




إن أي قضــاء مســتقل ينبغــي أن يضمــن إقامــة العــدل 

للجميــع عــى نحــو ناجــع وفعــال، دومنــا أي متييــز بســبب 

العــرق، أو اللــون، أو نــوع الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو 

ــي أو  ــرأي الســيايس أم غــره مــن اآلراء، أو األصــل الوطن ال

االجتامعــي، أو املمتلــكات، أو املولــد، أو أي وضــع آخــر، 

ــوق اإلنســان وإنفاذهــا.  ــع حق ــة جمي ــدف حامي ــك به وذل

غابرييال كنول

15 مارس 2013
تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاء والمحامين، 
مجلس حقوق اإلنسان الدور 23، 



تصميم: 

@ منتدى البحرين لحقوق اإلنسان
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خلفية حقوقية

 مبادئ استقالل القضاء

التعيينات القضائية

تدخالت السلطة التنفيذية

املالحقات القضائية للمعارضني والناشطني

قضاء ال يحسن معاملة املحامني

 القضاء واإلفالت من العقاب

الخالصة والتوصيات

ــو  ــان، وه ــوق اإلنس ــن حق ــق م ــه ح ــاء بوصف ــتقالل القض ــدأ اس ــاول مب ــر يتن تقري

ــلطة  ــن أدوات الس ــح أداة م ــي أصب ــاء البحرين ــن، فالقض ــب يف البحري ــدأ الغائ املب

ــة. ــة الحكوم ــن لسياس ــطن واملعارض ــة الناش ــتخدمه ملعاقب ــة تس الحاكم

المحتويات
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يوصــف اســتقالل القضــاء بأنــه حــق مــن حقــوق اإلنســان ومظهــر مــن مظاهــر األنظمــة 

ــه كل دول  ــت ب ــان واعرتف ــوق اإلنس ــة لحق ــة الدولي ــه الرشع ــورة، أقرت ــة واملتط الدميقراطي

العــامل، وأكــدت عليــه غالبيــة األنظمــة الدميقراطيــة التــي - ومراعــاة لذلــك - تضــع التدابــر 

ــد  ــة إىل أبع ــدى الســلطة القضائي ــدأ االســتقاللية ل ــق مب ــن شــأنها أن تضمــن تحق ــي م الت

الحــدود.

بالنســبة للبحريــن بالرغــم مــن أن القوانــني والترشيعــات قــد أقــرت مبــدأ اســتقالل القضــاء 

التــي تكفــل أن تعمــل الســلطة القضائيــة باســتقاللية تامــة بعيــدة عــن تدخــالت الســلطة 

التنفيذيــة ورغبــات مؤسســات الحكــم األخــرى؛ إال أن األحــكام القضائيــة وخاصــة األحــكام 

ذات الخلفيــات السياســية والبعــد األمنــي؛ توصــف بأنهــا تــدار مــن قبــل أجهــزة الدولــة، إذ 

أنــه وعنــد مراجعــة األحــكام الصــادرة مــن املحاكــم البحرينيــة خــالل عــرشات الســنني يتبــني 

أنهــا تنســجم إىل حــد بعيــد مــع سياســة الحكومــة ورغباتهــا، فمــن جهــة تعاقــب الناشــطني 

ــة  ــادراً مــا تصــدر احكامــاً قضائي السياســيني والحقوقيــني واإلعالميــني، ومــن جهــة أخــرى ن

ضــد املســؤولني الحكوميــني واألمنيــني والعاملــني يف األجهــزة األمنيــة ملخالفــة القانــون 

وانتهــاك حقــوق اإلنســان.

فمنــذ تأســيس القضــاء يف البحريــن وإىل الوقــت الراهــن هنــاك الكثــر مــن القضايــا 

والحــوادث واملعلومــات واملعطيــات التــي تؤكــد غيــاب مبــدأ اســتقالل القضــاء يف البحريــن، 

ــدم  ــزع بع ــن مه ــم ب ــيخ قاس ــايض الش ــب الق ــام 1904 طال ــال ويف الع ــبيل املث ــى س فع

ــة أي نشــاط، فضــال  ــن مامرس ــه م ــه منع ــذي كلف ــر ال ــي، األم التدخــل يف القضــاء البحرين

ــراد  ــض األف ــا بع ــل يف قضاي ــن الفص ــارس/ آذار 1905 م ــن يف م ــاة البحري ــان قض ــن حرم ع

ــراك  ــة بالح ــرى املتصل ــا األخ ــن القضاي ــد م ــاك العدي ــالد. وهن ــز( يف الب ــب )اإلنجلي واألجان

الســيايس يف العرشينيــات، والخمســينيات، والســتينيات، والســبعينيات، والثامنينيــات، وصــوالً 

إىل تســعينيات القــرن املــايض الــذي شــهد حــراك ســيايس مــا بــني العــام 1994 اىل عــام 2001، 

والــذي شــهد أحكامــاً قضائيــة بالجملــة ضــد املشــاركني فيــه، ضمــن محاكــامت غــر مســتقلة 

ــة. ــر العدال تفتقــر ملعاي

أمــا بالنســبة لألحــداث املرتبطــة بالحــراك الســيايس الــذي بــدأ يف فربايــر مــن العــام 2011، 

ــة  ــة البحريني ــر اللجن ــا تقري ــي وصفه ــامت الت ــن املحاك ــر م ــن الكث ــهدت البحري ــد ش فق

ــرت  ــي افتق ــة والت ــر العادل ــر بســيوين؛ بغ ــا يعــرف بتقري ــق أو م املســتقلة لتقــي الحقائ

ــام  ــدأ اســتقالل القضــاء، في ــا مب ــة ويف مقدمته ــم العادل ــة الخاصــة باملحاك ــر الدولي للمعاي

ــت  ــني وصف ــة يف ح ــة للعدال ــورة زائف ــه ص ــة بأن ــش املحكم ــس ووت ــن رايت ــت هيوم وصف
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ــة. ــة ومحــاكاة ســاخرة للعدال ــا صوري ــة بأنه ــو الدولي ــة العف منظم

ففــي مــارس 2011 تــم تأســيس محكمــة الســالمة الوطنيــة وهــي محكمــة عســكرية خاصــة 

أنشــئت ملحاكمــة املتظاهريــن وقــادة املعارضــة ونشــطاء حقــوق اإلنســان الذيــن أيــدوا أو 

شــاركوا يف االحتجاجــات، إذ تــرأس املحكمــة قــاض عســكري جنبــاً إىل جنــب مــع اثنــني مــن 

القضــاة املدنيــني وجميعهــم يعينهــم القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن املشــر خليفــة بــن 

أحمــد آل خليفــة املقــرب مــن امللــك، وقــد تعرضــت محكمــة الســالمة الوطنيــة النتقــادات 

ــة  ــام محكم ــني أم ــة املدني ــة ملحاكم ــان الدولي ــوق اإلنس ــامت حق ــل منظ ــن قب ــديدة م ش

ــة  ــامن محاكم ــا لض ــب توافره ــة الواج ــراءات القانوني ــفافية واإلج ــدام الش ــكرية وانع عس

عادلــة مســتقلة.

وبالرغــم مــن أن الحكومــة وعــدت بإصــالح القضــاء بعــد تلــك االنتقــادات، إال أن اإلجــراءات 

والتدابــر التــي قامــت بهــا الســلطة يف البحريــن قــد زادت مــن حجــم االنتهــاكات واملحاكــامت 

غــر العادلــة، إذ أصبــح القضــاء أكــر بعــداً عــن االســتقاللية وباتت تدخــالت الســلطة التنفيذية 

يف األحــكام القضائيــة املرتبطــة مبعاقبــة الناشــطني السياســيني أكــر حــدة، خاصــة مــع توظيــف 

قانــون حاميــة املجتمــع مــن األعــامل اإلرهابيــة »أو مــا يعــرف بقانــون اإلرهــاب«1 ملالحقــة 

الكثريــن ممــن ارتبطــت قضاياهــم بالتظاهــرات والتجمعــات املناهضــة للحكومــة.

ــة التــي جــاءت يف  كذلــك، ومــن بــني هــذه التدابــر هــو اســتحدث نيابــة الجرائــم اإلرهابيّ

ســياق األزمــة التــي تشــهدها البحريــن منــذ العــام 2011، والتــي حركــت الكثــر مــن القضايــا 

ــي  ــن، فف ــني واملصوري ــض اإلعالمي ــن بع ــالً ع ــني فض ــيني والحقوقي ــطني السياس ــد الناش ض

الوقــت الــذي كان يحاكــم فيهــا املشــاركون يف الحــراك الســيايس يف ظــل قانــون اإلجــراءات 

الجنائيــة وقانــون التجمعــات البحرينــي، أصبــح الغالــب ممــن يتــم تقدميهــم للمحاكــامت 

ــة ســابق الذكــر، وضمــن  ــة املجتمــع مــن األعــامل اإلرهابي ــون حامي يحاكمــون يف ظــل قان

محكمــة مكافحــة اإلرهــاب، مــع أن تلــك القضايــا ال ميكــن تصنيفهــا ضمــن قضايــا اإلرهــاب 

وفــق املفاهيــم واألعــراف الدوليــة، إذ أن غالبيتهــا تــأيت عى خلفيــة املشــاركة يف االحتجاجات 

والتظاهــرات والتجمعــات غــر املرخصــة وفــق تعبــر الســلطات األمنيــة، األمــر الــذي يجعــل 

مــن هــذه املحاكــامت غــر عادلــة وغــر مســتقلة ومــا ذلــك إال توظيــف لترشيعــات وقوانــني 

متعــددة مبــا يف ذلــك قوانــني اإلرهــاب ملعاقبــة الحــراك الســيايس والحقوقــي واإلعالمــي يف 

البحريــن والناشــطني فيــه، ذلــك كلــه ونقــاط اخــرى ســوف يتــم تناولهــا ضمــن هــذا التقرير.

1  . قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حامية املجتمع من األعامل اإلرهابية.
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اســتقالل القضــاء هــو »قاعــدة تنظــم عالقــة الســلطة القضائيــة بغرهــا مــن ســلطات الدولة، 

قامئــة عــى أســاس عــدم التدخــل مــن قبــل باقــي ســلطات الدولــة يف امــور القضــاء، وذلــك 

ــي  ــاء يعن ــتقالل القض ــلطات، وأن اس ــي الس ــن باق ــتقلة ع ــتورية مس ــلطة دس ــه س بإعطائ

تحــرر ســلطته مــن أي تدخــل مــن جانــب الســلطتني الترشيعيــة والتنفيذيــة وعــدم خضــوع 
القضــاة لغــر القانــون«.2

ــزي عــرف اســتقالل القــايض مــن خــالل منعــه بالعمــل يف السياســة وأن  يف النظــام اإلنجلي

ــه،  ــر يف حكم ــية أن تؤث ــاعره السياس ــامح ملش ــدم الس ــية وع ــاالت سياس ــرط يف مج ال ينخ

كــام أنــه ممنــوع مــن الرتشــح لعضويــة الربملــان، فضــالً عــن أن رواتــب القضــاة تدفــع مــن 
ــاً عــن الحكومــة. 3 صنــدوق خــاص مــام يجعــل القــايض مســتقالً مالي

إن طبيعــة الوظيفــة القضائيــة قامئــة عــى تحقيــق العدالــة وحاميــة حقــوق األفــراد 

ــن  ــن م ــى يتمك ــل القضــاء حت ــدم التدخــل يف عم ــون توجــب ع ــم واحــرتام القان وحرياته

ــدوث  ــؤدي إىل ح ــام ي ــه م ــق أغراض ــوف يحق ــاء س ــإن القض ــه ف ــه وبخالف ــق وظيفت تحقي

ــراد. ــدى األف ــون ل ــة بالقان ــة الثق ــع وزعزع ــراب يف املجتم االضط

ــم  ــر األم ــالل مؤمت ــن خ ــدويل م ــون ال ــق القان ــاء وف ــتقالل القض ــادئ اس ــددت مب ــد ُح وق

املتحــدة الســابع ملنــع الجرميــة ومعاملــة املجرمــني املعقــود يف ميالنــو مــن 26 آب/أغســطس 

ــة  ــة العام ــراري الجمعي ــب ق ــادئ مبوج ــذه املب ــر ه ــذي أق ــمرب 1985 وال إىل 6 أيلول/ديس

ــادئ يف االيت: ــم 40/32 4، وميكــن اإلشــارة إىل أهــم املب ــم املتحــدة رق لألم

تكفــل الدولــة اســتقالل الســلطة القضائيــة وينــص عليــه دســتور البلــد أو قوانينــه.  ومــن واجــب 

جميــع املؤسســات الحكوميــة وغرهــا من املؤسســات احــرتام ومراعاة اســتقالل الســلطة القضائية.

ــع  ــز، عــى أســاس الوقائ ــا دون تحي ــة يف املســائل املعروضــة عليه تفضــل الســلطة القضائي

ووفقــا للقانــون، ودون أيــة تقييــدات أو تأثــرات غــر ســليمة أو أيــة إغــراءات أو ضغــوط أو 

تهديــدات أو تدخــالت، مبــارشة كانــت أو غــر مبــارشة، مــن أي جهــة أو ألي ســبب.

ــع القضــايئ كــام تنفــرد  ــع املســائل ذات الطاب ــة عــى جمي ــة الوالي تكــون للســلطة القضائي

2 . املجلس األعىل للقضاء. السلطة القضائية، البحرين،

 http://www.sjc.bh/website/page_016.php?pID=11 

3 . كتيب استقالل الوظيفة القضائية. جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء.

4 . مبادئ استقالل القضاء. اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف ميالنو من 26 آب/أغسطس 
إىل 6 أيلول/ديسمرب 1985 كام اعتمدت ونرشت عيل املأل مبوجب قراري الجمعية العامة لألمم املتحدة 32/40 املؤرخ يف 29  ترشين 

الثاين/ نوفمرب 1985 146/40 املؤرخ يف 13 كانون األول/ ديسمرب 1985
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بســلطة البــت فيــام إذا كانــت أيــة مســألة معروضــة عليهــا للفصــل فيهــا تدخــل يف نطــاق 

ــون. ــوارد يف القان ــف ال ــا حســب التعري اختصاصه

ال يجــوز أن تحــدث أيــة تدخــالت غــر الئقــة، أو ال مــربر لهــا، يف اإلجــراءات القضائيــة وال 

ــدأ  ــذا املب ــر. وال يخــل ه ــادة النظ ــم إلع ــا املحاك ــي تصدره ــة الت تخضــع األحــكام القضائي

بإعــادة النظــر القضائيــة أو بقيــام الســلطات املختصــة، وفقــا للقانــون، بتخفيــف أو تعديــل 

األحــكام التــي تصدرهــا الســلطة القضائيــة.

ــق  ــي تطب ــة الت ــات القضائي ــة أو الهيئ ــكل فــرد الحــق يف أن يحاكــم أمــام املحاكــم العادي ل

اإلجــراءات القانونيــة املقــررة. وال يجــوز إنشــاء هيئــات قضائيــة، ال تطبــق اإلجــراءات 

القانونيــة املقــررة حســب األصــول والخاصــة بالتدابــر القضائيــة، لتنتــزع الواليــة القضائيــة 

ــة ــات القضائي ــة أو الهيئ ــم العادي ــا املحاك ــع به ــي تتمت الت

ــا أن تضمــن ســر  ــب منه ــذه الســلطة ويتطل ــة له ــدأ اســتقالل الســلطة القضائي ــل مب يكف

ــوق األطــراف. ــة، واحــرتام حق ــة بعدال ــراءات القضائي اإلج

مــن واجــب كل دولــة عضــو أن توفــر املــوارد الكافيــة لتمكــني الســلطة القضائيــة مــن أداء 

مهامهــا بطريقــة ســليمة.

يتبــني مــن املبــادئ ســابقة الذكــر أن مبــدأ االســتقاللية هــو أحــد أهــم املبــادئ التــي ينبغــي 

ــن  ــدم تدخــل أي م ــن ع ــر تضم ــات وتداب ــن ضامن ــد م ــادل وال ب ــا يف القضــاء الع مراعاته

الســلطات األخــرى أو الجهــات النافــذة يف الدولــة يف أعــامل الســلطة القضائيــة.

كل مــا ســبق مــن مفاهيــم ومبــادئ تجســد يف القانــون البحرينــي فدســتور البحريــن املعــدل 

2002 يف البــاب الثالــث منــه واملعنــون بالحقــوق والواجبــات العامــة يف املــادة 20 ينــص عــى 

ــي عــى تنظيمــه  ــون«، كــام نــص الدســتور البحرين ــاً للقان أن »حــق التقــايض مكفــول وفق

للســلطة القضائيــة يف املــواد مــن املــادة 104 حتــى املــادة 106، إذ أكــد اســتقاللية القضــاء 

البحرينــي وعــدم جــواز التدخــل يف أعاملــه، وأن ال ســلطان عــى القــايض يف قضائــه، كــام بــني 

أن كل مــا يتعلــق بتنظيــم القضــاء يتــم مبوجــب قانــون.

ــة  ــني التــي تنظــم عمــل الســلطة القضائي ــد مــن القوان ــم اصــدار العدي ــك ت فضــالً عــن ذل

أهمهــا: قانــون أصــول املحاكــامت الجزائيــة لعــام 1966، وقانــون املرافعــات املدنيــة 

والتجاريــة الصــادر باملرســوم بقانــون رقــم 12 لســنة 1971، واملرســوم بقانــون رقــم 13 لســنة 

ــم 42 لســنة  ــة رق ــون الســلطة القضائي ــم القضــاء، وآخرهــا مرســوم بقان 1971 بشــأن تنظي
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 2002  5، والــذي نــص عــى املبــادئ ذاتهــا املشــار إليهــا يف  مبــادئ اســتقالل القضــاء الــذي 

نــص عليــه مؤمتــر األمــم املتحــدة، وإىل جنــب املــواد الدســتورية ســابقة الذكــر ينــص دســتور 

البحريــن يف مجموعــة مــن النصــوص عــى بعــض الضامنــات واألحــكام الخاصــة باإلجــراءات 

ــس  ــف والحب ــض والتوقي ــم القب ــات تنظي ــة بضامن ــكام الخاص ــا األح ــن أهمه ــة، م الجنائي

والتفتيــش وتحديــد اإلقامــة وتقييــد الحريــة يف اإلقامــة والتنقــل6، وبافــرتاض بــراءة املتهــم 

وضامنــات املحاكمــة القانونيــة املنصفــة، وبالحــق يف التقــايض وحــق املتهــم مــن االســتعانة 

مبحــام7، هــذا وينظــم قانــون اإلجــراءات الجنائيــة الصــادر باملرســوم بقانــون رقــم ٤٦ لســنة 

٢٠٠٢، إجــراءات الدعــوى الجنائيــة مبراحلهــا املختلفــة بــدًء مــن: مرحلــة جمــع االســتدالالت، 

ــة  ــق، ومرحل ــايض التحقي ــطة ق ــة أو بواس ــة العام ــة النياب ــق مبعرف ــة التحقي ــروراً مبرحل م

ــة الطعــن يف األحــكام. املحاكمــة، وانتهــاًء مبرحل

بالرغــم مــن هــذه املــواد الدســتورية والقوانــني التــي تنظــم القضــاء يف البحريــن وإجــراءات 

التقــايض ومراحلهــا؛ إال أن الواقــع يشــر إىل غيــاب مبــدأ اســتقالل القضــاء يف البحريــن خاصــة 

يف القضايــا املتصلــة بالخلفيــات السياســية واألمنيــة أو املرتبطــة باألنشــطة املعارضــة لسياســة 

ــا  ــض القضاي ــرض بع ــالل ع ــن خ ــد م ــوف يتأك ــه س ــك كل ــا، ذل ــدة له ــة أو املنتق الحكوم

والحــاالت التــي ميكــن مــن خاللهــا رصــد الكثــر مــن املحاكــامت غــر العادلــة التــي تؤكــد 

غيــاب مبــدأ اســتقالل الســلطة القضائيــة يف البحريــن.

5  . مرسوم بقانون رقم 42 لسنة  2002  بإصدار قانون السلطة القضائية.

6  . املادة رقم 19 من دستور البحرين. تنص عىل: »أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ب- ال يجوز القبض عىل إنسان أو 
توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء. ج- ال 
يجوز الحجز أو الحبس يف غري األماكن املخصصة لذلك يف قوانني السجون املشمولة بالرعاية الصحية واالجتامعية والخاضعة لرقابة 
السلطة القضائية. د- ال يعرّض أي إنسان للتعذيب املادي أو املعنوي، أو لإلغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب 
من يفعل ذلك. كام يبطل كل قول أو اعرتاف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو باإلغراء أو لتلك املعاملة أو التهديد بأي منها.«

7  . املادة رقم 20 من دستور البحرين. تنص عىل: » أ- ال جرمية وال عقوبة إال بناء عىل قانون، وال عقاب إال عىل األفعال الالحقة للعمل 
بالقانون الذي ينص عليها.  ب- العقوبة شخصية. ج- املتهم بريء حتى تثبت إدانته يف محاكمة قانونية تؤّمن له فيها الضامنات 
الرضورية ملامرسة حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفقا للقانون. د- يحظر إيذاء املتهم جسامنيا أو معنويا. هـ- يجب 

أن يكون لكل متهم يف جناية محام يدافع عنه مبوافقته. و- حق التقايض مكفول وفقا للقانون.«
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ــب  ــن غائ ــاء يف البحري ــتقالل القض ــدأ اس ــن مب ــل م ــي تجع ــباب الت ــم األس ــن أه ــل م لع

ويجعــل منــه تابــع لنظــام الحكــم هــو أن نظــام التعيينــات القضائيــة حــري بيــد مؤسســة 

الحكــم منــذ بــدء النظــام القضــايئ يف البحريــن قبــل عــرشات الســنني، مــع بعــض التغيرات يف 

ســنوات متعاقبــة،إذ أن تعيــني الســلطة القضائيــة محصــور بيــد امللــك، فهــو مــن يعــني بأمــر 

ملــي املجلــس األعــى للقضــاء، وكذلــك تعيــني الُقضــاة يتــم بأوامــر ملكيــة وفــق املــادة 24 

مــن قانــون الســلطة القضائيــة، والتــي تنــص عــى: »يعــني القضــاة بأوامــر ملكيــة، بنــاء عــى 
إقــرتاح مــن املجلــس األعــى للقضــاء« 8

كذلــك الحــال يف تعيينــات النيابــة العامــة، إذ تنــص املـــادة 58 مــن قانــون الســلطة القضائيــة 

عــى أنــه »يكـــون تعيــني النائــب العــام وغــره مــن أعضــاء النيابــة العامــة بأمــر ملــي بنــاءاً 

عــى اقــرتاح املجلــس األعــى للقضــاء...«، والنيابــة العامــة وفــق قانــون الســلطة القضائيــة 

ــة الحــق  ــام وهــي صاحب ــب ع ــة، يرتأســها نائ ــن شــعب الســلطة القضائي ــة م شــعبة أصيل

األصيــل يف تحريــك الدعــوى الجنائيــة، وصاحبــة االختصــاص الوحيــد مببارشتهــا وهــي القامئــة 

عــى أعــامل التحقيــق واالتهــام واملســئولة عــن اإلرشاف عــى الســجون وعــى غرهــا مــن 

أماكــن تنفيــذ األحــكام الجنائيــة، ويتبــع أعضاؤهــا املجلــس األعــى للقضــاء.

تجــدر اإلشــارة إىل أن النيابــة العامــة تــم إنشــاءها لتتــوىل مهمــة االدعــاء العــام يف البحريــن 

مبوجــب قانــون اإلجــراءات الجنائيــة الصــادر باملرســوم بقانــون رقــم 46 لســنة 2002، وكانــت 

مهمــة االدعــاء العــام قبــل صــدور هــذا القانــون مــن اختصــاص إدارة اإلدعــاء العــام التابعــة 

لــوزارة الداخليــة، وهــو أحــد األجهــزة األمنيــة املتهمــة مبامرســة التعذيــب بحــق املتهمــني، 

يذكــر أن بعــض منتســبي هــذه اإلدارة تــم نقلهــم إىل النيابــة العامــة، هــذه األســباب وغرهــا 

مــن أســباب مرتبطــة بالتعيينــات يجعــل مــن مبــدأ االســتقاللية غائــب لــدى النيابــة العامــة 

إىل جنــب غيــاب االســتقاللية لــدى الســلطة القضائيــة.

ــذ  ــن من ــة الحاكمــة يف البحري ــة آل خليف ــا عائل ــل تاريخي ــال تحت ــك، وعــى ســبيل املث كذل

أكــر مــن مائــة عــام املرتبــة األوىل يف التعيينــات القضائيــة إىل جنــب عــدد قليــل مــن الُقضــاة 

األجانــب وبعــض القضــاة مــن عوائــل أخــرى غالبــاً ما تكــون مواليــة للعائلــة الحاكمــة، وفيام 

يــأيت أســامء ألشــهر القضــاء الذيــن مــروا عــى تاريــخ القضــاء يف البحريــن منــذ تأسيســه قبــل 
أكــر مــن مائــة عــام وفــق مــا وردت يف موقــع وزارة العــدل والشــؤون اإلســالمية: 9

8 . قانون السلطة القضائية، املرسوم بقانون رقم 42 لسنة  2002

 http://www.moj.gov.bh/default101c.html ،9  . راجع موقع وزارة العدل والشؤون االسالمية واالوقاف
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ــا  ــرة - وإذا م ــنوات األخ ــالل الس ــة خ ــلطة القضائي ــات يف الس ــق بالتعيين ــام يتعل ــا في وأم

تــم اســتثناء املناصــب القضائيّــة يف املحاكــم الرشعيّــة التــي تعتمــد يف التعيــني عــى 

املذهــب كــرشط للتعــني – نالحــظ أن األرقــام تكشــف عــن متييــز طائفــي حــاد عــى جميــع 

املســتويات، إذ تشــر األرقــام إىل أن الشــيعة تشــكل %9.7 مــن مجمــوع املناصــب القضائيــة 

ــم  ــايل حج ــدول الت ــح الج ــة، ويوض ــر باملئ ــة صف ــيعة يف الغالبي ــبة الش ــكل نس ــا، ويش كله
ــة.10 ــة العام ــة والنياب ــلطة القضائي ــات الس ــي يف تعيين ــز الطائف التميي

10  . راجع تقرير العدالة املفقودة، منتدى البحرين لحقوق اإلنسان، يوليو/متوز 2016

ــة ــى آل خليف ــن عي ــد ب ــن حم ــارك ب ــيخ مب الش

الشــيخ عبــد اللــه بــن حمد بــن عيــى آل خليفة

ــة ــى آل خليف ــن عي ــد ب ــن حم ــج ب ــيخ دعي الش

ــة ــى آل خليف ــن عي ــد ب ــن حم ــد ب ــيخ أحم الش

الشــيخ راشــد بــن محمــد بــن خليفــة آل خليفــة

ــة ــد آل خليف ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــيخ محم الش

ــة ــج آل خليف ــن دعي ــة ب ــن خليف ــي ب ــيخ ع الش

الشــيخ عــي بــن أحمــد بــن عبــد اللــه آل خليفــة

الشــيخ راشــد بــن خليفــة بــن ســلامن آل خليفــة

ــم آل خليفــة ــه إبراهي ــد الل ــن عب الشــيخ حمــد ب

الشــيخ خالــد بــن محمــد بن عبــد اللــه آل خليفة

الشــيخ ســلامن بــن محمــد بــن عيــى آل خليفــة

ــة  ــن حمــد آل خليف ــارك ب ــن مب الشــيخ محمــد ب

الشــيخ إبراهيــم بــن حمد بن عبد اللــه آل خليفة 

ــة  ــد آل خليف ــن حم ــج ب ــن دعي الشــيخ ســلامن ب

الشــيخ عيــى بــن راشــد بــن عبــد اللــه آل خليفة 

الشــيخ عيــى بــن محمد بــن عبد اللــه آل خليفة

الشــيخ عبداللــه بــن خليفة بن ســلامن آل خليفة

الشــيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشــد آل خليفة

ــة ــد آل خليف ــن محم ــة ب ــن خليف ــي ب الشــيخ ع

 الشــيخ عبــد اللــه بــن خالــد بــن عــي آل خليفــة
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كذلــك، وعنــد اســتحدث نيابــة الجرائــم اإلرهابيّــة التــي جــاءت يف ســياق األزمــة التي تشــهدها 

البحريــن منــذ العــام 2011، وتشــّكلت بأمــر ملــّي رقــم 64 لســنة 2014، جــاءت التعيينــات 

فيهــا مــن طيــف طائفــّي واحــد فقــط، كــام أنهــا املــرّة األوىل التــي يتــم تعيــني أعضــاء مــن 

النيابــة العســكريّة يف النيابــة العامــة، األمــر الــذي يحمــل داللــة سياســية واضحــة يجعــل منهــا 

نيابــة غــر مســتقلة تابعــة بالكامــل ملؤسســة الحكــم ومقيــدة بالتوجهــات الحكوميــة.

مــن هنــا ميكــن القــول إن أهــم الضامنــات التــي تكفــل للقضــاء اإلســتقاللية غائبــة يف العديد 

مــن مفاصــل الســلطة القضائيــة ومقوماتهــا، فضــالً عــن عوامــل أخــرى ســيتم تناولهــا مــن 

بينهــا تدخــالت الســلطة التنفيذيــة يف أعــامل الســلطة القضائيــة، وتوظيــف القضــاء ملالحقــة 

الناشــطني املعارضــني للحكومــة، وجعــل القضــاء عامــالً مســاعداً ضمــن سياســة اإلفــالت مــن 

العقــاب التــي توفــر الحاميــة إىل املتورطــني يف االنتهــاكات واســتخدام القــوة املفرطــة بحــق 

ــاء يف  ــاء وأن القض ــتقالل القض ــدأ اس ــاب مب ــد غي ــل تؤك ــن عوام ــك م ــر ذل ــني، وغ املواطن

البحريــن أداة بيــد مؤسســة الحكــم.

السنة

12

24

14

10

21

3

7

1

2

9

139

الوظيفة

وكيل �حكمة االستئناف العليا املدنية

قاض �حكمة االستئناف العليا املدنية ومحام عام

رئيس باملحكمة الكربى املدنية ورئيساً للنيابة العامة من الفئة (أ)

وكيل باملحكمة الكربى املدنية ورئيساً للنيابة العامة من الفئة (ب)

قاض باملحكمة الكربى املدنية فئة (أ) ورئيس نيابة عامة فئة (ب)

وكيل باملحكمة الكربى املدنية

مستشار مساعد عىل الدرجة األوىل يف هيئة الترشيع واالفتاء 

محام عام بالنيابة العامة يف درجة وكيل محكمة االستئناف العليا

قاض �حكمة التمييز

رئيس وأعضاء نيابة الجرائم اإلرهابية

المجموع

النسبة

العدد

7

13

25

16

12

28

3

8

1

3

9

154

الشيعة

1

1

2

2

7

0

1

0

1

0

15

9.7%



17

تدخالت السلطة التنفيذية 



تدخالت السلطة التنفيذية 18

لعــل مــن أهــم العوامــل التــي تحــد مــن إســتقالل الســلطة القضائيــة؛ هــو تدخــل الســلطة 

التنفيذيــة واألجهــزة الحكوميــة وخاصــة األمنيــة منهــا يف أعــامل الســلطة القضائيــة 

ــد.  ــد بعي ــن إىل ح ــى البحري ــق ع ــا ينطب ــو م ــة، وه ــة العام ــات النياب وتحقيق

فهنــاك العديــد مــن الحــاالت والشــواهد التــي تؤكــد تدخــل الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا 

الحكوميــة عــى القضايــا واألحــكام، مــا يجعلهــا تصــدر أحكامــاً قضائيــة بالجملــة عــى الكثــر 

مــن: الناشــطني، والسياســيني، واملعارضــني، والحقوقيــني واإلعالميــني... وغرهــم من املشــاركني 

واملؤيديــن لالحتجاجــات املعارضــة للحكومــة يف البحريــن.

ــلمي  ــا الس ــى خياره ــة ع ــية املعارض ــات السياس ــه الجمعي ــد في ــذي تؤك ــت ال ــي الوق فف

ــية  ــة وسياس ــة إعالمي ــالل حمل ــن خ ــة وم ــت الحكوم ــر قام ــالح والتغي ــة باإلص يف املطالب

ودبلوماســية شــملت جوانــب عــدة منهــا إطــالق مســّمى »اإلرهــاب« وأغراضــه عــى جميــع 

أشــكال االحتجــاج يف البحريــن، مبــا يف ذلــك أشــكال االحتجاجــات املرتبطــة باملعارضــة 

ــلميني. ــني الس ــية واملحتج السياس

ــم  ــد الجرائ ــاب وتحدي ــف اإلره ــرتي تعري ــذي يع ــوض ال ــع الغم ــن م ــك بالتزام ــأيت ذل ي

ــن  ــع م ــة املجتم ــون حامي ــق قان ــاب وف ــف اإلره ــأيت تعري ــون، إذ ي ــاً للقان ــة وفق اإلرهابي

ــم  ــون الحــق يف تصنيــف أي جرائ ــة فضفاضــاً يعطــي مــن يســتخدم القان األعــامل اإلرهابي

كونهــا جرائــم إرهابيــة حتــى يف حــال تداخلهــا مــع حريــة الــرأي والتعبــر، وهــو بالتحديــد 

ــة. ــة البحريني ــه الحكوم ــا عمــدت لفعل م

وفيــام يــي بعــض األحــداث واملواقــف التــي قامــت بهــا الحكومــة البحرينيــة والتــي 

أنعكســت وبشــكل مبــارش عــى القضايــا واألحــكام التــي أصدرتهــا املحاكــم البحرينيــة منــذ 

ــر: ــذا التقري ــدار ه ــى إص 2012 وحت

ــة ضــد املشــاركن يف . 1 ــر مــن األحــكام القضائي ــة الكث ــم البحريني أصــدرت املحاك

االحتجاجــات املطالبــة بالدميقراطيــة يف البحريــن بإســتخدام قانــون حاميــة املجتمــع 

مــن األعــامل اإلرهابيــة بدعــوة اســتخدام العنــف أثنــاء التظاهــرات أو الدعــوة إىل 

العنــف، مــع أن غالبيــة األحــكام كانــت تتــم يف ضــوء قانــون التجمعــات وقانــون 

ــة  ــة ومحلي ــادات دولي ــام 2012، ومــع وجــود انتق ــل الع ــي قب ــات البحرين العقوب

تجــاه ذلــك صعــدت املحاكــم البحرينيــة وترتهــا لتوظــف قانــون اإلرهــاب عــوض 

أن تحمــي مامرســة الحقــوق والحريــات.
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مــن بــن ذلــك ويف 10 يوليو/متــوز 2013 بــدأت أوىل جلســات »املحكمــة الجنائيــة . 2

الرابعــة«، والتــي أصــدرت أحكامــاً يف الكثــر القضايــا املرتبطــة بالحــراك الســيايس 

يف البحريــن التــي تحّولــت إليهــا فيــام بعــد الكثــر مــن القضايــا تحــت مســميات 

اإلرهــاب.

يف ســابقة مــن نوعهــا، أصــدرت وزارة الداخليــة توضيحــاً قانونيــاً بشــأن القانــون . 3

رقــم 58 لســنة 2006 بشــأن حاميــة املجتمــع مــن األعــامل اإلرهابيــة11 وذلــك يف 

اإلثنــن 22 يوليــو/ متــوز  2013، إذ قالــت:

http://www.alwasatnews.com/news/794970.html  ،3971 11  . صحيفة الوسط البحرينية العدد

ــن  ــار م ــم يف إط ــون أداء مهامه ــن يواصل ــال األم ــى أن رج ــاً ع ــه تأسيس »إن

ــم 58 لســنة 2006 بشــأن  ــون رق ــه وفــق القان ــزم اإلشــارة إىل أن ــون، يل القان

حاميــة املجتمــع مــن األعــامل اإلرهابيــة؛ فــإن الجرميــة اإلرهابيــة هــي مــن 

الجنايــات املنصــوص عليهــا يف قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر، إذا كان 

الغــرض مــن ارتكابهــا إرهابيــاً«، مضيفــة »وهــذا التعريــف مبنــي عــى 

تعريــف محــدد لإلرهــاب، وهــو اســتخدام للقــوة أو التهديــد باســتخدامها أو 

أي وســيلة أخــرى غــر مرشوعــة تشــكل جرميــة معاقــب عليهــا قانونــاً، يلجــأ 

ــردي أو جامعــي، بغــرض اإلخــالل  ــذاً ملــرشوع إجرامــي ف ــا الجــاين تنفي إليه

بالنظــام العــام أو تعريــض ســالمة البــالد وأمنهــا للخطــر أو اإلرضار بالوحــدة 

الوطنيــة أو أمــن املجتمــع الــدويل، إذا كان مــن شــأن ذلــك إيــذاء األشــخاص 

ــم  ــم أو أمنه ــم أو حرياته ــض حياته ــم وتعري ــم وترويعه ــث الرعــب بينه وب

للخطــر أو إلحــاق الــرر بالبيئــة أو الصحــة العامــة أو االقتصــاد الوطنــي أو 

املرافــق أو املنشــآت أو املمتلــكات العامــة أو االســتيالء عليهــا وعرقلــة أدائهــا 

ــد  ــادة أو معاه ــة أو دور العب ــلطات العام ــة الس ــع أو عرقل ــا، أو من ألعامله

العلــم عــن مامرســة أعاملهــا«.

ــن  ــع م ــة املجتم ــأن حامي ــنة 2006 بش ــم 58 لس ــون رق ــرت،« أن قان وذك

ــى: ــص ع ــة ين ــامل اإلرهابي األع
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مــادة )1( يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلــامت التاليــة املعــاين 

املبينــة قريــن كل منهــا:

ــيلة أخــرى  ــة وس ــد باســتخدامها أو أي ــوة أو التهدي اإلرهــاب: اســتخدام للق

ــاين  ــا الج ــأ إليه ــاً، يلج ــا قانون ــب عليه ــة معاق ــكل جرمي ــة تش ــر مرشوع غ

تنفيــذاً ملــرشوع إجرامــي فــردي أو جامعــي، بغــرض اإلخــالل بالنظــام العــام 

ــة  ــدة الوطني ــر أو اإلرضار بالوح ــا للخط ــة وأمنه ــالمة اململك ــض س أو تعري

ــث  ــذاء األشــخاص وب ــك إي ــأن ذل ــن ش ــدويل، إذا كان م ــع ال ــن املجتم أو أم

الرعــب بينهــم وترويعهــم وتعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو أمنهــم للخطــر 

أو إلحــاق الــرر بالبيئــة أو الصحــة العامــة أو االقتصــاد الوطنــي أو املرافــق 

أو املنشــآت أو املمتلــكات العامــة أو االســتيالء عليهــا وعرقلــة أدائهــا ألعاملها، 

أو منــع أو عرقلــة الســلطات العامــة أو دور العبــادة أو معاهــد العلــم عــن 

مامرســة أعاملهــا.

ــات أو أي  ــون العقوب ــا يف قان ــات املنصــوص عليه ــة: الجناي الجرميــة اإلرهابي

ــاً. ــون آخــر، إذا كان الغــرض مــن ارتكابهــا إرهابي قان

املمتلــكات العامــة: العقــارات واملنقــوالت اململوكــة للدولــة أو املؤسســات أو 

األشــخاص االعتباريــة العامــة التــي تكــون مخصصــة ملنفعــة عامــة.

املرافــق العامــة: املرشوعــات التــي تنشــأها الحكومــة أو تــرشف عــى إدارتهــا، 

ــراض  ــن أغ ــرض م ــق غ ــد تحقي ــا بقص ــي تقدمه ــطة الت ــات واألنش والخدم

النفــع العــام.

األمــوال: جميــع األشــياء ذات القيمــة أيــاً كان نوعهــا أو وصفهــا أو طبيعتهــا 

ــة، ملموســة أو غــر ملموســة، وتشــمل  ــة أو غــر منقول ســواء كانــت منقول

عــى ســبيل املثــال:

واألدوات  املاليــة  واألوراق  والكمبيــاالت  واألجنبيــة  الوطنيــة  العمــالت  أ. 

املتداولــة والقابلــة أو املدفوعــة أو املظهــرة لحاملهــا.
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ــة  ــات املالي ــوك واملؤسس ــدى البن ــابات ل ــع والحس ــد والودائ ب. أوراق النق

ــرى. األخ

ج. األعامل الفنية واملجوهرات واملعادن الثمينة وغرها.

د. العقارات واألموال والحقوق املتعلقة بها شخصية كانت أو عينية.

مــادة )2(تطبــق العقوبــات الــواردة يف املــادة )3( مــن هــذا القانــون عــى أي 

مــن الجرائــم التاليــة إذا ارتكبــت عمــداً تنفيــذاً لغــرض إرهــايب:

1. االعتداء عىل حياة األشخاص أو عىل سالمتهم أو عىل حرياتهم.

2. تقليــد األختــام والعالمــات العامــة، أو تزييــف العملــة، أو ترويــج العملــة 
املزيفــة، أو تزويــر الشــيكات أو أيــة وســيلة أداء أخــرى.

3. التخريب أو اإلتالف أو الحريق.

4. الرسقة أو اغتصاب األموال.

ــتعامل األســلحة  ــازة أو نقــل أو ترويــج أو اس 5. صنــع أو اســترياد أو حي
التقليديــة وغــري التقليديــة أو املتفجــرات أو الذخــرية خالفــاً ألحــكام قانــون 

ــر. ــات واألســلحة والذخائ ــون املفرقع ــات وقان العقوب

6. االعتداء عىل نظم املعالجة اآللية للبيانات املعلوماتية.

7. التزوير يف محررات رسمية أو عرفية أو استعاملها.

8. جرائم غسل األموال.

9. إخفاء األشياء املتحصل عليها من جرمية إرهابية.

10. الجرائم املتعلقة باألديان.

ــا يف املــادة )2( مــن هــذا  ــم املنصــوص عليه مــادة )3( يعاقــب عــى الجرائ

ــني  ــا يف القوان ــررة له ــات املق ــن العقوب ــدالً م ــة ب ــات التالي ــون بالعقوب القان

ــة أخــرى: ــون عــى عقوب ــص هــذا القان األخــرى، إذا مل ين
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لقــد أىت البيــان الســابق ضمــن سياســة الســلطة التنفيذيــة لوصــف غالبيــة األنشــطة 

ــو  ــن أن القضــاء ه ــم م ــاب، فبالرغ ــا باإلره ــارض له ــة املع ــة واإلعالمي ــية والحقوقي السياس

الجهــة املختصــة بالنظــر يف القوانــني وتفســرها؛ إال أن وزارة الداخليــة أصــدرت هــذا البيــان 

ــني  ــة املعارض ــه ملعاقب ــي توظيف ــاء البحرين ــن القض ــا م ــت بدوره ــون وطلب ــر القان لتفس

ــني. واملحتج

ولقــد تضمــن هــذا البيــان تفســرات قانونيــة فضفاضــة ميكــن يف ضوئهــا وصــف العديــد مــن 

األفعــال كونهــا أعــامالً إرهابيــة بالرغــم مــن خلوهــا مــن األفعــال التــي قــد تــر باملجتمــع 

أو تدخــل ضمــن األعــامل اإلرهابيــة، مبــا يف ذلــك الجنــح وبعــض الجرائــم التــي قــد تتعــارض 

ــة كل  ــة يف معاقب ــة البحريني ــة الحكوم ــد ني ــذي يؤك ــر ال ــر، األم ــرأي والتعب ــة ال ــع حري م

األنشــطة السياســية والشــعبية والتضييــق عــى مامرســة الحقــوق والحريــات السياســية منهــا 

واملدنيــة.

فبعــد هــذا البيــان تــم تصنيــف كل عمــل معــارض لسياســة الحكومــة أو منتقــد لهــا عــى 

أنــه »إخــالل بالنظــام العــام« وقــد يعــرض اململكــة للخطــر ويــر بالوحــدة الوطنيــة، مبــا يف 

ذلــك املســرات والتجمعــات التــي ترفــض الســلطات األمنيــة يف البحريــن الســامح مبامرســتها 

حتــى يف حــال تقديــم إخطــار بذلــك. 

ــي  ــة ه ــررة للجرمي ــة املق ــت العقوب ــد، إذا كان ــجن املؤب ــدام أو الس 1. اإلع
ــد. الســجن املؤب

2. الســجن املؤبــد أو الســجن املؤقــت، إذا كانــت العقوبــة املقــررة للجرميــة 
هــي الســجن املؤقــت.

ــة  ــت العقوب ــنة، إذا كان ــرة س ــس ع ــن خم ــل ع ــذي ال يق ــجن ال 3. الس
ــنوات. ــر س ــن ع ــل ع ــدة ال تق ــجن م ــي الس ــررة ه املق

4. الحــد األقــى للعقوبــة املقــررة للجرميــة، إذا كانــت هــذه العقوبــة هــي 
الســجن مــدة تقــل عــن عــر ســنوات.

ــة  ــة املقــررة للجرميــة، إذا كانــت العقوب 5. يضاعــف الحــد األقــى للعقوب

هــي الحبــس.«
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ــاق  ــن »إلح ــك ضم ــّد ذل ــع ع ــق يف التجم ــة الح ــني مامرس ــض املحتج ــاول بع ــال ح ويف ح

الــرر بالبيئــة أو الصحــة العامــة أو االقتصــاد الوطنــي أو املرافــق أو املنشــآت أو املمتلــكات 

ــة  ــة الســلطات العام ــع أو عرقل ــا، أو من ــا ألعامله ــة أدائه ــا وعرقل ــة أو االســتيالء عليه العام

أو دور العبــادة أو معاهــد العلــم عــن مامرســة أعاملهــا...« األمــر الــذي يعــد تطبيقــاً غــر 

متكافــئ للقانــون بحيــث يخالــف مبــادئ أساســية متعلقــة مبامرســة الحقــوق والحريــات.

تزامــن إصــدار البيــان الســابق مــن قبــل وزارة الداخليــة الــذي توعــد بإســتخدام . 4

قانــون اإلرهــاب، مــع بعــض التحــركات واإلجــراءات منهــا عــى ســبيل املثــال لقــاء 

وزيــر الداخليــة برئيــس مجلــس النــواب والــذي تــم فيــه مناقشــة تغيــر مــا أســموه 

بالقوانــن التــى قــد تحتــاج إىل إعــادة نظــر، والــذي كان مبثابــة تدخــل مــن قبــل 

ــاء إىل  ــذا اللق ــن ه ــج ع ــة، إذ نت ــلطة الترشيعي ــامل الس ــة يف أع الســلطة التنفيذي

جنــب فعاليــات أخــرى عــن عقــد جلســة للمجلــس الوطنــي.

يف 28 يوليو/متــوز 2013 ويف ســابقة مــن نوعهــا؛ انعقــد املجلــس الوطنــي . 5

مــن  بطلــب  املنتخــب  النــواب  ومجلــس  املعــن  الشــورى  مجلــس  بغرفتيــه 

ــة  ــدار 22 توصي ــة إص ــة الطارئ ــذه الجلس ــن ه ــج ع ــد نت ــة، وق ــلطة التنفيذي الس

ميكــن وصــف غالبيتهــا أنهــا تنــازل مــن قبــل الســلطة الترشيعيــة عــن صالحيتهــا 

ــات  ــت التوصي ــة، إذ طالب ــح الســلطة التنفيذي ــا لصال ــن وتعديله يف إصــدار القوان

مــن امللــك والســلطة التنفيذيــة تعديــل قوانــن وإصــدار مراســيم أبرزهــا: مراســيم 

بقوانــن ملواجهــة اإلرهــاب واتخــاذ إجــراءات مســتعجلة للحفــاظ عــى أمــن 

ــاب  ــن يف اإلره ــن املتورط ــية ع ــقاط الجنس ــوة إىل إس ــتقراره، والدع ــن واس الوط

واملحرضــن عليــه، كــام دعــت التوصيــات إىل فــرض عقوبــات مشــددة عــى كافــة 

جرائــم العنــف واإلرهــاب، وتجفيــف مــا أســمته »كافــة منابــع اإلرهــاب« ومنــع 

االعتصامــات والتظاهــرات يف العاصمــة املنامــة، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لحفــظ 

األمــن والســلم األهــي، كــام دعــت الجلســة إىل اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة ضــد 

ــارة لبعــض  ــف واإلرهــاب، يف إش ــي تشــجع العن ــية الت ــات السياس بعــض الجمعي
ــة.12 ــية املعارض ــات السياس الجمعي

يف ذات الوقــت قــام رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلامن آل خليفــة خــالل شــهر . 6

http://bhmirror.myftp.biz/news/10446.html ،12  . توصيات الجلسة الطارئة
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أغســطس/آب 2013 بحــراٍك مكثــف عــر سلســلة مــن الزيــارات واللقــاءات 

ــن  ــك م ــة، وذل ــة للحكوم ــة املوالي ــمية واألهلي ــات الرس ــع الجه ــات م واالجتامع

ــة  ــت مســّمى اإلرهــاب واإلرهــايب عــى املعارضــن، بالتزامــن مــع حمل أجــل تثبي

إعالميــة لتحريــض الــرأي العــام ضّدهــم، وتريــر العقوبــات املشــّددة التــي تنــوي 

ــن  ــن ب ــي، وم ــس الوطن ــات املجل ــتجابة لتوصي ــا اس ــة إصداره ــم البحريني املحاك

ــارات:  ــذه الزي ه

زيــارة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن يف الثــاين مــن أغســطس/آب 2013 التــي 	 

دعــا فيهــا التجــار إىل حاميــة تجارتهــم مــن خــالل الوقــوف مــع سياســة الحكومــة يف 
تشــديد العقوبــات ضــد الحــراك الســيايس.13

ــة 	  ــدة الوطني ــع الوح ــر تجم ــوزراء مق ــس ال ــطس/ آب 2013 زار رئي يف 6 أغس

ــا  ــا معــاً عــى املؤامــرة فنحــن اليــوم علين وبالتوجيهــات ذاتهــا قــال »مثلــام قضين

الوقــوف ســويا يف خنــدق واحــد يجمعنــا مــع أبنــاء الشــعب املخلــص للقضــاء عــى 

اإلرهــاب، ومثلــام فزعتــم لوطنكــم ملنــع اختطافــه، أفزعــوا اليــوم لوقــف اإلرهــاب 

بالتضامــن مــع الحكومــة يف خطواتهــا ملكافحــة اإلرهــاب وتشــديد العقوبــات 

لحاميــة املجتمــع مــن بــؤر اإلرهــاب واملحرضــن عليــه بتنفيــذ توصيــات املجلــس 

الوطنــي«14. والقضــاء عــى املؤامــرة هنــا هــي إشــارة إىل اإلجــراءات التــي اتخذتهــا 

ــر  ــبب الكث ــا بس ــة له ــادات الدولي ــن االنتق ــم م ــام 2011 بالرغ ــة يف الع الحكوم

مــن االنتهــاكات والتجــاوزات ومنهــا مــا رصــده تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة 

لتقــي الحقائــق.

يف 16 أغســطس/آب 2013 زار معســكر الوحــدة الخاصــة يف منطقــة ســافرة، 	 

ــرة  ــئولية والخ ــاس باملس ــر لإلحس ــة تفتق ــر جامع ــن تنتظ ــة ل ــد أن »الحكوم وأكّ

السياســية وذلــك عــى حســاب األمــن والســيادة الوطنيــة، فقــد تعلمنــا مــن دروس 

ــا  ــاث كل م ــو اجتث ــا اآلن ه ــب تطبيقه ــدروس الواج ــي وأول ال ــا يكف ــايض م امل

ــتقرار« ــوق االس يع

ــة حمــد وعــدد 	  ــة مبدين ــس األهلي ــي املجال يف 17 أغســطس/آب 2013، زار ممث

ــه  ــا نعاني ــى م ــه »إن أق ــح ل ــال يف ترصي ــة، وق ــاالت املنطق ــواب ورج ــن الن م

http://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=55612 ، 8880 13  . صحيفة االيام البحرينية، العدد

http://www.moj.gov.bh ،14  . وكالة أنباء البحرين
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ــدات  ــر أجن ــالح لتمري ــف اإلص ــترت خل ــض يس ــر مري ــو فك ــن ه ــة البحري يف مملك

ــواب أمامــه، اتخــذ مــن اإلرهــاب وســيلة لتحقيــق  خارجيــة، وحينــام تقفلــت األب

ــدرك لتاريــخ وطنــه وطبيعــة شــعبه  أهدافــه الســقيمة لتفتيــت املجتمــع، غــر ُم
ــرات«.15 ــض املؤام ــة يف دح ــه البطولي ــرشف مبواقف ــه امل ــهد تاريخ ــذي يش ال

وغــر ذلــك مــن فعاليــات وترصيحــات حكوميــة تزامنــت مــع الحملــة األمنيــة 	 

ــطن  ــن الناش ــر م ــامت للكث ــن وأدت إىل محاك ــهدتها البحري ــي ش ــة الت واإلعالمي

ــاً. ســيتم اإلشــارة لبعضهــم الحق

ــراءات مل . 7 ــن إج ــا م ــر وغره ــابقة الذك ــات س ــداث والفعالي ــلة األح ــد سلس بع

يتســنى ذكرهــا؛ اســتغلت الســلطة يف البحريــن الصالحيــة االســتثنائية املقــررة لهــا 

ملامرســة مهــام الســلطة الترشيعيــة يف أثنــاء توقــف األخــرة عــن مبــارشة مهامهــا 

ــر  ــخ 26 نوفم ــدرت بتاري ــكيلها، وأص ــادة تش ــات 2014 إلع ــراء انتخاب ــالل إج خ

ــن  ــع م ــة املجتم ــم 58 لســنة 2006 بشــأن حامي ــون رق ــالت عــى قان 2014 تعدي

األعــامل اإلرهابيــة، وذلــك مبوجــب املرســوم بقانــون رقــم 68 لســنة 2014، وقــد 

صــدر هــذا املرســوم قبــل فــرتة وجيــزة مــن مبــارشة الســلطة الترشيعيــة بتشــكيلتها 

ــدة ملهامهــا. الجدي

 انعقــدت أوىل جلســات مجلــس النــواب يف 14 ديســمر/كانون األول 2014، . 8

ومــررت املرســوم بقانــون ســابق الذكــر بالرغــم مــن تضمينــه الكثــر مــن املخالفــات 

الحقوقيــة للمعايــر الدوليــة.

قبــل ذلــك، ويف 11 ديســمر/كانون األول 2014 صــدر أمــر ملــّي رقــم 64 لســنة . 9

2014 باســتحداث نيابــة الجرائــم اإلرهابّيــة16، والتــي حركــت الكثــر مــن القضايــا 

ــة  ضــد الناشــطن السياســين والحقوقيــن وقــد حملــت التعيينــات يف هــذه النياب

ــاء  ــة إحي ــة مبثاب ــة الراهن ــياق األزم ــه يف س ــن قراءت ــة، ميك ــّية واضح ــة سياس دالل

ــدة  ــة واح ــن طائف ــة م ــذه النياب ــاء ه ــع أعض ــون جمي ــة، وك ــن الدول ــون أم لقان

محســوبة بالكامــل مــع الحكومــة يجعــل مبــدأ االســتقاللية غائبــاً فيــام تتعامــل بــه 

مــن قضايــا وملفــات. 

http://www.alwasatnews.com/news/801464.html ،3998 15  . صحيفة الوسط البحرينية العدد
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ــتهداف  ــا اس ــا أو خالله ــم بعده ــداث، ت ــن أح ــا م ــاله وغره ــداث أع ــل األح ــع تسلس م

الناشــطني السياســيني والحقوقيــني -والــذي ســيتم اإلشــارة لبعضهــم الحقــاً- وتحريــك قضايــا 

مــن قبــل الحكومــة ضــد الفعاليــات السياســية والثقافيــة والحقوقيــة املعارضــة للحكومــة، 

والــذي نتــج عنهــا إصــدار أحــكام قضائيــة غــر عادلــة ضــد الكثــر منهــم، وإغــالق بعــض 

مؤسســات املجتمــع املــدين كجمعيــة الوفــاق الوطنــي وجمعيــة العمــل اإلســالمي وجمعيــة 

ــا.  ــة اإلســالمية... وغره التوعي

كل ذلــك جــاء بنــاء عــى طلــب مــن الســلطة التنفيذيــة وجــاء دور القضــاء منفــذاً لرغباتهــا 

دون مراعــاة اإلجــراءات القانونيــة والقانــون الــذي يكفــل الحقــوق والحريــات، األمــر الــذي 

يؤكــد غيــاب مبــدأ اســتقالل الســلطة القضائيــة يف البحريــن وأن القضــاء أداة بيــد الســلطة 

التنفيذيــة.
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مــا بــني العــام 2011 والعــام 2016 أصــدرت املحاكــم البحرينيــة العديــد مــن األحــكام القضائية 

ذات الخلفيــات السياســية والحقوقيــة، بعــد محاكــامت وصفــت أنهــا تفتقر ملعايــر املحاكامت 

العادلــة، وجــاء عــدد منهــا يف ظــل قانــون حاميــة املجتمــع مــن األعــامل اإلرهابيــة.

ــض  ــد يف بع ــق محاي ــب بتحقي ــي تطال ــية الت ــة والسياس ــات الحقوقي ــن املطالب ــم م وبالرغ

األحــداث التــي وصفتهــا الحكومــة البحرينيــة بأنهــا حــوادث إرهابيــة، إال أن القضــاء 

ــا يف ظــل هــذا القانــون  البحرينــي يتجاهــل ذلــك ويحاكــم املتهمــني يف الكثــر مــن القضاي

مــع أنــه ال ميكــن ربطهــا باإلرهــاب، كالحــرق الجنــايئ واســتخدام العنــف أثنــاء االحتجاجــات.

إذ يتــم تكييــف القانــون يف الكثــر مــن القضايــا بحيــث يتــم محاكمــة املتهمــني فيهــا وفــق 

قانــون اإلرهــاب، وليــس وفــق قانــون العقوبــات البحرينــي، فعــى ســبيل املثــال تنــص املــادة 

178 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي أن »كل مــن اشــرتك يف تجمهــر يف مــكان عــام مؤلــف 

ــزة أو  ــم أو األعــامل املجه ــكاب الجرائ ــه ارت ــل، الغــرض من مــن خمســة أشــخاص عــى األق

ــب  ــرشوع، يعاق ــرض م ــق غ ــك لتحقي ــو كان ذل ــام ول ــن الع ــالل باألم ــا أو اإلخ ــهلة له املس

ــني  ــدى هات ــار أو بإح ــي دين ــاوز مائت ــة ال تج ــنتني وبغرام ــن س ــد ع ــدة ال تزي ــس م بالحب
ــني«.17 العقوبت

وتنــص املــادة 179 مــن القانــون نفســه »إذا رشع واحــد أو أكر مــن املتجمهرين يف اســتخدام 

العنــف لتحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن أجلهــا كان ذلــك شــغباً وعوقــب كل مــن اشــرتك 

يف هــذا الشــغب وهــو عــامل بــه بالحبــس وبغرامــة ال تجــاوز خمســامئة دينــار أو بإحــدى 

هاتــني العقوبتــني«.

ــات  ــوق والحري ــة الحق ــدة ملامرس ــواد املقي ــاه امل ــة تج ــادات الحقوقي ــن االنتق ــم م بالرغ

ــن  ــني م ــني املادت ــل هات ــة تتجاه ــم البحريني ــر؛ إال أن املحاك ــابقتي الذك ــني س ــا املادت ومنه

قانــون العقوبــات بالرغــم مــن ارتباطهــام املبــارش بالكثــر مــن القضايــا املتعلقــة بالتجمهــر 

واالحتجاجــات، وتوظــف عــوض عــن ذلــك قانــون اإلرهــاب يف الكثــر مــن الحــاالت بالرغــم 

مــن عــدم تطابــق التهــم مــع القانــون، وذلــك مــن خــالل تكييــف القانــون وتفســره بصــورة 

فضفاضــة مــع إســتخدام مصطلحــات كـــ: »النيــة أو الغــرض أو الذريعــة اإلرهابيــة«؛ بحيــث 

ــة مشــددة  ــاً قضائي ــي تصــدر أحكام ــل العمــل االحتجاجــي إىل فعــل إرهــايب، ل ــم تحوي يت

ضــد املحتجــني واملؤيديــن لالحتجاجــات أو الداعمــني لهــا.

17  . قانون العقوبات البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976
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جــاء ذلــك مــع تصاعــد وتــرة االحتجاجــات يف البحريــن، إذ بــدأت املحاكــامت التــي تزامنــت 

مــع أحــداث 2011 مبحاكمــة غالبيــة املحتجــني مــن خــالل تصنيفهــا عــى أنهــا قضايــا جنــح، 

وتــم التعامــل معهــا وفــق قانــون التجمعــات وقانــون العقوبــات البحرينــي عــى إعتبــار أنها: 

مســرات غــر مرخصــة، وحــرق اطــارات الســيارات، وإغــالق الشــوارع، وحيــازة واســتخدام 

الزجاجــات الحارقة...ومــا شــابه.

وبشــكل عــام فــإن هــذا النــوع كان يشــّكل النســبة األكــرب مــن القضايــا التــي يحاكــم وفقهــا 

ــا التــي  املحتجــني يف البحريــن، ولكــن وبســبب الكــم الهائــل مــن هــذا النــوع مــن القضاي

ــذي أدى إىل ارتفــاع عــدد املحاكــم الصغــرى مــن ســت  ــح، األمــر ال كــرت يف محاكــم الجن

محاكــم قبــل أحــداث 2011 إىل عــرش محاكــم يف نهايــة العــام نفســه.

ومــع تسلســل األحــداث التــي متــت اإلشــارة لهــا ســلفاً، والتــي هدفــت إىل تشــديد األحــكام 

ضــد كل أشــكال االحتجاجــات واملعارضــة السياســية؛ تــم توظيــف القضــاء البحرينــي 

ــاًء عــى ذلــك مالحقــة  ــم بن ــة الحــراك الســيايس يف البحريــن، وت ومختلــف القوانــني ملعاقب

ــطني. ــني والناش ــني واإلعالمي ــيني والحقوقي ــن السياس ــر م الكث

ــض  ــر إىل بع ــني نش ــطني واملحتج ــتهداف الناش ــة باس ــاالت املتعلق ــض الح ــرض بع ــل ع قب

ــوين  ــف القان ــة، والتكيي ــوين للجرمي ــف القان ــاء، والوص ــامل القض ــم أع ــي تحك ــادئ الت املب

ــص« يحظــر  ــة إال بن ــة وال عقوب ــدأ الدســتوري »ال جرمي ــال املب ــبيل املث ــة، فعــى س للجرمي

عــى القــايض أن ينشــأ جرائــم وعقوبــات مــن نفســه حيــث تنحــر مهمتــه بتطبيــق النــص 

ــل املــرشع عــى الواقعــة املطروحــة أمامــه. ــوين املحــدد مــن قب القان

ــدأ  ــو مب ــر أال وه ــتوري آخ ــدأ دس ــع مب ــارش م ــاط مب ــط ارتب ــتوري يرتب ــدأ الدس ــذا املب ه

الفصــل بــني الســلطات، حيــث تختــص كل ســلطة بوظيفــة محــددة، فالســلطة الترشيعيــة 

ــني أن  ــني يف ح ــذ القوان ــا تنفي ــة فوظيفته ــلطة التنفيذي ــا الس ــني أم ــع القوان ــص بوض تخت

الســلطة القضائيــة وظيفتهــا تطبيــق القوانــني التــي وضعتهــا الســلطة الترشيعيــة، مــن هنــا 

ــدأ اســتقالل القضــاء. ــني الســلطات ومب ــدأ الفصــل ب ــة مب ــربز أهمي ت

ــواهد  ــع والش ــن الوقائ ــد م ــه فالعدي ــك كل ــة يف ذل ــلطة التنفيذي ــل الس ــن تتدخ يف البحري

تؤكــد أن الســلطة التنفيذيــة يف البحريــن تتدخــل يف أعــامل الســلطة القضائيــة حتــى فيــام 

ــم  ــف حك ــايض أن يكي ــى الق ــي ع ــذي ينبغ ــت ال ــي الوق ــون، فف ــف القان ــق بتكيي يتعل

القانــون املحــدد مــن قبــل املــرشع عــى الواقعــة املعروضــة أمامــه ويحــدد النــص املالئــم 
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ــة املجتمــع مــن  ــون حامي ــف قان ــن يكي ــه، نجــد أن القضــاء يف البحري ــي أمام ــة الت للعقوب

األعــامل اإلرهابيــة مــع جرائــم ال تتضمــن أفعــال ووقائــع ميكــن وصفهــا بالجرائــم اإلرهابيــة 

قــد تســتوجب العقــاب يف ظــل قانــون اإلرهــاب، إذ يغيــب الوصــف القانــوين للجرميــة وال 

يتــالءم التكييــف القانــوين للجرميــة مــع النــص القانــوين، خاصــة وأن قانــون حاميــة املجتمــع 

مــن األعــامل اإلرهابيــة جــاء فضفاضــاً فيــام يتعلــق بتحديــد األفعــال اإلرهابيــة التــي ميكــن 

تجرميهــا بشــكل دقيــق، وهــو مــا ســوف يتــم توضيحــه مــن خــالل بعــض األمثلــة والحــاالت.

أواًل: محاكمات المحتجين.

الحالة األولى:

الســيد يــارس خمــدن مــن مدينــة املنامــة بعــد محاكمــة افتقــرت ألبســط معايــر املحاكمــة 

ــة  ــون حامي ــدة 10 ســنوات يف ظــل قان ــار 2013 بالســجن مل ــة؛ حكــم يف 16 مايو/آي العادل

املجتمــع مــن األعــامل اإلرهابيــة بتهمــة الحــرق الجنــايئ، عــامً بــأن الحــرق الــذي قــام بــه 

وفــق التهــم املوجهــة لــه هــو برميــل مــاء وإطــار ســيارة، األمــر الــذي ال ميكــن اعتبــاره -فيــام 

لــو ثبــت- عمــالً ارهابيــاً وبالتــايل ال ميكــن محاكمتــه يف ظــل هــذا القانــون.

لقــد تــم تكييــف قضيــة خمــدن بحيــث يتــم محاكمتــه وفــق قانــون اإلرهــاب، وليــس وفــق 

ــادة  ــادة 178 وامل ــر والشــغب، أي امل ــة بالتجمه ــي املتعلق ــات البحرين ــون العقوب ــواد قان م

179 ســابقتي الذكــر، وهــو مــا ينطبــق عــى الكثــر مــن الحــاالت التــي تــم فيهــا محاكمــة 

محتجــني أو مشــاركني يف االحتجاجــات يف ظــل قانــون اإلرهــاب.
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الحالة الثانية:

رجــل الديــن ســيد أحمــد املاجــد وبعــد محاكمــة غــر عادلــة غابــت عنهــا األدلــة املاديــة، 

حكــم يف ظــل قانــون حاميــة املجتمــع مــن األعــامل اإلرهابيــة يف 20 مايو/آيــار 2013 

بالســجن مــع آخــر ملــدة 15 عامــاً، فضــالً عــن ســجن ســبعة آخريــن يف القضيــة ذاتهــا ملــدة 

عــرش ســنوات، وجهــت لهــم املحكمــة تهمــة تأســيس جامعــة الغــرض منهــا »تعطيــل أحــكام 

ــون  ــا القان ــب عليه ــة يعاق ــال جنائي ــى أفع ــوي ع ــة ال تحت ــم فضفاض ــي ته ــون«، وه القان

وتتداخــل مــع حريــة الــرأي والتعبــر.

الحالة الثالثة:

يف 22 مــارس/آذار 2013 أصــدرت املحكمــة الكــربى الجنائيــة الثالثــة أحكامــا بالســجن ملــدة 

ــال  ــة«، إذ ق ــام بأعــامل إرهابي ــا »القي ــم منه ــم بته ــاً بعــد إدانته ــاً بحــق 16 مواطن 15 عام

ــوا  ــم 16 أدين ــني وعدده ــي إن املواطن ــد املال ــاملية محم ــة الش ــة يف املحافظ ــل النياب وكي

»برشوعهــم يف قتــل عــدد مــن أفــراد الرشطــة أثنــاء تأديتهــم لوظيفتهــم، وإشــعال حريــق 

يف ســيارة مملوكــة لــوزارة الداخليــة واالشــرتاك بالتجمهــر يف مــكان عــام مؤلــف مــن أكــر 

خمســة أشــخاص، الغــرض منــه اإلخــالل باألمــن العــام، والتعــدي عــى أفــراد الرشطــة وحيازة 

وإحــراز عبــوات قابلــة لالشــتعال«. وقــد تــم حســب التريــح إلــزام املتهمــني جميعــاً بســداد 

مبلــغ 10 آالف و508 دنانــر قيمــًة لســيارة الرشطــة.

الحالة الرابعة:

يف الثالــث مــن يونيو/حزيــران 2013 حكمــت املحكمــة الكــربى الجنائيــة األوىل بســجن ثالثــة 

متهمــني بعقوبــة تــرتاوح مــا بــني الخمــس والـــ 15 ســنة، وفــق قانــون حاميــة املجتمــع مــن 

األعــامل اإلرهابيــة، إذ قضــت بســجن املتهــم األول 15 ســنة والثــاين 10 ســنوات والثالــث 5 

ســنوات يف قضيــة بالــرشوع يف قتــل رشطــة والتجمهــر يف منطقــة الديــر.

وقــد رصح وكيــل النيابــة حمــد شــاهني بــأن املحكمــة الكــربى الجنائيــة األوىل قضــت بذلــك 
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عــى خلفيــة تهــم تتعلــق بالــرشوع يف قتــل موظــف عــام أثنــاء وبســبب تأديتــه لوظيفتــه 

ــد  ــم ق ــح أن املحكــوم عليه ــال حســب التري ــة لالشــتعال. وق ــواد قابل ــازة وإحــراز م وحي

قامــوا وآخريــن يف غضــون شــهر ديســمرب/كانون األول 2012 بالــرشوع يف قتــل موظــف عــام 

عمــداً وهــو ضابــط رشطــة بــأن حاولــوا دهســه بالســيارة وقــد غــاب أثــر الجرميــة لســبب 

خــارج عــن إرادتهــم، وكذلــك اشــرتكوا وآخريــن مجهولــني يف تجمهــر مبــكان عــام الغــرض منــه 

اإلخــالل باألمــن العــام وقــد اســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن أجلهــا 

ــاس  ــاة الن ــض حي ــة لالشــتعال بقصــد اســتعاملها بتعري ــواد قابل وأيضــا حــازوا و أحــرزوا م
وممتلكاتهــم للخطــر.18

الحالة الخامسة:

ــجن  ــة األوىل بالس ــربى الجنائي ــة الك ــت املحكم ــن األول 2013، حكم ــر/ ترشي يف 23 أكتوب

عــرش ســنوات لســتة مواطنــني، زعمــت هيئــة االدعــاء أنهــم قامــوا بـــ »الــرشوع يف قتــل رجال 

أمــن وإحــراق ســيارة دوريــة والتجمهــر« وذلــك قــرب منطقــة جــد حفــص وقبيــل كوبــري 

الســيف، وقالــت النيابــة العامــة »الواقعــة وبحســب مــا جــاء بــاألوراق تتحصــل يف اتفــاق 

املتهمــني مــع آخريــن مجهولــني عــى مهاجمــة دوريــات حفــظ النظــام املتمركــزة بالقــرب 
مــن قريــة جــد حفــص وقبيــل كوبــري الســيف قاصديــن مــن ذلــك قتــل رجــال الرشطــة«19

الحالة السادسة:

ــات  ــة واســتندت العرتاف ــة املادي ــا األدل ــت عنه يف 23 أبريل/نيســان 2014 ويف محاكمــة غاب

ــة  ــة الثالث ــب، حكمــت املحكمــة الكــربى الجنائي ــا انتزعــت تحــت وطــأة التعذي يشــك أنه

بالســجن ملــدة ســبع ســنوات عــى اربعــة متهمــني بتهمــة التجمهــر واالعتــداء عــى رجــال 

ــر. األمــن يف منطقــة الدي

http://www.alwasatnews.com/news/777886.html ، 3922 18  . صحيفة الوسط البحرينية العدد

http://www.moj.gov.bh ،19  .وكالة أنباء البحرين
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وكانــت النيابــة العامــة قــد ادعــت أن »املتهمــني اتفقــوا فيــام بينهــم عــرب شــبكة التواصــل 

االجتامعــي وبواســطة جهــاز البــالك بــري، واللقــاءات الشــخصية عــى الخــروج يف مســرة 

ــم كان  ــخصاً بعضه ــو 80 ش ــن نح ــدد املتجمهري ــغ ع ــر، وبل ــة الدي ــة يف منطق ــر مرخص غ

ــة  ــة أن »مجموع ــة العام ــت النياب ــات سياســية«، وقال ــد هتاف ــدأوا برتدي ــام، وب ــدي اللث يرت

أخــرى ســدت الطريــق بالحجــارة ملنــع قــوات حفــظ النظــام الدخــول للمنطقــة، فيــام حمــل 

ــم الذوا  ــن، ث ــال األم ــد رج ــتخدموها ض ــة واس ــياخ الحديدي ــارة واألس ــر الحج ــض اآلخ البع

بالفــرار عــرب املمــرات يف املنطقــة«.

الحالة السابعة:

ــة  ــة برئاس ــة الرابع ــربى الجنائي ــة الك ــت املحكم ــباط 2015 حكم ــن فرباير/ش ــابع م يف الس

القــايض عــي بــن خليفــة الظهــراين، وعضويــة القاضيــني محمــد جــامل والشــيخ حمــد بــن 

ــة رس أحمــد الســليامن، بالســجن عــرش ســنوات لســبعة متهمــني  ســلامن آل خليفــة وأمان

ــة نفســها  ــث يف القضي ــم الثال ــالث ســنوات للمته ــس ث ــن، وبالحب ــداء عــى رجــل أم باالعت

لصغــر ســنه.

هيئــة اإلدعــاء قالــت إن املتهمــون وآخــرون مجهولــون يقــدر عددهــم بحــوايل 80 شــخصاً 

خرجــوا يف تجمهــر مبنطقــة البــالد القديــم وكانــوا عى شــكل مجموعتــني مــن املتجمهرين كل 

مجموعــة تتكــون مــن 40 شــخصا، وكانــوا يحملــون عبــوات املولوتــوف واألســياخ الحديديــة 

والحجــارة والغــاز املســيل للدمــوع محــي الصنــع، وقامــوا برمــي عبــوات املولوتــوف عــى 

رجــال الرشطــة، مــا تســبب يف إحــداث تلفيــات بدوريــة رشطــة وإصابــة رشطــي أول بحــروق 

ســطحية يف الوجــه بســبب إلقــاء العبــوات الحارقــة، وقــد تــم التوصــل إىل املتهمني مــن األول 

حتــى الرابــع، ومــن خــالل التحريــات الرسيــة التــي أجراهــا ضابــط البحــث والتحري،فيــام مل 

يقبــض عــى باقــي املتهمــني.

وأســندت النيابــة العامــة إىل املتهمــني أنهــم يف ليلــة 20 مــارس/آذار 2014، اعتــدوا وآخــرون 

مجهولــون عــى ســالمة جســم الرشطــي أول، فأحدثــوا بــه اإلصابــات املبينــة بالتقريــر الطبــي 
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املرفــق بــاألوراق أثنــاء وبســبب تأديتــه وظيفتــه تنفيــذاً لغــرض إرهــايب، كــام أتلفــوا وآخــرون 

ــذاً لغــرض إرهــايب، واشــرتكوا وآخــرون  ــة تنفي ــوزارة الداخلي ــة ل ــون الســيارة اململوك مجهول
مجهولــون يف تجمهــر، وحــازوا عبــوات قابلــة لالشــتعال. 20

الحالة الثامنة:

يف 23 مــارس/آذار 2015 حكمــت املحكمــة الكــربى الجنائيــة الرابعــة برئاســة القــايض عــي 

ــام  ــم 31 مته ــة تض ــني يف قضي ــتة متهم ــى س ــنة ع ــجن 15 س ــراين، بالس ــة الظه ــن خليف ب

ــوف، وبالســجن  ــاري وذخــرة ومولوت ــازة ســالح ن ــل رشطــة والتجمهــر وحي بالــرشوع يف قت

عــرش ســنوات عــى 24 متهــامً، عــن تهــم االشــرتاك مــع املتهمــني الســابقني والتجمهــر وحيــازة 

ــة عــرشة، بالســجن  ــم الثامن ــذي مل يت ــم الســادس وال ــام حكمــت عــى املته ــوف، في مولوت

خمــس ســنوات، وأمــرت املحكمــة مبصــادرة املضبوطــات.

هيئــة االدعــاء قالــت يف دعواهــا إن مجموعــة مــن الخارجــني عــى القانــون يــرتاوح عددهــم 

مــا بــني 300 و400  شــخص قــد بــدأت بالتجمهــر مبنطقــة الــدراز، وحــال التعامــل معهــم 

ــة  ــياخ الحديدي ــارة واألس ــوف والحج ــوات املولوت ــاء عب ــة ردوا بإلق ــال الرشط ــل رج ــن قب م

ــة  ــارات ضيق ــوا إىل مس ــم دخل ــق، ث ــات الحري ــن طفاي ــة م ــواذف املصنوع ــتخدام الق باس

وعندهــا تــم إطــالق نــار عــى الرشطــة وأصيــب ثالثــة منهــم، فتــم عمــل تحريــات لكشــف 

ــت عــى املتهمــني وقامــت الرشطــة بالقبــض عــى املتهــم  ــي دل املشــاركني يف الواقعــة والت

الرابــع الــذي اعــرتف باشــرتاكه يف الواقعــة وبقيــة املتهمــني، كــام أرشــد عــن ســالحي شــوزن 

خبأهــام يف مقــربة بالــدراز، حيــث عــر عــى طلقتــني و3  أظــرف غــر مســتعملة وطلقتــي 

غــاز وعــدد 10 طلقــات شــوزن باإلضافــة إىل أدوات تســتخدم يف عمليــات الشــغب، واعــرتف 

املتهــم الثــاين بالتحقيقــات بأنــه التقــى األول الــذي أخــربه باملشــاركة يف اعتــداء عــى الرشطــة 

ــوايل 100  ــاهد ح ــث ش ــدراز حي ــم بال ــن مأت ــرب م ــه بالق ــالحا وتوج ــر س ــوزن وأح بالش

ــم األول أن  ــم املته ــب منه ــوف، وطل ــوات مولوت ــات وعب ــون طفاي ــني يحمل ــخص ملثم ش

ينقســموا إىل مجموعتــني لرمــي املولوتــوف ثــم الهــرب الســتدراج رجــال الرشطــة إىل منطقــة 

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/13469/article/5955.html  ،13469 20  . صحيفة أخبار الخليج البحرينية، العدد
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كان يختبــئ فيهــا املتهمــون مــن األول حتــى الرابــع والثامــن والثامــن عــرش والذيــن أطلقــوا 

أعــرة الشــوزن عــى الرشطــة.

وقــد أســندت النيابــة العامــة إىل املتهمــني أنهــم يف 23 يوليو/متــوز 2013 بدائــرة أمــن 

ــل  ــني يف قت ــن مجهول ــوا وآخري ــع رشع ــى الراب ــن األول حت املحافظــة الشــاملية، املتهمــني م

ثالثــة رجــال رشطــة عمــدا مــع ســبق اإلرصار والرتصــد، بــأن بيتــوا النيــة وعقــدوا العــزم عــى 

ــوزن-  ــالح الش ــة -اي س ــلحة ناري ــرض أس ــك الغ ــدوا لذل ــة وأع ــال الرشط ــن رج ــل أي م قت

إلطالقهــا عليهــم بعــد اســتدراجهم إىل املــكان الــذي كمنــوا لهــم فيــه، ومــا أن ظفــروا بهــم 

حتــى قامــوا بإطــالق عــدة أعــرة ناريــة قاصديــن مــن ذلــك قتلهــم حــال كونهــم موظفــني 

عموميــني، تنفيــذا لغــرض إرهــاىب، وقــد خــاب أثــر الجرميــة لســبب ال دخــل إلرادتهــم فيــه 

وهــو مداركــة املجنــي عليهــم بالعــالج، كــام أحــرزوا بغــر ترخيــص أســلحة ناريــة »الشــوزن« 

وأحــرزوا ذخــرة مــام تســتعمل يف تلــك األســلحة مــن دون أن يكــون مرخصــا لهــم بحملهــا.

وأســندت النيابــة للمتهمــني مــن الخامــس حتــى األخــر أنهــم اشــرتكوا مــع املتهمــني األربعــة 

الســابقني بطريقــي االتفــاق واملســاعدة عــى ارتــكاب الجرائــم املســندة إليهــم بــأن اتفقــوا 

معهــم وســاعدوهم عــى ذلــك بالتجمهــر واســتدراج رجــال الرشطــة إىل املــكان الــذي كمنــوا 

فيــه حتــى أطلقــوا عليهــم النــار، فتمــت الجرميــة بنــاء عــى هــذا االتفــاق وتلــك املســاعدة.

ــف مــن أكــر مــن  ــي االشــرتاك يف تجمهــر مؤل ــة إىل املتهمــني جميعــا تهمت ووجهــت النياب

خمســة أشــخاص الغــرض منــه اإلخــالل باألمــن العــام، وحيــازة عبــوات قابلــة لالشــتعال يف 

إشــارة إىل املولوتــوف، وذكــرت املحكمــة يف أســباب الحكــم أن التهــم املســندة إىل املتهمــني 

مرتبطــة ارتباطــا ال يقبــل التجزئــة مــام يتوجــب اعتبارهــا جرميــة واحــدة والحكــم بالعقوبــة 

األشــد، ونظــرا لكــون املتهــم الســادس قــد جــاوز الخامســة عــرشة إال أنــه مل يتجــاوز الثامنــة 

عــرشة، فيتوافــر بحقــه العــذر املخفــف إال أنــه قــد توافــر يف الواقعــة ظــرف مشــدد وهــو 

إصابــة املجنــي عليهــم مــن رجــال الرشطــة، لذلــك فــإن املحكمــة تغلــب الظــرف املشــدد 
عــى العــذر املخفــف، وتقــي بســجنه خمــس ســنوات. 21
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الحالة التاسعة:

يف 25 مــارس/آذار 2015 حكمــت املحكمــة الكــربى الجنائيــة الرابعــة برئاســة القــايض عــي 

خليفــة الظهــراين، بحبــس أربعــة متهمــني بعــد إدانتهــم باالعتــداء عــى أربعــة مــن أفــراد 

ــاذ، وأمــرت مبصــادرة  ــر مبنطقــة عــايل؛ ملــدة ســبع ســنوات مــع النف الرشطــة خــالل تجمه

املضبوطــات. 

تعــود تفاصيــل الواقعــة حســب مــا ذكرتــه املحكمــة يف حكمهــا إىل أنــه يف حــوايل الســاعة 

التاســعة مســاًء قــام املتهمــون وآخــرون مجهولــون يقــدر عددهــم بنحــو 80  شــخصاً 

بالتجمهــر مبنطقــة عــايل قــرب شــارع الشــيخ زايــد، واعتــدوا عــى رجــال الرشطــة والدوريــات 

املتحركــة بزجاجــات املولوتــوف، مــام أســفر عــن تــرر إحــدى دوريــات الرشطــة املتحركــة 

وأربــك حركتهــا، وبدورهــا اصطدمــت بالدوريــة التــي أمامهــا مــن الخلــف، وأصيــب عــدد 

ــم  ــة ت ــل الرشط ــن قب ــة م ــات الالزم ــل التحري ــادث، وبعم ــراء الح ــة ج ــال الرشط ــن رج م

ــزل مهجــور بإرشــاد مــن  ــة مبن ــط عــدد مــن الزجاجــات الحارق التوصــل إىل املتهمــني، وضب

أحــد املتهمــني.

وكانــت النيابــة العامــة قــد وجهــت  للمتهمــني أنهــم، أوالً: اعتــدوا عــى ســالمة جســم 4 مــن 

أفــراد الرشطــة بســبب وأثنــاء تأديتهــم لعملهــم ومل يفــض االعتــداء إىل مرضهــم أو عجزهــم 

عــن أداء أعاملهــم الشــخصية ملــدة تزيــد عــن 20 يوًمــا تنفيــًذا لغــرٍض إرهــايب، ثانيًــا: أتلفــوا 

عمــًدا دوريتــي رشطــة اململوكتــني لــوزارة الداخليــة، ثالثًــا: اشــرتكوا يف تجمهــر مؤلــف أكــر 

مــن 5 أشــخاص، رابًعــا: حــازوا وأحــرزوا زجاجــات حارقــة 22.
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الحالة العاشرة:

ــايض الشــيخ  ــة األوىل برئاســة الق ــار 2015 حكمــت املحكمــة الكــربى الجنائي يف 15 مايو/آي

محمــد بــن عــي آل خليفــة وعضويــة القاضيــني: ضيــاء هريــدي وصابــر جمعــة، وأمانــة رس 

ناجــي عبــد اللــه بالســجن 5 ســنوات ملتهــم بحــرق منقــوالت للداخليــة والتجمهــر وحيــازة 

مولوتــوف وتغرميــه 300 دينــار قيمــة التلفيــات. 

ــع لقــوة األمــن  ــف تاب ــب عري ــأن نائ ــد ب ــد ورد يفي ــاً ق وجــاء يف محــارض الدعــوى أن بالغ

الخاصــة كان عــى الواجــب يتعامــل مــع حريــق بالقــرب مــن شــارع الشــباب مبنطقــة الجفر، 

وبعدهــا بنصــف ســاعة وردتــه إخباريــة بوجــود مجموعــة مــن األشــخاص يحرقــون بالقــرب 

مــن نــادي النــر، فتوجــه إىل هنــاك برفقــة عــدد مــن رجــال القــوة فوجئــوا فــور وصولهــم 

مبجموعــة مــن األشــخاص يقــدرون بنحــو 30 شــخصاً يواجهونهــم باملولوتــوف؛ مــا أدى إىل 

ــروا  ــة وف ــل املنطق ــم إىل داخ ــم وتفريقه ــل معه ــم التعام ــات، فت ــدى الدوري ــتعال إح اش

هاربــني، وتــم القبــض عــى املتهــم بنــاء عــى التحريــات. 

أســندت النيابــة العامــة إىل املتهــم أنــه يف 2 أغســطس 2013 أشــعل عمــداً وآخــرون 

مجهولــون حريقــاً يف املنقــول املبــني بالنــوع والوصــف بــاألوراق واململــوك لــوزارة الداخليــة؛ 

ــام  ــر، ك ــم للخط ــاس وأمواله ــاة الن ــض حي ــأنه تعري ــن ش ــذي م ــايب وال ــرض إره ــذاً لغ تنفي

أنــه اشــرتك وآخــرون مجهولــون يف تجمهــر يف مــكان عــام مؤلــف مــن أكــر مــن 5 أشــخاص 

الغــرض منــه اإلخــالل باألمــن العــام اســتخدموا العنــف لتحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن 

أجلهــا، كــام حــاز وآخــرون مجهولــون عبــوات قابلــة لالشــتعال بقصــد اســتخدامها يف تعريــض 
حيــاة النــاس واألمــوال العامــة والخاصــة للخطــر.23
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الحالة 11:

يف 22 مايو/آيــار 2015 حكمــت املحكمــة الكــربى الجنائيــة الثالثــة برئاســة القــايض إبراهيــم 

الزايــد وعضويــة القاضيــني، وجيــه الشــاعر وبــدر العبداللــه وأمانــة رس يوســف بوحــردان، 

بالســجن 8 ســنوات وغرامــة 500 دينــار عــى متهــم بحيــازة ســالح نــاري والتجمهــر والتعــدي 

عــى دوريــات أمنيــة، كــام قضــت بالســجن 3 ســنوات عــى املتهمــني الخمســة املشــاركني يف 

واقعــة التجمهــر وحيــازة املولوتــوف.

ــى  ــني ع ــني والخارج ــن املخرب ــة م ــوة أن مجموع ــارض الدع ــت يف مح ــاء قال ــة االدع هيئ

ــرب  ــزة بالق ــة املتمرك ــات األمني ــوا الدوري ــة وهاجم ــت باملنطق ــد خرج ــت ق ــون، كان القان

ــم، إال  ــوف عليه ــوات املولوت ــاء عب ــوا بإلق ــر 2014، وقام ــوم 14 أكتوب ــدراز يف ي مــن دوار ال

أن القــوة تعاملــت معهــم ومتكنــت مــن تفريقهــم، وبــدأت عمليــات التحــري للوصــول إىل 

املشــاركني يف الواقعــة، حيــث دلـّـت عــى املتهمــني الســتة، وتــم القبــض عليهــم حيــث اعــرتف 

املتهــم األول يف محــارض االســتدالالت عــى اشــرتاكه يف الواقعــة وقــرر بحيازتــه قطعــة ســالح 

أرشــد الرشطــة عــن مــكان إخفائهــا.

واعــرتف املتهــم الثــاين بالتحقيقــات مبضمــون مــا اعــرتف بــه األول وقــرر باشــرتاك املتهمــني 

مــن الثالــث حتــى الســادس، فيــام ثبــت بتقريــر مختــرب الفيزيــاء أن الســالح املضبــوط مــع 

املتهــم األول عبــارة عــن بندقيــة محليــة الصنــع صالحــة لالســتخدام، وتبــني عنــد عمل كشــف 

االســتعالم الجنــايئ للمتهمــني أن أربعــة منهــم قــد ســبق الحكــم عليهــم يف قضايــا مامثلــة.

ــاألوراق دون  ــني ب ــالح املب ــرز الس ــاز وأح ــه ح ــم األول أن ــة للمته ــة العام ــندت النياب وأس

ترخيــص مــن وزارة الداخليــة، فيــام أســندت لجميــع املتهمني أنهــم يف 2014/10/14، اشــرتكوا 

مــع آخريــن مجهولــني يف تجمهــر مؤلــف مــن أكــر مــن 5 أشــخاص الغــرض منــه اإلخــالل 

باألمــن العــام وتعريــض حيــاة النــاس واألمــوال للخطــر مســتخدمني العنــف لتحقيــق الغايــة 

التــي اجتمعــوا مــن أجلهــا، وحــازوا و أحــرزوا عبــوات قابلــة لالشــتعال »مولوتــوف« بقصــد 
اســتخدامها يف تعريــض حيــاة النــاس واألمــوال العامــة والخاصــة للخطــر.24
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الحالة 12:

ــة الرابعــة، برئاســة القــايض عــي  ــار 2015 حكمــت املحكمــة الكــربى الجنائي يف 29 مايو/آي

الظهــراين وعضويــة القاضيــني حمــد بــن ســلامن آل خليفــة والســيد محمــد عــزت وأمانــة رس 

أحمــد الســليامن، بســجن خمســة متهمــني ملــدة 15 ســنة وســجن آخريــن 5 ســنوات بعــد 

اتهامهــم بحــرق وإصابــة رشطــة بالجنبيــة.

النيابــة العامــة زعمــت أن متجمهريــن قامــوا بحــرق 4 إطــارات عــى شــارع الجنبيــة وأغلقــوا 

مدخــل الشــارع، ولــدى حضــور الرشطــة، قــام املتهمــون برمــي زجاجــات حارقــة، مــا نتــج 
عنــه احــرتاق دوريــة وإصابــة رشطيــني بحــروق. 25

الحالة 13:

ــة الرابعــة برئاســة القــايض  ــل/ نيســان 2016 حكمــت املحكمــة الكــربى الجنائي يف 28 إبري

راشــد بــن أحمــد آل خليفــة، وعضويــة القاضيــني أســامة الشــاذيل ووائــل إبراهيــم، عــى 30 

متهــامً يف قضيــة تفجــر قنبلــة وتجمهــر بالــدراز يف غضــون العــام 2014.

جــاء يف حكــم املحكمــة بــراءة متهــم والســجن املؤبــد لثامنيــة أفــراد مــع إســقاط جنســية 

أحدهــم، والســجن خمســة أعــوام لعرشيــن متهــامً مــع تغريــم أحدهــم مبلــغ 3 آالف دينــار، 

والســجن 10 ســنوات ملتهــم مــع إســقاط جنســيته.

ــر  ــادس تفج ــم األول والس ــدث املته ــام 2014 أح ــه يف الع ــة إىل أن ــة العام ــت النياب ووجه

ــع اآلمنــني. وأنهــم  ــك بقصــد تروي ــاس وأموالهــم للخطــر وذل ــاة الن مــن شــأنه تعريــض حي

حــازوا وأحــرزوا مفرقعــات مــن غــر ترخيــص مــن وزيــر الداخليــة تنفيــذاً لغــرض إرهــايب. 

ــم للخطــر. ــاس وأمواله ــاة الن ــض حي واســتعملوا املفرقعــات اســتعامالً مــن شــأنه تعري

ــازوا  ــم ح ــم 29 أنه ــم 20 واملته ــن واملته ــني الثام ــة إىل املتهم ــة العام ــت النياب ــام وجه ك

وأحــرزوا مفرقعــات مــن غــر ترخيــص من وزيــر الداخليــة تنفيــذاً لغــرض إرهايب. واســتعملوا 

مفرقعــات اســتعامالً مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر.
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ــد  ــات بقص ــتعامل مفرقع ــى اس ــدرب ع ــه ت ــم األول أن ــة إىل املته ــة العام ــندت النياب وأس

اســتعاملها الرتــكاب جرائــم إرهابيــة. وأن املتهــم 30 تــدرب عــى اســتعامل األســلحة 

واملفرقــات بقصــد االســتعانة بهــا الرتــكاب الجرائــم اإلرهابيــة. وأن املتهــم 21 روج ألعــامل 

ــذاً لغــرض إرهــايب. وأن املتهمــني مــن 1 حتــى 27 اشــرتكوا مــع آخريــن  تكــون جرميــة تنفي

مجهولــني يف تجمهــر مؤلــف مــن أكــر مــن 5 أفــراد بغــرض ارتــكاب الجرائــم واإلرضار باألمــن 

ــا. ــي اجتمعــوا مــن أجله ــة الت ــق الغاي العــام مســتخدمني العنــف لتحقي

وتضمنــت اتهامــات النيابــة العامــة بشــأن املتهمــني مــن 1 حتــى 27 أنهــم حــازوا وأحــرزوا 

مــع آخريــن مجهولــني عبــوات قابلــة لالشــتعال واالنفجــار وتفعيــل اســتخدامها يف تعريــض 

حيــاة النــاس وأموالهــم للخطــر. كــام أتلفــوا عمــداً مــع آخريــن مجهولــني منقــوالت مملوكــة 

لصالــون رجــايل يف الــدراز وترتــب عليــه جعــل حيــاة النــاس وأمنهــم يف خطــر تنفيــذاً لغــرض 

إرهــايب.

ــز  ــاين مــن األول تجهي ــه يف غضــون العــام 2014 طلــب املتهــم الث كــام تزعــم الســلطات أن

قنبلــة لتفعيلهــا يف الــدراز، فقــام األخــر بطلبهــا مــن املتهــم 18، وقــام املتهــم بتســليمها إىل 

ــاين والثالــث بالتوجــه إىل منــزل مهجــور وقامــوا  املتهــم األول ثــم قــام املتهمــون األول والث

بتجهيــز القنبلــة وتوصيلهــا بهاتــف نقــال ثــم زرعهــا بالقــرب مــن صالــون رجــايل، ثــم تجمهــر 

أكــر مــن 30 شــخصاً الســتدراج رجــال الرشطــة وحــروا بالفعــل، وأثنــاء ذلــك قــام املتهــم 

الثالــث بتفجــر القنبلــة، وكان ذلــك باشــرتاك جميــع املتهمــني وان اختلفــت أدوارهــم.

وتدعــي الســلطات أنهــا تأكــدت مــن قيــام املتهمــني باالشــرتاك يف الواقعــة عــن طريــق إجــراء 

ــز املتهمــني عبــوة متفجــرة وتوصيلهــا بجهــاز  التحريــات حــول الواقعــة التــي أكــدت تجهي

هاتــف نقــال ونتــج عــن ذلــك حــدوث تلفيــات يف الصالــون الرجــايل.

وبشــأن تربئــة أحــد املتهمــني ذكــرت املحكمــة مــن ضمــن حيثيــات حكمهــا أن األوراق خلــت 

مــن اإلشــارة إىل املتهــم الــذي متــت تربئتــه ســواء مــن قريــب أو بعيــد، وقــد ســايرتها تحريات 

املباحــث وذكــرت أن املتهــم كان مــن بــني املتهمــني وهــو مــا ال تطمــن لــه املحكمــة يف هــذا 
ــأن فقط.26 الش

 http://www.alwasatnews.com/news/1108288.html ،4893 26  . صحيفة الوسط البحرينية، العدد
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الحالة 14:

ــة 17 مســتأنفا يف  يف 26 أغســطس/آب 2016 حكمــت محكمــة االســتئناف بتخفيــف عقوب

ــالث ســنوات،  ــن ث ــدال م ــنتني ب ــوف، فحكمــت بســجنهم س ــازة مولوت ــر وحي ــة تجمه قضي

ــت  ــاً. وكان ــرر قانون ــد املق ــوات املوع ــد ف ــام بع ــر فيه ــن للتقري ــتئنافني آخري ــض اس وبرف

املحكمــة الكــربى الجنائيــة قــد أدانــت يف هــذه القضيــة 22 متهــاًم تــرتاوح أعامرهــم بــني 15 

ــس 3 ســنوات. و26 ســنة بالحب

وتزعــم الســلطات أن حــوايل 150  شــخصاً خرجــوا يف تظاهــرة يف األول مــن ديســمرب/كانون 

ــا  ــام تقــول إنه ــة، في ــان لإلصاب ــاء “التعامــل معهــم” تعــرض رشطي األول 2014 بســرتة، وأثن
توصلــت للمتهمــني مــن خــالل “االســتعانة مبصــادر رسيــة” 27

الحالة 15:

يف 29 أغســطس/آب 2016 قضــت املحكمــة الكــربى الجنائيــة بســجن خمســة متهمــني ملــدة 

خمــس ســنوات وبحبــس ســتة آخريــن ثــالث ســنوات، وجهــت لهــم تهمــة إشــعال إطــارات 

يف منطقــة املــرخ.

ــن  ــوا الخامســة عــرشة م ــوا بلغ ــني الســتة، وإن كان ــا أن املتهم ــة يف حكمه ــت املحكم وقال

ــق  ــذي ينطب ــر ال ــد، األم ــم بع ــن عمره ــرشة م ــة ع ــاوزوا الثامن ــم مل يتج ــم، إال أنه عمره

عليهــم العــذر املخفــف املبــني يف املادتــني 71/70 مــن قانــون العقوبــات، فيــام أخــذت باقــي 

املتهمــني بقســط مــن الرأفــة يف الحــدود التــي تســمح بهــا املــادة 72 مــن قانــون العقوبــات.

وأدانــت املحكمــة املتهمــني بتهمــة حــرق اإلطــارات وأســندت لهــم النيابــة أنهــم “أشــعلوا 

عمــًدا حريقــا يف املنقــوالت، كان مــن شــأنه تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم للخطر، واشــرتكوا 

وآخــرون مجهولــون يف تجمهــر، وحــازوا عبــوات مولوتــوف”.

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/14035/article/37564.html ،14035 27  . صحيفة أخبار الخليج البحرينية، العدد
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الحالة 16:

يف الثالــث مــن ســبتمرب/أيلول 2016 حكمــت املحكمــة الكــربى الجنائية بســجن ســتة متهمني 

ملــدة ســبع ســنوات، وبحبــس آخــر ثــالث ســنوات وتغرميــه مبلــغ 500 دينــار، وبحبــس متهــم 

ســنتني إضافــة لســبع ســنوات ليكــون املجمــوع 9 ســنوات، وانقضــاء الدعــوى الجنائيــة بحــق 

آخــر قــد تــوىف، ومبصــادرة املضبوطات.

وأدانــت املحكمــة املتهمــني ألنهــم اشــرتكوا وآخريــن مجهولــني يف تجمهــر مؤلــف مــن أكــر 

مــن خمســة أشــخاص، وأشــعلوا وآخريــن مجهولــني حريقــاً يف عــدد مــن اإلطــارات تنفيــذاً 

لغــرض إرهــايب، كــام حــازوا وأحــرزوا وآخريــن مجهولــني عبــوات حارقــة.

هيئــة االدعــاء زعمــت أن املتهمــني وآخريــن مجهولــني تجمهــروا عــى الشــارع العــام بالقــرب 

مــن دوار صفــر مبنطقــة بــوري عنــد نحــو الســاعة الواحــدة وخمســة وخمســني دقيقــة ظهــراً 

»بهــدف اإلخــالل باألمــن العــام وتعريــض حيــاة املواطنــني وأمنهــم للخطــر والتعــدي عــى 

ــن  ــدد م ــوف وع ــة أي املولوت ــن الزجاجــات الحارق ــدد م ــم ع رجــال الرشطــة وكان بحوزته

اإلطــارات الخاصــة بالســيارات وعبــوة بنزيــن وأخــرى بهــا زيــت، ولتحقيــق غايتهــم توجهــوا 

إىل الشــارع العــام وقامــوا بســكب الزيــت عــى الشــارع يف االتجاهــني ووضعــوا عــدداً مــن 

اإلطــارات وقامــوا بإشــعال النــران فيهــا بواســطة املولوتوفــات التــي كانــت بحوزتهــم وذلــك 

بقصــد اإلخــالل باألمــن وتعطيــل حركــة الســر وتعطيــل وســائل املواصــالت وإشــاعة الفــوىض 

ــاً يف اإلطــارات  ــة شــاهد حريق ــة األمني ــاين بالدوري ــرور الشــاهد الث ــد م ــالد، وعن داخــل الب

وعــدد نحــو 15  شــخصاً مــن املتجمهريــن الذيــن قامــوا بالتعــدي عليــه ومرافقيــه بالحجــارة 

فقــام ومرافقــوه بتفريقهــم حتــى الذوا بالفــرار«28. وتقــول الســلطات إنهــا توصلــت للمتهمني 

عــن طريــق التحريــات، موضحــًة أن املتهــم الرابــع تــويف خــارج البــالد.

 http://www.alwasatnews.com/news/1155675.html ،28  . صحيفة الوسط البحرينية

فيــام ســبق بعــض الحــاالت التــي متثــل جــزء مــن عــرات الحــاالت التــي تعامــل معهــا 

القضــاء يف البحريــن، ومــا هــي إال منــاذج ملحاكــامت صــدرت فيــام بــن العــام 2013 و2016 

ومثلهــا مئــات القضايــا اليوميــة التــي ال تــزال مســتمرة بكثافــة حتــى اليــوم.
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نالحــظ كيــف أن مصطلحــات مثــل: القصــد، أو الغــرض، أو الهــدف، أو الذريعــة، أو الغايــة... 

ــات  ــاركني يف احتجاج ــني املش ــد املتهم ــه ض ــّم تحريك ــا ت ــي م ــات ه ــن مصطلح ــا م وغره

بالرغــم مــن غيــاب األدلــة املاديــة، لتحويــل الفعــل االحتجاجــي إىل جرميــة إرهابيــة، وذلــك 

مــن أجــل تغليــظ األحــكام الصــادرة يف حــق املحتجــني، فيــام تعتقــد الســلطة أنــه ســيكون 

الــرادع النهــايئ للحركــة االحتجاجيــة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن منتــدى البحريــن لحقــوق اإلنســان -واملنظــامت الحقوقيــة البحرينيــة 

ــة يف  ــدم الحيادي ــبب ع ــن وبس ــدره، ولك ــاً كان مص ــاب أي ــف واإلره ــض العن ــرى- ترف األخ

التحقيقــات التــي تقــوم بهــا الجهــات األمنيــة والنيابــة العامــة يف القضايــا املرتبطــة باألوضــاع 

األمنيــة يف البــالد؛ فإنهــا -أي املنظــامت الحقوقيــة- تطعــن يف غالبيــة الوقائــع املنســوبة إىل 

املتهمــني بوصفهــا جرائــم جنائيــة أو إرهابيــة، خصوصــاً مــع غيــاب مبــدأ اســتقالل القضــاء يف 

البحريــن، وإصــدار أحــكام قضائيــة مــع غيــاب األدلــة املاديــة وهــو مــا أكــدت عليــه هيئــة 

االدعــاء يف أكــر مــن حالــة مــن الحــاالت التــي تــم عرضهــا، أو أدلــة مقدمــة مــن تحريــات 

رسيــة وشــهود مجهولــني، فضــالً عــن اعتامدهــا عــي اعرتافــات يشــك أنهــا منتزعــة تحــت 

وطــأة التعذيــب، خصوصــاً وأنــه قــد تــم الكشــف عــن عــدم صحــة روايــة وزارة الداخليــة 

ــي  ــتقلة لتق ــة املس ــة البحريني ــا اللجن ــت فيه ــا حقق ــا قضاي ــا ومنه ــن القضاي ــر م يف الكث

الحقائــق. 

كــام أن الكثــر القضايــا مرتبطــة ارتباطــاً مبــارشاً باالحتجاجــات املســتمرة يف بعــض مناطــق 

ــم  ــا ت ــة باإلصــالح الدميقراطــي، وإذا م ــن بســبب اســتمرار األزمــة السياســية املطالب البحري

إثبــات تــورط بعــض املحتجــني واملتظاهريــن يف أعــامل عنــف نتيجــة االشــتباك مــع رجــال 

األمــن، ال يجــوز تكييــف هــذا االشــتباك أو اســتخدام العنــف مــن قبــل بعــض املتظاهريــن 

ــت هــذه االحتجاجــات تحمــل  ــا كان ــاً، خاصــة إذا م ــل أو عمــالً ارهابي ــه رشوع يف القت كون

مطالــب معينــة، وهــو مــا ينطبــق عــى الغالبيــة العظمــى مــن االحتجاحــات. 

كان، وفيــام لــو توافــرت الضامنــات األساســية للمحاكــامت العادلــة ويف ضــوء مبــدأ تكييــف 

ــار  ــات عــى اعتب ــون العقوب ــا يف ظــل قان ــوين للجرميــة محاكمــة الحــاالت املشــار إليه القان

أنهــا جنــح أو جرائــم ال ترقــى إىل الجرائــم اإلرهابيــة، مــع أن الغالبيــة العظمــى مــن القضايــا 

ال ميكــن وصفهــا بالجرائــم الرتباطهــا بالحــراك الســيايس والحقوقــي يف البحريــن، إذ يفــرتض 

تصنيفهــا ضمــن املامرســات املرتبطــة ارتباطــاً مبــارش بحريــة التجمــع والتعبــر عــن الــرأي.
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ثانيًا: محاكمات المحتجين في إعتصام الدراز.

كذلــك وضمــن قضايــا متعلقــة مبامرســة حريــة التعبــر وحــق التجمــع الــذي متنعــه الحكومة 

ــن واملنشــدين والناشــطني  ــارس 2015، تلقــى العــرشات مــن رجــال الدي ــذ م ــة من البحريني

السياســيني والحقوقيــني اســتدعاءات مــن الســلطات األمنيــة عــى خلفيــة االعتصــام الــذي 

ــذ القــرار الرســمي بإســقاط  ــزل الشــيخ عيــى قاســم من ــة من ــدراز قبال تشــهده منطقــة ال

جنســيته يف العرشيــن مــن يونيــو/ حزيــران 2016، ويف ضــوء ذلــك أصــدرت املحاكــم 

البحرينيــة أحكامــاً قضائيــة عــى العديــد مــن هــؤالء الناشــطني املشــاركني يف التجمــع ومــن 

بــني هــذه الحــاالت مــا يــأيت:

ــد 	  ــيد مجي ــة الس ــلطات األمني ــت الس ــوز 2016 أوقف ــو/ مت ــبت 30 يولي يف الس

املشــعل رئيــس املجلــس العلــاميئ الشــيعي مــن منزلــه، وُوجهــت له تهــم تتعلــق 

ــر  ــرت ملعاي ــة افتق ــد محاكم ــون، وبع ــة القان ــى مخالف ــض ع ــر والتحري بالتجمه

ــة يف 31 أغســطس/  ــة الثالث ــة، حكمــت املحكمــة الصغــرى الجنائي املحاكــم العادل

ــجن  ــه بس ــوم ذات ــت يف الي ــام قض ــعل في ــيد املش ــن للس ــجن عام آب 2016 بالس

رجــي الديــن: الشــيخ عزيــز الخــران، والســيد ياســن املوســوي؛ عامــاً لــكل منهــام، 

ــا  ــة ذاته ــت املحكم ــن األول 2016 حكم ــن أكتوبر/ترشي ــادس م ــاً، ويف الس الحق

بحبــس الســيد مجيــد املشــعل ملــدة ســنة عــى خلفيــة تهــم تتعلــق بالتجمهــر يف 

ــدراز، لتصــل مجمــوع أحكامــه لثــالث ســنوات. منطقــة ال
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يف الســادس مــن أكتوبر/ترشيــن األول 2016 قضــت املحكمــة الصغــرى الجنائيــة 	 

الثالثــة، بحبــس الشــيخ فاضــل الــزايك والشــيخ محمــد جــواد الشــهايب ســنتن عــى 

خلفيــة تجمهــر يف منطقــة الــدراز، جــاء حكــم املحكمــة وفــق روايــة هيئــة اإلدعــاء 

أنهــام يف 18 و19 مــن يوليــو/ متــوز 2016؛ اشــرتكا يف تجمهــر يف مــكان عــام مؤلــف 

مــن أكــر مــن 5 أشــخاص، كــام قالــت هيئــة اإلدعــاء أنــه ورد بــالغ بتجمع أشــخاص 

أمــام منــزل الشــيخ عيــى قاســم، وقامــوا بالخــروج مبســرة غــر مرخصــة وهتفــوا 

بهتافــات ضــد النظــام الســيايس وكان مــن بينهــم الــزايك وجــواد، ويف حادثــة أخــرى 

تتعلــق كذلــك بوجــود تجمهــر يف املــكان نفســه كان مــن بــن املتجمهريــن الــزايك 

ــى  ــيخ عي ــور الش ــالن ص ــام، ويحم ــد النظ ــات ض ــان بهتاف ــا يهتف ــواد، إذ كان وج

قاســم، وكانــا مــع اآلخريــن يعرقلــون الحركــة املروريــة. 

ــدرازي 	  ــب طــه ال ــة الطبي يف 14 أغســطس/ آب 2016 أوقفــت الســلطات األمني

ــوم  ــة العامــة، ويف وقــت متأخــر مــن الي ــق معــه لعرضــه عــى النياب بعــد التحقي

ــك  ــه كذل ــالدي لعرض ــد الب ــي أحم ــاين ع ــال ه ــن امل ــل الدي ــاف رج ــم إيق ــه ت ذات

عــى النيابــة العامــة، حيــث تقــرر حبســهام 15 يومــا عــى ذمــة التحقيــق، ويف 23 

ــة  ــام تهم ــعة له ــة التاس ــرى الجنائي ــة الصغ ــت املحكم ــطس/ آب 2016 وجه أغس

التجمهــر وذلــك أنهــام يف 19 يوليــو/ متــوز 2016، اشــرتكا يف تجمهــر يف مــكان عــام 

مؤلــف مــن أكــر مــن 5 أشــخاص. وأنكــر كل مــن الــدرازي واملــال هــاين مــا نســب 

إليهــام مــن تهــم وحــر مــع الــدرازي املحامــي قاســم الفــردان فيــام حــر مــع 

املــال هــاين املحامــي يوســف ربيــع اللــذان طلبــا إخــالء ســبيل موكليهــام، وخصوصــاً 

ــادر بالنســبة إىل  ــخ وأعصــاب، وهــو تخصــص ن ــدرازي متخصــص جراحــة م أن ال

ــة  ــات الجراحي ــن العملي ــدد م ــراء ع ــرتض إج ــن املف ــن، وكان م ــاء البحريني األطب

لعــدد مــن املــرىض تأجلــت بســبب توقيفــه، بنــاء عــى ذلــك قــررت املحكمــة إخــالء 

ســبيلهام بكفالــة مقدارهــا 200 دينــار مــع اســتمرار املحاكمــة.

يف األربعــاء 21 ســبتمر 2016، حكمــت املحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة 	 

بحبــس كلِّ مــن الشــيخ عــي ناجــي، الشــيخ عــامد الشــعلة، والشــيخ منــر املعتــوق 

ــة العامــة  ــدراز، وكانــت النياب ــر إدانتهــم بالتجمهــر مبنطقــة ال ملــدة ســنة عــى إث

ــن يف  ــن مجهول ــو/ متــوز 2016 اشــرتكوا وآخري ــم يف 16 يولي ــم أنه ــد وجهــت له ق

تجمهــر مؤلــف مــن أكــر مــن 5 أشــخاص الغــرض منــه اإلخــالل باألمــن، يف إشــارة 

إىل االعتصــام الــذي تشــهده منطقــة الــدراز قبالــة منــزل الشــيخ عيــى قاســم منــذ 



المالحقات القضائية للمعارضين والناشطين 46

القــرار الرســمي بإســقاط جنســيته يف العرشيــن مــن يونيــو/ حزيــران 2016.

هيئــة الدفــاع وجهــت التهــم عــى أســاس ورود بــالغ بوجــود تجمهــر ملجموعــة 	 

مــن األشــخاص ويقــدر عددهــم بنحــو 170 شــخصاً، وقــد خرجــت مجموعــة منهــم 

عــى هيئــة مســرة غــر مخطــر عنهــا وهــم يحملــون صــوراً للشــيخ عيــى قاســم 

ويــرددون عبــارات سياســية وذلــك حــول منــزل الشــيخ قاســم بالــدراز وقــد تســبب 

املتجمهــرون بإعاقــة حركــة املــرور وتعطيــل مصالــح النــاس.

يف الســياق ذاتــه حكمــت املحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة بحبــس الطالــب 	 

الجامعــي الســيد حبيــب عبــاس مفتــاح البالــغ مــن العمــر 19 عامــاً ملــدة ســنتن، 

بقضيتــي تجمهــر مبنطقــة الــدراز، إذ قالــت النيابــة العامــة أنــه يف يومــي 25 و26 

ــن 5 أشــخاص، وأن  ــر م ــن أك ــف م ــام مؤل ــكان ع ــر يف م ــو، اشــرتك يف تجمه يوني

تفاصيــل إحــدى القضيتــن تتمثــل بــورود بــالغ بتجمهــر 700 شــخص أمــام منــزل 
الشــيخ عيــى قاســم يف الــدراز مــن بينهــم املتهــم. 29

ــيد 	  ــيد الس ــب الس ــس الخطي ــة بحب ــت املحكم ــطس/ آب 2016 قض يف 30 أغس

ــهده  ــذي تش ــام ال ــاركة يف االعتص ــبب املش ــام بس ــدة ع ــوي، مل ــد املوس ــي أحم ع

ــدراز. ال

كذلــك، ويف 31 أغســطس/آب 2016 قضــت املحكمــة بحبــس املخــرج يف املجــال 	 

ــام  ــاركته يف االعتص ــة مش ــى خلفي ــام ع ــدة ع ــارص مل ــارس ن ــوين ي ــي والتلفزي الفن

ــدراز. الــذي تشــهده منطقــة ال

ــاً عــى  ــم مالحقتهــا قضائي ــم أو يت ــي ت ــد مــن الحــاالت األخــرى الت هــذا فضــالً عــن العدي

ــم  ــى قاس ــيخ عي ــزل الش ــام من ــدراز أم ــة ال ــع يف منطق ــة التجم ــتهم لحري ــة مامرس خلفي

ــه. ــة عن ــية البحريني ــقاط الجنس ــد اس ــه بع ــتهدافه ومحاكمت ــى اس ــاً ع احتجاج

إن الحــاالت والحــوادث الســابقة أمثلــة توضــح أنــه تــم توظيــف املــادة 178 واملــادة 179 

مــن قانــون العقوبــات البحرينــي30، بهــدف اســتهداف نشــطاء سياســيني ورجــال ديــن شــيعة 

 http://www.alwasatnews.com/news/1161264.html ،5129 29 . صحيفة الوسط البحرينية، العدد

30  . املادة 178 من قانون العقوبات البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976 »كل من اشرتك يف تجمهر يف مكان 
عام مؤلف من خمسة أشخاص عىل األقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو األعامل املجهزة أو املسهلة لها أو اإلخالل باألمن العام ولو 
كان ذلك لتحقيق غرض مرشوع، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنتني وبغرامة ال تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني« 
املادة 179 من ذات القانون »إذا رشع واحد أو أكرث من املتجمهرين يف استخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها كان 
ذلك شغباً وعوقب كل من اشرتك يف هذا الشغب وهو عامل به بالحبس وبغرامة ال تجاوز خمسامئة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
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ــا املتعلقــة باســتهداف الفعاليــات  ــد مــن القضاي رفضــوا سياســة الحكومــة املتعلقــة بالعدي

ــة  ــي للغالبي ــم الروح ــم الزعي ــى قاس ــيخ عي ــا الش ــة ومنه ــية والديني ــادات السياس والقي

ــى قاســم  ــزل الشــيخ عي ــام من ــع أم ــن اســتمرار التجم ــم م ــن، وبالرغ الشــيعية يف البحري

وحظــور املئــات عــى مــدار اليــوم يالحــظ أن النيابــة العامــة يف غالبيــة تهمهــا تفيــد بوجــود 

بــالغ لتجمهــر ألكــر مــن خمســة أشــخاص وأن الهــدف منــه هــو االخــالل باالمــن ومخالفــة 

القانــون بالرغــم مــن أن التجمــع ذات طابــع ســلمي ويحمــل مطالــب مرشوعــة، ويدخــل 

ــرأي والحــق يف التجمــع. ــة ال ضمــن الحــق يف مامرســة حري

ثالثًا: محاكمات الناشطين.

ــالل  ــن خ ــم م ــي يت ــا الت ــرشات القضاي ــج بع ــن تع ــم يف البحري ــام 2011 واملحاك ــذ الع من

ــة  ــى خلفي ــك ع ــم وذل ــني... وغره ــني واإلعالمي ــيني والحقوقي ــطني السياس ــة الناش مالحق

نشــاطهم املعــارض للحكومــة وسياســتها املطالــب بالتغيــر واإلصــالح، فيــام يــي بعضــاً مــن 

ــطني: ــامت الناش محاك
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وهــو األمــني العــام لجمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســالمية أكــرب جمعيــة سياســية 

يف البحريــن، تــم اســتدعاءه مــرات عديــدة مــا بــني األعــوام 2011 و 2014 عــى 

خلفيــة نشــاطاته السياســية ومنــع مــن الســفر ألكــر مــن مــرة، ويف صبــاح يــوم 

28 ديســمرب/ كانــون األول 2014 تــم اعتقالــه بأمــر مــن النيابــة العامــة، بالتزامــن 

مــع تريــح لوزيــر الداخليــة بخصــوص الشــيخ عــي ســلامن أشــار فيــه إىل وجود 

ــاً  ــاً عام ــه أمين ــادة انتخاب ــن إع ــني م ــد يوم ــك بع ــاً، وذل ــه قضائي ــراراً مبالحقت ق

لجمعيــة الوفــاق بعــد أن دعــا إىل إنشــاء نظــام دميقراطــي ومســاءلة الحكومــة، 

إذ حولتــه النيابــة بعــد فــرتة وجيــزة إىل املحكمــة الكــربى الجنائيــة الرابعــة والتــي 

ــق 16  ــاء املواف ــوام يف الثالث ــة أع ــدة أربع ــدايئ بحبســه مل ــا االبت أصــدرت حكمه

يونيو/حزيــران 2015. ويف 30 مايــو/أذار 2016 رفعــت محكمــة االســتئناف العليــا 

الحكــم إىل تســع ســنوات، بالرغــم مــن غيــاب األدلــة املاديــة التــي تثبــت التهــم 

املوجهــة لــه، فضــالً عــن أن األدلــة التــي وظفتهــا هيئــة اإلدعــاء جــاءت لتثبــت 

ــوال إجتزائهــا وتحريفهــا أو توظيفهــا بطريقــة  ــه ل ــه مــن التهــم املوجهــة ل براءت
مخالفــة للقانــون. 31

31  . راجع تقرير محاكمة الشيخ عيل سلامن الصادر عن منتدى البحرين لحقوق اإلنسان، ديسمرب 2015

الشيخ علي سلمان
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إبراهيم شريف السيد

ــة  ــرز قــادة املعارضــة يف البحريــن، واألمــني العــام الســابق لجمعي وهــو أحــد أب

ــران  ــو/ حزي ــه يف 19 يوني ــراج عن ــم اإلف ــي الدميقراطــي )وعــد(، ت العمــل الوطن

2015 بعــد أن قــى أكــر مــن أربعــة أعــوام يف الســجن بعــد إدانتــه بتهــم تتعلــق 

بحريــة الــرأي والتعبــر، بعــد اإلفــراج عنــه بثالثــة أســابيع أعيــد اعتقالــه يف 11 

يوليو/متــوز 2015، عــى خلفيــة كلمــة ألقاهــا يف مدينــة املحــرق ضمــن فعاليــة 

ــر 16  ــداد، العم ــم الح ــد جاس ــام محم ــات )حس ــا االحتجاج ــد ضحاي ــني ألح تأب

عــام(، إذ انتقــد رشيــف يف كلمتــه سياســة الحكومــة ووصفهــا بالفاشــلة.

النيابــة العامــة أســندت لرشيــف أنــه »رّوج وحبّــذ تغيــر النظــام الســيايس للدولة 

بوســائل غــر مرشوعــة بــأن دعــا يف كلمــة ألقاهــا يف محفــل عــام للخــروج يف ثورة 

ــات  ــم التضحي ــا، وتقدي ــة فيه ــلطات الرشعي ــة الس ــم ومواجه ــام الحك ــى نظ ع

خاللهــا بالنفــس والتــي تصــل إىل حــد املــوت مــن أجــل الوصــول إىل تغيــر نظــام 

ــون وحــال  ــك عــى خــالف أحــكام الدســتور والقان ــالد، وذل ــم بالب ــم القائ الحك

ــة نظــام الحكــم  ــاً عــى كراهي ــه حــرض علن ــه »أن ــداً« كــام أســندت ل ــه عائ كون

واالزدراء بــه، بــأن نســب إىل الســلطة تهميشــها طائفــة مــن املجتمــع ومامرســتها 

التمييــز ورسقــة الحقــوق، ودعــا لالســتمرار يف الحــراك مــن أجــل تغيــر النظــام 

الحاكــم املرســوم بالدســتور«

بالرغــم مــن أن انتقــاد رشيــف للحكومــة كان مرشوعــاً ويدخــل ضمــن مامرســة 

ــه طالــب بإصــالح ســيايس بالطــرق الســلمية؛ إال أن  ــر، كون ــرأي والتعب ــة ال حري

النيابــة العامــة فــرست الخطــاب والنقــد الــذي وجهــه رشيــف للحكومــة بطريقــة 

ــال  ــادة اعتق ــى إع ــد الق ــر. وق ــرأي والتعب ــة ال ــك حري ــون وتنته ــف القان تخال

ــه  ــه، إال أن ــالق رساح ــت بإط ــعة طالب ــة واس ــل دولي ــف ردود فع ــم رشي ابراهي

ــة الرابعــة يف 24  ــة حكمــت املحكمــة الكــربى الجنائي وبعــد محاكمــة غــر عادل

فربايــر/ شــباط 2016 بحبســه ملــدة عــام بتهمــة التحريــض عــى كراهيــة النظــام 

وبراءتــه مــن الرتويــج لتغيــر نظــام الحكــم بالقــوة.
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وهــو األمــني العــام الســابق لجمعيــة التجمــع الوطنــي الدميقراطــي )الوحــدوي(، 

وهــو كاتــب وصحفــي وأحــد املعارضــني السياســيني املعروفــني يف البحريــن.

ــة  ــى ذم ــاً ع ــه احتياطي ــة حبس ــررت النياب ــارس/آذار 2015 وق ــل يف 27 م اعتق

التحقيــق، وقــد رصح املحامــي العــام بالنيابــة الكليــة وائــل بوعــالي: »بــأن 

ــة انتهــت مــن تحقيقاتهــا يف البــالغ املقــدم مــن اإلدارة العامــة للمباحــث  النياب

واألدلــة الجنائيــة بقيــام أمــني عــام إحــدى الجمعيــات السياســية -أي الوحــدوي- 

بنــرش بيــان للجمعيــة يف وســائل اإلعــالم، تضمــن تعريضــاً باإلجــراءات العســكرية 

التــي تتخذهــا البحريــن حاليّــاً مــع عــدد مــن الــدول الشــقيقة مــن أجــل إعــادة 

الرشعيــة واســتقرار األوضــاع يف اليمــن، مبــا مــن شــأنه التشــكيك يف ســالمة 

ــة الســيايس والحــريب«. ــف اململك ــة موق ومرشوعي

وأحالــت املتهــم إىل املحكمــة الكــربى الجنائيــة الرابعــة، فيــام أمــرت بإخالء ســبيل 

ــراده  ــرر بانف ــه وق ــاد املتهــم يف أقوال ــب األمــني العــام ومســاعده بعــد أن ع نائ

بصياغــة البيــان ونــرشه، وأضــاف بوعــالي »أن النيابــة أســندت إىل املتهــم جنايــة 

إذاعــة أخبــار وإشــاعات كاذبــة ومغرضــة عمــداً يف زمــن الحــرب وبــث دعايــات 

مثــرة مــن شــأنها إلحــاق الــرر بالعمليــات الحربيــة للقــوات املســلحة وهــي 

ــا الســجن ملــدة تصــل إىل 10 ســنوات، فضــالً عــن تهمــة  ــي عقوبته ــة الت الجناي
إهانــة دول شــقيقة علنــاً« 32

يف جلســة املحكمــة بتاريــخ 21 مايو/أيــار 2015 قــال فاضــل عبــاس، »إن البيــان 

الصــادر والــذي واجهــت االتهــام فيــه، هــو صــادر عــن جمعيــة سياســية مرخصــة 

وفقــاً للقانــون، كــام أن البيــان ميثــل الجمعيــة نفســها، وليــس مملكــة البحريــن، 

وكان قــد صــدر قبــل الســاعة العــارشة صباحــاً، ومل يصــدر حينهــا أي بيــان 

 http://www.alwasatnews.com/news/993331.html 4640 32  . صحيفة الوسط البحرينية، العدد

فاضل عباس مهدي
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بالتحــاق البحريــن للمشــاركة يف الحــرب عــى اليمــن، كــام مل تكــن هنــاك تدابــر 

عســكرية نعلــم بهــا«.

ــق  ــرار الحــرب عــى اليمــن وال ينطب ــل رأي ســيايس يف ق ــان ميث وبالرغــم أن البي

عليــه التهــم التــي ســاقتها النيابــة العامــة؛ إال أنــه تــم تكييــف القانــون بطريقــة 

ــران 2015 بالســجن  ــو/ حزي ــه يف 28 يوني ــة بحق ــة، لتحكــم املحكم غــر متكافئ

ملــدة خمــس ســنوات بتهمــة إذاعــة أخبــار وإشــاعات كاذبــة يف زمــن الحــرب.  ويف 

26 أكتوبــر/ ترشيــن األول 2016 خففــت محكمــة االســتئناف العليــا الحكــم مــن 

خمــس إىل ثــالث ســنوات.

ــت  ــي، قض ــاق الوطن ــة الوف ــادات جمعي ــد قي ــابق وأح ــاين س ــب برمل ــو نائ وه

املحكمــة الجنائيــة .... بحبســه ملــدة ســتة أشــهر وغرامــة مقدارهــا 500 دينــار، 

ــة  ــوال كاذب ــرش أق ــا بن ــات والتشــويش عليه ــة اإلنتخاب ــه »باإلخــالل بحري التهام

غرضهــا التأثــر عــى االنتخابــات« وذلــك عــى خلفيــة تغريــدة نرشهــا يف حســابه 

الخــاص يف تويــرت انتقــد فيهــا توظيــف املــال الســيايس يف االنتخابــات يف إشــارة إىل 

االنتخابــات النيابيــة عــام 2014، وبالرغــم أن تغريدتــه جــاءت بنــاء عــى وقائــع 

ــهود  ــوال ش ــع وأق ــت الوقائ ــة تجاهل ــة، إال أن املحكم ــا يف املحكم ــاول إثباته ح

النفــي وأصــدرت حكمهــا بالحبــس والغرامــة.

السيد جميل كاظم
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وهــو أحــد قيــادات جمعيــة الوفــاق ونائــب بلــدي يف العاصمــة منــذ العــام 2002 

ورئيــس املجلــس البلــدي منــذ العــام 2006 وحتــى إلغائــه وتحويلــه إىل مجلــس 

معــني وفــق قــرار ســيايس عــام 2014، اعتقــل يف األول مــن يوليــو/ متــوز 2015، 

ــوز 2015،  ــو/ مت ــخ 13 يولي ــة بتاري ــات املحاكم ــر يف أوىل جلس ــرر النظ ــد تق وق

موجهــًة لــه تهمــة التحريــض عــى عــدم االنقيــاد للقوانــني.

وبالنظــر إىل تريحــات كل مــن النيابــة العامــة وهيئــة الدفــاع يتبــني مخالفــات 

بقانــون اإلجــراءات  العامــة واملحكمــة لإلجــراءات وعــدم تقيدهــا  النيابــة 

الجنائيــة، فقــد رصح وكيــل نيابــة العاصمــة محمــد عبداللــه أن النيابــة العامــة 

أنجــزت تحقيقاتهــا يف البــالغ الــوارد إليهــا مــن مديريــة رشطــة محافظــة العاصمة، 

واملتضمــن قيــام أحــد األشــخاص باملشــاركة يف نــدوة عامــة، حــرض خاللهــا 

ــم املســرات  ــون والســيام بشــأن تنظي ــى خــرق أحــكام القان ــي ع وبشــكل علن

ــة  ــة العام ــل النياب ــاف وكي ــررة، وأض ــة املق ــط القانوني ــزام بالضواب ــدم االلت وع

ــخ 13  ــة وحــددت جلســة بتاري ــة الجنائي ــم إىل املحاكم ــة املته ــه »متــت إحال أن

يوليــو/ متــوز  2015 لنظــر القضيــة أمــام املحكمــة الصغــرى الجنائيــة الرابعــة«. 

وأضــاف أنــه ســبق للنيابــة العامــة أن بــارشت التحقيــق يف هــذه الواقعــة حيــث 

اســتجوبت املتهــم وواجهتــه بالعبــارات التــي وردت يف كلمتــه املســجلة، وأمــرت 

ــه تهمــة التحريــض  ــاً عــى ذمــة التحقيــق بعــد أن وجهــت إلي بحبســه احتياطي

ــاد للقوانــني. ــة عــى عــدم االنقي عالني

مــن جهــة أخــرى قــال املحامــي عــن ميــالد الســيد عبداللــه الشــمالوي أنــه »تــم 

ــألته  ــة وس ــة العاصم ــتدعته رشط ــا، إذ أس ــة ألقاه ــة كلم ــا نتيج ــف موكلن توقي

عــن بعــض األمــور التــي تحــدث عنهــا يف كلمتــه، وأبقــى إىل الصبــاح حيــث تــم 

ــد  ــدأ عن ــوف يب ــا س ــع موكلن ــق م ــا أن التحقي ــة، وأبلغون ــة العام ــه للنياب ترحيل

الســاعة التاســعة صباحــاً لكنــه مل يبــدأ إال عنــد الســاعة الرابعــة عــراً، مــع أننــا 

مجيد ميالد الجزيري
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يف شــهر رمضــان؛ ومعلــوٌم يف الفقــه الجنــايئ أن إطالــة التحقيــق إحــدى وســائل 

ــو  ــى ل ــه »حت ــاب أوىل طــول انتظــار التحقيــق« كــام أضــاف أن اإلكــراه، ومــن ب

توافــرت كل الضامنــات القانونيــة املنصــوص عليهــا يف الدســتور واملــادة )14( مــن 

ــة مــدة التحقيــق  العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية فــإن مجــرد إطال

مــع املتهــم يعتــرب معيبــاً للتحقيــق ألنــه وســيلة مــن وســائل اإلكــراه«.

العامــة وجهــت مليــالد تهمتــني، األوىل  بــنّي الشــمالوي أن«النيابــة  كذلــك، 

التحريــض عــى عــدم االنقيــاد للقوانــني والتحريــض عــى كراهيــة نظــام الحكــم 

عالنيــة، إال أن موكلنــا أنكــر التهمتــني، ثــم ومــن بعــد طــول انتظــار تبلّغــت هيئــة 

ــة العامــة إيقافــه ملــدة أســبوع«. ــد ميــالد بقــرار النياب الدفــاع مــع مجي

وقــد علــق الشــمالوي عــى قــرار النيابــة بأنــه كان ينبغــي أن يُعــرض عــى النيابــة 

العامــة لتنظــر فيــام إذا كانــت ســتفرج عنــه أو تقــرر تجديــد حبســه احتياطيــا 

عــى ذمــة التحقيــق، إال أن أمــني رس ممثــل النيابــة املختــص أفــاد هيئــة الدفــاع 

ــة  ــة العام ــة ألن النياب ــة العام ــر للنياب ــن يُح ــأن األخــر ل ــالد ب ــد مي ــن مجي ع

قــد أحالتــه إىل املحكمــة الصغــرى الجنائيــة الرابعــة محبوســاً، وبعــد املراجعــات 

األخــرى تبــني صــدور أمــر اإلحالــة وأن االتهــام اقتــر عــى التحريــض عــى عــدم 

ــات  ــا أوىل جلس ــوز بوصفه ــو/ مت ــة 13 يولي ــددت جلس ــني، وتح ــاد للقوان االنقي

املحاكمــة، ذلــك كلــه دون علــم محامــي الدفــاع أو املتهــم.

اســتمرت املحاكمــة -التــي غابــت عنهــا املعايــر الخاصــة باملحاكــامت العادلــة- 

حتــى 11 نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين 2015، إذ قضــت املحكمــة بحبســه ملــدة ســنتني 

بعــد إدانتــه بتهمــة التحريــض عــى عــدم االنقيــاد للقوانــني، بالرغــم مــن أن جــل 

مــا رصح بــه هــو حــث الحارضيــن يف نــدوة -موضــوع الدعــوة القضائيــة- عــى 

ــارع،  ــاج يف الش ــر واالحتج ــتمرار يف التظاه ــلمي واالس ــج الس ــتمرار يف النه االس

وهــو مصــر كل مــن يدعــو إىل مامرســة الحــق يف حريــة التجمــع.
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وهــو نائــب مســتقل يف مجلــس النــواب البحرينــي، وبالرغــم مــن متتعــه 

ــار  ــة األوىل يف 27 مايو/آي ــة، قضــت املحكمــة الصغــرى الجنائي ــة النيابي بالحصان

ــة  ــى خلفي ــك ع ــة، وذل ــة وزارة الداخلي ــة إهان ــام بتهم ــدة ع ــه مل 2015 بحبس

ــات  ــأن مامرس ــة بش ــا وزارة الداخلي ــد فيه ــرت، انتق ــى توي ــدات ع ــرشه تغري ن

ــرى. ــا أخ ــة وقضاي ــوء املعامل ــب وس التعذي

ــن إدارة  ــالغ ورد م ــدأت بب ــة ب ــت أن القضي ــا قال ــح له ــة يف تري ــة العام النياب

ــرش  ــال بن ــد عبدالع ــب خال ــام النائ ــاده قي ــة، مف ــم اإللكرتوني ــة الجرائ مكافح

ــة  ــإدارة مكافح ــالزم أول ب ــرر م ــة، وق ــوزارة الداخلي ــة ل ــن إهان ــارات تتضم عب

الجرائــم اإللكرتونيــة، أمــام النيابــة العامــة بأنــه قــد قــام بإجــراء تحريــات حــول 

الحســاب الــذي دونــت فيــه هــذه العبــارات، والتــي تتهــم الداخليــة باصطنــاع 

ــرتاف  ــى االع ــني ع ــار املتهم ــاً إلجب ــاك تعذيب ــأن هن ــاء وب ــس أبري ــداث لحب أح

بتهــم، وتضمنــت العبــارات أيضــا مــا يفيــد بســعيها لخلــق حالــة طائفيــة وقــد 

ــب. ــمي للنائ ــاب الرس ــو الحس ــاب ه ــات أن الحس ــدت التحري أك

ــام  ــرتف أم ــد اع ــال ق ــابق عبدالع ــب الس ــإن النائ ــوى ف ــب أوراق الدع وبحس

ــدات بنفســه،  ــه التغري ــدون في ــه ي ــك هــذا الحســاب، وأن ــه هــو مال ــة أن النياب

وقــال إن هدفــه ليــس إهانــة الداخليــة ولكــن انتقــاد بعــض الترفــات، فأســندت 

ــرق  ــدى ط ــة بإح ــان وزارة الداخلي ــل 2014 أه ــون أبري ــه يف غض ــة أن ــه النياب ل

ــه  ــذي أيدت ــم ال ــو الحك ــام، وه ــدة ع ــه مل ــة بحبس ــت املحكم ــة، وقض العالني
ــباط  2016. 33 ــر/ ش ــن فرباي ــاين م ــة يف الث ــة الثاني ــربى الجنائي ــة الك املحكم

 http://www.alayam.com/alayam/Courts/556884/News.html ،33  . صحيفة االيام البحرينية

النائب خالد عبد العال
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وهــو ناشــط ســيايس وعضــو يف شــورى جمعيــة الوفــاق، اعتقــل يف مدينــة املنامــة 

يف الرابــع مــن ينايــر/ كانــون الثــاين 2015 مــن قبــل قــوات األمــن التــي كانــت 

ــع التواصــل  ــا نشــطاء عــى مواق ــا إليه ــع تظاهــرات دع ــة ملن منتــرشة يف املنطق

االجتامعــي عــى خلفيــة اعتقــال أمــني عــام جمعيــة الوفــاق الشــيخ عــي ســلامن.

وقــد أفــاد العكــري أنــه ويف أثنــاء مــروره يف أحــد شــوارع املنامــة بالقــرب مــن 

قــوات األمــن التــي كانــت تســتجوب املــارة ملنــع احتشــاد النــاس والتظاهــر، تــم 

ــل يف  ــم رش رذاذ الفلف ــة، وت ــة مؤمل ــف بطريق ــن الخل ــده م ــم تقيي ــه وت توقيف

ــن تعرضــه للســب  ــركل باألرجــل فضــالً ع ــدي وال ــرب باألي ــه، وتعــرض لل عين

ــه وفمــه  ــم رش رذاذ الفلفــل يف عين ــة ت ــة األمني ــه للمركب والشــتم، وبعــد ادخال

ملــره اخــرى، وبعــد يومــني مــن اعتقالــه تــم إحالتــه للنيابــة العامــة التــي أمــرت 

ــغب  ــامل الش ــر وأع ــة التجمه ــق بتهم ــة التحقي ــى ذم ــام ع ــبعة أي ــه س بحبس

بغــرض إتــالف املمتلــكات العامــة والخاصــة بالرغــم مــن عــدم وجــود مظاهــرة أو 

تجمــع يف الوقــت الــذي تــم فيــه إعتقالــه.

ــي  ــاين 2015، والت ــون الث ــر/ كان ــخ 21 يناي ــة بتاري ــه للمحكم ــا إحالت ــم بعده ت

قضــت بحبســه ســتة أشــهر بــذات التهــم التــي وجهتهــا لــه النيابــة العامــة وذلــك 

يف الجلســة الثانيــة مــن محاكمتــه دون الســامح ملحاميــه بتقديــم املرافعــة. ويف 

14 يونيو/حزيــران 2015 قــررت محكمــة اســتئنافية إخــالء ســبيله بضــامن محــل 

ــه  ــذي يقضي ــه مل يتبقــى مــن الحكــم ال ــه مــع اســتمرار املحاكمــة، مــع أن إقامت

والتــي أصدرتــه محكمــة الدرجــة األوىل إال أيــام معــدودة.

محمد مهدي العكري
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وهــو مصــور محــرتف حاصــل عــى 127 جائــزة عامليــة يف مجــال التصويــر مــن 

جهــات متعــددة منهــا: جوائــز دوليــة مــن قبــل االتحــاد الــدويل لفــن التصويــر 

FIAP والجمعيــة األمريكيــة للتصويــر PSA واتحــاد املصوريــن العاملــي UPI، إىل 

جانــب كونــه عضــو يف هــذه الجهــات وغرهــا مــن الجهــات والجمعيــات الخاصــة 

بالصحفيــني واإلعالميــني.
ــام  ــذ ع ــن من ــهدتها البحري ــي ش ــات الت ــة االحتجاج ــاطه يف تغطي ــبب نش بس

2011 وتصويرهــا؛ قامــت قــوات األمــن باعتقالــه فجــر اإلثنــني 10 فربايــر/ شــباط 

2014، مــع أخــوه ســيد محمــد املوســوي 22 عامــاً، بعــد مداهمــة منزلهــام الكائن 

ــوا  ــن أخضع ــوات األم ــة ق ــة بصحب ــارص مدني ــت عن ــث قام ــدراز، حي ــة ال بقري

املنــزل إىل تفتيــش دقيــق، تــم عــى إثــره مصــادرة األجهــزة التابعــة إىل املصــور 

أحمــد املوســوي، ثــم اقتــادوه وأخــوه إىل جهــة غــر معلومــة تبــنّي الحقــاً أنهــا 

ــاعات.  ــال بس ــد االعتق ــام إىل األرسة بع ــال منه ــق اتص ــة وف ــات الجنائي التحقيق

ــا وأن  ــفيّاً، خصوص ــوي تعس ــن املوس ــال األخوي ــن اعتق ــل م ــذي يجع ــر ال األم

املصــور ســيد أحمــد املوســوي مل يصــدر بحقــه أمــر قبــض، وإمنــا أُخــذ ملصادفــة 

ــد  ــيد محم ــر س ــرض األخ األصغ ــام تع ــه، في ــاء مداهمت ــزل أثن ــده يف املن تواج

ــه. ــاء اعتقال املوســوي للــرب أثن

ــب  ــوي للتعذي ــرض املوس ــة بتع ــادت العائل ــه أف ــن اعتقال ــام م ــة أي ــد خمس بع

وســوء املعاملــة طــوال فــرتة التحقيــق، حيــث اشــتىك مــن صعقــه بالكهربــاء يف 

ــه،  ــع مالبس ــن جمي ــده م ــدة وتجري ــرات عدي ــه مل ــمه، وتعليق ــن جس ــاء م أنح

وإجبــاره عــى الوقــوف لســاعات طويلــة عــى مــدى أربعــة أيــام وهــو معصــوب 

العينــني مــع رضبــه عــى األماكــن الحساســة مــن جســمه.

ــم العــرشة أشــهر، واتهــم بعــد  ــى أت ــدة حت ــد حبــس املوســوي مــرات عدي ــم متدي ت

إحالتــه إىل املحكمــة بدعــم املتظاهريــن عــرب تزويدهــم ببطاقــات الهاتــف كونــه يعمل 

يف أحــد رشكــة االتصــاالت، وتغطيــة املظاهــرات واالحتجاجــات املناهضــة للحكومــة.

سيد أحمد الموسوي
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ــون  ــل قان ــا يف ظ ــة حكمه ــدرت املحكم ــاين 2015 أص ــن الث ــرب/ ترشي يف 22 نوفم

ــدة 10  ــه مل ــاب( بحبس ــون اإلره ــة )قان ــامل اإلرهابي ــن األع ــع م ــة املجتم حامي

ــن. ــع آخري ــيته م ــقاط جنس ــنوات وإس س

هــذا فضــال عــن العديــد مــن الحــاالت املشــابهة والتــي ميكــن اإلشــارة لهــا عــى 

ســبيل املثــال ال الحــر يف االيت:

ــر 	  نبيــل رجــب وهــو رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان واملدي

ــب  ــغل منص ــه يش ــام أن ــان، ك ــوق اإلنس ــج لحق ــز الخلي ــس ملرك املؤس

نائــب األمــن العــام للفيدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ســجن نبيــل 

ــق  ــن بتهــم تتعل ــة مرت ــه أحــكام قضائي ــدة، وصــدرت بحق ملــرات عدي

ــإن  ــر ف ــذا التقري ــدار ه ــى إص ــر، وحت ــرأي والتعب ــة ال ــته لحري مبامرس

ــه يف 13  ــن منزل ــه م ــد اعتقال ــة بع ــد املحاكم ــل قي ــب معتق ــل رج نبي

ــول  ــائعات ح ــة وش ــار كاذب ــرش أخب ــة ن ــران 2016، بتهم ــو/ حزي يوني

ــى  ــك ع ــن، وذل ــمعة البحري ــويه س ــة لتش ــي يف محاول ــع الداخ الوض

خلفيــة ترصيحــات قّدمهــا رجــب خــالل مقابــالت تلفزيونيــة منــذ أوائــل 

ــران 2016. ــو/ حزي ــه يف يوني ــى اعتقال ــام 2015  وحت الع

الشــيخ حســن عيــى وهــو نائــب ســابق يف الرملــان البحرينــي 	 

ومــن بــن مــن قــدم اســتقالته مــن مجلــس النــواب عــى خلفيــة 

االنتهــاكات التــي مارســتها الحكومــة البحرينيــة يف العــام 2011، اعتقــل 

يف 18 أغســطس/آب 2015 عــى خلفيــة نشــاطه الســيايس والدينــي 

ــرة،  ــأرس الفق ــة ل ــم املســاعدات املالي ــا تقدي ــي منه واالجتامعــي، والت

حاالت أخرى
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وجهــت لــه النيابــة العامــة تهــم »تتعلــق بتمويــل اإلرهــاب مــن خــالل 

توزيــع مبالــغ نقديــة عــى إرهابيــن مطلوبــن جنائيــاً، إضافــة آلخريــن 

ــد  ــالً قي ــن معتق ــيخ حس ــزال الش ــا ي ــة« وم ــامل إرهابي ــاركو يف أع ش

ــه. ــم املوجــه ل ــه الته ــن نفي ــم م ــة، بالرغ املحاكم

حميــد الخاتــم، اعتقــل يف 25 يوليــو/ متــوز 2016 مــن منزلــه يف منطقة 	 

ســامهيج، اتهمتــه الســلطات بنــرش تغريــدات عــى موقــع تويــرت تهــن 

ــن يف  ــد مــن املغردي ــه يحاكــم العدي ــذي مبوجب ــام ال ــك، وهــو االته املل

البحريــن، وقضــت املحكمــة يف 31 أغســطس/ آب 2016 بحبســه عامــن 

مــع النفــاذ، بتهمــة إهانــة امللــك والتحريــض عــى كراهيــة النظــام.

ــي قضــت املحكمــة يف 31 أغســطس/آب 2016 	  ــة اســامعيل والت طيب

ــدات  ــار بســبب تغري ــف دين ــة مقدارهــا أل ــام وغرام ــدة ع بحبســها مل

ــة  ــة بإهان ــا املحكم ــرت، إذ اتهمته ــع التواصــل االجتامعــي توي عــى موق
ــة النظــام. 34 ــك والتحريــض عــى كراهي املل

34  . مزير من الحاالت املتعلقة باملالحقات القضائية لإلعالميني والسياسيني عىل خلفية نرش تغريدات عىل تويرت؛ راجع 

 http://www.bahrainpa.org/?cat=5 ،تقرير رابطة الصحافة البحرينية

يتبــني مــن عــرض الحــاالت الســابقة فضــالً عــن الكثــر مــن الحــاالت املشــابهة التــي تعــج 

بهــا املحاكــم البحرينيــة؛ فشــل البحريــن يف الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة املتعلقــة مبامرســة 

الحقــوق والحريــات السياســية منهــا واملدنيــة، فضــالً عــن فشــلها يف تحقيــق مبــدأ اســتقالل 

ــني إّن  ــا يتب ــار إليه ــاالت املش ــالل كل الح ــن خ ــة، فم ــامت العادل ــر املحاك ــاء وتوف القض

ــة الشــؤون  ــة ملامرس ــح نتيج ــن الواض ــا وم ــفية ألنه ــة تعس ــات القضائي ــاز واملضايق االحتج

ــة.  ــدويل والترشيعــات البحريني ــون ال ــا يف القان السياســية وحقــوق اإلنســان، املعــرتف به

ــي والدســتور، واإلعــالن العاملــي لحقــوق  ــون البحرين ــة يف القان وبالنظــر إىل املــواد القانوني

اإلنســان، والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، ومبــادئ الرشعــة الدوليــة؛ 

ســوف يتبــني أن الهــدف الحقيقــي لهــذه املالحقــات القضائيــة وإدانــة العديــد مــن الناشــطني 

مــن خاللهــا هــو عقــاب غــر عــادل عــى نشــاطات سياســية وحقوقيــة وإعالميــة معارضــة 

لسياســة الحكومــة.
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وبالرغــم مــن تلقــي البحريــن العديــد مــن التوصيات ســواء مــن: اللجنــة البحرينية املســتقلة 

ــوق  ــامي لحق ــوض الس ــان، أو املف ــوق اإلنس ــس حق ــيوين(، أو مجل ــق )بس ــي الحقائ لتق

اإلنســان أو املنظــامت األخــرى، بخصــوص القوانــني التــي تقيــد حرية الــرأي والتعبــر ورضورة 

أن تكــون هــذه الترشيعــات والقوانــني منســجمة مــع املواثيــق والعهــود الدوليــة يف مجــال 

ــني بطريقــة غــر  ــة يف توظيــف القوان حقــوق اإلنســان؛ يالحــظ اســتمرار املحاكــم البحريني

متكافئــة لتقييــد الحقــوق والحريــات، وجعلهــا أداة ملعاقبــة األنشــطة املعارضــة للحكومــة 

وسياســتها.

ــني يف  ــق بجعــل القوان ــة لتقــي الحقائ ــة البحريني ــر اللجن ــال أوىص تقري فعــى ســبيل املث

البحريــن منســجمة مــع مــا تقــرره املواثيــق والعهــود الدوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، 

ــرأي والتعبــر.  ــة ال وعــى األخــص حري

ــات  ــون العقوب ــى قان ــل ع ــذي أدخ ــل ال ــأن التعدي ــت ب ــا قال ــة بدوره ــة البحريني الحكوم

البحرينــي باســتحداث املــادة 69 مكــرراً 35، ســيكون التنفيــذ األمــني لهــذه التوصيــات، وأن 

ــرأي  ــة ال ــني الجرميــة وحري ــي ســتفصل ب ــة الت ــة النوعي ــادة ســيعترب النقل ــة هــذه امل إضاف

ــم الكلمــة. ــم تجري ــر عــى نحــو قاطــع، بحيــث ال يت والتعب

ــر  ــواردة يف هــذا التقري ــة للحــاالت ال ــات املوجه ــد اســتعراض االتهام ــل عن لكــن ويف املقاب

أو غرهــا مــن حــاالت تعامــل معهــا القضــاء البحرينــي، ومنهــا التهــم املوجهــة لــكل مــن: 

الشــيخ عــى ســلامن، وإبراهيــم رشيــف، وجميــل كاظــم، ومجيــد ميــالد، وفاضــل عبــاس ... 

وغرهــم، والتريحــات والعبــارات التــي كانــت موضوعــاً إىل التهــم املوجهــة لهــم وطريقــة 

توظيفهــا؛ يتبــني خــالف مــا تدعيــه الحكومــة مــن الفصــل مــا بــني الجرميــة وحريــة الــرأي 

والتعبــر.

إّن الحكــم الــذي قررتــه املــادة )69( مكــرراً - حــني يتــم تطبيقــه - إمّنا يشــكل محدداً أساســياً 

ــرأي والتعبــر، وال  ــة ال ــة التــي تتصــل بحري يف فهــم حــدود النصــوص التنظيميــة أو العقابي

يجــوز للســلطة القضائيــة إعطــاء فهــم ال ينســجم مــع هــذا املحــدد لهــذه النصــوص عنــد 

تطبيقهــا.

35  . املادة 69 مكرر من قانون رقم )51( لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم )15( لسنة 
1976، »تُفرس القيود الواردة عىل الحق يف التعبري يف هذا القانون أو يف أّي قانون آخر يف اإلطار الرضوري الالزم ملجتمع دميقراطي وفقاً 

ملبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً معفياً من العقاب مامرسة الحق يف حرية التعبري يف هذا اإلطار«.
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ومفهــوم املجتمــع الدميقراطــي الــذي أشــارت لــه املــادة )69( مكــرراً، مفهــوم قابــل للتحديــد 

بإطــار مييــزه عــام هــو دونــه، شــأنه شــأن أي مفهــوم يعــرب عــن حالــة تكــون محــددة لهــا 

ــام  ــون أم ــه نك ــذي بتحقق ــد األدىن ال ــار الح ــذا اإلط ــون ه ــوس، فيك ــي ملم ــر خارج مظه

ــام مجتمــع غر دميقراطــي. ــه نكــون أم مجتمــع دميقراطــي وبالخــروج عن

ــالل  ــن خ ــا م ــية ونرشه ــي اآلراء السياس ــيايس وتبن ــل الس ــة العم ــار أن مامرس ــى اعتب وع

ــات بواســطة الخطــب السياســية  ــن هــذه اآلراء واملتبني ــر ع ــرأي والتعب ــة ال مامرســة حري

ــات... وغرهــا؛ مــن أهــم مقومــات املجتمــع الدميقراطــي  والتريحــات واملؤمتــرات والبيان

ــك. فــال يجــوز تفســرها عــى نحــو يتعــارض مــع ذل

إن مــا تقــوم بــه املحاكــم البحرينيــة مــن توظيــف غــر متكافــئ للقانــون، وتكييــف ال ينســجم 

مــع التهــم املوجهــة للمتهمــني، يجعــل منهــا محاكم غــر عادلــة، وال تحــرتم الحقــوق والحريات 

ــى  ــت ع ــد صادق ــن ق ــع أن البحري ــة، وم ــات البحريني ــدويل والترشيع ــون ال ــواردة يف القان ال

ــك  ــت مبوجــب ذل ــام 2006، وبات ــة والسياســية يف ع ــدويل الخــاص بالحقــوق املدني ــد ال العه

ملزمــة بحســب املــادة )2( منــه باحــرتام الحقــوق املعــرتف بهــا فيــه36؛ إال أنــه يالحــظ مــن 

ــا  ــدم توفره ــون وع ــة للقان ــم البحريني ــاك املحاك ــاالت انته ــن ح ــه م ــم عرض ــا ت ــالل م خ

الضامنــات التــي تكفــل للمواطنــني املامرســات والحقــوق التــي تكفــل حريــة الــرأي والتعبــر.

36 . املادة الثانية من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية “الفقرة 1. تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحرتام الحقوق 
املعرتف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها، دون أي متييز بسبب العرق، أو 
اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غري سيايس، أو األصل القومي أو االجتامعي، أو الرثوة، أو النسب، أو غري 

ذلك من األسباب.
الفقرة 2.  تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد، إذا كانت تدابريها الترشيعية أو غري الترشيعية القامئة ال تكفل فعال إعامل الحقوق 
املعرتف بها يف هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام هذا العهد، ما يكون رضوريا لهذا اإلعامل من تدابري ترشيعية 

أو غري ترشيعية. 
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رابعًا: محاكمات للمجتمع المدني )حل الوفاق مثااًل(

بالطريقــة ذاتهــا التــي يقــوم القضــاء يف البحريــن بتوظيــف القوانــني والترشيعــات ملعاقبــة 

الناشــطني واملعارضــني للحكومــة، يقــوم مبعاقبــة مؤسســات املجتمــع املــدين عــرب توظيــف 

القوانــني والترشيعــات ذاتهــا، بالرغــم مــن عــدم عــدم انســجامها مــع القوانــني الدوليــة.

فعــى ســبيل املثــال يضــع قانــون الجمعيــات السياســية37 قيــوداً مفرطــة عى عمل مؤسســات 

املجتمــع املــدين ويتدخــل يف أعــامل الجمعيــات األهليــة والسياســية بصــورة تنتهــك الحــق 

ــاص  ــدويل الخ ــد ال ــه العه ــذي يضمن ــة، وال ــر حكومي ــامت غ ــات ومنظ ــيس جمعي يف تأس

بالحقــوق املدنيــة والسياســية والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة؛ 

ــك عمــل مؤسســات  ــي تنته ــة يف سياســتها الت ــع الحكوم ــك يقــف القضــاء م ــب ذل إىل جن

املجتمــع املــدين، وميــارس دور املنفــذ لسياســة الحكومــة ورغباتهــا.

كــام أن قانــون الجمعيــات السياســية ينتهــك العمــل الســيايس يف البحريــن، عــوض أن ينظــم 

عمــل الجمعيــات السياســية ومنظــامت املجتمــع املــدين ليكفــل الحــق يف مزاولــة النشــاطات 

السياســية، إذ يضــع الكثــر مــن القيــود التــي نــص عليهــا القانــون الــدويل واملحــي، ويعطــي 

القانــون الســلطات الحكوميــة يف البحريــن حظــر العمــل الســيايس إال ضمــن هــذا القانــون 

37  . قانون رقم  26  لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
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ــة  ــة املخالف ــات املعارض ــى أن الجمعي ــداره ع ــد إص ــون عن ــذا القان ــص ه ــدد، إذ ن املتش

لدســتور 2002  لــن يتــم تســجيلها أو ســيتم حلهــا، مــع أن دســتور 2002 املعــدل قــد أثــار 

ــالد مــن دون إجــراء  ــك الب ــل مل ــراره مــن قب ــه وإق ــم تعديل ــه دســتوراً ت ــراً لكون جــدالً كب

ترشيعــي يضمــن موافقــة الشــعب عليــه. 

ــع  ــة لقم ــة البحريني ــل الحكوم ــن قب ــية م ــات السياس ــون الجمعي ــتغالل قان ــم اس ــد ت ولق

املجتمــع املــدين وتقييــد حريــة تكويــن الجمعيــات مــن خــالل: الرفــض التعســفي لطلبــات 

ــة، والحــل واإلســتيالء دون  ــر الحكومي ــل املنظــامت غ ــارش يف عم التســجيل، والتدخــل املب

مــربرات قانونيــة لتلــك املنظــامت النتقــاد قادتهــا مســؤويل الحكومــة أو سياســاتها، والتقييــد 

الشــديد عــى الجمعيــات يف جمــع التربعــات وتلقــي األمــوال مــن الخــارج... وغــر ذلــك مــن 

إجــراءات وتدابــر تقيــد الجمعيــات عــى إختالفهــا، وأمــام كل الحــاالت التــي تــم اســتهدافها 

مــن قبــل الحكومــة جــاء موقــف القضــاء البحرينــي موقفــاً ســلبياً أو مســانداً لقــرار الحكومة 
يف اســتهداف هــذه املؤسســات والجمعيــات واملنظــامت غــر الحكوميــة. 38

وعــى ســبيل املثــال ميكــن اإلشــارة إىل حــل جمعيــة الوفــاق الوطنــي الــذي جــاء بنــاء عــي 

حكــم قضــايئ أفتقــر ألبســط املعايــر الخاصــة باملحاكــم العادلــة، وتــم فيــه توظيــف القضــاء 

بصــورة ســلبية ملعاقبــة العمــل الســيايس يف البحريــن، فمنــذ العــام 2011 قامــت الحكومــة 

البحرينيــة بالعديــد مــن اإلجــراءات اإلداريــة واملالحقــات القضائيــة بحــق جمعيــة الوفــاق 

ــا، إذ  ــاق املشــاركة فيه ــة الوف ــي رفضــت جمعي ــات 2014 الت ــد انتخاب ــا خاصــة بع وقيادته

طالبــت بإصالحــات سياســية وحقوقيــة جــادة للمشــاركة يف هــذه اإلنتخابــات، األمــر الــذي مل 

تســتجب لــه الســلطة يف البحريــن.

ففــي 20 يوليــو /متــوز 2014 رفعــت وزارة العــدل دعــوى قضائيــة لوقــف نشــاط جمعيــة 

الوفــاق ملــدة ثالثــة أشــهر حتــى تقــوم بتصحيــح وضعهــا غــر القانــوين بحجــة بطــالن أربعــة 

مؤمتــرات عامــة، وذلــك نتيجــة عــدم تحقــق النصــاب القانــوين لهــا وعــدم االلتــزام بعالنيــة 

ــم  ــايس يت ــام األس ــون والنظ ــق القان ــه ووف ــن أن ــم م ــا، بالرغ ــراءات انعقاده ــفافية إج وش

إحتســاب النصــاب القانــوين لألعضــاء حســب األعضــاء كامــي العضويــة املســددين لالشــرتاك، 

وهــو مــا تجاهلتــه وزارة العــدل.

ويف 28 أكتوبر/ترشيــن األول 2014 قضــت املحكمــة الكــربى اإلداريــة بوقــف نشــاط جمعيــة 

38  . راجع تقرير حل الوفاق: العمل السيايس ممنوع خارج دائرة السلطة، منتدى البحرين لحقوق اإلنسان، سبتمرب/أيلول 2016.
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الوفــاق ملــدة ثالثــة أشــهر، وهــو الحكــم الــذي أيدتــه محكمــة االســتئناف العليــا املدنيــة. 

ويف 14 مــن يونيو/حزيــران 2016، تلقــت الجمعيــة عنــد الســاعة العــارشة صباحــا إشــعار من 

املحكمــة الكــربى املدنيــة اإلداريــة األوىل بوجــود دعــوى مســتعجلة ضدهــا تقــدم بهــا وزيــر 

العــدل، طالبــة فيــه الحضــور بشــكل مســتعجل للجلســة عنــد الســاعة الحاديــة عــرش صباحــاً 

أي بعــد ســاعة مــن تلقــي اإلشــعار.

وقــد حــر املحامــي عــن الجمعيــة عبداللــه الشــمالوي عــى وجــه الرسعــة عنــد الســاعة 

الحاديــة عــرش، ومل يســمح لــه بــأن يعــرف أســاس الدعــوى ومنــع مــن حضــور املداولــة أو 

إبــداء دفــاع عــن الجمعيــة، ورفضــت املحكمــة إمهــال محامــي الدفــاع أجــال ولــو ليــوم واحد 

ــم دفاعــه بخصــوص الشــأن املســتعجل يف الدعــوى وهــو وقــف نشــاط  ــه تقدي ليتســنى ل

الجمعيــة، إذ قضــت املحكمــة يف الجلســة ذاتهــا وبعــد أقــل مــن ســاعة مــن بــدء الجلســة 

بوقــف عمــل جمعيــة الوفــاق وإغــالق مقراتهــا، حيــث تــى القــايض الحكــم مطبوعــاً مــام 

يــدل عــى أن الحكــم ُمعــّد ســلفاً قبــل إنعقــاد الجلســة.

وحتــى تأكيــد النظــر يف الدعــوة مــرت املحاكمــة بالعديــد مــن األحــداث واإلجــراءات التــي 

تؤكــد غيــاب املعايــر والضامنــات للمحاكمــة العادلــة يف كل جلســات املحاكمــة، إذ أصــدرت 

ــة  ــل جمعي ــا بح ــوز 2016 حكمه ــخ 17 يوليو/مت ــة بتاري ــة اإلداري ــربى املدني ــة الك املحكم

ــة وتحميلهــا كافــة نفقــات ومصاريــف  ــة الدول ــة أموالهــا إىل خزين الوفــاق الوطنــي وتصفي

الدعــوى، جــاء الحكــم دون متكــني هيئــة الدفــاع مــن تقديــم مــا ينفــي التهــم واملرافقــة.

وعنــد قــراءة دواعــي الحكــم، ومراجعــة األدلــة التــي قبلــت بهــا املحكمــة بوصفهــا دليــل 

ــراءات  ــن إج ــالً ع ــم، فض ــدار الحك ــاس إلص ــا كأس ــي وظفته ــة الت ــواد القانوني ــة، وامل إدان

ــة  ــى خلفي ــاء ع ــا ج ــه إمن ــك كل ــة، وأن ذل ــر عادل ــة غ ــذه املحاكم ــد أن ه ــة؛ نج املحاكم

ــة. ــارض لسياســة الحكوم ــي الســيايس املع ــاق الوطن ــة الوف سياســية بســبب نشــاط جمعي
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ــرتام  ــاع واح ــرص الدف ــؤ ف ــل تكاف ــة يكف ــلطة القضائي ــتقالل الس ــدأ اس ــن أن مب ــم م بالرغ

حقــوق األطــراف يف املحاكــامت مبــا يف ذلــك متكــني املحامــني مــن أداء عملهــم؛ إال أن القضــاء 

يف البحريــن وخاصــة يف املحــاكات املرتبطــة بالخلفيــات السياســية واألمنيــة يــيء معاملــة 

املحامــني دون مــربرات قانونيــة، هــذه اإلســاءات أدت إىل رفــع العديــد مــن الشــكاوى مــن 

قبــل املحامــني إىل املجلــس األعــى للقضــاء إال أن املجلــس مل يحــرك ســاكناً.

ــرد  ــاالت الط ــدد ح ــد ع ــني وتصاع ــاءة للمحام ــا اإلس ــت فيه ــي مت ــاالت الت ــد الح ــع تزاي م

وإســاءة معاملــة املحامــني داخــل بيــت القضــاء، رفــع 90 محاميــاً يف 20 فربايــر 2014، شــكوى 

إىل املجلــس األعــى للقضــاء، رشحــوا فيهــا مــا يتعرضــون لــه مــن مضايقــات واســتخدام القــوة 

ــض القضــاة وبعــض  ــل بع ــن قب ــم م ــات املحاك ــة داخــل قاع ــر الئق ــة غ ضدهــم، ومعامل

منتســبي وزارة الداخليــة، وحالــة يــأس لعــدم توافــر أدىن ضامنــات الدفــاع.

ــا  ــا بأنه ــة«، وصفوه ــر الئق ــة غ ــن معامل ــري م ــا يج ــكواهم »م ــون يف ش ــتنكر املحام اس

ــال ملــا  ــل أن تــيء إىل املحامــني«، وأشــاروا عــى ســبيل املث ــة قب »تــيء للســلطة القضائي

تعــرض لــه زميلهــم املحامــي جاســم رسحــان يف بتاريــخ 17 فربايــر 2014، عندمــا وكــزه أحــد 

رجــال األمــن مــن الخلــف أثنــاء إحــدى مرافعاتــه طالبــاً منــه الســكوت، حــدث ذلــك أمــام 

ــي مل تتدخــل لوقــف  ــة املحكمــة الت ــن يف قاعــة املحكمــة مبــا فيهــم هيئ ــع املتواجدي جمي

ذلــك التعــدي، »وهــو مــا يعــد مساســاً بهيبــة الســلطة القضائيــة وتطــاوالً عــى املحامــني« 

حســب الشــكوى. كــام أعــرب املحامــون عــن اســتيائهم مــن طــرد زميلهــم عبــد اللــه زيــن 

الديــن يف الجلســة نفســها دون وجــود أي ســبب، كان حــارضاً كمتــدرب مــع مكتــب املحامــي 

محمــد التاجــر. وأنــه »لــدى استفســار الزميــل عــن ســبب طــرده مــن الجلســة رصخ القــايض 

ــل  ــن قب ــحبه م ــم س ــل ت ــة وبالفع ــة املحكم ــن قاع ــه م ــة إخراج ــن الرشط ــاً م ــه طالب علي

الرشطــة وإخراجــه بالقــوة«

ــام  ــا أم ــدى القضاي ــر إح ــاء نظ ــر 2014 أثن ــخ 18 فرباي ــدث يف تاري ــا ح ــون م وأورد املحام

املحكمــة الكــربى الجنائيــة الرابعــة، »رفــض رئيــس املحكمــة ـ كــام هــو دأب هــذه املحكمــةـ 

تثبيــت طلبــات الزميــل املحامــي محســن العلــوي يف املحــر عــى قــول إن لرئيــس املحكمــة 

ــك وأرص عــى  ــل عــى ذل ــات املحامــني، وعندمــا اعــرتض الزمي الحــق يف رفــض تثبيــت طلب

تثبيــت طلباتــه باعتبــار ذلــك حقــا لــه مبوجــب القانــون، أشــاح رئيــس املحكمــة بوجهــه عنــه 

وانتقــل ملحــام آخــر متجاهــال حــق الزميــل يف تســجيل طلباتــه مبــا ميثلــه ذلــك مــن مخالفــة 

للقانــون وعــى األخــص املــادة 226 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة و مــا ينطــوي عليــه مــن 
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إســاءة للمحامــي وتعريــض بحــق موكلــه يف الدفــاع«. 

وأبــدى املحامــون أســفهم ملــا يتعرضــون لــه مــن ترفــات يف تلــك املحكمــة، مؤكديــن أنهــا 

ــة  ــك الحادث ــات، وأن تل ــذه الترف ــل ه ــا مث ــدث فيه ــي تح ــرة األوىل الت ــي امل ــت ه ليس

انتهــت بإصــدار رئيــس املحكمــة أمــراً بإخــراج املحامــي العلــوي مــن القاعــة، وقــام أحدهــم 

مبســكه مــن ذراعــه إلخراجــه بالقــوة وهــو مــا رفضــه العلــوي وإضطــره إىل تســجيل طلــب 

انســحابه مــن القضيــة.

ــة  ــن مبعامل ــام رجــال األم ــن حــاالت قي ــت الشــكوى: »هــذا فضــالً عــام شــهدناه م وأضاف

ــة  ــانية وماس ــر إنس ــية وغ ــة قاس ــاة بطريق ــر القض ــام ناظ ــامت وأم ــاء املحاك ــني أثن املتهم

ــام  ــم أم ــني ومكانته ــأن املحام ــن ش ــل م ــاله يقل ــره أع ــبق ذك ــا س ــك وم ــة، وكل ذل بالكرام

موكليهــم كــام يحــط مــن كرامــة املحامــني واملهنــة بــل أنــه يقلــل مــن هيبــة القضــاء ومكانته 

ــة«. ــاع العدال ــاس واملحامــني وشــعورهم بضي يف نفــوس الن

وقــال املحامــون »إنــه حتــى دخــول املحامــني لقاعــات املحاكــم تحولــت إىل فرصــة لتعريضهم 

ملزيــد مــن املضايقــات مــن قبــل رجــال الرشطــة عــرب وضــع حواجــز معدنيــة متنــع التنقــل 

مــن محكمــة إىل أخــرى أو عــن طريــق قفــل أبــواب املحاكــم مــن الداخــل مبجــرد حضــور 

القــايض، مــام يضطــر املحامــون إىل الــرتدد مــراراً عــى ذات املحكمــة عــى مــدى أكــر مــن 

ســاعة يف انتظــار عقــد الجلســة بســبب منعهــم مــن الدخــول إىل قاعــة املحكمــة«.

ــول  ــع دخ ــوة ملن ــتخدام الق ــن باس ــال األم ــل رج ــو تدخ ــك، ه ــن ذل ــوأ م ــوا »واألس وأضاف

املحامــني وتدخلهــم إلخراجهــم مــن املحاكــم«. كــام أوضحــوا »مــن املهــم يف هــذا الصــدد 

ــو  ــاة ه ــني والقض ــني املحام ــم ب ــوء التفاه ــاالت س ــرار ح ــببات تك ــن مس ــارة إىل أن م اإلش

وصــول املحامــني إىل حالــة اليــأس أحيانــا لعــدم مقدرتهــم عــى توفــر أدىن ضامنــات الدفــاع 

ــني يف  ــع املعتقل ــق م ــور التحقي ــن حض ــم م ــة متكينه ــة والنياب ــض الرشط ــع رف ــاً م خصوص

القضايــا ذات الخلفيــة السياســية عــى وجــه الخصــوص ورفــض قضــاة املحاكــم تقديــم أي 

ــث  ــى الحدي ــب أو حت ــار التعذي ــني أو الكشــف عــى آث ــاع جــدي أو االســتامع للمعتقل دف

عنــه أو التحقيــق فيــه كــام أنهــم ال يــرون يف العديــد مــن القضــاة الرغبــة يف االســتامع إىل 

طلباتهــم مــام جعــل عملهــم يف الدفــاع عــن املتهمــني يف تلــك القضايــا عمــل غــر ذي معنــى 

أو جــدوى، فقــد حــدث أن حجــزت دعــاوى للحكــم دون تقديــم شــهود نفــي ودون حتــى 

ــة بالرغــم مــن متســك الدفــاع بتقدميهــام«. مرافعــة مكتوب
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ــات  ــاب الضامن ــح غي ــكل واض ــد وبش ــون تؤك ــا املحام ــّدم به ــي تق ــكوى الت ــذه الش إن ه

للمحاكمــة العادلــة وغيــاب تكافــؤ فــرص الدفــاع يف القضايــا ذات الطابــع األمنــي والســيايس، 

خصوصــاً وأنهــا تضّمنــت تفاصيــل تكشــف االنحيــاز الــذي ميارســه القضــاء البحرينــي ضــد 

املتهمــني يف مثــل هــذه القضايــا، وضــد محاميهــم باملثــل، وهــي تفاصيــل ال تشــهدها املحاكم 

يف القضايــا الجنائيــة واملدنيــة األخــرى.

ــي  ــاق الوطن ــة الوف ــام جمع ــني ع ــة الشــيخ عــي ســلامن أم ــق مبحاكم ــام يتعل ــك وفي كذل

الــذي يقــي حكــام بالســجن لتســع ســنوات؛ فقــد رفعــت هيئــة الدفــاع رســالة ايل املجلــس 

األعــى للقضــاء قالــت فيهــا أنــه »«نظــراً ملــا تضمنتــه الجلســات الســابقة حتــى جلســة حجــز 

القضيــة للحكــم مــن قــرارات، جعلتهــم عاجزيــن -كهيئــة دفــاع- مــن خدمــة القضيــة عــى 

ــل وشــكلت صدمــة يف أن ترفــض  ــّد، ب ــي املمت نحــو مهنــي، مل يشــهدوها يف تاريخهــم املهن

املحكمــة حتــى ســامع دفــاع هيئــة الدفــاع، أو تأخــذ مرافعاتهــا املكتوبــة«.

كــام أكــدت أن اإلجــراءات التــي متــت خــالل محاكمــة الشــيخ عــي ســلامن مجــرد إجــراءات 

شــكلية، مبــا يف ذلــك االســتامع لشــهادة شــاهد اإلثبــات، مبنــع الغالبيــة العظمــى مــن أســئلة 

الدفــاع، مبــا مينــع الحقيقــة مــن الظهــور، ويصــادر الحــق يف الدفــاع، ويفقــد املحاكمــة معاير 

املحاكمــة العادلــة ومبادئهــا، وعــى رأســها حاميــة الحــق يف الدفــاع، ومبــدأ الــرباءة، ومبــدأ 

الوجاهيــة يف الدليــل، وجميــع هــذه املبــادئ، فضــالً عــن املعايــر والحقــوق األخــرى التــي 

تضمــن املحاكمــة العادلــة.

وقــد أشــارت هيئــة الدفــاع يف خطابهــا إىل العديــد مــن املالحظــات التــي تضمنتهــا جلســات 

املحاكمــة والتــي تؤكــد افتقــار املحاكمــة للمعايــر العادلــة ومخالفتهــا لإلجــراءات القضائيــة 

ــب  ــذي كان بحس ــو 2015 وال ــة يف 20 ماي ــة املحكم ــرى يف جلس ــا ج ــًة م ــليمة، خاص الس

هيئــة الدفــاع صادمــاً، فقــررت املحكمــة ابتــداءا رفــض عــرض بينــة الدفــاع يف نفــي 

ــف  ــات، وتكش ــض االتهام ــي تدح ــب الت ــن الخط ــات تتضم ــة يف فيديوه ــات، ممثل االتهام

الكيدية، ورفضــت ســامع أي كلــامت مــن الشــيخ عــي ســلامن، ورفعــت الجلســة، بصــورة 

انفعاليــة، وقــررت رفــع الجلســة، وحجــز الدعــوى للحكــم لجلســة 16 يونيــو 2015م، دون أن 

ــم دفاعهــا، أو مذكراتهــا وامللفــات التــي أمامهــا. ــة الدفــاع بتقدي يســمح لهيئ

ــد،  ــات الوحي ــاهد اإلثب ــتجواب ش ــة اس ــابق ويف جلس ــت س ــة يف وق ــت املحكم ــام امتنع ك

عــن توجيــه غالبيــة أســئلة الدفــاع، ورفضــت تــالوة هيئــة الدفــاع العبــارات التــي أوردهــا 
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الشــاهد يف محــر التحريــات، ومواجهتــه بالعبــارات الصحيحــة، عــى نحــو يصــّد الحقيقــة 

مــن الظهــور، ويحــول دون كشــف الضعــف الــذي بنــي عليــه محــر التحريــات املطعــون 

عليــه بالتزويــر، كــام منعــت مواجهــة الشــاهد مبقاطــع الخطــب، وبحســب هيئــة الدفــاع، 

ــة  ــن املحاكم ــذي يضم ــل ال ــة الدلي ــدأ وجاهي ــق مب ــت يف تحقي ــد أخفق ــة ق ــإّن املحكم ف

ــة. العادل

ــر 2015 وضمــن محاكمــة الشــيخ عــي ســلامن،  كذلــك ويف جلســة االســتئناف يف 14 اكتوب

الحــظ املراقبــون انحيــاز املحكمــة ملمثــل النيابــة العامــة وإســاءة معاملــة املحامــني، إذ قــرر 

القــايض طــرد املحامــي محســن العلــوي بعــد محاولتــه الحديــث للقايض الــذي رفــض إعطائه 

هــذه الفرصــة، جــاء ذلــك بعــد أن رد العلــوي عــى ممثــل النيابــة العامــة الــذي قاطــع هيئــة 

الدفــاع أثنــاء تقديــم مرافعتهــا شــفهياً. إذ كانــت املحاميــة جليلــة الســيد تدفــع بعــدم جديــة 

ــام  ــات في ــط التحري ــايرت ضاب ــة س ــة العام ــة: »إّن النياب ــات، قائل ــط التحري ــات ضاب تحري

ســاقه مــن اتهامــات ضــد موكلنــا، وكأّن النيابــة العامــة كائــن منــزه عــن الخطــأ«، فقاطعهــا 

ممثــل النيابــة العامــة قائــالً »وهــي كذلــك« ورّد العلــوي »نعــم معصومــة« فطــرده القــايض 

ــل  ــمح ملمث ــت تس ــذي كان ــت ال ــة، يف الوق ــره للمحكم ــة نظ ــح وجه ــه توضي ــم محاولت رغ

النيابــة باملقاطعــة. 

هــذا إىل جنــب العديــد مــن الحــوادث التــي تؤكــد أن القضــاء يتعامــل مــع ممثــي الحكومــة 

ــا يجعــل مــن القضــاء يف  ــا مــع املحامــني، م ــف عــن تعامله ــة االدعــاء بطريقــة تختل وهيئ

البحريــن جهــة غــر مســتقلة، خاصــة مــع غيــاب مبــدأ تكافــؤ فــرص الدفــاع وعــدم حياديــة 

املحاكــم البحرينيــة وانحيازهــا التــام للحكومــة، األمــر الــذي يجعــل مــن القضــاء مبثابــة أداة 

بيــد الدولــة ويقــوض مــن اســتقالليته.
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ــاء يف  ــتقالل القض ــدأ اس ــاب مب ــا غي ــن خالله ــد م ــات تأك ــن معطي ــدم م ــا تق ــق كل م وف

ــية  ــة السياس ــة املعارض ــتخدمه ملعاقب ــة تس ــد الدول ــه أداة بي ــل من ــذي جع ــن، وال البحري

ــذي ســاهم يف وجــود  ــام 2011 وال ــذ الع ــن من ــذي تشــهده البحري ــي؛ ال والنشــاط الحقوق

األزمــة الحقوقيــة إىل جنــب األزمــة السياســية، مــام جعــل القضــاء عامــالً مســاعداً يف 

التضييــق عــى املواطنــني املطالبــني بالتغيــر الســيايس يف مامرســة حقوقهــم وعــدم التمتــع 

مبامرســة الحريــات التــي يكفلهــا القانــون، ذلــك كلــه تــم إىل جنــب اســتمرار شــتى أنــواع 

االنتهــاكات والتعذيــب داخــل الســجون ومراكــز االحتجــاز، مــع صمــت القضــاء إزاء ذلــك 

ــجون  ــى الس ــه ع ــة يف رقابت ــاء املتمثل ــا القض ــي ميلكه ــات الت ــن الصالحي ــم م ــه، بالرغ كل

والتحقيــق يف مزاعــم التعذيــب وســوء املعاملــة ... ومــا شــابه، والتــي فيــام لــو اســتخدمها 

ــاكات. ــف هــذه االنته ــه وق ــكان بإمكان ل

والتــي ومــن خــالل رصــد الحالــة الحقوقيــة يف البحريــن ميكــن اإلشــارة إىل أمنــاط متعــددة 

وقــف القضــاء منهــا موقفــاً ســلبياً مــا جعلــه عامــال يف اســتمرارها، منهــا عــىل ســبيل املثــال:

انتهاك  حرمة  املساكن. 	 

التعذيب واإلساءة الجنسية                                                                              .	 

 سوء  املعاملة  البدنية.	 

                                                                                                       اإلساءة  اللفظية.                                                                                  	 

اإلساءة  النفسية.	 

إساءة استخدام  السلطة.	 

االستخدام  املفرط  للقوة.	 

االستخدام  املفرط  للغازات املسيلة للدموع.	 

القبض التعسفي.	 

االختفاء القرسي.	 

الحصول عى األقوال واالعرتافات باإلكراه.	 

إتالف  املمتلكات  الخاصة.	 

العبث يف املنشآت الدينية.	 

تقييد الحريات ومصادرتها.	 



71 القضاء واإلفالت من العقاب

وغرهــا مــن انتهــاكات؛ فعــوض أن يقــف القضــاء منهــا موقــف املدافــع عــن تطبيــق القانــون 

ورعايــة الحقــوق والحريــات، يالحــظ أنــه يلعــب دور املحقــق لرغبــات الحكومــة والســلطات 

األمنيــة التابعــة لهــا مــا يجعلــه عامــالً مهــامً مــن عوامــل اســتمرار هــذه االنتهــاكات، ومخالفاً 

للمبــادئ الدســتورية التــي تحمــي املواطنــني مــن شــتى االنتهــاكات وتكفــل لهــم مامرســة 

الحريات.

إذ يكفــل القانــون الحاميــة مــن كافــة صــور التعذيــب املــادي واملعنــوي واإلغــراء واملعاملــة 

ــم  ــذاء املته ــم إي ــا39، وتحري ــة عنه ــات الناجم ــوال واالعرتاف ــالن األق ــة وبط ــة بالكرام الحاط

جســامنيًا أو معنــوي40، وبحرمــة املســاكن وضوابــط دخولهــا وتفتيشــها بغــر إذن أهلهــا يف 

الحــاالت االســتثنائية وللــرورة القصــوى41، ... وغــر ذلــك مــن أحــكام دســتورية ال يلتــزم 

ــن.  ــا القضــاء يف البحري بتطبيقه

لقــد أوىص تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق وبنــاء عــى الــدور الســلبي 

الــذي يلعبــه القضــاء والنيابــة العامــة يف عــدم التحقيــق يف االنتهــاكات وحاميــة املتورطــني 

فيهــا؛ بــرورة أن يكــون للقضــاء دور يف منــع التعذيــب واالنتهــاكات، إذ جــاء ضمــن 

ــى  ــة ع ــة العام ــاء النياب ــايئ وأعض ــاز القض ــب الجه ــرة 1722 )و( »تدري ــات يف الفق التوصي

رضورة أن تكــون وظائفهــم عامــالً مســاهامً يف منــع التعذيــب وســوء املعاملة واســتئصالهام«، 

ــاكات، إذ مل  ــذي يســاهم يف اســتمرار االنته ــدور ال ــزال يلعــب نفــس ال ــا ي إال آن القضــاء م

يتــم تقديــم كبــار املســؤولني للمســاءلة عــن التعذيــب وغــره مــن االنتهــاكات التــي ارتكبــت 

منــذ 2011 وحتــى اليــوم، وقــد اقتــرت التحقيقــات عــى بعــض املالحقــات القضائيــة لعــدد 

ــة، تنــج عــن هــذه املحاكــامت أحــكام  قليــل مــن رجــال الرشطــة مــن ذوي الرتــب املتدني

مخففــة أو أحــكام بالــرباءة يف غالبيــة القضايــا.

ومــن بــني الحــاالت التــي تؤكــد أن القضــاء والنيابــة العامــة ميارســون دوراً ســلبياً يف حاميــة 

املتورطــني يف قضايــا التعذيــب وســوء املعاملــة واالســتخدام املفــرط للقــوة الــذي أفــى يف 

حــاالت كثــرة إىل القتــل؛ حــاالت متــت تربئــة املتســببني فيهــا ومنهــا قضايــا التعذيــب وســوء 

39  . املادة رقم ١٩ )د( من دستور مملكة البحرين.

40  . املادة رقم 19 )د( واملادة رقم 20 )د( من دستور البحرين.

41  . املادة رقم 25 من دستور البحرين. 
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املعاملــة والتــي متــت تربئــة غالبيــة املتورطــني فيهــا، أو إصــدار أحــكام مخففــة بحقهــم، فيــام 

مل يجــري أي مالحقــات قضائيــة يف حــق الغالبيــة مــن املتورطــني يف قضايــا التعذيــب وســوء 

املعاملــة.

فعى سبيل املثال:

بــرأت محكمــة االســتئناف رجــل أمــن كان قــد صــدر بحقــه يف 18 يونيــو/ 	 

حزيــران 2013، حكــامً بالحبــس ملــدة شــهرين وتغرميــه 50 دينــاراً، وإرجــاء ترقيتــه 

ملــدة ســنة واحــدة، بعــد إدانتــه باالعتــداء بالــرب عــى مواطــن يف منطقــة عــايل. 

وكان الوكيــل املســاعد للشــئون القانونيــة بــوزارة الداخليــة رصح عــى إثــر مقطــع 

ــداء  ــة، واملتضمــن اعت ــع اإللكرتوني ــه يف بعــض املواق ــذي يجــري تداول ــو، ال الفيدي

رجــل رشطــة عــى مواطــن مبنطقــة عــايل بتاريــخ 23 ديســمر/ كانــون األول 2012، 

فقــد تــم توقيــف الرشطــي وإحالتــه إىل املحاكــم العســكرية.

يف 23 يونيــو/ حزيــران 2013، أيــدت محكمــة االســتئناف العليــا حكــم محكمــة 	 

الدرجــة األوىل القــايض بــراءة الضابطــة املتهمــة بتعذيــب الصحافيــة نزيهــة ســعيد، 

وكانــت املحكمــة قــد بــّرأت يف 22 أكتوبــر/ ترشيــن األول 2012 ضابطــة رشطــة مــن 

تهمــة تعذيــب نزيهــة، أثنــاء اعتقالهــا خــالل فــرتة الســالمة الوطنيــة، وقــد مــرت 

ــكرية، إذ  ــم العس ــام املحاك ــة أم ــر القضي ــن نظ ــداًء م ــل ابت ــدة مراح ــة بع القضي

رصح حينهــا محامــي الصحافيــة نزيهــة ســعيد، حميــد املــال بــأن القضــاء العســكري 

ــداء عــى ســالمة جســم  ــار عــى تهمــة االعت ــا 200 دين ــد أدان املتهمــة بتغرميه ق

الصحافيــة وتغرميهــا 200 دينــار بتهمــة ســب املجنــي عليهــا، كــام قضــت املحكمــة 

ــة  ــل بدق ــا بالعم ــدم قيامه ــة ع ــا بتهم ــد إدانته ــنة، بع ــدة س ــا مل ــف عالوته بوق

وإخــالص ومل تحافــظ عــى رشف الخدمــة وحســن الســمعة، كــام أتــت عمــالً يتنــاىف 

مــع حرمتهــا العســكرية.

يف األول مــن يوليــو/ متــوز 2013، بــرأت املحكمــة الكــرى الجنائيــة ضابطــاً 	 

وضابطــة متهمــن بتعذيــب 6 مــن الــكادر الطبــي أثنــاء فــرتة اعتقالهــم، ورفضــت 

ــارك  ــط مب ــد وجهــت للضاب ــة ق ــة العام ــت النياب ــة، وكان املحكمــة الدعــوى املدني

ــاً  ــه موظف ــل/ نيســان 2011، وبصفت ــه يف شــهري مــارس/ آذار وأبري ــل أن ــن حوي ب

عموميــاً )ضابطــاً(، اســتعمل التعذيــب والقــوة والتهديــد بنفســه، وبواســطة غــره، 
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ــم  ــف وباس ــان ضي ــران، غس ــد عم ــي، أحم ــون الوداع ــيد مره ــاء: الس ــع األطب م

ضيــف؛ كــام وجهــت النيابــة العامــة إىل الضابطــة )الشــيخة نــورة آل خليفــة( أنهــا، 

وبصفتهــا موظفــة عموميــة )ضابطــة(، اســتعملت التعذيــب والقــوة والتهديــد مــع 

ــدرازي. ــود ال ــان زهــرة الســامك وخل الطبيبت

ــدار 	  ــد إص ــل بع ــن حوي ــارك ب ــط مب ــن زار الضاب ــس وزراء البحري ــر أن رئي يذك

حكــم الــراءة بحقــه لتقديــم التهــاين والدعــم لــه، والتــي رصح فيهــا بترصيحــات 

ــن. ــية يف البحري ــة والسياس ــاط الحقوقي ــتياء األوس ــارت اس أث

يف 3 يوليــو/ متــوز 2013، بــرأت املحكمــة الكــرى الجنائيــة األوىل ضابــط رشطــة 	 

مــن تهمــة االعتــداء عــى مواطــن مبركــز رشطــة املعــارض وســّبه، وكانــت النيابــة 

العامــة قــد وجهــت للضابــط املتهــم أنــه وحــال كونــه موظفــاً عامــاً »مالزمــاً أول 

بــوزارة الداخليــة« اعتــدى مــع آخريــن مجهولــن عــى ســالمة جســم املجنــي عليــه 

فأحــدث بــه اإلصابــات املوصوفــة بتقريــر الطبيــب الرشعــي، والتــي نتجــت عنهــا 

ــة  ــوة املضغي ــا، وهــي ضعــف يف الق عاهــة مســتدمية مــن دون أن يقصــد إحداثه

والتنفســية، وضمــور وضعــف نســبي يف الطــرف الســفي األميــن.

يف 26 يونيــو 2014 عدلــت محكمــة االســتئناف العليــا العقوبــة الصــادرة بحــق 	 

رشطــي مــن حبســه 6 أشــهر لتغرميــه 50 دينــاراً بواقعــة تصويــر موقــوف ونــرشه 

ــن  ــه م ــد بّرأت ــة األوىل ق ــرى الجنائي ــة الك ــت املحكم ــة، وكان ــن دون إذن النياب م

تهمــة االعتــداء عــى موقــوف إلجبــاره عــى االعــرتاف، فيــام أدانتــه بنــرش صــورة 

املتهــم عالنيــة دون إذن مــن النيابــة، وامــرت بحبســه ســتة أشــهر وقــّدرت كفالــة 

100 دينــار لوقــف تنفيــذ العقوبــة. 

يذكــر أنــه ويف 15 ســبتمر/ أيلــول 2013 قــررت املحكمــة الكــرى الجنائيــة 	 

األوىل إخــالء ســبيل الرشطــي املتهــم بتعذيــب حســن جميــل جعفــر عــي مرهــون 

إلجبــاره عــى االعــرتاف وتصويــره وهــو عــاٍر، يف إشــارة إىل مقطــع الفيديــو الــذي 

ــدا  ــا ب ــي، مل ــل االجتامع ــع التواص ــى مواق ــران 2013 ع ــو/ حزي ــرش يف 11 يوني انت

أنــه تحقيــق مفــرتض مــع شــاب بحرينــي يظهــر املقطــع نصفــه األعــى مــن دون 
ــار للــدم عــى ظهــره يف نهايــة املقطــع. 42 مالبــس، فيــام بــدت آث

جــاء هــذا الحكــم املخفــف بالرغــم مــن أن رئيــس األمــن العــام اللــواء طــارق 	 

 https://youtu.be/1iBrRtKxDGc ،42  . مقطع الفيديو
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الحســن، أعلــن يف حســاب وزارة الداخليــة عــى تويــرت، عــن »فتــح تحقيــق فــوري 

بشــأن الفيديــو املتــداول عــن اعــرتاف موقــوف بتعرضــه للتحريــض عــى قتــل رجال 

األمــن«، وأشــار إىل »اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة بشــأن الواقعــة وتوقيــف 

املتهمــن فيهــا عــن العمــل وإحالتهــم للتحقيــق«.

يف 9 يوليــو 2014 بــرأت املحكمــة الصغــرى الجنائيــة رشطيــا يف قضيتــي االعتــداء 	 

عــى ســالمة شــقيقن خــالل توقيفهــام عــى خلفيــة أحــداث 2011، وتعــود تفاصيــل 

القضيــة إىل أن املجنــي عليهــام تقدمــا للوحــدة الخاصــة بالنيابــة العامــة بشــكوى 

عــن تعرضهــام للتعذيــب مــن قبــل رشطــي، والتــي عــى إثــر التحقيــق فيهــا متــت 

إحالــة الرشطــي املتهــم للمحكمــة بالتهــم املنســوبة إليــه يف الئحــة االتهــام املتمثلــة 

يف االعتــداء عــى ســالمة جســم املجنــي عليهــام.

وفيــام يتعلــق باالســتخدام املفــرط للقــوة املفــي للقتــل، فقــد رصــد تقريــر اللجنــة 

البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق عــدد مــن الحــاالت، أكــد فيهــا أن ســبب الوفــاة هــو 

اســتخدام القــوة غــر املــربرة وغــر الروريــة عــى أيــدي القــوات األمنيــة، والتــي أدت لقتــل 

عــدد مــن املتظاهريــن، هــذا فضــالً عــن عــرشات الحــاالت األخــرى التــي اســتمرت إىل مــا 

بعــد تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق؛ تــم توثيقهــا مــن قبــل منظــامت 

حقوقيــة وفعاليــات سياســية وأهليــة، وميكــن اإلشــارة إىل بعــض هــذه الحــاالت، مــع التأكيــد 

أن هنــاك عــرشات الحــاالت األخــرى التــي مل يتســنى ذكرهــا، غالبيتهــا مل يجــري أي مالحقــات 

قضائيــة بخصوصهــا، وفيــام يــي بعــض الحــاالت:

قليــاًل مــن األحــكام املخففــة وكثــرياً مــن أحــكام الــراءة بحــق املتورطــن يف جرائــم التعذيب 

واالنتهــاكات الجســيمة، إىل جنــب غيــاب الجديــة يف تحريــك املالحقــات القضائيــة العادلــة 

يف حــق الغالبيــة مــن املتورطــن يف قضايــا التعذيــب وســوء املعاملــة؛ جعــل مــن القضــاء يف 

البحريــن رشيــًك يف سياســة اإلفــالت مــن العقــاب، وعامــاًل مــن عوامــل اســتمرار التعذيــب 

واالنتهاكات.
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تويف يف 14 فراير/ شباط 2011.

ــق  ــي الحقائ ــتقلة لتق ــة املس ــة البحريني ــر اللجن ــم 1 يف تقري ــة رق ــو الحال وه

يف الفقــرات مــن 896 إىل 900 والتــي خلصــت فيــه اللجنــة اىل أن ســبب الوفــاة 

هــو »االســتخدام املفــرط للقــوة مــن جانــب ضبــاط الرشطــة، ففــي وقــت إطــالق 

النــار، مل تكــن هنــاك معلومــات تفيــد وجــود اضطرابــات يف منطقــة الديــه، وفضالً 

ــار عــى الســيد مشــيمع مــن الظهــر عــى مســافة  عــن ذلــك، يشــر إطــالق الن

قريبــة إىل عــدم وجــود مــربر الســتخدام القــوة القاتلــة«. فقــرة 900

يف 21 ينايــر/ كانــون الثــاين 2013، حكمــت املحكمــة بإدانــة رجــل امــن بالحبــس 

ســبع ســنوات اتهمتــه النيابــة العامــة بالطلــق املبــارش، وإدانتــه بتهمــة االعتــداء 

املفــي إىل املــوت دون قصــد بــدالً مــن القتــل العمــد، يف 21 اكتوبــر/ ترشيــن 

االول 2013 صــدر حكــم مــن محكمــة االســتئناف بتخفيــف العقوبــة إىل ثــالث 

ســنوات، ويف 27 مايو/آيــار 2015 صــدر عفــو عــن باقــي مــدة العقوبــة.

الحالة األولى:
علي عبد الهادي مشيمع

العمر 22 عامًا
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الحالة الثانية
فاضل سلمان علي سلمان علي متروك

العمر 32 عامًا

تويف يف 15 فراير/ شباط 2011

وهــو الحالــة رقــم 2 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق يف 

الفقــرات مــن 901 إىل 905 والتــي خلــص إىل أن ســبب الوفــاة هــو »االســتخدام 

ــه  ــاط أن ــد الضب ــرتف أح ــد اع ــة، فق ــاط الرشط ــب ضب ــن جان ــوة م ــرط للق املف

ــا يف  ــة تحقيًق ــارشت وزارة الداخلي ــد ب ــن. وق ــاه املتظاهري ــة يف اتج ــق طلق أطل

هــذه الحالــة، ومل تتلــق اللجنــة أيــة معلومــات بشــأن مــا أســفر عنــه التحقيــق«.

ــبب  ــاً، بس ــنة قضائي ــد املحاس ــاهد محم ــة الش ــت مالحق ــرى مت ــة أخ ــن جه م

ــل  ــبب يف قت ــذي تس ــي ال ــى الرشط ــا ع ــي دّل فيه ــة الت ــام املحكم ــهادته أم ش

فاضــل املــرتوك، ونفــى الشــاهد حــدوث أي اشــتباك مــع رجــال األمــن أو التعــدي 

ــه وزارة  ــا ادعت ــس م ــة، بعك ــني للرشط ــيارتني التابعت ــن أو الس ــل األم ــى رج ع

الداخليــة بشــأن الحادثــة والــذي رفعتــه إىل اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي 

الحقائــق، وقدمتــه لهيئــة املحكمــة، وكان املحاســنة قــد ســلم جهــات حقوقيــة 

رشيطــاً مصــوراً يظهــر مقتــل الشــهيد فاضــل املــرتوك رفضــت املحكمــة اعتبــاره 

دليــالً، مــا أدى بعــد ذلــك الســتهدافه، إذ صــدر بحقــه حكــم قضــايئ مــن املحكمــة 

ذاتهــا والتــي مل تأخــذ بشــهادته.

ــا  ــم يشــك يف صحته ــام بته ــدة 15 ع ــامً بالســجن مل ويقــي املحاســنة اآلن حك

ــام 2011. ــى الع ــة حت ــل يف وزارة الداخلي ــه يعم ــم أن ــام 2007 رغ ــود للع تع

ــل املــرتوك، حكمــت املحكمــة يف 26  ــق بالرشطــي املتســبب يف مقت ــام يتعل وفي

ــن النفــس، ويف  ــاع ع ــة دف ــه يف حال ــه اســتناداً لكون ــر/ شــباط 2013 برباءت فرباي

ــرباءة مــن محكمــة االســتئناف، فيــام مل  ــار 2013 تــم تأكيــد حكــم ال 26 مايو/أي

ــز. ــة العامــة يف الحكــم أمــام محكمــة التميي تطعــن النياب
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تويف يف 17 فراير/شباط 2011

وهــو الحالــة رقــم 4 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 916 إىل 920.

والتــي أشــار فيهــا إىل أن ســبب الوفــاة هــو إصابتــه بعيــار نــاري يف الــرأس أدى 

ــر الطــب الرشعــي إىل أن  ــص تقري ــخ، وخل ــك يف امل إىل كــرس يف الجمجمــة وتهت

ــن  ــران م ــت الن ــد أطلق ــار، وق ــالق الن ــد إط ــوف عن ــع الوق ــوىف كان يف وض املت

ــة  ــب واقع ــنتيمرتات، وتنس ــة س ــن بضع ــرتب م ــا تق ــًدا، رمب ــة ج ــافة قريب مس

الوفــاة إىل االســتخدام املفــرط للقــوة مــن جانــب ضبــاط الرشطــة، كــام أن عــدم 

حمــل املتــوىف للســالح وإطــالق النــار عليــه يف رأســه مــن مســافة قريبــة ال يــربر 

ــة. ــوة القاتل اســتخدام الق

بالرغــم مــن ذلــك فقــد بــرأت املحكمــة الكــربى الجنائيــة الثالثــة يف 27 ســبتمرب/ 

أيلــول 2012 الرشطــي يف قضيــة مقتــل عيــى عبدالحســن.

النيابــة العامــة وجهــت إىل املتهــم أنــه يف 17 فربايــر/ شــباط 2011 بصفتــه موظفاً 

عاّمــاً )رشطــي أول( بــوزارة الداخليــة وأثنــاء تأديتــه وظيفتــه؛ اعتــدى عــى ســالمة 

جســم املجنــي عليــه عيــى عبدالحســن بــأن أطلــق نحــوه عيــاراً ناريـّـاً )شــوزن( 

فأصابــه يف رأســه مســبباً اإلصابــات املوصوفــة يف تقريــر الطبيــب الرشعــي والــذي 

مل يقصــد مــن ذلــك قتلــه لكنــه أفــى إىل موتــه.

ــوة  ــارض الدع ــة يف مح ــة للحادث ــة العام ــف للنياب ــن وص ــاء م ــا ج ــظ أن م يالح

ــر  ــك لتقري ــة املســتقلة وكذل ــر اللجن ــا ورد يف تقري ــع، وبعكــس م ــاً للواق مخالف

ــاري قصــرة  ــار الن الطبيــب الرشعــي، حيــث أن املســافة التــي أطلــق منهــا العي

الحالة الثالثة
عيسى عبد الحسن علي حسين

العمر 61 عامًا
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ــل،  ــة القت ــوة وبني ــربر للق ــر م ــتخدام غ ــه اس ــرها إال أن ــن تفس ــداً وال ميك ج

املحكمــة تجاهلــت كل املعطيــات الســابقة والتــي تشــر إىل القتــل العمــد 

وســايرت النيابــة العامــة يف وصفهــا للحادثــة وبنــاًء عليــه أصــدرت حكــم الــرباءة 

ــد الحســني ــى عب ــل عي بحــق املتســبب يف قت
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تويف يف 17 فراير/شباط 2011

وهــو الحالــة رقــم 6 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 921 إىل 924.

ــاري يف الفخذيــن  والتــي أشــار فيهــا إىل أن ســبب الوفــاة هــو اإلصابــة بطلــق ن

ــي إىل أن  ــب الرشع ــر الط ــص تقري ــة، وخل ــة الدموي ــك يف األوعي ــه تهت ــج عن نت

إصابــات املتــوىف ناتجــة عــن عــدد ال يقــل عــن ثالثــة أعــرة ناريــة أطلقــت عليــه 

مــن مســافة تــرتاوح بــني مــرت واحــد وخمســة أمتــار، وميكــن أن تنســب واقعــة 

وفاتــه إىل االســتخدام املفــرط للقــوة مــن جانــب الرشطــة، كــام أن عــدم حمــل 

ــربر  ــه ال ي ــة يف فخذي ــافة قريب ــن مس ــه م ــار علي ــالق الن ــالح وإط ــوىف للس املت

ــة. اســتخدام القــوة القاتل

بالرغــم مــن ذلــك بــرأت املحكمــة الكــربى الجنائيــة الثالثــة يف 27 ســبتمرب/ أيلــول 

2012 الرشطــي يف قضيــة مقتــل عــي املؤمــن.

ــاً  ــه موظف ــه؛ وبصفت ــخ ذات ــه يف التاري ــم أن ــة إىل املته ــة العام ــت النياب ووجه

ــدى عــى ســالمة  ــه؛ اعت ــه وظيفت ــاء تأديت ــة وأثن ــوزارة الداخلي ــاً )رشطــي( ب عاّم

جســم املجنــي عليــه عــي أحمــد عبداللــه املؤمــن بــأن أطلــق نحــوه عيــاراً ناريـّـاً 

)شــوزن( إصابــة يف ســاقه مســبباً اإلصابــات املوصوفــة يف تقريــر الطبيــب الرشعــي 

والــذي مل يقصــد مــن ذلــك قتلــه لكنــه أفــى إىل موتــه.

وهــو الوصــف نفســه الــذي قدمتــه النيابة العامــة يف حادثة مقتــل الحالة الســابقة، 

وقــد ســايرت املحكمــة النيابــة العامــة متجاهلة كل املعطيات الســابقة والتي تشــر 

إىل القتــل العمــد لتحكــم بالــرباءة بحــق الرشطــي املتســبب يف قتــل املؤمن.

الحالة الرابعة:
علي أحمد عبد الله مؤمن

العمر 23 عامًا
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تويف يف 19 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 11 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 945 إىل 949.

ورد بشــهادة الوفــاة أن ســبب الوفــاة هــو اإلصابــة بطلــق نــاري يف ســاقه اليمنــى 

وســاقه اليــرسى وذراعــه األيــرس، وخلــص تقريــر الطــب الرشعــي إىل أن اإلصابــة 

نتجــت عــن ثالثــة أعــرة ناريــة عــى األقــل أطلقــت عــى مســافة ال تزيــد عــن 

ــه  ــه ووجه ــى رأس ــات ع ــن الكدم ــد م ــا العدي ــوىف أيض ــد، وكان باملت ــرت واح م

ــببة  ــي املس ــن ه ــات مل تك ــذه اإلصاب ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــه، ع ــدره وكتفي وص

للوفــاة، وميكــن أن تنســب واقعــة هــاين عبدالعزيــز إىل االســتخدام املفــرط للقــوة 

مــن جانــب الرشطــة، كــام أن عــدم حمــل املتــوىف للســالح وإطــالق النــار عليــه 

ــتخدام  ــربر الس ــود امل ــدم وج ــر إىل ع ــرب تش ــه اله ــاء محاولت ــرات أثن ــالث م ث

القــوة القاتلــة. 

ــب  ــن جان ــوة م ــرط للق ــتخدام املف ــاة إىل االس ــة الوف ــب واقع ــن أن تنس وميك

الرشطــة، كــام أن عــدم حمــل املتــوىف للســالح وإطــالق النــار عليــه ثــالث مــرات 

ــة،  ــوة القاتل ــه الهــرب تشــر إىل عــدم وجــود مــربر الســتخدام الق ــاء محاولت أثن

ــات. ــه مــن خــالل التحقيق ــط املســؤول عــن قتل ــم التعــرف عــى الضاب ــد ت وق

أدانــت املحكمــة الكــربى الجنائيــة الثالثــة 27 ســبتمرب/ أيلــول 2012 مــالزم أول 

يف وزارة الداخليــة بالســجن 7 ســنوات يف قضيــة قتــل هــاين عبدالعزيــز، بعدمــا 

وجهــت إليــه تهمــة الــرب الــذي أفــى إىل مــوت، بــدل تهمــة القتــل العمــد.

هــذه العقوبــة جــاءت مخففــة، خصوصــا وأن املحكمــة أشــارت يف حكمهــا 

الحالة الخامسة:
هاني عبد العزيز عبد الله جمعة 

العمر 32 عامًا
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ــارس/  ــم يف 19 م ــت أن املته ــي تضمن ــوت، الت ــة الثب ــت إىل أدل ــا اطأمن إىل أنه

ــل  ــه قت ــه واجب ــاء تأديت ــة وأثن ــوزارة الداخلي ــالزم أول ب ــه م آذار 1102، وبصفت

املجنــي عليــه هــاين عبدالعزيــز بــأن أطلــق عليــه ثالثــة أعــرة ناريــة مــن ســالح 

ــدين إىل  ــق امل ــاء بالح ــة االدع ــة إحال ــررت املحكم ــه، وق ــداً قتل ــوزن( قاص )الش

ــف.  ــال مصاري ــة ب ــة املختص ــة املدني املحكم

يف ضــوء مــا تقــدم، وعــوض تشــديد العقوبــة بحــق الرشطــي؛ حكمــت محكمــة 

االســتئناف يف 26 مايو/آيــار 2013 بتخفيــف العقوبــة إىل ســتة أشــهر.

تويف يف 11 أبريل /نيسان 2011

ــة  ــة البحريني ــر اللجن ــم 25 يف تقري ــة رق ــو الحال ــب، وه ــه للتعذي ــراء تعرض ج

املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف الفقــرات مــن 1002 إىل 1005.

وأشــار تقريــر اللجنــة إىل أن وفــاة فخــراوي ترجــع إىل التعــرض للتعذيــب، حيــث 

تلقــى محققــو لجنــة التقــي عــدداً مــن اإلفــادات الشــفهية والكتابيــة جميعهــا 

ــوىف يتعــرض للتعذيــب، وقــد ورد يف شــهادة  ــاس يؤكــدون أنهــم رأوا املت مــن أن

ــن  ــاز األم ــد جه ــزاً عن ــام كان محتج ــات بين ــه إلصاب ــة تعرض ــا نتيج ــاة أنه الوف

الوطنــي. 

الحالة السادسة:
عبدالكريم علي فخراوي

العمر 49 عامًا 
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ــون األول 2012  ــمرب/ كان ــة األوىل يف 30 ديس ــربى الجنائي ــة الك ــدرت املحكم أص

ــة  ــنوات وإحال ــدة 7 س ــي مل ــن الوطن ــاز األم ــن جه ــني م ــجن رشطي ــامً بس حك

القضيــة إىل املحكمــة املدنيــة املختصــة يف قضيــة متهمــني بتعذيــب عبــد الكريــم 

فخــراوي. 

ويف 27 أكتوبــر/ ترشيــن األول 2013 خفضــت محكمــة االســتئناف برئاســة القايض 

عيــى الكعبــي الحكــم مــن الســجن ســبع ســنوات إىل ثالث ســنوات.

تويف يف 9 أبريل /نيسان 2011

ــة  ــة البحريني ــر اللجن ــم 23 يف تقري ــة رق ــو الحال ــب، وه ــه للتعذي ــراء تعرض ج

املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف الفقــرات مــن 922 إىل 996.

وقــد أشــار تقريــر اللجنــة إىل أنــه كان عــى جميــع أجــزاء جســم املتــوىف كدمــات 

حمــراء غامقــة ترتكــز حــول ظهــر اليــد والعــني اليمنــى، وكان مبعصميــه عالمــات 

حديــة حمــراء بســبب قيــد اليديــن وأن تلــك العالمــات حديثــة، ووفقــاً لإلفــادة 

ــف  ــز توقي ــب يف مرك ــر للتعذي ــي صق ــرض ع ــد تع ــة، فق ــت للجن ــي قدم الت

ــة.  ــه يف وزارة الداخلي ــه كان موقوفــاً ســاعة وفات الحــوض الجــاف، وأن

الحالة السابعة:
علي عيسى صقر

العمر 39 عامًا
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النيابــة العامــة وجهــت للمتهمــني األول والثــاين أنهــام اعتديــا عــى ســالمة جســم 

املجنــي عليهــام املوقوفــني عــي عيــى صقــر وزكريــا راشــد العشــري بــأن قامــا 

بربهــام بواســطة أنبــوب بالســتيي »هــوز« يف مناطــق متفرقــة مــن جســدهام 

ــب  ــر الطبي ــة بتقري ــات املوصوف ــام اإلصاب ــا به ــام فأحدث ــدا قتله دون أن يقص

والتــي أفضــت إىل موتهــام.

فيــام وجهــت للمتهمــني الثالــث والرابــع والخامــس أنهــم أهملــوا وحــال كونهــم 

رجــال الرشطــة اإلبــالغ عــن جرميــة اتصلــت بعملهــم وهــي االعتــداء عــى املجني 

عليهــام عــي عيــى صقــر وزكريــا راشــد العشــري مــن قبــل املتهمــني.

ــة األوىل  ــربى الجنائي ــة الك ــن املحكم ــم م ــدر حك ــارس/ آذار 2013، ص يف 12 م

ــنوات،  ــس عــرش س ــة بالحب ــي آل خليف ــن ع ــد ب ــايض الشــيخ محم ــة الق برئاس

بعــد إدانــة رجــي األمــن بالــرب املفــي للقتــل دون قصــد هــذا القتــل، وهــو 

نفــس التهمــة التــي وجهتهــا لهــام النيابــة العامــة، بــدل توجيــه تهمــة التعذيــب 

املفــي للمــوت، وقــد ســايرتها املحكمــة يف حكمهــا، كــام حكمــت بــرباءة ثالثــة 

ــالغ عــن املتهمــني الســابقني. ويف 29  ــن تهمــة عــدم اإلب ــن رجــال الرشطــة م م

ســبتمرب/ أيلــول 2013 صــدر حكــم مــن محكمــة االســتئناف بتخفيــف الحكــم إىل 

ــز، والتــي  ــة العامــة طعنــت يف هــذا الحكــم أمــام محكمــة التميي ســنتني، النياب

أصــدرت حكــامً يف األول مــن ديســمرب/ كانــون األول 2014 بإلغــاء الحكــم، وقــد 

ــس  ــة إىل الحب ــف العقوب ــد بتخفي ــا الجدي ــتئناف حكمه ــة االس ــدرت محكم أص

ســبع ســنوات.
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الحالة الثامنة:
زكريا راشد العشيري

العمر 40 عامًا

تويف يف 9 أبريل /نيسان 2011

ــة  ــة البحريني ــر اللجن ــم 24 يف تقري ــة رق ــو الحال ــب، وه ــه للتعذي ــراء تعرض ج

املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف الفقــرات مــن 997 إىل 1001.

وقــد أشــار تقريــر اللجنــة إىل أنــه تعــرض للتعذيــب يف ســجن الحــوض الجــاف، 

وفــق أحــد الشــهود الــذي ســمع زكريــا وهــو يـُـرب ثــم ســمعه يــرخ بعــد كل 

رضبــة، ثــم ســمع الشــاهد بعــد ذلــك ضجيــج أقــدام، وســكتت بعدهــا صيحاتــه. 

ــك باكســتانياً يقــول بلغــة األوردو »لقــد مــات«.  ولقــد ســمع الشــاهد بعــد ذل

وقــد ورد بشــهادة الوفــاة أن الوفــاة كانــت نتيجــة ســكتة قلبيــة شــديدة وتوقــف 

التنفــس عقــب مضاعفــات بســبب أنيميــا خاليــا الــدم املنجليــة، إال أن التقريــر 

خلــص إىل أن وفاتــه ترجــع إىل تعرضــه للتعذيــب يف ســجن الحــوض الجــاف، مــع 

العلــم أنــه كان موقوفــاً ســاعة وفاتــه يف وزارة الداخليــة. 

النيابــة العامــة ذهبــت إىل ذات األمــر الــذي ذهبــت إليــه يف قضيــة عــي صقــر 

)الحالــة الســابقة(، لكــن وبالرغــم مــن ذلــك أصــدرت املحكمــة الكــربى الجنائيــة 

األوىل -أي املحكمــة ذاتهــا- يف 12 مــارس/ آذار 2013 حكــامً بــرباءة رجــال الرشطــة 

الخمســة يف قضيــة تعذيــب العشــري، فيــام مل يتــم اســتئناف الحكــم مــن قبــل 

النيابــة العامــة.
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الحالة التاسعة:
صالح عباس حبيب

العمر 35 عامًا

تويف يف 31 أبريل/ نيسان 2012

ــوي مــن جســده أدت الخــرتاق  ــة )شــوزن( يف الجــزء العل ــات ناري بســبب طلق

ــو  ــة أب ــكنه يف قري ــة يف س ــده يف منطق ــاء تواج ــك أثن ــة، وذل ــاءه الداخلي أحش

صيبــع التــي كانــت تشــهد احتجاجــات ســلمية تــم قمعهــا مــن قبــل قــوات األمن، 

وتراجــع املحتجــون بعــد تفريقهــم إىل أزقــة القريــة، حيــث تــم اســتهداف صــالح 

عبــاس بعــد مالحقتــه مــع آخريــن يف أحــد املــزارع الواقعــة يف املنطقــة.

ــه  ــن اتهمت ــل أم ــرباءة رج ــم ب ــدر حك ــاين 2013، ص ــن الث ــرب/ ترشي يف 24 نوفم

النيابــة العامــة باإلطــالق املبــارش عــى الضحيــة، واســتند حكــم الــرباءة إىل 

ــة. ــة العام ــن النياب ــة م ــة املقدم ــة يف األدل ــكيك املحكم تش
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تويف يف 8 يناير/ كانون الثاين 2014
بســبب تلقيــه رصاصــة حيــة يف الجــزء الخلفــي مــن رأســه، وذلــك أثنــاء قيادتــه 

للســيارة يف قريــة املــرخ برفقــة شــخص، حيــث أعــدت قــوات األمــن كمــني بهــدف 

اعتقــال الشــخص الــذي كان برفقتــه العتقالــه، وقــد تلقــى الرصاصــة القاتلــة بعــد 

تغيــر مســاره لتفــادي كمــني الرشطــة.

رغــم ذلــك، ويف 29 أبريل/نيســان 2015، بــرأت املحكمــة رجــل الرشطــة املتســبب 

يف قتــل مرهــون والــذي وجهــت لــه النيابــة العامــة تهمــة الطلــق املبــارش بقصــد 

لقتل.  ا

تعــرض أحــد املواطنــني املشــاركني يف االحتجاجــات التــي شــهدتها البحريــن 
احتجاجــاً عــى اعتقــال الزعيــم الســيايس املعــارض الشــيخ عــي ســلامن، لطلــق 
مبــارش مــن ســالح الشــوزن يف الــرأس ومــن مســافة قريبــة مــن مدرعــة أمنيــة، 
أدت إلصابــة بليغــة، ومــع أن هــذا الطلــق املبــارش يعتــرب تــرف مخالــف لقــرار 
وزيــر الداخليــة رقــم 24 لســنة 2014 بشــأن املبــادئ األساســية الســتخدام القــوة 
واألســلحة الناريــة، مــام يجعلــه جرميــة وفــق القوانــني؛ إال أن املحكمــة الصغــرى 
ــذي  ــي ال ــرباءة الرشط ــاين 2015 ب ــن الث ــرب/ ترشي ــت يف 8 نوفم ــة حكم الجنائي
ــى ســالمة  ــداء ع ــة االعت ــن تهم ــه م ــام نســب إلي ــة م تســبب يف هــذه الحادث

جســم الغــر.43

https://www.youtube.com/watch?v=N1qG86TdgVI ،43  . فيديو يوضح الحادثة

الحالة العاشرة:
فاضل عباس مسلم مرهون 

العمر 20 عامًا

الحالة 11:
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ــة العامــة أو وحــدة التحقيقــات الخاصــة  كذلــك، وإىل جنــب الحــاالت الســابقة فــإن النياب

فيهــا مل تحــرك الكثــر مــن القضايــا املتعلقــة باالســتخدام املفــرط للقــوة والتعذيــب وحــوادث 

ــة  ــة البحريني ــر اللجن ــا تقري ــي وثقه ــل الت ــوادث القت ــن ح ــد م ــك العدي ــا يف ذل ــل، مب القت

ــع  ــون، وم ــل خــارج إطــار القان ــه قت ــا بوصف ــق، وأشــار إىل بعضه املســتقلة لتقــي الحقائ

ــدوق التعويضــات يف وزارة العــدل  ــا تلقــوا اتصــاالت مــن صن ــد مــن ذوي الضحاي أن العدي

والشــئون اإلســالمية ملنحهــم تعويضــات؛ إال أنهــا مل تحــرك قضايــا جنائيــة ملحاســبة املتورطــني 

يف حــاالت القتــل هــذه. 

ــة  ــرورة محاكم ــكني ب ــات متمس ــتالم التعويض ــا اس ــض ذوي الضحاي ــض بع ــد رف ــذا وق ه

ــغ يف حســاب األطفــال  ــداع مبال ــوزارة إىل إي ــل، فيــام عمــدت ال املتورطــني يف حــوادث القت

القــر دون موافقــة ذويهــم، فيــام تســلم البعــض مبالــغ التعويضــات دون التخــي عــن حــق 

مالحقــة املتســببني يف حــاالت القتــل. 

ــد  ــزال قي ــا ال ت ــا ألنه ــا، إم ــامت بخصوصه ــم إجــراء محاك ــي مل يت ــن الحــاالت الت ــر م الكث

ــة  ــة العام ــة، أو أن النياب ــدم وجــود شــبة جنائي ــا لع ــق فيه ــم إغــالق التحقي التحــري، أو ت

ــع  ــن ارب ــر م ــرور اك ــم م ــق، رغ ــج التحقي ــن نتائ ــالن ع ــا دون اإلع ــق فيه ــت التحقي أعلن

ــا: ــي بعــض منه ــام ي ــن هــذه الحــاالت، وفي ــر م ســنوات عــى الكث

حاالت دون مالحقات قضائية:
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تويف يف 17 فراير/شباط 2011

وهــو الحالــة رقــم 2 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 906 إىل 910.

ــدر  ــاري يف الص ــار ن ــه بعي ــو إصابت ــاة ه ــبب الوف ــر إىل أن س ــار التقري ــد أش وق

ــب  ــه الطبي ــص جثامن ــي، وفح ــف داخ ــبب يف نزي ــام تس ــة، م ــر والرقب والظه

ــالق  ــن إط ــت ع ــه نجم ــى إىل أن وفات ــث انته ــة حي ــي يف وزارة الداخلي الرشع

ــه إىل  ــه بنزيــف داخــي، وتنســب واقعــة وفات ــاري وهــو مــا أدى إلصابت ــار ن عي

االســتخدام املفــرط للقــوة مــن جانــب ضبــاط الرشطــة، حيــث مل تجــد اللجنــة 

أي دليــل يشــر إىل أن املتظاهريــن كانــوا مســلحني، وإطــالق النــار عــى املتــوىف 

مــن الخلــف عــى مســافة قصــرة دليــل عــى عــدم وجــود مــربر الســتخدام القــوة 

ــة. القاتل

وزارة الداخليــة اســتدعت والــده ألخــذ أقوالــه، إال أن االدعــاء العــام مل يحــرك أي 

دعــوة قضائيــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

الحالة 12 :
محمود مكي أبوتاكي

العمر 23 عامًا
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تويف يف 16 فراير/شباط 2011

وهــو الحالــة رقــم 4 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 911 إىل 915.

وقــد أشــار تقريــر اللجنــة إىل أن ســبب الوفــاة هــو إصابتــه بعيــار نــاري يف الظهــر 

والصــدر، مــام تســبب يف كســور يف الضلــوع ونزيــف داخــي، حيــث انتهــى تقريــر 

ــة إىل  ــافة خمس ــن مس ــت م ــد أطلق ــة ق ــرة الناري ــي إىل أن األع ــب الرشع الط

ــرط  ــتخدام املف ــر إىل االس ــاة خض ــة وف ــب واقع ــن أن تنس ــار، وميك ــرشة أمت ع

للقــوة مــن جانــب ضبــاط الرشطــة، ومل تتلــق اللجنــة أي دليــل يشــر إىل تســليح 

املتظاهريــن، وعــالوة عــى ذلــك، يشــر إطــالق النــار عــى املتــوىف مــن الخلــف 

ــة، هــذا ومل  عــى مســافة قصــرة إىل عــدم وجــود مــربر الســتخدام القــوة القاتل

يحــرك االدعــاء العــام أي دعــوة قضائيــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

الحالة 13 :
علي منصور خضير

العمر 53 عامًا
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الحالة 14:
أحمد فرحان علي فرحان

العمر 31 عامًا

تويف يف 15 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 7 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 925 إىل 929.

ــرأس  ــة يف ال ــرة ناري ــه بأع ــو إصابت ــاة ه ــر إىل أن ســبب الوف ــار التقري ــد أش وق

مــام نتــج عنــه كــرس يف الجمجمــة، وخلــص تقريــر الطــب الرشعــي إىل أن ســبب 

الوفــاة نتيجــة إطــالق النــار مــن مســافة تقــل عــن أربعــة أمتــار، ووجــدت أيًضــا 

العديــد مــن الجــروح الناجمــة عــن طلقــات الشــوزن عــى طــول الجانــب األميــن 

ــن مســافة  ــي ســببت الجــروح م ــة الت ــرة الناري ــت األع ــد أطلق ــر وق ــن الظه م

مثانيــة أمتــار تقريبًــا، وتنســب واقعــة وفــاة فرحــان إىل االســتخدام املفــرط للقــوة 

مــن جانــب ضبــاط الرشطــة، كــام أن عــدم حمــل املتــوىف للســالح وإطــالق النــار 

ــه يف رأســه  ــار علي ــل إطــالق الن ــى قب ــة يف ســاقه اليمن ــن مســافة قريب ــه م علي

ــدأت  ــة ب ــة العام ــة، النياب ــوة القاتل ــتخدام الق ــربر الس ــود م ــدم وج ــر إىل ع يش

ــذا  ــة ه ــى كتاب ــة حت ــوة قضائي ــد أي دع ــه ال توج ــة، إال أن ــا يف القضي تحقيقاته

التقريــر.
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تويف يف 21 فراير/شباط 2011

ــرة  ــن مس ــا كان ضم ــه عندم ــش يف رأس ــوات الجي ــن ق ــة م ــه رصاص ــر تلقي إث

حاشــدة كانــت متوجــه لــدوار اللؤلــؤة الــذي كان تحــت ســيطرة قــوات الجيــش 

البحرينــي »قــوة دفــاع البحريــن«، وهــو الحالــة رقــم 8 يف تقريــر اللجنــة 

البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف الفقــرات مــن 930 إىل 934.

ــاري يف  ــق ن ــة بطل ــو اإلصاب ــاة ه ــبب الوف ــة إىل أن س ــر اللجن ــار تقري ــد أش وق

ــة شــديدة  ــوىف تعــرض إلصاب ــر الطــب الرشعــي إىل أن املت ــص تقري ــرأس، وخل ال

ــاع  ــوة دف ــاة لق ــب الوف ــرس، وتنس ــبايت األي ــان الس ــر الرشي ــع تدم ــرأس م يف ال

ــر  ــل وغ ــرط والقات ــتخدام املف ــن االس ــت ع ــد نجم ــون ق ــا تك ــن، ورمب البحري

ــوة. ــروري للق ال

االدعــاء العــام مل يحــرك أي دعــوة قضائيــة بخصــوص الحادثــة حتــى كتابــة هــذا 

التقريــر.

الحالة 15 :
عبد الرضا محمد حسن بوحميد

العمر 33 عامًا
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تويف يف 16 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 9 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 935 إىل 939.

ــاري يف الصــدر،  ــق ن ــة بطل ــاة هــو اإلصاب ــر إىل أن ســبب الوف ــد أشــار التقري وق

نتــج عنهــا إصابــات يف األعضــاء الداخليــة ونزيــف داخــي، إذ أكــد تقريــر الطــب 

الرشعــي إىل أن ســبب الوفــاة هــو إصابــات بأعــرة ناريــة يف الجــزء األمامــي مــن 

ــة  ــتطاعت اللجن ــدر، واس ــن الص ــن م ــب األمي ــدة يف الجان ــن وواح ــذراع األمي ال

ــة،  ــاط الرشط ــدي ضب ــى أي ــار ع ــالق الن ــرض إلط ــلامن تع ــيد س ــات أن الس إثب

ــض اعتصــام  ــة ف ــره لحادث ــاء تصوي ــب أثن ــه أصي ــات تشــر إىل أن بعــض املعلوم

ــؤة.  دوار اللؤل

وال توجد أي دعوة قضائية بشأن الحادثة حتى كتابة هذا التقرير. 

الحالة 16 :
جعفر محمد عبد علي سلمان

العمر 41 عامًا
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تويف يف 16 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 10 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 940 إىل 944.

ــاري يف منطقــة  ــق ن ــة بطل ــاة هــو اإلصاب ــر إىل أن ســبب الوف وقــد أشــار التقري

ــاء  ــك يف األعض ــالع وتهت ــددة يف األض ــور متع ــا كس ــج عنه ــدر، نت ــر والص الظه

الحيويــة، وخلــص تقريــر الطــب الرشعــي إىل أن هنــاك أكــر مــن رصاصــة واحــدة 

ــا،  ــرت واحــد تقريبً ــن مســافة م ــوىف م ــر املت ــة يف ظه ــث أطلقــت أعــرة ناري حي

كــام أطلــق عليــه طلقــات الشــوزن فأصابــت كرياتهــا فخــذه، وهــذه الطلقــات 

قــد تكــون قــد أطلقــت مــن مســافة تزيــد عــن مــرت واحــد، واســتطاعت اللجنــة 

إثبــات أن املعيــوف قــد تعــرض إلطــالق النــار مــن قــوات األمــن. 

مع ذلك، ال توجد أي دعوة قضائية حتى كتابة هذا التقرير.

الحالة 17 :
جعفر عبد الله علي حسن معيوف

العمر 33 عامًا
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توفيت يف 21 مارس /آذار 2011

وهــي الحالــة رقــم 12 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 950 إىل 954.

ــرأس،  ــاري يف ال ــق ن ــا بطل ــاة هــو إصابته ــر اىل أن ســبب الوف ــد أشــار التقري وق

ــافة  ــن مس ــاة م ــى املتوف ــار ع ــالق الن ــي إىل أن إط ــب الرشع ــر الط ــد تقري وأك

ــار  ــد عي ــر الطــب الرشعــي تحدي قــدرت مــن ٥٠ إىل ٧٥ مــرتًا. ومل يســتطع تقري

القذيفــة التــي تســببت يف اإلصابــة بســبب تشــوه الرصاصــة، نُســبت وفــاة 

ــن.  ــاع البحري ــوة دف ــرادي إىل ق الع

ــن  ــاص م ــد قن ــى ي ــاء ع ــار ج ــالق الن ــرادي إىل أن إط ــت أرسة الع ــد ذهب وق

الجيــش، األمــر الــذي تنفيــه قــوة دفــاع البحريــن. وال توجــد أي دعــوة قضائيــة 

ــر. ــذا التقري ــة ه ــى كتاب ــة حت ــوص الحادث بخص

الحالة 18 :
بهية عبد الرسول العرادي

العمر 51 عامًا
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الحالة 19 :
عيسى رضي آل رضي

العمر 44 عامًا

تويف يف 16 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 13 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 955 إىل 959. وقــد ورد اســمه يف التقريــر خطــأً تحــت »عيى رايض 

عبــد عــي أحمــد العــرادي« 

وقــد أشــار تقريــر اللجنــة إىل أن ســبب الوفــاة هــو كــرس يف الجمجمــة ونزيــف 

داخــي يف املــخ نتــج عــن صدمــة بالــرأس، وذكــرت شــهادة الوفــاة أيضــاً أن توقف 

الجهــاز التنفــي والــدورة الدمويــة ســاهام يف الوفــاة، وأكــد تقريــر الطــب 

الرشعــي إىل وجــود كدمــات وجــروح تتفــق مــع مــا تحدثــه تلــك الصدمــة بصــورة 

واضحــة عــى الوجــه والــرأس والســاقني والــذراع اليــرسى والصــدر والبطــن 

والجــذع والظهــر، وتنســب واقعــة وفــاة عيــى ريض إىل االســتخدام املفــرط 

للقــوة مــن جانــب الرشطــة، غــر أن اإلصابــات املتعــددة يف جثــامن املتــوىف التــي 

تتفــق مــع مــا تعــرض لــه مــن رضب أو صدمــات تــدل عــى عــدم وجــود مــربر 

ــة. الســتخدام القــوة القاتل

وال توجــد أي دعــوة قضائيــة يف املحكمــة بخصوص الحادثــة حتى كتابة هــذا التقرير.
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تويف يف 16 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 14 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 960 إىل 963.

وأشــار التقريــر إىل أن ســبب الوفــاة هــو اإلصابــة بأعــرة ناريــة يف الظهــر، نتــج 

ــر الطــب الرشعــي أن  ــد تقري ــة، إذ أك ــزة الداخلي ــف يف األجه ــك ونزي ــا تهت عنه

اإلصابــات تتفــق مــع نوعيــة اإلصابــات التــي أحدثتهــا األعــرة التــي أطلقهــا ســالح 

أو أكــر بشــكل مبــارش عــى ظهــر املتــوىف مــن عــى مســافة تقــدر مبــرت واحــد، 

وتنســب واقعــة وفــاة أحمــد حســن إىل االســتخدام املفــرط للقــوة مــن جانــب 

أشــخاص مجهولــني، حيــث أن إطــالق النــار عــى املتــوىف ثــالث مــرات يف ظهــره 

يــدل عــى عــدم وجــود أي مــربر الســتخدام القــوة القاتلــة.

وال توجــد أي دعــوة قضائيــة يف املحكمــة بخصــوص الحادثــة، كــام تجــدر اإلشــارة 

إىل أن قــوات األمــن ومنتســبي الجهــات األمنيــة هــم فقــط مــن لهــم الحــق يف 

حمــل األســلحة يف البحريــن.

الحالة 20 :
أحمد عبد الله حسن علي حسن

العمر 23 عامًا
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تويف يف 30 يونيو/حزيران 2011

وهــو الحالــة رقــم 15 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 964 إىل 968.

وقــد أشــار التقريــر أن ســبب الوفــاة هــو اإلصابــة بأعــرة ناريــة يف الجانــب األميــن 

مــن الــرأس، وأشــار التقريــر الطبــي الصــادر عــن مستشــفى قــوة دفــاع البحريــن 

إىل أن املتــوىف دخــل مجمــع الســلامنية الطبــي يف الســاعة التاســعة مســاًء تقريبـًـا 

بتاريــخ 14 مــارس/آذار 2011 مصابــاً بطلــق نــاري يف الجانــب األميــن مــن الــرأس، 

ــان.  ــخ 7 أبريل/نيس ــن بتاري ــاع البحري ــوة دف ــفى ق ــه إىل مستش ــم نقل ــث ت حي

ــاح  ــويف يف صب ــران 2011، وت ــو/ حزي ــخ 29 يوني ــة بتاري ــة جراحي ــع لعملي وخض

اليــوم التــايل.

وقــد تــم اســتدعاء العائلــة مــن قبــل النيابــة العامــة لتحقيــق يف الحادثــة، ولكــن 

ال توجــد أي دعــوة قضائيــة يف املحكمــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

الحالة 21 :
مجيد أحمد محمد علي عبد العال

العمر 31 عامًا
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تويف يف 30 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 16 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 969 إىل 971.

أشــار تقريــر اللجنــة إىل أنــه مل يجــر ترشيــح الجثــة ومل يســجل أي ســبب رســمي 

ــخ 30  ــه بتاري ــد أن ــات تفي ــت معلوم ــة تلق ــر أن اللجن ــاة، إذ ورد يف التقري للوف

مــارس/آذار 2011 تــويف املتــوىف بعــد تعرضــه للــرب بقنبلــة غــاز مســيل 

للدمــوع أطلقتهــا رشطــة مكافحــة الشــغب يف ســار، وادعــى أقــارب املتــوىف أنــه 

ــا  وعائلتــه كانــوا يف زيــارة ملنــزل أحــد أقاربــه يف ســار، ويف الســاعة 17:00 تقريبً

ــار  ــان منهــم ملثمــني، يطلقــون الن ــة مــن أفــراد الرشطــة، وكان اثن شــاهدوا ثالث

ــة  ــه بقنبل ــب يف رأس ــوىف أصي ــل أن املت ــني، وقي ــى املدني ــة ع ــل الصوتي والقناب

مســيلة للدمــوع، فســقط عــى األرض، وحينــذاك اقرتبــت الرشطــة منــه واعتــدوا 

ــار،  ــة يف س ــالية األمركي ــفى اإلرس ــه إىل مستش ــده نقل ــوىل وال ــا، فت ــه بدنيً علي

ولكنــه تــويف قبــل وصولــه املستشــفى، وشــّخص الطبيــب ســبب الوفــاة بكــرس يف 

ــه. ــاالً يف مالبســات وفات ــاً فع ــة تحقيق ــة، ومل تجــر وزارة الداخلي الرقب

ــة  ــظ القضي ــررت حف ــة واســتدعاء شــاهدين، ق ــة العام ــق يف النياب ــد التحقي بع

ــل، ويف الخامــس مــن مــارس/ آذار 2013 رفضــت  بحجــة عجزهــا التوصــل للقات

النيابــة العامــة التظلــم عــى قــرار حفــظ القضيــة الــذي تقــدم بــه محامــي أرسة 

الضحيــة املحامــي ســامي ســيادي، ويف نوفمــرب 2014 رفضــت محكمــة االســتئناف 

العليــا طعــن األرسة عــى قــرار النيابــة العامــة.

الحالة 22 :
السيد أحمد سعيد شمس

العمر 15 عامًا
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تويف يف 15 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 19 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 977 إىل 980.

ــل غــر املــرشوع،  ــد تعــرض للقت ــة إىل أن الســيد محفــوظ ق ــر اللجن أشــار تقري

فوجــود جثــة املتــوىف داخــل كيــس مــن البالســتيك ووجــود أدلــة عــى اختناقــه 

تــدل عــى عمليــة قتــل غــر مرشوعــة، كــام اضــاف التقريــر إىل أنــه مل يكــن يف 

ــني  ــة أو مجموعــة مــن املدني ــة معين ــة إىل جه ــة نســبة هــذه الحال وســع اللجن

بعينهــم. وال يعــرف أذا مــا كان هنــاك تحقيــق يف الحادثــة، فحتــى إصــدار هــذا 

ــة يف املحكمــة. ــر ال توجــد أي دعــوة قضائي التقري

الحالة 23 :
السيد حميد محفوظ 

العمر 57 عامًا
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الحالة 24 :
عبدالرسول حسن الحجيري 

العمر 38 عامًا

تويف يف 20 مارس /آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 21 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 984 إىل 986.

وقــد أشــار التقريــر إىل أن ســبب الوفــاة هــو إصابــات رضيّــة يف الصــدر والبطــن 

والظهــر واألطــراف مــام أدى إىل نزيــف وصدمــة، وميكــن إرجــاع وفــاة حجــر إىل 

اإلفــراط يف اســتخدام القــوة عــى يــد أشــخاص مجهولــني، كــام أن وجــود العديــد 

مــن اإلصابــات الرضيــة عــى جســم املتــوىف يشــر إىل عــدم وجــود مــربر الســتخدام 

القــوة املميتــة.

وال توجــد أي دعــوة قضائيــة بخصــوص الحادثــة يف املحكمــة، مــع أن وزارة العــدل 

اتصلــت بالعائلــة بشــأن التعويــض، التــي رفضــت اســتالم التعويــض، لكــن الــوزارة 

اودعــت مبلــغ التعويــض يف إدارة أمــوال القارصيــن بإســم أبنــاء املتــوىف.
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تويف يف 3 أبريل /نيسان 2011

ــة  ــة البحريني ــر اللجن ــم 22 يف تقري ــة رق ــو الحال ــب، وه ــه للتعذي ــراء تعرض ج

املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف الفقــرات مــن 987 إىل 991.

ــر أن املتــوىف عــاىن مــن كدمــات ذات شــكل أســطواين وجــرح  وقــد أشــار التقري

ــاهداً  ــد روى ش ــاف، وق ــوض الج ــجن الح ــاً يف س ــرأس، إذ كان موقوف ــوث بال مل

كان موقوفــاً معــه يف نفــس الزنزانــة أنــه ســمع الجنــود بالســجن يقولــون لــه أنــه 

نظــراً إلصابتــه بأنيميــا الخاليــا املنجليــة، فإنهــم ســوف يضعونــه تحــت الــدش ثــم 

يفتحــون عليــه مكيــف الهــواء يف زنزانتــه، ولــن يســمحوا لــه بالحصــول عــى أي 

عــالج طبــي، ويرجــع ســبب وفــاة مــي إىل تعذيبــه يف ســجن الحــوض الجــاف، 

مــع العلــم أنــه كان موقوفــاً ســاعة وفاتــه يف وزارة الداخليــة.

تــم االتصــال بالعائلــة مــن قبــل التحقيقــات الجنائية خالل فــرتة الســالمة الوطنية، 

وتســلمت اتصــاالً ثانيــاً مــن قبــل وزارة العــدل لتســلم مبلــغ التعويضــات، والتــي 

رفضــت العائلــة اســتالمها، لكــن الــوزارة اودعــت مبلــغ التعويــض يف إدارة أمــوال 

القارصيــن بإســم أبنــاء املتــوىف، دون علــم العائلــة، وال توجــد أي دعــوة قضائيــة 

يف املحكمــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

الحالة 25 :
حسن جاسم مكي 

العمر 40 عامًا
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الحالة 26 :
جابر إبراهيم يوسف العليوات 

العمر 38 عامًا

تويف يف 12 يونيو /حزيران 2011

ــة  ــة البحريني ــر اللجن ــم 26 يف تقري ــة رق ــو الحال ــب، وه ــه للتعذي ــراء تعرض ج

املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف الفقــرات مــن 1006 إىل 1008.

وقــد نســب التقريــر واقعــة وفــاة جابــر إىل وزارة الداخليــة، حيــث يؤكــد الدليــل 

ــه،  ــل وفات ــة قب ــاً يف وزارة الداخلي ــوىف كان موقوف ــة أن املت ــه اللجن ــذي تلقت ال

حيــث ورد بشــهادة الوفــاة أن ســببها نتيجــة تعرضــه إلصابــات أثنــاء توقيفــه يف 

ــة.  وزارة الداخلي

جــرى تحقيــق يف النيابــة العامــة ولكــن ال وجــود ألي دعــوة قضائيــة يف املحاكــم 

حتــى اآلن، وقــد تــم إيــداع مبلــغ بســام إبنــه يف إدارة أمــوال القارصيــن كتعويض، 

فيــام رفضــت والدتــه تســلم املبلــغ املخصــص لهــا.
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تويف يف 16 مارس/آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 34 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 1042 إىل 1045.

ــاري أصــاب البطــن وســبب  ــق ن ــة بطل ــاة نتيجــة اإلصاب ــر أن الوف وأشــار التقري

ــي أن  ــب الرشع ــر الط ــن تقري ــت م ــا، وثب ــم بداخله ــاء الجس ــاً ألعض ــاً بالغ تلف

اإلصابــات يف الفخــذ األيــرس والبطــن تشــر إىل أن الرصاصــة أطلقــت مــن ســالح 

نــاري واحــد مــن اتجــاه أمامــي، مــع ذلــك أســفرت تحقيقــات النيابــة العســكرية 

إىل أن أفــراد قــوة دفــاع البحريــن قــد التزمــوا بالقوانــني واللوائــح املعمــول بهــا، 

وأنــه ليــس هنــاك أي أســاس لتوجيــه التهــم.

وأشــارت عائلتــه بوجــود بــالغ جنــايئ تــم التحفــظ عليــه يف مركــز رشطــة دوار 17 

مبدينــة حمــد، وقــد حاولــوا تحريــك هــذا البــالغ إىل النيابــة العامــة، لكــن املركــز 

يتحفــظ عــى البــالغ مــع أنــه ليــس جــه مخولــة بالتحفــظ عــى البالغــات. 

كــام أن هنــاك ملــف يف القضــاء العســكري ولكــن العائلــة مل تطلــع عليــه، 

ومــع ذلــك كلــه تــم االتصــال بالعائلــة مــن قبــل وزارة العــدل بخصــوص مبلــغ 

التعويضــات، إذ تــم إدخــال مبلــغ يف إدارة أمــوال القارصيــن باســم أبنائــه الصغار، 

واســتلم اثنــني آخريــن مــن أبنائــه مبلــغ التعويــض بينــام مل تتســلم البقيــة مبالــغ 

التعويــض، مــع ذلــك كلــه ال توجــد أي دعــوة قضائيــة بخصــوص الحادثــة حتــى 

كتابــة هــذا التقريــر.

الحالة 27 :
جواد علي كاظم الشمالن

العمر 47 عامًا
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تويف يف 17 مارس/آذار 2011

وهــو الحالــة رقــم 35 يف تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق، يف 

الفقــرات مــن 1046 إىل 1048.

وقــد أشــار التقريــر إىل أن ســبب الوفــاة يعــود إىل إصابــات ناجمــة عــن اعتــداء 

جســدي يف ظــروف مجهولــة وغامضــة، وعــى الرغــم مــن وجــود آثــار عــى يديــه 

وصــدره وبطنــه مبــا يف ذلــك وجــود ثقــب، أشــارت مستشــفى قــوة دفــاع البحرين 

الــذي أبلــغ عائلــة عزيــز باســتالم جثامنــه مــن مستشــفى قــوة دفــاع البحريــن إىل 

أنــه تــويف بســبب نوبــة قلبيــة، وال يوجــد مــا يشــر إىل وجــود تحقيــق جــاد لــدى 

النيابــة العامــة بخصــوص الحادثــة أو قضيــة لــدى املحكمــة.

الحالة 28 :
عزيز جمعة علي عياد 

العمر 38 عامًا
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الحالة 29 :
أحمد جابر القطان 

العمر 16 عامًا

تويف يف 6 أكتوبر/ ترشين األول 2011

إثــر تلقيــه طلــق نــاري مــن ســالح الشــوزن مــن مســافة قريبــة اخرتقــت صــدره 

ــر  ــرت أّن تقري ــا يف توي ــا عــى موقعه ــة حينه ــرت وزارة الداخلي ــد ذك ــه، وق وبطن

املستشــفى الــدويل، الــذي نُقــل إليــه أحمــد القطــان يشــر إىل أّن ســبب الوفــاة 

»يعــود لهبــوط حــاد يف الــدورة الدمويــة والتنفســية مــام أدى لتوقــف القلــب«

ــه عــى حســاب  ــا نرشت ــوزارة ذاته ــح ســابق لل ــد تري ــح بع جــاء هــذا التري

ــن املستشــفى  ــا م ــت بالًغ ــات تلق ــة العملي ــه: »إّن غرف ــت في ــرت نفســه قال توي

ــويف،  ــخص ت ــني أن الش ــك تب ــب ذل ــني، عق ــد املصاب ــار أح ــد بإحض ــدويل يفي ال

ــاة«.  ــباب الوف ــة أس ــق ملعرف ــري التحقي ــا يج وحاليًّ

وأضافــت وزارة الداخليــة عــى تويــرت: »تجمهــر20 شــخًصا يف أبوصيبــع الســاعة 

21:18 وقيامهــم بقطــع الطــرق ورشــق رجــال األمــن بالحجــارة واملولوتــوف فتــمَّ 

ــرش إىل  ــا مل ت ــة«، إال أنه ــات الصوتي ــوع والطلق ــيالت الدم ــم مبس ــل معه التعام

إســتخدام ســالح الشــوزن، كــام أن التجمهــر كان تجمهــراً ســلميا، بعــد ذلــك كلــه 

قالــت وزارة الداخليــة أن عيــار طلقــات الشــوزن يف الجثــة ال يتوافــق مــع عيــار 

طلقــات الســالح الــذي تســتخدمه، رغــم أن مثــل هــذه األســلحة ال وجــود لهــا يف 

البحريــن إال لــدى القــوات األمنيــة.

النيابــة العامــة قالــت إنهــا فتحــت تحقيقــاً يف الحادثــة إال أنــه ال توجــد أي دعــوة 

قضائيــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر.
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تويف يف 31 أغسطس/آب 2011

ــه يف  ــارشة إصابت ــه بصــورة مب ــة غــاز مســيل للدمــوع أطلقــت علي بســبب طلق

العنــق مــن خلــف، وقــد ذكــر يف شــهادة الوفــاة أن الســبب هــو إصابــة يف الرقبــة 

أدت لكــرس يف فقــرات العمــود الفقــري العلويــة فضــالً عــن نزيــف أدى إىل وفاته.

حــدث ذلــك أثنــاء مطــاردة ســيارات األمــن ملجموعــة صغــرة مــن املحتجــني يف 

منطقــة ســرتة كانــوا يقفــون عــى رصيــف الشــارع وكان عــي الشــيخ مــن بينهــم، 

حيــث فرقهــم رجــال األمــن وقامــوا مبطاردتهــم إىل يف الطــرق الفرعيــة باملنطقــة، 

مســتخدمني طلقــات الغــاز املســيل للدمــوع أصابــت إحداهــا عــي الشــيخ مــن 

ــة  ــزة. النياب ــرتة وجي ــد ف ــه بع ــة أدت لســقوطه عــى األرض، ووفات مســافة قريب

العامــة فتحــت تحقيقــا يف الحادثــة، إال أنــه مل يعلــن عــن نتائــج التحقيــق حتــى 

إصــدار هــذا التقريــر.

الحالة 30 :
علي جواد الشيخ 

العمر 14 عامًا
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الحالة 31 :
حسام محمد جاسم الحداد

العمر 16 عامًا

تويف يف 17 أغسطس/ آب 2012

بســبب طلــق مبــارش تلقــاه مــن ســالح »الشــوزن« يف الجــزء العلــوي مــن جســمه 

حيــث اخرتقــت الطلقــة أحشــائه الداخليــة مــام ادت لوفاتــه، حــدث ذلــك أثنــاء 

تواجــده يف منطقــة كانــت تشــهد اشــتباكات بــني بعــض املحتجــني ورجــال األمــن، 

ــاع الرشعــي؛ بالرغــم  ــة الدف ــر حال ــة لتواف ــة العامــة القضي وقــد حفظــت النياب

مــن غيــاب املــربر الســتخدام القــوة القاتلــة كــون الحــداد مل يكــن يشــكل خطــراً، 

وقــد متــت مالحقتــه واســتهدافه ضمــن املتجمهريــن يف أحــد الشــوارع الفرعية يف 

مدينــة املحــرق، األمــر الــذي يعــد اســتخدماً مفرطــاً للقــوة غــر الروريــة مــن 

قبــل قــوات األمــن.

تويف يف 28 سبتمر/ أيلول 2012

ــوي مــن  ــاه مــن ســالح »الشــوزن« يف الجــزء العل ــارش تلق ــق مب ــر طل ــك إث وذل

ــدد،  ــة ص ــات يف قري ــن الحتجاج ــال األم ــع رج ــاء قم ــك أثن ــدث ذل ــمه، ح جس

حيــث متــت مالحقــة املتظاهريــن يف أزقــة القريــة مــا نتــج عنــه إصابــات عديــدة 

ــة  ــة العام ــت النياب ــد حفظ ــه، وق ــي أدت إىل قتل ــة الت ــي نعم ــة ع ــا إصاب منه

القضيــة لتوافــر حالــة الدفــاع الرشعــي، مــع أن الحادثــة تعتــرب اســتخدماً مفرطــاً 

للقــوة غــر الروريــة مــن قبــل قــوات األمــن.

الحالة 32 :
علي حسين نعمة 

العمر 17 عامًا
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الحالة 33 :
السيد هاشم سعيد

العمر 15 عامًا

تويف يف 31 ديسمر/ كانون الثاين 2011

ــم  ــن بينه ــرتة م ــة س ــن يف منطق ــن ملتظاهري ــوات األم ــاردة ق ــاء مط ــك أثن وذل

ــه،  ــدره ورقبت ــة ص ــوع يف منطق ــيل للدم ــاز مس ــة غ ــب بطلق ــة، إذ أصي الضحي

ــارش أدت  ــة يف مســتوى منخفــض بشــكل مب ــراد القــوات األمني ــا أحــد أف أطلقه

ــى  ــة حت ــة بخصــوص الحادث ــة. وال توجــد أي دعــوة قضائي ــة قاتل ــه إصاب إلصابت

ــر. ــة هــذا التقري كتاب

تويف يف 25 يناير/ كانون الثاين 2012

ــن الســيارات  ــت م ــي ترجل ــة، والت ــات الرشط ــن دوري ــرب م ــروره بالق ــاء م أثن

ــاء  وألقــت القبــض عليــه بعــد مالحقتــه دون معرفــة الســبب، وقــد تعــرض أثن

ذلــك للــرب املــربح بالهــراوات والعــي الحديديــة والــركل باألرجــل وهــو ملقــاً 

عــى األرض، تــم حجــزه يف مركــز الرشطــة لســاعات قليلــة، ونقــل إىل املستشــفى 

وهــو بحالــة ســيئة حيــث تــويف يف اليــوم ذاتــه. 44 ورغــم وجــود آثــار التعذيــب 

عــى جثتــه، إال أن وزارة الداخليــة اعتــربت أن ســبب الوفــاة هــو إصابتــه مبــرض 

فقــر الــدم املنجــي مــع أنــه مل يعــاين مــن إي نوبــات لهــذا املــرض منــذ صغــره. 

وال توجــد أي دعــوة قضائيــة بخصــوص الحادثــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

 https://youtu.be/0UFy9Ai_gJM ،44  . فيديو يوضح مطاردة محمد يعقوب

الحالة 34 :
محمد إبراهيم يعقوب

العمر 19 عامًا
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الحالة 35 :
منتظر سعيد فخر

العمر 37 عامًا

الحالة 36 :
فاضل ميرزا العبيدي 

العمر 21 عامًا

تويف يف 10 مارس/ آذار 2012

إثــر تلقيــه طلقــة غــاز مســيل للدمــوع يف رأســه مــن الخلــف، أطلقتهــا القــوات 

األمنيــة يف مســتوى منخفــض بشــكل مبــارش أدت إلصابتــه إصابــة قاتلــة، وذلــك 

أثنــاء تفريــق تظاهــرة يف منطقــة الــدراز، وال توجــد أي دعــوة قضائيــة بخصــوص 

الحادثــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

تويف يف 25 يناير/ كانون الثاين 2012

ــن بســيارته يف مســاء 24  ــوات األم ــة لق ــة تابع ــد أن اصطدمــت مركب ــك بع وذل

ــه  ــد أنزلت ــه، وق ــة الدي ــا لتظاهــرات يف منطق ــاء قمعه ــاين، أثن ــون الث ــر/ كان يناي

القــوات األمنيــة مرغــام مــن ســيارته، وتعــرض عــى أيديهــم للــرب والتعذيــب 

وللمعاملــة القاســية واملهينــة، وقــد نقــل عــى إثرهــا ملجمــع الســلامنية الطبــي، 

ــة  ــوة قضائي ــد أي دع ــات، وال توج ــرا باإلصاب ــايل متأث ــوم الت ــويف يف الي ــث ت حي

ــر. ــة هــذا التقري ــى كتاب ــة حت بخصــوص الحادث
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الحالة 37 :
أحمد اسماعيل حسن 

العمر 22 عامًا

تويف يف 31 مارس/آذار 2012

أثنــاء مطــاردة قــوات األمــن ملتظاهريــن يف منطقــة ســلامباد، إذ تلقــى الضحيــة 

رصاصــة حيــة مــن أحــد ضبــاط الرشطــة حينــام كان يصــور التظاهــرة وعمليــات 

ــة  ــوة قضائي ــد أي دع ــه ال توج ــة، إال أن ــهود للحادث ــود ش ــم وج ــاردة، ورغ املط

حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

تويف يف 13 يناير/ كانون الثاين 2013

بعــد اختفائــه بيــوم تلقــت أرستــه اتصــال مــن مركــز الرشطــة يفيــد أنــه محتجــز 

يف أحــد مراكــز التوقيــف التابعــة للرشطــة دون تحديــد اي مــن املراكــز هــو، يف 

اليــوم التــايل وجــدت جثتــه طافيــة يف البحــر بالقــرب مــن منطقــة ســكنه، وقــد 

وجــدت آثــار للتعذيــب والصعــق الكهربــايئ عــى جســده، وفــق رأي خبــرة دولية 

كانــت متواجــدة يف البحريــن يف ذلــك الوقــت، والتــي اضافــت إىل أنــه قــد يكــون 

قــد غــرق بعــد رميــه يف البحــر وهــو فاقــداً للوعــي بســبب الصعــق الكهربــايئ.

النيابــة العامــة قالــت أنهــا أنهــت النظــر يف الحادثــة لعــدم وجــود شــبه جنائيــة، 

وأن ســبب الوفــاة هــو الغــرق أثنــاء الســباحة، متجاهلــة كل األدلــة والصــور التــي 

تثبــت احتــامل تــورط مركــز االحتجــاز يف قتلــه.

الحالة 38 :
يوسف أحمد موالي 

العمر 25 عامًا
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الحالة 39 :
حسين علي أحمد الجزيري 

العمر 16 عامًا

تويف يف 14 فراير/ شباط 2013

أثنــاء مشــاركته يف تظاهــرة يف منطقــة الديــر قامــت قــوات األمــن بتفريقهــا، إذ 

أصابتــه طلقــة مبــارشة مــن ســالح »الشــوزن« أطلقتــه عليــه قــوات األمــن مــن 

مســافة قريبــة، األمــر الــذي أدى إلصابتــه إصابــة بليــغ يف بطنــه نقــل عــى إثرهــا 

للمستشــفى، لكنــه تــويف بعــد فــرتة وجيــزة بســبب ســوء اإلصابــة.

وقــد أعلنــت النيابــة العامــة فتــح تحقيــق يف الحادثــة واســتجواب بعــض أفــراد 

ــة  ــرت املحكم ــق، أم ــة التحقي ــى ذم ــني ع ــس رشطي ــرت بحب ــد أم ــة، وق الرشط

ــة  ــر/ شــباط 2013، بكفال ــة بإخــالء ســبيلهام يف 14 فرباي ــة الثالث الكــربى الجنائي

500 دينــار لــكل منهــام، وال يعــرف مــا آلــت إليــه املحاكمــة حتــى كتابــة هــذا 

ــر. التقري
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تويف يف 14 فراير/ شباط 2013 

ــكل  ــا بش ــم إطالقه ــوع ت ــيل للدم ــاز مس ــة غ ــن طلق ــرأس م ــه يف ال ــر إصابت إث

مبــارش يف مســتوى منخفــض ومــن مســافة قريبــة مــن قبــل قــوات األمــن، أثنــاء 

ــة  ــرى انطالق ــع ذك ــن م ــح بالتزام ــه صال ــة النبي ــلمية يف منطق ــات س احتجاج

ــة إال  ــة العامــة فتــح تحقيــق يف الحادث الحــراك يف البحريــن. وقــد أعلنــت النياب
ــق. 45 ــج هــذا التحقي ــن عــن نتائ ــا مل تعل أنه

 https://youtu.be/Ump2Pz7NnfM ،45  . فيديو لحظة استهداف الجزيري

الحالة 40 :
محمود عيسى الجزيري

العمر 20 عامًا
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تويف يف 23 فراير/ شباط 2014

ــه،  ــل شــهرين مــن وفات ــك قب ــز االحتجــاز، وذل ــب يف مرك جــراء تعرضــه للتعذي

حيــث اعتقــل يف 29 ديســمرب/ كانــون األول 2013 يف قضيــة ذات صلــة بالحــراك 

الســيايس، ونقــل بعــد انتهــاء التحقيــق معــه إىل مركــز الحبــس االحتياطــي 

ــام  ــة، عل ــه الصحي ــك إىل املستشــفى بســبب تدهــور حالت ــد ذل ــه بع ــذي نقل ال

بأنــه مصــاب مبــرض فقــر الــدم املنجــي، وقــد ذكــرت األمانــة العامــة للتظلــامت 

بــوزارة الداخليــة إن موضــوع تعذيــب جعفــر الــدرازي قيــد التحقيــق بالوحــدة 

الخاصــة، إال أنــه مل تعلــن أي نتائــج بخصــوص ذلــك، وال يوجــد أي دعــوة قضائيــة 

بخصــوص الحادثــة حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

الحالة 42 :
عبد العزيز موسى العبار 

العمر 27 عامًا

تويف يف 18 أبريل/ نيسان 2014

ــدة  ــرة حاش ــاركته بتظاه ــاء مش ــباط 2014 أثن ــه يف 23 فربايــر/ ش ــد إصابت بع

ــارج  ــويف خ ــد ت ــار كان ق ــة س ــي يف منطق ــزاء إعالم ــام ع ــبة خت ــت مبناس خرج

ــاء ذلــك إلصابــة مبــارشة  البحريــن، قامــت قــوات األمــن بتفريقهــا، وتعــرض أثن

يف الوجــه بطلقــة غــاز مســيل للدمــوع، باإلضافــة إىل انتشــار رصــاص الشــوزن يف 

الحالة 41 :
جعفر محمد الدرازي 

العمر 26 عامًا
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جســمه، مــا أفقــده الوعــي، وتــويف بعــد دخولــه غيبوبــة طويلــة متأثــراً بإصابتــه، 

ــة 80 يومــاً يف ثالجــة املــوىت وذلــك ألن  ــه بقــي يف املرشحــة لقراب غــر أن جثامن

ــاة الحقيقــي.  ــاة التــي مل تذكــر ســبب الوف ــه رفضــت شــهادة الوف عائلت

ــوىف  ــه: »إن املت ــت في ــار 2014 قال ــو/ أي ــاً يف 8 ماي ــدرت بيان ــة أص وزارة الصح

ــر  ــار، أُدخــل مجمــع الســلامنية الطبــي بتاريــخ 23 فرباي ــز مــوىس العبّ عبدالعزي

2014، وأمــى فيــه 55 يومــاً حتــى وافتــه املنيــة، إثــر هبــوط يف الــدورة الدمويــة، 

وتضّمنــت شــهادة الوفــاة، التــي أصــدرت لــه أن ســبب الوفــاة »توقــف يف الــدورة 

الدمويــة«. 

ــفى  ــا املستش ــى أثره ــل ع ــي أدخ ــة الت ــت اإلصاب ــاة تجاهل ــهادة الوف وألن ش

فقــد تقــدم محامــي عائلــة العبــار بطلــب للنيابــة العامــة لنــدب طبيــب رشعــي 

ــك  ــة، وذل ــوزارة الداخلي ــع ل ــن تاب ــي يف البحري ــب الرشع ــون الطبي مســتقل، لك

لفحــص الجثــامن واتخــاذ مــا يلــزم لتصحيــح شــهادة الوفــاة، والتــي تخالــف أصول 

وأخالقيــات وبروتوكــوالت مهنــة الطــب كونهــا مل تذكــر الســبب الحقيقــي للوفــاة، 

إال أن النيابــة العامــة رفضــت الطلــب.

ويف 6 يوليــو/ متــوز 2014 تــم تغيــر ســبب الوفــاة يف تقريــر الطــب الرشعــي إىل 

ــاري مــن ســالح  ــق ن »تلــف يف املــخ« دون ذكــر أســباب هــذا التلــف وهــو طل

ــه يف مســرة حاشــدة رغــم  ــون ذات ــار يف الي ــامن العب ــم تشــييع جث الشــوزن. وت

حــرارة الجــو يف نهــار شــهر رمضــان.
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تويف يف 21 مايو/ آيار 2014

أثنــاء مشــاركته يف تصويــر تظاهــرة يف منطقــة ســرتة قامــت قــوات األمــن 

بتفريقهــا، إذ أصيــب برصــاص مــن ســالح الشــوزن مــن مســافة قريبــة اخرتقــت 

ــه،  ــه مــام تســبب يف وفات ــه ورئت جســده مــن الجانــب األيــرس ووصلــت إىل قلب

ــوة  ــد أي دع ــه ال توج ــق، إال أن ــح تحقي ــن فت ــة ع ــة العام ــت النياب ــد أعلن وق

ــر. ــذا التقري ــة ه ــى كتاب ــة حت ــوص الحادث ــة بخص قضائي

تويف يف 30 يوليو/ متوز 2016

جــراء تعرضــه للتعذيــب يف مركــز االحتجــاز بعــد 25 يومــاً مــن احتجــازه، وقــد 

أشــارت عائلتــه إىل أنــه كشــف لهــم قبــل وفاتــه عــن تعرضــه لتعذيــب شــديد يف 

مبنــى التحقيقــات الجنائيــة، فيــام أشــار بعــض املعتقلــون معــه إىل تعرضــه ألزمــة 

قلبيــة بســبب التعذيــب يف ســجن الحــوض الجــاف، حيــث طالبــوا الرشطــة بنقلــه 

إىل عيــادة الســجن، وتــم نقلــه يف وقــت الحــق إىل مستشــفى الســلامنية حيــث 

ــات  ــة مالبس ــه ملعرف ــح جثامن ــر بترشي ــتصدار أم ــده اس ــب وال ــد طال ــويف، وق ت

وفاتــه مــن النيابــة العامــة.

الحالة 43 :
السيد محمود محسن أحمد

العمر 14 عامًا

الحالة 44 :
حسن جاسم الحايكي 

العمر 35 عامًا
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لكــن النيابــة العامــة ويف وقــت الحــق اتهمــت محامــي عائلــة الحايــي بـــ »نــرش 

أخبــار كاذبــة«، بعــد إعالنــه أن جثــامن الحايــي تضمــن »جروحــاً وكدمــات عــى 

جســد املتــوىف تؤكــد مبــا ال يــدع مجــاالً للشــك وجــود شــبهة جنائيــة وراء وفاتــه«.

وقــال رئيــس نيابــة املحافظــة الشــاملية عدنــان فخــرو إن النيابــة العامــة حققــت 

يف واقعــة قيــام محــاٍم بنــرش أمــور كاذبــة بشــأن واقعــة وفــاة أحــد املحبوســني 

احتياطيــاً بتوقيــف الحــوض الجــاف بتاريــخ 30 يوليــو/ متــوز 2016، والتــي انتهت 

تحقيقــات وحــدة التحقيــق الخاصــة إىل حفظهــا، ملــا ثبــت مــن أن الوفــاة كانــت 

طبيعيــة ومل تنطــِو عــى مثــة شــبهة جنائيــة.

يتبــن مــن خــالل ذلــك كلــه وضمــن سياســة اإلفــالت مــن العقــاب عــدم وجــود الجديــة 

مــن قبــل النيابــة العامــة والقضــاء يف توفــري التحقيــق الفعــال يف القضايــا املتصلــة 

بالتعذيــب وســوء املعاملــة واســتخدام القــوة ضــد املحتجــن واملتظاهريــن والتــي أدت إىل 

ــا ضــد ترصيحــات املحامــن والحقوقيــن  قتــل العــرات، يف املقابــل تحــرك أبســط القضاي

ــن. ــي يف البحري ــيايس والحقوق ــراك الس ــة بالح ــين املتصل والسياس



117

الخالصة والتوصيات



الخالصة والتوصيات118

ــدأ اســتقالل القضــاء يف البحريــن جعــل مــن  ــادئ األساســية التــي تحقــق مب ــاب املب إن غي

املنظومــة القضائيــة واملحاكــم أداة بيــد الدولــة، وظفتهــا بطريقــة مخالفــة للقانــون واألعراف 

ــة  ــة والعدال ــني بالحري ــطني واملطالب ــة الناش ــدف معاقب ــة، به ــامت العادل ــد املحاك ولقواع

ــة. واالصــالح الســيايس والدميقراطي

ــة الدســتورية عــى القوانــني،  ــاب الرقاب ــة وسياســتها، وغي ــات القضائي إذ أن طريقــة التعيين

وعــدم اســتقالل القضــاء اإلداري واملــايل والوظيفــي، إىل جنــب تدخــالت الســلطة التنفيذيــة 

ــرة،  ــة كب ــن إىل درج ــاء يف البحري ــتقالل القض ــن اس ــّد م ــة، ح ــلطة القضائي ــامل الس يف أع

األمــر الــذي ســاهم بشــكل مبــارش يف مالحقــة املعارضــني والناشــطني يف املجــال الحقوقــي 

ــع  ــة مؤسســات املجتم ــن محاكم ــة، فضــال ع ــة الحكوم ــى سياس ــي، واملحتجــني ع واإلعالم

املــدين مــن جمعيــات سياســية وحقوقيــة، وذلــك عــرب توظيــف املنظومــة القضائيــة والقوانني 

بشــكل غــر متكافــئ ومخالــف للقوانــني والترشيعــات، وملبــادئ املحاكــامت العادلــة التــي 

يقرهــا القانــون الــدويل والترشيعــات البحرينيــة.

وفيــام يتعلــق بضحايــا االســتخدام املفــرط للقــوة ميكــن القــول إن القــوات األمنيــة مــا تــزال 

ــدم  ــا ع ــرات ومنه ــات والتظاه ــع التجمع ــل م ــة بالتعام ــد املتعلق ــون والقواع ــك القان تنته

ــادئ األساســية الســتخدام  ــم 24 لســنة 2014 بشــأن املب ــة رق ــر الداخلي ــا بقــرار وزي التزامه

القــوة واألســلحة الناريــة.

وميكــن بعــد عــرض ضحايــا االســتخدام املفــرط للقــوة الســابقة، إىل أن النتيجــة هــي ذاتهــا 

النتيجــة التــي عرضهــا تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق يف الفقــرة 1699 

والتــي أشــار فيهــا إىل أنــه »يف العديــد مــن الحــاالت، خالفــت القــوات األمنيــة يف تعاملهــا 

ــدءان املنظــامن الســتخدام القــوة  ــديئ الــرورة والتناســب، وهــام املب ــن مب مــع املتظاهري

ــة  ــا إىل نوعي ــا نظرن ــاً إذا م ــر جلي ــون. ويتضــح هــذا األم ــاذ القان ــي إنف ــب موظف ــن جان م

األســلحة التــي اســتخدمتها القــوات أثنــاء املواجهــات مــع املدنيــني مــن ناحيــة، ومــن خــالل 

الطريقــة التــي اســتُخدمت بهــا هــذه األســلحة مــن الناحيــة األخــرى. حيــث مل تلتــزم قــوات 

األمــن يف جميــع األوقــات التزاًمــا صارًمــا مبســئوليتها القانونيــة املتمثلــة يف اســتهداف األفــراد 

بطريقــة ال تــؤدي بالــرورة إىل إعاقــة الفــرد أو جعلــه عاجــزًا، إذ تبــني األدلــة املتوافــرة التــي 

تشــتمل عــى تقاريــر الطــب الرشعــي وتقاريــر األســلحة والذخائــر أن قــوات األمــن فتحــت 
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ــة األفــراد  ــالزم بعــدم إصاب ــد مــن املواقــف دون توخــي الحــذر ال ــران أســلحتها يف العدي ن

إصابــات بالغــة«.

لقــد تبــني مــن خــالل عــرض عــرشات الحــاالت، أنــه مــع وجــود الكثــر مــن حــاالت القتــل 

العمــد التــي تــورط فيهــا رجــال األمــن مل تحــرك املحاكــم البحرينيــة أو النيابــة العامــة قضايــا 

بخصــوص غالبيتهــا، ومــا وصــل إىل املحاكــم مــن قضايــا قليلــة صــدر بحقهــا أحكامــاً بالــرباءة 

أو أحكامــاً مخففــة، ومل تشــمل املالحقــات القضائيــة املســؤولني األمنيــني، األمــر الــذي يجعــل 

مــن القضــاء رشيــك أســايس يف سياســة اإلفــالت مــن العقــاب التــي تنتهجهــا الحكومــة والتــي 

توفــر الحاميــة للمتورطــني يف االنتهــاكات واإلســتخدام املفــرط للقــوة املفــي إىل القتــل.

كــام تبــني أن قضايــا مرتبطــة باالحتجاجــات واملســرات كتهمــة الــرشوع يف قتــل رجــال رشطة، 

ومــع غيــاب االدلــة املاديــة التــي تؤكــد وجــود شــبه جنائيــة، واســتناد املحاكــم العرتافــات 

ــة  ــاً قضائي ــة أحكام ــم البحريني ــب؛ تصــدر املحاك ــة تحــت وطــأة التعذي ــا منتزع ــك أنه يُش

ــذي تــورط فيهــا رجــال رشطــة ومــع وجــود  ــا القتــل ال ــد، بينــام قضاي يصــل بعضهــا للمؤب

األدلــة املاديــة وشــهادة الشــهود وتأكيــدات الطــب الرشعــي تصــدر املحاكــم أحكامــاً مخففــة 

أو أحكامــاً بالــرباءة.

لــذا فــإن إصــالح المنظومــة القضائيــة فــي البحريــن أصبــح أمــرًا ملحــًا 
لضمــان اســتقالل القضــاء وتحقيقــه العدالــة للجميــع، فــي ضــوء 

ذلــك يوصــي منتــدى البحريــن لحقــوق اإلنســان )BFHR( باآلتــي:

وضــع آليــه دســتورية جديــدة بحيــث يكــون تعيــن الســلطة القضائيــة واملجلــس 	 

األعــى للقضــاء عــر اإلنتخــاب، وبحيــث يكــون الشــعب مصــدر الســلطة القضائيــة 

تحقيقــاً للمبــدأ الدســتوري الشــعب مصــدر الســلطات.

تعديــل القانــون املتعلــق بالســلطة القضائيــة، وخاصــة مــا يتعلــق بالتعيينــات يف 	 

القضــاء والنيابــة العامــة، بحيــث تكــون التعيينــات بطريقــة تكفــل تحقيــق مبــدأ 

االســتقاللية.

ــات الســتقالل القضــاء يف البحريــن املتمثــل يف 	  ــة تكفــل توفــر الضامن وضــع آلي

ــن واالســتقالل اإلداري واملــايل والوظيفــي للقضــاء. ــة الدســتورية عــى القوان الرقاب
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إلغــاء األحــكام القضائيــة الصــادرة بحــق الناشــطن السياســين والحقوقيــن 	 

واالعالميــن واملتهمــن بقضايــا متصلــة بالحــراك الســيايس والحقوقــي يف البحريــن 

ــام 2011.  ــذ الع من

وضــع آليــة تضمــن عــدم تدخــل الســلطة التنفيذيــة وســلطات الحكــم األخــري 	 

يف أعــامل الســلطة القضائيــة، وتجريــم ذلــك الفعــل عــى إعتبــار أنــه معوقــاً مــن 

معوقــات تحقيــق العدالــة.

فتــح تحقيــق مــن قبــل الســيدة غابرييــال كنــول، املقــررة الخاصــة املعنيــة 	 

ــادئ  ــن ملب ــد املحاكــم يف البحري ــدم تقي ــأن ع ــن بش ــاة واملحام ــتقالل القض باس

املحاكــم العادلــة واملســتقلة.
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