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المقدمة

البحرين،  في  العدالة"  "غياب  خطيرا  موضوعا  الكتاب  هذا  يتناول 

وتكمن خطورته في اختالل النظام احلاكم للقضاء وابتعاده عن متطلبات 

املعايير الدولية في احملاكمات العادلة.

إن نظام القضاء في البحرين نظام ظالم بقول منظمة هيومن رايتس 

في  للمتورطني  حصانة  القضاء  هذا  أحكام  وّفرت  وقد  للظلم"  "نظام 

االنتهاكات في مجال حقوق االنسان من مسؤولني وأفراد في أجهزة األمن 

على إختالفها.

البحرين إلى استخدام القضاء استخداما سياسيا  إن جلوء حكومة 

جعل منه مبررا للجرائم، عبر تكييفات قانونية موجهة ومكشوفة، هذا عدا 

ازدواجية االحكام الصادرة القاسية على اخلصوم السياسيني، واملتهاونة 

على املتورطني في اجلرائم واالنتهاكات من رجال الشرطة.

 وحني تختّل العدالة وموازينها في البالد فان التوقيع على الصكوك 

واالتفاقيات الدولية تكون في مهب الريح، ويصيبها اختالل بنّي السيما حني 

تكون مشاهدات الواقع املعاش مشحونة باالنتهاكات التي تعادي نصوص 

تلك االتفاقيات املوقعة.

إن إنتقاص العدالة في مجتمع كالبحرين يجعل االزمات فيه متالحقة 

وخصوصا االنسانية منها.

ال يسعنا نحن في منتدى البحرين حلقوق اإلنسان إال أن نثمن عاليا 

جهود الشركاء الرئيسيني الذين تشاركوا معنا في تنظيم هذا املؤمتر الدولي 
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كاّل حسب طاقته وإمكاناته، كما نشكر من أسهم في تزويدنا بأوراق العمل 

التي شكلت هي االخرى مادة لهذا الكتاب.

إننا في منتدى البحرين حلقوق اإلنسان نعتقد أن ثمة حتركا حقوقيا 

وقانونيا يجب أن ينطلق في مواجهة "حالة الظلم" في القضاء ليس ألغراض 

سياسية بقدر ما نطلب أن يكون القضاء سلطة مستقلة بعيدة عن التوظيفات 

السياسية ومتّكن هذا القضاء من االنتصاف للضحايا واملتورطني في آن 

في االنتهاكات بشكل فاعل وعادل.
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المحور األول

قراءات حول غياب العدالة في البحرين
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العدالة المغيبة في البحرين
الدكتورة فيوليت داغر

رئيسة اللجنة العربية حلقوق اإلنسان

واملراجعة  احلقائق  لتقصي  املستقلة  البحرينية  اللجنة  توصيات  رغم 

إلجراء  الكثيرة  الدولية  النداءات  ورغم  املتحدة،  باألمم  الشاملة  الدورية 

والتدريب  الفنية  املساعدة  لتوفير  واملساعي  وحقوقية  سياسية  إصالحات 

للسلطات في البحرين؛ فالقلق ما زال كبيرا بشأن حقوق اإلنسان واحلقوق 

املدنية، حسبما يقول تقرير حقوق اإلنسان والدميوقراطية ل 2014. 

انتهاكات جسام حلقوق  البحرين من  لكل ما يحدث في  بالنظر  ذلك 

اإلنسان من استخدام مفرط للقوة وغازات سامة ضد املعارضني مبن فيهم 

داخل السجون وما حدث مؤخرا في سجن جو الذي أصيب بأحداثه أكثر 

وبشكل  األسباب  ألتفه  السجن  في  اإليداع  عن  أما  سجني.   1000 من 

متكرر مع منع التواصل والزيارات فحّدث وال حرج، عالوة على أن التعذيب 

تنفيذ  فقاضي  السراح،  إطالق  أما  احلياة.  فقدان  حلد  يصل  أن  ميكن 

تقرير مدير السجن. مبا يعني أن هذا  بناء على  فيه، لكن  العقوبات يبت 

األخير يتحكم في تقييد حرية السجناء، ومبا يخالف أبرز مسلمات القانون 

في البحرين.. هذا إلى جانب إصدار أحكام جائرة بحق النشطاء وصلت 

حلد األحكام باإلعدام. كذلك املنع من السفر خالفًا ملبادئ حقوق اإلنسان 

التي صادقت البحرين ووقعت عليها، ونزع اجلنسية بشكل اعتباطي ملن هم 

من أبناء البلد وجتنيس أجانب مكانهم، وغيرها الكثير.
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عندما تكون هذه األمور غيض من فيض، فمن املستغرب حصول مكتب 

التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان على 

جائزة شايو من األمم املتحدة عن منطقة اخلليج، تقديرا ملا حققاه من تقدم 

بالترويج حلقوق اإلنسان. إنها سخرية ما بعدها سخرية من عقولنا هذه 

السلطة في  تبنت رواية  للتظلمات قد  العامة  اجلوائز، خاصة وأن األمانة 

االلتفاف عليها، مبا جعلها طرفا غير محايد.  أحداث سجن جو وحاولت 

كما ولم تهتم لتعرض السجناء للتعذيب واستخدام الغازات السامة ضدهم 

واستهداف عقائدهم.

يجب التذكير في هذا املضمار بأن الـ26 توصية التي قدمها تقرير 

بسيوني لم جتد في غالبها طريقها للتطبيق. كما أن دولة البحرين هبطت في 

السنتني األخيرتني ألدنى املراتب حسب تصنيفات دولية مبا يخص احترام 

حقوق اإلنسان.

مبا يتعلق باألمني العام جلمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، الذي ال 

يزال ومنذ بداية عمله السياسي ينادي بإصالح النظام، فقد رفض ما نسب 

إليه من تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، بوسائل 

غير مشروعة، والتحريض لعدم اإلذعان للقوانني ولُبغض طائفة من الناس 

الداخلية  وزارة  إهانة  على  عالوة  العام،  السلم  اضطراب  شأنه  من  مبا 

والتهديد باستخدام القوة العسكرية.

لكن داعية السلم والتوافق الوطني ومنهجية احلوار كاستراتيجية عمل 

التي حتمل مطالب  املنامة  كما وثيقة  الالعنف  مهندسي سياسة  أحد  هو 

طالب  ألنه  القضبان  وراء  هو  للسلطة.  السلمي  التداول  ومنها  املعارضة 



13

البحرين.. انتقاص العدالة وإخالل باإللتزامات الدولية

باحلقوق املدنية والسياسية. محاكمته هي محاكمة حلرية العمل السياسي 

الدولية  احلقوقية  املنظمات  كبريات  طالبت  لذا،  الرأي.  عن  التعبير  وحق 

باالفراج الفوري والغير مشروط عنه كسجني للرأي. 

مناضلني  على  أيضًا  جائرة  بأحكام  سبق وحكم  الذي  القضاء  هذا 

كبار صمدوا في وجه اجلالد وقاوموا كل أشكال التعسف التي تعرض لها 

شعبهم، ومنهم من طالتهم أحكام باإلعدام، كانت املفوضية السامية حلقوق 

اإلنسان قد وصفت أحكامهم بأنها تنم عن االضطهاد السياسي. إنه منهج 

حّكم هذا التعسف باستعمال القوانني واالختباء وراء عدالة زائفة. 

الوطنية  املصاحلة  فرص  لضرب  احلديدية  القبضة  استعمال  إن 

والعدالة االنتقالية يشكل خطرا كبيرا على املجتمع البحريني، في حني أن 

شرعية أية سلطات حاكمة ال تستمد إال من شعوبها. رغم كل احليف الذي 

حلق بهم، ورغم الصمت الدولي والتواطؤ املجرم لقوى كبرى تتحرك ضمن 

الدميقراطية  البحرين ومعارضته  شعب  أظهر  مصاحلها،  ووفق  أجنداتها 

التعقل والنضج والوعي السياسي. لم يسقطوا في رد الفعل الالسلمي، على 

غرار ما حصل في بلدان عربية أخرى شهدت انتفاضات ما أسموه “الربيع 

العربي”. 

هل سمع جيدا قادة اخلليج العربي الرئيس األمريكي عندما نطق مؤخرا 

بعدما صمت دهرًا ومبا ميكن ملرة االستشهاد به، وقال أن التهديدات لهذه 

الدول ال تأتيها من إيران وقنبلتها النووية، بل من داخل مجتمعاتها التي 

هي أشد خطورة على أمنها واستقرارها. وأنه على هذه الدول اخلليجية أن 

تشرع أبوابها ملشاركة فاعلة من كل أبنائها وأن جتري إصالحات سياسية 
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وأن توفر لشبابها بديال آخر عن “داعش”. فاخلطر هو من حالة عدم رضا 

هذه الشعوب ومن تهميش شبابها العاطل عن العمل ومن اإلحساس بعدم 

وجود مخرج سياسي للمظالم؟. 

لذا وكي ال يحيد هذا النضال السلمي عن مساره الصحيح ويشرع 

عربي  مدني  كمجتمع  نطالب  والتفكيك،  املباشرة  التدخالت  أمام  الباب 

باالستعجال في اتخاذ االجراءات الكفيلة بإجراء مصاحلة وطنية، بدءا من 

اإلطالق الفوري لسراح املعتقلني والشروع في حوار وطني يضع برنامج 

حتول دميقراطي. نطالب بالسماح للمقرر اخلاص بتحقيق مستقل وبإصدار 

املعارضة  ورموز  اإلنسان  حقوق  عن  البحرينيني  املدافعني  حلماية  قرار 

الدميقراطية وإسقاط التهم عنهم وإعادة تأهيلهم وتعويضهم على الضرر 

الذي حلق بهم وإعادتهم لعملهم. نطالب بتفعيل توصيات تقرير بسيوني في 

2011 وغيرها من توصيات دول، كما بتفعيل أدوات االلتزام بالعهد الدولي 
اخلاص باحلقوق السياسية واالنضمام للمحكمة اجلنائية الدولية. 

إننا ننادي بالتضامن مع شعب البحرين وتبني قضيته، نشدانا ملنتظم 

دولي جديد خالي من احلروب املدمرة وإلغاء اآلخر املختلف دينا أو فكرا أو 

لونا..إن اجلرائم ضد اإلنسانية التي تخطط في الغرف املغلقة ومن عقول 

منحرفة وشاذة لن تسقط بالتقادم أو تبقى دون محاسبة مهما طال الزمن. 

لن يرحم من يسقط حممًا ملتهبة على شعب شقيق أعزل حتت  والتاريخ 

أعذار ال تنطلي على أحد.
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مراجعة مختصرة حول

قانون اإلجراءات الجنائية البحريني
 جاسم سرحان

محامي بحريني

مقدمة:

حرصت غالبية الدساتير في الدول املتمدينة تقنني تلك احلقوق واحلريات 

لألفراد عامة واملتهم خاصة ، ذلك على إعتبار أن الدستور هو األسمى في 

الدولة والذي تصدر جميع التشريعات في إطار مبادئه وأحكامه. ومعيار 

قياس تطور الدولة واجلماعات تقدمًا أو تأخر حتضرًا أو تخلفًا يكمن حسب 

اإلبتعاد أو اإلقتراب عن حقوق اإلنسان. وتوجد منظمات متخصصة في 

إصدار تقارير حول مسالك الدول واجلماعات  مبدى إحترامها أو إنتهاكها 

حلقوق اإلنسان.

ويعد قانون اإلجراءات اجلنائية من أهم التشريعات التي تنظم احلقوق 

واحلريات املكفلولة دستوريًا. 

أواًل: تعريف قانون اإلجراءات الجنائية :

من  الناشئة  اجلنائية  الدعوى  تنظم سير  التي  القواعد  بأنه مجموعة 

الواقعة اإلجرامية منذ حلظة إرتكاب اجلرمية وحـتى صدور حكم بات وكيفية 

تنفيذ هذا احلكم. 

لذلك فإن احلماية اإلجرائية حلقوق املتهم وحرياته تتطلب منا إثبات 

تلك احلقوق واحلريات اخلاصة له التي يتمتع بها املتهم منذ الوهلة األولى 

في فترة جمع اإلستدالالت مرورًا مبرحلة التحقيق إلى مرحلة احملاكمة وما 
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بعدها.

ثانيًا : المراحل اإلجرائية للدعوى الجنائية :

فترة جمع اإلستدالالت: أ. 

من  الهدف  تتخذ،  معينة  إجراءات  هناك  فإن  ما  جرمية  وقوع  حال 

هذه اإلجراءات هو الكشف عن مرتكـبي اجلرمية وجمع اإلستدالالت الـتي 

تلزم للتحقيق والتصرف في الدعوى. وهذه اإلجراءات ال تعد من إجراءات 

ومراحل الدعوى وإمنا سابقة عليها والزمة لها. ويباشرها مأمور الضبط 

القضائي . وفي هذه الفترة يتمتع املتهم بحقوق ينظمها قانون اإلجراءات 

الضبط  مأمور  على  )يجب   : بأنه  تقضي  التي   )57( املادة  في  اجلنائية 

القضائي أن يسمع فورًا أن يسمع أقوال املتهم املقبوض عليه وإذا لم يأِت 

مبا بيرئه يرسله في مدى ثمانية وأربعني ساعة إلى النيابة العامة. ويجب 

تأمر  ثم  العامة أن تستجوبه في ظرف أربعة وعشرين ساعة  النيابة  على 

بحبسه أو إطالق سراحه(، وتقضي املادة )61( من القانون ذاته بأنه : 

)اليجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إال بأمر من السلطات املختصة 

قانونًا، كما يجب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة اإلنسان وال يجوز  بذلك 

إيذائه بدنيًا أو معنويًا. ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القبض ويكون 

له حق اإلتصال مبن يرى من ذويه إلبالغهم مبا حدث واإلستعانة مبحام(. 

و املادتان سالفتا الذكر تكفل حقوق وضمانات املتهم منذ بدء إلقاء القبض 

عليه وحتى عرضه على النيابة العامة، منها : 

1- ال يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو حتديد إقامته أو 
تقييد حريته في اإلقامة والتنقل إال وفق أحكام القانون. 
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التحقيق )النيابة  2- إذا كان أمر القبض تنفيذًا ألمر احملكمة أو سلطة 
العامة( يجب أن يكون مكتوبًا وال يكون شفويًا.

أمر القبض املكتوب يجب أن يكون مؤرخًا وموقعًا عليه ممن أصدره   -3
مع بيان صفته وإسم املطلوب القبض عليه ومحل إقامته وكل ما يلزم 

لتعيينه وسبب األمر بالقبض.

4- على القائم بأمر القبض أن يطلع الشخص املطلوب القبض عليه على 
نص األمر .

5- اإلسراع في إجراء محضر  سؤال للمتهم واإلستماع الى أقواله دون 
مناقشة وال إستجواب وال مواجهة.

6- متكني املتهم اإلتصال مبحاميه وبذويه خالل فترة حجزه وقبل عرضه 
على سلطة التحقيق .

7- ال يجوز أن يبقى املقبوض عليه موقوفًا ملدة تزيد على 48 ساعة دون 
أن يعرض على النيابة العامة.  

8- ال يجوز تعذيب املتهم بحمله على اإلعتراف بشأن اجلرمية املنسوبة إليه 
أو لإلدالء بأية معلومات بشأنها.

غير  للمتهم  املنسوبة  باجلرمية  متعلقة  غير  األشياء  ضبط  يجوز  ال   -9
املمنوعة قانونًا.

10- في جرمية التلبس ال يجوز ملأمور الضبط القضائي القبض على املتهم 
في جنحة غير معاقبة عليها باحلبس و تقل عقوبتها  على 3 أشهر وال 

تتوافر أدلة كافية.
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أفراد  من  فرد  أي  وإخالل  التطبيق،  احلقوق واحلريات واجبة  وهذه 

الشرطة أو من مأموري الضبط القضائي بحقوق املتهم يعرض للمسائلة 

اجلنائية ، ويعطي للنيابة العامة السلطة في إتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه 

حماية حلقوق املتهم وحرياته. واإلخالل يترتب عليه بطالن اإلجراء.

ب- مرحلة التحقيق اإلبتدائي :

إن املقصود بالتحقيق اإلبتدائي هي مجموعة اإلجراءات التي تستهدف 

جمع األدلة في الدعوى اجلنائية وتباشرها سلطة التحقيق بغرض الكشف 

عن احلقيقة قبل تقدميها لسلطة احملاكمة. والنيابة العامة هي اجلهة التي 

متارس أعمال التحقيق، ومبا أن تلك األعمال متس حقوق األفراد وحرياتهم 

كان البد من متتع أعضاء سلطة التحقيق بضمانات عالية حتمي إستقاللهم 

وتضعهم موضع احلياد بني مصلحة الدولة في إقتضاء حق العقاب ومصلحة 

املتهم في احلفاظ على حقه في احلرية.

في  وخطـيرًا  مهمًا  دورًا  العامة  للنيابة  أسند  البحريني  املشرع  ان 

آِن واحد في نطاق اإلجراءات اجلنائية فهي سلطة إتهام تستأثر بتحريك 

ضبط  سلطة  وهي  حفظها  أو  القضاء  أمام  ومباشرتها  اجلنائية  الدعوى 

قضائي تختص بتلقي البالغات أو الشكاوي وتقوم بأعمال التحري وجمع 

اإلستدالالت وهي سلطة حتقيق بصورة أصلية مبباشرة التحقيق في جميع 

اجلرائم والتصرف فيها وهي سلطة تنفيذ فال يجري تنفيذ األحكام الصادرة 

في الدعوى اجلنائية إال بناًء على طلبها.

وللمتهم حقوق وحريات ثابتة في الدستور وقانون اإلجراءات اجلنائية 

أثناء ممارسة سلطة التحقيق ينبغي إحترامها وحمايتها، ومن هذه احلقوق: 
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1- حياد احملقق.

2- تدوين إجراءات التحقيق اإلبتدائي.

3- سرية التحقيق وكتمانه بالنسبة للجمهور.

4- عالنية التحقيق اإلبتدائي بالنسبة للخصوم.

5- حق الدفاع بالنسبة للمتهم واإلستعانة مبحاميه، وعدم الفصل بني 
املتهم والدفاع. 

6- حق املتهم في العالج والزيارة والدراسة .......

7- اإلطالع على األوراق قبل البدء في التحقيق وتزيد الدفاع بنسخة 
من األوراق.

األدلة  هذه  لتناقش  األدلة  جمع  إجراءات  مواجهة  في  املتهم  حق   -8
واملتمثلة في األستجواب واملواجهة وسماع الشهود واخلبرة واملعاينة 

واإلنتقال والضبط والتفتيش ومدى مشروعيتها.

9- وجوب التحقيق مع املتهم خالل 24 ساعة من عرضه على النيابة 

وضرورة  قانونًا،  املقررة  املدة  عن  إحتياطيًا  املتهم   حبس  عدم   -10
معاملة املتهم احملبوس إحتياطيًا معاملة خاصة.

11- عدم حبس املتهم إحتياطيًا إلنتفاء الدالئل الكافية.

12- وجوب التحقيق في اجلناية.

13- احلق في الطعن على بعض األوامر  الصادرة أثناء التحقيق القابلة 
للطعن فيها قانونًا

الرسائل  على  املشروع  غير  اإلستيالء  من  املتهم  حق  حماية   -14
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واملراسالت.

ج– مرحلة احملاكمة اجلنائية وما بعدها :

ملرحلة احملاكمة أهمية خاصة وذلك سواء فيما يسبقها من إجراءات 

تتمثل في مرحلة التحقيق اإلبتدائي حيث ان هذه املرحلة ال تكِف وحدها 

للكشف عن احلقيقة الواقعية والقانونية ، أو ما يعقبها من إجراءات تتمثل 

في الطعن على احلكم اجلنائي ، ومما يزيد هذه املرحلة أهمية انه من املمكن 

اجلنائية  الدعوى  العامة  النيابة  إبتدائي كحالة حتريك  يسبقها حتقيق  اال 

دون حتقيق سابق إكتفاء مبحضر اإلستدالالت.

سالمة  مبدى  وثيقًا  إرتباطًا  ترتبط  املرحلة  هذه  في  املتهم  وحقوق 

من حيث  اإلتهامي  النظام  إمنا جتسد  املرحلة  وهذه  احملاكمة وصحتها، 

املشافهة والعالنية ومواجهة اخلصوم وأحقية كل منهم مناقشة أدلة خصمه 

حتقيق  تستهدف  واحملاكمة  وهيمنتها.  احملكمة  إشراف  حتت  وتفنيدها 

أمرين األول : إتاحة الفرصة أمام كل خصم السيما املتهم ليدافع عن حقه  

يصدر حكمها  الدعوى حتى  بعناصر  اإلملام  من  احملكمة  والثاني: متكني 

مطابقًا للواقع والقانون. 

واإلجراءات اجلنائية املنظمة حلقوق وحماية املتهم أثناء مرحلة احملاكمة 

وما بعدها  تتمثل في اآلتي:

1- إستقالل القضاء وحيادته : القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في 
قضائهم لغير القانونوال يجوز التدخل في القضايا أو شئون العدالة. 

ومعنى حياد القاضي التجرد من امليلوالهوى والبعد عن العواطف 

الشخصية. 
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2- كفالة حق املتهم في احملاكمة أمام قاضيه الطبيعي.

3- املساواة أمام القضاء.

4- حق املتهم في رد القاضي وفق القانون.

5- مبدأ عالنية احملاكمة، وشفوية إجراءات احملاكمة. 

6- مبدأ املواجهة بني اخلصوم.

7- مبدأ تقيد احملكمة بحدود الدعوى.

8- ومبدأ تدوين إجراءات احملاكمة.

9- حضور احملاكمات.

10- اإلستعانة مبترجم.

11- إفتراض براءة املتهم 

مبحاميه  اإلتصال  وتيسير  مبحامي  واإلستعانة  الدفاع  حق   -12
واإلحاطة بالتهمة وأدلتها، وفي تقدمي الطلبات وإبداء الدفوع.

13- حماية احلق في تقدمي شهود النفي واإلستعانة بخبير .

14- حماية حق املتهم في اإلثبات.

15- إستبعاد األدلة املنتزعة باإلكراه بنوعيه املادي واملعنوي.

16- خصم مدة احلبس اإلحتاطي من املدة احملكوم بها.

17- احلق في الطعن بالطرق العادية وغير العادية.

18- حق املتهم في أال يضار بإستئنافه.

19- حق املتهم جتاه منفذ احلكم اجلنائي 
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20- حق املتهم في الرقابة القضائية على التنفيذ.

21- حق تفتيش السجون.

ثالثًا : األساس القانوني في حماية حقوق المتهم وحرياته:

1- حقوق املتهم وحرياته الدستورية :

كفل الدستور البحريني حقوق املتهم وحرياته وحمايتها في املادة )19(: 

- احلرية الشخصية.

- اليجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو حتديد 

إقامته أو تقييد حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون 

وبرقابة من القضاء.

- اليجوز احلجز أو احلبس في األماكن املخصصة لذلك في قوانني 

السجون املشمولة بالرعاية الصحية واإلجتماعية واخلاضعة لرقابة 

السلطة القضائية.

- اليعرض أي إنسان للتعذيب املادي أو املعنوي أو لإلغراء أو للمعاملة 

احلاطة بالكرامة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل 

قول أو اعتراف يثبت صدوره حتت وطأة التعذيب املادي أو اإلغراء 

أو لتلك املعاملة أو التهديد بأٍي منها.

وتقضي املادة )20( من الدستور البحريني بأنه:

بناًء على قانون وال عقاب إال على األفعال  - الجرمية وال عقوبة إال 

الالحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
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- العقوبة شخصية.

فيها  له  تؤمن  قانونية  محاكمة  في  إدانته  تثبت  حتى  بريئ  املتهم   -

الضمانات الضوروية ملمارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق 

واحملاكمة وفقًا للقانون.

- يحظر إيذاء املتهم جسمانيًا ومعنويًا.

- يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه مبوافقته.

- حق التقاضي مكفول وفقًا للقانون.

2- حقوق املتهم وحرياته الدستورية :

أقرت اإلتفاقيات واملعاهدات الدولية احلقوق واحلريات للمتهم منها: 

- اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

اإلنسان واحلريات  حقوق  1950 حلماية  لسنة  األوربية  اإلتفاقية   -

األساسية.

- اإلتفاقية الدولية بشأن احلقوق املدنية والسياسية لعام 1966.

- املؤمترات الدولية.

3- الشريعة اإلسالمية : 

تتمثل في حق العدالة واحملاكمة العادلة املنصفة واحلماية من تعسف 

السلطة، واحلماية من التعذيب، واحلماية في عرضه وسمعته وخصوصياته، 

وأن حق الدفاع قريبنة البراءة.
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رابعًا: الموازنة بين حق المجتمع وحق المتهم :

أن  ذلك  املتهم،  املجتمع وبني مصلحة  تعارض بني مصلحة  يوجد  ال 

األمن  على  واحملافظة  اجلرمية  مكافحة  تقتضي  التي  العامة  املصلحة 

قانونية سليمة  إجراءات  باتباع  العدالة  غاية هي  تقتضي حتقيق  والنظام 

وغير متحيّزة، وصواًل إلى محاكمة نزيهة وعادلة وذلك بتحقيق اإلجراءات 

اجلنائية في جميع مراحلها.
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 مراجعة حقوقية على قانون اإلجراءات
الجنائية البحريني 

احملامي واملستشار القانوني إبراهيم سرحان

عضو مرصد البحرين حلقوق اإلنسان

إذا كان قانون العقوبات وضع ملواجهة األشرار فإن قانون اإلجراءات 

اجلنائية وضع حلماية الشرفاء والضعفاء، فاألول يحمي املجتمع واملصلحة 

اإلجتماعية من اجلرمية ويضمن األمن املجتمعي، والثاني يحمي احلقوق 

واحلريات  ويضمن للمتهم أو املشتبه به إنسانيته وكرامته في االستجواب 

والتحقيق واحملاكمة.

هذه الصورة املثالية لهذين القانونني، واحلقيقة أنهما وضعا لفلفسة 

مشتركة تكاملية وهي حماية احلقوق واحلريات، وإذا كانت الدساتير فلسفتها 

تنطلق من ضمانة احلقوق واحلريات بتقرير من اإلرادة الشعبية في الدول 

الدميقراطية وبإرادة احلاكم في الدول الدكتاتورية ومهما يكن األمر إال أن 

الفلسفة هي في هذا التقرير، والدساتير عادًة تقرر احلقوق واحلريات مبواد 

وبنود يغلب عليها العبارات النظرية ويترك أمر تنظيم هذه املمارسة بقوانني 

أهم  احلقوق واحلريات ومن  هذه  بجوهر  املساس  له  يحق  ال  املشرع  من 

هذه القوانني هو قانون اإلجراءات اجلنائية والذي ميس ويالمس احلقوق 

تطبيقية  بعبارات  الدستورية  املواد  يترجم  وهو  مباشر  بشكل  واحلريات 

وتنفيذية، ولهذا قيل بأن قانون اإلجراءات اجلنائية هو املرآة العاكسة ملدى 

أحترام احلقوق واحلريات في أي بلد.
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صحيح أن هذا القانون هو مرآة عاكسة ملدى أحترام احلقوق واحلريات 

ولكن ليس بشكل مطلق، فالتطبيق العملي عادًة ما يتعرض لتعسف السلطة، 

إذا الصورة احلقيقة لتوفر احلقوق واحلريات في بلد ما هي صورة مركبة 

من القانون وتطبيقاته.

فاحلقوق واحلريات تكفلها الدساتير املكتوبة والعرفية، وأن الدستور 

للحماية  هو مصدر  اإلجرائية وإمنا  للقواعد  الدقيق  باملعنى  ليس مصدرًا 

يقرر إجراءات بل يضع  الدستورية ملشروعية اإلجراءات اجلنائية، فهو ال 

احلدود والشروط لسالمة اإلجراءات التي ينظمها القانون، ومهمة الدستور 

ضمانة  حيث  من  عنها  اخلروج  للقانون  يجوز  ال  التي  احلدود  هي رسم 

استقالل القضاء و كفالة احلقوق واحلريات للمواطن.

البحرينية  اجلنائية  اإلجراءات  بشأن  صدر  قانون  أول  أن  والواقع 

في عام 1956 وكان من أربعة أجزاء تتعلق بإجراءات القبض وحتقيقات 

الشرطة والكفالة وختم باألحكام العامة للتعهدات، و في عام 1966 صدر 

قانون أصول احملاكمات اجلزائية، وهذا كان قبل اإلستقالل وقبل أن يصدر 

عام  البحرين  وبعد صدور دستور   ،1973 عام  في  للبحرين  أول دستور 

2002 من قبل امللك صدر قانون اإلجراءات اجلنائية مبرسوم رقم 46 لسنة 
2002 وذلك بتاريخ 23أكتوبر 2002.

مواد  بعض  على  حقوقية  مراجعة  مبثابة  الورقة  هذه  ستكون  ولذا 

قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة 2002 وتعديالته، وحتديدًا في مدى توفر 

ضمانات حقوق املتهمني املكفولة دستوريًا ودوليًا،وذلك في أهم الضمانات 

للمتهم بدًءا من القبض واألعتقال حتى احملاكمة وصدور احلكم وتنفيذه، وال 
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يستقيم ذلك مبجرد النصوص التشريعية فقط دون تطبيق هذه النصوص 

في الواقع وإال صارت بال جدوى.

 31 الدستورية )رقم  املادة  النظر على  ومن املهم جدًا البد من لفت 

دستور 2002(  التي تنص على التالي: ال يكون تنظيم احلقوق واحلريات 

العامة املنصوص عليها في هذا الدستور أو حتديدها إال بقانون، أو بناًءا 

عليه. وال يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر احلق أو احلرية.

ومن املسلمات في فقه القانون الدستوري بأن القوانني املنظمة للحقوق 

واحلريات ال تقرر حق جديد يتعارض مع املبادئ الدستورية وال تلغي حق 

القوانني  أحد  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  وأن  الدستور،  في  مكفول  قائم 

املنظمة للحقوق واحلريات والذي ال ميكن أن يتعارض مع اإلعالن العاملي 

حلقوق واإلنسان واملواثيق واملعاهدات الدولية على أعتبار أن مملكة البحرين 

قد صادقت على الشرعة الدولية.

أواًل: في الضبط واالعتقال:

تنص املادة 61 من قانون اإلجراءات اجلنائية بالتالي: ال يجوز القبض 

على أي إنسان أو حبسه إال بأمر من السلطات املختصة بذلك قانونًا، كما 

أو  بدنيًا  إيذاءه  يجوز  وال  اإلنسان،  كرامة  عليه  يحفظ  معاملته مبا  يجب 

له حق  القبض عليه، ويكون  معنويًا. ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب 

االتصال مبن يرى من ذويه إلبالغهم مبا حدث واالستعانة مبحام.

هذه املادة نظمت حقوق أساسية مقررة دستوريًا للمتهم وهي كاآلتي:

أن يبلغ ويواجه بأسباب القبض عليه أو اعتقاله. أ - 
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أن يسمح له باالتصال مبن يرى من ذويه مبا حدث له. ب - 

أن يستعني مبحام، ومقابلته على إنفراد. ت - 

أن ال يعّرض املتهم إلى اإليذاء البدني واملعنوي. ث - 

احلبس اليكون إال بأمر من السلطات املختصة وهي النيابة العامة. ج - 

حفظ كرامة املتهم اإلنسانية واملجتمعية. ح - 

وكل هذه احلقوق والضمانات للمتهم هي وجوبية بالقانون ومخالفتها 

يترتب عليها بطالن اإلجراء وما يلحق به من حتقيق ومحاكمة وميتد هذا 

األثر إلى بطالن احملاكمة وبراءة املتهم على قاعدة ما بني على باطل فهو 

باطل، وهذا الضمانات جوهرية تتصل بحقوق اإلنسان وحريته وهي على 

هذا النحو تعد أمرًا يتعلق بالنظام العام بل أنها تعلو عليه على اعتبارها 

أمرًا ميس حرية اإلنسان وهي ضمانات ال يجوز إهدارها حتت أي سبب 

أو ظرف من الظروف إذ اإلخالل بها يعد افتئاتًا على حرية املتهم وعدوانًا 

عليه يجب درؤه.

ثانيًا: في حق االحاطة بالتهم للمتهم واالستعانة بمحام:

املادة 20 من الدستور في البند )ج( تقرر بالتالي: املتهم بريء حتى 

تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية ملمارسة 

حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق واحملاكمة وفقًا للقانون.

وتنص املادة 135 من قانون اإلجراءات اجلنائية على التالي: يجب أن 

ميكن محامي املتهم من االطالع على التحقيق قبل االستجواب أو املواجهة 
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بيوم على األقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع األحوال 

ال يجوز الفصل بني املتهم ومحاميه احلاضر معه أثناء التحقيق. وفي هذه 

املادة التي أعطت عضو النيابة العامة أن يقرر في الفترة الزمنية التي يطلع 

فيها احملامي  والسماح له األطالع على أوراق التحقيق هي الفترة التي 

تسبق االستجواب واملواجهة من قبل عضو النيابة العامة للمتهم وهذا أمر 

وجوبي.

وكما قررت املادة 61 من قانون اإلجراءات اجلنائية حق اإلستعانة 

مبحام منذ اللحظة األولى لإلعتقال والقبض، وعليه فإن املواد السابقة هي 

تقرر ضمانات ضرورية ال يجوز تركها لتقدير قاضي أو عضو النيابة، ولذا 

أعتبرت األمر وجوبيًا في ممارسة هذا احلق للمتهم ومحاميه.

وإن كفالة حق الدفاع للمتهم بصورة مجردة ال يكفي العتبارها ضمانا 

في مراحل الدعوى اجلنائية إال من خالل إحاطة املتهم بالتهم املوجهة إليه 

وفي حقه باالستعانة مبحام. وإن املادة 138 من قانون اإلجراءات اجلنائية 

تنص صراحًة على أن تعلن األوامر إلى املتهم مبعرفة أحد أفراد السلطة 

العامة وتسلم له صورة منها. وهنا اإلعالن أو اإلحاطة تشمل التهم املنسوبة 

إليه والتي من خالل معرفته بها يكون له حق تفنيدها من خالله ومن خالل 

محاميه الذي له حق اإلستعانة به في جميع مراحل الدعوى اجلنائية بدًء من 

االستجواب واملواجهة على أقل تقدير بحسب القانون ما دام حلقت به صفة 

متهم جرم يعاقب عليه القانون.

الخالصة: إن قانون اإلجراءات اجلنائية أداة للتنظيم القضائي وفي نفس 

الوقت أداة لتنظيم ممارسة احلقوق واحلريات.
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 العدالة االنتقالية في البحرين:
بين الفرص والتحديات

الدكتور نظام عساف

رئيس مركز عّمان لدراسات حقوق اإلنسان

Transitional justice، هي مفهوم يشير  االنتقالية  العدالة  إّن 

إلى مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول 

مختلفة من أجل معاجلة ما ورثته من إنتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، 

وتتضّمن هذه التدابير املالحقات القضائية، وجلان احلقيقة، وبرامج جبر 

الضرر وأشكال متنّوعة من إصالح املؤسسات.

واحلقيقة أّن هذا املفهوم الذي ظهر عقيب نتائج احلرب العاملية الثانية 

من  واألمنية  السياسية  األزمات  آثار  ملعاجلة  املاضي؛  القرن  وسبعينيات 

خالل إنشاء جلان احلقيقة واملصاحلة، واستخدم للمرة األولى سنة 1992 

في مؤمتر مبادرة امليثاق )Charter 77( الـذي عقد في سالزبورغ في 

كما  ما جنح  فمنها  متعددة،  االنتقالية جتارب  العدالة  أستراليا،  شهدت 

حدث في جنوب أفريقيا، واألرجنتني، وتشيلي، ومنها ما أخفق كحالة نيجريا 

وهايتي وبعضها كانت نتائجها مختلطة بني الفشل والنجاح.

الدول، حيث شهدت عدة  البحرين استثناءا من بني هذه  ولم تشكل 

فرص الحداث مصاحلة وطنية حقيقية والتحول نحو العدالة االنتقالية، إال 

أّنها فشلت كما حدث في مطلع األلفية اجلديدة بعد الغاء قانون أمن الدولة 

وقانون الطوارئ في البحرين، واملرحلة التي تلت اطالق ميثاق العمل الوطني 
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فقد كان من أهم ما شهدته هو إطالق سراح املعتقلني وعودة املنفيني، بيد 

أّن قانون رقم 10 لعام 2001 لم يشمل القاعدة القانونية جلبر الضرر، 

فضال عن صدور قانون 56 في سنة 2002 والذي مينح احلصانة ملوظفي 

قبل عام  انتهاكات حقوق اإلنسان  الوطني من احملاكمة عن  جهاز األمن 

2001، اضافة إلى ذلك فقد جاء صدور دستور املنحة بسنة 2002 والذي 
صدر بشكل منفرد وال يعبر عن اإلرادة الشعبية ليزيد من تعقيدات املشهد 

العام بالبحرين، وكان ينذر بعودة البحرين إلى احلقب األمنية السابقة.

وبالفعل، بعد االحتجاجات السلمية التي حدثت في 14 فبراير/ شباط 

2011 شهدت البحرين تدهورا في حالة حقوق اإلنسان جراء القمع املفرط 
أنواع  من  نوعا   50 من  أكثر  الشهير  بسيوني  تقرير  وقد وثق  والعنيف، 

اإلنتهاكات، ومنذ 2011 حتى اآلن كانت احلصيلة تعرض 9000 مواطن 

من   أكثر  وسقوط  وطائفية،  سياسية  ألسباب  التعسفي  لالعتقال  بحريني 

150 ضحية قتلوا خارج اطار القانون، و٤٧٠٠ مواطنا فصلوا من أعمالهم 
 450 من  وأكثر  امراة،   300 واعتقال  مسجًدا،   ٣٨ هدم  مت  و  العمل، 

أو احملاكمة، واسقاط اجلنسية  أو احلجز  لالعتقال  تعرض  بحرينيا  طفال 

مصاب،  و1500  السياسيني،  املعارضني  من  أغلبهم  مواطنا   115 عن 

فضاًل عن استهداف جمعّيات املجتمع املدنّي واجلمعّيات السياسّية وغلق 

بعضها ومالحقة بعٍض منها قضائّيًا، إلى جانب اكتظاظ السجون بالسجناء 

واملعتقلني، وحل املجلس اإلسالمي العلمائي أكبر هيئة دينية للطائفة الشيعية 

املعارضة  وآخرهم زعيم  املعارضة،  ورموز  قيادات  واعتقال  البحرين،  في 

الشيخ علي سلمان األمني العام جلمعية الوفاق الوطني اإلسالمية.
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كل هذه اإلنتهاكات جعلت الكثير من تقارير املنظمات احلقوقية الدولية 

البحرين في  البحرين، وقد صّنفت  الواقع احلقوقي السيء في  تستعرض 

2014 من بني أسوأ عشر دول في العالم من حيث الترتيب الدميقراطي، 
وذلك بحسب مقياس “الترتيب الدميقراطي العاملي”، املقياس السنوي الذي 

تصدره Democracy Ranking Association وهي منظمة غير 

ربحية مقرها النمسا.

أما منظمة “فريدوم هاوس” فقد صنفت البحرين من بني أسوأ عشر 

دول في العالم في حرية الصحافة، واستمّرت في تصنيف البحرين ضمن 

الدول “غير احلرة” في احلريات املدنية واحلقوق السياسية للعام الرابع على 

التوالي، واعتبرت أنها “ضمن أكثر دول العالم تراجعًا في احلرية” ما بني 

العامني 2009 و2013.

تقرير بسيوني: فرصة المصالحة الضائعة

يونيو   29 يوم  احلقائق  لتقصي  املستقلة  البحرينية  اللجنة  أنشئت 

2011 في مملكة البحرين مبوجب األمر امللكي رقم 28 من قبل  امللك حمد 
بن عيسى آل خليفة. وقد مت تكليف اللجنة مبهمة التحقيق والتقصي حول 

والنتائج   ،2011 فبراير  من  الفترة  في  البحرين  في  التي جرت  األحداث 

املترتبة على تلك األحداث. بدأت اللجنة عملها يوم األحد 24 يوليو 2011 

وكان من املقرر  تقدمي تقريرها النهائي في 30 أكتوبر 2011، ولكن عدد 

الشهادات والشكاواى تطلب متديد لعمل اللجنة والتقرير النهائي ليسلم في 

23 نوفمبر 2011.
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البحريني  الشعب  أبناء  دعت  البحرين  في  املدني  املجتمع  مؤسسات 

إلى التعاطي مع جلنة بسيوني، وتقدمي كل اإلفادات والشكاوى، كما قامت 

بتسليم السيد بسيوني عدة تقارير حول الوضع احلقوقي وتوصياتها النهاء 

األزمة واحداث انتقال دميقراطي سلس، األمر الذي نتج عنه صدور تقرير 

ضخم وتوصيات حتولت إلى قيود دولية بعد صدور مقررات جنيف.

لقد كان من املمكن أن يتم االستفادة من توصيات اللجنة البحرينية 

وسياسي  حقوقي  انفراج  حتقيق  في   BICI احلقائق  لتقصي  املستقلة 

دوليا،  املشوهة  احلقوقية  البحرين  سمعة  من  يحسن  البحرين  في  أولي 

واحداث معاجلات جذرية، إال أّن السلطات البحرينية جتاهلت حتديدا تنفيذ 

التوصيات الواردة في الفقرات رقم 642 و1722/ هـ و 1725/ب، أو 

قامت بتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتني 1716 و 185 بشكل ضعيف 

بحيث تصبح مفرغة املضمون.

للمسار  بها  األخذ  يتم  لم  التوصيات،  الطالق  األولى  اللحظة  فمنذ 

لتكوين  الداعية   1715 التوصية  البحرينية  السلطات  تنفذ  ولم  الصحيح، 

املدني  واملجتمع  السياسية  واألحزاب  احلكومة  من  محايدة  وطنية  جلنة 

لتنفيذ توصيات جلنة تقصي احلقائق، بل شكلت جلنة استشارية للحكومة 

فقط تقدم توصيات للحكومة، واحلكومة هي من شكلت اللجنة، ولم تعكس 

قطاعات املجمع املجتنوعة، واملشاركون فيها معروفون مبيولهم احلكومي.

وجوب  حول   1716 توصية  تطبيق  عدم  أيضا  املثال  سبيل  وعلى 

التفعيل اجلدي ملبدأ عدم اإلفالت من العقاب، باعتباره مدخال حقيقيا لسيادة 

القانون، وكان في خطة عمل املفوضية السامية لعامي 2012/2013 تأكيد 
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على ضرورة أن يكون هذا املبدأ من أولوياتها: )اإلنتقال إلى الدميقراطية 

لم  أنه  العقاب وضمان املساءلة(، إال  إنهاء اإلفالت من  املستدامة يتطلب 

تتم حتى اللحظة محاسبة املسؤولني احلقيقني عن هذه االنتهاكات بل على 

العكس ماحدث بعد تقرير بسيوني يفوق ماوثقه التقرير نفسه، وهو األمر 

الذي يعقد فرص العدالة االنتقالية.

ويوضح التقرير الصادر ملنظمة العفو الدولية في نيسان/أبريل 2015 

اإلنسان  انتهاكات حقوق  تزال  ال  اجلوفاء:  العبارات  “وراء  بـــ:  واملعنون 

في البحرين مستمرة بال هوادة” أن السطات فشلت في حتقيق إصالحات 

حللفائها  املتكررة  التأكيدات  من  الرغم  على  للقمع  حد  لوضع  أساسية 

الغربيني بأنها ملتزمة حقًا باحترام حقوق اإلنسان.

إنَّ البحرين اليوم أصبحت بال شك بحاجة إلى عدالة دولية؛ من أجل 

تسود  جديدة  مبرحلة  والبدء  االنتهاكات،  وايقاف  للضحايا  االنتصاف 

فيها العدالة بعد سنوات طوال جعلت البحرين حتوز على أسوأ املؤشرات 

لذلك الميكن حتقيق  البحرين؛  في  اإلنسان  تقييم واقع حقوق  في  الدولية 

املصاحلة الوطنية احلقيقية في البحرين بدون وجود حل سياسي يكسر حالة 

االستفراد بالسلطة، فضال عن استحالة حتقق العدالة في البحرين بدون 

احلقوقي  املجتمع  وباقرار  احلالية  بالتجربة  أثبت  الذي  القضاء  استقالل 

هنالك  لذلك  واحلرية؛  بالدميقراطية  باملطالبني  ملعاقبة  موظف  بأنه  الدولي 

األمم  من  وباشراف  خاصة،  وبنيابة  مستقلة،  خاصة  محكمة  إلى  حاجة 

املتحدة لتحقيق العدالة.

وكان رئيس قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مكتب املفوضية 
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السامية حلقوق اإلنسان فرج فينيش -خالل زيارته للبحرين ضمن فريق 

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان في العام 2011- قد دعا إلى ضرورة تنفيذ 

عملية العدالة االنتقالية في البحرين، وقال: »إن تنفيذ العدالة االنتقالية يعني 

الوصول إلى احلقيقة التي مازالت غير واضحة بالنسبة إلى اجلميع. شرط 

أال يقتصر األمر على حتقيق العدالة للضحايا، وإمنا جتب مساءلة األفراد 

الذين تورطوا في انتهاكات حلقوق اإلنسان«.

وال أقل من تأكيد غياب العدالة أّن هنالك تقرير ملنظمة هيومن رايتس 

ووتش نشر في العام 1997 أصدر جملة من التوصيات للبحرين مرتبطة 

بالعدالة االنتقالية: مثل تعيني محقق خاص مستقل في االنتهاكات، وتفعيل 

قوانني وآليات متكن الضحايا من رفع قضايا في احملاكم واحلصول على 

التعويضات، لم يتم تنفيذ مثل هذه التوصيات حتى هذه اللحظة.

لقد رفضت البحرين كافة التوصيات التي قدمتها الدول األعضاء في 

اتفاقية  إلى  باالنضمام  واملتعلقة   2012 مجلس حقوق اإلنسان في مايو 

روما للمحكمة اجلنائية الدولية لكون سياسة االفالت من العقاب من أكبر 

تتظاهر  أن  ميكن  فال  عقود  منذ  البحرين  مملكة  التي واجهت  املعضالت 

التجاوزات واالنتهاكات،  املسئولني عن  أجل مالحقة  لالتفاقية من  وتنضم 

للمتورطني  والقانونية  السياسية  احلصانة  توفر  السلطة  أنَّ  عن  فضال 

إلى  اضافة   ،56 قانون  ذلك  على  وخير شاهد  منذ سنوات،  باالنتهاكات 

السيطرة الكاملة من قبل السلطة على النيابة والقضاء ما يستوجب التدخل 

من قبل املقرر اخلاص الستقاللية القضاء.

املدني  املجتمع  مؤسسات  من  ضغط  مجموعة  تشكيل  أقترح  إنني 
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للقيام   ،CICC الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الدولي  التحالف  مع  بالتنسيق 

املتحدة،  األمم  آليات  استثمار  خالل  من  وذلك  ضاغطة،  دولية  بجهود 

والتواصل مع منظمة برملانيون من أجل التحرك العاملي PGA، وللعمل على 

اقناع دول االحتاد األوروبي الداعمة ملعاهدة روما بالضغط على احلكومة 

البحرينية القناعها بالتصديق على هذه االتفاقية الهامة.

حقوق  مجلس  من  تقر  أممية  متابعة  جلنة  انشاء  ضرورة  أرى  كما 

اإلنسان ملتابعة مسار العدالة االنتقالية في البحرين، وتعيني مقرر خاص 

ملتابعة العدالة االنتقالية في البحرين، ويجب توقف تدخل القوى األجنبية 

واألطراف الدولية ملنع مسار العدالة االنتقالية في البحرين؛ فالبحرين من 

ضمن الدول التي تغيب اإلرادة السياسية فيها لتحقيق العدالة االنتقالية.
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 غياب معايير العدالة الدولية..
قضية الشيخ علي سلمان وسجناء جو نموذجا

الدكتور ياسر الشاذلي           

احملامي اجلنائي الدولي 

عضو هيئة الدفاع العربية والدولية 

عن سماحة الشيخ علي سلمان

العمل  قادة  ضد  البحرينية  السلطات  توجهها  التى  املمارسات  إن 

السياسي واملعارضة البحرينية، والتى تلبسها ثوبا جنائيا عبر اتهامها لهم 

بتهم خطيرة حتت دعاوي املساس باألمن القومي والتحريض على النظام، 

وما يرتبط بذلك من قضايا موجهة ضدهم وخصوصا ضد سماحة الشيخ 

علي سلمان األمني العام جلمعية الوفاق البحرينيه، التى اتهمته بتهم محاولة 

قلب نظام احلكم، والدعوة الي العنف، وغير ذلك من تهم خطيرة تستهدف 

منع سماحته من ممارسة حقوقه السياسية، في املطالبة املشروعة بحقوق 

الغالبية من شعب البحرين، إن مجرد توجيه ذلك اإلتهام املستند الي غرض 

الشيخ كل مشروعيتها  التى جتري ضد سماحة  يفقد احملاكمة  سياسي، 

سواء املوضوعية او اإلجرائية، مرورا مبا تبع ذلك من منعه من السفر، ثم 

اهدار احملكمة  ثم  الكبري،  اجلنايات  الي محكمة  احالته  ثم  ومن  توقيفه، 

عبر رفضها  الضمانات،  هذه  وإهدار  الدفاع  في  الشيخ  سماحة  حلقوق 

حضور اي ممثلني عن منظمات املجتمع املدني، ورفضها اإلستجابة لطلبات 

الدفاع احملقة الكفيله باهدار التهمه وحمل احملكمة على األمر سريعا وفورا 

ترضاه  ما ال  وهو  ببراءته،  ثم  الشيخ واحلكم من  باطالق سراح سماحة 
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السلطة وال تريده ولذلك متنع الدفاع من من اداء واجبه كما ينبغي، وعلى 

ذلك فإن تلك احملاكمة تفتقد ملعايير احملاكمة العادلة، التى تكفلها وتوجبها 

املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان وهي معايير موضوعيه .

لها ستحضر  التابعه  الرسمية  الهيئات  أن  السلطة  اعالن  مجرد  إن 

جلسة محاكمة سماحة الشيخ على سلمان يوم 22 نيسان 2015، بدعوى 

في  الشيخ  سماحة  حقوق  على  الدفاع  احملاكمة وضمان حصول  مراقبة 

احملاكمة العادلة، هو أمر ال يفي مبتطلبات تلك احملاكمة العادلة، والسلطة 

احملكمة  وعلي  وعليها  األزمة،  في  طرف  لها  التابعه  مؤسساتها  وجميع 

املختصة أن تسمح لهيئة الدفاع عن سماحة الشيخ أن تبدي دفاعها كامال 

لها ومن  كاملة وحتققها  احملقة  طلباتها  احملكمة  تلبي  وأن  منقوص،  غير 

ثم تقيمها مبا لها من سلطة على الدعوى فقط بعد فراغ الدفاع من ابداء 

طلبات، وقيام احملكمة بتنفيذها لتلك الطلبات، وغير ذلك فإن احملاكمة هي 

تفتقد للمشروعيه اإلجرائية وأيضا املوضوعية، من حيث األساس وجيب أن 

يهدر كل ناجت اجرائي عنها من قبيل احكام جنائية متوقعه تصدر باإلدانه 

على سماحة الشيخ .

إن قرينة البراءة املفترضة في صالح أي متهم، هي أصل من أصول 

احملاكمة العادلة بل ومن أصول املشروعية القانونية، واألصل أنها قائمة 

في  يصدر  بات  أو  مبرم  نهائي  قضائي  بحكم  الدعوي  في  يقضي  حتى 

عالنية  ملبدأ  وفقا  الدفاع،  حقوق  كامل  فيها  للمتهم  يكفل  عادلة  محاكمة 

وشفاهية اإلجراءات، ومعنى ذلك أن مجرد صدور حكم ادانه في محاكمة 

غير عادلة ال تتمتع بالشروط التى ذكرناها، حتى هذا احلكم يكون باطال 
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قائمة  تظل  التى  البراءة  قرينة  يهدر  وال  له،  حقيقية وموضوعية  قيمة  وال 

بشروطها، ويغدو عمل السلطة في هذا الشأن، مجرد عمل مادي ال يتمتع 

باي حصانه قضائية .

هذا السياق اإلجرائي واملوضوعي الباطل في توجيه اإلتهامات ذات 

اخللفية السياسية واملذهبية لسماحة الشيخ، هو بنفس الوقت جرمية جنائية 

الدفاع وحصول  حق  بإهدار  املتمثلة  اإلنسانية،  اجلرائم ضد  من  دولية، 

املتهم على محاكمة عادلة، ويصلح لعرضه على احملاكم اجلنائية املتخصصة 

كما هو نية هيئة الدفاع العربية والدولية عن سماحة الشيخ على سلمان 

حفظه الله.

قضية سجناء جو

وأما اجلرائم التى حلقت بسجناء الرأي بسجن جو من إعتداءات من 

قبل السلطات البحرينية مبعاونة من بعض رجال األمن األجانب، بدءا من 

شرارة اندالع  األحداث التي متثلت  في اإلعتداء على والدة أحد املعتقلني، 

مرورا باإلعتداء بالضرب بالهروات ومنع الطعام عن بعض العنابر، وحشر 

الغاز  بقنابل  أقل، مع ضربهم  عنابر معدة إلعداد  في  منهم  كبيرة  أعداد 

عنهم،  الزيارات  ومنع  منهم،  البعض  وإخفاء  وضيقة،  مغلقة  أماكن  في 

وعدم تزويد أهاليهم مبعلومات عن أماكن احتجازهم، فضال عن منع جلان 

حقوق اإلنسان والصليب األحمر الدولي، من الوصول إليهم للحصول على 

منهجي ومتواصل  في شكل  ذلك  وإستمرار  اصاباتهم،  افاداتهم ومعاينة 

ومترابط ضمن خط عام متصاعد ومستمر لكسر إرادة هؤالء املعتقلني الذين 
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يتجاوز عددهم ألف معتقل بسجن جو، وبالتالي التأثير سلبا في معنويات 

قادة هذا الشعب احملتجزين تعسفيا أيضا على مقربة ومرأي ومسمع من 

املطالب  الشعب  غالبية  معنويات  في  سلبا  التأثير  وبالتالي  األحداث  تلك 

لصيقه  أصليه  حقوقا  تعد  والتى  السياسيه واملدنية،  األساسية  بحرياته  

بشخص أفراده ال ميكن وال يجوز حرمانهم منها حتت أية دعاوى.

الدولية،  اجلنائية  اجلرائم  خانة  في  تصنف  جميعها  األفعال  تلك  إن 

للكرامة  احلاطه  واملعاملة  القسري  واإلخفاء  التعذيب  جرائم  في  املتمثله 

الدولي  القانون  مبادئ  عبر  دوليا،  جنائيا  املجرمة  األفعال  هذه  وغيرها، 

اإلنساني فضال عن امليثاق العاملي  حلقوق اإلنسان، وحتى امليثاق العربي 

حلقوق اإلنسان، والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية، فضال عن نظام 

روما للمحكمة اجلنائية الدولية.

ينبغي أن نشير هنا إلى أن أي اجراء تتذرع باتخاذه السلطات حتت 

مع  متاما  يتعارض  هو  الوطنية،  بالسالمة  متعلقه  عناوين  من  عنوان  أي 

نص املادة 2 من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغيره من صنوف 

أو ضروب املعاملة العقوبة القاسية أو الال انسانية أو املهينة، أو احلاطه 

للكرامة،  كما يتعارض مع نصوص املواد من 1 الي 7 من العهد الدولي 

العاملي حلقوق  اإلعالن  و10 من   5 واملادتان  املدنية والسياسية،  للحقوق 

اإلنسان، كما بالتاكيد، فإن جميع تلك األفعال املوثقه توثيقا دقيقا، ونقصد 

ونعني هنا ليس فقط أحداث سجن جو، وإمنا عموم املمارسات التى ترتكبها 

السلطات ضد املعتقلني وضد غالبية الشعب عموما هي تندرج ضمن تعريف 

املادة 7 للجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية،  من نظام روما األساسي للمحكمة 
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اجلنائية الدولية، والتى تختص تلك احملكمة  بنظرها .

إن تلك األعمال كلها تدور في إطار منهجي سلطوي موجه ضد شريحه 

معينه من السكان هي الغالبيه من الشعب البحريني، تساق  التهم  اجلنائية 

هذه  ورموز  قيادات  ضد  سياسية  وخلفيات  وألسباب  الدليل  من  اخلالية 

الشريحه الغالبة، وضد املطالبني باحلريات السياسية من افراد  الشعب، 

وتقاضيهم وحتكم عليهم، في ظروف يستحيل لهم أن يحصلوا معها على 

التى  للمعايير  موافقة  احتجاز  ظروف  أيضا  توفر  وال  عادلة،  محاكمات 

العالم  حكومات  لكل  امللزمة  اإلنسان  حقوق  واتفاقيات  مواثيق  تستلزمها 

ومنها حكومة البحرين .

إن تلك األعمال كلها تنقل صورة جلية، وهي  أن اإلحتقان السياسي 

املصحوب مبمارسات سلطوية يحتاج بيقني،  إلى إجراءات قضائية جنائية 

تلك  عن  املباشرين  املسئولني  باتخاذها محامون خبراء، ضد  يقوم  دولية، 

دولية   جنائية  قضائية  جهات  أمام  موثقة  كاملة  احلقيقة  لوضع  األعمال، 

متعددة مختصة،  بدءا من مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية الذي يكفل 

له نظام روما التحرك طوعا، إذا ما وصلت إليه معلومات عن ارتكاب جرائم 

معينة من اجلرائم التى تدخل في اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية وفقا 

للمادة 15 واملادة 5 من نظام روما األساسي، وكذلك أيضا عبر التقاضي 

أمام محاكم لبالد عديدة متحضره تقبل نظر الدعاوى اجلنائية ضد مرتكبي 

جرائم التعذيب وجرائم اإلنسانية عموما، وحتى لو لم تكن قد وقعت على 

أراضيها، وال على أحد مواطنيها، وفقا لنظرية عاملية النص اجلنائي .
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المحور الثاني:

قراءات حول الحالة الحقوقية في البحرين
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سحب الجنسية في إطار القانون الدولي

 أبي غيل باش

عضو في نقابة احملامني البريطانية - ويلز

عّرفت املادة األولى من اإلتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية 

لعام 1954 أن الفرد “عدمي اجلنسية”هو “الشخص الذي ال تعتبره أي 

دولة مواطنًا في قانونها«. وأعتقد أن جنسيتكم في البحرين تنضوي حتت 

القانون رقم 10 من قانون تعديل اجلنسية البحرينية لعام 1981 الصادرة 

عام 1963.

وهناك استثناءات ملن ال تنطبق عليهم االتفاقية ذكرتها املادة األولى 

)2( وتشمل األفراد الذين يتلقون الدعم من مفوض األمم املتحدة السامي 

احلقوق  بنفس  يتمتعون  الذين  واألفراد   ،)UNHCR( الالجئني  لشؤون 

واحلماية التي يتمتع بها مواطنو البالد التي يقيمون فيها، واألفراد الذين 

توجد أسباب جدية لالعتقاد بأنهم ارتكبوا جرمية حرب أو جرمية جسيمة 

غير سياسية خارج بلد إقامتهم قبل دخول ذلك البلد، واألفعال التي تتعارض 

مع أهداف ومبادئ االمم املتحدة.

في  األفراد  أولئك  على  أساسي  بشكل  الكلمة  هذه  في  ز  أركِّ سوف 

البحرين الذين انتُِزعت منهم اجلنسية بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية 

البحرينية.  السلطات  قبل  من  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  انتقادهم  و/أو 

عليهم  تنطبق  ال  األفراد  أولئك  من  أيًا  أن  قاعدة  على  أحتدث  وسوف 

االستثناءات التي ذكرتها. فإذا لم يكن يتمتع هؤالء األفراد بحقوق املواطنة 
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في بلد آخر )أي جنسية مزدوجة( يتم التعريف بهم بأنهم »عدميي اجلنسية« 

بعد إلغاء جنسيتهم البحرينية.

ُطِلب مني احلديث عن سبل املعاجلة احملتملة بحسب القانون الدولي 

في هذه احلالة اخلاصة، وسوف أناقش أواًل سبل املعاجلة األولى املتاحة 

استعادة  حملاولة  أو  أخرى  دول  في  اجلنسية  على  للحصول  الفرد  أمام 

املواطنة البحرينية. ثم سأعمد إلى مناقشة وجود أي آليات عمل في القانون 

الدولي من شأنها منع السلطات البحرينية من التصرف بالطريقة نفسها 

في املستقبل.

القانون الدولي العرفي: انعدام اجلنسية وسبل احلل لدى الفرد

قد يتخلى املرء عن جنسيته أو يفقدها أو يغيرها أو ُيحَرم منها في 

تنظيم  في  الدول  حرية  املبدأ  في  يلحظ  الدولي  فالقانون  محددة.  ظروف 

احلصول على اجلنسية باعتبارها ممارسة لسيادتها. ومع ذلك، قد يفرض 

القانون العرفي واملعاهدات الدولية بعض القيود على هذه احلرية.

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948

العرفي؛  الدولي  للقانون  اإلنسان نصًا  العاملي حلقوق  اإلعالن  يعتبر 

وبعبارة أخرى، هو املعيار املعترف به في القانون الدولي والذي يتوجب على 

جميع البلدان الراغبة في تطبيق القانون الدولي اإللتزام به.

املادة التاسعة - »ال يجوز إخضاع أحد لالعتقال التعسفي واالحتجاز 

أو النفي«.

)كالم محذوف(
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مت سحب اجلنسية منهم، ثم أود أن أقترح عليكم التواصل في الوقت 

القانونية  املشورة  لكم  سيقدم  الذي  الدولية  احملكمة  فريق  مع  املناسب 

املناسبة لكل حالة. وللحصول على عرض أكثر شمواًل، قد ترغبون باإلطالع 

على قضية احملكمة العليا في اململكة املتحدة مؤخرًا لشركة فام ضد وزير 

الدولة للشؤون الداخلية )2015( أو على قضية رومتان التي حدثت قبلها 

بوقت قصير )2010( وهي قضية أوروربية تدور رحاها في الفلك نفسه.

عدميي  األفراد  هؤالء  حماية  إلى  احلقيقة  في  االتفاقية  هذه  وتهدف 

اجلنسية وتنظم كيفية معاملتهم من قبل أي دولة موقعة على املعاهدة. ومن 

املهم في القانون الدولي أن تتقدم بطلب جنسية من دولة أخرى، ولكنه من 

غير املهم التقدم بطلب حول إلغاء املواطنة البحرينية أو حتدي السلطات 

البحرينية.

إتفاقية العام 1961

تنص املادة الثامنة على أنه “ينبغي على الدولة املتعهدة عدم حرمان 

الشخص من اجلنسية إذا ما كان سيحوله هذا احلرمان إلى عدمي اجلنسية”. 

الدولة  أن  على  ينص  الذي  )3()أ()2(  الثامنة  املادة  في  استثاء  وهناك 

املتعهدة قادرة على سحب اجلنسية إذا “تصّرف الفرد بطريقة تضر بشكل 

للدولة«. ولقد ذكرت هذا اجلزء من اإلتفاقية  خطير على املصالح احليوية 

ألنه يبدو من املرجح أنه إذا حدث ذلك على الصعيد الداخلي، قد حتاول 

السلطات البحرينية االعتماد عليه، ولكن أود أن أقترح أنه ميكن بسهولة 

التعامل معه بالرجوع إلى املادة )9( من نفس االتفاقية التي تنص بشكل 
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ال لبس فيه على أن »الدولة املتعهدة ال حترم أي شخص أو مجموعة من 

األشخاص من جنسيتهم ألسباب عنصرية أو إثنية أو دينية أو سياسية«. 

د من جنسيته  ويعتبر هذا اجلزء من اإلتفاقية مهمًا جدًا ألي فرد ُجرِّ

الذي يجد نفسه في  للفرد  األولى  املرحلة  تكون  ألسباب سياسية، وهكذا 

هذا املقع أن يطالب باستعادة اجلنسية في احملاكم البحرينية وضم هذه 

اإلتفاقيات كدليل على القانون الدولي العرفي الذي يجب أن تطبقه البحرين. 

ر الصعوبات التي ترافق الوصول إلى احملاكم بعد إلغاء اجلنسية،  وإني أقدِّ

وقد ميكن احملاججة بأنه طاملا أن سحب املواطنة ُيعدُّ أمرًا غير دستوري 

وغير قانوني، يحتفظ الفرد بحقوقه القانونية حتى  تقضي احملكمة باألمر، 

ولكنه سؤال ينبغي على احملامني احملليني اإلجابة عنه. فإذا لم يكن املباشرة 

بالعمل القانوين في البحرين ممكنًا، يكون اإللتزام بجميع سبل احلل احمللية 

قد اسُتنِزف.

وقد تكون املرحلة الثانية  قد تكون لفرد يحاول احلصول على املواطنة 

أو وضع الالجئ في دولة أخرى للتأكد من أنه ليس في وضع يخلو من أية 

حقوق وحماية قانونية. بالطبع قد ال يكون هذا ممكنًا أو مرغوبًا لدى كل 

فرد، بل هو مجال شديد التخصص قد يتطلب احلصول على مشورة قانونية 

من قبل اختصاصي في شؤون الهجرة، ولكن إذا مت التواصل مع احملكمة 

الذي حتتاجونه.  املتخصصة والتمثيل  النصيحة  هذه  م  تقدِّ الدولية سوف 

جتدر اإلشارة إلى أن املادة 28 من االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص 

عدميي اجلنسية يتطلب من الدول املتعهدة إصدار وثائق سفر لألشخاص 

البحرين  أن  ومع  أراضيها.  في  نظامية  املقيمني بصورة  عدميي اجلنسية 

ليست من الدولة املتعهدة إال أن املبدأ يبقى كما هو.
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القانون الدولي وسبل المعالجة ضد الدولة

سوف نحث أخيرًا في وجود أي حل حتت القانون الدولي الذي من 

أو  املستقبل  في  اجلنسية  من سحب  البحرينية  السلطات  مينع  أن  شأنه 

إجبارها على إعادة اجلنسية و/أو التعويض لألفراد.

ليست البحرين من الدول املتعهدة في أي قانون دولي يلزمها باإلذعان 

حلقوق اإلنسان، وهذا يعني أن القانون الدولي ال يستطيه أن يلزم السلطات 

البحرينية بوقف استخدام سحب اجلنسية كورقة سياسية. وفي األسواق 

الدولية املتزايدة، ومن خالل التجارة مع الدول التي تفرض تطبيق شرعة 

حقوق اإلنسان، يصبح من الصعب جتاهل القانون الدولي العرفي ببساطة 

ويصبح لإلنتقادات الصادرة عن األمم املتحدة آثارًا إقتصادية.

هناك أربع اتفاقيات لألمم املتحدة التي تؤمن آلية عمل لألفراد الذين 

يتقدمون بشكوى ضد الدولة املتعهدة، وهي اإلتفاقية الدولية اخلاصة باحلقوق 

املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 

ضد  واإلتفاقية  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  واتفاقية 

التعذيب، ولم توقع البحرين سوى على اإلتفاقية األولى في العام 2006، 

والتي شكلت جلنة حلقوق اإلنسان.

تنص هذه اإلتفاقية في املادة 12 على أن الدول املتعهدة تضمن »حرية 

التحرك مبا في ذلك حق األشخاص في اختيار إقامتهم ومغادرة بلد ما«. 

الدولة،  مواطني  عن  القانونيني فضال  األجانب  على  احلقوق  هذه  وتنطبق 

وميكن تقييدها فقط عند الضرورة حلماية األمن القومي أو النظام العام أو 

الصحة، وحقوق اآلخرين وحرياتهم، كما تعترف املادة بحق األشخاص في 
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دخول بالدهم. وتفسر اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان هذا احلق على نطاق 

واسع على أنه ينطبق ليس فقط على املواطنني، بل من كل من مت جتريده 

من جنسيته أو نفيه، وتعتبرها شبه مطلقة، حيث تقول: »هناك عدد قليل 

من الظروف، إن ُوجدت، التي يكون فيها حرمان الشخص من حق الدخول 

إلى بلده معقواًل.«

ومقدار أهمية هذا الكالم، تبقى املشكلة في فرض تطبيق هذه اإلتفاقية، 

فالبحرين ليست طرفًا في البروتوكول االختياري األول للمعاهدات، والذي 

من شأنه أن يخول األفراد تقدمي االلتماسات ضد دولتهم إلى اللجنة املعنية 

بحقوق اإلنسان. لذا يصعب للغاية إدراج أي انتهاك من البحرين اللتزاماتها 

القانونية مبوجب االتفاقية ل حيث ال يوجد فقه قضائي لرفع هذه احلاالت 

إلى اللجنة.

أما املعاهدة الثانية التي صادقت عليها البحرين فهي املعاهدة الدولية 

أن  على   2 املادة  تنص  االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ حيث  للحقوق 

الدول املوقعة »تتعهد بأن تضمن تطبيق احلقوق املنصوص عليها في هذه 

املعاهدة من دون متييز من أي نوع على أساس العرق أو اللون أو اجلنس 

أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير سياسي، أو األصل القومي 

أو االجتماعي أو امللكية أو امليالد أو أي وضع آخر.« وحيثما يتبني سحب 

اجلنسية من األفراد بسبب »الرأي السياسي أو غير السياسي«، سيكون 

هناك انتهاك واضح. ومع ذلك، على عكس املعاهدة الدولية اخلاص باحلقوق 

املدنية والسياسية، فإن معاهدة احلقوق اإلقتصادية واإلجتاعية والثقافية 

املتحدة.  االمم  إلى  دولتهم  ضد  األفراد  ليرفعها  للشكاوى  آلية  تقدم  ال 
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وأكرر أن القانون مرجعية مفيدة إذا متكن من معاجلة قضية محلية، ولكن 

هناك القليل من العمل الذي ميكن تنفيذه من أجل فرض هذا القانون على 

املستوى الدولي.

ولكن من املمكن رفع شكوى إلى اليونيسكو، وهذا ال يتطلب أن تكون 

تتمتع  بل  الصلة،  ذو  الدولي  القانون  على  املوقعة  البلدان  بني  من  الدولة 

اليونيسكو بحق اإلستماع إلى أي فرد يشتكي من انتهاكات حقوق اإلنسان 

إذا ما وقعت هذه اإلنتهاكات في عهدها. ويعتمد عهد اليونيسكوعلى الشرعة 

العاملية حلقوق اإلنسان وتتضمن املادة 18 - حرية الفكر والرأي والدين، 

وعلى املادة 19 - حرية احلصول على املعلومات، مبا في ذلك حرية الرأي 

والتعبير، وعلى املادة 20 -  احلق في حرية تكوين اجلمعيات. لذلك، عندما 

حقوق  جماعات  مع  اإلرتباط  في  األفراد  حق  البحرينية  السلطات  تنتهك 

منهم  اجلنسية  سحب  خالل  من  رأيهم  عن  التعبير  في  وحقهم  اإلنسان 

)وبأي شكل من أشكال املضايقة األخرى( ميكنهم حينئذ الشروع في رفع 

الشكاوى الفردية إلى اليونسكو.

إرسالها  ليتم  اإلنتهاكات  تبني  قصيرة  رسالة  كتابة  هو  واملطلوب 

لليونسكو، في منطقة  القانونية  الدولية والشؤون  املعايير  إلى مدير مكتب 

باللغة  تكون  أن  على  فرنسا،   ،PARIS 07 SP  ،75352 فونتنوا،   7
التي أوجبت استنفاد  الفرنسية، وحتتوي على كل األسباب  أو  اإلجنليزية 

املعاجلة احمللية في البحرين، وتقدميها في غضون فترة زمنية معقولة بعد 

احلادث. ومن املهم أن ال يكون املرِسل مجهول الهوية.

وبعد ذلك يتم إرسال النموذج إلى الفرد لتعبئته وإرجاعه ورفع الشكوى 
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من خالله، ومبجرد أن جتتمع اللجنة مع كافة املعلومات املطلوبة، غالبًا ما 

يحاول املدير العام التدخل حملاولة التوصل إلى تسوية بني الفرد والدولة. 

وال تستطيع اليونسكو إلزام الدولة باتخاذ أي إجراء، بل تعتمد على التعاون 

الدولي بداًل من لعب دور هيئة قضائية دولية. ومع ذلك، قد يكون دورها 

بني  اليونيسكو  تلقتهم  اتصااًل   460 بني  ومن  سياسية.  ألسباب  فعااًل 

العامي 1978 و 1997، مت حّل 274  منهم، بل هي أيضا قادرة على 

تقدمي توصيات إلى الدولة ملنع تكرار الوضع وتصحيحه. ومن ناحية عملية 

أكثر، تعتبر اليونيسكو وسيلة جللب االنتباه الدولي إلى مشكلة قد حتاول 

السلطات البحرينية جتنبها.

وفي اخلتام، ال يوجد هيئة قضائية دولية لها والية قضائية إللغاء سحب 

اجلنسية من البحريني على أساس آرائهم السياسية أو غيرها. ومع ذلك، 

الدولي توضح أن هذه اإلجراءات  القانون  هناك مجموعة كبيرة من مواد 

استخدام  ميكن  أنه  إلى  إشارة  العرفي،  الدولي  القانون  مع  تتعارض 

هذه املجموعة من القوانني إذا كان ميقدور األفراد الوصول إلى احملاكم 

البحرينية، وإذا كانوا يسعون إلى احلصول على اجلنسية من دولة أخرى. 

التزام قانوني يفرض  البحرينية ال تخضع ألي  وأخيرًا، مبا أن السلطات 

عليها اإلمتثال لهذا القانون، قد تلجأ سياسيًا إلى انتهاكه مرارًا وتكرارًا، 

وسوف يقلل بال شك من موقعها في املجتمع الدولي. وأمتنى أن يساعدكم 

في هذا الصدد التعرف إلى االتفاقيات واإلجراءات ذات الصلة.
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مدافعو البحرين عرضة لالستهداف
 عبد اجلليل يوسف

 رئيس جلنة الرصد والتوثيق

في اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان

ميارس النشطاء احلقوقيني في البحرين نشاطهم احلقوقي وسط أجواء 

واملساءلة  لالعتقاالت  عرضة  يجعلهم  مما  متسامحة  غير  وقضائية  أمنية 

العادلة وهذا يجعلهم وسط بيئة حتد من قدرتهم  والتهم واحملاكمات غير 

على ممارسة نشاطهم والقيام مبسئولياتهم كما شرعها القانون الدولي مما 

ينعكس سلبا على عملهم بينما يضع إعالن املدافعني عن حقوق االنسان على 

عاتق الدول مسئولية وواجب حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق االنسان 

واحلريات االساسية بعدة طرق منها: اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية  امليادين  في  الالزمة  االوضاع  جميع 

وغيرها من امليادين، فضال عن إتاحة الضمانات القانونية املطلوبة لتمكني 

جميع االشخاص اخلاضعني لواليتها مبفردهم وباالشتراك مع غيرهم، من 

التمتع فعال بجميع هذه احلقوق واحلريات .

وفي الوقت نفسه تقوم السلطات البحرينية بالسماح بإشهار منظمات 

حقوقية حكومية تقوم بتحسني صورة النظام وتلميع الوضع احلقوقي في 

البحرين أمام املجتمع الدولي.

عّرف إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان املدافعني عن حقوق االنسان 

بأنهم: “االشخاص الذين يعملون مبفردهم أو باالشتراك مع آخرين، على 

تعزيز حقوق االنسان وحمايته”، كذلك النشطاء في البحرين يسعون لتعزيز 



يرتبط مبدى  تأثير عملهم  البحرين لكن حجم  وحماية حقوق االنسان في 

الوعي في املجتمع والسلطات حول حقيقة هذا العمل واحلرية املمنوحة لهم.

الناشط الحقوقي نبيل رجب

اإلنسان  حلقوق  البحرين  مركز  رئيس  رجب  نبيل  احلقوقي  الناشط 

وعضو املجلس االستشاري لقسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا ملنظمة 

للفيدرالية  العام  األمني  نائب  منصب  يشغل  كما  ووتش،  رايتس  هيومن 

الدولية حلقوق اإلنسان وهو مدير مركز اخلليج حلقوق اإلنسان كما أنه أحد 

األعضاء املؤسسني للجمعية البحرينية حلقوق اإلنسان.

مت اعتقال نبيل رجب بتاريخ 2 أبريل 2015 حيث ذكرت وكالة أنباء 

البحرين على موقعها بنفس اليوم بأنه مت القبض على نبيل رجب بعد نشره 

معلومات من شأنها اإلضرار بالسلم األهلي وإهانة هيئة نظامية باملخالفة 

للقانون.

علما بأنه يواجه حكمًا بالسجن ملدة ستة أشهر لتغريدة أخرى سابقه 

نشرها على موقع تويتر ومن املفترض أن يكون حكم االستئناف في 4 مايو 

.2015

واجلدير بالذكر أنه في 1 أبريل 2012 استجوبت السلطات البحرينية 

نبيل رجب لساعات عن مشاركته في احتجاجات معاِرضة للحكومة ودعوته 

اآلخرين لالنضمام إليها.

في 26 أبريل 2012 استجوبت السلطات البحرينية نبيل مجددا عن 

»إهانة الهيئات النظامية«. 



57

البحرين.. انتقاص العدالة وإخالل باإللتزامات الدولية

مساء السبت 5 مايو 2012 اعتقلت السلطات البحرينية نبيل رجب 

من املطار قادما من بيروت. 

في 6 مايو 2012 مثل نبيل أمام احملكمة ومت متديد اعتقاله أسبوًعا. 

عنه  أفرجت احملكمة  2012 حيث  مايو   28 في  إطالق سراحه  ومت 

بكفالة مالية.

نبيل رجب  اعتقال  البحرينية  السلطات  أعادت   2012 يونيو   6 في 

وحكم ملدة 3 سنوات ومت في االستئناف مت تخفيض احلكم الي سنتني.

الناشط الحقوقي حسين برويز

الناشط احلقوقي حسني برويز األمني العام للمنظمة االوربية البحرينية 

حلقوق االنسان مت اعتقاله بتاريخ 16 فبراير 2015 حيث تعرض لسوء 

املعاملة ومت حتويله للنيابة العامة بتاريخ 18 فبراير 2015 دون علم محاميه 

وأمرت النيابة بإخالء سبيله لكن لم يطلق سراحه. كانت التهم املوجهة له 

كالتالي: جتمهر غير قانوني، حيازة قنابل املولوتوف واعمال شغب.

بتهمة جمع   2015 فبراير   21 بتاريخ  أخرى  مرة  للنيابة  مت حتويله 

أموال من البحرين واخلارج لدعم جماعات تخريبية.

وسوء  والنفسي  اجلسدي  للتعذيب  بتعرضه  برويز  حسني  زعم  وقد 

املعاملة وزعم أيضا بتهديده بالقتل وإحلاق األذى بزوجته مع حرمانه من 

النوم والوقوف لفترات طويلة واحلرمان من الذهاب للحمام كما زعم جتريده 

من مالبسه وتعرضه للتحرش اجلنسي.

 11 بتاريخ  برويز  الناشط حسني  مت استدعاء أسماء درويش زوجة 
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مارس لإلدالء بشهادتها حول شكاوى مزاعم التعذيب الذي تعرض له.

 2015 ابريل   22 الى  اجللسة  تأجيل  مت   2015 ابريل   7 وبتاريخ 

الستدعاء شاهد االثبات مع استمرار توقيفه.

علما بأن حسني برويز اعتقل سابقا في 23 نوفمبر 2013 ثم أطلق 

سراحه بكفالة في 9 يناير 2014 مع استمرار محاكمته بتهمة التحريض 

على كراهية النظام وإهانة امللك وانتقاد املؤسسات احلكومية ومحاولة عرقلة 

األمن العام والتجمع الغير قانوني.

الناشط الحقوقي نادر إبراهيم عبداإلمام

إبراهيم عبداإلمام رئيس جمعية  نادر  الناشط احلقوقي  مت استدعاء 

انصاف وخضع للتحقيق في مركز شرطة احلورة بتاريخ 6 أبريل 2015 

ووجهت له تهمة التحريض على كراهية النظام إال انه نفي هذه التهم ومت 

إخالء سبيله على أن يتم حتويل القضية للنيابة العامة.

مارس   5 بتاريخ  والتعليم  التربية  وزارة  من  اتصاال  تلقى  وقد  هذا 

2015 يفيد بفصله عن عمله في الوزارة كمدرس.

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم إحالة موضوع الناشط نادر عبداالمام 

لديوان اخلدمة املدنية بعد أن أوصت بفصله الرتكابه جرمية مخلة باألمانة 

الواجب توافرها في املعلم التربوي.

بسبب  أخبروه  ما  بحسب  جاء  الفصل  قرار  ان  الناشط  ذكر  بينما 

احلكم عليه في قضية التغريدة التي حكم بسببها أربعة أشهر، مشيرا بأن 

الفصل جاء بعد 14 عاما قضاها في عمله بالوزارة.
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الناشط الحقوقي ناجي فتيل

منذ 2 فبراير 2015 إلى اآلن لم حتصل عائلة رئيس جمعية شباب 

البحرين حلقوق اإلنسان الناشط احلقوقي ناجي فتيل على زيارة له، هذا 

وأفاد محكومون مت اإلفراج عنهم برؤيته بتاريخ 10 مارس 2015 ومالبسه 

بها آثار دماء.

شباب  جمعية  نشرتها  السجن  من  له  في رسالة  فتيل  ناجي  ويذكر 

البحرين حلقوق اإلنسان في شهر فبراير 2015 أنه ما يزال يعاني من آالم 

مزمنة بسبب اصابته بستة كسور مضاعفة في الساق ويحتاج عملية لنزع 

احلديد من الساق وأيضا يعاني من كسر 3 فقرات في الظهر وعدم تلقيه 

العالج املناسب حتى اآلن.

اجلدير بالذكر أنه في 2 مايو 2013 متت مداهمة منزله وترويع أبنائه 

وضربه بحضور أسرته. مت تكبيل يديه وزجه في حافلة واقتيد لإلستجواب. 

تعرض للتعذيب الوحشي كوسيلة النتزاع اعتراف قسري منه. وعلق بالسقف 

من يديه وتعرض للصعق الكهربائي، الركل، الضرب والشتم. واستمر هذا 

دون  االستجواب  محضر  توقيع  على  وأجبر  كامل  أسبوع  ملدة  التعذيب 

قراءته. وبعد 60 يومًا في السجن االحتياطي مت نقله ليمثل أمام القاضي 

حيث أظهر للمحكمة العالمات اجلسدية التي تبني تعذيبه، ومع ذلك لم يتم 

فتح أي حتقيق حول التعذيب الذي تعرض له. في يوليو/ متوز 2013 مت 

إرساله إلى سجن جو املركزي، حيث ال يزال حتى اليوم حيث مت احلكم عليه 

بالسجن 15 عاما.
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الناشطة الحقوقية غادة يوسف جمشير

العريضة  جلنة  رئيسة  اإلنسان،  حقوق  عن  املدافعة  جمشير  غادة 

تغريدات  خلفية  على   2014 سبتمبر   9 بتاريخ  استدعائها  مت  النسائية، 

نشرتها على حسابها في »تويتر« تنتقد فيها الفساد في إدارة مستشفي 

امللك حمد في البحرين.

اجلنائية  للتحقيقات  العامة  اإلدارة  قامت  سبتمبر2014،   10 في   

مقدمة  11 شكوى  على  بناًء  أربع ساعات  ملدة  غادة جمشير  باستجواب 

ضدها لنشرها التغريدات.

السيدة غادة جمشير مرة  اعتقلت   ،2014 سبتمبر/أيلول   14 في   

أخرى إلى ان أطلق سراحها بتاريخ 15 ديسمبر 2014 وقد مت إضافة 

تهمة جديدة لها وهي االعتداء على ضابطة وشرطية.

في 14 مارس 2015 توجهت للسفر عبر املطار ومت منعها من السفر 

علما بأنها ممنوعة من الكتابة في الصحافة احمللية ووسائل اإلعالم احمللي 

ملدة 9 سنوات.

الناشط الحقوقي محمد المسقطي

دفندرز  الين  فرونت  منظمة  في  الرقمي  األمن  خبير  على  احلكم  مت 

والرئيس السابق جلمعية شباب البحرين حلقوق اإلنسان الناشط احلقوقي 

محمد املسقطي، بالسجن ملدة ستة أشهر وذلك في 31 ديسمبر/ كانون 

األول 2014 بتهمة »الشغب واملشاركة في جتمع غير قانوني«، وقد دفع 

موعد جلسة  على إطالق سراح حتى  ليحصل  بحريني  دينار   100 كفالة 

االستئناف.
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هذا احلكم متعلق بفعالية كانت بتاريخ 16 أكتوبر 2012 في املنامة.

هذا ومن املقرر أن تعقد جلسة االستئناف في شهر سبتمبر 2015.

الناشط الحقوقي يوسف عبدالرسول

نائب رئيس  الناشط احلقوقي يوسف أحمد عبدالرسول  مت استدعاء 

وجرى   .2014 يونيو   10 في  اإلنسان  حلقوق  البحرين  شباب  جمعية 

استجوابه لساعات حول دوره في اجلمعية. 

وكان قد اعتقل سابقا في عام 2011 بعد عودته من التدريب في مصر 

على آليات حقوق اإلنسان في األمم املتحدة، حيث متت مسائلته عن ما كان 

يدرس خالل البرنامج.

الناشط الحقوقي حسين رضي

الناشط احلقوقي حسني رضي عضو مركز البحرين حلقوق اإلنسان 

تعرضه  فترة  أثناء  اإلنسان  حلقوق  البحرينية  باجلمعية  سابق  )عضو 

لالعتقال(.

مت اعتقاله بتاريخ 25 يناير 2013؛ في عاصمة البحرين املنامة عندما 

تواجد هناك لرصد احتجاجات سلمية ومن ثم أمرت النيابة العامة توقيفه 

ملدة 45 يوما بتهمة التجمهر وبعد 17 يوم من احلبس في تاريخ 12 فبراير 

في  جلسات  عدة  محاكمتهوقدعقدت  استمرار  سبيلهمع  اخالء  2013 مت 
احملكمة وستكون جلسة النطق باحلكم في القضية تاريخ 20 مايو 2015. 
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الناشطة الحقوقية مريم الخواجة

قضت احملكمة الكبرى اجلنائية األولى بتاريخ 1 ديسمبر 2014 حبس 

الناشطة احلقوقية مرمي اخلواجة ملدة سنة بعد إدانتها باالعتداء على سالمة 

جسم مالزمة شرطة وشرطية أولى في مطار البحرين الدولي بتاريخ 30 

أغسطس 2014 بينما نفت مرمي اخلواجة ما وجه لها وأنها غير مذنبة.

الناشطة الحقوقية زينب الخواجة

قضت احملكمة الصغرى اجلنائية األولى بتأييد حبس الناشطة احلقوقية 

زينب اخلواجة في قضيتني، وقد عارضة احلكم الصادر بحقها والقاضي 

حبسها شهرين على ذمة كل قضية منهما، واللتني تتعلقان بإتالف منقوالت 

تابعة لوزارة الداخلية، وفي القضية الثالثة املتعلقة بإهانة موظف عام فقد 

قضت احملكمة بحبسها ملدة سنة.

 2014 ديسمبر   4 بتاريخ  اجلنائية  الصغرى  احملكمة  أصدرت  كما 

حكمًا أدانت فيه زينب اخلواجة، إذ قضت بحبسها مدة ثالث سنوات وغرامة 

ثالثة آالف دينار، وقدرت احملكمة مبلغ مئة دينار كفالة لوقف تنفيذ العقوبة، 

وذلك عن تهمة إهانة جاللة ملك البالد.

بذلك يكون مجموع العقوبة أربع سنوات وأربعة اشهر.

******

االنسان  حقوق  نشطاء  لها  يتعرض  التي  املضايقات  تستمر  وهكذا 

في البحرين سواء من خالل االستهداف املباشر أو الغير مباشر للحد من 

نشاطهم وعرقلة عملهم احلقوقي لذلك يجب:
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1. اإلفراج الفوري وغير املشروط عن جميع نشطاء حقوق اإلنسان املعتقلني 
وسجناء الرأي اآلخرين في البحرين.

2· وضع حد لكافة انواع املضايقات واحملاكمات ضد املدافعني عن حقوق 
اإلنسان في البحرين.

3· يجب متكني املدافعني عن حقوق اإلنسان في البحرين على القيام بعملهم 
املشروع في مجال حقوق اإلنسان دون تعرضهم للتخويف أو االنتقام

4· السماح للمدافعني عن حقوق االنسان بالتعاون مع األمم املتحدة وممثلها 
وآلياتها في مجال حقوق اإلنسان، والهيئات الدولية حلقوق اإلنسان من 

غير أن يتعرضوا ألي انتهاك كان.

املدافعني  ضد  املرتكبة  االنتهاكات  على  العقاب  من  اإلفالت  مكافحة   ·5
محايدة  جلنة  قبل  من  ونزيه  فوري  بشكل  التحقيقات  إجراء  بضمان 

مستقلة دولية، ومحاسبة املسؤولني.

وهيئات  واجلماعات  األفراد  ومسؤولية  بحق  املتعلق  اإلعالن  احترام   ·6
املجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف 

بها عامليا ومن خالل املواثيق الدولية.

7· تقدمي من قام بأعمال التشهير في وسائل األعالم وغيرها باملدافعني عن 
حقوق اإلنسان الي العدالة.

8· الدفع بالسلطة ملراجعة تشريعاتها الوطنية ومواءمتها مع الشرعة الدولية، 
ومبا ميكن من تعزيز أنشطة منظمات ونشطاء حقوق اإلنسان.
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 حقوق الطفل البحريني
الحاجة للجوء للعدالة الدولية

أحمد عمر

رئيس املركز الدولي لدعم احلقوق واحلريات

عضو حتالف احملكمة اجلنائية الدولية

في سنة 1992 أعلنت حكومة البحرين دخول اتفاقية حقوق الطفل 

الدولية حّيز التنفيذ، وفي سنة 2002 جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم املتحّدة 

انتقدت التمييز الذي يتعّرض إليه الطفل واملرأة في القانون البحريني، وفي 

العام ذاته أيضا جلنة حقوق الطفل التابعة لليونسيف تعرب عن أسفها لعدم 

ذكر تقرير البحرين معلومات عن اإلدعاءات اخلطيرة الواردة بتقارير أخرى 

مبمارسة التعذيب والقبض العشوائي على األشخاص دون الثامنة عشرة.

عادت   2011 فبراير   14 في  السلمية  االحتجاجات  اندالع  وبعد 

السلطات البحرينية للتورط بانتهاكات متعددة طالت كافة الفئات العمرية في 

املجتمع البحريني، ومنها األطفال، حيث انتهكت جملة من حقوقهم ومنها: 

حق احلياة والتعليم والعالج والتعبير عن الرأي ألسباب سياسية وطائفية، 

ووثقت التقارير الدولية أمناط متعددة من االنتهاكات املؤملة والغريبة؛ فعلى 

املدرسة  الدارات  األطفال وأهاليهم  بعض  استدعاء  يتم  كان  املثال  سبيل 

للتحقيق معهم حول رسمهم أمورا على طاوالتهم، رمبا كان منها مجسم 

دوار اللؤلؤة.

 16( اإلثنني  صدر  تقرير  في  قالت  قد  الدولية  العفو  منظمة  وكانت 
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ديسمبر 2013( إن حبس األطفال وإساءة معاملتهم وتعذيبهم من األمور 

وبينهم  األطفال،  عشرات  على  ُقبض  “إنه  مضيفا  البحرين،  في  املعتادة 

أطفال ال تزيد أعمارهم عن 13 عامًا، لالشتباه في مشاركتهم في مظاهرات 

مناهضة للحكومة، وإنهم تعرضوا لعصب أعينهم وللضرب والتعذيب أثناء 

احتجازهم على مدى العامني املاضيني. كما تعرض أطفال آخرون لتهديدات 

باغتصابهم، وذلك بغرض انتزاع اعترافات منهم باإلكراه” .

إّن األطفال في البحرين يتعرضون إلى ممارسات تنحدر الى مستوى 

اجلرائم ضد االنسانية، فقوات األمن البحرينية تهاجم التجمعات السلمية 

التي جتري في إطار حرية الرأي والتعبير بقنابل الغاز واألسلحة احملرمة 

الرصاص  فيها  يستخدم  التي  )الشوزن(  بنادق  إستخدام  مثل  دوليا 

اإلنشطاري وهي عندما تستخدم تلك األسلحة التقصد شخصا بعينة بل 

تقصد افراد التجمع السلمي  كلهم مرة واحدة فهي تطلق النار عشوائيا 

تقتل من تقتل ويصاب من يصاب .

أفراد  بني  من  أن  واحلريات  احلقوق  لدعم  الدولي  املركز  رصد  وقد 

التجمع السلمي الذين ترتكب ضدهم تلك اجلرمية  أطفاال يقومون بالتعبير 

عن رأيهم بسلمية .

ففي 13اغسطس 2011 قتل الطفل علي جواد الشيخ  14عام صباح 

يوم العيد بعبوة غاز مسيل للدموع أثناء تفريق قوات األمن إلحد التظاهرات.

الطفل  قتل  بيوم واحد  الفطر  وقبيل عيد   2012 16 اغسطس  وفي 

حسام احلداد البالغ من العمر 16 عام برصاص الشوزن اثناء تفريق قوات 

األمن إلحد التظاهرات .
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البالغ من  2013 استشهد الطفل حسني اجلزيري  14 فبراير  وفي 

الثانية  الذكري  في  الدية  منطقة  في  الشوزن  برصاص  عام   16 العمر 

النطالق احلركة االحتجاجية في البحرين .

البحريني سيد محمود سيد   وفي يوم 21 مايو 2014 قتل الطفل 

محسن )14( عام حيث مت استهدافه  من قبل قوات األمن أثناء مشاركتة 

في ختام عزاء الناشط علي فيصل العكراوي  في جزيرة سترة  حيث تلقي 

اصابة مباشرة في منطقة الصدر والرأس بطلقة من الرصاص  اإلنشطاري 

)الشوزن( احملرم دوليا  حيث قامت قوات األمن وفق رواية أحد الشهود 

مبهاجمة موكب التشييع مبدرعتان ومروحية بالرصاص األشطاري وقنابل 

الغاز املسيل للدموع لتفريق تظاهرة سلمية.

وكان السيد هادي املوسوي نائب رئيس دائرة احلقوق واحلريات في 

جمعية الوفاق قد أشار في حملة “اغتيال الطفولة” بسنة 2013 إلى أنه: 

األجنة،  هم  األطفال  دون  وما  فقدوا حياتهم،  أطفال  هناك  البحرين  “في 
وفقدان األطفال يؤرق املجتمع، الفتا إلى أن عدد األجنة التي مت احصائهم 

ال يقل عن 22 جنني مت فقدهم، وفقدان األجنة واحدة من القضايا التي 

تؤرق املجتمع ولكن السلطة لم تأتي على ذكر هذه املشكلة.

وإّن هناك أطفال جرحى في أيام السالمة الوطنية، وما بعد ذلك، هناك 

أطفال يعانون جراء اصابتهم من سالح الشوزن، وهذا أيضًا من الصعب 

احصائه احصاءًا حقيقيًا، وهناك أطفال مطاردون ومطلوبون، جتد أن طفاًل 

تصل إليه احضارية ويتم مداهمة منزله، يختار بأن ال يسلم نفسه فال يكون 

بني أهله، وال في السجن، فيقع حتت طائلة التشرد”.
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الجرائم ضد اإلنسانية بحق االطفال التسقط بالتقادم  

ومما يثير االستياء هو جتاهل حكومة البحرين إلتفاقية حقوق الطقل 

في  جاء  قانونا وطنيا والتي  وصارت   1992 عام  في  بتطبيقها  والتزمت 

ديباجتها أنة )أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى 

إجراءات وقاية ورعاية خاصة، مبا في ذلك حماية قانونية مناسبة(

ليحيا حياة  إعدادا كامال  الطفل  إعداد  ينبغي  )أنه  أيضا   كما جاء 

فردية في املجتمع وتربيته بروح املثل العليا املعلنة في ميثاق األمم املتحدة، 

وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح واحلرية واملساواة واإلخاء( .

 إن إتفاقية حقوق الطفل  شرعت حلماية الطفل وتقرير رعاية خاصة 

له وإعدادة وتنشئتة لكي يكون مواطنا صاحلا في املجتمع . 

 كما أن احلق في حرية الرأي والتعبير السلمي  مكفول  مبوجب املادة 

13 من إتفاقية حقوق الطفل  حيث نصت الفقرة 1 علي أنة ) يكون للطفل 
احلق في حرية التعبير، ويشمل هذا احلق حرية طلب جميع أنواع املعلومات 

واألفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة 

أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل(  .

وكان سعيد بومدوحة نائب مدير قسم الشرق األوسط وشمال 

عي أنها  إفريقيا في منظمة العفو الدولية قد قال »إن حكومة البحرين تَدّ

حتترم حقوق اإلنسان، إال إنها تستخف بااللتزامات الدولية بشكل صارخ 

وعلى نحو دؤوب، من خالل اللجوء إلى إجراءات قصوى من قبيل فرض 

عقوبات قاسية بالسجن على أطفال ».

 كما أن حماية احلق في احلياة مكفولة مبوجب نص الفقرة 1 من املادة 
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6 من إتفاقية حقوق الطفل والتي نصت علي أنة )تعترف الدول األطراف 
بأن لكل طفل حقا أصيال في احلياة(. 

كيف تحمي دولة البحرين حق الطفل في الحياة ؟

إن حكومة البحرين عليها حتقيق كال من الردع العام والردع اخلاص 

وحتقيق العدالة وهذه أركان الغرض من توقيع  العقوبة علي اجلاني والتي 

متنعه من العودة إلي اجلرمية مرة أخرى.

 ولكن كيف تفرض حكومة البحرين عقوبة علي مرتكب اجلرمية ضد 

اإلنسانية وهي غير منصوص عليها في قانون العقوبات؟
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المحكمة الجنائية الدولية ألية قضائية معية بمالحقة 

المتورطين في إرتكاب الجرائم ضد اإلنسانية

إن إرتكاب قوات األمن البحرينية  لتلك اجلرائم  بطريقة منطية وممنهجة 

وعن علم بالهجوم، تتوافر معه اركان اجلرائم ضد االنسانية الوارد تعريفها 

باملادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

اإلنسانية  ضد  جرمية  يشكل  الذي  العمد  القتل  )أ(:   )1(  7  املادة 

األركان:

1- أن يقتل املتهم شخصا أو أكثر.

ه ضد  2-  أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّ
سكان مدنيني.

3- أن يعلم مرتكب اجلرمية بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو 
منهجي موجه ضد سكان مدنيني أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك 

جزًء من ذلك الهجوم.

 إن مملكة البحرين قد سبق وأن صادقت في عام 2006 علي العهد 

الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  وقد نصت الفقرة 1 من املادة 

6 من العهد علي أنة  )احلق في احلياة حق مالزم لكل إنسان. وعلي القانون 
أن يحمي هذا احلق. وال يجوز حرمان أحد من حياتة تعسفا(.
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 أن مملكة البحرين يجب عليها حماية احلق في احلياة عن طريق وقف 

حكومة  جيدا  وتعرف  مرتكبيها  ومحاكمة  اإلنسانية  ضد  اجلرائم  إرتكاب 

مملكة البحرين أن اجلرائم ضد اإلنسانية هو وصف غير موجود بالقانون 

الداخلي والذي يجري عمليا عند تقدمي أحد رجال األمن للمحاكمة هو أنة 

يفلت من العقاب أو تطبق علية عقوبة مخففة إلن القاضي ال يجد قيدا أو 

وصفا للجرمية التي إرتكبها . 

الدولية،  اجلنائية  احملكمة  الى  البحرين  تصديق وانضمام مملكة  إن 

سوف يجعل النظام األساسي للمحكمة جزءا من التشريع الوطنى للبحرين، 

اجلرائم  تكييف  في  أوسع  فرصة  البحريني  اجلنائي  للقضاء  يعطى  مما 

جرائم ضد  ارتكاب  عن  ومساءلتهم  السلميني،  املتظاهريني  بحق  املرتكبة 

االنسانية وليس مجرد جرائم قتل وحتريض علي القتل وجرائم جرح عادية، 

مثلوا  ما  إذا  العقاب  من  اجلرائم  هذه  ارتكاب  في  املتورطني  يفلت  قد  و 

للمحاكمات للمساءلة عن مجرد جرائم قتل وجرح  عادية.

رؤساء  أيضا  تطال  اإلنسانية  ضد  اجلرمية  في  املسئولية  أن  كما   

ان  ذلك  ومعني  بالدهم  في  اجلرمية  تلك  ترتكب  التي  واحلكومات  الدول 

جرائم  بإرتكاب  فيها  يسمح  لن  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  املنضمة  الدول 

ضد اإلنسانية ولن يجرؤ رجل أمن علي إرتكابها إلن رئيس الدولة يعلم أن 

املسئولية اجلنائية قد تطاله أيضا وبالتالي فإنة يعدل التشريعات الداخلية 

مبا يضمن عدم إرتكاب تلك اجلرمية في بالدة.

 لذلك يجب على حكومة البحرين باتخاذ قرارات حاسمة حلماية حق 

 األطفال في احلياة ونطالبها بالتصديق واإلنضمام للمحكمة اجلنائية الدولية.
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كما يجب على املنظمات الدولية واالقليمية املعنية بحماية حقوق االنسان، 

الى مكتب  وارسالها  أجل رصد وتوثيق هذه اجلرائم،  املساعى من  ببذل 

املدعى العام للمحكمة اجلنائية الدولية، وبطريقة عاجلة بضرورة بذل املساعى 

من أجل الوقف الفورى لقتل األطفال واحملتجني سلميا في البحرين.
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 تهرب الحكومة
البحرينية من آليات الرقابة الدولية

نضال السلمان

 مسؤولة العالقات الدولية

في مركز البحرين حلقوق اإلنسان

الدولي  احلقوقي  املجتمع  قبل  من  املتعددة  التقارير واملواقف  الزالت 

بتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات  البحرينية  السلطات  تتوالى حول دعوة 

السلطة  ادعاءات  تفند  اليوم  الدولية  القناعة  بأنَّ  بوضوح  مايعني  جنيف، 

حول تنفيذها جلملة من االستحقاقات احلقوقية.

وعلى الرغم من أّن البحرين موقعة على 8 اتفاقيات إال أنَّها فرغتها 

وبحسب  واحملاسبة،  الرقابة  التزامات  من  التهرب  خالل  من  معناها  من 

تقييم وزارة اخلارجية األميركية في تقريرها السنوي عن حقوق اإلنسان في 

العالم للعام 2013: »إن أهم مشكالت حقوق اإلنسان في البحرين تشمل 

احلرمان التعسفي من احلياة، وعدم مساءلة ضباط األمن املتهمني بارتكاب 

التعبير،  بحرية  تتعلق  بتهم  األفراد  واعتقال  اإلنسان،  حلقوق  انتهاكات 

وانتهاك اخلصوصية، وفرض القيود على احلريات املدنية، مبا في ذلك حرية 

الدينية،  التعبير والصحافة والتجمع وتكوين اجلمعيات وبعض املمارسات 

كما فرضت حكومة البحرين حظر السفر على نشطاء سياسيني بالتزامن 

مع اتهامات واعتقاالت«، في حني قال تقرير احلليف االستيراتيجي للسلطة 

»حكومة  أّن  إلى   2013 الصادر  املتحدة  للملكة  اخلارجية  الشؤون  جلنة 

البحرين تعاملت مع توصيات جلنة تقصي احلقائق بصورة بطيئة ومخيبة 
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لآلمال، وهذا أدى إلى تضرر سمعتها الدولية«.

كيف تتهرب احلكومة البحرينية من آليات الرقابة الدولية؟!.

الدولية:  االتفاقيات  في  والشكاوى  الرقابة  مواد  على  التحفظ   .1
السلطات  قدرة  وعدم  االنتصاف احمللية،  منظومة  تخلف  ذلك عن  يكشف 

أو  املواطنون  بها  يتقدم  التي  والتظلمات  الشكاوى  حتمل  على  التنفيذية 

أو  تعديات  أو  أو مخالفات  انتهاكات  من  له  يتعرضون  ما  املقيمون جراء 

جتاوزات على حقوقهم؛ فعندما أرفض أن أكون جزء من املواد التي تدلل 

على املراقبة واحملاسبة واملالحقة يكشف وجود خلل رئيسي، قد تكون هناك 

بعض الدول تتحفظ على مثل هذه املواد إال أّن لديها منظومة قضائية عادلة 

احلاضنة  الدول  فيما  منهجيتها،  مع  التتناسب  ألّنها  عليها  تتحفظ  وهي 

لإلنتهاكات والبحرين منها التقبل بأن تلزم نفسها مبثل هذه املواد.

عدم التصديق على البروتوكوالت اإلضافية واللجان الفرعية التابعة   .2
للتعهدات واالتفاقيات التي توفر آلية رفع الشكاوى ضد انتهاكات السلطة 

ملواد االتفاقية وحقوق االنسان: يكشف عن عدم وجود رغبة في اإلنسياق 

اإلنسان  حقوق  احترام  وتشريعات  آليات  بتطوير  املعنية  الرؤية  تقدم  مع 

تكون  ثغرات معينة(، وقد  اكتشاف وجود  إال بسبب  يأتي  )البروتوكول ال 

عليها  تصادق  السلطة  من  جعل  ظرف  في  عليها  املصادقة  مت  االتفاقية 

وعدم املصادقة على االتفاقيات التكميلية يدل على عدم وجود رغبة، رفض 

واملعاملة  التعذيب  مناهضة  باتفاقية  امللحق  )البروتوكول  إلى:  اإلنضمام 

الدولي  بالعهد  امللحق  البروتوكول  اإلنسانية،  بالكرامة  واحلاطة  القاسية 

للحقوق املدنية والسياسية: يعطي احلق للمواطنني في اللجوؤ للجنة التي 
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الدولية(،  اجلنائية  احملكمة  بشأن  روما  اتفاقية  تشكيلها،  البروتكول  قرر 

اضافة إلى املماطلة في االنضمام لإلتفاقية الدولية بشأن االختفاء القسري.

على  وفعال  حقيقي  بشكل  االتفاقيات  هذه  مواد  عكس  عدم   .3
التشريعات احمللية: وهذا مؤشر على وجود خلل كبير في املنظومة التشريعية 

في احترام حقوق اإلنسان، والتزام الدولة بالعهود واالتفاقيات التي تقطعها 

في  التشريعية  مؤسساتها  في  كبير  خلل  وفيها  العالم،  أمام  نفسها  على 

األساس؛ ألن املؤسسة التشريعية تتضطلع بأي اتفاقية يتم االنضمام لها 

وهي املفترض من تقوم مبوائمتها؛ ولكنها مؤسسة تشريعية شكلية ودعائية؛ 

تبحث  النتهاكها  دولية  ضغوط  من  تعاني  النوع  هذا  من  األنظمة  لكون 

عما يخفف من هذه الضغوط فتزيد من ادعاءاتها بوجود التعاون وتوقيع 

االتفاقيات.

على  يدل  وهذا  الدورية:  التقارير  تسليم  في  التأخير  أو  التلكوء   .4
عدم وجود اهتمام واحترام حلقوق اإلنسان؛ ألن الدولة التي تصون احلقوق 

واحلريات تسارع تريد أن تتباهي باحترامها لها.

تعطيل والغاء أوجتاهل طلبات الزيارة التي تقدم بها العديد من   .5
مقرري األمم املتحدة: وقد تسلمت البحرين 12 خطابا خالل عام 2012 

فقط، وفيما ماطلت في تأجيل زيارة املقرر األممي اخلاص بالتعذيب ألّن 

دخوله للبحرين سيفتح ملف ضحايا التعذيب على مصراعيه؛ فإّنها لم تقم 

بالرد على طلبات الزيارة التي قدمها مقرر احلريات الدينية.

املؤسسات املفرغة الصالحيات: تتذرع احلكومة عندما يتم مطالبتها   .6
بااللتزام بآليات الرقابة الدولية بأّن لديها آليات محلية، وهي في احلقيقة 
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هذه  ولكن  متقدمة،  محلية  آليات  لديها  بأّن  للقول  املؤسسات  هذه  تنشئ 

اآلليات غير فاعلة، كما هو حال األمانة العامة للتظلمات التي تعاني من عدة 

نواقص، وهي لم تنل اإلعتراف الدولي؛ حيث أّنها لم حتز على االعتراف من 

قبل جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، ولم حتصل على اإلعتماد من 

األمم املتحدة )مثل آذربيجان والبوسنة والهرسك والدمنارك(، وتفتقر األمانة 

العامة للتظلمات لالستقاللية: فكما هو واضح من املرسوم الصادر بحقها 

فإّن املكتب أو األمانة العامة تتبع وزارة الداخلية، رغم تصريحات وزارة 

الداخلية باإلستقالل اإلداري واملالي لهذه األمانة، إال أن ذلك ال ينفي التبعية 

لوزارة الداخلية، ونعتقد بأّنه البد من عرض أي حتقيق ونتائجه للعموم ال 

سيما إذا كانت الشكوى متس احلق العام. وعليه فإننا نقترح نظاما لتدخل 

املواطنني ومؤسسات املجتمع املدني شبيه باللجان اإلستشارية في الواليات 

املتحدة وكندا.

حثيثة  متابعة  يستدعي  الدولية  الرقابة  بآليات  البحرين  الزام  إنَّ 

الدميقراطية  والدول  اإلنسان  حقوق  مجلس  من  مستمرة  دولية  وضغوطا 

التي تراعي منظومة احلقوق العاملية.
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البحرين : وقف تنفيذ اإلتفاقيات والمعاهدات 
الحقوقية الدوليه و إستمرار اإلنتهاكات 

جواد فيروز

رئيس منظمة سالم للدميقراطية وحقوق اإلنسان

وقعت البحرين الكثير من املعاهدات واالتفاقيات الدوليه في مجاالت 

عدة ومن ضمنها اجلانب املتعلق بحقوق االنسان حيث وقعت ثمانية اتفاقيات 

هي: االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري،  العهد 

الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  العهد الدولي 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،  

التمييز ضد املرأة،  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة،  

اتفاقية حقوق الطفل،  البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن 

اشتراك في املنازعات املسلحة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

نهدف من خالل هذه الورقه تسليط الضوء بشكل اجمالي على أداء 

السلطة في البحرين والتزامها بهذه اإلتفاقيات عبر طرحها مقابل الواقع 

أسباب  اتفاقيه وبالتالي طرح  كل  عن  امثله  االرض من خالل طرح  على 

عدم االلتزام باالتفاقيات الدوليه وآثارها وطرق العمل من اجل ايجاد حلول 

حقيقيه وواقعيه لذلك و إلزام السلطة بتنفيذها. 
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1- االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

اعتمدت اإلتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2106 ألف )د-20( املؤرخ في 21 ديسمبر 

في  السلطة  قامت  وقد   ،1969 يناير   4 في  بها  العمل  وابتدأ   ،1965
البحرين بالتوقيع عليها سنة 1990.

سلوك السلطة 

يقوم التمييز في البحرين على أساس االنتماء للعائله احلاكمة والوالء 

لها ولذلك فإّن السلطات الثالث يرأسها امللك ويشغل أفراد العائلة احلاكمة 

املواطنني  من  لها  املوالني  ثانية  بدرجة  ومعهم  فيها  الرئيسيه  املناصب 

واملقيمني ثم غيرهم بحسب درجة الوالء وليس املواطنه واملؤهالت والكفاءة.

الشيعة  أن  من  فبالرغم  باألرقام  البحرين واقع  في  الطائفي  التمييز 

وفي   ،15% التنفيذية  السلطة  في  متثيلهم  أن  اال   )65-70%( أغلبيه 

السلطة القضائية %12، وفي الهيئات والشركات احلكومية الكبرى 10%، 

أما احلرس امللكي والديوان امللكي واجليش فال تتجاوز %1، فيما كانت 

الوزارية مابني  التعيينات نتيجة املراسيم واألوامر امللكية والقرارات  نسبة 

2011 – 2013 للوزراء والوكالء واملديرين العامني والقضاة واملستشارين 
.14،9%

في  األعلى  الدفاع  فمجلس  التمييز  من  أخرى  أشكال  هناك  أيضا 

البحرين وهو مبثابة مجلس األمن القومي يتكون من 14 عضوًا 13 منهم 

ينتمون للعائلة احلاكمة وعضو واحد من الطائفة السنية، والوجود للشيعة 
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في هذا املجلس متامًا.

الشركات  في  عليا  مناصب  تقُلد  في  الشيعة  ضد  ملموس  والتمييز 

والوظائف الرسمية على رغم وجود كفاءات كثيرة فيهم، بل أكثر من ذلك 

حيث مت عزل وفصل الكثير منهم ممن يتقلدون قلياًل من هذه املناصب.

فيما يتم تغيير أسماء املناطق التي يقطنها الشيعة أو تبتكر أسماء 

جديدة لها من أجل طمس الهوية التاريخية للوجود الشيعي في هذه املناطق 

أي من  تسمية  عدم  إلى  اجلفير وكرباباد والنويدرات اضافة  مناطق  مثل 

الشوارع واملدارس واملستشفيات بأسماء شخصيات شيعية أو لها عالقة 

بتاريخ الشيعة ميثل نوعا  آخر من التمييز.
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واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد   -2

والثقافية

اعتمد العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة  لألمم 

به  العمل  وابتدأ   ،1966 األول/ديسمبر  كانون   16 في  املؤرخ  املتحدة 

بتاريخ 3 يناير 1976 وقد قامت السلطة في البحرين بالتوقيع عليه سنة 

. 2007

سلوك السلطة

بالنسبة ملسألة احلقوق املتعلقه باملواطنة والتي من املفترض أن تكون 

على  الصدد  هذا  في  تتعامل  السلطة  فإن  املواطنني  جميع  بني  متساوية 

الهبات  سلوك  متارس  ولذلك  ومواردها  للبحرين  الكاملة  ملكيتها  أساس 

فاملواطن  ولذلك  أواًل  الوالء  أساس  على  احلقوق  فتعطي ومتنع  واملكرمات 

قد يفقد حقوقه جميعا إذا ما قررت السلطة ذلك ألسباب سياسيه وهو ما 

حصل مع  123 مواطن من الذين اسقطت جنسيتهم وبالتالي خسروا كل 

حقوقهم كمواطنني.

مثال آخر في هذا الشأن، فقد قامت السلطة بفصل 4500 موظف 

 2011 لعام  مارس  في  فرضتها  التي  الوطنيه  السالمه  فترة  في  وعامل 

على  ممنهج  تضييق  مع  بالدميقراطيه  املطالبه  االحتجاجات  انطالق  بعد 

بقية العاملني في القطاع احلكومي او اخلاص املنتمني للمعارضة عمومًا و 

للطائفة الشيعيه خصوصًا.
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أمثلة اخرى اللغاء حقوق المواطنين على أساس سياسي وطائفي:

• عدم السماح للشيعة ببناء مساجد لهم في املناطق التي يشكلون الغالبية 
السكانية فيها كمنطقة إسكان عراد، والتمييز في املناطق املشتركة كمدينة 

زايد ومدينة حمد،  وكذلك بعدم السماح ببناء مساجد أو حسينيات شيعية 

الديبلوماسية أو الشهيرة  الكبيرة واملناطق  البارزة كالطرق  في املواقع 

ومثال ذلك )منع بناء جامع احلاج حسن العالي بضاحية السيف(.

ومنها  املناطق  من  العديد  في  للشيعة  )حسينيات(  ببناء  السماح  عدم   •
مدينة حمد. 

نهاية  في  ُبنيت  التي  عيسى  مدينة  مؤخرا،  ُبنيت  التي  الثالث  املدن   •
الستينيات، ومدينة حمد التي ُبنيت في أواسط الثمانينات، ومدينة زايد 

الثالثة  املدن  هذه  مجموع  في  بني  التسعينات،  نهاية  في  ُبنيت  التي 

تقريبًا، ونصيب الشيعة من هذه املساجد أربعة عشر  سبعني مسجدًا 

مسجدًا فقط. 

• وجود آالف املواطنني الشيعه في منطقة )البحير( في الرفاع، الذين لم 
يسمح لهم بتخصيص قطعة ارض لبناء مسجد عليها. 

في فترة الطوارئ أو ما يسمى )السالمة الوطنية( في العام 2011،   • 

مت تدمير 38 مسجدا على ايدي القوات البحرينية مدعومة بقوات “درع 

اجلزيرة” اضافة الى 8 مآمت تعرضت للتخريب والتكسير )هذا بحسب 

رسالة االوقاف والعدد اكثر وازداد بعد ذلك(،  ايضا مقبرتني تعرضتا 

للتخريب والتكسير في نفس الفتره. 

• وثق تقرير اللجنه املستقله لتقصي احلقائق )بسيوني( االعتداء على 
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املساجد، وأثبت بحسب حتقيقه ثبوت الهدم بحق خمسة منها على االقل ولم 

يتم محاسبة اي مسئول على ذلك حتى االن.

• معاودة السلطة لهدم املساجد التي بناها األهالي مرات عدة طوال 
الثالث سنوات املاضيه، وعدم السماح ملساجد مهدمة أخرى بإعادة بنائها 

حادثة  وليست  ممنهجة،  سياسة  على وجود  تأكيد  في  البربغي،  كمسجد 

عابرة.

منطقة  في  بن صوحان  الصحابي صعصعة  إغالق مسجد ومقام   •
عسكر بعد التعرض له ألكثر من مرة، وعدم السماح ألبناء الطائفة الشيعية 

بزيارة هذا املقام واغالقه.

لم يتوقف سلوك السلطة عند منع حقوق املواطنني على اساس سياسي 

وطائفي بل تعدى الى استهدافها خصوصا في ما يتعلق بشعائرهم الدينيه.

• االعتداء على مواكب العزاء وبعض احلسينيات واملساجد، والسعي 
ملنعها في بعض املناطق.

• تناول التقرير احلقوقي جلمعية الوفاق لعام 2013م حاالت تخريب 
دور العبادة والتضييق على احلريات الدينية، إذ تناول 118 حالة كان بينها 

استهداف بالقمع أو املداهمة أو املنع أو االعتقال أو االستدعاء أو التخريب 

واملصادرة. 

• طمس مظاهر االحتفاالت الدينية للشيعه، وعدم بروزها للعلن، حيث 
ال تغطى في اي وسيله اعالميه رسميه بل مينع ان يكون لها اي وجود ظاهر 

كمنع مكبرات الصوت في املناسبات الدينيه. 

• املمارسات املتكررة واملثبتة بالصوت والصورة لقيام القوات االمنية 
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الديني  االحتفاء  مظاهر  واتالف  الدينية  والرايات(  )االعالم  باستهداف 

بتمزيق )السواد( واليافطات وتكسير املضائف.

عن  التعبير  ملجرد  الشيعه  علماء  من  كبير  عدد  وتعذيب  اعتقال   •
الرأي، ايضا اصدار قرارات رسميه لتقييد اخلطاب الديني، ومنع الصالة 

املنبر  خطباء  وترهيب  استدعاء  وكذا  املساجد،  من  عدد  في  واخلطابة 

احلسيني والرواديد واملنشدين والتضييق على حتركهم ونشاطهم الديني.

• مصادرة حق علماء الشيعه في تنظيم شؤون التبليغ والدعوة وفق 
مقررات الدين، ومن أمثلة ذلك القرار السياسي املغلف بحكم قضائي باغالق 

)املجلس االسالمي العلمائي(، وقد صرح ما عرف “بتقرير البندر” بوجود 

ومحاصرة  للشيعه  الدينية  الشؤون  على  السيطرة  تستهدف  مبيتة  خطة 

علمائهم ومؤسساتهم وقد ذكر باالسم )املجلس العلمائي( في التقرير.

الذي  و   2011 مارس  في  اللؤلؤة  لدوار  التذكاري  النصب  هدم   •
كان موقع لتجمع احملتشدين املعارضني للنظام في الفترة من 14 فبراير 

الى 15 مارس لعام 2011، و يعتبر النصب رمزًا لعراقة شعب البحرين 

وانتمائه اخلليجي األصيل مع وجود مجسم للؤلؤة إشارة الى مهنة صيد و 

جتارة اللؤلؤ والتي اشتهرت بها البحرين قبل إكتشاف النفط.
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3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

وعرض  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  اعتمد 

للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

في 16  ديسمبر1966 وقد بدأ العمل بها بتاريخ 23 مارس 1976 وقد 

قامت السلطة في البحرين بالتوقيع عليه سنة  2006.

سلوك السلطة

- اإلخالل بالحقوق السياسية - توزيع الدوائر اإلنتخابية نموذجًا

 السلطة استهدفت حقوق املواطنني املدنية والسياسية بشكل ممنهج 

ومتعدد األساليب وبشكل مباشر أو غير مباشر،  حيث أن التمثيل االنتخابي 

الدوائر  توزيع  مواطن واعتمد  لكل  مبدأ صوت  على  مبني  غير  للمواطنني 

اإلنتخابية على معيار احملاصصة الطائفية والوالء للسلطة احلاكمة، و بذلك  

حتولت الكتلة النيابية احلائزة على أغلبية أصوات الكتلة اإلنتخابية الى أقلية 

في الغرفة املنتخبة في السلطة التشريعية في البحرين.

- استهداف مؤسسات المجتمع المدني

استهداف مؤسسات املجتمع املدني ليس باألمر اجلديد على السلطات 

األهلية  اجلمعيات  عمل  عرقلة  على  بعيد  وقت  منذ  دأبت  ألنها  البحرينية 

التي أنشئت إلغراض النفع العام وخدمة املجتمع البحريني، حيث يجري 

التضييق عليها من خالل قانون » اجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية 

والهيئات اخلاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات اخلاصة 

)رقم 21/ 1989( »الذي يعد من القوانني السيئة املقيدة  للحريات التي 
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الرسمية  الرقابة  حتت  األهلية  اجلمعيات  وضع  والذي  البحرين،  عرفتها 

الصارمة لوزارة التنمية االجتماعية وكذلك قانون اجلمعيات السياسية الذي 

وضع اجلمعيات السياسية رهينة بيد وزارة العدل ومنحها صالحية واسعة 

للتحكم في العمل السياسي والرقابة على الكيانات السياسية التي رخص 

لها رسميا وضيق نطاق عملها إلى أضيق احلدود. و في هذا السياق مت 

حل العديد من اجلمعيات األهلية و السياسية و منها: مركز البحرين حلقوق 

اإلنسان، وجمعية املعلمني، و جمعية العمل اإلسالمي، و املجلس العلمائي. 

كما أن جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية وجمعية العمل الوطني الدميقراطي 

نصيبا  نالتا  البالد  في  السياسية  للمعارضة  جمعيتان  أكبر  وهما  »وعد« 

املضايقات مستمرة.  هذه  اإلدارية واألمنية والزالت  املضايقات  من  وافرًا 

إضافة الى ذلك، جميع األمناء العامون للجمعيات السياسية املعارضة رهن 

اإلعتقال و احلبس وهم: الشيخ علي سلمان )الوفاق الوطني اإلسالمية(، 

ابراهيم شريف )العمل الوطني الدميقراطي(، الشيخ محمد علي احملفوظ 

)العمل اإلسالمي( و فاضل عباس )التجمع الوطني الدميقراطي الوحدوي(. 

محكومون  السياسية  القوى  من  لعدد  العامون  األمناء  من  هناك  ان  كما 

و حسن مشيمع  اإلسالمي(  الوفاء  )تيار  عبدالوهاب حسني  باملؤبد وهم: 

)حركة حق(.

مطاردة  و  السلمي  التجمع  منع  خالل  من  التعبير  حرية  محاصرة 

المغردين على مواقع التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت

وسائل التواصل االجتماعي التي أضحت اليوم ابرز وسائط التعبير 



عن الرأي من خالل ما تتيحه من مساحة اإللكترونية مفتوحة ومتداولة بني 

جمهور املستخدمني، أصبحت على نحو متزايد عرضة للمراقبة والتضييق 

اتخذت  وقد  والعقاب،  للمحاكمة  ومدعاة  بل  فيها،  املنشورة  اآلراء  على 

السلطات البحرينية الكثير من اإلجراءات املقيدة حلرية التعبير عن الرأي عبر 

وسائل اإلعالم االجتماعي شملت مساءلة ومحاكمة املغردين ومستخدمي 

هذه الوسائل في مسعى يرمي بوضوح لتكميم األفواه واحلجر على اآلراء 

للسيدة )غادة جمشير(  أبرز هذه احلاالت ما حدث  املتداولة عليها، ومن 

الناشطة في مجال حقوق املرأة التي اعتقلت في منتصف سبتمبر 2014 

بتهمة كتابة » تغريده تشهيرية« على مواقع التواصل االجتماعي،  واحلالة 

األخرى هي تغريدة للناشط احلقوقي واملدون » نادر عبداالمام« الذي اعتقل 

تغريده عبر حسابه اخلاص على  2014 على خلفية نشره  في أغسطس 

موقع التواصل االجتماعي، واحلادثة الثالثة هي توجيه التهمة أكثر من مرة 

للحقوقي البارز » نبيل رجب« بأنه » أهان هيئات نظامية« وذلك على خلفية 

نشره » تغريده« أيضا على حسابه الشخصي في موقع التواصل االجتماعي« 

الدفاع حيث مت اعتقاله في  الداخلية وزارة  تويتر« حتدث فيها عن وزارة 

اليوم التالي بعد عودته من رحلة من اخلارج امتدت قرابة الشهرين، وقد 

خضع لالستجواب والتحقيق من قبل قسم اجلرائم االلكترونية ومن ثم أودع 

اثر   2014 نوفمبر   2 في  أطلق سراحه  وقد  الشهر،  قاربت  ملدة  السجن 

حملة حقوقية دولية طالبت باإلفراج عنه لكنه منع من السفر و قد اعتقل 

مجددًا بتاريخ 2 ابريل 2015 لسبب مشابهة. أما احلادثة الرابعة هي » 

الوطني  الوفاق  القيادي في جمعية  )السيد جميل كاظم(  أطلقها  تغريدة« 
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اإلسالمية ورئيس الشورى فيها في حسابه الشخصي على موقع التواصل 

االجتماعي في أكتوبر 2014 قبيل االنتخابات النيابية والبلدية حتدث فيها 

عن دور املال السياسي في االنتخابات وكيف يستخدم لدعم مرشحني، وقد 

استدعي للتحقيق معه في إدارة التحقيقات اجلنائية بناًء على دعوى مرفوعة 

ضده من قبل وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف رئيس الهيئة العليا 

لالنتخابات، ومن ثم متت  إحالته إلى احملكمة، وقد مت احلكم عليه في جلسة 

13 يناير 2015م بالسجن 6 أشهر وغرامه 500 دينار وهو اآلن معتقل. 

حملاسبتهم  واملغردين  واملدونني  النشطاء  ومطاردة  مالحقة  إن 

التواصل  مواقع  على  نشروها  تغريدات«   « على  ومعاقبتهم  ومحاكمتهم 

الرأي  عن  التعبير  حرية  على  التضييق  منهجية  عن  يكشف  االجتماعي 

خالل  من  وذلك  البحرين  سلطات  تتبعهما  اللتان  األفواه  تكميم  وسياسة 

املالحقات واملطاردات األمنية والقضائية إلغراض منافية لكل مبادئ حقوق 

اإلنسان والنشر واإلعالم.
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العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  مناهضة  اتفاقية 

القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

عليها  والتصديق  التوقيع  باب  وفتحت  العامة  اجلمعية  اعتمدتها 

واالنضمام اليها في 10 ديسمبر 1984 وبدأ العمل بها بتاريخ 26 يونيه 

1987 وقد قامت السلطة في البحرين بالتوقيع عليه سنة  1998.

سلوك السلطة

لقد وثقت شهادات ضحايا التعذيب في تقرير اللجنة املستقلة لتقصي 

احلقائق اثبتت التعذيب املمنهج واملعاملة احلاطة بالكرامه سواء في غرف 

التحقيقي او حتى عند االعتقال بل في الشوارع العامه عند نقاط التفتيش،  

و جميع الذين اعتقلوا حتى اآلن مّروا بحاالت مشابهة من التعذيب الشديد 

الكهربائي-  الصعق   - طويلة  لفترات  الوقوف   - العينني  تعصيب  هي:  و 

الضرب باألسالك و العصي احلديدية - الشتم والسب للمقدسات و الرموز 

 - النوم  من  احلرمان   - األسرة  أفراد  ألحد  بالتعرض  التهديد   - الدينية 

احلرمان من األكل - احلرمان من الصالة - احلرمان من استخدام دورات 

املياه - الضرب في االماكن احلساسة من اجلسم مثل األجهزة التناسلية - 

الرش باملاء البارد - وضعهم في غرف باردة جدا - التعليق بطريقة الفيلقة 

التعرية - التحرش اجلنسي - احلبس  - التعليق في الهواء بيد واحدة – 

للمواطن  التعذيب واملعاملة املسيئه  اإلنفرادي. هذا و قد اصبحت مسالة 

والسباب سياسيه وطائفيه واضحة وباالاللف الدالئل والتقارير التي اثبتت 

ذلك وآخرها تعذيب واهانة اكثر من 1000 معتقل في سجن جو واملستمر 
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حلد هذا اليوم.

هذا السلوك مستمر حلد هذا اليوم ودليله رفض دخول »مقرر األمم 

املتحدة اخلاص« املعني بالتعذيب حلد هذا اليوم،  حيث أبدى املقرر األممي 

اللجنة  أمام  منديز، خالل خطابه  خوان  السيد  بالتعذيب،  املعني  اخلاص 

الثالثة لألمم املتحدة في نيويورك في أكتوبر 2013 قلقه إزاء الوضع في 

البحرين.

في هذا الصدد ذكرت منظمة ريدرس، في تقريرها الصادر في أبريل 

2013 )تقرير البحرين: اإلصالح األساسي أو التعذيب بال نهاية؟( »إن 
تثير مخاوف  االحتجاز  في  املعاملة  التعذيب وسوء  لتقارير  املتزايد  العدد 

تقرير جلنة  بعد صدور  مباشرة  التي ظهرت  األولية  التقلصات  ألن  جدية 

تقصي احلقائق أصبحت عكسية، واصبح مثل هذا النوع من التعذيب وسوء 

املعاملة مستمرا«.  
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اتفاقية حقوق الطفل

اعتمدت هذه اإلتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب 

قرار اجلمعية العامة في 20 نوفمبر 1989 وقد بدأ العمل بها بتاريخ 2 

سبتمبر 1990 وقد قامت السلطة في البحرين بالتوقيع عليه سنة  1992.

سلوك السلطة

نوفمبر  في  احلقائق والصادر  لتقصي  املستقلة  اللجنة  تقرير  وثق    

2011 العديد من اإلنتهاكات اجلسيمة التي استهدفت األطفال في البحرين 
كما ذكرت منظمة العفو الدوليه في تقرير لها بتاريخ 13 ديسمبر 2013 

عن استهداف االطفال وقالت “ عشرات األطفال قد اعتقلوا لالشتباه بهم 

في املشاركة في االحتجاجات املناهضة للحكومة، مبا في ذلك من هم في 

أثناء  والتعذيب  للضرب  تعرضوا  حيث  العينني  معصوبي  سنه،   13 عمر 

االحتجاز خالل العامني املاضيني، وقالت املنظمة أن آخرين تعرضوا للتهديد 

باالغتصاب من أجل أخذ االعترافات قسريا”. إضافة الى ذلك هناك العديد 

من الشكاوي املرفوعة للمقررين اخلاصني التابعني ملجلس حقوق اإلنسان 

بسوء املعاملة مع األطفال سواًء أثناء اإلعتقال او التحقيق او في املعتقل و 

ما جرى مع الطفلني جهاد احلبشي و ابراهيم املقداد احملكومني بالسجن 

لعشر سنوات خلير دليل على مخالفة حكومة البحرين إلتفاقية حقوق الطفل.
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باالتفاقيات  البحرين  السلطة في  التزام  لعدم  الرئيسية  األسباب 

والمعاهدات الدولية:

من املهم للمتابع وبعد رصد السلوك الرسمي املنهجي للسلطه معرفة 

الدوليه بل والعمل عكسها متاما  اسباب عدم تطبيق االتفاقيات احلقوقيه 

في حتد واضح للمجتمع الدولي وقراراته واهدار حلقوق املواطنني بصوره 

كامله ومحاولة السلطة التعمية على ذلك مبشاريع وهميه وقوانني ال تطبق 

على ارض الواقع،  ولعل من اهم املراجع لذلك هو توصيات جلنة تقصي 

احلقائق املعينه من قبل السلطة وتوصيات مجلس حقوق االنسان في جنيف 

العام 2012 والتي الزالت حبيست االدراج دون تطبيق.

منظمة سالم للدميقراطيه وحقوق االنسان ومبتابعة دقيقه لعمل السلطة 

السلطة وممارسة  السياسيه لدى  ورصد لالحداث تؤكد أن غياب اإلرادة 

مسئوليها للقمع والتعذيب هو السبب الرئيس واجلوهري لالنتهاكات وعدم 

االلتزام باالتفاقيات الدوليه وتوصيات جلنة تقصي احلقائق ومجلس حقوق 

االنسان وذلك بسبب هيكيلية النظام السياسي املبني على اساس االستئثار 

والهيمنه وعدم االميان بالدميقراطيه واخلوف من اطالق احلريات التي من 

غير  املجتمع،   فئات  جميع  من  واملطالبات  النقد  ابواب  تفتح  ان  شانها 

ان السلطة ايضا رأت في االحتجاجات املتكرره كل عقد من الزمن بوابة 

القانون  واستخدمت  واالعتقال  التعذيب  سياسة  انتهجت  لذلك  لها  مقلقة 

اجل  من  االتفاقيات  بعض  مع  تتعارض  قوانني  واصدرت  ملتويه  بصوره 

تكميم االفواه بصوره كامله.



92

البحرين.. انتقاص العدالة وإخالل باإللتزامات الدولية

استمر سلوك السلطة املعادي للحريات بشكل ممنهج وازدادت وتيرته 

بعد انفجار االحتجاجات الشعبيه في العام 2011 واصبحت االنتهاكات 

موثقه لدى جميع املنظمات الدوليه وواضحه وتنقل في التقارير االخباريه 

ولكن  فقط   2011 العام  منذ  موثوقه  جهات  من  التقارير  االالف  وهناك 

بل حتد  الدوليه  بالتزاملتها  الوفاء  االنتهاكات وعدم  في  السلطة  استمرار 

املجتمع الدولي راجع لغياب احملاسبه الدوليه وعدم اتخاذ خطوات حقيقيه 

رادعه بل ان ما شهدناه من محاولة بعض الدول وعلى راسها بريطانيا من 

البحرين وحماية املعذبني بل واستقبالهم بشكل  تلميع صورة السلطة في 

في  االستمرار  في  السلطة  ويشجع  متاما  ذلك  عكس  في  يسير  رسمي 

االنتهاكات وعدم االلتزام باالتفاقيات الدوليه.
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التوصيات:

1- أن يقوم املجتمع الدولي ممثال باألمم املتحده باالشراف الكامل على 
اعادة هيكلة للسلطة السياسية مبا يضمن اشراك جميع املواطنني في 

العمليه السياسيه وتوزيع الثروه عبر مشروع يقوم على أساس املواطنة 

املتساوية في احلقوق والواجبات بال اي متييز وانشاء مؤسسات حقيقية 

للمحاسبة.

احملكمة  أبواب  بفتح  املتحدة  باألمم  ممثال  الدولي  املجتمع  يقوم  أن   -2
الدولية حملاسبة جميع املسئولني السياسيني واملباشرين املتورطني في 

االنتهاكات والتعذيب.

املنتهكة  الدول  قائمة  على  البحرين  بوضع  الدولي  املجتمع  يقوم  أن   -3
وعلى رأسها  السلطة  مع  املتحالفة  الدول  تقوم  وأن  اإلنسان  حلقوق 

أساس  اإلنسان والدميقراطية كشرط  مسألة حقوق  باتخاذ  بريطانيا 

لبناء واستمرار حتالفاتها.

4- أن تفّعل األمم املتحدة دورها في حماية الشعب البحريني من االنتهاكات 
عبر الزام الدول املصدرة للسالح املستخدم في القمع بايقاف جميع 

تعامالتها مع السلطة في البحرين.

5- أن تقوم األمم املتحدة بتفعيل القوانني األممية والزام البحرين بتنفيذ 
لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  من  الصادرة  التوصيات  جميع 

املتحدة.
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