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المقدمة
املبــادئ العامــة يف القانــون الــدويل املقــارن والرشعــة الدوليــة حــول مســألة القضــاء
واملحاكــات تُح ـ ّذر مــن محاكمــة املدنيــن يف محاكــم ذات طابــع عســكري أو التوســع يف
واملســلم بــه أن
تطبيــق القوانــن القضائيــة الخاصــة يف الحــاالت اإلســتثنائية ،ومــن املعــروف ّ
املحاكــم العســكرية هــي تلــك التــي تنظــر يف الجرائــم التــي تصــدر مــن متنســبي األجهــزة
العســكرية ومرتبطــة بعملهــم ومهامهــم العســكرية ،وهــذا مــا كانــت عليــه املحكمــة
العســكرية يف دســتور مملكــة البحريــن يف دســتور للعــام  2002وتحديــداً يف املــادة 105
البنــد – ب -منــه والتــي تنــص عــى أنه (یقتــر اختصــاص املحاكم العســكریة عــى الجرائم
العســكریة التــي تقــع مــن أفـراد قــوة الدفــاع والحــرس الوطنــي واألمــن العــام  ،وال یمتــد
إىل غريهــم إال عنــد إعــان األحــكام العرفيــة  ،وذلــك يف الحــدود التــي یقررهــا القانــون)،
ولكــن بعــد تقريــر اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق وخصوصـاً يف البنــد 119
ومــا ترتــب عليــه مــن آثــار قانونيــة مبطلــة ألحــكام املحاكــم العســكرية أثنــاء فــرة إعــان
األحــكام العرفيــة واالنتهــاكات الحقوقيــة التــي صاحبتهــا ومــن ثــم إعــادة املحاكــات يف
محاكــم مدنيــة ،لجــأت البحريــن إىل تجــاوز هــذا املحظــور الدســتوري بتعديــل املــادة105
مــن الدســتور بتاريــخ 30مــارس 2017وبنــص يرفــع املانــع الدســتوري ملحاكمــة املدنــن
يف محاكــم عســكرية ،وترتــب عــى هــذا التعديــل الدســتوري تعديــل عــى قانــون القضــاء
العســكري بتاريــخ 18إبريــل 2017أي بعــد أقــل مــن عرشيــن يــوم وبشــكل مســتعجل.
ويتوســع هــذا القانــون ليكــون القضــاء العســكري مختــص مبحاكمــة املدنيــن املتهمــن
يف القضايــا السياســية املنصــوص عليهــا يف قانــون العقوبــات البحرينــي (قانــون عــام).
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لمحة تاريخية حول التعديالت القانونية

لقانون القضاء العسكري

أعلنــت البحريــن بــدء مرحلــة األحــكام العرفيــة بتاريــخ  15مــارس  2011ملواجهــة الحركــة
الشــعبية التــي انطلقــت آنــذاك للمطالبــة باإلصالحــات الدســتورية وضــان حقــوق اإلنســان،
وقــد متــت محاكمــة أكــر مــن  340مواطــن مــدين يف املحاكــم العســكرية عــى خلفيــة
قضايــا سياســية وصــدرت بحقهــم أحكام ـاً قاســية تراوحــت بــن اإلعــدام واملؤبــد كأقــى
حكــم وخمــس ســنوات كأدىن حكــم ،ولكــن تــم إلغــاء األحــكام العســكرية وإحالــة الدعــاوى
للمحاكــم الجنائيــة املدنيــة وذلــك بنــا ًء عــى مــا جــاء يف البنــد  119مــن تقريــر اللجنــة
البحرينيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق -املعروفــة محلي ـاً بلجنــة بســيوين.-
التعديالت الدستورية :

كان دستور مملكة البحرين لسنة  2002ينص يف املادة 105البند – ب : -
يقتــر اختصــاص املحاكــم العســكرية عــى الجرائــم العســكرية التــي تقــع مــن
أفـراد قــوة الدفــاع والحــرس الوطنــي واألمــن العــام ،وال ميتــد إىل غريهــم إال عنــد
إعــان األحــكام العرفيــة ،وذلــك يف الحــدود التــي يقررهــا القانــون.
وفق ـاً لهــذه املــادة ال يجــوز محاكمــة املدنيــن يف املحاكــم العســكرية إال يف حالــة إعــان
األحــكام العرفيــة ويف الحــدود التــي يقررهــا القانــون ،ومبــا أن قانــون القضــاء العســكري
حينهــا مل ينظــم مثــل هــذه الحالــة فإنــه ال ميتــد اختصاصهــا إىل محاكمــة املدنيــن مبوجبــه.
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ثم استبدلت هذه املادة بتاريخ 30مارس( 2017الجريدة الرسمية )3307بالنص التايل:
ينظــم القانــون القضــاء العســكري ويبــن اختصاصاتــه يف كل مــن قــوة دفــاع
البحريــن والحــرس الوطنــي وقــوات األمــن العــام.
ولعــل الغــرض مــن التعديــل الدســتوري هــو رفــع الضامنــة الدســتورية ملنــع محاكمــة
املدنيــن باملحاكــم العســكرية واملقــررة يف النــص القديــم .كــا حذفــت عبــارة (وال ميتــد إىل
غريهــم إال عنــد إعــان األحــكام العرفيــة) وكذلــك عبــارة (يف الحــدود التــي يقررهــا القانــون)،
ويُعتقــد بــأن هــذا الحــذف مقصــود لتجنــب اإلع ـراض القانــوين والطعــون عــى األحــكام
العســكرية أو قوانينهــا ،مــا يجعــل هــذه املــادة املع ّدلــة تجيــز التعديــل عــى قانــون
القضــاء العســكري ،وهــذا مــا حصــل.
التعديالت القانونية:

وفقـاً للتعديــل األخــر عــى املــادة  105مــن الدســتور البحرينــي تــم تعديــل قانــون القضــاء
العســكري بعــد أقــل مــن عرشيــن يــوم ،حيــث صــدر قانــون رقــم  12لســنة 2017بتاريــخ
18إبريــل 2017وأضــاف املــادة 17مكــرر عــى قانــون القضــاء العســكري ،بالنــص اآليت:

يختــص القضــاء العســكري بنظــر الجرائــم اآلتيــة عنــد ارتكابهــا عمــداً مــن
شــخص غــر خاضــع ألحــكام هــذا القانــون بصفتــه فاع ـاً أو رشيــكاً داخــل
اململكــة أو خارجهــا
املاســة بأمــن الدولــة الخارجــي واملنصــوص عليهــا يف الفصــل األول مــن
أ .الجنايــات َّ
البــاب األول مــن القســم الخــاص يف قانــون العقوبــات ،متــى وقعــت يف العمليــات
التــي تتوالهــا قــوة دفــاع البحريــن أو يف حالــة إرهــاب مســلح مــن الخــارج.
ب .الجرائــم التــي تقــع يف نطــاق األماكــن الخاضعــة لقوة دفــاع البحريــن أو الحرس
الوطنــي مبــا يف ذلــك الســفن والطائـرات وامل َ ْركبــات واملباين واملعســكرات واملنشــآت
ومناطــق ال َّت َم ْركُــز واملنــاورات ومحــاور التقــدم للقــوات ومواقــع العمليات.
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ج .الجرائــم التــي تقــع عــى أمــوال أو ممتلــكات أو معــدات أو آليــات أو مهــات
أو اتصــاالت أو أشــياء أو أســلحة أو ذخائــر أو ســجالت أو وثائــق أو أرسار قــوة
دفــاع البحريــن أو الحــرس الوطنــي وكافــة متعلقاتهــا أينــا ُوجِ ــدت.
د .الجرائــم التــي تُ ْرتكَــب ضــد منتســبي قــوة دفــاع البحريــن أو الحــرس الوطنــي
متــى وقعــت بســبب أو مبناســبة تأديتهــم أعــال وظيفتهــم.
ه .الجرائــم التــي تقــع عــى املنشــآت الحيويــة أو الهامــة أو املواكــب الرســمية
متــى كان تأمي ُنهــا أو حراس ـ ُتها تحــت مســئولية قــوة دفــاع البحريــن أو الحــرس
الوطنــي.
بأي من الجرائم الواردة يف البنود السابقة.
و .الجرائم املرتبطة ٍّ
أي مــن الجرائــم الداخلــة يف اختصاصــه ِوفْق ـاً
ويجــوز للقضــاء العســكري إحالــة ٍّ
ألي جهــة قضائيــة مختصــة.
للبنــود الســابقة إىل القضــاء املــدين أو ِّ

كذلــك أضــاف التعديــل بقانــون رقم12لســنة 2017عــى قانــون القضــاء العســكري
مــادة 17مكــرر 1بالنــص اآليت:
اســتثنا ًء مــا ورد يف أي قانــون آخــر ،للنائــب العــام بعــد موافقــة القضــاء العســكري
أن يحيــل إىل هــذا القضــاء أي مــن الجنايــات الــواردة يف قانــون حاميــة املجتمــع من
املاســة بأمــن الدولــة الخارجــي أو الداخــي
األعــال اإلرهابيــة أو أي مــن الجنايــات َّ
والــواردة يف الفصلــن األول والثــاين مــن البــاب األول مــن القســم الخــاص يف قانــون
العقوبــات ،ومــا يرتبــط بهــا مــن جرائــم.
ومبوجــب هــذا القانــون أصبــح للمحاكــم العســكرية الواليــة عــى محاكمــة املدنيــن بشــكل
دائــم وتحــال إليهــا كل الدعــاوى الجنائيــة (التــي متــت عــى خلفيــة قضايــا سياســية) والتــي
مل تحــال إىل املحاكــم الجنائيــة ذات الطابــع املــدين (القــايض الطبيعــي) ،وذلــك وفــق املــادة
الثالثــة مــن القانــون رقــم 12لســنة . 2017
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تعارض التعديل مع القانون الدولي:

تتعــارض هــذه التعديــات الدســتورية والقانونيــة مــع الرشعــة الدوليــة بشــكل واضــح
خصوصــاً يف إجــراءات املحاكمــة وضامناتهــا ومســألة تناســب العقوبــات الجنائيــة.
وعــى ســبيل املثــال لــو نظرنــا إىل املــادة  14مــن العهــد الــدويل الخــاص باللحقــوق املدنيــة
والسياســية التــي تنــص عــى اآليت:
 .1النــاس جميعــا ســواء أمــام القضــاء .ومــن حــق كل فــرد ،لــدى الفصــل يف أيــة
تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو يف حقوقــه والتزاماتــه يف أيــة دعــوى مدنيــة ،أن تكــون
قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة،
منشــأة بحكــم القانــون .ويجــوز منــع الصحافــة والجمهــور مــن حضــور املحاكمــة
كلهــا أو بعضهــا لدواعــي اآلداب العامــة أو النظــام العــام أو األمــن القومــي يف
مجتمــع دميقراطــي ،أو ملقتضيــات حرمــة الحيــاة الخاصــة ألط ـراف الدعــوى ،أو يف
أدىن الحــدود التــي تراهــا املحكمــة رضوريــة حــن يكــون مــن شــأن العلنيــة يف بعــض
الظــروف االســتثنائية أن تخــل مبصلحــة العدالــة ،إال أن أي حكــم يف قضيــة جزائيــة
أو دعــوى مدنيــة يجــب أن يصــدر بصــورة علنيــة ،إال إذا كان األمــر يتصــل بأحــداث
تقتــي مصلحتهــم خــاف ذلــك أو كانــت الدعــوى تتنــاول خالفــات بــن زوجــن أو
تتعلــق بالوصايــة عــى أطفــال.
 .2مــن حــق كل متهــم بارتكاب جرميــة أن يعترب بريئاً إىل أن يثبت عليــه الجرم قانوناً.
 .3لــكل متهــم بجرميــة أن يتمتــع أثنــاء النظــر يف قضيتــه ،وعــى قــدم املســاواة
التامــة ،بالضامنــات الدنيــا التاليــة:
أ .أن يتــم إعالمــه رسيع ـاً وبالتفصيــل ،وىف لغــة يفهمهــا ،بطبيعــة التهمــة املوجهــة
إليــه وأســبابها،
ب .أن يعطــى مــن الوقــت ومــن التســهيالت مــا يكفيــه إلعــداد دفاعــه ولالتصــال
ـام يختــاره بنفســه،
مبحـ ٍ
ج .أن يحاكم دون تأخري ال مربر له،
د .أن يحاكــم حضوريــا وأن يدافــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــام مــن
اختيــاره ،وأن يخطــر بحقــه يف وجــود مــن يدافــع عنــه إذا مل يكــن لــه مــن يدافــع
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عنــه ،وأن تــزوده املحكمــة حكــا ،كلــا كانــت مصلحــة العدالــة تقتــي ذلــك ،مبحــام
يدافــع عنــه ،دون تحميلــه أجـرا عــى ذلــك إذا كان ال ميلــك الوســائل الكافيــة لدفــع
هــذا األجــر،
ه .أن يناقــش شــهود االتهــام ،بنفســه أو مــن قبــل غــره ،وأن يحصــل عــى املوافقــة
عــى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الــروط املطبقــة يف حالــة شــهود االتهــام،
و .أن يــزود مجانــا برتجــان إذا كان ال يفهــم أو ال يتكلــم اللغــة املســتخدمة يف
املحكمــة،
ز .أال يكره عىل الشهادة ضد نفسه أو عىل االعرتاف بذنب.

 .4يف حالــة األحــداث ،يراعــى جعــل اإلج ـراءات مناســبة لســنهم ومواتيــة لــرورة
العمــل عــى إعــادة تأهيلهــم.
 .5لــكل شــخص أديــن بجرميــة حــق اللجــوء ،وفقــا للقانــون ،إىل محكمــة أعــى كيــا
تعيــد النظــر يف قـرار إدانتــه وىف العقــاب الــذي حكــم بــه عليــه.
 .6حــن يكــون قــد صــدر عــى شــخص مــا حكــم نهــايئ يدينــه بجرميــة ،ثــم ابطــل
هــذا الحكــم أو صــدر عفــو خــاص عنــه عــى أســاس واقعــة جديــدة أو واقعــة
حديثــة االكتشــاف تحمــل الدليــل القاطــع عــى وقــوع خطــأ قضــايئ ،يتوجــب
تعويــض الشــخص الــذي أنــزل بــه العقــاب نتيجــة تلــك اإلدانــة ،وفقــا للقانــون ،مــا
مل يثبــت أنــه يتحمــل ،كليــا أو جزئيــا ،املســئولية عــن عــدم إفشــاء الواقعــة املجهولــة
يف الوقــت املناســب.
 .7ال يجــوز تعريــض أحــد مجــددا للمحاكمــة أو للعقــاب عــى جرميــة ســبق أن أدين
بهــا أو بــرئ منهــا بحكــم نهــايئ وفقــا للقانــون ولإلج ـراءات الجنائيــة يف كل بلــد.
يتضــح للمتابــع مــن خــال مقارنــة املــادة الســابقة بالتعديــل الدســتوري أن اإلجــراءات
القضائيــة يف املحاكــم العســكرية البحرينيــة ال تراعــي هــذه املــادة امللزمــة للبحريــن كدولــة
طــرف بهــذا العهــد ،وخصوصـاً فيــا يتعلــق مبــدة الحبــس االحتياطــي الــذي مل ينظمــه هــذا
مبحــام أو التواصــل مــع العــامل الخارجــي ســوا ًء مــن
القانــون ،وكذلــك مســألة االســتعانة
ٍ
األهــل أو املحامــي.
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كــا أن الســلطة القضائيــة يف البحريــن مل تأخذ باملبادئ األساســية املتعلقة باســتقاللية القضاء
املعتمــدة مــن األمــم املتحــدة يف العــام ،1985ســوا ًء يف تعيــن القضــاة أو إجـراءات املحاكــم.
ومن المالحظات القانونية على قانون القضاء العسكري:

 .1يختــص القضــاء العســكري مبحاكمــة املدنيــن عــى آراءهــم السياســية كــا جــاء
يف املــادة 105مــن قانــون القضــاء العســكري التــي جــاء فيهــا بــأن عقوبــة مناهضــة
السياســة العامــة ململكــة البحريــن هــي اإلعــدام.
 .2يختــص القضــاء العســكري مبحاكمــة املدنيــن يف تطبيــق الجرائــم املاســة بأمــن
الدولــة الخارجــي والداخــي مــن قانــون العقوبــات رقــم 15لســنة( 1976املــواد
من112حتــى.)185
 .3يختــص القضــاء العســكري مبحاكمــة املدنيــن يف تطبيــق قانــون حاميــة املجتمــع
مــن األعــال اإلرهابيــة قانــون 58لســنة.2006
 .4تنــازع اإلختصــاص يف واليــة املحاكــم الجنائيــة املدنيــة األصيلــة لتطبيــق القانــون
العــام (قانــون العقوبــات).
 .5املحاكــم العســكرية غــر ملزمــة بقانــون اإلجـراءات الجنائيــة كقانــون عــام ،مــا
يجعــل املتهــم فاقــد لضامنــات املحاكمــة العادلــة.
 .6النيابــة العســكرية غــر ملزمــة بقانــون اإلج ـراءات الجنائيــة وال يوجــد بقانــون
القضــاء العســكري مــا يلزمهــا بحقــوق املتهــم يف املــادة 14مــن العهــد الــدويل أو
حتــى بقانــون اإلج ـراءات الجنائيــة.
 .7قانــون القضــاء العســكري غــر ملــزم بقانــون األحــداث (األطفــال الذيــن تقــل
أعامرهــم عــن  18عــام) مــا يجعــل األطفــال عرضــة للمحاكــات العســكرية.
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سجل القضاء العسكري في التحايل على القانون
يف مــارس/آذار  2017علــق وزيــر العــدل البحرينــي عــى التعديــل الدســتوري الــذي قامــت
بهــا الســلطة ،والــذي أجــاز محاكمــة املدنيــن يف محاكــم عســكرية بقولــه أن الدســتور الحــايل
ال يســمح مبحاكمــة املدنيــن يف محاكــم عســكرية إال يف حالــة إعــان األحــكام العرفيــة وأ َّن
التعديــل املقــدم سيســمح للمحاكــم العســكرية أن تحاكــم املدنيــن أيضــا  .1ويشــر هــذا
الترصيــح بوضــوح إىل حجــم التحايــل الدســتوري الــذي مــورس مــن أجــل عــودة املحاكــم
العســكرية التــي ابتــدأت أعاملهــا يف مــارس/آذار  2011فــرة إعــان الســامة الوطنيــة بعــد
انــدالع االحتجاجــات الشــعبية الواســعة يف فرباير/شــباط  .2011وكان وزيــر العــدل قــد نفــى
يف مايو/أيــار  2011أن تكــون املحاكــم العســكرية التــي كانــت تعقــد وقتهــا أنهــا محاكــم
عســكرية وقــال أنهــا محاكــم خاصــة وقــد تأسســت املحاكــم العســكرية تحــت اســم محكمة
الســامة الوطنيــة بنــاء عــى املرســوم امللــي رقــم  18لســنة .2011
وتعتــر البحريــن مــن ضمــن الــدول املوقعــة عــى العهــد الــدويل الخــاص للحقــوق املدنيــة
والسياســية والــذي مينــع قطعــا أن يحاكــم املدنيــن يف محاكــم عســكرية إال يف حالــة إعــان
األحــكام العرفيــة ولهــذا ينظــر إىل التعديــل الدســتوري األخــر عــى أنــه إعــان لألحــكام
العرفيــة بطريقــة غــر مبــارشة .وقــد تبــن بعــد أن أُلغيــت تلــك املحاكــم بنــاء عــى توصيــات
رئيــس اللجنــة الوطنيــة املســتقلة لتقــي الحقائــق الربوفيســور محمــود رشيــف بســيوين
أن القضــاء العســكري كان يصــدر أحكامــه إنطالق ـاً مــن خلفيــة انتقاميــة وتشــفي وســوء
اســتخدام للســلطة املعطــاة لــه.
https://www.skynewsarabia.com/web/article/924325/ .1
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عنــد النظــر إىل كافــة حــاالت التحقيــق واالعتقــال والســجن التــي تع ـ ّرض لهــا آالف مــن
املواطنــن يف عــام  2011مل تحقــق املحاكــم العســكرية أي بنــد مــن بنــود القضــاء العــادل
واملســتقل ،فجميــع االعتقــاالت متــت بغــر ســند قانــوين ،وكافــة إجـراءات التحقيــق ســواء يف
النيابــة العســكرية أو يف املراكــز األمنيــة مل تخـ ُـل مــن تعذيــب أو إك ـراه وإهانــات مذهبيــة
ودينيــة بالغــة القســوة ،وكشــفت عــن توجيــه حقيقــي نحــو فــرز طائفــي بغيــض تقــوم
عليــه العقيــدة األمنيــة لقــوات الجيــش واألجهــزة األمنيــة .لهــذا اعتــرت املحاكــم العســكرية
وســيلة مــن وســائل اإلذالل والضغــط الســيايس والنفــي عــى قــوى املعارضــة وعــى
املواطنــن الــذي أخــذوا عنــوة إىل تلــك املحاكــم.
فقــد ابتــدأ عمــل املحاكــم العســكرية مبحاكمــة رسيعــة جــدا ً ملــا عــرف بالجنايــات ،وهــي
عبــارة عــن تهــم القتــل والــروع يف القتــل ،حيــث عقــدت أوىل جلســات تهمــة قتــل اثنــن
مــن أف ـراد الرشطــة بتاريــخ  4أبريل/نيســان  ،2011وصــدر فيهــا أول حكــم بإعــدام أربعــة
مــن املتهــن بتاريــخ  28أبريل/نيســان  ،2011أي يف أقــل مــن أربعــة أســابيع! وخــال الشــهر
ذاتــه ،نظــرت املحاكــم العســكرية إىل أكــر مــن  10قضايــا صنفتهــا جنايــات قتــل ورشوع
بالقتــل ،وأصــدرت فيهــا أحكامــا قاســية تبــدأ من  15ســنة وتصــل لإلعــدام .وابتــدأت محكمة
الجنــح يف مايو/أيــار بالنظــر يف قضايــا التجمهــر والتحريــض عــى كراهيــة النظــام ،وأصــدرت
أحكامــا مشــددة تبــدأ مــن ســنة واحــدة وتصــل لخمــس ســنوات يف قضايــا املشــاركة يف
املسـرات والفاعليــات السياســية التــي كانــت تقــام فــرة االعتصــام يف الــدوار .وابتــداءا ً مــن
شــهر يونيو/حزي ـران  ،2011نظــرت املحاكــم العســكرية يف قضايــا الــكادر الطبــي وجمعيــة
املعلمــن وقضيــة القيــادات السياســية وقضايــا قتــل األجانــب .ووفقــا لتقريــر لجنــة متابعــة
تنفيــذ توصيــات لجنــة تقــى الحقائــق فقــد بلغــت أحــكام اإلدانــة الصــادرة عــن محاكــم
الســامة الوطنيــة ( )165حك ـاً ،وإجــايل عــدد املحكومــن فيهــا  502محكــوم .يف حــن
بلــغ عــدد األحــكام التــي تــم الطعــن عليهــا هــو  135حكـاً تجــرى مراجعتهــا أمــام محاكــم
القضــاء العــادي املختصــة تبعـاً للقانــون .أمــا عــدد القضايــا التــي ح ّولــت بعــد انتهــاء حالــة
الســامة الوطنيــة مــن النيابــة العســكرية إىل النيابــة العامــة فبلــغ (  ) 1622قضيــة حفظــت
منهــا النيابــة العامــة ( ) 1185قضيــة .كــا قامــت النيابــة العامــة بإســقاط التهــم املتعلقــة
بحريــة الــرأي والتعبــر وعددهــا (  ) 334تهمــة .وبخصــوص القضايــا التــي مل يتــم الطعــن
عليهــا وهــي ( 30قضيــة) أمــام القضــاء العــادي ،فقــد نظرتهــا لجنــة متابعــة تنفيــذ توصيــات
لجنــة تقــى الحقائــق وحكمــت فيهــا بأحــكام مشــابهة.
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وتعتــر قضيــة محاكمــة القيــادات السياســية أو مــا يعــرف بالرمــوز مــن أهــم القضايــا التــي
نظــر فيهــا القضــاء العســكري إىل جانــب القضيــة الكبــرة األخــرى وهــي قضيــة الــكادر
الطبــي إذ يف  29ســبتمرب/أيلول  ،2011حكمــت محكمــة عســكرية اســتثنائية عــى  20طبيبـاً
وعام ـاً بالرعايــة الصحيــة بارتــكاب جرائــم جســيمة ،منهــا اختطــاف وتخزيــن أســلحة يف
مستشــفى الســلامنية ،وتراوحــت أحــكام الســجن بــن  5إىل  15عامــاً .حرمــت املحكمــة
األطبــاء والعاملــن بالرعايــة الصحيــة مــن املحاكمــة العادلــة ،إذ اســتندت إىل أدلة مشــوهة أو
مشــكوك يف صحتهــا ،شــملت االعرتافــات املنتزعــة باإلكـراه ،وأقــوال آخريــن منقولــة ،و»أدلــة
رسيــة» قدمهــا املحققــون ،وكان املحققــون يف أحيــان كثــرة شــهداء أساســيني لالدعــاء!؛ كــا
منــع القضــاة األطبــاء وغريهــم مــن العاملــن باملجــال الصحــي مــن الشــهادة دفاع ـاً عــن
أنفســهم .هــذا وقــد تــم تربئــة أغلــب األطبــاء عنــد إعــادة محاكمتهــم يف املحكمــة املدنيــة
الحق ـاً!.
إ َّن خــرة املجتمــع البحرينــي يف القضــاء العســكري خــرة مؤملــة وخــرة تجســد مــدى تغلغــل
دافــع االنتقــام واالســتهتار بالقانــون وحقــوق النــاس يف القضــاء العــادل واملحاكــات العادلــة
وبالتــايل فــإ َّن العــودة مجــددا إىل القضــاء العســكري واعتبــاره محاكــم دســتورية يؤكد املســار
العســكري الــذي تســر فيهــا الســلطات البحرينيــة وهومــا يســتدعي تدخــا ملنــع االســتمرار
يف هــذا املســار أو الضغــط املبــارش والرصيــح إليقــاف العمــل باملحاكــم العســكرية للمدنيــن.
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وقائع أول محاكمة عسكرية للمدنيين
وفيام يتعلق بتفاصيل القضية التي يقيم وقائعها التقرير هي كالتايل:
الدعــوى العســكرية األوىل بعــد التعديــل الدســتوري والقانــوين  :رقمهــا ( 1إرهــاب-2017
 +التهــم :إنشــاء خليــة إرهابيــة اســتهدفت إرتــكاب عــدد مــن الجرائــم اإلرهابيــة ضــد قــوة
دفــاع البحريــن
المتهمون:
اإلسم

تاريخ االعتقال

السيد علوي حسني علوي

24/ 10 /2016

سيد فاضل سيد عباس

29 /9 /2016

محمد عبدالحسني صالح عيل الشهايب

30/ 5 /2017

محمد عبدالحسن أحمد كاظم املتغوي

23 /5 /2017

منتظر فوزي عبدالكريم الدرازي

22 /12 /2016

محمد يوسف مرهون العجمي

23 /5 /2017

محمد عبدالواحد محمد النجار

22 / 12 / 2016

حسني عصام حسني عبد الله الدرازي

23 / 10 / 2016

حسني محمد أحمد شهاب

15 /6/ 2016
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تسلسل األحداث:

•بــدء حــوادث االختفــاء القــري :عائلــة املواطــن البحرينــي ســيد فاضــل ســيد عبــاس
تبلّــغ عــن االختفــاء القــري بتاريــخ ،2016 / 9 / 29 :ومــن ثــم عائلــة املواطــن
البحرينــي ســيد علــوي ســيد حســن بتاريــخ.2016 / 10 / 24 :
•ملــك البحريــن يصــادق عــى تعديــات قانــون القضــاء العســكري التــي تســمح
مبحاكمــة املدنيــن يف .2 2017 / 4 / 19
•منظــات حقوقيــة بحرينيــة تقــول بــأ َّن التعديــل الدســتوري األخــر بشــأن صالحيــات
القضــاء العســكري الــذي صــادق عليــه ملــك البحريــن سيؤســس إىل إطــاق يــد
املؤسســة العســكرية يف إصــدار األحــكام التعســفية بصــورة واســعة بحــق ســجناء
الــرأي .ولفتــت املنظــات إىل أ ّن «قانــون القضــاء العســكري يجيــز يف ثالثــة وثالثــن
حالــة مــن حــاالت الجرائــم صــدور عقوبــة اإلعــدام ،وأي ـاً تكــن جرائــم عمديــة أو
غــر عمديــة» ،منوهــة إىل أ ّن «القضــاة يف املحاكــم العســكرية يخضعــون ألوامــر
وقـرارات القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن  ،وهــو مــن يرفــع أســاء القضــاة للملــك
ليعينهــم». 3
•مركــز اإلتصــال الوطنــي يف البحريــن يعلــن بتاريــخ  2017 / 5 / 10بــأ َّن القضــاء
العســكري ينظــر ألول مــرة يف قضيــة ثالثــة أشــخاص ،أحدهــم ذو صفــة عســكرية
وإثنــن آخريــن غــر عســكريني متهمــن بارتــكاب جرائــم بغــرض ارهــايب متعلقــة
بالتخطيــط الســتهداف منشــآت عســكرية ومنتســبي قــوة الدفــاع . 4
•النائــب العــام عــي فضــل البوعينــن يف  2017 / 10 / 17يقــول بــأن هنــاك قضيــة
واحــدة فقــط أحيلــت للقضــاء العســكري منــذ إق ـرار التعديــل الدســتوري. 5
•رئيــس القضــاء العســكري العميــد حقوقــي يوســف راشــد فليفــل يعلــن بتاريــخ/ 22 :
 2017 / 10بــأن األجهــزة األمنيــة املختصــة مبكافحــة اإلرهــاب يف قــوة دفــاع البحريــن
ويف خطــوة اســتباقية متكنــت مــن خــال مــا ورد إليهــا مــن معلومــات ومــا قامــت بــه
http://www.alwasatnews.com/news/1231887.html .2
https://bfhr.org/article.php?id=871&cid=4 .3
http://www.bna.bh/portal/news/785150 .4
bahrain/455678.html/3291/http://albiladpress.com/news/2017 .5
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مــن أعــال البحــث والتحــري واملراقبــة مــن القبــض عــى خليــة إرهابيــة اســتهدفت
إرتــكاب عــدد مــن الجرائــم اإلرهابيــة ضــد قــوة دفــاع البحريــن ،وقــد خلصــت النيابــة
العســكرية بعــد إنهــاء تحقيقاتهــا إىل إحالــة املتهمــن يف هــذه القضيــة إىل املحكمــة
العســكرية املختصــة. 6
•عقد الجلسة األوىل للمحاكمة بتاريخ 23 :أكتوبر/ترشين األول .2017
•عقد الجلسة الثانية للمحاكمة بتاريخ 30 :أكتوبر/ترشين األول .2017
•خمــس منظــات حقوقيــة بحرينيــة يف بيــان لهــا بتاريــخ  30أكتوبر/ترشيــن األول
 2017تقــول بــأ َّن محاكمــة املدنيــن يف القضــاء العســكري باطلــة ويجــب محاســبة
املتورطــن بتعذيــب الضحايــا . 7
•عقد الجلسة الثالثة للمحاكمة بتاريخ 2 :نوفمرب/ترشين الثاين .2017
•رئيــس القضــاء العســكري العميــد حقوقــي يوســف راشــد فليفــل يقــول بتاريــخ 2
نوفمرب/ترشيــن األول  2017بــأن املحكمــة العســكرية الكــرى أصدرت اليــوم الخميس،
ق ـرارا ً يتضمــن حظــر نــر أي معلومــات أو بيانــات أو أخبــار عــن القضيــة رقــم (1
إرهــاب. 8)2017 -
•عقد الجلسة الرابعة للمحاكمة بتاريخ 13 :نوفمرب/ترشين الثاين .2017
•املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان تعلــن عــن حضورهــا للمــرة األوىل يف الجلســة
الرابعــة مــن املحاكمــة ،وتؤكــد بــأن إجــراءات املحكمــة املختصــة وتعاطيهــا مــع
ســر املحاكمــة روعــي فيهــا املبــادئ األساســية لحقــوق اإلنســان والضوابــط القانونيــة
وغريهــا ،إضافــة إىل تفعيــل ضامنــات املحاكمــة العادلــة ،حيــث تــم األخــذ بعــن
االعتبــار صــون مبــدأ افــراض الــراءة ،وأن املتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه يف
محاكمــة قانونيــة تؤمــن لــه فيهــا الضامنــات الرضوريــة ملامرســة حــق الدفــاع يف
جميــع مراحــل التحقيــق واملحاكمــة وفقــاً للقانــون.
http://www.alayam.com/online/local/685282/News.html .6
http://www.bahrainrights.org/ar/node/8919 .7
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1095527 .8
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•منتــدى البحريــن لحقــوق اإلنســان يقــول يف بيــان بتاريــخ  14نوفمرب/ترشيــن الثــاين
بــأ َّن حضــور املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف الجلســة الرابعــة مــن املحاكمــة
كأول حضــور يدلــل عــى أن املؤسســة دخلــت متأخــرة ملراقبــة القضيــة وحيثياتهــا
ووقائعهــا فض ـاً عــن أنّهــا مل تســتمع لشــكاوى التعذيــب وســوء املعاملــة التــي أدىل
بهــا املعتقلــن عــى خلفيــة هــذه القضيــة وعليــه فإنهــا ال تســتطيع أن تنفــي دعــوى
االختفــاء القــري أو جرميــة التعذيــب وســوء املعاملــة ،اضافــة إىل أ ّن حضــور الجلســة
مــن قبــل املؤسســة الوطنيــة ال يلغــي ق ـرار رسيــة املحاكمــة . 9
•عقد الجلسة الخامسة للمحاكمة بتاريخ 19 :نوفمرب/ترشين الثاين .2017
•عقد الجلسة السادسة للمحاكمة بتاريخ 23 :نوفمرب/ترشين الثاين .2017
•القضــاء العســكري يبلــغ املحامــن عــر الهاتــف بتأجيــل الجلســة املقــررة بتاريــخ 3
ديســمرب/كانون األول  2017إىل  11ديســمرب/كانون األول .2017
•عقــد الجلســة الســابعة للمحاكمــة بتاريــخ 11 :ديســمرب/كانون األول  ،2017وتأجيلهــا
للجلســة الثامنــة للنطــق بالحكــم بتاريــخ  25ديســمرب/كانون األول .2017
قرارات المحكمة الكبرى العسكرية:

يف يــوم الخميــس املوافــق  2نوفمرب/ترشيــن الثــاين صــدر الترصيــح التــايل عــن القضــاء
العســكري:
رصح رئيــس القضــاء العســكري العميــد حقوقــي د .يوســف راشــد فليفــل بــأن املحكمــة
ّ
العســكرية الكــرى أصــدرت ق ـرارا ً يتضمــن حظــر نــر أي معلومــات أو بيانــات أو أخبــار
عــن القضيــة رقــم ( 1إرهــاب )-2017واملتضمنــة محاكمــة أف ـراد الخليــة اإلرهابيــة التــي
خططــت للقيــام بعمليــات ضــد قــوة دفــاع البحريــن ،وذلــك يف كافــة وســائل اإلعــام
املقــروءة أو املرئيــة أو املســموعة أو اإللكرتونيــة ،مــن أجــل املصلحــة العامــة والحفــاظ عــى
ســامة األدلــة وضــان حــق الشــهود يف الحاميــة القانونيــة ،عــى أن يســتثنى مــن ذلــك
الجهــات التــي ســيرصح لهــا مــن قبــل املحكمــة .10
https://bfhr.org/article.php?id=945&cid=4 .9
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1095527 .10
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وقائع جلسات المحاكمة
الجلسة األولى

عقــدت الجلســة األوىل للمحاكمــة بتاريــخ  23أكتوبر/ترشيــن األول  2017ملــدة  5دقائــق،
ورفضــت املحكمــة االســتامع للمتهمــن ،وطلبــت هيئــة املحكمــة تعيــن محامــن عــن
املتهمــن ،كــا طلــب املحامــون الحــارضون نســخة مــن ملــف الدعــوى ،وتــم رفــض هــذا
الطلــب مــن قبــل املحكمــة.
حــر هــذه الجلســة كل مــن املتهمــن :ســيد علــوي ســيد حســن ،ســيد فاضــل ســيد عبــاس،
محمــد عبــد الحســن أحمــد كاظــم املتغــوي ،محمــد عبــد الحســن صالــح عــي الشــهايب.
والحــظ املحامــون الحــارضون يف الجلســة بــأ َّن املتهمــن كانــت تبــدو عليهــم آثــار التعذيــب
واإلرهــاق الشــديد ،كــا أنّــه مل يتصــل أي مــن املتهمــن بعائلتــه قبــل انعقــاد الجلســة
لطلــب تعيــن محامــي .الجديــر بالذكــر أ َّن املتهمــن ســيد علــوي ســيد حســن ،وســيد
فاضــل ســيد عبــاس ،ومحمــد عبــد الحســن أحمــد كاظــم املتغــوي ،ومحمــد عبــد الحســن
صالــح عــي الشــهايب كانــوا يف العــزل اإلنفـرادي ،ومل يلتقــوا مــع بعضهــم إال يف قفــص اإلتهــام،
كــا أ َّن عوائلهــم مل يكونــوا عــى اطــاع بإحالتهــم للمحاكمــة ،وبعــد انعقــاد الجلســة ســمح
للمتهمــن ســيد علــوي ســيد حســن ،وســيد فاضــل ســيد عبــاس ،ومحمــد عبــد الحســن
أحمــد كاظــم املتغــوي باإلتصــال بعوائلهــم لطلــب تعيــن محامــي يف اتصــال هاتفــي اســتمر
لـــ  30ثانيــة فقــط.
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الجلسة الثانية

عقــدت الجلســة الثانيــة بتاريــخ 30 :أكتوبر/ترشيــن األول  ،2017بحضــور املحامــن
واملتهمــن ،ووجهــت املحكمــة إىل املتهمــن التهــم حســب مــاورد يف الئحــة اإلتهــام ،وبعــد
منــاداة املتهمــن تبــن وجــود أســاء متهمــن آخريــن إضافــة لتلــك الــواردة يف هــذا التقريــر
حيــث يصــل مجمــوع املتهمــن يف القضيــة  17شــخصاً.
ويف ختــام الجلســة طلــب املحامــون مــد أجــل للدراســة ،وجــددت هيئــة الدفــاع (املحامــون)
طلــب اســتالم نســخة مــن ملــف الدعــوى ،وتــم رفــض هــذا الطلــب ،ودعــت املحكمــة
املحامــن إىل الحضــور ملكاتــب املحكمــة لإلطــاع عــى ملــف الدعــوى فقــط دون الســاح
لهــم بنســخة.
ورفضــت هيئــة املحكمــة االســتجابة لطلــب محمــد عبــد الحســن أحمــد كاظــم املتغــوي
بتقديــم شــكوى شــفهية حــول تعرضــه للتعذيــب وســوء املعاملــة ،وبعــد الجلســة مل يتصــل
املتهمــون بذويهــم ومل يســمح لهــم بالجلــوس مــع محاميهــم أو االلتقــاء بعوائلهــم ،علـاً بــأ ّن
املتهمــن املمنوعــن مــن الزيــارة هــم ســيد علــوي ســيد حســن ،وســيد فاضــل ســيد عبــاس،
ومحمــد عبــد الحســن أحمــد كاظــم املتغــوي ،ومحمــد عبــد الحســن صالــح عــي الشــهايب.
الجلسة الثالثة

عقــدت الجلســة الثالثــة للمحاكمــة بتاريــخ  2نوفمرب/ترشيــن الثــاين  ،2017وتقدمــت هيئــة
الدفــاع بطلــب إىل املحكمــة باســتجواب شــهود اإلثبــات ،فــردت هيئــة املحكمــة بدراســة
الطلــب ،كــا جــددت هيئــة الدفــاع طلبهــا باســتالم ملــف الدعــوى فتــم الــرد عليهــم
بقـرار املحكمــة القــايض برسيــة الجلســات ،بعــد ذلــك طلــب املحامــون الســاح للمتهمــن
األربعــة املمنوعــن مــن الزيــارة بااللتقــاء بعوائلهــم ،فســمحت املحكمــة بجلــوس كل متهــم
مــع عائلتــه واملحامــي ملــدة ال تتجــاوز  5دقائــق يف قاعــة املحكمــة ،وكانــت هــذه هــي
املــرة األوىل التــي يلتقــي فيهــا املتهمــون مــع عوائلهــم واملحامــن.
وبعــد انتهــاء الجلســة تــم تهديــد بعــض املحامــن بتعريضهــم للمعاملــة الحاطــة بالكرامــة
والــا إنســانية إضافــة إىل الشــتم يف العــرض يف حــال قيامهــم بالكشــف عــن أوجــه اإلنتهاكات
واملخالفــات القانونيــة لوســائل اإلعــام واملنظــات الحقوقيــة.
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الجلسة الرابعة

عقــدت الجلســة الرابعــة بتاريــخ 13 :نوفمرب/ترشيــن الثــاين  ،2017وبســبب قـرار املحكمــة
برسيــة الجلســات ،والتهديــد املصاحــب لــذوي الشــأن بعــدم اإلفصــاح عــن املعلومــات
واإلنتهــاكات وإجـراءات الجلســات لوســائل اإلعــام واملنظــات الحقوقيــة ،مل نتمكــن مــن
التعــرف عــى الوقائــع الكاملــة لباقــي الجلســت  .عــدا بعــض التفاصيــل التــي جــاءت يف
بيانــن صادريــن مــن قبــل املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان والتــي ال ميكــن أن يبنــى
عليهــا لألســباب التاليــة:
 .1دخل وفد املؤسسة متأخرا ً ملراقبة القضية.
 .2مل تســتمع املؤسســة لشــكاوى املتهمــن حــول تعرضهــم للتعذيــب ،كــا مل
تســتمع للمحامــن ،وأعلنــت يف الجلســة الرابعــة عــن ســامة اإلجــراءات القضائيــة.
 .3مل تطلع عىل مجريات التحقيق يف النيابة العامة.
 .4مل تطلع عىل قرار املحكمة القايض برسية الدعوى.
 .5مل يتطــرق بيــان املؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان الصــادر بتاريــخ 11 / 14
 2017 /إىل أ َّن القضــاء العســكري ليــس هــو القــايض الطبيعــي املنصــوص عليــه
يف املــادة  14مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ،مايعنــي
املســاهمة برشعنــة دور القضــاء العســكري يف محاكمــة املدنيــن رغــم املخالفــات
املوجــودة للقانــون الــدويل يف قانــون القضــاء العســكري.
 .6مل يكــن للمؤسســة الوطنيــة موقــف واضــح مــن االختفــاء القــري الــذي تعــرض
لــه املتهمــون األربعــة يف القضيــة.
 .7إشــادة املؤسســة الوطنيــة باملحاكمــة رغــم أنّهــا تضمنــت وجــود أدخلــت ثالثــة
أطفــال تقــل أعامرهــم عــن  18عــام األمــر الــذي يخالــف الرشعــة الدوليــة لحقــوق
اإلنســان.
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الجلسة السابعة

عقــدت الجلســة الســابعة بتاريــخ  11ديســمرب/كانون األول  ،2017وقــد أفــاد شــاهد عيــان
(رفــض ذكــر اســمه خوفـاً مــن تعرضــه للتعذيــب) بالتــايل:
طالــب املدعــي العــام يف الجلســة بإنـزال أقــى العقوبــات بحــق املتهمــن ،فيــا أكــد بعــض
املحامــون أثنــاء تالوتهــم للدفوعــات عــى التــايل:
•عــدم اختصــاص املحكمــة العســكرية بالنظــر يف مثــل هــذه الدعــوى لســببني رئيســيني
مهمــن ،األول :تعديــل القانــون باعطــاء الصالحيــة للمحكمــة العســكرية يف النظــر
بالقضايــا املدنيــة جــاء بعــد تاريــخ الواقعــة؛ وعليــه ال يجــوز قانون ـاً تحويــل هــذه
القضيــة بأثــر رجعــي.
الثــاين :وجــود مــا يعــرف قانونـاً بتضــارب املصالــح ،فاملجنــي عليــه هــو الــذي يــرف بنفســه
عــى تعيــن القضــاة العســكريني وتوزيــع املناصب.
ونظـرا ً لهــذه األســباب طالــب املحامــون بتحويــل القضيــة للقضــاء املــدين؛ لعــدم اختصــاص
القضــاء العســكري يف النظــر مبثلهــا.
وأضــاف الشــاهد :مــن املالحــظ بأنَّــه مل يكــن هنــاك أي دليــل يثبــت الواقعــة أو أيــة تهــم
أخــرى لــدى النيابــة العســكرية ســوى اإلعرتافــات املنتزعــة تحــت وطــأة التعذيــب النفــي
والجســدي ،باإلضافــة العتــاد النيابــة العســكرية عــى الشــاهد الــري الــذي تهــرب مــن
أســئلة املحامــن ،ومل يكــن عــى علــم مبوقــع مقــرة الــدراز.
ولفــت شــاهد العيــان إىل أ َّن أحــد املعتقلــن قــال لعائلتــه بأنّــه مل يكــن ميلــك غــر االعـراف
تحــت وطــأة التعذيــب أل ّن املــوت هــو املصــر الــذي ينتظــره إذا مل يقــدم عــى ذلــك ،فيــا
قــام أحــد املتهمــن (وهــو طفــل ال يتجــاوز عمــره  18عــام) بســؤال عائلتــه :مــن هــو املجنــي
عليــه املشــار لــه يف هــذه القضيــة أنــا ال أعرفــه ومل أســمع بــه مــن قبــل.
وبحســب شــاهد العيــان فقــد تقــدم املحامــون يف هــذه الجلســة بطلــب ب ـراءة املتهمــن،
كــا طلبــوا الســاح ملوكليهــم بالــكالم ،وطلبــوا أيضـاً اســتجواب شــاهد اإلثبــات مــرة أخــرى
وعــرض بعــض املتهمــن عــى طبيــب نفــي ،والتحقــق مــن تعــرض بقيــة املتهمــن للتعذيــب
وســوء املعاملــة أثنــاء التحقيــق ،والحرمــان مــن النــوم واملعاملــة الســيئة واإلك ـراه ،وقــد
رفضــت املحكمــة جميــع الطلبــات الســابقة وأجلــت القضيــة مــن أجــل النطــق بالحكــم يف
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االنتهاكات التي ادعى المعتقلون تعرضهم لها أثناء التحقيق

االسم

االختفاء
القسري

عدم
التعذيب السماح
بالزيارة

عدم

عدم

التمكن من

السماح

االلتقاء

باالتصال بالمحامي

عدم
معرفة
الجهة
المحققة
(التحقيق)

السيد علوي حسني علوي
سيد فاضل سيد عباس
محمد عبدالحسني صالح عيل الشهايب
محمد عبدالحسن أحمد كاظم املتغوي
منتظر فوزي عبدالكريم الدرازي
محمد يوسف مرهون العجمي
محمد عبدالواحد محمد النجار
حسني عصام حسني عبد الله الدرازي
حسني محمد أحمد شهاب

عدم

تقديم

شكوى

بالتعذيب
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عدم

عدم

التمكن من

السماح
االسم
باالتصال بالمحامي

معرفة

االلتقاء

الجهة
المحققة
(التحقيق)

انتهاك
انتهاك
العزل
التهديد
عدم
القواعد
النموذجية
ضمانات
تقديم باستهداف االنفرادي
الدنيا
المحاكمة
األقارب
شكوى
لمعاملة
العادلة
بالتعذيب
السجناء

السيد علوي حسني علوي
سيد فاضل سيد عباس
محمد عبدالحسني صالح عيل الشهايب
محمد عبدالحسن أحمد كاظم املتغوي
منتظر فوزي عبدالكريم الدرازي
محمد يوسف مرهون العجمي
محمد عبدالواحد محمد النجار
حسني عصام حسني عبد الله الدرازي
حسني محمد أحمد شهاب

مالحظة :حسني محمد أحمد شهاب تعرض لكل هذه االنتهاكات أثناء القضية األوىل التي
حكم فيها عليه بالسجن  5سنوات ،إال أنّه مل يتعرض سوى النتهاك عدم التمكن من االلتقاء
باملحامي و انتهاك ضامنات املحاكمة العادلة يف القضية الثانية بالقضاء العسكري.
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الخالصة
لقــد أثبتــت مجريــات التقــايض يف املحاكــم العســكرية يف فــرة الســامة الوطنيــة يف عــام
 2011بأنهــا وســيلة مــن وســائل اإلذالل والضغــط الســيايس والنفــي عــى قــوى املعارضــة
وعــى املواطنــن الــذي أخــذوا عنــوة إىل تلــك املحاكــم.
كــا أعطــى تعديــل قانــون القضــاء العســكري املحاكــم العســكرية صالحيــة دامئــة ملحاكمــة
املدنيــن بشــكل عــام ومبحاكمــة اآلراء بشــكل خــاص (الــذي يســميها مناهضــة السياســة
العامــة)  ،مــا يجعــل هــذا القانــون أداة الســتهدف املعارضــة السياســية بعقوبــات صارمــة
وقاســية تصــل إىل اإلعــدام ،وأن هــذا القانــون ال يراعــي الرشعــة الدوليــة خصوصــاً فيــا
يتعلقباســتقاللية القضــاء وضامنــات املحاكمــة العادلــة.
إ َّن هــذه املحاكمــة انتهكــت أصــول املحاكــات العادلــة ،وتعــرض فيهــا املتهمــون للتعذيــب
وســوء املعاملــة ،وتــم اســتغالل التعديــل الدســتوري األخــر الخــاص بالقضــاء العســكري
لتعريضهــم ملحاكمــة تنتــج أحــكام مغلظــة ،وأيضــا للتعســف يف إصــدار أحــكام قاســية بحــق
ثالثــة أطفــال متهمــن عــى األقــل ،كــا أ َّن الســلطة القضائيــة مل تحقــق يف ادعــاءات املتهمــن
حــول تعرضهــم للتعذيــب وســوء املعاملــة ،بــل عمــدت الســلطات األمنيــة إىل تهديــد ذوي
الشــأن بتعريضهــم للمعاملــة الحاطــة بالكرامــة اإلنســانية يف حــال الكشــف عــن االنتهــاكات
لوســائل اإلعــام أو املنظــات الحقوقيــة؛ ونظ ـرا ً لذلــك فقــد اســتغلت الســلطة القضائيــة
قـرار رسيــة الجلســات الرتــكاب اإلنتهــاكات ومتكــن املتورطــن بتعريــض املتهمــن للتعذيــب
مــن اإلفــات مــن العقــاب.
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إ َّن خــرة املجتمــع البحرينــي يف القضــاء العســكري خــرة مؤملــة وخــرة تجســد مــدى تغلغــل
دافــع االنتقــام واالســتهتار بالقانــون وحقــوق النــاس يف القضــاء العــادل واملحاكــات العادلــة
وبالتــايل فــإ َّن العــودة مجــددا إىل القضــاء العســكري واعتبــاره محاكــم دســتورية يؤكد املســار
العســكري الــذي تســر فيهــا الســلطات البحرينيــة وهومــا يســتدعي تدخــا ملنــع االســتمرار
يف هــذا املســار أو الضغــط املبــارش والرصيــح إليقــاف العمــل باملحاكــم العســكرية للمدنيــن.

التوصيات
بناء على ما سبق تفصيله ،يجب على حكومة البحرين
ً

•إلغــاء التعديــل الدســتوري وإعــادة املــادة  105مــن الدســتور البحرينــي كــا كانــت؛
لضــان عــدم محاكمــة املدنيــن يف محاكــم عســكرية.
•إلغــاء قانــون رقــم 12لســنة 2017املُعــدّ ل لقانــون القضــاء العســكري الــذي ســمح
مبحاكمــة املدنيــن مبحاكــم عســكرية.
•أن تراعــي املبــادئ األساســية بشــأن اســتقاللية الســلطة القضائيــة املعتمــدة مــن
األمــم املتحــدة عــام .1985
•فتــح تحقيــق مســتقل يف كافــة شــكاوى اإلنتهــاكات يف هــذه القضيــة وغريهــا ال ســيام
مــا يتعلــق بشــكاوى التعذيــب وســوء املعاملة.
كما يجب أن:

•تعمــل الجهــات التاليــة األمــن العــام لألمــم املتحــدة واملفوضيــة الســامية والــدول
األعضــاء يف مجلــس حقــوق اإلنســان عــى حــث حكومــة البحريــن لألخــذ باملبــادئ
األساســية بشــأن اســتقالل القضــاء وتطبيقهــا ،مبــا يضمــن تراجــع حكومــة البحريــن
عــن محاكمــة املدنيــن يف محاكــم عســكرية وتعديــل القانــون.
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•يتقــدم املقــرر الخــاص املعنــي باســتقالل القضــاة واملحامــن بطلــب زيــارة البحريــن
ويتــم الضغــط عــى الســلطات البحرينيــة لقبــول طلــب الزيــارة.
•يتــم تعديــل آليــات تعيــن املجلــس األعــى للقضــاء بحيــث تفســح املجــال أمــام
الشــعب إلعــال ســلطته يف الرقابــة عــى أعــال القضــاء.
•يتــم وضــع آليــة واضحــة وشــفافة تضمــن إفســاح املجــال أمــام كل فئــات املجتمــع
مــن الذيــن تنطبــق عليهــم الــروط املوضوعيــة ملامرســة القضــاء ،واالنخــراط يف
العمــل القضــايئ.
•يتــم وضــع ضامنــات ترشيعيــة لعــدم تدخــل أي ســلطات أخــرى يف عمــل الســلطة
القضائيــة.
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