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مقدمة
نحــاول فــي هــذا التقريــر أن نســلط الضــوء علــى مــا يجــري مــن
ممارســات وانتهــاكات حقوقيــة علــى أيــدي منتســبي وعناصــر
حدتهــا فــي
جهــاز األمــن الوطنــي فــي البحريــن ،والتــي ارتفعــت ّ
اآلونــة األخيــرة فــي ظــل غيــاب الشــفافية واإلفــات مــن العقــاب،
والصالحيــات الواســعة المناطــة والمتاحــة لهــذا الجهــاز ،والتــي
أدت الــى ارتفــاع وتيــرة التعذيــب وســوء المعاملــة والقتــل خــارج
القانــون واالختفــاء القســري والتعــدي علــى الحريــات العامــة.
يهــدف التقريــر إلــى حـ ّ
ـث المجتمــع الدولــي ممثـ ًـا فــي الهيئــات
األمميــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان ،وحلفــاء حكومــة البحريــن ،ال
ســيما المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية ،إضافة إلى
المؤسســات الحقوقيــة الدوليــة والمحليــة المســتقلة ،ومنظمــات
المجتمــع المدنــي والنشــطاء الحقوقييــن علــى ممارســة دورهــم
الفعــال فــي وضــع حــد النتهــاكات جهــاز األمــن الوطنــي ومحاســبة
المتورطيــن.
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ـاء علــى الدراســة التاريخيــة والقانونيــة
تــم إعــداد التقريــر بنـ ً
والحقوقيــة لجهــاز األمــن الوطنــي في البحريــن ،باإلضافة
إلــى تحليــل وتقصــي الحقائــق بشــأن مــا تناولتــه الوثائــق
واألخبــار والتقاريــر الحقوقيــة الصــادرة عــن مختلــف
المؤسســات الرســمية والهيئــات الحقوقيــة الدوليــة
والمحليــة المهتمــة بمتابعــة وتقييــم الوضــع الحقوقــي
فــي البحريــن منهــا:
تقاريــر الجهــات األمميــة ذات العالقــة وال ســيما لجنــةمناهضــة التعذيــب
تقاريــر المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة التــي تقــوم برصــدوخصوصــا
وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي البحريــن
ً
منظمتــي العفــو الدوليــة وهيومــن رايتــس ووتــش
تقاريــر المنظمــات الحقوقيــة المحليــة التــي تقــوم برصــدالوضــع الحقوقــي فــي البحريــن
التقاريــر الرســمية الصــادرة عــن المؤسســات واألجهــزةالحكوميــة المختلفــة بشــأن جهــاز األمــن الوطنــي
مواقع الكترونية مهتمة بالشأن البحرينينصــوص معاهــدات واتفاقيــات قانــون حقــوق اإلنســانومواثيــق القانــون الدولــي اإلنســاني
حاولنــا مقابلــة ضحايــا وشــهود علــى ممارســات جهــاز األمــنخوفــا مــن
ً
الوطنــي ،لكــن الكثيــر منهــم رفضــوا التحــدث إلينــا
االنتقــام ،والبعــض تحدثــوا إلينــا بشــرط عــدم ذكــر أســمائهم
التوثيق الفوتوغرافي وتسجيالت الفيديو-األحداث وشهادات الضحايا والشهود.
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لمحة

تاريخية

يعــود الحــراك الشــعبي المطالــب بتحقيــق الحريــة والديمقراطيــة
والعدالــة االجتماعيــة إلــى عقــدي العشــرينات والثالثينــات مــن
القــرن الماضــي ،حيــن قامــت حــركات الغواصيــن البحرينييــن ضــد
الظلــم ،ومــن أجــل االســتقالل عــن المســتعمر البريطانــي .وكان
المواطنــون وال زالــوا يطالبــون بدولــة ديمقراطيــة تتحقــق فيهــا
المواطنــة المتســاوية ،مــن خــال مشــاركة المواطــن فــي صناعــة
القرار السياســي واالقتصادي واالجتماعي ،وأبرز الناشــطين في
تلــك الحقبــة عبــد الوهــاب الزيانــي وأحمــد بــن الحــج فــي ثالثينيــات
القــرن الماضــي ،وعبــد الرحمــن الباكــر وعبــد العزيــز الشــمالن وعبــد
علــي العليــوات والســيد علــي كمــال الديــن فــي الخمســينات.
واســتمر الحــراك الشــعبي لتحقيــق المطالــب المشــروعة فــي
حقبــة الســتينات ،والتــي انطلقــت فيهــا انتفاضــة 1فــي  5مــارس
 ،1965حيــث ســقط العديــد مــن الضحايــا علــى يــد الســلطات
األمنيــة ،ومنهــم عبداللــه حســين نجــم ،عبداللــه ســعيد الغانــم،
فيصــل القصــاب ،عبــد النبــي ســرحان ،عبــد اللــه ســرحان ،وجاســم
عبــد اللــه.
تالهــا اإلضرابــات العماليــة 2فــي مطلــع الســبعيناتُ ،بعيــد
االســتقالل الــذي جــاء فــي  14أغســطس  ،1971ضــد الظلــم
ومصــادرة الحقــوق والمطالبــة بإلغــاء القوانيــن التــي تكبــل النــاس
وتكــرس المظالــم ،وتضيــع الحقــوق وعلــى رأســها قانــون أمــن
الدولــة الــذي كبــل الشــعب .وتعهــدت الحكومــة حينهــا بنقــل البــاد
إلــى مرحلــة جديــدة مــن الحيــاة السياســية تقــوم علــى الديمقراطية
حــل المجلــس الوطنــي العــام
ّ
واحتــرام حقــوق اإلنســان ،إال أن
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ّ ،1975بيــن عكــس ذلــك ،فعــادت الحكومــة إلــى الخيــار األمنــي مــن
خــال إعــان قانــون تدابيــر أمــن الدولــة . 3وقــد ســجن وقتــل المئــات
جــراء االنتهــاكات التــي ارتكبــت بذريعــة القانــون وحفــظ النظــام .ومــن
جــراء التعذيــب الــذي مارســه الجهــاز األمنــي ســقط محمــد بونفــور
ومحمــد غلــوم بوجيــري وســعيد عبداللــه العويناتــي ،وغيرهــم.
وكذلــك الحــال فــي الثمانينــات ،حيــث اســتمرت االحتجاجــات
المطلبيــة التــي واجهتهــا وبشــدة الحكومــة عبــر جهازهــا األمنــي،
واســع الصالحيــات ،مــن خــال موجــة المداهمــة واالعتقــاالت
والتصفيــة الميدانيــة واالختفــاء القســري والتعذيــب المميــت
وإســقاط الجنســيات والتعــدي علــى الشــعائر الدينيــة والترويــج
لحمــات التشــهير بحــق المعارضيــن ،الــخ .وســقط العديــد مــن
الضحايــا علــى يــد األجهــزة األمنيــة وأبرزهــم :جميــل العلــي وكريــم
الحبشــي والشــيخ جمــال العصفــور وهاشــم العلــوي ورضــي زيــن
الديــن والشــيخ عبــاس راســتي فــي الســجن .وفــي منتصــف
الثمانينــات أغلقــت «جمعيــة التوعيــة اإلســامية» ،واعتقــل
كوادرهــا ،إضافــة إلــى عشــرات المواطنيــن من دون ســبب ،وتمت
ـاء علــى اعترافــات انتزعــت تحــت التعذيــب الشــديد.
محاكمتهــم بنـ ً
وفــي منتصــف التســعينات تصاعــد عــدد المعتقليــن علــى يــد جهــاز
وظــل الهاجــس
ّ
األمــن حتــى بلــغ أكثــر مــن ثالثــة آالف ســجين.
ـيطرا ،بســبب اعتبــار أي عمــل ينــدرج تحــت حريــة التعبيــر
األمنــي مسـ ً
ضربــا مــن ضــروب اإلرهــاب .وســقط جــراء التعذيــب والممارســات
ً
األمنيــة عــدد كبيــر مــن الضحايــا كســعيد االســكافي ،الســيد علــي
الســيد أميــن ،نــوح آل نــوح ،الــخ.
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فــي نهايــة التســعينيات ،اتخــذت حكومــة البحريــن خطــوات هامــة
علــى صعيــد وقــف التعذيــب وغيــره مــن صنــوف المعاملــة الســيئة
علــى يــد المســؤولين األمنيــن .وقامــت الحكومــة بإصالحــات
سياســية موســعة بعــد أن خلــف الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة
أبــاه كحاكــم فــي مــارس  .1999وشــملت اإلصالحــات:
-إلغاء قانون أمن الدولة

-إلغاء محكمة أمن الدولة

إطالق سراح أكثر من  1300سجين رأيتكوين الجمعيات-عودة المنفيين

وفــي االســتفتاء الشــعبي الــذي حصــل فــي فبرايــر  ،2001وافــق
البحرينــون علــى ميثــاق العمــل الوطنــي . 4وفــي عــام 2002
عقــدت البحريــن أول انتخابــات للمجلــس الوطنــي بعــد تعليــق
العمــل البرلمانــي ألكثــر مــن ربــع قــرن .ولكــن ،ومنــذ نهايــة عــام
 ،2007وقبــل اســتئناف االحتجاجــات الشــعبية والحــراك الحقوقــي
المفصلــي فــي تاريــخ البحريــن عــاد اســتخدام التعذيــب والمعاملــة
الســيئة ،ال ســيما أثنــاء اســتجواب المشــتبهين.
ومــع انطالقــة الحــراك الشــعبي فــي  14فبرايــر  ،2011تــورط
منتســبو الجهــاز األمنــي بارتــكاب العديــد مــن االنتهــاكات القانونيــة
والحقوقيــة ،وفــي ظــل غيــاب الرقابــة ومنــاخ اإلفالت مــن العقاب
واعتمــاد الخيــار األمنــي للــرد علــى االحتجاجــات الشــعبية المطلبيــة
الســلمية ،ســقط عشــرات الضحايــا مثــال حســن جاســم علــي
صقــر ،كريــم فخــراوي زكريــا العشــيري،جابر العليــوات .كذلك اكتظت
الســجون بمعتقلــي الرأي،وضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة،
وأســقطت جنســية المئــات بعضهــم تــم ترحيلهــم قســريا خــارج
البحريــن ،فيمــا تنوعــت أشــكال االنتهــاكات مــن االختفــاء القســري
واالعتقــال التعســفي وانتهــاك الحــق فــي الحياة وارتفاع منســوب
انتهــاك الحريــات الدينيــة واالضطهــاد الطائفــي.
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مفهوم األمن الوطني

في ميثاق العمل الوطني
األمــن الوطنــي هــو الجهــود المبذولــة مــن قبــل الدولــة لحمايــة
أراضيهــا وشــعبها ومصالحهــا مــن أي عــدوان خارجــي ،باإلضافــة
إلــى قدرتهــا علــى التصــدي لــكل المشــاكل الداخليــة والعمــل علــى
حلهــا .ويعتبــر األمــن الوطنــي مــن الركائــز الجوهريــة التــي تعتمــد
عليهــا الــدول فــي المحافظــة علــى اســتقاللها وأمنهــا وتطورهــا.
ومــن أجــل تحقيــق األمــن المتكامــل ،ال بــد مــن العمــل علــى تعزيــز
حقــوق اإلنســان ،والمســاواة بيــن المواطنيــن لتجذيــر الــوالء
واالنتمــاء للوطــن.
فيمــا يتعلــق بمســؤولية األمــن الوطنــي ،تتشــارك أربــع
مؤسســات مســؤولية حفــظ األمــن الوطنــي ،علــى النطاقيــن
طبقــا
ً
الداخلــي والخارجــي ،مــن خــال االختصاصــات الممنوحــة لهــا
لنصــوص الدســتور والقوانيــن واألنظمــة الوطنيــة ،وهــي:
 -قوة الدفاع

 -وزارة الداخلية

 -الحرس الوطني

 جهاز األمن الوطنيوقــد حــدد ميثــاق العمــل الوطنــي الــذي أقــر فــي  14فبرايــر
 ،2001األطــر العامــة لألمــن الوطنــي 5لمملكــة البحريــن ،حيــث تــم
تخصيــص جــزء كامــل فــي الميثــاق نفســه بعنــوان األمــن الوطنــي،
معر ًفــا إيــاه بأنــه «الســياج والحصــن الحصيــن لحماية البــاد وصيانة
ّ
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أراضيهــا ومكتســباتها االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية».
كمــا تنــاول الميثــاق أهــم ركائــز األمــن الوطنــي ،وهــي:
أول :دعــم وتعزيــز قــوة دفــاع البحريــن لتكــون قــادرة علــى أداء
ً
مهامهــا وواجباتهــا علــى الوجــه األكمــل
ثانيــا :توفيــر المعــدات والمقومــات األساســية لقــوات األمــن
ً
العــام لكفالــة أداء واجبهــا فــي نشــر األمــن والطمأنينــة فــي ربــوع
البــاد والســهر علــى حفــظ النظــام واألمــن العــام
ً
ثالثــا :دعــم وتعزيــز الحــرس الوطنــي ألداء دوره في إطار منظومة
ـكريا لقــوة دفــاع البحريــن،
ً
قــوة الدفــاع واألمــن باعتبــاره
عمقــا عسـ ً
أمنيــا لقــوات األمــن العــام فــي حمايــة الوطــن.
ودرعــا
ً
ً
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المراسيم المتعلقة

بجهاز األمن الوطني

قبــل عــام  62002كان مســمى جهــاز األمــن الوطنــي «اإلدارة
أيضــا باســم «األمــن
العامــة لمباحــث أمــن الدولــة» المعــروف ً
والمخابــرات» .وقــد تــرأس اإلدارة البريطانــي إيــان هندرســون مــن
عــام  1966إلــى تاريــخ إقالتــه فــي العــام  ،1998ثــم خلفــه خالــد بــن
محمــد آل خليفــة ابــن شــقيق أميــر البحريــن الســابق عيســى بــن
ســلمان آل خليفــة .وأصبحــت مســؤوليات ومهــام الجهــاز تتداخــل
مــع مســؤوليات هيئــات ووزارات أخــرى ،بــل وتفوقهــا.
وقــد تأســس جهــاز األمــن الوطنــي البحرينــي بموجــب المرســوم
الملكــي رقــم  714لســنة  2002المعــدل للمرســوم األميــري
وتبعــا لهــذا
رقــم  29لســنة  1996بشــأن تنظيــم وزارة الداخليــة،
ً
المرســوم ،فقــد حــل جهــاز األمــن الوطنــي محــل اإلدارة العامــة
ووفقــا للقانــون
ً
ألمــن الدولــة ،والتــي كانــت تتبــع وزارة الداخليــة.
الــذي يحكــم هــذا الجهــاز فهــو يتبــع رئيــس الــوزراء األميــر خليفــة بــن
ســلمان آل خليفــة.

وفقا لمرسوم إنشاءه بـ:
ً
يختص الجهاز
-الحفاظ على األمن الوطني

رصــد وكشــف كل األنشــطة الضــارة باألمــن الوطنــيللمملكــة ومؤسســاتها ونظمهــا ،وكل مــا يهــدد أمــن
وســامة الوطــن
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وضــع الخطــط األمنيــة الالزمــة لمواجهــة كل الظــروفالعاديــة واالســتثنائية بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات
الحكوميــة المختصــة
يعــد جهــاز األمــن الوطنــي إدارة موازيــة ألجهــزة الدولــة األخــرى
ّ
بـ ً
ـزءا منهــا ،حيــث تتداخــل ســلطاته مــع القضــاء
ـدل مــن أن يكــون جـ ً
وأجهــزة وزارة الداخليــة ،ويمتــد نفــوذه حتــى إلــى الجهــاز المركــزي
للمعلومــات ووزارة اإلعــام بقســم اإلعــام الخارجــي ،إضافة إلى
نفــوذه علــى وزارة التنميــة االجتماعيــة .ويســتمد الجهــاز نفــوذه
هــذا مــن ارتباطــه ودوره كــذراع تنفيــذي لمجلــس الدفــاع األعلــى
الــذي يعــد الســلطة العليــا فــي البــاد إذ يتشــكل مــن:
-الملك وولي العهد ورئيس الوزراء

وزيــر الديــوان الملكــي وعشــرة آخريــن مــن أســرة الملــكالذيــن يتبــوؤون المناصــب السياســية واألمنيــة الرئيســية
فــي البــاد
ونــص المرســوم الملكــي إلنشــاء الجهــاز علــى أن «يتبــع الجهــاز
ويعيــن رئيســه بمرســوم ملكــي بدرجــة
رئيــس مجلــس الــوزراءُ ،
وزيــر» .ويــرأس جهــاز األمــن الوطنــي مديــر يعينــه الملــك برتبــة
وزيــر وهــو عضــو فــي المجلــس األعلــى للدفــاع إلــى جانــب وزيــر
الداخليــة ،ويقصــد بهــذا اإلجــراء اإلداري توســيع نطــاق الصالحيــات
محليــا.
والحمايــة مــن المســاءلة بالقوانيــن المعمــول بهــا
ً
ويقــوم جهــاز األمــن الوطنــي ومنــذ تأسيســه عــام 2002
بــدور ملحــوظ فــي:

-اختراق مؤسسات المجتمع المدني ومراقبة نشاطها
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مالحقــة المعارضيــن السياســيين والمدافعيــن عــن حقــوقاإلنســان فــي الداخــل والخــارج
اعتقال الناشطين المدافعين عن حقوق اإلنسان-التعذيب الممنهج

تلفيــق التهــم وتدبيــر فبــركات أمنيــة وإدارة حمــاتإعالميــة فــي الداخــل والخــارج لتشــويه ســمعة الناشــطين
والمعارضــة ،ولتبريــر حمــات االعتقــال والمحاكمــات غيــر
العادلــة واألحــكام القضائيــة المتشــددة ضــد المخالفيــن
للنظــام السياســي
-إصدار قرارات حظر سفر ضد النشطاء والحقوقيين

فــي العــام  ،2004صــدر عــن رئيــس الــوزراء خليفــة بــن

قــرارا يختــص بالهيــكل التنظيمــي
ســلمان آل خليفــة
ً
للجهــاز ،حيــث يتكــون مــن عــدد مــن الوحــدات واإلدارات
مــن بينهــا:

إدارة العمليات الخاصة-إدارة الشؤون الدولية

إدارة األمن السياسي-إدارة مكافحة اإلرهاب

اإلدارة المركزية للمعلومات والتوثيق-إدارة تقنية المعلومات

-إدارة االرتباط والتنسيق

-إدارة الشؤون القانونية.
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وقــد منــح الجهــاز صالحيــة االعتقــال بموجــب مرســوم ملكــي عــام
بنــاء علــى توصيــات لجنــة بســيوني ،إبــان
 ، 82008ثــم ألغيــت
ً
أحــداث فبرايــر فــي عــام  2011بمرســوم ملكــي.
وبـ ً
ـدل مــن اتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة إليقــاف هــذه االنتهــاكات،
عـ ّـدل الملــك مرســوم  2002/14فــي أواخــر  2008لمنــح جهاز األمن
الوطنــي صفــة موازيــة لقــوات األمــن العــام وجعــل المحاكــم
العســكرية هــي المحفــل الوحيــد لمقاضــاة العامليــن بجهــاز األمــن
الوطنــي .جعــل هــذا مــن المســتحيل علــى ســبيل المثــال علــى
أي شــخص أن يتقــدم بشــكوى مدنيــة أو جنائيــة ضــد جهــاز األمــن
الوطنــي أو أي مــن قواتــه .كمــا منــح تعديــل مرســوم 2002
الجهــاز صالحيــات خطيــرة أهمهــا:
جعــل «أعضــاء جهــاز األمــن الوطنــي فــي حكــم ضبــاطوضبــاط صــف وأفــراد قــوات األمــن العــام»
منــح الشــؤون القانونيــة فــي الجهــاز ســلطات قــوات األمــنالعام
أعطــى «لضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد جهــاز الوطنــي صفةالضبــط القضائــي بالنســبة للجرائــم الداخليــة فــي اختصاص
جهــاز األمــن الوطني»
فــي عــام  ،2011ومــع انطــاق االحتجاجــات المؤيــدة للديمقراطيــة
والمطالبــة بالحقــوق ،وتــورط جهــاز األمــن الوطنــي بارتــكاب
انتهــاكات حقوقيــة جســيمة بحــق المواطنيــن العــزل والمحتجيــن
الســلميين ،تــم إنشــاء اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي
الحقائــق والتــي خلصــت إلــى قيــام الجهــاز باالعتقــال التعســفي
والغيــر قانونــي للعديــد مــن المتظاهريــن ،وتعريــض العديــد مــن
المعتقليــن للتعذيــب أو اإلســاءة.
وبنــاء علــى ذلــك وضعــت اللجنــة توصيــة تنــص علــى «تعديــل
ً
المرســوم الخــاص بتأســيس جهــاز األمــن الوطنــي إلبقائــه
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معنيــا بجمــع المعلومــات االســتخبارية دون إنفــاذ القانــون
جهــازً ا
ً
أو التوقيــف .ويتعيــن أن يكــون لجهــاز األمــن الوطنــي مكتــب
مفتــش عــام ُمســتقل يقــوم بنفــس مهــام مكتــب الشــكاوى
المبيــن أعــاه بــوزارة الداخليــة .كمــا يجــب إقــرار تشــريع ينــص
علــى ســريان أحــكام قانــون اإلجــراءات الجنائيــة عنــد توقيــف
األشــخاص حتــى أثنــاء ســريان حالــة الســامة الوطنيــة».
وفــي  31نوفمبــر  ،2011أصــدر ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل
خليفة المرســوم الملكي رقم  115لســنة  9 2011بتعديالت على
مرســوم إنشــاء جهــاز األمــن الوطنــي رقــم  14لســنة  ،2002والذي
معنيــا
ســحب صالحيــات الجهــاز فــي إنفــاذ القانــون ،وجعلــه جهــازً ا
ً
بجمــع المعلومــات االســتخباراتية فقــط . 10كمــا أصــدر فــي العــام
 2012المرســوم رقــم  28الــذي يقضــي بإنشــاء مكتــب مســتقل
للمفتــش العــام فــي جهــاز األمــن الوطنــي ،ويمنــح الجهــاز اآلنــف
الذكــر مزيـ ًـدا مــن الصالحيــات.11
وفــي مطلــع العــام  ،2017صــدر المرســوم الملكي رقم ( )1لســنة
 ،2017بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم رقــم ( )14لســنة 2002
بإنشــاء جهــاز األمــن الوطنــي ،بمنــح ضبــاط وضبــاط الصــف وأفــراد
جهــاز األمــن الوطنــي صفــة «مأمــوري الضبــط القضائــي» مخالفــة
لتوصيــات اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق والتــي
معنيــا بجمــع المعلومــات االســتخبارية.
أوصــت بإبقائــه جهــازً ا
ً
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وقــد تولــى المدرجــة أســماؤهم أدنــاه إدارة جهــاز األمــن

الوطنــي بمختلــف تســمياته منــذ االســتقالل إلــى اليــوم:

خالد بن علي بن راشد آل خليفة

عادل خليفة الفاضل
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هيكلية

الجهاز ومقراته

هيكلية جهاز األمن الوطني:
مــن الصعــب معرفــة الهيكليــة العامــة لجهــاز األمــن الوطنــي
بســبب الســرية المحيطــة بطبيعــة عملــه .مــا يعــرف فقــط هــو أن
مديــر الجهــاز ال بــد أن يكــون مــن العائلــة الحاكمــة ،ويعينــه الملــك
بمرســوم ملكــي خــاص ،أمــا الضباط وباقي العناصر فيتم اختيارهم
بعنايــة وبســرية تامــة.

مقرات جهاز األمن الوطني:
قديمــا داخــل
ـى
ً
فــي التســعينات كانــت اللجنــة األمنيــة تتخــذ مبنـ ً
مكــون
القلعة،مقــرا لهــا .وكان عبــارة عــن مبنــى أرضــي عريــض
ّ
ً
مــن غرفــة خاصــة بالضبــاط وعمليــات التحقيــق ،ومفتــوح مباشــرة
مكونــة مــن غرفتيــن بحجــم
علــى الغــرف الخاصــة بالتوقيــف ،وهــي
ّ
صغيــر ،وغرفــة كبيــرة الحجــم يســتقر فــي نهايتهــا حمــام يســتخدمه
رجــال األمــن.
فــي نهايــة عــام  ،2005جــرى ترميــم وتحديــث مبنــى جهــاز األمــن
الوطنــي ،تزامنً ــا مــع زيــارة وفــد مــن الصليــب األحمــر للســجون،
وح ّولــت غــرف التحقيــق
حيــث ُهــدم الطابــق األرضــي بالكامــلُ ،
فيــه إلــى زنازيــن انفراديــة جديــدة .كمــا ونُ قلــت مكاتــب الضبــاط
إلــى الطابــق األعلــى وتــم تجهيزهــا بأحــدث األجهــزة ،وأصبــح مركــزً ا
رئيســيا ألبــرز ضبــاط التحقيــق مــن مختلــف أجهــزة وإدارات وزارة
ً
الداخليــة.
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وبحســب روايــات الشــهود ،ينقســم مبنــى جهــاز األمــن الوطنــي
إلــى عــدة أقســام ،كل قســم بمــا يتناســب مــع العمليــة األمنيــة
أيضــا يحتــوي علــى عــدة طوابــق تحــت
ً
التــي يقــوم بها.وهــو
األرض ،وهنــاك مخابــئ ســرية ،بعضهــا للتوقيــف واالعتقــال،
وبعضهــا لحفــظ المســتندات واألجهــزة الســرية .أمــا غــرف التحقيــق
فهــي مجهــزة بتقنيــات للتعذيــب.
أمــا اليــوم ،فيتخــذ جهــاز األمــن الوطنــي مقـ ًـرا يقــع فــي الســوق
القديــم فــي جزيــرة المحــرق ،ولــه مكاتــب دائمــة فــي المنافــذ
الجويــة والبريــة للبحريــن (مطــار البحريــن الدولــي ،وجســر الملــك
فهــد) وتضــم هــذه المكاتــب ضابــط منــاوب وعــدد مــن المنتســبين
برتبــة ضبــاط صــف.
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المواثيق الدولية

والعمل األمني
اهتمــت المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة بحمايــة األفــراد مــن
االنتهــاكات التــي ترتكــب ضــد حقوقهــم وحرياتهــم ،وحثــت
الحكومــات علــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة الطــاع الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن علــى نصــوص التشــريع الوطنــي
وشــرحها لهــم ،وتعتبــر مدونــة الســلوك 12التــي أصدرتهــا األمــم
ً
مثــال باإلضافــة
المتحــدة للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون
إلــى المواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان األخــرى التــي صادقــت
عليهــا حكومــة البحريــن .وقــد طالبــت هــذه المواثيــق الحكومــات
علــى العمــل بهــا فــي جميــع الظــروف حتــى االســتثنائية منهــا مثــل
حالــة الطــوارئ ،وأن تنعكــس فــي جميــع التشــريعات الوطنيــة ،وأن
تصــدر التقاريــر العامــة بصفــة منتظمــة عــن تنفيذهــا.
ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على:
 المــادة الثالثــة« :13لــكل فــرد حــق فــي الحريــة وفــي األمــانتعســفا
ً
علــى شــخصه وال يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه
وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إال ألســباب ينــص عليهــا
وطبقــا لإلجــراء المقــرر فيــه»
ً
القانــون
المــادة الخامســة« :ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب والالمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية».
المــادة التاســعة« :ال يجــوز اعتقــال أي إنســان أو حجــزه أوـفيا»
نفيــه تعسـ ً
-المــادة العاشــرة« :لــكل إنســان الحــق ،علــى قــدم المســاواة

27

غرف الموت

التامــة مــع اآلخريــن ،فــي أن تنظــر قضيتــه أمــام محكمــة
ً
علنيــا للفصــل فــي حقوقــه
عــادل
نظــرا
مســتقلة نزيهــة
ً
ً
والتزاماتــه وأيــة تهمــة جنائيــة توجــه إليــه»
المــادة الحاديــة عشــر« :كل شــخص متهــم بجريمــة يعتبــرً
بريئــا إلــى أن تثبــت إدانتــه قانونً ــا بمحاكمــة علنيــة تؤمــن لــه
فيهــا الضمانــات الضروريــة للدفــاع عنــه»
المــادة الثانيــة عشــر«:ال يعــرض أحــد لتدخــل تعســفيفــي حياتــه الخاصــة أو أســرته أو مســكنه أو مراســاته أو
لحمــات علــى شــرفه وســمعته ،ولــكل شــخص الحــق فــي
حمايــة القانــون مــن مثــل هــذا التدخــل أو تلــك الحمــات».
ينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية ،الــذي صادقــت عليــه ا لبحريــن فــي 20
ســبتمبر  2006علــى:
المــادة الســابعة« :14ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب أوالمعاملــة الالإنســانية أو الحاطــة للكرامــة».
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة التاســعة« :ال يجــوز أن يكــونتوقيــف األشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة
العامــة ،ولكــن مــن الجائــز تعليــق اإلفــراج عنهــم علــى
ضمانــات لكفالــة حضورهــم فــي أي مرحلــة أخــرى مــن مراحل
اإلجــراءات القضائيــة ولكفالــة تنفيــذ الحكــم».
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة التاســعة« :يتوجــب إبــاغ أيشــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه
ـريعا بأيــة تهمــة توجــه إليــه».
كمــا يتوجــب إبالغــه سـ ً
المــادة العاشــرة« :يعامــل جميــع المحروميــن مــن حريتهــممعاملــة إنســانية تحتــرم الكرامــة األصيلــة فــي الشــخص
اإلنســاني»
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الفقــرة الثانيــة مــن المــادة العاشــرة نفســها« :أن يفصــلالمتهمــون عــن المدانيــن ،إال فــي ظــروف اســتثنائية،
ويكونــون محــل معاملــة علــى حــدا علــى اعتبــار أنهــم لــم
يدانــوا».
جميعــا
الفقــرة األولــى مــن المــادة الرابعــة عشــر« :النــاسً
ســواء أمــام القضــاء وأن مــن حــق كل فــرد لــدى الفصــل
فــي أيــة تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو فــي حقوقــه والتزاماتــه
فــي أيــة دعــوى مدنيــة أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف
وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة منشــأة
بحكــم القانــون».
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة عشــر« :مــن حــق كلمتهــم بارتــكاب جريمــة أن يعتبــر ً
بريئــا إلــى أن يثبــت عليــه
الجــرم قانونً ــا»
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الرابعــة عشــر“ :لــكل متهــمبجريمــة أن يدافــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــام
مــن اختيــاره ،وأن يخطــر بحقــه فــي وجــود مــن يدافــع عنــه
حكمــا،
إذا لــم يكــن لــه مــن يدافــع عنــه ،وأن تــزوده المحكمــة
ً
كلمــا كانــت مصلحــة العدالــة تقتضــي ذلــك ،بمحــام يدافــع
عنــه دون تحميلــه أجـ ًـرا علــى ذلــك إذا كان ال يملــك الوســائل
الكافيــة لدفــع هــذا األجــر»
مواد متفرقة:
المــادة الســابعة مــن المبــادئ األساســية لألمــم المتحــدةأيضــا لجميــع
بشــأن دور المحاميــن« : 15تكفــل الحكومــات ً
األشــخاص المقبــوض عليهــم أو المحتجزيــن بتهمــة جنائيــة
فــورا،
أو بــدون تهمــة جنائيــة ،إمكانيــة االســتعانة بمحــام
ً
وبــأي حــال خــال مهلــة ال تزيــد عــن ثمــان وأربعيــن ســاعة
مــن وقــت القبــض عليهــم أو احتجازهــم»
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المــادة  8مــن الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان 16تحظــرتعريــض أي شــخص للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو المهينــة أو الالإنســانية.
المبــدأ األول مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميعاألشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل 17لعــام :1988
«يعامــل جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضــون ألي شــكل
معاملــة إنســانية وباحتــرام لكرامــة الشــخص اإلنســاني
األصيلــة»
 اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب18
المعاملة أو العقوبة القاســية أو الالإنســانية أو المهينة
 ،نصــت فــي المــادة الثانيــة منهــا علــى أن« :تتخــذ كل دولــة
طــرف إجــراءات تشــريعية أو إداريــة أو قضائيــة فعالــة أو أيــة
إجــراءات أخــرى لمنــع أعمــال التعذيــب فــي أي إقليــم يخضــع
الختصاصهــا القضائــي» ،كمــا نصــت المــادة الرابعــة مــن
ذات االتفاقيــة علــى أن «تضمــن كل دولــة طــرف أن تكــون
جميــع أعمــال التعذيــب جرائــم بموجــب قانونهــا الجنائــي،
وينطبــق األمــر ذاتــه علــى قيــام أي شــخص بأيــة محاولــة
لممارســة التعذيــب وعلــى قيامــه بــأي عمــل آخــر يشــكل
ً
تواطــؤا ومشــاركة فــي التعذيــب».
تضمنــت مدونــة األمــم المتحــدة لقواعد ســلوك الموظفينالمكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن  ،19فــي المــادة السادســة منهــا
علــى حمايــة صحــة المحتجزيــن بالنــص علــى أن «يســهر
الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن علــى الحماية التامة
لصحــة األشــخاص المحتجزيــن فــي عهدتهــم ،وعليهــم،
بوجــه خــاص ،اتخــاذ التدابيــر الفوريــة لتوفيــر العنايــة الطبيــة
لهــم كلمــا لــزم ذلــك»
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أن البحريــن طــرف فــي عــدد مــن االتفاقيــات
علــى الرغــم مــن ّ
أن التحفظــات التــي ســجلتها علــى بعــض هــذه
الدوليــة ،إال ّ
االتفاقيــات تمــس جوهرهــا ،وبالتالــي ّ
تقلــل مــن فعاليتهــا فــي
حمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة .كمــا أن التصديــق علــى
هــذه االتفاقــات لــم يرافقــه تعديــل القوانيــن الوطنيــة ليتماشــى
مــع نصــوص هــذه االتفاقــات .وتعمــل الحكومــة بجــد علــى
تســويق أنهــا تعمــل علــى تدريــب وتأهيــل األجهــزة األمنيــة كــي
ترتقــي بأدائهــا .إال أنهــا ،وبعــد مــا يقــارب الخمســة عقــود مــن
نيــل االســتقالل ،لــم تتمكــن مــن تحقيــق الحــد األدنــى مــن احتــرام
حقــوق اإلنســان ووضــع حــد لالنتهــاكات الحقوقيــة التــي تمارســها
األجهــزة األمنيــة.
عضوا في األمم المتحدة فعليها
ولمــا كانــت حكومــة البحرين دولة
ً
احتــرام ميثاقهــا ،إضافــة إلــى االلتــزام باإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االجتماعيــة والثقافيــة؛ وخاصــة
بالمــواد المتعلقــة بصالحيــات الجهــاز األمنــي ومعاقبــة منتهكــي
حقــوق االنســان.
ولكــن مــا يجــري علــى أرض الواقــع هــو العكــس ،ففــي  5ينايــر
ضباط
 ،2017أصــدر ملــك البحريــن المرســوم رقــم ( 20 )1الــذي منح َّ
وضبــاط الصــف وأفــراد جهــاز األمــن الوطنــي صفــة مأمــوري
الضبــط القضائــي .وجــاء المرســوم متجاهـ ًـا االنتهــاكات الحقوقية
التــي يمارســها هــذا الجهــاز وعمليــات القتــل خــارج نطــاق القانــون
والتعذيــب الممنهــج ضــد المعتقليــن السياســيين وســجناء الــرأي.
إضافــة إلــى أنمــاط أخــرى مــن ســوء المعاملــة كمنــع العــاج عــن
المرضــى واالبتــزاز والتهديــد فــي خــاف صريــح لقواعــد الدســتور
البحرينــي وقانــون العقوبــات وقانــون اإلجــراءات الجنائيــة التــي
تحظــر جميعهــا اســتخدام التعذيــب وغيــره مــن األعمــال التي تنتهك
الكرامــة اإلنســانية.
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كمــا أن هنــاك وثائــق أخــرى ذات صلــة مباشــرة بعمــل
الشــرطة ،أصدرتهــا األمــم المتحــدة ،وهــي الصكــوك
التاليــة:
مدونــة لقواعــد ســلوك الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذالقوانيــن
-إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أوالعقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة
مبــادئ أساســية بشــأن اســتخدام القــوة واألســلحة الناريــةمــن جانــب الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء-اتفاقية حقوق الطفل

قواعد حماية األحداث الذين حرموا من حريتهم-إعالن القضاء على العنف ضد المرأة

إعــان المبــادئ األساســية للعدالــة فيمــا يتعلــق بضحايــاالجريمــة وســوء اســتخدام الســلطة
إن مــن المهــم العمــل علــى تأســيس آليــات مراقبــة فعالــة جهــاز
األمــن الوطنــي ،مــع االســتفادة بهــذا الخصــوص مــن المبــادئ
التوجيهيــة بشــأن اآلليــات الوقائيــة الوطنيــة التــي وضعتهــا اللجنــة
الفرعيــة لمنــع التعذيــب والتــي تأسســت بموجــب البروتوكــول
االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة، 21
والــذي لــم تصــدق عليــه البحريــن حتــى اآلن .إذ يهــدف
هــذا البروتوكــول إلــى:
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إنشــاء نظــام قوامــه القيــام بزيــارات منتظمــة مــن قبــل لجنةدوليــة وآليــة وطنيــة مســتقلة لألماكــن التــي يحــرم فيهــا
األشــخاص مــن حريتهــم
وبمقتضــى هــذا البروتوكــول يجــب علــى الــدول األطــراففيــه أن تنشــئ آليــة وقائيــة وطنيــة مســتقلة واحــدة أو أكثــر
لمنــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة علــى المســتوى
المحلــي.

قواعد سلوك الموظفين المكلفين

بإنفاذ القوانين

الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن هــم جميــع العامليــن
خصوصــا ســلطة القبــض
الذيــن يمارســون ســلطات الشــرطة،
ً
علــى األشــخاص واحتجازهــم .وتشــدد قواعــد ســلوك الموظفيــن
المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن ،22بشــكل خــاص علــى التالــي:
-الخضوع للرقابة والمساءلة والمحاسبة

الحفــاظ الفعــال علــى المعاييــر األخالقيــة بيــن الموظفيــنالمكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن
-منع الجريمة والحد من وقوعها

االلتــزام بإنفــاذ القوانيــن بنظــام يكفــل تطبيــق المعاييــرالدوليــة لحقــوق اإلنســان
مــن حــق الجمهــور أن يفحــص اإلجــراءات التــي يتخذهــاالموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن
أن تكــون لمعاييــر الســلوك اإلنســاني قيمــة عمليــة مــنخــال التعليــم والتدريــب
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مدى التزام البحرين

بالمواثيق الدولية

تتزايــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي البحريــن فــي ظــل
صمــت المجتمــع الدولــي واتســاع منــاخ اإلفــات مــن
العقــاب وغيــاب المحاســبة ،رغــم توقيــع البحريــن علــى
المواثيــق الدوليــة التاليــة:
-اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

-العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة والثقافيــةواالجتماعيــة
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أوالعقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة-اتفاقية حماية حقوق الطفل

فيما يتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياســية،
فــإن الممارســات والتجــاوزات التــي يقــوم بها جهــاز األمن
الوطنــي ال تتوافــق مــع هــذا العهد ،وخاصة:
-توقيف المواطنين في قضايا أمنية بدون إذن قضائي

عــرض صــور للمتهميــن فــي وســائل اإلعــام المســموعةوالمرئيــة وإصــدار أحــكام بتجريمهــم قبــل صــدور الحكــم
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حملــة الشــتم والتحقيــر واالزدراء ضــد المواطنين والنشــطاءالحقوقيون
إسقاط الجنسية-منع التظاهر

أمــا مــا وثقــه تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق
حــول التعذيــب يكشــف وبوضــوح تعــارض الوضــع مــع مــا جــاء
فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة ،بعــد إصــدار تشــريع
الســامة الوطنية الصادر بمرســوم  23لســنة  .2011وقد أشــار
التقريــر إلــى:
ارتــكاب جهــاز األمــن أعمــال تعذيــب أفضــت فــي بعــضاألحيــان إلــى إزهــاق األرواح ،ومنهــم عبــد الكريــم فخــراوي
وزكريــا العشــيري
اســتخدام القــوة التــي أفضــت إلــى المــوت كمــا فــي حالــةعبــد الرضــا بوحميــد والحــاج عيســى عبــد الحســن كذلــك فقــد
نــص الدســتور البحرينــي علــى منــع التعذيــب والمعاقبــة
عليــه ،لكــن هــذه القوانيــن لــم تتعــدى مرحلــة اإلجــراءات
الشــكلية ،حيــث لــم يعاقــب المتهميــن فــي قضايــا
التعذيــب والقتــل بحــق المتظاهريــن .وفــي بعــض الحــاالت
صــدرت أحــكام فــي ســجن المتهميــن بالتعذيــب  7ســنوات
خفــف الحكــم إلــى  3ســنوات ،وفــي بعــض الحــاالت
ثــم ّ
إلــى  6أشــهر ،باإلضافــة إلــى تبرئــة آخريــن وفــي ظــل
هــذا الوضــع المــزري تكتفــي المؤسســة الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان بإصــدار البيانــات حــول األيــام العالميــة ،وتولــي
االهتمــام للعناويــن التــي تســتقطب اإلعــام الخارجــي.
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ألقــي القبــض علــى معظــم النشــطاء فــي منتصــف الليــل ،علــى
أيــدي مجموعــات مــن قــوات األمــن التــي داهمــت منازلهــم،
واقتادتهــم إلــى جهــات غيــر معلومــة حيــث ّ
ظلــوا ُمحتجزيــن بمعــزل
ادعــى معظمهــم التعــرض للتعذيــب
عــن العالــم الخارجــي ،وقــد ّ
الشــديد خــال األيــام األولــى مــن احتجازهــم علــى أيــدي ضبــاط
مــن جهــاز األمــن الوطنــي ،ولــم ُيســمح لهــم االتصــال بمحامييهــم
خــال فتــرة التحقيــق فــي أعقــاب القبــض عليهــم مباشــرة ،ممــا
يؤكــد للمنظمــات الحقوقيــة الدوليــة أن معاييــر المحاكمــات تفتقــر
للعدالــة.
فــي  5مايــو  ،2017اعتقــل عضــو مجلــس شــورى الوفــاق نــزار
بنــاء علــى تهــم متعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر ،وقــد
القــارئ ،23
ً
تعــرض القــارئ لالســتجواب والضــرب المبــرح واإلجبــار علــى
الوقــوف لســاعات مطولــة.
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بعــض مراكــز االحتجــاز التابعــة لــوزارة الداخليــة والتــي
يمــارس جهــاز األمــن الوطنــي االنتهــاكات فيهــا:
 .1مقر جهاز األمن الوطني الحالي في جزيرة المحرق

 .2مقر جهاز األمن الوطني (الطابق السفلي) في القلعة.
 .3سجن جو المركزي.

 .4ســجن االحتجــاز الحــوض الجــاف (وهــو وحــدة احتجــاز قصيــر
األجــل).
 .5سجن الحد.

 .6مركز شرطة النعيم.

 .7مركز شرطة القضيبية.
 .8مركز شرطة الرفاع.

 .9مركز شرطة الوسطى.

 .10سجن أسري.

 .11مركز شرطة البديع.

 .12مركز شرطة المعارض.

 .13مركز شرطة مدينة حمد (دوار .)17
 .14مركز شرطة الحورة.

 .15مركز االحتجاز مدينة عيسى النسائي.
 .16مركز شرطة النبيه صالح.
 .17مركز شرطة سماهيج.
 .18مركز شرطة سترة.

 .19مركز شرطة أم الحصم.
 .20مركز شرطة الغريفة.
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تحدثــت عضــو منظمــة ســام للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان
ابتســام الصائــغ لمنظمــة العفــو الدوليــة التعذيــب الــذي تعرضــت
لــه لمــدة ســبع ســاعات فــي  26مايــو  ،2017فــي مبنــى جهــاز
األمــن الوطنــي فــي المحــرق .وأكــدت الصائــغ قيــام مســؤولي
جهــاز األمــن الوطنــي بتعريضهــا للتعذيــب النفســي والجســدي
الشــديد ،بمــا فــي ذلــك االعتــداء (التحــرش) الجنســي ،وذلــك
انتقامــا مــن عملهــا .وبينــت المصــادر أن الصائــغ خرجــت منهــارة مــن
ً
التحقيقــات وتــم نقلهــا للمستشــفى علــى الفور.وكانــت الصائــغ
قــد تعرضــت إلــى حملــة تحريضيــة مــن وســائل إعــام ومنظمــات
حكوميــة وأحرقــت ســيارتها خــال األشــهر الماضية.وفــي فجــر
الرابــع مــن يوليو،اقتحمــت عناصــر أمنيــة مسـ ّـلحة مقنّ عــة منزلهــا،
دون إبــراز إذن تفتيــش ومذكــرة قبــض ،وتــم نقلهــا الــى اإلدارة
العامــة للمباحــث والتحقيقــات الجنائيــة ومــن ثــم احتجازهــا فــي
ســجن مدينــة عيســى للنســاء.
وفــي  23مايــو  2017تــم التحقيــق مــع رئيــس لجنــة الرصــد فــي
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي الوحــدوي الســيد عــادل المــرزوق
مــن قبــل جهــاز األمــن الوطنــي ،حــول نشــاطاته الحقوقيــة والتــي
تســلط الضــوء علــى االنتهــاكات الحقوقيــة فــي البحريــن ،وأفــادت
المعلومــات عــن تعرضــه للضــرب المبــرح علــى منطقــة الــرأس عبــر
مــادة صلبــة ،وتعريتــه مــن المالبــس ،وســكب المــاء البــارد عليــه
عــدة مرات،وتهديــده باالغتصــاب ،وإجبــاره علــى ترديــد عبــارة «أنــا
خائــن للوطــن» ،وإجبــاره علــى اســتقالته مــن عملــه الحقوقــي.
كمــا قــام جهــاز األمــن الوطنــي باســتدعاء أعــداد كبيــرة من النشــطاء
المســتهدفين فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،فــي األســابيع
األخيــرة وتعريضهــم للتخويــف واالنتقــام وللتعذيــب أو غيــر ذلــك
مــن ضــروب المعاملــة الســيئة ،مــن أجــل إرغامهــم علــى وقــف
أنشــطتهم .ومنهــم رئيــس لجنــة الرصــد فــي الجمعيــة البحرينيــة
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لحقــوق اإلنســان عبــد الجليــل يوســف الــذي اســتجوب لمــدة 4
ســاعات ،وقــد تعــرض خاللهــا للشــتم والتهديــد وســوء معاملــة،
إلجبــاره علــى تــرك العمــل الحقوقــي.
وقــد داهمــت عناصــر أمنيــة مقنعــة فــي لبــاس مدنــي فــي الرابعة
مــن فجــر يــوم الثالثــاء  4يوليــو  ،2017منــزل الناشــط والمدافع عن
حقــوق اإلنســان محمــد خليــل الشــاخوري ،والواقــع فــي كــرزكان،
واقتادتــه إلــى جهــة مجهولــة .وكان الشــاخوري مــن الحقوقييــن
الذيــن تــم اســتدعاءهم فــي المجمــع األمنــي فــي المحــرق التابــع
لجهــاز األمــن الوطنــي ،فــي شــهر مايــو الماضــي .وبعــد خروجــه
أفــاد أنــه تعــرض للضــرب المبــرح والتعريــة والصعــق الكهربائــي
واالعتــداء الجنســي إلجبــاره علــى تجميــد نشــاطه وعملــه فــي
مجــال حقــوق اإلنســان.
وبعيــد اليــوم العالمــي لمســاندة ضحايــا التعذيــب وبالتحديــد فــي
 22يونيــو  ،2017اســتجوب جهــاز األمــن الوطنــي المواطــن محمــد
حســن ســلطان ابــن النائــب الســابق عــن كتلــة الوفــاق البرلمانيــة،
وتعــرض أثنــاء التحقيــق للتعذيــب علــى يــد الضابــط محمــد هزيــم.
كمــا تــم تجريــده مــن المالبــس وإجبــاره علــى الوقــوف لســاعات
طويلــة وتــم تهديــده باالعتــداء عليــه جنسـ ًـيا وأبلــغ أنــه ممنــوع مــن
الســفر بقــرار مــن جهــاز األمــن الوطنــي.
كمــا اســتدعى جهــاز األمــن الوطنــي الناشــط فــي وســائل
التواصــل االجتماعــي يوســف الجمــري فــي  1أغســطس 2017ـ
وتــم التحقيــق معــه لمــدة  16ســاعة فــي ثــاث جلســات متفرقــة
وهــو معصــوب العينيــن خاللهــا .وقــد أفصــح الجمــري عبــر حســابه
الشــخصي فــي موقــع التواصــل االجتماعــي تويتــر ،بعــد اإلفــراج
عنــه ،عــن التحقيــق معــه بشــأن قضايــا ذات صلــة باإلرهــاب بالرغــم
أخبــارا متنوعــة بحياديــة .كمــا
مــن كــون حســابه الشــخصي ينقــل
ً
ذكــر أن تمــت مصــادرة هاتفــه وإهانتــه ،وشــتم معتقداتــه الدينيــة،
باإلضافــة إلــى التهديــد باالغتصــاب وحرمــان عائلتــه مــن حقــي
التعليــم واإلســكان ،وقــد أكــد الناشــط الجمــري عــن تعرضــه
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للتعذيــب الجســدي والنفســي فــي جلســات التحقيــق .وقــد تــم
اســتدعاؤه ثانيــة للتحقيــق وتهديــده باعتقالــه مــن المنــزل فــي حــال
لــم يحضــر .غيــر أنــه لــم يمتثــل لالتصــاالت التــي تلقاهــا عبــر هاتــف
ـميا مــن الجهــات األمنيــة ولــم
زوجتــه بانتظــار تســليمه اسـ
ـتدعاءا رسـ ً
ً
يكــن قــد ذهــب للتحقيــق ثانيــة حتــى وقــت كتابــة التقريــر.
يذكــر أن جهــاز األمــن الوطنــي قــد بــدأ بحملــة واســعة لتجنيــد
نشــطاء ،والعمــل لصالــح أجهــزة األمــن .وقــد ّ
وثقــت منظمــات
حقوقيــة بحرينيــة مســتقلة  24العديــد منــا مــن قبــل أعضــاء جهــاز
وتحديدا
األمــن الوطنــي فــي المجمــع األمنــي فــي جزيــرة المحــرق،
ً
فــي الطابــق الثالــث غرفــة رقــم واحــد ،ومنهــا:
اســتجواب الحقوقييــن والتحقيــق معهــم وهــم معصوبــيمطولــة وإجبارهــم علــى الوقــوف طــوال
العينيــن لســاعات
ّ
تلــك الفتــرة
عــدم الســماح بحضــور محامــي لمتابعــة ســير وقائــعخالفــا للمــادة  02مــن الدســتور
ً
التحقيــق،
الضرب المبرح.-ازدراء الدين

-السب والشتم والتحقير

التعذيب النفسي والتهديد باالعتداء على الشرفالتحرش اللفظي واالعتداء الجنسي والتعرية
ُّ
-الصعق الكهربائي

التهديــد والترهيــب باســتهداف أفــراد مــن أســرهم فــي حــالعــدم تركهــم العمــل مــع المؤسســات الحقوقيــة المحليــة
والدوليــة
إجبــار البعــض علــى إعــان تجميــد النشــاط فــي مجــال حقوقاإلنسان
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الباب 4
العقيدة األمنية
لجهاز األمن الوطني
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الميزانية
األمنية

ارتفاعــا فــي
تبيــن الحســابات الختاميــة الموحــدة لميزاينــة البحريــن
ً
مصروفــات جهــاز األمــن الوطنــي مــن حوالــي  18مليــون دينــار
فــي العــام  2011إلــى  35مليــون دينــار فــي العــام  2015رغــم
تراجــع أســعار النفــط.
يتمثــل المنهــج األمنــي لجهــاز األمــن الوطنــي فــي إعــداد بنيــة
معلوماتيــة شــاملة عــن المعارضيــن السياســيين والنشــطاء
الحقوقييــن ،ويســاعد علــى ذلــك اســتخدام أحــدث أجهزة التجســس
الحديثــة ،التــي تبيعهــا بريطانيــا لحكومة البحريــن لتتمكن من خاللها
اختــراق أجهــزة النشــطاء وحســاباتهم ومعلوماتهــم الشــخصية،
األمــر الــذي يتطلــب ميزانيــة كبيــرة لشــراء أحــدث التقنيــات فــي
مجــال التجســس وجمــع المعلومــات.
وفــر جهــاز اإلحصــاء والمعلومــات التابــع
إضافــة إلــى ذلــك ،فقــد ّ
مباشــرة للجهــاز األمنــي كل التقنيــات والتســهيالت التــي يحتاجهــا
الجهــاز .كذلــك تقــدم شــعبة االتصــال خدمــات أمنيــة أساســية
ومــزودة بأحــدث أجهــزة
للجهــاز ،وهــي شــعبة معنيــة بالتجســس
ّ
وتتبــع المعلومــات والبيانــات ،وتشــمل كل المتعلقــات
التنصــت
ّ
الشــخصية وحركــة االتصــاالت والعالقــات الداخليــة والخارجيــة.
وممــا ال شــك فيــه أن اســتقاللية الجهــاز عــن وزارات الدولــة،
أمــن لــه صالحيــات واســعة فــي التحــرك بحريــة ،دون الخــوف مــن
ّ
المســاءلة القانونيــة أو كشــف طبيعــة عملــه ومهامــه.
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التعاون األمني
مع بريطانيا

يتلقــى جهــاز األمــن الوطنــي ،المتــورط بقتــل المدنييــن فــي
البحريــن ،الكثيــر مــن المســاعدات التقنيــة فــي مجــال االســتخبارات.
وتــزود المملكــة المتحــدة الجهــات األمنيــة فــي البحريــن بتقنيــات
حديثــة للتجســس ،يتــم اســتغاللها ضــد النشــطاء والحقوقييــن.
ويذكــر بعــض النشــطاء أنــه خــال جلســات التحقيــق فــي جهــاز
األمــن الوطنــي توجــه إليهــم أســئلة متعلقــة بمحادثــات ومكالمــات
أجروهــا ،وهــذا يــدل علــى التجســس وعــدم احتــرام خصوصيــات
األفــراد التــي تكفلهــا المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة.
احتفــظ رئيــس الــوزراء البحرينــي بـــ «إيــان هندرســون» كمشــرف
لألمن ورئيس أمن البحرين وجهاز المخابرات بعد استقالل البحرين.
شــارطا إطــاق
جــاء هندرســون إلــى البحريــن برفقــة  4ضبــاط،
ً
يــده فــي المســائل األمنيــة ،وعندمــا ُطلــب منــه أن يتخصــص
معيــن مــن الجرائــم كاد أن يتنــازل عــن وظيفتــه .فوضــع
فــي نــوع
ّ
شــروطا فــي العقــد ،ســرعان مــا وافقــت بريطانيــا عليها،أبرزهــا
ً
تشــكيل قســم خــاص تكــون لــه الحريــة المطلقــة ،وتوظيــف أربعــة
ضبــاط إنكليــز ،وإدارة التحقيقــات ( )C I Dوخدمــة الســجون  .كانــت
مهمــة جهــاز المخابــرات الرئيســية الرئيســية اختــراق المجموعــات
المطالبــة بالديمقراطيــة وهزيمتهــم .كان هندرســون يــرى دعــاة
حقــوق اإلنســان وأنصــار الدســتور والبرلمــان المنتخــب علــى أنهــم
«راديكاليــون» ،و«متطرفون»«،وإرهابيــون» .:وتــم القبــض علــى
الكثيريــن دون تهــم واضحــة ومحاكمتهــم دون ضمــان معاييــر
المحاكمــة العادلــة وفــي كثيــر مــن األحيــان كانــوا يتعرضــون للضرب
والتعذيــب.
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يــروي البحرينــون حكايــات مرعبــة عــن األجهــزة القمعيــة واســتراتيجية
القمــع بوجــه المعارضيــن الســلميين المطالبيــن بالديمقراطيــة
والحقــوق البديهيــة ،ويؤكــد هــؤالء أن بريطانيــا تمســك بمفاصــل
األمــن ولهــا اليــد الطولــى فــي العمل االســتخباراتي في البحرين،
قبــل مجــيء هندرســون وفــي عهده وبعد االســتقالل ،وحتى بعد
مجــيء جــون ييتــس عقــب أحــداث ثــورة  14فبرايــر  .2011وهــي
اســتراتيجية أمنيــة دأبــت عليهــا بريطانيــا فــي تعاطيهــا األمنــي في
الشــأن البحرينــي .
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توصيـات لجنة تقصـي الحقائق

بشــأن جـهــاز األمن الوطني

أكــد تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق أن «جهــاز
األمــن الوطنــي يتبــع ممارســة منهجيــة مــن ســوء المعاملــة
الجســدية والنفســية التــي وصلــت فــي كثير من الحــاالت للتعذيب
فيمــا يتعلــق بعــدد كبيــر مــن المعتقليــن المحتجزيــن لديهــم».
وقالــت اللجنــة أنــه تــم التوصــل إلــى هــذا االســتنتاج علــى أســاس
تحقيقــات وفحوصــات الطــب الشــرعي التــي أجريــت مــن قبــل
أيضــا أن وفــاة أحــد المعتقليــن كريــم فخــراوي كان
اللجنــة .ووجــدت ً
بســبب التعذيــب فــي جهــاز األمــن الوطنــي.
وأوصــى التقريــر بضمــان أن يكــون جهــاز األمــن الوطنــي
لجمــع المعلومــات االســتخبارية ،دون ســلطات إنفــاذ
القانــون واعتقــال ،باإلضافــة إلــى:
تقليــص صالحيــات جهــاز األمــن الوطنــي واقتصارهــا علــى جمــع
المعلومــات االســتخبارية بعــد أن كان مــن ضمــن صالحياتــه
القبــض والتحقيــق ،ونــص التقريــر علــى «تعديــل المرســوم
معنيا بجمع
الخــاص بتأســيس جهــاز األمــن الوطنــي إلبقائــه جهــازً ا
ً
المعلومــات االســتخبارية دون إنفــاذ القانــون أو التوقيــف».
محاســبة المتهميــن بالتعذيــب مــن مســؤوليه وضباطــهوعناصــره ،علــى خلفيــة تورطهــم فــي انتهــاكات جســيمة
لحقــوق اإلنســان منهــا قتــل المتظاهريــن وتعذيبهــم حتــى
المــوت ومداهمــة وســرقة وتحطيــم محتويــات المنــازل
وغيرهــا مــن انتهــاكات موثقــة ،إبــان فتــرة الســامة الوطنيــة
(الطــوارئ).
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تزعــم حكومــة البحريــن تنفيــذ توصيــات (لجنــة بســيوني) بمــا فيهــا
تلــك المتعلقــة بجهــاز األمــن الوطنــي حيــث ســارع ملــك البحريــن
إلصــدار مرســوم بقانــون رقــم  115لســنة  25 2011بتعديــل
بعــض أحــكام المرســوم رقــم  14لســنة  2002بإنشــاء جهــاز األمــن
الوطنــي ،وجــاء فــي التعديــل:
«المــادة الرابعــة :يختص جهاز األمن الوطني بجمع المعلومات
ورصــد وكشــف كافــة األنشــطة الضــارة المتعلقــة بالتجســس
والتخابــر واإلرهــاب ،وذلــك للحفــاظ علــى األمــن الوطنــي للمملكــة
ومؤسســاتها ونظمهــا .المــادة الخامســة مكــرر ( )1الفقــرة الرابعــة:
ويحيــل جهــاز األمــن الوطنــي الحــاالت التــي تســتدعي القبــض أو
التوقيــف إلــى وزارة الداخليــة التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بشــأنها»
ـجما مــع توصيــة لجنــة
وبرغــم أن هــذا المرســوم بقانــون جــاء منسـ ً
تقصــي الحقائــق حيــث الشــكل والمضمــون إال أن جهــاز األمــن
الوطنــي الزال يمــارس كل أدواره الســابقة ،باإلضافــة إلــى عــدم
محاســبة أي مــن المســؤولين والضبــاط والعناصــر المنتميــن لهــذا
الجهــاز والذيــن تورطــوا فــي التعذيــب واالنتهــاكات التــي طالــت
مئات الضحايا والتي وصلت إلى ذروتها في العام  .2011وعلى
رأس المســؤولين عــن االنتهــاكات رئيــس الجهــاز الســابق خليفــة بــن
عوضــا عــن محاســبته علــى
ً
عبــد اللــه آل خليفــة الــذي تمــت ترقيتــه
جرائــم التعذيــب والقتــل فــي مرحلــة الســامة الوطنيــة.
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مسؤولون متورطون

في التعذيب

تجــدر اإلشــارة إلــى أن الســلطات البحرينيــة تعــزز سياســة اإلفــات
مــن العقــاب وتســعى إليجــاد المخــرج القانونــي لذلــك .فقــد
أصــدر ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة قانونً ــا (المرســوم
الملكــي  56لســنة  )2002يمنــح الحصانــة لموظفــي جهــاز األمــن
الوطنــي مــن المحاكمــة عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان المرتكبــة
قبــل عــام .2001

إيان ستيوارت هندرسون

هــو المديــر العــام الســابق لــإدارة العامــة لمباحــث أمــن الدولــة
فــي البحريــن ومستشــار وزيــر الداخليــة البريطانــي .كان المســؤول
عــن تعذيــب المعارضيــن منــذ انضمامــه لجهــاز أمــن الدولــة فــي
 23أبريــل  1966وحتــى تنحيتــه مــن منصبــه فــي  3يوليــو 2000م.
معظــم الروايــات التــي نعرفهــا عــن هندرســون نقلهــا ضحايــاه.
ويــرى الحقوقيــون أن هندرســون عــزز ثقافــة القتــل خــارج القانــون
لــدى األجهــزة األمنيــة.
تــم جلــب هندرســون 26لقمــع المعارضيــن فــي البحريــن بعــد نجاحــه
فــي قمــع ثــوار الماومــار فــي كينيــا فــي الخمســينات .عــرف
جهــاز األمــن الــذي كان يديــره هندرســون أســاليب قمعيــة شرســة
وانتهــاكات فاضحــة لحقــوق اإلنســان. .
كان إيــان هندرســون ،الرجــل األول فــي جهــاز األمــن الخــاص علــى
عامــا فقــد أعادتشــكيل القســم الخــاص بمباحــث
مــدى ثالثيــن ً
أمــن الدولــة الــذي تأســس فــي العــام  ،1957وظــل يتــرأس أجهــزة
المخابــرات الســرية المعنيــة بمتابعــة السياســيين حتــى العــام
 .2000كمــا شــغل منصــب رئيــس جهــاز مباحــث أمــن الدولــة فــي
عامــا
البحريــن حوالــي ً 30

غرف الموت

60

عــرف عــن هندرســون قســوته فــي التعامــل مــع المعارضيــن ،وقــد
أشــرف بمعيــة ذراعــه التنفيذيــة عــادل فليفــل علــى الملــف األمنــي
خــال انتفاضــة التســعينات .كمــا لــم يكــن يباشــر التعذيــب بنفســه،
بــل كان يفضــل أن يظهــر فــي شــخصية المفــاوض الــذي يبحــث
عــن حلــول مــع اســتمرار التلويــح بالقبضــة األمنيــة.
أعلنــت الحكومــة البحرينيــة فــي  22فبرايــر  1998تقاعد هندرســون؛
ـارا لوزيــر الداخلية.وفــي  7ينايــر ،2000صــرح
لكنهــا أبقتــه مستشـ ً
وزيــر الخارجيــة البريطانــي آنــذاك جــاك ســترو بــأن قســم الجرائــم
المنظمــة فــي «الميتربوليتــن» قــد فتــح تحقيقــا فــي تــورط
(هندرســون) بانتهــاكات واســعة لحقــوق اإلنســان.
منحــت الســلطات البحرينيــة إيــان هندرســون عــدة أوســمة؛ فــي 20
ينايــر مــن العــام  1982منــح الحاكــم الســابق عيســى بــن ســلمان
وســام الخدمــة العســكرية مــن الدرجــة األولــى ،وفــي العــام 1983
تقلــد وســام البحريــن مــن الدرجــة األولــى ،كمــا منحــه الملــك حمــد
بــن عيســى آل خليفــة فــي العــام  2000وســام الشــيخ عيســى مــن
الدرجــة األولــى.

خالد الوزان

مقربــا مــن مديــر
أحــد أبــرز صنّ ــاع التعذيــب فــي البحريــن وكان
ً
عــام جهــاز أمــن الدولــة ســيئ الصيــت الضابــط البريطانــي إيــان
هندرســون ،وهــو أحــد أعضــاء اللجنــة المشــرفة علــى التحقيــق فــي
أحــداث التســعينيات والمشــرف علــى التعذيــب بمركــز الخميــس.
مــارس الــوزان 27كافــة صنــوف التعذيــب بحــق ســجناء الــرأي كالضــرب
باأللــواح والهــراوات الخشــبية والمطاطيــة والتعليــق مــن اليديــن
أو األرجــل علــى األبــواب أو بطريقــة «الفيلقــة» الشــهيرة ،إضافــة
إلــى التعذيــب النفســي عبــر اإلهانــات والشــتائم النتــزاع اعترافاتهــم
باإلكراه في القضايا السياســية المتعلقة بالحراك الشــعبي آنذاك.
كان الــوزان يشــارك بنفســه فــي المداهمــات علــى المنــازل فــي
أوقــات الفجــر العتقــال المطلوبيــن للتحقيــق ،وكان يشــارك مــا
يقــوم بــه طاقــم اقتحــام المنــازل مــن ترهيــب أهلهــا وتخريــب وعبث
بالمحتويــات الخاصــة.
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ويؤكــد الشــهود قيامــه باالعتــداء الجنســي علــى الضحيــة ســعيد
ربيعــا الــذي اعتقــل مــن منزلــه فــي
اإلســكافي ذي الســبعة عشــر
ً
قريــة الســنابس ليعــود جثــة هامــدة ألهلــه فــي  8يوليــو 1995
فــي غضــون أســبوع مــن اعتقالــه وتعذيبــه حتــى فــارق الحيــاة فــي
مركــز الخميــس .يــروي أحــد ضحايــا الــوزان الذيــن شــهدوا الحادثــة،
بعصــا خشــبية غليظــة فــي كافــة أنحــاء
أن الــوزان كان يضربــه
ً
جســمه رغــم صغــر ســنه ودون أي رحمــة ،وكانــت روحــه تفيــض
تحــت ســطوة تعذيــب خالــد الــوزان نفســه المشــرف علــى قضيتــه
وعلــى عشــرات القضايــا األخــرى.
متورطــا فــي تعذيــب نوح خليل نــوح الذي لم يبلغ
كمــا تكــرر ذكــر اســمه
ً
عامــا والقــى نفــس المصيــر فــي  21يوليــو 1998
الثانيــة والعشــرين ً
فــي أقــل مــن ســبعة أيــام مــن اعتقالــه فــي ذات المركز.
شــخصيا بممارســة التعذيــب،
كمــا تؤكــد التقاريــر علــى قيامــه
ً
ســواء كان فــي مركــز الخميــس أو فــي التحقيقــات الجنائيــة أو فــي
القلعــة (مركــز وقيــادة جهــاز أمــن الدولــة الســيء الصيــت) .وتشــير
الشــهادات إلى أن الوزان كان يعذب نشــطاء ومعتقلي قرى جزيرة
المحــرق إلرغامهــم علــى االعتــراف علــى أنفســهم وعلــى غيرهــم،
وكان يديــر الهجمــات والمداهمــات علــى المنــازل فــي أوقــات الفجــر
بمعاونــة ســاعده األيمــن النقيــب عيســى ســلطان الســليطي.

يوسف حسن يوسف العـربي

ً
مســؤول عــن التحقيقــات واســتالل
أحــد ضبــاط التحقيــق ،كان
االعترافــات بعــد تعــرض المعتقــل لوجبــات التعذيــب المختلفــة
بمــرأى ومســمع منــه .وتشــير شــهادات بعــض الضحايــا إلــى دور
العربــي فــي إرغامهــم علــى االعتــراف وهــم فــي وضعهــم المــزري
حينمــا يجلبــون لــه فــي أوقــات الفجــر أو العودة بهم لغــرف التعذيب
التــي كانــت بالقــرب مــن مكتبــه فــي التحقيقــات الجنائيــة بالعدليــة.

بسام محمد خميس المعراج

كان ضمــن فريــق التحقيــق مــع المعذبيــن فهــد الفضالــة وعيســى
المجالــي فــي تعذيــب وإســاءة معاملــة المعتقليــن.وكان يلعــب
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دورا شــبه نهائــي فــي اســتالم المعتقــل بعــد تجريعــه العــذاب
ً
والمعانــاة ويعمــل علــى إعطــاء األوامــر بضــرب وتعذيــب المعتقــل
وتهديــده بتســليمه للمعذبيــن لجرعــات أخــرى مــن التعذيــب أو
باالعتــداء علــى زوجتــه أو أمــه أو أختــه ، 28أو أن يعتــرف بمــا يــراد
منــه .وقــد شــهد ،بمعيــة فهــد الفضالــة وضبــاط آخريــن ،االعتــداء
علــى أحــد النشــطاء عندمــا تــم تجريــده مــن ثيابــه وأدخــل فــي دبــره
عصــاة صلبــة وهــو مقيــد مــن اليديــن والرجليــن.

خالد عبد الله صقر المعاودة

يعتبــر خالــد المعــاودة ثانــي المرافقيــن األساســيين للجــاد عــادل
فليفــل .وكان أحــد أعضــاء لجنــة التعذيــب األمنيــة التــي كونــت فــي
أحــداث التســعينيات ،والزم ًّ
كل مــن عــادل فليفــل وخالــد الــوزان
ـدءا
فــي مداهمــة المنــازل فجـ ًـرا والتفنــن فــي تعذيــب المعتقليــن بـ ً
مــن اعتقالهــم وحتــى ورودهــم الحبــس .وقــد عــرف عنــه إطفــاء
أعقــاب الســجائر فــي أجســاد المعتقليــن والتنافــس مــع الــوزان
فــي تحقيــق أكبــر قــدر مــن األذى للضحايــا.

عبد العزيز عطية الله آل خليفة

تــرأس مــا عــرف بـــ “اللجنــة األمنيــة» التــي كانــت تتكــون مــن عــدد
مــن ضبــاط الداخليــة الذيــن تولــوا مســؤولية التحقيــق مــع معتقلي
أحداث التســعينات .كانوا يمارســون التعذيب إلرغام الضحايا على
االعتــراف .بعــد تكويــن جهــاز األمــن الوطنــي اســتلم عبــد العزيــز
عطيــة اللــه فــي  8مايــو 2002م رئاســته ليكــون أول رئيــس لهــذا
الجهــاز بدرجــة وزير.وبعــد ازديــاد المطالبــات الشــعبية بمحاكمتــه ،تم
ـارا لرئيــس الــوزراء
تغييــر موقعــه فــي العــام  2005ليكــون مستشـ ً
للشــؤون األمنيــة برتبــة وزيــر ،إلبعــاده عــن المســاءلة.

عادل جاسم محمد فليفـل

يعتبــر اســمه مــن أكثــر األســماء الــواردة فــي شــهادات الضحايــا
يكتــف
ِ
فــي الفتــرة الممتــدة بيــن  1980وحتــى  .1997لــم يكــن
بقيــادة المداهمــات علــى البيــوت فــي أوقــات الفجــر ،والتحقيــق
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مــع المعتقليــن ،بــل كان يســاهم فــي ضربهــم وســب معتقداتهــم
واإلشــراف علــى تعذيبهــم بشــكل مباشــر.
كمــا كان الســاعد األيمــن للضابــط البريطانــي هندرســون ،وعــرف
بتعذيــب الضحايــا نفسـ ًـيا عبــر تهديدهــم باالعتــداء علــى نســاءهم،
أو بالنظــر لهــم والتبســم فــي وجوههــم أثناء قيــام أحد أفراد طاقم
التعذيــب لديــه باالعتــداء جنسـ ًـيا علــى للمعتقليــن .باإلضافــة إلــى
التعذيــب بالصدمــات الكهربائيــة ،وســحب األظافــر واســتعمال
قضيــب معدنــي ســاخن أثنــاء التحقيــق.
بعــد إحالتــه للتقاعــد فــي العــام  2002وبســبب الضغوطــات
واالحتجاجــات المحليــة فــي أعقــاب مــا نشــر عــن تورطــه فــي قضايا
ماليــة واتهامــات بالنهــب والفســاد تصــل الــى  24مليــون دينــار
بحرينــي أي مــا يعــادل  36مليــون دوالر  ،هــرب فليفــل ألســتراليا.

فاروق سلمان جاسم المعاودة

كان فــاروق المعــاودة مديـ ًـرا فــي اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلــة
الجنائيــة (مكتــب التحقيقــات فــي العدليــة) وهــو مركــز التعذيــب
الرئيســي بعــد غيــاب الــدور األمنــي للقلعــة (مقــر جهــاز األمــن
الوطنــي) .كمــا كان عضـ ًـوا فــي اللجنــة األمنيــة التــي كان يترأســها
عبــد العزيــز عطيــة اللــه فــي التســعينات ،وكان لــه دور فــي إلحــاق
األذى وتعذيــب المعتقليــن.
وقــد قلــدت الســلطات فــاروق المعــاودة العديــد مــن األوســمة
تقديــرا لجهــوده فــي المناصــب التــي توالهــا.
ً

خليفة علي راشد آل خليفة

هــو الرئيــس الســابق لجهــاز األمــن الوطنــي (أمــن الدولــة) بيــن
 26ســبتمبر  2005و 3يوليــو  .2008تســبب فــي اعتقــال العديــد
مــن النشــطاء السياســيين والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان ،ممــا
ســاهم فــي توتــر الوضــع الداخلــي بشــكل ملفــت انعكــس علــى
التقاريــر الحقوقيــة واإلعالميــة عــن البحريــن.
وتشــير شــهادات المعتقليــن -أثنــاء إدارة خليفــة لجهــاز أمــن الدولــة-
إلــى تعرضهــم للتعذيــب وســوء المعاملــة مــا كان محــل عنايــة
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المنظمــات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة التي ظلت تطالب بتكوين
لجــان تقصــي فــي دعــاوى التعذيــب ومحاســبة المســؤولين عنهــا.

خليفة بن أحمد آل خليفة

رئيســا لجهاز
ُع ّيــن طــال بــن محمــد آل خليفــة في أغســطس 2016
ً
األمــن الوطنــي .ويفيــد نشــطاء حقوقيــون أنــه تــورط فــي العديــد
مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ترتكــب فــي أروقــة جهــاز
األمــن الوطنــي .كمــا أنــه متهــم بتعذيــب المعارضيــن باســتخدام
شــتى الوســائل ،وأبرزهــا الصعــق الكهربائــي ،النتــزاع االعترافــات.

فهد عبد الله الفضالة

بــرز اســمه بشــكل متميــز فــي ممارســة التعذيــب بشــكل مباشــر
للمعتقليــن وتبــادل األدوار مــع ضبــاط آخريــن عــرف منهــم األردنــي
الــذي منــح الجنســية البحرينيــة عيســى المجالــي وبســام المعــراج
الســتالل االعترافــات بالطريقــة التــي يريدهــا .كمــا كان يرافــق
المعتقليــن إلــى النيابــة العامــة وكان يمــارس التعذيــب والضــرب
لــكل مــن يرفــض التوقيــع علــى االعترافــات الجاهــزة أو مخالفــة مــا
هــو مذكــور فــي اعترافــات التحقيقــات.
وتشــير الشــهادات إلــى اســتعراضه للســاح أمــام الضحايــا
وتهديدهــم بالقتــل وفبركــت مســرحية حتــى ال يتمكــن أحــد مــن
الوصــول إليهــم أو معرفــة مصيرهــم .وتؤكــد قيامــه مــع المجالــي
عصــا خشــبية فــي
بالتحــرش الجنســي ببعــض المعتقليــن وإدخــال ً
دبــر بعضهــم إلرغامهــم علــى االعتــراف.

عيسى عواد طالق المجالي

هــو ضابــط أردنــي فــي نهايــة العقــد الرابــع مــن العمــر ،تــم منحــه
الجنســية البحرينيــة .يعمــل فــي مكتــب التحقيقــات الجنائيــة برتبــة
مــازم أول ،ويتوقــع أن تتــم ترقيتــه لرتبــة أعلــى تقديـ ًـرا لجهــوده
فــي اســتالل االعترافــات مــن المعتقليــن ونشــطاء اللجــان
الشــعبية .هــو أول مــن يســتلم المعتقليــن فــي محاولــة الســتالل
االعترافــات وكســر إرادتهــم.
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اشــتهر المجالــي باســتعماله للغــة الســب والشــتم والــكالم البــذيء
مــع المعتقليــن بالتعــرض لشــرف أمهاتهــم وأخواتهــم وزوجاتهــم،
باإلضافــة إلــى الســخرية واالســتهزاء المتكرريــن بمعتقداتهــم
الدينيــة .وقــد أوعــز وشــهد تعذيــب العديــد مــن النشــطاء
والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان.

عيسى سلطان السليطي

بــرز دوره فــي مســاعدة رئيســه الــوزان فــي مالحقــة النشــطاء
دورا فــي
وقيــادة المداهمــات الليليــة علــى بيوتهــم .كمــا لعــب ً
التحقيــق مــع المعتقليــن فــي جزيــرة المحــرق وتحديـ ًـدا شــباب قــرى
عــراد والديــر وســماهيج ،واســتعمال وســائل التعذيــب والترهيــب
المختلفــة إلرغامهــم علــى االعتــراف علــى أنفســهم.

خليفة عبد الله محمد آل خليفة

كان مسـ ً
ـؤول عــن اعتقــال النشــطاء السياســيين والمدافعيــن عــن
خلفــا
حقــوق اإلنســان بعــد توليــه رئاســة جهــاز األمــن الوطنــي ً
لخليفــة علــي راشــد آل خليفــة.
قــاد عمليــة االعترافــات المتلفــزة التــي عرضــت علــى الفضائيــة
البحرينيــة فــي ديســمبر  2008لمجموعــة مــن المعتقلين (معتقلي
مخطــط الحجيــرة) الذيــن تعرضــوا للصعــق الكهربائــي والتعذيــب
الشــديد .اســتخدمت تلــك االعترافــات ذريعــة العتقــال شــخصيات
وقيــادات شــعبية معروفــة فــي يناير  ،2009ما أشــعل االحتجاجات
الشــعبية فــي قــرى ومــدن البحريــن حتــى تــم اإلفــراج عنهــم فــي
أبريــل مــن العــام نفســه بعــد تعليــق التهــم ضدهــم.

العميد حسن إبراهيم علي البوعينين

ً
وكيــا لجهــاز األمــن
تــم تعييــن حســن إبراهيــم علــي البوعينيــن
الوطني بمرسوم ملكي رقم ( )4لسنة  ،2017في  12يناير .2017

كان البوعينيــن مسـ ً
ـؤول عــن اإلشــراف علــى ســجن القلعــة الــذي
يديــره جهــاز األمــن الوطنــي البحرينــي ،حيــث كان يخضــع المحتجزين
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للتعذيــب بالصدمــات الكهربائيــة ،والحرمــان مــن النــوم والضــرب
علــى باطــن القــدم.
تحقيقــا بخصــوص
ً
وكان مدعــون عامــون سويســريون قــد بــدأوا
تهمــا لــه بالتعذيــب وســوء
البوعينيــن بعــد توجيــه عــدد مــن الضحايــا ً
المعاملــة.

يوسف علي يوسف المناعي

هــو أحــد ضبــاط جهــاز األمــن الوطنــي العامليــن تحــت إشــراف
النقيــب بــدر إبراهيــم حبيــب الغيــث ،النقيــب المتهــم بتعذيــب
قياديــي المعارضــة المعتقليــن فــي قضية ال  21وهو المســؤول
عــن اإلصابــات التــي تعــرض لهــا الناشــط الحقوقــي عبــد الهــادي
الخواجــة.
وهــو أحــد أهــم المتهميــن بالتعذيــب ،وكان يقــود كتيبــة مــن قــوات
مكافحــة الشــغب ويلبــس زي القــوات الخاصــة.

طالل بن محمد آل خليفة

هــو النجــل الثانــي لوزيــر الداخليــة الســابق محمــد آل خليفــة
والشــقيق األصغــر لســفير البحريــن فــي بريطانيــا فــواز آل خليفــة.
ّ
تســلم طــال محمــد آل خليفــة مهامــه بعــد صــدور المرســوم
رئيســا لجهــاز األمــن
الملكــي رقــم ( )66لســنة  2016بتعيينــه
ً
الوطنــي ،بعدمــا درس فــي كليــة «ســاند هيرســت» العســكرية
فــي بريطانيــا وتخــرج منهاعــام .1992

عبد العزيز بن عطية الله آل خليفة

شــغل منصــب محافــظ المنامــة قبــل تعيينيــه كأول رئيــس لجهــاز
لألمــن بدرجــة وزيــر .هــو ضابــط ســابق فــي المخابــرات البحرينيــة
أشــرف خــال منتصــف التســعينيات علــى لجنــة التحقيــق الرئيســية
مــع نشــطاء المعارضــة خــال األحــداث التــي شــهدتها البــاد.
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محمد غلوم بوجيري ()1976
ناشطا ومطالبا بقضايا شعبه في الحرية والديمقراطية
كان بوجيري
ً
والحيــاة الحــرة الكريمــة .فــي نهايــة شــهر نوفمبــر  1976وبعــد قتــل
الضحيــة عبــد اللــه المدنــي ،ألقــت أجهــزة المخابــرات القبــض عليــه،
وأخــذوه معهــم ليعــذب أبشــع تعذيــب ،وعلــى إثــر ذلــك تم نقلــه إلى
المستشــفى ،ليمــوت فــي  2ديســمبر  1976بعــد عشــرة أيــام مــن
التعذيــب المتواصل.
بعدهــا اســتدعى جهــاز المخابــرات والــده ليتســلم ابنــه ،ثــم دفنــوه
سـ ًـرا فــي مقبــرة المنامــة دون أن يعــرف أحــد حتــى اآلن مــكان القبــر.

سعيد العويناتي ()1976
عامــا) خــال حقبة قانون أمــن الدولة،
اعتقــل ســعيد العويناتــي (ً 25
وتلقى صنوف التعذيب المختلفة بإشــراف هندرســون حتى لقي
حتفــه فــي  12ديســمبر  1976بعــد نحــو أربــع وعشــرين ســاعة مــن
ـاعرا وناشـ ًـطا فــي الصحافة الثقافية.
اعتقالــه .كان العويناتــي شـ ً
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جميل علي محسن العلي ()1980
فــي  26أبريــل  ،1980اعتقــل المواطــن جميل العلي أثناء مشــاركته
فــي إحــدى المســيرات التــي قمعتهــا الســلطات األمنيــة ،وبعــد
يومــا مــن اعتقالــه ،توفــي فــي  5مايــو  .1980بعــد
ثالثــة عشــر ً
تعرضــه ألبشــع أســاليب التعذيــب التــي ظهرت آثارها على جســده،
ومــن تلــك األســاليب:
 حرق جسده بالمكوى الكهربائي كسر بعض أعضاء بدنه حفر بعض المواضع من جسده بالمثقاب الكهربائي التعذيب بواسطة الصعق الكهربائيمنعــت الســلطات أهــل الضحيــة مــن اســتالم جثمانــه ،فانطلقــت
الجماهيــر إلــى مستشــفى الســلمانية ،وانتزعــوا جثمانــه بالقــوة،
وقــد التقطــت لــه كثيــر مــن الصــور كوثائــق دامغــة تديــن المتورطيــن
فــي تعذيبــه.

الشيخ جمال العصفور()1981
الحقا باسم «حركة
ً
ناشطا في المجموعة اللندنية التي عرفت
كان
ً
أحــرار البحريــن اإلســامية» .اتهــم بتأســيس «حركــة الشــهداء» وتــم
اعتقالــه فــي العــام  1981وقضــى تحــت التعذيب.

الدكتور هاشم العلوي ()1986
فــي ســبتمبر  1986شــنت أجهــزة األمــن حملــة اعتقــاالت واســعة
ردا
ضــد العشــرات مــن النشــطاء ،ومــن بينهــم الدكتــور العلــويً ،
علــى مطالبتهــم بإعــادة العمــل بالدســتور والحيــاة النيابيــة وإلغــاء
القوانيــن القمعيــة المقيــدة للحريــات وفــي مقدمتهــا قانــون أمــن
الدولــة.
وقــد تــم تعذيــب الدكتــور العلــوي فــي الســجن مــا أدى إلــى وفاتــه
مــع مجموعــة مــن النشــطاء.
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حسين قمبر ()1995
اســتدعت ســلطات األمــن فــي  5ينايــر  1995عائلــة الضحيــة حســين
قمبــر ،الــذي قتــل تحــت التعذيــب ،وقــد عــرض مســؤول فــي
المخابــرات عليهــم تســلم الجثــة بشــرط أن تتولــى العائلــة مراســم
فــورا تحــت حراســة قــوات األمــن ،ومــن دون نشــر الخبــر
الدفــن
ً
أو إقامــة المراســم المتعــارف عليهــا .وقــد تــم الدفــن فــي أجــواء
مــن الســرية وبمحاصــرة مــن قبــل قــوات مكافحــة الشــغب ،وذلــك
بحضــور عــدد قليــل جـ ًـدا مــن أفــراد عائلتــه.

سعيد اإلسكافي ()1995
ســجن االســكافي ،الــذي لــم يتجــاوز الســابعة عشــرة مــن العمــر،
بســبب مشــاركته فــي بعــض التظاهــرات المطلبية.تعــرض خــال
فتــرة ســجنه التــي لــم تتجــاوز ســتة أيــام لتعذيــب نفســي وجســدي
وصفــه األطبــاء الذيــن رأوا آثــار التعذيــب على جثتــه ،بأنه جريمة ضد
اإلنســانية يســتحق مرتكبهــا المثــول أمــام محكمــة العــدل الدوليــة.
هاتفيــا مــن
فــي  8يوليــو  ،1995تلقــى والــد االســكافي اتصـ ًـال
ً
الســلطات األمنيــة ،ليحضــر إلــى المستشــفى بذريعــة مــرض ابنــه.
خبــرا بــأن االســكافي
وقــد ســرب جهــاز األمــن فــي ذلــك اليــوم
ً
ســوف يطلــق ســراحه ،ولكــن اكتشــف أهلــه أنــه قــد تمــت تصفيتــه
فــي الســجن.

عبد الكريم فخراوي ()2011
فــي  12أبريــل  ،2011توجــه المواطــن عبــد الكريم فخراوي إلى مركز
الشــرطة لإلبــاغ عــن اقتحــام قــوات األمــن بيتــه وتخريــب محتوياته،
هاتفيــا مــن
فاختفــى لمــدة أســبوع .وبعدهــا تلقــى ذووه اتصـ ًـال
ً
الســلطات األمنيــة للقــدوم وتســلم جثتــه ،مدعيــة أنــه توفــي نتيجة
فشــل كلــوي .وفــي المشــرحة ظهــرت آثــار التعذيــب المبــرح علــى
جســده الــذي يؤكــده شــهود عيــان شــهدوا مــا تعــرض لــه مــن ضــرب
وتنكيــل علــى يــد عناصــر جهــاز األمــن الوطنــي ،علــى مــدار أســبوع
إلــى أن فــارق الحيــاة.
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زكريا العشيري ()2011
فــي  2أبريــل  ،2011اعتقــل جهــاز األمــن الوطنــي الصحافــي
البحريني زكريا العشيري بسبب عالقته بلجنة «حماية الصحفيين»،
التــي كانــت توثــق االنتهــاكات بحــق الصحفييــن فــي البحريــن .وبعــد
تســعة أيــام مــن اعتقالــه توفــي العشــيري نتيجة للتعذيــب والضرب
الذيــن ظهــرت آثارهمــا واضحــة علــى جســده.

جابر العليوات ()2011

توفــي العليــوات بعــد خروجه من الســجن بيومين بتاريخ  6ديســمبر
تعتيما على قضيته .ويفيد
 2011وقــد فرضــت الســلطات األمنيــة
ً
الشــهود عــن كســور متعــددة فــي جســمه ،وآثــار أحذيــة ورضــوض
علــى بطنــه التــي كانــت منتفخــة جـ ًـدا بســبب نزيــف داخلي.
وقــد أجبــرت الجهــات األمنيــة ذوي العليــوات علــى التكتــم حــول
ســبب وفاتــه ،وادعــت بأنــه توفــي تحــت تأثيــر المخــدرات.

حسن جاسم حسن الحايكي ()2016
فــي  31يوليــو  2016تلقــت أســرة الحايكــي مكالمــة هاتفيــة مــن
مركــز شــرطة الحــورة أبلغــت فيهــا بوفاتــه فــي مجمــع الســلمانية
الطبــي ،مــن دون معرفــة أســباب الوفــاة .ســارعت وزارة الداخليــة
البحرينيــة ســارعت إلــى إصــدار بيــان زعمــت فيــه أن «حالــة الوفــاة
طبيعيــة وأن الموقــوف كان يعانــي مــن مشــكلة صحيــة».
فــي حيــن أكــدت أســرته أنــه لــم يكــن يعانــي مــن أي مشــاكل صحيــة
متأثــرا بإصابــات تعــرض لهــا خــال
قبــل اعتقالــه ،وبأنــه توفــي
ً
التعذيــب مــن خــال التعليق بالسالســل لمــدة  5أيام وضربه بشــدة
أثنــاء التحقيــق والتركيــز علــى الــرأس وعلــى المناطــق الحساســة مــن
جســمه مــن أجــل إجبــاره علــى االعتــراف ببعــض التهــم.
وذكــرت العائلــة أنــه تــم نقــل ابنهــا أكثــر مــن  3مــرات إلــى مبنــى
النيابــة العامــة لتوقيــع االعترافــات إال أنــه فــي المــرة األولــى لــم
ـادرا علــى الــكالم مــن شــدة اإلعيــاء وفــي المــرة الثانيــة لــم
يكــن قـ ً
يقبــل التوقيــع مــا عرضــه لمزيــد مــن التعذيب ،كما أنــه طالب بوجود
محــام إال أنــه قوبــل بمزيــد مــن التعذيــب.
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العمل األمني

واالنتهاكات الحقوقية

تتركــز مهمــة جهــاز األمــن الوطني على اعتقال المطلوبين وإيداعهم
أماكــن االحتجــاز التابعــة لــه .باإلضافــة إلــى مداهمــة المنــازل ،فجـ ًـرا
فــي معظــم األحيــان ،مــن دون مراعــاة الحرمــات أو األعــراف والقيــم،
وإهانــة المعتقــدات الدينيــة للمواطنين.
يرتكب منتسبو جهاز األمن الوطني جملة من االنتهاكات الحقوقية
بحــق المحتجزيــن ،والتــي تقع ضمــن إطار التعذيب وإســاءة المعاملة
حســب تعريــف اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
لحقــوق اإلنســان ،مــن ضمنهــا:
ضرب أقدام المحتجزين بالخراطيم المطاطية و الهراواتصفع ولكم وركل المحتجزينإجبار المحتجزين على الوقوف لفترات طويلةتهديد المحتجزين بالقتلالصعق بالكهرباءتعليق المحتجزين في أوضاع مؤلمةتعريض المحتجزين للضرب المبرح-التهديد باالغتصاب
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وتفيــد التقاريــر الطبيــة تعــرض الضحايــا إلصابــات نذكــر
منها:ندبــات نتيجــة النتهــاكات بدنيــة
كدمات بسبب الضربندبــات حــول الرســغين بســبب أدوات ضيقــة غيــر القيــوداعادســة
اعتالل في مفصل الكتف يؤدي إلى الحد من الحركةاضطرابات في مفصل الترقوةحروقكمــا تقــع علــى عاتــق عناصــر جهــاز األمــن الوطنــي مهمــة مالحقــة
بعض المطلوبين واقتفاء آثارهم إن عبر تجنيد بعض المخبرين على
األرض لجمــع المعلومــات أو عبــر تتبــع شــرائح الهواتف لتحديد أماكن
تواجدهــم واعتقالهــم .وقــد يقــوم منتســبو جهــاز األمــن الوطنــي
بخطــف بعــض األشــخاص ،وحتــى األطفال منهم ،والتحرش جنسـ ًـيا
بهــم وتصويرهــم وذلــك البتزازهــم وتهديدهــم فــي حــال رفضــوا
التعــاون مــع الجهــاز المذكــور.
وقــد تــم تعديــل بعــض أحــكام المرســوم رقــم  14لســنة ،2002
فــي بدايــة العــام  ،2017لمنــح جهــاز األمــن الوطنــي صالحيــة
الضبــط القضائــي ، 29فــي مخالفــة لتوصيــات تقريــر اللجنــة البحرينية
المســتقلة لتقصــي الحقائــق.
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التوصيات
لملك البحرين:
تنفيــذ توصيــات اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــيمعنيــا
الحقائــق بمــا فــي ذلــك جعــل جهــاز األمــن الوطنــي
ً
بجمــع المعلومــات االســتخبارية وإنفــاذ القانــون والتوقيــف
ومحاســبة كبــار المســؤولين المتورطيــن فــي قضايــا
التعذيــب وســوء المعاملــة
لحكومة البحرين:
محاســبة منتســبي جهاز األمن الوطني المتورطين بارتكاباالنتهاكات وممارسة التعذيب ،وإحالتهم لمحاكمات عادلة
تعديــل المرســوم بقانــون رقــم  65للعــام  2002ليتماشــىمــع مبــادئ حقــوق اإلنســان
االلتــزام بالمــادة  8مــن الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســانالتــي تحظــر تعذيــب أو إســاءة معاملــة أي شــخص
للمجتمع الدولي:
الضغــط علــى حكومــة البحريــن لوضــع حــد لالنتهــاكاتالحقوقيــة التــي يقــوم بهــا جهــاز األمــن الوطنــي
تشــكيل لجنــة دوليــة للوقــوف علــى التجــاوزات واالنتهــاكاتالتــي ترتكــب ضــد المواطنيــن والمدافعين عن حقوق اإلنســان
مطالبــة حكومــة البحريــن بالســماح بفتــح مكتــب دائــمللمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان لمراجعــة تنفيــذ
البحريــن تعهداتهــا إزاء التوصيــات التــي قدمــت لهــا فــي
جنيــف
مطالبــة البحريــن بتقديــم دعــوة مفتوحــة لمقــرري األمــمالمتحــدة الخاصيــن لزيــارة البحريــن والســماح لهــم بالوصــول
غيــر المشــروط لكافــة أماكــن االحتجــاز
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ختاما
ً
أعطــت الصالحيــات الواســعة الممنوحــة لجهــاز األمــن الوطنــي
قانونيــا لــه يســمح لمنتســبيه باإلفــات مــن العقــاب رغــم كل
ـاء
ً
غطـ ً
التجــاوزات واالنتهــاكات المرتكبــة .وقــد تــورط عناصــر الجهــاز المذكور،
منذ تأسيسه إلى اآلن ،بالعديد من االنتهاكات الحقوقية الجسيمة
المرتكبــة بحــق المحتجزيــن فــي قبضتــه ،أدت فــي بعــض الحــاالت
إلــى إصابــات خطيــرة وفــي حــاالت أخــرى إلــى الوفــاة.
وبنــاء علــى مــا تقــدم ،فــإن المنظمــات الحقوقيــة المشــتركة فــي
إعداد هذا التقرير ترفض ترســيخ سياســة اإلفالت من العقاب التي
وخصوصــا
تشــجع المتورطيــن فــي ارتــكاب االنتهــاكات الحقوقيــة،
ً
منتسبي جهاز األمن الوطني ،على التمادي في ممارساتهم .كما
تطالب بتوفير المناخ المناســب لتحميل كافة المتورطين مســؤولية
ممارســاتهم وتحويلهــم إلــى المحاكمــة.
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الملحق

رقم 1

مرســوم رقــم ( )28لســنة  2012بشــأن مكتــب مســتقل للمفتــش
العــام ومكتــب المعاييــر المهنيــة فــي جهــاز األمــن الوطنــي
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد االطالع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم ( )14لسنة  2002بإنشاء جهاز األمن الوطني،
وتعديالته،
وعلــى تقريــر اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق وعلــى
األخــص التوصيتيــن رقمــي ( )1722( ،)1718الواردتيــن فيــه،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
ً
رسمنا باآلتي:
المادة ()1
ُينشــأ مكتــب مســتقل للمفتــش العــام فــي جهــاز األمــن الوطنــي،
يختــص بتلقــي وفحــص الشــكاوى المتعلقــة بســوء معاملــة
األشــخاص مــن قبــل منتســبي الجهــاز وانتهاكاتهم األخــرى للقوانين
واالتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا مملكــة البحريــن ،وإجــراء
التحريــات المتعلقــة بتلــك الشــكاوى ،متــى ارتكبــت هــذه المخالفــات
بمناســبة أو بســبب أو أثناء تأديتهم ألعمال وظائفهم أو كان للجهاز
ثمــة دور فيهــا.
المادة ()2
ُيعيــن المفتــش العــام بمرســوم بدرجــة وكيــل وزارة بنــاء علــى ترشــيح
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رئيــس جهــاز األمــن الوطنــي وعــرض رئيــس مجلــس الــوزراء لمــدة
خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد لمــدد أخــرى.
ويشــترط فيه من واقع خبرته وقدراته الشــخصية تميزه باالســتقالل
والحيادية والنزاهة.
المادة ()3
يمــارس المفتــش العــام صالحياتــه ومهامــه باســتقالل تــام عــن أي
ســلطة توجيــه أو إشــراف مــن قبــل جهــاز األمــن الوطنــي ،وذلــك
فيمــا يتعلــق بالشــكاوى المقدمــة إليــه والقــرارات المرتبطــة بهــا ،ولــه
فــي ســبيل ذلــك:
.1إمكانيــة الوصــول اآلمــن إلــى األشــخاص والحصــول علــى
المعلومــات التــي تكــون ضروريــة لفحــص الشــكاوى المقدمــة
إليــه بــكل دقــة وفعاليــة.
وعلــى الــوزارات والمســئولين والمعنييــن بهــا تزويــده بمــا يطلبه من
بيانــات ومعلومــات ومســتندات تتعلق بموضوع الشــكوى.
.2اتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة مــن أجــل ضمــان أمــن وســامة
أصحــاب الشــكاوى وأوليــاء أمورهــم واألشــخاص اآلخريــن ذوو
الصلــة بموضــوع الشــكوى.
المادة ()4
يجب على المفتش العام:
.1الحفــاظ علــى ســرية وأمــن المعلومــات الخاصــة بجهــاز األمــن
الوطني.
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.2إبــاغ صاحــب الشــكوى والمشــكو فــي حقــه ببيــان يحتــوي
علــى معلومــات وافيــة وكافيــة تتضمــن الخطــوات التــي تــم
اتخاذهــا مــن أجــل فحــص الشــكوى والنتائــج التــي خلــص إليهــا ما
لــم تكــن هــذه البيانــات والمعلومــات ســرية.
.3تقديــم تقريــر نصــف ســنوي بعمــل مكتــب المفتــش العــام
إلــى رئيــس جهــاز األمــن الوطنــي.
ً
يوما من تاريخ تســلمه
ويجب على رئيس الجهاز خالل خمســة عشــر
التقريــر المشــار إليــه رفعــه بحالتــه إلــى رئيــس الــوزراء ليقــرر مــا يــراه
فــي شــأنه.
.4وضــع التعليمــات الالزمــة لنظــام عمــل مكتــب المفتــش العام
بمــا فــي ذلــك اســتالم الشــكاوى وقيدهــا والجــدول الزمنــي
لبحثهــا وضمانــات أمــن وســامة وخصوصيــة مقدميهــا وأوليــاء
أمورهــم واألشــخاص اآلخريــن ذوو الصلــة بموضــوع الشــكاوى.
المادة ()5
ُيعفــى المفتــش العــام مــن منصبــه بموجــب مرســوم فــي حالــة
إخاللــه بــأداء مهــام وظيفتــه وذلــك بنــاء علــى توصيــة مســببة مــن
قبــل رئيــس جهــاز األمــن الوطنــي وموافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء.
المادة ()6
يعــاون المفتــش العــام عــدد كاف مــن الموظفيــن المتخصصين في
أداء واجباتــه ومهامه.
المادة ()7
يكون للمفتش العام مكتبان آمنان منفصالن على النحو التالي:
.1مكتــب فــي مقــر جهــاز األمــن الوطنــي يخصــص لحفــظ
الملفــات واألوراق والمعلومــات المتعلقــة بالشــكاوى المقدمــة
إليــه بشــكل آمــن ومســتقل عــن أوراق ومعلومــات جهــاز األمــن
الوطنــي.
ويكــون هــذا المكتــب المــكان الوحيــد الــذي يقــوم فيــه المفتــش
العــام بإجــراء االستفســارات عــن منتســبي جهــاز األمــن الوطني
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وفحــص المعلومــات المتعلقــة بموضــوع الشــكوى.
.2مكتب في مقر وزارة العدل والشــئون اإلســامية واألوقاف
يتلقى من خالله الشكاوى واالتصاالت والمعلومات المتعلقة
بهــا ويحتفــظ فيــه بــاألوراق والســجالت وأيــة معلومــات أخــرى
ذات طبيعــة ســرية ضروريــة لتأكيــد ســامة وأمــن ذوو العالقــة
بموضوع الشــكوى.
المادة()8
بمراعــاة الصالحيــات والســلطات المقــررة للنيابــة العامــة بمقتضــى
القوانيــن ذات الصلــة المعمــول بهــا فــي مملكــة البحريــن ؛ يتعيــن
علــى المفتــش العــام التنســيق مــع مكتــب النائــب العــام فيما يتعلق
بتنفيــذ أحــكام هــذا المرســوم بمــا ال يتعارض مــع القوانين المعمول
بهــا فــي هــذا الشــأن.
المادة()9
يخصــص لمكتــب المفتــش العــام ً
ـا بميزانية جهــاز األمن
بندا منفصـ ً
الوطني يكون كافيا لتغطية نفقات إدارة المكتب ،وللمفتش العام
وحــده ســلطة التصــرف فــي المخصصــات الماليــة المقــررة للمكتــب
المذكور.
المادة ()10
يصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء قـ ً
ـرارا بإنشــاء مكتــب للمعاييــر المهنيــة
فــي جهــاز األمــن الوطنــي يختــص باآلتــي:
.1إعــداد مدونــة قواعــد الســلوك لتنظيــم عمــل منتســبي الجهاز
ويصــدر بهــا قــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء .ويجــب أن تتضمــن
المدونــة المشــار إليهــا المبــادئ المتعلقــة بحقــوق اإلنســان
المطبقــة محليــا ودوليــا والمرتبطــة بعمــل الجهــاز.
.2إعــداد وتنفيــذ برامــج مســتمرة للتدريــب المهنــي لمنتســبي
الجهــاز.
.3تلقــي وفحــص الشــكاوى الداخليــة بالجهــاز وإحالــة نتيجــة
الدراســة للجهــات المعنيــة بــه التخــاذ مــا يلــزم فــي شــأنها.
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المادة ()11
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة ()12
علــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورئيــس جهــاز األمــن الوطنــي
ويعمــل بــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره
تنفيــذ هــذا المرســومُ ،
فــي الجريــدة الرســمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء
محمد بن مبارك آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 6 :ربيع اآلخر 1433هـ
الموافق 28 :فبراير 2012م
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الملحق

رقم 2

مرسوم رقم ( )1لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم ( )14لسنة 2002
بإنشاء جهاز األمن الوطني
نحن حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،
وعلــى قانــون العقوبــات الصــادر بالمرســوم بقانون رقم ( )15لســنة
 1976وتعديالته،
وعلــى قانــون اإلجــراءات الجنائيــة الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم
( )46لســنة  2002وتعديالتــه،
وعلــى القانــون رقــم ( )58لســنة  2006بشــأن حمايــة المجتمــع مــن
األعمــال اإلرهابيــة وتعديالتــه،
وعلى المرسوم رقم ( )14لسنة  2002بإنشاء جهاز لألمن الوطني
وتعديالته،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
ً
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا اآلتي:
المادة األولى
ً
مكــررا ( )1الفقــرة الرابعــة مــن
ســتبدل بنــص المــادة الخامســة
ُي
َ
المرســوم رقــم ( )14لســنة  2002بإنشــاء جهــاز لألمــن الوطنــي،
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النــص اآلتــي:
«مع عدم اإلخالل بأحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم
بقانــون رقــم ( )46لســنة  ،2002وأحــكام القانــون رقــم ( )58لســنة
 2006بشــأن حمايــة المجتمــع مــن األعمــال اإلرهابيــة ،يكــون لضبــاط
الض ْبــط
وضبــاط صــف وأفــراد جهــاز األمــن الوطنــي صفــة مأمــوري َّ
القضائــي بالنســبة للجرائــم اإلرهابيــة .وفيمــا عــدا هــذه الجرائم يحيل
الجهــاز الحــاالت التــي تســتدعي القبــض أو التوقيــف إلــى وزارة
الداخليــة التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة المقــررة بشــأنها».
المادة الثانية
علــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء  -كل فيمــا يخصــه  -تنفيذ أحكام
ويعمــل بــه اعتبـ ً
ـارا مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره
هــذا المرســومُ ،
فــي الجريــدة الرســمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 4 :ربيع اآلخر 1438هـ
الموافق 2 :يناير 2017م
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http://www.jasblog.com/wp/?p=6133

2.

http://www.gfbtu.org/main/?page_id=456

3.

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.
aspx?id=5682#.WWzUPISGPIU

4.

http://www.legalaffairs.gov.bh/93.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6
pyXUGiNqiE9wn3faJCY

5.

http://www.bipd.org/publications/Articles/965153.aspx

6. http://www.aljazeera.net/news/arabic/20029/5//%D
8%A7%D984%%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%
8A%D986-%%D8%AA%D986%%D8%B4%D8%A6%D8%AC%D987%%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D984%%D984%%D8%A3%D985%%D986-%%D8
%A7%D984%%D988%%D8%B7%D986%%D98%A%D8%A8%D8%AF%D984%%D8%A7-%D985%%D986-%
%D8%A7%D984%%D985%%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8
%AB
7.

http://www.mohamoon-bh.com/Default.
aspx?action=LegsYears&Year=2002

8.

http://www.mohamoon-bh.com/Default.
aspx?action=LegsYears&Year=2008

9.

http://www.mohamoon-bh.com/Default.
aspx?action=LegsYears&Year=2011
: على أن2001  لسنة115  نص المرسوم الملكي رقم1010

• يختص جهاز األمن الوطني بجمع المعلومات ورصد وكشف كافة
 وذلك للحفاظ على،األنشطة الضارة المتعلقة بالتجسس والتخابر واإلرهاب
.األمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها
• يحيل جهاز األمن الوطني الحاالت التي تستدعي القبض أو التوقيف
إلى وزارة الداخلية التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها
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19. http://hrlibrary.umn.edu/arab/b042.html
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« تعرضت للشتم الطائفي و اإلزدراء و التعرية و التحرش اللفظي و الجنسي
من قبل المحقق في جهاز األمن الوطني و التهديد بإســتهداف أفراد اســرتي
و تــم إجبــاري علــى شــتم الرمــوز الوطنيــة والدينيــة و وصفهــم باالرهابييــن و
وصــف المقتوليــن خــارج نطــاق القانــون فــي باالرهابييــن و إجبــاري علــى ترديــد
النشــيد الملكــي و حينمــا قلــت لهــم ال أحفــظ النشــيد تعرضت للضــرب المبرح و
اللكــم فــي الــرأس وأجــزاء مختلفــة مــن الجســم و كان الضــرب يــزداد عندمــا أجيــب
أجوبة قانونية و حقوقية متعلقة بعملي الحقوقي السلمي و العلني و كان
يقــول لــي ان ال توجــد منظمــة فــي العالــم بامكنهــا انقــاذك او انقــاذ النشــطاء و
ســوف نقــوم باســتهدافكم جميعا»

ابتسام الصائغ
الحقوقيــة المعتقلــة وضحية التعذيب

معهد الخليج للديموقراطية وحقوق اإلنسان
Gulf Institute for Democracy & Human Rights - GIDHR

gulfinstitute

gulfidhr

E: info@gidhr.org l T: +61421237922.+61413984959.+61424610661 l www.gidhr.org
منتدى البحرين لحقوق اإلنسان:
montadaHumanRights

@montadahr

montadabahrain

@MontadaBahrain

E: montada.hr@gmail . com-info@bfhr.org | T:+41 76 644 00 50 l www.bfhr.org
سالم للديمقراطية وحقوق اإلنسان:

غرف الموت

86

SALAM for Democracy and Human Rights

salam_dhr

@SALAM_DHR

E: info@salam-dhr.org l T: +44 7392 20 6877 l www.salam-dhr.org

