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منهجية التقرير

يعتمـــد التقريـــر علـــى دراســـة القوانيـــن والتشـــريعات
البحرينيـــة ذات الصلـــة بمحاكمـــة المدنييـــن فـــي
ويبيـــن مـــدى موائمـــة القوانيـــن
محاكـــم عســـكرية
ّ
البحرينيـــة مـــع الشـــرعة الدوليـــة والقوانيـــن الدوليـــة
ويســـتعرض التقريـــر حالـــة القضـــاء العســـكري
وبيـــان االنتهـــاكات التـــي حصلـــت فـــي المحاكمـــات.

من نحن؟
إن مركـــز البحريـــن لحقـــوق اإلنســـان هـــو منظمـــة
غيـــر ربحية وغيـــر حكوميـــة تأسســـت فـــي 2002
وســـجلت لـــدى وزارة العمـــل البحرينيـــة والشـــئون
ُ

االجتماعي ــة آن ــذاك .ت ــم إغ ــاق المرك ــز ف ــي الع ــام

 2004رســـمياً بعـــد اعتقـــال المديـــر التنفيـــذي
األســـتاذ عبدالهـــادي الخواجـــة علـــى خلفيـــة نـــدوة
تن ــاول فيه ــا موض ــوع الفق ــر ف ــي البحري ــن األم ــر

الـــذي اعتبرتـــه الحكومـــة تحريضـــاً علنيـــاً علـــى

كراهيــة النظــام .الجديــر بالذكــر أن الخواجــة يقضــي
من ــذ م ــارس  2011عقوب ـ ًـة بالس ــجن المؤب ــد نتيج ــة

نشــاطه فــي مجــال حقوق اإلنســان كمــا أن الرئيس
الحالـــي وهـــو الناشـــط نبيـــل رجـــب يقبـــع فـــي

الســجن أيضــاً بتهــم متعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر
واس ــتخدام وس ــائل التواص ــل االجتماع ــي .والزال
موقـــع مركـــز البحريـــن لحقـــوق اإلنســـان ومنـــذ

الع ــام  2007محجوب ــاً للعام ــة بأم ــر م ــن الحكوم ــة.

عل ــى الرغ ــم م ــن ه ــذه الق ــرارات والممارس ــات التعس ــفية
التـــي كانـــت تســـتهدف مركـــز البحريـــن لحقـــوق اإلنســـان
ومالحقـــة

أعضائـــه

بالســـجن

والقضايـــا

األمنيـــة

ً
واحـــدا مـــن أهـــم الجهـــات الحقوقيـــة
بقـــي المركـــز
ذات المصداقيـــة العاليـــة والتـــي حصلـــت علـــى دعـــم
واحتـــرام داخلـــي شـــعبي وخارجـــي مـــن قبـــل المجتمـــع
الدول ــي نتيج ــة اس ــتمراره ف ــي عمل ــه ونضال ــه م ــن أج ــل
تعزيز حق ــوق اإلنسان ونش ــر ثقافت ــه بي ــن أف ــراد المجتم ــع
فـــي البحريـــن.
نح ــن ف ــي مرك ــز البحري ــن لحق ــوق اإلنس ــان نس ــعى لبن ــاء
بل ـ ٍـد ديموقراط ــي مزده ــر يحت ــرم قي ــم العدال ــة والحري ــة،
وخـــال مـــن التمييـــز وانتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان ،مـــن
ٍ
خ ــال تش ــجيع وتمكي ــن ودع ــم األف ــراد والجماع ــات لتك ــون
ســباقة فــي حمايــة حقوقهــا وحقــوق اآلخريــن ،والنضــال
مـــن أجـــل نشـــر وتعزيـــز قيـــم ومبـــادئ الديموقراطيـــة
ً
وفقـــا للمعاييـــر والمواثيـــق والعهـــود
وحقـــوق اإلنســـان
الدوليـــة .كمـــا يهـــدف عمـــل المركـــز إلـــى تعزيـــز الحريـــات
العامـــة والحقـــوق األساســـية المدنيـــة والسياســـية
واالقتصاديـــة ومكافحـــة التمييـــز بجميـــع أشـــكاله
ونشـــر ثقافـــة حقـــوق اإلنســـان والمســـاهمة فـــي
توفيـــر الدعـــم والحمايـــة للضحايـــا والمســـتضعفين.

لإلطــاع علــى نشــاط مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان
وإصداراته،يرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي
www.bahrainrights.org
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المقدمة
أوال :لمحة تاريخية عن القضاء العسكري
ً
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ثانيـــا :القضـــاء العســـكري فـــي محكمـــة الســـامة الوطنيـــة
ً
ثالثا:التشــريعات والقوانيــن التــي تنظيــم القضــاء العســكري
-١التشـــريعات الســـابقة التـــي تمنـــع محاكمـــة
المدنييـــن بالقضـــاء العســـكري
أ -قانون األحكام العسكري لسنة 1968
ب -مرســوم بقانــون رقــم  34لســنة قانــون العقوبــات
العسكري
-2التشـــريعات التـــي تســـمح بمحاكمـــة المدنييـــن
بالقضـــاء العســـكري
أ -تعديل المادة  105من دستور مملكة البحرين
ب -تعديل قانون القضاء العسكري
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رابعـــا :محاكمـــة المدنييـــن بعـــد تعديـــل قانـــون القضـــاء
ا لعســـكر ي
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ً
خامســـا :المالحظـــات القانونيـــة والحقوقيـــة علـــى قانـــون
القضـــاء العســـكري
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20
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المقدمة:
الســلطة القضائيــة فــي البحريــن تنقســم إلــى قســمين كمحاكــم عامــة ،قســم
للمحاكـــم المدنيـــة (التجاريـــة والمدنيـــة واإلداريـــة والجنائيـــة) والقســـم الثانـــي
للمحاك ــم الش ــرعية ،وي ــرأس الس ــلطة القضائي ــة المل ــك بموج ــب الم ــادة  33م ــن
نظــم
وي ِّ
الدســتور ،ويتولــى اإلشــراف علــى القضــاة المجلــس األعلــى للقضــاءُ ،
ســـير المحاكـــم وجلســـات المحاكمـــات وزيـــر العـــدل (مـــن الســـلطة التنفيذيـــة)،
وباإلضافــة للمحكمــة المدنيــة هنــاك المحاكــم العســكرية (خاصــة) تنشــأ وتنظــم
وفــق القانــون كمــا قــرر ذلــك الدســتور بالمــادة  ،105والمحاكــم العســكرية فــي
البحري ــن ه ــي لمحاكم ــة الجرائ ــم الواقع ــة م ــن األف ــراد واألش ــخاص المنتس ــبين
لقــوة دفــاع البحريــن ووزارة الداخليــة والحــرس الوطني،وتوجــد محكمــة عســكرية
بـــوزارة الداخليـــة لمنتســـبي وزارة الداخليـــة وجهـــاز األمـــن الوطنـــي ومحكمـــة
عســـكرية بـــوزارة الدفـــاع لمنتســـبي قـــوة الدفـــاع والحـــرس الوطنـــي ،وبعـــد
التعديـــل الدســـتوري للمـــادة  105بتاريـــخ 30مارس2017أصبـــح مـــن الممكـــن
محاكمـــة المدنييـــن لـــدى القضـــاء العســـكري وهـــذا الـــذي أدانـــه تقريـــر اللجنـــة
البحرينيـــة المســـتقلة لتقصـــي الحقائـــق عندمـــا صـــدرت أحـــكام علـــى ()380
مواطـــن فـــي فتـــرة الســـامة الوطنيـــة بعـــام 2011وأوصـــت اللجنـــة بإعـــادة
المحاكمـــات التـــي جـــرت فـــي محاكـــم عســـكرية (محاكـــم الســـامة الوطنيـــة)
وأن تح ـ ّـول القضاي ــا للقض ــاء المدن ــي ،ألن ذل ــك يتع ــارض م ــع صري ــح القان ــون
البحرينـــي ،وبالفعـــل تمـــت إعـــادة محاكمـــة( )380مواطـــن بحرينـــي ،ولكـــن
بعـــام  2017قـــد عـــادت المحاكـــم العســـكرية لمحاكمـــة المدنييـــن بعـــد تعديـــل
الم ــادة  105م ــن الدس ــتور الت ــي س ــمحت تعدي ــل قان ــون القض ــاء العس ــكري.
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أوالً:
لمحة تاريخية عن القضاء العسكري
تأس ــس القض ــاء العس ــكري ع ــام  1968م ــع تأس ــيس ق ــوة دف ــاع البحري ــن ،وكان
نظ ــم ه ــذا القض ــاء ِعب ــر قان ــون األح ــكام العس ــكرية لس ــنة  1968وه ــو قان ــون
ُي َّ
ص ــدر قب ــل ني ــل البحري ــن األس ــتقالل م ــن االس ــتعمار البريطان ــي ،وبق ــي ه ــذا
القانـــون بعـــد األســـتقالل نافـــذ وكانـــت المحاكـــم العســـكرية ميدانيـــة ســـواء
فـــي مبانـــي وزارة الدفـــاع أو فـــي معســـكرات الجيـــش حتـــى عـــام 2002
عندمـــا تـــم إنشـــاء مبنـــى للمحاكمـــة العســـكرية وكانـــت للمحاكـــم الصغـــرى
والمحاكـــم الكبـــرى ولـــم يكـــن حينهـــا فـــي القضـــاء العســـكري درجـــة التمييـــز
(النقـــض) وهـــذه المحكمـــة تـــم إنشـــائها بعـــام  2010بمرســـوم قانـــون(،)1
وهـــذه المحكمـــة لـــم تنعقـــد إال فـــي  12ديســـمبر  2011كأول جلســـة لهـــا.
القضـــاء العســـكري قضاتـــه جميعـــا مـــن الســـلك العســـكري يســـميهم
القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن ويعينهـــم الملـــك بأمـــر ملكـــي.
حضـــر
للقضـــاء العســـكري ُشـــعبة النيابـــة العســـكرية وهـــي التـــي تُ ّ
الدعـــوى الجنائيـــة ،وفـــي قـــوة دفـــاع البحريـــن قســـم الشـــوؤن
القانونيـــة الـــذي يباشـــر التحقيـــق مـــع الجنـــود والضبـــاط فـــي حـــال
حصلـــت جنايـــة أو جنحـــة يعاقـــب عليـــه قانـــون العقوبـــات العســـكري (.)2
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ثانياً:
القضاء العسكري في
محكمة السالمة الوطنية :2011
صــدر بتاريــخ  15مــارس  2011مرســوم ملكــي رقــم  18لســنة  2011بإعــان حالــة
يعيــن
ّ
الســامة الوطنيــة (،)3
وتضمــن هــذا المرســوم تشــكيل محكمــة عســكرية ّ
قضاتهــا القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن وتكــون مــن درجتيــن ،وحيــث أن تطبيــق
ه ــذا المرس ــوم ق ــد صاحب ــه أعتق ــال المئ ــات م ــن المواطني ــن ،وخضع ــوا جله ــم
لمحاكمـــات عســـكرية وصـــدرت بحقه ــم أح ــكام قاس ــية وم ــن بي ــن المعتقلي ــن
كان األطبــاء فــي مستشــفى الســلمانية ( 28مــن الــكادر الطبــي) والذيــن تمــت
إع ــادة محاكمته ــم ف ــي القض ــاء المدن ــي (،)4وقضاي ــا أخ ــرى ( ،)5وحينه ــا ص ــدر
ق ــرار حظ ــر نش ــر وقائ ــع وأخب ــار محاك ــم الس ــامة الوطني ــة م ــن رئي ــس محكم ــة
الســـامة الوطنيـــة االســـتئنافية ( ،)6ممـــا جعـــل هـــذه المحكمـــة تفقـــد مبـــدأ
عالني ــة المحاكم ــة ،كم ــا أن القضاي ــا الت ــي ل ــم ترف ــع لمحاك ــم الس ــامة الوطني ــة
(العســـكرية) وبعـــد أنتهـــاء فتـــرة الســـامة الوطنيـــة فقـــد قـــرر هـــذه المحكمـــة
إحال ــة القضاي ــا إل ــى المحاك ــم الجنائي ــة المدني ــة ( ،)7وكذل ــك القضاي ــا الت ــي ق ــد
صـــدرت فيهـــا أحـــكام مـــن محكمـــة الســـامة الوطنيـــة فقـــد ألغيـــت بمرســـوم
ملك ــي وتم ــت إحال ــة القضاي ــا إل ــى محاك ــم جنائي ــة مدني ــة وم ــن ضم ــن األح ــكام
الت ــي ألغي ــت ف ــي المحاك ــم المدني ــة حكمي ــن باإلع ــدام بح ــق المواطني ــن (عل ــي
عبداللــه الســنكيس وعبدالعزيــز عبدالرضــا إبراهيــم) ( ، )8ولــو لــم تعــاد محاكمتهــم
ف ــي محاك ــم مدني ــة لحص ــل تنفي ــذ العقوب ــة ،وه ــذا م ــن أه ــم الش ــواهد عل ــى
أن المحاكـــم العســـكرية ال تتمتـــع بالضمانـــات الكافيـــة لتحقيـــق العدالـــة ،حيـــث
أن محاكـــم الســـامة الوطنيـــة ال تلتـــزم بضمانـــات المحاكمـــة العادلـــة المقـــررة
بالعه ــد الدول ــي الخ ــاص بالحق ــوق المدني ــة والسياس ــية كم ــا ذك ــر تقري ــر اللجن ــة
البحرينيـــة المســـتقلة لتقصـــي الحقائـــق فـــي عـــام (2011تقريـــر بســـيوني).

11

محاكم االعدام

ثالثاً:
التشريعات والقوانين التي تنظم القضاء العسكري:
-1التشــريعات الســابقة التــي تمنــع محاكمــة المدنييــن بالقضــاء
العســكري:
أ-قانون األحكام العسكرية لسنة :1968
ينظـــم اإلجـــراءات القانونيـــة لمحاكمـــة
حيـــث أن هـــذا القانـــون كان ّ
الجنـــود المنتســـبين لقـــوة دفـــاع البحريـــن ،ويشـــمل هـــذا
القانـــون كل أقســـام قـــوة دفـــاع البحريـــن .وتـــم إلغـــاء العمـــل
بهـــذا القانـــون بمرســـوم قانـــون فـــي تاريـــخ  25ســـبتمبر .2002
ولمـــا كان دســـتور البحريـــن لعـــام  1973يحظـــر محاكمـــة المدنييـــن
ف ــي محاك ــم عس ــكرية ف ــإن قان ــون األح ــكام العس ــكرية لع ــام 1968
ً
إيضـــا ولـــم يحاكـــم المدنييـــن فـــي محاكـــم عســـكرية.
كان كذلـــك
ب -مرســوم بقانــون رقــم ( )34لســنة  2002قانــون العقوبــات

العســكري:

حيـــز
يـــوم  25ديســـمبر 2002دخـــل قانـــون العقوبـــات العســـكري ّ
يتضم ــن م ــادة أو بن ــد تجي ــز محاكم ــة المدنيي ــن
التنفي ــذ وحينه ــا ل ــم
ّ
بمحاك ــم عس ــكرية عام ــة أو خاص ــة ،وبم ــا أن دس ــتور مملك ــة البحري ــن
لعـــام  2002كان يحضـــر محاكمـــة المدنييـــن فـــي محاكـــم عســـكرية
وفـــق المـــادة  105منـــه ،ولهـــذا عندمـــا حصلـــت محاكمـــة ألكثـــر
مـــن  340مواطـــن مدنـــي أثنـــاء إعـــان حالـــة الســـامة الوطنيـــة
تـــم إلغـــاء أحكامهـــا بعـــد رصـــد تقريـــر اللجنـــة البحرينيـــة المســـتقلة
لتقص ــي الحقائ ــق له ــذه األح ــكام أوص ــت اللجن ــة ف ــي الفق ــرة 119
بإعـــادة المحاكمـــات فـــي قضـــاء مدنـــي .وقالـــت اللجنـــة أن النـــص
الدســـتوري ال يســـمح بمحاكمـــة المدنييـــن فـــي محاكـــم عســـكرية
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تح ــت أي ظ ــرف ،وكان الن ــص الدس ــتوري كالتال ــي :الم ــادة  105البن ــد
–ب -دســـتور  :2002يقتصـــر اختصـــاص المحاكـــم العســـكرية علـــى
الجرائـــم العســـكرية التـــي تقـــع مـــن أفـــراد قـــوة الدفـــاع والحـــرس
الوطنـــي واألمـــن العـــام ،وال يمتـــد إلـــى غيرهـــم إال عنـــد إعـــان
األحـــكام العرفيـــة ،وذلـــك فـــي الحـــدود التـــي يقررهـــا القانـــون.
أي أن هـــذا النـــص يعتبـــر الضمانـــة والحصانـــة للمدنييـــن
مـــن أن تمتـــد يـــد المحاكـــم العســـكرية النتهـــاك هـــذا الحـــق.

 -2التشــريعات الجديــدة التــي تســمح بمحاكمــة المدنييــن بالقضــاء
العســكري:
أ -تعديل المادة  105من دستور مملكة البحرين:
الخميـــس 30مـــارس 2017تـــم تعديـــل الدســـتور بالمـــادة  105بعـــد
تقدي ــم المل ــك مقت ــرح للس ــلطة التش ــريعية وتضم ــن ه ــذا المقت ــرح
مذكــرة شــارحة تبــرر المقتــرح لمواجهــة اإلرهــاب (المعارضــة) وأن قــوة
دف ــاع البحري ــن ومؤسس ــاتها وأفراده ــا يتعرض ــون لمخاط ــر العملي ــات
اإلرهابي ــة ولضم ــان حماي ــة ق ــوة دف ــاع البحري ــن ومنتس ــبيها يج ــب أن
يســـمح للقضـــاء العســـكري أن يختـــص بمحاكـــم الجرائـــم اإلرهابيـــة.
عقـــد مجلـــس النـــواب جلســـته العاديـــة العشـــرين بـــدور االنعقـــاد
العـــادي الثالـــث للفصـــل التشـــريعي الرابـــع بتاريـــخ  21فبرايـــر2017
وت ــم ترحي ــل ج ــدول األعم ــال إل ــى الجلس ــة الالحق ــة ومناقش ــة بن ــد
االس ــتدراك (م ــا يس ــتجد م ــن أعم ــال) وبع ــد مناقش ــة لألم ــر الملك ــي
رقـــم  7لســـنة  2017بخصـــوص مشـــروع بتعديـــل دســـتور مملكـــة
البحريـــن (المـــادة 105البنـــد /ب) ،قـــرر المجلـــس الموافقـــة علـــى
مشـــروع التعديـــل وأن تكـــون المذكـــرة الشـــارحة لـــه هـــي المذكـــرة
التفســـيرية ،وإحالـــة التعديـــل إلـــى مجلـــس الشـــورى والـــذي عقـــد
جلســـته بتاريـــخ  26فبرايـــر 2017جلســـة خاصـــة لمناقشـــة التعديـــل
وأســـتمرت لمـــدة نصـــف ســـاعة فقـــط ووافقـــت علـــى التعديـــل.
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ينظـــم القانـــون القضـــاء العســـكري
جـــاء النـــص المقتـــرح كالتالـــيِّ :
ويبيــن اختصاصاتــه فــي كل مــن قــوة دفــاع البحرين والحــرس الوطني
وقـــوات األمـــن العـــام .وتـــم تحويـــل المذكـــرة الشـــارحة المقدمـــة
يغي ــر إال المس ــمى (م ــن
م ــع المقت ــرح إل ــى مذك ــرة تفس ــيرية ول ــم ّ
ش ــارحة إل ــى تفس ــيرية)،ورغم أن جلس ــة مجل ــس الن ــواب كان بع ــض
م ــن الن ــواب ق ــال ب ــأن التعدي ــل عل ــى الدس ــتور س ــيكون أكث ــر حماي ــة
للحق ــوق والحري ــات وأن التعدي ــل يتوائ ــم م ــع الش ــرعة الدولي ــة*(،)1
ولكــن ذلــك لــم يحصــل عندمــا تقدمــت الحكومــة بعــد أقــل من عشــرين
يـــوم علـــى التعديـــل الدســـتوري بمشـــروع تعديـــل قانـــون القضـــاء
العســكري،وأعتبر النــواب التعديــل علــى القانــون بعــد رفــع الضمانــة
الدس ــتورية لمن ــع محاكم ــة المدنيي ــن ف ــي محاك ــم عس ــكرية فرص ــة
ذهبيـــة لتوســـعة اختصـــاص المحاكـــم العســـكرية وســـحب جـــزء مـــن
اختص ــاص المحاك ــم المدني ــة (الجزائي ــة) لصال ــح المحاك ــم العس ــكرية.

ب -تعديل قانون القضاء العسكري:
بعــد تعديــل المــادة  105مــن الدســتور وفــي غضــون أيــام تــم تعديــل
قان ــون القض ــاء العس ــكري ونش ــر ه ــذا التعدي ــل بع ــد عش ــرون ي ــوم
م ــن تاري ــخ تعدي ــل الدس ــتور ،حي ــث ص ــدر قان ــون رق ــم  12لس ــنة2017
بتاري ــخ 18إبري ــل 2017وأض ــاف ه ــذا التعدي ــل الم ــادة 17مك ــرر عل ــى
قان ــون القض ــاء العس ــكري ،بالن ــص اآلت ــي:
يخت ــص القض ــاء العس ــكري بنظ ــر الجرائ ــم اآلتي ــة عن ــد ارتكابه ــا
عم ــداً م ــن ش ــخص غي ــر خاض ــع ألح ــكام ه ــذا القان ــون بصفت ــه
ـا أو ش ــريكاً داخ ــل المملك ــة أو خارجه ــا
فاع ـ ً
الماســـة بأمـــن الدولـــة الخارجـــي والمنصـــوص
أ) الجنايـــات
َّ
عليهـــا فـــي الفصـــل األول مـــن البـــاب األول مـــن القســـم
الخ ــاص ف ــي قان ــون العقوب ــات ،مت ــى وقع ــت ف ــي العملي ــات
الت ــي تتواله ــا ق ــوة دف ــاع البحري ــن أو ف ــي حال ــة إره ــاب مس ــلح
م ــن الخ ــارج.
ب) الجرائ ــم الت ــي تق ــع ف ــي نط ــاق األماك ــن الخاضع ــة لق ــوة
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دفـــاع البحريـــن أو الحـــرس الوطنـــي بمـــا فـــي ذلـــك الســـفن والطائـــرات
والم ْركبـــات والمبانـــي والمعســـكرات والمنشـــآت ومناطـــق التَّ َم ْركُـــز
َ
والمنـــاورات ومحـــاور التقـــدم للقـــوات ومواقـــع العمليـــات.
ج) الجرائ ــم الت ــي تق ــع عل ــى أم ــوال أو ممتل ــكات أو مع ــدات أو آلي ــات أو
مهمــات أو اتصــاالت أو أشــياء أو أســلحة أو ذخائــر أو ســجالت أو وثائــق أو
أس ــرار ق ــوة دف ــاع البحري ــن أو الح ــرس الوطن ــي وكاف ــة متعلقاتهم ــا أينم ــا
ُو ِج ــدت.
د) الجرائ ــم الت ــي تُ ْرت َك ــب ض ــد منتس ــبي ق ــوة دف ــاع البحري ــن أو الح ــرس
الوطن ــي مت ــى وقع ــت بس ــبب أو بمناس ــبة تأديته ــم أعمـــال وظيفته ــم.
ه) الجرائ ــم الت ــي تق ــع عل ــى المنش ــآت الحيوي ــة أو الهام ــة أو المواك ــب
الرســـمية متـــى كان تأمينُ هـــا أو حراســـتُ ها تحـــت مســـئولية قـــوة دفـــاع
البحريـــن أو الحـــرس الوطنـــي.
ي من الجرائم الواردة في البنود السابقة.
و) الجرائم المرتبطة بأ ٍّ
أي مــن الجرائــم الداخلــة فــي اختصاصــه
ويجــوز للقضــاء العســكري إحالــة ٍّ
ألي جهـــة قضائيـــة
ِو ْفقـــاً للبنـــود الســـابقة إلـــى القضـــاء المدنـــي أو
ِّ
مختص ــة.

وأض ــاف ه ــذا التعدي ــل عل ــى قان ــون القض ــاء العس ــكري م ــادة 17مك ــرر 1بالن ــص
اآلت ــي:
اســـتثناء ممـــا ورد فـــي أي قانـــون آخـــر ،للنائـــب العـــام بعـــد موافقـــة
ً
القضــاء العســكري أن يحيــل إلــى هــذا القضــاء أي مــن الجنايــات الــواردة
فــي قانــون حمايــة المجتمــع مــن األعمــال اإلرهابيــة أو أي مــن الجنايــات
الماس ــة بأم ــن الدول ــة الخارج ــي أو الداخل ــي وال ــواردة ف ــي الفصلي ــن
َّ
األول والثانـــي مـــن البـــاب األول مـــن القســـم الخـــاص فـــي قانـــون
العقوب ــات ،وم ــا يرتب ــط به ــا م ــن جرائ ــم.
ومــن هنــا بــدأت المحاكــم العســكرية بنظــر أول قضيــة (لمدنييــن بعــد التعديــل)
بتاري ــخ 23أكتوب ــر 2017لمتهمي ــن بالتخطي ــط ألغتي ــال القائ ــد الع ــام لق ــوة دف ــاع
البحري ــن.
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رابعاً:
محاكمــة المدنييــن بعــد تعديــل قانــون القضــاء
العســكري بعــام 2017
( /1ارهـــاب 2017/رقـــم ) ،أول قضيـــة تنظـــر فـــي المحاكـــم العســـكرية،
وهـــي باكـــورة االختبـــار لمـــدى إلتـــزام هـــذه المحاكـــم بالقوانيـــن وحقـــوق
المتهميـــن ومـــدى اســـتقاللية هـــذا القضـــاء ومســـتوى العدالـــة فيـــه،
ومـــن خـــال هـــذه القضيـــة التـــي اتهـــم فيهـــا أكثـــر مـــن  15مواطـــن
بحرينـــي والذيـــن حصلنـــا علـــى بعـــض مـــن أســـمائهم وهـــم كالتالـــي:
 -1سـيد علوي سيد حسين.

 -2سـيد فاضل سيد عباس.

 -3محمد عبدالحسن المتغوي.
 -4محمد عبدالحسين صالح.
 -5مبارك عادل

 -6حبيب عبدالله.

 -7منتظر فوزي عبدالكريم.

 -8محمد عبدالواحد محمد النجار.
 -9حسين عصام

 -10سيد محمد سيد قاسم الموسوي.
 -11محمد عبدالله.
 -12علي جعفر.

 -13حسين بداو.

 -14علي أحمد خليفة.
 -15مرتضى مجيد

 -16رامي أحمد عبدالله.
 -17حسين الشهابي.
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وبعـــد رصـــد ومتابعـــة الجلســـات ومـــا ســـبقها ومـــا صـــدر فيهـــا مـــن قـــرارات
تبيـــن لنـــا بعـــض الحقائـــق التاليـــة:
وأحـــكام ّ
أ -األختفـــاء القســـري للمتهميـــن ،أمتـــد ألكثـــر مـــن عـــام كامـــل دون
تمكيـــن المتهميـــن باإللتقـــاء بالمحاميـــن أو أهاليهـــم.
ب -التحقيـــق مـــع المتهميـــن بعـــد ســـبعة أشـــهر مـــن األختفـــاء
القســـري (حســـب قـــول المتهميـــن الحقـــا)  ،وكان التحقيـــق دون
حضـــور محاميهـــم.
ج -جـــرت المحاكمـــة بعـــد تعديـــل قانـــون القضـــاء العســـكري ،ممـــا
يبط ــل أس ــاس المحاكم ــة ،حي ــث ل ــم يك ــن القان ــون يس ــمح بمحاكم ــة
المدنييـــن وقـــت الواقعـــة المزعومـــة.
د -جــرت الجلســة األولــى مــن المحاكمــة دون حضــور المحاميــن ،ممــا
جع ــل المحكم ــة أن تس ــمح للمتهمي ــن اإلتص ــال بالمحامي ــن للحض ــور
بالجلس ــة الالحق ــة.
ه -حضـــر المحامـــون بالجلســـة الثانيـــة مـــن المحاكمـــة ولـــم يســـمح
له ــم بالحص ــول عل ــى نس ــخة م ــن مل ــف الدع ــوى ،مم ــا جع ــل األم ــر
متعســر جــدا فــي إعــداد المرافعــات وتحضيــر الدفــوع ،واســتمر هــذا
الحرم ــان حت ــى ف ــي محكم ــة التميي ــز.
و -تــم الحكــم علــى ســتة مــن المتهميــن فــي هــذه القضيــة بعقوبــة
اإلعـــدام وتـــم تأييـــده مـــن محكمتـــي االســـتئناف والتمييـــز ،إال أن
المل ــك اس ــقط عقوب ــة اإلع ــدام وحوله ــا لعقوب ــة المؤب ــد.
ز -العقوب ــة عل ــى الدع ــوى المزعوم ــة ف ــي مل ــف المتهمي ــن ال تص ــل
عقوبتهـــا إلـــى اإلعـــدام وفـــق قوانيـــن مملكـــة البحريـــن الجزائيـــة.
(الم ــادة  36والم ــادة 37م ــن قان ــون العقوب ــات البحرين ــي).
ح -ج ــرت المحاكم ــة بش ــكل س ــري ع ــدا المحامي ــن ،بق ــرار م ــن النياب ــة
المحكم ــة العس ــكرية (.)9
ط -صـــدر الحكـــم مـــن أول درجـــة ولـــم يســـمح للمحاميـــن بالحصـــول
علــى نســخة مــن الحكــم وكذلــك فــي محكمتــي االســتئناف والتمييــز،
مم ــا يجع ــل ه ــذا الحرم ــان يتع ــارض م ــع ضمان ــات المحاكم ــة العادل ــة.
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خامساً:
المالحظــات القانونيــة والحقوقيــة علــى قانــون
القضــاء العســكري :
 - 1القضـــاء العســـكري انتـــزع االختصـــاص والواليـــة مـــن القضـــاء المدنـــي
فـــي تطبيـــق الجرائـــم الماســـة بأمـــن الدولـــة الخارجـــي مـــن قانـــون العقوبـــات
لســـنة( 1976المـــواد مـــن  112إلـــى )146مـــن بينهـــا 11عقوبـــة باإلعـــدام.
 - 2قانـــون القضـــاء العســـكري أجـــاز للنيابـــة العامـــة أن تُ حيـــل إلـــى المحاكـــم
العســـكرية كل الجنايـــات الـــواردة فـــي قانـــون حمايـــة المجتمـــع مـــن األعمـــال
األرهابيــة وأي جنايــة ماســة بأمــن الدولــة الخارجــي والداخلــي واردة فــي قانــون
العقوبـــات ،مـــن بيـــن هـــذه المـــواد 22عقوبتهـــا اإلعـــدام.
 - 3قانـــون القضـــاء العســـكري غيـــر ملـــزم بتطبيـــق قانـــون اإلجـــراءات الجنائيـــة
فـــي محاكمـــة المدنييـــن.
 - 4قان ــون القض ــاء العس ــكري يحتج ــز المتهمي ــن الذي ــن يخضع ــون لواليت ــه ف ــي
س ــجون عس ــكرية وغي ــر خاضع ــة للتفتي ــش.
 - 5قان ــون القض ــاء العس ــكري غي ــر ُمل ــزم بأح ــكام قان ــون األح ــداث (األطف ــال)
مم ــا يعط ــي المحاك ــم العس ــكرية الوالي ــة ف ــي محاكم ــة األطف ــال كغيره ــم.
 - 6قانــون القضــاء العســكري ال يراعــي ضمانــات المحاكمــة العادلــة المنصــوص
عليهــا بالمــادة  14مــن العهــد الدولــي الخــاص للحقــوق المدنيــة والسياســية.
 - 7المحاك ــم العس ــكرية أصبح ــت مختص ــة بتطبي ــق 60م ــادة عقوبته ــا اإلع ــدام
مـــن قانـــون القضـــاء العســـكري وقانـــون العقوبـــات وقانـــون حمايـــة المجتمـــع
م ــن األعم ــال اإلرهابي ــة.
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الخالصة:
الســـلطة القضائيـــة بمملكـــة البحريـــن ال تأخـــذ بمبـــدأ الفصـــل بيـــن الســـلطات
والملـــك يـــرأس الســـلطات الثـــاث (القضائيـــة ,التنفيذيـــة والتشـــريعية) ،وأن
يعينـــون مـــن الملـــك وترقيتهـــم منـــه،وأن الســـلطة
القضـــاة فـــي البحريـــن ّ
القضائي ــة ف ــي البحري ــن ال تتمت ــع باالس ــتقالل المال ــي واإلداري ،وأن المحاك ــم
البحرينيـــة خاضعـــة إلرادة الملـــك وتصـــدر األحـــكام القضائيـــة بإســـمه.
والقض ــاء العس ــكري ال يختل ــف ع ــن القض ــاء المدن ــي م ــن حي ــث االس ــتقاللية
وخضوعـــه إلرادة الملـــك ،والمحاكـــم العســـكرية تُ شـــرف عليهـــا قـــوة دفـــاع
البحريـــن،وأن القضـــاة بالمحاكـــم العســـكرية جلهـــم مـــن الســـلك العســـكري
وعقيدته ــم عس ــكرية ،وأن قان ــون القض ــاء العس ــكري وض ــع لمواجه ــة الجرائ ــم
التــي تقــع مــن منتســبي المؤسســات األمنيــة بمــواد عقابيــة صارمــة وقاســية
وبقواني ــن وأح ــكام خاص ــة تتناس ــب م ــع الوض ــع العس ــكري ،ولك ــن بع ــد التعدي ــل
الدســتوري علــى المــادة  105مــن الدســتور فتــح التعديــل علــى قانــون القضــاء
العس ــكري ليش ــمل تطبيق ــه المدنيي ــن ،ف ــإن الخط ــر يالح ــق المدنيي ــن باألح ــكام
القاس ــية الت ــي تص ــل لإلع ــدام.
القض ــاء العس ــكري ال يراع ــي ضمان ــات المحاكم ــات العادل ــة المق ــررة بالمــادة 14
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،ممــا يجعــل مســتوى
الخط ــر ي ــزداد وال يتمت ــع المتهمي ــن ف ــي النياب ــة العس ــكرية بالحق ــوق األساس ــية
ف ــي ح ــق الدف ــاع ع ــن الته ــم ونفيه ــا ،وكذل ــك ف ــي الس ــجون الخاص ــة بالقض ــاء
العســـكري ال تخطـــع للمراقبـــة القانونيـــة والحقوقيـــة ممـــا جعـــل المتهميـــن
المحبوس ــين ف ــي خط ــر التع ــرض إل ــى التعذي ــب واإلك ــراه الم ــادي والحج ــز ف ــي
غ ــرف انفرادي ــة.

التوصيات
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التوصيات:

توصيات لحكومة البحرين:
 نحــث حكومــة البحريــن بإلغــاء التعديــل علــى قانــون القضــاء العســكري ،وإعــادةالقانــون لحالتــه الســابقة التــي تمنــع محكمــة المدنييــن فــي محاكــم عســكرية.
 توفي ــر الضمان ــات األساس ــية لكاف ــة المتهمي ــن ف ــي المحاك ــم العس ــكرية م ــنالمدنيي ــن وإع ــادة المحاكم ــات ف ــي محاك ــم مدني ــة م ــع تمكي ــن المحامي ــن.
 نوصـــي حكومـــة البحريـــن باألنضمـــام للبروتوكـــول األختيـــاري الثانـــي للعهـــدالدول ــي الخ ــاص بالحق ــوق المدني ــة والسياس ــية بش ــأن إلغ ــاء عقوب ــة اإلع ــدام.
توصيات للمجتمع الدولي:
 نلتم ــس م ــن األمي ــن الع ــام لألم ــم المتح ــدة أن يم ــارس دور ف ــي ح ــث حكوم ــةالبحري ــن إلص ــاح المنظوم ــة القضائي ــة والتراج ــع ع ــن عقوب ــة اإلع ــدام تش ـ ً
ـريعا
وممارس ــة.
 نلتم ــس م ــن المف ــوض الس ــامي لحق ــوق اإلنس ــان والمق ــرر الخ ــاص المعن ــيباس ــتقالل القض ــاة والمحامي ــن التدخ ــل العاج ــل النق ــاذ المدنيي ــن المحكومي ــن
باإلع ــدام.
 نلتم ــس م ــن المق ــرر الخ ــاص المعن ــي باس ــتقالل القض ــاة والمحامي ــن طل ــبزي ــارة عاجل ــة لمملك ــة البحري ــن لإلط ــاع عل ــى أوض ــاع المحاك ــم.
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