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العالم

قضية
دشن النظام البحريني ،يوم االثنين
ّ
فصال جديدًا من فصول ترهيب المعارضة
الماضي،
ً
فصل يبدو أنه سيتجاوز ،في
ومحاوالت إخضاعها.
ٌ
تعرض له قياديو المعارضة ونشطاؤها
قتامته ،كل ما ّ
منذ ما بعد العام األول من «ثورة اللؤلؤة» ()2011؛
لكونه يطلق يد القضاء العسكري في محاكمة
المدنيين والحكم عليهم .هكذا ،أصدرت المحكمة
العسكرية الكبرى أولى أحكامها باإلعدام بحق 6

مدنيين ،كانوا قد اتهموا باستهداف منشآت عسكرية
تابعة لقوة دفاع البحرين (الجيش) .المفارقة أن عناصر
الجيش المتهمين بارتكاب جرائم قتل وتعذيب والتعدي
على أماكن عبادة ال تطاولهم يد القضاء ،فيما ُيحال
بناء على اعترافات
المدنيون على محاكم عسكرية ً
تؤكد المنظمات الحقوقية أنها منتزعة تحت التعذيب
بأساليب وحشية باتت عالمة فارقة لسلطات المنامة.
يقول ملك البحرين ،حمد بن عيسى آل خليفة ،إنه يريد

البحرين« :الجيش يقتل الشعب» ...بأمر ا
حسن قمبر*
السابع عشر من شباط /فبراير .2011
تـمــام الـســاعــة الـثــالـثــة ف ـج ـرًا .الـقــوات
األم ـن ـيــة الـبـحــريـنـيــة تــرتـكــب مـجــزرة
بحق املعتصمني فــي دوار الـلــؤلــؤة،
مركز االحتجاجات الشعبية في قلب
العاصمة املنامة ،راح ضحيتها أربعة
شهداء ومئات الجرحى واملصابني.
أطـلــق الـبـحــريـنـيــون عـلــى ذل ــك الـيــوم
األسـ ـ ــود «ف ـج ــر ال ـخ ـم ـيــس ال ــدام ــي»،
ال ـ ـ ــذي أع ـق ـب ــه إح ـ ـكـ ــام ع ـن ــاص ــر ق ــوة
دف ــاع الـبـحــريــن (ال ـج ـيــش) قبضتهم
عـلــى دوار ال ـلــؤلــؤة ،وحــؤول ـهــم دون
وصول املحتجني إلى املنطقةّ .
تمسك
املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون ب ـح ـق ـهــم فـ ــي ال ـتـجـمــع
ال ـس ـل ـم ــي مـ ـ ـج ـ ــددًا ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوار ي ــوم
الثامن عشر من فبراير ،لكن عناصر
الجيش حــاولــوا ردع الزاحفني نحو
املـ ـ ـي ـ ــدان بـ ــإطـ ــاق ال ـ ــرص ـ ــاص ال ـحــي
عليهم .وعلى الرغم من ذلــك ،واصل
املـحـتـجــون زحـفـهــم م ــن دون مـبــاالة
بــزخــات الــرصــاص التي أصــابــت أول
شهيد ،الشاب عبد الرضا بو حميد،
ليسقط غارقًا بدمائه.
بـ ـع ــد انـ ـسـ ـح ــاب الـ ـجـ ـي ــش مـ ــن دوار
ال ـل ــؤل ــؤة ف ــي أعـ ـق ــاب ت ـلــك ال ـجــري ـمــة،
عــاد املتظاهرون إلــى املـيــدان بشعار
ج ــدي ــد ي ـه ـت ـفــون ب ــه ف ــي اعـتـصــامـهــم
وم ـ ـس ـ ـيـ ــرات ـ ـهـ ــم« :يـ ـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـع ـ ـجـ ــب ...يــا
ل ـل ـع ـج ــب ...ال ـج ـيــش ي ـقـتــل ال ـش ـع ــب...
يا للعار ...يا للعار ...الجيش ُيطلق
الـ ـ ـن ـ ــار» ،اس ـت ـن ـك ــارًا إلق ـ ـ ــدام ع ـنــاصــر
الـجـيــش عـلــى قـتــل املــواط ـنــن الــذيــن
أق ـس ــم ع ـل ــى ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى حـيــاتـهــم
وحـمــايـتـهــم .وي ـبــدو أن ه ــذا الـشـعــار
أغضب رأس الجهاز العسكري ،ملك
ال ـب ـحــريــن؛ ل ـكــونــه ي ـشـ ّـبــه م ـمــارســات
الجيش بجرائم «عصابات الشوارع».
ت ــوال ــت ج ــرائ ــم ق ـتــل امل ــواط ـن ــن على
أيدي عناصر الجيش بعد قمع أكبر
احتجاج سلمي في البالد منتصف
آذار /م ـ ـ ـ ـ ــارس  .2011وق ـ ـ ـ ــد وثـ ــق
«م ــرك ــز الـبـحــريــن لـحـقــوق اإلن ـس ــان»
االنـ ـتـ ـه ــاك ــات الـ ـت ــي ن ـف ــذه ــا ال ـج ـيــش
ال ـب ـح ــري ـن ــي ،املـ ــدعـ ــوم بـ ـق ــوات «درع
الـ ـج ــزي ــرة» ال ـس ـع ــودي ــة ،إض ــاف ــة إلــى
ج ــرائ ــم قـتــل بـحــق ثـمــانـيــة مــواطـنــن

وواف ـ ــدي ـ ــن مـ ــن ج ـن ـس ـي ــات آس ـي ــوي ــة،
بطرق مختلفة.
لــم تـقــف األم ــور عـنــد ه ــذا ال ـحــد .فقد
لجأ النظام الحاكم إلى إعالن األحكام
مطلقًا حملة انتقام
العرفية في البالدِ ،
مــن الـحــراك الشعبي ،وذلــك باعتقال
قـ ـي ــادات ــه ومـ ـئ ــات امل ــواطـ ـن ــن ال ــذي ــن
شاركوا فيه ،ومحاكمتهم في املحاكم
العسكرية ،وممارسة شتى أصناف
التعذيب بحقهم على أيــدي عناصر
الجيش ،وفق ما تمليه كتب «اإلرشاد

تحول «مبنى المشرحة»
ّ
إلى مسرح لعمليات
تعذيب نفسي
وجسدي

ال ــدي ـن ــي» ف ــي امل ــؤس ـس ــة الـعـسـكــريــة،
وامل ـ ــوس ـ ــوم ـ ــة ب ــالـ ـط ــاب ــع ال ـت ـك ـف ـي ــري
املـتـطــرف .تــرافــق ذلــك مــع حملة هدم
ل ــ 38مسجدًا نفذها عناصر الجيش
ال ـب ـحــري ـنــي ب ــاالشـ ـت ــراك م ــع ال ـق ــوات
السعودية ،وفرض سيطرة عسكرية
ّ
مجمع السلمانية الطبي
كاملة على
ال ـت ــاب ــع لـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة ،وت ـحــويــل
أغ ـل ــب م ــراف ـق ــه إلـ ــى م ـكــاتــب تحقيق
م ــع امل ــوظ ـف ــن ،ف ـي ـمــا ت ـح ــول «مـبـنــى
امل ـ ـشـ ــرحـ ــة» إل ـ ـ ــى م ـ ـسـ ــرح ل ـع ـم ـل ـيــات
ت ـع ــذي ــب ن ـف ـســي وج ـ ـسـ ــدي ،أب ــرزه ــا
التهديد بالقتل والقتل الوهمي .كل
ذلك ،وغيره من املمارساتُ ،بني على
املــرســوم امللكي رقــم  18لسنة ،2011
قبل إلغاء األحكام العسكرية ،وإحالة
الــدعــاوى على املحاكم املــدنـيــة ،وفق
تــوصـيــة تـقــريــر «الـلـجـنــة البحرينية
املستقلة لتقصي الحقائق» في البند
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إلى الخلف ُدر :حكم العسكر!
ج ــاء ف ــي ال ـب ـنــد «ب» م ــن امل ـ ــادة 105

مثلت التعديالت الدستورية إجراءات أشد قسوة طاولت الحراك الشعبي (أرشيف)
ّ

من دستور البحرين لسنة  2002ما
يــأتــي« :يقتصر اخـتـصــاص املحاكم
الـعـسـكــريــة عـلــى الـجــرائــم العسكرية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــع مـ ــن أف ـ ـ ـ ــراد قـ ـ ــوة الـ ــدفـ ــاع
وال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي واألمـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام،
وال يمتد إلــى غيرهم إال عند إعــان
األح ـكــام الـعــرفـيــة ،وذل ــك فــي الـحــدود
ُ
الـتــي يـقــررهــا ال ـقــانــون» .ثــم استبدل
بهذه املادة في  30آذار /مارس 2017
ّ
هــذا الـنــص« :ينظم الـقــانــون القضاء
العسكري ،ويـبـ ّـن اختصاصاته في
كل من قــوة دفــاع البحرين والحرس
الوطني واألمــن الـعــام» .وخــال فترة
وجـ ـي ــزة طـ ـ ــرأت ت ـع ــدي ــات قــانــون ـيــة

أد ّلة أحكام اإلعدام :اعترافات تحت التعذيب!
إبراهيم سرحان*
ُ
األح ـكــام الجنائية يجب أن تبنى على
ال ـجــزم ُوالـيـقــن مــن الــواقــع ال ــذي يثبته
الدليل امل َ
عتبر ،وال ُتـ َّ
ـؤســس على الظن
واالح ـت ـمــال مــن ال ـف ــروض واالع ـت ـبــارات
املـجـ ّـردة .هــذه القاعدة القانونية يجمع
عـلـيـهــا ال ـف ـقــه ال ـج ـنــائــي ال ـق ــان ــون ــي ،إال
أننا في البحرين نشهد ،أخيرًا ،صدور
أحكام بــاإلعــدام عن القضاء العسكري،

ُ
في قضية تبنى على اعترافات ُمنتزعة
تحت التعذيب ،وال يساندها دليل آخر
مادي أو قولي من شهود .أضف إلى ذلك
أن املجتمع البحريني لم يسمع أو يشهد
محاولة اغتيال لوزير الدفاع البحريني،
مـ ــوضـ ــوع االت ـ ـهـ ــام املـ ـ ّ
ـوجـ ــه لـلـمـحـكــوم
عليه األول ،ال ــذي أدي ــن بتهمة الشروع
بالقتل وليس القتل ،فيما ُو ّجـهــت إلى
بــاقــي املتهمني تهمة املـســاعــدة والــدعــم
والتحريض ،من دون الشروع بالقتل.

تـ ـع ــذي ــب اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ج ــريـ ـم ــة ت ــأب ــاه ــا
اإلن ـســان ـيــة وامل ـج ـت ـم ـعــات امل ـت ـح ـضــرة،
وت ـ ـجـ ـ ّـرم ـ ـهـ ــا كـ ـ ــل امل ـ ــواثـ ـ ـي ـ ــق ال ــدولـ ـي ــة
والقوانني الجنائية لكل الــدول ،ومنها
مملكة البحرين التي شـ ّـددت قوانينها
املـحـلـيــة عـلــى تـجــريــم الـتـعــذيــب ،إال أن
الـتـعــذيــب ثــابــت عـلــى أج ـســاد املتهمني
(زورًا) .ورغم كل ذلك ،أصــدرت املحكمة
الـ ـكـ ـب ــرى ال ـع ـس ـك ــري ــة ق ـ ـ ـ ــرارًا ب ـت ـحــويــل
الـ ـجـ ـلـ ـس ــات والـ ـ ــدعـ ـ ــوى إلـ ـ ــى الـ ـس ــري ــة؛

ـات
خ ــوف ــا مـ ــن ك ـش ــف ح ـج ــم االن ـت ـه ــاك ـ ً
ال ـتــي ت ـعـ ّـرض لـهــا الـضـحــايــا ،وخشية
م ــن اط ـ ــاع امل ـن ـظ ـمــات ال ـح ـقــوق ـيــة ذات
الصدقية على كيدية الدعوى التي خلت
من األدلــة املادية والقطعية ،واقتصرت
عـلــى أق ـ ــوال املـتـهـمــن أنـفـسـهــم ،والـتــي
ُ
انــتــزعــت بالصعق الـكـهــربــائــي وشتى
أن ـ ــواع ال ـت ـعــذيــب ال ـتــي ال تـ ــزال آثــارهــا
على أجساد الضحايا .كما أن املحكمة
رفـضــت طلبًا تـقــدمــت بــه هيئة الــدفــاع

ب ـعــرض املـتـهـمــن عـلــى طـبـيــب شــرعــي
ّ
ليتثبت من آثار التعذيب.
مستقل
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن مـ ــن ض ـم ــان ــات
املحاكمة العادلة أن ّ
يتم تمكني املتهم
من االلتقاء بمحاميه ،والحضور معه
ف ــي جـلـســات الـتـحـقـيــق واالس ـت ـجــواب
ال ـتــي تـسـبــق مــرحـلــة امل ـحــاك ـمــة ،إال أن
املتهمني جميعًا ُحرموا من هذا الحق.
واألدهى من كل ذلك أن املحكمة رفضت
ت ـس ـل ـي ــم املـ ـح ــام ــن ن ـس ـخ ــة مـ ــن مـلــف

