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معهـــد الخليـــج للديمقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان هـــو   
منظمـــة غيـــر ربحيـــة وغيـــر حكوميـــة، تـــم تأسيســـه فـــي 
ـــا  ـــة، كم ـــة الدّيمقراطي ـــر ثقاف ـــز ونش ـــى تعزي ـــدف إل ـــتراليا ويه أس
يســـعى لتحقيـــق مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان والعدالـــة االجتماعيـــة 
وإيقـــاف االنتهـــاكات فـــي دول الخليـــج. ولـــه الحـــق فـــي فتـــح فـــروع 
ـــه شـــخصية اعتباريـــة وذمـــة  أخـــرى فـــي مناطـــق أخـــرى، ويكـــون ل
ماليـــة مســـتقلة وال يســـتهدف مـــن نشـــاطه جنـــي الربـــح التجـــاري. 
يســـعى معهـــد الخليـــج للديمقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان ألن يكـــون 
فـــي مصـــاف كبـــرى المنظمـــات المدافعـــة عـــن حقـــوق اإلنســـان 
عبـــر المســـاهمة فـــي تحقيـــق الســـام والعدالـــة فـــي دول الخليـــج.
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املقدمة:
ـــن  ـــا م ـــا أنه ـــم، كم ـــى أي مته ـــا عل ـــم به ـــن أن يُحك ـــة يمك ـــى عقوب ـــدام أقس ـــة اإلع ـــر عقوب تعتب  
ـــان  ـــوق اإلنس ـــال حق ـــي مج ـــة ف ـــات العامل ـــع المنظم ـــب جمي ـــث تطال ـــدل حي ـــرة للج ـــات المثي ـــر العقوب أكث
بإلغـــاء هـــذه العقوبـــة ومنـــع تنفيذهـــا مســـتندة علـــى أنـــه ال يحـــق ألي فـــرد انتـــزاع حـــق الحيـــاة ألي 
ـــن  ـــة أو س ـــذ هـــذه العقوب ـــن تنفي ـــم ع ـــدًا حـــول العال ـــى 130 بل ـــي حوال ـــم مـــن تخل ـــان آخـــر. وبالرغ إنس

قوانيـــن تمنـــع تنفيذهـــا، إال أن بعـــض البلـــدان مـــا زالـــت تطبقهـــا.

ـــد  ـــة اإلعـــدام وق ـــق عقوب ـــم تتخـــّل عـــن تطبي ـــي ل ـــدول الت ـــن هـــي واحـــدة مـــن ال مملكـــة البحري  
أصـــدرت العديـــد مـــن أحـــكام اإلعـــدام علـــى مواطنيـــن بســـبب معارضتهـــم لنظـــام الحكـــم القائـــم. تمـــت 
ـــت  ـــم تابع ـــن ث ـــة، وم ـــامة الوطني ـــرة الس ـــال فت ـــكرية خ ـــم العس ـــي المحاك ـــم ف ـــد منه ـــة العدي محاكم
المحاكـــم المدنيـــة بإصـــدار أحـــكام تصـــل إلـــى اإلعـــدام ضـــد المواطنيـــن فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي 
تغـــض فيـــه الطـــرف عـــن أفـــراد قـــوات األمـــن المتورطيـــن بقتـــل المواطنيـــن ســـواء تحـــت التعذيـــب 

فـــي الســـجون أو بإطـــاق الذخيـــرة الحيـــة عليهـــم أثنـــاء حـــركات االحتجـــاج الســـلمية.

وكانـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة قـــد أصـــدرت أحـــكام باإلعـــدام )فـــي 26 فبرايـــر / شـــباط   
ـــراد  ـــة أف ـــل ثاث ـــم بقت ـــه« اتهمته ـــر الدي ـــرف بــــ »تفجي ـــة تع ـــي قضي ـــن  ف ـــة بحرينيي ـــق ثاث 2015( بح
ـــا  ـــتئناف العلي ـــة االس ـــدت محكم ـــد أي ـــحي. وق ـــارق الش ـــي ط ـــط اإلمارات ـــم الضاب ـــن بينه ـــرطة م ـــن الش م
السادســـة الحكـــم فـــي 4 ديســـمبر / كانـــون األول 2016 ضـــد المتهميـــن الثاثـــة وهـــم: ســـامي مشـــيمع، 
وعبـــاس الســـميع، وعلـــي عبـــد الشـــهيد الســـنكيس. ومـــا لبثـــت أن نفـــذت الحكـــم فـــي 15 ينايـــر / كانـــون 
الثانـــي 2017 وســـط مناشـــدات دوليـــة بإيقـــاف تنفيـــذ اإلعـــدام بســـبب مزاعـــم تعـــرض المتهميـــن 

الثاثـــة إلســـاءة المعاملـــة وانتـــزاع اعترافاتهـــم تحـــت التعذيـــب.
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عقوبة اإلعدام يف التشريعات الدولية:
ـــي  ـــة ف ـــات العامل ـــعى كل المنظم ـــاة، وتس ـــي الحي ـــق ف ـــة الح ـــن الدولي ـــريعات والقواني ـــدس كل التش تق
مجـــال حقـــوق اإلنســـان إلـــى حمايـــة هـــذا الحـــق ووضـــع حـــد لـــكل الممارســـات التـــي تتنافـــى معـــه، 

وأهمهـــا عقوبـــة اإلعـــدام.

تنـــص المـــادة 3 مـــن اإلعـــان العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان1 علـــى أن »لـــكل فـــرد الحـــق فـــي الحيـــاة 
ــخصه«. ــامة شـ ــة وسـ والحريـ

كمـــا تنـــص المـــادة 6 مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية2 علـــى أن »الحـــق فـــي 
ـــن  ـــد م ـــان أح ـــوز حرم ـــق. وال يج ـــذا الح ـــي ه ـــون أن يحم ـــى القان ـــان. وعل ـــكل إنس ـــازم ل ـــق م ـــاة ح الحي
ـــذه  ـــم به ـــدام، أن يحك ـــة اإلع ـــغ عقوب ـــم تل ـــي ل ـــدان الت ـــي البل ـــوز ف ـــر أن »ال يج ـــًفا.« وتعتب ـــه تعس حيات
ـــر  ـــة وغي ـــكاب الجريم ـــت ارت ـــذ وق ـــريع الناف ـــا للتش ـــورة وفًق ـــم خط ـــد الجرائ ـــى أش ـــزاء عل ـــة إال ج العقوب
ـــادر  ـــي ص ـــم نهائ ـــى حك ـــة إال بمقتض ـــذه العقوب ـــق ه ـــوز تطبي ـــد... وال يج ـــذا العه ـــكام ه ـــف ألح المخال

ـــة.« ـــة مختص ـــن محكم ع

ــية  ــة والسياسـ ــوق المدنيـ ــاص بالحقـ ــي الخـ ــد الدولـ ــي للعهـ ــاري الثانـ ــول االختيـ ــر البروتكـ ــد ذكـ وقـ
والهـــادف إلـــى إلغـــاء عقوبـــة اإلعـــدام3 أن »إلغـــاء عقوبـــة اإلعـــدام يســـهم فـــي تعزيـــز الكرامـــة اإلنســـانية 
ـــدام،  ـــة اإلع ـــذ عقوب ـــن تنفي ـــراف م ـــدول األط ـــع كل ال ـــد من ـــان« وق ـــوق اإلنس ـــي لحق ـــر التدريج والتطوي
وطلـــب منهـــا اتخـــاذ »جميـــع التدابيـــر الازمـــة إللغـــاء عقوبـــة اإلعـــدام داخـــل نطـــاق واليتهـــا القضائيـــة.«

ــدام، كالبروتوكـــول  ــة اإلعـ ــاء عقوبـ ــددة وضعـــت إللغـ ــة بأقاليـــم محـ ــات مختصـ ــة اتفاقيـ ــا أن ثمـ كمـ
ـــادة 4  ـــي الم ـــده ف ـــد تقيي ـــدام4 بع ـــة اإلع ـــاء عقوب ـــان إللغ ـــوق اإلنس ـــة لحق ـــة األمريكي ـــاص باالتفاقي الخ
ـــة  ـــول صراح ـــن البروتوك ـــادة 1 م ـــص الم ـــث تن ـــان: حي ـــوق اإلنس ـــأن حق ـــة بش ـــة األمريكي ـــن االتفاقي م
ـــخص  ـــى أي ش ـــا عل ـــي أراضيه ـــدام ف ـــة اإلع ـــول عقوب ـــذا البروتوك ـــراف ه ـــدول أط ـــق ال ـــى أن »ال تطب عل

يخضـــع لواليتهـــا القضائيـــة.«

أمـــا االتفاقيـــة األوروبيـــة لحقـــوق اإلنســـان5، فقـــد اعتبـــرت فـــي المـــادة 1 مـــن البروتوكـــول رقـــم 6 
ـــدام أن  ـــة اإلع ـــاء عقوب ـــق بإلغ ـــية والمتعل ـــات األساس ـــان والحري ـــوق اإلنس ـــة حق ـــة حماي ـــق باتفاقي الملح
»عقوبـــة اإلعـــدام ملغـــاة. ال يجـــوز الحكـــم علـــى أي إنســـان بهـــذه العقوبـــة وال تنفيذهـــا فيـــه.« وحـــددت 
ـــا للحـــاالت المنصـــوص عليهـــا فـــي  ـــة اإلعـــدام فـــي أوقـــات الحـــرب وفًق ـــذ عقوب فـــي المـــادة 2 جـــواز تنفي
التشـــريع المذكـــور ووفًقـــا ألحكامـــه. فـــي حيـــن منـــع البروتوكـــول 13 الملحـــق باالتفاقيـــة المذكـــورة 

ـــوال. ـــع األح ـــي جمي ـــدام ف ـــة اإلع ـــذ عقوب تنفي

http://www.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml#a3 . 1

https://www.unicef.org/arabic/crc/files/ccpr_arabic.pdf .2

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx .3

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am4.html .4

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf .5
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التجاوزات يف إجراءات احملاكمة:
فـــي 2 يونيـــو / حزيـــران 2014 أصـــدر مكتـــب المحامـــي محمـــد التاجـــر6 بيانًـــا7 يقـــول فيـــه بـــأّن »إجـــراءات 
المحاكمـــة تنســـج حبــــل اإلعـــدام لســــامي مشــــيمع وزمائـــه )المتهميـــن مــــع آخريــــن فـــي قضيــــة تفجيـــر 

الديــــه( في ســــابقة خطيــــرة رفـض تسـليم ملــــف الدعـوى للمحامين«.

ـــا مـــن عقـــد مؤتمـــرات  ـــا رافقه ـــد م ـــى المحكمـــة بســـرعة قياســـية وبع ـــة إل ـــة القضي ـــر التاجـــر إحال واعتب
ـــزء  ـــت الج ـــن وبث ـــور المتهمي ـــا ص ـــرت فيه ـــي نش ـــا والت ـــة تباعً ـــة العام ـــة وللنياب ـــوزارة الداخلي ـــة ل صحفي
المكتـــوب مـــن اعترافاتهـــم، والـــذي رافقـــه تصريحـــات وإجـــراءات أمنيـــة غيـــر مســـبوقة، خلقـــت رأي 
عـــام ضاغـــط ضـــد المتهميـــن، وكل ذلـــك بخـــاف القانـــون وإجـــراءات المحاكمـــة العادلـــة والمبـــادئ 
ـــة  ـــال محاكم ـــن خ ـــه م ـــت إدانت ـــى تثب ـــريء حت ـــم ب ـــى أن المته ـــدت عل ـــي أك ـــتورية الت ـــة والدس القضائي

ـــة. ـــة ونزيه عادل

6. محامي المتهمين بمقتل الضابط اإلماراتي طارق الشحي بعد تفجير الديه.

7. محامي المتهمين بمقتل« الشحي«: المحكمة تنسج حبل األعدام لسامي مشيمع وزمائه!
http://bahrainmirror.com/news/16398.html

عباس السميع، سامي مشيمع، علي السنكيس
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ـــم  ـــاع رغ ـــق الدف ـــوى لفري ـــف الدع ـــن مل ـــة م ـــخة ورقي ـــليم نس ـــة تس ـــض المحكم ـــى رف ـــر إل ـــار التاج وأش
ـــس  ـــم شـــكوى للمجل ـــم تقدي ـــات االحتجـــاج فـــي محضـــر إحـــدى الجلســـات، ومـــن ث ـــق وإثب احتجـــاج الفري
األعلـــى القضـــاء. وقـــد أصـــرت المحكمـــة علـــى رفـــض تســـليم المحاميـــن نســـخة ورقيـــة إلـــى هيئـــة 

ـــاع. ـــراءات الدف ـــرة إج ـــن ومباش ـــاه المتهمي ـــا تج ـــام بواجبه ـــاع للقي الدف

ـــا إخـــال  ـــن فيه ـــاع عـــن المتهمي ـــة الدف ـــال هيئ ـــا المحاكمـــة قب ـــي اتخذته وأكـــد التاجـــر أن »اإلجـــراءات الت
ـــية،  ـــة والسياس ـــوق المدني ـــي للحق ـــد الدول ـــا العه ـــص عليه ـــي ن ـــة الت ـــة العادل ـــادئ المحاكم ـــح بمب واض
حيـــث نـــص هـــذا العهـــد فـــي المـــادة الرابعـــة عشـــر منـــه الفقـــرة الثالثـــة: لـــكل متهـــم بجريمـــة أن يتمتـــع 
أثنـــاء النظـــر فـــي قضيتـــه، وعلـــى قـــدم المســـاواة التامـــة، بالضمانـــات الدنيـــا التاليـــة: ب/ أن يعطـــى مـــن 
الوقـــت ومـــن التســـهيات مـــا يكفيـــه إلعـــداد دفاعـــه ولاتصـــال بمحـــاٍم يختـــاره بنفســـه«. وقـــال: »يشـــكل 
امتنـــاع قلـــم كتـــاب المحكمـــة وامتنـــاع المحكمـــة عـــن إصـــدار أمـــر واضـــح بعـــد مخاطبتهـــا بتزويـــد هيئـــة 
ـــة  ـــم هـــذه التســـهيات وإعاق ـــا عـــن تقدي ـــف الدعـــوى امتناعً ـــة لمل ـــن بنســـخة ورقي ـــاع عـــن المتهمي الدف

لعمـــل المحاميـــن وعـــدم تمكينهـــم مـــن ممارســـة عملهـــم بشـــكل جـــدي للدفـــاع عـــن موكليهـــم«.

وأضـــاف التاجـــر »ولمـــا كان امتنـــاع المحكمـــة عـــن تزويـــد هيئـــة الدفـــاع عـــن المتهميـــن فـــي قضيـــة 
تفجيـــر الديـــه بنســـخة ورقيـــة كاملـــة مطبوعـــة يشـــكل إخـــال بمبـــدأ المســـاواة التامـــة مـــع ســـائر 
المتهميـــن فـــي مختلـــف الدعـــاوى حيـــث يتســـلم المحامـــون القائمـــون علـــى الدفـــاع عنهـــم نســـخ ورقيـــة 
ـــق اجـــراءات خاصـــة أخـــرى بخـــاف مـــا هـــو منصـــوص  ـــى تطبي مـــن ملفـــات الدعـــوى، وهـــو مـــا يؤشـــر إل

ـــون«. ـــي القان ـــه ف علي

حممد التاجــر
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واتهـــم المحامـــي التاجـــر المحكمـــة بمخالفـــة إجـــراءات المحاكمـــة والقوانيـــن الدوليـــة والوطنيـــة وأن 
ـــول  ـــر ح ـــر خطي ـــو »مؤش ـــوى ه ـــف الدع ـــن مل ـــة م ـــخة الورقي ـــاع النس ـــة الدف ـــليم هيئ ـــن تس ـــا ع امتناعه
حرمـــان المتهميـــن مـــن حقهـــم مـــن الدفـــاع، وتمكيـــن محاميهـــم مـــن القيـــام بواجبهـــم فـــي الدفـــاع 
عنهـــم بـــدون عوائـــق، ويعكـــس مخـــاوف الدفـــاع الجديـــة وحقيقيـــة فـــي اإلخـــال بحقـــوق المتهيـــن 
ــي  ــدام فـ ــل لإلعـ ــية تصـ ــكام قاسـ ــدار أحـ ــة إلصـ ــراءات مقدمـ ــذه اإلجـ ــل هـ ــون مثـ ــد ألن تكـ والتمهيـ

مواجهـــة المتهميـــن«.

ـــه  ـــة لعـــدم تمكين ـــن القضي ـــرين األول 2014( م ـــر / تش ـــا )30 أكتوب ـــاع الحًق ـــق الدف ـــحب فري ـــد انس وق
ـــا،  ـــاع عليه ـــي االط ـــه القانون ـــن حق ـــح م ـــي أصب ـــة، والت ـــة العام ـــا النياب ـــت عليه ـــي اطلع ـــة الت ـــن األدل م

ـــة. ـــور فوتوغرافي ـــة وص ـــو للواقع ـــجيات فيدي ـــي تس ـــة ف والمتمثل

وأشـــارت هيئـــة الدفـــاع فـــي رســـالة8 رفعتهـــا للمحكمـــة إلـــى خطـــورة التهـــم المنســـوبة للمتهميـــن، 
والتـــي قـــد تصـــل العقوبـــة عليهـــا لإلعـــدام. وأضافـــت الرســـالة المذكـــورة أن »ال يخفـــى علـــى المحكمـــة 
ـــا  ـــود حتمً ـــا يق ـــخ منه ـــتام نس ـــة واس ـــة كامل ـــى األدل ـــاع عل ـــن االط ـــاع م ـــة الدف ـــن هيئ ـــدم تمكي أن ع
لعـــدم المقـــدرة علـــى تقديـــم دفـــاع حقيقـــي وجـــدي ومـــن ثـــم الـــرد علـــى التهـــم ومـــا قـــدم مـــن النيابـــة 

ـــن«. ـــاع، و يضـــر بمصلحـــة الموكلي ـــق الدف ـــا يخـــل بح ـــة مم مـــن أدل

8. الدفاع عن متهمي »تفجير الديه« ينسحب: المحكمة ترفض تسليمنا فيديو وصور التفجير
http://bahrainmirror.com/news/19947.html

حممد املطــوع
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وأضافـــت هيئـــة الدفـــاع: »حـــاول الدفـــاع جهـــده تلمـــس طريـــق الحقيقـــة ومتأمـــًا أن تســـهم النيابـــة 
العامـــة وكذلـــك عدالـــة المحكمـــة فـــي إســـعافه ومعاونتـــه للقيـــام بواجبـــه الدفاعـــي إلحقـــاق الحـــق، 
ـــف  ـــة وتكش ـــان الحقيق ـــي تبي ـــهم ف ـــي تس ـــة الت ـــر األدل ـــاع بتوفي ـــب الدف ـــة طال ـــات المحكم ـــوال جلس وط
لغـــز التفجيـــر الـــذي حـــدث، ولـــذا تقـــدم الدفـــاع بالعديـــد مـــن الطلبـــات للمحكمـــة التـــي تعينـــه علـــى 
تحقيـــق دفـــاع حقيقـــي فـــي القضيـــة الماثلـــة، وأغلـــب هـــذه الطلبـــات كانـــت مرتبطـــة بأدلـــة كانـــت تحـــت 

ـــاع«. ـــن الدف ـــة وع ـــى المحكم ـــا عل ـــا وحجبته ـــم تقدمه ـــة ول ـــة العام ـــر النياب بص

وفـــي األول مـــن مـــارس 2015، قـــال محامـــي الدفـــاع عـــن المتهميـــن محمـــد المطـــوع أن »فريـــق الدفـــاع 
حصـــل فـــي الجلســـة الثانيـــة علـــى تفاصيـــل كثيـــرة حـــول القضيـــة التـــي ورد فيهـــا أنـــه نتيجـــة االتصـــال 
الاســـلكي مـــن أحـــد القائميـــن عـــن التفجيـــر انفجـــرت عبـــوة وتـــم ابطـــال اثنتيـــن، والحقيقـــة أن العبـــوة 

التـــي انفجـــرت لـــم تنفجـــر نتيجـــة االتصـــال الاســـلكي وإنمـــا خـــال التفكيـــك«.9

ـــى  ـــاد عل ـــة، وعـــدم االعتم ـــات للمحكمـــة حـــول األدل ـــر مـــن الطلب ـــا الكثي ـــن قدمن وأضـــاف: »نحـــن كمحامي
محاضـــر الشـــرطة والتحقيقـــات، باإلضافـــة إلـــى أن المحكمـــة يأتيهـــا دليـــل االدانـــة جاهـــز وال تحتـــاج 
ـــم  ـــتمعت له ـــاهد اس ـــم 13 ش ـــات منه ـــهود االثب ـــى ش ـــتماع ال ـــا االس ـــن طلبن ـــها، نح ـــب نفس ـــى أن تتع إل

المحكمـــة مـــن دون حضورنـــا«.10

كمـــا بيـــن المطـــوع أنـــه لـــم يتـــم الكشـــف عـــن المـــواد المســـتخدمة فـــي عمليـــة التقجيـــر، أو المـــواد 
ـــن  ـــم ع ـــار ت ـــأن االنفج ـــال ب ـــا يق ـــس م ـــم، عك ـــى تناثره ـــي أدت إل ـــن والت ـــال األم ـــا رج ـــي كان يرتديه الت

ـــانه. ـــر بش ـــى تقري ـــون عل ـــل المحام ـــم يحص ـــا ل ـــذا م ـــد، وه بع

ــى  ــاء علـ ــرًا بنـ ــدم تقريـ ــة قـ ــام المحكمـ ــتجوابه أمـ ــوا اسـ ــذي طلبـ ــرعي الـ ــب الشـ ــح أن الطبيـ وأوضـ
ــادث.  ــع الشـــرطي الـــذي ُقتِـــل خـــال الحـ ــه لـــم يكـــن يعـــرف موقـ ــا أنـ ــات، كمـ افتراضـ

أمـــا بالنســـبة لصـــور الحادثـــة والتـــي زعمـــت الســـلطات البحرينيـــة أنـــه تـــم تصويرهـــا بشـــكل جيـــد 
فنفـــى المحامـــي المطـــوع اســـتامهم أي صـــور أو أي معلومـــات عـــن الشـــخص الـــذي قـــام بتصويـــر 

الحادثـــة، وقـــال إن »وزارة الداخليـــة اختـــارت صـــورًا للمحكمـــة بعنايـــة«.

ـــدرت  ـــد أص ـــت ق ـــميع كان ـــاس الس ـــا عب ـــل لديه ـــي كان يعم ـــي الت ـــة الرواب ـــر أن مدرس ـــر بالذك ـــن الجدي م
شـــهادة رســـمية تثبـــت أنـــه كان فـــي المدرســـة وقـــت وقـــوع الحادثـــة، لكـــن لـــم يتمكـــن أي مـــن ذوي 
ـــة  ـــى المحكم ـــة أو إل ـــة العام ـــى النياب ـــه إل ـــت براءت ـــي تثب ـــة الت ـــذه الوثيق ـــم ه ـــه بتقدي ـــميع أو محامي الس

ـــة.11 ـــي المحكم ـــا ف ـــن تقديمه ـــن م ـــن المحامي ـــدم تمكي ـــلمها وع ـــة تس ـــض النياب ـــبب رف بس

9.  اقرأ تحفظات فريق الدفاع عن »متهمي تفجير الديه« على المحكمة
http://bahrainmirror.com/news/22586.html

10. نفس المصدر السابق
11. دليل براءة السميع: شهادة رسمية من المدرسة التي يعمل فيها بأنه كان على الدوام عصر يوم التفجير

http://bahrainmirror.com/news/22523.html
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التعذيب وإساءة املعاملة:
ذكـــرت منظمـــة العفـــو الدوليـــة )أمنســـتي انترناشـــيونال( فـــي بيـــان لهـــا أصدرتـــه بعـــد تأييـــد حكـــم 
ـــل  ـــة قت ـــي قضي ـــن ف ـــرة ]المتهمي ـــن للعش ـــم يتس ـــي 2017 أن » ل ـــون الثان ـــر / كان ـــي 11 يناي ـــدام ف اإلع
ــابيع  ــة أسـ ــاء ثاثـ ــب، أثنـ ــوا للتعذيـ ــم، وتعرضـ ــرهم أو محاميهـ ــال بأسـ ــي[ االتصـ ــط اإلماراتـ الضابـ
ـــا  ـــميع الحًق ـــاس الس ـــيمع وعب ـــامي مش ـــر س ـــة«. وأخب ـــات الجنائي ـــة التحقيق ـــتجوابهم بــــ »مديري ـــن اس م
أســـرتيهما بأنهمـــا تعرضـــا للصعـــق الكهربائـــي، والضـــرب، والتحريـــق بأعقـــاب الســـجائر، والحرمـــان مـــن 

النـــوم، واالعتـــداء عليهمـــا جنســـيًا«.12

ـــذ أحـــكام  ـــر / كانـــون الثانـــي 2017( عقـــب تنفي ـــان أصدرتـــه )فـــي 15 يناي وقـــد كـــررت المنظمـــة فـــي بي
ـــذت بعـــد محاكمـــة جائـــرة؛ وبالرغـــم مـــن ادعـــاء الرجـــال الثاثـــة بإنهـــم  اإلعـــدام »أن هـــذه اإلعدامـــات نُفِّ

تعرضـــوا للتعذيـــب أثنـــاء احتجازهـــم.«13

كمـــا قـــال مقـــررا األمـــم المتحـــدة المعنيـــان باإلعـــدام بإجـــراءات موجـــزة »أغنيـــس كاالمـــارد«، والتعذيـــب 

12. البحرين: معلومات إضافية: ثاثة رجال يواجهون اآلن اإلعدام الوشيك
/https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/5454/2017/ar

13. البحرين: تنفيذ أول إعدامات منذ أكثر من ست سنوات يُعد ضربة صادمة لحقوق اإلنسان
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/01/bahrain-first-executions-in-more-than-six-

/years-a-shocking-blow-to-human-rights

أغنيس كاالمارد
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ـــا  ـــم تلقاه ـــا لمزاع ـــه »وفًق ـــي 2017 أن ـــون الثان ـــر / كان ـــي 25 يناي ـــدراه ف ـــان أص ـــي بي ـــتر«، ف ـــس مس »نيل
الخبيـــران، نفـــذت عمليـــات اإلعـــدام فـــي أعقـــاب إجـــراءات مخالفـــة للمعاييـــر الدوليـــة. وبحســـب مـــا ورد أجبـــر 
ـــات  ـــل الصدم ـــاليب مث ـــتخدام أس ـــك اس ـــي ذل ـــا ف ـــب، بم ـــأة التعذي ـــت وط ـــراف تح ـــى االعت ـــة عل ـــال الثاث الرج
ـــب  ـــبة، حس ـــة مناس ـــاعدة قانوني ـــى مس ـــول عل ـــن الحص ـــا م ـــوا أيض ـــا حرم ـــي. كم ـــة واإلذالل الجنس الكهربائي

ـــم«.14 المزاع

وأفـــادت المحاميـــة منـــار مكـــي فـــي 30 أبريـــل / نيســـان 2014، بعـــد انعقـــاد أولـــى جلســـات المحاكمـــة، 
إن »األخويـــن المتهميـــن ســـامي ورضـــا مشـــيمع باإلضافـــة إلـــى طاهـــر الســـميع تحدثـــوا عـــن جـــزء ممـــا 

تعرضـــوا لـــه مـــن تعذيـــب، مشـــيرين إلـــى أنهـــم تعرضـــوا لاعتـــداء الجنســـي والصعـــق الكهربائـــي«.15

ـــم أدى  ـــادة بآذانه ـــياء ح ـــال أش ـــن إدخ ـــم م ـــرى عليه ـــا ج ـــيمع م ـــا مش ـــامي ورض ـــن س ـــر األخوي ـــت »ذك وأضاف
ـــن  ـــي كل م ـــب ف ـــه للتعذي ـــاد بتعرض ـــد أف ـــميع فق ـــر الس ـــا طاه ـــدا، أم ـــمع جي ـــى الس ـــم عل ـــدم مقدرته ـــى ع إل

ـــة«.16 ـــة العام ـــي النياب ـــك ف ـــات وكذل ـــى التحقيق مبن

كمـــا أن المحاميـــن طلبـــوا عـــرض المتهميـــن علـــى لجنـــة طبيـــة ثاثيـــة محايـــدة للكشـــف علـــى موضـــع 
ـــة  ـــالك بولي ـــب مس ـــرة وطبي ـــي األذن والحنج ـــن ف ـــاء مختصي ـــى أطب ـــم عل ـــى عرضه ـــة إل ـــات، باإلضاف اإلصاب

لمـــا أفـــاد بـــه المتهيمـــن مـــن تعرضهـــم الغتصـــاب جنســـي بوســـائل مختلفـــة.

ـــو تســـرب مـــن ســـجن جـــو المركـــزي عقـــب صـــدور  ـــاس الســـميع قـــد أوضـــح فـــي تســـجيل فيدي وقـــد كان عب
ـــي  ـــة: إنن ـــة الثالث ـــًا: »النقط ـــب، قائ ـــه للتعذي ـــه وتعرض ـــدًا لتصفيت ـــه تمهي ـــة ل ـــق التهم ـــدام تلفي ـــم اإلع حك
مطـــارد منـــذ بـــدء الثـــورة وكانـــت القضايـــا تلفـــق إلـــي ألنهـــا فـــي منطقـــة ســـكني وجـــاء تلفيـــق قضيـــة 

ـــد. ـــل واح ـــة دون دلي ـــا ملفق ـــن القضاي ـــابقتها م ـــه كس ـــر الدي تفجي

النقطـــة الرابعـــة: بعـــد تفجيـــر الديـــه كان البـــد مـــن الحكومـــة أن ترضـــي أتباعهـــا وأن ترضـــي دولـــة اإلمـــارات 
ـــم  ـــا ت ـــل م ـــذا بالفع ـــي وه ـــاء قريت ـــي وأبن ـــا وإخوت ـــت أن ـــداء فكن ـــش ف ـــن كب ـــد م ـــكان الب ـــحي ف ـــل الش لمقت

ـــب. ـــا فـــي غـــرف التعذي إخبارن

ـــي كان  ـــي ألنن ـــر ل ـــذ التفجي ـــة تنفي ـــب أنهـــم ســـيلفقون تهم ـــي فـــي غـــرف التعذي النقطـــة الخامســـة: أخبرون
مـــن المفـــروض فـــي حســـابهم أننـــي قـــد صفيـــت وبمـــا أنـــه قـــد كتـــب لـــي عمـــر لحـــد اآلن فـــا بـــد مـــن 

ـــي. ـــل ل ـــة القت ـــاق تهم إلص

النقطـــة السادســـة : التعذيـــب الوحشـــي والنفســـي كان ال يطـــاق وقـــد تـــم تهديـــد عائلتـــي بـــل وتعـــدى األمـــر 
لتهديـــد حتـــى المحامييـــن بفصلهـــم وإيقـــاف عضويتهـــم فـــي حـــال انســـحابهم مـــن جلســـات المحكمـــة«.

ـــر 2011  ـــه فـــي فبراي ـــغ ابنهـــا بعـــد اإلفـــراج عن ـــاط أبل ـــى أن أحـــد الضب ـــدة ســـامي مشـــيمع إل كمـــا أشـــارت وال
أنـــه ســـيتم اتهامـــه فـــي قضيـــة أكبـــر. وتحدثـــت فـــي تســـجيل مصـــور فـــي يـــوم صـــدور حكـــم اإلعـــدام 
علـــى ابنهـــا ســـامي بتاريـــخ 26 فبرايـــر 2015 عـــن التعذيـــب الـــذي تعـــرض لـــه، مبينـــة أنـــه فقـــد جميـــع 
ـــراف  ـــى االعت ـــاره عل ـــج، إلجب ـــاء والثل ـــه الم ـــكب علي ـــة وس ـــل ثاج ـــه داخ ـــم وضع ـــب وت ـــاء التعذي ـــنانه أثن أس

ـــارس 2014. ـــخ 3 م ـــي بتاري ـــط اإلمارات ـــل الضاب ـــي مقت ـــه ف بتورط

14. خبيران حقوقيان يوجهان نداء عاجا إلى حكومة البحرين لوقف عمليات إعدام جديدة
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/230831/#.WM4NNFWGPIW

15. متهمو تفجير »الديه« يؤكدون تعرضهم للتعذيب الوحشي والتحرش الجنسي في أولى جلسات محاكمتهم
http://bahrainmirror.com/news/15561.html

16. نفس المصدر السابق
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أمـــا والـــدة علـــي الســـنكيس فقـــد أكـــدت أن النيابـــة العامـــة لـــم تحقـــق مـــع ولدهـــا فـــي قضيـــة مقتـــل الضابـــط 
اإلماراتـــي طـــارق الشـــحي، وبالرغـــم مـــن ذلـــك فقـــد تـــم تنفيـــذ حكـــم اإلعـــدام بالشـــاب الســـنكيس واثنيـــن 
آخريـــن. وكانـــت أختـــه قـــد ذكـــرت فـــي تســـجيل مصـــور، بعـــد اعتقالـــه، أن أخاهـــا قـــد تعـــرض للضـــرب 
ـــل  ـــه العم ـــت من ـــن طلب ـــوات األم ـــت أن ق ـــا أوضح ـــه, كم ـــل نفس ـــم بتكبي ـــه اته ـــنابس إال أن ـــي الس ـــبًقا ف مس
كمخبـــر ســـري إال أنـــه رفـــض ذلـــك، األمـــر الـــذي دفعـــم إلـــى اتهامـــه فـــي عـــدد مـــن القضايـــا الجنائيـــة 

ـــي. ـــط اإلمارات ـــل الضاب ـــة قت ـــا تهم ـــت إحداه ـــاب، كان كعق

ـــى التعذيـــب  ـــة الذيـــن تـــم إعدامهـــم إل ـــى بعـــض الشـــهادات التـــي تؤكـــد تعـــرض الشـــبان الثاث باإلضافـــة إل
ـــة، نذكـــر منهـــا: وإســـاءة المعامل

شـــهادة أحـــد المعتقليـــن فـــي ســـجن جـــو المركـــزي التـــي يقـــول فيهـــا: »فـــي تلـــك الزيـــارة التقيـــت بصديقـــي 
البطـــل )عبـــاس الســـميع(، وعلـــى وجهـــه وحســـمه آثـــار التعذيـــب ... لكنـــي تفاجـــأت عندمـــا رأيـــت ثنايـــاه 
ـــى اإلدارة تعـــرض لتعذيـــب شـــديد،  ـــى إل ـــه مـــن المبن ـــه بعـــد نقل ـــي بأن ـــه بالســـؤال، فأخبرن مكســـرة، فبادرت

ـــم )1(«.17 ـــى رق ـــدام بمبن ـــزل اإلع ـــى ع ـــه إل ـــد نقل ـــه بع ـــه تعذيب ـــم ينت ول

شـــهادة رضـــا الغســـرة18: » كان الشـــهيد عبـــاس يعـــرج فـــي مشـــيه، وحيـــن مـــرّ علـــى زنزانتـــا قابلنـــا بابتســـامة 
ـــن  ـــميع[ م ـــاس ]الس ـــهيد عب ـــاف: » كان الش ـــورًا.«19 وأض ـــي مكس ـــنّه األمام ـــاهدتُ س ـــراح، وش ـــة بالج مثخن
ـــث كان  ـــيمع[، حي ـــامي ]مش ـــهيد س ـــوا الش ـــم يرحم ـــك ل ـــه. وكذل ـــه وفم ـــن أنف ـــا م ـــزفُ دمً ـــب ين ـــدة التعذي ش
ـــرّض  ـــا تع ـــول م ـــن ه ـــده م ـــورّم فخ ـــد ت ـــده، وق ـــاء جس ـــي كّل أنح ـــه ف ـــتُ جراح ـــة، وعاين ـــي الزنزان ـــي ف مع

ـــه مـــن التعذيـــب«.20 ل

ـــعري،  ـــة ش ـــم حاق ـــث ت ـــة ... حي ـــرب واإلهان ـــواع الض ـــع أن ـــاك ألبش ـــت هن ـــميع: » تعرّض ـــاس الس ـــهادة عب ش
ـــي  ـــا ف ـــر إيامً ـــروات. األكث ـــرب باله ـــري الض ـــتقبل ظه ـــن اس ـــي حي ـــمي، ف ـــى جس ـــارد عل ـــاُء الب ـــبّ الم وصُ
ـــدة  ـــال لم ـــذا الح ـــتمر ه ـــة. اس ـــناني األمامي ـــم أس ـــم، وتحطي ـــدار بأرجله ـــي الج ـــي ف ـــام وجه ـــك؛ كان ارتط ذل

ـــاء«.21 ـــرب الم ـــوم وش ـــن الن ـــتُ م ـــات، ومُنع ـــرّرت اإلهان ـــث تك ـــام، حي 10 أي

ــوا بالتحقيـــق معـــي  ــة؛ قامـ ــاز أمـــن الدولـ ــا تـــمّ اصطحابـــي إلـــى جهـ ــنكيس: »حينمـ ــهادة علـــي السـ شـ
ـــه  ـــدّ ذات ـــذا بح ـــي، وه ـــوذ طاق ـــي ونف ـــي الوع ـــى فقدان ـــا أدى إل ـــج، وم ـــب الممنه ـــة التعذي ـــتعمال سياس باس
ـــي  ـــاف: » ف ـــارض«.22 وأض ـــي مع ـــا، ألن ـــأن به ـــي ش ـــس ل ـــة، لي ـــا ملفق ـــدة قضاي ـــراف بع ـــى اإلعت ـــي عل أجبرن
اليـــوم نفســـه لدخولـــي ســـجن جـــو؛ تـــمّ ضرْبـــي علـــى رأســـي وعينـــي ممّـــا أدى إلـــى تعسّـــري فـــي الرؤيـــة. 
ـــام هـــو  ـــي ق ـــذي جـــاء لمعالجت ـــب ال ـــاك مـــن أن الطبي ـــي دُهشـــت هن ـــادة للعـــاج، لكن ـــى العي ـــي إل اصطحبون
نفســـه بضربـــي مـــع المرتزقـــة، وداخـــل عيـــادة الســـجن. اســـتمر تعذيبـــي ألكثـــر مـــن 30 يومًـــا«.23 وقـــد 
أفـــاد الســـنكيس تعرضـــه للتحـــرش الجنســـي ومعاملتـــه بطـــرق مهينـــة ومنعـــه مـــن الزيـــارة العائليـــة ألكثـــر 

ـــه. ـــه وعين ـــي وجه ـــات ف ـــب والكدم ـــار التعذي ـــبب آث ـــا بس ـــن 40 يومً م

17. كتاب »رواية جو«، إصدار مرآة البحرين، ص 286

18. رضا الغسرة هو أحد المعتقلين السياسيين في سجن جو، قتل الحًقا أثناء محاولة فراره من البحرين.

19.  كتاب زفرات، إصدار البحرين اليوم، ص 97

20. المصدر السابق، ص 99

21. المصدر السابق، ص 112

22. المصدر السابق، ص 115

23. المصدر السابق، ص 117
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االنتهاكات املرتكبة عقب تنفيذ اإلعدام:
عقـــب تنفيـــذ الســـلطات البحرينيـــة ألحـــكام اإلعـــدام الثاثـــة أصـــدرت عائاتهـــم بيانًـــا شـــرحت فـــي 

ســـياقه االنتهـــاكات التـــي تعرضـــت لهـــا:

»لـــم يكتـــفِ النظـــام بتعذيـــب أبنائنـــا واســـتهدافهم وتلفيـــق التهـــم لهـــم وصـــواًل إلـــى جريمـــة إعدامهـــم، 
بـــل مـــارس فنـــون االنتقـــام والتشـــفي حتـــى بعـــد قتلهـــم، وهنـــا نوثـــق بعـــض االنتهـــاكات التـــي حصلـــت 

لنـــا كعوائـــل :

أ. مصادرة حق األهالي في تحديد موقع وتوقيت دفن ومواراة وتشييع الشهداء.

ـــرة للمشـــاركة  ـــاس مـــن الدخـــول للمقب ـــارب واألهـــل وعمـــوم الن ـــة األق ـــان غالبي ب. حرم
ـــك كســـار الفاتحـــة. ـــواراة وكذل ـــع والم فـــي التودي

ت. حرمان إخوة الشهداء )المعتقلين( من حق توديع ومواراة إخوانهم.

ث. حرمـــان إخـــوة الشـــهداء )المعتقليـــن( مـــن حضـــور مجلـــس العـــزاء رغـــم تقديـــم 
المحاميـــن طلـــب اإلفـــراج المؤقـــت عنهـــم، إال أن الســـلطات تعمـــدت التجاهـــل وعـــدم 

الـــرد.

ج. التفتيش المهين لعوائل الشهداء قبل الدخول للمقبرة.

والدة سامي مشيمع
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ـــث  ـــرة حي ـــاء تواجـــد األهـــل فـــي المقب ـــذاء النفســـي مـــن عناصـــر أمـــن النظـــام أثن ح. االي
ـــذن  ـــرطيات أخ ـــض الش ـــض، وبع ـــم البع ـــة بعضه ـــل وتهنئ ـــماتة باأله ـــى الش ـــدوا إل عم

ـــام . ـــفي واالنتق ـــوءة بالتش ـــة ممل ـــاظ طائفي ـــن بألف ـــا ويتلفظ ـــن فرحً يصفق

ــه  ــى أخيـ ــه علـ ــبب بكائـ ــيمع بسـ ــامي مشـ ــهيد سـ ــيمع أخ الشـ ــر مشـ ــال منيـ خ. اعتقـ
وتحويـــل قضيتـــه للنيابـــة العامـــة«.

ـــى  ـــة إل ـــبان الثاث ـــن الش ـــليم جثامي ـــن تس ـــة ع ـــلطات البحريني ـــت الس ـــدام، امتنع ـــم اإلع ـــذ حك ـــد تنفي بع
ذويهـــم كمـــا منعـــت تشـــييعهم، فـــي مخالفـــة واضحـــة للمـــادة )70( مـــن »قانـــون مؤسســـة اإلصـــاح 
ـــى  ـــة إل ـــذ العقوب ـــد تنفي ـــدام بع ـــه باإلع ـــوم علي ـــة المحك ـــلم جث ـــى أن » تُس ـــص عل ـــي تن ـــل( الت والتأهي
ـــة  ـــتام الجث ـــم اس ـــه أو رفضه ـــن يمثل ـــه أو م ـــارب ل ـــود أق ـــدم وج ـــة ع ـــي حال ـــه، وف ـــن يمثل ـــه أو م أقارب

ـــة«.24 ـــة الدول ـــى نفق ـــان عل ـــن الجثم ـــم دف يت

ـــا  ـــة فيه ـــم دفـــن الشـــبان الثاث ـــي ت ـــرة الماحـــوز« الت ـــة تحاصـــر »مقب ـــة البحريني ـــت القـــوات األمني وال زال
ـــكل األعـــراف اإلنســـانية. ـــا، فـــي مخالفـــة ل ـــن مـــن دخوله ـــع ذويهـــم والمواطني وتمن

24. قانون رقم )18( لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة اإلصاح والتأهيل

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=71237#.WM4DFlWGPIU

بعد تنفيذ جكم االعدام بحق الثالثة
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        التوصيات:
ـــدة  ـــم المتح ـــع لألم ـــان التاب ـــوق اإلنس ـــس حق ـــا مجل ـــة ومنه ـــة المعني ـــات الحقوقي ـــي الهيئ 1. نوص
بمنـــع البلـــدان التـــي تفتقـــر للعدالـــة واإلنصـــاف والمعروفـــة باســـتغالها للمحاكمـــات الشـــكلية 
ـــدام  ـــة اإلع ـــكام عقوب ـــدار أح ـــن إص ـــن، م ـــن، كالبحري ـــيين والحقوقيي ـــا السياس ـــاع بخصومه لإليق

ـــا. ـــع تنفيذه ومن

ـــا،  ـــدًا إللغائه ـــدام تمهي ـــة اإلع ـــى عقوب ـــر عل ـــرض حظ ـــادة ف ـــى إع ـــن إل ـــة البحري ـــو حكوم 2. ندع
ـــه. ـــتقل والنزي ـــاء المس ـــول القض ـــن أص ـــرم ضم ـــوت الج ـــال ثب ـــي ح ـــة ف ـــات البديل ـــتخدام العقوب واس

ـــة  ـــي محاكم ـــدام ف ـــن باإلع ـــن المحكومي ـــة المعتقلي ـــادة محاكم ـــن بإع ـــة البحري ـــب حكوم 3. نطال
ـــة. ـــة العادل ـــر المحاكم ـــا معايي ـــر فيه تتوف

4. نطالـــب الســـلطات القضائيـــة المختصـــة بإســـقاط جميـــع التهـــم واإلدانـــات المســـتندة علـــى 
اعترافـــات تـــم انتزاعهـــا تحـــت التعذيـــب، تطبيًقـــا للمـــادة 15 مـــن اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب 
ــر  ــي تحظـ ــة التـ ــانية أو المهينـ ــية أو الاإنسـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــروب المعاملـ ــن ضـ ــره مـ وغيـ
»االستشـــهاد بأيـــة أقـــوال يثبـــت أنـــه تـــم اإلدالء بهـــا نتيجـــة للتعذيـــب كدليـــل فـــي أيـــة إجـــراءات«.

ــن  ــوات األمـ ــتخدام قـ ــع اسـ ــادة لمنـ ــة وجـ ــراءات فوريـ ــاذ إجـ ــن باتخـ ــة البحريـ ــب حكومـ 5. نطالـ
ــجناء. ــد السـ ــة ضـ ــية أو المهينـ ــة القاسـ ــروب المعاملـ ــن ضـ ــره مـ ــب وغيـ للتعذيـ

ـــة  ـــي المحاكم ـــق ف ـــة بالح ـــة المتعلق ـــر الدولي ـــك بالمعايي ـــى التمس ـــن عل ـــة البحري ـــث حكوم 6. نح
العادلـــة واالمتثـــال للمعاييـــر الدوليـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المادتيـــن 9 و 14 مـــن العهـــد الدولـــي 

ـــة والسياســـية. الخـــاص بالحقـــوق المدني

ــب  ــم التعذيـ ــع مزاعـ ــي جميـ ــه فـ ــل ونزيـ ــق عاجـ ــراء تحقيـ ــة إلجـ ــلطات المختصـ ــو السـ 7. ندعـ
ـــة  ـــن بممارس ـــع المتهمي ـــة جمي ـــات، ومحاكم ـــة للتظلم ـــة العام ـــى األمان ـــت إل ـــي قدم ـــكاوى الت والش

التعذيـــب.

8. نطالـــب حكومـــة البحريـــن بإيقـــاف اســـتخدام قوانيـــن مكافحـــة اإلرهـــاب فـــي البحريـــن 
لمحاكمـــة الناشـــطين السياســـيين والحقوقييـــن والمواطنيـــن المطالبيـــن بحقوقهـــم المشـــروعة.

9. ندعـــو حكومـــة البحريـــن إلصـــدار دعـــوة فوريـــة ومفتوحـــة لمقـــرري األمـــم المتحـــدة الخاصيـــن 
المعنييـــن باإلعـــدام والتعذيـــب لزيـــارة البـــاد والســـماح لهمـــا بالوصـــول غيـــر المشـــروط إلـــى 

ـــاز. ـــن االحتج ـــة أماك ـــجناء وكاف الس

ـــدة  ـــات ووح ـــة للتظلم ـــة العام ـــاء واألمان ـــتقالية القض ـــان اس ـــن بضم ـــة البحري ـــب حكوم 10. نطال
ـــا. ـــة القضاي ـــي كاف ـــادل ف ـــق ع ـــير تحقي ـــان س ـــك لضم ـــة، وذل ـــة العام ـــة والنياب ـــات الخاص التحقيق
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اخلامتة:
ـــدول، وتـــم إصـــدار أكثـــر مـــن اتفاقيـــة دوليـــة وإقليميـــة إليقـــاف  تـــم إلغـــاء عقوبـــة اإلعـــدام فـــي أكثـــر ال
ــا فـــي اإلعـــان  ــانية المنصـــوص عليهـ تنفيـــذ هـــذه العقوبـــة التـــي تمـــس بأقـــدس الحقـــوق اإلنسـ
ـــق  ـــت تطب ـــًا، ال زال ـــن مث ـــدول، كالبحري ـــض ال ـــاة. إال أن بع ـــق الحي ـــو ح ـــان، وه ـــوق اإلنس ـــي لحق العالم
ـــا  هـــذه العقوبـــة التـــي ال يمكـــن تداركهـــا فـــي حـــال تـــم ثبـــوت بـــراءة المتهـــم بعـــد تنفيـــذ الحكـــم، كيديً
لانتقـــام مـــن المعارضيـــن السياســـيين وألهـــداف وغايـــات سياســـية ال عاقـــة لهـــا بالجوانـــب القانونيـــة، 
ـــرات 1238 – 1240(25،  ـــي الفق ـــق )ف ـــي الحقائ ـــتقلة لتقص ـــة المس ـــة البحريني ـــر اللجن ـــح تقري ـــا أوض كم
ـــدة كمنظمـــة هيومـــن رايتـــس ووتـــش ومنظمـــة  ـــة المحاي ـــة الدولي ـــر بعـــض المنظمـــات الحقوقي وتقاري

ـــيونال(. ـــتي انترناش ـــة )أمنس ـــو الدولي العف

ـــي  ـــا ف ـــا فيه ـــي فصلن ـــدام الت ـــة اإلع ـــة أن جريم ـــات األممي ـــة والهيئ ـــات الدولي ـــرى المنظم ـــدت كب ـــد أك وق
ـــة ألي  ـــة العادل ـــر المحاكم ـــر معايي ـــدم تواف ـــرًا لع ـــون نظ ـــاق القان ـــارج نط ـــًا خ ـــر قت ـــر تعتب ـــذا التقري ه
مـــن المتهميـــن ومزاعـــم تعرضهـــم للتعذيـــب والمعاملـــة الاإنســـانية دون إجـــراء تحقيـــق فـــي هـــذه 
الشـــكاوى. وتنـــص اتفاقيـــة مناهضـــة التعذيـــب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية 
ـــه  ـــن أقوال ـــتخدام أي م ـــب أو اس ـــد للتعذي ـــرض أح ـــواز تع ـــدم ج ـــى ع ـــى عل ـــة عل ـــانية أو المهين أو الاإنس

ـــراءات. ـــي أي إج ـــده ف ـــب ض ـــت التعذي ـــة تح المنتزع

لـــذا، فإننـــا ندعـــو جميـــع المنظمـــات الحقوقيـــة والدوليـــة والهيئـــات األمميـــة ذات العاقـــة ومنظمـــات 
ــن  ــاذ المحكوميـ ــاون إلنقـ ــى التعـ ــي إلـ ــع الدولـ ــن والمجتمـ ــرعين القانونييـ ــي والمشـ ــع المدنـ المجتمـ
ـــم  ـــا. وندعوه ـــدام الحًق ـــكام باإلع ـــدار أح ـــة أو إص ـــذه العقوب ـــذ ه ـــاف تنفي ـــن وإيق ـــي البحري ـــدام ف باإلع
إلـــى العمـــل إليقـــاف اســـتخدام القانـــون للنيـــل مـــن المواطنيـــن المعارضيـــن، والعمـــل لمنـــع البلـــدان 
التـــي تفتقـــر إلـــى العدالـــة واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان والمعروفـــة باســـتغالها لســـلطتها القضائيـــة، 
باألخـــص، إلســـكات أصـــوات معارضيهـــا مـــن إصـــدار أحـــكام جائـــرة، وخاصـــة أحـــكام باإلعـــدام، ضدهـــم

25. تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf
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