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ﻣـﻨﻈﻤﺔ ﺳـﻼم ﻟـﻠﺪﯾـﻤﻘﺮاطـﯿﺔ وﺣـﻘﻮق اﻹﻧـﺴﺎن ھـﻲ ﻣـﻨﻈﻤﺔ ﻏـﯿﺮ ﺣـﻜﻮﻣـﯿﺔ ﺗـﺴﻌﻰ ﻟـﻠﺤﻔﺎظ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻤﺒﺎدئ
اﻟـﻌﺎﻟـﻤﯿﺔ ﻟـﻠﻜﺮاﻣـﺔ واﻻﺣـﺘﺮام ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺣـﻤﺎﯾـﺔ اﻟـﺪﯾـﻤﻘﺮاطـﯿﺔ وﺣـﻘﻮق اﻹﻧـﺴﺎن .ﻓـﻲ اﻟـﺴﻌﻲ ﻟـﺘﺤﻘﯿﻖ ھـﺬه
اﻟـﺮؤﯾـﺔ ،ﺗﮭـﺪف ﻣـﻨﻈﻤﺔ ﺳـﻼم إﻟـﻰ اﻟـﺘﺄﺛـﯿﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ ،ﺑـﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟـﻚ ﻣـﻤﺜﻠﻲ اﻷﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة،
ﻟﺘﺤﺴـﯿﻦ اﻟـﻮﺿـﻊ ﻓـﻲ اﻟﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ ،وﺗـﻌﺰﯾـﺰ اﻟـﺪﻋـﻮة ﻟـﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴﺎن واﻟـﺪﯾـﻤﻘﺮاطـﯿﺔ .ﻟـﺘﺤﻘﯿﻖ ھـﺬه
اﻷھـﺪاف ،ﺗـﻘﻮم ﻣـﻨﻈﻤﺔ ﺳـﻼم ﺑـﺈﺟـﺮاء اﻟـﻤﺮاﻗـﺒﺔ واﻟﺘﺤـﻠﯿﻞ ،وﺗـﻨﺘﺞ ﺗـﻘﺎرﯾـﺮ وﺗـﻀﻊ ﺗـﻮﺻـﯿﺎت ﺑـﺸﺄن اﻟﺴـﯿﺎﺳـﺎت
واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت وﺗﻨﻈﻢ ﺣﻤﻼت اﻟﻤﻨﺎﺻﺮة واﻟﺘﺪرﯾﺐ وﻧﻈﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.
ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺟﺎء زﯾﺎرة اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻲhttp://salam-dhr.org/?lang=ar :
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
ال ــرب ــيع ال ــعرب ــي ف ــي ع ــام  2011وك ــيف ت ــتناق ــض ه ــذه امل ــمارس ــة م ــع وع ــود ح ــكوم ــة البح ــري ــن
بـاإلصـالح الـتي قـطعتها فـي أعـقاب لـجنة الـتحقيق البحـريـنية املسـتقلة فـي الـعام نـفسه .بـدال مـن
ذل ــك ،ت ــواص ــل ال ــدول ــة البح ــري ــنية االع ــتماد ع ــلى االع ــتراف ــات ال ــتي ي ــتم إك ــراه ــها ت ــحت ال ــتعذي ــب
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
اس ــتمد ه ــذا ال ــتقري ــر م ــن ت ــقاري ــر رس ــمية وت ــقاري ــر م ــن م ــفوض ــية األم ــم املتح ــدة ال ــسام ــية ل ــحقوق
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
وح ــقوق اإلن ــسان" ف ــي البح ــري ــن ،ونش ــطاء ف ــردي ــني ف ــي البح ــري ــن ي ــحتمل أن ي ــعرض ــوا ح ــري ــتهم
ورفـاهـهم للخـطر لـتقديـم هـذه املـعلومـات .وقـد أدرجـت هـذه املـعلومـات لـتوفـير مـعلومـات مـوجـزة يـمكن
الوصول إليها.
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مقدمة
ش ــاب ــت اآلث ــار املس ــتمرة الن ــتفاض ــة "ال ــلؤل ــؤة" ح ــملة ق ــمع مس ــتمرة ف ــي البح ــري ــن ،ح ــيث ت ــم ت ــقييد
الحــريــات وحــقوق اإلنــسان بــشكل صــارم عــلى مــدى الــعقد املــاضــي .وعــلى الــرغــم مــن أن حــكومــة
البح ــري ــن وع ــائ ــلة آل خ ــليفة ال ــحاك ــمة ق ــد وع ــدوا ب ــاس ــتمرار اإلي ــواء واإلص ــالح ل ــلشعب ول ــلمجتمع
ال ــدول ــي ،إال أن م ــثل ه ــذه ال ــتصري ــحات ت ــكذّب ن ــظام ــا ي ــعتمد ف ــي امل ــقام األول ع ــلى الـ ـتّخوي ــف
ل ــتنظيم م ــجتمعات ــها .وم ــن ب ــني ن ــجوم ث ــقاف ــة ال ــخوف ت ــلك ه ــي ع ــقوب ــة اإلع ــدام ،ال ــتي أخ ــرج ــت م ــن
الــوقــف االخــتياري الــفعلي فــي يــنايــر/كــانــون الــثانــي  .2017ومــنذ 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.
يس ــتعرض ه ــذا ال ــتقري ــر امل ــوج ــز ك ــيفية ت ــنفيذ ع ــقوب ــة اإلع ــدام ف ــي البح ــري ــن وك ــيف ي ــتم ت ــشكيل
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
أدرج ــها ف ــي إص ــالح ــات ــه امل ــوع ــودة ف ــي أع ــقاب ال ــلجنة البح ــري ــنية ل ــتقصي ال ــحقائ ــق ف ــي ي ــون ــيو/
حـ ــزيـ ــران  .2011وبـ ــدال مـ ــن ذلـ ــك ،أخـ ــرجـ ــت عـ ــمليات اإلعـ ــدام مـ ــن الـ ــوقـ ــف االخـ ــتياري الـ ــفعلي
واس ــتخدم ــت ب ــشكل م ــتزاي ــد ع ــلى م ــدى ال ــعقد امل ــاض ــي ،ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ــعدي ــد م ــن ه ــذه
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  ، ٪600مــع 51
حكما ً رسميا ً جديدا ً باإلعدام في الفترة من  2011إلى 1.2020
انــخفضت عــمليات اإلعــدام عــلى مــدار الــعام املــاضــي  ،ولــكن مــن املــحتمل أن يــكون ذلــك بســبب
االضـطراب الـناجـم عـن جـائـحة  19-Covidولـم 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  ،2021اسـتنفد  27شـخصا 12 ،مـنهم سـجناء سـياسـيون ،جـميع
الس ــبل ال ــقان ــون ــية ل ــالس ــتئناف .وف ــي ح ــني أن ال ــحكوم ــة البح ــري ــنية ال ت ــعلن ع ــن أس ــماء األف ــراد
املــحكوم عــليهم بــاإلعــدام ،فــإن أحــكام اإلعــدام الــصادرة بــحق  12شــخصا )الــوارديــن أدنــاه( قــد
أك ــدت ــها م ــحكمة ال ــنقض ،وه ــي أع ــلى م ــحكمة ف ــي البح ــري ــن .وبمج ــرد أن ت ــؤي ــد م ــحكمة ال ــنقض
ح ــكم اإلع ــدام ال ــصادر ب ــحق ف ــرد م ــا ،ال ي ــعود ب ــإم ــكان ــها اس ــتئناف ــه ،وي ــجب أن ت ــنتظر امل ــرح ــلة
النهائية من العملية ،وهي تصديق امللك على الحكم الصادر بحقه

2.

 .1ماهر عباس الخباز – حكم عليه 29 :يناير/كانون الثاني .2018
 .2حسني إبراهيم علي حسني مرزوق – حكم عليه 26 :فبراير .2018
 .3سيد أحمد فؤاد عباس العبار – حكم عليه 21 :مايو .2018
 .4حسني علي مهدي جاسم – حكم عليه 21 :مايو .2018
سلمان عيسى علي سلمان – حكم عليه 4 :يونيو/حزيران .2018
 .6محمد راضي عبد اهلل حسن – حكم عليه 25 :فبراير .2019
 .7حسني عبد اهلل مرهون – حكم عليه 20 :مايو .2019
 .8موسى عبد اهلل موسى جعفر – حكم عليه 3 :يونيو .2019

 1معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ،ريبريف ،واملفوضية األوروبية ،من االنتفاضة إلى اإلعدام :عقوبة اإلعدام في البحرين ،بعد عشر سنوات من الربيع
العربي ،2021 ،ص 8-7؛ 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.
 2سالم من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،حملة ضد عقوبة اإلعدام في البحرين ،أكتوبر/تشرين األول 2021.
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 .9حسني عبد اهلل خليل رشيد – حكم عليه 15 :يونيو .2020
 .10زهير إبراهيم جاسم عبد اهلل – حكم عليه 15 :يونيو .2020
 .11محمد رمضان عيسى علي حسني – حكم عليه 13 :يوليو .2020
 .12حسني 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
بهــذه الــطريــقة فــي  2017و 3.2019ومــن الــناحــية الــتاريــخية ،دفــن الــعديــد مــن هــؤالء الــسجناء
فـ ــي قـ ــبور ال تحـ ــمل عـ ــالمـ ــات ،وكـ ــانـ ــت مـ ــعامـ ــلتهم فـ ــي الـ ــحياة واملـ ــوت عـ ــمال مـ ــن أعـ ــمال الـ ــعقاب
الج ــماع ــي ض ــد أس ــره ــم .وع ــادة م ــا ت ــكون م ــمارس ــات ال ــدول ه ــذه ذات ط ــاب ــع س ــياس ــي ،ح ــيث
يسـ ــتهدف املـ ــنشقون وأسـ ــرهـ ــم فـ ــي املـ ــقام األول بـ ــموجـ ــب تشـ ــريـ ــعات واسـ ــعة الـ ــنطاق وغـ ــامـ ــضة
الصياغة ملكافحة اإلرهاب.

أدلة ملوثة
يـوفـر الـقانـون الـدولـي لـحقوق اإلنـسان ضـمانـتني أسـاسـيتني ضـد األدلـة الـتي يـتم الـحصول عـليها
ع ــن ط ــري ــق ال ــتعذي ــب م ــن ق ــبول ــها ف ــي اإلج ــراءات ال ــجنائ ــية ،وه ــما م ــهمتان ب ــشكل خ ــاص ع ــندم ــا
تستخدم عقوبة اإلعدام:
إجــراء تــحقيق فــوري ونــزيــه مــن قــبل ســلطة مــختصة ،حــيثما يــكون هــناك ســبب مــعقول لــالعــتقاد
بــارتــكاب عــمل مــن أعــمال الــتعذيــب 4.يــوفــر دلــيل األمــم املتحــدة لــلتحقيق الــفعال وتــوثــيق الــتعذيــب
وغـيره مـن ضـروب املـعامـلة أو الـعقوبـة الـقاسـية أو الـالإنـسانـية أو املـهينة )'بـروتـوكـول اسـطنبول'(

 3شهادة 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  ،36املادة ) 6الحق في
الحياة( ،الفقرة  ،40املتاحة في لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،36املادة ) 6الحق في الحياة( 3 ،سبتمبرCCPR/C/ ،¬ber 2019
 ،GC/35متوفرة في https://www.refworld. org/docid/5e5e75e04.html :ولجنة حقوق اإلنسان ،ماريا ستاسيلوفيتش ضد بيالروس ،البالغ رقم
 ،887/1999الوثيقة رقم  ،887/1999الوثيقة رقم  2-9من األمم املتحدة  3 ،CCPR/C/77/D/887/1999نيسان/أبريل  ،2003الفقرة  ،2-9متاحة على
www.hrlibrary.umn.edu/undocs/887-1999.html
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،املادة  10 ،12كانون األول/ديسمبر 1465 ،1984

 https://www.ohchr.org/EN/Profession ،U.N.T.S. 24841االهتمام/الصفحات/لجنة مناهضة التعذيب.aspx
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م ــعاي ــير دول ــية ل ــلدول ل ــكي ت ــفي ب ــال ــتزام ــات ــها ال ــدول ــية ب ــال ــتحقيق ف ــي ال ــتعذي ــب ع ــلى وج ــه الس ــرع ــة
وبنزاهة.

5

ي ــجب ع ــلى ال ــدول أن ت ــضمن ع ــدم ال ــتذرع ب ــأي ب ــيان ــات ص ــادرة ع ــن ال ــتعذي ــب ك ــدل ــيل ف ــي أي
إجراءات

6.

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
دي ــسمبر/ك ــان ــون األول  ،2014ح ــكمت م ــحكمة ج ــنائ ــية بح ــري ــنية ب ــاإلع ــدام ع ــلى مح ــمد رم ــضان
وحســني عــلي مــوســى لــتورطــهما املــزعــوم فــي انــفجار قــنبلة فــي فــبرايــر/شــباط  2014أســفر عــن
مــقتل ضــابــط شــرطــة .يــذكــر املــتهمان أن الســلطات البحــريــنية عــذبــتهما حــتى اعــترفــا .ويــزعــم أن
م ــوس ــى عـ ـ ّلق م ــن ال ــسقف مل ــدة ث ــالث ــة أي ــام ،وت ــعرض ل ــلضرب ،وف ــي ع ــدة م ــناس ــبات ،ق ــال ــت ل ــه
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  16نـوفـمبر/تشـريـن الـثانـي  ،2015عـلى
ال ــرغ ــم م ــن ت ــراج ــعهما ع ــن اع ــتراف ــات ــهما وت ــأك ــيده ــما أن ــهما اع ــترف ــا ت ــحت ال ــتعذي ــب .ول ــم ت ــحقق
الســلطات البحــريــنية فــي ادعــاءاتــهم 7.وقــد اســتنفد رمــضان ومــوســى جــميع الــخيارات الــقانــونــية

 5مبادئ التحقيق الفعال وتوثيق التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،التي أوصى بها  4) G.A. Res. 55/89ديسمبر ،(2000
متاحة على: https://www.ohchr.org/EN/Profes¬sionalInterest/Pages/EffectiveInvestigationAndDocumenta¬tionOfTorture.aspx.
 6اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،املادة  10 ،15كانون األول/ديسمبر 1465 ،1984
 https://www.ohchr.org/EN/Pro ،U.N.T.S. 24841االهتمام/الصفحات/لجنة مناهضة التعذيب.aspx.
 7عقوبة 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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ويــواجــهان اآلن اإلعــدام الــوشــيك رمــيا ً بــالــرصــاص 8.ويــأتــي ذلــك فــي أعــقاب ســابــقة راســخة فــي
النظام القانوني البحريني.
فـي  15يـنايـر/كـانـون الـثانـي  ،2017أعـدمـت البحـريـن عـلي الـسنكيس وعـباس الـسميع وسـامـي
م ــشيمع .9أع ــرب خ ــبراء األم ــم املتح ــدة ف ــي م ــجال ح ــقوق اإلن ــسان ع ــن ق ــلقهم م ــن أن الس ــلطات
البحــريــنية أجــبرت الــرجــال الــثالثــة عــلى االعــترافــات بــالــصدمــات الكهــربــائــية واإلذالل الــجنسي،
وال ــتي أدي ــنوا وأع ــدم ــوا بس ــببها 10 .ورف ــضت امل ــحاك ــم ح ــجج م ــحام ــيها ورف ــضت ال ــتحقيق ف ــي
مـزاعـمهم بـالـتعذيـب .وقـد أعـدمـوا بـعد أقـل مـن أسـبوع مـن تـأيـيد األحـكام الـصادرة بـحقهم ،دون
إخ ــطار مس ــبق ل ــلرج ــال أو أس ــره ــم .11ووص ــف امل ــقرر ال ــخاص ل ــألم ــم املتح ــدة امل ــعني ب ــحاالت
اإلع ــدام إع ــدام ــهم ب ــأن ــه "ع ــمليات ق ــتل خ ــارج ن ــطاق ال ــقضاء" ن ــظرا مل ــدى ع ــدم ق ــان ــون ــية ك ــيفية
الحصول على املعلومات

12.

فـي  6يـونـيو/حـزيـران  ،2017حـكمت املـحكمة الـجنائـية الـعليا الـرابـعة البحـريـنية عـلى سـيد أحـمد
ال ــعبار وحس ــني ع ــلي مح ــمد ب ــاإلع ــدام .وع ــذب ال ــرج ــالن ل ــتوق ــيع اع ــتراف ــات م ــعدة س ــلفا .ف ــي 29
يـنايـر/كـانـون الـثانـي  ،2018أكـدت 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 ،ال ـ ّلذيــن عــذبــا لــإلدالء بــاعــترافــات،
أك ــدت م ــحكمة االس ــتئناف ح ــكمي اإلع ــدام ال ــصادري ــن ب ــحقهما ف ــي  20م ــاي ــو/أي ــار و 3ي ــون ــيو/
حــزيــران  .2019كــما أكــدت مــحكمة الــنقض أحــكام اإلعــدام الــصادرة بــحق محــمد راضــي عــبد

 8معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ،ريبريف ،واملفوضية األوروبية ،من االنتفاضة إلى اإلعدام :عقوبة اإلعدام في البحرين ،بعد عشر سنوات من الربيع
العربي ،2021 ،ص 17.
 9بي بي سي ،البحرين تعدم ثالثة رجال شيعة على مدى عام  2014قتل الشرطة 15 ،يناير  https://www.bbc.co.uk/ ،2017األخبار  /العالم
األوسط38627679-
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األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،نداء عاجل إلى حكومة البحرين لوقف عمليات اإلعدام الجديدة – خبراء حقوقيني لألمم املتحدة 25 ،يناير/كانون الثاني

https://www. ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews aspx ،2017؟ النجيد =E&amp.NewsID=21118

11

منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين ،تحديث :البحرين وعقوبة اإلعدام 16 ،أبريل/نيسان https:// ،2019

www.adhrb.org/2019/04/bahrain-and-the-death-penalty/
 12أغنيس كاالمارد ) ،(@AgnesCallamardتويتر ) 15يناير  2:27 ،2017صباحا( ،حالة https://twitter.com/agnescallamard//
820532830744772608؟lang=en
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اهلل ح ــسن وأح ــمد ع ــيسى أح ــمد ع ــيسى امل ــالل ــي وع ــلي مح ــمد ع ــلي مح ــمد ح ــكيم ال ــعرب .ح ــكم
غيابيا على املالكي والعربي.

13

فـي  26يـولـيو/تـموز  ،2019أعـدمـت البحـريـن عـلي الـعرب وأحـمد املـاللـي 14ومـواطـنا ً 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
عــلى اإلدالء بــاعــترافــات عــن طــريــق الــتعذيــب" .15تــديــن مــفوضــية األمــم املتحــدة الــسامــية لــحقوق
اإلنــسان بشــدة عــمليات اإلعــدام ،وكــررت مــخاوفــها مــن أن عــلي وأحــمد قــد أجــبرا عــلى االعــتراف
بجــرائــم لــم يــرتــكبانــها ."16كــان عــلي وعــباس وســامــي وعــلي الــعرب وأحــمد عــلى صــلة بــاملــعارضــة
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
ال ــخاص ــة ) ،(SIUغ ــير ق ــادرة إل ــى ح ــد ك ــبير أو غ ــير راغ ــبة ف ــي إج ــراء ت ــحقيقات ف ــي ال ــتعذي ــب
واالعترافات القسرية .هذا ما تم االستشهاد به بانتظام من قبل األمم املتحدة.
فــي عــام  ،2017اســتعرضــت لــجنة األمــم املتحــدة ملــناهــضة الــتعذيــب امــتثال البحــريــن التــفاقــية
مـناهـضة الـتعذيـب ،الـتي وقـعت عـليها البحـريـن .وحـذروا مـن أن األمـانـة الـعامـة لـلتظلمات ووحـدة
ال ــتحقيقات ال ــخاص ــة ،إل ــى ج ــان ــب ه ــيئات ال ــرق ــاب ــة األخ ــرى ،غ ــير ق ــادري ــن ع ــلى إج ــراء ت ــحقيقات
ال ــتعذي ــب ال ــتي ت ــتواف ــق م ــع ال ــتزام ــات البح ــري ــن ال ــدول ــية .ت ــتعلق ه ــذه امل ــخاوف ب ــكل م ــن ال ــعيوب
 13منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين ،تحديث :البحرين وعقوبة اإلعدام 16 ،أبريل/نيسان https:// ،2019
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

صحفي لألمم املتحدة 21 ،مايو/أيار https:// www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? ،2019
NewsID=24635&LangID=E
 16مؤتمر 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 =; 24863&LangID=Eمعهد 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  ،2012كــما
وع ــدت ح ــكوم ــة البح ــري ــن كخ ــطوة إص ــالح ــية ب ــعد ح ــملة  ،2011ك ــان ل ــألم ــان ــة ال ــعام ــة ل ــلتظلمات
ووح ــدة ال ــتحقيق ال ــخاص ــة ت ــأث ــير ض ــئيل أو م ــعدوم ،وأن الس ــلطات ق ــدم ــت م ــعلوم ــات ض ــئيلة
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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
في نهاية املطاف من خالل وزارة الداخلية ،وهي املؤسسة التي من املفترض أن تنظمها

.18

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
بـنا ًء عـلى االعـترافـات فـقط ،ألن الـكثير مـنها ربـما اسـتند إلـى أدلـة تـم الـحصول عـليها عـن طـريـق
التعذيب واملرض- .عالج او معاملة

.19

ك ــما ق ــام املج ــلس ال ــدول ــي إلع ــادة ت ــأه ــيل ض ــحاي ــا ال ــتعذي ــب ب ــمراج ــعة ح ــكم امل ــحكمة ف ــي ن ــفس
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
الدولية بشأن التحقيق في التعذيب بشكل فعال واستبعاد األدلة التي تنشأ عن التعذيب.20

 17لجنة 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-ofbahraini-pro-democracy-activists-qklg2p6j8
 18املرجع نفسه.
 19لجنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب ،مالحظات ختامية حول التقريرين الدوريني الثاني والثالث للبحرينCAT/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-ofbahraini-pro-democracy-activists-qklg2p6j8
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بــالــنظر إلــى أن حــكومــة البحــريــن كــان لــديــها عــق ًدا مــن الــزمــن لتحســني آلــيات املــساءلــة واخــتارت
بــدالً مــن ذلــك االســتمرار فــي حــجب املــعلومــات عــن األمــم املتحــدة ،بــعد أن مــنعت املــقرر الــخاص
لـ ــألمـ ــم املتحـ ــدة املـ ــعني بـ ــالـ ــتعذيـ ــب مـ ــن زيـ ــارة الـ ــبالد مـ ــنذ عـ ــام  ،2006فـ ــمن املـ ــمكن الـ ــقول إن
امل ــؤس ــسات م ــثل األم ــان ــة ال ــعام ــة ل ــلتظلمات ووح ــدة ال ــتحقيق ال ــخاص ــة ،ف ــي أح ــسن األح ــوال،
م ــنظمات س ــطحية ته ــدف إل ــى ت ــزوي ــد ح ــكوم ــة البح ــري ــن ب ــأدن ــى أوراق اع ــتماد إلص ــالح ح ــقوق
اإلن ــسان ،أو ف ــي أس ــوأ األح ــوال ،م ــختلة وغ ــير ف ــعال ــة م ــن ح ــيث ال ــتصميم :ك ــون ــها م ــنظمة تح ــمي
مرتكبي التعذيب بدالً من ضبطهم.
ال يـوجـد مـجتمع مـدنـي مسـتقل فـي البحـريـن وتـم طـرد جـميع أعـضاء املـعارضـة مـن مـناصـبهم فـي
امل ــحاك ــم .وب ــال ــتال ــي ،ال ي ــوج ــد ح ــال ـ ًيا ح ــاف ــز ك ــبير ل ــألف ــراد داخ ــل ال ــنظام البح ــري ــني مل ــراج ــعة ه ــذه
األمــور بجــديــة ،ألن تــداعــيات الــربــيع الــعربــي بــعثت بــرســالــة واضــحة لــهم مــفادهــا أن الــوالء لــلدولــة
وال ــنظام ي ــحقق ال ــنجاح واالس ــتقرار ف ــي ال ــوظ ــيفة ،ب ــينما م ــعارض ــة ال ــنظام ي ــمكن أن ي ــكلفك ك ــل
شـيء ،بـما فـي ذلـك حـياتـك .إن ثـقافـة املـحسوبـية والـخوف فـي مـحاكـم البحـريـن واملـجتمع املـدنـي
ت ــسمح له ــذا ال ــنظام ب ــإدام ــة ن ــفسه ب ــل وح ــتى ال ــتوس ــع .خ ــالل ف ــترة ع ــمل ه ــذه امل ــحاك ــم ،اس ــتمرت
عمليات اإلعدام في الزيادة على أساس سنوي ،وسمحت بالتوسع في الجرائم األقل.

ازدياد عقوبة اإلعدام:
تـواصـل حـكومـة البحـريـن الـتأكـيد عـلى أنـها تـفرض عـقوبـة اإلعـدام "وفـقا ً لـلقانـون الـدولـي ومـعايـير
حـقوق اإلنـسان بـما فـي ذلـك ضـمانـات األمـم املتحـدة" .21ومـع ذلـك ،فـإن فـرض عـقوبـة اإلعـدام عـلى
الج ــرائ ــم غ ــير ال ــفتاك ــة مح ــظور ص ــراح ــة ب ــموج ــب ال ــقان ــون ال ــدول ــي .22ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك ،ف ــإن
الســلطات البحــريــنية تــنفذ بــشكل مــتزايــد عــقوبــة اإلعــدام عــلى الجــرائــم غــير الــفتاكــة ،فــي انــتهاك
مباشر للقانون الدولي
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 21سفارة مملكة البحرين لندن ،بيان ٨ ،يوليو  ،٢٠٢٠محفوظة في ملف ارجاء التنفيذ.
 22التعليق العام رقم ،36 .املادة ) 6الحق في الحياة( 3 ،سبتمبر ،2019
 CCPR / C / GC / 35متاح علىhttps://www.refworld. org/docid/5e5e75e04.html :
 23التعليق العام رقم ،36 .املادة ) 6الحق في الحياة( 3 ،سبتمبر ،2019
 CCPR / C / GC / 35متاح علىhttps://www.refworld. org/docid/5e5e75e04.html :
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  ،2018وهــو
التشــريــع األول مــن نــوعــه فــي تــاريــخ الــبالد .مــن بــني الــسجناء الــذيــن يــواجــهون اإلعــدام الــوشــيك
ـتبارا مـن هـذا الـتقريـر ،هـناك  (12٪) 3يـنتظرون تـنفيذ حـكم اإلعـدام فـي جـرائـم
فـي البحـريـن اع ً
املخ ــدرات غ ــير امل ــميتة .ل ــم ت ــقم البح ــري ــن ب ــعد ب ــإع ــدام أي ش ــخص بس ــبب ج ــري ــمة مخ ــدرات غ ــير
مميتة ،لكن القوانني الحالية تنص على أنه يمكن القيام بذلك إذا رغبوا في ذلك
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مـن بـني الـذيـن ُقـتلوا حـتى املـوت بسـبب جـرائـم "مـتصلة بـاإلرهـاب" خـالل فـترة املـراجـعة ،أديـن 9
) (29٪بج ــرائ ــم غ ــير م ــميتة 37 .بح ــري ــنيا ل ــقوا ح ــتفهم ف ــي ال ــفترة ق ــيد االس ــتعراض؛  12م ــنهم
) (32٪أدينوا بجرائم غير مميتة.25
ف ــي ال ــتطبيق ،ال ي ــبدو أن ه ــذا ال ــتفسير ال ــحال ــي ل ــعقوب ــة اإلع ــدام يس ــتهدف ال ــجناة ف ــي ج ــرائ ــم
املخـدرات غـير املـميتة .بـدالً مـن ذلـك ،يـتم اسـتخدامـه لـتقويـة الـقضايـا املـرفـوعـة ضـد املـتهمني الـذيـن
تـكون اتـهامـاتـهم سـياسـية بـطبيعتها .وإدرا ًكـا مـنا بـأن تـهمة اإلرهـاب بـعيدة املـدى وغـامـضة فـي
البح ــري ــن ،ف ــإن ت ــهم املخ ــدرات ي ــمكن أن ت ــزي ــد م ــن إدراج ق ــضاي ــا امل ــتهمني ،ف ــضالً ع ــن ت ــشوي ــه
سـمعتهم فـي الـصحافـة الـوطـنية والـدولـية .هـذه املـمارسـة تـرسـل رسـالـة واضـحة إلـى املـتهمني فـي
البحرين :سيتم توجيه التهم إليكم ،مهما كانت األدلة واهية.

 24معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ،واملفوضية األوروبية ،من االنتفاضة إلى اإلعدام :عقوبة اإلعدام في البحرين ،عشر سنوات على الربيع العربي،2021 ،
ص .14
 25املرجع نفسه.
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االستنتاج والتوصيات:
ف ــي  3م ــاي ــو  ،2021ح ــدد ف ــري ــق ال ــعمل ال ــتاب ــع ل ــألم ــم املتح ــدة امل ــعني ب ــاالح ــتجاز ال ــتعسفي
) (WGADرأيً ــا م ــفاده أن ــه ي ــمكن ت ــقدي ــم ق ــضية ذات م ــصداق ــية م ــفاده ــا أن ال ــسجينني امل ــحكوم
ع ــليهم ب ــاإلع ــدام مح ــمد رم ــضان وحس ــني م ــوس ــى ق ــد ت ــعرض ــوا ل ــالع ــتقال واالح ــتجاز ب ــشكل غ ــير
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
الفوري وغير املشروط عنهما

.26

ـحاحا بسـبب الـسياق الـحالـي لـوبـاء  Covid-19والتهـديـد
أصـبحت الـدعـوة لـإلفـراج عـنهم أكـثر إل ًـ
ال ــذي ي ــمثله ف ــي أم ــاك ــن االح ــتجاز ،ب ــما ف ــي ذل ــك م ــرك ــز اح ــتجاز ج ــو ،ح ــيث يحتج ــز رم ــضان
وم ـ ــوس ـ ــى ح ـ ــال ـ ـ ًيا .27ف ـ ــي س ـ ــبتمبر  /أي ـ ــلول  ،2021وع ـ ــدت ح ـ ــكوم ـ ــة البح ـ ــري ـ ــن امل ـ ــجتمع ال ـ ــدول ـ ــي
بــإصــالحــات أكــبر فــي مــجال حــقوق اإلنــسان .هــناك عــدة طــرق يــمكن مــن خــاللــها تــوفــير إمــكانــية
ملموسة لهذه االدعاءات بسرعة.
ـكرارا أن ــها نُ ــفذت ف ــي ظ ــل ظ ــروف
ـرارا وت ـ ً
• إل ــغاء ع ــقوب ــة اإلع ــدام ف ــي البح ــري ــن ،ألن ــها أث ــبتت م ـ ً
قــانــونــية مــعيبة لــلغايــة ،وألنــه ال تــوجــد وســائــل مــوثــوقــة لــتنظيم بــعض املــمارســات مــثل الــتعذيــب فــي
هذا الوقت؛

26رأي  WGADرقم  4/2021ص10.
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
.17
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• ت ــخفيف ج ــميع أح ــكام اإلع ــدام ب ــحق األف ــراد ال ــذي ــن ش ــاب م ــحاك ــمات ــهم ان ــتهاك ــات ل ــإلج ــراءات
الــقانــونــية الــواجــبة ،مــثل مــزاعــم الــتعذيــب .يــجب اإلفــراج عــن هــؤالء الــسجناء ألســباب إنــسانــية أو
إعادة محاكمة قضاياهم وف ًقا للمعايير التي حددها القانون الدولي؛
• ب ــدء ت ــحقيق ف ــي ق ــضاي ــا األف ــراد امل ــحكوم ع ــليهم ب ــاإلع ــدام ال ــذي ــن زع ــموا ان ــتهاك اإلج ــراءات
ال ــقان ــون ــية ال ــواج ــبة وال ــتعذي ــب أث ــناء م ــحاك ــمتهم واح ــتجازه ــم .ي ــجب أن ت ــكون ه ــذه ل ــجنة ت ــحقيق
مســتقلة ومــحايــدة ،ولــيس لــها رابــطة أو عــالقــة هــرمــية مــع مــكتب املــدعــي الــعام أو وزارة الــداخــلية
ومنفصلة تما ًما عن األمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة؛
• ي ــجب ع ــلى البح ــري ــن امل ــصادق ــة ع ــلى ال ــبروت ــوك ــول االخ ــتياري ل ــلجنة األم ــم املتح ــدة مل ــناه ــضة
التعذيب ،ودعوة املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب والسماح بزيارته.
• ي ــجب ع ــلى م ــلك البح ــري ــن ح ــمد ب ــن ع ــيسى آل خ ــليفة إرس ــال رس ــال ــة م ــفاده ــا أن ــه ج ــاد ب ــال ــفعل
بـ ــشأن إصـ ــالحـ ــات حـ ــقوق اإلنـ ــسان مـ ــن خـ ــالل اسـ ــتخدام سـ ــلطته الـ ــتنفيذيـ ــة لـ ــلعفو عـ ــن محـ ــمد
ـورا م ــن االح ــتجاز وف ـ ًقا ل ــرأي ال ــفري ــق
رم ــضان وحس ــني م ــوس ــى ،م ــما ي ــسمح ب ــاإلف ــراج ع ــنهما ف ـ ً
العامل رقم 4/2021 .الذي يدعو إلى "اإلفراج الفوري وغير املشروط عنهم".
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