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المقدمة

«النظــام (البحرينــي) بــأرسه يجــد املعارضــة أكــر خطــورة مــن الجرائــم
املرتكبــة مــن أطـراف رســمية ،وال أرى بــوادر عــى تغيــر يف هــذا املوقــف».
قــال ذلــك الســر نايجــل روديل ،أحــد أعضــاء اللجنــة البحرينيــة املســتقلة
لتقــي الحقائــق ،يف ترصيــح ملراســل لشــبكة يب يب يس يف يناير/كانــون الثــاين
.2013
هــذا املوقــف هــو مــا يحكــم النظــام البحرينــي« :املعارضــة أكــر خطــورة
مــن الجرائــم املرتكبــة مــن أطـراف رســمية» .وعــى هــذا ،فالقضــاء البحريني
ليــس ذراع الســلطة يف معاقبــة مــن يرتكبــون الجرائــم مــن األطراف الرســمية
أو غريهــم ،بــل هــو ذراعهــا ملعاقبــة املعارضــن الذيــن يطالبــون باملشــاركة
العادلــة يف الحكــم ،وهــو معولهــا يف إحــكام قبضتهــا األمنيــة عليهــم .ومــن
أجــل ذلــك يكــون يف انتظــار هــؤالء قضايــا ليــس أولهــا التحريــض عــى
كراهيــة النظــام ،وليــس آخرهــا جرائــم اإلرهــاب ،أو التهديــد بقلــب نظــام
الحكــم بالقــوة ،كــا التهمــة التــي تـ ّم تلفيقهــا ألمــن عــام جمعيــة الوفــاق
الشــيخ عــي ســلامن.
ويف الوقــت الــذي تُعمــي الســلطة عيونهــا عــن جرائم الفســاد املــايل واإلداري
الــذي ينخــر أجهزتهــا الرســمية ومؤسســاتها ،فإنهــا تحاكــم مــن يعــارض هــذا
الفســاد أو يتحــدث عنــه أو يكشــفه مــن املعارضــن .ويف حــن تتغافــل عــن
جرائــم التعذيــب املهــن والحــاط بالكرامــة الــذي يحــدث يف قعــر ســجونها،
فإنهــا تعتقــل مــن يتحــدث عــن هــذا التعذيــب كــا فعلــت مــع الحقوقــي
نبيــل رجــب الــذي يحاكــم اليــوم بتهمــة «إهانــة هيئــة نظاميــة» حــن
تحــدث عــن التعذيــب يف ســجن جــو املركــزي ،يف مــارس 2015م.
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ِ
واملعذبــن ،محميــن
يف البحريــن ،كل مــن املفســدين ورساق املــال العــام
مبقولــة «القوانــن ال أحــد يطبقهــا عليكــم» تلــك الجملــة الشــهرية التــي
قالهــا رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلامن للمعــذب مبــارك بــن حويــل ،يف
زيــارة خاصــة لــه بعــد تربئــة القضــاء البحرينــي لــه مــن تهمــة تعذيــب
الــكادر الطبــي.
جــو ســتورك نائــب املديــر التنفيــذي لقســم الــرق األوســط وشــال
أفريقيــا يف هيومــن رايتــس ووتــش قــال« :يُواجــه الرشطــي البحرينــي الــذي
يقــوم بقتــل متظاهــر بــدم بــارد ،أو بــرب محتجــز حتــى املــوت ،عقوبــة
بالســجن تـراوح بــن ســتة أشــهر وســنتني ،بينــا يواجــه املتظاهــر الســلمي
الــذي يدعــو إىل إقامــة نظــام جمهــوري عقوبــة الســجن املؤبــد .إن مشــكلة
البحريــن ليســت يف اختــال نظــام العدالــة ،إمنــا يف نظــام الظلــم الــذي
يــؤدي عملــه بشــكل جيــد».
وكانــت محاكــم الســامة الوطنيــة التــي أنشــئت يف مــارس/آذار 2011
ملحاكمــة املتظاهريــن وقــادة املعارضــة ونشــطاء حقــوق اإلنســان ،هــي
النمــوذج األظهــر الســتخدام النظــام البحرينــي للقضــاء لــرب املعارضــن؛
محاكــم عســكرية تحاكــم مدنيــن جرميتهــم دعــم االحتجاجــات واملشــاركة
فيهــا .يــرأس املحكمــة قــاض عســكري جنبــاً إىل جنــب مــع اثنــن مــن
القضــاة املدنيــن وجميعهــم يعينهــم القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن
املشــر خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة قريــب امللــك ورئيــس الــوزراء وعضــو
مجلــس العائلــة املالكــة .يحاكمــون مــن قبــل مديــر القضــاء العســكري
رئيــس محكمــة التمييــز العســكرية العقيــد يوســف راشــد فليفــل.
املنظــات الحقوقيــة الدوليــة انتقــدت بشــدة هــذه املحاكــم .هيومــن
رايتــس ووتــش وصفــت املحكمــة بأنهــا صــورة زائفــة للعدالــة ،يف حــن
وصفتهــا منظمــة العفــو الدوليــة بأنهــا صوريــة ومحــاكاة ســاخرة للعدالــة.
وبعــد مــا تعرضــت لــه هــذه املحاكــم مــن انتقــادات واســعة دوليـاً وحقوقياً،
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أعلــن امللــك حمــد يف يونيو/حزيـران  2011أن جميــع املحاكــات املتعلقــة
باالحتجاجــات ســتنقل مــن محكمــة الســامة الوطنيــة إىل املحاكــم املدنيــة
العاديــة .لكنــه تراجــع يف  18أغســطس/آب عــن إصــدار املرســوم ،مــا يجعــل
التدابــر الجديــدة ال تنطبــق عــى جميــع املتظاهريــن املعتقلــن.
قالــت هيومــن رايتــس ووتــش يف تقريــر أصدرتــه يف  29مايو/أيــار  ،2014إن
نظــام العدالــة الجنائيــة يف البحريــن فشــل يف تحقيــق املســتوى األدىن مــن
املحاســبة والعدالــة املحايــدة ،وكشــف التقريــر عــن حالــة نظــام القضــاء
املثقــل باملشــكالت ،بعــد مــرور أكــر مــن ســنتني عــى موافقــة امللــك حمــد
بــن عيــى آل خليفــة عــى توصيــات اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي
الحقائــق بإطــاق رساح املعارضــن الســلميني ومحاســبة املســؤولني الذيــن
ارتكبــوا انتهــاكات .وقــال إن املحاكــم تلعــب دو ًرا أساســ ًّيا يف مســاندة
النظــام الســيايس القمعــي للغايــة يف البحريــن عــر األحــكام املتكــررة عــى
املتظاهريــن الســلميني بف ـرات مطولــة يف الســجن .بينــا أوضــح التقريــر
أنــه يف املقابــل ،نــاد ًرا مــا تتعــرض قــوات األمــن إىل املحاكمــة بســبب
ارتــكاب عمليــات قتــل غــر قانونيــة ،وبعضهــا بحــق أشــخاص محتجزيــن.
ويف الحــاالت القليلــة التــي متــت فيهــا إدانــة بعــض العنــارص ،صــدرت
				
يف حق هؤالء أحكام مخففة للغاية.
وكان اســــتطالع للـــرا ٔي نفــــذه «مركــــز البحريــــن لحقــــوق اإلنســــان»
بالتعــــاون مـــع موقـع صحيفـة «مــرا ٓة البحريـن» ،ا ٔظهـــرت نتائجه ا ٔن ا ٔكـرث
مـــن  ٪96مـــن املشـاركني يعتقـدون بعـدم اسـتقاللية امل ٔوسسـة القضائيـة يف
البحريـــن ،مقابـــل  ٪2.8يعتقـــدون باســـتقاللها ،و ا ٔقـــل مـــن  ٪1يـــرون ا ٔنها
شـبه مسـتقلة.
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1

خيانة القضاء البحريني ..إرهاب العدالة

.1هل ما يحدث يف شوارع البحرين من احتجاجات شغباً أم إرهاباً؟
.2كيــف قامــت الســلطات البحرينيــة بتكييــف القانــون ،ليتــم إدراج تهــم
النشــطاء واملحتجــن تحــت قانــون اإلرهــاب بــدالً مــن قانــون الشــغب
والتجمهــر؟
.3كيــف ســار مخطــط إطالق مسـ ّمى «اإلرهــاب» عــى كل أشــكال االحتجاج
يف البحريــن ،حتــى شــمل املعارضــن واملحتجــن ضمــن مــروع «اجتثــاث»
املعارضــنَِ ،ب ـ ْن فيهــم الجمعيــات السياســية املعارضــة التــي تؤكــد عــى
خيارهــا الســلمي؟
.4مــا هــو قانــون اإلرهــاب البحرينــي؟ ومــا مــدى دســتوريته؟ ومل وصفــه
تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن يف األمــم املتحــدة ،بأنــه فضفــاض كشــباك
جــر الســمك يصطــاد أميــا يشــاء مــن ســمك كبــر أم صغــر؟
 .5ملــاذا تــم تأســيس املحكمــة الجنائيــة الكــرى ،ومــا هــي املهــام املوكلــة
إليهــا؟ ومــا هــو ســياق التصعيــد األمنــي الــذي أُنشــئت فيــه هــذه املحكمــة؟
.6مــن هــو القــايض عــي الظه ـراين ،وملــاذا تــم اختيــاره لرئاســة املحكمــة
الكــرى الجنائيــة الرابعــة؟ ومــا هــو الــدور الــذي قــام بإنجــازه فيهــا بنجــاح؟
.7مــن هــو القــايض إبراهيــم الزايــد؟ ملــاذا تــم اختيــاره لرئاســة املحكمــة
الكــرى الجنائيــة الرابعــة؟ ومــا هــو الــدور الــذي قــام بإنجــازه فيهــا بنجــاح؟
 .8مــن هــو ضابــط التحــري الــذي تعتمــده النيابــة كمصــدر األدلــة ضــد
ري الــذي تعتمــده يف تثبيــت التهــم
النشــطاء واملحتجــن؟ ومــا الشــاهد الـ ّ
عليهــم؟ وكيــف يســتخدم القــايض مــا يعــرف بـ(االطمئنــان إىل شــهادة
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الشــهود) إلدانــه النشــطاء وتثبيــت التهــم املنســوبة عليهــم؟
كل هــذه التســاؤالت وغريهــا الكثــر ،نحــاول االجابــة عليهــا يف هــذا الكتــاب
باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة.
هــل مــا يحــدث يف شــوارع البحريــن مــن احتجاجــات شــغباً أم إرهابـاً؟ ..لــن
نجيــب عــى الســؤال ،بــل ســنرتك لنــاذج حــوادث عامليــة ص ّنفــت كشــغب،
أن تقــارن بــن نفســها وبــن مــا يحــدث يف البحريــن مــن أفعــال احتجاجيــة.
شغب 1

يف ليلــة  20ديســمرب/كانون األول  1970اشــتبك نحــو  5000شــخص مــن
شــعب أوكينــاوا مــع حــوايل  700مــن أفـراد الرشطــة العســكرية األمريكيــة،
احتجاج ـاً عــى الوجــود العســكري يف بلدهــم .اعتــر الحــدث إشــارة عــى
غضــب ضــد االحتــال العســكري األمريــي الــذي دام  25عا ًمــا .خــال
الحــدث أصيــب مــا يقــرب مــن  60أمريك ًيــا ،وتــم حــرق  80ســيارة ،وتدمــر
العديــد مــن املبــاين يف قاعــدة كادينــا الجويــة أو إصابتهــا بــأرضار كبــرة.
ُص ّنفــت كأحــداث شــغب.
شغب 2

خــال ســتينات القــرن املــايض ،اندلعــت الكثــر مــن أحــداث الشــغب يف
مــدن الواليــات املتحــدة بســبب معانــاة ســود حــي (الجيتــو) مــن الحرمــان
االقتصــادي والظلــم االجتامعــي .شــملت حــي واتــز يف لــوس أنجلــوس عــام
1965م ،وديرتويــت ونيــوارك عــام 1967م ،و كليفالنــد عــام 1968م .ص ّنــف
شــغب ديرتويــت بأنــه أعنفهــا ،أدى إىل وفــاة  43شــخصاً وإىل دمــار هائــل
يف املمتلــكات .وعــى إثرهــا ،أســس الرئيــس لنــدون جونســون اللجنــة
االستشــارية القوميــة لالضطرابــات املدنيــة .اللجنــة المــت التحيــز العنــري
والتمييــز اللذيــن ميارســهام البيــض ضــد الســود .ويف عــام 1968م ،أســس
جونســون اللجنــة القوميــة ملســببات العنــف ومنعــه ،أوصــت بتحســن وضع
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اإلســكان وزيــادة الفــرص االقتصاديــة
للســود.
شغب 3

يف ديســمرب/كانون األول 2007
شــهدت كينينــا أكــر أعــال عنــف
يف تاريخهــا بســبب االنتخابــات
الرئاســية التــي زورت لصالــح إعــادة
انتخــاب «مــواي كيبــايك» ،أعقــب
ذلــك احتجاجــات هــي األكــر عنفاً يف
تاريــخ نــرويب ،قتــل املئــات وأحرقــت
املبــاين مــن قبــل الغاضبــن الذيــن
يحملــون أســلحة يدويــة .انتقلــت
االحتجاجــات عــر القــرى ،وأشــعلت
النــران يف املبــاين وحدثــت عديــد
مــن حــوادث القتــل واالغتصــاب،
وصــل عــدد القتــى إىل  800وتــم
ترشيــد أكــر مــن  600ألــفُ .ص ّنفــت
كأحــداث شــغب.
شغب 4

شــهد العــام  1992يف لــوس أنجلــوس
بالواليــات املتحــدة أحــداث عنــف
عارمــة ،عندمــا بــرأت املحكمــة
أربعــة مــن رجــال الرشطــة البيــض،
انهالــوا بالــرب عــى مواطــن زنجــي
حتــى قتــل .أحــد الهــواة ،صــور

(البحريــن) أغلــب املحتجزيــن
الســابقني الذيــن تحدثــت إليهــم
هيومــن رايتــس ووتــش قالــوا
إنهــم تعرضــوا للتعذيــب واملعاملــة
الســيئة ( )...وقــد مثــل الكثــر مــن
املحتجزيــن أيض ـاً أمــام النيابــة فلــم
تتعامــل النيابــة عــى النحــو الواجــب
مــع شــكاياتهم باملعاملــة الســيئة.
ويف عــدة حــاالت أخفقــت النيابــة
يف تســجيل الشــكاوى ،أو طلــب
اختبــارات الطــب الرشعــي أو فتــح
التحقيــق يف مزاعــم املحتجزيــن.
ويف بعــض الحــاالت ،أعــادت النيابــة
املحتجزيــن إىل عهــدة نفســهم
ضبــاط األمــن الذيــن زعمــوا أنهــم
أســاؤا إليهــم ســابقاً .بينــا قــام
بعــض امل ّدعــن بإرســال املحتجزيــن
عــى النحــو الواجــب للفحــص
الطبــي عندمــا اشــتىك املحتجــزون
مــن التعذيــب.
هيومــن رايــت ووتــش /التعذيــب
ُيبعــث مــن جديــد .إحيــاء سياســة
اإلك ـراه الجســاين أثنــاء االســتجواب
يف البحريــن
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الحــدث ونقلتــه محطــات التلفــزة لــكل العــامل .أســفرت األحــداث عــن
مقتــل  53مواطنــاً وأصيــب  24آخريــن بجــروح وقــدرت الخســائر مبليــار
دوالر .بــدوره أعــاد القضــاء محاكمــة املتهمــن عــام 1993م ،وحكــم عــى
اثنــن منهــمُ .ص ّنفــت كأحــداث شــغب.
شغب 5

يف عــام  1992يف بومبــاي الهنــد ،بــدأت أعــال عنــف نتيجــة التوتــر الطائفــي
الســائد يف املدينــة بعــد هــدم مســجد «بابــري» يف  6ديســمرب/كانون األول،
قــام املســلمون بــرب الهنــدوس نتيجــة لهــدم املســجد ،ور ّد الهنــدوس
الــرب باملثــل .يف النهايــة قتــل نحــو  900شــخص ،وتــم حــرق ورسقــة
العديــد مــن املبــاينُ .ص ّنفــت كأحــداث شــغب.
شغب 6

حركــة «احتلــوا وول ســريت»  Occupy Wall Streetاالحتجاجيــة التــي
دعــت إىل احتــال شــارع رئيــي يف مدينــة نيويــورك بأمريــكا يف ،2011
انتقلــت عاملي ـاً لتشــمل أكــر مــن  1,000مدينــة يف  25دولــة تضــم بعض ـاً
مــن أكــر اقتصــادات العــامل ،ورغــم الطابــع الســلمي عليهــا ،فقــد تحــول
بعضهــا إىل اشــتباكات عنيفــة بــن املحتجــن والرشطــة .يف رومــا وإيطاليــا
خصوص ـاً ع ّمــت الفــوىض ،وقــذف املتظاهــرون رجــال الرشطــة بالزجاجــات
الحارقــة وأرضمــوا الن ـران يف الســيارات ويف مبنــى وزارة الدفــاع اإليطاليــة
وكنيســة مســيحية وســجلت  70إصابــةُ .ص ّنفــت كأحــداث شــغب.
الســابق ،منــاذج مــن ع ـرات األمثلــة املشــابهة ،ألحــداث عنــفُ ،ص ّنفــت
كأحــداث شــغب ،رغــم مــا خلفتــه مــن خســائر جســيمة يف األرواح واألمــوال
واألمــاك الخاصــة والعامــة واالعتــداء عــى رجــال األمــن باملولوتــوف ووفــاة
عــدد كبــر منهــم أثنــاء املواجهــات ومــا تضمنتــه مــن احتــال شــوارع
رئيســية وإرضام النــران يف ســيارات مدنيــة يف الطــرق وحــوادث قتــل
وترشيــد واغتصــاب ملواطنــن.
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وفيــا يــي ،منــاذج قليلــة مــن مئــات القضايــا املتشــابهة ،ألحــداث شــهدتها
البحريــن التــي تعيــش حركــة احتجاجــات واســعة ضــد الســلطة منــذ ،2011
تــم تصنيفهــا جميعهــا مــن قبــل الجهــات األمنيــة التابعــة للنظــام والقضــاء
البحرينــي بأنهــا قضايــا (إرهــاب) ،وتــم محاكمــة املعتقلــن عــى خلفيتهــا
وفــق قانــون اإلرهــاب.
إرهاب 1

يف ( 20مايــو /أيــار  )2013رصح وكيــل نيابــة املحافظــة الوســطى أن:
املحكمــة الكــرى الجنائيــة الدائــرة األوىل أصــدرت حك ـاً يقــي بالســجن
ملــدة تـراوح بــن  10إىل  15ســنة بحــق تســعة متهمــن يف قضيــة تخطيــط
إرهــايب (!) وأشــار أن واقــع القضيــة يعــود إىل تأســيس املتهمــن األول
والثــاين جامعــة عــى خــاف أحــكام القانــون الغــرض منهــا تعطيــل أحــكام
القانــون(!) ومنــع مؤسســات الدولــة مــن مامرســة أعاملهــا(!) واالعتــداء عىل
الحريــة الشــخصية للمواطنــن(!) واملتهمــون الثالــث إىل التاســع أســندت
إليهــم تهمــة االنضــام إىل الجامعــة(!) واالش ـراك يف أعاملهــا مــع علمهــم
بأغراضهــا اإلرهابيــة(!) وكذلــك تــم توجيــه تهمــة حيــازة وإحـراز املفرقعــات
دون ترخيــص مــن الجهــة املختصــة للمتهمــن جميع ـاً(!!)
إرهاب 2

يف  18ابريل/نيســان  2013رصح مديــر عــام اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلة
الجنائيــة أنــه :تــم القبــض عــى  4مــن اإلرهابيــن (!) املتهمــن بارتــكاب
العمــل اإلرهــايب(!) الــذي وقــع عــى شــارع الكويــت باملنامــة بتاريــخ
 2013/2/14والــذي متثــل يف االعتــداء عــى دوريــات رشطــة وســيارة أحــد
املواطنــن(!!)
إرهاب 3

يف ( 14أبريــل  /نيســان  )2013رصح مديــر عــام مديريــة رشطــة محافظــة
العاصمــة بــأن مجموعــة إرهابيــة(!) قامــت مســاء ذلــك اليــوم بحــرق
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ســيارة(!) يف العاصمــة املنامــة بواســطة أســطوانة غــاز نتــج عنهــا انفجــار
دون وقــوع أرضار(!) ،مشـرا ً إىل أن األجهــزة األمنيــة تبــارش عمليــات البحــث
والتحــري لكشــف الجنــاة وتقدميهــم للعدالــة.
إرهاب 4

يف  17يوليو/متــوز  ،2013أعلنــت الداخليــة عــن تفجــر ســيارة بواســطة
أســطوانة غــاز ،يف باحــة خاليــة مواجهــة ألحــد املســاجد يف منطقــة الرفــاع
دون وقــوع أي إصابــات .وص ّنفــت الفعــل بأنــه عمــل إرهــايب (!) فــور
وقوعــه مبــارشة ،وص ّنفــت الســيارة بأنهــا ســيارة مف ّخخــة (!) قبــل أن
تقــول إن االنفجــار بواســطة إســطوانة غــاز .وأعلنــت وزارة الداخليــة
يف اليــوم نفســه عــن قيــام مجموعــة مــن اإلرهابيــن بعمــل إرهــايب (!)
مبنطقــه عــايل ،متثــل يف حــرق مــا يقــارب  25إطــارا ً يف الشــارع (!) تــرر
عــى إثرهــا احــد األبـراج الخاصــة بإحــدى رشكات االتصــال الواقعــة قريبـاً
منــه.
إرهاب 5

يف  22ابريل/نيســان  ،2013أعلــن رئيــس األمــن العــام أن «الرشطــة أحبطــت
مخططــات إرهابيــة اســتهدفت ترويــع املواطنــن» .مــا هي هــذه املخططات
اإلرهابيــة؟ يجيــب رئيــس األمــن العــام :مــن ضمــن تلــك األعــال مــا قــام
بــه عــدد مــن الطلبــة مبدرســة الجابريــة الثانويــة الصناعيــة للبنــن بتاريــخ
 18،21و 22ابريل/نيســان 2013م مــن أعــال فــوىض وتكســر داخــل
املدرســة وخروجهــم إىل الطــرق والشــوارع املحيطــة بهــا وإغالقهــا بالحواجــز
والتعــدي عــى الســيارات واملــارة ورجــال الرشطــة (!).
إرهاب 6

يف  12يونيو/حزي ـران أعلنــت الداخليــة يف مؤمتــر صحفــي أنــه تــم تحديــد
هويــة مــا أســمته بـ(تنظيــم  14فربايــر اإلرهــايب)! مــاذا فعــل هــذا التنظيــم
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اإلرهــايب؟ تفيــد قامئــة التهــم املنســوبة لعــدد مــن أبــرز النشــطاء املتهمــن
يف التنظيــم )1 :تأســيس جامعــة بهــدف إســقاط النظــام )2 .تســيري مسـرات
يف جميــع مناطــق البحريــن )3 .يتواصلــون مــع بعــض مــن أجــل تصعيــد
األعــال االحتجاجيــة.
واآلن ،ما الفرق بين الشغب واإلرهاب؟

يجــري تعريــف الشّ ــغب عــى أنــه اضط ـراب يف حالــة األمــن يســببه عــدد
مــن األشــخاص ،يجتمعــون ويتخــذون ق ـرارات مــع وجــود رغبــة مشــركة
لتنفيــذ مشــاريع مرشوعــة أو غــر مرشوعــة بطريقــة عنيفــة وعدوانيــة.
غالبـاً مــا تحــدث أعــال الشــغب كــرد فعــل عــى الضيــم ،والعتقــاد بعــض
الفئــات أنهــا ال تتمتــع بفــرص عادلــة ومتســاوية مــع اآلخريــن يف أي تقــدم
اقتصــادي أو ســيايس أو اجتامعــي.
أمــا اإلرهــاب ،فيعــ ّرف بأنــه االســتخدام املحســوب للعنــف (أو التهديــد
بالعنــف) ضـ ّد املدنيّــن ،لتحقيــق أهــداف ذات طبيعــة سياسـيّة أو دينيّــة أو
التهيــب أو اإلك ـراه أو زرع الخــوف.
أيديولوج ّيــة؛ ويت ـ ّم ذلــك مــن خــال ّ
يؤكــد موقــع جوريســبيديا (موســوعة القانــون الجامعيــة)((( ،إجــاع فقهــاء
القانــون عامــة عــى صعوبــة محاولــة تعريــف اإلرهــاب ،وأشــارت أن «هنــاك
مشــاكل كثــرة ومتنوعــة تحــول دون التوصــل ملثــل هــذا التعريــف .مــن
أهمهــا أنّــه ليــس لهــذا املصطلــح محتــوى قانــوين محــدد».
عــادة مــا تســتخدم الــدول العظمــى مفــردة اإلرهــاب يف تســمية األعــال
املعاديــة لهــا ،وذلــك لتربيــر شــن حــروب ضــد دول بعينهــا ألهــداف غــر
معلنــة .أمــا الحكومــات العربيــة فتقــوم بوصــم معارضيهــا باإلرهابيــن
لتســهيل عمليــة ارتــكاب مجــازر ال تقبلهــا اإلنســانية ضدهــم ،ولتجنيــب
نفســها اإلدانــة الدوليــة.
(((

موقع جوريسبيديا (موسوعة القانون الجامعية) .http://urlmin.com/4qm2b
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الحكومــة البحرينيــة ص ّنفــت احتجاجــات الشــارع البحرينــي أنهــا إرهــاب،
وراحــت تحاكــم آالف املحتجــن الذيــن تقــوم باعتقالهــم تحــت قانــون
اإلرهــاب ،ســواء أكان هــذا العمــل حــرق إطــارات ،أو ســ ّد شــارع ،أو
مواجهــات غاضبــة مــع رجــال األمــن الذيــن يقمعــون املسـرات االحتجاجيــة،
أو إلقــاء زجاجــات حارقــة أو مــا تســميه الجهــات الرســمية بالقنابــل اليدوية
الصنــع ،أو تفجــر أســطوانة غــاز ،أو حــرق ســيارة أو أي عمــل احتجاجــي
غاضــب آخــر .كلّهــا إرهــاب.
«نحــن ال نواجــه احتجاجــات يف البحريــن ،مــا نواجهــه هــو إرهــاب» :بهــذه
العبــارة يتــم الــرد عــى جميــع املنظــات والجهــات التــي تســتنكر عــى
النظــام البحرينــي (وتوابعــه) ،القمــع العنيــف لالحتجاجــات يف الشــارع
البحرينــي ،وعــدد املعتقلــن السياســيني الضخــم بالنســبة لعــدد الســكان
(تجــاوز  4000معتقــلٍ ) ،واألحــكام القضائيــة الخياليــة الصــادرة يف حقهــم،
وبهــا تــرر الســلطة قمعهــا وتعذيبهــا الوحشــيني داخــل الســجون ،ومتنــع
تدخــل الجهــات الحقوقيــة العامليــة يف متابعــة ســامة إج ـراءات التحقيــق
املســتخدمة ضــد املتهمــن يف هــذه القضايــا.
«نحــن نواجــه إرهابـاً» :هــذه العبــارة تســتخدم مــن أعــى ســلطة يف الدولــة،
حتــى أقلهــا نفــوذا ً ،بــدءا ً مــن امللــك ورئيــس الــوزراء والــوزراء ونــواب
الربملــان واملســؤولني واإلعــام الرســمي والداخليــة والنيابــة العامــة ،لقــد
تــم اســتهالكها بشــكل فاقــع ومبالــغ فيــه كــا ســرى يف الحلقــات القادمــة،
بحيــث مل تعــد تــرك فرصــة للشــك أنهــا واحــدة مــن اإلجابــات املعلبــة
الجاهــزة التــي تع ّمــم مــن رأس الهــرم إىل قاعدتــه ،مبثابــة إلــزام رســمي
باالســتخدام والنــر والتــداول والتثبيــت.
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القضاء وذرائع اإلرهاب :كل احتجاج إرهاب

يف  16مايو/أيــار  ،2013حكــم عــى املعتقــل (يــارس خمــدن) مــن املنامــة،
بالســجن ملــدة  10ســنوات مــع النفــاذ .مــا هــي تهمــة خمــدن؟ الجــواب:
الحــرق الجنــايئ .مــا هــو الحــرق الجنــايئ الــذي قــام بــه خمــدن؟ الجــواب:
حــرق (تانــي) مــاء!!!
لقــد تــم تكييــف القضيــة ملحاكمــة خمــدن وفــق قانــون اإلرهــاب ،وليــس
وفــق قانــون التجمهــر والشــغب العاديــن .كيــف؟ هــذا مــا سنســعى إلبـرازه
يف هــذا الفصــل.
التجمهر والشغب

تنــص املــادة  178والخاصــة بقانــون التجمهــر والشــغب ،أن «كل مــن اشــرك
يف تجمهــر يف مــكان عــام مؤلــف مــن خمســة أشــخاص عــى األقــل ،الغــرض
منــه ارتــكاب الجرائــم أو األعــال املجهــزة أو املســهلة لهــا أو اإلخــال
باألمــن العــام ولــو كان ذلــك لتحقيــق غــرض مــروع ،يعاقــب بالحبــس
مــدة ال تزيــد عــن ســنتني وبغرامــة ال تجــاوز مئتــي دينــار أو بإحــدى هاتــن
العقوبتــن».
وتنــص املــادة  179مــن القانــون نفســه «إذا رشع واحــد أو أكــر مــن
املتجمهريــن يف اســتخدام العنــف لتحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن
أجلهــا كان ذلــك شــغباً وعوقــب كل مــن اشــرك يف هــذا الشــغب وهــو
عــامل بــه بالحبــس وبغرامــة ال تتجــاوز خمــس مئــة دينــار أو بإحــدى هاتــن
العقوبتــن».
بداية التكييف

مــع بــدء محاكــات أحــداث  ،2011كانــت (معظــم) القضايــا التــي ويحاكــم
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عليهــا املعتقلــون مــن املحتجــن يتــم تصنيفهــا عــى أنهــا قضايــا جنــح
والتعامــل معهــا وفــق قانــون التجمهــر والشــغب :املسـرات غــر املرخصــة،
حــرق اطــارات الســيارات ،إغــاق الشــوارع وحيــازة واســتخدام الزجاجــات
الحارقــة .وبشــكل عــام فــإن هــذا النــوع يشـكّل النســبة األكــر مــن القضايــا
التــي يحاكــم وفقهــا املحتجــون يف البحريــن .وبســبب الكــم الهائــل مــن
هــذه القضايــا التــي أغرقــت محاكــم الجنــح ،فقــد ارتفــع عــدد املحاكــم
الصغــرى مــن  6قبــل أحــداث  ،2011إىل  10محاكــم يف نهايــة .2011
كان تجــرؤ عــدد مــن املحتجــن الشــباب يف املنامــة ،بالتقــ ّدم إىل مســافة
قريبــة مــن مدخــل وزارة الداخليــة (القلعــة) وقيامهــم بحــرق مجموعــة مــن
اطــارات الســيارات((( ،وإغــاق الشــارع الرئيــي املواجــه ملدخــل القلعــة يف
 16مايو/أيــار  ،2012هــي األوىل مــن ذلــك النــوع التــي تــم التعامــل معهــا
كجنايــة .حكــم عــى املتهمــن بالســجن  3ســنوات .تواصــل بعدهــا التصعيــد
يف األحــكام عــى هــذا النــوع مــن األفعــال االحتجاجيــة ،وبــدأت اللعبــة يف
تغيــر تكييــف القانــون لتغليــظ األحــكام القضائيــة التــي ال تتجــاوز الســنتني
يف حــال قانــون التجمهــر والشــغب .كيــف حــدث هــذا التكييــف؟
أشكال الشغب واالحتجاج

غالب ـاً مــا يقــود قمــع الســلطة غــر املــرر للفئــات املحتجــة إىل مواجهــات
مــع قــوات أمــن النظــام ،وبشــكل عــام فــإن الشــغب يصــدر مــن أفــراد
ينتمــون إىل فئــات تعتقــد أنهــا مهمشــة ومســتثناة مــن املشــاركة العادلــة
واملتســاوية يف الحيــاة االقتصاديــة والسياســية واالجتامعيــة ،يشــعر هــؤالء
األفــراد أن الدولــة ومؤسســاتها وأفرادهــا الرســميني يســيئون معاملتهــم.
«بذلــك يصبحــون متربمــن لشــعورهم أنهــم اليســتطيعون اتخــاذ الق ـرارات
الكــرى التــي تؤثــر عليهــم وعــى مجتمعهــم .وغالبًــا يصبــح األشــخاص
الذيــن أه ِملــت مظاملهــم متحديــن ،وميكــن أن تنفجــر مشــاعرهم يف أي
(((

22

اغالق مدخل وزارة الداخلية املنامة.http://urlmin.com/4qspr :

لحظــة».
يتــم تصنيــف الشــغب إىل نوعــن:
ذرائعــي ،وتعبــري .تنســب إىل النــوع
األول معظــم حــوادث الشــغب عــر
التاريــخ ،يحــدث بســبب مناهضــة
نظام/وضع/واقع/قانــون ســيىء
قائــم ،والنضــال مــن أجــل إصالحــه
أو تغيــره .أي أن هنــاك ذريعــة أو
غــرض يســعى املحتجــون إىل الوصــول
إليهــا يف نهايــة املطــاف أو الضغــط
باتجاههــا.

(البحريــن) قضــت محكمــة التمييــز
بشــأن طعــون مــن عــدد مــن
العاملــن باملجــال الطبــي ،أدانتهــم
املحكمــة العســكرية ثــم أيــدت
حكمهــم محكمــة اســتئناف مدنيــة
أدىن درجــة .وقــد اختــارت محكمــة
التمييــز ،دون تقديــم الكثــر مــن
الحيثيــات املوضوعيــة يف ُحكمهــا،
تأييــد إدانــة املدعــى عليــه ســعيد
الســاهيجي بتهمــة التحريــض
عــى «كراهيــة طائفــة مــن النــاس
وعــى االزدراء بهــا» .التهمــة التــي
اســتخدمتها الســلطات البحرينيــة
بشــكل متواصــل يف املالحقــة
القضائيــة للخطــاب الســيايس
الســلمي .كــا مل تنــازع محكمــة
التمييــز يف ال ُحكــم بالذنــب عــى
ضيــاء جعفــر التــي أدينــت باملشــاركة
يف مســرات و«تدمــر ممتلــكات
عامــة» بعــد أن وطــأت صــورة لرئيس
وزراء البحريــن .كــا أيــدت محكمــة
التمييــز إدانــة اثنــن مــن املدعــى
عليهــم بتهمــة ارتــكاب «جرميــة
الرتويــج لقلــب نظــام الحكــم» ورأت
أن «تغيــر النظــام الســيايس للدولــة»
يشــكل «جرميــة».

أمــا الشــغب التعبــري ،فيحــدث
عندمــا يســتخدم أفــراد ينتمــون إىل
فئــات معينــة مــن الشــعب العنــف،
للتعبــر عــن ســخطهم وعــدم رضاهم
نظام/وضع/واقع/قانــون/
عــن
حــدث مــا ،غالبــاً مــا يكــون هــذا
الوضــع مرتبط ـاً بحياتهــم ووجودهــم
واالع ـراف بهــم .وتســتخدم الســلطة
القــوة املفرطــة يف مواجهــة الشــغب
وتواجههــا بأعــداد كبــرة مــن قواتهــا،
مــا يجعــل الشــغب يصبــح أكــر
هيومــن رايتــس ووتــش /تجريــم
عنفــاً(((.
((( .http://urlmin.com/4qsps

املعارضــة وترســيخ االفــات مــن
العقــاب .مايو/أيــار .2014
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عــادة مــا تكــون تلــك هــي أغــراض االحتجاجــات وإن تطــور بعضهــا إىل
حــوادث عنــف وشــغب ،يف البحريــن نشــهد النوعــن :الذرائعيــة منهــا
والتعبرييــة .فمــن جهــة تســهتدف االحتجاجــات الضغــط عــى الســلطة
باتجــاه إصــاح الوضــع الســيايس الــذي نخرتــه أدوات الفســاد واالســتبداد
والتفـ ّرد بالقـرار الســيايس والتمييــز والتهميــش والقبليــة (احتجــاج ذرائعــي)،
ومــن جهــة نشــهد يف أشــكال مــن االحتجاجــات تعبــر عــن ســخط الشــارع
عــى تــردي الوضــع القائــم واســتمرار تع ّنت الســلطة يف عــدم االســتجابة ألي
مطلــب مــن مطالــب الشــعب الدميقراطيــة واملرشوعــة (احتجــاج تعبــري).
اللعب على الذرائع

مــا الــذي فعلتــه الســلطة البحرينيــة لتجريــد فعــل االحتجــاج اليومــي الــذي
يحــدث يف الشــارع البحرينــي مــن شــكله الطبيعــي وتلبيســه شــكالً إرهابيـاً؟
باختصــار ،لقــد لعبــت يف (ذرائــع) هــذا الفعــل .كيــف؟
اســتخدمت الســلطة لعبــة تلويــث الفعــل االحتجاجــي ،باللعــب يف ذرائعــه
االحتجاجيــة .الســلطة البحرينيــة ل ّوثــت (أغــراض) هــذه االحتجاجــات،
أســقطت عنهــا ذريعتهــا املطالبــة بوقــف االنتهــاكات واالعتقــاالت وإصــاح
الوضــع الســيايس املــردي ومحاســبة املفســدين واملنتهكــن ومتكــن الشــعب
مــن املشــاركة يف الق ـرار الســيايس وإطــاق الحريــات الدينيــة والسياســية،
ونســبتها (االحتجاجــات) إىل أغ ـراض ذرائــع أخــرى :ذرائــع إرهابيــة.
وضعــت الســلطة أمــام كل فعــل احتجاجــي غرضـاً (ذريعــة) إرهابيــة« :حرق
اإلطــارات بغــرض ترويــع اآلمنــن وإرهابهــم» ،و«حيــازة املولوتــوف بغــرض
الــروع يف قتــل الرشطــة» ،وأطلقــت عــى (املولوتــوف) الــذي يســتخدمه
املحتجــون يف كل أنحــاء العــامل تســميات تضخيميــة مثــل «قنابــل محليــة
الصنــع الســتخدامها يف غــرض إرهــايب» ،وأدخلــت أغــراض أخــرى متــس
املواطنــن مثــل «تعريــض حيــاة النــاس وممتلكاتهــم للخطــر» ،و«االعتــداء
عــى الحريــة الشــخصية للمواطــن واإلرضار بالوحــدة الوطنيــة» ،و«تعطيــل
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أحــكام القانــون» ،ووظّفــت مفــردات غريبــة عــى املجتمــع البحرينــي مثــل
(ســيارات مفخخــة) يف وصــف أعــال غامضــة املصــدر تتمثــل يف تفجــر
ســيارات خاليــة يف أماكــن مفتوحــة دون وقــوع إصابــات .تــم بذلــك تحويــل
كل القضايــا املشــابهة مــن جنــح إىل جنايــات تحــت قانــون اإلرهــاب مبارشة.
محاكمة الذرائع

ســنورد هنــا عــدد مــن املحاكــات التــي صــدرت يف العــام  2013فقــط ،مــع
بعــض ترصيحــات النيابــة العامــة لــرى كيــف اســتخدمت الســلطة لعبــة
«الغــرض» أو «الذريعــة» اإلرهابيــة ،للنيــل مــن املحتجــن ومحاكمتهــم
تحــت قانــون اإلرهــاب ،بــدالً مــن قانــون التجمهــر والشــغب:
يف  22مــارس/آذار ،صــدرت أحــكام بالســجن ملــدة  15عا ًمــا بحــق  16مواط ًنــا،
زعمــت الســلطة أن التهمــة املنســوبة إليهــم هــي «القيــام بأعــال إرهابيــة»،
وقــال وكيــل النيابــة يف املحافظــة الشــالية إن املواطنــن الـــ 16أدينــوا
بـ«برشوعهــم يف قتــل عــدد مــن أف ـراد الرشطــة أثنــاء تأديتهــم لوظيفتهــم،
وإشــعال حريــق يف ســيارة مملوكــة لــوزارة الداخليــة واالشـراك بالتجمهــر يف
مــكان عــام مؤلــف مــن أكــر مــن خمســة أشــخاص( ،الغــرض) منــه إخــال
باألمــن العــام ،والتعــدي عــى أف ـراد الرشطــة وحيــازة وإح ـراز عبــوات قابلــة
لالشــتعال»(((.
ويف  2ابريل/نيســان ،صــدر الحكــم بالســجن مــدة  15ســنة لـــ 7متهمــن،
و 10ســنوات لـــ 9آخريــن مــن قريــة بنــي جمــرة ،زعمــت الســلطة أن
التهمــة املنســوبة إليهــم هــي الــروع يف قتــل رشطيــن وحيــازة مفرقعــات
الســتخدامها يف (غــرض) إرهــايب.
ويف  20مايو/أيــار ،صــدر الحكــم بســجن رجــل الديــن ســيد أحمــد املاجــد
(((

السجن  15عاماً لـ 16مواطنا بتهمٍ بينها «القيام بأعامل إرهابية»:

.http://urlmin.com/4qsqz
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وآخــر ملــدة  15عا ًمــا وســجن  7متهمــن آخريــن ملــدة  10ســنوات ،زعمــت
الســلطة أن التهمــة املنســوبة إليهــم هــي تأســيس جامعــة (الغــرض) منهــا
«تعطيــل أحــكام القانــون»!
ويف  3يونيو/حزي ـران ،صــدر الحكــم بســجن  3بحرينيــن ملــدد ت ـراوح بــن
 15-5ســنة ،زعمــت الســلطة أن التهــم املنســوبة إليهــم هــي «الــروع يف
قتــل موظــف عــام أثنــاء وبســبب تأديتــه لوظيفتــه وحيــازة وإح ـراز مــواد
قابلــة لالشــتعال» .وأضــاف «كذلــك اشــركوا وآخــرون مجهولــون يف تجمهــر
مبــكان عــام الغــرض منــه اإلخــال باألمــن العــام وقــد اســتخدموا العنــف
لتحقيــق الغايــة التــي اجتمعــوا مــن اجلهــا وأيضــا حــازوا وأحــرزوا مــواد
قابلــة لالشــتعال بقصــد اســتعاملها بتعريــض حيــاة النــاس وممتلكاتهــم
للخطــر»(((.
ويف  3أكتوبر/ترشيــن األول ،صــدر الحكــم بالســجن املؤبــد ألربعــة مواطنــن
مــن منطقــة الديــر ،زعمــت الســلطة قيامهــم بتصنيــع عبــوة محليــة يف 17
مــارس /آذار املــايض ،يف منطقــة الديــر ،ونقلــت «بنــا» عــن القائــم بأعــال
رئيــس نيابــة املحــرق عبداللــه الــدورسي قولــه «عقــد املتهمــون العــزم وبيتــوا
النيــة عــى اســتهداف رجــال الرشطــة واملقيمــن بــأن أعــدوا لذلــك عبــوة
متفجــرة محليــة الصنــع عــى شــكل أنبــوب معــدين» ،الفتــاً إىل أن النيابــة
العامــة أســندت إىل املتهمــن تهــم «الــروع عمــدا ً يف قتــل املجنــي عليــه
ورجــال الرشطــة وإحــداث تفجــر بقصــد ترويــع اآلمنــن ،وصناعــة وحيــازة
قنبلــة تنفيــذا ً لغــرض إرهــايب»(((.
ويف  23أكتوبر/ترشيــن األول ،صــدر الحكــم بالســجن  10ســنوات لـــ6
((( انظر صحيفة الوسط :السجن من  5اىل  15سنة بقضية رشوع بقتل رشطة والتجمهر.
http://urlmin.com/4qspv
((( الحكم بحق أربعة متهمني رشعوا عمدا ً يف قتل أحد العمّل اآلسيويني يف منطقة الدير.
http://urlmin.com/4qspw
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مواطنــن ،زعمــت الســلطة أنهــم قامــوا بـــ «الــروع يف قتــل رجــال أمــن
وإحـراق ســيارة دوريــة والتجمهــر» ،قــرب قريــة جــد حفــص وقبيــل كوبــري
الســيف .وقالــت النيابــة العامــة «الواقعــة وبحســب مــا جــاء بــاألوراق
تتحصــل يف اتفــاق املتهمــن مــع آخريــن مجهولــن عــى مهاجمــة دوريــات
حفــظ النظــام املتمركــزة بالقــرب مــن قريــة جــد حفــص وقبيــل كوبــري
الســيف (قاصديــن) مــن ذلــك قتــل رجــال الرشطــة»(((.
ويف  19نوفمرب/ترشيــن الثــاين ،صــدرت أحــكام بالســجن عــى  5مواطنــن
بحرينيــن ،تراوحــت بــن املؤبــد و 15عا ًمــا ،زعمــت الســلطات أنهــم قامــوا
بـ(تفجــر) ســيارة باملفرقعــات يف منطقــة الرفــاع .ورغــم أن (التفجري) حســب
زعمهــا قــد تــم يف منطقــة خاليــة ومل تنجــم عنــه وقــوع أيــة إصابــات ،إال
أن النيابــة أســندت اىل املتهمــن كتلــة مــن التهــم هــي :تأســيس جامعــة
عــى خــاف أحــكام القانــون ،الغــرض منهــا تعطيــل أحــكام القانــون ومنــع
مؤسســات الدولــة مــن مامرســة أعاملهــا واالعتــداء عــى الحريــة الشــخصية
للمواطــن واإلرضار بالوحــدة الوطنيــة ،وترويــع اآلمنــن لغــرض إرهــايب،
وأنهــم «اســتعملوا عمــدا ً املفرقعــات اســتعامالً مــن شــأنه تعريــض حيــاة
النــاس للخطــر ،وحــازوا وأحــرزوا املفرقعــات «العبــوة الناســفة» مــن دون
ترخيــص مــن الجهــة املختصــة وذلــك تنفيــذا ً لغــرض إرهــايب وتدربــوا عــى
اســتعامل األســلحة واملفرقعــات بقصــد ارتــكاب جرائــم إرهابيــة»(((.
مــا ســبق ،منــاذج ملحاكــات صــدرت يف العــام  2013ومثلهــا مئــات القضايــا
اليوميــة التــي ال تــزال مســتمرة بكثافــة حتــى اليــوم .نالحــظ كيــف أن
«القصــد» أو «الغــرض» أو «الهــدف» أو «الذريعــة» ،هــي مــا تـ ّم تحريكــه،
((( املحكمــة الكــرى الجنائيــة تحكــم بالســجن  10ســنوات عــى ســتة متهمــن لرشوعهــم يف قتــل رجــال أمــن
وإتــاف دوريــة.
http://urlmin.com/4qspu
((( انظر صحيفة الوسط :السجن املؤبد ملته َمني و 15عاماً لثالثة بواقعة «تفجري الرفاع».
http://urlmin.com/4qspt

27

لتحويــل الفعــل االحتجاجــي إىل جرميــة إرهابيــة ،وذلــك مــن أجــل تغليــظ
األحــكام الصــادرة يف حــق املحتجــن ،فيــا تعتقــد الســلطة أنــه ســيكون
ال ـرادع النهــايئ للحركــة االحتجاجيــة ،والــرب بيــد مــن حديــد عليهــا.
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أنف السلطة التنفيذية في السلطة القضائية :قانون اإلرهاب

كيــف ســار مخطــط إطــاق مســ ّمى «اإلرهــاب» وأغراضــه عــى جميــع
أشــكال االحتجــاج يف البحريــن ،والــذي شــمل املعارضــن واملحتجــن ،ومل
تســلم منــه الجمعيــات السياســية املعارضــة التــي مــا زالــت تؤكــد عــى
خيارهــا الســلمي؟
مل يقتــر األمــر عنــد وســم أعــال الشــغب التــي تتض ّمــن بعــض أشــكال
العنــف باإلرهــاب ،بــل كل دعــوة ألي نــوع مــن املامرســات االحتجاجيــة
الســلمية تــم إحالتهــا إىل مســميات إرهابيــة .كان الحــدث األبــرز الــذي
ح ّمــى وتــرة الســلطة بتكثيــف اســتخدام مفــردة اإلرهــاب ،وتصعيــد
حمــات االعتقــاالت وتغليــظ األحــكام الصــادرة بحــق املعتقلــن هــو الدعــوة
لحركــة (متــ ّرد) .انطلقــت يف 1يوليو/متــوز  2013دعــوات إلقامــة فعاليــة
(مت ـ ّرد) ،تتضمــن مس ـرات احتجاجيــة ســلمية يف جميــع مناطــق البحريــن
يف  14أغســطس/آب .ورغــم أن الســلطة كانــت ماضيــة يف تصعيدهــا األمنــي
دون توقــف ،إال أن هــذه الدعــوة جعلتهــا ترتعــب مــن إمكانيــة العــودة إىل
مربــع احتجاجــات فرباير/ترشيــن األول  ،2011األمــر الــذي جعلهــا متــارس
تصعيــدا ً أقــرب إىل الهســتريي يف التهديــد والوعيــد وحصــار املناطــق وإغالقها
واملداهــات واالعتقــاالت واملحاكــات ،وبالطبــع الجرائــم اإلرهابيــة هــي
التهــم التــي تنتظــر املعتقلــن.
يف  10يوليو/متــوز  2013بــدأت أوىل جلســات «املحكمــة الجنائيــة الرابعــة»،
وهــي املحكمــة التــي ســتكون موضــوع حلقاتنــا القادمــة بالتفصيــل،
وســتتوىل إصــدار األحــكام يف جميــع القضايــا السياســية التــي ســتح ّول إليهــا
فيــا بعــد تحــت مســميات اإلرهــاب.
ويف  13يوليو/متــوز ،أصــدرت وزارة الداخليــة بيانــاً تهديديــاً ،حــذرت فيــه
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مــن االســتجابة ملــا أســمته «الدعــوات التحريضيــة التــي يتــم تداولهــا عــر
بعــض الفعاليــات السياســية ووســائل التواصــل االجتامعــي تحــت مســمى
«متــرد  14أغســطس» ،وحـذّرت مــا دعــت لــه ب«القيام مبسـرات وأنشــطة
غــر قانونيــة تهــدد األمــن والنظــام العــام وتــر بالســلم األهــي وحريــات
ومصالــح املواطنــن» وفــق زعمهــا.
مل يكــف وزارة الداخليــة أن يقــف تهديدهــا عنــد هــذا الحــد ،بــل راحــت
تهـ ّدد مبــا هــو أبعــد مــا مل تتطــرق لــه دعــوات حركــة متــرد باألصــل ،وذلــك
مــن أجــل إســباغ (غــرض) اإلرهــاب عــى الحركــة ،أضافــت« :كــا يجــب
اإلشــارة إىل أن التحريــض عــى العنــف وارتــكاب أعــال مخالفــة ،جرميــة
قامئــة بذاتهــا ( )...كــا قــرر املــرع يف قانــون اإلرهــاب عقوبــة الحبــس مدة
ال تزيــد عــن خمــس ســنوات للمحــرض حتــى ولــو مل يرتتــب عــى فعلــه أثر».
يوضّ ــح هــذا التهديــد ،الخطــة التــي انتهجتهــا أجهــزة الســلطة يف (ترهيــب)
كل أشــكال التحــرك االحتجاجــي يف البحريــن(((.
وفيــا كان واضحــاً أنــه تصعيــد مخطــط لــه يســتهدف القضــاء عــى كل
أشــكال االحتجاجــات يف البحريــن ،عــن طريــق إطــاق القبضــة األمنيــة
وتغليــظ العقوبــات ،شــهد شــهرا يوليو/متــوز وأغســطس/آب حملــة مكوكيــة
مــن الترصيحــات والزيــارات واللقــاءات واالجتامعــات قادهــا ونفذهــا
بشــكل علنــي رئيــس الــوزراء وأتباعــه بدعــم مــن امللــك.
ففــي  20يوليو/متــوز ،اجتمــع وزيــر الخارجيــة برئيــس مجلــس النــواب بشــأن
إعــادة نظــر الســلطة الترشيعيــة يف القوانــن املوجــودة لدعــم األجهــزة
األمنيــة ىف عملهــا ملواجهــة مــا أســاه الطرفــان بـــ «تصاعــد األعــال اإلرهابيــة
مؤخـرا ً» ،اتفــق الطرفــان خاللهــا أن «هنــاك بعــض القوانــن التــي قــد تحتــاج
((( انظــر صحيفــة الوســط :الداخليــة تحــذر مــن االســتجابة للدعــوات التحريضيــة التــي يتــم تداولهــا تحــت
مســمى «متــرد  14أغســطس».
http://urlmin.com/4qm2m
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إىل إعــادة نظــر وهنــاك بعــض املــواد
واملشــاريع املوجــودة تحتــاج فقــط اىل
التفعيــل»(((.
ويف  22يوليــو أصــدرت وزارة
الداخليــة مــا أســمته بيان ـاً توضيح ـاً
قانونيــاً بشــأن القانــون رقــم ()58
لســنة  2006بشــأن «حاميــة املجتمــع
مــن األعــال اإلرهابيــة» .ومــن
الواضــح أن اســتحضار هــذا القانــون
يف ذلــك الوقــت تحديــدا ً ،يكشــف أن
خطــة الســلطة قــد حســمت بإحالــة
كل قضايــا االحتجاجــات إىل إرهــاب.
قالــت وزارة الداخليــة يف توضيحهــا:
«تأسيســاً عــى أن رجــال األمــن
يواصلــون أداء مهامهــم يف إطــار مــن
القانــون ،يلــزم اإلشــارة إىل أنــه وفــق
القانــون رقــم ( )58لســنة 2006
بشــأن حاميــة املجتمــع مــن األعــال
اإلرهابيــة؛ فــإن الجرميــة اإلرهابيــة
هــي مــن الجنايــات املنصــوص عليهــا
يف قانــون العقوبــات أو أي قانــون
آخــر ،إذا كان (الغــرض) مــن ارتكابهــا
((( انظــر صحيفــة الوســط :بنــا :الظه ـراين يؤكــد أن
الواجــب الوطنــي ُيــي عــى الســلطة الترشيعيــة دعــم
األجهــزة األمنيــة ملواجهــة تصاعــد االرهــاب.
http://urlmin.com/4qm2n

(البحريــن) تــم توثيــق العديــد مــن
املالحقــات القضائيــة بتهمــة «إهانــة
امللــك» .يف  12مــارس/آذار 2013
أوقفــت الرشطــة عــي الشــوفة (17
عامـاً) ،والحكــم عليــه بالســجن عامـاً
بزعــم إهانتــه امللــك حمــد عــى
تويــر .يف مايو/أيــار  2013حكــم
عــى ســت نشــطاء بالســجن عامــاً،
بزعــم إهانــة امللــك حمــد عــى
تويــر .ويف فرباير/شــباط  2014صــدق
امللــك حمــد عــى تعديــل لقانــون
العقوبــات مــن شــأنه تغليــظ عقوبــة
مثــل هــذه االتهامــات إىل الســجن
مــن عــام إىل ســبعة أعــوام ،وغرامــة
تــراوح بــن  1000و 10آالف دينــار
بحرينــي .متكنــت هيومــن رايتــس
ووتــش مــن الوصــول إىل الترصيحــات
واألقــوال املزعــوم أنهــا مســيئة،
فوجدتهــا سياســية متامــاً ،دون أيــة
إشــارة إىل «الحيــاة الخاصــة» للملــك
بــأي شــكل مــن األشــكال.
هيومــن رايتــس ووتــش /تجريــم
املعارضــة وترســيخ االفــات مــن
العقــاب ،مايو/أيــار .2014
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إرهابيــاً».
يتضــح هنــا ،أن (الغــرض) الــذي تحدثنــا عنــه بالتفصيــل يف الحلقــة الســابقة،
هــو املنهــج الــذي ستســتخدمه الســلطة لتكييــف القانــون .تكمــل الداخليــة
يف بيانهــا أن هــذا التعريــف مبنــي عــى تعريــف محــدد لإلرهــاب ،وهــو
«اســتخدام للقــوة أو التهديــد باســتخدامها أو أي وســيلة أخــرى غــر
مرشوعــة تشــكل جرميــة يعاقــب عليهــا قانون ـاً ،يلجــأ إليهــا الجــاين تنفيــذا ً
ملــروع إجرامــي فــردي أو جامعــي ،بغــرض اإلخــال بالنظــام العــام أو
تعريــض ســامة البــاد وأمنهــا للخطــر أو اإلرضار بالوحــدة الوطنيــة أو أمــن
املجتمــع الــدويل ،إذا كان مــن شــأن ذلــك إيــذاء األشــخاص وبــث الرعــب
بينهــم وترويعهــم وتعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو أمنهــم للخطــر أو
إلحــاق الــرر بالبيئــة أو الصحــة العامــة أو االقتصــاد الوطنــي أو املرافــق أو
املنشــآت أو املمتلــكات العامــة أو االســتيالء عليهــا وعرقلــة أدائهــا ألعاملهــا،
أو منــع أو عرقلــة الســلطات العامــة أو دور العبــادة أو معاهــد العلــم عــن
مامرســة أعاملهــا» .املــادة (.)1
ســتكون العقوبــات تحــت هــذا القانــون مختلفــة متام ـاً عــن تلــك األحــكام
الــواردة تحــت قانــون التجمهــر والشــغب .ســتصل ش ـ ّدة األحــكام هنــا إىل
اإلعــدام والســجن املؤبــد(((.
بعــد تهديــد وزارة الداخليــة ،وبيانهــا املتوعــد باســتخدام قانــون اإلرهــاب،
وإنشــاء املحكمــة الجنائيــة الرابعــة ،والتقــاء وزيــر الخارجيــة برئيــس مجلــس
النــواب بشــأن تغيــر مــا أســموه بـ(القوانــن التــى قــد تحتــاج اىل إعــادة
نظــر) ،كان ال بــد مــن جعــل كل ذلــك يبــدو وكأنــه قــد انطلــق مــن (إرادة
الشــعب) ،متمثلــة يف إرادة املؤسســة الترشيعيــة املتمثلــة يف املجلــس
الوطنــي .وهــو الــدور الــذي أنيــط مبــا ُســمي بـ(الجلســة الطارئــة للمجلــس
(((

34

انظر صحيفة الوسط« :الداخلية» تصدر توضيحاً بشأن قانون «اإلرهاب».

http://urlmin.com/4qm2o

الوطنــي) يف  28يوليو/متــوز.
أصــدرت الجلســة الطارئــة  22توصيــة عنوانهــا األبــرز «مراســيم بقوانــن
ملواجهــة اإلرهــاب واتخــاذ إجـراءات مســتعجلة للحفــاظ عــى أمــن الوطــن
واســتقراره» ،داعيــة إىل إســقاط الجنســية عــن املتورطــن يف اإلرهــاب
واملحرضــن عليــه ،كــا دعــت إىل فــرض عقوبــات مشــددة عــى كافــة
جرائــم العنــف واإلرهــاب ،وتجفيــف مــا أســمته «كافــة منابــع اإلرهــاب»
ومنــع االعتصامــات والتظاه ـرات يف العاصمــة املنامــة ،واتخــاذ اإلج ـراءات
الالزمــة لحفــظ األمــن والســلم األهــي .كــا دعــت الجلســة إىل اتخــاذ
اإلجـراءات القانونيــة ضــد بعــض الجمعيــات السياســية التــي تشــجع العنــف
واإلرهــاب» وفــق قولهــا(((.
بــدوره ،نفــذ رئيــس الــوزراء خــال شــهر أغســطس/آب  2013حــراكاً
مكوكي ـاً عــر سلســلة مكثفــة مــن الزيــارات واللقــاءات واالجتامعــات مــع
الجهــات الرســمية واألهليــة .وذلــك مــن أجــل تثبيــت مسـ ّمى «اإلرهابيــن»
عــى جميــع املعارضــن دون اســتثناء وإف ـزاع الــرأي العــام ض ّدهــم ،وتربيــر
العقويــات املش ـ ّددة التــي ســتصدر (اســتجابة لتوصيــات املجلــس الوطنــي
الــذي ميثــل شــعب البحريــن)!
ففــي  2أغســطس/آب ،زار رئيــس الــوزراء بيــت التجــار ،مخاطب ـاً إياهــم:
«افزعــوا لتجارتكــم واحموهــا بالوقــوف جنب ـاً إىل جنــب مــع الحكومــة يف
تنفيذهــا لتوصيــات «املجلــس الوطنــي»« ،هنــاك مــن يســعى مــن خــال
أعــال العنــف واإلرهــاب إىل زعزعــة االســتقرار ،واإلرضار باالقتصــاد الــذي
لــن تتأثــر بــه الحكومــة فحســب» .وأضــاف «مــا يحــدث يف البحريــن ليــس
مبطالــب إصالحيــة وحياتيــة ،بــل اســتهداف خارجــي يُنفــذ لألســف بأيــا ٍد
((( التوصيــات الكاملــة لـــ «املجلــس الوطنــي» :ســحب جنســية «املحرضــن» ...وإجــراءات ضــد «بعــض
الجمعيــات».
http://urlmin.com/4qsqi
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محليــة لزعزعــة اســتقرارنا عــر العنــف واإلرهــاب ،لكننــا مــع ذلــك لــن
ننجـ َّر للمجابهــات واملواجهــات ،بــل (سنشــدد العقوبــات) ،ونطبــق القانــون
كــا أراده شــعب البحريــن»(((.
ويف  6أغســطس/آب ،زار مقــر تجمــع الوحــدة الوطنيــة ،وبالفزاعــة نفســها
قــال« :مثلــا فزعتــم لوطنكــم ملنــع اختطافــه ،افزعــوا اليــوم لوقــف
اإلرهــاب بالتضامــن مــع الحكومــة يف خطواتهــا ملكافحــة اإلرهــاب و(تشــديد
العقوبــات) لحاميــة املجتمــع مــن بــؤر اإلرهــاب واملحرضــن عليــه»(((.
نالحــظ هنــا أن الفزعــة التــي يدعــو إليهــا رئيــس الــوزراء تتمثــل باختصــار يف
تأييــد «تشــديد العقوبــات» املقبلــة ،وهــي محــور كل زياراتــه ولقاءاتــه التي
توالــت بشــكل مكثــف خــال تلــك الفــرة .بــل إنــه سيســتخدم عبــارات
تتضمــن مــا هــو أبعــد مــن تشــديد العقوبــات ،ســيتحدث عــن (اجتثــاث)،
وهــو األمــر الــذي بــدا واضحـاً يف توجــه الســلطة.
ففــي  16أغســطس/آب ،زار رئيــس الــوزراء معســكر الوحــدة الخاصــة
يف (ســافرة) ،وأكّــد أن «الحكومــة لــن تنتظــر جامعــة تفتقــر لإلحســاس
باملســؤولية والخــرة السياســية وذلــك عــى حســاب األمــن والســيادة
الوطنيــة ،فقــد تعلمنــا مــن دروس املــايض مــا يكفــي وأول الــدروس الواجــب
تطبيقهــا اآلن هــو (اجتثــاث) كل مــا يعــوق االســتقرار»(((.
ويف  17أغســطس/آب ،زار ممثــي املجالــس األهليــة مبدينــة حمــد وعــدد
مــن النــواب الحاليــن والســابقني ورجــاالت املنطقــة ،وقــال« :إن أقــى مــا
((( رئيــس الــوزراء للتجــار :افزعــوا لتجارتكــم ..وادعمــوا توصيــات «املجلــس الوطنــي» ..و«مدهــوس الســهلة»
ال زال يف العنايــة.
http://urlmin.com/4qsqj
((( صاحب السمو املليك رئيس الوزراء يزور مقر تجمع الوحدة الوطنية .http://urlmin.com/4qm2q
((( انظر صحيفة الوسط :رئيس الوزراء :البحرين ال تعيش أزمة ...وال تهاون مع العابثني.
http://urlmin.com/4qm2p
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نعانيــه يف مملكــة البحريــن هــو فكــر مريــض يســترت خلــف اإلصــاح لتمريــر
أجنــدات خارجيــة ،وحينــا تقفلــت األبــواب أمامــه ،اتخــذ مــن اإلرهــاب
وســيلة لتحقيــق أهدافــه الســقيمة لتفتيــت املجتمــع ،غــر ُمــدرك لتاريــخ
وطنــه وطبيعــة شــعبه الــذي يشــهد تاريخــه املــرف مبواقفــه البطوليــة يف
دحــض املؤام ـرات»(((.
امللــك األبعــد عــن مطالــب شــعبه وحاجتهــم ،مل يكن يومـاً بعيدا ً عن تســمية
املعارضــن باإلرهابيــن ودعوتــه لتشــديد العقوبــات عليهــم واجتثاثهــم.
ففــي  19أغســطس/آب ،اســتقبل بقــره كل مــن رئيــس الــوزراء وويل العهــد
ووزيــر الداخليــة ،وأكــد دعمــه املطلــق« :ال تهــاون مــع مــن يحــرض عــى
اإلرهــاب ويســعى لشــق الصــف الواحــد والعمــل عــى ترويــع املواطنــن،
وذلــك وفــق القانــون وانطالقـاً مــن اإلرادة الوطنيــة لشــعب البحريــن لنبــذ
اإلرهــاب ومــن خــال التوصيــات التــي أقرهــا املجلــس الوطنــي»(((.
كان ذلــك مبثابــة اعتــاد مطلــق لنهــج الســلطة يف ترهيــب املعارضــن (أي
اتهامهــم باإلرهــاب) ،وإطــاق يــد وزارة الداخليــة يف اجتثــاث املعارضــن
واملحتجــن ،وهــو مــا عـ ّـر عنــه رئيــس الــوزراء بثقــة يف اليــوم نفســه عندمــا
اســتقبل مســؤولني وبرملانيــن ومواطنــن يف مجلــس القضيبيــة ،وأكّــد لهــم:
«البحريــن ســتطوي قريب ـاً صفحــة مــن تاريخهــا وتبــدأ أخــرى»(.((1
ويف  21أغســطس/آب ،أكــد خــال اجتــاع أمنــي ومــدين رفيــع املســتوى:
«أهميــة تشــديد العقوبــات عــى املحرضــن عــى ارتــكاب الجرائــم اإلرهابيــة
((( انظــر صحيفــة الوســط :رئيــس الــوزراء :لــن نقبــل بزعزعــة األمــن ...ومــن يسـخِّر نفســه لتخريــب وطنــه
ال يســتحق أن ينتمــي لــه.
http://urlmin.com/4qm2r
((( انظر صحيفة الوسط :العاهل :ال تهاون مع من يحرض عىل اإلرهاب ويسعى لشق الصف.
http://urlmin.com/4qm2s
( ((1انظــر صحيفــة الوســط :رئيــس الــوزراء :البحريــن ســتطوي قريب ـاً صفحــة مــن تاريخهــا وتبــدأ أخــرى.
http://urlmin.com/4qm2t
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وإعــادة النظــر يف متتعهــم باألهليــة الوطنيــة» ،وفيــا يفهــم منــه وجــود
نيــة بســحب جنســيات عــدد آخــر مــن املعارضــن أضــاف «ال يســتحق رشف
االنتــاء لهــذا الوطــن مــن يحرقــه ويدمــره بأعــال العنــف واإلرهــاب»(.((1
ويف  22أغســطس/آب ،التقــى الســفري الربيطــاين ،وأكــد لــه أن « الحكومــة
ماضيــة دون تــردد يف تشــديد الخنــاق عــى اإلرهــاب ومرتكبيــه واملحرضــن
عليــه» وفــق قولــه(.((1

(((1
(((1
عليه .
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انظر صحيفة الوسط :رئيس الوزراء يؤكد أهمية إعادة النظر بتمتع «املحرضني» باألهلية الوطنية.
http://urlmin.com/4qsqk
انظــر صحيفــة الوســط :رئيــس الــوزراء :ماضــون يف تشــديد الخنــاق عــى اإلرهــاب ومرتكبيــه واملحرضــن
http://urlmin.com/4qsqm
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4

قانون اإلرهاب البحريني وشبكة صيد السمك الفضفاضة

«تعريــف اإلرهــاب جــاء فضفاضـاً كشــباك جــر الســمك ،يصطــاد أميــا يشــاء
مــن ســمك كبــر أم صغــر»
العبــارة الســابقة ليــس ملعــارض ســيايس يف البحريــن ،بــل وردت يف تقريــر
اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن (األمــم املتحــدة) ،حــول قانــون اإلرهــاب يف
مملكــة البحريــن وتحديــدا ً املــادة رقــم ( )1مــن قانــون رقــم  58لســنة 2006
بشــأن حاميــة املجتمــع مــن األعــال اإلرهابيــة.
الشــيخ (عــي املسرتشــد) هــو املتهــم رقــم  3يف القضيــة املعروفــة «بخليــة
قطــر» .بــدأت بوقــوع خــاف بــن مواطنــن بحرينيــن مــع رجــال الجــارك
يف الدوحــة يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين  ،2012لتقــوم األخــرة بتســليمهم لألمــن
البحرينــي ،وليفاجــأ الجميــع بإعــان الداخليــة عــن خليــة تابعــة للحــرس
الثــوري اإليــراين خططــت للقيــام بأعــال تفجــر واســتهداف شــخصيات
سياســية!!
كان ذلــك عقــب صــدور تقريــر لجنــة تقــي الحقائــق التــي وث ّقــت« :ال
دليــل عــى تــورط إيــران يف البحريــن» .وبعــد اســتنفار الســلطة وعــى
رأســها امللــك ،وتأكيــد األخــر أنــه ميلــك الكثــر مــن الدالئــل إلثبــات التدخــل
االي ـراين املبــارش يف أحــداث البحريــن.
التهم التي وجهت ملتهمي خلية قطر هي التايل:
 .1التخابــر مــع دولــة أجنبيــة (مســؤويل الحــرس الثــوري يف إي ـران) للقيــام
بأعــال عدائيــة ضــد مملكــة البحريــن كاســتهداف املنشــآت الحيويــة
والحساســة ورضب مقــر وزارة الداخليــة ،وجــر امللــك فهــد ،ومبنــى ســفارة
اململكــة العربيــة الســعودية باململكــة.
41

 .2تشــكيل تنظيــم رسي الغــرض منــه الدعــوة إىل تغيــر النظــام الســيايس
يف الدولــة بالقــوة وتعطيــل أحــكام الدســتور والقوانــن ومنــع الســلطات
العامــة مــن مامرســة أعاملهــا واالعتــداء عــى الحريــات الشــخصية والحقــوق
العامــة والخاصــة.
مــا هــي األدلــة التــي توصلــت إليهــا تحريــات النيابــة العامــة لتثبيــت قامئــة
التهــم الســابقة عــى الشــيخ املسرتشــد؟
هــل ضبــط متلبس ـاً بعمــل إجرامــي إرهــايب وفــق النحــو املذكــور يف قامئــة
االتهــام؟ ال
هل تم ضبط سالح أو متفجرات معه؟ ال
هل وجدت بحوزته مراسالت استخباراتية؟ ال
هــل ضبطــت مكاملــات هاتفيــة أو رســائل نصيــة أو رســائل الكرتونيــة أو أي
نــوع مــن وســائل التواصــل االجتامعــي تتض ّمــن إثبــات اإلعــداد أو التخطيــط
ألي مــن األغـراض املشــارة يف الئحــة االتهــام؟ ال..
عجــزت التحريــات عــن إثبــات الركــن املــادي لالتهــام بــأي طريقــة ،بــل عــى
العكــس أثبتــت التقاريــر الفنيــة عــدم صلــة املسرتشــد مبوضــوع االتهــام
جملــة وتفصيــاً ،فتقريــر أجهــزة املسرتشــد مل يقــدم دليــاً عــى حــدوث
اتصــال بــأي جهــات خارجيــة وال وجــود ألي اتصــاالت مــن خاللهــا .إذن مــا
دليــل اإلثبــات التــي اســتندت إليــه النيابــة واطــأن لهــا القضــاء فيــا بعــد؟
كل مــا وجــده التقريــر الفنــي وجهــود التحريــات هــي عمــات إيرانيــة لــدى
املتهــم الثالــث وهــي عبــارة عــن مبلــغ « 50ألــف تومــان» أي مــا ال يتجــاوز
« 10دنانــر بحرينيــة»!!!
ورغــم تأكيــد املسرتشــد نفيــه لالتهامــات املســندة إليــه وعــدم صلتــه
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مبوضــوع االتهــام ،متــت محاكمتــه
تحــت قانــون اإلرهــاب ،وأصــدرت
املحكمــة يف  27مايو/أيــار 2012
الحكــم بالســجن  15عامــاً دون أن
تطلــع عــى دفــاع املتهمــن أو تقــرأ
مذكــرة الدفــاع.
قبــل إصــدار الحكــم ،وتحديــدا ً يف 15
ابريل/نيســان  ،2011تقــدم الدفــاع
إىل املحكمــة الكــرى الجنائيــة األوىل
عــن موكلــه املسرتشــد ،مبذكــرة
شــارحة تدفــع بعــدم دســتورية
قانــون اإلرهــاب البحرينــي ،اســتند
فيهــا إىل تقريــر لجنــة الحقوقيــن يف
األمــم املتحــدة الــذي أرشنــا إليــه يف
بدايــة حلقتنــا ،وإىل تفاســر آخريــن
مــن خــراء القانــون ،وكان يهــدف
بهــذه املذكــرة الدفــع ببطــان قانــون
اإلرهــاب البحرينــي بصورتــه الحاليــة،
وبطــان املحاكــات الــواردة تحتــه.
لكــن الحكــم القضــايئ كان يعــرف أي
جهــة يريــد الذهــاب إليهــا.
مــا هــو تعريــف اإلرهــاب يف املــادة

(البحريــن) املالحقــات القضائيــة
القليلــة ألفــراد األمــن الضالعــن يف
انتهــاكات جســيمة وواســعة النطــاق
وثقتهــا لجنة تقــي الحقائــق ،تركزت
بشــكل شــبه تــام عــى رجــال األمــن
مــن رتــب صغــرة ،وحتــى تلــك
أســفرت عــن أحــكام ب ـراءة وأحــكام
مخففــة عــى نحــو غــر مالئــم .عــى
ســبيل املثــال توصلــت اللجنــة أن
الرشطــة أطلقــت النــار مــن مســافة
قريبــة عــى هــاين عبــد العزيــز يف
مــارس/آذار  2011مــا أدى إىل مقتلــه.
نســبت النيابــة اتهامــات إىل رجــل
رشطــة ،ثــم خلصــت املحكمــة إىل
أن رجــل الرشطــة أطلــق دون مــرر
طلقتــن مــن مســافة مــر واحــد ،مــا
أدى إىل إصابــة قاتلــة .وبرغــم مــا
بــن،
ذُكــر ومــا يضــم مــن تجــاوز ّ
فقــد رأت املحكمــة أن رجــل الرشطــة
مذنــب باالعتــداء فقــط ،وذكــرت
أنــه مل يكــن يقصــد القتــل .حكــم
بالســجن ســبع ســنوات ،خففتهــا
محكمــة االســتئناف إىل ســتة أشــهر.

رقــم ( )1مــن قانــون رقــم  58هيومــان رايتــس ووتــش /تجريــم
لســنة  2006بشــأن حاميــة املجتمــع املعارضــة وترســيخ اإلفــات مــن
مــن األعــال اإلرهابيــة؟ ومــا مــدى العقــاب ،مايو/أيــار .2014
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نصــه بحيــث يكــون مثــل شــبكة جــر
دســتوريته؟ وكيــف جــرت صياغــة ّ
الســمك التــي تصطــاد أميــا شــاءت مــن ســمك كبــر أو صغــر؟
رع يف القانــون البحرينــي اإلرهــاب بأنــه« :اســتخدام للقــوة أو
يع ـ ّرف امل ـ ّ
التهديــد باســتخدامها أو أي وســيلة أخــرى غــر مرشوعــة تشــكل جرميــة
معاقــب عليهــا قانونـاً ،يلجــأ إليهــا الجــاين تنفيــذا ً ملــروع إجرامــي فــردي أو
جامعــي ،بغــرض اإلخــال بالنظــام العــام ،أو تعريــض ســامة اململكــة وأمنهــا
للخطــر أو اإلرضار بالوحــدة الوطنيــة أو أمــن املجتمــع الــدويل ،إذا كان مــن
شــأن ذلــك إيــذاء األشــخاص وبــث الرعــب بينهــم وترويعهــم وتعريــض
حياتهــم أو حرياتهــم أو أمنهــم للخطــر أو إلحــاق الــرر بالبيئــة أو الصحــة
العامــة أو االقتصــاد الوطنــي أو املرافــق أو املنشــآت أو املمتلــكات العامــة
أو االســتيالء عليهــا وعرقلــة أدائهــا ألعاملهــا ،أو منــع أو عرقلــة الســلطات
العامــة أو دور العبــادة أو معاهــد العلــم عــن مامرســة أعاملهــا».
لــن يكــون صعبـاً أن يجــد القــارئ العــادي كــم أن هــذا التعريــف الغامــض
والفضفــاض ال يعــدو أن يكــون مجـ ّرد شــبكة صيــد كبــرة ،وأن ضحايــا هــذه
الشــبكة هــي األســاك بــكل األنــواع واألحجــام التــي يريدهــا (الص ّيــاد).
اللعبــة يف نصــب هــذه الشــبكة لغويــة بحتــة ،لكنهــا ليســت ذكيــة مبــا
يكفــي لتخفــي هشاشــة خيوطهــا .تنــاول كل مــن تقريــر لجنــة حقوقــي
األمــم املتحــدة ،واملذكــرة التــي تقــدم بهــا املحامــي الجــي عــن موكلــه
هــذه التعابــر بالدحــض الدســتوري ،ســنل ّخص أهمهــا ثــم ســنحللها عــر
خيــوط شــبكة صيــد الســمك.
لماذا هذا التعريف غير دستوري؟

تنــص (املــادة /20أ مــن الدســتور) عــى أنــه ال جرميــة وال عقوبــة إال بقانــون.
يرتتــب عــى ذلــك أن تكــون النصــوص العقابيــة واضحــة البيــان محــددة
األركان « .فالهــدف مــن مبــدأ الرشعيــة هــو ضــان إخطــار الجمهــور مبــا
يعــد جرميــة وبالعقــاب املرتتــب عليهــا وبالقيــود الــواردة عــى الحريــة،
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وهــو مــا يســتلزم وضــوح قصــد الشــارع .وكل غمــوض يف النــص مــن شــأنه
أن يــؤدي اىل التحكــم القضــايئ الخطــر» (الدكتــور فتحــي رسور -القانــون
الجنــايئ الدســتوري ،ص)91
األصــل يف النصــوص العقابيــة أن تصاغ ىف حــدود ضيقــة narrowly tailored
تعريف ـاً باألفعــال التــي جرمهــا املــرع ،وتحديــدا ً ملاهيتهــا ،لضــان أن ال
يكــون التجهيــل بهــا ،مكان ـاً لإلخــال بحقــوق كفلهــا الدســتور للمواطنــن.
فيــا غمــوض النــص العقــايب يــؤدي إىل جهــل الجمهــور باألفعــال موضــع
التجريــم ،فــا يكــون بيانهــا جليـاً ،وال تحديدهــا قاطعـاً أو فهمهــا مســتقيامً،
بــل مبهـاً خافيـاً ،ومــن ثــم يلتبــس معناهــا عــى النــاس.
نص تعريف قانون اإلرهاب:
قامئة صيد السمك باستخدام ّ
ملاذا هو شبكة صيد؟

نــص تعريــف اإلرهــاب يف القانــون
ّ
ا لبحر ينــي

النص كامالً
مل يبــن الخــط الفاصــل بــن جرائــم اإلرهــاب
ّ
وجرائــم املســاس بأمــن الدولــة املنصــوص
عليهــا يف قانــون العقوبــات
تخــص اإلرهــاب فقــط "اســتخدام القــوة أو التهديــد
اســتخدام القــوة ال
ّ
بــل تكــون يف معظــم الجرائــم الواقعــة عــى با ســتخد ا مها "
األشــخاص.
كيــف منيــز بــن الجرميــة لغــرض إرهــايب أو "أو أي وســيلة أخــرى غــر مرشوعــة
تشــكل جرميــة معاقــب عليهــا قانونــاً"
غــر إرهــايب؟
التعبــر ينــرف إىل كافــة صــور النشــاط التــي «يلجــأ إليهــا الجــاين تنفيــذا ً ملــروع
تحتــاج إىل جهــود منظمــة لتحقيــق غــرض إجرامــي فــردي أو جامعــي»
معــن.
تعبــر «املــروع» أقــرب لتعبــرات القانــون
التجــاري ،وغــر واضــح يف قانــون العقوبــات.
كيــف منيــز تعلــق الجرميــة بهــذا املــروع
الفردي أو الجامعي؟
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ملاذا هو شبكة صيد؟

نــص تعريــف اإلرهــاب يف القانــون
ّ
ا لبحر ينــي

الغــرض هــو أن ينــرف الجــاين إىل تحقيــق «بغــرض اإلخــال بالنظــام العــام أو
تعريــض ســامة اململكــة وأمنهــا للخطــر
واقعــة معينــة ،ال بــد مــن تحديدهــا.
األغــراض املشــار إليهــا ال تعــد مــن الوقائــع أو اإلرضار بالوحــدة الوطنيــة أو أمــن
املحــددة التــي تصلــح ألن تشــكل قصــدا ً املجتمــع الــدويل».......
جنائيــاً خاصــاً بجرائــم اإلرهــاب.
تعبـرات تتســم باملرونــة واالتســاع والغمــوض
وتســتعيص عــى التحديــد.
كيــف ميكــن إثبــات أن املتهــم اســتهدف
بفعلــه اإلخــال بأمــن وســامة املجتمــع أو
أنــه أخــل بنظامــه العــام؟
تنــدرج تحتهــا الكثــر مــن الجرائــم العاديــة
مثــل التظاهــرات والســطو املســلح عــى
املحــال والبنــوك.
الرعــب والرتويــع يتــم تحديــده وفــق األثــر «بــث الرعــب بــن األشــخاص وترويعهــم
وتعريــض حياتهــم أو حرياتهــم أو أمنهــم
النفــي الــذي أصــاب املجنــي عليــه.
مدلولهــا يختلــف مــن شــخص آلخــر ومــن للخطــر»
العســر اســتخالصها وبيانهــا.
جميــع هــذه التعبـرات تنطبــق عــى الجرائــم
العاديــة مثــل التظاه ـرات أو الســطو املس ـلّح
عــى املحــال والبنــوك
نصــوص الترشيــع يجــب أن تبتعــد عــن حشــد مرتادفــات مكــررة مثــل «القــوة أو
التعابــر املكــررة واملرتادفــات وتصــاغ يف العنــف» « ،التهديــد أو الرتويــع»
حــدود ضيقــة ومقيــدّة.

بهــذا ميكــن لـــ «قانــون حاميــة املجتمــع مــن األعــال اإلرهابيــة» أن يبســط
ســلطانه عــى كافــة الجرائــم العاديــة التــي يســتخدم فيهــا العنــف أو
التهديــد ،كجرائــم الســطو املســلح أو قطــع الطــرق مــن عصابــات مســلحة
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أو التظاهــر للمطالبــة بحــق مــن الحقــوق أو اإلرضاب احتجاجـاً عــى أوضــاع
ســيئة للعمــل وغريهــا مــن جرائــم عاديــة.
النــص التعريفــي
وباختصــار ،فــإن العموميــة التــي اتســمت بهــا كتابــة ّ
رع) عــى تقييــم الحــد
لإلرهــاب ،إمــا تكشــف عــن عــدم قــدرة (املــ ّ
الفاصــل بــن فعــل اإلرهــاب وغــره مــن أعــال ،أو أنــه أراد بهــذا التمويــه
أن يكــون شــبكة صيــد واســعة وفضفاضــة عمــدا ً.
بالعــودة إىل قضيــة «خليــة املسرتشــد» ،كان الـ(قصــد) اإلرهــايب الذي ألبســته
النيابــة للمتهمــن ،هــو مــا حوكمــوا عليــه .يف حــن مل يكــن هنــاك فعــل
(جرميــة) ،ومل يتــم ضبــط أيــة أســلحة أو أدلــة ماديــة تشــر إىل هــذا القصــد،
مل يكــن لــدى املحكومــن غــر تذاكــر ســفر إليــران وحواســيب وبضعــة
تومانــات .النيابــة العامــة وضعــت القصــد اإلرهــايب باملقيــاس الــذي ي ّوفــر
لهــا عقوبــة مغلّظــة وفــق قانــون اإلرهــاب .أعلنــت :عــن تشــكيل خليــة
«بقصــد إنشــاء تنظيــم للقيــام بعمليــات إرهابيــة مســلحة بالبحريــن ضــد
بعــض املنشــآت الحيويــة واألشــخاص».
لكــن الغريــب أن النيابــة أخفــت ملــف القضيــة الــذي زودتهــا بــه دولــة
قطــر ،والــذي تض ّمــن التحقيــق مــع املتهمــن .والســؤال ملــاذا؟ يقــول
املحامــي محمــد الجــي :إنــه ووفــق ترصيــح الداخليــة عــر التعــاون األمنــي
قامــت قطــر بتزويــد البحريــن بــكل املعلومــات ،يف حــن أن النيابــة مل تقــدم
يف ملــف القضيــة أي ورقــة بشــأن اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا تجــاه
املتهمــن وبالتــايل جــزء كبــر مــن القضيــة مفقــود يتمثــل يف أهــم اإلجـراءات
بخصــوص القبــض والتفتيــش معهــم يف دولــة قطــر».
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5

الم ّ
المحكمة الجنائية الرابعة :مشنقة ُ
شرع

«العدالة تخضع للموضة مثلها مثل الفتنة»..
يف روايــة «الشــيطان واآلنســة بريــم» ،تتفاجــأ القريــة الصغــرة مبرشِّعهــا
الجديــد (أهــاب) ،وهــو يســتقدم نجاريــن مــن قريــة مجــاورة ،ويعطيهــم
رسيـاً يعملــون عليــه .بعــد أيــام متواصلــة مــن العمــل ،كان نصــب
تصميــا ِّ
ضخــم قــد تشــكل وســط الســاحة ،وقــد ُحجــب عــن األنظــار بغطــاء كبــر..
رع ســكان القريــة لالحتفــاء بنصــب القريــة
يف اليــوم األخــر ،دعــى امل ُــ ِّ
الجديــد .وقــف الجميــع مرتقبــن ومتحفزيــن ملعرفــة وجــه قريتهــم الــذي
ســتعرف بــه منــذ اآلن فصاعــدا ً ،فالنصــب الــذي يتصـ ّدر املــكان هــو عالمــة
ذلــك املــكان .كان أهــل القريــة متحمســن لرؤيــة عالمــة قريتهــم الجديــدة.
رع (أهــاب) قبالــة أهــل القريــة الذيــن خرجــوا عــن بكــرة أبيهم،
وقــف املُـ ِّ
وبحركــة احتفاليــة ،ودون أيــة خطبــة متهيديــة ،جــذب الغطــاء عــن النصــب
التــذكاري .تسـ َّمر أهــل القريــة واجمــن يف أماكنهــم .مل يكــن النصــب ســوى
منصــة مشــنقة كاملــة التجهيــز ،مــع حبــل وفتحــة أرضيــة ،وقــد طُليــت
ّ
بشــمع النحــل لــي تقــاوم الزمــن.
ووســط حالــة الذهــول التــي ج ّمــدت أهــايل القريــة يف أماكنهــم ،وقــف
رع يقــرأ قوانينــه الجديــدة ،وبعــد أن أنهــى قوانينــه ،حـذّر أهــايل القريــة
املـ ّ
إمــا االلتـزام بهــا أو املغــادرة إىل قريــة أخــرى .يكتفــي بهــذا اإلعــان .ال يضيــف
كلمــة واحــدة .ثــم يغــادر الجميــع تــاركاً إياهــم وســط وجــوم ورعــب كثيفــن.
صــار أهــايل القريــة مكرهــن جميعــاً عــى النظــر إىل املشــنقة الواقفــة
وســط الســاحة وهــي تحملــق يف أعناقهــم طــوال الوقــت ،وصــارت موضــوع
حديثهــم وعينهــم املرتبكــة وموضــع تل ّمــس رقابهــم .يف كل يشء يــرى األهايل
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مشــنقة تحملــق .مــع الوقــت اســتحالت شــجاعة املتمرديــن إىل خــوف.
بقيــت املشــنقة يف مكانهــا عــر ســنوات .بقــي الخشــب صامــدا ً ،لكــن
الحبــل اس ـتُ ِبدل م ـرارا ً.
مل ت ُســتع َمل املشــنقة طــوال تلــك املــدة ،كان وقوفهــا املنتصــب يف وســط
القريــة ،كافيـاً للتهديــد حــد الــرب بيــد مــن حديــد ،عــى كل مــن تسـ ّول
رع (أهــاب) .صــارت يف داخــل كل واحــد
لــه نفســه مخالفــة قوانــن امل ـ ّ
رع
مــن أهــل القريــة مشــنقته الخاصــة ،التــي تجعلــه مطيعـاً وتجعــل املـ ِّ
أهــاب مهابــاً .غــادر البلــدة مــن غــادر ،والتــزم باقــي األهــايل بقوانــن
(أهــاب) الجديــدة.
رع
ميكننــا أن نقــول ،إن «املحكمــة الجنائيــة الرابعــة» التــي نصبهــا املــ ّ
رع (أهــاب) .وإن كان
(امللــك) يف يوليو/متــوز  ،2013هــي ذاتهــا مشــنقة املـ ّ
كل (القضــاء البحرينــي يف شـقّه الســيايس ال يعــدو أن يكون مشــنقة الســلطة
املنصوبــة ،فإننــا نخــص هــذه املحكمــة ،ألنهــا اســتحدثت خصيصـاً ،وحديثـاً،
رع أهــاب.
مــن أجــل دور محــدد موكــول إليهــا ،هــو عينــه دور مشــنقة املـ ّ
مثــة فرقــان اثنــان بــن املشــنقتني ،األول أن املشــنقة (ال ُّنصــب) مل ت ُف ّعــل،
بينــا تــم تفعيــل مشــنقة (املحكمــة الجنائيــة الرابعــة) بحدهــا األقــى كــا
ســرى .والفــرق الثــاين أن املشــنقة ال ُّنصــب متكنــت مــن الســيطرة عــى أهايل
القريــة وأحالــت شــجاعة املتمرديــن منهــم إىل خــوف ،بينــا الثانيــة ،ورغــم
كل أحكامهــا التــي صــدرت يف حــق املعارضــن السياســيني واملحتجــن والتــي
وصلــت إىل الحكــم باإلعــدام واملؤبــد وأحــكام تجــاوزت عنــد البعــض 100
عــام مــن الســجن ،مل تتمكــن مــن لجــم الحـراك االحتجاجــي يف البحريــن أو
إيقافــه.
قدمنــا فيــا ســبق ســياق التصعيــد األمنــي الــذي أُنشــئت فيــه «املحكمــة
الجنائيــة الرابعــة» ،ففــي  2013صــار توجــه الســلطة محســوماً مبــا أســاه
رئيــس الــوزراء «اجتثــاث» الحــراك االحتجاجــي الشــعبي ،وراح يكــ ّرر يف
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لقاءاتــه« :البحريــن ســتطوي قريب ـاً صفحــة مــن تاريخهــا وتبــدأ أخــرى»،
تعتقــد الســلطة أن الطريــق إىل ذلــك يكمــن يف «تغليــظ األحــكام» الصــادرة
يف حــق املحتجــن و«تشــديد العقوبــات» ،و»املــي دون تــر ّدد يف تضييــق
الخنــاق» عــى الح ـراك االحتجاجــي الشــعبي وصــوالً إىل «االجتثــاث».
كانــت املحاكــم الجنائيــة يف البحريــن قبــل  2010اثنتــن ،األوىل والثانيــة
فقــط .يف  2010تــم تأســيس املحكمــة الجنائيــة الثالثــة لتغطيــة كــم القضايــا
السياســية األمنيــة املتزايــدة بســبب االحتجاجــات يف تلــك الفــرة .عرفــت
الثالثــة بأنهــا مــن املحاكــم الشــديدة .نظــرت يف عــدد مــن القضايــا الكبــرة
حينهــا منهــا مــا عــرف بقضيــة  14أغســطس/آب  2010ومــا عــرف بقضيــة
تفجــر الديــه .مل تســتطع هــذه املحكمــة االنتهــاء مــن جميــع القضايــا التــي
كانــت منعقــدة لديهــا بســبب أحــداث  2011ومــا تبعهــا مــن اإلفـراج عــن
املعتقلــن السياســيني .عــادت بعــد فــرة الســامة الوطنيــة وكانــت معظــم
القضايــا املرفوعــة إليهــا قضايــا جنــح.
بتحويــل قضايــا الجنــح (تجمهــر ،إغالق الشــوارع ،حــرق إطــارات ،مولوتوف)
إىل قضايــا جنائيــة (إرهــاب) ،مل يعــد ممكنـاً للمحاكــم الكــرى الجنائيــة 3-1
اســتيعاب األعــداد الهائلــة مــن القضايــا التــي يتــم تحويلهــا إليهــا .كــا أن
القضايــا الجنائيــة التــي تتوالهــا هــذه املحاكــم كانــت تســتغرق شــهورا ً حتــى
إصــدار األحــكام .صــارت الحاجــة ملحــة إلنشــاء محكمــة جنائيــة جديــدة
تحقــق األغـراض التاليــة:
1.1تقديــم أكــر عــدد مــن النشــطاء واملحتجــن إىل املحاكمــة ،واســتيعاب
الكــم الهائــل مــن القضايــا التــي تتكاثــر بشــكل يومــي.
2.2إصــدار أحــكام قاســية ومش ـ ّددة تجــاه النشــطاء واملحتجــن تصــل إىل
حــد اإلعــدام.
3.3ترسيــع املحاكــات وإصــدار األحــكام القضائيــة عــى النشــطاء
واملحتجــن يف فــرة قياســية.
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4.4تثبيت/إثبــات أن مــن يتــم التعامــل معهــم مــن املحتجــن هــم
إرهابيــون.
5.5إنــذار النشــطاء واملحتجــن اآلخريــن ،مبــا ســيؤول اليــه مصريهــم مــن
أحــكام مغلّظــة ،يف حــال اســتمرار نشــاطهم وحراكهــم.
تحــت هــذه األغـراض ،أُنشــئت املحكمــة الجنائيــة الرابعــة التــي بــدأت أوىل
جلســاتها يف  10يوليو/متــوز  .2013أقــر مجلــس القضــاء األعــى تشــكيلها
ملحاكمــة النشــطاء السياســيني وباألخــص محاكمــة املتهمــن يف تنظيــم 14
فرباير/ترشيــن الثــاين .يعتربهــا محامــون وقانونيــون بأنهــا إعــادة العمــل
مبحاكــم «الطــوارئ» ،رغــم األزمــة الكبــرة التــي أثارتهــا املحاكــم العســكرية
يف فــرة الســامة الوطنيــة ،والتــي لطخــت ســمعة النظــام وأدانتــه يف جميــع
املحافــل الدوليــة ،فض ـاً عــا تضمنــه تقريــر بســيوين بخصوصهــا وإعــادة
العديــد مــن املحاكــات التــي متــت خاللهــا.
ومتامــا كــا أسســت محاكــم الســامة الوطنيــة (املحاكــم العســكرية) بشــكل
«اســتثنايئ» ولكــن مؤقــت (فــرة الطــوارئ مــارس/آذار  2011حتــى يونيــو/
حزي ـران  ،)2011تنعقــد هــذه املحكمــة الجديــدة فــرة اإلجــازة القضائيــة،
بشــكل «اســتثنايئ» ،وتختــص بالنظــر يف قضايــا متــس أمــن الدولــة ،رغــم
أن قانــون تنظيــم القضــاء ال يســمح بانعقــاد املحاكــم يف اإلجــازة القضائيــة
(العطلــة الصيفيــة) إال للنظــر يف الدعــاوى املســتعجلة فقــط وهــو مــا ال
ينطبــق عــى املحاكــات السياســية التــي تعقدهــا املحكمــة.
ولــي تنفــي الســلطة عــن املحكمــة الجنائيــة الرابعــة طابعهــا الســيايس
الــذي شُ ـكّلت مــن أجلــه ،فإنــه تــم تطعيمهــا بعــدد مــن القضايــا الجنائيــة
(غــر السياســية) ال يتجــاوز حســب محامــن الـــ 5٪مــن مجمــوع القضايــا.
وضــع عــى رأس املحكمــة الجنائيــة الرابعــة القــايض عــي الظه ـراين نجــل
مجلــس النــواب البحرينــي خليفــة الظهــراين (املقــرب جــدا ً مــن النظــام
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الحاكــم) ،وهــو أحــد قضــاة محكمــة
الســامة الوطنيــة ،متيــزت أحكامــه
بطابــع انتقامــي ،وكان شــهود عيــان
قــد أكــدوا أنــه كان يبتســم يف وجــوه
املعتقلــن بعــد النطــق باألحــكام
عليهــم.

(البحريــن) بعــد تربئتــه ،قابــل املقــدم
مبــارك بــن حويــل املــ ّري رئيــس
الــوزراء خليفــة بــن ســلامن آل
خليفــة .وكــا ينعكــس مــن مقطــع
فيديــو تــم تســجيله لالجتــاع ونُــر

القــايض اآلخــر إىل جانــب الظه ـراين ،عــى يوتيــوب ،فــإن املــري قــال

هــو الشــيخ حمــد آل خليفــة ،أحــد لرئيــس الــوزراء «األمــور ...إن كــرت

القضــاة املعروفــن بالتشــدد يف
القضايــا األمنيــة ،يلجــأ دامئــاً ألشــد
الــوزراء« :أي يشء ،مــن القوانــن...
العقوبــات دون األخــذ باملعطيــات
املوضوعيــة ،مســتغالً الســلطة ال أحــد يطبقهــا عليكــم .مــا يُطبــق
عليكــم يُطبــق علينــا .نحــن...
التقديريــة املعطــاة للقــايض.
فحلهــا عنــدك» .رد عليــه رئيــس

القــايض الثالــث هــو جاســم العجالن،

البــن بــن نتائــج
واحــد» .التناقــض ّ

وهــو قاض حديــث التعيــن مل يتجاوز محاكمــة أفــراد األمــن واملالحقــة
تعيينــه مــدة عامــن ،وقــد كان يف عــى «جرائــم» ال تســتند إال ملامرســة
املحكمــة الصغــرى ونقــل للمحكمــة التعبــر عــن الــرأس ســلمياً وأنشــطة
الكــرى الرابعــة الجنائيــة يف فــرة عــى صلــة بالتجمــع الســلمي ،هــو

قياســية بق ـرار مــن املجلــس األعــى
للقضــاء يف تجــاوز واضــح ملتطلبــات
النقــل وعــدم اســتيفائه متطلبــات الجنائيــة البحرينــي.
القضــاء يف املحكمــة الكــرى.
هيومــان رايتــس ووتــش /تجريــم
منــذ القضيــة األوىل لهــذه املحكمــة املعارضــة وترســيخ االفــات مــن
بــدا واضح ـا ً الــدور الــذي كان مقــررا ً العقــاب ،مايو/أيــار .2014
لهــا أن تضطلــع بــه .بــدأت جلســتها

اتهــام قـ ٍ
ـاس موجــه إىل نظــام العدالــة
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األوىل يف  10يوليو/متــوز  2013برئاســة القــايض عــي الظهــراين ،بالقضيــة
التــي عرفــت بـ»شــوزن كــرزكان» ،اتهــم فيهــا  3شــباب بحرينيــن بالــروع
بقتــل رجــال الرشطــة وإصابــة عــدد منهــم وحيــازة أســلحة وذخائــر محليــة
الصنــع يف مزرعــة بكــرزكان ،باإلضافــة إىل تهمــة أخــرى وهي اســتعامل القوة
والعنــف مــع املوظفــن العامــن «رجــال األمــن» واالشـراك يف تجمهــر مؤلف
أكــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه اإلخــال باالمــن العــام.
صحيفــة الوطــن اململوكــة للديــوان امللــي نــرت خــر بــدء جلســات
املحاكمــة متعجلــة تثبيــت تهمــة اإلرهــاب عــى املتهمــن الذيــن للتــو
بــدأت محاكمتهــم ،جــاء عنــوان الخــر املنشــور« :بــدء محاكمــة  3إرهابيــن
اســتخدموا «شــوزن» محليــة الصنــع لقتــل الرشطــة»(((.
شــهدت جلســات املحكمــة تناقضــات مخلــة وفاقعــة يف روايــة شــهود
اإلثبــات مــع روايــة الداخليــة ،فالشــاهد الرئيــي يف القضيــة نفــى مــا قالتــه
وزارة الداخليــة مــن تعــرض رجــال أمــن إلصابــات يف منطقــة كــرزكان جـراء
رصح املحامــي عبداللــه زيــن الديــن
إطــاق مــن ســاح شــوزن ضدهــمّ .
حينهــا« :أقــر أهــم شــاهد يف القضيــة ،والــذي مــن املفــرض أن يكــون مصابـاً
حســب روايــة وزارة الداخليــة أمــام القــايض بأنــه مل يتعــرض ألي إصابــة،
كــا مل يتعــرض أي رجــل أمــن ممــن كانــوا معــه ألي نــوع مــن اإلصابــات،
ومــن جهــة أخــرى أكــد بــأن متظاهريــن مجهولــن كان يحملــون املولوتــوف
والحجــارة» ،مؤكــدا ً أنــه بهــذه الشــهادة تتأكــد أن حادثــة إطــاق «الشــوزن»
يف كــرزكان هــي مجــرد خرافــة.
وأضــاف زيــن الديــن« :األكــر مــن ذلــك فــإن بقيــة شــهود اإلثبــات الذيــن
قامــوا بإلقــاء القبــض عــى األبريــاء الثالثــة والذيــن مــن املفــرض كــا هــو
ثابــت بــاألوراق بأنهــم هــم تحفظــوا عــى األســلحة املزعومــة تضاربــت
(((
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انظر صحيفة الوسط :بدء محاكمة  3إرهابيني استخدموا «شوزن» محلية الصنع لقتل الرشطة
http://urlmin.com/4qm2u

أقوالهــم ،وبــدا التخبــط وواضحـاً وجليـاً يف شــهادتهم فهــم مل يتفقــوا حتــى
عــى عــدد األســلحة املزعــوم ضبطهــا».
وأشــار زيــن الديــن إىل أن شــهود اإلثبــات مل يســتطيعوا تحديــد مــكان إلقــاء
القبــض عــى املتهمــن الثالثــة ال يف أوراق الدعــوة ،وال حتــى يف شــهادة
شــهود اإلثبــات.
وقــال زيــن الديــن إن «مــا يؤكــد خرافيــة وكيديــة قضيــة «شــوزن كــرزكان»
هــو عــدم وجــود أيــة بصــات عــى األســلحة املزعومــة مــع العلــم أن
املتهمــن مل يكونــوا مرتديــن ألي قفــاز ،كــا يؤكــد عــى خرافيــة حادثــة
إطــاق الشــوزن هــو أن الطلقــات التــي تــم التحفــظ عليهــا هــي مســتخدمة
مــن قبــل وزارة الداخليــة».
وتابــع« :تجــدر اإلشــارة أنــه بعــد فحــص مالبــس املتهمــن تبــن عــدم
وجــود أي آثــار للبــارود أو مــا يدلــل عــى حيازتهــم ألســلحة» ،مؤكــدا ً أن كل
تلــك األدلــة ،باإلضافــة إىل األدلــة األخــرى تجعــل مــن القــايض أمــام نتيجــة
واحــدة ،وهــي ب ـراءة املتهمــن.
ودفعــت املحاميــة زينــب عبــد العزيــز ببطــان اعرتافــات املتهمــن املنســوبة
لهــم ،وذلــك لتعرضهــم إلكــراه مــادي ،فضــاً عــن تناقــض أقــوال شــهود
اإلثبــات ،والشــيوع يف االتهــام عــى أســاس احتامليــة غيــاب املتهمــن عــن
أعــن رجــال األمــن ،باإلضافــة إىل أن التقاريــر الفنيــة مل تقــدم مــا يفيــد صلــة
الواقعــة باملتهمــن ،األمــر الــذي يقــي ب ـراءة املتهمــن.
وقالــت« :انتزعــت اعرتافــات املتهمــن تحــت اإلك ـراه ،وكان القبــض خالف ـاً
للقانــون ،وهــو مــن شــأنه أن يبطــل كافــة االتهامــات ،ولــو افرتضنــا أن
هنــاك بصــات عــى الســاح ،نالحــظ خلــو ملــف الدعــوى مــن أيــة أدلــة
إثبــات ضــد املتهمــن ،وإن كان ذلــك ال يرقــى إىل يقــن املحكمــة ،لكنــه يثــر
الشــك» .وقــد أنكــر املتهمــون مــا نُســب إليهــم يف جلســة ماضيــة وب ّينــوا
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أنهــم هــم مــن تعرضــوا للــرب مــن قبــل مجموعــة كبــرة مــن قــوات
مكافحــة الشــغب وليــس هــم مــن رضب رجــال األمــن الذيــن كان عددهــم
كب ـرا ً مقابــل أنهــم  3أشــخاص فقــط.
ورغــم جميــع هــذه التناقضــات بــن أقــوال الشــهود وروايــة النيابــة العامــة،
ورغــم تأكيــد املتهمــن عــى تعرضهــم للتعذيــب وانت ـزاع اعرتافاتهــم تحــت
التعذيــب ،إال أن املحكمــة برئاســة القــايض الظهـراين أصــدرت يف  15ســبتمرب/
أيلــول حكمهــا عــى املتهمــن بالســجن عــر ســنوات .أي أن كامــل جلســات
املحاكمــة والنطــق بالحكــم اســتغرقت مــدة شــهرين فقــط ،يف حني تســتغرق
مثــل هــذه القضايــا يف العــادة بــن ســتة أشــهر إىل عــام .ويف  27يناير/كانــون
الثــاين أيــدت محكمــة االســتئناف الحكــم الصــادر بحــق املتهمــن الثالثــة.
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الجنائية الرابعة :على خطى محاكم السالمة الوطنية

«مشــكلة البحريــن ال تكمــن يف نظــام عدالــة ال يعمــل بشــكل جيــد ،بــل يف
نظــام ظلــم يعمــل بشــكل جيــد متا ًمــا»
«جو ستورك» ،نائب مدير منظمة رايتس ووتش لشؤون الرشق األوسط

يف الفصــل الســابق ،أوضحنــا كيــف أُنشــئت املحكمــة الكــرى الجنائيــة
الرابعــة ،لخدمــة القــرار الســيايس املتمثّــل بـــ «تشــديد العقوبــات» و
«اجتثــاث» الحـراك االحتجاجــي بتقديــم أكــر عــدد مــن النشــطاء واملحتجني
إىل املحاكمــة تحــت قانــون اإلرهــاب ،وإصــدار أحــكام قاســية ومشــ ّددة
تجاههــم ،مــع ترسيــع املحاكــات وإصــدار األحــكام القضائيــة يف فــرة
قياســية.
يف هــذا الفصــل ،ســنعرض منوذجـاً آخــر لقضيــة هــي ثالــث مــا بــه ُدشّ ــنت
جلســات املحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة ،وســوف لــن يتطلــب الكثــر،
لش ـ ّدة فظاعــة الخــروق القانونيــة التــي تضمنــت الجلســات ،التأكــد مــن
طبيعــة الــدور املنــذور لهــذه املحكمــة القيــام بــه.
القضيــة ،هــي املعروفــة بـــ «خليــة  14فرباير» ،ادعت الســلطة كشــفها يف 12
يونيــو /حزي ـران  .2013خمســون مواطن ـاً بحريني ـاً متــت محاكمتهــم دفعــة
واحــدة يف ( 11يوليــو /متــوز  )2013تحــت هــذه القضيــة ،شــملت عــددا ً مــن
النشــطاء السياســيني والحقوقيــن املعروفــن.
النيابــة العامــة و ّجهــت إىل املتهمــن مجموعــة مــن التهــم ،أُحيلــت وفــق
األغ ـراض التــي ُذيِّلــت بهــا إىل قانــون اإلرهــاب .تض ّمنــت التهــم تأســيس
جامعــة عــى خــاف القانــون (الغــرض) منهــا الدعــوى إىل تعطيــل أحــكام
الدســتور والقانــون ،وتدريــب وإعــداد عنــارص ملامرســة العنــف والقيــام
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بأعــال التخريــب واالعتــداء عــى األشــخاص واملمتلــكات العامــة ،والتعــدي
عــى رجــال األمــن ،وكان اإلرهــاب مــن الوســائل املســتخدمة يف تحقيــق
هــذه الغايــة ،والتخابــر مــع دولــة أجنبيــة».
بــدا واض ًحــا منــذ الجلســة األوىل ،النظــام الــذي ستســر عليــه املحاكمــة.
تجاهلــت املحكمــة متمثلــة يف رئيــس الجلســة القــايض عــي الظهــراين
اإلســتامع إىل مزاعــم التعذيــب التــي أدىل بهــا املتهمــون((( .الناشــط الحقوقــي
ناجــي فتيــل قــام بنــزع قميصــه لتظهــر آثــار التعذيــب الواضحــة عــى
جســده ،لكــن القــايض عــي الظهــراين رسعــان مــا نقــل فرصــة الحديــث
ملعتقــل آخــر .بدورهــا تحدثــت املعتقلــة ريحانــة املوســوي عــن تعريتهــا
خــال فــرة احتجازهــا وتهديدهــا باالغتصــاب والصعــق الكهربــايئ عــى يــد
ضبــاط مــن الذكــور ،اكتفــى القــايض بــأن أمــر بتدويــن أن ريحانــة تلقــت
«معاملــة معنويــة غــر الئقــة» يف محــر الجلســة .أمــا املعتقــل حميــد
عبــاس الصــايف الــذي تعــ ّرض إىل رضب رجــال الرشطــة لــه بالهــراوات يف
أماكــن متف ّرقــة مــن جســده خــال اعتقالــه ،وكانــت اآلثــار واضحــة عــى
يــده ورجلــه ،فقــد رفــض القــايض تدويــن ذلــك يف محــر الجلســة .كذلــك
فعــل باقــي املعتقلــن مثــل محمــد الســنكيس الــذي حــر املحكمــة ويــده
متدليــة إضافــة إىل شــج واضــح يف رأســه وآالم يف الرقبــة كان ال ي ـزال يعــاين
منهــا ،واملعتقــل عيــى الغيــص الــذي رفــض أن تقــوم محاميتــه بتقديــم
شــكوى تعذيــب خشــية أن يتــم تعذيبــه مــن جديــد ،لكنــه تجــرأ أمــام
املحكمــة وتحــدث عــن نــزر يســر مــا تعــرض لــه قبــل أن يقاطعــه القــايض
الظه ـراين ويضطــر للســكوت.
عقــب هــذه الجلســة ،عقــدت هيئــة الدفــاع مؤمت ـراً صحفي ـاً بينــت فيــه
العديــد مــن الخروقــات القانونيــة التــي شــابت جلســة املحاكمــة:
(((
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الرقم

الخرق القانوين

1

قضيــة خليــة ائتــاف  14فربايــر هــي القضيــة األوىل التــي تحــال للمحكمــة
مبــارشة بعــد  60يو ًمــا مــن التوقيــف.

2

املتهمــن يف القضيــة  ،50حــر منهــم يف املحكمــة  9و 12منهــم خــارج البحريــن
وآخــرون يف ســجن جــو املركزي.

3

تــم طــرد ذوي املعتقلــن واملراقبــن واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ومنعهــم
مــن حضــور املحاكمــة وكأنهــا محكمــة رسيــة عــى غــرار محاكــم الســامة
الوطنيــة

4

مــن ضمــن التهــم التــي وجهــت للمتهمــن تعطيــل العمــل بأحــكام الدســتور
وحــل الربملــان –الــذي يرأســه والــد القــايض عــي الظه ـراين -وهــو مــا يشــكل
تضــارب مصالــح.

5

مــن ضمــن التهــم التــي وجهــت للمتهمــن الســعي إلســقاط نظــام الحكــم
املتمثــل بالعائلــة الحاكمــة آل خليفــة –التــي ينتمــي لهــا عضــو اليمــن حمــد
آل خليفــة -وهــو مــا يشــكل تضــارب مصالــح.

6

مل يســتمع القــايض إلفــادات املعتقلــن التــي يتحدثــون فيهــا عــن تعرضهــم
للتعذيــب.

7

مل يســتمع القــايض إلفــادات املحامــن وتعقيبهــم عــى إفــادات املعتقلــن ومل
يســمح للمحامــن بالحديــث.

8

مل يدون القايض الطلبات كام جاءت عىل لسان املحامني.

9

تضييــق القــايض عــى املعتقلــن عنــد حديثهــم عــن تفاصيــل التعذيــب الــذي
تعرضــوا لــه ،ال يــرك أكــر مــن دقيقتــن ،وعنــد التدويــن يكتــب اختصــارات
عامــة ويصــف التعذيــب بالتهديــد.

10

القــايض مل يوجــه التهــم للمعتقلــن مبــارشة واكتفــى بتحديــد أرقــام املتهمــن
والتهمــة املنســوبة لــكل رقــم.

11

رفضــت املحكمــة إيــة إدانــة يوجههــا املعتقلــون للنيابــة العامــة ومل يوافــق
القــايض الظهــراين عــى تدويــن هــذه الشــكاوى يف محــر الجلســة.
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الرقم

الخرق القانوين

12

املعتقلــون التســعة الذيــن مثلــوا أمــام املحكمــة مل يتــم إبالغهــم بتهمتهــم
وهــي االنتــاء لخليــة غئتــاف  14فربايــر ،وتفاجــؤوا بضمهــم للقضيــة ونــر
صورهــم عــى أنهــم أعضــاء يف ائتــاف شــباب  14فربايــر.

13

القضايــا ال تتوفــر لهــا دعــوة مشــكلة بشــكل صحيــح ويخــى أن يتــم اســتغالل
املحامــن ليكونــوا مجــرد شــهود عــى قضايــا كبــرة وشــكل تدعــي بــه الحكومــة
التزامهــا بتوفــر محامــن للمتهمــن.

14

مل يتــم التحقيــق يف شــكاوى التعذيــب التــي تقــدم بهــا معظــم املعتقلــن يف
قضيــة خليــة ائتــاف شــباب  14فربايــر

15

مل يســأل القــايض املعتقلــن عــن وجــود محــامٍ لهــم ومل يتحــدث بالتــايل عــن
انتــداب محامــن يف الجلســات القادمــة ،كــا حــدث مــع ريحانــة املوســوي
التــي مل يُســمح لهــا بتوكيــل محــام منــذ اعتقالهــا.

تــم تأجيــل الجلســة إىل  25يوليو/متــوز  2013دون املوافقــة عــى طلــب
املحامــن بالحصــول عــى أوراق القضيــة.
ويف الجلســة التاليــة ،شــهدت املحكمــة رصاخ ـاً مــن قبــل املتهمــن بســبب
رفــض القــايض االســتامع لهــم .كتبــت املحاميــة منــار مــي عــى صفحتهــا يف
موقــع التواصــل االجتامعــي تويــر إن «القــايض صــادر حــق املتهمــن بــاإلدالء
بــأي دفــع وذلــك انتهــاك لقانــون اإلجـراءات الجنائيــة الــذي ينــص عــى أن
املتهــم آخــر مــن يتكلــم»(((.
بعدهــا قامــت هيئــة الدفــاع بتقديــم مذكــرة شــارحة إىل هيئــة املحكمــة
طالبــة منهــا الــرد ،كــا ســلمت املجلــس األعــى للقضــاء نســخة مــن طلــب
رد هيئــة املحكمــة ،إال أن املحكمــة تجاهلــت الطلــب املقـ ّدم وقامــت برفــع
الجلســة وتأجيــل القضيــة حتــى  5ســبتمرب /أيلــول لالســتامع لشــهود اإلثبات.
(((
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القضاء يرفض االستامع إلفادات معتقلني تعرضوا للتعذيب بعد فضيحة «تعرية ريحانة»
http://urlmin.com/4qsqo

أوردت هيئــة الدفــاع تجاهــل الطلــب
نــص الخطــاب املوجــه إىل رئيــس
يف ّ
املجلــس األعــى للقضــاء ،وأشــارت إىل
عــدم صالحيــة القضــاة (عــي الظهراين
وحمــد الخليفــة) لنظــر الدعــوى،
وذلــك لوجــود تضــارب مصالــح
اســتنادا ً لنــص املــادة ( )211مــن
قانــون اإلجـراءات الجنائيــة البحريني.
وطالبــت بـــ «إحالــة ملــف الدعــوى
ملحكمــة أخــرى تســتقل بنظرهــا»(((.
يف  3ســبتمرب /أيلــول أصــدر املتهمــون
بيانــاً أعلنــوا فيــه قــرار مقاطعتهــم
حضــور جلســات املحكمــة ،وأوضحــوا
أن قرارهــم مبنــي عــى ظــروف
االعتقــال غــر القانــوين ،وتجــاوزات
املحققــن أثنــاء التحقيــق معهــم
وتلفيــق التهــم ضدهــم ،وأكــدوا
يف بيانهــم «أن النيابــة العامــة غــر
مســتقلة ،وثبــت لنــا ذلــك مــن خــال
إجبارنــا عــى اإلق ـرار بالتهــم امللفقــة
ضدنــا يف التحقيقــات مــن قبــل رئيــس
النيابــة «أحمــد بــو جــري» ،مشــددين
((( انظــر صحيفــة الوســط :املتهمــون بـــ «خليــة
 14فربايــر» ميتنعــون عــن حضــور املحكمــة ...وإصــدار
الحكــم  29ســبتمرب
http://urlmin.com/4qm2v

(البحريــن) يف  15مــارس/آذار 2011
أصــدر امللــك حمــد بــن عيــى آل
خليفــة املرســوم امللــي 2011/18
القــايض بفــرض حالــة الطــوارئ
ملــدة ثالثــة أشــهر ،وقــد وصفــت
حالــة الطــوارئ يف املرســوم بـــ
«حالــة الســامة الوطنيــة» .ومــن
بــن إجــراءات قمعيــة أخــرى ،فــإن
املرســوم قــى بإنشــاء محاكــم
عســكرية خاصــة ،ت ُســمى محاكــم
الســامة الوطنيــة ،والتــي بــدأت عــى
الفــور يف التحقيــق واملقاضــاة مبــا
ميــس حريــة التعبــر وحريــة التجمــع
الســلمي ،وهــي الحقــوق املحميــة.
هيومــان رايتــس ووتــش /تجريــم
املعارضــة وترســيخ االفــات مــن
العقــاب ،مايــو /أيــار .2014
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عــى أن «ظــروف املحاكمــة يف الجلســات أكــدت عــدم اســتقاللية القضــاء».
وخلــص املعتقلــون إىل القــول إن «األحــكام معــدة مســبقًا وإن املحاكمــة
ليســت ســوى غطــا ًء رشعيــا لهــذه األحــكام» ،رافضــن أن يكونــوا «جــز ًءا
مــن مرسحيــة يـراد منهــا إيهــام الــرأي العــام باســتقاللية القضــاء» ،كــا دعــا
املعتقلــون هيئــة الدفــاع إىل «عــدم اتخــاذ أي اجـراء مبنــأى عــن إرادتنــا»(((.
مل يلــق طلــب هيئــة الدفــاع أي رد مــن أي مــن األط ـراف ،ومل يح ـ ّرك ق ـرار
املتهمــن مبقاطعــة الجلســات ســاكناً ،اســتمرت املحكمــة برئاســة القــايض
الظهـراين يف عقــد جلســاتها ،يف  5ســبتمرب /أيلــول مل يحــر أي مــن املتهمــن
واملحامــن وشــهود اإلثبــات ،أربعــة مــن املحامــن حــروا قبــل بدء الجلســة،
وأخــروا أن موكليهــم يرفضــون املثــول أمــام املحكمــة ،خصوص ـاً أن هيئــة
الدفــاع تقدمــت بخطــاب للمجلــس األعــى للقضــاء تطالــب فيــه بتغيــر
الهيئــة التــي تنظــر القضيــة.
مل يكــن ذلــك ليعنــي املحكمــة يف يشء ،فمهمتهــا واضحــة متامـاً وهــي ماضية
فيهــا بــأرسع مــا ميكــن مــن وقــت وجهــد ،والجلســات تعقــد وفــق تسلســل
مفــروض عليهــا :جلســة إلقــاء االتهامــات ،ثــم جلســة شــهود اإلثبــات ،ثــم
شــهود النفــي ،ثــم جلســة الدفــاع ،ثــم النطــق بالحكــم املطلــوب.
أمتــت املحكمــة جلســاتها دون متهمــن ،مـ ّدة شــهرين كانــت كافيــة إلنجــاز
مه ّمــة إصــدار الحكــم ،يف  29ســبتمرب /أيلــول أدانــت املحكمــة الـــ  50متهـاً
جميعهــم ،قضــت بســجن  16منهــم ملــدة  15ســنة ،و 4ملــدة  10ســنوات،
كــا أدانــت  30مــن بينهــم الســيدة البحرينيــة الوحيــدة ضمــن «الخليــة»
وســجنهم ملــدة  5ســنوات .وقالــت املحكمــة إنهــا عاقبــت املتهمــن بـــ
(((
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معتقلو «خلية  14فرباير» يجددون رفضهم املحاكمة ويطلبون من محاميهم عدم اتخاذ أي قرار
http://urlmin.com/4qm2w

«قانــون حاميــة املجتمــع مــن األعــال اإلرهابيــة واملرســوم بقانــون رقــم
 14لســنة  2001بشــأن حظــر ومكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب».
أمــا عــن الدالئــل التــي اســتندت اليهــا النيابــة وحكمــت وفقهــا املحكمــة،
فحددهــا املحامــي العــام للنيابــة الكليــة أحمــد الدورسي بـــ« :األدلــة القولية
املتمثلــة يف شــهادة الشــهود وأقــوال املتهمــن أنفســهم ،باإلضافــة إىل مــا قــام
لديهــا مــن أدلــة ماديــة تدعــم هــذه االتهامــات وتؤكــد اقرتافهــم الجرائــم
املنســوبة إليهــم».
وأضــاف «ثبــت تخابرهــم مــع دولــة أجنبيــة هــي الجمهوريــة اإلســامية
اإليرانيــة ،بــأن تواصلــوا مــع مســؤولني رفيعــي املســتوي وعنــارص مــن الحرس
الثــوري واتفقــوا معهــم عــى م ّدهــم مبعلومــات تتعلــق باألوضــاع الداخليــة
باململكــة وتلقــوا منهــم توجيهــات للتدريــب واإلعــداد الرتــكاب أعــال
تخريــب وشــغب بالبــاد بقصــد إحــداث اضطرابــات وإشــاعة الفــوىض».
وهكــذا فقــد تــم إصــدار الحكــم عــى املتهمــن يف قضيــة خطــرة باملســتوى
الــذي ســاقته االتهامــات يف مــدة مل تتجــاوز الشــهرين ونصــف .األمــر الــذي
اعتربتــه هيئــة الدفــاع «عســكرة أكــر مــن املحكمــة العســكرية».
يف اليــوم التــايل ،عقــدت هيئــة الدفــاع عــن املتهمــن مؤمتـراً صحافيـاً نوجــز
أهمه:
1.1القــايض عــي الظهـراين تعــرض ملتهمــن باإلهانــة أثنــاء املحاكمــة خالفًــا
لوظائــف القــايض.
2.2القــايض الظهـراين أخــل بعدالــة املحكمــة مــن خــال منــع املتهمــن مــن
الحديــث فضـ ًـا عــن التعــرض إىل أحدهــم باإلهانــة.
3.3تعجــب املحامــون مــن إدانــة جميــع املعتقلــن يف «خليــة» ائتــاف 14
فربايــر الخمســن رغــم أن كثـ ًرا منهــم ال يعــرف بعضهــم البعــض.
4.4تعجــب املحامــون مــن صــدور الحكــم عــى املتهمــن يف  3جلســات
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فقــط ،جلســتني بــدون محامــن ومتهمــن!
5.5القبــض عــى  97٪مــن املتهمــن يف الفــرة األخــرة دون إذن قضــايئ أو
أمــر قبــض.
6.6أكــر مــن  90٪مــن األحــكام التــي صــدرت يف املحكمــة هــي اإلدانــة.
أمــا حــاالت ال ـراءة فهــي معــدودة وهــذا يؤكــد إخــاالً بالعدالــة.
7.7منــع املحامــن مــن حضــور جلســات التحقيــق أو دخــول مراكــز
التوقيــف ،وباســتخدام أســاليب تضليليــة وإخبــار املعتقــل أن محاميــه
مل يحــر إلظهــار املحامــن بالكــذب أمــام موكليهــم.
8.8اســتمرار مامرســات اإلكـراه والتعذيــب وأخــذ االعرتافــات تحــت الضغط
واإلكـراه كدليــل إدانــة ضــد املوقوفــن يف املحكمة.
وكان الخــرق األكــر إثــارة الــذي طرحــه املحامــون هــو أن «ضابــط التحقيــق
هــو مــن يقــرر إن كانــت القضيــة وفــق قانــون اإلرهــاب أم ال وليســت
النيابــة العامــة أو القضــاء» .أي إن املحكمــة تق ـ ّرر حيثيــات عقوبتهــا وفــق
مــا ميــرره لهــا ضابــط التحقيــق!
كــا أوضــح املحامــون أن «النيابــة العامــة دامئ ـاً مــا تطمــن إىل تحقيقــات
األمــن الوطنــي أو التحقيقــات الجنائيــة قبــل لقــاء املتهــم ،وهــذا مــا يشــر
إىل أن التحقيــق مــع املتهــم شــكيل وصــوري».
وتســاءل املحامــون «كيــف للقضــاء أن يطمــن إىل تحريــات الضابــط يف
حــن أنــه متهــم بالتعذيــب ،ويدعــو القــايض للتحقيــق يف ادعــاءات أخــذ
االعرتافــات تحــت وطــأة التعذيــب مــع اســتمرار إجــراءات الدعــوة ضــد
املتهمــن الذيــن يتعرضــون ألبشــع أشــكال التعذيــب؟!».
بهــذا النمــوذج نــرى كيــف تســر هــذه املحكمــة يف إنجــاز املهمــة املرســومة
لهــا بشــكل جيــد متام ـاً ،وكيــف أن «مشــكلة البحريــن ال تكمــن يف نظــام
عدالــة ال يعمــل بشــكل جيــد ،بــل يف نظــام ظلــم يعمــل بشــكل جيــد متا ًمــا»
كــا يقــول جــو ســتورك.
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القاضي علي بن خليفة الظهراني :األحمق الحموس

املحكمــة هــي القــايض ،وحــن تقــوم الســلطة بإنشــاء محكمــة الهــدف منهــا
اجتثــاث النشــطاء واملحتجــن وتغليــظ العقوبــات عليهــم تحــت مســ ّمى
اإلرهــاب ،فإنهــا بحاجــة لقــاض لديــه االســتعداد للتخــي عــن واجبــه
القانــوين وضمــره األخالقــي وتب ّنــى الــدور املطلــوب وتنفيــذه بالشــكل
األمثــل ،باختصــار هــي بحاجــة ألجــر منحــاز عــى شــكل قـ ٍ
ـاض.
صفات القاضي:

بعض صفات القايض كام توردها املسلّامت القانونية:
1.1مؤهل ومتخصص ودارس وملم مببادئ القانون الذي يحكم به.
2.2واســع الصــدر محيــط بكافّــة مالبســات القضيــة التــي يحكــم فيهــا
بالعــدل.
3.3بطيء الغضب والسيّام حني سامعه ملرافعة امل ّدعني.
4.4ذو روح عالية ال تجعله يخىش أصحاب الق ّوة والسطوة.
5.5عزيز النفس ،بعيدا ً عن أطامع الدنيا ،مرتفّعاً عن الرشوة.
6.6مــن أهــل التأ ّمــل والتحقيــق وال ميـ ّر بســهولة عــى القضايــا ،وال يقــي
دون دليــل وعلــم ،وال يكتفــي بســاع األقــوال يف إصــداره ألحكامــه.
7.7إذا اشــتبهت عليــه االُمــور وبــدت لــه صعوبتهــا مل يفقــد القــدرة عــى
االحتيــاط والتأ ّمــل ،وال يتخـ ّـى عــن كشــف الواقــع عــى أســاس األدلّــة
والرباهــن.
ـكل عــن ســاع الخصــوم  -يف نطــاق
8.8طلــق الوجــه مــع الخصــوم ،ال يـ ّ
الدعــوى .-
9.9االحتيــاط لعــدم االنخــداع بأســاليب املكــر والحيلــة وال يســتهويه
التملّــق واإلطــراء.
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1010أن يكــون صارمــاً يف إصــدار األحــكام العادلــة إذا تكشّ ــفت الحقائــق
وليــس هنالــك مــن يعيقــه ،فليــس يف حكمــه محابــاة ألحــد وال بخــس
آلخــر.
صفات الظهراني

القــايض عــي الظهــراين ،ابــن رئيــس مجلــس النــواب خليفــة الظهــراين
املقــ ّرب الحكــم ورئيــس الــوزراء .خريــج جامعــة القاهــرة يف تخصــص
القانــونُ ،عــن ســنة  2002يف النيابــة العامــة وكيــل نيابــة .ويف  2006نقــل إىل
املحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثالثــة حتــى  ،2009ومنهــا عــن قــايض ميــن يف
املحكمــة الكــرى الجنائيــة الثانيــة حتــى  .2013يف  2011شــارك يف محاكــم
الســامة الوطنيــة ســيئة الصيــت محليــاً وعامليــاً ،كان الظهــراين هــو مــن
أصــدر الحكــم عــى قضيــة الـــ 21املعروفــة بقضيــة الرمــوز ،أكّــد املحامــون
املتواجــدون يف القاعــة وأهــايل الرمــوز أنــه كان يضحــك ،بينــا يتلــو األحــكام
القاســية الصــادرة بحقهــم .ويف يوليــو /متــوز  2013تــم تشــكيل املحكمــة
الجنائيــة الرابعــة وكان مطلوبـاً لهــا قضــاة لديهــم االســتعداد إلصــدار األقــى
مــن العقوبــات ضــد النشــطاء واملحتجــن ،فجــاء اختيــار الظه ـراين رئيس ـاً.
ســنقارن فيــا يــأيت بــن بعــض صفــات القــايض كــا تراهــا كل الدســاتري
والترشيعــات الحقوقيــة يف العــامل ،مقابــل مــا يتمتــع بــه رئيــس املحكمــة
الجنائيــة الرابعــة القــايض عــي الظه ـراين مــن صفــات.
في صفة القاضي :ملم بمبادئ القانون الذي يحكم به.

يف صفــة الظهــراين :يفتقــد الخــرة القانونيــة ،ولديــه ضعــف يف الدرايــة
بقانــون اإلج ـراءات الجنائيــة وقانــون املرافعــات .عــى ســبيل املثــال :يجيــز
القانــون للمحامــي املتــدرب الحضــور نيابــة عــن محــام مشــتغل ،لكــن
الظهـراين ال يجيــز ذلــك ،ويأمــر بخــروج املحامــن املتدربــن الحارضيــن نيابــة
عــن محامــن مشــتغلني .وهــو مــا يعــد جهـاً بالقانــون أو مخالفــة رصيحــة
لــه .مــن جهــة أخــرى يص ّنــف املحامــون األحــكام الصــادرة عــن الظه ـراين
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بأنهــا ركيكــة مــن الناحيــة القانونيــة خاليــة مــن الســبب والســند ،عــى
خــاف الناحيــة القانونيــة ألحــكام القــايض ابراهيــم الزايــد الــذي ســنخصص
لــه حلقــة خاصــة.

ّ
فــي صفــة القاضــي :طلــق الوجه مــع الخصوم ،ال يــكل عن ســماع الخصوم
في نطــاق الدعوى.

يف صفــة الظه ـراين :يتعامــل مــع املحاكمــن كخصــوم ال كمتهمــن ،يتع ّمــد
االســتهزاء باملتهمــن ويناديهــم بأرقامهــم بــدالً مــن أســائهم .وعندمــا يقــوم
املتهمــون بــرد وقائــع مــا تعرضــوا لــه مــن تعذيــب فإنــه يشــيح بنظــره
عــن وجوههــم ويقطــع عليهــم حديثهــم باســتدعاء التــايل ،ثــم يثبــت يف
محــر الجلســة عبــارات مختــرة ال تعـ ّـر بدقــة عــا ذكــره املتهمــون ،فيــا
قانــون اإلجـراءات الجنائيــة يقــي تثبيــت كامــل التفاصيــل بألفــاظ املتهــم
(راجــع الحلقــة الســابقة).
وعندمــا يرتافــع املحامــي عــن موكلــه املتهــم يف قضيــة أمنيــة أو سياســية،
فــإن القــايض الظهـراين ال ينظــر إليــه ،بــل يتلفــت يف أرجــاء القاعــة وينظــر يف
الســقف» حســب املحامــن ،ويؤكــد هــؤالء بــأن الظهـراين يبــدو كــا لــو أنــه:
«يحاكــم املحامــي قبــل املتهــم ،ويعتــر املحامــي واملتهــم يف قفــص واحــد».
ويضيفــون« :ينظــر إىل املتهمــن عــى أنهــم إرهابيــون ،وإىل املحامــن عــى
أنهــم موكلــو إرهابيــن خونــة».
يف إحــدى جلســات قضيــة املتهمــن بحــرق ســيارة بالقــرب مــن موقــع
الفورمــوال  ،1كان أحــد شــهود اإلثبــات ،وقبــل جلســة شــهود النفــي ،يتل ّفــظ
عــى املتهمــن الذيــن مل تثبــت إدانتهــم بعــد بأنهــم «خونــة» ،اعــرض
املحامــون عــى تلفظــه ذلــك لكــن القــايض الظهــراين ر ّد عليهــم« :ليــس
يف كالمــه يشء» .وعندمــا انســحب املحامــون احتجاجــاً ،ثبّــت الظهــراين
يف محــر الجلســة أن املتهمــن قامــوا بعمــل فــوىض مبســاعدة وتحريــض
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املحامــن ،ورفــع الجلســة .يف الوقــت نفســه عقــد جلســة أخــرى واســتمع إىل
شــهود اإلثبــات دون حضــور املتهمــن وهــو أمــر غــر قانــوين.
كذلــك فعــل مــع املتهــم ســجاد العلــوي الــذي قــام بطــرده مــن قاعــة
املحكمــة ومل يســمح لــه بحضــور جلســات محاكمتــه ،يف حــن ال يحــق منــع
املتهــم قانوني ـاً مــن حضــور جلســات محاكمتــه.

ّ
فــي صفــة القاضــي :واســع الصــدر محيــط بكافة مالبســات القضيــة التي
يحكــم فيهــا بالعدل.

يف صفــة الظهـراين :ض ّيــق الصــدر ،يتغافــل عن النظــر يف املالبســات املتضاربة
التــي تقــع فيهــا النيابــة وشــهود اإلثبــات الذين تحرضهــم ،ويتجاهل شــكاوى
تعذيــب املتهمــن ونــزع اعرتافاتهــم تحــت التعذيــب ،وال يصــدر أمــره بعرض
املتهمــن عــى الطبيــب الرشعــي إال بعــد مــرور فــرة طويلــة عــى تعذيبهــم
بهــدف زوال أثــره .ويعتمــد عــى أدلــة ســمعية (شــهود إثبــات مصدرهــم
وزارة الداخليــة) ،رغــم عــدم وجــود أدلــة ماديــة تديــن املتهمــن غــر
الشــهادات الســاعية واالعـراف املنــزوع تحــت التعذيــب.
يف القضيــة املعروفــة بـــ «خليــة جيــش اإلمــام» واملتهــم فيهــا  10مــن
املواطنــن البحرينيــن مــع  12آخريــن مطلوبــن ،متــت محاكمتهــم مبوجــب
قانــون اإلرهــاب املــدان دولي ـاً .وكانــت التهمــة تأســيس/قيادة /االنضــام
إىل /دعــم /متويــل «خليــة إرهابيــة تســعى لتســليح وتدريــب أعضائهــا
للقيــام بأعــال اإلرهــاب التــي تســتهدف املمتلــكات والعامــة والرشطــة» و
«التآمــر مــع إيــران يف التخطيــط لهجــات إرهابيــة يف البحريــن  -إقامــة
عالقــات مــع الحــرس الثــوري اإلي ـراين وتزويدهــم باملعلومــات العســكرية
واألمنيــة عــن املنشــآت الحيويــة يف البحريــن» ،و «تلقــي التدريــب للقيــام
بأعــال إرهابيــة».
كانــت هــذه هــي التهمــة فــا األدلــة التــي اســتندت إليهــا النيابــة العامــة
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وأيدتهــا املحكمــة برئاســة القــايض
الظهــراين فيــا بعــد يف إصــدار
الحكــم؟ مل تقــدم النيابــة العامــة
أيــة أدلــة ماديــة عــى ربــط أي مــن
املتهمــن بــأي نــوع مــن األنشــطة
اإلرهابيــة .فضــاً عــن أن جميــع
شــهود اإلثبــات هــم موظفــون يف
وزارة الداخليــة التــي هــي متثّــل جهة
االدعــاء .وأدلــة النيابــة العامــة التــي
وردت يف محارضهــا هــي« :ذاكــرات
فــاش مشــفرة ،تحويــل أمــوال،
أجهــزة هواتــف نقالــة وأجهــزة
كمبيوتــر محمــول ،كام ـرات ،أق ـراص
مدمجــة ،بــوق أحمــر ،إســعافات
أوليــة ،بعــض املســامري ،وطفايــة
حريــق» ،باإلضافــة إىل وثائــق حــول
ثــورة  14فربايــر مبــا يف ذلــك «ميثــاق
اللؤلــؤ» املنشــور عــى اإلنرتنــت
منــذ فربايــر /شــباط  .2012اســتندت
األدلــة بشــكل رئيــي عــى اعرتافــات
املتهمــن الذيــن زعمــوا تعرضهــم
للتعذيــب.

(البحريــن) خدمــت محاكــم
الســامة الوطنيــة باألســاس كأداة
إلدانــة املدعــى عليهــم عــى جرائــم
مزعومــة ،منشــأها مامرســة املدعــى
عليهــم لحقهــم يف حريــة التعبــر
وتكويــن الجمعيــات والتجمــع
الســلمي .هــذه الحقــوق مكفولــة
بوضــوح يف القانــون الــدويل ،ال ســيام
العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق
املدنيــة والسياســية .ينــص العهــد
الــدويل عــى أن «لــكل إنســان حــق
يف حريــة التعبــر» ،مبــا يف ذلــك
«حريتــه يف التــاس مختلــف رضوب
املعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا
إىل آخريــن دومنــا اعتبــار للحــدود،
ســواء عــى شــكل مكتــوب أو
مطبــوع أو يف قالــب فنــي أو بأيــة
وســيلة أخــرى يختارهــا» .وقــد
ورد يف دســتور البحريــن أن «حريــة
الضمــر مطلقــة» و»حريــة الــرأي...
مكفولــة» كــا يقــر الدســتور بالحــق
يف التجمــع ويف تكويــن الجمعيــات.

لجلســتني متتاليتــن (الثانيــة يف  15هيومــان رايتــس ووتــش /تجريــم
أغســطس /آب) ،رفــض القــايض املعارضــة وترســيخ االفــات مــن
الظهــراين االســتامع ألقــوال املتهمــن العقــاب ،مايــو /أيــار .2014
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أو إعطاءهــم فرصــة للتحــدث عــن االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا أثنــاء
االعتقــال واالحتجــاز والتحقيــق .املتهــم الســيد فيصــل العلــوي رفــع صوتــه
ليقــول« :لــدي الحــق يف الــكالم ،فأنــا أعــاين مــن تكبيــل يــدي وعــزيل يف
الحبــس االنف ـرادي منــذ ثالثــة أســابيع ،كــا أننــي محــروم مــن الزيــارات
واالتصــال بعائلتــي ،ال توجــد حقــوق إنســان يف البحريــن» .وقــال املتهــم
اآلخــر عــي صنقــور للمحكمــة« :لدينــا الحــق يف الــكالم ،وهــذه هــي املــرة
الثانيــة التــي يتــم إحضارنــا إىل هنــا وال يســمح لنــا بالحديــث» .لكــن
الظهــراين اكتفــى بتســجيل أســاء مــن تحدثــوا عوضــاً عــن تســجيل مــا
تحدثــوا بــه .تجاهــل الظهـراين أيضـاً طلــب املحامــن بعــرض املتهمــن عــى
لجنــة طبيــة محايــدة لفحــص آثــار اإلصابــات التــي قــد تعرضــوا لهــا أثنــاء
فــرة احتجازهــم.
يف الجلســة الثالثــة بتاريــخ  20أغســطس /آب ،انســحب  6محامــن مــن
أصــل  9تعبـرا ً عــن اعرتاضهــم عــى تجاهــل طلبهــم بإحالــة القضيــة ملحكمة
أخــرى تســتقل بنظرهــا .ذلــك أن املتهمــن يحاكمــون بقضيــة تعطيــل العمــل
بأحــكام الدســتور وحــل الربملــان الــذي يرأســه والــد القــايض عــي الظهـراين،
مــا يشــكل تضــارب مصالــح ،كذلــك يحاكمــون بتهمــة الســعي إلســقاط نظــام
الحكــم املتمثــل بالعائلــة الحاكمــة التــي ينتمــي لهــا عضــو اليمــن حمــد آل
خليفــة ،وهــو مــا يشــكل تضــارب مصالــح أيضـاً.
قــدم املحامــون املنســحبون مذكــر ًة إىل املحكمــة أفــادوا فيهــا أنــه وفقــاً
للقانــون ،فإنــه يســتوجب عــى الهيئــة القضائيــة التوقــف عــن البــت يف
القضيــة حتــى يتخــذ املجلــس األعــى للقضــاء قــرارا ً يف طلــب املحامــن.
مل يكــرث الظهـراين بــكل مــا ذكر أعــاه بل رشع يف االســتامع لشــهود اإلثبات.
الشــاهد األول محمــد خالــد الســعيدي قــال إن «املصــادر الرسيــة»(!) دفعته
لالســتنتاج (!) الــذي يؤكــد مشــاركة املتهمــن يف تأســيس «خليــة إرهابيــة».
وأضــاف أن املتهمــن كانــوا يتواصلــون مــع بعضهــم باســتخدام برامــج
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التواصــل الحديثــة كالفايــر وســكايب والربيــد اإللكــروين ،كــا كان لديهــم
رشائــح اتصــال عامنيــة وإيرانيــة!!
مل يســتطع الشــاهد اإلجابــة عــى جميــع أســئلة املحامــن بشــأن تفاصيــل
القضيــة ،وكانــت إجاباتــه إمــا «مذكــور يف محــر التحقيــق» ،أو «لقــد
نســيت» أو «املصــادر الرسيــة» .كــا كان رده عــى أحــد أســئلة املحامــن
متضاربــاً مــع أقوالــه يف محــر التحقيــق .فهــل أوقــف هــذا الخلــل يف
مالبســات شــهادة شــاهد اإلثبــات القــايض الظهــراين؟ الجــواب :ال.
املفاجــأة ،عندمــا قــال أحــد املتهمــن للمحكمــة ،إن شــاهد اإلثبــات الضابــط
محمــد خالــد الســعيدي هــو مــن قــام بتعذيبــه أثنــاء التحقيــق معــه يف
مبنــى التحقيقــات الجنائيــة ،كــا ذكــر بأنــه تعــرض للتعذيــب الجســدي
والنفــي وأن اعرتافاتــه غــر حقيقيــة .هــل ح ـ ّرك ذلــك شــيئاً عنــد القــايض
الظهــراين؟ الجــواب :ال(((.
ويف نهايــة الجلســة ،رصخ فيصــل العلــوي قائــاً إنــه تعــرض للتعذيــب
الجســدي والنفــي يف مبنــى التحقيقــات الجنائيــة وإنــه ال ي ـزال محتج ـزا ً
يف زنزانــة انفراديــة بســجن أرسي .وأضــاف بأنــه يتعــرض لســوء املعاملــة يف
محبســه فالحـراس دامئـاً مــا يشــتمون الســجناء وطائفتهــم الشــيعية .كــا أن
أحــد الضبــاط هنــاك وهــو الرائــد أحمــد الخالــدي دامئـاً مــا يصــف الشــيعة
باإلرهابيــن .ال إجابــة .تــم تأجيــل الجلســة إىل  29أغســطس /آب .2013
ويف  3نوفمــر /ترشيــن الثــاين  2013أصــدر الظهـراين الحكــم بالســجن املؤبــد
لـــ 4متهمــن و 15عام ـاً لـــ 6وب ـراءة  ،14بعــد أن تــم التشــهري بهــم ونــر
صورهــم يف الصحافــة والتلفزيــون.
(((

املحكمة املنحازة تستمع لشهادة معذب ضد ضحاياه:

http://urlmin.com/4qsqp
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ّ
والســيما حيــن ســماعه لمرافعــة
فــي صفــة القاضــي :بطــيء الغضــب
ّ
المدعيــن.

يف صفــة الظهــراين :يوصــف باألحمــق الغضــوب ،فهــو رسيــع الغضــب
واالنفعــال حــن يتعلّــق األمــر بجانــب املحكومــن السياســيني أو محاميهــم.
يف العاميــة يقــال للشــخص إنــه أحمــق حــن يغضــب رسيعـاً مــن اآلخريــن
بنــاء عــى تفس ـرات عجولــة أو شــخصية ،ومييــل إىل تفســر األمــور بشــكل
انفعــايل ال بشــكل متــوازن .األحمــق لديــه مواقــف مســ ّبقة أو انحيــازات
يفــر بهــا مواقــف اآلخريــن ،هــذه االنحيــازات توجــه أحكامــه التــي
ّ
يصدرهــا يف حقهــم .يكفيــه إلصــدار حكمــه عــى اآلخريــن أن يســتمع
لطــرف واحــد فقــط ،ليــس لديــه صــر عــى التأمــل والتدبــر واالحتيــاط.
عــادة مــا يكــون األحمــق الغضــوب ضعيــف الثقــة بالنفــس ،وال متيــل النــاس
ملصادقتــه ألنــه يفتقــد اللياقــة الشــخصية ومهــارات التواصــل ،وغالب ـاً مــا
ترتبــط هــذه الصفــة بضعــف الثقــة بالنفــس.
قــد يكــون األمــر مقبــوالً لشــخص عــادي ،لكــن أن يكــون قاضي ـاً ورئيس ـاً
ملحكمــة فذلــك أمــر منكــر إال يف محاكــم تخــون العدالــة .يعــرف الظه ـراين
برسعــة غضبــه عــى املتهمــن السياســيني ومحاميهــم ،ورسعــة رفعــه للجلســة
رف ،وطــرده للمتهمــن واملحامــن أيضـاً.
كلــا تـ ّورط ومل يعــرف كيــف يتـ ّ
تــكاد تكــون هــذه عالمــة تنفــرد بهــا جلســاته بشــكل خــاص .كــا يعــرف
الظهـراين بأنــه يســر يف املحكمــة متلفتـاً ،ولديــه اعتقــاد ثابــت أن اآلخريــن
يتكلمــون عنــه ،وأن املحامــن ال يعرتفــون بــه .فيــا تكفــي أيــة ابتســامة
بــن شــخصني يف قاعــة املحكمــة ليهــدد بطردهــم منهــا اعتقــادا ً منــه بأنهــم
يضحكــون عليــه.
يف الجلســة الثانيــة لقضيــة مــا عــرف بخليــة ( 14فربايــر) ســمح للمتهمــن
بالحديــث عــا تعرضــوا لــه بعــد أن منعهــم يف الجلســة األوىل ،لكنــه عمــل
عــى تثبيــت الــكالم دون أيــة تفاصيــل ،وعندمــا تحدثــت ريحانــة املوســوي
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عــا تعرضــت لــه مــن تعذيــب وتعريتهــا مرتــن عىل يــد ضبــاط ذكــور ،ث ّبت
يف املحــر كلمــة تهديــد بــدالً مــن تعذيــب وتعريــة ،احتــج املحامــون مــن
أجــل تثبيــت التفاصيــل بألفــاظ املتهمــة .رفــض و( َح ِمــس) ورفــع الجلســة.
ومنــذ ذلــك الحــن صــار يرفــض نهائيــاً االســتامع للمتهمــن يف الجلســات
ر أحــد املتهمــن عــى الــكالم يغضــب ويرفــع الجلســة أو
التاليــة .وعندمــا يـ ّ
يطــرده مــن قاعــة املحكمــة .تواصــل الوضــع عــى املنــوال نفســه يف قضيــة
جيــش اإلمــام التــي رفــض االســتامع إىل أقــوال املتهمــن بتعرضهــم للتعذيــب.
ويف  18فربايــر /شــباط  ،2014قــام القــايض الظهـراين بطــرد املحامــي محســن
العلــوي مــن قاعــة املحكمــة بعــد أن َح ِمــس عليــه وشــهدت قاعــة املحكمــة
مشــادة كالميــة بينهــا .كانــت القضيــة حــول مــا عــرف بتشــكيل خليــة
إرهابيــة للهجــوم عــى القاعــدة األمريكيــة ،بينهــم املعتقــل ســجاد العلــوي
الــذي يرتافــع عنــه محســن العلــوي .أراد الظهـراين تأجيــل الجلســة للمرافعــة
الختاميــة ،واعــرض العلــوي عــى ذلــك يف ظــل تقدميــه شــكوى ضــد رئيــس
النيابــة وضابــط التحقيــق بتهمــة تعذيــب موكلــه ســجاد العلــوي ،وطلــب
مــن القــايض معرفــة تطــورات الشــكوى أوالً .إال أن الظهـراين تجاهــل طلــب
العلــوي وهــم باالســتمرار يف إجراءاتــه ،فرفــض العلــوي ذلــك ،وفيــا كان
األخــر يوضــح حيثياتــه تجاهلــه الظه ـراين للمــرة الثانيــة وانتقــل للحديــث
ـام ثــانٍ  ،فاعــرض العلــوي وطــرده القــايض وصــارت مشــادة كالميــة
مــع محـ ٍ
بــن االثنــن .طلــب العلــوي مــن القــايض تســجيل انســحابه لعــدم تســجيل
طلباتــه ،فلــم يفعــل.
وتطــور املوضــوع يف املحكمــة بطلــب بعــض املحامــن أيضـاً االنســحاب ،فــا
كان مــن القــايض الظه ـراين إال أن قــال لهــم« :إيل يبــي ميــي ميــي» ،فــرد
عليــه املحامــي العلــوي :ثبــت انســحابنا ورفــض طلباتنــا» .وأثنــاء ذلــك قــال
املعتقــل ســجاد العلــوي للقــايض« :أنــت عقبــة يف اإلصــاح الــذي يســعى
لــه الكــواري (رئيــس املجلــس األعــى للقضــاء) ،فأمــر الظهـراين بطــرده مــن
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قاعــة املحكمــة ،فــرخ معتقــل آخــر ،وارتفعــت األصــوات ،فرفــع القــايض
الجلســة.
ويف  24ابريــل /نيســان  ،2014طــرد القــايض الظهـراين متهمــن لعــدم وقوفهم
لــه ،وكتــب املحامــي محســن العلــوي عــر حســابه الخــاص بـــ «تيوتــر»:
«املشــاكل تــزداد يف املحكمــة الكــرى الرابعــة بســبب تعامــل القضــاة فيهــا،
اليــوم رفــض شــباب القــدم الوقــوف للمحكمــة لشــعورهم بــأن العدالــة
ضائعــة ،فطردهــم القــايض».
ّ
القــوة
فــي صفــة القاضــي :ذو روح عاليــة ال تجعلــه يخشــى أصحــاب
ّ
والســطوة .عزيــز النفــس ،بعيــد عــن أطمــاع الدنيــا ،مترفـ ٌـع عــن الرشــوة.

يف صفــة الظهـراين :يشــيد بأصحــاب القــوة والســطوة الذيــن يتولــون تعيينــه
ويكافئونــه برتقيتــه يف املناصــب القضائيــة .فبعــد ترقيــة عــدد مــن القضــاة
ورؤســاء النيابــة العامــة -بينهــم الظهـراين -ملناصــب قضائيــة أعــى يف يوليــو/
متــوز  2010بأمــر ملــي ،وبينــا كانــت املحاكــات السياســية تغلــظ يف
أحكامهــا املشــددة تجــاه املعتقلــن السياســيني ،أشــاد (املرتقــون) باألمــر
امللــي ،واعتــروه مبثابــة مكافــأة نهايــة الســنة القضائيــة .كــا أعربــوا عــن
جزيــل شــكرهم عــى الثقــة التــي أوالهــا لهــم امللــك ،وتوجهــوا بالشــكر
لرئيــس الــوزراء وويل العهــد ونائــب رئيــس املجلــس األعــى للقضــاء الشــيخ
خليفــة بــن راشــد آل خليفــة.
وقــال عــي الظهــراين :إن القــرار يرســخ رصح القضــاء البحرينــي ،مؤكــ ًدا
أن الرتقيــات توفــر منا ًخــا للثقــة بــأن هنــاك تقديــ ًرا مســتم ًرا عــى أعــى
املســتويات ودافــع عــن القضــاة مــن أجــل بــذل مزيــد مــن العطــاء ومــن
الجهــد لخدمــة العدالــة البحرينيــة .وأضــاف« :إن تقديــر صاحــب الجاللــة
امللــك املفــدى للقضــاة يــأيت كحلقــة يف سلســلة املــروع اإلصالحــي الــذي
أرىس قواعــده ويســتمر عــى مــدار مســتقبل البحريــن املــرق يف عهــده».
78

فــي صفــة القاضــي :أن يكــون صارمــا فــي إصــدار األحــكام العادلــة إذا
ّ
تكشــفت الحقائــق وليــس هنالــك مــن يعيقــه ،فليــس في حكمــه محاباة
ألحــد و ال بخــس آلخــر.

يف صفــة الظهـراين :يوفّــر الظهـراين الحاميــة للمعذبــن ووكالء النيابــة برفــض
ـام حــول مامرســة أي طــرف للتعذيــب .وحــن
أي إفــادة مــن متهــم أو محـ ٍ
يــر املتهــم يطــرده أو يرفــض التثبيــت .كــا أنــه يرفــض أي ســؤال محــرج
يوجــه للشــهود مــن قبــل هيئــة الدفــاع ،أو أي ســؤال مــن املر ّجــح أن يديــن
أي مــن منتســبي الداخليــة.
رضا يف املحكمــة بقولــه « :لقــد
أشــار أحــد املعتقلــن إىل «مـ ّد ٍع عــام» كان حــا ً
أجــرين عــى توقيــع اعرتافــات كاذبــة وعذبنــي» ،فــكان رد الظه ـراين طــرد
املتهــم .وكان محســن العلــوي قــد طلــب مــن «الظهـراين» معاينــة عالمــات
التعذيــب املوجــودة عــى أجســاد بعــض املتهمــن لكنــه انتظــر ألكــر مــن
شــهرين إىل أن اختفــت معظــم عالمــات التعذيــب .وكان ســجاد العلــوي،
وهــو ضحيــة أخــرى ،قــد أديــن اســتنا ًدا اىل اعرتافــات كاذبــة كان قــد وقّــع
عليهــا تحــت وطــأة التعذيــب ،وكان محاميــه قــد طلــب مــن «القــايض»
معاينــة عالمــات التعذيــب لكنــه رفــض ذلــك.
ويف  12يوليــو /متــوز  2013عرضــت هيئــة الدفــاع يف قضيــة مــا عــرف بـــ
«خليــة ائتــاف  14فربايــر» ،كشــفت هيئــة الدفــاع يف مؤمتــر صحفــي أن
املحكمــة الجنائيــة الرابعــة «امتنعــت عن تثبيت كل مــا يدين النيابة برئاســة
القــايض عــي الظهـراين ،ابــن رئيــس مجلــس النــواب خليفــة الظهـراين ،وكل
مــا يشــر إليهــا بأصابــع االتهــام يف محــر الجلســة» ،مشــرة إىل أن «القــايض
رفــض تثبيــت إفــادة املتهمــن عــن مامرســة أعضــاء النيابــة العامــة وعــى
الخصــوص املدعــو أحمــد بــو جــري الذيــن مارســوا التهديــد والتعذيــب يف
حــق املتهمــن» ،الفتــة إىل أن «املتهمــن جميعـاً أفــادوا بــأن األخــر هــو مــن
قــام بتهديدهــم وتعذيهــم وســب معتقداتهــم مبــا فيهــا اإلمــام عــي (ع)».
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وأكــدت أن املحكمــة «رفضــت حضــور أحــد مــن أهــايل املعتقلــن إىل
املحكمــة ،حيــث تــم طــرد ذوي املعتقلــن واملراقبــن للمحكمــة وكأنهــا
محكمــة رسيــة عــى غـرار محاكــم الســامة الوطنيــة ،كــا طــردت حقوقيــن
حــروا منــذ بــدأت جلســاتها».
فــي صفــة القاضــي :مــن أهــل ّ
التأمــل والتحقيــق وال يمـ ّـر بســهولة علــى
القضايــا ،وال يقضــي دون دليــل وعلــم ،وال يكتفــي بســماع األقــوال فــي
إصــداره ألحكامه.

رسيــة ،ويركــن
يف صفــة الظه ـراين :معظــم املصــادر التــي يعتمــد شــهادتها ّ
إىل االطمئنــان إليهــا!! ،وجميعهــا شــهادات ســمعية ال عينيــة ،أي إن الشــهود
ال يــرون بأعينهــم املتهمــن يفعلــون مــا أدينــوا بــه ،بــل ينقلــون عــن فــان
عــن فــان مــن املصــادر الرسيــة .القضايــا الوحيــدة التــي فيهــا (تلبــس) هــي
قضايــا التجمهــر.
مــا نســبته  98%مــن القضايــا التــي حكــم فيهــا الظهراين صــدر بحقهــا أحكام
إدانــات ،وقــد عرفــت محكمتــه أنهــا تلــك التــي تصــدر منهــا أحــكام املؤبــد
واإلعــدام ،يــكاد ال ميــر أســبوع ال يُصــدر فيهــا أحكامـاً جامعيــة باملؤبــد.
يرفــض التعاطــي مــع طلبــات املحامــن املتعلقــة بإثبــات ب ـراءة متهميهــم،
يســتمع للطلبــات االعتياديــة فقــط .فقــد رفضــت املحكمــة برئاســة القــايض
الظهـراين جلــب فيديــو الكامـرات األمنيــة يف قضيــة «تفجــر الديــر» ،رغــم
أنــه يوجــد تصويــر عنــد وزارة الداخليــة وهــو دليــل بـراءة قــوي للمتهمــن،
تــم تكــرار طلــب الفيديــو خــال  3جلســات ،لكنــه يرفــض مخاطبــة أي
جهــة ،يؤكــد املحامــون «أي طلــب فيــه إشــاره إىل ب ـراءة املتهــم يرفضــه».
وكان املحامــي عبداللــه زيــن الديــن قــد قــال إن «املحكمــة رفضــت طلــب
الدفــاع املتعلــق بجلــب تصويــر الكام ـرات األمنيــة املبثتــة مــن قبــل وزارة
الداخليــة والتــي تؤكــد قط ًعــا وجز ًمــا ب ـراءة املتهمــن مــن االتهــام املســند
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إليهــم» ،معتــرا ً الرفــض «مخالفــة رصيحــة لقانــون اإلجــراءات الجنائيــة
البحرينــي ،ويعكــس نيــة القــايض يف إصــدار حكــم اإلدانــة .وأضــاف« :للعلــم
فــإن وزارة الداخليــة قامــت بنــر مقطــع فيديــو متعلــق بالتفجري يف وســائل
اإلعــام ووســائل التواصــل االجتامعيــة».
وأكــد زيــن الديــن أن «رفــض املحكمــة جلــب التصويــر يعــد إخــالً لحــق
ـال كذلــك ملبــدأ اإلثبــات الحــر املعمــول بــه يف املــواد الجنائية»،
الدفــاع وإخـ ً
مشـرا ً إىل أن نــر الكامـرات األمنيــة مــن أحــد أهدافــه هــو الكشــف عــن
الجرائــم حســب تعبــر املســؤولني».
ويف جلســة ســابقة ،اســتمعت املحكمــة لشــهود اإلثبــات ،وهــم مجــرو
التحريــات وشــاهدان آســيويان ،أحدهــا املجنــي عليــه الــذي حــر وتبـ ّـن
بــأن يــده اليــرى كانــت قبــل دخــول املحكمــة مغطــاة ،وعنــد دخولــه
لالســتامع ألقوالــه أزال الغطــاء عنهــا واتضــح أن بهــا إصبعــن فقــط.
أيضـاً ،الوقــت الــذي يعطيــه الظهـراين للمحامــي لكتابــة املرافعــة ال يتجــاوز
أســبوع واحــد ،وذلــك بســبب اســتعجاله إلصــدار الحكــم عــى املتهمــن
الذيــن ال تتجــاوز جلســات محاكمتهــم شــهرين يف الغالــب .املرافعــة تتضمــن
قرابــة  50صفحــة ،وقبلهــا االطــاع عــى ملــف املتهــم كامـاً ،ومــع ذلــك ال
تتجــاوز املــدة التــي يعطيهــم إياهــا إلنجــاز املرافعــة ســوى أســبوع واحــد
يف الغالــب.
هــذه هــي صفــات القــايض الظه ـراين كــا يُظهرهــا ،وكــا تنقلهــا جلســات
محاكامتــه .ال يكــرث الظه ـراين بصــورة القــايض التــي عليــه أن يظهــر بهــا
ولــو عــى نحــو التمثيــل أو التص ّنــع ،ال يتكلّــف الحياديــة وال يُظهــر احرتامـاً،
ولــو مصطنعـاً ،للمحكومــن الذيــن يخالفــون توجهــه الســيايس .غالبـاً ،ألنه ال
ميتلــك مؤهــات شــخصية تســاعده عــى ذلــك ،وليســت لديــه القــدرة عــى
الصــر عليهــا ،أيضـاً ،هــو ال يجــد نفســه مضطـ ًرا حتــى ملحاولــة فعــل ذلــك.
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يف الفصــل الســابق ،عرضنــا صفــات القــايض عــي الظهـراين ،يعرفــه املحامــون
بالقــايض الحمــوس ،وتنطبــق عليــه صفــات األحمق الغضــوب .اشــتهر الظهراين
بانحيــازه الفاقــع ضــد املحاكمــن يف قضايــا أمنيــة ورسعــة غضبــه وحمســانه
وطــرده للمحكومــن ومحاميهــم كذلــك .مــع تصاعــد عــدد حــاالت الطــرد
وإســاءة معاملــة املحامــن داخــل بيــت القضــاء ،رفــع  90محاميـاً يف  20فرباير/
شــباط  ،2014شــكوى إىل املجلــس األعــى للقضــاء ،رشحــوا فيهــا مــا يتعرضــون
لــه مــن مضايقــات واســتخدام القــوة ضدهــم ،ومعاملــة غــر الئقــة داخــل
قاعــات املحاكــم مــن قبــل بعــض القضــاة وبعــض منتســبي وزارة الداخليــة،
كــا أعلنــوا أنهــم يف حالــة يــأس لعــدم توافــر أدىن ضامنــات الدفــاع.
اســتنكر املحامــون يف شــكواهم «مــا يجــري مــن معاملــة غــر الئقــة»،
وصفوهــا بأنهــا «تــيء للســلطة القضائيــة قبــل أن تــيء إىل املحامــن»،
وأشــاروا ملــا تعــرض لــه زميلهــم املحامــي جاســم رسحــان يف بتاريــخ 17
فربايــر /شــباط  ،2014عندمــا وكــزه أحــد رجــال األمــن مــن الخلــف أثنــاء
إحــدى مرافعاتــه طالبـاً منــه الســكوت ،حــدث ذلــك أمــام جميــع املتواجدين
يف قاعــة املحكمــة مبــن فيهــم هيئــة املحكمــة التــي مل تتدخــل لوقــف ذلــك
التعــدي« ،وهــو مــا يعــد مساس ـاً بهيبــة الســلطة القضائيــة وتطــاوالً عــى
املحامــن» حســب الشــكوى.
كــا أعــرب املحامــون عــن اســتيائهم مــن طــرد زميلهــم عبــد اللــه زيــن
الديــن يف الجلســة نفســها دون وجــود أي ســبب ،كان حــارضا ً كمتــدرب مــع
مكتــب املحامــي محمــد التاجــر .وأنــه «لــدى استفســار الزميــل عــن ســبب
طــرده مــن الجلســة رصخ القــايض عليــه طالبًــا مــن الرشطــة إخراجــه مــن
قاعــة املحكمــة وبالفعــل تــم ســحبه مــن قبــل الرشطــة واخراجــه بالقــوة!»
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وأورد املحامــون مــا حــدث يف تاريــخ  18فربايــر /شــباط  2014أثنــاء نظــر
إحــدى القضايــا أمــام املحكمــة الكــرى الجنائيــة الرابعــة« ،رفــض رئيــس
املحكمــة ـ كــا هــو دأب هــذه املحكمــة ـ تثبيــت طلبــات الزميــل املحامــي
محســن العلــوي يف املحــر عــى قــول إن لرئيــس املحكمــة الحــق يف رفــض
تثبيــت طلبــات املحامــن ،وعندمــا اعــرض الزميــل عــى ذلــك وأرص عــى
تثبيــت طلباتــه باعتبــار ذلــك حقًــا لــه مبوجــب القانــون ،أشــاح رئيــس
املحكمــة بوجهــه عنــه وانتقــل ملحــام آخــر متجاهـ ًـا حــق الزميل يف تســجيل
طلباتــه مبــا ميثلــه ذلــك مــن مخالفــة للقانــون وعــى األخــص املــادة 226
مــن قانــون اإلج ـراءات الجنائيــة ومــا ينطــوي عليــه مــن إســاءة للمحامــي
وتعريــض بحــق موكلــه يف الدفــاع» .وأبــدى املحامــون أســفهم ملــا يتعرضــون
لــه مــن ترصفــات يف تلــك املحكمــة ،مؤكديــن بأنهــا ليســت هــي املــرة االوىل
التــي تحــدث فيهــا مثــل هــذه الترصفــات .وأن تلــك الحادثــة انتهــت بإصــدار
رئيــس املحكمــة أمــره بإخـراج املحامــي العلــوي مــن القاعــة ،وقــام أحدهــم
بإمســاكه مــن ذراعــه إلخراجــه بالقــوة وهــو مــا رفضــه العلــوي واضطــره إىل
تســجيل طلــب انســحابه مــن القضيــة.
وأضافــت الشــكوى« :هــذا فضـاً عــن مــا شــهدناه مــن حــاالت قيــام رجــال
األمــن مبعاملــة املتهمــن اثنــاء املحاكــات وأمــام ناظــر القضــاة بطريقــة
قاســية وغــر إنســانية ومتــس بالكرامــة ،وكل ذلــك ومــا ســبق ذكــره أعــاه
يقلــل مــن شــأن املحامــن ومكانتهــم أمــام موكليهــم كــا يحــط مــن كرامــة
املحامــن واملهنــة بــل إنــه يقلــل مــن هيبــة القضــاء ومكانتــه يف نفــوس
النــاس واملحامــن وشــعورهم بضيــاع العدالــة يف مجلــس العدالــة.
وامتعــض املحامــون قائلــن« :بــل إنــه حتــى دخــول املحامــن لقاعــات
املحاكــم تحولــت إىل فرصــة لتعريضهــم ملزيــد مــن املضايقــات مــن قبــل
رجــال الرشطــة عــر وضــع حواجــز معدنيــة متنــع التنقــل مــن محكمــة إىل
أخــرى أو عــن طريــق قفــل أبــواب املحاكــم مــن الداخــل مبجــرد حضــور
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القــايض ،مــا يضطــر املحامــون إىل
الــردد مــرارا ً عــى املحكمــة ذاتهــا
عــى مــدى أكــر مــن ســاعة يف انتظار
عقــد الجلســة بســبب منعهــم مــن
الدخــول اىل قاعــة املحكمــة».

(البحريــن) يســمح القانــون الــدويل
لحقــوق اإلنســان بقيــود عــى التعبــر
عــن الــرأي الــذي يرقــى إىل مســتوى
«دعــوة إىل الكراهيــة القوميــة

وأضافــوا «واألســوأ مــن ذلــك ،هــو أو العنرصيــة أو الدينيــة تشــكل
تدخــل رجــال األمــن باســتخدام القوة تحريضــا عــى التمييــز أو العــداوة
ملنــع دخــول املحامــن وتدخلهــم أو العنــف» .لكــن فهــم محكمــة

إلخراجهــم مــن املحاكــم» .كــا االســتئناف العليــا يف البحريــن ملــا
أوضحــوا «مــن املهــم يف هــذا الصــدد يشــمل تحريض ـاً ،يقــع خــارج نطــاق
اإلشــارة إىل أن مــن مســببات تكــرار مــا يســمح بــه القانــون الــدويل.

حــاالت ســوء التفاهــم بــن املحامــن
والقضــاة هــو وصــول املحامــن اىل
حالــة اليــأس أحيانًــا لعــدم مقدرتهــم
عــى توفــر أدىن ضامنــات الدفــاع
خصوصـاً مــع رفــض الرشطــة والنيابــة
متكينهــم مــن حضــور التحقيــق مــع
املعتقلــن يف القضايــا ذات الخلفيــة
السياســية عــى وجــه الخصــوص
ورفــض قضــاة املحاكــم تقديــم أي
دفــاع جــدي أو االســتامع للمعتقلــن
أو الكشــف عــى آثــار التعذيــب أو
حتــى الحديــث عنــه أو التحقيــق
فيــه كــا أنهــم ال يــرون يف العديــد
مــن القضــاة الرغبــة يف االســتامع إىل

إن املحكمــة ببلوغهــا اســتنتاجات
متعســفة عــى هــذه الشــاكلة حــول
الفــرق بــن «املنتقــد» و»املحــرض»
كأســاس إلدانــات جنائيــة ،وأحــكام
مطولــة بالســجن ،هــو أمــر يجعــل
حريــة التعبــر بــا معنــى ،ويجعــل
أي خطــاب أو قــول تقريبــاً ناقــد
للســلطات الحاكمــة ضمــن نطــاق مــا
ميكــن مالحقتــه جنائيــاً.
هيومــان رايتــس ووتــش /تجريــم
املعارضــة وترســيخ االفــات مــن
العقــاب ،مايــو /أيــار .2014
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طلباتهــم مــا جعــل عملهــم يف الدفــاع عــن املتهمــن يف تلــك القضايــا عمـ ًـا
غــر ذي معنــى أو جــدوى ،فقــد حــدث أن حجــزت دعــاوى للحكــم دون
تقديــم شــهود نفــي ودون حتــى مرافعــة مكتوبــة بالرغــم مــن متســك الدفاع
بتقدميهام».أثــارت الشــكوى التــي تقـ ّدم بهــا املحامــون موجــة اســتياء عامــة
يف األوســاط الشــعبية ،خاصــة أن الـــ 90محاميـاً هــم موكلــون عــن متهمني يف
قضايــا أمنيــة وسياســية ،فيــا تض ّمنــت تفاصيــل تكشــف عــن انحيــاز ظاهــر
ميارســه القضــاء البحرينــي ضــد املحاكمــن يف مثــل هــذه القضايــا ،وضــد
محاميهــم باملثــل ،وهــي تفاصيــل مل نشــهد لهــا مثي ـاً يف القضايــا الجنائيــة
املدنيــة األخــرى(((.
مذكّــرة توضيحيــة بشــأن الشــكوى قدمهــا عــدد مــن املحامــن لرئيــس
املجلــس األعــى للقضــاء ســامل الكــواري يف  26فربايــر /شــباط  ،2014املحامون
هــم :حســن ريض ،محمــد أحمــد ،جليلــة الســيد ،ســامي ســيادي ،محســن
العلــوي ،عبدالهــادي القيــدوم ،محمــد التاجــر ،جاســم رسحــان ،دعــاء العــم،
منــار مــي ،وخــال لقائهــم بالكــواري تــم تبــادل الحديــث حــول مــآزق
القضــاء البحرينــي والقضــاة.
مل ينــف الكــواري مــا ورد يف الشــكوى ومل يف ّنــده .فــكل مــا ورد مــن شــواهد
وحــاالت حدثــت عــى مــرأى ومســمع جميــع الحضــور يف قاعــات املحاكــم
وتــم نــره إعالمي ـاً وتناقلتــه وســائل التواصــل االجتامعــي.
بــل ميكننــا القــول إن الكــواري أكّــد مــا ذكــره املحامــون ورمبــا زاد عليــه،
قــال للمحامــن مواســياً «أنتــم أعلــم مبــا ورثنــاه» ،يف إشــارة منــه لرتكــة ســيئة
للقضــاء والكثــر مــن املشــاكل التــي ُحــل بعضهــا ،ومــا زال بعضهــا عالق ـاً
حتــى اآلن وفــق مــا ذكــر.
لكــن األكــر خطــورة ،هــي تلــك العبــارة التــي قــال فيهــا الكــواري للمحامــن
(((
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الذيــن التقــوه« :بعــض القضــاة نزعــوا عنهــم رداء القــايض ،وأصبحــوا
كموظفــن عموميــن» .وهــي شــهادة أو اعـراف أو إقـرار مــن أعــى ســلطة
قضائيــة يف الدولــة ،بالفســاد الحاصــل يف الجهــاز القضــايئ ،كونــه يســمح
لقــاض نــزع رداء عدالتــه ولبــس رداء املوظــف العمومــي األجــر يف يــد
الســلطة ،أن يســتمر يف محاكمــة املتهمــن.
وإذا مــا أخذنــا بعــن االعتبــار أن العبــارة التــي قالهــا الكــواري ،هــي عبــارة
(مخففــة) ،نظـرا ً لحساســية منصبــه وموقعــه يف الدولــة ،وكونــه يتكلّــم مــن
موقــع رســمي مســؤول ،مينعــه مــن البــوح بالحقيقــة كاملــة ،فإنــه ميكننــا
التكهــن مبســتوى تح ـ ّول القضــاة إىل موظفــن عموميــن يف يــد الســلطة.
وأضــاف الكــواري أن املجلــس األعــى للقضــاء ســعى إىل تقديــم عمــل قضــايئ
نقــي بعيــد عــن السياســة والقبليــة والطائفيــة ،وقــال« :إن ذلــك هــو مــا
يجــب أن يرســخ يف ذهــن القــايض أثنــاء أدائــه لعملــه ودون املــزج بــن
األمــن والعدالــة ،فــا يجــب أن يفكــر القــايض بطريقــة أمنيــة ،وإمنــا مهمتــه
ولعــل
ّ
العدالــة والتفكــر بأســلوب حقوقــي وقانــوين لتحقيــق العدالــة».
هــذه العبــارة تنبــئ بالحقيقــة التــي يعرفهــا الجميــع مبــن فيهــم الكــواري،
وهــي حقيقــة مــزج عــدد مــن القضــاة بــن األمــن والعدالــة ،لكــن مــا ال
ميكــن للكــواري قولــه هــو أن رقــاب املعارضــن السياســيني وحرياتهــم يف يــد
هــؤالء القضــاة الذيــن يحكمــون يف النــاس باألمــن ال بالعدالــة.
وحــول واقــع القضــاء البحرينــي قــال الكــواري« :إن املجلــس يواجــه
مجموعــة مــن املشــاكل العمليــة ،وتــم حــل معظمهــا بينــا يتــم العمــل
عــى إيجــاد حلــول لــكل املعوقــات التــي تواجــه املواطنــن واملحامــن،
مضيف ـاً أن «تشــخييص املبــديئ هــو أن الســلطة القضائيــة مل يتــم تطويرهــا
لفــرة زمنيــة مــا انعكــس عــى أفرادهــا ســلباً»(((.
(((
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بعــد تقديــم هــذه الشــكوى ولقــاء املحامــن برئيــس املجلــس األعــى
للقضــاء ،بــدأت بعــض التغيـرات الشــكلية تظهــر يف جلســات املحاكــات يف
املحكمــة الجنائيــة الرابعــة .أُزيلــت الحواجــز التــي كان يتــم وضعهــا لتقييــد
الدخــول لجلســات املحاكمــة ،وبــدأ القــايض الظهــراين يســمح للمتهمــن
بــاإلدالء بشــهادات التعذيــب التــي تعرضــوا لهــا وتدوينهــا ،لكــن مل يلبــث
األمــر طوي ـاً حتــى عــادت األمــور إىل مــا كانــت عليــه.
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القاضي إبراهيم الزايد :األقصى في العقوبة ضد السياسيين،
األقصى في التبرئة لصالح الجالدين

األقــى ،هــو مــا يُعــرف بــه قــايض املحكمــة الجنائيــة الرابعــة إبراهيــم
الزايــد؛ األقــى يف البحــث عــن أدلّــة اإلدانــة حــن يتعلّــق األمــر باملحكومــن
السياســيني ،مقابــل األقــى يف البحــث عــن أدلّــة الـراءة حــن يتعلّــق األمــر
باملعذّبــن والقتلــة .أيضً ــا ،األقــى يف إصــدار األحــكام األشــد قســوة ضــد
املتهمــن السياســيني ،مقابــل األقــى يف تربئــة القتلــة واملعذّبــن.
يعــرف الزايــد بصوتــه (الناعــم) ،وطريقتــه اللينة يف الــكالم ،يصفها مقربــوه بأنها
(مائعــة) ،باإلضافــة إىل حــركات جســده ونرجســيته البــارزة وإعجابــه الشــديد
بنفســه إىل الحــد الــذي يشــبهه املقربــون بأنــه« :بنــت معجبــة بنفســها» ،لكــن
قــد يبــدو غريبًــا أن هــذه الليونــة تقابلهــا بشــكل شــاذ وغريــب ،تلــك القســوة
املفرطــة يف إصــدار أقــى األحــكام القانونيــة ضــد محكومــي القضايــا األمنيــة
والسياســية ،لكــن الغرابــة تصبــح أقــل شــذوذًا ،بالنســبة لنــا ،حــن نتذكــر أننــا
نتحــدث عــن القضــاء البحرينــي املعــروف مبيوعة عدالتــه ونزاهته واســتقالليته،
مقابــل صالفتــه املفرطــة يف تعاملــه مــع املعارضــن السياســيني.
األقصى في العقوبة..

فيــا يــي منــاذج ألحــكام قصــوى يف القســوة للقــايض الزايــد ،ضحاياهــا
جملــة مــن املحكومــن السياســيني:
حكم
•كان إصابــة ســيارة رشطــة بزجاجــات حارقــة كاف ًيــا إلصــدار الزايــد ً
(((
بســجن مته َمــن ملــدة  10ســنوات يف مايــو /أيــار .2013
•ويف أكتوبــر /ترشيــن األول  ،2013أصــدر الزايــد أحكا ًمــا باملؤبــد يف حــق 9
مواطنــن و 10ســنوات أخــرى ألربعــة منهــم ،وذلــك يف القضيــة املعروفــة
بـــ( 5طن)(((.
((( انظر صحيفة الوسط :سجن مته َمني  10سنوات بقضية حرق جنايئ http://urlmin.com/4qm2z
((( انظر صحيفة الوسط :املؤبَّد لـ  9متهمني بقضية الـ « 5طن» http://urlmin.com/4qm30
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•ويف أكتوبــر /ترشيــن األول  2013أيضً ــا ،أصــدر حكمــه عــى  37شــابًا
بحرينيًــا بالســجن مــن  5إىل 15ســنة ،يف القضيــة التــي عرفــت بـ«تفجــر
الــدراز»(((.
•ويف  19فربايــر /شــبط  2014أصــدر حكـ ًـا باإلعــدام ضــد مواطــن مــن
منطقــة الســهلة ،إىل جانــب الحكــم بالســجن املؤبــد لســتة مواطنــن
آخريــن ،بتهمــة قتــل رشطــي(((.
•ويف مــارس /آذار  ، 2014أصــدر حكمــه بالســجن املؤبــد لـــ  16شــابًا
بحرينيًّــا والســجن  10ســنوات الثنــن آخريــن وجهــت إليهــم تهمــة
الــروع يف قتــل رشطــة ،وهــي التهمــة التــي صــارت عنوانًــا ألي مواجهة
بــن املحتجــن ورجــال األمــن(((.
•ويف أبريــل /نيســان  ،2014أصــدر حكمــه بالســجن املؤبــد عــى 12
متهــا وســجن آخريــن ملــدة  15ســنة بتهمــة التخابــر مــع إيــران(((!
ً

األقصى في الميوعة..

الســابق ،منــاذج مــن أحــكام أصدرهــا الزايــد ضــد محتجــن ،ومقابــل هــذا
األقــى مــن القســوة ،تنقلــب األحــكام إىل ميوعــة مفرطــة ،حــن يكــون
املتهــم قاتـ ًـا أو مع ّذبًــا مــن منتســبي وزارة الداخليــة.
فقــد بـ ّرأ الزايــد كل مــن مبــارك بــن حويــل ونــورة بنــت عبداللــه ،املعذبــناملشــهورين واملعروفــن بتعذيــب  6أطبــاء واإلســاءة لهــم ،وذلــك يف يوليــو/
(((
متــوز .2013
((( الحكــم يف «تفجــر الــدراز» عــى املتهمــن بالســجن مــا بــن  5ســنوات إىل  15ســنة و بالحبــس  6شــهور
وغرامــة خمــس مئــة دينــار وتربئــة متهمــن http://urlmin.com/4qm31
((( البحريــن تصــدر أحكام ـاً باإلعــدام واملؤبــد عــى مواطنــن انتزعــت اعرتافاتهــم تحــت التعذيــب القــايس
http://urlmin.com/4qm32
((( املؤبد لـ 16والسجن  10سنوات الثنني رشعوا يف قتل رشطيني وأحرقوا سيارة للداخلية
http://urlmin.com/4qm33
((( انظــر صحيفــة الوســط :املؤبــد لـــ  12متهــم و 15ســنة آلخريــن وتغرميهــم ألــف دينــار بتهــم التخابــر مــع
إي ـران والتدريــب مــع الحــرس الثــوري وحــزب اللــه العراقــي http://urlmin.com/4qm34
((( انظــر صحيفــة الوطــن :بـراءة مبــارك بــن حويــل ونــورة بنــت عبداللــه مــن إســاءة معاملــة  6أطبــاء http://
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كــا بــرأ يف ســبتمرب /أيلــول ،2012
رشطيــن مــن قضيــة مقتل الشــهيدين
عــي املؤمــن وعيــى عبدالحســن
رغــم وجــود عــدد مــن الشــهود
الذيــن رأوا حادثــة القتــل رأي العــن
بينهــم الصحافيــة نزيهــة ســعيد ،فيــا
مل يحــر الرشطيــان جلســة النطــق
بالحكــم ،إذ إنهــا مخــى ســبيلهام(((.
علــا أن معظــم املتهمــن بقضايــا
ً
القتــل حســب املحامــي التاجــر «مل
يدخلــوا الســجن حتــى يــوم الحكــم،
يف حــن أنــه مــن املفــرض أن يكونــوا
مســجونني منــذ اليــوم األول»،
مضي ًفــا «مل يكونــوا موجوديــن داخــل
الســجن».
وكان أقــى حكــم صــدر مــن قبلــه
ضــد منتســب لــوزارة الداخليــة ،هــو
الصــادر يف ســبتمرب /أيلــول  2012ضد
قاتــل الشــهيد هــاين عبــد العزيــز
بالســجن  7ســنوات فقــط ،وهــي
العقوبــة األقــى عــن تهمــة «الــرب
urlmin.com/4qm35
((( انظــر صحيفــة الوســط :بـراءة رشطيــن مــن قتــل
املؤمن وعبدالحســن
http://urlmin.com/4qm36

(البحريــن) راجعــت هيومــن رايتــس
ووتــش تعليقــات عــي ســلامن
املعنيــة ،والتــي متثــل أقــواالً سياســية
غــر عنيفــة الطابــع .قــال ســلامن إن
«ثــورة» البحريــن مســتمرة إىل حــن
«الوصــول إىل دولــة محرتمــة تعمــل
لصالــح جميــع البحرينيــن دون
اســتثناء ،ودون تقســيم ودون متييــز».
وتحــدث عــن «إخضــاع النــاس»
و»االنتهــاكات ضــد املتظاهريــن»
أثنــاء كلمتــه التــي شــكر فيهــا
منظمــو املعــرض .كــا لفــت إىل أن
املعــرض يصــور مختلــف انتهــاكات
حقــوق اإلنســان ،ومنهــا عــدة
انتهــاكات «تحــدث عنهــا الســيد
بســيوين [رئيــس اللجنــة البحرينيــة
املســتقلة لتقــي الحقائــق]» .أن
تتهــم ســلطات البحريــن شــخصاً بنــاء
عــى هــذه التعليقــات ،فهــذا يشــر
إىل اعتبارهــا ألي خطــاب ترفضــه ألي
ســبب إجراميــاً.
هيومــان رايتــس ووتــش /تجريــم
املعارضــة وترســيخ االفــات مــن
العقــاب ،مايــو /أيــار .2014
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املفــي إىل املــوت» ،والتــي يتــم اســتبدالها بــدالً مــن تهمــة «القتــل العمــد»
لتمييــع العقوبــات وتســويفها.
ويف مايــو /أيــار  ،2013أمــر الزايــد بإخــاء ســبيل رشطيــن متهمــن بقضيــة
مقتــل الشــاب حســن الجزيــري ،الــذي فــارق الحيــاة يف  14فربايــر /شــباط
 ،2013بكفالــة  500دينــار لــكل منهــا ،ومــن ثــم تربئتهــا.
المفارقات المائعة..

املفارقــة املائعــة ،أن الزايــد الــذي أخــى ســبيل منتســبي وزارة الداخليــة
املتهمــن بالقتــل ،رفــض إخــاء ســبيل مواطنــة بحرينيــة متهمــة باالعتــداء
عــى رشطيــة ،علـ ًـا أن املواطنــة حامــل يف أشــهرها األخــرة وتعــاين وض ًعــا
صح ًّيــا قل ًقــا(((.
وبشــكل عــام ،فــإن الزايــد هــو أكــر القضــاة املعروفــن بإصــدار األحــكام
الجامعيــة املتشـ ّددة دون األخــذ بتفــاوت األدوار والحيثيــات ،كــا عــرف عنه
أنــه يســتثمر كل ثغــرة ميكــن أن تســتخدم ضــد املتهــم الســيايس.
ويف حــن تعتمــد محاكــات الزايد يف إدانــة املتهمني من املعتقلني السياســيني
عــى (االطمئنــان) إىل التحريــات الرسيــة والشــهود املجهولــن «ومــا اســتقر
يف يقينهــا واطــأن إليــه وجدانهــا» ،فــإن هــذا الوجــدان والطأمنينــة تنتفــي
حــن يســتمع إىل أصحــاب الشــهادات الحيّــة فيــا يتعلّــق بالقتلــة واملعذبــن
وفيــا يكشــف لــه املعتقلــون عــن آثــار التعذيــب الباقيــة عــى أجســادهم.
فقــد رفــض الزايــد عــرض فيديــو يظهــر عمليــة قتــل الشــهيد فاضــل املــروك
عنــد مستشــفى الســلامنية عــى يــد أحــد منتســبي وزارة الداخليــة يف 15
فربايــر /شــباط  ،2011تقــدم بــه الشــاب محمــد املحاســنة الــذي أشــار
إىل القاتــل يف قاعــة املحكمــة قائ ـاً« :هــذا هــو القاتــل» .ثــم قــدم أمــام
((( املحكمة ترفض اإلفراج عن مواطنة حامل متهمة باالعتداء عىل رشطية وسبهم
http://urlmin.com/4qm37
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املحكمــة التــي يرأســها الزايــد تســجيل فيديــو صــوره بنفســه لعمليــة مقتــل
الشــهيد فاضــل املــروك بــد ًءا مــن لحظــة هجــوم قــوات الداخليــة عــى
جنــازة الشــهيد عــي مشــيمع ،ووصــوالً للحظــة تصويــب الســاح ثــم اللحظة
املأســاوية الكــرى بتهــاوي الشــهيد فاضــل املــروك عــى األرض بســبب تلــك
الطلقــة الغــادرة .رفــض الزايــد عــرض هــذا الفيديــو يف قاعــة املحكمــة ،وكان
الحكــم الــذي صــدر يف حــق القاتــل فيــا بعــد هــو ال ـراءة.
املفارقــة املائعــة األخــرى ،أن الزايــد نفســه ،هــو مــن حكــم عــى محمــد
املحاســنة ،الشــاهد الوحيــد عــى مقتــل الشــهيد املــروك ،بالســجن املؤبــد
فيــا بعــد ،وبتهمــة كيديــة خسيســة(.((1
قبل 2011

الحكــم باألقــى عنــد الزايــد ليــس وليد أحــداث  ،2011هو ســابق لهــذا بكثري،
فقــد اشــتهر قبلهــا بعــدد مــن القضايــا التــي أصــدر فيهــا أحكا ًمــا قاســية ضــد
نشــطاء ومحتجــن ،رمبــا واحــدة مــن أشــهرها القضيــة املعروفــة باســم «قضية
املطــار» .وكان تجم ًعــا احتجاج ًّيــأ ،حــدث بشــكل تلقــايئ يف مطــار البحريــن يف
 25ديســمرب /كانــون األول  2005إثــر إلقــاء القبــض عــى الشــيخ محمــد ســند
العائــد مــن دراســته يف إيـران حينهــا ،طالــب قبلهــا بشــهرين باســتفتاء عــى
رشعيــة النظــام يف البحريــن تحــت إرشاف األمــم املتحــدة.
كان الزايــد حينهــا قاض ًيــا يف املحكمــة الصغــرى الجنائيــة الثانيــة ،وأصــدر
حكمــه بحبــس  12متهـ ًـا مــن معتقــي املطــار مــدة ســنتني مــع النفــاذ وذلــك
بتهمــة التجمهــر ،بعــد أن أخفقــت النيابــة يف تقديــم دليــل يثبت قيــام أي من
املتهمــن بالتخريــب واإلتــاف ،التهمــة الثانيــة التــي نســبتها لهــم.
الحكــم الــذي أصــدره الزايــد بحــق متجمهــري املطــار حينهــا ،هــو األقــى
( ((1محمد املحاسنة ،الظالمات إذا ما اجتمعن :هذا هو قاتل فاضل املرتوك
http://urlmin.com/4qm38
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يف قانــون العقوبــات الخــاص بالتجمهــر .املــادة  179/178تقــي بــأن
حكــم التجمهــر هــو الحبــس ملــدة ال تزيــد عــن ســنتني .وقــد كان واض ًحــا
الدوافــع السياســية لهــذا الحكــم مــع مــا كانــت تشــهده البلــد مــن
اضطرابــات حينهــا .ولــو أن هــذا التجمهــر حــدث بعــد  ،2011ألضيفــت
إليــه تهمــة اإلرهــاب والتخريــب وإرعــاب املواطنــن كــا يحــدث اآلن،
وملــا قلــت عــدد ســنوات العقوبــة عــن  10ســنوات .هــذا الحكــم املائــع
(املنحــاز سياســ ًّيا) عنــد الزايــد ،تلقفتــه الســلطة التــي تريــد قضــاة
تســتخدمهم يف قمــع النشــطاء مبســ ّميات قانونيــة .تــم نقــل الزايــد إىل
املحكمــة الكــرى الجنائيــة الثانيــة عــام .2006
بين حماقة الظهراني ومكر الزايد

يختلــف الزايــد (تــم تعيينــه يف  )2002عــن زميلــه القــايض الظهـراين األحمــق
الحمــوس .فــإذا كان األخــر بســبب حامقتــه ،رصيــح ومكشــوف بانحيــازه
الظاهــر وانقيــاده التــام للســلطة ضــد املحتجــن ،وذلــك غال ًبــا بســبب ضعف
شــخصيته وضعــف إمكاناتــه املهنيــة والقانونيــة ،فــإن الزايــد يختلــف عــن
األول مبكــره ودهائــه ،حيــث لديــه القــدرة عــى اســتخدام إملامــه بالناحيــة
القانونيــة ،والقــدر الــذي ميتلكــه مــن اللباقــة إلخفــاء انحيــازه خــال
الجلســات والظهــور مبظهــر القــايض النزيــه واملســتمع لجميــع األطــراف،
لكــن رسي ًعــا مــا ينكشــف زيــف ذلــك أمــام تعاطيــه املنحــاز مــع األدلــة
واألحــكام التــي يصدرهــا فيــا بعــد .عــى كل حــال ،هــذا املكــر يكفــي
الســلطة لتعتمــد عليــه يف املهــات األصعــب .كيــف(((1؟
يمكن تقسيم القضايا األمنية والسياسية إلى نوعين:

 .1قضايــا مهملــة :وهــي تلــك التــي يُحاكــم فيهــا مواطنــون غــر معروفــن
مــن الناشــطني واملحتجــن ،وهــي قضايــا ال تحظــى يف العــادة مبتابعــة الــرأي
العــام العاملــي مهــا صــدرت يف حــق املتهمــن أحــكام قاســية أو صاخبــة،
(((1
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القايض عيل بن خليفة الظهراين :األحمق الحموس http://urlmin.com/4qm39

وعــادة مــا تســتغل الســلطة ذلــك وتنســب لهــؤالء تهــم اإلرهــاب لقطــع
الحبــل عــى أي مســائلة حقوقيــة أو متابعــة خارجيــة.
 .2قضايــا محــل األنظــار :وهــي تلــك التــي تحاكــم فيهــا أســاء بــارزة
وشــهرية تحظــى باهتــام ومتابعــة الــرأي العــام املحــي والعاملــي ،وعــادة
مــا ينــري لهــا كتلــة مــن املحامــن املتطوعــن ويحــرص عــدد مــن النشــطاء
والحقوقيــن الدوليــن وممثــي ســفارات مــن أنحــاء العــامل عــى حضــور
جلســات املحاكمــة ومراقبتهــا ،مثــال عــى ذلــك محاكمــة الحقوقــي البــارز
نبيــل رجــب ،والقيــادي يف جمعيــة الوفــاق خليــل املــرزوق ،وهــم عــادة
ممــن ال ميكــن أن تلصــق بهــم تهــم اعتباطيــة كتهمــة اإلرهــاب التــي
يســتخدمها النظــام مظلّــة ملحاكامتــه األخــرى.
بطبيعــة الحــال ،فإنــه يف املحاكــات (محــل األنظــار) ال ميكن متريــر الخروقات
القانونيــة الفاقعــة التــي أرشنــا إليهــا يف حلقــات ســابقة والتــي تحــدث يف
املحاكــات (امل ُهملــة) .إدارتهــا تحتــاج إىل مهــارة ماكــرة ومهنيــة مصطنعــة،
الزايــد يوفــر للســلطة املكــر املطلــوب لــذا تحــال القضايــا محــل األنظــار اليــه.
مكر الزايد في محاكمة رجب

يف محاكمــة الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب ،كان الزايــد يوظــف مكــره أمــام
النشــطاء الذيــن جــاؤوا مــن كل مــكان لحضــور الجلســة ،فرغــم رفضــه
إخــاء ســبيل نبيــل لحضــور عـزاء والدتــه ،راح يعظــم لــه األجــر ،ثــم يقــول
لــه« :نبيــل مــاذا تريــد أن تقــول ،تكلــم أريــد أســمعك؟» .وقبــل أن ينطــق
حكمــه عــى رجــب بالســجن  3ســنوات ،ك ـ ّرر م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا أنــه صديــق
لعائلــة ابــن رجــب وألبنائهــا يف محاولــة لتربئــة نفســه.
نبيــل رجــب بــدوره أكّــد يف تعليــق لــه عــى الحكــم الصــادر ،أن الحكــم
الصــادر يف ح ّقــه« :مــن كتابــة وزيــر العــدل شــخصيًا ،وأن حيثيــات اإلدانــة
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التــي اســتند إليهــا الزايــد يف الحكــم هــي بأســلوب الوزيــر ذاتــه» ،كــا أكّــد
أن الزايــد «عــى عالقــة قويــة بوزيــر العــدل وكان يعمــل معــه».
فيــا أوضحــت ســمية رجــب زوجــة نبيــل أن الزايــد اســتدعى نبيــل ملكتبــه
يف املحكمــة قبــل دقائــق مــن جلســة النطــق بالحكــم لتربئــة نفســه مــن
الحكــم الــذي ســينطق بــه ،وأضافــت «القــايض ابراهيــم الزايــد كان يعــرف
بأنــه ســينطق بحكــم ظــامل لذلــك حــاول يف مكتبــه تربئــة نفســه عــر التكـرار
بأنــه صديــق لعائلــة رجــب وألبنائهــا»(.((1
مكر الزايد في محاكمة المرزوق

القــايض الزايــد أيضً ــا ســمح للقيــادي الوفاقــي خليــل املــرزوق بإلقــاء
الشطــة
مرافعتــه التــي رشح فيهــا كيفيّــة اعتقالــه واســتدعائه إىل مركــز ّ
وال ّنيابــة ،وأعطــاه أمــام الحضــور الدوليــن فرصــة كاملــة للحديــث وهــو
يصــف ال ّنيابــة العامــة بأنهــا ليســت حياديــة ،وحــن قــال املــرزوق« :لــو كان
القـرار بيــدي ألســقطت القضيــة عــن آخرهــا ،ولو ّجهــت بــدالً مــن ذلــك إىل
حــل ســيايس حقيقــي للخــروج مــن أزمــة البلــد ،بــدلً مــن تعميقــه» .أجابــه
الزايــد يف محاولــة لتربئــة نفســه« :ال أحــد يقــرر إغــاق القضيــة إال نحــن
الثالثــة الجالســن عــى املنصــة ال أحــد يســتطيع التدخــل ،امللــك فقــط يقــدر
أن يعفــو عنــك ،القضــاء وأنــا مــن يقــرر أيــن تذهــب هــذه القضيــة» .ويف
نهايــة الجلســة أصــدر الزايــد حكمــه باالفـراج عــن املــرزوق مع ضــان محل
إقامتــه ،وكانــت تلــك اإلشــارة التــي فهــم منهــا عــدد كبــر مــن املحامــن أن
ق ـرا ًرا سياس ـيًا قــد اتخــذ لتربئــة املــرزوق(.((1
ورغــم أن املــرزوق تحــدث عــن عــدم حياديــة النيابــة العامــة ،ومل يتطـ ّرق إىل
القضــاء يف مداخلتــه ،فــإن الزايــد رأى أن يكــرر تربئــة نفســه والقضــاء أمــام
( ((1نبيل رجب :وزير العدل هو من أمىل عىل عامله إبراهيم الزايد منطوق الحكم عيل
http://urlmin.com/4qm3a
( ((1هكذا جرت تفاصيل جلسة محاكمة املرزوق اليوم
http://urlmin.com/4qm3b
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الحضــور والنشــطاء« :تأكــد مــن أن قرارتنــا مســتقلة ،ونحــن الثالثــة فقــط مــن
نأخــذ الق ـرارات ،ولــو أن هنــاك مــن يتدخــل لكنــت قدمــت اســتقالتي وال
أرىض بتدخــل أحــد يف ق ـرارايت» .ال يحتــاج القــايض إىل التأكيــد عــى نزاهتــه
واســتقالله ،وال إىل تربئــة نفســه قبــل كل حكــم يصــدره ،وال إىل تكـرار ذلــك يف
قاعــة املحكمــة ،النزيــه ال يحتــاج ذلــك ،يحتــاج إىل الصــدق مــع نفســه ،فقاعة
املحكمــة مــكان ليُــرئ القضــاة املظلومــن ،ال ليربئــوا أنفســهم!!!
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ضميــر القضــاء البحرينــي رهيــن التســامع وضبــاط التحــري
والمصــادر الســرية (رجــال المخابــرات)

«يجــوز للمحكمــة أن تعـ ّول يف تكويــن عقيدتهــا عــى التحريــات بحســبانها
قرينــة تعــزز مــا ســاقته مــن أدلــة ،إال أنهــا ال تصلــح مبجردهــا أن تكــون
دلي ـاً كافي ـاً بذاتهــا أو قرينــة مســتقلة عــى ثبــوت االتهــام».
«وإن األدلــة غــر اليقينيــة التــي ال يجــوز االســتناد إليهــا وحدهــا يف إدانــة
املتهــم ،هــي تحريــات املباحــث وأقــوال مجــري هــذه التحريــات بشــأنها،
وذلــك ألنهــا ال تعـ ّـر إال عــن رأي مجريهــا ،فضـاً عــن أنهــا تعــد مــن قبيــل
الشــهادة الســمعية التــي ال يؤخــذ بهــا إال بعــد التح ّقــق مــن صحتهــا».
كتاب الطعن بالنقض .نقابة املحامني بالجيزة .حمدي خليفة .ص20
اســتنادا ً إىل املبــادئ العامــة يف القانــون ،فإنــه محظــور عــى القــايض الجنــايئ
أن يلجــأ إىل اإلثبــات عــن طريــق الشــهادة بالتســامع (الشــاهد ســمع مــن
فــان ،أو ســمع مــن فــان عــن فــان).
كــا أن هنــاك قواعــد عامــة يف القانــون ،منهــا أن الشــك يف األدلــة املقدمــة
يقــي ب ـراءة املتهــم ،وأن أي شــك ،يتــم تفســره لصالــح املتهــم ال عليــه،
وفيــا لــو تعادلــت أدلــة اإلدانــة مــع أدلــة ال ـراءة فيجــب تغليــب أدلــة
ال ـراءة ألن األصــل هــو ال ـراءة .تلــك بدهيــات معروفــة يف القانــون.
لكــن عــى خــاف البدهيــات املعروفــة ،وعــى خــاف حظــر القانــون إثبــات
التهــم عــن طريــق الشــهادات الســمعية باعتبارهــا أدلــة غــر يقينيــة ،فــإن
القضــاء البحرينــي يتعامــل بأصــل هــو إدانــة املتهمــن الذيــن يحاكمــون
عــى خلفيــات سياســية ،ويعتمــد تحريــات املباحــث وأقــوال مجــري
التحريــات والشــهود الرسيــن كأدلّــة إلثبــات إدانــة املتهمــن.
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القضــاة البحرينيــون املعينــون مــن قبــل امللــك ،والذيــن اعتــادوا تكييــف
القانــون مبــا يخــدم أحكامهــم املسيّســة ،يلجــؤون إىل التالعــب بتطبيــق
مراحــل اليقــن القضــايئ باســتخدام (االطمئنــان) .فالقضــاء الجنــايئ يف
البحريــن يســتخدم صالحيتــه يف (االطمئنــان) ألقــوال املصــادر الرسيــة
والشــهود الرسيــن لتثبيــت اإلدانــة ضــد املحكومــن السياســيني وإدانتهــم!
ويف الوقــت الــذي تســر فيــه الترشيعــات الحديثــة وخصوص ـاً الترشيعــات
الفرنســية نحــو عــدم االعتــداد بأقــوال املصــادر الرسيــة التــي يســتخدمها
رجــال التحريــات لجلــب املتهمــن ،فـــإن القضــاء الجنــايئ البحرينــي يعتمــد
االطمئنــان ألقــوال املصــادر الرسيــة التــي عــادة مــا يرفــض الضابــط مجــري
التحريــات الترصيــح عــن أســائها وهوياتهــا.
خــال جلســة املحكمــة يف  15ينايــر /كانــون الثــاين  ،2015أفــاد شــاهد
(ضابــط بحــث وتحــ ٍّر) -بقضيــة  61متهــاً بتشــكيل جامعــة إرهابيــة -
أنــه اســتقى معلوماتــه باالســتعانة بنحــو  96شــخصاً مــن املصــادر الرسيــة
متوزعــن عــى عــدة مناطــق يف البحريــن ،كــا حصــل عــى إذن مــن النيابــة
العامــة للتحــري عــن بعــض املتهمــن ،يف حــن مل يأخــذ إذنـاً مــن النيابــة يف
التحــري عــن آخريــن ،واكتفــى مبــا يخولــه لــه قانــون حاميــة املجتمــع مــن
األعــال اإلرهابيــة مــن إج ـراءات .وأكــد أن مصــادره الرسيــة (املخاب ـرات)
موثــوق بهــا ،عــى اعتبــار أنهــا مصــادر تــم التعامــل معهــا منــذ زمــن طويــل،
إذ إن بعضهــم ز ّوده مبعلومــات عــن تشــكيل الجامعــة وذلــك بتكليــف منــه،
إال أن آخريــن زودوه مبعلومــات مــن دافــع الواجــب الوطنــي ،عــى حــ ِّد
قولــه .مــن جهــة أخــرى ،اعــرض أحــد املتهمــن يف القضيــة ،عــى مــا ســاقه
الضابــط مــن قــول بــأن «القضيــة قدميــة ،وال أتذكــر التفاصيــل كافــة ،إال أنــه
تــم تشــكيل جامعــة إرهابيــة» ،وقــد حــر  4شــهود ،غالبيتهــم تحدثــوا عــن
أنهــم ال يتذكــرون شــيئاً عــن تفاصيــل القضيــة ،كــا حــرت هيئــة الدفــاع
عــن املتهمــن وضمــت نحــو  20محاميًّــا.
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وقــد انــرى أحــد املتهمــن قائــاً:
«نحــن لســنا إرهابيــن ،لدينــا مطالب
مرشوعــة ،واإلرهــايب هــو مــن قتــل
الشــهداء» ،فرفــع القــايض الجلســة
وقــام بإخ ـراج جميــع املتهمــن ،قبــل
أن يعــود لالســتامع لشــهود اإلثبــات
بحضــور هيئــة الدفــاع فقــط.
وطالبــت األخــرة تزويــد املحكمــة
بأســاء املصــادر الرسيــة ،مــن
أجــل اســتجوابهم يف جلســة رسيــة،
خصوصـاً أن القضيــة تضــم مجموعــة
كبــرة مــن املتهمــن يف قضايــا كبــرة.

(البحريــن) ويف ديســمرب/كانون
األول  2013أفــادت الحكومــة
البحرينيــة بــأن وحــدة التحقيقــات
الخاصــة حققــت يف جميــع حــاالت
الوفــاة الـــ  46املذكــورة يف تقريــر
اللجنــة البحرينيــة املســتقلة لتقــي
الحقائــق ،ومنهــا وفيــات ت ُعــزى
لقــوات األمــن بشــكل غــر محــدد.
كــا أكــدت الحكومــة أن وحــدة

هكــذا يســر حــال معظــم القضايــا التحقيقــات الخاصــة «أحالــت 39

املتعلقــة بجنايــات املتهمــن عــى قضيــة إىل املحاكــم» تشــتمل عــى

خلفيــة أحــداث سياســية .ال وجــود
لشــهود يــرون بأعينهــم ،بــل شــهود
رسيــن ينقلــون بالتســامع .وفيــا
عــدا قضايــا التجمهــر التــي يتــم
اعتقــال بعــض املحتجــن متلبســن،
فــإن معظــم القضايــا األخــرى ال
وجــود لدليــل مــادي حقيقــي غــر
مــا يــديل بــه ضابــط التحريــات مــن
نقــل عــن مصــادره الرسيــة التــي
ال يعرفهــا أحــد وال تتمكــن هيئــة
الدفــاع مــن اســتجوابها.

مــا مجموعــه  95مدعــى عليهــم .مــن
بــن هــؤالء املدعــى عليهــم أديــن
 13شــخصاً ومتــت تربئــة  15آخريــن
ومــا زالــت هنــاك مــا مجموعــه «25
قضيــة» يف املحاكــم.
هيومــان رايتــس ووتــش /تجريــم
املعارضــة وترســيخ االفــات مــن
العقــاب ،مايــو /أيــار .2014
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لكــن مــن هــو مجــري التحريــات؟ ومــا هــي املصــادر الرسيــة؟ وما الشــبهات
التــي تحــوم حــول مصداقيــة مــا يقدمونــه مــن شــهادات وتحريات؟
مجــري التحريــات ،هــو الضابــط الــذي يتــوىل تقديــم أســاء بصفتهــم
متهمــن يف قضيــة مــا ،وذلــك بعــد إجــراء التحريــات الكافيــة والوصــول
إىل األدلــة املاديــة لإلدانــة واالســتامع إىل الشــهادات ،كــا يقــوم بالتحقيــق
مــع املتهمــن وتحصيــل اعرتافاتهــم .وتســتمع املحكمــة ملجــري التحريــات
باعتبــاره شــاهد إثبــات يف القضيــة.
هناك شبهات قانونية تحيط مبجري التحريات ،منها:
1.1يهــدف شــاهد إثبــات مجــري التحريــات إىل تقديــم أســاء بصفتهــم
متهمــن مــن أجــل تقليــص عــدد البالغــات التــي بحوزتــه خاصــة فيــا
يتعلّــق بالقضايــا األمنيــة.
2.2يعمــد مجــري التحريــات إىل اســتخدام كافــة أســاليب الضغــط املعنــوي
واملــادي مــن أجــل انتـزاع اعرتافــات مــن املتهــم تؤكــد تحرياتــه.
أمــا املصــادر الرسيــة ،فهــم مــن يعرفــون يف املصطلــح الــدارج باملباحــث أو
املخاب ـرات ،وهــم الشــهود الرسيــون الذيــن يعتمــد عليهــم ضابــط مجــري
التحريــات للوصــول إىل املتهمــن.
هنــاك مجموعــة مــن الشــبهات القانونيــة ،تجعــل اعتــاد املصــادر الرسيــة
موضــع شــك بــدالً مــن موضــع اطمئنــان:
1.1املصــادر الرسيــة غالبـاً مــا يســتعان بهــا مــن ذات املنطقــة التــي يلقــى
فيهــا القبــض عــى املتهــم ،مــع احتامليــة وجــود عالقــة مــا بــن املتهــم
واملصــدر ،قــد تــؤدي لالنتقــام واالرضار.
2.2املصــدر الــري يتقــاىض مبل ًغــا مال ًّيــا عــى كل متهــم يجلبــه لقضيــة
مــا ،األمــر الــذي يشــكك يف مــدى مصداقيــة املصــدر مقابــل مصلحــة
حصولــه عــى املــال.
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3.3أقــوال املصــادر الرسيــة تقــوم عــى التواتــر الســاعي أي أنهــا تحريــات
ســمعية وســمعية عــى ســمعية ،ينقلهــا مصــدر رسي ملصــدر رسي آخــر.
4.4املصادر الرسية ال ميكن الجزم بوجودها أصالً.
بهــذه الشــبهات ،يصبــح اعتــاد القضــاء البحرينــي لشــهادة مجــري
التحريــات واملصــادر الرسيــة باعتبارهــا أدلــة ،هــي شــبهة تطعــن يف نزاهــة
القضــاء وعدالتــه واســتقالليته.
فيــا يــي نقـ ّدم منــاذج لحــاالت قضائيــة تــم الحكــم فيهــا بإدانــة املتهمــن
يف قضايــا أمنيــة جنائيــة ،اســتنادا ً إىل اطمئنــان القــايض إىل أقــوال مجــري
التحريــات وشــهوده الرسيــن ،واعتامدهــا كدالئــل إدانــة ،مــع عــدم وجــود
أدلــة ماديــة يقينيــة.
حالة ( :)1تجمهر وإحراق إطارات
القضية/
التهمة

حيــازة مــواد متفجــرة وإحــراز مولوتــوف بقصــد تعريــض حيــاة النــاسوأموالهــم للخطــر.
االعتداء عىل سالمة أحد منتسبي األمن.إحراق إطارات سيارات. إتالف سيارات.-التجمهر يف مكان عام.

املتهم

سيد ماجد علوي

املحاكمة

تحت قانون اإلرهاب

وصف
الحالة

تعـ ّرض املتهــم لإلصابــة برصــاص حــي يف الجانــب األميــن مــن صــدره خــال
مشــاركة لــه يف تظاهـرات مبنطقــة «بــوري» عشــية الذكــرى الثانيــة النطــاق
الثــورة يف  14فربايــر /شــباط  .2013اإلصابــة عــى يــد مليشــيات مدنيــة
تابعــة للنظــام .اســتقرت الرصاصــة يف صــدره وأجريــت لــه جراحــة عاجلــة.
منــذ ذلــك التاريــخ أصبــح عاج ـزا ً عــن مزاولــة أي نشــاط يتطلــب أبســط
مجهــود .بقــت الرصاصــة تنتظــر عمليــة جراحيــة أخــرى إلزالتهــا كانــت
مقــررة قبــل أن يتــم اعتقالــه .ومــع ذلــك تــم اتهامــه بجرائــم ارتكبــت بعــد
تاريــخ إصابتــه.
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الحكم

يف  27مــارس /آذار  2014صــدر الحكــم بالســجن  15عامـاً بعــد أن اتهــم بـــ6
تهــم ضمنهــا «االعتــداء عــى ســامة رجــل أمــن»

دالئل
اإلدانة

 االعرتاف تحت التعذيب والذي أنكره املتهم يف قاعة املحكمة -التحريات الرسية.

حيثيات
أخرى

يف حــن ضمــت قامئــة االتهامــات االعتــداء عــى الرشطــي طاهــر النــويب ،إالأن الطبيــب الرشعــي مل يقــدر عــى تحديــد تاريــخ اإلصابــة ونوعهــا وســببها.
كــا مل توجــد أيــة أوراق طبيــة تفيــد بذلــك .وهــو مــا دعــى النيابــة العامــة
للعــدول عــن طلــب التقريــر الطبــي الخــاص بالرشطــي بعــد مــدة طويلــة
مــن طلبهــا واســتعجالها لطلبهــا .إىل أن عدلــت عــن اســتيفاء التقريــر يف 2
ينايــر /كانــون الثــاين  .2014لكــن التهمــة ظلــت قامئــة.
اعتمــد مجــري التحريــات عــى املصــادر الرسيــة التــي أوصلتــه للمتهمــن(بينهــم ســيد ماجــد) خــال  72ســاعة فقــط .قــام خاللهــا بجلــب اســم
املتهــم مبــا فيــه رقمــه الشــخيص .وتس ـلّح مبقولــة املصــادر الرسيــة التــي ال
ميكــن أن يكشــف عنهــا لتحصــن تحرياتهــا وإســباغ الجديــة عليهــا.
جــل التحريــات التــي توصــل إليهــا مجــري التحريــات هــي ســمعيةوســمعية عــى ســمعية .ومــع ذلــك تــم التعويــل عليهــا كدليــل أســاس يف
القضيــة ،رغــم أن التحريــات شــهدت تناقضـاً مــع مــا أدىل بــه الشــاهد مــن
أقــوال أمــام املحكمــة.
القــايض نطــق بالحكــم عــى الســيد ماجــد العلــوي خــال  48ســاعة مــنتقديــم الدفــاع ملذكراتــه ،وهــو أرسع مــن تحريــات ضابــط التحريــات التــي
اســتغرقت  3أيــام.

حالة ( :)2قتل شرطي الدير
القضية/
التهمة
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قتــل الرشطــي عامــر عبــد الخالــق باســتخدام مــواد مفرقعــة يف مواجهــة مــع
الرشطــة يف  7نوفمــر /ترشيــن الثــاين .2013
حازوا وأحرزوا مفرقعات محلية الصنع /حازوا وأحرزوا مولوتوف.
حرق إطارات.
تجمهر يف مكان عام بأكرث من  5أشخاص.

املتهم/ون

 8متهمني من منطقة الدير

املحاكمة

تحت قانون اإلرهاب

الحكم

صــدر الحكــم يف  28ابريــل /نيســان  2014بالســجن املؤبــد للمتهمــن بقتــل
الرشطــي ،وأيــدت محكمــة االســتئناف الحكــم يف  25ســبتمرب /أيلــول .2014

دالئل
اإلدانة

االعرتافات تحت التعذيب والذي أنكرها املتهمون يف قاعة املحكمة -املصادر الرسية.

حيثيات

إطــاق االتهــام عــى الشــيوع بــأن املتهمــن شــاركوا يف هــذه الجرميــة دون
أن يحــدد دور كل منهــم املؤثــم واملجــرم قانوني ـاً.
مجــرو التحريــات مل يبــن ماهيــة التحريــات التــي قــام بهــا مــن أجــل التحري
عــن الواقعــة واملتهمــن .اعتمــد بشــكل كيل عــى املعلومــات التــي وردت
إليــه مــن املصــادر الرسيــة .مل يحــدد التحريــات التــي قــام بهــا وال إجـراءات
املتابعــة .مــدة التحريــات اســتغرقت  3أيــام مــن وقــت حــدوث الواقعــة
حتــى تســجيل محــر التحريــات التــي توصــل فيهــا إىل هويــة املتهمــن.
محــر التحريــات مل يتضمــن أي دالئــل أو قرائــن حقيقيــة يصــح االعتــاد
عليهــا يف تأكيــد معلومــات املصــادر الرسيــة .ومل يتضمــن مــا ميكــن بــه أن
تنســب الجرميــة إىل املتهمــن أو األفعــال التــي قــام بهــا كل منهــم أو دوره
يف الجرميــة.

حالة ( :)3قضية راية العز
القضية/
التهمة

الــروع يف قتــل رشطــة ،ضمــن مــا يُعــرف بقضيــة «رايــة العــز» بتاريخــي 23
و 30ديســمرب /كانون األول .2011

املتهم/ون

 28متهامً من منطقة النويدرات

املحاكمة

تحت قانون العقوبات

الحكم

ســجن  18مته ـاً ملــدة  5ســنوات وب ـراءة  10متهمــن .يف قضيــة  28مته ـاً
مبنطقــة النويــدرات.

دالئل
اإلدانة

االعرتافات تحت التعذيب والذي أنكرها املتهمون يف قاعة املحكمة. -املصادر الرسية.
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حيثيات

يف جلســة االســتامع إىل الشــهود (مجــرو التحريــات الذيــن حققــوا مــع
املتهمــن ورجــال الرشطــة الذيــن تــم الهجــوم عليهــم وفــق مــا ذكــروا
للمحكمــة) ،ســأل املحامــون :كيــف توصــل األمــن للمتهمــن وقــد كانــوا
ملثمــن ،فــكان الجــواب :املصــادر الرسيــة وعددهــم  .15ورفــض الشــاهد
أن يــديل بــأي معلومــات عــا إن كانــت مصــادره الرسيــة متواجــدة وقــت
حــدوث الواقعــة أم غــر متواجــدة لســامتهم ،وعــدم التوصــل إليهــم.
تضاربــت أقــوال الشــهود الثالثــة الذيــن كانــوا يف موقــع الواقعــة وقالــوا
بأنهــم تعرضــوا للهجــوم فيــا يخــص توقيــت الهجــوم ،كــا تضاربــت
أقوالهــم فيــا يخــص عمــل متشــيط للمنطقــة.

حالة ( )4قنبلة بني جمرة
القضية/
التهمة

اتهامات تتعلق بتفجري قنبلة محلية الصنع يف منطقة بني جمرة.

املتهم/ون

 14متهامً من منطقة بني جمرة.

املحاكمة

تحت قانون اإلرهاب.

الحكم

حكمــت املحكمــة الكــرى الجنائيــة يف  18ســبتمرب /أيلــول  2014عــى
املتهمــن الـــ  14بالســجن املؤبــد.

دالئل
اإلدانة

االعرتافات تحت التعذيب والذي أنكرها املتهمون يف قاعة املحكمة. -املصادر الرسية.

حيثيات

كان شــاهد اإلثبــات (ضابــط بحــث وتح ـ ٍّر) قــال إن مصــادره الرسيــة التــي
تقطــن يف منطقــة بنــي جمــرة اســتطاعت التوصــل ألســاء املتورطــن يف
الحادثــة ،وذلــك بعــد ســاعات مــن حــدوث الواقعــة ،مشـرا ً إىل أنــه انتــرت
يف موقــع التواصــل االجتامعــي دعــوات تحشــيد قبــل الواقعــة ،مــا حــدا
باملصــادر الرسيــة للتوصــل بســهولة إىل املشــاركني فيهــا والداعــي لهــا.

حالة ( :)5شباب المنامة
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القضية/
التهمة

ما يُعرف بقضية «قتل الباكستاين» يف املنامة.

املتهم/ون

 13متهامً من املنامة.

املحاكمة

قتل جنايئ

الحكم

محكمــة الســامة الوطنيــة االبتدائيــة حكمــت عــى املتهمــن بالســجن
املؤبــد بعــد أن عدلــت وصــف التهمــة مــن القتــل العمــد إىل تهمــة رضب
أفــى اىل املــوت.
قضــت محكمــة االســتئناف يف( 26ديســمرب /كانــون األول  )2012بإدانــة 12
متهـاً بالســجن  15عامـاً بــدالً مــن املؤبــد ،وبـراءة أخــر.

دالئل
اإلدانة

االعرتافات تحت التعذيب والذي أنكرها املتهمون يف قاعة املحكمة. -املصادر الرسية.

حيثيات

بعــض املتهمــن متــت تربئتهــم عــى رغــم تأكيــد املصــادر الرسيــة ضابــط
املباحــث الجنائيــة اشـراكهم يف الواقعــة محــل االتهــام ومل تطعــن النيابــة يف
حكــم ال ـراءة مــا يعنــي عــدم صحــة أقــوال املصــادر الرسيــة.
ثبــوت تواجــد بعــض املتهمــن يف مــكان آخــر وقــت الواقعــة مــا يجعــل
أقــوال املصــادر الرسيــة غــر صحيحــة إطالقــاً جملــة وتفصيــاً.
عــدم وجــود أدلــة ماديــة تديــن املتهمــن ،بينــا اسـتُعرضت أمــام املحكمــة
تســجيالت صوتيــة دارت بــن غرفــة تســلم البالغــات الطارئــة مبستشــفى
الســلامنية ووزارة الداخليــة ،أكــد املحامــون أنهــا تــرئ جميــع املتهمــن.
بعــض املتهمــن املحكومــن باملؤبــد (جــرى تعديــل أحكامهــم لـــ  15عام ـاً)
كانــت تحــرك ضدهــم قضايــا تجمهــر وأعــال شــغب يف مــكان بعيــد
مختلــف ،بالتوقيــت نفســه الــذي اتهمــوا فيــه بارتــكاب جرميــة القتــل.
ف ّنــد املحامــون أمــام محكمــة االســتئناف تضــارب أقــوال شــهود اإلثبــات
(شــقيق املجنــي عليــه وضابــط التحــري) ،واختــاف الروايــات والتفاصيــل
عــا جــاء يف املحــارض وترصيــح كليهــا.

حالة ( )6قضية حرق برج سترة
ا لقضيــة  /حرق برج مبنطقة سرتة إىل  5ديسمرب /كانون األول 2010
التهمــة
املتهم/ون

 3متهمني من منطقة سرتة.
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املحاكمة

قانون اإلرهاب

الحكم

أصــدرت املحكمــة يف 2010/12/26م ،الحكــم بالســجن  10ســنوات للمتهمني
الثالثــة وغرامــة ماليــة قدرهــا  4آالف دينــار بحرينــي .

د ال ئــل -االعرتافات تحت التعذيب والذي أنكرها املتهمون يف قاعة املحكمة.
ا إل د ا نــة  -املصادر الرسية.

حيثيات

ســألت هيئــة الدفــاع الشــاهد عــن كيفيــة توصلهــم إىل املعلومــات ،وهــل
تــم التأكــد مــن صحــة املعلومــات ،فأجــاب إنــه عــن طريــق مصــادره
الرسيــة تــم التوصــل إىل املتهمــن وقــد متــت عمليــة البحــث للتأكــد مــن
صحــة املعلومــات.
وجهــت هيئــة الدفــاع ســؤاالً عــن كيفيــة توصــل املصــادر الرسيــة إىل
املتهمــن ،فأجــاب بأنهــم مــن املنطقــة نفســها وأخــروه بــأن املتهمــن هــم
مــن قامــوا بالتفجــر.

الســابق هــي منــاذج محــدودة لقضايــا ومحاكــات صــدرت فيهــا أحكام ـاً
قاســية تحــت قانــون اإلرهــاب ،األدلــة التــي تــم االســتناد إليهــا يف إدانتهــم
هــم شــهود التحــري واملصــادر الرسيــة ،وهــي أدلــة تقــوم عــى التواتــر
الســاعي كــا أســلفنا ،ويقــوم فيهــا القــايض الجنــايئ بإثبــات التهمــة عــن
طريــق الشــهادة بالتســامع ،والتــي هــي مــن األدلــة غــر اليقينيــة التــي ال
يجــوز االســتناد إليهــا وحدهــا يف إدانــة املتهــم ،لكــن القضــاء البحرينــي
يفعــل.

110

111

11

وزير العدل:
ً
ضاربا ،فما شيمة أهل البيت؟
إذا كان رب بيت القضاء بالكذب

«املستبد فرد عاجز ،ال حول له وال قوة إال بأعوانه ،أعداء العدل وأنصار
الجور»

عبد الرحمن الكواكبي

ال يأبــه خالــد بــن عــي أن يــرب عــرض الحائــط بصــورة مسـ ّـاه الوظيفــي
ك «وزيــر للعــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف» ،مــا يفرتضــه هــذا املنصب
الحســاس مــن الظهــور املتــزن واملحايــد والرصــن .العــدل الــذي أساســه التأين
والــروي والبحــث والتمحيــص وتجنــب إطــاق التهــم والنعــوت ،فضـ ًـا عــن
إصــدار األحــكام .عــى العكــس مــن ذلــك ،ينشــط وزيــر (العــدل) يف الظهــور
ـدل
كخصــم ســيايس ،وكطــرف نـزاع ميتــح مــن خطــاب الشــتم والخصومــة ،بـ ً
مــن أن يكــون وســيط عــدل بــن طــريف الن ـزاع (الســلطة واملعارضــة) بــا
إفـراط وال تفريــط.
يف الحقيقــة ،ليــس ذلــك غري ًبــا ،فخالــد بــن أحمــد هــو ابــن القبيلــة
املســتفردة بنظــام الحكــم يف البحريــن ،ومع ـ ٌن مــن قبــل امللــك ،وبالتــايل
فهــو ابــن القبيلــة وموظــف لديهــا أيضً ــا .وجهــاز العــدل الــذي يتــم تعيينــه
مــن قبــل ملــك مســتبد ،هــو (تعديــل) لبســط نفــوذه الجائــر ،ال (عدالــة)
للمضطهديــن.
حتــى  ،2006مل يتـ ّ
ـب إداري .كان يشــغل وظيفــة
أي منصـ ٍ
ـول خالــد بــن عــي ّ
«باحــث قانــوين» يف وزارة الشــؤون اإلســام ّية .يف لحظــة فارقــة ،دفعــه
ـول رعايتــه مــذ كان صغـ ًرا
الشــيخ عبــد اللــه بــن خالــد آل خليفــة – الــذي تـ ّ
– إىل الشــيخ خالــد بــن أحمــد آل خليفــة ،املعــروف بأنّــه ال ّزعيــم التنفيــذي
لخليّــة «البنــدر» ،والــذي اســتطاع مــن خــال منصبــه وزيـ ًرا لل ّديــوان امللــي
يوســع عمليــات التّطهــر الطّائفــي ،بنح ـ ٍو غــر مســبوق .تعلّــم وزيــر
أ ْن ّ
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العــدل يف بيئــة ال ّديــوان امللــي ووزيــره الضّ ليــع يف املؤامـرات ،ومنــه توفّــرت
ـر الكراهيــات املذهبيّــة ،حيــث ق ّدمــه للذراع
الفــرص األوىل للتمـ ّرس عــى نـ ْ
األخــرى املل ّوثــة :أحمــد عطيــة اللــه آل خليفــة ،واشــرك مــع األخــر يف
اإلرشاف عــى تنفيــذ التّنظيــم البنــدري.
يف  12ديســمرب/كانون األول 2006م ،صــد َر املرســوم امللــي بتعيــن خالــد
بــن عــي آل خليفــة وزيـ ًرا لــوزارة العــدل والشــؤون اإلســام ّية ،خل ًفــا للوزيــر
الســري .بــرز وزيــر العــدل يف هــذه املرحلــة ،حيــث
«الشّ ــيعي» مح ّمــد عــي ّ
السياسـ ّية
كشـ َـف للحكــم عــن قدرتــه «الالفتــة» يف إدارة ملــف الجمع ّيــات ّ
وتقويضهــا ،واإلحاطــة بالشّ ــؤون ال ّدين ّيــة املتعلّقــة بالطّائفــة الشّ ــيع ّية ،وبــن
الســيايس ،وخلـ َـق التوتـرات املذهب ّية،
ذلــك وذاك؛ تـ ّ
ـول تقطيــع آفــاق العمل ّ
مســتعيناً بإملامــه الج ّيــد بالقوانــن واملخــارج التنظيميــة الشّ ــكل ّية ،وهــو
مــا جعلــه يحتـ ّـل موق ًعــا متق ّد ًمــا يف هندســة حمــات التّطهــر الطّائفــي،
كل املجــاالت التــي
وتضييــق الخنــاق عــى أتبــاع الطّائفــة الشّ ــيع ّية ،ويف ّ
ميكــن ان الوصــول إليهــا.
داخــل وزارة العــدل ،وابتــدا ًء مــن العــام 2004م؛ ابتــدأ الشّ ــيخ خالــد
برنامجــه املنـ َّوع يف التطهــر الطّائفــي .وحــن تســلم كــريس الــوزارة؛ رش َع يف
توســيع الربنامــج الطّائفــي ،وبشــعا ٍر أســود فحــواه( :ال ألي بحـراين «شــيعي»
يف وزارة العــدل).
املؤسســات
ولإلجهــاز عــى أي صعــود ،أو منــو «شــيعي» عــى مســتوى ّ
ال ّدين ّيــة ،رشعــن خالــد بــن عــي قــرا ًرا يف العــام نفســه؛ مينــع إنشــاء أي
مســجد أو مأتــم دون موافقتــه شــخصيًّا ،باعتبــاره وزي ـ ًرا للعــدل .وجــاء يف
القـرار رقــم ( )41لســنة 2008م :أنــه «يجــب عــى مـ ْن يرغــب مــن اإلدارات
أي مــن دور العبــادة التقــ ُّدم ابتــداء بطلــب للحصــول
املعنيــة يف إنشــاء ّ
أي إجـراء مــن إجـراءات اســتصدار
عــى موافقــة الوزيــر ،وذلــك قبــل اتخــاذ ّ
ترخيــص املبــاين مــن البلديــة املختصــة» .أمــا املــادة الثالثــة مــن القــرار؛
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فنصــت عــى أن «تُشــكّل لجنــة فن ّيــة مــن موظّفــي الــوزارة املختصــن
ّ
الســنية وإدارة
بالشــؤون الهندســية ،ومــن ممثــل لـ ّ
ـكل مــن إدارة األوقــاف ّ
وتتــول النظــر يف طلبــات إنشــاء دور العبــادة امل ُق ّدمــة مــن
ّ
الجعفريــة،
اإلدارات املعنيــة ،ومتابعــة اإلج ـراءات املتعلقــة بهــذه الطلبــات ومــا يطــرأ
عــى موضوعهــا مــن تعديــل أمــام البلديــة املختصــة .وترفــع هــذه اللجنــة
إىل الوزيــر تقري ـ ًرا مفصـ ًـا بنتيجــة أبحاثهــا وتوصياتهــا التخــاذ مــا يلــزم يف
هــذا الشــأن».
*انظــر ملحــق ..مجرمــو الحــرب الطّائف ّيــة ،وزيــر العــدل وريــث بــذرة الــر:
حيــثُ ال مــكان إالّ لالنتقــام الطائفــي
أبــرز صــور الفجــور يف الخصومــة الطائفيــة املحفــورة يف ذاكــرة الشــعب
البحرينــي لوزيــر (العــدل) هــي (كذباتــه الفانتازيــة) خــال فــرة الطــوارئ
عقــب أحــداث  ،2011صــارت صفحــة ســوداء غــر قابلــة للمســح أو الطي يف
تاريــخ وزيريــن اقــرن اســاهام بالكــذب الفاضــح واملبتــذل :خالــد بــن عــي
وزيــر العــدل ،وفاطمــة البلــويش وزيــرة الصحــة والتنميــة آنــذاك.
احتالل السلمانية وتخزين األسلحة

يف املؤمتــر الصحــايف الــذي ال ينســاه البحرينيــون ،يف الثالــث مــن مايــو/
أيــار 2011م ،ومبعيــة الوزيــرة فاطمــة البلــويش ،أعلــن وزيــر العــدل أشــهر
األكاذيــب ضــد الــكادر الطبــي ،مته ـاً إيّــاه بـــ « اســتعامل املستشــفى يف
تخزيــن األســلحة ،إذ تــم العثــور لــدى تفتيــش املستشــفى عــى أثــر إنهــاء
احتاللــه ،عــى عــدد مــن األســلحة الناريــة والذخــرة ،كــا تــم ضبــط
كميــات مــن األســلحة البيضــاء (ســيوف وســكاكني) وعبــوات قابلــة لالشــتعال
(مولوتــوف) ومتمــت البلــويش بتأكيدهــا عــى أن الــكادر الطبــي قــد أخفــى
أســلحة يف األســقف واملخــازن بالســلامنية».
العنــوان الــذي تصدرتــه صحــف البحريــن يف اليــوم التــايل «وزي ـرا العــدل
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والصحــة يكشــفان جرائــم األطبــاء خــال األحــداث املؤســفة التــي شــهدتها
مملكــة البحريــن» .وجــاءت مــا نشــيتات الصحــف:
•وزيــر العــدل :بعضهــم امتنــع عــن عــاج مواطنــن ومقيمــن العتبــارات
طائفيــة ونســتجوب  24طبي ًبــا و 23مســعفًا .
•وزير العدل :أطباء جرجروا متظاهرين عم ًدا وتسببوا يف وفاتهم.
•وزيــر العــدل :مجموعــات قامــت بتطويــق املستشــفى كامـ ًـا وكانــوا
يحملــون الســاح.
•وزير العدل :كتبوا بلطجي عىل نقارير املرىض.
•وزير العدل :األطباء خطط الحتالل السلامنية.
•وزير العدل :سيارات اإلسعاف استخدمت لنقل األسلحة.
يف مؤمتــر الكــذب ،أكــد وزيــر (العــدل) أن األطبــاء املتهمــن قامــوا بـــ «
الهيمنــة والســيطرة عــى مستشــفى الســلامنية متا ًمــا بــكل مقوماتــه املاديــة
والبرشيــة وتحويلــه إىل ســجن يُقــاد إليــه امل ُختَطَفــون ويُحتجــزون فيــه»،
وأضــاف قاط ًعــا أنــه «ثبــت بالدليــل القاطــع اســتخدامه يف أنشــطة العنــارص
املخربــة الداعيــة إىل إشــاعة الفــوىض وإحــداث القالقــل واالضطرابــات
وإثــارة الفــن يف البــاد».
كانــت التحقيقــات ال ت ـزال جاريــة مــع  47مــن الــكادر الطبــي منهــم 24
طبي ًبــا و 23ممرضً ــا ومســعفًا ،معظمهــم معتقــل ،واملحاكمــة مل تبــدأ بعــد،
فضـ ًـا عــن صــدور حكــم باإلدانــة أو التربئــة ،لكــن (عدالــة) وزيــر العــدل،
أطلقــت حكمهــا القاطــع يف املؤمتــر الصحفــي هكــذا« :ثبــت بالدليــل
القاطــع».
وفيــا يشــبه الروايــة الهوليوديــة ،رســم النظــام ســيناريو قضيــة الــكادر
الطبــي ،ليوحــي للعــامل ،أن عصابــة إرهابيــن متطرفــن مسـلّحني قــد ســيطروا
عــى مستشــفى الســلامنية بقــوة الــدم والســاح .أكــد وزيــر (العــدل) ومعــه
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وزيــرة الصحــة خــال املؤمتــر الصحفــي الشــهري أنــه قــد (ثبــت) وقــوع
الجرائــم التاليــة:
1.1االمتناع بغري عذر عن إغاثة الناس.
2.2اختالس أموال عامة.
3.3االعتداء عىل سالمة جسم الغري.
4.4االعتداء املفيض إىل املوت.
5.5حيازة أسلحة وذخائر بغري ترخيص.
6.6االمتنــاع عــن أداء أعــال الوظيفــة بقصــد عرقلــة ســرها مبــا كان مــن
شــأنه جعــل حيــاة النــاس وصحتهــم يف خطــر.
7.7حجز الحرية بغري وجه قانوين.
8.8استعامل السلطة يف وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانني واللوائح.
9.9محاولة احتالل مبنى عام بالقوة.
1010الرتويــج لقلــب وتغيــر النظــام الســيايس يف الدولــة بوســائل غــر
مرشوعــة.
1111التحريض عىل كراهية نظام الحكم.
1212التحريض عىل بغض طائفة من الناس.
1313إذاعــة أخبــار كاذبــة وشــائعات مغرضــة مــن شــأنها اإلرضار باملصلحــة
العامــة.
1414االشرتاك يف مسريات غري مرخصة وتجمهرات.
أربــع عــرة جرميــة متــت نســبتها إىل الــكادر الطبــي .كانــت أكــر
الكذبــات فانتازيــة هــي تلــك املتعلقــة باحتــال مستشــفى الســلامنية
وحيــازة أســلحة ناريــة ،ووفــاة مواطنــن بســبب تعمــد اإلصابــات فيهــم
مــن خــال توســيع جروحهــا ،وإحــداث إصابــات إضافيــة عم ـ ًدا ببعــض
املصابــن بقصــد اســتظهار جســامة إصابتهــم عــى خــاف الحقيقــة ،ثــم
تصويرهــم بعــد ذلــك ونــر صورهــم بغــرض اإلســاءة إىل ســمعة مملكــة
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البحريــن .أورد الوزيــر اســمني لقتيلــن وهــا :عــي أحمــد عبداللــه ،وعبــد
الرضــا محمــد حســن.
كــا جــاءت كذبــة الوزيــر بتحــول الســلامنية إىل مخــزن لألســلحة الناريــة
والذخــرة ،صادمــة لفــرط فقاعتهــا وال معقوليتهــا« :تبــن أيضً ــا اســتعامل
املستشــفى يف تخزيــن األســلحة ،إذ تــم العثــور لــدى تفتيــش املستشــفى
عــى إثــر إنهــاء احتاللــه ،عــى عــدد مــن األســلحة الناريــة والذخــرة ،كــا
تــم ضبــط كميــات مــن األســلحة البيضــاء (ســيوف وســكاكني) وعبــوات
قابلــة لالشــتعال (مولوتــوف)».
يف ذلــك الوقــت ،كان النظــام يف أوج انتشــائه بقمــع االحتجاجــات األقــوى
التــي شــهدتها البحريــن عــر اســتعانته بقــوات درع الجزيــرة العربيــة التــي
أدخلهــا إىل بــاده .اعتقــد حينهــا باالنتصــار والغلبــة املطلقــة والقــدرة عــى
تغييــب الحقيقــة ،ســاعده يف ذلــك الغطــاء األمنــي واإلعالمــي واالقتصــادي
الــذي وفرتــه لــه دول الخليــج والشــقيقة الكــرى الســعودية بشــكل خــاص.
لذلــك أعلــن النظــام البحرينــي حملــة التطهــر وفتحهــا عــى مرصاعيهــا:
تطهــر دوار اللؤلــؤة ،تطهــر مستشــفى الســلامنية ،تطهــر دور العبــادة
الشــيعية ،تطهــر الوظائــف واألعــال مــن املحتجــن والشــيعة.
ظــن النظــام البحرينــي أن كذباتــه العجائبيــة ســتمرر عــى الــرأي العــام
العاملــي كــا مررهــا عــى مواليــه واملصفقــن لــه يف الداخــل .وكان وزيــر
(العــدل) ووزيــرة (الصحــة) هــا أبــرز أداتــن رفيعتــي املســتوى اســتخدما
للرتويــج لســيناريو الكــذب .مارســا دور اإلعــام التحريــي األرذل يف تاريــخ
البحريــن ،اســتنكره العــامل الــذي مــارس ضغوطــه لــي تضــع الســلطة ح ـ ًدا
لكذبهــا الفاضــح وتعالــج امللــف الــذي صــار ورطتهــا :شــوكة األطبــاء.
يف نهايــة املطــاف ،مــن بــن  47محاكـ ًـا مــن الــكادر الطبــي الــذي نســب
إليهــم وزيــر العــدل الجرائــم الكــرى ،متــت محاكمــة  20منهــم فقــط .ومــن
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بــن  14بنــ ًدا مــن الجرائــم التــي
قــال الوزيــر يف مؤمتــره الصحفــي
أنهــا (ثبتــت بالدليــل القاطــع)
بقيــت  5تهــم فقــط .ا ُســقطت
منهــا (مبعنــى تربئــة الــكادر الطبــي)
 9تهــم بينهــا التهمتــان الرئيســيتان
اللتــان أكدهــا وزيــر العــدل حيــازة
األســلحة ،واحتــال مستشــفى
الســلامنية ،ورسقــة األدويــة والتمييــز
الطائفــي بــن املــرىض وقتــل املصابــن
والتحريــض عــى كراهيــة النظــام،
وإذاعــة أنبــاء كاذبــة ،والتحريــض
عــى االمتنــاع عــن أداء الواجبــات
الوظيفيــة .لكــن التهــم أٌســقطت
بعــد أن لعــب تأكيدهــا عــى لســان
الوزيريــن ،دوره يف تشــطري الشــارع
البحرينــي وتأليــب الشــارع املــوايل
ضــد األطبــاء والطعــن يف كفاءتهــم
وأخالقياتهــم املهنيــة*.

(البحريــن) ويف القضايــا ضد مســؤويل
األمــن مــن رتــب متدنيــة ،تقــدم
االدعــاء البحرينــي باتهامــات مخففــة
للغايــة ويف بعــض الحــاالت اتهامــات
مل يوفــر االدعــاء أدلــة عليهــا .كــا أن
يف هــذه الحــاالت ،ثبــت اســتعداد
املحاكــم لتجاهــل األدلــة واملبــادئ
القانونيــة الراســخة ،مــن أجــل تربئــة
املدعــى عليهــم ،أو إدانتهــم يف
اتهامــات أقــل جســامة ،ويف فــرض
عقوبــات مخففــة ال تتناســب مــع
درجــة جســامة املخالفــات .يف تقريــر
الحكومــة بتاريــخ فرباير/شــباط
 ،2014قالــت إن أقــى عقوبــة أنزلت
يف أيــة قضيــة عــى صلــة بوفيــات
أعزاهــا تقريــر اللجنــة البحرينيــة
املســتقلة لتقــي الحقائــق لقــوات
األمــن ،هــي الســجن عــرة أعــوام،
وقــد تــم تخفيفهــا يف واقــع األمــر إىل
عامــن بعــد االســتئناف.

ومــن بــن الـــ  20طبي ًبــا الذيــن
حوكمــوا ،بعــد زوال محاكــم
الســامة الوطنيــة ســيئة الصيــت،
تــم تربئــة  9وتخفيــف األحــكام هيومــان رايتــس ووتــش /تجريــم
عــن الـــ  )!14=5+9( 5الباقــن مبــا املعارضــة وترســيخ االفــات مــن
يحفــظ للنظــام البحرينــي وكذابيــه العقــاب .مايو/أيــار .2014
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مــاء وجههــم األخــر .جــاء ذلــك إثــر االســتنكار الــدويل (الرســمي واألهــي
واملؤسســايت) الواســع الــذي ظهــر بــه وجــه النظــام الكــذاب.
*انظــريف املالحــق كيــف كشــف تقريــر لجنــة تقــي الحقائــق كذبــات وزيــر
العــدل فيــا يتعلــق بقضيــة الــكادر الطبــي ..تقريــر بســيوين :وزيــر العــدل
ووزيــرة التنميــة وتلفزيــون البحريــن تآمــروا عــى الــكادر الطبــي.
استهداف دور العبادة الشيعية
الكذبــة الكارثيــة الثانيــة الرابضــة يف ذاكــرة البحرينيــن مــن ترصيحــات وزيــر
(العــدل) ،هــي مــا يتعلّــق بهــدم عــدد مــن املســاجد الشــيعية خــال فــرة
الطــوارئ يف  ،2011وتأكيداتــه املطلقــة خــال املؤمتــر الصحفــي ذاتــه ويف
عـ ّدة ترصيحــات قبلــه وبعــده أنــه« :ال اســتهداف لــدور العبــادة الشــيعية»،
مؤكــ ًدا أن مــا تــم إزالتــه ليــس مســاجد ودور عبــاده شــيعية ،بــل مبــان
ومنشــآت دينيــة غــر مرخصــة وال تخــص مذه ًبــا معي ًنــا .صحيفــة األيــام يف
 23أبريل/نيســان  2011نــرت عــن وزيــر العــدل قولــه :مــا تــم إزالتــه يف
ـص مذه ًبــا معي ًنــا» ،مســتنك ًرا
الحقيقــة مبــان ومنشــآت غــر مر ّخصــة وال تخـ ّ
مــا أســاه بالدعــوات التــي «تلتفــت عــن مخالفــة الــرع والقانــون وتصــور
األمــر بأقــذع األوصــاف التــي تشــوه وجــه الوطــن وتثــر الفتنــة بــن أبنــاء
الديــن الواحــد».
تقريــر لجنــة تقــي الحقائــق أظهــر (كــذب) وزيــر (العــدل) الــذي نفــى
(مطل ًقــا) تعــرض عــدد مــن املســاجد ودور العبــادة الشــيعية للهــدم يف فــرة
الســامة الوطنيــة .يف التوصيــة  11قــال التقريــر« :تعرضــت عــدد مــن دور
العبــادة للهــدم يف أعقــاب أحــداث فربايــر /شــباط ومــارس /آذار  ،2011وقــد
قامــت اللجنــة بتوقيــع الكشــف عــى ثالثــن مــن دور العبــادة وتبــن أن
خمســة منهــا فقــط كانــت مســتوفية للــروط القانونيــة واإلداريــة الالزمــة،
ولكــن ذلــك مل مينــع اللجنــة مــن أن تنظــر بقــدر مــن القلــق إىل توقيــت
120

الهــدم ...فقــد كان عــى حكومــة البحريــن أن تأخــذ ذلــك يف االعتبــار عنــد
تحديــد توقيــت الهــدم وأســلوبه ألن عــدم مراعــاة ذلــك تســبب يف أن يُنظــر
إىل حــاالت الهــدم باعتبارهــا عقابًــا جامع ًيــا ألنهــا طُ ِّبقــت عــى أبنيــة شــيعية
يف األســاس ،ومــن ثــم تســببت يف زيــادة التوتــر بــن الحكومــة والســكان
الشــيعة».
كــا جــاء يف تقريــر اللجنــة يف الصفحــة  417املبحــث األول  -هــدم املنشــآت
الدينيــة  -الفقــرة ( )1335واملتعلقــة بالتوصيــات أنــه «يف  22مايــو /أيــار
 2011أعلــن جاللــة امللــك حمــد بــن عيــى أنــه ســيتم بنــاء دور عبــادة
جديــدة للشــيعة» .وقــد صــدر هــذا اإلعــان بعــد فــرة وجيــزة مــن تعــرض
عــدد مــن دور العبــادة إىل الهــدم مــن قبــل حكومــة البحريــن.
وأوصــت اللجنــة يف الفقــرة ( )1336مبتابعــة إعــان جاللــة امللــك بــأن
حكومــة البحريــن ســتقوم ببنــاء أماكــن العبــادة عــى نفقتهــا عوضً ــا عــن
األماكــن التــي تعرضــت للهــدم مبوجــب ق ـرارات إداريــة .واللجنــة ترحــب
مبعالجــة حكومــة البحريــن لهــذه املســألة يف أقــرب وقــت ممكــن.
تقريــر لجنــة تقــي مل يصــف املســاجد املهدمــة بالـــمنشآت الدينيــة
«املخالفــة» كــا ادعــى وزيــر العــدل ،بــل اســتخدم كلمــة «دور عبــادة»،
ومل يذكــر وجــود «مواقــع مخالفــة كانــت تســتخدم كمســاجد» ،بــل رحــب
باعــراف الســلطة بهدمهــا للمســاجد ،وتعهدهــا باملعالجــة الحقيقيــة
للقضيــة ،مــن خــال بنائهــا مــا هــدم مــن جديــد.
وكانــت الرضبــة القاضيــة لكذبــة وزيــر العــدل بخصــوص هــدام املســاجد
الشــيعية ،هــي إعــان وكيــل وزارة العــدل فريــد يعقــوب املفتــاح يف 20
يناير/كانــون الثــاين  ،2015عــن االنتهــاء مــن بنــاء ( 27مســجدا ً) وردت يف
تقريــر لجنــة تقــي الحقائــق .وأوضــح أنــه «قــد تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ 27
مســج ًدا متهي ـ ًدا لتســليمها وتشــغيلها مــن قبــل إدارة األوقــاف الجعفريــة،
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الفتًــا إىل أن وزارتــه «بصــدد االنتهــاء مــن إعــداد دراســة مــروع بنــاء الثالثة
مســاجد املتبقيــة بعــد تســوية أوضاعهــا» ،أي إعــادة إعــار  30مســج ًدا
شــيع ًيا تــم تهدميهــم خــال فــرة الســامة الوطنيــة.
المتح من البذاءة والخصومة

وفيــا ميتــح (يســتقي) وزيــر العــدل مــن الكــذب والتطهــر الطائفــي وخلــق
التوت ـرات املذهبيــة ،فــإن معجمــه ميتــح أيض ـاً مــن البــذاءات والخصومــات
تجــاه املعارضــن السياســيني ،متخــذًا مــن صفحتــه عــى موقــع التواصــل
االجتامعــي «تويــر» مكانًــا لهــذا املتــح .انتخابــات  2014ومــا اتفــق عليــه
قــرار القــوى الوطنيــة الدميقراطيــة املعارضــة يف البحريــن واملجاميــع
النخبويــة والشــبابية والشــخصيات الوطنيــة والجامهــر البحرينيــة يف
خاصــا لوزيــر العــدل جعلتــه يغــث
مقاطعــة االنتخابــات ،شــكلت اســتفزاًزا ًّ
بالبــذاءة والشــتائم والتهديــد والوعيــد.
فقبــل أســبوعني مــن االنتخابــات ،وصــف وزيــر (العــدل) املرجــع الدينــي
بـ(الخســة) ،وذلــك تعلي ًقــا
الشــيعي األبــرز يف البحريــن الشــيخ عيــى قاســم
ّ
عــى خطبــة جمعــة لألخــر انتقــد فيهــا املجلــس النيــايب املقبــل .كتــب وزيــر
(العــدل) يف تغريــدة عــى حســابه يف تويــر إن «اســتعامل تعب ـرات تفــوح
بالخســة إللصاقهــا بالربملــان هــو يف حقيقتــه انعــكاس ملســتوى فكــر هــذا
الشــخص .أســبوعان ولــن يبقــى لــه بعدهــا اال خســة تعبــره عــن نفســه».
وقــال قاســم خــال خطبتــه إن «املجلــس القــادم ليــس إال جــز ًءا من الســلطة
وتحــت إمرتــه كــا كان املجلــس الســابق الــذي «كان يســابق الســلطة
ويســبقها يف التشــديد عــى الشــعب ،ويحرضهــا عــى التنكيــل بأحــراره
وعــدم اإلف ـراج عــن الســجناء وتهجــر املواطنــن» معت ـ ًرا املجلــس القــادم
«مــن جِنــس املجلــس الســابق بــل أخــس صــورة».
وفيــا وصفتــه املعارضــة باســتغالل املنصــب ،قــام وزيــر العــدل قبــل
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االنتخابــات بأيــام ،بإرســال رســائل بريديــة إىل املواطنــن يدعوهــم إىل
املشــاركة يف االنتخابــات كـ«واجــب وطنــي» ،مشـ ًرا يف ختــام رســالته لوجــود
خدمــة املواصــات يــوم التصويــت ،ومــن يرغــب يف ذلــك عليــه التواصــل
واالتصــال.
ور ًدا عليــه أصــدرت القــوى الوطنيــة الدميقراطيــة املعارضــة بيانًــا ،أبــدت فيه
اســتغرابها مــن قيــام الوزيــر بإرســال دعــوات ،وعــددت القــوى املعارضــة
مجموعــة مــن الخروقــات الدســتورية التــي مارســها الوزيــر عــر إرســال
خطابــه هــذا ،بينهــا اســتغالل املنصــب« :فليــس مــن حــق وزيــر يف ســلطة
تنفيذيــة أن يتدخــل يف انتخابــات ســلطة ترشيعيــة موازيــة لســلطته ،حيــث
إن ذلــك مــن مهــات هيئــة إرشافيــة مســتقلة ونزيهــة عــى االنتخابــات،
وعــى ممثــي الســلطة التنفيذيــة الحيــاد واالبتعــاد عــن التدخــل يف خيــارات
املواطنــن .لــذا فــإن أي دعــوات وتشــجيع للمشــاركة يجــب أن تخــرج مــن
هيئــة إرشافيــة مســتقلة وليــس مــن وزيــر عليــه اح ـرام فصــل الســلطات»
وفــق مــا ذكــرت.
وانتقــدت الجمعيــات تزييــف وزيــر العــدل لطبيعــة املشــاركة يف التصويــت
عندمــا وصفهــا يف خطابــه بالـ«مســؤولية وطنيــة» و«واجب للوطــن» و»نداء
الواجــب» ،وقالــت بأنــه كالم غــر دقيــق وغــر صحيــح ،فاملشــاركة يف
االنتخابــات أو املقاطعــة هــي حــق للمواطــن ،ومــن حــق املواطــن أن ميــارس
هــذا الحــق مــن عدمــه.
واســتنكرت الجمعيــات املعارضــة يف بيانهــا «قيــام وزيــر العــدل بتقديم خدمة
املواصــات يف يــوم التصويــت ملــن ال ميتلــك وســيلة نقــل ،وإقحــام وزارتــه أو
حكومتــه يف توفــر هــذه الخدمــة املجانيــة التــي هــي جــزء مــن مهــات
املرشــحني كل حســب دائرتــه واحتياجــات ناخبيــه وليــس مــن مهمــة حكومــة
تنفيذيــة يجــب أن تكــون عــى حيــاد تــام يف انتخابــات لســلطة ترشيعيــة».
123

ويف ترصيــح لوزيــر العــدل عشــية االنتخابــات  22نوفمرب/ترشيــن الثــاين
 ،2014قــال يف ترصيــح لصحيفــة (أخبــار الخليــج) تعريضً ــا بالقــوى الوطنيــة
السياســية املقاطعــة ،إن املعارضــة «هــي التــي ستشــارك يف العمليــة
الدميقراطيــة ،أمــا مــن يقاطــع الدميقراطيــة ال ميكــن وصفــه باملعارضــة».
كــا هــدد خطبــاء املنابــر املناديــة مبقاطعــة االنتخابــات بأنــه «ســيتم
التعامــل معهــا» ،واص ًفــا دعــوات املقاطعــة بأنهــا دعــوات صفريــة «تجاوزنــا
هــذه األمــور منــذ أكــر مــن  12ســنة ،فكلمــة مقاطعــة هــي عبــارة عــن
دعــوات خاليــة مــن املضمــون أو أنهــا دعــوات صفريــة يف ذاتهــا».
وبعــد يومــن مــن انتهــاء الجولــة األوىل لالنتخابــات ،يف  24نوفمرب/ترشيــن
الثــاين وبعــد صــدور نتائــج االنتخابــات والجــدل املحتــدم حــول نســبة
املشــاركني واملقاطعــن ،أدى اســتخدام منصــور الجمــري رئيــس تحريــر
صحيفــة «الوســط» البحرينيــة يف عمــوده مصطلــح «حــرب األرقــام» تعلي ًقــا
عــى تبايــن التقديــرات بــن كل مــن الحكومــة واملعارضــة حــول نتائــج
انتخابــات  ،2014إىل إثــارة وزيــر العــدل والــرد عليــه مــن خــال حســابه يف
«تويــر» قائـ ًـا« :مــن الســفه أن يخــرج شــخص ليدعــي بوجــود حــرب أرقــام.
الحــرب حوالينــا ومنعتهــا إرادة الشــعب أن تكــون علينــا .فلتبــق يف حربــك
االفرتاضيــة وكــف النــاس هــذا الســفه» ،عــى حــد تعبــره.
ويف مؤمتــر صحفــي يف  30نوفمرب/ترشيــن الثــاين  ،2014وبعــد أن أعلــن وزير
العــدل أن نســبة املشــاركة يف االنتخابــات  ،52٪ه ـ ّدد أن «مــن يشــكك يف
النتيجــة سيحاســب» ،وقــال إنــه «ال أحــد ميكنــه التشــكيك يف عمــل القضــاة،
إذ إننــا ال نتعامــل مــع حقيقــة مقابلهــا أوهــام ،مؤكــدا ً نزاهــة االنتخابــات
وأن العــامل أجمــع كان شــاه ًدا عليهــا».
استهداف قيادات الجمعيات السياسية

ويف عــداء ال يخفيــه وزيــر العــدل لجمعيــة الوفــاق ،كــرى الجمعيــات
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السياســية املعارضــة يف البحريــن ،قامــت وزارتــه برفــع قضيــة ضدهــا
«لتصحيــح وضعهــا غــر القانــوين» حســب زعــم الدعــوى املرفوعــة ،إال أن
الوزيــر أعلــن عــى صفحتــه يف موقــع التواصــل «تويــر» مــا ميكــن اعتبــاره
الســبب الحقيقــي للدعــوى التــي رفعتهــا وزارتــه .فقــد وصــف جمعيــة
الوفــاق أنهــا «مختطفــة» ،وأنهــا تخضــع لـــ «ســيطرة بعــض األشــخاص عــى
أجهــزة الجمعيــة عــن طريــق مــا يســمى التزكيــة» ،مــا يوحــي ذلــك بالســبب
الحقيقــي مــن وراء الدعــوى ضــد «الوفــاق» ،وهــو تغيــر الرتكيبــة القياديــة
للجمعيــة.
واتهــم «الوفــاق» بـ«مامرســة الرسيــة يف العمــل الســيايس ،وهــو عــودة
للــوراء ،ويعــد تقويضً ــا ألســس العمــل الســيايس املــروع» .وقــال «تــم
اختطــاف الجمعيــة بتفســر شــاذ بنظامهــا الداخــي أدى إىل تهميــش املؤمتــر
العــام وســيطرة بعــض األشــخاص عــى أجهــزة الجمعيــة عــن طريــق مــا
يســمى بالتزكيــة».
وكانــت قضيــة مشــابهة تــم رفعهــا ضــد جمعيــة وعــد مــن قبــل وزارة
العــدل ،تــم إســقاطها بعــد أن عقــدت الجمعيــة األخــرة مؤمترهــا العــام
منتخبــة أمي ًنــا عا ًمــا جديــ ًدا لهــا.
ولعــل اعتقــال أمــن عــام جمعيــة الوفــاق بعــد يومــن مــن انعقــاد مؤمترهــا
العــام وإعــادة تعيينــه أمي ًنــا عا ًّمــا لهــا بالتزكيــة ،يحمــل ر ًّدا آخــر عــى عــدم
تغيــر رأس الجمعيــة وفــق مــا أريــد لهــا.
محاكمة الرموز ونبيل رجب

لوزيــر العــدل اليــد الطّــوىل يف إصــدار األحــكام التّعســفيّة عىل املعتقلــن بكافة
ـي الحقائق أقـ ّر أن محاكــات مجموعــة «الرموز»
أصنافهــم .تقريــر لجنــة تقـ ّ
يف املحاكــم العســكريّة غــر قانونيــة ،و ُمخالفــة لقواعــد حقــوق اإلنســان.
وبســبب ذلــكَ ،ع ِمــد الوزيــر لنقــل قضايــا مجموعــة «الرمــوز» إىل القضــاء
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املــدين ،وأقـ ّر للقضــاء تأييــد األحــكام التــي أصدرتهــا املحاكـ ُم العســكرية.
وكان الحقوقــي نبيــل رجــب قــد أفصــح عــن تد ّخــل الوزيــر يف الحكــم عليــه
يف  2012انتقا ًمــا منــه ،وذلــك بإصــدار حكــم ضـ ّده بالســجن ثــاث ســنوات،
رصح رجــب عقــب حكــم محكمــة االســتئناف والتمييــز ضــده ،بــأ ّن ق ـرار
ّ
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القضــاء».
وبعــد تراكــم النقــد والبيانــات الالذعــة املوجهــة للنظــام البحرينــي مــن
املنظــات الدوليــة والهيئــات الدبلوماســية إزاء الحكــم ،أصــدر وزيــر العــدل
بيانًــا يوضــح خلفيــات الحكــم الصــادر مــن «املحكمــة» بإدانــة رجــب،
وكانــت هــي املــرة األوىل التــي يظهــر فيهــا للحديــث عــن قضايــا يف أروقــة
املحاكــم ،بعــد فضيحــة املؤمتــر الصحفــي الــذي عقــده خــال فــرة الســامة
الوطنيــة .وقــد بعــث البيــان مكتوبًــا لتنــره الصحــف املواليــة للنظــام
مســتدل بتصويريــن مســجلني ع ّولــت عليهــا املحكمــة يف إدانــة
ً
فقــط،،
«نبيــل رجــب» ،دون أن يقــوم ببــث التصويريــن.
وشــكل بــث التصويــر الــذي نــره نشــطاء ،فضيحــة كبــرة لوزيــر العــدل
واملحكمــة التــي أدانــت نبيــل ،حيــث إن التســجيل يوضــح متا ًمــا ســلمية
املظاهــرة التــي كان يقودهــا رجــب ،وحضاريــة تعاملــه وحــواره مــع رجــال
الرشطــة ،وقــد كان دليــل إدانــة لــه وللمحكمــة ال العكــس .ويف إطــار كشــف
كذبــة وزيــر العــدل وتلفيقاتــه بنــر التصويــر الثــاين الــذي زعــم أنــه دليــل
إدانــة نبيــل ،كشــف النشــطاء أن املقاطــع مركبــة فيــه بشــكل مكشــوف،
بعــد عــدة عمليــات مــن «القطــع» و«اللصــق» ،وروى شــهود عيــان أن
عــرض الفيديــو يف املحكمــة تســبب بحــرج كبــر عــى القــايض أمــام املراقبني
الدوليــن الذيــن حــروا املحكمــة .وقــد أكــد ذلــك البيــان أن وزيــر العــدل،
باإلضافــة إىل النيابــة العامــة وأجهــزة القضــاء التــي يديرهــا ،متورطــون يف
الحكــم عــى نبيــل رجــب.
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توجيه أحكام القضاء باستخدام اإلعالم وتأليب الرأي العام

يف دراســة حــول تأثــر اإلعــام عــى إج ـراءات املحاكمــة يف أملانيــا ،أجراهــا
الخبــر األملــاين هايتــاس كيبلينجــر مــن جامعــة ماينــس األملانيــة يف العــام
 ،2010أكــدت أن التقاريــر اإلعالميــة التــي تنــر حــول القضايــا التــي ينظــر
فيهــا القضــاء ،تؤثــر عــى ســر إج ـراءات املحاكمــة.
الدراســة شــملت اســتطالع رأي 447قاض ًيــا و 271وكيــل نيابــة و 350محام ًيا،
ورغــم أن الدســتور األملــاين ينــص عــى حيــاد القضــاء ،فإن:
•أكــر مــن  ٪ 50مــن القضــاة وممثــي االدعــاء ،قالــوا إن التقاريــر
اإلعالميــة تؤثــر عــى إجراءاتهــم.
•اعــرف  ٪ 42مــن ممثــي االدعــاء بأنهــم قــد يفكــرون يف صــدى الــرأي
العــام عنــد املطالبــة بحجــم عقوبــة معينــة.
•اعــرف  3/1مــن القضــاة الذيــن شــملهم االســتطالع بــأن التقاريــر
اإلعالميــة تؤثــر عــى حجــم العقوبــة.
•قــال نحــو  ٪ 25مــن القضــاة إن اإلعــام يؤثــر عــى املوافقــة أو رفــض
حبــس املتهــم مــع إيقــاف التنفيــذ.
الدراســة الســابقة تل ّخــص مــا ميكــن أن يقــال عــن تأثــر اإلعــام الســلبي
عــى نزاهــة القضــاء .لهــذا تلجــأ الســلطات القضائيــة األمريكيــة إىل عــزل
املحلفــن (الذيــن يصــدر عنهــم حكــم اإلدانــة) بشــكل كامــل عــن اإلعــام
طيلــة أمــد نظــر القضيــة املعروضــة إن كانــت تلــك القضيــة ُمتناولــة مــن
قبــل اإلعــام ،أي حجــب كل وســيلة إعالميــة عــن املحلفــن مــن صحــف
ومجــات وراديــو وتلفــاز وغــره.
عــى العكــس مــن ذلــك ،يف البحريــن ،يشــارك وزراء ،ورجــال األمــن العــام
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التابعــن لــوزارة الداخليــة ،يف اســتخدام اإلعــام وتوجيــه الــرأي العــام
والقضــاء ضــد املعتقلــن واملحكومــن السياســيني .كيــف؟
رأينــا فيــا ســبق ،كيــف قــام كل مــن وزيــر العــدل خالــد بــن أحمــد
بنفســه ،وهــو املرتبــع عــى قمــة املؤسســة القضائيــة يف البحريــن ،ومبع ّيــة
وزيــرة الصحــة فاطمــة البلــويش ،مبامرســة دور اإلعــام الســلبي ،بــل اإلعــام
التجرميــي والتحريــي يف  ،2011عــر إعــان ثبــوت التهــم عــى الــكادر
الطبــي مبــا أســموه «األدلــة القاطعــة» خــال مؤمتــر صحفــي خــاص .كانــت
حينهــا القضيــة ال تـزال منظــورة يف املحكمــة ،دون أن يُســمح لهيئــة الدفــاع
بالــرد عــى ادعــاءات النيابــة العامــة والوزيريــن يف الصحــف الرســمية وعــر
القنــوات نفســها التــي اســتخدمت لتجريــم الــكادر الطبــي.
ورأينــا كيــف ثبتــت محاكــم الســامة الوطنيــة هــذه التهــم بالفعــل،
وحاكمــت الــكادر الطبــي وقتهــا بالســجن  15ســنة ملعظمهم ،قبــل أن يفضح
تقريــر لجنــة تقــي الحقائــق هــذه الكذبــات :وزيــر العــدل ووزيــرة التنميــة
وتلفزيــون البحريــن تآمــروا عــى «الــكادر الطبــي» ،وقبــل أن يديــن العــامل
(رســميًّا وإعالميًّــا) محاكمــة الــكادر الطبــي ،ويضطــر النظــام البحرينــي إىل
إعــادة املحاكمــة يف املحاكــم العاديــة ،لتســقط يف نهايــة املطــاف  9تهــم
مــن أصــل  14أكــد الوزيــران أنهــا ثبتــت بالدليــل القاطــع .لكــن الــرخ
املجتمعــي الــذي أحدثتــه هــذه الترصيحــات ،واالنقســام الطائفــي ،وتشــويه
الســمعة الــذي لحــق بالـــ 47محكو ًمــا مــن الــكادر الطبــي ،مل ميحهــا تربئــة
معظمهــم فيــا بعــد ،ومل ميســحها ســقوط التهــم الكــرى كاالحتــال وحيــازة
األســلحة والتمييــز يف العــاج التــي صدمــت طبيعــة البحرينيــن.
وقــد اعتــادت النيابــة العامــة ،أن تعقــد مؤمتـرات صحافيــة تعلــن فيهــا إلقاء
القبــض عــى مــا تســميه (خاليــا إرهابيــة) منــذ مثانينــات القــرن املــايض،
يتضمــن اإلعــان عــن أســاء املعتقلــن ونــر بياناتهــم كاملــة مــع صورهــم
الشــخصية مــع إدانــة قاطعــة للمتهمــن .الصــور بدورهــا تتص ـ ّدر عناويــن
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الصفحــات األوىل مــن صحــف اليــوم التــايل والتلفزيــون الرســمي وكذلــك
كافــة البيانــات الشــخصية مــع عناويــن فاقعــة تحمــل إدانــات قاطعــة .يتــم
ذلــك بينــا ال ي ـزال املعتقلــون يعانــون مــا يعانونــه يف غــرف التحقيقــات
الخاصــة ،ومل تجــر محاكمتهــم بعــد ،فضـاً عــن أن تثبــت إدانتهــم .يف الوقت
ذاتــه ال يســمح لهيئــة الدفــاع عــن املتهمــن أن تنــر أي مــن دفوعاتهــا يف
وســائل اإلعــام الرســمي ذاتهــا .األمــر الــذي يوجــه الــرأي العــام والقضــاء
باتجــاه تجريــم املتهمــن ،ويعمــل عــى التشــهري بهــم والتحشــيد ضدهــم
وتخوينهم.
تو ّجه النيابة العامة أحكام القضاء عن طريق ع ّدة جوانب:
1.1إحالــة قضايــا املعتقلــن السياســيني إىل القضــاء ،تحــت قانــون اإلرهــاب
بــدالً مــن قانــون التجمهــر والشــغب ،وتحميــل الجرائــم املنســوبة إىل
املعتقلــن السياســيني أغراضً ــا إرهابيــة.
2.2اســتخدام اإلعــام املــريئ واملســوع للتشــهري باملتهمــن وتجرميهــم
وتخوينهــم أمــام الــرأي العــام ،األمــر الــذي يعمــل بــدوره عــى تشــكيل
انحيــاز عــام ضــد املتهمــن ،والقضــاة ليســوا اســتثناء مــن هــذا التأثــر.
3.3محــارصة حكــم القضــاء بصــدى الــرأي العــام ،وجعــل القضــاة يعملــون
حســاب ر ّد فعــل الشــارع ،يف حــال صــدور حكــم ال يتناســب مــع قــوة
الجرميــة التــي ر ّوجتهــا النيابــة العامــة وأكدتهــا.
فيــا يــي منــاذج للقضايــا التــي تــم اإلعــان عنهــا تحــت مس ـ ّمى (خاليــا
إرهابيــة) مــن قبــل األمــن العــام مــع نــر أســاء املتهمــن وبياناتهــم
الشــخصية قبــل محاكمتهــم:
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بتاريــخ  20فرباير/شــباط  ،2013تــم اإلعــان عــا ســميت بـ(خليــة جيــش
اإلمــام اإلرهابيــة) أو خليــة (بونــارص)((( مــن خــال مؤمتــر صحفــي عقــده
رئيــس األمــن العــام اللــواء طــارق الحســن ،وقــال إن «معلومــات أمنيــة
اســتخباراتية توافــرت لــدى جهــاز األمــن الوطنــي بوجــود مجموعــة تســعى
لتشــكيل خليــة إرهابيــة تســتهدف مواقــع حساســة مدنيــة وعســكرية
وشــخصيات عامــة» ،مستشــه ًدا أن «مــا نشــاهده مــن أعامل تخريبيــة كقطع
الطــرق وإتــاف لألعمــدة وتخريــب للمنشــآت والبنيــة التحتيــة األساســية هو
أمــر يجــايف العقــل واملنطــق وينبغــي نبــذه مــن كل مواطــن مخلــص».
وتض ّمــن املؤمتــر الصحفــي نــر صــور املتهمــن وتفاصيــل عنهــم قبــل أن
تجــري محاكمتهــم التــي بــدأت بتاريــخ  22يوليو/متــوز  .2013وقــد تصــدرت
صــور املعتقلــن الصفحــات األوىل مــن صحــف اليــوم التــايل مــع إفــراد
صفحــات كاملــة لهــا يف الداخــل.
ويف تاريــخ  3نوفمرب/ترشيــن الثــاين  2013أصــدرت املحكمــة الجنائيــة
الرابعــة الحكــم بســجن أربعــة متهمــن مــدى الحيــاة ،والســجن  15عا ًمــا
لســتة آخريــن ،والــراءة لصالــح  14وجهــت لهــم تهــم االنتــاء للخليــة.
وكان بــن املربئــن ممــن تــم نــر صورهم والتشــهري بهــم واإلرضار بســمعتهم
املعتقــل هيثــم الحــداد ( 35عا ًمــا) .اعتقــل يف  21يناير/كانــون الثــاين ،2012
وأفــرج عنــه بعــد تربئتــه يف جلســة نطــق الحكــم .قــال يف لقــاء الحــق
مــع صحيفــة مــرآة البحريــن مع ـ ًرا عــن ســخطه ملــا تعــرض لــه مــن إرضار
وتشــويه ســمعة منــذ لحظــة اعتقالــه حتــى إصــدار الحكــم عليــه بال ـراءة:
«لــو أن يف هــذا البلــد مــن أســتطيع الذهــاب اليــه ليأخــذ حقــي لفعلــت10 ،
شــهور قضيتهــا معــزوالً عــن الحيــاة وعــن عائلتــي وأهــي وأحبتــي بتهمــة مل
(((
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أتخيلهــا يف األحــام 10 ،شــهور تــررتُ فيهــا عــى املســتوى العائــي والنفيس
والشــخيص واملــادي والوظيفــي وانقطعــت فيهــا عــن كل أشــكال الحيــاة
الطبيعيــة ،فاتنــي فيهــا مــا ال ميكــن يل إرجاعــه عــى املســتوى الشــخيص
واملــادي واألرسي والحيــايتُ ،حــرم فيهــا طفــاي الصغـران مــن حضنــي بعــد
غصــة ورع ًبــا ،عوملــت مثــل إرهــايب خطــر فــار
أن أُخــذت أمــام أعينهــم ّ
مــن يــد العدالــةُ ،قبــض عــي مــن خــارج بلــدي مثــل مجــرم هــارب ،نُقلــت
معصــوب العينــن موثــق اليديــن عــر طائــرات خاصــة وبــن مطــارات
عســكرية مثــل إرهــايب خطــر 10 ،شــهور عشــت وعائلتــي وأطفــايل أســوأ
أيامنــا وليالينــا ونحــن ال نعــرف إىل أي مصــر ســينتهي حكمــي ،تص ـ ّدرت
صــوريت الصفحــات األوىل لإلعــام الرســمي باعتبــاري إرهابيًّــا وتــم التشــهري يب
وبســمعتي وبــواليئ لوطنــي ،ثــم بعــد كل هــذا يقــال يل :بـراءة!! خــاص روح
بيتكــم!! انتهــى!! ومطلــوب منــي بعدهــا أن أكــون ممت ًنــا ألنهــم بــرؤوين؟!!
رغــم فرحــي بالحريــة وامتنــاين للــه ولدعــاء األحبــة ،إال أنــه ال يشء مــا
لحــق يب وبعائلتــي ميكــن أن يُغفــر أو ينتهــي ،ال يشء».
 )2اإلعالن عن تنظيم  14فبراير:
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يف  13يونيو/حزيـران  ،2013أعلنــت وزارة الداخليــة مــا وصفتــه بتحديــد هوية
تنظيــم  14فرباير/شــباط (اإلرهــايب)((( ،والقبــض عــى عــدد مــن مرتكبــي
األعــال اإلجراميــة الخطــرة حســب قولهــا .فــردت مســاحات واســعة مــن
صحــف اليــوم التــايل لصــور املتهمــن والتهــم املوجهــة لهــم ،بعــض املتهمــن
تــم اعتقالــه وبعضهــم خــارج البحريــن والبعــض اآلخــر مطلــوب .يف هــذا
التنظيــم (الكبــر) ُجمعــت عــدد مــن القضايــا التــي تــم اإلعــان عنهــا ســابقًا
مثــل القضيــة التــي ســميت بخليــة جيــش اإلمــام وأدرجــت تحــت التنظيــم
نفســه .وللمــرة الثانيــة تــم نــر األســاء والصــور ذاتهــا يف الصفحــات األوىل،
بينهــا صــور وأســاء ثبتــت براءتهــم فيام بعــد ،تضمن النرش تشــويه ســمعتهم
وتخوينهــم ووصفهــم باإلرهابيــن ومرتكبــي األعــال اإلجراميــة الخطــرة قبــل
أن تتــم محاكمتهــم .فيــا يــي التفاصيــل املنشــورة يف الصحــف واملفــرودة
فضال عن ثلث مساحة الصفحة األوىل.
عىل مساحة صفحتني داخليتني ً

((( القبــض عــى عــدد مــن مرتكبــي األعــال اإلجراميــة الخطــرة وتحديــد هويــة تنظيــم« 14فربايــر» اإلرهــايب
والقبــض عــى عــدد مــن القياديــن امليدانيــن واملنفذيــنhttp://urlmin.com/4qsqu
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 -3اإلعالن عن خلية تستهدف مركز الحبس االحتياطي

يف  25يونيو/حزيــران  ،2013أعلنــت وزارة الداخليــة عــا أســمته «إحبــاط
عمليــة إرهابيــة مســلحة ،كانــت تســتهدف مركــز الحبــس االحتياطــي بهــدف
إطــاق رساح عــدد مــن املحبوســن» ،كــا أعلنــت القبــض عــى «عــدد مــن
عنــارص الخليــة املتورطــة وبحوزتهم أســلحة وذخائــر كانت معدة لالســتخدام»
وفــق مــا زعمــت ،وقــد نســبت هــذه (الخلية)للقضيــة ذاتهــا التــي أعلنــت
عنهــا الداخليــة تحــت مســمى «خليــة  14فربايــر» .وتــم نــر صــور  8مواطنني
ممــن قبــض عليهــم تحــت هــذه التهمــة وأســائهم وبياناتهــم.
مقابــل القضايــا التــي يتــم إدراج أعــداد كبــرة مــن املعتقلــن السياســيني فيها
تحــت مس ـ ّمى (خاليــا إرهابيــة) ،والتــي يتــم تناولهــا بالنــر التفصيــي يف
اإلعــام ،تحجــم الســلطة ،متمثلــة يف وزارة الداخليــة ،عــن نــر أيــة تفاصيــل
فيــا يتعلّــق بالقبــض عــى جامعــات إرهابيــة ســلفية تكفرييــة مس ـلّحة،
وتســتخدم عبــارات مخففــة يف وصــف قضايــا الجامعــات ذات الخطــاب
التكفــري املتطــرف التــي ثبــت امتالكهــا للســاح والذخــرة .ويف الوقــت
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الــذي تســتخدم فيــه ذرائــع إرهابيــة قاطعــة إلدانــة املعتقلــن السياســيني
عــى خلفيــة قضايــا أمنيــة ،تســتخدم ذرائــع تخفيفيــة للتكفرييــن املتطرفــن
دون نــر أيــة تفاصيــل ،بنحــو يســاعد عــى متويــه القضيــة وتضليلهــا.
فيــا يــي منوذجــان لقضيتــن أٌعلــن عنهــا مؤخـ ًرا فيــا يخــص الجامعــات
الســلفية واملتطرفــة:
 -1التعتيم على قضية أسلحة (الشخصية المشهورة)

يف  31أغســطس/آب  2014أعلنــت النيابــة حبــس إحــدى الشــخصيات
املعروفــة يف شــكوى قضيــة اختــاس ملبلــغ يفــوق املليــون الدينــار .ويف 24
أكتوبر/ترشيــن األول تــم الحكــم عليــه بالســجن  3ســنوات.
ويف  30أكتوبر/ترشين األول  ،2014بدأت أوىل جلســات محاكمة (الشــخصية
املشــهورة) و 7آخريــن متهمــن بحيــازة أســلحة ورشاشــات وذخائــر منــذ
عــام  ،2011أي منــذ انــدالع االنتفاضــة البحرينيــة ،وحتــى عــام .2014
وقــد وجهــت النيابــة العامــة لهــم أنهــم منــذ عــام  2011وحتــى عــام
 2014قــد حــازوا وأحــرزوا أســلحة ناريــة مسدســات ورشاشــات وذخائــر
دون الحصــول عــى ترخيــص مــن الجهــة املختصــة .وفيــا يبــدو أنــه تنظيــم
رح بذلــك عــى عكــس
خليــة إرهابيــة مســلحة ،فــإن النيابــة العامــة مل ت ـ ّ
رح باســم العقيــد الســابق عــادل
تعاملهــا مــع املحتجــن .كــا أنهــا مل ت ـ ّ
فليفــل يف كل بياناتهــا الصــادرة ،مكتفيــة بوصفــه بالشــخصية املشــهورة ،ومل
تقــم بتوقيــف الـــ 7اآلخريــن املتهمــن بحمــل الســاح ،عــى عكــس تعاملهــا
مــع املعتقلــن السياســيني الذيــن تنــر صورهــم وأســاءهم يف مواقعهــا
وصحفهــا الرســمية قبــل خضوعهــم لجلســات املحاكمــة.
مــا مل تكشــفه النيابــة يف ترصيحهــا عــن الشــخصية املشــهورة (العقيــد الســابق
عــادل فيلفــل) ،أنــه متــورط يف عــدد كبــر مــن قضايــا التعذيــب واالختــاس
واســتغالل منصبــه الوظيفــي إبــان فــرة التســعينات ،مل تتــم محاكمتــه مــن
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قبــل الســلطات ،التــي حمتــه ومــن
معــه مــن خــال املرســوم امللــي 56
لســنة  ،2002الــذي أعطــاه وجميــع أن الــرب الــذي أدى إىل وفــاة
مــن ارتكبــوا الجرائــم الحصانــة مــن عبدالكريــم فخــراوي ،مل يقصــد
املســاءلة القانونيــة.
املدعــى عليهــا قتلــه ومــن ثــم
(البحريــن) خلصــت املحكمــة إىل

الح ًقــا ظهــر فليفــل بلبــاس الداعيــة فهــا ال يســتحقان أكــر مــن تهمــة
املتشــدد ،ومــع انــدالع الثــورة االعتــداء ،وقــد أدانتهــا بهــا وأصدرت

الشــعبية يف فرباير/شــباط  2011لعب
دو ًرا بــارزًا يف التحريــض الطائفــي
مــن خــال ســاحة البســيتني ،التــي
أصبحــت مركــ ًزا لنشــاط املتطرفــن
ضــد البحرينيــن املعارضــن للحكــم،
حيــث ُعلّقــت يف هــذه الســاحة
املشــانق وتحــدث فيهــا عــادل
فليفــل وآخريــن عــن القصــاص مــن
الخونــة ،وقــد ظهــر فيلفــل بخطــاب
طائفــي ســلفي تكفــري عنيــف،
وجمــع حولــه أنصــا ًرا ومؤيديــن.
كــا قــام يف هــذه الســاحة بتدريــب
أطفــال بغــرض «حاميــة مناطقهــم»
وتحدثــت تقاريــر كثــرة عــن تنظيــم
األخــر مليليشــيا مســلّحة إال أن
الســلطة مل تتخــذ أي اج ـراء حقيقــي
ضـ ّده مــا أكــد شــكوك كثرييــن بدعــم
الســلطة لفليفــل وجامعتــه ،خاصــة

عقوبــة بالســجن ســبع ســنوات.
ورغــم أن قانــون عقوبــات البحريــن
ينــص عــى أن عقوبــة الســجن ســبع
ســنوات الثابتــة لجرميــة االعتــداء قــد
تُضاعــف يف حــال ارتكــب االعتــداء
مســؤول حكومــي يف الخدمــة ،فــإن
املحكمــة ودون إبــداء مــررات مل
تأخــذ يف االعتبــار هــذا الظــرف
املضاعــف للعقوبــة ،أثنــاء إنزالهــا
األحــكام باملدعــى عليهــا .قلصــت
إىل  3ســنوات يف محكمــة االســتئناف.
هيومــان رايتــس ووتــش /تجريــم
املعارضــة وترســيخ االفــات مــن
العقــاب .مايو/أيــار .2014
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رئيــس الــوزراء الــذي زار ســاحة الرشفــاء وتع ّهــد بدعمهــا ،وقــال ماد ًحــا
لفيفــل يف موضــع آخــر :أريــد أهــل املحــرق أن يصبحــوا مثــل عــادل فليفــل.
وقــد تو ّعــد فيلفــل بتصفيــة أحــد أبــرز القيــادات الشــيعية بالقتــل ،يف
مقطــع مص ـ ّور بثّــه يف  12يوليــو /متــوز  ،2104وتعــدى فيــه عــى الشــيخ
قاســم واصفًــا إيــاه بالكافــر.
وقــد تــم ضبــط عــدد مــن األســلحة الناريــة وكميــة مــن الذخائــر غــر
املرخصــة يف مســكن الشــخصية املشــهورة .وصــل عــدد األســلحة املضبوطــة
إىل  7بنــادق كالشــنكوف ،و 8بنــادق شــوزن وطلقاتهــا مــن عيــار  12مــم،
ومسدســات متنوعــة مــع طلقاتهــا .وبحســب النيابــة العامــة فإنــه قــد
أظهــرت أوراق القضيــة أن (فيفــل) هــو صاحــب األســلحة والذخائــر وأن
جميــع املتهمــن كانــوا يعملــون لديــه بصفــة حــرس خــاص باإلضافــة إىل
ســائق ،والــذي أقــر بالتحقيقــات أنــه شــاهد األســلحة يف ســيارة املتهــم ألكــر
مــن مــرة .لكــن النيابــة اكتفــت بتوجيــه «تهمــة اســترياد وحيــازة وإح ـراز
أســلحة وذخائــر بغــر ترخيــص» للشــخصية «املشــهورة» .القضيــة مل يتجــاوز
وجودها يف الصحف أكرث من خرب اعتيادي من أخبار املحاكم والقضايا.
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 -2التعتيم على الجماعات التكفيرية والمتطرفة

يف خــر مقتضــب بتاريــخ  15يناير/كانــون الثــاين  ،2015قــال مديــر عــام
اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة إنــه تــم توقيــف مجموعــة مــن
األشــخاص ممــن تواجــدوا مؤخــ ًرا بســوريا ويشــتبه باتصاالتهــم بجهــات
إرهابيــة بالخــارج مضي ًفــا بــأن أعــال البحــث والتحــري ال زالــت مســتمرة.
ومل يــرد أي تفصيــل آخــر حــول الخــر.
مــن ناحيتــه أعلــن عبــد اللــه هاشــم أحــد أبــرز املحامــن املدافعــن عــن
الجامعــات املتطرفــة والتكفرييــة يف البحريــن ،عــى صفحتــه يف موقــع
التواصــل االجتامعــي «تويــر» ،أن «قــوات األمــن البحرينيــة الخميــس 15
يناير/كانــون الثــاين قامــت باعتقــال ثالثــة متطرفــن ســنة ،كانــوا قــد ســافروا
إىل ســوريا ويعتقــد بوجــود صلــة بينهــم وبــن تنظيــم داعــش»(((.
وذكــر هاشــم عــى حســابه أن الســلطات اعتقلــت عبدالــرؤوف جناحــي
 31ســنة مــن ســكنة الجفــر((( ،مضي ًفــا أنــه مل يســمح لــه باالتصــال بأهلــه
منــذ لحظــة اعتقالــه .وأضــاف أن الســلطات اعتقلــت أيضً ــا طالبًــا يف جامعــة
البحريــن مــن ســكنة مدينــة عيــى يدعــى صالــح اليافعــي  20ســنة ،كــا
اعتقلــت عبدالعزيــز الــدورسي  30ســنة مــن ســكنة الرفــاع يف إطــار مــا أســاه
«حملــة دهــم واعتقــاالت طالــت عــدد كبــر مــن النشــطاء» حســب وصفــه.
وأردف هاشــم أن املداهــات شــملت منــزل مبــارك البنعــي ،والــد تــريك
البنعــي ،أحــد أبــرز رشعيــي تنظيــم داعــش ،وقامــت بتفتيــش املنــزل بحثًــا
عــن عبداللــه «شــقيق تــريك» الــذي داهمــوا مــكان عملــه العتقالــه ومل يجدوه.
وختــم هاشــم إن «موجــة مــن الخــوف والقلــق تنترش يف أوســاط عائــات وأرس
((( الداخلية تعلن أنها قبضت عىل أشخاص يشتبه باتصالهم بـ «داعش»
.http://urlmin.com/4qsqw
((( عبداللــه هاشــم ينــر أســاء الجهاديــن املقبــوض عليهــم ويقــول إن حملــة االعتقــاالت تزامنــت مــع
حمــات اعتقــال يف بعــض دول الخليــج .http://urlmin.com/4qsqx
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املعتقلــن واملطارديــن التــي بــدأت وبشــكل متزامــن مــع حملــة اعتقــاالت يف
بعــض دول الخليــج» عــى حــد قولــه.
وفيــا مل تــرد أيــة تفاصيــل الحقــة مــن الداخليــة حــول املوقوفــن الثالثــة(((،
ذكــر هاشــم عــى حســابه يف  22يناير/كانــون الثــاين  ،2015أي بعــد أســبوع
مــن التوقيــف ،أنــه «تــم اإلف ـراج عــن الشــباب الثالثــة بعــد إرضاب عــن
الطعــام دام خمســة أيــام وقــد تــم إنهــاء اإلرضاب يــوم  19ينايــر /كانــون
الثاين».

الجــدول التــايل يبــن الفــرق يف التســميات املســتخدمة يف توصيــف القضايــا
األمنيــة املتعلّقــة مبعتقلــن معارضــن مقارنــة بتلــك املتعلّقــة مبعتقلــن
موالــن مــن الجامعــات املتطرفــة والتكفرييــة ،كذلــك الذرائــع التــي
تســتخدمها النيابــة العامــة يف تثبيــت أصابــع االتهــام للفريــق األول مقابــل
تخفيــف الذرائــع وتبســيطها يف حالــة الفريــق الثــاين واألمــر ذاتــه فيــا
((( البحرين تفرج عن  3متطرفني سنة متهمني بالقتال يف سوريا واالنتامء إىل «داعش»
.http://urlmin.com/4qsqy
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يتعلّــق باإلعــان عــن حجــم التــورط وتفاصيــل النــر واملســاحة املخصصــة
لذلــك إعالميًّــا:
قضايــا أمنيــة متعلّقــة مبتهمــن قضايا أمنية متعلقة مبتهمني
موالني /متطرفني
معارضــن /محتجــن
املحاكمة

قانون اإلرهاب

النعت

عنــارص خليــة إرهابيــة /مجموعة من األشخاص/
متهمون
إ رها بيــو ن

الذريعة املعلن
عنها

 بحوزتهــم أســلحة وذخائــر  -بحوزتهم أسلحة وذخائربدون ترخيص.
معــدة لالســتخدام.
 خططــت لــرب أمــن  -تواجدوا بسوريا مؤخ ًراويشتبه باتصالهم.
واســتقرار البحريــن.
 تســتهدف مواقــع مدنيــةوعســكرية حساســة.
 يتنقلــون بــن إي ـران والع ـراقولبنــان للحصــول عــى الدعــم
املــادي واملعنــوي والتدريــب
عــى األســلحة.

حجم التورط

متورطون
خططــوا /اســتهدفوا /نفــذوا
جرائــم خطــرة

قانون العقوبات

يشتبه يف تورطهم/اتصالهم

تفاصيل النرش يف
اإلعالم

صــور املعتقلــن وأســاؤهم ال أسامء وال صور وال تفاصيل.
وبياتهــم الشــخصية.

مساحة النرش

الصفحــة األوىل +مســاحة صفحة القضايا واملحاكم ضمن
صفحــة أو صفحتــن يف الداخــل .خرب مقتضب.

وضعهم قيد
املحاكمة

معتقلون

موقوفون /غري موقوفني
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هكذا نجد أن النيابة العامة توجه األحكام الصادرة عن القضاء بالتايل:
1.1إحالــة قضايــا املعتقلــن السياســيني إىل القضــاء ،تحــت قانــون اإلرهــاب
بــدالً مــن قانــون التجمهــر والشــغب.
2.2تحميــل األفعــال املنســوبة إىل املعتقلــن السياســيني أغراضً ــا ومقاصــد
إرهابيــة.
3.3اســتخدام اإلعــام املــريئ واملســموع للتشــهري باملتهمــن وتجرميهــم
وتخوينهــم أمــام الــرأي العــام ،األمــر الــذي يعمــل بــدوره عــى تشــكيل
انحيــاز عــام ضــد املتهمــن ،والقضــاة ليســوا اســتثناء مــن هــذا التأثــر.
4.4محــارصة حكــم القضــاء بصــدى الــرأي العــام ،وجعــل القضــاة يعملــون
حســاب ر ّد فعــل الشــارع ،يف حــال صــدور حكــم ال يتناســب مــع قــوة
الجرميــة التــي ر ّوجتهــا النيابــة العامــة وأكدتهــا.
هكــذا متــارس تأثريهــا عــى قناعــة القضــاة وحياديتهــم وزعزعــة مواقفهــم
مبــا فيــه مــن مســاس بقرينــة الـراءة «قرينــة الـراءة املفرتضــة يف كل متهــم
إىل أن يثبــت العكــس».
وقــد وجدنــا كيــف أنــه يف الحالــة البحرينيــة ،يشــارك يف توجيــه القضــاء
وزعزعــة حياديتــه ،عــدد كبــر مــن أجهــزة الســلطة ،ال يســتثنى مــن ذلــك
الــوزراء ،واألمــن عــام ،والنيابــة عامــة ،واإلعــام الرســمي ،باإلضافــة إىل
مواقــع التواصــل االجتامعــي التــي تحركهــا جهــات تابعــة للســلطة ،تســاهم
جميعهــا يف النيــل مــن املعارضــن السياســيني واملحتجــن ،وتأليــب الــرأي
العــام ضدهــم وتجرميهــم مجتمعيًّــا يف الفضــاء العــام ،متهيــ ًدا إلدانتهــم
القانونيــة وســجنهم.
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