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مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان ھـي مـنظمة غـیر حـكومـیة تـسعى لـلحفاظ عـلى الـمبادئ 
الـعالـمیة لـلكرامـة واالحـترام مـن خـالل حـمایـة الـدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان. فـي الـسعي لـتحقیق ھـذه 
الـرؤیـة، تھـدف مـنظمة سـالم إلـى الـتأثـیر عـلى الـمجتمع الـدولـي، بـما فـي ذلـك مـمثلي األمـم المتحـدة، 
لتحسـین الـوضـع فـي الشـرق األوسـط، وتـعزیـز الـدعـوة لـحقوق اإلنـسان والـدیـمقراطـیة. لـتحقیق ھـذه 
األھـداف، تـقوم مـنظمة سـالم بـإجـراء الـمراقـبة والتحـلیل، وتـنتج تـقاریـر وتـضع تـوصـیات بـشأن السـیاسـات 

والتشریعات وتنظم حمالت المناصرة والتدریب ونظم إلى التحالفات الفعالة.  
  http://salam-dhr.org/?lang=ar :لمزید من المعلومات الرجاء زیارة الرابط التالي

الـباحـث والـمؤلـف الـرئیسـي لھـذا الـتقریـر: أنـدرو مـاكـینتوش. الـتقریـر مـن تـصمیم عـباس یـوسـف. تـمت 
ترجمة التقریر إلى العربیة من قبل لینا ھیثم وریم زھیري. 
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ملخص تنفيذي

الـغرض مـن هـذا الـتقريـر هـو تـوفـير مـعلومـات مـختصرة يسهـل الـوصـول إلـيها بـشأن وضـع عـقوبـة 
اإلعـدام فـي البحـريـن. ويـبحث الـتقريـر كـيف تـوسـعت عـمليات اإلعـدام فـي مـعايـيرهـا وتـنفيذهـا مـنذ 
الــــربــــيع الــــعربــــي فــــي عــــام 2011 وكــــيف تــــتناقــــض هــــذه املــــمارســــة مــــع وعــــود حــــكومــــة البحــــريــــن 
بـاإلصـالح الـتي قـطعتها فـي أعـقاب لـجنة الـتحقيق البحـريـنية املسـتقلة فـي الـعام نـفسه. بـدال مـن 
ذلـــك، تـــواصـــل الـــدولـــة البحـــريـــنية االعـــتماد عـــلى االعـــترافـــات الـــتي يـــتم إكـــراهـــها تـــحت الـــتعذيـــب 
والتهـديـد كـوسـيلة إلسـكات الـسجناء الـسياسـيني بـشكل دائـم. وقـد أثـبتت آلـيات املـساءلـة الـداخـلية 
فـي الـبلد مـرارا وتـكرارا أنـها غـير فـعالـة فـي مـعالـجة هـذه الـحالـة وربـما تـكون مـتواطـئة. وبـالـنظر 
إلـى هـذه الـنتائـج، ودعـما ألولـئك الـذيـن وقـعوا ضـحايـا، تـوصـي سـالم دار حـقوق اإلنـسان رسـميا 

بأن يلغي مجلس الحكم باإلعدام، من بني إصالحات أخرى.

املنهجيّة

اســـتمد هـــذا الـــتقريـــر مـــن تـــقاريـــر رســـمية وتـــقاريـــر مـــن مـــفوضـــية األمـــم املتحـــدة الـــسامـــية لـــحقوق 
اإلنـسان عـن عـقوبـة اإلعـدام، والـفريـق الـعامـل املـعني بـاالحـتجاز الـتعسفي، واملـفوضـية األوروبـية. 
كـما يسـتقي هـذا الـتقريـر مـن الـعمل الـشاق الـذي قـامـت بـه مـنظمات حـقوق اإلنـسان الـزمـيلة مـثل 
معهــد البحــريــن لــلحقوق والــديــمقراطــية، و"ريــبريــف"، ومــنظمة "أمــريــكيون مــن أجــل الــديــمقراطــية 
وحـــقوق اإلنـــسان" فـــي البحـــريـــن، ونشـــطاء فـــرديـــني فـــي البحـــريـــن يـــحتمل أن يـــعرضـــوا حـــريـــتهم 
ورفـاهـهم للخـطر لـتقديـم هـذه املـعلومـات. وقـد أدرجـت هـذه املـعلومـات لـتوفـير مـعلومـات مـوجـزة يـمكن 

الوصول إليها.
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مقدمة

شـــابـــت اآلثـــار املســـتمرة النـــتفاضـــة "الـــلؤلـــؤة" حـــملة قـــمع مســـتمرة فـــي البحـــريـــن، حـــيث تـــم تـــقييد 
الحــريــات وحــقوق اإلنــسان بــشكل صــارم عــلى مــدى الــعقد املــاضــي. وعــلى الــرغــم مــن أن حــكومــة 
البحـــريـــن وعـــائـــلة آل خـــليفة الـــحاكـــمة قـــد وعـــدوا بـــاســـتمرار اإليـــواء واإلصـــالح لـــلشعب ولـــلمجتمع 
الــــدولــــي، إال أن مــــثل هــــذه الــــتصريــــحات تــــكذّب نــــظامــــا يــــعتمد فــــي املــــقام األول عــــلى الــــتّخويــــف 
لـــتنظيم مـــجتمعاتـــها. ومـــن بـــني نـــجوم ثـــقافـــة الـــخوف تـــلك هـــي عـــقوبـــة اإلعـــدام، الـــتي أخـــرجـــت مـــن 
الــوقــف االخــتياري الــفعلي فــي يــنايــر/كــانــون الــثانــي 2017. ومــنذ ذلــك الــحني، اســتفادت الــدولــة 
مـن نـظام قـانـونـي مـعيب لـلغايـة يـسمح بـتنفيذ أحـكام اإلعـدام، وتـؤكـد مـن جـديـد أنـها تـتمتع بسـلطة 

الحياة واملوت على جميع الرعايا البحرينيني.

يســــتعرض هــــذا الــــتقريــــر املــــوجــــز كــــيفية تــــنفيذ عــــقوبــــة اإلعــــدام فــــي البحــــريــــن وكــــيف يــــتم تــــشكيل 
الــعملية بــشكل شــامــل بســبب انــتشار الــتعذيــب، الــذي يســتخدم النــتزاع االعــترافــات. كــما يــدرس 
الـتقريـر فشـل الـحكومـة فـي إجـراء إصـالحـات ذات مـغزى فـيما يـتعلق بـاسـتخدام الـتعذيـب، والـتي 
أدرجـــها فـــي إصـــالحـــاتـــه املـــوعـــودة فـــي أعـــقاب الـــلجنة البحـــريـــنية لـــتقصي الـــحقائـــق فـــي يـــونـــيو/
حـــــزيـــــران 2011. وبـــــدال مـــــن ذلـــــك، أخـــــرجـــــت عـــــمليات اإلعـــــدام مـــــن الـــــوقـــــف االخـــــتياري الـــــفعلي 
واســــتخدمــــت بــــشكل مــــتزايــــد عــــلى مــــدى الــــعقد املــــاضــــي، عــــلى الــــرغــــم مــــن أن الــــعديــــد مــــن هــــذه 

الحاالت كان نتيجة اعترافات أدلى بها تحت التعذيب.
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عقد من املوت

عــلى مــدى الــعقد املــاضــي ، ارتــفع مــعدل أحــكام اإلعــدام فــي البحــريــن بنســبة 600٪ ، مــع 51 
1حكماً رسمياً جديداً باإلعدام في الفترة من 2011 إلى 2020. 

انــخفضت عــمليات اإلعــدام عــلى مــدار الــعام املــاضــي ، ولــكن مــن املــحتمل أن يــكون ذلــك بســبب 
االضـطراب الـناجـم عـن جـائـحة Covid-19 ولـم تـقدم حـكومـة البحـريـن أي ضـمانـات بـأن عـمليات 
اإلعـدام لـن تـزداد مـرة أخـرى فـي الـسنوات املـقبلة ، مـما ال يـوفـر الـعزاء أو األمـل لـلسجناء الـذيـن 

ينتظرون اإلعدام في بلد.

 حـتى أكـتوبـر/تشـريـن األول 2021، اسـتنفد 27 شـخصا، 12 مـنهم سـجناء سـياسـيون، جـميع 
الســــبل الــــقانــــونــــية لــــالســــتئناف. وفــــي حــــني أن الــــحكومــــة البحــــريــــنية ال تــــعلن عــــن أســــماء األفــــراد 
املــحكوم عــليهم بــاإلعــدام، فــإن أحــكام اإلعــدام الــصادرة بــحق 12 شــخصا (الــوارديــن أدنــاه) قــد 
أكـــدتـــها مـــحكمة الـــنقض، وهـــي أعـــلى مـــحكمة فـــي البحـــريـــن.  وبمجـــرد أن تـــؤيـــد مـــحكمة الـــنقض 
حــــكم اإلعــــدام الــــصادر بــــحق فــــرد مــــا، ال يــــعود بــــإمــــكانــــها اســــتئنافــــه، ويــــجب أن تــــنتظر املــــرحــــلة 

2النهائية من العملية، وهي تصديق امللك على الحكم الصادر بحقه.

1. ماهر عباس الخباز – حكم عليه: 29 يناير/كانون الثاني 2018. 

2. حسني إبراهيم علي حسني مرزوق – حكم عليه: 26 فبراير 2018.

3. سيد أحمد فؤاد عباس العبار – حكم عليه: 21 مايو 2018.

4. حسني علي مهدي جاسم – حكم عليه: 21 مايو 2018.

سلمان عيسى علي سلمان – حكم عليه: 4 يونيو/حزيران 2018.

6. محمد راضي عبد اهلل حسن – حكم عليه: 25 فبراير 2019.

7. حسني عبد اهلل مرهون – حكم عليه: 20 مايو 2019.

8. موسى عبد اهلل موسى جعفر – حكم عليه: 3 يونيو 2019.

1   معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ريبريف، واملفوضية األوروبية، من االنتفاضة إلى اإلعدام: عقوبة اإلعدام في البحرين، بعد عشر سنوات من الربيع 
العربي، 2021، ص 7-8؛ وال تحسب عمليات اإلعدام الرسمية حاالت أخرى من األرواح التي فقدت أثناء االحتجاز لدى الشرطة، مثل السجناء الذين توفوا 

متأثرين بجروح بسبب التعذيب (يشار إليها في كثير من األحيان بتعبير ملطف باسم "الفشل الكلوي" في الوثائق الرسمية) وحاالت االختفاء القسري، حيث ال 
يمكن حصر الشخص.

2 سالم من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، حملة ضد عقوبة اإلعدام في البحرين، أكتوبر/تشرين األول .2021
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9. حسني عبد اهلل خليل رشيد – حكم عليه: 15 يونيو 2020. 

10. زهير إبراهيم جاسم عبد اهلل – حكم عليه: 15 يونيو 2020.

11. محمد رمضان عيسى علي حسني – حكم عليه: 13 يوليو 2020. 

12. حسني علي موسى حسن محمد – حكم عليه: 13 يوليو 2020

بــموجــب الــنظام الــحالــي، يــمكن إعــدام هــؤالء األشــخاص فــي أي لحــظة دون ســابــق إنــذار، وهــي 
مــمارســة تــنتهك الــقانــون الــدولــي ودســتور البحــريــن عــلى حــد ســواء. وقــد وقــعت عــمليات اإلعــدام 
3بهــذه الــطريــقة فــي 2017 و2019.  ومــن الــناحــية الــتاريــخية، دفــن الــعديــد مــن هــؤالء الــسجناء 

فـــــي قـــــبور ال تحـــــمل عـــــالمـــــات، وكـــــانـــــت مـــــعامـــــلتهم فـــــي الـــــحياة واملـــــوت عـــــمال مـــــن أعـــــمال الـــــعقاب 
الجــــماعــــي ضــــد أســــرهــــم. وعــــادة مــــا تــــكون مــــمارســــات الــــدول هــــذه ذات طــــابــــع ســــياســــي، حــــيث 
يســـــتهدف املـــــنشقون وأســـــرهـــــم فـــــي املـــــقام األول بـــــموجـــــب تشـــــريـــــعات واســـــعة الـــــنطاق وغـــــامـــــضة 

الصياغة ملكافحة اإلرهاب.

أدلة ملوثة

يـوفـر الـقانـون الـدولـي لـحقوق اإلنـسان ضـمانـتني أسـاسـيتني ضـد األدلـة الـتي يـتم الـحصول عـليها 
عـــن طـــريـــق الـــتعذيـــب مـــن قـــبولـــها فـــي اإلجـــراءات الـــجنائـــية، وهـــما مـــهمتان بـــشكل خـــاص عـــندمـــا 

تستخدم عقوبة اإلعدام: 

إجــراء تــحقيق فــوري ونــزيــه مــن قــبل ســلطة مــختصة، حــيثما يــكون هــناك ســبب مــعقول لــالعــتقاد 
4بــارتــكاب عــمل مــن أعــمال الــتعذيــب. يــوفــر دلــيل األمــم املتحــدة لــلتحقيق الــفعال وتــوثــيق الــتعذيــب 
وغـيره مـن ضـروب املـعامـلة أو الـعقوبـة الـقاسـية أو الـالإنـسانـية أو املـهينة ('بـروتـوكـول اسـطنبول') 

3   شهادة عائالت السجناء الذين أعدموا، في ملف مع ريبريف وبيرد. القانون الدولي لحقوق اإلنسان يقتضي تزويد األفراد املحكوم عليهم باإلعدام بإخطار في 
الوقت املناسب بشأن تاريخ إعدامهم، وأن يتم إخطار أسر السجناء املحكوم عليهم باإلعدام بأوامر اإلعدام، انظر التعليق العام رقم 36، املادة 6 (الحق في 

CCPR/C/ ،¬ber 2019الحياة)، الفقرة 40، املتاحة في لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 36،  املادة 6 (الحق في الحياة)، 3 سبتمبر
GC/35، متوفرة في: https://www.refworld. org/docid/5e5e75e04.html ولجنة حقوق اإلنسان، ماريا ستاسيلوفيتش ضد بيالروس، البالغ رقم 
887/1999، الوثيقة رقم 887/1999، الوثيقة رقم 9-2 من األمم املتحدة CCPR/C/77/D/887/1999، 3 نيسان/أبريل 2003، الفقرة 9-2، متاحة على 

www.hrlibrary.umn.edu/undocs/887-1999.html

4 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املادة 12، 10 كانون األول/ديسمبر 1984، 1465 
.aspxاالهتمام/الصفحات/لجنة مناهضة التعذيب https://www.ohchr.org/EN/Profession ،U.N.T.S. 24841
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مـــعايـــير دولـــية لـــلدول لـــكي تـــفي بـــالـــتزامـــاتـــها الـــدولـــية بـــالـــتحقيق فـــي الـــتعذيـــب عـــلى وجـــه الســـرعـــة 
5وبنزاهة. 

 يــــجب عــــلى الــــدول أن تــــضمن عــــدم الــــتذرع بــــأي بــــيانــــات صــــادرة عــــن الــــتعذيــــب كــــدلــــيل فــــي أي 
6إجراءات.

وبـموجـب الـقانـون الـدولـي والـقانـون البحـريـني، تـعتبر األدلـة و/أو االعـترافـات الـتي يـتم الـحصول 
عــليها عــن طــريــق الــتعذيــب مــلوثــة وبــالــتالــي فــهي غــير مــقبولــة فــي مــحكمة قــانــونــية. ومــع ذلــك، فــإنــه 

أمر ال تزال أجهزة إنفاذ القانون واملحاكم البحرينية تتجاهله دون عقاب.

تـرتـبط جـرائـم الـتعذيـب واإلرهـاب ارتـباطـا وثـيقا بـنظام الـعدالـة البحـريـني. خـالل الـعقد املـاضـي، 
كـانـت هـناك حـاالت مـتعددة اعـترف فـيها أفـراد بـارتـكاب جـريـمة اإلرهـاب تـحت الـتعذيـب. فـي 29 
ديـــسمبر/كـــانـــون األول 2014، حـــكمت مـــحكمة جـــنائـــية بحـــريـــنية بـــاإلعـــدام عـــلى محـــمد رمـــضان 
وحســني عــلي مــوســى لــتورطــهما املــزعــوم فــي انــفجار قــنبلة فــي فــبرايــر/شــباط 2014 أســفر عــن 
مــقتل ضــابــط شــرطــة. يــذكــر املــتهمان أن الســلطات البحــريــنية عــذبــتهما حــتى اعــترفــا. ويــزعــم أن 
مــــوســــى عــــّلق مــــن الــــسقف ملــــدة ثــــالثــــة أيــــام، وتــــعرض لــــلضرب، وفــــي عــــدة مــــناســــبات، قــــالــــت لــــه 
الســلطات إنــهم ســيضرون بــأقــاربــه إذا لــم يــعترف. ويــزعــم أن رمــضان اعــتقل دون أمــر قــضائــي 

وضرب بعنف على أعضائه التناسلية إلى أن وافق على االعتراف.

واسـتخدمـت هـذه االعـترافـات، الـتي أدلـي بـها تـحت الـتعذيـب والتهـديـد ضـد أفـراد األسـرة، إلدانـة 
رمـضان ومـوسـى والـحكم عـليهما بـاإلعـدام، مـما يـشكل انـتهاكـا لـلقانـون الـدولـي. وفـي وقـت الحـق، 
أيـدت مـحكمة الـنقض الـحكمني الـصادريـن بـحقهما فـي 16 نـوفـمبر/تشـريـن الـثانـي 2015، عـلى 
الــــرغــــم مــــن تــــراجــــعهما عــــن اعــــترافــــاتــــهما وتــــأكــــيدهــــما أنــــهما اعــــترفــــا تــــحت الــــتعذيــــب. ولــــم تــــحقق 
7الســلطات البحــريــنية فــي ادعــاءاتــهم.  وقــد اســتنفد رمــضان ومــوســى جــميع الــخيارات الــقانــونــية 

5   مبادئ التحقيق الفعال وتوثيق التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، التي أوصى بها G.A. Res. 55/89 (4 ديسمبر 2000)، 
: https://www.ohchr.org/EN/Profes¬sionalInterest/Pages/EffectiveInvestigationAndDocumenta¬tionOfTorture.aspx.متاحة على

6   اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املادة 15، 10 كانون األول/ديسمبر 1984، 1465 
.aspx.االهتمام/الصفحات/لجنة مناهضة التعذيب https://www.ohchr.org/EN/Pro ،U.N.T.S. 24841

7 عقوبة اإلعدام في البحرين، بيان صحفي، منظمة العمل من أجل إلغاء التعذيب، منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، املركز البحريني لحقوق 
اإلنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، مركز الحقوق املدنية والسياسية، مركز الحقوق الدستورية، مركز حقوق السجناء، املنظمة البحرينية األوروبية لحقوق 

اإلنسان، املركز األوروبي للديمقراطية وحقوق اإلنسان،  ارفع يديك عن قابيل، االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان، مركز مراقبة حقوق اإلنسان، ال سالم بدون عدالة، 
املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، ريبريف، الحارس تنمية املوارد البشرية، التحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام.
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8ويــواجــهان اآلن اإلعــدام الــوشــيك رمــياً بــالــرصــاص.  ويــأتــي ذلــك فــي أعــقاب ســابــقة راســخة فــي 

النظام القانوني البحريني.

فـي 15 يـنايـر/كـانـون الـثانـي 2017، أعـدمـت البحـريـن عـلي الـسنكيس وعـباس الـسميع وسـامـي 
.  أعـــرب خـــبراء األمـــم املتحـــدة فـــي مـــجال حـــقوق اإلنـــسان عـــن قـــلقهم مـــن أن الســـلطات  9مـــشيمع

البحــريــنية أجــبرت الــرجــال الــثالثــة عــلى االعــترافــات بــالــصدمــات الكهــربــائــية واإلذالل الــجنسي، 
10والـــتي أديـــنوا وأعـــدمـــوا بســـببها.  ورفـــضت املـــحاكـــم حـــجج مـــحامـــيها ورفـــضت الـــتحقيق فـــي 
مـزاعـمهم بـالـتعذيـب. وقـد أعـدمـوا بـعد أقـل مـن أسـبوع مـن تـأيـيد األحـكام الـصادرة بـحقهم، دون 
.  ووصـــف املـــقرر الـــخاص لـــألمـــم املتحـــدة املـــعني بـــحاالت  11إخـــطار مســـبق لـــلرجـــال أو أســـرهـــم
اإلعــــدام إعــــدامــــهم بــــأنــــه "عــــمليات قــــتل خــــارج نــــطاق الــــقضاء" نــــظرا ملــــدى عــــدم قــــانــــونــــية كــــيفية 

12الحصول على املعلومات.

فـي 6 يـونـيو/حـزيـران 2017، حـكمت املـحكمة الـجنائـية الـعليا الـرابـعة البحـريـنية عـلى سـيد أحـمد 
الـــعبار وحســـني عـــلي محـــمد بـــاإلعـــدام. وعـــذب الـــرجـــالن لـــتوقـــيع اعـــترافـــات مـــعدة ســـلفا. فـــي 29 
يـنايـر/كـانـون الـثانـي 2018، أكـدت مـحكمة الـنقض البحـريـنية حـكم اإلعـدام الـصادر بـحق مـاهـر 

عباس الخباز. وقد تعرض أثناء االحتجاز للتعذيب إلى أن أدلى باعتراف.

حســني عــبد اهلل مــرهــون رشــيد ومــوســا عــبد اهلل مــوســى جــعفر، الــّلذيــن عــذبــا لــإلدالء بــاعــترافــات، 
أكـــدت مـــحكمة االســـتئناف حـــكمي اإلعـــدام الـــصادريـــن بـــحقهما فـــي 20 مـــايـــو/أيـــار و3 يـــونـــيو/
حــزيــران 2019. كــما أكــدت مــحكمة الــنقض أحــكام اإلعــدام الــصادرة بــحق محــمد راضــي عــبد 

8   معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ريبريف، واملفوضية األوروبية، من االنتفاضة إلى اإلعدام: عقوبة اإلعدام في البحرين، بعد عشر سنوات من الربيع 
العربي، 2021، ص .17

9   بي بي سي، البحرين تعدم ثالثة رجال شيعة على مدى عام 2014 قتل الشرطة، 15 يناير https://www.bbc.co.uk/ ،2017 األخبار / العالم 
األوسط-38627679

10 األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، نداء عاجل إلى حكومة البحرين لوقف عمليات اإلعدام الجديدة – خبراء حقوقيني لألمم املتحدة، 25 يناير/كانون الثاني 
=E&amp.NewsID=21118 ؟ النجيدhttps://www. ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews aspx ،2017

https:// ،2019 11 منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين، تحديث: البحرين وعقوبة اإلعدام، 16 أبريل/نيسان
www.adhrb.org/2019/04/bahrain-and-the-death-penalty/

https://twitter.com/agnescallamard// تويتر (15 يناير 2017، 2:27 صباحا)، حالة ،(@AgnesCallamard) 12 أغنيس كاالمارد
lang=en820532830744772608؟
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اهلل حـــسن وأحـــمد عـــيسى أحـــمد عـــيسى املـــاللـــي وعـــلي محـــمد عـــلي محـــمد حـــكيم الـــعرب. حـــكم 
13غيابيا على املالكي والعربي.  

14فـي 26 يـولـيو/تـموز 2019، أعـدمـت البحـريـن عـلي الـعرب وأحـمد املـاللـي ومـواطـناً بـنغالديـشياً 
لـم يـذكـر اسـمه. لـم يـحصلوا عـلى مـحاكـمات عـادلـة، عـلى الـرغـم مـن دعـوات خـبراء حـقوق اإلنـسان 
الـتابـعني لـألمـم املتحـدة للبحـريـن لـوقـف عـمليات اإلعـدام وسـط مـخاوف مـن أن عـلي وأحـمد أجـبرا 
. "تــديــن مــفوضــية األمــم املتحــدة الــسامــية لــحقوق  15عــلى اإلدالء بــاعــترافــات عــن طــريــق الــتعذيــب
اإلنــسان بشــدة عــمليات اإلعــدام، وكــررت مــخاوفــها مــن أن عــلي وأحــمد قــد أجــبرا عــلى االعــتراف 
". كــان عــلي وعــباس وســامــي وعــلي الــعرب وأحــمد عــلى صــلة بــاملــعارضــة  16بجــرائــم لــم يــرتــكبانــها

الــسياســية فــي البحــريــن أو كــانــوا يــنتمون إلــيها، والــتي تــم حــظرهــا فــي أعــقاب الــربــيع الــعربــي. 
وكان هذا على األرجح السبب في تعذيبهم، وأحكام اإلعدام، واإلعدامات الالحقة.  

عدم املسائلة: 

قــوبــلت مــحاوالت مــراقــبة الــتعذيــب فــي البحــريــن بجــمود مــمنهج مــن مــؤســساتــها. آلــيات املــساءلــة 
الــداخــلية فــي البحــريــن، مــثل األمــانــة الــعامــة لــلتظلمات الــتابــعة لــوزارة الــداخــلية ووحــدة الــتحقيق 
الــــخاصــــة (SIU)، غــــير قــــادرة إلــــى حــــد كــــبير أو غــــير راغــــبة فــــي إجــــراء تــــحقيقات فــــي الــــتعذيــــب 

واالعترافات القسرية. هذا ما تم االستشهاد به بانتظام من قبل األمم املتحدة.

فــي عــام 2017، اســتعرضــت لــجنة األمــم املتحــدة ملــناهــضة الــتعذيــب امــتثال البحــريــن التــفاقــية 
مـناهـضة الـتعذيـب، الـتي وقـعت عـليها البحـريـن. وحـذروا مـن أن األمـانـة الـعامـة لـلتظلمات ووحـدة 
الـــتحقيقات الـــخاصـــة، إلـــى جـــانـــب هـــيئات الـــرقـــابـــة األخـــرى، غـــير قـــادريـــن عـــلى إجـــراء تـــحقيقات 
الـــتعذيـــب الـــتي تـــتوافـــق مـــع الـــتزامـــات البحـــريـــن الـــدولـــية. تـــتعلق هـــذه املـــخاوف بـــكل مـــن الـــعيوب 

https:// ،2019 13   منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين، تحديث: البحرين وعقوبة اإلعدام، 16 أبريل/نيسان
www.adhrb.org/2019/04/bahrain-and-the-death-penalty/

14 منظمة العفو الدولية، ثالثة رجال أعدموا رميا بالرصاص في البحرين: علي محمد حكيم العرب وأحمد عيسى أحمد عيسى املااللي، 1 أغسطس/آب 2019،

15 بيان صحفي، مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، خبراء األمم املتحدة يدعون البحرين إلى وقف إعدام شخصني وسط مزاعم التعذيب، بيان 
https:// www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? ،2019 صحفي لألمم املتحدة، 21 مايو/أيار

NewsID=24635&LangID=E

16 مؤتمر صحفي، مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، مذكرة إحاطة صحفية عن البحرين، بيان صحفي لألمم املتحدة، 30 يوليو/تموز 2019، 
https:// www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx؟ معرف األخبار =;LangID=E&24863 معهد البحرين للحقوق 
والديمقراطية، ريبريف، واملفوضية األوروبية، من االنتفاضة إلى اإلعدام: عقوبة اإلعدام في البحرين، بعد عشر سنوات من الربيع العربي، 2021، ص .9
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الــهيكلية املــتأصــلة فــي مــحقق الــشكاوى ووحــدة الــتحقيقات الــخاصــة بــاإلضــافــة إلــى أنشــطتهما 
اليومية.

كــما أشــارت لــجنة األمــم املتحــدة ملــناهــضة الــتعذيــب إلــى أنــه مــنذ إنــشائــها فــي عــام 2012، كــما 
وعـــدت حـــكومـــة البحـــريـــن كخـــطوة إصـــالحـــية بـــعد حـــملة 2011، كـــان لـــألمـــانـــة الـــعامـــة لـــلتظلمات 
 . 17ووحــــدة الــــتحقيق الــــخاصــــة تــــأثــــير ضــــئيل أو مــــعدوم، وأن الســــلطات قــــدمــــت مــــعلومــــات ضــــئيلة

خــلصوا إلــى أن األمــانــة الــعامــة لــلتظلمات ووحــدة الــتحقيقات الــخاصــة، وهــيئات أخــرى،] لــيسوا 
مسـتقلني، وأن واليـاتـهم غـير واضـحة ومـتداخـلة وأنـهما غـير فـعالـني بـالـنظر إلـى أن الـشكاوى تـمر 

. 18في نهاية املطاف من خالل وزارة الداخلية، وهي املؤسسة التي من املفترض أن تنظمها

كـما أثـارت لـجنة األمـم املتحـدة ملـناهـضة الـتعذيـب مـخاوف بـشأن "الـقبول الـواسـع الـنطاق مـن قـبل 
الـقضاة لـالعـترافـات القسـريـة" فـي البحـريـن، وأوصـت بـأن يـقوم الـقضاة "بـمراجـعة قـضايـا اإلدانـة 
بـناًء عـلى االعـترافـات فـقط، ألن الـكثير مـنها ربـما اسـتند إلـى أدلـة تـم الـحصول عـليها عـن طـريـق 

. 19التعذيب واملرض. -عالج او معاملة

كــــما قــــام املجــــلس الــــدولــــي إلعــــادة تــــأهــــيل ضــــحايــــا الــــتعذيــــب بــــمراجــــعة حــــكم املــــحكمة فــــي نــــفس 
الـقضية وخـلص إلـى أنـه كـان مـعيبا بـشكل خـطير ويـجب إلـغاؤه ألنـه يسـتند إلـى تـحقيقات تـعذيـب 
غــير كــافــية وغــير فــعالــة مــن قــبل وحــدة الــتحقيق الــخاصــة، وبــالــتالــي يــنتهك االلــتزامــات الــقانــونــية 

. 20الدولية بشأن التحقيق في التعذيب بشكل فعال واستبعاد األدلة التي تنشأ عن التعذيب

17 لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، مالحظات ختامية حول التقريرين الدوريني الثاني والثالث للبحرين،
UN Doc. CAT/C/BHR/CO/2-3 (29 May 2017) http://docstore.ohchr. org/SelfServices/FilesHandler.ashx?

enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqYPuFZC34VM6MoD0MvS%2bS%2bhcJl3TUrOvvF%2fGuWWUtDMNTj4lYASRqLw7
 nbC8IcS25V04LGI8FMQttufqvlxyVSqBsgx3LVglkkCx%2bAgXg%2bL ; Letter from International Rehabilitation Council for
Torture Victims to Reprieve, 1 July 2020, https://www. thetimes.co.uk/article/foreign-secretary-urged-to-stop-execution-of-

bahraini-pro-democracy-activists-qklg2p6j8

18   املرجع نفسه. 

 CAT/C/BHR/CO/2-3 (29 May 2017) ،19  لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، مالحظات ختامية حول التقريرين الدوريني الثاني والثالث للبحرين
http://docstore.ohchr. org/SelfServices/FilesHandler.ashx?

enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqYPuFZC34VM6MoD0MvS%2bS%2bhcJl3TUrOvvF%2fGuWWUtDMNTj4lYASRqLw7
 nbC8IcS25V04LGI8FMQttufqvlxyVSqBsgx3LVglkkCx%2bAgXg%2bL ; Letter from International Rehabilitation Council for
Torture Victims to Reprieve, 1 July 2020, https://www. thetimes.co.uk/article/foreign-secretary-urged-to-stop-execution-of-

bahraini-pro-democracy-activists-qklg2p6j8

20 رسالة من املجلس الدولي إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب إللغاء العقوبة
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 بــالــنظر إلــى أن حــكومــة البحــريــن كــان لــديــها عــقًدا مــن الــزمــن لتحســني آلــيات املــساءلــة واخــتارت 
بــدالً مــن ذلــك االســتمرار فــي حــجب املــعلومــات عــن األمــم املتحــدة، بــعد أن مــنعت املــقرر الــخاص 
لـــــألمـــــم املتحـــــدة املـــــعني بـــــالـــــتعذيـــــب مـــــن زيـــــارة الـــــبالد مـــــنذ عـــــام 2006، فـــــمن املـــــمكن الـــــقول إن 
املــــؤســــسات مــــثل األمــــانــــة الــــعامــــة لــــلتظلمات ووحــــدة الــــتحقيق الــــخاصــــة، فــــي أحــــسن األحــــوال، 
مــــنظمات ســــطحية تهــــدف إلــــى تــــزويــــد حــــكومــــة البحــــريــــن بــــأدنــــى أوراق اعــــتماد إلصــــالح حــــقوق 
اإلنـــسان، أو فـــي أســـوأ األحـــوال، مـــختلة وغـــير فـــعالـــة مـــن حـــيث الـــتصميم: كـــونـــها مـــنظمة تحـــمي 

مرتكبي التعذيب بدالً من ضبطهم.

ال يـوجـد مـجتمع مـدنـي مسـتقل فـي البحـريـن وتـم طـرد جـميع أعـضاء املـعارضـة مـن مـناصـبهم فـي 
املـــحاكـــم. وبـــالـــتالـــي، ال يـــوجـــد حـــالـــيًا حـــافـــز كـــبير لـــألفـــراد داخـــل الـــنظام البحـــريـــني ملـــراجـــعة هـــذه 
األمــور بجــديــة، ألن تــداعــيات الــربــيع الــعربــي بــعثت بــرســالــة واضــحة لــهم مــفادهــا أن الــوالء لــلدولــة 
والـــنظام يـــحقق الـــنجاح واالســـتقرار فـــي الـــوظـــيفة، بـــينما مـــعارضـــة الـــنظام يـــمكن أن يـــكلفك كـــل 
شـيء، بـما فـي ذلـك حـياتـك. إن ثـقافـة املـحسوبـية والـخوف فـي مـحاكـم البحـريـن واملـجتمع املـدنـي 
تـــسمح لهـــذا الـــنظام بـــإدامـــة نـــفسه بـــل وحـــتى الـــتوســـع. خـــالل فـــترة عـــمل هـــذه املـــحاكـــم، اســـتمرت 

عمليات اإلعدام في الزيادة على أساس سنوي، وسمحت بالتوسع في الجرائم األقل.

ازدياد عقوبة اإلعدام: 

تـواصـل حـكومـة البحـريـن الـتأكـيد عـلى أنـها تـفرض عـقوبـة اإلعـدام "وفـقاً لـلقانـون الـدولـي ومـعايـير 
. ومـع ذلـك، فـإن فـرض عـقوبـة اإلعـدام عـلى  21حـقوق اإلنـسان بـما فـي ذلـك ضـمانـات األمـم املتحـدة"

. عـــلى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، فـــإن  22الجـــرائـــم غـــير الـــفتاكـــة محـــظور صـــراحـــة بـــموجـــب الـــقانـــون الـــدولـــي

الســلطات البحــريــنية تــنفذ بــشكل مــتزايــد عــقوبــة اإلعــدام عــلى الجــرائــم غــير الــفتاكــة، فــي انــتهاك 
 . 23مباشر للقانون الدولي

21 سفارة مملكة البحرين لندن، بيان، ٨ يوليو ٢٠٢٠، محفوظة في ملف ارجاء التنفيذ.

22   التعليق العام رقم. 36، املادة 6 (الحق في الحياة)، 3 سبتمبر 2019،
https://www.refworld. org/docid/5e5e75e04.html :متاح على   CCPR / C / GC / 35

23 التعليق العام رقم. 36، املادة 6 (الحق في الحياة)، 3 سبتمبر 2019،
https://www.refworld. org/docid/5e5e75e04.html   :متاح على CCPR / C / GC / 35 

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، واملفوضية األوروبية، من االنتفاضة إلى اإلعدام: عقوبة اإلعدام في البحرين، عشر سنوات على الربيع العربي، 2021، ص 
.14
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بــدأت البحــريــن فــي فــرض عــقوبــة اإلعــدام عــلى جــرائــم املخــدرات غــير الــفتاكــة عــام 2018، وهــو 
التشــريــع األول مــن نــوعــه فــي تــاريــخ الــبالد. مــن بــني الــسجناء الــذيــن يــواجــهون اإلعــدام الــوشــيك 
فـي البحـريـن اعـتبارًا مـن هـذا الـتقريـر، هـناك 3 (٪12) يـنتظرون تـنفيذ حـكم اإلعـدام فـي جـرائـم 
املخـــدرات غـــير املـــميتة. لـــم تـــقم البحـــريـــن بـــعد بـــإعـــدام أي شـــخص بســـبب جـــريـــمة مخـــدرات غـــير 

. 24مميتة، لكن القوانني الحالية تنص على أنه يمكن القيام بذلك إذا رغبوا في ذلك

مـن بـني الـذيـن قُـتلوا حـتى املـوت بسـبب جـرائـم "مـتصلة بـاإلرهـاب" خـالل فـترة املـراجـعة، أديـن 9 
(٪29) بجـــرائـــم غـــير مـــميتة. 37 بحـــريـــنيا لـــقوا حـــتفهم فـــي الـــفترة قـــيد االســـتعراض؛ 12 مـــنهم 

. 25(٪32) أدينوا بجرائم غير مميتة

فـــي الـــتطبيق، ال يـــبدو أن هـــذا الـــتفسير الـــحالـــي لـــعقوبـــة اإلعـــدام يســـتهدف الـــجناة فـــي جـــرائـــم 
املخـدرات غـير املـميتة. بـدالً مـن ذلـك، يـتم اسـتخدامـه لـتقويـة الـقضايـا املـرفـوعـة ضـد املـتهمني الـذيـن 
ا مـنا بـأن تـهمة اإلرهـاب بـعيدة املـدى وغـامـضة فـي  تـكون اتـهامـاتـهم سـياسـية بـطبيعتها. وإدراكًـ
البحــــريــــن، فــــإن تــــهم املخــــدرات يــــمكن أن تــــزيــــد مــــن إدراج قــــضايــــا املــــتهمني، فــــضالً عــــن تــــشويــــه 
سـمعتهم فـي الـصحافـة الـوطـنية والـدولـية. هـذه املـمارسـة تـرسـل رسـالـة واضـحة إلـى املـتهمني فـي 

البحرين: سيتم توجيه التهم إليكم، مهما كانت األدلة واهية.

24 معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، واملفوضية األوروبية، من االنتفاضة إلى اإلعدام: عقوبة اإلعدام في البحرين، عشر سنوات على الربيع العربي، 2021، 
ص 14.

25   املرجع نفسه. 
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االستنتاج والتوصيات:

فــــي 3 مــــايــــو 2021، حــــدد فــــريــــق الــــعمل الــــتابــــع لــــألمــــم املتحــــدة املــــعني بــــاالحــــتجاز الــــتعسفي 
(WGAD) رأيًـــا مـــفاده أنـــه يـــمكن تـــقديـــم قـــضية ذات مـــصداقـــية مـــفادهـــا أن الـــسجينني املـــحكوم 
عـــليهم بـــاإلعـــدام محـــمد رمـــضان وحســـني مـــوســـى قـــد تـــعرضـــوا لـــالعـــتقال واالحـــتجاز بـــشكل غـــير 
عـادل وغـير قـانـونـي، وأنـهم تـعرضـوا لـلتعذيـب وحـوكـموا بـناء عـلى اعـترافـات مـنتزعـة تـحت الـتعذيـب. 
بــالــنظر إلــى أن فــريــق الــعمل يــعتقد أن اعــتقال واحــتجاز رمــضان ومــوســى قــد حــدث فــي انــتهاك 
لـلقانـون الـدولـي، فـقد ذكـروا أنـه مـا كـان يـجب مـحاكـمة الـرجـلني فـي املـقام األول وطـالـبوا بـاإلفـراج 

. 26الفوري وغير املشروط عنهما

ا بسـبب الـسياق الـحالـي لـوبـاء Covid-19 والتهـديـد  أصـبحت الـدعـوة لـإلفـراج عـنهم أكـثر إلـحاحًـ
الــــذي يــــمثله فــــي أمــــاكــــن االحــــتجاز، بــــما فــــي ذلــــك مــــركــــز احــــتجاز جــــو، حــــيث يحتجــــز رمــــضان 
. فــــــي ســــــبتمبر / أيــــــلول 2021، وعــــــدت حــــــكومــــــة البحــــــريــــــن املــــــجتمع الــــــدولــــــي  27ومــــــوســــــى حــــــالــــــيًا

بــإصــالحــات أكــبر فــي مــجال حــقوق اإلنــسان. هــناك عــدة طــرق يــمكن مــن خــاللــها تــوفــير إمــكانــية 
ملموسة لهذه االدعاءات بسرعة.

• إلــــغاء عــــقوبــــة اإلعــــدام فــــي البحــــريــــن، ألنــــها أثــــبتت مــــرارًا وتــــكرارًا أنــــها نُــــفذت فــــي ظــــل ظــــروف 
قــانــونــية مــعيبة لــلغايــة، وألنــه ال تــوجــد وســائــل مــوثــوقــة لــتنظيم بــعض املــمارســات مــثل الــتعذيــب فــي 

هذا الوقت؛

رأي WGAD رقم 4/2021 ص.10  26

27سعيد الشهابي، كوفيد -19 ينتشر بني سجناء الرأي في البحرين، الديمقراطية املفتوحة، 26 أبريل 2021،

https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/covid-19-is-spreading-among-bahrains-prisoners-of-
/conscience

معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، واملفوضية األوروبية، من االنتفاضة إلى اإلعدام: عقوبة اإلعدام في البحرين، عشر سنوات على الربيع العربي، 2021، ص 
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• تـــخفيف جـــميع أحـــكام اإلعـــدام بـــحق األفـــراد الـــذيـــن شـــاب مـــحاكـــماتـــهم انـــتهاكـــات لـــإلجـــراءات 
الــقانــونــية الــواجــبة، مــثل مــزاعــم الــتعذيــب. يــجب اإلفــراج عــن هــؤالء الــسجناء ألســباب إنــسانــية أو 

إعادة محاكمة قضاياهم وفًقا للمعايير التي حددها القانون الدولي؛

• بــــدء تــــحقيق فــــي قــــضايــــا األفــــراد املــــحكوم عــــليهم بــــاإلعــــدام الــــذيــــن زعــــموا انــــتهاك اإلجــــراءات 
الـــقانـــونـــية الـــواجـــبة والـــتعذيـــب أثـــناء مـــحاكـــمتهم واحـــتجازهـــم. يـــجب أن تـــكون هـــذه لـــجنة تـــحقيق 
مســتقلة ومــحايــدة، ولــيس لــها رابــطة أو عــالقــة هــرمــية مــع مــكتب املــدعــي الــعام أو وزارة الــداخــلية 

ومنفصلة تماًما عن األمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة؛

• يــــجب عــــلى البحــــريــــن املــــصادقــــة عــــلى الــــبروتــــوكــــول االخــــتياري لــــلجنة األمــــم املتحــــدة ملــــناهــــضة 
التعذيب، ودعوة املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب والسماح بزيارته.

• يـــجب عـــلى مـــلك البحـــريـــن حـــمد بـــن عـــيسى آل خـــليفة إرســـال رســـالـــة مـــفادهـــا أنـــه جـــاد بـــالـــفعل 
بـــــشأن إصـــــالحـــــات حـــــقوق اإلنـــــسان مـــــن خـــــالل اســـــتخدام ســـــلطته الـــــتنفيذيـــــة لـــــلعفو عـــــن محـــــمد 
رمـــضان وحســـني مـــوســـى، مـــما يـــسمح بـــاإلفـــراج عـــنهما فـــورًا مـــن االحـــتجاز وفـــًقا لـــرأي الـــفريـــق 

العامل رقم. 4/2021 الذي يدعو إلى "اإلفراج الفوري وغير املشروط عنهم".

15



عقوبة اإلعدام في البحرين .. نظام مبني على التعذيب

16


