


محاكمـــة املدنيـــن يف القضـــاء العســـكري يفتقـــر 

ــة ــة العادلـ ــات املحاكمـ ــر وضامنـ ــكل معايـ لـ



المقدمة الحقوقية:

ــة هــو حــق مــن حقــوق اإلنســان األساســية فهــو أحــد الحقــوق  الحــق يف املحاكمــة العادل

واجبــة التطبيــق لــكل البرشيــة يف شــتى أرجــاء العــامل التــي قّررهــا »اإلعــان العاملــي لحقوق اإلنســان«، 

وهــو اإلعــان الــذي اعتمدتــه حكومــات األرض قبــل أكــر مــن ســبع خمســن عــام وهــو يف قمــة الهــرم 

للنظــام العاملــي والــدويل لحقــوق اإلنســان. ومنــذ عــام 1948، أصبــح هــذا الحــق املقــّرر يف »اإلعــان 

العاملــي لحقــوق اإلنســان« إلتزامــاً قانونيــاً واقعــاً عــى جميــع الــدول بوصفــه جــزءاً مــن قانــون العــرف 

الــدويل، وقــد أعيــد التأكيــد عــى الحــق يف املحاكمــة العادلــة، وفصلــت أبعــاده منــذ عــام 1948، يف 

مجموعــة مــن املعاهــدات امللزمــة قانونــاً مثــل »العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية« 

الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام 1966. كــام جــرى االعــراف بــه والنــص عليــه 
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ــة  ــدات الدولي ــد املعاه ــت بن ــدرج تح ــي ال تن ــر، الت ــن املعاي ــا م ــدات، وغره ــن املعاه ــر م يف الكث

ــت  ــد وضع ــة. وق ــة اإلقليمي ــة الدولي ــات الحكومي ــدة والهيئ ــم املتح ــا األم ــي اعتمدته ــة الت واإلقليمي

هــذه املعايــر لــي تطبــق عــى جميــع النظــم القضائيــة يف العــامل وعــى نحــو يراعــي التنــوع الهائــل يف 

اإلجــراءات القانونيــة والقضائيــة، فهــي تنــص عــى الحــد األدىن مــن الضامنــات التــي ينبغــي أن توفرهــا 

جميــع النظــم، ومتثــل هــذه املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، فيــام يتعلــق باملحاكمــة العادلــة، رضبــاً 

مــن االتفــاق يف الــرأي أجمعــت عليــه أمــم الدنيــا بشــأن املعايــر الازمــة لتقييــم الطريقــة التــي تعامــل 

بهــا الحكومــات األشــخاص املتهمــن بارتــكاب جرائــم أيــاً كانــت نوعهــا أو بواعثهــا.

وملــا كانــت مملكــة البحريــن عضــو يف األمــم املتحــدة ومصادقــة عــى الرشعــة الدوليــة وهــي 

ــاق األمــم املتحــدة  ــإن ميث ــن ف ــادة 37 مــن دســتور مملكــة البحري ــا، ومبوجــب امل ــد صــادق عليه ق

واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان والعهديــن الدوليــن وغرهــم مــن املعاهــدات الدوليــة أصبحــت 

جــزء مــن الترشيــع الوطنــي وكقانــون واجــب التطبيــق إال فيــام أعلنــت تحفظهــا عليــه جزئيــاً ال يخــل 

بجوهــره، وعليــه فــإن البحريــن ملزمــة مبوامئــة ترشيعاتهــا املحليــة إيضــاً مــع الرشعــة الدوليــة، وإن 

التنصــل مــن هــذه اإللتــزام يجعــل مــن مصادقتهــا للرشعــة الدوليــة مصادقــة شــكلية فاقــده لضامنــات 

جوهــر الحقــوق التــي كفلتهــا املواثيــق واملعاهــدات.



ــية  ــة والسياس ــوق املدني ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــن العه ــادة 14 م ــت امل ــد وضع ق

عــى الضانــات األساســية للمحاكــات العادلــة وجعلتهــا املعايــر الدنيــا، وجــاء نصهــا كالتــايل:

 النــاس جميعــا ســواء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، لــدى الفصــل يف أيــة تهمــة جزائيــة 

ــه محــل نظــر  ــة، أن تكــون قضيت ــة دعــوى مدني ــه يف أي ــه والتزامات ــه أو يف حقوق توجــه إلي

ــون.  ــم القان ــأة بحك ــة، منش ــتقلة حيادي ــة مس ــة مختص ــل محكم ــن قب ــي م ــف وعلن منص

ــا لدواعــي اآلداب  ــا أو بعضه ــة كله ــن حضــور املحاكم ــور م ــة والجمه ــع الصحاف ويجــوز من

العامــة أو النظــام العــام أو األمــن القومــي يف مجتمــع دميقراطــي، أو ملقتضيــات حرمــة الحيــاة 

ــة حــن يكــون  ــي تراهــا املحكمــة رضوري الخاصــة ألطــراف الدعــوى، أو يف أدىن الحــدود الت

.1
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مــن شــأن العلنيــة يف بعــض الظــروف االســتثنائية أن تخــل مبصلحــة العدالــة، إال أن أي حكــم 

يف قضيــة جزائيــة أو دعــوى مدنيــة يجــب أن يصــدر بصــورة علنيــة، إال إذا كان األمــر يتصــل 

بأحــداث تقتــي مصلحتهــم خــاف ذلــك أو كانــت الدعــوى تتنــاول خافــات بــن زوجــن أو 

تتعلــق بالوصايــة عــى أطفــال.

من حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئا إىل أن يثبت عليه الجرم قانونا.

لــكل متهــم بجرميــة أن يتمتــع أثنــاء النظــر يف قضيتــه، وعــى قــدم املســاواة التامــة، 

بالضانــات الدنيــا التاليــة:

أن يتــم إعالمــه رسيعــا وبالتفصيــل، وىف لغــة يفهمهــا، بطبيعــة التهمــة املوجهــة إليه وأســبابها.

أن يعطــى مــن الوقــت ومــن التســهيالت ما يكفيــه إلعــداد دفاعه ولالتصــال مبحام يختاره بنفســه.

أن يحاكم دون تأخر ال مربر له.

ــاره، وأن  ــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــام مــن اختي ــا وأن يداف أن يحاكــم حضوري

يخطــر بحقــه يف وجــود مــن يدافــع عنــه إذا مل يكــن لــه مــن يدافــع عنــه، وأن تــزوده املحكمــة 

حكــا، كلــا كانــت مصلحــة العدالــة تقتــي ذلــك، مبحــام يدافــع عنــه، دون تحميلــه أجــرا 

عــى ذلــك إذا كان ال ميلــك الوســائل الكافيــة لدفــع هــذا األجــر.

.2
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أن يناقــش شــهود االتهــام، بنفســه أو مــن قبــل غــره، وأن يحصــل عــى املوافقــة عى اســتدعاء 

شــهود النفــي بــذات الــروط املطبقــة يف حالــة شــهود االتهام،

أن يزود مجانا برتجان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف املحكمة،

أال يكره عى الشهادة ضد نفسه أو عى االعرتاف بذنب.

يف حالــة األحــداث، يراعــى جعــل اإلجــراءات مناســبة لســنهم ومواتيــة لــرورة العمــل عــى 

إعــادة تأهيلهــم.

لــكل شــخص أديــن بجرميــة حــق اللجــوء، وفقــا للقانــون، إىل محكمــة أعــى كيــام تعيــد النظــر 

يف قــرار إدانتــه وىف العقــاب الــذي حكــم بــه عليــه.

حــن يكــون قــد صــدر عــى شــخص مــا حكــم نهــايئ يدينــه بجرميــة، ثــم ابطــل هــذا الحكــم 

أو صــدر عفــو خــاص عنــه عــى أســاس واقعــة جديــدة أو واقعــة حديثــة االكتشــاف تحمــل 

الدليــل القاطــع عــى وقــوع خطــأ قضــايئ، يتوجــب تعويــض الشــخص الــذي أنــزل بــه العقــاب 

نتيجــة تلــك اإلدانــة، وفقــا للقانــون، مــا مل يثبــت أنــه يتحمــل، كليــا أو جزئيــا، املســئولية عــن 

عــدم إفشــاء الواقعــة املجهولــة يف الوقــت املناســب.

ال يجــوز تعريــض أحــد مجــددا للمحاكمــة أو للعقــاب عــى جرميــة ســبق أن أديــن بهــا أو 

ــد. ــة يف كل بل بــرئ منهــا بحكــم نهــايئ وفقــا للقانــون ولإلجــراءات الجنائي

ه

و

ز
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تنص املادة 105 بالنبد - ب - من دستور مملكة البحرين لعام 2002 عى :

يقـــترص اختصــاص املحاكــم العســكرية عــى الجرائــم العســكرية التــي تـــقع مــن أفــراد قــوة الدفــاع 

ــك يف  ــة، وذل ــكام العرفي ــان األح ــد إع ــم إال عن ــد إىل غره ــام، وال ميت ــن الع ــي واألم ــرس الوطن والح

ــون. ــي يقررهــا القان الحــدود الت

ويف 30 مارس 2017 تم تعديل النص الدستوري أعاله بالنص كالتايل:

ــرس  ــن والح ــاع البحري ــوة دف ــن ق ــه يف كلًّ م ــن اختصاصات ــكري ويب ــاء العس ــون القض ــم القان ينظ

ــام. ــن الع ــوات األم ــي وق الوطن
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ــل بعــض  ــم )12( لســنة 2017 بتعدي ــون رق ــل الدســتوري األخــر فقــد صــدر قان ــاءاً عــى التعدي وبن

أحــكام قانــون القضــاء العســكري الصــادر باملرســوم بقانــون رقــم )34( لســنة 2002 وذلــك بعــد اقــراره 

مــن مجلــي الشــورى والنــواب جــاء فيــه:

المادة األولى..

يُضــاف إىل قانــون القضــاء العســكري الصــادر باملرســوم بقانــون رقــم )34( لســنة 2002 مادتــان 

جديدتــان برقمــي )17 مكــرراً( و)17 مكــرراً 1(، نصهــام اآليت:

مادة ) 17مكررًا ( 

اســتثناًء مــا ورد يف أي قانــون آخــر، يختــص القضــاء العســكري بنظــر الجرائــم اآلتيــة عنــد ارتكابهــا عمــداً 

ــا: ــة أو خارجه ــل اململك ــكاً داخ ــالً أو رشي ــه فاع ــون بصفت ــذا القان ــكام ه ــع ألح ــر خاض ــخص غ ــن ش م

الجنايــات املاســة بأمــن الدولــة الخارجــي واملنصــوص عليهــا يف الفصــل األول مــن البــاب 

األول مــن القســم الخــاص يف قانــون العقوبــات، متــى وقعــت يف العمليــات التــي تتوالهــا 

قــوة دفــاع البحريــن أو يف حالــة إرهــاب مســلح مــن الخــارج.  

الجرائــم التــي تقــع يف نطــاق األماكــن الخاضعــة لقــوة دفــاع البحريــن أو الحــرس الوطنــي 

ــق  ــآت ومناط ــكرات واملنش ــاين واملعس ــات واملب ــرات واملركب ــفن والطائ ــك الس ــا يف ذل مب

التمركــز واملنــاورات ومحــاور التقــدم للقــوات ومواقــع العمليــات.

أ

بـ
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الجرائــم التــي تقــع عــى أمــوال أو ممتلــكات أو معــدات أو آليــات أو مهــات أو اتصاالت 

ــن أو  ــاع البحري ــوة دف ــق أو أرسار ق ــجالت أو وثائ ــر أو س ــلحة أو ذخائ ــياء أو أس أو أش

الحــرس الوطنــي وكافــة متعلقاتهــا أينــا وجــدت.

ــى  ــي مت ــرس الوطن ــن أو الح ــاع البحري ــوة دف ــبي ق ــد منتس ــب ض ــي ترتك ــم الت الجرائ

ــم. ــال وظيفته ــم أع ــبة تأديته ــبب أو مبناس ــت بس وقع

ــى كان  ــب الرســمية مت ــة أو املواك ــة أو الهام ــى املنشــآت الحيوي ــع ع ــي تق ــم الت الجرائ

ــي. ــرس الوطن ــن أو الح ــاع البحري ــوة دف ــت مســئولية ق ــتها تح ــا أو حراس تأمينه

الجرائم املرتبطة بأي من الجرائم الواردة يف البنود السابقة.

ويجــوز للقضــاء العســكري إحالــة أي مــن الجرائــم الداخلــة يف اختصاصــه وفقــاً للبنــود الســابقة إىل 

القضــاء املــدين أو ألي جهــة قضائيــة مختصــة.

مادة ) 17مكررًا ( 1

ــل إىل هــذا  ــة القضــاء العســكري أن يحي ــد موافق ــام بع ــب الع ــون آخــر، للنائ اســتثناًء مــا ورد يف أي قان

القضــاء أي مــن الجنايــات الــواردة يف قانــون حايــة املجتمــع مــن األعــال اإلرهابيــة أو أي مــن الجنايــات 

املاســة بأمــن الدولــة الخارجــي أو الداخــي والــواردة يف الفصلــن األول والثــاين مــن البــاب األول مــن القســم 

الخــاص يف قانــون العقوبــات، ومــا يرتبــط بهــا مــن جرائــم.
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المادة الثانية
ــم )34( 	  ــون رق ــون القضــاء العســكري الصــادر باملرســوم بقان ــادة )46( مــن قان ــص امل ــتبدل بن يُس

ــص اآليت: ــنة 2002، الن لس

مــادة 46 : تختــص املحاكــم العســكرية بالفصــل يف الدعــاوى الداخلــة يف اختصــاص القضاء العســكري 	 

وفقــاً ألحــكام هــذا القانون.

المادة الثالثة
تحــال إىل القضــاء العســكري جميــع الدعــاوى التــي أصبحــت مــن اختصاصــه مبقتــى هــذا القانــون، 	 

مــا مل تكــن قــد رفعــت إىل املحكمــة املختصــة قبــل العمــل بأحكامــه.



فيا يتعلق مبحاكمة املدنين باملحاكم العسكرية:

ــداءاً  ــي ابت ــم يف االســتعانة مبحام ــرر رصاحــًة بحــق املته ــون القضــاء العســكري ال يق إن قان

ــق واالســتجواب وصــوالً لجلســات  ــذ لحظــة القبــض ومــروراً بجلســات التحقي واســتمراراً من

ــة. املحاكم

إن قانــون القضــاء العســكري يعطــي الحــق بحضــور املحامــي مع املتهــم يف جلســات املحاكمة 

للمتهمــن بالجنايــات فقط.

املــادة الثانيــة مــن قانــون القضــاء العســكري تقــرر بعــدم إنقضــاء الدعــوى الجنائيــة، خــاف 

ــة مبــي  ــوى الجنائي ــرر بإنقضــاء الدع ــي تق ــة الت ــون اإلجــراءات الجنائي ــن قان ــادة 18 م امل

عــرش ســنوات يف الجنايــات ومبــي ثــاث ســنوات يف الجنــح وســنة يف املخالفــات.
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املــادة الثالثــة مــن قانــون القضــاء العســكري تقــرر بعقوبــة كل متهــم بالــرشوع يف الجرميــة 

ــن  ــادة 37 م ــه امل ــص علي ــا تن ــة، وهــو خــاف م ــررة للفاعــل للجرميــة األصيل ــة املق بالعقوب

ــه الــرشوع يف الجرميــة دون أكتاملهــا. ــكل مــن ثبــت علي ــة ل ــات املخففــة للعقوب قانــون العقوب

يقــرر قانــون القضــاء العســكري يف البنــد - ب- مــن املــادة 11 عــى أن يصــدر بشــأن رشوط 

وإجــراءات تعيــن أعضــاء القضــاء العســكري وتأديبهــم وتنظيــم واجباتهــم والتفتيــش القضــايئ 

عليهــم قــرار مــن القائــد العــام بنــاء عــى اقــراح مديــر القضــاء. وهــذا خــاف املــادة 69 مــن 

قانــون الســلطة القضائيــة الــذي يقــرر هــذه الســلطة للمجلــس األعــى املكــون رئيــس محكمة 

التمييــز والنائــب العــام وخمســة أعضــاء مــن الســلطة القضائيــة، وهنــا تكمــن خطــورة عــدم 

إســتقالية القضــاء العســكري وخضوعــه إلرادة فــرد وهــذا يخالــف معايــر القضــاء املســتقل.

إن قانــون القضــاء العســكري ال يقــرر رصاحــًة مبــدة الحبــس اإلحتياطــي ومل يضــع لهــا حــدود 

زمنيــة، مــام يجعــل هــذا األمــر يف غايــة الخطــورة.

املــادة 18 مــن قانــون القضــاء العســكري تقــرر للنيابــة العســكرية تنفيــذ الحبــس والحجــز 

والتوقيــف والســجن يف الســجون العســكرية ومبــا أن املدنيــن أصبحــوا بعــد التعديــل 

مســتهدفون بهــذا القانــون فإنــه ال يســتبعد أن تطبــق هــذه املــادة عليهــم ، دون الســجون 

ــو( . ــجن ج ــل )س ــاح والتأهي ــة اإلص ــة كمؤسس املدني

املــادة 53 مــن قانــون القضاء العســكري تقــرر عانية املحاكمــة ولكن اعطت املحكمة الحــق يف أن 

تكون املحاكمة رسية متى ما رأت وبسلطة واسعة تحت ذرائع النظام العام واآلداب وحفظ األرسار.
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ــدب محامــي  ــة فقــط أن ينت ــون القضــاء العســكري تقــرر للمتهــم بجناي املــادة 58 مــن قان

لــه يف حــال مل يكــن لديــه محامــي، وهــذه املــادة تعطــي حــق حضــور املحامــي يف جلســات 

املحاكمــة فقــط ألن مــن يقــرر النــدب رئيــس املحكمــة، أي أن يف جلســات التحقيــق 

ــي. ــه محام ــر مع ــون أن يح ــًة بالقان ــى رصاح ــتجواب مل يعط واألس

 إن قانــون القضــاء العســكري يقــرر باملــادة 72 عــى أن األحــكام غــر قابلــة للطعــن يف الجرائم 

املنصــوص عليهــا يف القســم الثــاين منــه، وهــذه املــواد تســتهدف املدنيــن والعســكرين عــى 

حــد الســواء بعــد التعديــل األخــر، وباملناســبة املــادة 105 مــن هــذا القانــون كانــت احــدى 

التهــم املوجهــة إىل األمــن العــام لجمعيــة الوفــاق.

إن التعديــل عــى قانــون القضــاء العســكري األخــر باملــادة ) 17 مكــرراً 1 ( قــد منــح القضــاء 

العســكري اختصــاص تطبيــق قانــون حاميــة املجتمــع مــن األعــامل اإلرهابيــة رغــم أن هــذا 

مــن اختصــاص املحاكــم الجنائيــة املدنيــة، وهنــا يكــون تنــازع يف اإلختصــاص، وقانــون حاميــة 

املجتمــع مــن األعــامل اإلرهابيــة يحاكــم مبوجبــه النشــاط الســيايس واملعارضــة الســلمية.

 كــام أن املــادة ) 17 مكــرراً 1( قــد أعطــت القضــاء العســكري اختصــاص محاكمــة املدنيــن 

)املعارضــة والنشــطاء الحقوقيــن( مبوجــب الفصلــن األول والثــاين مــن القســم الخــاص بقانــون 

العقوبــات، وهــذا قــد يــؤدي إىل تشــديد وتغليــظ العقوبــات بحــق املعارضــن الســلمين.

 عقوبــة اإلعــدام بقانــون العقوبــات وقانــون العقوبــات العســكري وقانــون حاميــة املجتمــع 

مــن األعــامل اإلرهابيــة أصبحــت بيــد القضــاء العســكري ومجموعهــا 61 مــادة وبنــد، وهــذا 

مــا يوســع خطــر األحــكام بحــق املعارضــة والنشــطاء السياســين والحقوقيــن.
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