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مقدمة

شــهدت البحرين سلســلة من التظاهرات االحتجاجية في منتصف فبراير/شــباط 2011، كان هدفها 

اإلفــراج عــن المعتقليــن وتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الحريــة السياســية والعدالــة االجتماعيــة 

واالقتصاديــة، والدعــوة إلــى إنهــاء الحكــم الملكــي، حيــث انطلقــت االحتجاجــات بدعــوات مــن 

نشــطاء بحرينييــن عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي إلــى التظاهــر يــوم 14 فبراير/شــباط لالحتجــاج 

علــى الوضــع القائــم فــي البــالد بصــورة ســلمية.

شــارك فــي اليــوم األول مــن االحتجاجــات أكثــر مــن 6 آالف شــخص فــي 55 مســيرة انطلقــت في 25 

نقطــة تظاهــر فــي جميــع أنحــاء المملكــة، وحلقــت الطائــرات فــوق مناطــق المســيرات، وتواجــدت 

القــوات األمنيــة بشــكٍل مكثــف فــي عــدة مناطــق رئيســية مثــل منطقــة األعمــال المركزيــة ومراكــز 

التســوق وبــاب البحريــن ودوار اللؤلــؤة لمنــع تصاعــد االحتجاجــات.
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بحســب تقريــر أصدرتــه اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق فــي 23 نوفمبر/تشــرين 

الثانــي 2011، اســتخدمت قــوات األمــن البحرينــي القــوة المفرطــة لوقــف االحتجاجــات، مــا أســفر 

ــق التقريــر نحــو 560 حالــة تعذيــب لمعتقليــن علــى خلفيــة االحتجاجــات، 
ّ
. كمــا وث

ً
عــن وقــوع 46 قتيــال

ــد اســتخدام الحكومــة التعذيــب وغيــره مــن أشــكال اإليــذاء البدنــي والنفســي بشــكل ممنهــج 
ّ
وأك

 عــن وجــود العديــد مــن االنتهــاكات الجســيمة األخــرى المخالفــة ألحــكام 
ً
ضــد المعتقليــن، فضــال

القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان. 

ــت أحــزاب 
ّ
منــذ عــام 2014، بــدأت الدولــة تشــديد قبضتهــا وصّعــدت مــن الحملــة القمعيــة، حيــث حل

معارضــة ووســائل إعــالم مســتقلة، والحقــت المعارضيــن، والصحفييــن، والمدافعيــن عــن حقــوق 

جــت بهــم فــي الســجون، والحقــت كل مــن ينتقــد السياســة الداخليــة أو 
ّ

اإلنســان، والنشــطاء، وز

الخارجيــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي.

ــدء الحــراك الشــعبي  ــذ ب ــل أصــدر القضــاء البحرينــي من ــد هــذا الحــد، ب ــم تتوقــف االنتهــاكات عن ل

أحــكام اإلعــدام علــى المعارضيــن السياســيين ونشــطاء المجتمــع المدنــي، فأصــدرت محاكــم 

الســالمة الوطنيــة ذات الطابــع العســكري، والقضــاء العســكري الــذي يديــره الجيــش، وكذلــك 

 تلــو األخــرى، حتــى أثقلــت الســجل 
ً

المحاكــم المدنيــة هــذه األحــكام، والتــي أخــذت تتصاعــد ســنة

الحقوقــي للمملكــة.

بحســب منتــدى البحريــن لحقــوق اإلنســان، فإنــه مــن بدايــة االحتجاجــات حتــى هــذه اللحظــة، بلغــت 

، ووصلــت حــاالت التعذيب 
ً

حــاالت االعتقــال التعســفي حوالــي 934 حالــة، بينهــم أكثــر مــن 140 طفــال

إلــى أكثــر مــن 790 حالــة، منهــا 33 حالــة ألطفــال و40 حالــة لنســاء.

أمــا علــى صعيــد األحــكام القضائيــة، رصــد التقريــر إصــدار المحاكــم البحرينيــة أكثــر مــن 1100 حكــم 

قضائــي سياســي، حيــث تضمنــت هــذه األحــكام 30 حكــم إعــدام، و130 حكــم مؤبــد، وأســقطت 

الدولــة الجنســية عــن أكثــر مــن 300 مواطــن بحرينــي.
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علــى  الضــوء  الموجــز  التقريــر  هــذا  فــي  اإلنســان  لحقــوق  األورومتوســطي  المرصــد  يســلط 

داخــل  لهــا  يتعرضــون  التــي  االنتهــاكات  ويبــرز  باإلعــدام،  المحكوميــن  البحرينييــن  المعتقليــن 

ــح الموقــف 
ّ

الســجون التــي تفتقــر ألدنــى معاييــر اآلدميــة ومقومــات الرعايــة الصحيــة، كمــا يوض

القانونــي مــن هــذه االنتهــاكات ســواًء علــى صعيــد القانــون الوطنــي البحرينــي أو القانــون 

الدولــي.



 تعسفية7
ٌ

البحرين.. أحكاٌم جائرة و إعدامات

طبيعة السلطة القضائية البحرينية

جــاء دســتور مملكــة البحريــن لعــام 2002 لينــص فــي المــادة )33( الفقــرة )ح( علــى »يــرأس الملــك 

المجلــس األعلــى للقضــاء، ويعيــن القضــاة بأوامــر ملكيــة بنــاًء علــى اقتــراح مــن المجلــس األعلــى 

للقضاء«.

وعنــد النظــر إلــى هــذا النــص، يتبيــن أن الملــك هــو مــن يــرأس المجلــس األعلــى للقضــاء، وأن 

المجلــس األعلــى للقضــاء هــو مــن يقتــرح أســماء القضــاة، وعليــه فــإن اقتــراح أســماء القضــاة 

وتعينهــم يكــون مــن خــالل الملــك.

هــذا النظــام القانونــي يجعــل الســلطة القضائيــة خاضعــة برمتهــا لســلطة الملــك، وهــذا بــدوره 

 عــن فقدانهــا 
ً
ينــزع عــن الســلطة القضائيــة البحرينيــة أهــم صفــة وهــي صفــة االســتقاللية، فضــال

للمبــادئ والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة باســتقالل القضــاء ونزاهتــه.

 وعنــد الرجــوع إلــى بعــض النصــوص القانونيــة الــواردة فــي دســتور المملكــة، والمتعلقــة بتنظيــم 

الســلطة القضائيــة، نجــد أن هــذه النصــوص صوريــة وال تطبــق بشــكل فعلــي. والحديــث هنــا عــن 

المــواد )104-105-106( الــواردة فــي الفصــل الرابــع مــن دســتور المملكــة.
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المــادة )104( الفقــرة )ب( جــاءت لتنــص علــى »ال ســلطان أليــة جهــة علــى القاضــي فــي قضائــه، 

وال يجــوز بحــال التدخــل فــي ســير العدالــة، ويكفــل القانــون اســتقالل القضــاء، ويبيــن ضمانــات 

القضــاة واألحــكام الخاصــة بهــم«.

وبالنظــر إلــى هــذه المــادة، نجــد أن الســلطة القضائيــة ال تتمتــع بــأي اســتقاللية، وذلــك اســتناًدا 

إلــى نــص المــادة )33( المذكــورة أعــاله، وهــو مــا يعنــي أن اســتقاللية ونزاهــة الســلطة القضائيــة 

مصــادرة وتخضــع بالكامــل لســلطة الملــك.

أمــا المــادة )105( الفقــرة )ب( فقــد جــاءت لتحــدد طبيعــة األشــخاص الذيــن تختــص بمحاكمتهــم 

المحكمــة العســكرية، وهــم األشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى الجهــاز العســكري دون المدنييــن، 

ــم تعديلهــا فــي دســتور المملكــة عــام 2017، حيــث ســمح هــذا التعديــل  ــر أّن هــذه المــادة ت غي

بمحاكمــة المدنييــن فــي المحاكــم العســكرية، وذلــك فــي انتهــاك قانونــي خطيــر.

الفقرة )ج( من ذات المادة جاءت لتنص على »جلســات المحاكم علنية إال في األحوال االســتثنائية 

التــي يبينهــا القانــون«. وفــي الحقيقــة أن هــذا النــص لــم يطبــق فــي الكثيــر مــن محاكمــات قضايــا 

الــرأي والتعبيــر، وقضايــا الحقوقييــن والسياســيين، حيــث كانت ســّرية في معظمها.

أمــا المــادة )106( فقــد نصــت علــى »تنشــأ محكمــة دســتورية، مــن رئيــس وســتة أعضــاء يعينــون 

ا هذه 
ً

بأمــر ملكــي لمــدة يحددهــا القانــون، وتختــص بمراقبــة دســتورية القوانيــن واللوائــح«. وأيض

المــادة تجعــل إنشــاء المحكمــة الدســتورية وتعييــن قضاتهــا بأمــر الملــك، وبالتالــي الخضــوع لــه، 

وهــو مــا تبيــن مــن خــالل إقــرار هــؤالء القضــاة لقوانيــن الملــك والدفــاع عنهــا.

هــذا كلــه ســاهم فــي إصــدار األحــكام التعســفية بحــق النشــطاء البحرينييــن مــن الســلطة 

القضائيــة التــي تخضــع لســلطة الملــك فــي قرارتهــا وأحكامهــا، وبــرز ذلــك جلًيــا فــي 

أحــكام اإلعــدام المتزايــدة بحــق النشــطاء دون تمكينهــم مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة 

التــي أقرتهــا القوانيــن الوطنيــة والقوانيــن الدوليــة علــى حــٍد ســواء.
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التعذيب وسوء المعامـــــلة
النتزاع االعترافات من المعتقلين

بــع الســلطات البحرينيــة سياســة ممنهجــة مــع المعتقليــن لديهــا، تتمثــل فــي احتجازهــم فــي 
ّ
تت

ســجون ال تلبــي القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، وبذلــك توفــر بيئــة خصبــة للتعذيــب 

وســوء المعاملــة مــن أجــل تحقيــق هــدف رئيســي، وهــو انتــزاع اعترافــات مــن المعتقليــن تمهيــًدا 

إلصــدار األحــكام التعســفية بحقهــم والتــي قــد تصــل إلــى اإلعــدام أو الســجن المؤبــد. 

ا، أربعــة منهــا رئيســية وهــي؛ ســجن »القريــن« 
ً
يبلــغ عــدد الســجون فــي البحريــن نحــو 21 ســجن

والــذي تديــره قــوة دفــاع البحريــن )القــوات المســلحة النظاميــة للمملكــة(، وســجن »الحــوض 

الجــاف«، وســجن »جــو«، وســجن »مدينــة عيســى« )ســجن للنســاء(، وهــؤالء ُيــدارون مــن وزارة 

الداخليــة.
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بحســب دراســة لـ«مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان« صــدرت فــي أبريل/نيســان 2020 ،تغطــي الفتــرة 

 سياســًيا بحرينًيــا داخــل الســجون، باإلضافــة 
ً

مــن 2011 حتــى تاريــخ صدورهــا، توفــي 74 معتقــال

 يعانــون مــن أمــراض مختلفــة، 13 منهــم يعانــون مــن أمــراض مســتعصية 
ً

إلــى وجــود 52 معتقــال

وخطيــرة مثــل الســرطان، و17 آخريــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة كالســكري، ويرجــع ذلــك إلــى 

ســوء المعاملــة المتعمــدة مــن أجــل انتــزاع االعترافــات منهــم.

ــل المعاملــة غيــر اإلنســانية مــع المعتقليــن فــي حرمانهــم مــن الرعايــة الصحيــة، والمماطلــة 
ّ
تتمث

 للمعتقليــن الــذي يعانــون مــن أمــراٍض حــادة تســتوجب تلقــي العــالج 
ً

فــي تقديــم العــالج خاصــة

ــر أجهــزة 
ّ

بشــكل منتظــم، كمــا تمتنــع الســلطات عــن إجــراء العمليــات الجراحيــة للمعتقليــن، وال توف

تنفــس للمعتقليــن الذيــن يعانــون مــن مــرض الربــو وااللتهابــات الصدريــة.

أمــا علــى صعيــد التعذيــب والمعاملــة القاســية، انتهجــت الســلطات عــدة أســاليب إللحــاق الضــرر 

الجســدي والنفســي لــدى المعتقليــن، ومنهــا وضعهــم فــي زنازيــن صغيــرة للعــزل ألكثــر مــن 23 

ــات  ــاء الزيــارات العائليــة، والضــرب والشــبح، وتوجيــه اإلهان ســاعة فــي اليــوم، ووضــع حواجــز أثن

ضــد مذهبهــم ومعتقدهــم.
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أحكــــام إعـــــــــدام
ذت بحق ضحايا تعذيب

ّ
ف

ُ
صدرت ون

فــي 15 يناير/كانــون الثانــي 2017 أعدمــت الســلطات البحرينيــة 3 نشــطاء مــن ضحايــا التعذيــب 

وهــم: »ســامي مشــيمع« و«علــي الســنكيس« و«عبــاس الســميع«. قبــل تنفيــذ حكــم اإلعــدام 

بحقهــم، قــّدم هــؤالء الضحايــا شــهادات مرّوعــة حــول تعرضهــم للتعذيــب، والتعريــة، والضــرب 

وِقــع عليهــم عقوبــة 
ُ
المبــرح، والصعــق الكهربائــي، النتــزاع اعترافــات منهــم تدينهــم بتهــم ت

اإلعــدام، وهــو مــا حــدث بالفعــل.

فــي 8 يونيو/حزيــران مــن نفــس العــام، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الكبــرى حكميــن باإلعــدام ضــد 

اثنيــن مــن ضحايــا التعذيــب وهمــا: »ســيد أحمــد العبــار« و«حســين علــي محمــد«. أفــاد الناشــطان 

قبــل إعدامهمــا بتعرضهمــا لمختلــف صنــوف التعذيــب، مثــل الضــرب والــركل والتحــرش الجنســي 

والعــزل االنفــرادي، وكان الهــدف إجبارهــم علــى التوقيــع علــى اعترافــات انتزعــت منهــم تحــت 

التعذيــب، وهــو مــا حــدث بالفعــل ليتــم إعدامهــم.

فــي 27 يوليو/تمــوز 2019 صــدر حكــم اإلعــدام بحــق كٍل مــن »علــي العــرب« و«أحمــد الماللــي«. 

وكمــا الحــاالت الســابقة، أفــادا قبــل إعدامهمــا بتعرضهمــا ألشــكال متنوعــة مــن التعذيــب مــن 

ضــرب وصعــق بالكهربــاء ونــزع لألظافــر علــى أيــدي ضبــاط مــن األمــن، لينتهــي األمــر بإعدامهــم.

وبالنظــر إلــى مــا ســبق، يخشــى المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان 

علــى حيــاة أولئــك الذيــن صــدر بحقهــم حكــم اإلعــدام مــن أن يلقــوا نفــس 

 وأن 
ً

ــة ــام، خاصـــــ ــلك البحريــن علــى هــذه األحـــكــــ ــادق مـــــ ــا صـــ ــر إذا مــ المصي

ــذ الحكــم 
ّ

ف
ُ
ــادوا -مثــل الضحايــا الســابقين الذيــن ن ــدام أفـــ المحكوميــن باإلعــــ

هــم- بتعرضهــم للتعذيــب بغيــة تقديــم االعترافــات تمهيــًدا إلعدامهــم.
ّ

بحق
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شهـــــــادات
لبعض المعتقلين المحكومين باإلعدام

حصــل المرصــد األورومتوســطي علــى شــهاداٍت لعــدٍد مــن المحكــوم عليهــم باإلعــدام، والذيــن 

 
ً

أفــادوا جميعهــم بتعرضهــم لشــتى أنــواع التعذيــب، بغيــة انتــزاع االعترافــات منهــم لتكــون دليــال

ضدهــم تســتند عليــه المحاكــم البحرينيــة فــي إدانتهــم بعقوبــة اإلعــدام.

قــال »زهيــر إبراهيــم جاســم عبــد اللــه« )40 عاًمــا(، وهــو 

أب لخمســة أطفال: »في 2 نوفمبر/تشــرين الثاني 2017، 

قلــت بتهمــة المشــاركة فــي قتــل عناصــر مــن قــوات 
ُ
اعت

جــزت لمــدة 55 يوًمــا فــي الحبــس االنفــرادي. 
ُ
األمــن، واحت

أثنــاء فتــرة االحتجــاز، تعرضــت لشــتى أنــواع التعذيب وســوء 

المعاملة؛ من صعق بالكهرباء، وتحرش جنســي، وتعرية، 

ــا، تعرضــت زوجتــي للضــرب وهــي فــي منزلهــا 
ً

وضــرب مبــرح. خــالل فتــرة احتجــازي أيض

مــن مجموعــة مــن الضبــاط، وهّددوهــا باالغتصــاب مــن أجــل الضغــط علــّي للتوقيــع 

ا مــن الســلطات األمنيــة«.
ً

علــى االعترافــات المجهــزة مســبق

عــت علــى 
ّ

وأضــاف »بعــد 13 يوًمــا مــن االحتجــاز والتعذيــب والمعاملــة الالإنســانية، وق

اعتــراٍف قســري يتضمــن مجموعــة مــن االتهامــات ُيزعــم أنهــا وقعــت فــي الفتــرة مــا 

بيــن عامــي 2012 و2017، وتتمثــل فــي االنضمــام إلــى مجموعــات إرهابيــة، والمشــاركة 

فــي قتــل عناصــر األمــن وصناعــة المتفجــرات، وقــد صــدر حكــم اإلعــدام بحقــي اســتناًدا 

زعــت منــي تحــت التعذيــب«.
ُ
لهــذه االعترافــات التــي انت
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وفــي مقابلــة مــع عائلــة المحكــوم عليــه باإلعــدام »ســيد 

ِقــل 
ُ
»اعت قالــت:  عاًمــا(   24( العبــار«  عبــاس  فــؤاد  أحمــد 

»ســّيد« مــن الشــارع العــام فــي منطقــة ســكنه )قريــة 

كرانــة( بتاريــخ 24 نيســان/أبريل 2016، بعــد مالحقــة لمــدة 

ســنة كاملــة«.

قبــل اعتقالــه، داهمــت الســلطات األمنّيــة منــزل عائلتــه 

ثــالث مــرات دون إبــراز مذكــرة تفتيــش قانونيــة، وكانــت تتــم المداهمــات فــي وقــت 

ــرق بــاب المنــزل 
َ
ــر بعــد منتصــف الليــل، حوالــي الســاعة الثالثــة فجــًرا، فيبــدؤون بط

ّ
متأخ

 دون 
ً

بعنــف لترويــع المقيميــن فيــه، ثــّم يفتحــون البــاب مــن الخــارج ويدخلــون عنــوة

ــا النســاء.  الحصــول علــى إذن مــن أصحــاب البيــت، وال مراعــاة لخصوصّياتهــم، وخصوًص

الجنائّيــة  التحقيقــات  إلــى مركــز  االعتقــال  بعــد   
ً

العبــار« مباشــرة أحمــد  ِقــل »ســّيد 
ُ
ن

الصعــق  مثــل  والنفســي  الجســدي  التعذيــب  وطــأة  تحــت  للتحقيــق  هنــاك  وخضــع 

الكهربائــي علــى أعضائــه الحّساســة، والحرمــان مــن النــوم واألكل والشــرب لســاعات 

ــه اليســرى التــي اســتلزم عالجهــا لشــّدة  ــا علــى أذن ــة، والضــرب الشــديد خصوًص طويل

األذى الــذي لحــق بهــا نتيجــة التعذيــب، كمــا ُحــِرم مــن االســتعانة بمحاٍم أثنــاء التحقيق، 

وُهــّدد بمضاعفــة الضــرب فــي حــال أخبــر عائلتــه بــاألذى الــذي تعــّرض لــه خــالل التحقيــق 

ــة مــع العائلــة بعــد ســاعات مــن االعتقــال، كمــا ظــل مكبــل  حيــث أجــرى مكالمــة هاتفّي

جبــر علــى التوقيــع علــى أوراق 
ُ
اليديــن لفتــرة طويلــة، وُوضــع فــي ســجن انفــرادي، وأ

اعترافــات دون االطــالع عليهــا.

فــي أّول زيــارة عائلّيــة لـ«ســيد« فــي الســجن، أخبــر عائلتــه عــن التعذيــب الــذي تعــّرض 

لــه خــالل التحقيــق، وعــن األذى الــذي لحــق بأذنــه اليســرى، فتقّدمــت العائلــة علــى أثــر 
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ــا بتعّرضــه لســوء المعاملــة 
ً

مــات. وأفــاد أيض
ّ
ذلــك بشــكوى إلــى األمانــة العامــة للتظل

والتعذيــب عــّدة مــّرات، كانــت إحداهــا عندمــا نقــل إلــى الســجن، إذ تــم حلــق شــعر رأســه 

بالكامــل ثــّم ضربــه شــرطي علــى رأســه بشــّدة دون ســبب. 

ــاج الســتخدام دورة الميــاه  فــي إحــدى المــّرات كان لديــه جلســة فــي المحكمــة واحت

بشــكل ُمِلــح، فلــم ُيســَمح فــي البدايــة، ثــّم ُســمح لــه بالذهــاب ولكــن برفقــة عنصــر مــن 

الشــرطة، وهنــاك انهــال عليــه بالضــرب دون ســبب )ِعلًمــا أّن الذهــاب إلــى المحكمــة مــن 

ــف الســتخدام 
ّ

الســجن يســتغرق أكثــر مــن 6 ســاعات، وال ُيســَمح خاللهــا للمعتقــل بالتوق

الحدثيــن وتــم  ِكال  مــات حــول 
ّ
للتظل العامــة  دورة ميــاه(. فتقــّدم بشــكاوى لألمانــة 

التحقيــق فيهمــا.

قــل مــن ســجن »الحــوض الجــاف« إلــى ســجن »جــو« المركــزي، 
ُ
بعــد ســنة مــن اعتقالــه، ن

حيــث أصيــب بضعــف فــي العظــام واألســنان وبــدأ شــعره يتســاقط بكثــرة فــي ظــل 

الوضــع الصّحــي المتــرّدي فــي الســجن، فُعــِرض علــى عيــادة الســجن ووصــف لــه طبيــب 

ــه بإدخالهــا، ولــم ُيســَمح  ــادة بعــض األدويــة والزيــوت للشــعر التــي ُســمح لعائلت العي

ن ألــم لألســنان ألّن طبيــب العيــادة لــم يــأذن بذلــك.
ّ
لهــم بإدخــال مســك

فــي فتــرة محاكمتــه، كان ُيحــَرم »ســيد« مــن االســتعانة بمحــاٍم أثنــاء اســتجوابه فــي 

المحكمــة، كمــا كان ُيحــَرم مــن االلتقــاء بأهلــه قبــل جلســات المحاكمة. وبتاريــخ 21 مايو/ 

أّيــار 2018 أنهــت محكمــة التمييــز درجــات التقاضــي فــي قضيتــه بإصــدار حكــم نهائــي 

ــف تنفيــذه فقــط علــى توقيــع مــن الملــك«.
ّ

باإلعــدام، يتوق
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حصــل  مشــتركة  إفــادة  فــي 

عليها المرصد األورومتوســطي 

مــن عائــالت المحكــوم عليهــم 

عــــلي  »حســــــــــــــــــــين  باإلعــدام؛ 

عاًمــا(،           34( حســـن«  موســى 

عيســى«                رمــضــــــان  »محمــد  و 

ِقــل محمــد رمضــان عيســى مــن مقــر عملــه بتاريــخ 
ُ
)38 عاًمــا(، قالــت العائلتــان: »اعت

18 فبرايــر/ شــباط 2014 بتهمــة قتــل عنصــر أمنــي فــي عملّيــة تفجيريــة فــي منطقــة 

ِقــل 
ُ
اعت التهمــة،  نفــس  علــى  وبنــاًء  غيــر وشــفافة.  أمنيــة  تحقيقــات  بعــد  »الديــر«، 

»حســين علــي موســى« مــن منزلــه فــي منطقتــه »الديــر« بعــد ثالثــة أّيــام مــن اعتقــال 

.2014 شــباط  فبرايــر/   21 بتاريــخ  أي  »عيســى«، 

قــل كل منهمــا عقــب االعتقــال إلــى مركــز التحقيقــات الجنائّيــة، إذ تعّرضــا للتعذيب أثناء 
ُ
ن

التحقيــق معهمــا، باســتخدام الصعــق الكهربائــي والتحــّرش الجنســي والــركل علــى 

األعضــاء التناســلّية والحرمــان مــن النــوم واإلجبــار علــى الوقــوف لعــّدة أّيــام والحرمــان 

 عــن حرمانهمــا مــن االســتعانة بمحاميهمــا 
ً

مــن األكل والشــرب لســاعات طويلــة، فضــال

خــالل التحقيــق. وقــد كان المعتقــل »محمــد رمضــان عيســى« يعانــي مــن آالم فــي 

 أن ضربــوه علــى ظهــره بشــّدة. كل 
ّ

قيــن بذلــك فمــا كان منهــم إال
ّ

ظهــره فأخبــر المحق

ذلــك كان النتــزاع اعترافــاٍت محــّددة منهمــا رفــض »محمــد رمضــان عيســى« التوقيــع 

ــع عليهــا تحــت وطــأة التعذيــب الــذي أفقــده 
ّ

عليهــا، ولكــن »حســين علــي موســى« وق

ِبــر توقيعــه إدانــة لكليهمــا، إذ تضّمــن نــص االعتــراف أّن 
ُ
القــدرة علــى الــكالم حينهــا، فاعت

»محمــد رمضــان عيســى« أعطــى القنبلــة لـ«حســين علــي موســى« لكــي يفّجرهــا. بعــد 
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شــهر مــن اعتقالهمــا، تــّم نقلهمــا إلــى ســجن »جــو« المركــزي.

يــن بااللتقــاء بعائالتهــم وبالزيــارة 
َ
ــا أثنــاء فتــرة المحاكمــة، لــم يكــن ُيســَمح للمعتقل

ً
الحق

 بعــد انتهــاء كل جلســة محاكمــة.
ّ

إال

حكــم   2014 األّول  كانــون  ديســمبر/   29 بتاريــخ  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  أصــدرت 

هَميــن خــالل جلســات 
ّ
يــن اســتناًدا إلــى اعترافــاٍت كان قــد أنكــر المت

َ
اإلعــدام بحــق المعتقل

كمــا  التعذيــب،  تحــت  انتزعــت  هــا 
ّ
أن إليهمــا فيهــا، وأوضحــا  ســب 

ُ
ن مــا  المحاكمــة كل 

ــا إلــى شــهادات بعــض رجــال الشــرطة. فــي 13 يوليو/تمــوز 2020 أصــدرت 
ً

اســتندت أيض

محكمــة التمييــز حكــم اإلعــدام النهائــي غيــر القابــل لالســتئناف بعــد أن اســتأنف الحكــم 

الســابق«.
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في شــهادة أخرى، قال »ســلمان عيســى علي ســلمان« 

)35 عاًمــا(: » اعتقلتنــي قــوات األمــن فــي 27 ديســمبر/ 

كانــون األول 2014 دون تقديــم أي مذكــرة توقيــف، إذ 

ثــم  بالضــرب،  علــّي  واعتــدوا  منزلــي  القــوات  داهمــت 

ضربــي  تــم  نقلــي  وأثنــاء  اليديــن،  مكّبــل  وأنــا  نقلونــي 

لــي تهمــة قتــل الشــرطي الباكســتاني  بشــدة. وّجهــت 

فــي بلــدة العكــر«.

وأضــاف »أثنــاء احتجــازي تعرضــت للتعذيــب بالصعــق الكهربائــي، والتحــرش الجنســي، 

 عــن كســر أنفــي 
ً
كمــا تــم لكمــي علــى فمــي مــا أدى إلــى تســاقط أســناني، فضــال

وثقــب أذنــي. حرمونــي مــن االلتقــاء بأهلــي ألكثــر مــن شــهرين، كمــا منعونــي مــن 

االلتقــاء بمحــام«.

زعــت منــي تحــت التعذيــب، 
ُ
وتابــع »أجبرونــي علــى التوقيــع علــى اعترافــات بشــكل انت

وحرمتنــي الســلطات مــن العدالــة واإلجــراءات القانونيــة الواجبــة، حتــى صــدر بحقــي 

حكًمــا باإلعــدام فــي 4 يونيو/حزيــران 2018«.
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وفــي إفــادة أخــرى، قــال »محمــد رضــي عبــد اللــه حســن« 

بتهمــة   2015 أغســطس/آب  فــي  قلــت 
ُ
»اعت عاًمــا(:   28(

جــزت فــي 
ُ
تفجيــر حافلــة للشــرطة فــي قريــة »ســترة«. احت

لإلخفــاء  تعرضــت  وهنــاك  الجنائيــة،  التحقيقــات  مبنــى 

القســري ألكثــر مــن 43 يوًمــا، باإلضافــة للتعذيــب بالصعــق 

والــركل  الحساســة،  األماكــن  فــي  والضــرب  الكهربائــي، 

علــى الخصيتيــن، واللكــم علــى األنــف والفــم«.

وأضاف »صدر حكم اإلعدام النهائي والبات بحقي في 25 فبراير/شباط 2019«.

فــي إفــادة أخــرى، قــال »حســين علــي مهــدي جاســم« 

بتهمــة   2016 أبريل/نيســان  فــي  قلــت 
ُ
»اعت عاًمــا(:   24(

جــزت فــي ســجن 
ُ
ــاد«، واحت قتــل شــرطي فــي بلــدة »كرباب

العــزل(.  )مبنــى   1 رقــم  مبنــى  فــي  المركــزي  »جــو« 

أثنــاء االحتجــاز فــي العــزل االنفــرادي تعرضــت للتعذيــب 

والتهديــد بالقتــل واالغتصــاب الجنســي، كمــا لــم توفــر لــي 

ضمانــات المحاكمــة العادلــة، ولــم يســمح لــي بااللتقــاء بمحامــي إال عنــد ثانــي جلســة 

بالمحكمــة«.

وأضــاف »فــي 21 مايو/آيــار 2018، أصــدرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة الرابعــة بحقــي 

حكًمــا باإلعــدام بتهمــة لــم أقترفهــا تمثلــت فــي قتــل شــرطي باكســتاني، حيــث صــدر 

الحكــم بحقــي بشــكل بــات ونهائــي بانتظــار مصادقــة الملــك«.
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وفــي مقابلــة مــع عائلــة المعتقــل المحـــــكــــــــــوم عليــه 

باإلعــدام »موســى عبــد اللــه موســى جعفــر« )26 عاًمــا( 

ِقــل موســى مــن الشــارع العــام فــي منطقتــه 
ُ
قالــت: »اعت

»كرانــة« بتاريــخ 26 أبريــل/ نيســان 2016 مــن أحــد المتاجــر، 

ــا قبــل ذلــك ألربــع ســنوات ونصــف، داهــم 
ً

وقــد كان مالحق

ــا عنــه. 
ً
خاللهــا األمــن منزلــه عشــرات المــّرات بحث

ــة،  ــرات مــكان تواجــده وإبــالغ القــوى األمنّي قــل »جعفــر« بعــد كشــف جهــاز المخاب
ُ
 اعت

فطاردتــه األخيــرة وألقــت القبــض عليــه وتنهــال عليــه بالضــرب علــى الفــور.

أخفــي قســرًيا فــي مركــز التحقيقــات الجنائّيــة لمــّدة أربعــة أّيــام، وأثنــاء التحقيــق 

معــه، تعــّرض للتعذيــب بالضــرب وبالصعــق الكهربائــي لكــي يقــّر بالتهــم الموّجهــة إليه، 

ولكــي يقــّر بمســؤولية أشــخاص آخريــن عــن وقائــع تتهمهــم الســلطات بفعلهــا، ِعلًمــا 

 
ً
ــدة مــن هّويــة الشــخص المقبــوض عليــه إن كان فعــال

ّ
أّن الســلطات حينهــا لــم تكــن متأك

هــو المطلــوب »موســى« أم ال. بقــي فــي مركــز التحقيقــات لمــّدة ســبعة أّيــام، ُعــزل 

خاللهــا فــي غرفــة مســاحتها 2 متــر. 

 إلى ســجن »جو« المركزي وبــدأت محاكمته بالقضايا 
ً

بعــد فتــرة التحقيــق، نقــل مباشــرة

ِهــم بهــا. ُحــرم فــي النيابــة العاّمــة مــن االســتعانة بمحــاٍم، ثــّم حاكمتــه 
ُّ
 التــي ات

ّ
الســت

قــل بتاريــخ 01 
ُ
المحكمــة الكبــرى الجنائّيــة وأصــدرت حكمهــا عليــه باإلعــدام ســنة 2018. ن

ينايــر/ كانــون الثانــي 2019 إلــى مبنــى العــزل، حيــث بقــي مكّبــل اليديــن والرجليــن لمــّدة 

ثالثــة أســابيع قبــل تحريــره منهــا مــع إبقائــه فــي مبنــى العــزل. اســتمّر بعــد ذلــك مجــرى 

المحاكمــات إلــى حيــن صــدور الحكــم النهائــي باإلعــدام مــن محكمــة التمييــز فــي 03 

 فــي مبنــى العــزل.
ً
ــى اليــوم معــزوال

ّ
يونيــو/ حزيــران 2019. وهــو مــا يــزال حت
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صّحًيــا، يعانــي موســى مــن مــرض فــي العيــون منــذ شــهر أبريل/نيســان 2019 يســّبب 

ــا حــاًدا فــي النظــر، ولــم تســتجب إدارة الســجن 
ً

لــه آالًمــا شــديدة فــي الــرأس وضعف

مــات فــي هــذا 
ّ
لمناشــداته المتكــّررة بالعــالج. تواصلنــا مــع األمانــة العامــة وقدمنــا تظل

 أّن ضابــط الســجن لــم 
ّ

الشــأن، فتــم تحديــد موعَديــن لعرضــه علــى طبيــب مختــص، إال

يســمح بإرســاله فــي الموعديــن، ّمــا تســّبب بتدهــور فــي وضــع عينيــه نتيجــة المــرض«.
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خلفية قانونية
تعــددت االنتهــاكات التــي مارســتها وال زالــت تمارســها الســلطات البحرينيــة بحــق المعتقليــن فــي 

 أولئــك الذيــن صــدر بحقهــم حكــم بــات باإلعــدام، دون أن يتمكنــوا مــن ممارســة 
ً

ســجونها، خاصــة

 عن أشــكال وصنــوف التعذيب 
ً
حقوقهــم المكفولــة فــي التقاضــي، أو الدفــاع عــن أنفســهم، فضال

التــي تعرضــوا لهــا، فــي مخالفــة واضحــة وصريحــة ألحــكام ومواثيــق القانــون الدولــي.

يســتعرض هــذا التقريــر الموجــز النصــوص الــواردة فــي قانــون العقوبــات البحرينــي، والتي شــّرعت 

حكــم اإلعــدام فــي أكثــر مــن نــص، إذ تضّمــن القانــون نصوًصــا عديــدة تســمح بتطبيــق العقوبــة ، 

كمــا ســيتناول التقريــر بعــض االتفاقيــات الدوليــة التــي ناهضــت وحظــرت عقوبــة اإلعــدام فــي 

جميــع األحــوال دون اســتثناء.

: القانون البحريني
ً
أوال

جــاء قانــون العقوبــات البحرينــي ليشــّرع عقوبــة اإلعــدام فــي أكثــر مــن موضــع، ضارًبــا بعــرض 

الحائــط كل المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة التــي جــاءت مناهضــة لهــذه العقوبــة وتحظرهــا دون 

ــا مــن هــذه النصــوص القانونيــة علــى النحــو اآلتــي:
ً

أي اســتثناء. نذكــر بعض

نص المادةرقم المادة

112
 يــؤدي إلــى المســاس باســتقالل البــالد أو 

ً
»يعاقــب باإلعــدام مــن ارتكــب عمــًدا فعــال

وحدتهــا أو ســالمة أراضيهــا«.

277

ا من شــأنه تعريض 
ً

»يعاقب بالســجن مدة ال تزيد على عشــر ســنوات من أشــعل حريق

ا لــه. 
ً
حيــاة النــاس أو أموالهــم للخطــر فــي مــال ثابــت أو منقــول ولــو كان مملــوك

ــا مشــدًدا إشــعال الحريــق فــي مبنــى عــام أو مخصــص للمنفعــة العامــة 
ً

ويعــد ظرف

أو فــي محــل مســكون أو معــد للســكن أو فــي إحــدى وســائل النقــل العامــة أو فــي 

ــار للبتــرول.  ــر أو أســلحة أو مفرقعــات أو وقــود أو فــي مناجــم أو أنابيــب أو آب ذخائ

وتكــون العقوبــة الســجن إذا أفضــى الحريــق إلــى عاهة مســتديمة، وتكــون العقوبة 

اإلعــدام أو المؤبــد إذا أفضــى الحريــق إلــى مــوت شــخص«.
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279

المنصــوص  الجريمــة  ارتــكاب  فــي  مفرقعــات  اســتعمل  مــن  باإلعــدام  »يعاقــب 

عليهــا فــي المــادة 148 أو فــي تخريــب المبانــي أو المنشــآت ذات النفــع العــام أو 

المعــدة للمصالــح العامــة أو إحــدى الجهــات التــي ورد ذكرهــا فــي المــادة 107 أو 

لالجتماعــات العامــة أو غيرهــا مــن المبانــي أو األماكــن المعــدة الرتيــاد الجمهــور«.

333

»مــن قتــل نفًســا عمــًدا يعاقــب بالســجن المؤبــد أو المؤقــت. وتكــون العقوبــة 

ــا
ً
ــا أو مرتبط

ً
ا بإصــرار، أو مقترن

ً
اإلعــدام إذا وقــع القتــل مــع الترصــد، أو مســبوق

بجريمــة أخــرى، أو إذا وقــع علــى أحــد أصــول الجانــي أو علــى موظــف عــام أو 

مكلــف بخدمــة عامــة أثنــاء أو بســبب أو بمناســبة تأديتــه وظيفتــه أو خدمتــه، أو إذا 

اســتعملت فيــه مــادة ســامة أو مفرقعــة«.

344

»يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد علــى عشــر ســنوات مــن واقــع أنثــى بغيــر رضاهــا. 

وتكــون العقوبــة اإلعــدام أو الســجن المؤبــد إذا كانــت المجنــي عليهــا لــم تتــم 

السادســة عشــرة. ويفتــرض عــدم رضــا المجنــي عليهــا إذ لــم تتــم الرابعــة عشــرة«.

376

»يعاقــب بالســجن علــى الســرقة إذا وقعــت بطريــق اإلكــراه أو التهديــد باســتعمال 

ســالح، ســواء كان الغــرض منــه الحصــول علــى المســروق أو االحتفــاظ بــه أو الفــرار 

بــه. وتكــون العقوبــة الســجن المؤبــد أو المؤقــت إذا نشــأ عــن اإلكــراه جــروح. وتكــون 

العقوبــة اإلعــدام أو الســجن المؤبــد إذا أفضــى اإلكــراه إلــى مــوت«.

414

 أو بطريــق 
ً

»إذا وقعــت إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد الســابقة ليــال

العنــف علــى األشــخاص أو كان الجانــي يحمــل ســالًحا أو انتهــز الجانــي الرتــكاب 

الجريمــة فرصــة قيــام اضطــراب أو فتنــة أو كارثــة عامــة عــد ذلــك ظرفــا مشــدًدا. 

وتكــون العقوبــة اإلعــدام أو الســجن المؤبــد إذا أفضــت الجريمــة إلــى مــوت شــخص«.
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نص المادةرقم المادة

208

»ُيعاقــب بالســجن كل موظــف عــام أو شــخص ُمكلــف بخدمــة عامــة ألحــق عمــًدا 

، ســواء جســدًيا أو معنوًيــا، بشــخص يحتجــزه أو 
ً

 شــديدة
ً

ألًمــا شــديًدا أو معانــاة

تحــت ســيطرته بغــرض الحصــول منــه أو مــن شــخص آخــر علــى معلومــات أو اعتــراف، 

أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه هــو أو شــخص آخــر، أو 

تخويفــه أو إكراهــه هــو أو شــخص آخــر، أو ألي ســبب مــن األســباب يقــوم علــى 

التمييــز مــن أي نــوع.

ويعاقــب بالســجن كل موظــف عــام أو شــخص ُمكلــف بخدمــة عامــة هــدد شــخًصا 

يحتجــزه أو تحــت ســيطرته بــأي مــن األفعــال المبينــة فــي الفقــرة األولــى مــن هــذه 

المــادة، أو إذا ارتكبــت هــذه األفعــال مــن قبــل طــرف آخــر بتحريــض منــه أو بموافقتــه 

أو بقبولــه.

وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه.

وال تطبــق هــذه المــادة علــى حــاالت األلــم أو المعانــاة الناشــئة عــن أو المترتبــة 

علــى أو المالزمــة إلجــراءات أو عقوبــات قانونيــة.

وال تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة«.

232

، ســواء 
ً

 شــديدة
ً

»يعاقــب بالســجن كل شــخص ألحــق عمــدا ألًمــا شــديًدا أو معانــاة

ــا، بشــخص يحتجــزه أو تحــت ســيطرته بغــرض الحصــول منــه أو مــن  جســدًيا أو معنوًي

شــخص آخــر علــى معلومــات أو اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه 

فــي أنــه ارتكبــه هــو أو شــخص آخــر، أو تخويفــه أو إكراهــه هــو أو شــخص آخــر، أو ألي 

ســبب مــن األســباب يقــوم علــى التمييــز مــن أي نــوع.

ويعاقــب بالســجن كل شــخص هــدد شــخًصا آخــر يحتجــزه أو تحــت ســيطرته بــأي مــن 

األفعــال المبينــة فــي الفقــرة األولــى مــن هــذه المــادة، أو إذا ارتكبــت هــذه األفعــال 

مــن قبــل طــرف آخــر بتحريــض منــه، أو بموافقتــه أو بقبولــه.

وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه.

وال تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة«.

أمــا عــن التعذيــب داخــل الســجون فقــد جــاء قانــون العقوبــات البحرينــي لينــص علــى حظــر التعذيــب 

فــي المادتيــن )208( و)232(، علــى النحــو اآلتــي:
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أمــا حــول المعاييــر الواجــب توافرهــا داخــل الســجون، نصــت المــادة )19( مــن دســتور المملكــة 

ــر األماكــن المخصصــة لذلــك فــي قوانيــن  لعــام 2002 علــى »ال يجــوز الحجــز أو الحبــس فــي غي

القضائيــة«. الســلطة  لرقابــة  الصحيــة واالجتماعيــة والخاضعــة  بالرعايــة  المشــمولة  الســجون 

: القانــون الدولــي
ً
ــا ثاني

جــاءت العديــد مــن االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة لتحظــر عقوبــة اإلعــدام والتعذيــب، وتوجــب 

توافــر معاييــر الرعايــة الصحيــة والحيــاة اآلدميــة داخــل الســجون. فيمــا يأتــي بعــض النصــوص 

الدوليــة المتعلقــة بهــذه االنتهــاكات:

رقماسم االتفاقية
نص المادةالمادة

الملحــق   )13( رقــم  البروتوكــول 

اإلنســان  حقــوق  حمايــة  باتفاقيــة 

والحريــات األساســية والمتصــل بإلغــاء 

الظــروف كافــة  فــي  اإلعــدام  عقوبــة 

1

»إن عقوبــة اإلعــدام ملغــاة. ال يجــوز الحكــم 

علــى أي إنســان بهــذه العقوبــة وال تنفيذها 

فيه«.

بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 

والسياســية المدنيــة 
7

»ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة 

أو  الالإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو 

الحاطــة بالكرامــة. وعلــى وجــه الخصــوص، ال 

يجــوز إجــراء أيــة تجربــة طبيــة أو علميــة علــى 

أحــد دون رضــاه الحــر«.
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بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد 

والسياســية المدنيــة 
9

»1. لــكل فــرد حــق فــي الحريــة وفــى األمــان 

أو  أحــد  توقيــف  يجــوز  وال  شــخصه.  علــى 

اعتقالــه تعســفا. وال يجــوز حرمــان أحــد مــن 

القانــون  عليهــا  ينــص  ألســباب  إال  حريتــه 

فيــه. المقــرر  لإلجــراء  وطبقــا 

توقيفــه  يتــم  شــخص  أي  إبــالغ  يتوجــب   .2

لــدى وقوعــه كمــا  التوقيــف  بأســباب هــذا 

توجــه  تهمــة  بأيــة  ســريعا  إبالغــه  يتوجــب 

إليــه.

بتهمــة  المعتقــل  أو  الموقــوف  يقــدم   .3

أحــد  أو  القضــاة  أحــد  إلــى  ســريعا،  جزائيــة، 

مباشــرة  قانونــا  المخوليــن  الموظفيــن 

وظائــف قضائيــة، ويكــون مــن حقــه أن يحاكم 

خــالل مهلــة معقولــة أو أن يفــرج عنــه. وال 

الذيــن  األشــخاص  احتجــاز  يكــون  أن  يجــوز 

ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة العامــة، 

عنهــم  اإلفــراج  تعليــق  الجائــز  مــن  ولكــن 

علــى ضمانــات لكفالــة حضورهــم المحاكمــة 

فــي أيــة مرحلــة أخــرى مــن مراحــل اإلجــراءات 

عنــد  الحكــم  تنفيــذ  ولكفالــة  القضائيــة، 

االقتضــاء.

بالتوقيــف  لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه   .4

أو االعتقــال حــق الرجــوع إلــى محكمــة لكــي 

فــي  إبطــاء  دون  المحكمــة  هــذه  تفصــل 

إذا  عنــه  باإلفــراج  وتأمــر  اعتقالــه،  قانونيــة 

قانونــي. غيــر  االعتقــال  كان 

5. لــكل شــخص كان ضحيــة توقيــف أو اعتقــال 

علــى  الحصــول  فــي  حــق  قانونــي  غيــر 

تعويــض«.
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اتفاقيــــة مناهضــــة التعذيــــب وغيــــره 
ــة  ــة أو العقوبــ ــروب المعاملــ ــن ضــ مــ
القاســــية أو الالإنســــانية أو المهينــــة

4

»1. تضمــن كل دولــة طــرف أن تكــون جميــع 

قانونهــا  بموجــب  جرائــم  التعذيــب  أعمــال 

الجنائــي، وينطبــق األمــر ذاتــه علــى قيــام 

أي شــخص بأيــة محاولــة لممارســة التعذيــب 

ا 
ً

وعلــى قيامــه بــأي عمــل آخــر يشــكل تواطــؤ

ومشــاركة فــي التعذيــب.

الجرائــم  هــذه  طــرف  دولــة  كل  تجعــل   .2

ــات مناســبة تأخــذ  مســتوجبة للعقــاب بعقوب

الخطيــرة«. طبيعتهــا  االعتبــار  فــي 

13

»تضمــن كل دولــة طــرف ألي فــرد يدعــى بأنــه 

قــد تعــرض للتعذيــب فــي أي إقليــم يخضــع 

يرفــع  أن  فــي  الحــق  القضائيــة،  لواليتهــا 

شــكوى إلــى ســلطاتها المختصــة وفــى أن 

تنظــر هــذه الســلطات فــي حالتــه علــى وجــه 

الســرعة وبنزاهــة. وينبغــي اتخــاذ الخطــوات 

الشــكوى  مقــدم  حمايــة  لضمــان  الالزمــة 

المعاملــة  أنــواع  كافــة  مــن  والشــهود 

الســيئة أو التخويــف نتيجــة لشــكواه أو ألي 

أدلــة تقــدم«.

16

»1. تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن تمنــع، فــي 

أي إقليــم يخضــع لواليتهــا القضائيــة حــدوث 

أي أعمــال أخــرى مــن أعمــال المعاملــة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

التــي ال تصــل إلــى حــد التعذيــب كمــا حددتــه 

يرتكــب موظــف عمومــي  1، عندمــا  المــادة 

أو شــخص آخــر يتصــرف بصفــة رســمية هــذه 

األعمــال أو يحــرض علــى ارتكابهــا، أو عندمــا 

تتــم بموافقتــه أو بســكوته عليهــا«.
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فــي الخالصــة، يــرى المرصــد األورومتوســطي قانونًيــا أّن مملكــة البحريــن 

وقعــت علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 

العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة فــي عــام 1998، وطالمــا أن 

هــذه االتفاقيــة تحظــر جميــع األحــكام القضائيــة الصــادرة بنــاًء علــى اعترافــات 

القضــاء  عــن  الصــادرة  األحــكام  جميــع  فــإّن  التعذيــب،  وطــأة  تحــت  زعــت 
ُ
انت

البحرينــي والمتمثلــة بأحــكام اإلعــدام تعــد باطلــة النطبــاق مــا ســبق علــى 

الحــاالت الموجــودة فــي الســجون البحرينيــة.
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قائمة بأسماء البحرينيين

المحكومـــــين باإلعــــدام

مرحلة ملف الدعوىتاريخ آخر حكمدرجة آخر حكماالسمالرقم

لمصادقة الملك2019/02/25تمييز )نهائي(محمد رضي عبد الله حسن1

لمصادقة الملك2018/06/04تمييز )نهائي(سلمان عيسى علي سلمان2

لمصادقة الملك2018/05/21تمييز )نهائي(حسين علي مهدي جاسم3

لمصادقة الملك2018/05/21تمييز )نهائي(سيد أحمد فؤاد عباس العبار4

لمصادقة الملك2018/02/26تمييز )نهائي(حسين إبراهيم علي حسين مرزوق5

لمصادقة الملك2017/02/29تمييز )نهائي(ماهر عباس الخباز6

لمصادقة الملك2019/06/03تمييز )نهائي(موسى عبد الله موسى جعفر7

لمصادقة الملك2020/07/13تمييز )نهائي(محمد رمضان عيسى علي8

لمصادقة الملك2020/07/13تمييز )نهائي(حسين علي موسى حسن9

لمصادقة الملك2018/11/12تمييز )نهائي(حسين عبد الله مرهون10

لمصادقة الملك2020/06/15تمييز )نهائي(حسين عبد الله خليل راشد11

لمصادقة الملك2020/06/15تمييز )نهائي(زهير إبراهيم جاسم عبد الله12
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توصيـــــــــــات
بنــاًء علــى مــا ورد فــي هــذا التقريــر الموجــز، يوصــي المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان 

باآلتــي:

علــى ملــك البحريــن عــدم المصادقــة علــى جميــع أحــكام اإلعــدام الصــادرة بحــق الناشــطين . 1

المعتقليــن، كــون هــذه األحــكام صــدرت بموجــب اعترافــات منتزعــة تحــت التعذيــب.

علــى الســلطات البحرينيــة إلغــاء عقوبــة اإلعــدام، فهــي عقوبــة قاســية تقضــي علــى حــق . 2

اإلنســان فــي الحيــاة، وهــو حــق مــن الحقــوق األساســية المكفولــة فــي القوانيــن الوطنيــة 

والدوليــة علــى حــٍد ســواء.

علــى الســلطات البحرينيــة التوقــف الفــوري عــن اســتخدام التعذيب سياســة النتــزاع االعترافات، . 3

أو اســتخدامه أداة لالنتقــام مــن المعارضين.

الســماح للمقــرر الخــاص التابــع لألمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب بزيــارة عاجلــة إلــى البحريــن، . 4

وتمكينــه مــن لقــاء المعتقليــن لالطــالع علــى أوضاعهــم ومراقبــة األوضــاع داخــل الســجون.

محاســبة المســؤولين كافــة عــن انتهــاك حقــوق المعتقليــن، بــدًءا مــن عــدم منحهــم ضمانــات . 5

المحاكمــة العادلــة، وانتهــاًء بتعرضهــم للتعذيــب بكافــة أشــكاله.

الســجناء، . 6 لمعاملــة  الدنيــا  النموذجيــة  بالقواعــد  االلتــزام  البحرينيــة  الســلطات  علــى  يجــب 

الطبيــة. بالعنايــة  المتعلقــة  الســيما 




