين.بالتبرم.واإبداء.قلقها.لعدم.تنفيذ.هذه.المقررات..ولعل.ما.جاء.

في.كلمة.بوزنر.)م�ساعد.وزيرة.الخارجية.الأمريكية.لحقوق.الإن�سان(.

في.الدورة.الثانية.للمراجعة.الدورية.ال�ساملة.لحقوق.الإن�سان.في.جنيف.

بتاريخ.2012/9/19.بقوله.»اإن.تنفيذ.تو�سيات.لجنة.ب�سيوني.تتعثر،.
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واإن.البحرين.على.مفترق.طرق«،.مما.اأثار.رداً.غا�سباً.من.وزير.الخارجية.

ال�سيخ.خالد.بن.اأحمد.بقوله.»لي�ض.�سحيحاً.اأن.تنفيذ.التو�سيات.بلجنة.

ب�سيوني.تتعثر،.واأن.اللجنة.الوزارية.تجتمع.ثالث.مرات.اأ�سبوعياً.اأحياناً.

لمراجعة.تنفيذها.من.قبل.الأجهزة.الحكومية«..

الدول. غالبية. وفود. كلمات. مراجعة. خالل. من. وا�سح. ذلك. لكن.

الأع�ساء.والمراقبين.في.مجل�ض.حقوق.الإن�سان.اأثناء.المراجعة.الدورية.

ال�ساملة.لحقوق.الإن�سان.-.البحرين.في.الدورة.الأولى.في.مايو.2012،.

وهو.ما.ترتب.عليه.�سدور.176.تو�سية.من.قبل.الدول.الأع�ساء.تتعلق.

ذلك. على. التاأكيد. وتم. ب�سيوني،. لجنة. تو�سيات. تنفيذ. على. بالحث.

و�سوحاً. اأكثر. ب�سكل. ..2012 �سبتمبر. في. للمراجعة. الثانية. الدورة. في.

ال�سمالية. اأمريكا. في. دوًل. ت�سمل. التي. الدول،. اأن.هذه. يدل. واإلحاحاً،.

البحرين. بتنفيذ.حكومة. مقتنعة. واآ�سيا،.غير. واأوروبا. الجنوبية. واأمريكا.

الدنمارك. موقف. هو. �سراحة. المواقف. واأكثر. ب�سيوني.. لتو�سيات.

�سوريا،. باأنه.مثل. البحرين. الإن�ساني.في. الو�سع. الذي.و�سف.خطورة.

وذل.في.كلمة.ممثلها.اأمام.الجمعية.العامة.في.�سبتمبر.2012.

في. ت�سمينها. تم. قد. ب�سيوني. تو�سيات. اأن. المو�سوع. في. المهم.

تو�سيات.مجل�ض.حقوق.الإن�سان.وبذلك.اأ�سحت.ذات.مرجعية.دولية،.

وبالتالي.لي�ست.التزاماً.بحرينياً،.بل.دولي.

حقوق. مجل�ض. تو�سيات. تنفذ. لن. الحكومة. اأن. نعرف. نحن. بالطبع،.

فاإن. ولذا. ب�سيوني،. تو�سيات. بتننفيذ. قبل. من. تقم. لم. اأنها. كما. الإن�سان،.

المطلوب.هو.اآلية.دولية.لل�سعط.والرقابة.والمتابعة.الحثيثة.لتنفيذ.البحرين.
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لتو�سيات.ب�سيوني.والتزاماتها.اأمام.مجل�ض.حقوق.الإن�سان،.وهذا.�سيت�سح.

في.الدورة.القادمة.لمجل�ض.حقوق.الإن�سان.في.مار�ض.المقبل.)2013(.

موقف الأمم المتحدة:

عبرت.المفو�سة.ال�سامية.لحقوق.الإن�سان.ال�سيدة.نافي.بيالي.مبكراً.

التعبير. عن. مون. كي. بان. ال�سيد. المتحدة. لالأمم. العام. الأمين. وتبعها.

في. اأملهما. وخيبة. البحرين،. في. الإن�سان. حقوق. لأو�ساع. قلقهما. عن.

ال�سيا�سية. والرموز. الأطباء. بحق. الأحكام. ومنها.�سدور. منا�سبات.عدة.

على. ذلك. انعك�ض. ولقد. الخواجة.. واإ�سراب. رجب. نبيل. والحقوقي.

تاأجيل. ناحية،.جرى. المتحدة..فمن. البحرين.مع.الأمم. تعاون.حكومة.

العام. اأواخر. منذ. المتحدة. لالأمم. ال�سامي. المفو�ض. مكتب. وفد. زيارة.

الما�سي.حتى.الآن،.كما.جرى.تاأجيل.زيارة.المقرر.الخا�ض.بالتعذيب.

منذ..مار�ض.2012.حتى.فبراير.2013،.هذا.اإذا.تمت.

لحقوق. ال�سامي. المفو�ض. مكتب. بين. التقني. للتعاون. وبالن�سبة.

فاإنه.مرهون. البحرين. به. تطالب. ما. البحرين.وهو. الإن�سان.مع.حكومة.

باتفاق.يتو�سل.اإليه.الطرفان،.وت�سترط.الأمم.المتحدة.وجود.اآلية.لمراقبة.

تنفيذ.التفاق.من.قبلها.

م�سكلة. في. طرفاً. دخلت. فقد. الدولية،. العمل. لمنظمة. وبالن�سبة.

البحرين،. منها. وفد. من. اأكثر. وزار. ق�سرياً،. العمل. عن. المف�سولين.

ومنظمة. العمال. واتحاد. الحكومة. �سمت. ثالثية. اجتماعات. وعقدت.
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القطاعين. الم�سّرحين.في. العمل،.والتي.قبلت.ك�سامن.لالتفاق.بعودة.

الحكومة. واأن. يتعثر،. الحل. اأن. للمنظمة. ات�سح. لكنه. والخا�ض.. العام.

والقطاع.الخا�ض.غير.جادين.في.عودة.جميع.المف�سولين.اإلى.اأعمالهم.

وتعوي�سهم..وهو.ما.اأو�ست.به.لجنة.ب�سيوني،.بل.اإن.المنظمة.تاأكدت.

اتحاد. وخلق. التحاد. واإنهاء. تقزيم. اإلى. الرامية. الحكومة. �سيا�سة. من.

م�سخ.بديل.عنه،.ومن.ذلك.منع.وفد.المنظمة.من.ح�سور.الموؤتمر.الثاني.

لالتحاد.في.نهاية.�سبتمبر.2012.

وت�سير.الزيارة.الأخيرة.لوفد.المنظمة.في.اأكتوبر.2012.على.و�سول.

لعدم. م�سدود. طريق. اإلى. البحرين. حكومة. مع. عالقتها. في. المنظمة.

منع. وخ�سو�ساً. المنظمة،. د�ستور. بموجب. بالتزاماتها. البحرين. وفاء.

موفوديها.من.دخول.البالد.ومنهم.)وليد.حمدان(.

ال�صتنتاج:

البحرين. تجاه.حكومة. الدولي. المجتمع. في. المواقف. اأن. �سك. ل.

لطبيعة. اإلى.اآخر.تبعاً. ومدى.تنفيذها.لتو�سيات.ب�سيوني.تتباين.من.بلد.

تربطها. التي. الم�سالح. الأهم. بل. بالبحرين،. تربطها. التي. الم�سالح.

تاأثير. ومدى. ال�سيا�سي. نظامها. وطبيعة. الخليجي،. التعاون. بمجل�ض.

مجموعات.ال�سغط.ومنها.المنظمات.الحقوقية.الدولية.

اإنه.حدث.تطور.بطيء،.لكنه.م�ستديم،.في.مواقف. القول. ويمكننا.

الوليات. وخ�سو�ساً. البحرين،. لمملكة. ال�سديقة. الديمقراطية. الدول.

المتحدة.والمملكة.المتحدة.وفرن�سا.واألمانيا.والتحاد.الأوروبي،.باتجاه.
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حث.حكومة.البحرين.على.التفاو�ض.مع.المعار�سة.من.اأجل.اإ�سالح.

�سامل.للنظام.ال�سيا�سي.ووقف.العنف.وانتهاكات.حقوق.الإن�سان،.مع.

ا�ستعدادها.لدعم.الإ�سالحات.المطلوبة.ولكن.دون.�سيك.على.بيا�ض.

الموالة. وقوى. البحرين. لحكومة. الع�سبي. الرد. نفهم. هنا. ومن.

ورف�سهم. الوطني. الحوار. في. خارجياً. تدخاًل. يعتبرونه. ما. رف�ض. في.

تعبير.المفاو�سات،.بل.ومطالبة.البع�ض.برحيل.ال�سفير.الأمريكي؛.لأنه.

براأيهم.يتدخل.في.�سئون.البالد،.وحتى.الزيارات.والعالقات.الطبيعية.

الغربية. للبلدان. الحقوقية. المعار�سة.والمنظمات. ال�سيا�سية. للمنظمات.

تعتبر. اأ�سحت. الم�سوؤولين. مع. بلدانهم. في. اأو. البحرين. في. ولقاءاتهم.

الكراهية. من. حملة. وا�ستثارة. للتدخل. الآخرين. ودعوة. للوطن. خيانة.

و�سيطنة.المعار�سة.والحقوقيين.البحرينيين..وبناًء.على.ذلك،.ارتفعت.

بوجود. والمنتفعين. الموالة. و�سفوف. الحكومة. في. الفزعة. �سيحات.

البحرين. في. الو�سع. حقيقة. لتبيان. ال�سعد. مختلف. على. تق�سير.

والمنجزات.العظيمة.للحكومة.في.مجال.حقوق.الإن�سان..اتخذ.ذلك.

طابع.النقد.الذاتي.لآداء.الإعالم.الر�سمي.من.قبل.وزيرة.الدولة.ل�سئون.

وخطط. الر�سمي. الإعالم. باأداء. اإ�سادة. قابتله. رجب. �سميرة. الإعالم.

الم�ستقبل.من.قبل.رئي�ض.هيئة.�سئون.الإعالم.ال�سيخ.فواز.الخليفة،.وهو.

ما.يعك�ض.التخبط.الر�سمي.

ومثلما.وجه.التقريع.ال�سديد.لوزير.الدولة.لحقوق.الإن�سان.د.�سالح.

علي.لإجازته.قبيل.جل�سة.مجل�ض.حقوق.الإن�سان.في.جنيف.في.�سبتمبر.

والتي.تت�سمن.تو�سيات.ب�سيوني،.فقد.�سيق.المديح.له.ولوزير.الخارجية.
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عمليه. في. جنيف. في. للحكومة. الكبير. النجاح. على. الر�سمي. والوفد.

ت�سليل.للنف�ض.ورفع.المعنويات.

البرلمان. في. ال�سيحات. تعالت. فقد. البرلماني،. ال�سعيد. وعلى.

بتغييبه.تماماً.عن.م�سار.جنيف.وطالبوا.بعر�ض.تقرير.الحكومة.عليهم،.

وهو.م.اح�سل.بن�سره.علنياً.للحميع.قبيل.اأيام.من.موعد.اجتماع.جنيف.

واإ�سراك.من.تي�سر.من.مجل�سي.ال�سورى.والنواب.�سمن.وفد.عرمرمي.

تكّون.من.100.�سخ�ض.هو.الأكبر.في.تاريخ.الأمم.المتحدة.

وعلى.ال�سعيد.ال�سيا�سي،.فقد.جرى.تبادل.التهامات.بالق�سور.فيما.

بين.الجمعيات.وال�سحافة.ومنظمات.الغونغو.الموالية.عن.الم�سئولية.

بعدم. بقناعته. الدولي. المجتمع. مواقف. �سوء. في. التق�سير. في.

وانتهاكات. الوطنية. والم�سالحة. ب�سيوني. تو�سيات. تنفيذ. في. الجدية.

عجل. على. جرى. لذا؛. �سريعة.. و�سفات. وقدمت. الإن�سان،. حقوق.

التنمية. اإ�سهارها.من.قبل.وزارة. ت�سكيل.منظمات.حقوقية.�سكلية.جرى.

الجتماعية.ب�سرعة.البرق.واأعلنت.جمعيات.�سيا�سية.موالية.اأنها.ب�سدد.

بل. للقانون.. فا�سح. . تحدٍّ وفي. مواربة. دون. حقوقية. جمعيات. ت�سكيل.

اإن.وفد.منظمات.الغونغو.الموالي.-.التمويل.علمه.عند.اهلل.-.قد.�سم.

الع�سرات.من.هوؤلء.

اإذاً،.ال�سراع.�سي�ستمر.حول.تو�سيات.ب�سيوني.كما.هو.الحال.حول.

تو�سيات.مجل�ض.حقوق.الإن�سان.وقبله.مقا�سد.ميثاق.العمل.الوطني،.

ال�سعب. التو�سيات.وقوى. ا�ستحقاق.هذه. تتهرب.من. بين.حكومة. ما.

التي.تعتبر.التو�سيات.حجة.لديها.وت�سر.على.تنفيذها.كاملة.وجوهرياً.
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مع.اإدراكها.اأن.ذلك.لن.يتحقق.

يمكننا.القول.اإنه.ل.يمكن.تنفيذ.تو�سيات.لجنة.ب�سيوني.اإل.من.قبل.

حكومة.ائتالف.وطني.تعك�ض.اإرادة.ال�سعب.وم�ساركته،.ولها.م�سلحة.

في.الإ�سالح.ال�سامل.ومن.�سمنه.تنفيذ.تو�سيات.تقرير.ب�سيوني.





 ب�سيوني.. 

ورقة ال�سلطة للهروب من الواقع

�لدكتور فالح ربيع

م�سوؤول ق�سم �لدر��سات و�لتطوير

في منتدى �لبحرين لحقوق �لإن�سان
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لتق�سي. البحرينية. اللجنة. ت�سكيل. في. ال�سبب. اأن. البع�ض. يعتقد.

المتورطين. لمعرفة. تحقيق. اإجراء. هي. ب�سيوني. ال�سيد. برئا�سة. الحقائق.

في.انتهاكات.حقوق.الإن�سان.بهدف.وقفها.ومحا�سبة.من.ت�سبب.فيها،.

ت�سكيل. ظله. في. تم. الذي. الحقيقي. ال�سبب. لأن. خاطئ؛. اعتقاد. وهو.

اللجنة.البحرينية.الم�ستقلة.لتق�سي.الحقائق.بعيد.عن.ذلك.بكثير،.اإلى.

درجة.اأنه.يمكن.القول.اإن.ت�سكيل.اللجنة.ورقة.وظفتها.ال�سلطة.للهروب.

من.الواقع.ال�سيا�سي.في.البحرين،.خ�سو�ساًاأنه.وبعد.عام.من.اإ�سدار.

التقرير.لتزال.انتهاكات.حقوق.الإن�سان.في.البحرين.م�ستمرة.وب�سكل.

ممنهج،.مع.اأن.ال�سلطة.وعدت.بتنفيذ.تو�سياته.

الهدف. اأن. نتبّين. اأن. يمكن. هنا. والربط. التحليل. بع�ض. خالل. من.

الحقيقي.من.ت�سكيل.هذه.اللجنة.لي�ض.كما.اأ�سارت.اإليه.المادة.التا�سعة.

تتلخ�ض. الّلجنة.وكانت. اإلى. الموكلة. المهام. ت�سرد. والتي. تقريرها. من.

في.�سرد.الأحداث.والظروف.والمالب�سات.التي.جرت.فيها.الأحداث.

في.البحرين.ما.بين.فبراير.ومار�ض.2011.والنتهاكات.التي.جرت.في.

هذه.الفترة.

ت�سير.المعطيات.اإلى.اأنه.وبعد.نحو.اأربعة.اأ�سهر.من.انطالق.الحراك.

المطالب.باإ�سالحات.�سيا�سية.على.نظام.الحكم.في.البحرين،.ونظراً.اإلى.

حجم.النتهاكات.التي.ارتكبها.النظام.الأمني.بحق.المواطنين.من.قتل.

اإلى. الدولية. الأنظار. تحولت. والنفي. العتقالت. من. ع�سوائي.وحملة.

البحرين.الحقوقي.في.مجل�ض. البحرين،.وقد.بات.احتمال.فتح.ملف.
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حقوق.الإن�سانوارداً،.الأمر.الذي.قد.يدفع.المجل�ض.اإلى.اإجراءات.منها.

اإر�سال.لجنة.تحقيق.في.مزاعم.انتهاكات.حقوق.الإن�سان،.خ�سو�ساً.اأن.

الكثير.من.المنظمات.الحقوقية.طالبت.المجتمع.الدولي.بالتدخل.للحد.

ال�سلطات. اأيدي. على. البحرين. كل. في. انت�سرت. التي. النتهاكات. من.

الأمنية.

مناق�سة. �سوي�سرا. قررت. البحرينية،. المعار�سة. م�سادر. وبح�سب.

محاولة. وفي. المتحدة،. الأمم. مجل�ض. اأمام. الحقوقي. البحرين. ملف.

لاللتفاف.على.ذلك.ولعدم.اإدانة.البحرين،.تدخلت.الوليات.المتحدة.

الأمريكية.وتعهدت.بت�سكيل.لجنة.دولية.تلزم.النظام.البحريني.بتطبيق.

الطريق. النظام. البحريني،.فقطع. ال�سعب. التو�سيات.واحترام.حقوق.

اإلى. مبادراً. الإن�سان. قبل.مفو�سّية.حقوق. دولّية.من. لجنة. ت�سكيل. اأمام.

م�ستقلة)اللجنة. باأنها. و�سفت. الحقائق. لتق�سي. محلية. لجنة. ت�سكيل.

البحرينية.الم�ستقلة.لتق�سي.الحقائق(.

مع.ذلك.كله.وبعد.مطالعة.م�ستفي�سة.لتقرير.ال�سيد.ب�سيوني،.يتبين.

اأنه.ي�ستمل.على.اإيجابيات.كثيرة،.فقد.ا�ستطاع.اأن.يوّثق.ما.كانت.تكذبه.

من. لبد. وكان. وتو�سيات،. بحقائق. وجاء. عديدة،. لأ�سهر. الحكومة.

اإعطاء.طابع.اأن.ال�سلطة.موافقة.على.التقرير.وتو�سياته،.واأن.من.واجبها.

عينت. من. لأنها. وتو�سيات؛. حقائق. من. التقرير. في. جاء. بما. اللتزام.

اللجنة.و�سهدت.بنزاهتها.

يكون.من. قد. الأمر.-. عليه.-.في.ظاهر. والموافقة. التقرير. اإ�سدار.

�ساأن.تنفيذ.تو�سياته،فيما.لو.نفذت،اأْن.توقف.انتهاكات.حقوق.الإن�سان.
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اأياً. في.البحرين،واأن.يكون.مدخاًل.لإيجاد.ت�سوية.�سيا�سية.فيها،.ولكن.

من.ذلك.لم.يحدث.

اأن.الهدف. اأمور.كثيرة.وردت.في.التقرير.تثبت. في.المقابل،.هناك.

�سبيل. فعلى. المعلن؛. الهدف. عن. يختلف. اللجنة. لت�سكيل. الحقيقي.

من. ب�سهولة. ا�ستنتاجها. يمكن. اأمور. تو�سيح. التقرير. تجنب. المثال.

الفقرة. في. تو�سياته. �سمن. اإ�سارة. المثال. �سبيل. فعلى. التقرير،. فقرات.

1716اإلى.محا�سبة.الم�سئولينالحكوميين،اإل.اأنه.لم.ي�سر.اإلى.م�سمياتهم.

اأو.اأيم�سئولين.يق�سد،.واأي.اأجهزةحكومية.هم.م�سئولون.عنها.

العمال. بف�سل. يتعلق. فيما. الحكومة. تورط. مثاًلاإلى. اأ�سير. وهنا.

الفقرتين. ب�سيوني.في. تقرير. فيه. يوؤكد. الذي. الوقت. والموظفين،.ففي.

١٣٥٢.و١٣٥٣.اأن.الف�سل.التع�سفي.بداأ.منذ.توجيه.رئي�ض.الوزراء.ب�سرورة.

اتخاذ.التدابير.الكفيلة.بمحا�سبة.الذين.�ساركوا.في.الحتجاجات.وفي.

الإ�سراب.عن.العمل،.اإل.اأنه.لم.ي�سر.في.تو�سياته.اإلى.اأن.رئي�ض.الوزراء.

اأو.الحكومة.م�سئولة.عن.ذلك.

واأجهزتها. الحكومة. اأن. تتاأكد. التقرير. فقرات. بع�ض. تقراأ. عندما.

الدولي. القانون. خالفت. كذلك. وهي. الإن�سانية،. القيم. خالفت.

ناحية. بالد�ستور،ومن. اأ�سيلة. مواد. مخالفتها. عن. ناهيك. والمواثيق،.

اأخرى.عندما.تقراأ.تو�سيات.التقرير.وتقارنها.باأفعال.الحكومة.بعد.�سدور.

التقرير.يتاأكد.لك.اأنها.ما�سية.فيما.هي.فيه.من.ا�ستخدام.للقوة.المفرطة.

التقرير. فيه. اأثبت. الذي. الوقت. وفي. فمثاًل. الإن�سان،. وانتهاكاتلحقوق.

نجد. المعاملة،. و�سوء. للتعذيب. الطبي. كالطاقم. المعتقلين. تعر�ض.
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ا�ستمراراً.للمحاكمات.غير.العادلة،.وفي.الوقت.الذي.انتقد.فيه.توظيف.

مواد.من.قانون.العقوبات.البحريني.ل�سرب.المعار�سة.ال�سيا�سية.والنقد.

النا�سطين. ا�ستهداف. اأن. الم�سروع.للحكومة.-.ح�سب.و�سفه.-.نجد.

الحقوقيين.وال�سيا�سيين.مازال.م�ستمراً.بالأ�سلوب.نف�سه.

ا�ستمرار. وتوؤكد. ذلك. توؤكد. التي. المعطيات. من. العديد. فهناك.

النتهاكات.الممنهجة.وعدم.محا�سبة.المتورطين.في.النتهاكات.وعدم.

البحرينية. اللجنة. بها. اأو�ست. التي. التو�سيات. من. الأدنى. الحد. تنفيذ.

الم�ستقلة.لتق�سي.الحقائق.برئا�سة.ال�سيد.ب�سيوني.فعلى.�سبيل.المثال،.

ولمدة. البحرين. الإن�سان. لحقوق. الدولية. الفيدرالية. زارت. وعندما.

البحرينية. اللجنة. قدمتها. التي. التو�سيات. تنفيذ. لمراقبة. اأيام. خم�سة.

الم�ستقلة.لتق�سي.الحقائق،.اأ�سدرت.تقريراً.في.اأبريل.2012م،جاء.فيه.

»�سهدت.بعثة.الفيدرالية.اإلى.البحرين،.الكيفية.التي.يتم.بها.ال�ستخدام.

غير.المتنا�سب.للقوة،.و�سوء.ا�ستخدام.الغاز.الم�سيل.للدموع.من.قبل.

اأن.يوؤدي. �ساأنه. المحتجين،.وهو.ما.من. تفريق. بع�ض.قوات.الأمن.في.

ب�سفة. الناجمة. التنف�سي. الجهاز. في. م�ساكل. اأو. ج�سدية. اإ�سابات. اإلى.

مناطق. في. الغازات. هذه. اإطالق. بعد. الأطفال. اأو. ال�سن. لكبار. خا�سة.

مكتظة.بال�سكان«،.وقد.دعا.التقرير.اإلى:

لحقوق. الأخيرة. بالنتهاكات. للمت�سببين. الحقيقية. الم�ساءلة. .-

الإن�سان.التي.وقعت.خالل.الأحداث.الأخيرة.في.البحرين.

لتق�سي. الم�ستقلة. البحرينية. اللجنة. لتو�سيات. الكامل. التنفيذ. .-

الحقائق.
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والمعلمين. والطالب. ال�سيا�سيين. الن�سطاء. جميع. �سراح. اإطالق. .-

وجميع. الإن�سان،. حقوق. عن. والمدافعين. والعمال،. والأطباء.

والتجمع. التعبير. بحقوق. تتعلق. انتهاكات. بارتكاب. اتهموا. من.

ال�سلمي.وتكوين.الجمعيات.

اإعادة.الممر�سات.والمدر�سين.وال�سحافيين.وغيرهم.من.المهنيين. .-

وظائفهم. اإلى. الأخيرة،. الأحداث. ب�سبب. ف�سلهم. تم. الذين.

الأ�سلية.

عن. والتعبير. بالتمتع. البحرين. في. الأ�سخا�ض. لجميع. ال�سماح. .-

حقوقهم.الأ�سا�سية.في.حرية.التعبير.والتجمع.وتكوين.الجمعيات.

والح�سول. العمل. مجال. في. ذلك. في. بما. التمييز،. من. الحماية. .-

على.الخدمات.الطبية.

�سالمة. حماية. هو. دورها. باأن. الأمن. قوات. اإلى. الإيعاز. �سرورة. .-

حقوقهم. على. الأفراد. ح�سول. اإعاقة. وعدم. والأمن،. ال�سكان.

الأ�سا�سية.

دعت.الفيدرالية.الحكومة.البحرينية.اإلى.اللتزام.بتنفيذ.تو�سيات. .-

لجنة.تق�سي.الحقائق.

ما. اإلى. يعود. البحرين،. ا�ستمرار.الحتجاجات.في. اأن. اإلى. اإ�سارة. .-

التع�سفية.وال�ستخدام.غير.المتنا�سب.للقوة. و�سفته.بالعتقالت.

من.قبل.ال�سلطات.تجاه.المحتجين.
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في. الإن�سان. حقوق. مجل�ض. اأمام. البحرين. مثلت. عندما. كذلك.

يوم.الثنين.21.من.مايو.٢٠١٢م.لمراجعة.و�سع.حقوق.الإن�سان.فيها.

.١٧٦ قدمت. دولة. .٦٧ اأن. نجد. ال�ساملة،. الدورية. المراجعة. خالل. من.

تو�سية.كان.اأبرزها.و�سع.اإطار.زمني.لتنفيذ.تو�سيات.اللجنة.البحرينية.

اأكثر. التو�سيات. اإعالن. على. فات. اأنه. مع. الحقائق،. لتق�سي. الم�ستقلة.

من.�ستة.اأ�سهر،.ف�ساًل.عن.التو�سيات.الأخرى.التي.تت�سابه.اإلى.حد.بعيد.

مع.تو�سيات.ال�سيد.ب�سيوني.والتي.من.�سمنها:.الإفراج.فوراً.ومن.دون.

قيد.اأو.�سرط.عن.جميع.الأ�سخا�ض.المحكوم.عليهم.ب�سبب.ممار�ستهم.

في.حالت. والتحقيق. والتجمع،. التعبير. في.حرية. الأ�سا�سية. حقوقهم.

و�سوء. التعذيب. عن. الم�سئولين. جميع. ومحاكمة. ال�سجن،. في. الوفاة.

المعاملة.

كذلك.الحال.في.موؤتمر.جنيف.الذي.تمت.فيه.متابعة.تنفيذ.تو�سيات.

جل�سة.جنيف.الم�سار.اإليها.اأعاله،.الأمر.الذي.يثبت.عدم.جدية.ال�سلطة.

فيما.يتعلق.بتنفيذ.التو�سيات.�سواء.تو�سيات.اللجنة.البحرينية.الم�ستقلة.

لتق�سي.الحقائق.اأو.تو�سيات.مجل�ض.حقوق.الإن�سان،اإذاإنه.ومن.خالل.

قراءة.تو�سيات.تقرير.ب�سيوني.اأو.تو�سيات.الفيدرالية.الدولية.لحقوق.

الإن�ساناأو.تو�سيات.مجل�ض.حقوق.الإن�سان.في.جنيف.تجد.اأن.النتيجة.

واحدة.تتمثل.في.عدم.وجود.تغيير.حقيقي.على.اأر�ض.الواقع.

اإنعدم.ا�ستقالة.الحكومة.وعدم.محا�سبة.المتورطين.في.النتهاكات.

والإبقاء.على.ال�سجناء.والرموز.ال�سيا�سية.والحقوقية،.يوؤكد.عدم.وجود.

الجدية.من.قبل.ال�سلطة.في.اإيجاد.حل.لالأزمة،.واأن.الهدف.الحقيقي.من.
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تكون. اأن. يتوقع. دولية. لجان. من. للهروب. اإل. يكن. لم. اللجنة. ت�سكيل.

البحرين،. في. ال�سيا�سي. اإحراجاًللنظام. اأكثر. فيها. الواردة. المعلومات.

كما.يتوقع.اأن.تكون.تو�سياتها.اأكثر.اإلزاماً.لها.من.اللجنة.الحالية.

لجنة. ت�سكيل. اتجاه. في. ال�سغط. عن. بديل. ل. اإنه. القول. يمكن. لذا.

دولية.لتق�سي.الحقائق.تعمل.على.التحقيق.في.ق�سايا.القتل.والنتهاكات.

رقابة. تحت. تكون. اأن. على. المتعددة،. الأخرى. والق�سايا. والحريات.

دولية،.وتكون.تو�سياتها.ملزمة.ل.يمكن.التن�سل.منها.





 بعد عام على تقرير ب�سيوني..

ما خيارات البحرينيين

للمحا�سبة الجنائية محليًا ودوليًا؟

�لمحامي محمد �لتاجر

�لمدير �لتنفيذي للمنظمة �لبحرينية

للتاأهيل ومناه�سة �لعنف »بر�ڤو«
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مقدمة:

تو�سف.البحرين.جغرافياً.بكونها.اأرخبياًل.يتكون.من.ثالثة.وثالثين.

جزيرة؛.خم�ض.منها.موؤهولة.والباقي.ت�سيطر.عليها.اأ�سرة.اآل.خليفة.التي.

تحكم.البحرين،.وتعد.البحرين.من.اأعلى.بلدان.العالم.من.حيث.الكثافة.

ال�سكانية.

العا�سمة. هي:. محافظات،. خم�ض. اإلى. اإدراياً. البحرين. وتنق�سم.

المنامة.والمحرق.والو�سطى.وال�سمالية.والجنوبية،.ويقدر.عدد.�سكانها.

-60 ال�سيعة. ويمثل. الم�سلمين،. من. اأغلبهم. األف. وخم�سمائة. بمليون.

نظراً. فيها. م�سكوك. الن�سبة. هذه. اأن. اإل. الباقين،. ال�سنة. ويمثل. .،70%

لخلخلة.التركيبة.ال�سكانية.التي.عمدت.حكومة.البحرين.منذ.اأكثر.من.

اأعوام.هي.حكم.ملك.البالد.الحالي.حمد.بن.عي�سى.بن.�سلمان. ع�سر.

اآل.خليفة.

مملكة. حكم. يكون. .،2002 للعام. البحرين. مملكة. لد�ستور. وفقاً.

وزراءها،. ويعين. الدولة. راأ�ض. هو. والملك. د�ستورياً،. وراثياً. البحرين.

رئا�سة. من�سب. خليفة. اآل. �سلمان. بن. خليفة. الأمير. الملك. عم. وي�سغل.

الوزراء.منذ.اإعالن.ا�ستقالل.البحرين.

ويتولى.المجل�ض.الت�سريعي.في.البحرين.مجل�ض.وطني.مكون.من.

المجل�ض. 40.ع�سواً.وهو. المعين.من. ال�سورى. غرفتين،.هما:.مجل�ض.

الأعلى،ويمثل.مجل�ض.النواب.الغرفة.الأدنى.وهو.مكون.من.40.ع�سواً.
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يتم.انتخابهم.كل.اأربع.�سنوات،.وي�سيطير.على.المجل�ض.الموالون.بعد.

ان�سحاب.المعار�سة.التي.لم.تحقق.اأغلبية.اإبان.م�ساركتها.ال�سابقة.نظراً.

للتوزيع.المتقن.للدوائر.النتخابية.والذي.يمنع.و�سول.اأغلبية.معار�سة.

للمجل�ض.المنتخب.

يتمتع.ملك.البحرين.ب�سلطات.تنفيذية.وا�سعة،.وهو.يبا�سر.�سلطاته.

اأنه. اأو.بوا�سطة.وزرائه.الذين.يعينهم.ويعفيهم.بقرار.ملكي،.كما. بنف�سة.

يراأ�ض.مجل�ض.الدفاع.الأعلى.ويراأ�ض.مجل�ض.الق�ساء.الأعلى.

النظام القانوني والق�صائي في البحرين:

ي�ستخدم. مختلط. نظام. باأنه. للبحرين. القانوني. النظام. يو�سف.

والجنائية. المدنية. القوانين. ومن. الإ�سالمية،. ال�سريعة. من. مرجعيته.

والتجارية.الم�سرية،.ومن.العادات.والتقاليد.المحلية،اإ�سافة.اإلى.بع�ض.

المبادئ.الم�ستقاة.من.القانون.العام.البريطاني.

والجنائية. المدنية. المحاكم. البحرين. من. المحاكم. نظام. وي�سمل.

ومحاكم.الق�ساء.ال�سرعي.والمحاكم.الع�سكرية.التي.تتولىنظر.ق�سايا.

ولكن. الع�سكريين،. من. المرتكبة. والجنايات. والجنح. المخالفات.

حالة. في. اأحكام. لإ�سدار. الدولة. ا�ستخدمتها. الع�سكرية. المحاكم.

الطوارئ.التي.مرت.بها.البالد.اإبان.انتفا�سة.2011.

ويق�سم.قانون.ال�سلطة.الق�سائية.المحاكم.اإلى.محاكم.مدنية.وجنائية،.

اأربعة. من. الجنائي. الق�ساء. يت�سمنه. ما. نعر�ض. البحث. هذا. اأجل. ومن.
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م�ستويات.بدءاأ.من.المحاكم.ال�سغرى،.ثم.المحاكم.الكبرى.الجنائية،.

وتنظر. التمييز.. محاكم. واأخيراً. الجنائية،. العليا. ال�ستئناف. محاكم. ثم.

هذه.المحاكم.الق�سايا.الجنائية.بم�ستوياتها.كافة.ابتداًء.بالمخالفات،.ثم.

الجنح،.ثم.الجنايات،.والتي.ترفع.من.النيابة.العامة.التي.تم.تاأمينها.على.

.،2002 العام. العامة.بموجب.قانون.الإجراءات.الجنائية.في. الدعوى.

وتتولى.المحاكم.الحكم.في.الق�سايا.الجنائية.ذات.الطابع.ال�سيا�سيوفقاً.

العامة. الجتماعات. وقانون. .،1975 للعام. العقوبات. قانون. لمواد.

والم�سيرات.والتجمعات.ال�سادر.من.العام.1973،.وتعديالته.في.العام.

حماية. وقانون. .،1976 العام. من. ال�سادر. الأحداث. وقانون. .،2006

المجتمع.من.الأعمال.الإرهابية.ال�سادر.في.العام.2006.وقانون.حظر.

ومكافحة.غ�سيل.الأموال.

الجنائية،. الم�ساءلة. على. م�ساعدة. مواد. القوانين. هذه. وتحتوي.

ويمكن.اأن.تكون.اأ�سا�ساً.لمالحقة.مرتكبي.الجرائم.

للمطالبة. وا�سعة. �سعبية. انتفا�سة. البحرين. مملكة. واجهت. وحيث.

بقدر.اأو�سع.من.الم�ساركة.ال�سيا�سية.ومعالجة.ق�سايا.الف�ساد.والتعذيب.

والتجني�ض.ال�سيا�سي.و�سرقة.اأرا�سي.الدولة.والتمييز.الطائفي،فقد.ردت.

حالة. خاللها. فر�ست. واإجراءات. بالقمع. النتفا�سة. هذه. على. الدولة.

الطوارئ.فيما.اأ�سمته.حالة.ال�سالمة.الوطنية،.ونتج.عن.هذه.الإجراءات.

قتل.خارج. وت�سببوا.في.حالت. الم�سئولون. مار�سها. قانونية. انتهاكات.

القانون.وتعذيب.و�سوء.معاملة.للمدنيين.

النتهاكات الج�صيمة لحقوق الإن�صان الموثقة من قبل لجنة 
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ب�صيوني:

حازت.انتهاكات.الأجهزة.الحكومية.المختلفة.خالل.فترة.الطوارئ.

بعثة. لإر�سال. الإعداد. حد. الج�سامة. من. بلغ. دولياً. وا�ستنكاراً. انتقادات.

المتمثلة. الدولية. اللتزامات. الدولة. لتعليق. الحقائق. لتق�سي. اأممية.

لمبادئ. الكبير. وللخرق. وال�سيا�سية. المدنية. للحقوق. الدولي. بالعهد.

الإعالن.العالمي.لحقوق.الإن�سان.فلجاأ.ملك.البالد.حمد.بن.عي�سى.اآل.

خليفة.اإلى.تفادي.ذلكباإن�ساء.اللجنة.الوطنية.الم�ستقلة.لتق�سي.الحقائق،.

والتي.تولت.بموجب.الأمر.الملكي.رقم.28.ل�سنة.2011م.التحقيق.في.

الحوادث.التي.وقعت.في.البحرين.في.�سهري.فبراير.ومار�ض.2011م.

وما.تم.عنها.من.تداعيات.لحقة.وقدمت.اللجنة.تقرير.عنها.مت�سمناً.ما.

تراه.منا�سباً.من.تو�سيبات.

وقد.ك�سفت.تقرير.اللجنة.اأن.اأجهزة.الأمن.تولت.اعتقال.ما.يقارب.

على. ليلة. غارات. في. تتم. العتقالت. اأغلب. وكانت. �سخ�ساً. .2929

بتحطيم. متعمد. ب�سكل. المختلفة. الأمن. اأجهزة. خاللها. قامت. المنازل.

اإهانات. وا�ستعلمت. �سلبها،. واأحياناً. عنوة،. المنازل. واقتحام. الأبواب.

الأطفال. وروعت. مهين. ب�سكل. العائالت. اأفراد. وعاملت. طائفية. لفظية.

وا�ستخدمت.اأ�ساليب.واإجراءات.لم.تكن.لِزمة.اأو.تحتاجهاعند.القب�ض.

على.المطلوبين.

وقد.بين.التقرير.اأن.اأجهزة.الأمن.المختلفة.التابعة.لوزارة.الداخلية.

وجهاز.الأمن.الوطني.والجي�ض.قد.ا�ستخدمت.اأ�ساليب.منافية.للقانون.

ومبادئ.حقوق.الإن�سان.مع.الموقوفين،.منها.تع�سيب.العينين.وتقييد.
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واللكم،. وال�سرب. طويلة،. لفترات. الوقوف. على. والإجبار. اليدين.

وال�سياط. كهربائية. وكابالت. واأ�سالك. مطاطية. بخراطيم. وال�سرب.

والق�سبان.المعدنية.واللواح.الخ�سبية.واأجهزة.كهربائية،.والتعليق.في.

النوم.ومن.ا�ستخدام.الحمامات،.والتعري�ض. ال�سقف،.والحرمان.من.

والتهديد. اللفظية،. والإ�ساءة. الحرارة،. درجات. من. كبيرة. لفروق.

ال�سيعة. طائفة. و�سب. اأ�سرته،. اأفراد. اأو. الموقوف. ال�سخ�ض. باغت�ساب.

التي.ينتمي.اإليها.اأغلب.الموقوفين،.وكان.يتم.القب�ض.على.الموقوفين.

الخارجي. بالعالم. الت�سال. من. الموقوف. ويمنع. قب�ض،. اأمر. دون.

اأو. العالج. اأ�ساليب. اأب�سط. تتوافر. ولم. ثمانية،. اإلى. ت�سل. قد. لأ�سابيع.

المعاملة.الإن�سانية.

والإ�سابات. الإعاقات. حالت. من. العديد. هذا. على. نتج. وقد.

هذه. اأن. اللجنة. بينت. وقد. للتعذيب.. نتيجة. .5 توفي. كما. المختلفة،.

الأمن. اأجهزة. بمنهجية.في. ال�سلوكية.هي.متجذرة.وت�ستخدم. الأنماط.

اإقرارات. وتوقيع. العتراف. على. الإكراه. اإلى. تهدف. وكانت. كافة،.

والنتقام. العقاب. اإلى. اأخرى. اأحيان. وفي. ترتكب،. لم. جرائم. على.

والت�سفي.

والقب�س  التعذيب  جرائم  يخ�س  فيما  اللجنة  تو�صيات 

والختفاء الق�صري:
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اأو�ست.لجنة.تق�سي.الحقائق.باإن�ساء.لجنة.من.جهة.م�ستقلة.ومحايدة.

وفقاً. كافة. المماثلة. والمعاملة. التعذيب. ادعاءات. في. التحقيق. تتولى.

لمبادئ.اإ�سطنبول،.حيث.يجب.اأن.يكون.للتحقيق.القدرة.على.تقديم.

المرتكبين.للمحاكمة.ب�سورة.مبا�سرة.وعلى.م�ستويات.الم�سئولية.كافة.

وقالت.اللجنة.اإنه.في.�سوء.تكري�ض.�سيا�سة.الإفالت.من.العقاب.في.

ي�سمن. بما. المنا�سبة. المحاكمات. تبداأ. اأن. الما�سي.يجب. في. البحرين.

جميع. يلقى. اأن. ويجب. الجرم،. لفداحة. المتكافئ. العقاب. تحقيق.

�سحاياالتعذيب.اأو.المعاملة.ال�سيئة.التعوي�سات.

عن. معزل. في. الم�ستمر. التوقيف. �سحايا. جميع. يلقى. اأن. ويجب.

عن. بمعزل. الختفاء. لت�سنيف. وذلك. تعوي�سات،. الخارجي. العالم.

التوقيف.�سمن. بمكان. المحامين.والأهل. الخارجي.ودون.علم. العالم.

حالت.الختفاء.الق�سري.المنهي.عنها.دولياً.

باإن�ساء. .2011 ل�سنة. .30 رقم. ملكي. اأمر. ب�سدور. اللجنة. ورحبت.

ال�سندوق.الوطني.لتعوي�ض.ال�سحايا،.اإل.اأنه.لم.يتم.تعوي�ض.اأو.اإن�ساف.

اأي.من.�سحايا.التعذيب.بالرغم.من.كثرة.الطلبات.المقدمة.لل�سندوق.
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على. الواردة. بالتجاوزات. الخا�ض. ال�سق. على. التعليق. وقبل.

الموقوفين.نبين.مواد.القانون:

القانون الواجب التطبيق:

�لقانون �لدولي:

التعذيب. لمناه�سة. المتحدة. الأمم. اتفاقية. من. الأولى. المادة. تن�ض.

وغير.ذلك.من.�سروب.المعاملة.اأو.العقوبة.القا�سية.اأو.غير.الإن�سانية.اأو.

المهينة،.على.ما.يلي:

»لأغرا�ض.هذه.التفاقية،.يق�سد.»بالتعذيب«.اأي.عمل.ينتج.عنه.األم.

اأو.عذاب.�سديد:.ج�سدياً.كان.اأم.عقلياً،.يلحق.عمداً.ب�سخ�ض.ما.يق�سد.

معلومات. على. ثالث،. �سخ�ض. من. اأو. ال�سخ�ض،. هذا. من. الح�سول.

اأو.على.اعتراف،.اأو.معاقبته.على.عمل.ارتكبه.اأو.ي�ستبه.في.اأنه.ارتكبه.

هو.اأو.�سخ�ض.ثالث،.اأو.تخويفه.اأو.اإرغامه.هو.اأو.اأي.�سخ�ض.ثالث.-.

عندما.يلحق.مثل.هذا.الألم.اأو.العذاب.لأي.�سبب.من.الأ�سباب.يقوم.

اأو.ي�سكت. اأو.يوافق.عليه. اأو.يحر�ض.عليه. اأياً.كان.نوعه،. التمييز. على.

اأو.اأي.�سخ�ض.اآخر.يت�سرف.ب�سفته.الر�سمية،.ول. عنه.موظف.ر�سمي.

اأو. قانونية. عقوبات. عن. فقط. النا�سئ. العذاب. اأو. الألم. ذلك. يت�سمن.

المالزم.لهذه.لعقوبات.اأو.الذي.يكون.نتيجة.عر�سية.لها«.

وتن�ض.المادة.ال�سابعة.من.العهد.الدولي.الخا�ض.بالحقوق.المدنية.

اأو. اأحد.للتعذيب.ول.للمعاملة. اإخ�ساع. اأنه.»ل.يجوز. وال�سيا�سية.على.

.8 المادة. وتن�ض. بالكرامة«.. الحاطه. اأو. الالاإن�سانية. اأو. القا�سية. العقوبة.
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)1(.من.الميثاق.العربي.لحقوق.الإن�سان.على.هذا.الحظر.

جميع. يعامل. اأنه. على. الدولي. العهد. من. .)1( .10 المادة. وتن�ض.

في. الأ�سيلة. الكرامة. تحترم. اإن�سانية،. معاملة. من.حريتهم. المحرومين.

ال�سخ�ض.الإن�ساني«..كما.اأن.المادة.20.)1(.من.الميثاق.العربي.تعك�ض.

هذا.النوع.من.الحظر.ب�سورة.اأ�سا�سية.

- وعالوة على ذلك تن�س �لمو�د من 9 )1( �إلى )4( من �لعهد �لدولي 

على ما يلي:

يجوز. ول. �سخ�سه.. على. الأمان. وفي. الحرية. في. حق. فرد. لكل. .- 1

توقيف.اأحد.اأو.اعتقاله.تع�سفاً،.ول.يجوز.حرمان.اأحد.من.حريته.

اإل.لأ�سباب.ين�ض.عليها.القانون.وطبقاً.لالإجراء.المقرر.فيه.

يتوجب.اإبالغ.اأي.�سخ�ض.يتم.توقيفه.باأ�سباب.هذا.التوقيف.لدى. .- 2

وقوعه،.كما.يتوجب.اإبالغه.�سريعاً.باأية.تهمة.توجه.اإليه.

اأحد. اإلى. �سريعاً،. جزائية،. بتهمة. المعتقل. اأو. الموقوف. يقدم. .- 3

وظائف. مبا�سرة. قانوناً. المخولين. الموظفين. اأحد. اأو. الق�ساء.

ق�سائية،.ويكون.من.حقه.اأن.يحاكم.خالل.مهلة.معقولة.اأو.يفرج.

ينتظرون. الذين. الأ�سخا�ض. احتجاز. يكون. اأن. يجوز. ول. عنه،.

الإفراج. تعليق. الجائر. من. ولكن. العامة،. القاعدة. هو. المحاكمة.

مرحلة. اأية. في. المحاكمة. لكفالة.ح�سورهم. �سمانات. على. عنهم.

اأخرى.من.مراحل.الإجراءات.الق�سائية،.ولكفالة.تنفيذ.الحكم.عند.

القت�ساء.
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لكل.�سخ�ض.حرم.من.حريته.بالتوقيف.اأو.العتقال.حق.الرجوع. .- 4

قانونية. في. اإبطاء. دون. المحكمة. هذه. تف�سل. لكي. محكمة. اإلى.

اعتقاله،.وتاأمر.بالإفراج.عنه.اإذا.كان.العتقال.غير.قانوني.

مجموعة. الإن�سان. لحقوق. العربي. الميثاق. من. .14 المادة. وت�سم.

مماثلة.من.الأحكام.

وطيداً. ارتباطاً. ترتبط. الملزمة. غير. الدولية. المواثيق. من. وثمة.عدد.

التعذيب595،. ب�ساأن. المتحدة. الأمم. اإعالن. ومنها. المنطقة،. بهذه.

ومجموعة.المبادئ.المتعلقة.بحماية.جميع.الأ�سخا�ض.الذين.يتعر�سون.

لأي.من.اأ�سكال.الحتجاز.اأو.ال�سجن.596،.والقواعد.النموذجية.الدنيا.

لمعاملة.ال�سجناء.597،.ومبادئ.اإ�سطنبول.598،.ومدونة.قواعد.�سلوك.

ب�ساأن. الأ�سا�سية. والمبادئ. .،599 القانون. باإنفاذ. المكلفين. الموظفين.

ا�ستخدام.القوة.والأ�سلحة.النارية.من.جانب.الموظفين.المكلفين.باإنفاذ.

تف�سير. في. مفيداً. دوراً. المواثيق. توؤدي.هذه. اأن. ويمكن. .،600 القانون.

اللتزامات.الدولية.الم�سار.اإليها.اأعاله.

�لقانون �لوطني:

تن�ض.المادة.19.من.د�ستور.البحرين،.ال�سامنة.للحريات.ال�سخ�سية.

لجميع.المواطنين.البحرينيين.على.اأن:

الحرية.ال�سخ�سية.مكفولة.وفقاً.للقانون. اأ-.

اأو. تفتي�سه. اأو. حب�سه. اأو. توقيفه. اأو. اإن�سان. على. القب�ض. يجوز. ل. . ب-.

تحديد.اإقامته.اأو.تقييد.حريته.في.الإقامة.اأو.التنقل.اإل.وفق.اأحكام.



80

قراءات حول الحالة الحقوقية في البحرين

القانون.وبرقابة.من.الق�ساء.

اأو.الحب�ض.في.غير.الأماكن.المخ�س�سة.لذلك. .ل.يجوز.الحجز. ت-.

والجتماعية. ال�سحية. بالرعاية. الم�سمولة. ال�سجون. قوانين. في.

الخا�سة.لرقابة.ال�سلطة.الق�سائية.

.ل.يعر�ض.اأي.اإن�سان.للتعذيب.المادي.اأو.المعنوي،.اأو.لالإغراء،. ث-.

يفعل. من. عقاب. القانون. ويحدد. بالكرامة،. الحاطة. للمعاملة. اأو.

يثبت.�سدوره.تحت.وطاأة. اعتراف. اأو. قول. يبطل.كل. ذلك..كما.

التعذيب.اأو.بالإغراء.اأو.لتلك.المعاملة.اأو.التهديد.باأي.منها«.

»ل.يجوز.باأي.حال.تعري�ض.اأي.اإن�سان.لأي.نوع.من.اأنواع.التعذيب.

ما�سة. اأو. مهينة. اأو. اإن�سانية. غير. معاملة. لأية. اأو. المعنوي،. اأو. المادي.

اأو. التعذيب. اأو.قول.ي�سدر.تحت.وطاأة. اعتراف. اأي. بالكرامة..ويبطل.

التهديد.اأو.الإغراء،.وب�سفة.خا�سة.يحظر.اإيذاء.المتهم.مادياً.اأو.معنوياً..

اأو. التعذيب. جريمة. يرتكب. من. على. العقوبة. توقيع. القانون. ويكفل.

الإيذاء.البدني.اأو.النف�سي«.

اأما.المادة.رقم.208.من.قانون.العقوبات.البحريني.فتجّرم.قيام.اأي.

موظف.عام.با�ستعمال.التعذيب.اأو.قوة.التهديد،.�سواء.ب�سورة.مبا�سرة.

اأو.غير.مبا�سرة.حيث.ين�ض.على.اأنه:

اأو. القوة. اأو. التعذيب. ا�ستعمل. عام. موظف. كل. بال�سجن. »يعاقب.

التهديد.بنف�سه.اأو.بوا�سطة.غيره.مع.متهم.اأو.�ساهد.اأو.خبير.لحمله.على.

�ساأنها.. في. معلومات. اأو. باأقوال. الإدلء. على. اأو. بجريمة. العتراف.
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وتكون.العقوبة.ال�سجن.الموؤبد.اإذا.اأف�سى.ا�ستعمال.التعذيب.اأو.القوة.

اإلى.الموت«.

وتن�ض.المادة.232.من.قانون.العقوبات.البحريني.على.اأنه:

»يعاقب.بالحب�ض.من.ا�ستعمل.التعذيب.اأو.القوة.اأو.التهديد.بنف�سه.

اأو.بوا�سطة.غيره.مع.متهم.اأو.�ساهد.اأو.خبير.لحمله.على.العتراف.بوقع.

جريمة.اأو.على.الإدلء.باأقوال.اأو.بمعلومات.في.�ساأنها.

ترتب.على. اإذا. اأ�سهر. �ستة. تقل.عن. الحب�ض.مدة.ل. العقوبة. وتكون.

التعذيب.اأو.القوة.م�سا�ض.ب�سالمة.البدن«..اأما.المادة.4.منه.فتن�ض.على.

الذي. المدني. والتجريد. وال�سجن. الإعدام. هي. الجناية. »عقوبات. اأن.

تزيد.مدته.على.ثالث.�سنين.ول.تتجاوز.خم�ض.ع�سرة.�سنة«.اإذا.اأف�سى.

التعذيب.اإلى.الوفاة.

وتن�ض.المادة.61.من.قانون.الإجراءات.الجنائية.على.اأنه:

ال�سلطات. باأمر.من. اإل. اأو.حب�سه. اإن�سان. اأي. القب�ض.على. »ل.يجوز.

كرامة. عليه. يحفظ. بما. معاملته. يجب. كما. قانوناً،. بذلك. المخت�سة.

الإن�سان،.ول.يجوز.اإيذاوؤه.بدنياً.اأو.معنوياً«.

»ويواجه.كل.من.يقب�ض.عليه.باأ�سباب.القب�ض.عليه،.ويكون.له.حق.

الت�سال.بمن.يرى.من.ذويه.لإبالغهم.بما.حدث.وال�ستعانة.بمحام«.

جرائم. مرتكبين. لمحا�سبة. المتخذة. القانونية. لالإجراءات. والمتتبع.

جرائم. عن. والم�سئولين. القانوني. غير. والتوقيف. والتعذيب. القب�ض.
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اأو. القتل.بفعل.التعذيب،فاإن.الدولة.غير.جادة.بتاتاً.في.وقف.التعذيب.

ب�سيا�سة.منهجية.متجذرة. اأنه.يتم. التقرير. اأو�سح. مالحقة.مرتكبيه،فكما.

في.اأجهزة.الأمن.فالثابت.اأن.الدولة.ت�سنه.وترعى.مرتكبيه.وت�سبغ.عليهم.

الح�سانة.الالزمة.وتمنع.محا�سبتهم.

ولاللتفاف.على.التو�سية.ال�سادرة.من.اللجنة،فقد.خالفت.الحكومة.

للتحقيق.في. باإن�ساء.وحدة.محايدة.وم�ستقلة. الخا�سة. الأولى. التو�سية.

ولم. العامة. النيابة. روؤ�ساء. اأحد. اإلى. ذلك. واأوكلت. التعذيب. جرائم.

كما. �سرطي،. اأو.حتى. �سابط. اأو. م�سئول. اأي. �سجن. تحقيقاته.عن. تنتج.

اأن.العدد.الي�سير.من.الق�سايا.المحالة.من.جرائم.القتل.ب�سبب.التعذيب.

اأن. يثبت. لم. وعاهات. اإ�سابات. عنها. نتجت. التي. التعذيب. ق�سايا. اأو.

اأحداً.موقوف.ب�سببها،.كما.لم.تحكم.المحاكم.المختلفة.باأي.اإدانة.�سد.

دنيا.كحرا�ض. اأغلبهم.من.رتب. للمحاكم.وكانوا. المقدمين. الأ�سخا�ض.

التعذيب..ولدينا. للم�سئولين.عن. فداء. و�سرطة.عاديين.قدموا.ككب�ض.

مثل.بارز.هو.ق�سية.ال�سهيد.فخراوي.التي.يحاكم.فيها.اثنان.من.منت�سبي.

القتل. تهمة. لهم. توجه. ولم. عنهم. مفرج. وهم. الوطني. الأمن. جهاز.

ب�سبب.التعذيب،.بل.حيكت.ق�سة.م�ساجرة.تمت.مع.ال�سهيد.المتوفى.

عبدالكريم.فخراوي.وب�سببها.اأدت.اإلى.وفاته.بال�سرب.بالرغم.مما.ثبت.

ح�سب. العينين. ومع�سب. اليدين. مقيد. وهو. الموت. حتى. تعذيبه. من.

وزكريا. �سقر. علي. ال�سهيدين. اأن. الحقائق،كما. تق�سي. لجنة. تقرير.

الع�سيري.يحاكم.ب�سبب.قتلهما.اثنان.من.الحرا�ض.الباك�ستانيين.الذين.

ما.زالوا.يمار�سون.العمل.ذاتهفي.�سجن.الحو�ض.الجاف.
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والجدير.بالذكر.اأن.اأول.ق�سية.ي�سدر.فيها.حكم.في.ق�سايا.التعذيب.

هي.ق�سية.ال�سحافية.نزيهة.�سعيد.وتمت.تبراأت.ال�سرطية.�سارة.المو�سى.

المتهمة.بتعذيبها.

كما.اأن.اأجهزة.الدولة.ف�سلت.في.تعقب.ومحا�سبة.كافة.الم�سئولين.عن.

اإعطاء.اأوامر.التعذيب.وتوفير.اأجهزة.التعذيب.الخا�سة.واإعداد.اأماكن.

الإعالم. و�سائل. اإن. بل. كهربائياً،. و�سعقهم. الموقوفين. تعليق. فيها. يتم.

المختلفة.ن�سرت.ح�سول.العديد.ممن.تحوم.حولهم.�سبهات.ممار�سة.

تبعد. اأجهزة. اإلى. نقلهم. اأو. اأعلى. منا�سب. اإلى. ترقيات. على. التعذيب.

باأن.الدولة.م�ستمرة.في.�سيا�سة. بما.يفيد. عنهم.�سبهة.المالحقة.الجنائية.

الإفالت.من.العقاب.واإ�سفاء.ح�سانة.على.مرتكب.جرائم.التعذيب.

كما.ف�سلت.الدولة.في.تنفيذ.التو�سية.الخا�سة.بم�ساءلة.الم�سئولين.

ت�سببوا. والذين. للقانون. مخالفة. اأعماًل. ارتكبوا. الذي. الحكوميين.

باإهمالهم.في.�سوء.معاملة.الموقوفين.وتعذيبيهم.

الأو�سط. ال�سرق. لق�سم. التنفيذي. المدير. نائب. �ستورك. جو. وقال.

اإفريقيا.في.منظمة.»هيومن.رايت�ض.ووت�ض«:.»كان.يتعين.على. و�سمال.

الأمن. اأجهزة. بتجاوزات. الخا�سة. التو�سيات. على. الرد. الحكومة.

اآل. اهلل. عبد. بن. خليفة. ال�سيخ. باإيقاف. الوطني. الأمن. جهاز. خ�سو�ساً.

اأثناء. الوطني. الأمن. لجهاز. كرئي�ض. لدوره. التحقيق. ذمة. على. خليفة.

تُ�سلط.ال�سوء.على.ف�سل.العائلة. الحملة.واإن.مكافاأته.بمن�سب.وزاري.

الحاكمة.في.التعامل.بجدية.مع.مو�سوع.م�ساءلة.جميع.الأ�سخا�ض.في.

جرائم.حقوق.الإن�سان«.
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بعد. حتى. النتهاكات. ا�ستمرار. اإلى. وا�سحة. ب�سورة. مااأدى. وهذا.

�سدور.تقرير.لجنة.تق�سي.الحقائق.ب�سبب.ما.اأ�سار.اإليه.التقرير.نف�سه.من.

�سيوع.»ثقافة.الإفالت.من.العقاب«.

وبخ�سو�ض.اإن�ساء.»وحدة.تحقيق.خا�سة«.في.مكتب.النائب.العام.

مخالفة. اأعماًل. ارتكبوا. الذين. الحكوميين. الم�سوؤولين. »مع. للتحقيق.

للقانون.اأو.ت�سببوا.باإهمالهم.في.حالت.القتل.والتعذيب.و�سوء.معاملة.

مار�ض. .28 في. تقريرها. ووت�سفي. رايت�ض. هيومن. ت�ساءلت. المدنيين،.

التحقيقات. على. العام. النائب. مكتب. اإ�سراف. كان. اإذا. عما. .،2012

ي�ستجيب.لمتطلبات.»ال�ستقاللية،.والحياد،.والفاعلية«.التي.اأكد.عليها.

الم�ست�سارون.الدوليون.ما.لم.يتم.اإ�سالح.هذا.المكتب.ب�سكل.جذري،.

ال�ساملة. المحا�سبة. بمبداأ. وملتزماً. الحكومة،. عن. م�ستقاًل. يجعله. بما.

والمحايدة«.

وقامت.هيومن.رايت�ض.ووت�ض.في.العديد.من.التقارير.بتوثيق.ف�سل.

حول. خطيرة. مزاعم. في. التحقيق. في. متوا�سل. ب�سكل. المكتب. هذا.

التعذيب و�سوء المعاملة،.»بل.وت�سبب.هذا.المكتب.في.محاكمات.

ا�ستندت.في.الأ�سا�ض.اإلى.اعترافات.تم.التاأكد.اأنها.انتزعت.بالقوة«.

ق�صايا القتل خارج القانون:

وهي.الوفيات.التي.حدثت.اإبان.اأحداث2011م.والتي.وثقتها.لجنة.
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تق�سي.الحقائق.حتى.نهاية.عملها،.وقد.بينت.اأنه.توفى.في.الفترة.من.14.

اأ�سباب. ن�سبت. فرداً،.وقد. 2011.خم�سة.وثالثين. اأبريل. .15 اإلى. فبراير.

الوفاة.اإلى.قوات.الأمن.وقوة.دفاع.البحرين،.وتوفي.ثمانية.اآخرون.بعد.

هذا.التاريخ.وقد.ن�سبت.الوفاة.اإلى.قواة.الأمن.اأو.بر�سا�ض.الجي�ض،.كما.

اأن.اللجنة.وثقة.11.حالة.مرتبطة.بالأحداث.

.119 الآن. حتى. قدمت. قد. البحرين. انتفا�سة. اأن. بالذكر. والجدير.

والن�سطاري. الحي. بالر�سا�ض. اإما. قتلهم. و�سائل. تعددت. �سهيداً.

حتى. بالتعذيب. اأو. للدموع،. م�سيلة. اأو. �سوتية. وقنابل. بعبوات. اأو.

للغاز. المفرط. بال�ستخدام. اأو. ال�سرطة. ب�سيارات. بالده�ض. الموت،اأو.

الخانق.المحرم.دولياً.والذي.اأثبت.تقرير.اأ�سدرته.منظمة.اأطباء.من.اأجل.

اأ�سعاف. .10 ت�ستخدم. البحرين. في. الأمن. اأجهزة. اأن. الإن�سان. حقوق.

الن�سبة.الم�سموح.بها.للغاز.الم�سيل.للدموع،.ولذلك.فاإن.ما.يقارب.40.

من.هوؤلء.القتلى.هم.نتيجة.لال�ستن�ساق.الغاز.الم�سيل.للدموع.

ول�سرد.المواد.القانونية.نعر�ض.القانون.الواجب.التطبيق:

القانون الدولي:

تن�ض.الفقرة.الأولى.من.المادة.6.من.العهد.الدولي.الخا�ض.بالحقوق.

المدنية.وال�سيا�سية.على.اأنه:

»الحق.في.الحياة.حق.مالزم.لكل.اإن�سان..وعلى.القانون.اأن.يحمي.

هذا.الحق..ول.يجوز.حرمان.اأحد.من.حياته.تع�سفاً«.
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المدنية. بالحقوق. الخا�ض. الدولي. العهد. من. ال�سابعة. المادة. اأما.

وال�سيا�سية.فتن�ض.على.اأنه:

»ل.يجوز.اإخ�ساع.اأحد.للتعذيب.ول.للمعاملة.اأو.العقوبة.القا�سية.اأو.

المهينة،.الال.اإن�سانية.اأو.الحاطة.بالكرامة«.

لحقوق. العربي. الميثاق. من. والثامنة. الخام�سة. المادتان. وتماثل.

اإليه. الم�سار. الدولي. العهد. من. وال�سابعة. ال�ساد�سة. المادتين. الإن�سان.

اأعاله.

التعذيب. لمناه�سة. المتحدة. الأمم. اتفاقية. اإلى. الإ�سارة. يمكن. كما.

اأو. الإن�سانية. غير. اأو. القا�سية. العقوبة. اأو. المعاملة. �سروب. من. وغيره.

مثل. ال�سلة. ذات. الأخرى. الدولية. المواثيق. من. غيرها. واإلى. المهينة..

والمبادئ. القانون،. باإنفاذ. المكلفين. للموظفين. ال�سلوك. قواعد. مدونة.

الأ�سا�سية.ب�ساأن.ا�ستخدام.القوة.والأ�سلحة.النارية.من.جانب.الموظفين.

المكلفين.باإنفاذ.القوانين،.والمبادئ.المتعلقة.بالقمع.والتق�سي.الفعالين.

لعمليات.الإعدام.خارج.نطاق.القانون.والإعدام.التع�سفي.والإعدام.

وت�سميل.القوانين.الوطنية.ذات.ال�سلة.قانون.العقوبات.البحريني،.

وتخ�سع. العام،. الأمن. قوات. وقانون. الجنائية. الإجراءات. وقانون.

العقوبات. لقانون. الع�سكرية. القوات. اإلى. المن�سوبة. القتل. حالت.

الع�سكري.البحريني.

وقد.ن�سبت.اللجنة.غالبية.حالت.وفاة.المتظاهرين.اإلى.ال�ستخدام.

المفرط.للقوة.
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فبراير. باأحداث. المرتبطة. الوفاة. حالت. من. عدداً. هناك. اأن. كما.

ومار�ض.2011م.�سكلت.جرائم.قتل.بموجب.القانون.الجنائي.البحريني.

فالمادة.333.من.قانون.العقوبات.تن�ض.على.معاقبة.من.يعتمد.قتل.اآخر.

342.على.معاقبة.كل.من.يت�سبب.عن.غير.عمد.في.وفاة. وتن�ض.المادة.

�سخ�ض.اآخر.

ويخ�سع.�سباط.قوات.الأمن.العام.)وزارة.الداخلية(.لقانون.قوات.

والمعدل. .1982 ل�سنة. .3 رقم. بقانون. بالمر�سوم. العام،ال�سادر. الأمن.

بالمر�سوم.بقانون.37.ل�سنة.2002،.والذي.ين�ض.على.اتخاذ.اإجراءات.

جنائية.وتاأديبية.�سد.قوات.الأمن.في.حالة.ارتكاب.مخالفات.ب�سبب.اأو.

اأثناء.تنفيذ.�سالحيات.اإنفاذ.القانون.وي�سمل.هذا.ا�ستخدام.غير.متنا�سب.

للقوة.

كما.يخ�سع.�سباط.قوة.دفاع.البحرين.لقانون.العقوبات.الع�سكري.

ال�سادر.بالمر�سوم.بقانون.رقم.34.ل�سنة.2002.

بها. المنوط. الع�سكرية. المحكمة. اأن. اإلى. ن�سير. ال�سياق،. هذا. وفي.

ال�ستخدام. عن. الم�سئولين. البحرين. دفاع. وقوة. الأمن. اأفراد. محا�سبة.

حالة. اأي. ت�سجل. لم. اآخرين. واأفراد. متظاهرين. وقتل. للقوة. المفرط.

محاكمة.اأو.اإدانة.بتهم.القتل.الواردة.في.تقرير.اللجنة،.والحالت.التي.

للحكم. المدنية. للمحاكم. اإحالتها. اأو. تبراأتها. تمت. للمحاكمة. اأحيلت.

فيها.نزوًل.عند.القرار.الملكي.الذي.اأحال.كافة.الق�سايا.المتعلقة.بحالة.

الن�ض. و�سوح. من. بالرغم. العادية. المحاكم. اإلى. الوطنية. ال�سالمة.

القا�سي.بمحاكمة.هوؤلء.ع�سكرياً.
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بالمنع. المتعلقة. للمبادئ. اإعماًل. اأنه. اللجنة. تقرير. في. جاء. وقد.

التع�سفي. القانون.والإعدام. القتل.خارج. الفعالين.لعمليات. والتق�سي.

والإعدام،.فاإنه.يجب.على.حكومة.البحرين.اإجراء.تحقيقات.فعالة.ب�ساأن.

هذه. توؤدي. اأن. ويجب. الأمن،. قوات. اإلى. ن�سبت. التي. الوفاة. حالت.

المرتكبين. �سواء. للمحاكمة. للجرائم. المرتكبين. اإحالة. اإلى. التحقيقات.

واإجراءات. اتخاذ. في. البدء. ويتعين. عنهم،. الم�سئولين. اأو. المبا�سرين.

تنا�سب. �سرورة. العتبار. في. الو�سع. مع. المنا�سبة. الق�سائية. المالحقة.

العقوبات.مع.خطورة.الجرم.المرتكب،.كما.يجب.اأن.يكون.لالأهالي،.

الذين.فقدوا.اأفراداً.منهم.نتيجة.للقتل،.تعوي�ض.منا�سب.

كما.دعت.لجنة.تق�سي.الحقائق.في.التو�سية.1722.)ا(.اإلى.التحقيق.

في.حالت.القتل.ودعاوى.التعذيب.المن�سوبة.لقوات.الأمن،.من.قبل.

هيئة.م�ستقلة.ومحايدة.تف�سي.لمحاكمة.المتورطين.

وفي.التو�سية.1722.)ب(.فقد.دعت.اإلى.تكوين.هيئة.م�ستقلة.دائمة.

على. تمت. التي. المعاملة. �سوء. اأو. التعذيب. �سكاوى. كل. في. للتحقيق.

اأيدي.ال�سلطات.

المجرمين،. . ت�سمِّ ولم. الجريمة. عن. تحدثت. اللجنة. اأن. و�سحيح.

بال�سرورة. لي�ست. م�ستقلة. هيئة. لت�سكيل. دعت. لكنها. تق�سير،. وهذا.

محلية،.وفتحت.باب.الم�ساءلة.والتحقيق.على.م�سراعيه.مع.جميع.كبار.

القيادات.الع�سكرية.والمدنية.دون.ا�ستثناء.

-11-25 في. الو�سط. جريدة. قبل. من. اللجنة. رئي�ض. �ُسئل. وحينما.
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اللجنة. رئي�ض. اكتفى. النتهاكات. عن. الم�سوؤولة. الجهات. عن. .2011

محمد.�سريف.ب�سيوني.بالحد.الأدنى.ذكر.جهتين،.هما.وزارة.الداخلية.

وجهاز.الأمن.الوطني.

خا�ساً. مكتباً. واأن�ساأت. بالمحا�سبة. الحكومة. نظرياً. تعهدت. وقد.

ليقوم.بذلك،.لكن.منظمة.العفو.الدولية.ذكرت.اأن.هذا.المكتب.يفتقر.

اأ�سحاب. قليلة.من. اأن.حفنة. والحيادية،.كما.لحظت. ال�ستقاللية. اإلى.

للمحاكمة. يقدمون. الذين. هم. وال�سرطة. الأمن. في. ال�سغيرة. .الرتب.

فلم.يحا�سب.حتى.الآن.اأحد.من.كبار.قوات.الأمن.بما.في.ذلك.جهاز.

الأمن.الوطني.وقوات.دفاع.البحرين،.ومن.اليقين.اأن.عدداً.من.�سباط.

الأمن.المتهمين.باأنهم.كانوا.م�سوؤولين.عن.التعذيب.اأثناء.احتجاجات.

.العام.الما�سي.ما.يزالون.في.منا�سبهم.ولم.يخ�سعوا.لأي.تحقيقات.بعد.

بل.حتى.رجال.ال�سرطة.الثمانية،.بمن.فيهم.اثنان.من.البحرينيين،.والذين.

ذاع.اأنهم.قد.اتهموا.بعالقتهم.بالوفيات.التي.وقعت.اأثناء.الحتجاجات،.

بينما. الداخلية. بوزارة. اأعمالهم. في. ظلوا. اأنهم. وورد. اإيقافهم،. يتم. لم.

ق�ساياهم.م�ستمرة.

وقالت.المفو�سية.ال�سامية.لحقوق.الإن�سان.نافي.بالي.في.4.مار�ض.

2012.اإن.المفو�سية.تحث.البحرين.على.تنفيذ.تو�سيات.لجنة.ب�سيوني.

وخ�سو�ساً. تنفيذها. الحكومة. رف�ض. من. تعاني. البحرين. مازالت. التي.

البحرين. اأن. النتهاكات،.م�سددة.على. الم�سئولين.عن. عدم.تحديدها.

تحتاج.تحقيقاً.�سليماً.في.هذا.ال�سـاأن.

اإحالة.الم�سئولين.عن. اأجهزة.الدولة.قد.ف�سلت.في. اأن. وحيث.تبين.
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اأعمال.القتل.باإعطاء.الأوامر.وبانتهاج.اأ�ساليب.توؤدي.اإلى.وفاة.الموقوفين.

اأو.المتظاهريين،.ولكنها.قامت.باإحالة.بع�ض.�سغار.ال�سرطة.بتهم.القتل.غير.

العمد،اأي.ال�سرب.المف�سي.اإلى.الموت،.ولعل.اأ�سهر.هذه.الجرائم.قتل.

ال�سهيد.عي�سى.عبدالح�سن.الذي.ما.زالت.�سورته.في.مخيلة.البحرينيين.

بالر�سا�ض.الن�سطاري.من.م�سافة.قريبة.جداً. كافة.وقد.تم.تفجير.راأ�سه.

ق�ساء. اإلى. لفتقادهم. البحرينيين. يرافق. �سيظل. الذي. الأ�سى. ولكن.

ين�سفهم.نتيجة.ت�سرفات.اأجهزة.الدولة.ومنت�سبيها،.فقد.تمت.تبراأة.المتهم.

بقتل.ال�سهيد.عي�سى.عبدالح�سين.من.قبل.محكمة.الجنايات.الثالثة.

ق�سايا. من. . اأيٍّ في. الآن. حتى. اإدانة. ت�سدر. لم. اأنه. بالذكر. والجدير.

العدالة. تنفيذ. في. البطء. تعاني. التي. البحرين. لمحاكم. المحالة. القتل.

والقت�سا�ض.من.القتلة.بالرغم.من.�سرعتها.في.ح�سم.ق�سايا.المناوئين.

للحكم.وق�ساوة.اأحكامها.�سدهم.

ومن.الإن�ساف.القول.اإن.المملكة.مدنياً.قد.اعترفت.�سمنياً.وقانونياً.

بم�سئوليتها.عن.اأغلب.الحالت.التي.جاءت.في.تقرير.لجنة.تق�سي.الحقائق.

واأعدت.ميزانية.تم.بموجبها.تحويل.تعوي�ض.مادي.وقدره.-/60000.

�ستين.األف.دينار.في.ح�سابات.بع�ض.عوائل.ال�سهداء.ممن.خلفوا.اأطفاًل.

راً،.وقد.اأودعت.هذه.الأموال.في.ح�سابات.اإدارة.اأموال.القا�سرينالتي. ق�سّ

الأهالي. من. اأحد. يوجد. ل. باأن. علماً. الق�سر،. اأموال. على. مالياً. ت�سرف.

البالغين.كزوجات.واآباء.ال�سهداء.قد.قبل.بت�سلم.هذه.التعو�سيات؛.لأن.

ال�سعب.البحريني.يهدف.اإلى.نيل.الإن�ساف.بالقت�سا�ض.من.الم�سئولين.

عن.القتل،.والدولة.مازالت.تحجم.عن.بيان.اأ�سماء.القتلة.
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الدولة. تعهدت. الذين. الأفراد. مجموع. اأن. اإلى. ال�سارة. وتجب.

بتعوي�سعوائلهم.هم.34.حالة،.وقد.قامت.فعاًل.باإيداع.مبالغ.في.ح�سابات.

17.عائلة.قتل.عائلها.من.قبل.اأجهزة.الدولة.المختلفة.

مالحظة:

واآليات. اأ�ساليب. بالبحث. تناول. التقرير. اأن.هذا. اإلى. تجدر.ال�سارة.

من. العديد. هناك. ولكن. وتعذيب. قتل. جرائم. في. المتورطين. مالحقة.

الم�سئولين.المتورطين.في.تجاوزات.ومخالفات.قانونية.كبيرة.تتمثل.في.

ف�سل.اآلف.الموظفين.ووقف.درا�سة.الطلبة.في.المدار�ض.والجامعات.

و�سحب.المنح.والبعثات.الدرا�سية.وهدم.م�ساجد.واأماكن.عبادة.و�سلت.

اإلى.اأكثر.من.40.م�سجداً.ومئات.الأماكن.المخ�س�سة.لإحياء.المرا�سيم.

العبادية.والح�سينية.

كما.اأن.هناك.العديد.من.النتهاكات.لحق.العالج،.وحق.الإ�سكان،.

والتجمهر. العت�سام. وحق. ال�سيا�سي،. الراأي. عن. التعبير. وحق.

الإعالم. و�سائل. ا�ستخدام. الجمعيات،.وحق. تكوين. ال�سلميين،.وحق.

الوظيفة. تقلد. وحق. التجارة،. في. العمل. وحق. والمرئية،. الم�سموعة.

تمييز،.والعديد.من.النتهاكات. المكافاأة.والترقيات.بدون. العامة.ونيل.

والتجاوزات.التي.ل.ي�سعها.هذا.التقرير.

اآليات المالحقة الدولية:
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الحقيقة. عن. البحث. في. ف�سل. قد. البحرين. في. النظام. كان. لّما.

الموؤ�س�سات. واإ�سالح. والتعوي�ض. والمحا�سبة. والمحاكمة. والتحقيق.

الر�سمية.وف�سل.في.تخليد.وتكريم.�سحايا.النتفا�سة.في.البحرين.لتاأ�سل.

الممار�سات.الخارجة.عن.القانون.في.اأجهزة.الدولة.وفقدان.المجتمع.

لتف�سي.وتكري�ض.�سيا�سة.الإفالت.من. ال�سمان.لعدم.عودة.النتهاكات.

العقاب.لدى.منت�سبي.اأجهزة.الدولة.كافة،.وخ�سو�ساً.الأجهزة.الأمنية،.

ا�ستمرار. كافة،. الدوليون. والمراقبون. كافة. البحرينيون. �ساهد. وقد.

النتهاكات.الج�سيمة.منذ.بدء.انتفا�سة.14.فبراير.2011.حتى.الآن.بما.

بناء. في. للدولة. كبير. ف�سل. مع. ذاتها. القمعية. ال�سيا�سات. ا�ستمرار. يفيد.

الإن�سان. وحقوق. العدالة. مبادئ. وتكري�ض. القانون. حماية. موؤ�س�سات.

دولة. بناء. عملية. فاإن. القانون،. اأمام. المواطنين. بين. الم�ساواة. واإر�ساء.

التحديات. من. العديد. -تواجه. الإن�سان. حقوق. تحترم. التي. القانون.

و�سببها.هو.عدم.وجود.نية.وا�سحة.لالإ�سالح،.ويتعذر.الو�سول.اإلى.حل.

الم�سكلة.في.البحرين.دون.الإقرار.بها.من.قبل.الدولة،.وفقدان.المواطنين.

والتعهدات. الدولية. والتفاقيات. باللتزامات. وفائها. لعدم. فيها. ثقتهم.

التي.قطعها.على.نف�سها،.فاإن.ال�سبيل.الوحيد.اأمام.�سحايا.القتل.خارج.

القانون.و�سحايا.اأوغيره.من.�سروب.المعاملة.القا�سية.والمهينة.والحاطة.

بالكرامة.هو.اللجوء.اإلى.الآليات.الدولية.المتمثلة.في.المحاكم.الدولية.

في.دول.العالم.كافة.والتي.يمكنها.قبول.رفع.ق�سايا.على.الم�سئولين.عن.

القتل.خارج.القانون.وعن.الم�سئولين.عن.النتهاكات.الج�سمية.لحقوق.

خا�سة،. التعذيب. عن. والمتهمين. الم�سئولين. وعن. عامة،. الإن�سان.

ولذلك.فاإن.من.المهم.تجهيز.الأدلة.والملفات.وتكليف.جهات.حقوقية.
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وقانونية.بهذه.المالحقات.خ�سو�ساً.في.اأوروبا.واأمريكا.

اآلية محكمة الجزاء الدولية:

اأن�ساأت.اتفاقية.روما.للعام.2002.محكمة.الجزاء.الدولية،.وبح�سب.

نظام.المحكمة.فاإنه.ل.يمكن.اأن.تقوم.المحكمة.بدورها.الق�سائي.ما.لم.

تبِدالمحاكم.الوطنية.رغبتها.في.حلول.المحكمة.بدًل.منها.في.مالحقة.

التحقيق. على. قادرة. غير. كانت. اإذا. اأو. النتهاكات. عن. الم�سئولين.

القانون. وين�ض. والتعذيب،. القانون. خارج. القتل. ق�سايا. في. والدعاء.

الدولي.على.قاعدة.مفادها.اأنه.ل.يقبل.دعاوى.�سمن.المحكمة.اأو.�سمن.

اآليات.الأمم.المتحدة.الأخرى.اإل.بعد.ا�ستنفاد.الطرق.الوطنية.المحلية.

من.اأجل.ت�سجيع.الق�ساء.المحلي.على.اأن.يقوم.بمهنته.وم�سئوليته.

وبما.اأن.اأجهزة.الدولة.عاجزة.اأو.غير.راغبة.في.القيام.بم�سئوليتها.في.

اإحقاق.الحق.والعدالة،.كما.اأن.الأجهزة.الق�سائية.متمثلة.في.اأجهزة.الأمن.

النيابة.والأجهزة.الق�سائية.غير.قادرة.اأو.راغبة.في.التحقيق.الجدي.في.ق�سايا.

القتل.خارج.القانون.اأو.ق�سايا.التعذيب.واإن�ساف.ال�سحايا،.فاإن.التوقيع.

على.اتفاقية.روما.ي�سكل.التزاماً.�سيا�سياً.واأخالقياً.من.قبل.مملكة.البحرين.

فيها.جرائم. بما. الإن�سانية. الحرب.والجرائم.�سد. بمنع.جرائم.ومجرمي.

التعذيب،.كما.اأنها.ت�سكل.ردعاً.اأمام.كل.�سخ�ض.يفكر.في.ارتكاب.هذه.

الجرائم.كيال.يقدم.عليها،.كما.اأن.على.الدولة.الموقعة.تاأمين.ق�ساء.م�ستقل.

ونزيه.وقادر.على.اأن.يطال.المجرمين،.واإن.ف�سل.ف�سوف.تحال.الق�سايا.

المتعلقة.بالقتل.خارج.القانون.والتعذيب.اإلى.المحكمة.الجنائية.الدولية.
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الدول. قدمتها. التي. كافة. التو�سيات. رف�ست. البحرين. فاإن. ولذلك.

الأع�ساء.في.مجل�ض.حقوق.الإن�سان.في.مايو.2012.والمتعلقة.بالن�سمام.

من. الإفالت. �سيا�سة. كون. الدولية. الجنائية. للمحكمة. روماً. اتفاقية. اإلى.

العقاب.هي.اأكبر.المع�سالت.التي.واجهت.مملكة.البحرين.منذ.عقود،.

فال.يمكن.اأن.تتظاهر.وتن�سم.لالتفاقية.من.اأجل.مالحقة.الم�سئولين.عن.

التجاوزات.والنتهاكات.

في. الم�سئولون. هوؤلء. مادام. اأنها. هي. البحرين. في. والم�سكلة.

مواقعهم.التنفيذية.فلن.ُي�ساأل.اأحد.

وتبقى.اآمال.البحرينيين.معلقة.بمدى.تحريك.قا�سي.محكمة.الجنائية.

الدولية.لوي�ض.اأوكامبو.نظره.نحو.البحرين.وتقدير.مدى.فظاعة.الجرائم.

المتتالية.في.البحرين.لدرجة.اعتبارها.جرائم.�سد.الإن�سانية.بعدما.طالت.

�سعباً.باأكمله.طالب.بالحياة.في.مجتمع.عادل.



الالمقروء في تقرير ب�سيوني وكلمة الملك

�لدكتور فوؤ�د �بر�هيم

نائب رئي�س �لمجل�س �لدولي

لدعم �لمحاكمة �لعادلة وحقوق �لن�سان
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لجنة. تقرير. وتالوة. �سدور. بوقت. اأحاط. الذي. الحتفالي. ال�سكل.

بعث. .2011 نوفمبر. .23 في. ب�سيوني. �سريف. برئا�سة. الدولية. التحقيق.

�سيا�سياً. التقرير. تقييم. من. وجعل. الم�سروعة،. الرتيابات. من. طائفة.

وقانونياً.حاجة.مّلحة.لإعادة.التوازن.للتقرير.ولإن�ساف.ال�سحايا..

في.ال�سكل،.الزعم.باأن.ت�سكيل.اللجنة.جاء.نتيجة.مبادرة.م�ستقلة.من.

الدولة،.ودون.انتظار.ل�سغوط.اإقليمية.ودولية.لي�ض.�سحيحاً،.فقد.بات.

باأن.النظام.الخليفي.واجه.�سغوطات.من.حلفائه.قبل.خ�سومه. معروفاً.

لجهة.ت�سكيل.لجنة.تحقيق.ذات.طابع.دولي.بعد.اأن.تكّثفت.ال�سغوطات.

في. المدني. المجتمع. وموؤ�س�سات. الدولية. الحقوقية. المنظمات. من.

البحريني. النظام. حلفاء. اإظهار. اأجل. من. العالم. من. مختلفة. اأرجاء.

كمحايدين.فيما.يت�سل.بالثورات.ال�سعبية.التي.اندلعت.في.نهاية.العام.

2011.وتوا�سلت.حتى.اللحظة.

تقرير.اللجنة.الموؤلف.من.12.ف�ساًل.تغطي.الفترة.ما.بين.14.فبراير.

2011.ـ.31.مار�ض.2011.اعتمد.فيها.على.9.اآلف.�سهادة.ووثيقة.و5000.

مقابلة.فردية.وع�سرات.من.المقابالت.والمعاينات.كما.اأفرد.التقرير.500.

�سفحة.من.المالحظات.

وحين.الحديث.عن.الحيادية.والمو�سوعية.و�سون.حقوق.الن�سان،.

بح�سب.ن�ض.التقرير،.فاإن.ثمة.من.يريد.الف�سل.بين..الحكومة.وما.يعرف.

وفي. الدولة.. لموؤ�س�سات. الم�سّغلة. الطبقة. وهم. . .)civil servants( بـ.

واقع.الأمر،.اإن.الهدف.هو.اإخالء.م�سئولية.الحكومة.والملك.)بو�سفه.

اللجنة.. فترة.تحقيق. انتهاكات.وقعت.خالل. اأي. المطلق(.من. الحاكم.
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فقد.كان.هناك.ما.ي�سبه.تبرئة.للحكومة.من.اعتبار.النتهاكات.لحقوق.

و�سائل. هل. ال�سحايا. من. كثير. ت�ساءل. فيما. فردية،. ت�سرفات. الن�سان.

ال�سلطة.. من. وبقرار. بغطاء. اأو. فردية. مقتنيات. ال�سجون. في. التعذيب.

في. كاأدلة. وا�ستعمالها. التعذيب. المنتزعة.تحت. العترافات. وماذا.عن.

هناك. للتذكير. الوطنية؟!،. ال�سالمة. بقانون. ت�سّكلت. التي. المحاكم.

2929.�سخ�ساً.جرى.توقيفهم.تحت.قانون.ال�سالمة.الوطنية.

�لنتهاكات  من  طائفة  ر�سدت  تعرف،  باتت  كما  ب�سيوني،  لجنة 

و�لقر�ر�ت �لغا�سمة ومنها:

-.ف�سل.العمال

-.معاقبة.الطلبة

-.هدم.دور.العبادة

-.اقتحام.البيوت.والعبث.بمحتوياتها

-.�سن.حمالت.كراهية.طائفية.وعرقية.في.و�سائل.العالم.الر�سمية

وت�سير.مجتمعة.الى.وجود.�سيا�سة.تمييز.طائفي.ممنهجة.

بطبيعة.الحال،.لبد.من.اإلفات.النتباه.الى.اأن.التقرير.لم.ي�سر.الى.

ال�سيعية،. بغالبيته. البحريني. ال�سعب. انتفا�سة. الى. اأّدت. التي. الأ�سباب.

والإجحاف. بالغبن. عميق. باإح�سا�ض. محثوثة. تتحرك. انتفا�سة. وهي.

والأهم.التمييز.الطائفي.والتجني�ض.ال�سيا�سي.

اأو. حقوقي. طابع. اأ. لها. ولي�ض. �سيا�سية،. ق�سايا. عن. التقرير. تحدث.
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تحقيقي،.كقول.)ارتفاع.�سقف.المطالب(.وهي.عبارة.�سيا�سية.ولي�ست.

حقوقية،.ولي�ض.من.مهمات.اللجنة.البحث.في.مطالب.ال�سعب.ف�ساًل.

عن.التحقيق.فيها.

لفت.التقرير.بطرف.ما.قد.يبدو.غير.مبا�سر.الى.اإحداث.موازنة.جائرة.

الحكومة. تم�ض. التي. الق�سايا. ففي. وال�سحية.. الجالد. بين. الجرم. في.

التي. الحكومةو. على. التحقيق. مهمة. اللجنة. تلقي. الأمنية. واأجهزتها.

تقوم.بت�سكيل.لجنة.منها.وكاأن.الجالد.ين�سىء.لجنة.للتحقيق.في.جرائم.

اقترفها،.فماذا.يتوقع.من.لجنة.غير.م�ستقلة؟!

للقواعد. بل.مخالفاً. معيباً. اللجنة. ت�سخي�ض. يجعل. الم�سكلة. تعميم.

العلمية.في.التحقيق،.كمطالبتها.باإعادة.)التوظيف.في.الأجهزة.الأمنية..

من.كافة.الطوائف(،.وكاأن.الق�سية.لي�ست.موؤ�س�سة.على.تمييز.طائفي.

من. بدًل. الإعالم(. و�سائل. على. الرقابة. )تخفيف. القول. وكذلك.

الكراهية. على. )التحري�ض. قانون. وو�سع. الرقابة.. باإلغاء. المطالبة.

وا�ستعمال. الإعالم.. بحرية. له. عالقة. ل. م�ستقل. قانون. في. اأوالعنف(.

كالدعوة. والجوهري،. الرئي�سي. الم�سكل. الى. تدّل. عبارات.غام�سة.ل.

من. تعاني. التي. المجموعات. منها. تعاني. التي. )المظالم. رفع. الى.

الحرمان(.ما.يعني.هروباً.من.الم�سكلة.)اأي.�سيا�سة.التمييز.الطائفي(.
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كلمة الملك

كان.وا�سحاً.في.خطاب.الملك.النتعا�ض.الى.اأبعد.الحدود،.ولكن.

فقد.عمد. وم�سموناً.. ن�ساَ. ب�سيوني. تقرير. مع. تماماً. متناق�سة. محتوياته.

كل. اقترفت. التي. الأمنية. الأجهزة. وتمجيد. وتنزيه. تبرئة. الى. الملك.

باب. من. ذلك. الملك. واعتبار. ب�سيوني،. تقرير. في. الواردة. الجرائم.

)حماية.الوطن(.و)ب�سط.النظام(،.و)اعادة.القانون(.�سد.التهديدات.

الموجهة.لـ.)الموؤ�س�سات.الحيوية(..وتحدث.عن.التق�سير.في.)بع�ض.

الأجهزة(!

م�سروعه. ت�سيب. ولكنها. باهتة. فكرة. تمرير. الى. الملك. �سعى.

والبناء(. المو�سوعي. )النقد. عن. حديثه. ففي. المزعوم.. ال�سالحي.

المبا�سر.للملك:. ال�سوؤال. التحقيق،.يطرح. لت�سكيل.لجنة. بو�سفه.هدفاً.

ال�سالح. فترة. اأن. اأي. .،2011 عام. حتى. .2000 عام. منذ. فعلت. فماذا.

ت�سوير. فاإن. ولذلك،. المحتوى.. فارغة. عملية. مجرد. كانت. المزعومة.

البحرين.وكاأنها.نموذج.ديمقراطي.فريد.يتجاوز.الديمقراطيات.العريقة.

في.العالم.مجرد.هراء.

للثورة. اتهامات. على. تنطوي. اأمور. عن. خطابه. في. الملك. تحدث.

بتحميلها. تارة. اأهدافها. ت�سويه. الى. �سعى. والتي. ال�سلمية،. ال�سعبية.

العمالة. بتحميلها.ما.جرى.على. الترويع.والتخريب،.واخرى. م�سئولية.

الوافدة.من.اأذى،.وا�ستخدم.الملك.و�سف.)ع�سابات.عن�سرية(.ن�سبها.

الى.الثّوار،.كماه.ن�سب.الى.اليهم.قتل.رجال.الأمن.وا�سطهاد.عوائلهم،.

وهو.ما.لم.يثبت.لدى.لجنة.ب�سيوني،.فحوادث.القتل.التي.تحدث.عنها.
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الملك.لم.تثبت.لدى.لجنة.التحقيق..

عن. الملك. يتحدث. حين. بهلوانية،. طبيعة. ذات. عبارات. وهناك.

وكاأن. اللجنة(. تحقيق. على. )بناء. الموقوفين. �سد. انتهاكات. وقوع.

الملك.وحكومته.ل.دخل.لها.في.ذلك.

الحكومة. بين. م�ستركة. لجنة. الى. ب�سيوني. لجنة. تطالب. وبينما.

تو�سيات. تطبيق. يوكل. الملك. خطاب. فاإن. ال�سيا�سية،. والجمعيات.

اللجنة.والتحقيق.في.النتهاكات.بيد.لجنة.حكومية.الى.جانب.خبراء.

دوليين.يتم.تعيينهم.في.بع�ض.الحالت..

بل.وحتى.ي�سع.الملك.حّداً.لأي.تدخل.دولي.م�ستقل،.اأطلق.مبادرة.

اأية. التفافية.على. الن�سان،.وهي.محاولة. اإن�ساء.محكمة.عربية.لحقوق.

وحتى. دولي.. طابع. ذات. عربية. اأو. دولية. حقوقية. لجان. اأو. تنظيمات.

مكاتب. )اإن�ساء. بمكافاأة. يخرج. اأن. اأراد. جّدياً،. طابعاً. عليها. ي�سفي.

المخدرات. لمحاربة. الأمم. )مكتب. مثل. البحرين(. في. دولية. حقوقية.

ال.محاولة. الن�سان(. الوطنية.لحقوق. )الهيئة. اإعالن. والجريمة(..وما.

ت�سليلية.تعمل.بح�سب.مبادىء.باري�ض.وهي.مجرد.بيع.اأوهام.

اأعادوا. )الذين. الأمنية. والأجهزة. الم�سّلحة. القوات. الملك. �سكر.

الأمن.وال�ستقرار(،.كما.�سكر.قوات.درع.الجزيرة..ولكن.ال�سوؤال:.من.

هو.الم�سوؤول.عن.الإ�سطرابات؟.لبد.اأن.جملة.كهذه.تك�سف.عن.دللة.

خطيرة:.)و�سعبنا.البحريني.الأ�سيل.الذي.وقف.اأمام.المخطط.الطائفي.

في. ال�سعب. بحق. يعترف. لم. الملك. باأن. وا�سحاً. كان. فقد. البغي�ض(،.
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التعبير.عن.مطالبه.الم�سروعة،.بل.جعل.من.ذلك.منا�سبة.لتحميل.ايران.

م�سئولية.التحريف.العالمي.فيما.براأت.اللجنة.ايران.من.اأي.تدخل.

اأو. البحرين. �سوؤون. في. ايران. تدخل. دليل.على. هناك. يكن. لم. فاإذا.

تورطها.في.الحداث.التي.جرت.فماذا.عن.التهامات.التي.وّجهت.الى.

مواطنين.بحرينيين.بال�سلوع.في.موؤامرة.بالتواطوؤ.مع.الحر�ض.الثوري.

اليراني؟.األ.ي�سقط.كالم.لجنة.ب�سيوني.عن.نفي.تورط.ايران.اأي.مبرر.

لتدخل.قوات.درع.الجزيرة.في.البحرين.لغياب.اأي.تهديد.خارجي.



ك�سف جرائم حكومة البحرين

من خالل تقرير لجنة ب�سيوني

�لدكتور محمد طي

�أ�ستاذ في �لقانون �لعام و�لعالقات �لدولية
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مع.بدايات.الحراك.العربي.الأخير،.ا�ستعاد.�سعب.البحرين.تحّركه.

للمواطنين. ي�سمح. .،
ّ

حقيقي د�ستورّي. حكم. نظام. باإقامة. للمطالبة.

ال�سعوب. بها. تتمّتع. التي. بالحقوق. لهم. ويعترف. الفعلية،. بالم�ساركة.

في.هذا.الع�سر،.فلجاأت.ال�سلطة.مدعومة.من.الأنظمة.ال�ستبدادّية.في.

ت�سمح. ل. التي. ال�سعودية،. وتدّخلت. القمع.. اإلى. والجزيرة،. الخليج.

ل�سعبها،.من.الرجال.بحّق.اختيار.اأكثر.من.ن�سف.ممثليه.في.المجال�ض.

بقيادة. للن�ساء. ي�سمح. ل. فيما. ال�سيا�سيين،. ممثليه. عن. ناهيك. البلدية،.

ال�سيارة..واأر�سلت.النجدات.اإلى.العائلة.المت�سلطة.البحرينية؛.لتنق�ّض.

على.المواطنين.العّزل.المطالبين.بحقوقهم،.�ساربة.عر�ض.الحائط.بكل.

الحقوق.المعترف.بها.للب�سر،.منكرة.اأب�سط.الحريات.الطبيعية.المرتبطة.

بالكائن.الب�سرّي.بمجّرد.ولدته.

ي. ولما.تفاقمت.الأمور،.عمد.حاكم.البحرين.اإلى.تكليف.لجنة.لتق�سّ

الحقائق.برئا�سة.الخبير.القانوني.الدولي.ال�سيد.محمود.ب�سيوني.

في. ح�سل. ما. ت�سرد. نتائج. اإلى. وخل�ست. تحقيقاتها. اللجنة. اأجرت.

البحرين.ورفعت.تو�سياتها.اإلى.حاكم.البحرين..

نظام. يمار�سه. لما. القانوني. التو�سيف. تحديد. اللجنة. تحاول. لم.

ح�سل. ما. تربط. لم. كما. �سعبه،. من. الأ�سا�سي. الفريق. بحق. البحرين.

بالخلفية.التاريخية.للبحرين.وما.تريده.العائلة.الحاكمة.في.هذه.الدولة.

ال�سغيرة،.فلم.تو�سع.الأمور.في.ن�سابها.ال�سحيح.
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لما. القانوني. التو�سيف. اإعطاء. الدرا�سة. هذه. في. �سنحاول. ونحن.

وظروف. بطبيعة. ربطه. نحاول. ثم. ب�سيوني،. ال�سيد. لجنة. تقرير. اأثبته.

وغايات.الأ�سرة.الحاكمة.

يرتكب في البحرين   لما  القانوني  التو�صيف   -  I

ب�سيوني. ال�سيد. لجنة. تقرير. في. ت�سجيلها. يمكن. التي. الأمور. من.

ارتكابات.تدخل.في.عداد.الجرائم.�سد.الإن�سانية،.واأخرى.تخرق.بع�ض.

المواثيق.المتعّلقة.بالحقوق.الأ�سا�سية.لالإن�سان.

�لجر�ئم �سد �لإن�سانية:  - 1

�سّد. جريمة. يعّد. الفعل. اأن. الدولية. الجنائية. المحكمة. نظام. ق�سى.

.،
ّ

.اأو.داخلي
ّ

الإن�سانية.اإذا.ارتكب.»اأثناء.نزاع.م�سلح.ذي.طابع.دولي

وموّجه.�سّد.ال�سكان.المدنيين،.اأيًّا.كانوا«.

النظام. وفي. )م3(،. رواندا. لمحكمة. الأ�سا�سي. النظام. وفي. .-

الأ�سا�سي.لمحكمة.�سيراليون.)م2(:

معّمم. هجوم. اإطار. »في. الفعل. يرتكب. اأن. ي�سترط.

�سّد. موّجه. .،systématisée . منتظم. اأو. .Généralisée

ال�سكان.المدنيين«.

وي�سترط.النظام.الأ�سا�سي.للمحكمة.الجنائية.الدولية.)م.7(.اأن.

يرتكب.الفعل.»في.اإطار.هجوم.وا�سع.النطاق.اأو.منتظم،.موّجه.

�سّد.اأية.مجموعة.من.ال�سّكان.المدنيين،.وعن.علم.بالهجوم.
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اأعاله،. المذكورة. الظروف. في. ارتكابها،. ي�سّكل. التي. الأفعال. اأما.

الأنظمة. في. وردت. والتي. . هنا،. يخ�سنا. فيما. الإن�سانية،. �سد. جرائم.

الأ�سا�سية.للمحاكم.الدولية،.فهي:

اأ - القتل العمد،

و�أّكد تقرير �ل�سيد ب�سيوني هذ� �لأمر في عدد من �لفقر�ت:

القتل.المبا�سر .- 1

-862.اإرجاع.�سبب.وفاة.13.مدنياً.اإلى.قوات.الأمن.

-889.عدد.من.حالت.الوفاة.يعود.اإلى.ا�ستخدام.القوة.المفرطة.

على.نطاق.وا�سع،.وف�سل.القيادات.في.منع.ذلك.من.خالل.

القيادة.الفّعالة.والرقابة.على.مروؤو�سيهم.

-1112.اإن.وحدات.من.قوات.الأمن.العاّم....قد.انتهكت.في.

مّرات.كثيرة.قاعدتي.ال�سرورة.والتنا�سب.واجبتي.التطبيق.

ب�سكل.عاّم.في.الأمور.المت�سلة.با�ستخدام.القوة.

منع.الإ�سعاف.والعالج.الطبي.عن.الجرحى..فقد.ذكر.تقرير.لجنة. .- 2

ال�سيد.ب�سيوني:

فقرة.779:.اأن.قوات.الأمن.كانت.تمار�ض.العتداء.على.الكوادر.

الطبية.

فقرة.780.و781:.اأن.قوات.الأمن.كانت.تعتدي.�سائقي.�سيارات.

ال�سيارات. وتنتزع. بال�سرب. الم�سعفين. وعلى. الإ�سعاف.
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لمنعها.من.نقل.الم�سابين.

»كل. باأنه:. العمد. القتل. الفرن�سي. العقوبات. قانون. ويف�سر.

اأذى.اإرادي.يلحق.بالحياة«.)الفقرة.2/7(.

الإن�سان. لحقوق. الدولية. الفيدرالية. مذكرة. اأّكدت. وقد.

التي.قّدمت.اإلى.الملك.اأن.القوات.المتواجدة.في.البحرين.

مار�ست.القتل،.وقد.�سّجلت.منظمة.هيومن.رايت�ض.ووت�ض.

2011.ثالثين.حالة. يوليو. فبراير.وتموز/. �سباط/. بين. ما.

وفاة.ذات.�سلة.بالحتجاجات.

وتالحظ.منّظمة.هيومن.رايت�ض.ووت�ض.حالت.عديدة.من.

القتل.جرت.خارج.نطاق.الق�ساء.

ب-  الإبادة،

اأنهت. البحرينية. الحكومة. اأن. ب�سيوني. ال�سيد. لجنة. تقرير. في. ورد.

و�سغطت.من.اأجل.اإنهاء.خدمات.عاملين:

فقرة -1356   - 1

في.القطاع.العاّم

465.ف�سل.من.العمل.355-.اإيقاف.عن.العمل .-

في.القطاع.الخا�ّض

788.ف�سل.من.العمل.16.اإيقاف.عن.العمل .-
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فقرة.-1446.وكان.الف�سل.من.العمل.في.القطاع.الخا�ّض. .-

نتيجة.ت�سجيع.من.م�سوؤولين.حكوميين.

-.على.اأننا.نتحّفظ.على.الرقم.بناء.على.ما.اأورته.منظمات.عاملة.

في.مجال.حقوق.الإن�سان.)انظر.لحقاً(.

اإلى. اإخطارات. تبّلغ. لم. الأحوال. كل. وفي. .1447- فقرة. .-

المف�سولين،.ما.يخّل.بحقهم.في.الدفاع.

2/7/ب. الماّدة. التي.تف�ّسرها. هذا.الف�سل.يدخل.في.باب.الإبادة.

من.نظام.المحكمة.الجنائية.الدولية.باأنها:.»تعّمد.فر�ض.اأحوال.معي�سية،.

اإهالك. بق�سد. الطعام.والدواء،. الح�سول.على. الحرمان.من. بينها. من.

جزء.من.ال�سّكان«.

قتل. اأركانها. من. اأن. روما. لنظام. التف�سيرية. المذّكرة. في. جاء. وقد.

المذكورة.. المعي�سية. الأحوال. فر�ض. جانب. اإلى. اأكثر،. اأو. �سخ�ض.

 Voir w. Bourdon، La cour pénal international، éd. du Seuil،(

).2000، p.41 et suiv

وقد.تعّر�ض.المحتّجون.البحرانيون.اإلى.ال�سكلين.الأ�سا�سيين.لهذا.

الفعل: 

هيومن. منّظمة. اأح�ستهم. موّظف. .2300( الأعمال. من. الف�سل. .- 1

رايت�ض.ووت�ض.من.اأ�سل.4000.موّظف.ف�سلوا.من.اأعمالهم(.

وتدمير.الأرزاق..فقد.�سّجل.تقرير.لمنظمة.هيومن.رايت�ض.ووت�ض. .- 2
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�سرب. . حالة. اأربعين. على. يزيد. ما. .،2011 اأبريل. ني�سان/. حتى.

واإيذاء.وت�سليح..وما.يزيد.على.ع�سرين.حالة.اقتحام.للمنازل.لياًل.

ترافقها.اأعمال.�سرقة.ونهب.وتخريب.وتك�سير.

ج- ال�صجن التع�ّصفي،

�أّكدت لجنة �ل�سيد ب�سيوني:

واأن. طويلة.. زمنية. لمدد. تع�ّسفي. توقيف. ح�سول. .1305- فقرة. .-

القانون. يكفلها. التي. الحقوق. بكامل. يتمّتعوا. لم. الم�سجونين.

)فقرة.1304(

وكان.الموقوفون.يتعّر�سون.للتعذيب،.كما.ا�ستنتجت.اللجنة:

ما. با�ستثناء. الموقوفين. مع. موّحدة. المعاملة. تكن. لم. .1230- فقرة. .-

يتعّلق.ب�سوء.المعاملة.مع.فئات.معّينة.من.الموقوفين،.بما.في.ذلك.

...
ّ

بع�ض.اأفراد.الطاقم.الطبي

على. الح�سول. هو. الحالت. هذه. من. الكثير. في. الغر�ض. وكان.

اإفادات.اأو.اعترافات.تجّرم.اأولئك.الأ�سخا�ض.المقبو�ض.عليهم..وفي.

اإفادات.من. الح�سول.على. المق�سود.من. الغر�ض. اأخرى.كان. حالت.

بع�ض.هوؤلء.الأ�سخا�ض.هو.ا�ستخدامها.�سّد.اأ�سخا�ض.اآخرين.ينتمون.

اإلى.نف�ض.الجماعة.

.ويرى.القانونان.البلجيكي.والفرن�سي.اأنه.يلحق.بال�سجن.كّل.�سكل.

لالأحكام. انتهاك. اأو. البدنية،. الحرية. من. الخطير. الحرمان. من. اآخر.
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.
ّ

الأ�سا�سية.للقانون.الدولي..ل.�سّيما.اإذا.كان.ال�سجن.تع�ّسفياً.وغير.قانوني

.دون.مبّرر..
ّ

على.نحو.منهجي

.قد.اأ�سدرت.
)١(

هذا،.وكانت.»المنّظمة.الدولية.لالإ�سالح.الجنائي«

دلياًل.»لتفعيل.القواعد.الدنيا.لمعاملة.ال�سجناء«،.وقد.اأقّرها.»المجل�ض.

.663 رقم. قراريه. في. المتحدة. لالأمم. التابع. والجتماعي«. القت�سادي.

1977،.وتق�سي. اأيار. .13 31.تموز.و11LX(.3076(.في. )XX17ْْ(.في.

قواعد.الدليل.باحترام.الحقوق.الإن�سانية.لل�سجين،.وهي.تتعّلق.بعدم.

التمييز،.وبت�سجيل.ال�سجناء،.والف�سل.بين.فئاتهم.المختلفة،.والنظافة.

ال�سخ�سية،.والطعام،.والتمارين.الريا�سية،.والخدمات.الطبية،.وتزويد.

الخارجي،. بالعالم. وات�سالهم. حقوقهم،. حول. بالمعلومات. ال�سجناء.

بحالت. والإخطار. الكتب،. على. والح�سول. العبادة،. وممار�سة.

ال�سجن،. موظفي. و�سلوك. ال�سجناء،. نقل. وحالت. والمر�ض،. الوفاة.

والتفتي�ض....

المدنيين. اأخذ. ال�سجن. اإلى. يوغو�سالفيا. محكمة. اجتهاد. وي�سيف.

.
)٢(

رهائن.

اأخذ. �سّد. الدولية. التفاقية. تن�ّض. كما. الرهائن،. اأخذ. وجريمة. . . . . .

ي�ستولي. من. كّل. يرتكبها«. جريمة. هي. م1/1،. .،1979 ل�سنة. الرهائن.

اأو.يقب�ض.عليه.ويهّدد.بقتله. على.)s’empare de(.على.�سخ�ض.

.-.منظمة.دولية.غير.حكومية.م�ستقلة.ت�سم.اأع�ساء.من.كل.القارات،.من.80.بلداً،.اأن�سئت.�سنة.1989. .)١(

وتهدف.اإلى.جعل.�سيا�سات.العدالة.الجنائية.وممار�ستها.اأكثر.ان�سجاماً.مع.المعايير.الدولية.

.-.انظر.ق�سية.المّدعي.العاّم.�سّد.داريو.كورديت�ض.وماريو.كوركيز.الفقرة.800 .)٢(
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ثالث،. طرف. اإجبار. اأجل. من. عليه. القب�ض. في. ي�ستمّر. اأو. جرحه،. اأو.

.اأو.معنوّي.اأو.جماعة.
ّ

دولة.اأو.منّظمة.دولية.حكومية.اأو.�سخ�ض.طبيعي

من.الأ�سخا�ض،.على.اأن.تقوم.بعمل.ما.اأو.تمتنع.عن.القيام.به،.�سرطاً.

�سريحاً.اأو.�سمنياً.لتحرير.هذه.الرهينة«.

وتعّد.المحاولة.والتاآمر.جريمتين.)م.2/1/اأ.و.م.2/1/ب(

ويمكن.اأن.يكون.مرتكب.الفعل.فرداً.اأو.ماأموراً.حكومياً،.كما.جرى.

مع.تجريم.بينو�سيه،.بوا�سطة.الق�ساء.ال�سباني.

وتلزم.التفاقية.الدول.الأطراف.باأن.تعامل.فعل.اأخذ.الرهائن.على.

اأنه.جريمة.عادية.)ولي�ست.�سيا�سية(.ذات.طبيعة.خطيرة،.وتفر�ض.عليها.

العمل.على.تالفيها.وقمعها.

هذه. في. اعتقل. اإذ. البحرانيون،. المعار�سون. له. تعّر�ض. هذا. كل.

.600 على. يزيد. ما. .،2011 اأبريل. ني�سان/. حتى. ال�سغيرة. الجزيرة.

معار�ض،.وهم.غالباً.ل.يحظون.باأب�سط.حقوق.ال�سجناء.

د- الإخفاء

ولكنها. معّينة،. لمدد. اإخفاء. ح�سول. ب�سيوني. ال�سيد. لجنة. اأّكدت.

ادعت.اأن.ذلك.ل.ينطبق.عليه.و�سف.الختفاء.الق�سري.

للمحكمة. .
ّ

الأ�سا�سي النظام. ويف�ّسره. متمادية،. جريمة. والإخفاء.

اأّي. على. القب�ض. »اإلقاء. يعني. باأنه. )م2/7/ط(. الدولية. الجنائية.

اأ�سخا�ض.واحتجازهم.اأو.اختطافهم.من.قبل.دولة.اأو.منظمة.�سيا�سية،.اأو.
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باإذن.اأو.دعم.منها.لهذا.الفعل.اأو.�سكوتها.عليه،.ثم.رف�سها.الإقرار.بحرمان.

اأو. معلومات.عن.م�سيرهم. اإعطاء. اأو. الأ�سخا�ض.من.حريتهم،. هوؤلء.

لفترة.زمنية. القانون. اأماكن.وجودهم،.بهدف.حرمانهم.من.حماية. عن.

طويلة«.

وي�سيف.اإليه.القانون.الفرن�سي:.»توقيف.الأ�سخا�ض.اأو.احتجازهم.

اأو. الحرية،. من. بحرمانهم. العتراف. وعدم. واإخفاوؤهم،. خطفهم. اأو.

حماية. من. حرمانهم. بنية. وجودهم،. مكان. اأو. له،. يتعّر�سون. ما. اإخفاء.

القانون.لمدة.طويلة«.

الق�سرّي. الختفاء. تنّبهت.لخطورة. قد. العاّمة. الجمعية. هذا.وكانت.

منذ.�سنة.1979،.فاتخذت.القرار.رقم.173/33،.الذي.كّلفت.بموجبه.

بغية. المختفين. الأ�سخا�ض. م�ساألة. في. تنظر. اأن. الإن�سان. حقوق. لجنة.

.1980 �سنة. الإن�سان. حقوق. لجنة. واأن�ساأت. اإن�سانية،. تو�سيات. تقديم.

.،
ّ

الطوعي غير. اأو. الق�سرّي. الختفاء. بحالت. المعني. العامل. الفريق.

الحكومات. ويطالب. المذكور،. الختفاء. حالت. عن. يبحث. الذي.

بتو�سيحات.حولها،.ويتابعها.

باأخطر. الق�سري. الختفاء. اأعمال. العاّمة. الجمعية. و�سفت. وقد.

الأو�ساف.في.القرار.133/47.ل�سنة.1993،.فقالت.)م1(:

الكرامة. الق�سرّي.جريمة.�سد. اأعمال.الختفاء. »يعتبر.كل.عمل.من.

الإن�سانية،.ويدان.بو�سفه.اإنكاراً.لمقا�سد.ميثاق.الأمم.المتحدة،.وانتهاكاً.

خطيراً.و�سارخاً.لحقوق.الإن�سان.والحريات.الأ�سا�سية،.التي.وردت.في.
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الإعالن.العالمي.لحقوق.الإن�سان،.واأعادت.تاأكيدها.وطّورتها.ال�سكوك.

الدولية.ال�سادرة.في.هذا.ال�ساأن«.

اأنه.ل.�سيء.يبّرر.الختفاء.الق�سرّي،.فقد.ورد.في. هذا.مع.الإعالن.

مرفق.القرار.177/61.)م2(:

.كان،.�سواء.تعّلق.الأمر.بحالة.
ّ

»ل.يجوز.التذّرع.باأّي.ظرف.ا�ستثنائي

.،
ّ

.الداخلي
ّ

حرب،.اأو.التهديد.بالحرب،.اأو.بانعدام.ال�ستقرار.ال�سيا�سي

اأو.باأّي.حالة.ا�ستثناء.اأخرى،.لتبرير.الختفاء.الق�سرّي«.

هذا.وحّثت.لجنة.حقوق.الإن�سان.التابعة.لالأمم.المتحدة،.في.تعليقها.

العاّم.رقم.)6)16(.د4(،.الدول.على.اأن.تّتخذ.التدابير.المحّددة.الفّعالة.

الالزمة.للحيلولة.دون.اختفاء.الأفراد..)بعد.اأن.لحظت.اأن.هذا(.الأمر.

من. الحرمان. اإلى. الكثرة. بالغة. حالت. في. ويوؤدي. جّداً،. كثيراً. �ساع.

الحياة«.

كما. ت�سّور،. كّل. فاق. المجال. هذا. في. البحرين. في. يجري. ما. اإن.

لحظه.جون.�ستورك.والفيدرالية.الدولية.لحقوق.الإن�سان.

هـ- التعذيب:

اأكّدت.لجنة.ال�سيد.ب�سيوني.ارتكاب.التعذيب:

فقرة.873-.ح�سول.خم�ض.حالت.وفاة.ب�سبب.�سوء.المعاملة

وح�سب.المادة.2/7/هـ.من.نظام.روما،.التعذيب.هو.تعّمد.اإلحاق.

األم.�سديد.اأو.معاناة.�سديدة،.�سواء.كان.بدنياً.اأو.عقلياً،.ب�سخ�ض.موجود.
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تحت.اإ�سراف.المتهم.اأو.�سيطرته،.ولكن.غير.ناجم.عن.عقوبات.قانونية..

وكان.قد.عّرفه.قرار.الجمعية.العاّمة.لالأمم.المتحدة.رقم.3452.)د-

30(.بتاريخ.9.كانون.الأول/.دي�سمبر.1975.باأنه.»اأّي.عمل.ينتج.عنه.األم.

اأو.عناء.�سديد.ج�سدياً.كان.اأو.عقلياً،.يتّم.اإلحاقه.عمداً.ب�سخ�ض.ما.بفعل.

اأحد.الموظفين.العموميين،.اأو.بتحري�ض.منه،.لأغرا�ض.مثل.الح�سول.

اعتراف،. اأو. معلومات. على. اآخر. �سخ�ض. من. اأو. ال�سخ�ض. هذا. من.

اأو. تخويفه. اأو. ارتكبه،. اأنه. في. »ي�ستبه. اأو. ارتكبه. عمل. على. معاقبته. اأو.

تخويف.اأ�سخا�ض.اآخرين«.

وقد.عّدت.الدائرة.البتدائية.في.المحكمة.اأن.حظر.التعذيب.يعّد.من.

القواعد.الآمرة.jus cogens.في.القانون.الدولي،.كما.اأّكد.مقّرر.الأمم.

المتحدة.الخا�ّض.ب�ساأن.التعذيب.

وعّرفت.الدائرة.البتدائية.في.المحكمة.التعذيب.باأنه.»اأّي.عمل.ينتج.

ب�سخ�ض. اأم.عقلياً،.يلحق.عمداً. اأو.عذاب.�سديد.ج�سدياً.كان. األم. عنه.

على. ثالث. �سخ�ض. من. اأو. ال�سخ�ض،. هذا. من. الح�سول. بق�سد. ما.

اأنه. اأو.ي�ستبه. اأو.معاقبته.على.عمل.ارتكبه. اأو.على.اعتراف،. معلومات.

ارتكبه،.هو.اأو.�سخ�ض.ثالث.اأو.تخويفه.اأو.اإرغامه.اأو.اأي.�سخ�ض.ثالث،.

اأو.عندما.يلحق.مثل.هذا.الألم.اأو.العذاب.لأي.�سبب.يقوم.على.التمييز.

عنه.موّظف. ي�سكت. اأو. عليه. يوافق. اأو. عليه. يحّر�ض. اأو. نوعه،. كان. اأياً.

)١(

.اأو.اأّي.�سخ�ض.يت�سّرف.ب�سفته.الر�سمية«.
ّ

ر�سمي

.-.راجع.المدعي.العاّم.�سّد.زييل.ديالليت�ض.T-IT-96-21.الفقرات..446 -.497 .)١(
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في. نطاق. اأو�سع. على. التعذيب. حالت. ا�ستفحال. لحظنا. وقد.

اأربعين. حوالي. الإعالم. و�سائل. ك�سفه. ا�ستطاعت. ما. فبلغ. البحرين،.

حالة،.مور�ست.فيها.اأ�سكال.مختلفة.من.ال�سرب.والتك�سير.وغيرها.�سّد.

الرجال.والن�ساء.وحتى.الأطفال.

و- الغت�صاب

المنازل. اأن.قّوات.الأمن.كانت.تقتحم. ب�سيوني. ال�سيد. اأثبتت.لجنة.

وتطلب.من.الن�ساء.الوقوف.بمالب�ض.النوم.التي.ل.تكاد.ت�ستر.الأج�سام.

كما.دعا.رئي�ض.مركز.البحرين.لحقوق.الإن�سان.ال�سيد.نبيل.رجب،.

طالبة. تعّر�ض. حول. جاد. تحقيق. فتح. اإلى. البحرينيين. الم�سوؤولين.

لالغت�ساب.من.قبل.رجال.الأمن.

اأو. لطم�سها. محاولة. اأو. الق�سية. لهذه. تجاهل. اأي. اإن. رجب. وقال.

تعميق. �ساأنه. من. اأ�سرتها. اأو. ال�سحية. على. ال�سغط. خالل. من. تكذيبها.

عمل. تمار�ض. التي. البحرينية. الأمنية. لالأجهزة. والحترام. الثقة. فقدان.

الع�سابات.

وقد.ذكرت.بع�ض.التقارير.اأن.هذه.الجريمة.قد.ارتكبت.�سّد.ال�سجناء.

وال�سجينات.دون.اأي.اعتبار.للقيم.والأخالق.ناهيك.عن.القانون.

يكون. بها. البوح. يكاد. الغت�ساب. عمليات. اأن. العلم. مع. هذا.

حرج. من. ت�سّببه. لما. الخليجية. ة. وخا�سّ العربية. البلدان. في. م�ستحياًل.

لل�سحية.واأهلها.
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نظام. الإن�سانية.في.)م5/ز(.من. وقد.عّد.الغت�ساب.جريمة.�سّد.

محكمة.يوغو�سالفيا.و)م3/ز(.من.نظام.محكمة.رواندا.)م1/7/ز(.

من.نظام.روما.للمحكمة.الجنائية.الدولية.

....« الغت�ساب. اإلى. الدولية. الجنائية. المحكمة. نظام. وي�سيف.

اأي.�سكل.اآخر.من.اأ�سكال.العنف.الجن�سي.على.مثل.هذه.الدرجة.من.

الخطورة«....

باأنه. ال�سابقة. يوغو�سالفيا. محكمة. في. البتدائية. الدائرة. عرفته. وقد.

ظروف. تحت. �سخ�ض. �سّد. يرتكب. جن�سّية. طبيعة. ذو. ج�سدّي. »تعٍد.

)١(

ق�سرّية«.

وهذا.ي�سمل.الممار�سة.الق�سرّية.تجاه.الن�ساء.وتجاه.الرجال.

ز- ال�صطهاد

وهو.منع.اأي.جماعة.محّددة،.اأو.مجموعة.من.ال�سكان،.من.حقوقها.

اأو. اإثنية. اأو. قومية. اأو. عرقية. اأو. �سيا�سية. لأ�سباب. بالقوانين؛. المكفولة.

دينية.

وقد.ف�ّسرت.الفقرة.الثانية.من.المادة.7/ز.من.نظام.روما،.ال�سطهاد.

متعّمد. حرماناً. ال�سّكان،. مجموع. اأو. ال�سّكان،. من. جماعة. حرمان. باأنه.

وذلك. الدولي،. القانون. يخالف. بما. الأ�سا�سية،. الحقوق. من. و�سديداً.

ب�سبب.هوية.الجماعة.اأو.المجموع.

IT-96-21T .قضية المدعي العامّ ضدّ زينيل ديالليتش وآخرين.-. .)١(
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يرمي. دولة. �سيا�سة. اأو. »فعل. باأنه. ب�سيوني. �سريف. ال�سّيد. ويعّرفه.

القمع. اأو. .)tourmenter( التعذيب. اأو. .)harcéler( الم�سايقة. اإلى.

بهدف. �سخ�ض. تجاه. .،)discriminer( التمييز. اأو. .)opprrimer(

اإحداث.اآلم.ج�سدية.له.اأو.عقلية.اأو.اأ�سرار.اقت�سادية،.ب�سبب.قناعات.اأو.

.
)١(

»Identifiable.اآراء.ال�سحية،.اأو.انتمائه.اإلى.جماعة.يمكن.تحديدها

محّددة. جماعة. بحرمان. البحرين. في. ال�سطهاد. مور�ض. وقد. هذا.

اأبنائها. من.ال�سّكان.من.حقوقها.الأ�سا�سية،.وتجري.م�سايقتها.وتعذيب.

وقمعهم.والتمييز.�سّدهم.

ح- الف�صل العن�صري،

لحظت.لجنة.ال�سيد.ب�سيوني.للجنة.اقت�سار.عديد.قوات.الأمن.على.

لون.طائفي.معّين،.

عاجلة،. ب�سورة. الحكومة،. تقيم. »باأن. 1722/هـ(. )فقرة. فاأو�ست.

واأن.تطّبق.ب�سكل.قوّي.برنامجاً.ل�ستيعاب.اأفراد.من.كافة.الطوائف.في.

قوى.الأمن«.

طائفي. لون. من. وهم. المجن�سين،. ا�ستخدام. اللجنة. اأّكدت. كما.

معين،.في.قوات.القمع.)فقرة.1527(،.وهي.القوات.التي.كانت.تالحق.

المحتّجين.وترتكب.الممار�سات.المو�سوفة.�سّدهم.

الف�سل. جريمة. روما. ميثاق. من. )2/7/ح(. المادة. وت�سرح.

)١(. .- M. C. Bassiouni، Crimes Against Humanity in international criminal law، Nijhoff، Dor-
drecht، 1992، xxxv-820 p 317
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اإن�سانية.تماثل.في.طابعها.الأفعال. اأفعال.ل. اإنها:.»اأية. العن�سري.فتقول.

الم�سار.اإليها.في.الفقرة.اأ.)تعداد.الرتكابات(.وترتكب.في.�سياق.نظام.

جانب. من. المنهجية. وال�سيطرة. .
ّ

المنهجي ال�سطهاد. قوامه. .
ّ

موؤ�س�سي

اأو.جماعات.عرقية.اأخرى،.وترتكب. اإزاء.جماعة. جماعة.عرقية.واحدة.

بنية.الإبقاء.على.ذلك.النظام«.

.هنا،.فيقول:.»اأفعال.الف�سل.المرتكبة.في.
ّ

ويتو�ّسع.القانون.الفرن�سي

على. عرقية. جماعة. و�سيطرة. والمنتظم،. لال�سطهاد. ممار�ض. نظام. اإطار.

اجتماعية،. اأي.جماعات. اأو. اأخرى،. اأو.على.جماعة.عرقية. المجموع،.

بنية.الحفاظ.على.هذا.النظام«.

وكانت.الجمعية.العاّمة.لالأمم.المتحدة.قد.اأقرت.�سنة.1965.»التفاقية.

الدولية.للق�ساء.على.جميع.اأ�سكال.التمييز.العن�سري«،.التي.بداأ.نفاذها.

�سنة.1965..ثم.اأقّرت.»التفاقية.الدولية.لإزالة.وقمع.جريمة.الأبارتايد«.

بتاريخ.30.ت�سرين.الأول/.نوفمبر.1973..وقد.حظرت.التفاقية.الأولى.

اأي.عمل.اأو.ممار�سة.يّت�سمان.بالتمييز.العن�سرّي.اأو.م�ساندة.اأو.تاأييد.مثل.

هذا.العمل.اأو.هذه.الممار�سة.�سّد.اأفراد.اأو.جماعات.من.الأ�سخا�ض.اأو.

الموؤ�س�سات،.و�سمان.اأن.تحذو.ال�سلطات.والموؤ�ّس�سات.العاّمة.حذوها.

اإليها.التفاقية.في.ديباجتها.ميثاق.الأمم. ت�ستند. التي. المراجع. ومن.

الخام�سة. ماّدته. في. وكذلك. الأولى. ماّدته. في. ين�ّض. وهو. المتحدة،.

اأو. الجن�ض. نوع. اأو. العرق. اأ�سا�ض. على. التمييز. منع. على. والخم�سين.

على. التمييز. على. براأينا،. تنطبق،. التفاقية. يجعل. ما. الدين،. اأو. اللغة.

اأ�سا�ض.المذهب.الممار�ض.في.البحرين..
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كما.عّدت.التفاقية.الثانية،.في.ماّدتها.الأولى.»الأبارتايد.جريمة.�سّد.

الإن�سانية....واأن.الأفعال.الالاإن�سانية.الناتجة.عن.�سيا�سات.وممار�سات.

على. القائمة. ال�سبيهة. الأخرى. والممار�سات. وال�سيا�سات. الأبارتايد.

القانون. قواعد. ت�سادم. جرائم. هي. العن�سريين.... والتمييز. الف�سل.

وت�سّكل. المتحدة.... الأمم. ميثاق. ومبادئ. اأهداف. ة. وخا�سّ الدولي،.

تهديداً.جّدياً.لل�سلم.والأمن.الدوليين«.

جنائياً. م�سوؤولين. مرتكبوها. يعّد. اأن. يمكن. اأنه. التفاقية. وت�سيف.

محكمة. تحاكمهم. اأو. التفاقية،. في. طرف. دولة. اأي. ق�ساء. ويحاكمهم.

جنائية.دولية.

�أما �لأفعال �لتي يمكن �أن ت�سّكل تمييز�ً عن�سرياً، ح�سب �لماّدة �لثانية، 

فمنها:

اأ-.اتخاذ.تدابير.ت�سريعية.اأو.غيرها،.هدفها.منع.جماعة.عرقية،.اأو.عّدة.

والجتماعية. ال�سيا�سية. الحياة. في. ت�سارك. اأن. عرقية،. جماعات.

�سروطاً. ق�سد. عن. تخلق. واأن. البلد،. في. والثقافية. والقت�سادية.

المعنية،. الجماعات. اأو. الجماعة. تطّور. كامل. اأمام. موانع. ت�سع.

ة.بمنع.اأع�ساء.جماعة.اأو.جماعات.من.الحريات.والحقوق. وخا�سّ

ة.الحّق.في.العمل،.وفي.تكوين.النقابات. الأ�سا�سية.لالإن�سان،.وخا�سّ

اإليه. والعودة. البلد. بمغادرة. والحّق. بالتربية. والحّق. بها،. المعترف.

والحّق.بالجن�سية،.والحّق.بالتحّرك.بحّرية.وفي.اختيار.الم�سكن،.

والحّق.بحرية.الراأي.والتعبير،.والحّق.بحرية.التجّمع.والجتماع.

ال�سلمي.
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ب-.ا�سطهاد.منّظمات.اأو.اأ�سخا�ض،.بحرمانهم.من.الحريات.والحقوق.

الأ�سا�سية،.ب�سبب.معار�ستهم.الأبارتايد.

واأخيراً.فاإن.اإزالة.الف�سل.العن�سرّي.اأ�سبحت.من.القواعد.الآمرة.في.

.
)١(

القانون.الدولي،.اأي.التي.تفر�ض.خالفاً.لأي.ن�ّض.مخالف

وتنطبق. مذهبي،. اأ�سا�ض. على. البحرين. في. الف�سل. هذا. يمار�ض.

عليه.اأحكام.ميثاق.الأمم.المتحدة،.كما.ينطبق.عليه.التعريف.الفرن�سي.

العن�سر،. اأ�سا�ض. على. التمييز. اإلى. ي�سيف. الذي. العن�سرّي،. للف�سل.

التمييز.على.اأ�سا�ض.اأّي.معيار.تفريق.اآخر،.»اأو.اأّي.جماعات.اجتماعية«..

وهي.ت�سمل.دون.�سّك.الجماعات.المذهبية.

الت�سريعات. لأن. م�سروع؛. اأمر. الفرن�سي. بالتعريف. وال�ست�سهاد.

الداخلية.للدول.ت�سهم.في.خلق.القواعد.العرفية.في.القانون.الدولي،.

كما.هو.معروف.

واإلى.الممار�سات.التمييزية.التقليدية،.ي�ساف.اأمر.في.غاية.الخطورة،.

من. اأجنبية. تجني�ض.جماعات. وهو. ال�سيا�سي«،. »التجني�ض. في. ويتمّثل.

�سنف.مذهبي.معّين،.بهدف.اإحداث.تغيير.ديمغرافي.في.البالد،.وخلق.

اأكثرية.مذهبية.جديدة.

فهو. القانونية،. المعايير. عليه. تنطبق. لمن. حّقاً. التجني�ض. كان. واإذا.

ي�سبح.ممار�سة.غير.م�سروعة.عندما.يتّم.على.اأ�سا�ض.التمييز..فقد.ق�ست.

)١(. .- H. Ascencio، op cit. p 367
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اأحكام. اأّي.حكم.من. اأنه.»يحظر.تف�سير. .1973 اتفاقية. 3/1.من. الماّدة.

ال�سارية. القانونية. بالأحكام. اأّي.م�سا�ض. بما.ينطوي.على. هذه.التفاقية.

التجّن�ض،. اأو. المواطنة. اأو. بالجن�سية. يتعّلق. فيما. الأطراف. الدول. في.

�سرط.خلّو.هذه.الأحكام.من.اأي.تمييز.�سّد.اأّي.جن�سية«.

ب�سبب. البحرينيين. عن. الجن�سية. البحرين. حكومة. تنزع. فيما. هذا.

معار�ستهم.

مذهب. باأتباع. ة. الخا�سّ الم�ساجد. هدم. جريمة. هذا. اإلى. وت�ساف.

معّين،.والتي.تفاقمت.في.البحرين.على.نحو.لم.يعرف.اإّل.في.فل�سطين.

المحتّلة،.على.اأيدي.ال�سهاينة..كما.تقمع.اأحياناً.كثيرة.ممار�سة.ال�سعائر.

الدينية.لأتباع.ذاك.المذهب.

وقد.تاأّكدت.للجنة.ال�سيد.ب�سيوني.هذه.الأمور.فورد.في.الكثير.من.

فقرات.تقريرها.الكالم.عن.انتهاك.حقوق.الطائفة.ال�سيعية.واأبنائها.

الأفعال الالاإن�صانية الأخرى ذات الطابع المماثل ط - 

خطير. اأذًى. اأو. �سديدة. معاناة. في. عمداً. تت�سّبب. التي. الأفعال. وهي.

يلحق.بالج�سم.اأو.بال�سحة.العقلية.اأو.البدنية.

اأّكدت.لجنة.ال�سيد.ب�سيوني.ح�سول.الكثير.من.هذه.الممار�سات،.

اإذ.ورد.في.تقريرها:

فقرة.-1172.قامت.قوات.الأمن.البحرينية.ب�سكل.منهجي.باقتحام.

ال�سّكان. ترويع. اإلى. يوؤّدي. كان. ما. الأفراد. بع�ض. على. للقب�ض. المنازل.

اإلى.جانب. ال�سلب،. الحالت.ممار�سة. الأبواب،.وفي.بع�ض. وتحطيم.
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الإهانات.وال�سباب.ذي.اللون.الطائفي.على.مراأى.من.الأطفال.والن�ساء.

)فقرة. القمع. قوات. في. المجن�سين. ا�ستخدام. اللجنة. اأّكدت. كما.

وترتكب. المحتّجين. تالحق. كانت. التي. القوات. وهي. .،)1527

الممار�سات.المو�سوفة.�سّدهم.

الإعالن. يحظرها. التي. البيوت،. مداهمة. هنا. تندرج. اأن. ويمكن.

المدنية. للحقوق. الدولي. والعهد. )م12(. الإن�سان. لحقوق. العالمي.

وهي. الإن�سان،. حقوق. قوانين. كّل. تحظرها. كما. )م17(،. وال�سيا�سية.

وال�سيوخ،. والن�ساء. الأطفال. وترّوع. البحرين،. اأنحاء. في. لياًل. تح�سل.

اإلى.جانب.الرجال.الم�سالمين.

 ي- اإلحاق اأ�صرار بدنية اأو نف�صية:

.»هو.فعل.اأو.امتناع.متعّمد.يت�سّبب.في.اإحداث.اآلم.بدنية.اأو.نف�سية.

خطيرة«..غير.اأن.ال�سرر.بالج�سم.»ل.يعني.بال�سرورة.اأحداث.�سرر.دائم.

ل.يمكن.عالجه،.واإنما.يجب.اأن.ي�سمل.�سرراً.يتجاوز.التعا�سة.الموؤقتة.

اأو.الإحراج.اأو.الإذلل«،.كما.يجب.اأن.ي�سفر.»عن.اأذى.ج�سيم.وطويل.

الأمد.فيما.يتعلق.بقدرة.ال�سخ�ض.على.عي�ض.حياة.طبيعية.وبناءة.

وقد.يتخذ.�سكل.اإ�سابة.لالأ�سخا�ض.المدنيين.ترافقه.الق�سوة.الظاهرية،.

وي�ستهدف.التمييز.الذي.ُي�سعى.اإلى.غر�سه.داخل.الجن�ض.الب�سري..وقد.

يتّم.بم�سادرة.الم�ساكن.الخا�سة.اأو.تدميرها.اأو.المباني.الرمزية.اأو.و�سائل.

.

.
)١(

الإعا�سة.الخا�سة.بال�سكان.المدنيين.)الفقرة.227(

.- راجع كذلك قضية المدعي العام ضد كومرسكيتش وآخرين الفقرة 549 .)١(
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ويدخل.في.هذا.الإطار.في.البحرين.انتزاع.ملكيات.المقابر.ومدافن.

ال�سخ�سيات.الدينية.وغير.ذلك.من.الممار�سات.

ك- المعاملة القا�صية وغير الإن�صانية

اإن�سانية،. وغير. قا�سية. معاملة. الدولية. الجنائية. المحكمة. عّدت.

الظروف.التي.ل.تحتمل،.وف�سل.النا�ض.بق�سوة.عن.اأفراد.اأ�سرهم،.مع.

التعّر�ض.اإلى.رعب.ل.يمكن.و�سفه.

ويدخل.فيه،.انتزاع.الرجال.بالقوة.من.اأ�سّرتهم،.ومن.بين.اأطفالهم.

ون�سائهم،.كما.يجري.في.مملكة.البحرين.على.يدي.حكومتها.

2 - �لخروق �لأخرى للقانون �لدولي

الحّق. من. والحرمان. وهدمها. العبادة. دور. على. بالعتداء. وتتمثل.

و�سائل. وانحياز. بالتعليم. الحّق. من. الطالب. وحرمان. عادلة. بمحاكمة.

الإعالم.الر�سمية.

هدم دور �لعبادة و�ل�سطهاد �لديني  - 1

اأّكد.تقرير.لجنة.ال�سيد.ب�سيوني.العتداء.على.دور.العبادة.بقوله:

مرّخ�سة. خم�سة. منها. العبادة،. اأمكنة. من. .30 هدم. .1329- فقرة.

ال�سروط. تتبع. لم. البحرين. حكومة. اأن. غير. للقانون. مخالف. والباقي.

الأمر. واإ�سدار. الإخطار. ب�ساأن. الوطني. القانون. في. عليها. المن�سو�ض.

الق�سائي.بالهدم..بل.اعتمدت.على.قانون.»ال�سالمة.الوطنية«.).قانون.

النتفا�سة. منا�سبة. في. ت�سيد. لم. )التي. الأماكن. هذه. لهدم. الطوارئ(.
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كي.يطّبق.عليها.هذا.القانون.المذكور.الذي.يجب.اأن.ل.يطّبق.اإّل.بقدر.

ال�سرورة(.

ولم.يفّرق.في.عملية.الهدم.بين.المباني.التي.اأقيمت.على.الأمالك.

ة،.ولم.يلتفت.اإلى.التراخي�ض. العاّمة.والتي.اأقيمت.على.الأمالك.الخا�سّ

ة.بالمباني.الم�سّيدة.على.الأرا�سي. ال�سادرة.عن.الوقف.الجعفري.الخا�سّ

التي.يملكها..ولم.ي�سمح.باأي.دفاع.كما.يق�سي.القانون..).فقرة.1332(.

كما.يجري.الت�سييق.على.ممار�سة.ال�سعائر.الدينية.لأتباع.طائفة.معّينة.

كمرا�سم.عا�سوراء.

بين. التمييز. تحّرم. التي. الدولية. للمواثيق. مخالف. اأمر. وهذا.

الجماعات.الب�سرية،.كما.ياأتي.بيانه:

– �لموقف �لدولي من �لتمييز �لديني

اأ�سدرت.المنّظمات.الدولية.العديد.من.الن�سو�ض.التي.تحّث.على.

بينها.والإ�ساءة. التمييز. التي.تمنع. التدابير. احترام.الأديان.وعلى.اتخاذ.

اإليها،.ومنها:

* �لإعالن �لعالمي لحقوق �لإن�سان:

مالمادة.18:.لكل.�سخ�ض.الحق.في.حرية.التفكير.وال�سمير.والدين،. .-

وي�سمل.هذا.الحق.حرية.تغيير.ديانته.اأو.عقيدته،.وحرية.الإعراب.

اأكان. �سواء. ومراعاتها. ال�سعائر. واإقامة. والممار�سة. بالتعليم. عنهما.

ذلك.�سراً.اأم.مع.الجماعة..
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* �لعهد �لدولي للحقوق �لمدنية و�ل�سيا�سية ل�سنة 1969:

اأو. القومية. الكراهية. اإلى. دعوة. اأي. بالقانون. تحظر. م2/20:. .-

اأو. العداوة. اأو. التمييز. على. تحري�ساً. ت�سّكل. الدينية. اأو. العن�سرية.

العنف.

الق�ساء.على.كل. العاّمة(.حول. الجمعية. .( المتحدة. الأمم. اإعالن.  ·

ب.والتمييز.القائمين.على.اأ�سا�ض.الدين.اأو.المعتقد. اأ�سكال.التع�سّ

)رقم.55/36.بتاريخ.1981/11/25(،.وقد.ورد.فيه:

م1/2:.ل.يجوز.تعري�ض.اأحد.للتمييز.من.قبل.اأية.دولة.اأو.موؤ�ّس�سة. .-

اأو.مجموعة.اأ�سخا�ض.اأو.�سخ�ض.على.اأ�سا�ض.الدين.اأو.غيره.من.

المعتقدات.

150/60.بتاريخ.2006/1/20. العامة. الجمعية. قرار.  ·

-.تحّث.اأي�سا.الدول.على.القيام،.في.اإطار.نظمها.القانونية.والد�ستورية،.

والتمييز. الكراهية. اأعمال. جميع. من. الكافية. الحماية. بتوفير.

وعلى. الأديان،. �سورة. ت�سويه. عن. الناجمة. والإكراه. والترهيب.

جميع. واحترام. الت�سامح. لتعزيز. الممكنة. التدابير. جميع. اتخاذ.

الأديان.ومنظومات.القيم.التي.تحكمها،.واأن.تكمل.نظمها.القانونية.

ب. والتع�سّ الكراهية. لمكافحة. واأخالقية. فكرية. با�ستراتيجيات.

الدينيين.

166/60،.بتاريخ.2006/3/14 العاّمة. الجمعية. قرار.  ·
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4 -.تحّث.الدول.على.ما.يلي:

اأن.تكفل.نظمها.الد�ستورية.والت�سريعية.للجميع.دون.تمييز.توفير. .- 1

والمعتقد،. والدين. وال�سمير. الفكر. لحرية. وفّعالة. وافية. �سمانات.

ينتهك. التي. الحالت. في. فّعالة. انت�ساف. �سبل. اإتاحة. منها. بطرق.

اأو. المعتقد،. اأو. الدين. اأو. ال�سمير. اأو. الفكر. حرية. في. الحّق. فيها.

الحّق.في.ممار�سة.المرء.طقو�سه.الدينية.بحرية،.بما.في.ذلك.حرية.

المرء.في.تغيير.دينه.اأو.معتقده.

ال�سادر.عن.مجل�ض.حقوق.الإن�سان.في.2011/3/21. الإعالن.  ·

وقد ورد فيه:

6 -.يهيب.)المجل�ض(.بكل.الدول:

اأن.تتخذ.تدابير.فعالة.ل�سمان.عدم.ممار�سة.الموظفين.العموميين،. .- 1

اإبان.قيامهم.بواجباتهم.العاّمة،.التمييز.على.اأ�سا�ض.دين.اأو.معتقد.

الأفراد.

.اأن.تعّزز.الحرية.الدينية.والتعّددية.لتمكين.اأع�ساء.اأي.جماعة.دينية. .- 2

من.ممار�سة.�سعائرهم.الدينية.ومن.الم�ساركة.العلنية.والمت�ساوية.

في.الن�ساط.الجتماعي.

8 -.يدعو.الدول.اإلى.تبني.تدابير.و�سيا�سات.لتعزيز.الحترام.الكامل.

والأماكن. والمدافن. الدينية. والأماكن. العبادة. لأماكن. والحماية.

المقّد�سة.واتخاذ.التدابير.في.حال.تعّر�سها.للتدمير.اأو.للتخريب.
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اأما.ما.قام.به.نظام.البحرين.في.هذا.ال�سدد.فاإلى.ما.ورد.في.تقرير.

�سحيفة. ن�سرت. اإذ. الإعالم.. و�سائل. بّينته. قد. ب�سيوني،. ال�سيد. لجنة.

الو�سط.البحرينية.في.عددها.رقم.3182.ال�سادر.يوم.الأربعاء.25.مايو.

2011م،.اأن.رئي�ض.مجل�ض.اإدارة.الأوقاف.الجعفرية،.وهي.جهة.ر�سمية،.

رفع.كتاباً.اإلى.الملك.حمد.بن.عي�سى.اآل.خليفة،.ب�ساأن.الم�ساجد.ودور.

العبادة.التي.تعر�ست.للتخريب.في.الآونة.الأخيرة.

للتخريب. تعر�ست. عبادة. دار. .45 باأ�سماء. قائمة. الكتاب. »وت�سمن.

م�ساجد. .7 واإزالتها،. هدمها. تم. م�سجداً. .28 اإلى. وتوزعت. والهدم،.

تعر�ست.للتخريب،.8.ماآتم.تعر�ست.للتخريب.والتك�سير،.اإلى.جانب.

انتهاك. باأن.عملية. اأ�سماء.مقبرتين.تعر�ستا.للتخريب.والتك�سير«..علماً.

دور.العبادة.من.م�ساجد.وماآتم.ا�ستمرت.بعد.رفع.هذا.الكتاب.

�لحرمان من �لحق في محاكمة عادلة  - 2

�سّجل.تقرير.لجنة.ال�سيد.ب�سيوني:

اإلى.الحيادية.وال�ستقالل. 868.و880:.افتقار.جهات.التحقيق. فقرة.

والنزاهة.في.كثير.من.الحالت،.مما.اأّدى.اإلى.نتائج.معيبة.ومتحّيزة.

الجزاء. قانون. ا�ستخدمت. البحرين. حكومة. اأن. التقرير. اأثبت. كما.

لمعاقبة.المعار�سة.وردع.حرية.ممار�سة.العمل.ال�سيا�سي.

المّدعي. ا�سطّر. الأوجه. متعّدد. ال�سغط. وتحت. باأنه،. علماً. هذا.

التهم. المدنية. العليا. ال�ستئناف. محكمة. اأمام. ي�سقط. اأن. اإلى. العاّم.



129

المحور الأولى:قراءات في تقرير ب�سيوني

الموّجهة.اإلى.العاملين.في.مجمع.ال�سلمانية.الطّبي،.فيما.يتعّلق.بتهم.

التحري�ض.على.»كراهية.النظام«.وبث.الإ�ساعات.الكاذبة.والأخبار.

المزّورة.)فقرة.830(.

المتهم. الإن�سان. بحّق. الدولية. المواثيق. من. العديد. ويق�سي. هذا.

بمحاكمة.عادلة.اأمام.محكمة.م�سّكلة.على.نحو.نظامي،.على.اأن.يتمّتع.

بكافة.ال�سمانات.المتعارف.عليها..ومن.هذه.المواثيق:

�لإعالن �لعالمي لحقوق �لإن�سان:

المحاكم. اإلى. اللجوء. اأن.»لكل.�سخ�ض.حق. .تن�ّض.على. التي. .-  8 م.

ة.لإن�سافه.الفعلي.من.اأية.اأعمال.تنتهك.الحقوق. الوطنية.المخت�سّ

الأ�سا�سية.التي.يمنحه.اإياها.الد�ستور.اأو.القانون.

الحّق. الآخرين،. مع. التاّمة. الم�ساواة. قدم. على. اإن�سان،. لكل. .- م10 

في.اأن.تنظر.ق�سيته.محكمة.م�ستقّلة.محايدة،.نظراً.من�سفاً.وعلنياً،.

للف�سل.في.حقوقه.والتزاماته.وفي.اأية.تهمة.جزائية.توّجه.اإليه«.

�لعهد �لدولي للحقوق �لمدنية و�ل�سيا�سية )م14( �لتي تق�سي باأن

1 -.جميع.الأ�سخا�ض.مت�ساوون.اأمام.الق�ساء..ولكل.فرد.الحّق،.عند.

النظر.في.اأية.تهمة.جنائية.�سّده.اأو.في.حقوقه.والتزاماته.في.اإحدى.

محكمة. بوا�سطة. وعلنية. عادلة. محاكمة. في. القانونية،. الق�سايا.

ة.وم�ستقّلة.وحيادية.قائمة.ا�ستناداً.اإلى.القانون... مخت�سّ

2 -.لكل.فرد.متهم.بتهم.جنائية.الحّق.في.اأن.يعتبر.بريئاً.ما.لم.تثبت.اإدانته.
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طبقاً.للقانون.

3 -.لكل.فرد.عند.النظر.في.اأية.تهمة.جنائية.�سده،.الحّق.في.ال�سمانات.

التالية.كحد.اأدنى.مع.الم�ساواة.التاّمة:

.اإبالغه.فوراً.وبالتف�سيل...بطبيعة.و�سبب.التهمة.الموّجهة. .- 1

اإليه.

.الح�سول.على.الوقت.والت�سهيالت.الكافية.لإعداد.دفاعه. .- 2

والت�سال.بمن.يختاره.من.المحامين.

.اأن.تجري.محاكمته.دون.تاأخير.زائد.عن.المعقول. .- 3

نف�سه. عن. يدافع. واأن. بح�سوره. محاكمته. تجري. اأن. . .- 4

واأن. هو.. يختارها. قانونية. م�ساعدة. بوا�سطة. اأو. ب�سخ�سه.

يبلغ،.عندما.ل.يكون.لديه.م�ساعدة.قانونية،.بحّقه.في.ذلك،.

ت�ستلزمها. حالة. اأية. في. قانونية. م�ساعدة. له. تعّين. اأن. وفي.

م�سلحة.العدالة.ودون.اأن.يدفع.مقاباًل.اإذا.لم.تكن.موارده.

كافية.لهذا.الغر�ض.

.اأن.ي�ستجوب.بنف�سه.اأو.بالوا�سطة.�سهود.الخ�سم.�سّده.وفي. .- 5

ال�سروط. بنف�ض. وا�ستجوابهم. �سهوده. ح�سور. ي�سمن. اأن.

المطّبقة.على.�سهود.الخ�سم.

.... .- 6

.اأن.ل.يلزم.بال�سهادة.�سّد.نف�سه.اأو.بالعتراف.باأنه.مذنب... .- 7
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ج- حرمان �لطالب من �لحّق بالعلم

الجامعة،. اإدارة. تّدعي. يثبت.كما. لم. اأنه. ب�سيوني. ال�سيد. لجنة. راأت.

)فقرة. تخريبية. اأن�سطة. في. )المف�سولين(. الطالب. هوؤلء. انخراط.

الطالب. اأن.يكون.ف�سل.مئات. المقبول. اأنه.من.غير. واأّكدت. .،)1492

الحتجاجات. اأثناء. التعّرف.على.�سورهم. ب�سبب. تّم. قد. الجامعة. من.

والتظاهرات.التي.جرت.داخل.حرم.الجامعة.)فقرة.1491(.

اإن.الحق.بالعلم.من.الحقوق.الأ�سا�سية.لالإن�سان.التي.يكفلها.العديد.

من. لجميع. العالي. التعليم. بتي�سير. تق�سي. التي. الدولية،. المواثيق. من.

يتمّكن.من.تعّلمه..ومنها:

التعليم....ويكون. اأن.»لكل.�سخ�ض.حق.في. تن�ّض.على. التي. .26

التعليم.العالي.متاحاً.للجميع.تبعاً.لكفاءاتهم«.

»اأن. على. الثالثة. ماّدتها. مطلع. في. تن�ّض. التي. .)1960-12-14 .( .

باأية. العمل. وتوقف. اإدارية. تعليمات. اأو. ت�سريعية. اأحكام. اأية. تلغي.

اإجراءات.اإدارية.تنطوي.على.تمييز.في.التعليم«.

العالي. التعليم. بـ.»وجوب.جعل. .)م2/13./ج(.،.الذي.يق�سي.

مي�سوراً.للجميع.على.اأ�سا�ض.الكفاءة...«.

التعليم. »جعل. بـ. تق�سي. التي. م28/ج(. .( .)1989 ./11/20) .

العالي،.ب�ستى.الو�سائل.المنا�سبة،.متاحاً.للجميع.على.اأ�سا�ض.القدرات«.

.اأما.في.البحرين.فقد.جرى.ف�سل.تع�ّسفي.للطالب.الجامعيين.ب�سبب.
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انتمائهم.اإلى.المعار�سة.اأو.على.ال�سبهة.

د- �نحياز و�سائل �لإعالم �لر�سمية �إلى �ل�سلطة

و�سائل. على. الحكومية. الرقابة. اأن. ب�سيوني. ال�سيد. لجنة. لحظت.

حظرت. كما. .،)1633 )فقرة. الأحداث. على. رداً. تزايدت. قد. الإعالم.

وا�ستخدمت. ..)1639 فقرة. .( الجتماعي. التوا�سل. و�سائل. بع�ض.

الو�سائل.الر�سمية.لغة.مهينة.�سّد.المعار�سين.وقامت.بتغطية.تحري�سية.

اإلى. كما.عمدت. .)1629 )فقرة. بالمحتّجين. بالت�سهير. وربما. لالأحداث.

تلويث.�سمعتهم.)فقرة.1639(.

تابعة. با�ستثناء.واجدة،. الإعالم،.وهي.جميعاً. و�سائل. اأن.حرية. غير.

لل�سلطة،.لي�ست.مطلقة..

فالعهد.الدولي.للحقوق.المدنية.وال�سيا�سية.ين�ّض.على.ما.ياأتي:

م.2/19:.لكل.فرد.الحق.في.حرية.التعبير...

م.3/19:.ترتبط.ممار�سة.الحقوق.الن�سو�ض.عليها.في.الفقرة.)2(.من.

ة..وعلى.ذلك،.فاإنها.قد. هذه.الماّدة.بواجبات.وم�سوؤوليات.خا�سّ

القانون،. اإلى.ن�سو�ض. بال�ستناد. لقيود.معينة.ولكن.فقط. تخ�سع.

والتي.تكون.�سرورية:

من.اأجل.احترام.حقوق.اأو.�سمعة.الآخرين. .- 1

من.اأجل.حماية.الأمن.الوطني.اأو.النظام.العاّم.اأو.ال�سحة. .- 2

العاّمة.اأو.الأخالق.
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م2/20:.تمنع.بحكم.القانون.كل.دعوة.للكراهية.القومية.اأو.العن�سرية.

اأو.الدينية.من.�ساأنها.اأن.ت�سّكل.تحري�ساً.على.التمييز.اأو.المعاداة.اأو.

العنف.

.....وهذا.يدين.حكومة.البحرين.التي.تحتكر.و�سائل.الإعالم،.وتنطبق.

ة.في.ما.تمار�سه.من.ت�سوّيه.�سورة.المعار�سة.  عليها.الفقرة.الأخيرة.خا�سّ

م�صير التو�صيات

ال�سيد. لجنة. بها. تقّدمت. التي. التو�سيات. البحرين. حاكم. ينفذ. لم.

ب�سيوني،.ما.يثبت.اأن.ت�سكيله.للجنة.لم.يكن.اأمراً.جدياً،.بل.هو.من.قبيل.

تخفيفاً.من. القانون،. الحري�ض.على.حكم. بمظهر. العالم. اأمام. الظهور.

اإحراج.داعميه.وخا�سة.الأميركيين..فهو.لو.كان.�سادقاً.في.نيته.الإ�سالح.

لما.احتاج.اإلى.من.يك�سف.له.ما.يرتكب.اإنه.لي�ض.بعيداً.عن.الرتكابات،.

في.دولة.بحجم.البحرين.وبعد.كل.ما.ن�سرته.و�سائل.الإعالم.

يرتكبه نظام �لبحرين لما  �ل�سيا�سي  �لجتماعي  �لأ�سا�س   -  II

فيما. ال�سيا�سي،. الوعي. من. عاٍل. بم�ستوى. البحرين. �سعب. يتمتع.

الع�سر. اإلى. خليفة،. اآل. حكم. له،. يخ�سع. الذي. الحكم. نظام. ينتمي.

الجاهلي.بالمعيار.الإ�سالمي،.فهو.ل.يعترف.اعترافاً.حقيقياً.باأي.حقوق.

الم�ساركة. مظاهر. ببع�ض. الت�سليم. اإلى. م�سطّراً. كان. واإن. للمواطن،.

ي�سعه. يعد. لم. الذي. الحاكم،. يمار�ض. فيما. م�سمونها.. دون. ال�سيا�سية،.
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لقب.الأمير.فنادى.بنف�سه.ملكاً.في.الآونة.الأخيرة،.بم�ساركة.اأ�سرته.كل.

الحقوق،.ومنها.ما.يعود.هلل.تعالى.دون.بني.الب�سر.

يت�سّرف.حاكم.البحرين.واأ�سرته.في.الجزيرة.كما.لو.اأنها.�سلب.لهم.

بعد.اأن.ا�ستولوا.عليها.بالغزو.

من. هو. عليه. يح�سلون. وما. حقوق.. اأي. لأهلها. فلي�ض. لذلك. .

التي. الحقوق. فتات. ت�سمية. على. العادة. جرت. كما. المكرمات،.

يح�سل.عليها.اأهل.الخليج.من.المت�سلطين.على.مقّدراتهم.من.الأمراء.

والم�سايخ..فيما.هم.ي�سفحون.الأموال.في.حانات.اأوروبا.بعد.اأن.�ساقت.

المثقفين. بع�ض. م�ستخدمين. العربية،. البلدان. في. الليل. علب. بهم.

على. الح�سول. لهم. وي�سّهلوا. الأمر،. يهمهّن. لمن. �سهواتهم. ليترجموا.

الرقيق.الأبي�ض..

حقوق. باأب�سط. للمطالبة. والمحروم. المقهور. ال�سعب. تحّرك. فاإذا.

الب�سر.فهو.عا�ٍض.ومنكر.للجميل.وهو.يزدري.ال�سلطة.الحاكمة.ويحاكم.

والأميرية. الملكية. الذات. اإلى. والتعّر�ض. الل�سان«،. »طول. بجريمة.

المقّد�سة.

فالقبيلة. يح�سل،. ما. اأخطر. من. هو. البحرين. في. ح�سل. وما.

اأن.اتخذت.اتجاهاً.طائفياً،.وجدت.نف�سها.في.مواجهة. الحاكمة،.بعد.

التوّجه؛.لذلك.راحت.تحاول.تغيير. اأغلبية.�سعبية.ل.تن�سجم.مع.هذا.

التركيبة.الدمغرافية،.بحيث.ت�ستقدم.»الم�سطنعين.والموالي«.)على.

نعمتها،. ولية. اأنها. ت�سعر. . اأغلبية. لتخلق. خلدون(؛. ابن. تعبير. حّد.
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تتوّرع. ولم. بين،. المتع�سّ العرب. وبع�ض. الآ�سيويين. تجّن�ض. فراحت.

عن.ا�ستخدامهم.في.قوات.القمع.�سد.ال�سعب.الذي.ل.ي�سعرون.باأي.

ارتباط.به.

البحرين. نظام. بنهج. الطائفي/ال�سيا�سي. التجني�ض. ق�سية. قرّنا. فاإذا.

القبلي.الذي.بّيناه،.وبالممار�سات.الآتية:

نزع.الجن�سية.الذي.بداأ.يمار�ض.تجاه.بع�ض.�سخ�سيات.المعار�سة. .*

من.لون.طائفي.معّين.

الت�سييق.في.و�سائل.المعي�سة.  *

التمادي.في.اإيقاع.الأ�سرار.الج�سيمة.المادية.والمعنوية،.بما.فيها. .*

اإبادة. جريمة. بارتكاب. قوي. احتمال. اإلى. و�سلنا. فربما. الدينية،.

الجن�ض.التي.تدرج.اتفاقية.1948،.من.بين.اأ�سكالها:

الجماعة،. من. باأع�ساء. خطير. روحي. اأو. ج�سدي. اأذى. »اإلحاق.

تدميرها. منها. يراد. معي�سية. لظروف. عمداً. الجماعة. اإخ�ساع.

الماّدي.كلياً.اأو.جزئياً«.  

بما. ال�سعيد،. هذا. على. البحرين،. في. يجري. ما. ويذّكرنا. هذا،.

يكون.في.�سالح. لن. الأمر. فل�سطين،.ولكن.هذا. في. ح�سل.

هوؤلء. فيه. يبداأ. يوم. ياأتي. اأن. من. بّد. ل. اإذ. نف�سها،. ال�سلطة.

المجن�سون.والوافدون.بالمطالبة.بحقوقهم،.وهذا.ما.بداأت.

اإرها�ساته.في.منظمة.العمل.الدولية،.وعندها.�ستنقلب.البالد.
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ولية.باك�ستانية.اأو.اآ�سيوية..وهذا.ما.ل.ير�ساه.اأي.فريق.في.

اأكل. يوم. اأكلت. »اإنما. يومها. �سيقول. فاإنه. واإّل. البحرين،.

الثور.الأ�سود«.

اإن.هذا.الأمر.يجب.الوقوف.بوجهه.ب�سّدة.وقبل.فوات.الأوان.
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مقدمة:

كنت.اأنوي.الكتابة.عن.حالة.حقوق.الإن�سان.ب�سفة.عامة.في.البحرين.

وتاأثير.اأحداث.ومظاهرات.دوار.اللوؤلوؤة.في.اأوائل.العام.الما�سي.على.

تلك.الحالة،.م�ستعر�ساً.في.الوقت.ذاته.تقرير.ب�سيوني.ومالحظاتي.على.

ي.الحقائق.اإبان.المظاهرات.التي.اأنذرت.ببدء. ما.انتهى.اإليه.ب�ساأن.تق�سّ

اأنني.وخالل.تجهيز.هذه.الورقة.فاجاأني.�سدور. الثورة.البحرينية،.بيد.

لإقرار. والتجمعات. المظاهرات. بمنع. البحريني. الداخلية. وزير. قرار.

القرار.الذي.ي�سكل.�سابقة.تمثل.تهديداً.حقيقياً. البالد،.وهو. الأمن.في.

ومبا�سراً.لحقوق.وحريات.المواطنين.البحرانيين،.وبعد.اأقل.من.اأ�سبوع.

الجن�سية.عن. باإ�سقاط. البحريني. الداخلية. ثانياً.من.وزير. قراراً. وجدت.

واحد.وثالثين.نا�سطاً.�سيا�سياً.وحقوقياً.بحرانياً،.وهو.الأمر.الذي.يرتبط.

مع.�سابقه.ليوؤدي.بنا.اإلى.حقيقة.مفادها.اإطالق.يد.الأمن.في.التعامل.مع.

الحراك.ال�سيا�سي.والحقوقي.على.ح�ساب.حقوق.وحريات.المواطنين.

بما.يخالف.المواثيق.الدولية.جملًة.وتف�سياًل.

من.هنا.قررت.اأن.اأكتب.واأحلل.هذين.القرارين.الأمنيين.في.�سياق.

الحدث.البحريني.ومدى.تاأثيرهما.على.حالة.حقوق.الإن�سان.من.ناحية.

وعلى.الحراك.ال�سيا�سي.الجتماعي.من.ناحية.اأخرى.
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اأوًل قرار وزير الداخلية ب�صاأن منع المظاهرات:

وزير. اأ�سدر. الما�سي. اأكتوبر. �سهر. من. والع�سرين. التا�سع. في.

بوقف. يق�سي. قراراً. خليفة،. اآل. عبداهلل. بن. را�سد. البحريني. الداخلية.

اإل. فعالية. اأي. بتنظيم. ال�سماح. وعدم. والتجمعات. الم�سيرات. جميع.

بعد.الطمئنان.اإلى.ا�ستتباب.الأمن.وتحقيق.ال�ستقرار.الأمني.المن�سود.

بهدف.الحفاظ.على.الوحدة.الوطنية.وتما�سك.الن�سيج.الجتماعي.ومنعاً.

لكافة.اإ�سكال.التطرف.من.اأي.اأحد.

و�سيتم.التعامل.مع.اأية.م�سيرات.اأو.تجمعات.على.اأنها.غير.مرخ�سة.

فيها. الم�ساركين. اأو. لها. الداعين. تجاه. القانونية. الإجراءات. و�ستتخذ.

وكل.من.له.عالقة.بذلك.�سيحا�سب.و�سيتم.اتخاذ.الإجراءات.القانونية.

بحقه.

وهذا.القرار.اأثار.كثيراً.من.القلق.والجدل.على.الم�ستويات.المحلية.

الحقوق. من. عدد. على. تاأثير. من. له. لما. وخا�سة. والدولية،. والعربية.

المعترف.بها.دولياً.بموجب.المواثيق.والتفاقيات.الدولية.ذات.ال�سلة:

يخالف. وثانياً. والتعبير،. الراأي. حرية. في. الحق. يخالف. اأوًل. فهو.

معظم. اأن. �سوء. على. منه. يفهم. قد. وثالثاً. ال�سلمي،. التجمع. في. الحق.

باأنه. البحرين،. �سيعة. بوا�سطة. تنظم. يكن.كلها.-. لم. اإن. المظاهرات.-.

يمثل.اإخالًل.ج�سيماً.بحرية.المعتقد،.وتمييزاً.�سارخاً.على.اأ�سا�ض.الدين.

ل. والتي. الأ�سا�سية. والحريات. الحقوق. من. الحقوق. تلك. وكل.

يجوز.الم�سا�ض.بها.-.حتى.في.اأوقات.الطوارئ.-.اإل.ب�سكل.جزئي.بما.
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يتطلبه.الأمر.في.مجتمع.ديمقراطي.لحفظ.النظام.العام.

نتناول. ف�سوف. اأبعاده. وفهم. القرار. هذا. تحليل. من. نتمكن. ولكي.

تنظيم.الحق.في.التجمع.على.النحو.التالي:

التنظيم الدولي للحق في التجمع: .- 1

في �لإعالن �لعالمي لحقوق �لإن�سان: �أ-.

تن�ض.المادة.)20(.على.اأنه:

الجمعيات. في. ال�ستراك. حرية. في. الحق. �سخ�ض. لكل. .- 1

والجماعات.ال�سلمية.

ل.يجوز.اإرغام.اأحد.على.الن�سمام.اإلى.جمعية.ما. .- 2

في �لعهد �لدولي للحقوق �لمدنية و�ل�سيا�سية: ب-.

تن�ض.المادة.)21(.على.اأنه:

»يكون.الحق.في.التجمع.ال�سلمي.معترفاً.به..ول.يجوز.اأن.يو�سع.

للقانون. اإل.تلك.التي.تفر�ض.طبقاً. من.القيود.على.ممار�سة.هذا.الحق.

وت�سكل.تدابير.�سرورية،.في.مجتمع.ديمقراطي،.ل�سيانة.الأمن.القومي.

اأو.ال�سالمة.العامة.اأو.النظام.العام.اأو.حماية.ال�سحة.العامة.اأو.الآداب.

العامة.اأو.حماية.حقوق.الآخرين.وحرياتهم«.

واإذا.نظرنا.اإلى.ن�ض.المادة.)37(.من.د�ستور.البحرين.والتي.تن�ض.

على.اأنه:
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»يبرم.الملك.المعاهدات.بمر�سوم،.ويبلغها.اإلى.مجل�سي.ال�سورى.

قوة. للمعاهدة. البيان،.وتكون. ينا�سب.من. بما. م�سفوعة. فوراً. والنواب.

القانون.بعد.اإبرامها.والت�سديق.عليها.ون�سرها.في.الجريدة.الر�سمية.

المتعلقة. والمعاهدات. والتحالف،. ال�سلح. معاهدات. اأن. على.

حقوق. اأو. ال�سيادة. بحقوق. اأو. الطبيعية. ثرواتها. اأو. الدولة. باأرا�سي.

المواطنين.العامة.اأو.الخا�سة،.ومعاهدات.التجارة.والمالحة.والإقامة،.

الواردة. النفقات.غير. �سيئاً.من. الدولة. ل.خزانة. تُحمِّ التي. والمعاهدات.

اأن. لنفاذها. يجب. البحرين،. لقوانين. تعدياًل. تت�سمن. اأو. الميزانية. في.

ت�سدر.بقانون..ول.يجوز.في.اأي.حال.من.الأحوال.اأن.تت�سمن.المعاهدة.

�سروطاً.�سرية.تناق�ض.�سروطها.العلنية«.

قد.�سدقت.على. البحرين. اأن. اعتبار. الن�ض.وعلى. وفي.�سوء.هذا.

العهد.الدولي.الم�سار.اإليه.عاليه.بموجب.القانون.رقم.56.ل�سنة.2006،.

ال�سابقة.يعتبر.قانوناً. فاإن.حماية.الحق.في.التجمع.ال�سلمي.وفق.المادة.

اإ�سدار. اإلى. حاجة. دون. باأحكامه. والعمل. به. اللتزام. يتوجب. بحرينياً.

قانون.بذلك.

التنظيم الد�صتوري للحق في التجمع: .- 2

تن�ض.المادة.28.من.الد�ستور.البحريني.على.اأنه:

اأ-.لالأفراد.حق.الجتماع.الخا�ض.دون.حاجة.اإلى.اإذن.اأو.اإخطار.�سابق،.

اجتماعاتهم. ح�سور. العام. الأمن. قوات. من. لأحد. يجوز. ول.

الخا�سة.
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ب-.الجتماعات.العامة.والمواكب.والتجمعات.مباحة.وفقاً.لل�سروط.

والأو�ساع.التي.يبينها.القانون،.على.اأن.تكون.اأغرا�ض.الجتماع.

وو�سائله.�سلمية.ول.تنافي.الآداب.العامة.

والقراءة.الأولية.لهذا.الن�ض.الد�ستوري.من.د�ستور.مملكة.البحرين.

ال�سادر.عام.2002.تفرق.بين.نوعين.من.الجتماعات:

الأول.هو.الجتماع.الخا�ض.-.اأي.يكون.في.غير.الأماكن.العامة.-.

وهو.مباح،.وفقاً.للد�ستور.من.دون.قيود.اأو.�سروط.اأو.معايير،.ويحظر.

.من.اأفراد.الأجهزة.الأمنية.ح�سور.هذه.الجتماعات.باأي.�سكل. على.اأيٍّ

المواثيق. تجيز. ل. التي. ال�سخ�سية. الحقوق. مع. ات�ساقاً. الأ�سكال. من.

الدولية.التدخل.فيها.باأي.�سكل.من.الأ�سكال.

والتي. .- والتجمعات. والمواكب. العامة. الجتماعات. هو. الثاني.

اأي�ساً.مباح.ولكن.وفق.معايير. يدخل.من.بينها.التظاهر.ال�سلمي.-.فهو.

د�ستورية.محددة،.يمكن.تلخي�سها.في:

اأو. التجمع. اأو. الموكب. اأو. العام. الجتماع. يكون. اأن. .*

المظاهرة.ذات.اأغرا�ض.وو�سائل.�سلمية.

الرغم. وعلى. العامة،. الآداب. مع. المظاهرات. تتنافى. األ. .*

من.غمو�ض.المعيار.ومرونته.بحيث.ي�ستمل.على.�سلطات.

الأعمال. ماهية. لتحديد. الأمن. لرجال. وا�سعة. تقديرية.

المخالفة.لالآداب.العامة،.اإل.اأنه.يمكن.اعتباره.معياراً.

على.اأن.الن�ض.الد�ستوري.اأحال.اإلى.القانون.تنظيم.هذا.الحق.في.
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حال. القانوني. للن�ض. يجوز. ل. ثم. ومن. حددها،. التي. المعايير. �سوء.

تنال.من. التي.قد. القيود. اأو.في. التو�سع.في.المحظورات. تنظيم.الحق.

اأ�سل.هذا.الحق.اأو.تنتق�ض.منه،.اأو.تجعل.من.اأمر.ممار�سته.في.الواقع.

العملي.اأمراً.ع�سيراً.

التنظيم القانوني للحق في التجمع: .- 3

والتجمعات. الم�سيرات. .2006 ل�سنة. .)32( رقم. القانون. ينظم.

والمظاهرات،.وهو.تعديل.لبع�ض.اأحكام.المر�سوم.بقانون.رقم.)18(.

والتجمعات،. والم�سيرات. العامة. الجتماعات. ب�ساأن. .1973 ل�سنة.

.2011 ل�سنة. الداخلية.رقم.)57(. لقرار.وزير. التنظيم. كما.يخ�سع.هذا.

بتحديد.واجبات.وم�سئوليات.اللجنة.المن�سو�ض.عليها.في.المادة.)6(.

من.المر�سوم.بقانون.رقم.)18(.ل�سنة.1973.ب�ساأن.الجتماعات.العامة.

والم�سيرات.والتجمعات.المعدل.بالقانون.رقم.)32(.ل�سنة.2006.

تن�س �لمادة 3 من هذ� �لقانون في �لفقرة �لثانية من �لبند )ج( على 

�أنه:

»لرئي�ض.الأمن.العام.اأو.من.ينوب.عنه.تغيير.زمان.ومكان.الجتماع.

بناء.على.اأي.�سبب.يخل.بالنظام.العام،.على.اأن.يبلغ.طالبي.الجتماع.

بذلك.خالل.يومين.على.الأكثر.من.الإخطار.على.اأن.ل.يتعدى.التاأجيل.

اأ�سبوعاً«.

وتن�س �لمادة �لتا�سعة من هذ� �لقانون على �أنه:
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اأرقام.)1(.و)2(.و.)3(.و)4(.و)6(،.)7(. »ت�سري.اأحكام.المواد.

من.هذا.القانون.على.التجمعات.والم�سيرات.والمظاهرات.التي.تقام.

اأو.ت�سير.في.الطرق.اأو.الميادين.التي.يكون.الغر�ض.منها.�سيا�سياً.

�سير. خط. تعديل. عنه. ينوب. من. اأو. العام. الأمن. لرئي�ض. ويجوز.

الم�سيرة.اأو.المظاهرة.على.اأن.يبلغ.المنظمين.بذلك.طبقاً.للمادة.)4(.من.

هذا.القانون.

فاإذا.نظمت.م�سيرة.لغر�ض.�سيا�سي.بمنا�سبة.ت�سييع.جنازة.فاإن.الإعالن.

ال�سادر.من.الأمن.العام.بمنع.الم�سيرة.اأو.تحديد.خط.�سيرها.يبلغ.اإلى.

القائمين.ب�سئون.الجنازة.من.اأ�سرة.المتوفى«.

بينما ن�ست �لمادة 11 من هذ� �لقانون على �أنه:

مادة.)11(:

ل.يجوز.قيام.المظاهرات.اأو.الم�سيرات.اأو.التجمعات.اأو.ا�ستمرارها.

رئي�ض. من. خا�ض. كتابي. باإذن. اإل. غروبها. بعد. اأو. ال�سم�ض. �سروق. قبل.

الأمن.العام.اأو.من.ينوب.عنه.

التي. التجمعات. اأو. الم�سيرات. اأو. المظاهرات. تنظيم. كما.ل.يجوز.

المجمعات. اأو. المطارات. اأو. الم�ست�سفيات. من. بالقرب. ت�سير. اأو. تقام.

اأو.الأماكن.ذات.الطابع.الأمني.على.اأن.يقوم.وزير.الداخلية. التجارية.

بتحديد.هذه.الأماكن.والإعالن.عنها.

كما.ل.يجوز.ا�ستعمال.المركبات.في.اأي.م�سيرة.اأو.مظاهرة.اأو.مكان.
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تجمع.اإل.باإذن.كتابي.خا�ض.من.رئي�ض.الأمن.العام.اأو.من.ينوب.عنه.

تحليل القرار ومو�صعه القانوني: .- 4

من.الوا�سح.من.خالل.ا�ستعرا�ض.الد�ستور.البحريني.ب�ساأن.الحق.في.

32.ل�سنة. التجمع.والمظاهرات.ومن.ا�ستعرا�ض.ن�سو�ض.القانون.رقم.

1973.بخ�سو�ض. ل�سنة. .18 القانون. اأحكام. بع�ض. تعديل. ب�ساأن. .2006

الجتماعات.العامة.والم�سيرات.والتجمعات،.اأنه.لم.يت�سمن.اأي.حكم.

من.اأي.نوع.ي�سي.باإمكانية.اإ�سدار.قرار.بمنع.اأو.تعطيل.المظاهرات،.جل.

ما.يملكه.الأمن.هو.تعديل.خطوط.�سير.المظاهرة.اأو.التجمع.بناًء.على.

روؤيته.لي�ض.اأكثر،.اأو.منعها.حال.لم.ي�ستوف.الطلب.المقدم.اإلى.الأمن.

العام.ال�سروط.والمعايير.التي.حددها.هذا.القانون.

محددة،. ولمظاهرة. ب�سكل.جزئي. يكون. القانون. لهذا. وفقاً. والمنع.

ولي�ض.منعاً.عاماً.�ساماًل.وبموجب.قرار.اأمني.بامتياز.

الخال�سة.في.�سوء.القراءة.القانونية.المتاأنية:

المدنية. للحقوق. الدولي. العهد. لأحكام. مخالف. القرار.  *

وال�سيا�سية.-.والذي.يعد.وفقاً.لن�ض.المادة.37.من.الد�ستور.

ثم. ومن. .- عليه. الت�سديق. بعد. داخلياً. قانوناً. البحريني.

يتوجب.اإلغاوؤه.

البحريني. الد�ستور. ون�سو�ض. لأحكام. مخالف. القرار. .*

ال�سادر.في.العام.2006،.خا�سة.في.�سوء.ما.قررته.المادة.

وو�سع. التجمع. في. الحق. تقرير. على. الن�ض. من. منه. .28
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اأغرا�سه. تكون. اأن. وهما:. الحق. هذا. على. فقط. قيدين.

وو�سائله.�سلمية،.واأل.يتنافي.مع.الآداب.العامة،.ول.نعرف.

والديمقراطية. والتغيير. بالإ�سالح. المطالبة. يعتبر. قانوناً.

متنافية.مع.الآداب.العامة.

القرار.ب�سكله.ال�سادر.به.يعتبر.مخالفاً.لأحكام.القانون.32. .*

العامة. الجتماعات. في. الحق. تنظيم. ب�ساأن. .2006 ل�سنة.

والمظاهرات،.والذي.ل.يوجد.به.اأي.ن�ض.اأو.حكم.يجيز.

ال�سلطة. رجالت. من. غيره. اأو. البحريني. الداخلية. لوزير.

الأمن. الحفاظ.على. بدواعي. كافة. المظاهرات. منع. العامة.

وا�ستتبابه.

اآثار هذا القرار على حالة حقوق الإن�صان: .- 5

اآثاراً.وخيمة.على.حالة.حقوق.الإن�سان.في. القرار. اأن.لهذا. ل.�سك.

البحرين.وعلى.و�سعية.الن�سطاء.ال�سيا�سيين.والحقوقيين.وذوي.الراأي.

في.البحرين.فهو.-.اأي.القرار.-.فيه.ما.فيه.من.انتهاكات.حقوقية.على.

نحو.ما.يلي:

من. تفوي�ساً. يت�سمن. الأولى،. الدرجة. من. �سيا�سي. قرار. اأوًل. فهو. اأ-.

الحركة. مع. والتعامل. الت�سرف. في. لالأمن. الحاكمة. ال�سلطة.

ليحول. �سرف؛. اأمني. بمنهج. البحرينية. وال�سيا�سية. الحقوقية.

التغيير. في. مطالبها. عن. للتعبير. ال�سارع. اإلى. الخروج. وبين. بينها.

والإ�سالح.والديمقراطية.
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�ساقت. قد. العليا. ال�سيا�سية. ال�سلطة. اأن. يعني. ذاته. القرار. اأن. كما. ب-.

ذرعاً.بمطالب.المعار�سة.ومطالب.�سعبها،.فقررت.و�سع.الأجهزة.

الأمنية.فيما.بين.الطرفين،.ومن.ثم.لم.نَر.رف�ساً.اأو.ا�ستنكاراً.اأو.منعاً.

اأو.تعطياًل.لهذا.القرار.من.قبل.النخبة.ال�سيا�سية.الحاكمة.

الحقوق. على.طائفة.من. �سافراً. اعتداًء. يمثل. القانوني. القرار.غير. ج-.

فهو. ال�سرورة،. حالت. غير. في. عالمياً. بها. المعترف. والحريات.

الحالت. غير. في. والتجمع. والتعبير. الراأي. .
ْ

ي حقَّ ممار�سة. يعطل.

المدنية. للحقوق. الدولي. العهد. من. الرابعة. المادة. حددتها. التي.

وال�سيا�سية،.والتي.تن�ض.على.اأنه:

الأمة،. حياة. تتهدد. التي. ال�ستثنائية. الطوارئ. حالت. في. .- 1

والمعلن.قيامها.ر�سمياً،.يجوز.للدول.الأطراف.في.هذا.العهد.

تدابير. الو�سع،. يتطلبها. التي. الحدود. اأ�سيق. في. تتخذ،. اأن.

العهد،. هذا. بمقت�سى. عليها. المترتبة. باللتزامات. تتقيد. ل.

�سريطة.عدم.منافاة.هذه.التدابير.لاللتزامات.الأخرى.المترتبة.

تمييز. على. انطوائها. وعدم. الدولي. القانون. بمقت�سى. عليها.

يكون.مبرره.الوحيد.هو.العرق.اأو.اللون.اأو.الجن�ض.اأو.اللغة.

اأو.الدين.اأو.الأ�سل.الجتماعي.

و8. و7. .6 المواد. لأحكام. مخالفة. اأي. الن�ض. هذا. يجيز. ل. .- 2

)الفقرتين.1.و2(.و11.و15.و16.و18.

عدم. حق. ا�ستخدمت. العهد. هذا. في. طرف. دولة. اأية. على. .- 3
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طريق. عن. فوراً،. الأخرى. الأطراف. الدول. تُعلم. اأن. التقيد.

بها. تتقيد. لم. التي. بالأحكام. المتحدة،. لالأمم. العام. الأمين.

وبالأ�سباب.التي.دفعتها.اإلى.ذلك..وعليها،.في.التاريخ.الذي.

تنهى.فيه.عدم.التقيد،.اأن.تعلمها.بذلك.مرة.اأخرى.وبالطريق.

ذاته.

والتحلل. والحريات. الحقوق. تقييد. يعني.عدم. الذي. الأمر.

حالت. في. اإل. ال�ساأن. هذا. في. الدولية. اللتزامات. من.

الطوارئ.ال�ستثنائية.والتي.تهدد.حياة.الأمة.ويكون.معلناً.عنها.

اأنه.ل.توجد.حالة. ب�سكل.ر�سمي.محلياً.ودولياً،.ومبلغ.علمنا.

طوارئ.في.مملكة.البحرين،.فلم.يعلن.عنها.من.الملك.ولم.

يبلغ.الأمين.العام.لالأمم.المتحدة.بذلك،.ومن.ثم.فال.يجوز.

التحلل.من.اللتزامات.الدولية.ول.من.اأحكام.الد�ستور.ول.

يجوز.لكائن.من.كان.تعطيل.العمل.باأي.حق.من.الحقوق.

جاء.اأمر.المنع.خالياً.من.اأي.قيد.زمني.ليطلق.الحق.لرجال.الأمن. د-.

لهم. �ساء. ما. الممار�سة. من. والحريات. الحقوق. هذه. بمنع. العام.

حقوق. اأن. تعني. قانونية،. غير. ف�سفا�سة. �سياغة. وهي. المنع،.

بما. الأمن. رجالت. قب�سة. في. اأ�سحت. البحرين. في. الإن�سان.

يملكونه.من.قوة.و�سلطة.

بالبيان.ال�سادر.من.وزارة.الداخلية.بعبارة.تعني.كل. اختتم.القرار. هـ-.

اأو.تجمع،. بمظاهرة. القيام. نف�سه. له. ت�سول. لمن. التهديد.والوعيد.

اأنها. اأو.تجمعات.على. اأية.م�سيرات. التعامل.مع. بالقول:.»و�سيتم.
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اأو. غير.مرخ�سة.و�ستتخذ.الإجراءات.القانونية.تجاه.الداعين.لها.

الم�ساركين.فيها.وكل.من.له.عالقة.بذلك.�سيحا�سب.و�سيتم.اتخاذ.

الإجراءات.القانونية.بحقه«.

وهو.ختام.يعني.اإرهاباً.للن�سطاء.باأنه.�ستتم.مالحقتهم.ما.لم.يتوقفوا.

عن.اأن�سطتهم.ال�سلمية.الداعية.اإلى.اإ�سالح.وتغيير.البني.الهيكلية.التي.

حقوق. عن. بالدفاع. يقوم. من. وترهب. البحرين،. في. الدولة. تحكم.

المواطنين.

�صيا�صيًا   31 من  الجن�صية  ب�صحب  الداخلية  وزير  قرار  ثانيًا 

�صيعيًا:

بعد.اأقل.من.اأ�سبوع.من.قرار.منع.المظاهرات،.فاجاأنا.وزير.داخلية.

البحرين.الفريق.الركن.ال�سيخ.را�سد.بن.عبد.اهلل.اآل.خليفة،.بقرار.ثان.من.

النوعية.ذاتها.وهو.قرار.اإ�سقاط.الجن�سية.عن.31.نا�سطاً.�سيا�سياً.�سيعياً،.

بع�سهم.في.الداخل.وبع�سهم.في.الخارج.وبع�سهم.لم.ي�سارك.اأ�ساًل.في.

المظاهرات.ال�سابقة.

البحرينية. الحكومة. ت�سعيد. اإطار. في. ياأتي. القرار. اأن.هذا. ول.�سك.

للمواجهة.بينها.وبين.المعا�سة.ال�سيا�سية.في.الداخل.والخارج،.وتحللها.

في.�سياق.هذا.الت�سعيد.من.الأعراف.والمواثيق.الدولية.كافة،.بل.ي�سل.

الأمر.اإلى.تحللها.من.اللتزام.بالقوانين.التي.�سرعتها.هي،.وهي.بذلك.

ال�سيا�سية. المعار�سة. مواجهة. في. الأمن. اأطلقت. اأنها. وبو�سوح. تعلن.
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والحركة.الحقوقية،.واأنه.ل.وجود.لأية.قوانين.اإل.قانون.البقاء.والهيمنة.

2.نواب.�سابقين. و�سمل.قرار.الحكومة.البحرينية.�سحب.جن�سيات.

في.البرلمان.ومحام،.و3.رجال.دين،.وقادة.تنظيمات.�سيا�سية.مرخ�سة.

وغير.مرخ�سة،.بع�سهم.من.اأ�سول.فار�سية.واآخرون.بحرينيو.الأ�سل.

1/ �لتنظيم �لدولي للحق في �لجن�سية:

تمتعه. من. فالبد. لالإن�سان. الأ�سا�سية. الحقوق. من. حق. الجن�سية.

وال�سيا�سية. المدنية. بالحقوق. تمتعه. وبالتالي. الدول،. اإحدى. بجن�سية.

على. والتاأكيد. العتراف. تم. فقد. ولهذا. والقت�سادية،. والجتماعية.

حق.كل.اإن�سان.بالتمتع.بجن�سية.دولة.ما،.وقد.ورد.ذلك.في.العديد.من.

جنيف. معاهدة. منها. الإن�سان،. حقوق. ومواثيق. واإعالنات. اتفاقيات.

العام.1930م،.والإعالن.العالمي.لحقوق.الإن�سان.في.المادة.)15(.منه.

ن�ض.على.اأنه:

لكل.فرد.حق.التمتع.بجن�سية.ما. .- 1

ل.يجوز.حرمان.�سخ�ض.من.جن�سيته.تع�سفاً.اأو.اإنكار.حقه. .- 2

في.تغييرها.

وفي.اإعالن.حقوق.الطفل.ال�سادر.عن.الأمم.المتحدة.العام.1959م،.

فقد.ن�ض.في.المبداأ.الثالث.على.حق.الطفل.في.التمتع.بجن�سية.معينة،.

وميثاق.جامعة.الدول.العربية.ذكر.في.المادة.التا�سعة.منه.على.»ل.يجوز.

ينكر.حقه. ب�سكل.تع�سفي،.ول. المواطن. الجن�سية.الأ�سلية.عن. اإ�سقاط.

في.اكت�ساب.جن�سية.اأخرى.بغير.�سند.قانوني«.
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لحقوق. العربي. الميثاق. من. .)24( المادة. في. ورد. ذاته. والن�ض.

.5427 رقم. العربية. الجامعة. مجل�ض. قرار. بموجب. ال�سادر. الإن�سان.

ال�سادر.في.15.�سبتمبر.1977م،.وقد.ن�ض.الإعالن.الأمريكي.لحقوق.

الموؤتمر. في. الأمريكية. الدول. منظمة. عن. ال�سادر. الإن�سان. وواجبات.

التا�سع.للدول.الأمريكية.بالقرار.رقم.)30(.العام.1948.في.المادة.)19(.

القانون،. له. يكفلها. التى. الجن�سية. في. الحق. �سخ�ض. »لكل. على. منه.

والحق.في.تغييرها.-.اإذا.رغب.-.من.اأجل.الح�سول.على.جن�سية.اأي.

من. .)20( المادة. ن�ست. واأي�ساً. اإياها«،. منحه. في. ترغب. اأخرى. دولة.

الدول. منظمة. اإطار. في. ال�سادرة. الإن�سان. لحقوق. الأمريكية. التفاقية.

الأمريكية.ب�سان.خو�سيه.في.1969/11/2م.على.حق.الجن�سية.»1– 

جن�سية. في. الحق. �سخ�ض. لكل.�سخ�ض.الحق.في.جن�سية.ما..2– لكل.

الدولة.التي.ولد.على.اأر�سها.اإن.لم.يكن.له.الحق.في.اأي.جن�سية.اأخرى..

تع�سفية.من.جن�سيته.اأو.من.حقه. ب�سورة. اأحد. يحرم. اأن. يجوز. 3– ل.

في.تغييرها.

اأما.اتفاقية.الأمم.المتحدة.ب�ساأن.خف�ض.حالت.عديمي.الجن�سية.فقد.

اإذا.كان.ت�سريع.الدولة.المتعاقدة. اأنه:. ن�ست.المادة.ال�ساد�سة.منها.على.

ين�ض.على.اأن.فقدان.ال�سخ�ض.لجن�سيته.اأو.تجريده.منها.ي�ستتبع.فقدان.

م�سروطاً. الفقدان. هذا. يتوجب.جعل. الجن�سية،. هذه. اأولده. اأو. زوجه.

بحيازة.اأو.اكت�ساب.جن�سية.اأخرى.

كما ن�ست �لمادة �لثامنة من �لتفاقية ذ�تها في فقرتها �لأولى على 

�أنه:
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تمتنع.الدول.المتعاقدة.عن.تجريد.اأي.�سخ�ض.من.جن�سيته.اإذا.كان. اأ-.

من.�ساأن.هذا.التجريد.اأن.يجعله.عديم.الجن�سية.

التنظيم.الد�ستوري.للحق.في.الجن�سية: ب-.

تن�ض.المادة.17.من.الد�ستور.البحريني.على.اأنه:

اإ�سقاطها. يجوز. ول. القانون،. يحددها. البحرينية. الجن�سية. .- 1

والأحوال. العظمى،. الخيانة. حالة. في. اإل. بها. يتمتع. عمن.

الأخرى.التي.يحددها.القانون.

يحظر.اإبعاد.المواطن.عن.البحرين.اأو.منعه.من.العودة.اإليها. .- 2

لإ�سقاط. وحيدة. حالة. يحدد. نجده. الن�ض. هذا. خالل. من.

يمكن. ل. والتي. العظمى،. الخيانة. حالة. وهي. الجن�سية.

تقريرها.بقرار.من.وزير.اأو.حتى.من.ملك،.فهي.تحدد.وفق.

اأن.يكون.الحكم.نهائياً.وباتاً،.وتم. اأحكام.الق�ساء.وب�سرط.

ا�ستنفاد.طرق.الطعن.عليه.كافة.وفق.القوانين.ال�سارية.

على.اأنه.ومن.ناحية.اأخرى،.نجد.الد�ستور.قد.منح.الم�سّرع.

العادي.حقاً.في.اأن.يحدد.حالت.اأخرى.يمكن.من.خاللها.

اأو.بال�ستناد.عليها.اإ�سقاط.الجن�سية،.وهو.عوار.في.ال�سياغة.

الن�ض. هذا. بتعديل. تداركه. المملكة. على. الد�ستورية.

الد�ستوري.الذي.ي�سمح.للبرلمان.بالفتئات.على.الد�ستور.

والتو�سع.في.حالت.اإ�سقاط.الجن�سية.
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التنظيم.القانوني.للحق.في.الجن�سية: .- 3

ن�ض.قانون.الجن�سية.البحريني.ال�سادر.عام.1963.في.مادته.

الأولى.على.ما.يلي:

ا�صم القانون وتاريخ العمل به 

1963.ويعمل. البحرينية.لعام. القانون.قانون.الجن�سية. 1...ي�سمى.هذا.

به.ابتداء.من.اليوم.الثامن.والع�سرين.من.�سهر.ربيع.الثاني.1383.

الموافق.لليوم.ال�ساد�ض.ع�سر.من.�سهر.�سبتمبر.1963

تف�سير ��سطالحات

2..في.هذا.القانون.وما.لم.تقت�ض.القرينة.خالف.ذلك.يكون.للكلمات.

والعبارات.التالية.المعاني.المخ�س�سة.لكل.منها.فيما.يلي:-

»اأجنبي«.تعنى.كل.�سخ�ض.غير.بحريني.

»بحريني«.تعنى.كل.�سخ�ض.اكت�سب.الجن�سية.البحرينية.بمقت�سى.

اأحكام.هذا.القانون.

البحرينية. الجن�سية. منح. �سخ�ض. كل. تعنى. متجن�ض«. »�سخ�ض.

بمقت�سى.اأحكام.المادة.6.من.هذا.القانون.

»القا�سر«.تعنى.كل.�سخ�ض.لم.يتم.ال�سنة.الثامنة.ع�سرة.من.عمره.

بالتقويم.ا.لميالد.ى.

»كامل.الأهلية«.تعنى.غير.قا�سر.اأو.مختل.ال�سعور.
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�لجن�سية �لمكت�سبة بالقانون �سابقا

3..يعتبر.بحرينيا.كل.من.اكت�سب.الجن�سية.البحرينية.بموجب.الإعالن.

رقم.20/1356.الموؤرخ.في.الثامن.من.مايو.عام.1937.

 رابعا: يعتبر ال�صخ�س بحرينيًا: 

تلك. عند. بحرينياً. اأبوه. وكان. خارجها. اأو. البحرين. في. ولد. اإذا. اأ-.

الولدة..

اإذا.ولــد.فـــي.البحرين.اأو.خارجها.وكانت.اأمه.بحرينية.عند.ولدته،. ب-.

على.اأن.يكون.

مجهول.الأب.اأو.لم.تثبت.ن�سبته.لأبيه.قانوناً.

وتن�ض.المادة.العا�سرة.من.هذا.القانون.على.اأنه:

من. كل. من. البحرينية. الجـن�سية. اإ�سقاط. الحاكم. عظمة. باأمر. يجوز.

يتمتع.بها.في.الحالت.الآتية:

فيها. وبقي. الأجنبية. الدول. لإحدى. الع�سكرية. الخدمة. دخل. اإذا. اأ-.

بالرغم.من.الأمر.الذي.ي�سدر.له.من.حكومة.البحرين.بتركها.

اإذا.�ساعد.اأو.انخرط.في.خدمة.دولة.معادية. ب-.

اإذا.ت�سبب.في.الأ�سرار.باأمن.الدولة. ج-.

والمتاأمل.لن�سو�ض.هذا.القانون.بالمقارنة.بالقرار.الذي.�سدر.يجد.

ما.يلي:
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*.القرار.ا�ستند.اإلى.ن�ض.المادة.10.من.القانون.فقرة.)ج(.

ول. �سرطاً. تعتبر. ل. الحكومة. ومعار�سة. ال�سيا�سة. ممار�سة. اأّن. .*

�سبباً.لإ�سقاط.الجن�سية.عن.اأحد.البحرينيين.

*.اأّن.اإ�سقاط.الجن�سية.وفق.اأحكام.القانون.هو.من.�سلطات.الحاكم.

)ملك.البحرين(.ولي�ض.من.�سلطات.وزير.الداخلية.

*.اأّن.القرار.والقانون.معاً.مخالفين.لكل.اأحكام.المواثيق.الدولية.

ال�سابق.الإ�سارة.اإليها.في.البند.الأول.

تحليل.القرار.ومو�سعه.القانوني: .4-

البحرين،. في. ال�سيا�سية. الحالة. فهم. يجب. القرار. لتحليل.

فمنذ.اأحداث.اللوؤلوؤة.في.فبراير.ومار�ض.من.العام.الما�سي،.

من. وغيرها. المعار�سة. ال�سيعية. الوفاق. حركة. اأن. نجد.

ال�سيعة.وحركة.حقوق.الإن�سان.هم.قادة.هذه.المظاهرات.

الرغم.من. البحرين،.وعلى. الثورة.في. وهم.من.يحركون.

ومار�ض. فبراير. �سهري. اإبان. اتخذها. التي. الملك. قرارات.

2011.والتي.تمثل.معظمها.اإما.في.ترغيب.ال�سعب.واإر�سائه.

وتاأييد. البحرين. في. ال�سيا�سي. الحراك. عن. بعيداً. ليتلهى.

المطالبة. عن. لالبتعاد. الترهيب. في. اأو. الحاكمة،. ال�سلطة.

بالحرية.والديمقراطية..فقررات.الملك.كانت.كالتالي:

البحرين. ملك. اأ�سدر. 2011/2/11م:. الجمعة. .*

ال�سيخ.حمد.بن.عي�سى.اآل.خليفة.قراراً.يق�سي.ب�سرف.
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اأ�سرة. اأميركياً(.لكل. األف.دينار.بحريني.)2652.دولراً.

بحرينية.بمنا�سبة.الذكرى.العا�سرة.لميثاق.العمل.الوطني.

اإلى.جانب.منح.اأخرى،.والإعالن.عن.م�ساريع.خدماتية.

بمختلف.المناطق.

بن.عي�سى. الملك.حمد. اأمر. 2011/2/22م:. الثالثاء. .*

اآل.خليفة.بالإفراج.عن.مجموعة.من.ال�سجناء،.كما.اأمر.

والإفراج. المحكمة،. تنظرها. التي. الق�سايا. كل. بوقف.

عن.308.اأ�سخا�ض.

الجمعة.2011/2/25م:.اأقال.ملك.البحرين.حمد.بن. .*

عي�سى.اآل.خليفة.اأربعة.وزراء.بو�سفهم.»وزراء.تاأزيم«.

على.خلفية.الحتجاجات.الأخيرة.التي.ت�سهدها.البالد..

بن. اأحمد. الوزراء. مجل�ض. �سوؤون. وزير. هم. والوزراء.

الحمر،. في�سل. ال�سحة. ووزير. خليفة،. اآل. اهلل. عطية.

اآل.خليفة،.و�سوؤون. اإبراهيم.بن.خليفة. ووزير.الإ�سكان.

الكهرباء.والماء.فهمي.الجودر.

البحرين.حمد.بن. اأمر.ملك. 2011/2/26م:. ال�سبت. .*

عي�سى.اآل.خليفة.باإ�سقاط.%25.من.القرو�ض.الإ�سكانية.

البحرينية. الأنباء. وكالة. وذكرت. المواطنين.. على.

الر�سمية.اأن.قرار.الملك.جاء.خالل.تاأدية.خم�سة.وزراء.

جدد.اليمين.الد�ستورية.اأمامه.
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ال�سبت.2011/3/5م:.اأعلن.وزير.الداخلية.البحريني. .*

را�سد.بن.عبد.اهلل.اآل.خليفة.في.موؤتمر.�سحافي.عن.خطة.

احتياجات.مختلف. لتغطية. األف.�سخ�ض. لتوظيف.٢٠.

اأجهزة.وزارة.الداخلية،.في.محاولة.لمت�سا�ض.غ�سب.

بعدم. الحكومة. يتهمون. الذين. ال�سيعة. المحتجين.

توظيفهم.في.ال�سلك.الأمني.والع�سكري.

الثالثاء.2011/3/15م:.فر�ست.ال�سلطات.البحرينية. .*

حالة.الطوارئ.في.البالد.على.نحو.فوري.ولمدة.ثالثة.

اأن. البحريني. بالتلفزيون. تُلي. بيان. في. وجاء. اأ�سهر..

قوات. قائد. كلف. خليفة. اآل. عي�سى. بن. حمد. الملك.

الدفاع.باتخاذ.كل.التدابير.الالزمة.لحماية.�سالمة.البالد.

والمواطنين.

وبعد.رفع.حالة.الطوارئ.وت�سكيل.اللجنة.الوطنية.البحرينية.الم�ستقلة.

الحتجاجات. تهداأ. لم. اللوؤلوؤة،. دوار. اأحداث. في. الحقائق. لتق�سي.

والمظاهرات،.وا�ستمرت.المطالبات.كما.هي.

الأمر.الذي.يعني.اأن.ال�سلطة.ال�سيا�سية.الحاكمة.ارتاأت.اأن.عليها.اأن.

اآلياتها. عبر. الحتجاجات. هذه. لقمع. القمعي. الأمني. الم�سلك. ت�سلك.

�سد. وتوجيهه. البالد. في. الأمن. يد. اإطالق. وعبر. ال�ستثنائية. الت�سريعية.

قادة.ال�سيعة.وقادة.الحركة.الحقوقية.البحرينية.لواأد.الحتجاجات،.ومن.

هنا.نفهم:
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اعتقال.النا�سط.الحقوقي.عبد.الهادي.الخواجة.ومحاكمته.والحكم. اأ-.

عليه.بال�سجن.مدى.الحياة.

اعتقال.ابنته.الكبرى.زينب.الخواجة.لحتجاجها.على.�سجن.اأبيها. ب-.

اعتقال.النا�سط.الحقوقي.نبيل.رجب.و�سجنه.ثالث.�سنوات. ج-.

قرار.منع.المظاهرات. د-.

قرارا.اإ�سقاط.الجن�سية.عن.31.من.قادة.الحركة.ال�سيعية. هـ-.

المظاهرات. على. للق�ساء. الأمنية. الخطة. اإطار. في. هذا. وكل.

والحتجاجات.

خاتمة

�سيا�سي. هو. ما. بين. تترواح. البحرين. في. الن�سان. حقوق. اأزمة.

اإلي.الطبيعة.الخا�سة.جدا.المجتمع.البحريني. وحقوقي.وذلك.يرجع.

من.حيث.الجوانب.المتعلقة.بالبنية.الثقافية.التي.تعك�ض.هذا.الخالف.

حقوق. منظومه. علي. للتاأثير. بدوره. اأدي. والذي. والطائفي. الديني.

ي�سيتنتج. البحرنيية. لالأزمة. والمتابع. ون�سطائها. البحرين. في. الن�سان.

مالمحها.في.التي..

والقمع. بال�ستبداد. البحرين. في. الحاكم. النظام. يت�سم. اأول:.

والديكتاتورية.كما.هو.الحال.في.الدول.العربية.ب�سكل.عام.ودول.

معار�سيه. �سد. القمع. هذا. ويمار�ض. خا�ض. نحو. علي. الخليج.
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ناحية. من. الدينية. الهوية. في. والمخالفين. ناحية. من. ال�سيا�سين.

اأخري.ومن.ثم.ياأخذ.القمع.في.دولة.البحرين.بعًدا.ثنائيا.لال�ستبداد.

فهو.تارة.ب�سبب.الخالف.ال�سيا�سي.)نادرا(.ومعظم.الوقت.ب�سبب.

الذي. الديني. التميز. عن. ناتج. قمع. اأنه. بمعني. الديني. الخالف.

خلقته.ال�سلطة.ال�سيا�سية.في.البالد.ودفع.ذلك.المعار�سة.ال�سيا�سية.

بالبالد.للتخندق.وال�سطفاف.�سد.هذا.التمييز.الوا�سح.اإلي.حد.

في. ال�ستبداد. اأتخذ. حيث. مختلفة. اأفاق. اإلي. بالزمة. ودفع. كبير.

اأ�سا�سي. البحرين.خ�سو�سية.تنطلق.من.الختالف.الديني.ب�سكل.

ول.تنطلق.من.اأختالفات.�سيا�سية.اأو.اأقت�سادية.اأو.اأجتماعية.كما.هو.

الحال.في.باقي.بلدان.الربيع.العربي.ـ.م�سر،.ليبا،.تون�ض.

في. وموؤ�س�سيها. ونا�سطيها. الن�سان. حقوق. منظومة. تاأثرت. ثانيا:.

البحريني(. ال�ستبداد. )خ�سو�سية. الخ�سو�سية. بهذه. البحرين.

من.حيث.اأت�ساع.اللغة.الحقوقية.وت�سعبها.وتاأثرها.في.�سباق.ن�ساط.

المعار�سة.البحرنيية.القائم.علي.ركيزة.اأ�سا�سية.)الخالف.ال�سني.

وال�سيعي(.والذي.ولد.من.رحم.ال�سلطة.ال�سيا�سية.نتيجة.�سيا�سات.

زالت. ول. مار�سته. الذي. والتهمي�ض. وال�ستبعاد. والإق�ساء. التميز.

ن�سطاء. على. اأخذ. ثم. ومن. البالد. في. ال�سيا�سية. ال�سلطة. تمار�سها.

حقوق.الن�سان.في.البحرين.الت�سعيد.من.اللغة.ال�سيا�سية.والن�ساط.

ال�سيا�سي.على.ح�ساب.اللغة.الحقوقية.والن�ساط.الحقوقي.الذي.

تختلف.اآلياته.ودوافعه.عن.الن�ساط.ال�سيا�سي.مما.خلق.اأجواء.عدائية.

وب�سرا�سة.من.جانب.ال�سلطة.ال�سيا�سية.�سد.حركة.حقوق.الن�سان.
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.في.البحرين.)الجزء.الأعظم.منها(.واختلط.ال�سيا�سي.بالحقوقي..

وفي. البحرين. في. الحقوقية. الحركة. ن�ساط. على. القائمين. لدى.

تقديرنا.لن�ستطيع.توجيه.اللوم.اأو.النقد.لهذا.التوجه.وذلك.ب�سبب.

الطبيعة.الخا�سة.لالزمة.البحرينية.كما.اأ�سرنا.في.البداية.وعوًدا.على.

بدء.اذا.كان.التميز.والقمع.الذي.تمار�سه.ال�سلطة.ال�سيا�سية.وت�سدره.

للمجتمع.البحريني.هو.اأ�سا�ض.الأزمة.ال�سيا�سية.وجوهرها..فكيف.

هذا. مع. والتفاعل. التعاطي. هناك. الن�سان. حقوق. لن�سطاء. يمكن.

التميز.والقمع.في.�سياق.حقوقي.من�سبط.والق�سية.برمتها.�سيا�سية.

وممار�سات. البحريني. المجتمع. تركيب. حيث. من. بالمائة. مائة.

ال�سعب. لدى. جمعية. ثقافة. �سيادة. الى. بال�سافة. الحاكم. النظام.

البحريني.ت�سكل.الهوية.الدينية.محورا.ا�سا�سيا.له..

ثالثًا :.الداخل.والخارج.في.الزمة.البحرينية.:

يخ�سعون. وغيرها. العربي. الربيع. الدول. جميع. ان. ل�سك.

القليمية. ابعادها. في. ال�سيا�سية. اللعبة. اإطار. داخل. عديدة. لطراف.

الدولة. وهي. .) المثال. �سبيل. م�سر)على. ذلك. في. بما. والدولية.

وال�سعودية. وا�سرائيل. المريكية. المتحدة. الوليات. ت�سكل. الكبر.

في. ال�سيا�سين. الالعبين. اأهم. المال. وراأ�ض. الم�سلحة. والقوات.

من. البحرين. تعد. المنطق. وبذات. الم�سرية. الدولة. م�سير. تحديد.

العربي. الخليج. لدول. الهامة. المداخل. احد. ال�ستراتيجية. الناحية.

.ومايحدث.بالبحرين.بالقطع.له.تاأثير.كبير.على.دول.الخليج.المحيطة..

ومن.هنا.تخ�سع.العملية.ال�سيا�سية.في.البحرين.الى.لعبين.كثر،.الغرب.
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والوليات.المتحدة.المريكية.وال�سعودية.وايران.ولعبين.اخرين.وفي.

�سياق.التوازنات.ال�سيا�سية.المرتبطة.بالم�سالح.الدولية.والقليمية.القائمة.

على.تنوع.اطراف.اللعبة.ال�سيا�سية.في.الداخل.البحريني.تمد.من.امد.

المت�سابكة. القليمية. ال�سراعات. نفق. في. وتدخلها. البحرينية. الأزمة.

المملكة. تتدخل.دولة.اخرى.مثل. اأن. المفهوم. وبالتالي.ي�سبح.من.غير.

العربية.ال�سعودية.بجي�سها.لقمع.الحتجاجات.في.البحرين.دون.مبرر.

�سيا�سي.اأو.قانوني.اأو.اقت�سادي.اإل.اذا.كان.هذا.التدخل.يعك�ض.ا�سكالية.

داخل. الديني. الختالف. عن. الناتج. الخارجي. القليمي. ال�سراع.

المجتمع.البحريني.وال�سوؤال.هنا.هل.يمكن.اأن.تكون.الحركة.الحقوقية.

البحرينية.بعيدة.اأو.بمناأى.عن.هذا.التعقيد.فى.الأزمة.البحرينية.ن�سك.فى.

هذا.بقدر.كبير.وبذات.الوقت.ل.ن�ستطيع.اأن.نقحم.الحركة.الحقوقية.فى.

البحرين.فى.عمق.مناورات.اللعبه.ال�سيا�سية.لأكثر.من.ذلك.ول.ينبغى.

اإل.اأن.نوؤكد.اأن.التعقيده.ال�سيا�سية.فى.البحرين.قد.اأثرت.على.لغه.وروؤيه.

واإ�ستراتجيه.الحركة.الحقوقية.فى.البحرين.وهى.حركة.مخل�سه.وواعيه.

ال�سعب. اأجل. من. هائله. ت�سحيات. قدمت. التى. الحركات. اأكثر. ومن.

البحرينى.ونكن.لها.كل.التقدير.لكننا.نقدر.ما.تعانيه.تلك.الحركه.وهى.

والتام. الكامل. بالإنحياز. تح�سد.عليه.من.حيث.مطالبتها. فى.موقف.ل.

والمطلق.لق�سايا.ال�سعب.البحرينى.ومعاناته.التى.تتلخ�ض.بدورها.فى.

اإنفاذ.العدل.والم�ساواه.وتطبيق.مبداأ.المواطنه.و�سياده.القانون.والتوزيع.

العادل.للدخل.وكذلك.المنا�سب.والم�سئوليات.على.اأ�س�ض.من.الهويه.

من. حال. باأى. يمكن. ول. الدينية. الهويه. اأ�سا�ض. على. ولي�ض. ال�سيا�سية.

الأحوال.اأن.تعمل.الحركة.الحقوقية.البحرينية.خارج.هذا.ال�سياق.حتى.
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الحقوقيه. واللغه. الإن�سان. لحقوق. الدوليه. ال�سرعه. اإلى. اأحتكمت. واأن.

اذا.فعلت.هذا. اأنها. المحترف.نقول. العمل.الحقوقى. المجردة.واآليات.

ف�سوف.تعزل.نف�سها.عن.قلب.ونب�ض.المجتمع.البحرينى.وعن.جماهير.

البحرين.وعن.دوله.البحرين.لتغرد.ن�سازا.عن.ال�سيمفونية.التى.يعزف.

و�سينطبق. ومعار�سه. وحكومة. �سعبا. باأكمله. البحرينى. المجتمع. عليها.

عليها.المقوله.ال�سهيرة.».اأن.حركة.الحقوق.الإن�سان.فى.البحرين.هى.

طحن.بال.طحين«..





 حالة حقوق الإن�سان في البحرين

وم�سكلة ازدواجية المعايير في ال�سيا�سة الدولية

�لبروفي�سور �ألك�سندر كازنيت�سوف

�أ�ستاذ في جامعة �لتجارة و�لقت�ساد في رو�سيا

خبير في �سوؤون �ل�سرق �لأو�سط
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الماأ�ساوية. العالم.وباهتمام.الأحداث. الما�سي.لحظ.كل. في.العام.

هناك. كانت. فبرايرحيث. �سباط/. في17. بداأت. التي. البحرين. في.

الوقفة.في. الديمقراطية..ولكن.هذه. اإر�ساء. اأجل. �سلمية.من. تظاهرات.

هذا.البلد.ال�سغير.من.اأجل.حقوقهم.انتهت.في.منت�سف.اآذار/.مار�ض.

من.العام.الما�سي.بف�سل.القمع.القوي.للمقاومة.ال�سلمية.وغزو.البالد.

من.قبل.القوات.ال�سعودية..ونتيجة.اإطالق.مظاهرة.18.�سباط/.فبراير.

اغتيل.5.اأ�سخا�ض.على.يد.ال�سرطة.وجرح.ما.يقرب.من.2000..وقامت.

على. وقب�ض. اعتقل. نيام.. وهم. النا�ض. من. الكثير. بذبح. النظام. قوات.

الكثير.من.النا�ض،.بينهم.نائبان.في.البرلمان.البحريني:.مطر.اإبراهيم.مطر.

المعتقلين. المتظاهرين. من. العديد. تعذيب. اإلى. اإ�سافة. فيروز.. وجواد.

والنا�سطين.في.مجال.حقوق.الإن�سان.من.قبل.ال�سرطة.البحرينية.

البحرينيين. الأطباء. من. العديد. اعتقال. تم. ذلك،. على. وعالوة.

الذين. للنا�ض. الطبية. م�ساعداتهم. ب�سبب. الطبي. المجال. في. والعاملين.

عانوا.من.اإجراءات.ال�سرطة..كما.حوكم.ما.ل.يقل.عن.24.طبيباً.و23.

ممر�ساً.وممر�سة.في.المحاكم.الع�سكرية..هوؤلء.الأطباء.والممر�سات.

ال�سرطة. ت�سرفتبها. التي. الكيفية. على. دلياًل. لديهم. لأن. مخربون.جداً؛.

والجي�ض.مع.المتظاهرين.

اأي�ساًحوكموا. الآخرين. المعار�سة. اأع�ساء. من. وع�سرون. واحد. .

ع�سكري. من. تتكون. التي. الع�سكرية. )النيابة. الخا�سة. المحاكم. اأمام.

م�سيمع،. ح�سن. ال�سيعي. المعار�ض. ذلك. في. بما. مدنيين(،. وقا�سيين.
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لحركة. ال�سني. الزعيم. �سريف،. المعار�سة،واإبراهيم. حق. حركة. زعيم.

اإلى.نظام.ملكي.د�ستوري..هذا.المثال.يدل. وعد.العلمانية.التي.دعت.

تعبيراً.عن. لم.تكن. البحريني. لل�سعب. ال�سلمية. اأن.الحتجاجات. على.

ا�ستباكات.طائفية.بلتعبيرمن.اأجل.الديمقراطية..على.الرغم.من.حقيقة.

اأن.المجتمع.في.البحرين.ي�ستمل.على.%65.من.ال�سيعة.في.هذه.البالد،.

اإل.اأن.ال�سيعة.غير.ممثلين.في.حكومة.هذا.البلد.فمن.بين.40.نائباً.في.

مجل�ض.النواب.البحريني.هناك.فقط.18.�سيعياً..و�سيعة.البحرين.غير.

توزيع. واأي�ساً. البلد.. المخابرات.في.هذا. واأجهزة. الجي�ض. ممثلين.في.

من�سفة.. وغير. عادلة. غير. البحرين. في. العامة. والثروة. البالد. دخل.

يح�سلون. العام. القت�ساد. في. الجزية. يدفون. الذين. ال�سيعة. فال�سكان.

على.دخالأقل.من.الدوائر.ال�سنية.المرتبطة.بال�ساللة.الحاكمة.لآل.خليفة..

كما.يمكننا.الإ�سارة.اإلى.تدمير.الم�ساجد.ال�سيعية.كا�سطهاد.ديني.وقمع.

ممار�سة.العتقاد.الديني.في.هذا.البلد..فقد.تم.تدمير.ما.ل.يقل.عن.27.

م�سجداً.وع�سرات.المباني.الدينية.-.بما.في.ذلك.م�سجد.اأمير.محمد-.

400عام..واّدعى.وزير.العدل.ورئي�ض.ال�سوؤون.الإ�سالمية.ال�سيخ.خالد.

هذهمباٍنغير. م�ساجد،. لي�ست. »هذه. اأن. خليفة. اآل. عبداهلل. بن. علي. بن.

قانونية«.

من.المهم.اأن.نوؤكد.على.الطابع.ال�سلمي.لالحتجاجات.في.البحرين..

فقط. طالبوا. اإ�سالمية.. جمهورية. بقيام. المعار�سة. اأحزاب. تطالب. لم.

بمزيد.من.الديمقراطية.في.ملكية.د�ستورية.والحوار.مع.اآل.خليفة..كان.

البحرينيون.يقاتلون.من.اأجل.د�ستور.جديد.واحترام.حقوق.الإن�سان،.
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»المجتمع. ي�سمى. ما. فاإن. ذلك. ومع. النظام.. تغيير. اأو. ثورة. ولي�ض.

العالمي«.ل.يعير.اهتماماً.كبيراً.للعنف.الحا�سل.في.البحرين..واأعرب.

البحرينية.. الحكومة. قمع. اإزاء. فقط. القلق. عن. اأميركيون. م�سوؤولون.

العميق«،.وفقاً. الخارجية.هيالري.كلينتون.عن.»قلقها. واأعربت.وزيرة.

اإن. البنتاغون. وقال. النف�ض«.. �سبط. على. و«حثت. الخارجية،. لوزارة.

البحرين.كان.»�سريكاً.هاماً«،.وفيما.بعد.دعا.وزير.الدفاع.روبرت.غيت�ض.

ولي.عهد.البحرين.�سلمان.للتاأكد.من.اأن.كل.�سيء.كان.على.ما.يرام.مع.

الأ�سطول.الأمريكي.الخام�ض.

الرئي�ض. باأن. اإلى.العتراف. تايمز.ا�سطرت. نيويورك. حتى.�سحيفة.

البحرين. ب�سكل.علني.وبحدة.حكام. »انتقد. اأوباما.قد. باراك. الأمريكي.

وهو.الذي.كان.قد.�سعد.موقفه.في.نهاية.المطاف.�سد.الرئي�ض.الم�سري.

اإيران«.. في. الماللي. اإلى. متكرر. ب�سكل. ي�سير. اأنه. اأو. .- مبارك. ح�سني.

به.الآخر.المعتاد،.فهو. ولكن.ل.ي�ستطيع،.فملك.البحرين.هو.الم�ستبه.

و«الحليف. الأو�سط«،. ال�سرق. في. الأمريكي. الأمني... »عمودالهيكل.

الوثيق.لوا�سنطن«..منذ.عام.اأ�ساد.م�ساعد.الخارجية.الأمريكية.ل�سوؤون.

ال�سرق.الأدنى.جيفري.فيلتمان.وعلى.نطاق.وا�سع.خطوات.الملك.حمد.

ال�سيا�سيين،. ال�سجناء. عن. »الإفراج. مثل. .- التوترات«. فتيل. »نزع. لـ.

اإن. فيلتمان. وقال. الأمن«،. قوات. وان�سحاب. جزئي. وزاري. وتعديل.

وا�سنطن.اأكدت.على.»حوار.وطني«؛.لحلول.»ت�سنع.في.البحرين.»،.

ول«تتدخل.في.العملية«.اأية.دول.اأجنبية.

هذا.النهج.الأمريكي.يدل.على.تناق�ض.حاد.مع.ردود.الفعل.لالأحداث.
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في.ليبيا.و�سوريا..ففي.ليبيا.بداأ.الأميركيون.وحلفاوؤهم.في.حلف.�سمال.

الأطل�سي.وبريطانيا.وفرن�سا،.دون.براهين.وا�سحة.لمجازر.المظاهرات.

على.يد.حكومة.الزعيم.الليبي.معمر.القذافي،.في.اآذار/.مار�ض.بق�سف.

المدن.الليبية.العام.2011..بداأ.التدخل.الإن�ساني.لحلف.الناتو.باإن�ساء.

لالإطاحة. للمعار�سة. بم�ساعدة.ع�سكرية. وانتهت. الجوي. الحظر. منطقة.

باراك. المتحدة. الوليات. بالرئي�ض. ت�سغل. �سوريا. اأن. كما. بالقذافي..

وال�سماح. بـ«التنحي. الأ�سد. ب�سار. ال�سوري. الرئي�ض. طلب. الذي. اأوباما.

م�ساعدات. تعطي. الأميركية. القيادة. ديمقراطي«.. انتقال. ببدء. فوراً.

هذا. في. الأهلية. الحرب. في. الم�ساركة. الم�سلحة. للمعار�سة. مفتوحة.

البلد..لكن.في.البحرين،.الأميركيون.ل.يحاولون.روؤية.انتهاك.حقوق.

الإن�سان.وقمع.الديمقراطية..هذا.هو.مثال.وا�سح.على.النفاق.والمعايير.

المزدوجة..حتى.في.العقل.الأمريكي.�سعب.البحرين.الذي.ينا�سل.من.

اأجل.حقوقه.هو.من.المرتبة.الثانية.مقارنة.مع.المعار�سة.في.دول.عربية.

اأخرى.

على. الأمريكي. الع�سكري. الوجود. في. يكمن. ال�سلوك. هذا. �سبب.

حيث. البلد.. هذا. مع. الأمريكية. الع�سكرية. وال�سراكة. البحرين. اأر�ض.

في. تر�سو. الخام�سة. لالأ�سطول. الرئي�سية. الأمريكية. البحرية. القاعدة. اإن.

مهم. عامل. اأنها. على. البحرين. اإلى. ينظرون. والأميركيون. البحرين،.

البحرين. ي�سبح. اأن. من. يخ�سون. الأميركيون. اإيران.. احتواء. في. جداً.

لذا؛. الإ�سالمية،. اإيران. لجمهورية. ا�ستراتيجياً. �سريكاً. الديمقراطي.

حقوق. انتهاكات. من. بالرغم. ال�ستبداد. على. الحفاظ. يحاولون. فهم.
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التي. الأمريكية. لالإمبراطورية. كال�سيكية. حالة. هي. البحرين. الإن�سان..

يمكن. لذلك. البغي�سة.. الدكتاتورية. الإقطاعية/. الملكية. مع. تتواطوؤ.

وتجاهل. الإن�سان. حقوق. انتهاك. عن. العين. اإغالق. الأميركية. للقيادة.

العك�ض.من. تون�ض.وم�سر.-.وعلى. تماماً.مثل. الديمقراطية.. المطالب.

من. كانت. البحرين. في. للديمقراطية. الموؤيدة. الحركة. .- و�سوريا. ليبيا.

ال�سكان.الأ�سليين،.وم�سروعة.وغير.عنيفة.وغير.ملوثة.بالت�سلل.الغربي.

اأو.دول.مجل�ض.التعاون.الخليجي..لذا؛.فقد.اأ�سبحت.اأ�سباب.الجغرافيا.

ال�سيا�سية.اأقوى.من.المبادئ.الديمقراطية.

البلد. هذا. جداً.. متطور. الإن�سان. لحقوق. المتحدة. الوليات. نهج.

غير. اأنظمتها. التي. البلدان. في. الإن�سان. حقوق. انتهاكات. على. يوؤكد.

وانتهاكات. الدماء. اإراقة. عن. وتتغا�سى. وا�سنطن. �سيا�سة. مع. �سديقة.

حقوق.الإن�سان.الحا�سلة.في.البلدان.الحليفة..ونحن.في.رو�سيا.نتذكر.

الإن�سان. انتهاكات.حقوق. من. ا�ستفادت. الأمريكية. الحكومة. اأن. جيداً.

من. واحد. ال�سوفياتي.. التحاد. لتدمير. ال�سابق. ال�سوفياتي. التحاد. في.

المعار�سين.البارزين.الموالين.للوليات.المتحدة.فاليريا.نافدفور�سكايا.

اأعلن.في.العام.1994.اأن.انتهاكات.حقوق.الإن�سان.تقدم.خدمة.جيدة.

لأعداء.التحاد.ال�سوفيتي.لتدمير.بلدنا،.ولكن.الآن.ل.يعيرون.اهتماماً.

لنتهاك.حقوق.الإن�سان.في.رو�سيا.الحديثة.

في. كثيرون. لالأ�سف. الإ�سابات.. لت�سحيح. نقف. رو�سيا. في. نحن.

اأنه. على. الرو�سي. الموقف. يعاملون. الأو�سط. ال�سرق. وفي. الغرب.

لديها. رو�سيا. خاطئ.. تف�سير. هذا. لل�سنة.. ومعاٍد. لل�سيعة. مواٍل. ح�سراً.
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اأ�سدقاء.و�سركاء.من.ال�سيعة.وال�سنة.على.حد.�سواء..نقف.لتهدئةواإقامة.

بين. ال�سراع. تقاوم. رو�سيا. الطوائف.. بين. للتوترات. المفاو�سات.

يتدخل. لم. الرو�سي. التحاد. المنطقة.. في. ال�سالم. وتف�سل. الطوائف.

في.التوترات.الطائفية.في.ال�سرق.الأو�سط..بلدنا.يحاول.الحفاظ.على.

عالقات.جيدة.مع.جميع.دول.المنطقة..نحن.نحّيي.الحوار.الطائفي.بين.

العالم.م�سلم..واأنه.من.ال�سروري.التاأكيد.على.اأن.رو�سيا.تعي�ض.وتتعاون.

ب�سالم.مع.الم�سلمين.من.ال�سنة.وال�سيعة..ومع.ذلك.فاإن.كثيراً.من.النا�ض.

في.رو�سيا.يرون.و�سع.حقوق.الإن�سان.في.البحرين.على.اأنه.غير.كاف..

نقف.من.اأجل.تحرير.المعتقلين،.لوقف.ال�سطهاد.الديني.في.البحرين.

واإجراء.انتخابات.ديمقراطية.حقيقية.في.برلمان.حقيقي.الذي.يمكن.من.

خالله.التعبير.عن.اآراء.وتطلعات.الغالبية.العظمى.من.البحرينيين.



الثورة البحرينية في القانونين الد�ستوري والدولي

�لدكتورة �لأ�ستاذة �أحالم بي�سون

�أ�ستاذة في �لقانون �لدولي،

�لأمينة �لعامة لـ »هيئة تفعيل �لمجتمع �لمدني«
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مقدمة

من. يقرب. ما. منذ. وا�ستمرارها. البحرين. في. ال�سلمية. الثورة. قيام.

طراأ. وما. وفعلية،. قانونية. انتهاكات. من. رافقها. وما. �سبقها. وما. �سنتين،.

اأجنبي،.تثير.الكثير.من.الت�ساوؤلت.بع�سها.يدخل.في. عليها.من.تدخل.

اإلى. القانون.الد�ستوري.وبع�سها.يتعلق.بالقانون.الدولي..يقودنا.ذلك.

الأول،. عنوانين:. خالل. من. عليها. والإجابة. الت�ساوؤولت. تلك. طرح.

يتناول.الثورة.واأ�سبابها.القانونية.النظرية.والتطبيقية؛.والثاني.يتناول.ما.

ترتب.عليها.من.اآثار.قانونية.وم�سوؤوليات.

اأوًل: الثورة البحرينية اأ�صبابها القانونية النظرية والتطبيقية

بد.من.التفاق. البحرين،.ل. الثورة.في. بمعالجة.مو�سع. البدء. قبل.

اأن. نعتبر. يجعلنا. لها. مفهومنا. اأن. والتاأكيد.على. لل�سيادة،. تعريف. على.

كل. واأن. ال�سلطات،. كل. م�سدر. وهو. ال�سيادة،. �ساحب. هو. ال�سعب.

والقانون. الد�ستورية،. القوانين. في. المكر�ض. المبداأ. انحراف.عن.هذا.

الدولي.يجعلنا.اإزاء.نظام.ا�ستبدادي..

بناء.عليه،.ما.هو.النظام.القائم.في.البحرين.وما.هو.النظام.المطلوب.

على.ال�سعيد.النظري.)1(.وعلى.�سعيد.التطبيق.)2(.

1 - �لنظام �لقائم و�لنظام �لمطلوب على �ل�سعيد �لنظري:

على. تطلعنا. البحرين. في. القائم. الو�سع. ا�ستعرا�ض. اإلى. العودة.
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م�سيخة.قائمة.على.نظام.قبلي..خ�سع.البلد.كغيره.من.البلدان.لموجات.

من.الم�ستعمرين.كان.اآخرها.البريطانيون..وقد.ح�سلت.الجزيرة.على.

1973..تم.تعديله. لها.عام. اأول.د�ستور. 1971،.وو�سع. ا�ستقاللها.عام.

اإلى.ال�سيخ.حمد.بن.عي�سى.اآل. 2002..تخلل.ذلك.انتقال.الحكم. عام.

�سعارات. ورفع. مملكة،. اإلى. البحرين. الذي.حّول. .،1999 عام. خليفة.

الذي. الوطني. العمل. ميثاق. للت�سويت. بع�سها،.وطرح. اأنجز. تغييرية،.

ال�ستفتاء. اإلى. البحرينين. دفع. مما. ال�سيا�سي،. لالإ�سالح. خطة. حمل.

ل�سالحه.عام.2001.بن�سبة.كبيرة.بلغت.98%.

الجدير.بالذكر.اأن.البحرين.تقع.فعلياً.تحت.�سيطرة.ال�سيخ.خليفة.بن.

�سـلمان،.عم.الملك،.الذي.يتوّلى.رئا�سة.الوزراء.منذ.اأربعين.عاماً،.اأي.

وحتى. .1971 عام. بريطانيا. عن. ا�ستقاللها. على. البحرين. ح�سول. منذ.

يومنا.هذا.

تعهد.ال�سيخ.حمد.بن.عي�سى.اآل.خليفة.باأن.يلتزم.بالقيام.ياإ�سالحات.

د�ستورية.وفعلية.كتخفيف.القيود.المفرو�سة.على.حرية.التعبير.والتنظيم،.

واإلغاء.قرارات.منع.ال�سـفر.المفرو�سة.على.المعار�سين،.واإلغاء.قانون.

اأمن.الدولة.وتفرعاته،.واإعطاء.المراأة.حقوقها.كاملة.كمواطنة.

لعام. الوطني. بالميثاق. يلتزم. اأن. وبدل. البحرين،. حاكم. اأن. غير.

2001،.اأعلن.نف�سـه.ملكاً،.عام.2002،.واأعلن.البحرين.»مملكة.حديثة.

وديمقراطية.ود�ستورية«..واأ�سدر.في.اليوم.نف�سه.باإردة.منفردة،.د�سـتوراً.

جديداً.معلناً.بذلك.نهاية.الفترة.النتقالية.
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تبين.اأن.الد�ستور.الجديد.)فبراير.2002(.قد.و�سع.قيوداً.عدة.على.

ال�سـلطة. موازاة. في. دور.جدي. باأي. القيام. قدرته.على. البرلمان.وعلى.

التنفيذي.

ينق�سـم.البرلمان.ح�سب.الد�سـتور.الجديد.اإلى.ق�سـمين.لهما.مهمات.

متقاربة.– مجل�ض.النواب.ينتخبه.المواطنون،.ومجل�ض.ال�سـورى.يعينه.

يعّدوا. واأن. بالرغبات. يتقدموا. اأن. للنواب. الد�سـتور. ويتيح. الملك..

الحكومة. اأيدي. في. يح�سر. ولكنه. القوانين،. وم�سـودات. اقتراحات.

اأمان. الت�سويت..وك�سمام. القوانين.على. م�سـاريع. وحدها.حق.طرح.

خالف. اأي. في. المبرم. الف�سل. ب�سلطة. منفرداً،. الملك. يحتفظ. اإ�سافي.

ت�سـريعي..

يمنع.اأحد.المرا�سـيم.الملكية.البرلمان.من.مناق�سـة.اأي.اأمر.اأو.اإجراء.

قامت.به.ال�سـلطة.التنفيذية.في.اأي.وقت.�سـابق.ليوم.14.دي�سـمبر.2002،.

اأي.تاريخ.انعقاد.الجل�سـة.الفتتاحية.للبرلمان.

والممثل. الدولة،. »راأ�ض. هو. الملك. الجديد،. الد�سـتور. ح�سـب.

للدين. الأمين. الحامي. وهو. تم�ض،. ل. م�سونة. وذاته. لها،. الأ�سـمى.

والوطن.ورمز.الوحدة.الوطنية«..وجاللته.هو.وحده.المخت�ض.بتعيين.

والق�ساة. والمحافظين. ال�سفراء. عن. ناهيك. والوزراء،. الوزراء. رئي�ض.

واأع�ساء.مجل�ض.ال�سـورى.واأع�ساء.المحكمة.الد�ستورية.وقادة.القوات.

الم�ســلحة،.والأمن.والحر�ض.الوطني،.وهو.وحده.من.يخت�ض.باإعفاء.

وتعديلها،. القوانين. اقتراح. حق. ولجاللته. منا�سبهم.. من. هوؤلء. كل.

دون. الأخرى. الدول. مع. المعاهدات. اإبرام. حق. اأي�ساً. له. ذلك،. وفوق.
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الحاجة.اإلى.موافقة.البرلمان،.بالإ�سافة.اإلى.كونه.�ساحب.القول.الف�سل.

في.اأي.خالف.ت�سـريعي.اأو.بين.ال�سـلطات.الأخرى..

اإن.ات�سـاع.ال�سـلطات.التي.منحها.الملك.لنف�سه.في.الد�ستور.الجديد.

اأعلن. الذي. ذاته. الد�ستور. ن�ض. مع. يتناق�ض. مما. مطلقاً،. تجعله.حاكماً.

البحرين.»مملكة.حديثة،.د�ستورية،.ديموقراطية«.

انتخابات. اأول. .،2002 عام. اأي. الجديد،. الد�ستور. ظل. في. جرت.

اأربعة. دعوة. �سـاهمت. وقد. ..1973 العام. منذ. البالد. في. برلمانية.

ن�سـبة. ت�سبح. اأن. في. المقاطعة. اإلى. معار�سة. �سـيا�سـية. مجموعات.

اإذا.ما.قورنت.بن�سـبة.الم�سـاركة.التي. الم�سـاركة.)%53.4(.باهتة.جداً.

فاقت.بلغت.%98.في.ال�سـتفتاء.على.ميثاق.العمل.الوطني.قبل.ثمانية.

ع�سر.�ســهراً.

اإن.اأهم.مخالفات.الملك.تقع.على.الم�ستوى.الد�ستوري.النظري،.

التي. ال�سالحيات. و�سعت.من. التي. الد�ستورية. الن�سو�ض. في. وتكمن.

للقاعدة. بذلك. مناق�ساً. .،2002 عام. د�ستور. في. لنف�سه،. الملك. منحها.

حديثة. »مملكة. البحرين. تعلن. التي. ذاته. الد�ستور. في. الواردة. العامة.

د�ستورية.ديموقراطية«.

رغم.ذلك.تبقى.العبرة.في.التطبيق،.فماذا.عن.هذه.الم�ساألة؟

2 - على �ل�سعيد �لعملي �أعطت �لإجر�ء�ت �لتي قام بها �لملك نتائج 

�سلبية:
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تاريخية. مبادرات. بعدة. النتقالية،. الفترة. خالل. حمد. ال�سيخ. قام.

اإلى. ال�سـيا�سيين. المبعدين. عودة. اإلى. اأدى. مما. عفو. قرارات. واأ�سدر.

البالد،.وتم.اإخالء.ال�سـجون.من.المعتقلين.ال�سـيا�سيين..غير.اأنه.وبدل.

اأن.يلتزم.ببنود.الميثاق.الوطني.لعام.2001،.اأقدم.على.انتهاكه.عملياً.

وذلك.باتخاذ.الإجراءات.التالية:

�سباط. خا�سة. الدولة،. موظفي. عن. العام. العفو. مر�سوم. اإ�سدار. .-  1

جهاز.الأمن،.من.المتهمين.بجرائم.وبانتهاكات.لحقوق.الإن�سـان.

حرم.اآلف.المعتقلين.ال�سـيا�سـيين،.ومئات.المبعدين.ال�سـيا�سـيين،.

و�سحايا.التعذيب.من.حق.مالحقة.المت�سببين.في.انتهاك.حقوقهم.

اأمام.المحاكم،.كما.حرمهم.من.حق.الح�سول.على.التعوي�سات.

المذكور. العفو. مر�سـوم. اأدى. لهم.. الم�ستحقة. والمعنوية. المادية.

اإلى.الق�ساء.على.اأي.اأمل.في.م�سالحة.وطنية.يكون.اأ�سا�سها.عدم.

اإفالت.منتهكي.حقوق.المواطنين.ومرتكبي.الجرائم.من.العقاب.

تم. بموجبه. والذي. ال�سـيا�سي«. .- الجماعي. »التجني�ض. م�سـاألة. .-  2

منح.الجن�سية.البحرينية.لالآلف.ممن.تم.اجتذابهم.في.ال�سنوات.

الوطني،. الم�سلحة.والأمن.والحر�ض. القوات. للعمل.في. الأخيرة.

اأن. موؤكدة. موؤ�سـرات. وثمة. وبنغالدي�ض.... وباك�ستان. الهند. من.

ال�سـعودية. مواطني. من. للمئات. اأي�ساً. منحت. البحرينية. الجن�سية.

حتى.من.بين.من.لم.تطاأ.اأقدامهم.اأر�ض.البحرين.

3 -.م�سـاألة.الف�سـاد.المتف�سي.والم�سـتمر،.وهو.ف�سـاد.يراه.كثيرون.من.

�سفوف.المعار�سة.متمثاًل.في.عم.الملك.نف�سـه،.اأي.ال�سيخ.خليفة.
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بن.�ســلمان،.رجل.البالد.القوي..اإن.عدم.مالحقة.المف�سدين.اأكد.

واأزال. .،2002 د�ستور. يت�سمنها. التي. الد�ستورية. الأدوات. �ســوء.

اأي.م�سداقية.لمجل�ض.النواب.لدى.النا�ض.

4 -.التراجع.في.مجال.حقوق.الإن�سان:.اأقدمت.ال�سلطات.في.البحرين.

الإن�سـان.. حقوق. مجال. في. النا�سـطين. من. عدد. اعتقال. على.

وتوا�سلت.التهديدات.باإعالن.جميعات.حقوق.الإن�سان.واأن�سـطتها.

معار�سة. كانت.جمعيات. عامة. اجتماعات. منع. وتم. قانونية،. غير.

�سـيا�سية.تنوي.تنظيمها،.وتم.الت�سييق.على.حرية.التعبير.عن.الراأي.

ب�سكل.كبير.

-.الإ�سرار.على.اإبقاء.المتيازات.الوا�سـعة.التي.تتمتع.بها.عائلة.اآل.  5

للنقا�ض. تخ�سع. ل. امتيازات. وهي. البحرين،. في. الحاكمة. خليفة.

العلني.اأو.الم�سـاءلة،.ول.ينظمها.ل.الد�سـتور.ول.القوانين.المرعية.

�لقانوني:  �ل�سعيد  على  وم�سوؤوليات  �آثار  تقدم  ما  على  يترتب 

�لد�ستوري و�لدولي. فما هي هذ� �لآثار و�لم�سوؤوليات؟

ثانيًا: الآثار القانونية والم�صوؤوليات المترتبة عن الثورة في 

البحرين

اأدت.التجاوزات.القانونية.والت�سرفات.المخالفة.للقانون.اإلى.لجوء.
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ال�سعب.البحريني.باأكثريته.ال�ساحقة.اإلى.التظاهر.مطالبين.ال�سلطة.الملكية.

باإ�سالح.النظام..وت�ستمر.الثورة،.كما.نعلم،.منذ.2011/2/14.وحتى.

يومنا.هذا..تتطور.مطالبها،.ت�سعيدياً،.وال�سلطات.ت�سم.اآذانها،.بل.اأكثر.

اإلى.ارتكاب.المزيد.من.المخالفات.والت�سرفات.بحق. من.ذلك.تعمد.

والقانون. الداخلية. القوانين. نظر. في. تعتبر.جرائم. والتي. المعار�سين،.

الدولي.على.ال�سواء.

بالن�سبة. قانونية. اآثار. عنها. ينتج. البحرين،. في. القائمة. الو�سعية. اإن.

ل�سخ�سية.الدولة.القانونية.و�سفتها.التمثيلية.)1(.كما.ترتب.م�سوؤوليات.

على.المرتكبين.والم�ساركين.والمحر�سين،.�سواء.بالن�سبة.للمخالفات.

القانونية.اأو.بالن�سبة.للجرائم.المرتكبة.)2(.

1 -.الثورة.وتاأثيرها.على.ال�سخ�سية.المعنوية.لمملكة.البحرين

اأي.منذ. .،2011/2/14 البحرين.منذ. ال�سعبية.في. الثورة. اإن.قيام.

ما.يقرب.من.�سنتين،.له.اآثار.قانونية.�سواء.بالن�سبة.للقانون.الداخلي.اأو.

بالن�سبة.للقانون.الدولي.

اإلى. باأكثريته. ال�سعب. خروج. اإن. الداخلي،. بالقانون. يتعلق. فيما. .-

ال�سارع،.محتجاً.على.ال�سلطة.القائمة.مطالباً.بالإ�سالح.والتغيير،.

اأنه.�سحب.ثقته.من.تلك.الحكومة،.وهو.يطالب.لي�ض.فقط. يعني.

عدم. اإن. برمته.. القائم. ال�سيا�سي. النظام. بتغيير. اأي�ساً. بل. بتغييرها.

ال�سعب. لمطالب. الملك. راأ�سها. القائمة.وعلى. الحكومة. ا�ستجابة.

ال�سيادة،.وخانت. ال�سعب.�ساحب. اإرادة. اأنها.خرجت.على. يعني.
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عن. ال�سعب. ر�سا. من. الم�ستمدة. �سرعيتها. فقدت. وبالتالي. ثقته،.

ا�ستالمها.م�سوؤولية.اإدارة.�سوؤونه.

اإن.عدم.ال�سرعية.على.ال�سعيد.القانوني.الداخلي.ينتج.عنه.ت�سكيك.

با�سم. قانونياً. والناطقة. البلد،. في. القائمة. لل�سلطة. التمثيلية. بال�سفة.

ال�سعب.على.الم�ستوى.الخارجي.

ال�سلطة. تخ�سر. ما. فبقدر. ذاته،. بحد. الحراك. ل�سخ�سية. بالن�سبة. اأما.

ال�سعبي. الحراك. ما.يك�سب. بقدر. الفعلية،. القانونية.وقوتها. من.هيبتها.

الثورة،. اأو. النتفا�سة. اأو. الحراك. اإن. وتمثيلية.. �سرعية. �سفة. وممثليه.

�سموها.ما.�سئتم،.ت�سبح.الناطقة.الفعلية.با�سم.اأكثرية.ال�سعب،.وبالتالي.

ل.بد.اأن.ياأخذ.راأيها.بعين.العتبار..هذا.ما.يالحظ.على.ال�سعيد.الداخلي.

وينعك�ض.على.ال�سعيد.الخارجي..فالثورة.الم�ستمرة.منذ.نحو.�سنتين،.

قادتها. لم.تخمد.ولم.ت�سعف،.فال.زالت.على.حالها،.وما.محاولة.زج.

من. بع�سهم،. عن. الجن�سية. نزع. على. اأخيراً. والإقدام. ال�سجون،. في.

قبل.ال�سلطات.القائمة،.اإل.لأنها.ت�سعر.بتاأثيرهم.وموقعهم.الفعلي.الذي.

ينعك�ض.على.و�سعها.القانوني..ويبداأ.هوؤلء.باكت�ساب.�سفة.�سرعية.في.

تمثيل.ال�سارع.الذي.ينطقون.با�سمه،.ويبداأ.راأيهم.بالأخذ.بعين.العتبار.

في.داخل.البالد.وينتقل.ذلك.تدريجياً.اإلى.خارج.البالد.

-.القانون.الدولي.يتخذ.مبدئياً.موقفاً.محايداً.فيما.يتعلق.بال�سوؤون.

فيها. تقوم. التي. الدول. تجهد. لذلك. ال�سيادة؛. ذات. للدول. الداخلية.

من. وترمي. داخلي،. �ساأن. باأنها. الثورة. دائماً. لت�سور. الداخلية. الثورات.

غير. وال�ستقالل.. ال�سيادة. �سعار. تحت. تدخل. اأي. تجنب. ذلك. وراء.
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خا�سة. داخلية. ثورات. فيها. قامت. التي. الدول. اأن. موؤخراً. نالحظ. اأننا.

قبل. الكالم.عن.غزوها.من. اإلى. تميل. اأخذت.منحى.عنفياً،. التي. تلك.

مجموعات.اإرهابية،.وهي.تبرر.اللجوء.اإلى.القوة.بهدف.الق�ساء.على.

�سالمة. وحماية. والأمن. ال�ستقرار. ون�سر. الغريبة،. المجموعات. تلك.

البعد. وراءه. يقف. الدول. مواقف. في. النعطاف. هذا. اإن. المواطنين..

التدخلي.الدولي.تحت.�سعار.حماية.حقوق.الإن�سان.والمواطنين.�سد.

الم�سوؤولية. عنوان. تحت. ظالم،. نظام. �سد. اأو. الم�ستبدين. حكامهم.

الإن�سانية.

طبعاً.على.ال�سعيد.العملي،.يبقى.اأي.تدخل.اأو.عدم.التدخل.رهناً.

اإلى. يوؤدي.ذلك. الدولي.. ال�سعيد. القرار.على. الدول.�ساحبة. بموقف.

بال�سفة. العتراف. م�ستوى. ويختلف. المذكور،. بالمبداأ. النحراف.

التمثيلية.للحاكم.ح�سب.�سيا�سة.الدولة.الخارجية.المعنية.بالأمر..بالن�سبة.

لملك.البحرين،.طبعاً.دعمه.من.قبل.دول.اأجنبية.منتفعة.من.�سيا�سته.ومن.

دول.اإقليمية.يهمها.الإبقاء.عليه.تجعل.�سفته.التمثيلية.لدولة.البحرين.ما.

زالت.قائمة.

-2 �لم�سوؤوليات �لمترتبة

بتجاوزات.كبيرة. البحرين. جها.ملك. توَّ الد�ستورية. اإن.النحرافات.

لحقوق.الإن�سان.على.ال�سعيد.العملي..فما.الذي.حّول.حمد.بن.عي�سى.

اآل.خليفة.من.�سيخ.ينادي.بالإ�سالح.اإلى.ملك.ذي.�سالحية.مطلقة.اإن.



186

قراءات حول الحالة الحقوقية في البحرين

لم.نقل.م�ستبدة؟

يختلف.المحللون.في.تو�سيف.الأ�سباب.التي.قادت.الملك.للعدول.

عن.خطته.الإ�سالحية،.وانتهاج.�سيا�سة.ت�سلطية،.فراأى.البع�ض.اأن.الملك.

التي. الإ�سالحية. بغايته. ي�سككون. وهم. تكتيكية،. وطرق. بدهاء. يتميز.

تميز.بها.خالل.الفترة.النتقالية؛.ويرى.البع�ض.الآخر.اأن.الملك.ح�سن.

النية،.واأن.عدم.القيام.باإلإ�سالح.المن�سود.اإنما.وراءه.عم.الملك،.اأي.

رئي�ض.الوزراء،.والحر�ض.القديم؛.ويرى.اآخرون.اأن.ذلك.ربما.يعود.اإلى.

اأو. اإلى.م�سـورٍة.فا�سـدة،. اأو. اأخطاٍء.في.الح�سـابات،.وفي.قراءة.الوقع،.

اإلى.ال�ســتعجال.اأحياناً.والتردد.اأحياناً.اأخرى.

- يمكننا �لكالم عن م�ستويات من �لم�سوؤوليات �أهمها:

البحريني. ال�سعب. اإرادة. بمخالفة. وتتمثل. ال�سيا�سية. الم�سوؤولية. اأ-.

قانونية. مخالفات. ارتكبت. وقد. البالد،. �سوؤون. باإدارة. يتعلق. فيما.

اإلى. الملك. يلجاأ. اأن. المفتر�ض. من. كان. فقد. عملية.. ومخالفات.

وعلى. النظري،. الم�ستوى. على. الالزمة. الإ�سالحات. اإجراء.

بو�سع. النظري،. الم�ستوى. على. تتمثل. وهي. العملي.. الم�ستوى.

د�ستور.ع�سري.للبالد.يكر�ض.حقوق.الإن�سان،.ويبين.�سالحيات.

يقت�سي. فكان. العملي،. ال�سعيد. على. اأما. الحكام؛. وم�سوؤوليات.

تحقيق.م�سالحة.وطنية،.تتمثل.في.احترام.ميثاق.العمل.الوطني،.

الذي.قبله.المواطنون.ب�سبه.اإجماع،.وتتم.معاقبة.الم�سوؤولين.عن.

الف�ساد،. ومحاربة. ال�سيا�سيين،. المعار�سين. بحق. جرائم. ارتكاب.

والمحافظة.على.حقوق.المواطنين،.واحترام.اإرادتهم.في.الحفاظ.
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الع�سوائي. للمنح. حد. بو�سع. الأ�سيلة. الوطنية. هويتهم. على.

تجاوزاً. الأ�سليون. ال�سكان. اعتبره. بما. البحرينية،. للجن�سية.

التمادي.في. اأثر. الوطنية،.حيث. لحقوقهم.وتعدياً.على.مواردهم.

للبحرانيين،. الديموغرافية. التركيبة. تغيير. الأجانب.على. تجني�ض.

واأ�ساء.اإلى.الم�سالح.العليا.للبلد..

تتج�سد.تلك.الم�سوؤولية.في.تنحية.الحكام.اأو.اإلزامهم.على.ذلك.

في.النظام.الديموقراطي.

فهي. مزدوجة؛. هنا. وهي. الأجنبي،. التدخل. عن. الم�سوؤولية. ب-.

الع�سكري. التدخل. ا�ستدعت. التي. البحرين. في. ال�سلطات. تطال.

تطال. كما. مطالبهم؛. تحقيق. من. بالقوة. ومنعتهم. مواطنيها،. �سد.

ال�سلطات.المتدخلة،.اأي.الدول.التي.اأر�سلت.قوات.ع�سكرية.اإلى.

اأنف�سهم،.وبحقهم.في. بالبحرانيين. البحرين.بمنا�سبة.ق�سية.تتعلق.

اختيار.نظامهم.ال�سيا�سي.الذي.يرغبون.به..اإن.تلك.الدول.انتهكت.

بتدخلها.القانون.الدولي.)المادة.الثانية.الفقرة.ال�سابعة.من.ميثاق.

الأمم.المتحدة(..اإن.التعاون.الع�سكري.الخليجي.يكون.�سحيحاً.

التدخل. ولي�ض. خارجي،. لعتداء. ع�سو. بلد. تعر�ض. حال. في.

للدفاع.عن.الأنظمة.القائمة.

البحرينية. ال�سلطة. ت�سرفات. اإن. الثورة:. قيام. عن. الم�سوؤولية. ج-.

اإلى. اأدت. التي. ال�سعبية.هي. لل�سيادة. للقانون.والمنتهكة. المخالفة.

و�سع. عند. م�سوؤولة. ال�سلطات. تلك. تكون. وبالتالي. الثورة،. قيام.

وتاأخير. الأمن،. وعدم. فيه،. البلد. دخلت. الذي. ال�ستقرار. عدم.



188

قراءات حول الحالة الحقوقية في البحرين

عجلة.النمو.

د-.الم�سوؤولية.عن.الجرائم.التي.ارتكبت.منذ.قيام.الثورة.وهي.تتمثل.

في:

-.انتهاك.حرية.التعبير.عن.الراأي.وهي.حق.من.حقوق.الإن�سان،.

الد�ساتير. في. اأي�ساً. مكر�سة. الإن�سان. حقوق. اأن. نعلم. ونحن.

اأن. بما.فيها.د�ستور.البحرين.وفي.القانون.الدولي،.ومعلوم.

الدولي،. القانون. في. رادعة. قواعد. ت�سكل. الإن�سان. حقوق.

وانتهاكها.ي�سكل.جرائم.�سد.الإن�سانية..

الأطباء.وغيرهم.من. الطبية،.ومنع. الموؤ�س�سات. -.العتداء.على.

والكوادر. بواجباتهم.. القيام. من. المجال. هذا. في. العاملين.

ذلك. اإن. الحروب.. اإبان. حتى. خا�سة. بحماية. تتمتع. الطبية.

الإن�سانية،. �سد. وجريمة. جنيف. لمعاهدات. انتهاكاً. ي�سكل.

الم�سابين. اإمكانية.معالجة. ينعك�ض.ذلك.على.عدم. ما. بقدر.

والمر�سى.

-.الف�سل.التع�سفي.للموظفين.في.القطاعين.العام.والخا�ض.

-.جرم.نزع.الجن�سية.عن.المعار�سين،.ومعلوم.اأن.الجن�سية.حق.

من. المواطنين. عن. الجن�سية. ونزع. الإن�سان،. حقوق. من.

حقوق. مجال. في. خطيرة. �سابقة. يعتبر. البحرين. �سلطة. قبل.

مواطنيها. تعاقب. اأن. لدولة. يمكن. كيف. ال�سوؤال. الإن�سان..

بنزع.جن�سيتهم،.وهي.اإنما.وجدت.لتدافع.عن.حقوقهم؟
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-.من.النتهاكات.اأي�ساً.ما.يتعلق.بالو�سائل.الم�ستعملة.والتي.تتمثل.

لتفريق. ال�سامة. والغازات. ال�سوزن،. ر�سا�ض. با�ستخدام.

المتظاهرين.بالقوة.وهي.و�سائل.محرمة.دولياً.

في. الدولي،. المجتمع. م�سوؤولية. في. وتتمثل. الدولية،. الم�سوؤولية. هـ-.

عن. وذلك. البحرين،. في. الإن�سان. حقوق. لنتهاكات. حد. و�سع.

الأمم. قبل. من. البحرين. �سلطات. على. ال�سغوط. ممار�سة. طريق.

الأع�ساء،. الدول. قبل. ومن. الأمن،. مجل�ض. وخا�سة. المتحدة.

باإقامة. �سعبها. لمطالب. تن�ساع. ال�سلطات. تلك. جعل. اأجل. من.

القانونية.والجرائم. للتجاوزات. �سيا�سي.عادل،.وو�سع.حد. نظام.

المرتكبة.بحق.المعار�سين.وقادتهم.

و-.على.من.تترتب.ال�سوؤولية.فعلياً؟

فهم. با�سمها،. بالفعل. يقوم. من. اأما. معنوية،. �سخ�سية. الدولة. اإن.

الذين.يرتكبون.الجرائم. اأ�سخا�ض؛.لذلك.ل.بد.من.تعيين.الأ�سخا�ض.

با�سم.الدولة.كي.تتم.مالحقتهم.قانونياً.واإنزال.العقاب.بهم..والمرتكب.

في.القانون.ي�سمل.الفاعل.اأي.المنفذ.والم�سترك.والمحر�ض..وهم.في.

حر�ض.. ومن. �ساعد. ومن. له. امتثل. ومن. الأمر. اأعطى. من. الحالة. هذه.

في. هم. من. المرتكبة. النتهاكات. عن. الم�سوؤولية. يتحمل. وبالتالي.

ن�سبية.ح�سب.مدى. الم�سوؤولية. ال�سيا�سية.والع�سكرية،.وتكون. ال�سلطة.

�سالحياتهم.ومدى.تورطهم..ول.يجوز.في.مثل.تلك.الجرائم.التهرب.

من.الم�سوؤولية.�سواء.بالن�سبة.للرئي�ض.اأو.المروؤو�سين.
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ز-.كيف.يمكن.اإن�ساف.ال�سعب.البحريني.ومنا�سرة.حقوقه.في.ظل.

وقوع.الق�ساء.تحت.اإمرة.ال�سلطة.الحاكمة؟

الق�ساء. اأمام. م�ستحيلة. العدالة. اإن. القول. ال�سوؤال. هذا. من. يراد.

المحلي؛.لخ�سوعه.لإرادة.ال�سلطة.ال�سيا�سية..هذا.يعني.تحديد.جهات.

الق�ساء. في. تتمثل. الحال. بطبيعة. وهي. اإليها،. اللجوء. يمكن. اأجنبية.

الدولي.والإقليمي،.ونق�سد.هنا.المحاكم.الدولية.والأوروبية؛.وكذلك.

التدخل.لإدانة. باإمكانها. التي. ال�سيا�سية.الدولية.والإقليمية. بالموؤ�س�سات.

المرتكبين،.ونق�سد.هنا.مجل�ض.الأمن.وجامعة.الدول.العربية.والمنظمة.

لدعم. الحظ. ل�سوء. تدخل. الذي. الخليجي. والمجل�ض. الإ�سالمية،.

ال�سلطة.واأ�سبح.متهماً.ومداناً.مثلها..

في. المرتكبة. للجرائم. بالن�سبة. الدولية. الجنايات. محكمة. دور. ما. ح-.

البحرين؟

تقديم. بد.من. الدولية.بدورها.ل. الجنايات. تقوم.محكمة. طبعاً.كي.

اأمامها،.ولفعل.ذلك.هناك.�سبل.محدودة.تتمثل.بطلب.موجه. الدعاوى.

من.مجل�ض.الأمن،.وهذه.م�ساألة.�سعبة.في.ظل.مجل�ض.يخ�سع.لالإرادة.

الأمريكية.ب�سكل.رئي�ض،.والإدارة.الأمريكية.منتفعة.كما.نعلم.من.النظام.

القائم.في.البحرين.والذي.حّول.الجزيرة.اإلى.قاعدة.ع�سكرية.اأمريكية.

مدعي. الدعوى. تحريك. ويمكن. العربي-الفار�سي.. الخليج. قلب. في.

عام.المحكمة.نف�سه،.واأي�ساً.هناك.�سبهة.في.اإمكانية.مبادرة.ذلك.المدعي.

الموظفين. اأغلب. كما. يقع. فهو. فقط،. ق�سائية. قانونية. لدواٍع. العام.

الدعوى. تقديم. يمكن. كما. الكبرى.. الدول. هيمنة. تحت. الدوليين.
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مت�سررة.من. اأنها. المحكمة.بحجة. في. الأع�ساء. الدول. اإحدى. قبل. من.

اأو. الإن�سانية،. بو�سفها.جرائم.�سد. البحرين. في. تح�سل. التي. الجرائم.

اأنها.تنتهك.قواعد.العدالة.الإن�سانية.

ط-.كيف.يمكن.حماية.المواطنين.البحرينيين.في.ظل.قمع.ال�سلطات.

المكلفة.حمايتهم.د�ستورياً؟

طبعاً.هذا.�سوؤال.يجب.اأن.يوجه.اإلى.ال�سيا�سيين.والع�سكريين،.ولكن.

للدفاع. نزيه. دولي. تدخل. من. بد. ل. اإنه. بالقول. عليه. اإجابة. من. باأ�ض. ل.

ومراقبة. الجائر.. ال�سلطان. من. التحرر. في. البحريني. ال�سعب. عن.حق.

ت�سرفات.الدولة.الع�سفية.وو�سع.التقارير.بذلك.بهدف.منعها.

ق-.ما.اأهمية.تقرير.ب�سيوني.فيما.يتعلق.بواقع.النتهاكات.في.البحرين؟

ال�سلطات. اإدانة. في. اأ�سا�سياً. قانونياً. م�ستنداً. ي�سكل. ب�سيوني. تقرير.

الثغرات..ويجب.احترامه.من.قبل.�سلطات. البحرين،.رغم.بع�ض. في.

البحرين،.واأخذه.بعين.العتبار.والبناء.عليه.من.قبل.الجهات.الدولية.

المهتمة.بحقوق.الإن�سان.

التي. الدولية. للمعاهدات. البحرين. في. ال�سلطة. انتهاك. ب�ساأن. ماذا. ل-.

األزمت.نف�سها.بها،.خا�سة.فيما.يتعلق.بحرية.التعبير.عن.الراأي؟

اأن. وخا�سة. الدولية،. التزاماتها. احترام. عن. م�سوؤولة. الدولة. طبعاً.

اأي�ساً. بل. عليها. الموقعة. الدول. فقط. لي�ض. تلزم. المنتهكة. المعاهدات.

الدول.غير.الموقعة؛.لأنها.تتعلق.بحقوق.ي�سكل.انتهاكها.جرائم.دولية.

مو�سوفة..من.هنا.ل.بد.للمجتمع.الدولي.من.التحرك.دفاعاً.عن.قيمه.
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ال�سيا�سية. للتجاذبات. تخ�سع. الم�ساألة. الحظ.هذه. ل�سوء. ولكن. العليا..

الدولية.اأكثر.من.خ�سوعها.لنامو�ض.العدالة.

خال�صة

كخال�سة.لما.تقدم،.ل.بد.ل�سلطات.البحرين.وغيرها.من.اأنظمة.في.

العالم.العربي.من.اأن.تدرك،.اأن.ع�سر.الحكم.القبلي،.قد.وّلى،.واأن.اإطاعة.

ولي.الأمر.قول.حق.يراد.به.باطل،.فمتى.تكلمت.ال�سريعة.الإ�سالمية.عن.

اإطاعة.الحاكم.الجائر؟.اإن.الطاعة.ل.تجوز.اإل.للحاكم.العادل..اإن.الثورات.

ال�سعبية.هي.الحل.الوحيد.لو�سع.حد.لطغيان.ال�سلطات.مهما.�ساب.ذلك.

من.�سوائب،.اللهم.اإل.عدم.ف�سح.المجال.للتدخالت.الأجنبية،.ولال�ستعانة.

بال�سيطان.من.اأجل.الوقوف.في.وجه.نظام.معين.بحيث.تتحول.المطالبة.

بنظام.عادل.اإلى.مكا�سب.�سخ�سية.تتمثل.في.عزل.الحاكم.للحلول.محله..

لذلك.يجب.اأن.نميز.بين.ثورة.�سعبية.تريد.الإ�سالح.�سلمياً.ول.تلجاأ.اإلى.

العنف،.وبين.ثورة.تلجاأ.اإلى.العنف.وال�ستعانة.حتى.بالأعداء،.ول.ت�سع.

اأمام.اأعينها.�سوى.النتقام.وتغيير.الحاكم.

مراجع:

-.د�ستور.البحرين.لعام.1973.

-.د�ستور.البحرين.لعام.2002.

-.ميثاق.العمل.الوطني.لعام.2001.

-.ميثاق.الأمم.المتحدة.والتفاقيات.الدولية.
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-.موؤلفات.القانون.الد�ستوري.

-.من�سورات.منتدى.البحرين.لحقوق.الإن�سان.

البحرْين«،. في. ال�سـيا�سي. الإ�سالح. »اأزمة. خلف،. الهادي. عبد. .-

بتاريخ. لندن. في. الثقافي. الخليج. نادي. مقر. في. األقيت. محا�سرة.

في20.مايو.2004.





الحياد الطبي.. المفهوم وت�ساوؤلت الواقع

�لدكتور نبيل تمام

��ست�ساري جر�حة �لأنف و�لحنجرة

ع�سو �لجمعية �لبحرينية لحقوق �لإن�سان
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مدخل

البحرين.تحول. �سهدت. .2011 في. فبراير. .14 اأحداث. اندلع. منذ.

القطاعات. كافة. تعر�ست. حيث. ال�سيا�سية،. الأزمات. م�سار. في. جديدا.

المهنية.اإلى.�سيا�سة.العقاب.الجماعي.التي.نفذتها.ال�سلطات.البحرينية.

ب�سكل.انتقامي.عبر.الحمالت.الأمنية.والق�سائية،.والتغطيات.التحري�سية.

في.الإعالم.الر�سمي،.وهو.الأمر.الذي.لم.ت�سهد.له.البحرين.من.مثيل.

كانت. اأنها. اإلى. ا�سافة. حدثت،. التي. الج�سيمة. النتهاكات. حجم. في.

الدولة.الوحيدة.من.�سمن.دول.الربيع.العربي.التي.ا�ستهدفت.القطاعات.

المهنية.بما.فيهم.القطاع.الطبي.بهذا.ال�سكل.الممنهج.

ردود. الطبي. الكادر. اإلى. البحرينية. الحكومة. ا�ستهداف. اأثار. وقد.

اأفعال.غا�سبة.من.قبل.اأطراف.وجماعات.مهنية.وحقوقية.و�سيا�سية.من.

المنظمات. قبل. من. متعددة. تقارير. �سدرت. كما. العالم،. دول. مختلف.

والهيئات.الحقوقية.الدولية.توثق.النتهاكات.المروعة.التي.تعر�ض.لها.

المنظمات:.)هيومن. الطبي،.ومن.هذه. الحقل. الأطباء.والعاملون.في.

رايت�ض.ووت�ض،.اأطباء.من.اأجل.حقوق.الإن�سان،.حقوق.الإن�سان.اأول،.

وغيرها...(.

من. اأطباء. مدير. نائب. �سولوم. ريت�سارد. يقول. ال�سياق. هذا. وفي.

حكومة. باأن. قويا. دليال. كذلك. اأثبت. »تحقيقنا. الإن�سان:. حقوق. اأجل.

الكادر. في. عامل. .100 من. اأكثر. ممنهج. ب�سكل. ا�ستهدفت. البحرين.
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والنظام.ال�سحي..عبر.هذه.الهجمات.الممنهجة.تّم.اختطاف.الأطباء،.

بت. بع�سهم.األقي.القب�ض.عليه.في.منزله.في.منت�سف.الليل،.حيث.ع�سّ

عيناه.وكبلت.يداه.قوات.اأمن.مقّنعة،.....وتم.جّر.بع�سهم.من.غرف.

ا.ب�سبب.تقديمهم.للعناية.الطبية.للمتظاهرين«.
ًّ
العمليات.جر

اأن. على. المختلفة. مواقفه. في. اأكد. الدولي. الحقوقي. المجتمع. اإن.

الكادر.الطبي.البحريني.تعر�ض.للعقاب.ب�سبب.اأدائه.لواجبه.الإن�ساني،.

ما.يثير.الت�ساوؤلت.المختلفة.حول.واقع.مفهوم.الحياد.الطبي.في.الحالة.

البحرينية.

الحياد الطبي.. المفهوم والت�صاوؤلت

الرعاية. تقديم. ال�سحي. القطاع. في. العاملين. جميع. واجب. من.

ال�سحية.لمن.يحتاجها،.بغ�ض.النظر.عن.هويته.واأيديولوجيته.وانتمائه،.

�سوابط. له. و�سعت. الذي. الطبي(. )الحياد. علميا:. عليه. يطلق. ما. وهو.

واإر�سادات.من.خالل.معاهدات.جنيف.وبروتكولتها.في.العام.١٩٤٩،.

فباتت.جميع.الموؤ�س�سات.الطبية.الدولية.تقدره.وتحترمه.باعتباره.ميثاق.

�سرف.مهني.

وقد.ظهر.م�سطلح.الحياد.الطبي.منذ.اأكثر.من.١٥٠.عاماً.وذلك.بعد.

من. جريح. األف. ثالثين. يقارب. ما. خلفت. التي. »�سولفيرينو«. معركة.

غير.اأدنى.رعاية.طبية.في.�ساحة.المعركة،.فبات.هذا.�سببا.مبا�سرا.لبدء.

جدل.انتهى.مع.انطالق.معاهدات.جنيف.التي.تعنى.ب�سحايا.النزاعات.

وتقديم.الرعاية.الطبية.لهم.
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عدة. في. كثيرة. الطبي. الحياد. مفهوم. تطبيق. عدم. على. والأمثلة.

دول،.كالإ�ستهداف.المتعمد.للطواقم.ال�سحية.في.ك�سوفو،.ومهاجمة.

ال�سرقية،. تيمور. في. ال�سحية. الخدمات. وع�سكرة. والأطباء. المر�سى.

برغم.اأن.المبادئ.الأ�سا�سية.للحياد.الطبي.وا�سحة.تت�سمن.توفير.الحماية.

لكل.من.الطواقم.ال�سحية،.والمر�سى،.والخدمات.ال�سحية،.و�سيارات.

الإ�سعاف،.اإ�سافة.اإلى.�سرورة.عدم.اإعاقة.الو�سول.للخدمات.ال�سحية.

في. التمييز. وعدم. للمدنيين،. ال�سحية. الخدمات. وتقديم. والعالج،.

تقديم.الخدمات.ال�سحية.الجرحى.والمر�سى.

الدولي. القانون. اأولها. اأركان. .3 على. الطبي. الحياد. مفهوم. يرتكز.

الإن�ساني.الذي.يهدف.اإلى.حماية.الأ�سخا�ض.الذين.يعانون.من.ويالت.

القانون. هذا. الأحمرفاإن. لل�سليب. الدولية. اللجنة. وبح�سب. الحرب،.

اأو. معاهدات. بمقت�سى. المو�سوعة. الدولية. القواعد. »مجموعة. يعني.

الإن�سانية. ال�سفة. الم�ساكل.ذات. بالتحديد.لحل. اأعراف،.والمخ�س�سة.

الدولية،. غير. اأو. الدولية. الم�سلحة. المنازعات. عن. مبا�سرة. الناجمة.

والتي.تحد.-لإعتبارات.اإن�سانية-.من.حق.اأطراف.النزاع.في.اللجوء.

الأ�سخا�ض. وتحمي. للقتال،. و�سائل. اأو. اأ�ساليب. من. يختارونه. ما. اإلى.

والممتلكات«.

والبروتكولين. الأربعة. مبادءها. جنيف. و�سعت. المنطلق. هذا. ومن.

الملحقين.بها.ب�ساأن.تح�سين.حالة.الجرحى.والمر�سى.من.اأفراد.القوات.

الم�سلحة.في.الميدان،.وتح�سين.حالة.الجرحى.والمر�سى.والغرقى.من.

اأفراد.القوات.الم�سلحة.في.البحار،.اإ�سافة.اإلى.اأ�سرى.الحرب،.واأخيرا.
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مبادئ.حماية.المدنيين.في.وقت.الحرب.

اأما.الركن.الثاني.الذي.يرتكز.عليه.مفهوم.الحياد.الطبي.فهو.القانون.

لحقوق. الدولية. بال�سرعية. يعرف. ما. وهو. الإن�سان،. لحقوق. الدولي.

.)١٩٤٨( الإن�سان. لحقوق. العالمي. الإعالن. من. المكون. الإن�سان.

الدولي. والعهد. وال�سيا�سية. المدنية. بالحقوق. الخا�ض. الدولي. والعهد.

والبروتكولين. .)١٩٦٦( والإجتماعية. الإقت�سادية. بالحقوق. الخا�ض.

الملحقين،.وهناك.خلط.�سائع.مابين.ال�سرعة.الدولية.لحقوق.الإن�سان.

اإتفاقيات.جنيف. والقانون.الدولي.لحقوق.الإن�سان.والذي.يتكون.من.

الأربع.الخا�سة.بالحروب.التي.ذكرتها.اأعاله.

والذي. الطب،. مهنة. اأخالقيات. فهو. والأخير. الثالث. الركن. واأما.

على. يوؤكد. الذي. اأبقراط«. .« الطب. ابو. منذ. الطبي. الق�سم. اخت�سره.

�سرورة.احترام.الن�سانية.والمهنة.وا�سعا.من.خالله.ميثاق.�سرف.ي�سير.

الطبي. الق�سم. الم�سادقة.على. تمت. اأن. اإلى. �سلوكهم. في. الأطباء. عليه.

في.الموؤتمر.العالمي.الأول.للطب.ال�سالمي.الذي.ف�سل.ذات.المفاهيم.

ب�سياغة.اأخرى.تتنا�سب.و.الدين.ال�سالمي.

تم. التي. واللوائح. القوانين. من. مجموعة. الطب. اأخالقيات. وتمثل.

اكت�سابها.وتبنيها.من.قبل.الهيئات.الطبية.على.مدار.تاريخ.الطب.وا�ستناداً.

ل�ستة.قيم.دينية.وفل�سفية.واأخالقية.وهي.الإ�ستقالل.الذاتي.الذي.يعطي.

للمري�ض.الحق.في.اختيار.اأو.رف�ض.طريقة.معالجته،.والمعاملة.الح�سنة.

اإيذاء. المري�ض،.وعدم. بها. يعامل. اأن. المهنة. التي.يجب.على.�ساحب.

بتوزيع.م�سادر.ال�سحة. التي.تحث.على.الهتمام. المري�ض،.والعدالة.
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ما.من.خالل.الن�ساف. اأخذ.عالج. ي�ستحق. الذي. النادرة،.وتقرير.من.

والم�ساواة،.والمحافظة.على.كرامة.المري�ض،.واأخيرا.ال�سدق.والأمانة.

هذا.هو.مفهوم.الحياد.الطبي.ب�سكله.العام.والمتعارف.عليه.دوليا،.

هذا. ب�سكل.خا�ض. العربية. ودولنا. عام. ب�سكل. العالم. دول. فهل.حققت.

المفهوم.؟.خ�سو�سا.في.فترات.الحروب.والثورات.والتي.كان.اآخرها.

ثورات.الربيع.العربي؟.





دور و�سائل الإعالم في الثورة البحرينية

�لم�ست�سار/ �أنور �لر�سيد

�لأمين �لعام للمنتدى �لخليجي

لموؤ�س�سات �لمجتمع �لمدني
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ال�سعب. انتفا�سة. مع. والعربي. الخليجي. الإعالم. يقف. )لم.

البحريني(..

بهذه.العبارة.كان.رد.اأحد.المتابعين.على.الأحداث.الدامية.والموؤ�سفة.

ال�سعب. مكونات. كافة. يوا�سل. البحرين.والتي. مملكة. الإعالم.. في.

البحريني.العي�ض.في.كنفها.منذ.قرون.طويلة.وبعد.انطالق.انتفا�سة.في.

الرابع.ع�سر.من.فبراير.العام.2011..

المهتمين. الإخوة. لدى.اأحد. تَولد. ما. مع. من�سجما. جاء. الرد. هذا.

لنا.عنها.بكل.�سراحة.و�سفافية.حين. بال�ساأن.الخليجي.من.قناعات.عبر.

طرحنا.عليه.�سوؤال..كيف.ترى.تعامل.الإعالم.الخليجي.خا�سة.والعربي.

البحريني؟.فالحقيقة.لم.ن�سب.ب�سدمة.من. ال�سعب. انتفا�سة. عامة.مع.

هذا.الرد.لأننا.كنا.نتوقعه.منه.لأنه.ل.يجامل.كغيره.من.اأ�سحاب.النزاهة.

في.قول.الحق.على.ح�ساب.الحقيقة.فهواأكاديمي.في.اإحدى.الجامعات.

الخليجية.في.مجال.الإعالم......

من. عدد. مع. به. توا�سلنا. ومعمق. طويل. لحوار. مقدمة. كانت. هذه.

المتخ�س�سين.في.الإعالم.ودوره.في.المنطقة..مجمل.الآراء.كانت.اأن.

الت�سحيات. الإعالم.الخليجي.خا�سة.والعربي.عامة.لم.تكن.بم�ستوى.

في. فقط. ولي�ض. طويلة. عقود. طوال. البحريني. ال�سعب. قدمها. التي.

اأو. يتحدث. الإعالم. يكن. لم. حيث. فبراير،. من. ع�سر. الرابع. انتفا�سة.

يكتب.اأو.حتى.يرمز.ولو.غمزاً.ولمزاً.عن.اأي.�سكل.من.اأ�سكال.ن�سال.
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ال�سعب.البحريني.على.مدى.ال�سنوات.الطويلة.التي.عا�سها.تحت.ظل.

بالأحداث. الغنية. الفترات. تلك. طوال. عاناه. وما. الممنهج. ال�ستبداد.

الدامية.والتي.ر�سدتها.بكل.حيادية.ن�سرات.التنظيمات.الن�سالية.ومنها.

اللتان. الكويتية. الطليعة. وجريدة. البحرينية. مار�ض. من. الخام�ض. ن�سرة.

كانتا.تن�سر.اأخبار.ون�ساط.واأدبيات.الن�سال.البحريني،.ما.عدا.ذلك.فلم.

يكن.هناك.اأي.�سوت.خارج.هاتين.الو�سيلتين.اللتين.كانتا.موؤ�سرا.على.

واقع. حقيقة. عن. يعبر. يكن. لم. اإعالم. طم�سه. �سعب. ن�سال. ا�ستمرارية.

ماأ�ساوي.يمر.به.�سعب.باأكمله.

هذا.من.الناحية.التاريخية.ارتاأينا.اأن.نذكرها.لنعطيها.حقها.في.ذلك.

التاريخ.الطويل،.اأما.فيما.يتعلق.بدور.الإعالم.بعد.انتفا�سة.الرابع.ع�سر.

الذي. والقهر. الكبت. كل. عن. تماما. ال�سورة. اختلفت. فقد. فبراير. من.

اأبيه.للمطالبة.بحقوقه. مور�ض.بحق.ذلك.ال�سعب.الذي.خرج.عن.بكرة.

الم�سروعة.التي.انتهكت.مرارا.وتكرارا.على.مدى.عقودا.طويلة.متاأثرا.

برياح.الربيع.العربي.التي.هبت.على.المنطقة.العربية...

لن�سغاله. عاما. والعربي. خا�سا. الخليجي. الإعالم. نعذر. قد.

الكبت.والقهر. منتف�سة.�سد. اآن.واحد. بمجتمعات.هبت.مجتمعة.وفي.

تبرئة. ول. تبريرا. لي�ض. هذا. ولكن. والفقر،. والت�سلط. والإف�ساد. والف�ساد.

لو�سائل.الإعالم.من.اأن.ت�سلط.ال�سوء.على.حركة.�سعبية.منا�سلة.تعتبر.

من.اأقدم.حركات.الن�سال.العربية.عامة.والخليجية.خا�سة.التي.واجهت.

في. الطويلة.وهي.حالة.غريبة. العقود. مقيتا.على.مدى. اإعالميا. تجاهال.

هذا.المجال.



207

المحور الثاني:قراءات حول الحالة الحقوقية

ما هي اأ�صباب هذا التجاهل الإعالمي؟

البحرينية. لالإنتفا�سة. والعربي. الخليجي. الإعالم. تجاهل. يرجع.

ل�سببين.رئي�سيين.

باأر�ض. الإعالمية. الو�سائل. لهذه. م�سالح. وجود. عدم. هو. الأول:.

ال�سعودي. والإعالمي. ال�سيا�سي. المال. ونفوذ. قوة. الديلمون.الثاني:.

خا�سة.والخليجي.عامة.الذي.يمنع.ت�سرب.اأي.خبر.اأو.معلومة.للعالم..

رغم.اأن.هذا.الحتكار.الذي.تم.ممار�سته.خالل.العقود.الما�سية.قد.تم.

ك�سره.و�سربه.بمقتل.ولزال.اأ�سحاب.نظرية.تجاهل.الحراك.ال�سبابي.

البحريني.يعانون.من.انهياره.بم�سداقيتهم.التي.لم.تعد.عملية.التجاهل.

ال�سبكة. عبر. الأر�ض. على. يحدث. ما. مجريات. عن. والتعتيم. والتكتيم.

وخ�سو�سا. اإعالمية. و�سيلة. واأعظم. اأكبر. محل. حلت. التي. العنكبوتية.

مواقع.التوا�سل.الجتماعي.التي.اأ�سبحت.اليوم.و�سيلة.فاعلة.وموؤثرة.

تحرير. رئي�ض. وراأي. اإعالم. وزير. لموافقة. تحتاج. ول. جدا. و�سريعة.

وموافقة.مدير.تحرير.

بمثابة. الخبر.وهو. الذي.ي�سنع. العادي.هو. المواطن. اأ�سبح. فاليوم.

الو�سائل. تعد. لم. لذلك. تحرير،. ورئي�ض. تحرير. ومدير. اإعالم. وزير.

الإعالمية.التقليدية.هي.الوحيدة.التي.تتحكم.بتدفق.المعلومة.من.واإلى.

وال�سريعة. والحديثة. ال�سهلة. الو�سائط. هذه. ك�سرت. فقد. النا�ض،. عامة.

التي.تنقل.اليوم.المعلومة.من.قلب.الحدث.مبا�سرة.

اأداة. �سكل. الإلكتروني. للتوا�سل. الو�سائل. هذه. عبر. التطور. هذا.
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�سغط.هائلة.على.مجريات.الأحداث.وت�سارعها.في.المنطقة.

�سواء. لالأنظمة. المملوكة. التقليدية. الإعالم. و�سائل. تعد. لم. فاليوم.

و�سائل.النظام.البحريني.اأو.و�سائل.غيره.من.الأنظمة.في.منطقة.الخليج.

تحظى.بم�سداقية.لدى.�سعوب.المنطقة،.نقول.ذلك.ونحن.واثقون.من.

هذه.القناعة.التي.لم.تعد.خافية.على.ال�سعب.البحريني.وبقية.ال�سعوب.

الخليجية.التي.اأ�سبحت.اليوم.من.اأكثر.�سعوب.العالم.ا�ستخداما.لتلك.

الو�سائط.الإلكترونية.

.فال�سعب.البحريني.خا�سا.يعتبر.من.اأكثر.�سعوب.العالم.ا�ستخداماً.

لهذه.الو�سائل.الإعالمية.والمعلوماتية.ونوؤكد.على.ذلك.كن�سبة.وتنا�سب.

ا�ستخدم.تلك.الو�سائط.الإلكترونية.خالل.تلك.الفترة.التي.بداأت.منذ.

البحريني. ال�سعب. يزال. ول. فبراير. من. ع�سر. الرابع. انتفا�سة. انطالقة.

م�ستمرا.في.ذلك.كنتيجة.طبيعية.لعدم.قناعته.بما.يتم.تداوله.في.و�سائل.

الإعالم.التقليدية.التي.ت�سيطر.عليها.الدولةالتي.�سخرتها.الأ�سرة.الحاكمة.

لتدافع.عنها.وتحقر.المطالب.ال�سعبية.عبرها.

ل�سك.لدينا.باأن.الإعالم.الخليجي.�سواء.في.داخل.كل.دولة.خليجية.

ينطبق. اللتان. الجزيرة.والعربية. قناة. تت�سدرها. التي. الف�سائيات. اأو.عبر.

منها. ينبع. التي. العين. تلك. البحريني.عين.عذاري.)وهي. المثل. عليها.

عذب.الماء.ت�سقي.البعيد.وتترك.القريب(.رغم.�سهرتهما.ل.بل.دورهما.

الكبير.باإ�سقاط.اأنظمة.لم.يكن.اأحد.يتخيل.باأنها.�ست�سقط.بتلك.ال�سهولة.

بالقنوات. المتمثل. الم�ساد. الإعالم. ناهيكم.عن. لواقعها،. وا�ست�سالمها.

الر�سمية.والدينية.التي.�سخرت.كل.طاقتها.الإيمانية.لإجها�ض.المطالب.
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ال�سعبية.الم�سروعة.في.البحرين.وهي.قنوات.اقتاتت.على.دماء.ال�سعب.

ت�سويه. ومحاولت. التعتيم. ذلك. ورغم. الفترة. تلك. طوال. البحريني.

الحقائق.عبر.تلك.الو�سائل،.اإل.اأن.ا�ستمرارية.انتفا�سة.ال�سعب.البحريني.

و�سع.تلك.الو�سائل.اأمام.واقع.ل.يمكن.تجاهله.اأو.ال�سكوت.عنه.

محاولة. في. الو�سائل. تلك. من. بع�ض. دفع. الجديد. الواقع. وهذا.

والم�سداقية. الجراأة. تملك. باأنها. لم�ساهديها. للتاأكيد. اأخالقية. ل. خبيثة.

م�سروعة،. مطالب. خالل. من. م�سيرها. بتقرير. ال�سعوب. حق. وتحترم.

حين.تعمدت.بين.الحين.والأخر.نتيجة.لقوة.الحدث.اأن.تنقله.با�ستحياء.

وغالبا.يكون.الخبر.الثالث.اأو.الرابع.في.اأح�سن.الأحوال.لكي.تقول.ها.

نحن.لدينا.الجراأة.والمهنية.والحيادية.في.ت�سليط.ال�سوء.على.انتفا�سة.

ال�سعب.البحريني.وهي.ر�سالة.يمكن.اأن.ن�سميها.ر�سالة.تبرئة.الذمة.اأكثر.

منه.خبر.للن�سر.

حتى.الفلم.الوثائقي.الذي.اأنتجته.قناة.الجزيرة.باإمكانياتها.ال�سخمة.

ومن. للغرب. الأولى. بالدرجة. موجها. ر�سالة. كان. الظالم. في. �سرخة.

باللغة. الناطقة. القناة. في. ن�سر. غربيين،. اإعالميين. وتقديمه. باإنتاجه. قام.

اأو. المنطقة. ل�سعوب. ولي�ض. للغرب. موجهة. قناة. وهي. الإنجليزية.

للناطقين.باللغة.العربية.وهو.ما.يعني.تو�سيل.ر�سالة.للغرب.مفادها.نحن.

والراأي. والراأي. المهنية. هي. وهذه. الخارج. ننتقد. كما. الداخل. ننتقد.

الم�سداقية. اأن. اإل. الرائع. الوثائقي. الفيلم. ذلك. اإنتاجهم. ورغم. الأخر.

يجب.اأن.ل.تكون.محل.�سك.وت�سكيك.

ات�سم. فبراير. من. ع�سر. الرابع. انتفا�سة. في. الخليجي. .فالإعالم.
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بالتخاذل.والن�سياع.التام.لتوجيهات.وزراء.الإعالم.الخليجيين.دون.

تقدير. اأقل. على. الإعالم. ذلك. من. واحدة. و�سيلة. ولو. هناك. تكون. اأن.

تنفرد.في.نوع.من.الحيادية.لكي.تو�سل.ر�سالة.باأنها.محايدة.في.و�سف.

ونقل.الأحداث.لالإنتفا�سة.ال�سعبية.التاريخية.لأهل.البحرين.ولي�ض.كما.

يحاول.اإعالمنا.و�سفها.في.اأنها.انتفا�سة.مذهبية.طائفية.

المبكي.في.الإعالم.الخليجي.فتح.المجال.وا�سعا.للراأي.الحكومي.

بينما.راأي.ال�سارع.اإن.وجد.فهو.موجود.عبر.بع�ض.الإعالميين.المناه�سين.

لالإنتفا�سة.وم�سخرين.كل.طاقتهم.للدفاع.عن.الأ�سرة.المالكة.واإن.كانت.

م�سالحها. عن. تدافع. اأن. المالكة. الأ�سرة. حق. من. باأن. قناعتنا. ولزالت.

النظر.لكافة. بد.واأن.يكون.هناك.طرح.وجهتي. الوقت.ل. بنف�ض. ولكن.

الأطراف.على.قدر.من.الم�ساواة،.هذا.اإن.كانت.الأ�سرة.المالكة.تعتقد.

لي�ض. الخيار. لأن. ال�سكوك. من. الكثير. ذلك. حول. نبدي. ولكننا. بذلك.

خيارها.واإنما.خيار.الأ�سرة.الحاكمة.الخليجية.قاطبة.
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الخال�صة

وقعت. قد. عامة. والعربية. خا�سة. الخليجية. الإعالم. و�سائل. اأن.

بالمحظور.المهني.ولم.تكن.بم�ستوى.الحدث.الخليجي.الم�ستمر.منذ.

الرابع.ع�سر.من.فبراير.2011.حتى.ال�ساعة،.وما.زاد.من.انك�سافها.باأنها.

اأكثر. بها. والمحيطين. حاكمة. اأ�سر. على. للحفاظ. دورها. اإعالم. و�سائل.

نف�سها. وتحترم. والمو�سوعية. المهنية. تلتزم. اإعالم. و�سائل. اأنها. من.

باأنها.�سئيلة. قرائها.ل�سك. اأو. ن�سبة.م�ساهديها. فاإن. وم�سداقيتها،.لذلك.

المقابل. وفي. نهار،. ليل. ترديده. ويتم. معروفا. اأ�سبح. راأيها. لأن. جدا.

ولم. الأولى. المراتب. احتلت. قد. الجتماعي. التوا�سل. و�سائط. فاإن.

و�سيلة. من. والمعلومة. الراأي. يتلقى. اليوم. الخليجي. المواطن. يعد.

ما. اأقل. اأو.جريدة. اأو.ف�سائية. اأر�سية. تلفزيونية. قناة. واحدة.�سواء.كانت.

اأبهتت.حبرها.و�سفحاتها.�سم�ض.الخليج. يقال.عنها.بالجريدة.ال�سفراء.

الحارقة.حتى.ا�سفرت.وهي.معلقة.بحامل.ال�سحف.وحتى.ياأتي.بالغد.

وي�سع. ليرجعها. تلك. اأو. ال�سحيفة. هذه. من. المعتمد. ال�سحف. موزع.

عدد.اليوم.التالي.لتاأخذ.هي.الأخرى.ن�سيبها.من.النتظار.تحت.لهيب.

لكافة.�سعوب.دولنا.في. بالحرية. يوم. ت�سطع.ذات. اأن. الماأمول. �سم�سنا.

الخليج.والوطن.العربي.لنعي�ض.ال�سدق.وال�سفافية.والحيادية.اأ�سوة.بما.

العقل. ويخاطب. الواقع. ُيحاكي. الذي. والتح�سر. التقدم. عالم. ي�سهده.

ويتطلع.نحو.الم�ستقبل.بعيداً.عن.ح�ساب.الم�سالح.ال�سيا�سية.والدينية.

والمذهبية.والقبلية.وح�ساب.احتكار.مواقع.�سناعة.القرار..
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التو�صية 

اأ�سبح.اليوم.لزاما.علينا.كنخب.خليجية.اأن.يرتفع.�سوتنا.اأكثر.ول.

يجب.الإكتفاء.بلقاء.في.موؤتمر.ونتباحث.ونرجع.دولنا.لنعيد.الكرة.مرة.

اأخرى.ال�سنة.التي.بعدها،.لذلك.فاإن.وجود.ف�سائية.خليجية.ناطقة.بالحق.

المنطقة.بحكم. �ست�سهدها. ديراميتكية. تغيرات. اليوم.في.ظل. والحقيقة.

التطور.النوعي.والثقافي.والتي.فر�سها.علينا.التاريخ.
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religious majority in Bahrain and true democratic elections 
of the real parliament which can express views and aspira-
tions of the majority of Bahrainis.
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The US approach to the human rights is very sophis-
ticated. This country emphasizes the violations of human 
rights in the countries where ruling regimes are unfriendly 
to Washington’s policy and mess the bloodshed and hu-
man rights abuses in the area of their allies. We in Russia 
remember very well that US government took advantage 
of human rights abuses in the former USSR to destroy the 
Soviet Union. One of the most prominent pro-American 
dissidents Valeriya Novodvorskaya declared in 1994 that 
violations of human rights served a good service for the 
enemies of the Soviet Union to destroy our country but now 
they can pay no attention to the violation of human rights 
in modern Russia.

We in Russia are standing for the correction of injuries. 
Unfortunately many  in the West and in the Middle East 
treat Russian position as exclusively pro-Shiite and anti-
Sunny. This is the false interpretation. Russia has friends 
and partners both among Shiites and Sunnis. We stand for 
the appeasement and negotiation the inter-sectarian ten-
sions. Russia resists the inter-sectarian conflict and prefers 
peace in the region. Russian Federation has never interfered 
in sectarian tensions in the Middle East. Our country tries to 
keep good relations with all the states of the region. We are 
greeting interconfessional dialogue in the Muslim world. 
And it’s necessary to underline that in Russia peacefully 
live and cooperate Shi’a and Sunny Muslims. Nevertheless 
many people in Russia consider the human rights situation 
in Bahrain as insufficient.  We are standing for the libera-
tion of detainees, for the interruption of the oppression of 
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As concerns Syria United States President Barack Obama 
told Syria’s President Bashar al-Assad to «step aside and 
allow a democratic transition to proceed immediately». 
American leadership gives open aid to the armed opposi-
tion taking part in the civil war in this country. But in Bah-
rain Americans try not to see the violation of human rights 
and suppression of the democracy. This is the colourful 
example of the hypocrisy and double standards. So in the 
American mind the people of Bahrain which struggles for 
their own rights is of the second rank comparing with the 
opposition in other Arab countries.

The reason of such behavior lies in the American mili-
tary presence on the soil of Bahrain and American military 
partnership with this country. The main American naval 
base of the 5th Fleet is situated in Bahrain and Americans 
consider Bahrain as the very important factor in contain-
ing Iran. Americans are afraid that democratic Bahrain may 
become a strategic partner of  the Islamic Republic of Iran 
so they try to preserve the autocracy nevertheless of human 
rights abuses. Bahrain is a classic case of the US empire of 
bases colluding with an unsavory feudal monarchy/dicta-
torship. So American leadership can close the eyes on the 
violation of human rights and ignoring of the democratic 
demands. Just like Tunisia and Egypt - and unlike Libya 
and Syria - the pro-democracy movement in Bahrain was 
indigenous, legitimate, non-violent and uncontaminated 
by Western or Gulf Cooperation Council (GCC) infiltra-
tion. So the reasons of geopolitics became stronger than the 
democratic principles. 
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Bahraini government. United States Secretary of State Hill-
ary Clinton expressed «deep concern», according to the 
State Department, and «urged restraint». The Pentagon said 
Bahrain was «an important partner»; later Secretary of De-
fense Robert Gates called Bahrain’s Crown Prince Salman  
certainly to make sure everything was all right with the US 
Navy’s 5th Fleet. Even the New York Times was forced to 
acknowledge that US President Barack Obama had «yet 
to issue the blunt public criticism of Bahrain’s rulers that 
he eventually leveled against President Hosni Mubarak of 
Egypt - or that he has repeatedly aimed at the mullahs in 
Iran». But he can’t; after all, Bahrain’s king is another usual 
suspect, a «pillar of the American security architecture in 
the Middle East», and «a staunch ally of Washington». One 
year later US Assistant Secretary of State for Near East Af-
fairs Jeffrey Feltman widely praised King Hamad’s steps to 
«diffuse tensions» - such as «the release of political pris-
oners, a partial cabinet reshuffle and the withdrawal of se-
curity forces». Feltman said Washington stressed «national 
dialogue», «made-in-Bahrain» solutions, and no foreign 
states «interfering in the process».

This American approach demonstrates the sharp contrast 
with reaction for the events in Libya and Syria. In Libya 
Americans and their NATO allies, Britain and France, with-
out evident proofs of the massacres of demonstrations by 
the government of Muammar Gaddafi began in March of 
the 2011 bombing Libyan towns. NATO’s humanitarian in-
terference began with the none-fly zone and finished with 
the military help for the opposition to overthrow Gaddafi. 
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community in Bahrain includes 65% of this country’s popu-
lation, Shiites are underpresented in the government of this 
country. Among 40 deputies of the Bahraini Majlis al Nu-
wab there are only 18 Shiites. The Shiites of Bahrain are not 
represented in the army and secret services of this country. 
Also the distribution of the income of country’s economy 
and public treasures in Bahrain is unjust and unfair. Shiite 
population which tribute in the public economy is consider-
able gets less income then Sunni circles connected with the 
ruling dynasty al-Khalifa. We can point out the destruction 
of the Shiite mosques as the realizing of the religious op-
pression  and suppression of the rights of believers in this 
country. At least 27 mosques and scores of religious build-
ings have been destroyed - including the 400-year-old Amir 
Mohammed Braighi mosque. Minister of Justice and Is-
lamic Affairs Sheikh Khalid bin Ali bin Abdulla al-Khalifa, 
has claimed that «These are not mosques. These are illegal 
buildings.»

It’s important to underline peaceful character of the Bah-
raini protests. Oppositional parties didn’t demand establish-
ment of the Islamic republic. They demanded only more 
democracy in the constitutional monarchy and dialogue 
with the emir al-Khalifa. Bahrainis were fighting for a new 
constitution and respect for human rights, not revolution or 
regime change.

Nevertheless the so-called «global society» paid a very 
little attention to the violence in Bahrain. American offi-
cials only expressed concern about the repression of the 
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The last year all the world attentively observed dramatic 
events in Bahrain  which began on 17 th February as the 
peaceful demonstrations for democratization.  Standing of 
the common people of this little country for their rights fin-
ished in the middle of the March of last year by the forceful 
oppression of the peaceful resistance and invasion of the 
country by Saudi troops. As a result of the firing of the dem-
onstration 18th February 5 persons were assassinated by 
police and approximately 2000 were injured.. The regime 
forces massacred many people as they slept. Many people 
were detained or arrested. Among them two deputies of the 
Bahraini parliament: Matar Ibrahim Matar and Javad Firuz. 
Moreover many arrested protesters and human rights activ-
ists were tortured by Bahraini police. Moreover many Bah-
raini doctors and medical workers were arrested because 
of the medical aid to the people which were suffered from 
the police’s actions. No less than 24 Bahraini doctors and 
23 nurses had to face a military tribunal. These doctors and 
nurses are so subversive because they have proof of how 
the police and army behaved with demonstrators.

Twenty-one other opposition members were also put on 
trial by special courts (military prosecutors; one military 
and two civilian judges), including Shi’ite dissident Hassan 
Mushaimaa, leader of the opposition group Haqq  and Ebra-
him Shareef, the Sunni leader of the secular Waad group 
that called for a constitutional monarchy. This example 
shows that peaceful protests of the Bahraini people were 
not an expression of the sectarian clashes but the expression 
of the people for democracy. In spite of the fact that Shi’a 
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and also delivered them at the Bahraini embassy in London. 
We have held talks with the Danish Minister of Foreign Af-
fairs, who has met several times with officials and ministers 
from Bahrain. Apparently a deal on Al-Khawaja was very 
close to be settled, but in the end it was turned down by 
the Bahraini government on grounds that such a deal would 
be in conflict with the law. Danish diplomats from the em-
bassy in Saudi Arabia has observed several court meetings 
in Bahrain – along with observers connected to Amnesty 
International – but despite all these efforts Al-Khawaja re-
mains in jail.

Bahrain risks sliding into protracted unrest and instabil-
ity and is at a crossroads. The BICI report provided a road-
map to put Bahrain on the path of the rule of law. Only 
the genuine implementation of the BICI report recommen-
dations would halt the slide, but the Bahraini government 
shows no sign of moving in that direction. The international 
pressure on Bahrain has weakened considerably since Al-
Khawaja ended his hunger strike, but Bahrain’s close allies, 
including the USA and the UK, can no longer shield behind 
BICI and pretend it’s business as usual.
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ment and ranking in the security and military forces, 
are held accountable, including in trials consistent 
with international fair trial guarantees and without re-
course to the death penalty.

Amnesty International has campaigned relentlessly for 
the release of all political prisoners in Bahrain naming them 
prisoners of conscience and calling for the authorities to 
overturn the sentences and to ensure true accountability 
for the human rights violations committed since February 
2011.

For Amnesty in Denmark the situation in Bahrain has 
been of particular concern due to the fact that the Al-Kha-
waja family was granted political asylum in Denmark and 
holds a Danish citizenship. The family lived in Denmark 
from 1991-2001, when they returned to Bahrain following 
promises of political reform by the government.

Only weeks before the popular protests broke out in Feb-
ruary 2011, Her Majesty the Queen of Denmark paid a visit 
to King Hamad Al-Khalifa, who was the presented with 
Denmark’s finest honour: The Grand Cross of the Order of 
the Dannebrog.

Amnesty Denmark has urged the Queen and the Danish 
government to take back the order and to demand Abdulha-
di Al-Khawaja released and brought to Denmark. We have 
collected tens of thousands of signatures from Danes, who 
support the struggle for freedom and democracy in Bahrain. 
We have sent these signatures to the government of Bahrain 
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man rights defenders and activists denouncing such abuses 
are repeatedly harassed and some have been jailed for car-
rying out their human rights work and peacefully exercis-
ing their rights to freedom of expression, association and 
assembly. 

Amnesty International urges the international commu-
nity to recommend to the government of Bahrain that they 
undertake the following measures: 

- Immediately and unconditionally release all prison-
ers of conscience who were tried and sentenced by 
the National Safety Court or other courts and impris-
oned solely for peacefully exercising their rights to 
freedom of expression and assembly, including the 14 
prominent leaders of the opposition. 

- In line with international standards, set up prompt, 
thorough, impartial and independent investigations 
(by an independent body outside the Public Prosecu-
tor’s Office) into all allegations of torture, deaths in 
custody and unlawful killings, including those re-
sulting from unnecessary and excessive use of force, 
committed since the beginning of the February 2011 
protests. 

- Ensure that all those suspected of torture and unlaw-
ful killing, including those with command responsi-
bility, or those who condoned or committed torture, 
unlawful killings and other human rights violations, 
regardless of their position or status in the govern-
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or sliding into a downward spiral of repression and insta-
bility. Indeed, it has become evident that the authorities in 
Bahrain do not have the will to take the steps necessary to 
reform. The international community, and especially Bah-
rain’s allies, have a duty to condemn what is happening in 
the country and to stop using the BICI report a shield to 
avoid having to criticize the Bahraini authorities.

Meanwhile, Amnesty International continues to docu-
ment widespread violations by security forces, including 
the use of unnecessary and excessive force against protest-
ers, sometimes fatal.

Like the case of Hussam al-Haddad, 16, who died on 
17 August 2012 in al-Muharraq, the day after he was shot 
by riot police. His family say he had gone to a nearby cafe 
while demonstrations were going on in the area. A family 
member who was present alleged that after Hussam al-
Haddad was shot and, while he was on the ground, a riot 
police officer hit him with his rifle and kicked him. Hus-
sam al-Haddad was taken to the military hospital and then 
to Salmaniya Medical Complex. His family was informed 
about his death at around 2am that night.  On 9 October the 
Special Investigation Unit determined that the policeman 
who shot at him was acting in self-defence after being at-
tacked and the case was therefore closed.

An increasing number of children aged between 15 and 
18 have been held in adult prisons and detention centres in 
Bahrain in the past few months. The total may number 80, 
according to lawyers and local human rights groups. Hu-
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bars despite being convicted only for exercising their rights 
to freedom of expression and association. 

In June 2011, the King of Bahrain established the five-
member Bahrain Independent Commission of Inquiry (BICI) 
to investigate alleged human rights violations during the pro-
tests. The BICI was led by Professor Cherif Bassiouni and 
comprised experts of internationally recognized indepen-
dence, integrity and expertise. On 23 November 2011 the 
BICI submitted its report to the King and made detailed prac-
tical and legislative recommendations. The report confirmed 
that gross human rights violations had been carried out.

The Bahraini government promised full implementation 
of the BICI recommendations, including accountability for 
human rights violations. But the government’s implemen-
tation of the BICI recommendations that relate to account-
ability for human rights violations has been inadequate. 
No senior member of the security forces responsible for 
the violations, including the National Security Agency and 
Bahrain Defence Force, is being brought to account. 

At a time when a number of countries are, with good 
reason, vocally condemning human rights abuses in other 
Middle Eastern and North African countries, they must show 
equal commitment to pursuing justice and accountability 
for human rights violations in Bahrain.  The government of 
Bahrain should acknowledge violations of human rights that 
have occurred and ensure full accountability for them.

Bahrain is facing a stark choice between the rule of law, 
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Al-Khawaja – known as prisoner Number 8 in the BICI re-
port – has been tortured and mistreated in jail and sentenced 
for “organizing and managing a terrorist organisation”, “at-
tempt to overthrow the government by force and in liaison 
with a terrorist organisation working for a foreign country” 
and the “collection of money for a terrorist group”. His suc-
cessor as leader of the Bahrain Centre for Human Rights, 
Nabeel Rajab, has been handed down a three years sentence 
for “illegal gatherings”.

Whenever we – Amnesty International – thought that 
things couldn’t get worse in Bahrain, the government has 
proven us wrong. Punishing people for posting a message on 
Twitter or writing a poem is unthinkable. Using police force 
to move Zainab Al-Khawaja from a roundabout, where she 
was sitting down and peacefully protesting the treatment 
of her father is unbelievable. Stripping off the Bahraini na-
tionality from 31 opposition leaders – politicians, activists 
and religious figures – and banning all demonstrations and 
gatherings is unfathomable.

The human rights situation in the country has deteriorat-
ed into a crisis, following the Bahraini authorities’ heavy-
handed response to the widespread pro-reform protests. 
Around 115 people have been killed in connection with the 
protests, and the security forces continue to use excessive 
force against the protesters. Detainees have been subject-
ed to torture and other ill treatment in unofficial detention 
places. Scores of persons tried unfairly in military courts 
and sentenced to long-term prison sentences remain behind 
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Almost two years after the beginning of the popular pro-
tests in Bahrain that aimed to obtain democratic reforms, 
people are still turning out in great numbers in most cities 
and villages in the kingdom – disappointed with the broken 
promises from the government and the imprisonment, tor-
ture and killings of mostly peaceful citizens.

Amnesty International has monitored the development 
closely and published reports, statements and press releases 
every other day since the beginning of the popular protests 
at the now demolished Pearl Roundabout in Manama in 
February 2011. I have collected a shortlist of our work in 
the appendix – for a complete list please see www.amnesty.
org.

There is no doubt that the Bahraini government has com-
mitted serious violations of the most basic human rights in 
the handling of the protests. What started out as a peace-
ful gathering of thousands of people in Manama was soon 
quashed by security forces and military units from neigh-
bouring Saudi Arabia. The brutal attack on peaceful pro-
testers in the middle of the night left dozens of people 
wounded and some were killed. Doctors at the Salmaniya 
Medical Complex tried to help the wounded, but they were 
soon rounded up and charged with plotting to overthrow the 
monarchy. 18 of the 20 doctors say they were tortured after 
their arrest, and many of them are now in jail.

Likewise, prominent human rights defender Abdulhadi 





Bahrain: 
Broken promises and continued 

repression

Bahrain risks sliding into protracted unrest and in-
stability and is at a crossroads. The BICI report pro-
vided a roadmap to put Bahrain on the path of the rule 
of law. Only the genuine implementation of the BICI 
report recommendations would halt the slide, but the 
Bahraini government shows no sign of moving in that 
direction. Bahrain’s close allies, including the USA and 
the UK, can no longer shield behind BICI and pretend it 
is business as usual.

By Ole Hoff-Lund

Head of Media Relations,

Amnesty International Denmark



وجد منتدى البحرين لحق�ق الإن�سان في انعقاد )الم�ؤتمر 

الدولي لدعم الديمقراطية وحق�ق الإن�سان( بالعا�سمة اللبنانية 

وباحثين  كتاب  واأق�ال  �سهادات  لتدوين  مهما  حدثا  بيروت، 

قان�نيين وحق�قيين ومهتمين بتنمية ودعم حالة الديمقراطية 

من  البحرينية  بالحالة  المهتمين  ومن  العربي،  ال�طن  من 

ت�فرت  ودرا�سات  مقالت  يحمل  كتاب  ل�سدار  العالم؛  دول 

مقاربة  في  البحث  ومنهجية  الم��س�عية،  من  الكثير  على 

الم��س�عات التي تمت مناق�ستها.

البحرين،  في  الحق�قية  الحالة  ح�ل  قراءات  اإ�سدار  اإن 

ناجز عّما  الت�ثيق كفعل اجرائي  فر�سة جديدة للم�ساهمة في 

تعر�ض له اإن�سان البحرين في ث�رته المطلبية.

ليبني  جالديه؛  على  يتقدم  اأن  اآثر  �سعب  تطلعات  وهي 

مجتمعًا ديمقراطيا اأكثر ان�سانية، واأكثر انفتاحا.

WWW.bfhr.org
Email: montada.hr@gmail.com

Info@bfhr.org
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