
 "بسيوني تقرير"أعوام على  ٨ بعد البحرين

 

ي الحقائق"تقرير موجز حول تقرير "اللجنة البحريني    ة المستقلة لتقص 
 
 
 

 المقدمة
 

ثمانية أعوام  أمام مناسبٍة مرور البحرين   كونت م؛٩١٠٢/ تشرين الثاني نوفمبرشهر مع نهاية      
 في إشارٍة إلى اللّجنة التي أصدرت التقرير   ،"بسيوني"المعروف باسم  الّشهير تقريرالعلى صدور 

وترأسها الّراحل البروفيسور محمود  م،٩١٠٠الخاص بتقّصي أحداث فبراير ومارس من العام 
ي كان تالجراح ال في واشتدادٍ  . رغم مرور هذه الّسنوات، وما تخلخها من تكرارٍ i شريف بسيوني

والمراقبين المحليين والدوليين  المواطنين والنشطاء   ؛ فإنّ شافيةلها التقرير  نهايًة  ي فترض أن يضع  
 ٨قبل  تدشين التقرير في حْفل ه الّشهيرخطاب  فيه بسيوني  ألقى الذي يومالزالوا يسترجعون ذلك ال

أعمال اللّجنة، ووضع  العالمات التي ستظّل  كلمة الختام في نهاية   سنوات. في ذلك اليوم، قال الّرجل  
بر والع   وتلوين الدروس   ،جزء ال ي نسى من تاريخ البحرين، مّما يستحّق معه استرجاع الذكرى

وهذا التقرير الموجز هو تذكيٌر  .المشهود األحداث الدراماتيكّية التي أعقبت ذلك اليوم المستفادة بعد
 دعو للمراجعة والتفكير في المستقبل.بالحدث، واستذكار للمحّطات التي ت

   
 

 : احتجاجات "الّربيع العربي"اللجنة تأسيس خلفية
 

 سياسيةٍ  ةٍ هزّ  عنفأ في أعقاب ii "ي الحقائقة المستقلة لتقصّ البحرينيّ اللجنة " جاء تأسيس       
تجربة  ومنذ المحّطة التي تمّخضت عنها ،والمعاصر تعّرضت لها البحرين في تاريخها الحديث

 مالمح   ، فيما بعد،تجاهات مختلفة رسمتاتيارات ومن  عنها ما فرز   iii "هيئة االتحاد الوطني"
 .، وما بعد ذلكمن القرن العشرين اتيّ ة في منتصف الخمسينياسيّ احة السّ السّ 
 

ف بـمع انطالق شرارة       الفقيرة في تونس  ن والية بوزيدم ، وتحديداiv "الربيع العربي"ما ي عر 
مصر  وشملت بلدان وارع والميادين الكبرى،ة إلى الشّ عربيّ  شعوبٌ ت زلن م؛1122 العام مطلع

أفعاٍل مليئة  مان، وهو ما ولّد ردود  ع  سلطنة بحرين والمملكة وليبيا وسوريا واليمن، وصوالً إلى 
 ،طةوأخرى متوسّ  ،سريعة اتخاذ سياساتٍ إلى  األخيرة   بادرتحيث ألنظمة الخليجية، دى البالتوّجس 
ما حصل  في  هذه الّسياسات ، وكان أسرعمفاج ئما شهدته الّشوارع من غليان جديٍد لتطويق 

 دول  مجلس التعاون الخليجي تعتقد أن لديها ل العسكري، حيث كانتقرار التدخّ البحرين بعد اتخاذ 
تعاون ودفاع  ها اتفاقات  تربطوواحدة، ة سياسيّ منظومة  لهذا القرار، بما هي "الكافية" راتالمبرّ 

 ٠١على انطالق الحراك الديمقراطّي في  واحد أكثر من شهرٍ ولم يمر على البحرينيين مشترك. 
 ليكونغيرة، ة الصّ الجزيرة الخليجيّ  أراضي"درع الجزيرة"  وات  حتى اقتحمت ق ؛v م٩١٠٠فبراير 
على و، واإلجهاز عليهنهائه تمهيداً إلو ،عبيالشّ  على الحراك   محاصرةعامالً حاسماً في سرعة ذلك 

 ياسي.المستويين المادي والسّ 
 



 
 التدخل العسكري في البحرين: اإلجهاز على المعارضة

  
، حيث في البحرين حاسماً ومؤثراً على مسار االحتجاجات "التدّخل العسكري" كان قرار     

واالعتقال التي  مداهمة  حمالت ال ءوبد، لمناطقاتقطيع ل ممنهجةٍ  بعد عملياتٍ  عبيالشّ  حوصر الحراك  
بدت عاجلة،  محاكماتٍ إلى منهم  فيما تّمت إحالة العديد  ياسيين والحقوقيين، لناشطين السّ ا شملت

 . vi طويلة أحكامٌ صدرت بحقهم و
 

أقّل مما شهده شهر فبراير،  بوتيرةٍ  وإنْ  عبيوالشّ  ياسيالسّ  الحراك   تواصل   ؛رغم هذه التطورات     
توحي بمسعى  مؤشراتٌ بعدها ، حيث بدأت م1121وحتى نهاية  1122العام في الفترة بين وذلك 

على هذه و .ة نشاطها المعارضوتصفي عارضةة المياسيّ ات السّ الجمعيّ  تطويق في الحاسم الحكومة
هي فقط، و ، غير جمعيتينسياسّية جمعياتٍ  ٧من مجموع  لم يبق   ؛يينخالل العامين التالالحال، و

 ضّيقةٍ  اتٍ مساحياسّي المحدود وفي وال تملك غير العمل السّ  أجواء حاّدة من الحصار، اليوم تواجه
 .للغاية

 
 حصاد القمع الرسمي

  
وفي  .اسعة النطاقمن المآسي اإلنسانية و الكثير   في البحرين لحراكل الّشديد قمع  ال خلّف       

ت حمالت القمع ؛ألف نسمة ٧١١ هيمواطن عدد صغير ال يتجاوز في بلدٍ المحّصلة الموثقة، و  حصد 
 .شخص، بعضهم قضى نحبه تحت التعذيب 111آالف معتقل سياسي، فضالً عن مقتل  ٥من  أكثر  
 .vii كانالسّ  بالنسبة لعدد   ،عالية على مستوى العالم ةمثل هذه األرقام المفزعة نسبتو
  

على و ،من العمل ل تعسفيّ آالف حالة فصْ  ٥تسّببت المالحقات  في إيجاد ذلك، إلى جانب      
مرافق  في كلّ  األمنّية الواسعة الّتحقيق لجان   بعد تشكيلوجاءت هذه الحصيلة  .ةسياسيّ  اتٍ خلفيّ 
 الكّتاب وبعض   الّرسمي، التلفزيون   في الوقت الذي أسهم  القطاعين العام والخاص، في و ،ولةالدّ 
تلك  . كلّ ةهرات والمسيرات السلميّ امظلفي اتهم مشاركعم بزواطنين في الوشاية بالم ،اإلعالميينو

 والفئات االجتماعّية ومن مختلف الّشرائحمن المواطنين،  واسعٍ  قطاعٍ ت بضرّ اإلجراءات التعسفية أ
 .كور واإلناثالذّ  من ،ضينممرّ األطباء والو طالب  الو والمعلمين وظفينمالو ال  عمّ التي شملت ال

  
 من هذه االنتهاكات عديدال رْصد من ة مستقلةحقوقيّ  ومنظماتٌ  نون ميدانيّ وناشطقد استطاع و     

 حقوقّية مثيرة سرعان ما أخذت ما شّكل مادةً  ورة،وت والصّ باألرقام وبالصّ  وتوثيقها ،والتجاوزات
ة والمنظمات الحقوقيّ  ،تقارير منظمات األمم المتحدةفي و ،العالمّية وسائل اإلعالممكانها في 
كم في البحرينالكبيرة على  غوطولّد سلسلة من الضّ الدولية، ما  في ن رأي عام تكوّ  والسيما مع ،الح 

إرجاع حّث الحكومة على ، والتحقيق في مزاعم القتل والتعذيب واالنتهاكاتإلى  دعوي الخارج
   التعذيب. و عملّيات القمع عمالهم، ووقفإلى المفصولين 

 
 
 
 
 



 المقترح األمريكيلجنة "بسيوني":  
 

كم في البحرين التزم   ؛الخارجالمتعّددة من  الضغوط في مواجهة        إال ، واإلنكار بسياسة النفيّ  الح 
 اإلدارة   غوط وإزالة الحْرج. في هذا الّظرف المعقّد، قّدمتتخفيف الضّ  نفعاً في جد  ي  لم  أن ذلك
ي لتقصّ  خاصة   لجنة  "عبر اقتراح تشكيل وذلك  ،" للحكمطوق النجاةـ"ب ما ي شبه ةكيّ ياألمر

وبما  الوقت، تقطيع اّتباع سياسة ، إضافة إلىذرائعب الوسحْ  ،نها تخفيف التوترأ، من ش"الحقائق
ة قاعدة عسكريّ  أقدم   تحتضن  و اً أساسياً لواشنطن،حليف الّدولة الّصغيرة التي ت عتبر ي راعي حساسّية

 منظومة  ب ، وتتصلالبحرين تتجاوز حدود   الّدقيقة التي لحساباتا فضالً عن أميركية في الخليج،
 ة. ة السعوديّ ة، وعلى رأسها المملكة العربيّ ول الخليجيّ الدّ 
 

"اللجنة بتشكيل  قضى ،م1122 /حزيرانيونيو 12يوم  أمر ملكيّ  وتبع هذا االقتراح صدور      
، )مصري( الدولي محمود شريف بسيونيالمحامي ، برئاسة ي الحقائق"ة المستقلة لتقصّ البحرينيّ 

، بدرية )بريطاني( نايجل رودلي سيمون ،)كندي من أصل بلجيكي( فيليب كيرش :كلٍّ منوعضوية 
 أريد   التشكيلة بأّن هذه عتقاد  في حينهاال ساد  . وقد ()إيرانية ماهنوش أرسنجانيو، )كويتية( العوضي

 للّجنة علنالم   كان الهدف  قد . و"التمثيل المتوازن"عاّماً بأنها حريصة على انطباعاً  لها أن تعطي  
ت الفكرة . وكانم1122فبراير  ي شهدتها البحرين فيي حول األحداث التالتحقيق والتقصّ هو 

ة داخلية سياسيّ اعات نزبتجارب وذات صلة،  ةٍ تجارب دوليّ ب سترشاد  هو اال الحاضرة في اللّجنة
ة في شيلي حولجنة الحقيقة والمصال ،(2291لمفقودين في االرجنتين )الجنة  قبيل ، منسابقة

 (. 1112( والمغرب )2221فريقيا )أ( وجنوب 2221)
 
 

 متطلبات اللجنة 
 

 تحديد مدى وقوع انتهاكاتٍ فقد تحّرك عملها على ضوء  ؛بحسب موقع "اللجنة" اإللكتروني     
 ،فيها طةوالجهات المتورّ  ،عمال عنفأ، أو أية 1122مارس و ولي في أحداث فبرايرللقانون الدّ 
وظروف االعتقال ومضايقة وسائل اإلعالم، القسري  عذيب واالختفاءظر في مزاعم التّ النّ وكذلك 

ة المحليّ ط القوات تورّ  بشأن فٍ وصْ مع تقديم  ،ةينيّ الهدم غير القانوني للمباني الدّ  مناقشة  إضافة إلى 
 لتصحيح لقيام بهوما يجب ا ،ا حدثة الكشف عمّ مهمّ في سياق وكّل ذلك ، ةوالجهات األجنبيّ 

ذكرت أّن وع التوصيات، ورفْ  ،لف األطرافتمخ مقابلة  ب ، وفق ما أعلنت،مح للجنة  س  قد . والوضع
 .من األشكال بأي شكلو ،بضمان عدم معاقبة أو تغريم أي شخصتعّهدت الحكومة 

 
الجهات  ت مواقف  كان ؛أعمالهاالبدء باللجنة فيه أعلنت  الذيفي الوقت األخرى، و في الجهة       

ويعود  اختالف المواقف   .ظومعارض ومتحفّ  ، بين مؤيدٍ اللّجنة مع يبشأن التعاط متفاوتةً  المعارضة
التي  القمع الواسعة اتعمليّ  في أعقاب   والسيما الّرسمّية المعلنة الخطوات  تجاه  وكم الشكحجْ إلى 

بالترجيح على  من جانب المعارضة وفي نهاية المطاف، حظي الموقف اإليجابيّ  .شهدتها البالد
اعتبرت أّن و، والتعامل معها مع اللجنةطي لتعاا سياسّيةال الجمعيات   تديّ أحيث ، المستوى العمليّ 
، ما جرى من أحداثٍ ل  رؤيتها المعارضة وتقديم حقيقة األوضاع،لتسجيل  فرصةً  هذه الخطوة ت عدّ 

في بدأت اللجنة  على هذا الّنحو،و .يمكن أن ي فرز نتائج مؤثرة دولي تقريرٍ  ، وعبرموثقة بصورةٍ و
     .   الية للحكومةالمو ، وكذلك الجهاتسمية والمعارضةمع مختلف األطراف، الرّ  تنظيم اللقاءات  

 



 
 : حصيلة العمل والمهامالتقرير

 
/تموز يوليو 11بين شكوى خالل شهرين فقط ) 1111تلقت أشهر، و ١ مّدة اللجنة عمل   استمرّ      

جون نت من زيارة مختلف السّ تمكّ كما شخصاً،  1211ها وقابلت في مقرّ  .(/يوليوسبتمبر 11 -
 مريكا".أإلذاعة "صوت ، كما صّرح بذلك البروفيسور بسيوني في viii المعتقلينب وااللتقاء

  
 حاشد، حضره الملك   حْفلها في اللجنة تقرير  مت قدّ  م؛1122وفي الثالث والعشرين من نوفمبر     

 وقال  . بلوماسيين واإلعالميينوالدّ  من المسؤولين ع كبيرٍ جمْ مع الوزراء وولي العهد،  ورئيس  
 ، مثّمنا الموقف الرسمي بقوله:"دثًا تاريخياً "حتشكيل اللجنة يعتبر  ٍة خالل الحفل بأنفي كلم بسيوني

 ودون انتظار ضغوط إقليمية أو دولية )..( السلطة إجراء تحقيق دوليأن تقبل حكومة مازالت في "
 وخبرتهم علمهم من االستفادة تستهدف ال ،بالغة بموضوعيةٍ  هاأعضاؤ اختير تشكيل اللجنة،و )..(

 تطبيق وعلى اإلنسانية خير على وحرصهم وموضوعيتهم حيادهم فيأتت ولكن ،وحسب وتاريخهم
 لضمان األوحد الطريق باعتباره ،اعتداء يأ من اإلنسان حقوق وصون لحماية يرالمعاي أفضل
لّفت اللجنة بأن بسيونيّ  وأوضح ."اإلنسان رفاهة  بهدف" توصيات من مناسباً  تراه ما بتقديم ك 

  .ix"مجدداً  األحداث هذه تكرار ومنع ،المواطنين وحريات حقوق انتهكوا منْ  محاسبة
 

 ،ةسالميّ اإل المباني مهدْ  حاالت تناول  و ،فصاًل  21 من وتألّف صفحة، ٥١١ في التقرير   جاءو    
 ص  وخصّ  ،راسيةالدّ  المنح وتعليق ،الطالب لوفصْ  والخاص، العام القطاعينب العمل من لوالفصْ 
 آخر وفصالً  ،البحرين حداثأ في ةٍ خارجيّ  وأطراف قوى لتدخّ  شأنب عاءاتاالدّ  في للبحث   فصالً 
 .اإلعالم وسائل بلق   من مضايقاتال لبحث

  
 وتحت ،ةمشحون اتٍ مناخ في انطلقت ألنها ،يسيراً  يكن لم اللجنة عمل   بأنّ  بسيوني أقرّ  قدو    

 حاياالضّ  من غفيرة أعدادا تلتقي أن منها المطلوب   كان الذي الوقت في عام،ال رأيال من هائل ضغط
 وقال .والّشهادات المعلومات ةسريّ  ضمان مع ،حمايتهم تكفل وأنْ  ،العيان شهود   إلى واالستماع
 تدخل من البحريني المواطن يتوقعه ما مع يتجاوبوا أن ومحققيها اللجنة أعضاء على كان" بسيوني:

 كان وأياً  نوعها كان اً أي ،وحرياته اإلنسان حقوق على االعتداء صور من صورة أية لوقف حاسم
 ".ارتكابها عن المسئول

 
 من كثر  أ أجرتو ،وشهادة وإفادة شكوى 2111 من يقرب ما تتلقّ  اللجنة أنّ  إلى بسيوني وأشار    

 حاالت،ال عشرات لمعاينة تجولّت كما ،االجتماعات عشرات إلى إضافة ،ةفرديّ  مقابلة 1111
 ،الجامعيين الطالب مشاكل حلّ  على اً عجمي األطراف حثّ  إلى سعت اللجنة بأنّ  كذلك وأوضح  

 للمالحقات ةلبيّ السّ  اآلثار تخفيف   على العملو ،العمل عن الموقوفين أو المفصولين والموظفين
 .ةالجنائيّ 

 
 

 تقريرلل لعامةا الخالصات
 

 آل حمد بن سلمان )الشيخx العهد ولي ادرةمب وبلتق   لو أنه اللجنة قّدرت السياسّي، المستوى على    
 دستوريةٍ  صالحاتٍ إ جراءإل ريقالطّ  تمهيد   في سبباً  ذلك لكان   ؛حينها يف أفضل بشكلٍ  خليفة(



 فبراير أحداث   أعقبت يالت لبيةالسّ  بعاتالتّ  من الكثير منعتول ،كبيرة واجتماعيةٍ  واقتصاديةٍ  وسياسيةٍ 
 عامالً  كان الخليجيّ  العسكريّ  لالتدخ   أنّ  تؤّكد المعارضة الجهات أنّ  حين في م،1122 ومارس
 للحلول آنذاك األولوية وتقديم ،ممكنة إيجابية مساعٍ  طْرح إلى الّرامي االتجاه هذا إجهاض في أساسّياً 
ل في اإلسراع   بأنّ  المعارضة مصادر   توّضح كما المساعي، هذه على األمنّية  جاء العسكريّ  التدخ 

 ةياسيّ السّ  اتجمعيّ ال تجاوب   عدم بسبب وليس ،الحكم بيت في "المتشّددة األجنحةبـ" تصفها ّمام طلبٍ ب
 .والتفاوض الحوار مساعي مع المعارضة

    
 دةمتعمّ  اتٍ مارسم قوع  و بسيوني" "لجنة تقرير   سّجل الحقوقي، المستوى على    
 المواطنين من لموقوفينل ةدينيّ ال الطائفة نة  وإها ؛واالنتقام العقاب أو باإلكراه، عترافاتالا نتزاعال
قرّ  التعريف ضمن تندرج   الممارسات هذه بأنّ  اللجنة كدتوأ ،يعةالشّ   عليه المنصوص للتعذيب رالم 
 عدم أنّ ب كذلك اللجنة ورأت .سابقاً  البحرين عليها عتوقّ  والتي التعذيب، مناهضة معاهدة في

  .لعقابا من اإلفالتو لةءالمسا عدم ثقافة انتشار إلى ىأدّ  األمنية المنظومة   داخل المسئولين م حاسبة
 
 ،1122 /نيسانبريلأ 21و /شباطفبراير 22 الفترة في اةوف حالة 11 وقوع اللجنة دتأكّ و     

 قامت أيضا؛ الفترة هذه وخالل .ةاألمنيّ  لألجهزة ينتمون 1و ونمدنيّ  منهم 11 بأن وأوضحت
 ،الفجر أوقات وفي الليل من متأخرة ساعاتٍ  في المنازل اقتحامب منهجي بشكل ةاألمنيّ  األجهزة
 هذه أنّ  اللّجنة ووثقت .عنوةً  قتحامواال األبواب ربكسْ  قاموا ملثمون ذهانفّ   هجمات وشّنت

 بلغ   وقد أحياناً. لإلهانات النساء تعّرضت كما ة،شيعيّ ال للطائفة وسبّ  إهانات تضّمنت الممارسات
 إليهم هةالموجّ  همالتّ  أغلبو ،اً شخص xi 1212 ةالوطنيّ  المةالسّ  حالة إعالن أثناء قوفينالمو عدد  
 ينموظف تهديدو غب،الشّ  إثارةو به، حالمصرّ  غير عوالتجم   النظام،  كراهية على التحريض كانت
 ة،قانونيّ  غير جمعيات  ةوعضويّ  القتل، في روعوالشّ  والخطف، مد،الع   القتل ارتكابو ،ينحكومي

 بحريتي مساسال على تنطوي الحقوقّية، المنظمات بحسب ،الغالب في الّتهم هذهو .ائعاتالشّ  رنشْ و
 ة.ياسيّ والسّ  ةالمدنيّ  للحقوق الدولي والعهد البحريني ستوردّ ال بموجب نيالمكفول عبيروالتّ  أيالرّ 

 ذلك اعتبار تمّ  فقد واألسلوب، الّسياق إلى وبالنظر .العبادة دور من عددٍ  م  هدْ  التقرير   ورصد       
بقت ألنها الجماعي، العقاب أشكال من شكال  في بتتسبّ  ثم ومن األساس، في ةشيعيّ  ةأبنيّ  على ط 

 موظف 1111 من أكثر لفصْ  التقرير   رصد   كما يعة.الشّ  كانوالسّ  الحكومة بين التوتر تصعيد
 كبيرٍ  عددٍ  وإيقاف لفصْ  جانب إلى ،الخاص القطاع من موظف 1211 من وأكثر ،العام  بالقطاع

  .تعسفية معايير وفقو الجامعة، من الطالب من
 مزعومةٍ  اعتداءاتٍ  في منهم العديد وإصابة ،المغتربين األجانب من 2 مقتل اللجنة ورصدت     
 بسبب إما ،المتظاهرين بعض قبل من نيةالسّ  الطائفة أبناء استهداف مزاعم جانب إلى لها، ضواتعرّ 

  الطائفي. انتمائهم أساس  على أو للنظام والئهم عن اإلعالن
 

 لجمهوريةل واضحة عالقةٍ  عن للجنة مةالمقدّ  األدلة تكشف لم ،اإلقليميّ  المستوى على     
 إلى تشير أدلةٍ  أية على اللجنة تعثر لم كما ،البحرين في ةالداخليّ  األحداثب اإليرانية اإلسالمية
 - 1122 /آذارمارس 22 من بدايةً  البحرين في المنتشرة -xii "الجزيرة درع" قوات وحدات ارتكاب

 اإلنسان. لحقوق انتهاكات أية
 احتوت )الّرسمي( البحرين تلفزيون على ذاعةالم   المواد معظم أنّ  إلى اللجنة خلصت وأخيراً،     
 كان المواد هذه بعض   أنّ  كما لألحداث، مثيرةٍ  تغطيةٍ  إلى التلفزيون برامج عمدتو ،هينةم   لغةٍ  على
  معة.للسّ  اً مسيئ
 



 
  بسيونيتقرير  توصيات

 
 شخصيات تضمّ  ومحايدة مستقلة ةوطنيّ  لجنةٍ  تكوين أّولها ة،توصيّ  12 على التقرير   اشتمل       

 ثانياً و .توصياتال وتنفيذ لمتابعة المدني والمجتمع ةالسياسيّ  اتوالجمعيّ  حكومةال من مرموقة
 مخالفة أعماالً  ارتكبوا الذين الحكوميين المسئولين لمساءلة ومحايدة مستقلةٍ  آلية عوضْ ب التوصية
 إجراءاتٍ  تخاذال المدنيين، معاملة وسوء والتعذيب القتل حاالت   في بإهمالهم بواتسبّ  أو للقانون
 عسكريين،ال أم مدنيينال من ة،القياديْ  المناصب وذو فيهم بمنْ  ،األشخاص هؤالء ضدّ  وتأديبية ةقانونيّ 
 .وليةالدّ  للمعايير وفقاً  عليهم "القيادة مسئولية" بدأم النطباق وذلك
 منفصلةً  وحدةً  ةالداخليّ  وزارةب العام المفتش مكتب اعتبارب اللجنة أوصت األمني، الملفّ  في     

 أنو ،والمظالم كاوىالشّ  تلقي مهامه تشمل   أن على ،الوزارة  داخل الهرمي التسلسل عن مستقلة
 المشتكين. وسالمة خصوصية العام المفتش مكتب يحمي
 دون ،االستخبارية المعلومات عبجمْ  اً معني اً جهاز الوطني األمن زجها يكون بأن أوصت كما     
 العام النائب من تتطلب   ةتشريعيّ  إجراءاتٍ  تبني يتمّ  بأن كذلك وأوصت .التوقيف أو القانون إنفاذ

 أو المعاملة أو اإلنسانية وغير القاسية المعاملة من األخرى واألشكال التعذيب دعاوى في التحقيق
 المهينة. العقوبة
 التالي: النحو على التوصيات بقية اللجنة وسّجلت     
 
 تأخذ لم التي الوطنية المةالسّ  محاكم عن ادرةالصّ  اإلدانة أحكام جميع لمراجعة الفرصة إتاحة -

 العادلة. للمحاكمة األساسية المبادئ االعتبار في
 عنها، المسئولين وتحديد األمن واتلق المنسوبة القتل حوادث في فاعلة بتحقيقات   القيام -
 مع ومحايدة، مستقلة هيئة   قبل من المشابهة والمعاملة التعذيب دعاوى جميع في التحقيقو

 لمفرطا واالستخدام المعاملة سوء أو التعذيب شكاوى كلّ  في للتحقيق دائمة مستقلة هيئة تأسيس
  السلطات. أيدي على تمت التي األخرى المعاملة سوء أو للقوة

 األمن وجهاز األمن بقوات للعاملين وذلك العام، النظام قواعد على للتدريب عموسّ  برنامج تنفيذ -
 ألفضل وفقا   ،لها التابعة الخاصة األمن شركات ذلك في بما البحرين دفاع وقوة الوطني

 سلوك قواعد بمدونة المستقبلي االلتزام ضمانو ،المتحدة األمم عن الصادرة الممارسات
 القانون. بإنفاذ المكلفين لموظفينا
 سريعا   االستعانة حقّ  لممارسة إتاحة   بدون التوقيف بلتجن   الممكنة الخطوات كلّ   اتخاذ -

  .الخارجي العالم مع التواصل منع أو بمحام  
 في الطوائف كافة من أفراد الستيعاب ا  برنامج قوي، بشكلو عاجلة، ورة  بص الحكومة قتطبّ  أن -

  األمن. قوى
 ا  مساهم عامال   وظائفهم تكون أن ضرورة على العامة النيابة وأعضاء القضائي الجهاز تدريب -

 واستئصالهما. المعاملة وسوء التعذيب منع  في
 تتعلق بجرائم المتهمين األشخاص على دانةباإل ادرةالصّ  األحكام كلّ  تخفيف أو إلغاء -

 التي اإلعدام أحكام وتخفيف العنف. على ا  تحريض تتضمن ال والتي السياسي التعبير  بحرية
 ومارس. فبراير بأحداث المرتبطة القتل قضايا في  صدرت

 التعذيب ضحايا كلّ  وتعويض ،ررالضّ  جسامة مع يتالءم بما المتوفين الضحايا عائالت تعويض -
  االنفرادي. والحبس المعاملة وسوء



 للبثّ  أكبر باستخدام   للمعارضة ماحوالسّ  ،اإلعالم وسائل على قابةالرّ  تخفيف -
 .المقروء واإلعالم واإلذاعي التلفزيوني

 العنف على التحريض دون للحيلولة تشريعية إجراءات ذلك في بما مناسبة إجراءات   اتخاذ -
 حقوق قخر   إلى تؤدي والتي ،التحريض من األخرى واألشكال والطائفية والكراهية
 .دوليا   المحمية اإلنسان

 لتشجيع والجامعية والثانوية االبتدائية المراحل في ةوتربويّ  ةتعليميّ  برامج عوض   -
 اإلنسان حقوق تعزيز على عالوة   التسامح، من األخرى واألشكال ياسيوالسّ  الديني التسامح
  القانون.  وسيادة

 
 

 الوطنّية المصالحة
 

 الوطنية للمصالحة برنامج إعداد" بضرورة   البحرين حكومة اللجنة أوصت عامة، وبصفةٍ     
 المساواة من الحرمان من تعاني أنها، تعتقد كانت لو حتى التي، المجموعات مظالم  يتناول

 الشعب  طوائف كافة على منها الفائدة تعم وأن واالقتصادية، واالجتماعية السياسية الحقوق  في
  ."البحريني

 
 الجدول عوضْ  في تأخير ودون البحرين حكومة تبدأ "أن هو بسيوني لبرفسورل رجاءٍ  آخر وكان     

  .اهتنفيذ ومتابعة التقرير، في الواردة "التوصيات لتنفيذ الزمني
 
 

 اللجنةتقرير  مع الرسمي التعاطي
 

لكلمته  بسيونيالسيد نهاية إلقاء  فبعد، تقرير "لجنة بسيوني" تجاه سريعاً الفعل األولي  كان ردّ      
رجم ت  وسرعان ما . المسؤولينكبار على وجوه واضحاً  االمتعاض  بدا  ؛الرسمي في حفل التدشين

 . المحلّية اإلعالموسائل ذلك على 
 

تجدر اإلشارة إلى أن تقارير نشرتها وكالة "أنباء البحرين" )الرسمية(، وأثناء فترة عمل "لجنة      
. xiii بسيوني"، عمدت إلى الترويج بأن اللجنة كانت في مساٍر يتصادم مع التوّجه العام للمواطنين

صعب  دواءٍ "بمثابة كانت  في نهاية عملها؛ متها اللجنةلتوصيات التي قدّ ولكن سرعان ما تبّين أن ا
 البحريني الّشيخ خالد العدل وزير  تعبير الذي استخدمه ذات الهو و .بسيوني نفسه عّبر" كما تناوله

"موجع للحكومة، لكنه التقرير بأنه  وصف   (، حينماالمنتمي إلى العائلة الحاكمة) آل خليفة بن علي
 .xiv"أن نتجرعهب يجالدواء المر الذي 

د        مقاالتكما بدا من ال ،التقرير التهوين من تأثير إلى اإلعالم الرسميفي الّسياق نفسه، عم 
والّزعم أنه انطوى  التقرير، التشكيك في ، التي أثارت أجواءالتابعة للحكومةحف في الصّ  المنشورة

 . غير صحيحة على مبالغاتٍ 
رأت قد ف –جنة اإلعالن عن اللّ  بداية  أظهرت قدراً من الريبة  التيو – المعارضةالجمعّيات أما      
ًّ  المعلن اللّجنة تقرير في بما فيه  الحكومة   التقرير   لم يدن ، وإنْ ولروايتها لألحداث لها إنصافاً جزئيا

 الكفاية. 
 



 
 التوصيات بتطبيق اإلدعاء الدعائي

 
في  كبيرةٍ  صدمةٍ  ؛ سبباً في شيوعٍ من التوصيف والتوصيات مستوىال االتقرير بهذ صدور  كان      

 ،فض األولي للتقريرالرّ  ساد  في هذه األوساط موقف   في أّول األمر، .والمواالة الحكم أوساط
عن  المزدوج فاعالدّ آخر من  أسلوبٍ إلى التحّول  آليات عمله. وفي األسابيع التالية، تمّ  والتشكيك في

 وهي إجراءاتٌ محدودة، ال، بعد اتخاذ بعض اإلجراءات تطبيق التوصيات كاملةً  عاءدّ وذلك با، اتالذّ 
األجهزة  خاضت كذلك .xv وجوهر األزمة ق إلى المضموندون أن تتطرّ  "كلالشّ " توقفت عند حدود

 جميع توصياتل النهائي والكامل تنفيذال إلثبات   ما ي شبه "الحرب الهيستيرية" ة الرسميةاإلعالميّ 
لرئيس  تصريحاتٍ  تلفيقإلى  اتهذه الجهلجأت  ؛مختلفة وعلى فتراتٍ  وفيما بعد، .xvi تقرير بسيوني

واضطّر ، للتصريحات دعمّ المت تحريفوقوع التبّين الحقاً في حين ، هذه المزاعم إلثبات  اللجنة 
 .xvii هذا النوع من التصريحاتلينفي اإلدالء ب الرجل  

 
 

 ما بعد تقرير بسيوني
  

مرآة )رودلي لموقع نايجل ح عضو اللجنة الذكرى األولى لصدور تقرير بسيوني، صرّ  في     
من القرن  التسعينات فترة راً خاصاً لألمم المتحدة بشأن التعذيب فيكان مقر  أن  نذأنه مب (،البحرين

أصبح مشكلة  في البحرين ن التعذيبأالمعلومات التي تشير إلى كان يتلقى الكثير من  العشرين؛
"ما كنا نأمله كان تنفيذ منهجية خطيرة جداً، ال سيما تعذيب المعارضة السياسية، وأضاف: 

توصياتنا، والبحرين قد ترسي أسساً من الثقة والتي قد تكون ممكنة للمحادثات السياسية 
 . xviii والمفاوضات والحوار من أجل التقدم"

 
آلت إليه  حول مامت الجمعيات السياسية في البحرين ندوة نظّ  ؛وفي الذكرى الثالثة للتقرير     

"انقضت ثالثة  ، حيث قالالمحامي محمد التاجر ومن بين ما جاء في الندوة ما ذكره التوصيات،
كاملة على صدور تقرير بسيوني، وتطلعات كل من انتهكت حقوقهم التزال معلقة على أمل أعوام 

للعهود التي  ومازالت االنتهاكات ترتكب دون مراعاةٍ أعوام مضت  1إنصافهم وجبر الضرر. 
 . xix "قطعتها السلطة أمام الجهات الدولية

 
ن أ المة الوطنية(الصحافي الرياضي فيصل هيات )الذي كان معتقالً فترة قانون السّ وبدوره، أّكد     

إعالميًا  11 "لدينا أكثر منقال: ورين اليزالون خلف قضبان السجون، عشرات اإلعالميين والمصو
عدد المعتقلين  ، مشيراً إلى أنّ تضّرروا على مستويات مختلفة" 211فصلوا من أعمالهم، وأكثر من 

ت ابعد توصي ارتفع   العدد  حاالت، إال أّن  2أو  1 كان بين عند صدور تقرير بسيونيالرياضيين 
 .بالسجنمختلفة العباً يواجهون أحكاماً  51التقرير إلى 

  
قال ف ،هادي الموسويابق النائب السّ  (الوفاق)جمعية ات وحقوق اإلنسان بدائرة الحريّ  ئيس  رأّما      

تفريخ لجان كثيرة تزعم عنايتها بتنفيذ توصيات بسيوني، وذلك من أجل تشتيت "تقوم بـ حكومةال نّ إ
أنجزته المسئوليات على المراقبين، وعدم حصر المساءلة على جهة واحدة يمكن التحقق منها فيما 

في بداية األمر قامت الحكومة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات كما ورد ": أضافو. "ولم تنجره
نات هذه تلتزم بمكوّ لم ( بتضمين اللجنة تمثياًل من المعارضة، لكن السلطة 22و 21في البند رقم )



إلى تشكيل لجنة عمدت السلطة ها بعد .اللجنة، وقد اعترضت الجهات مفترضة التمثيل على ذلك
أخرى للغرض نفسه، وهي اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التصويات برئاسة رئيس مجلس الشورى 

تم تشكيل مجموعة عمل وبعدها  !مهامهاأعلنت إنهاء لمدة شهرين ثم ، وعملت علي صالح الصالح
كل هذه اللجان و ،وزارية لتنفيذ توصيات التقرير، تالها تشكيل جهاز وزاري للمهمة نفسها أيضاً 

 . "ق أية نتيجة تذكربعضها لم تحقّ والد من التي تت
 

 ة الحكومة في تنفيذيشير إلى عدم جديّ لوك الّرسمي وخل صت األوساط المعارضة إلى أّن هذا السّ     
رأت في تشكيل اللجنة  الّسابق أّن الحكومة كما تأّكد لهذه للمعارضة االعتقاد   ،توصيات لجنة بسيوني

كما كّررت المعارضة أّن هذا  المريرة، ص من تبعاتهاوالتخلّ  "المرحلة الحرجةمن " خروجللجسراً 
ين األميركي فيمن الحل غطاء سياسيّ تحت " من دول غربّية، وخصوصا مباركةٍ ب"التكتيك" جاء 

 . "والبريطاني
 
 
 : الهروب من التوصياتسنوات ما بعد التقرير ٨
 

 بعد ثماني سنوات من صدور تقريرو لألوضاع األمنّية في البحرين، مراجعةٍ إجراء من خالل     
لم تأخذ طريقها  اللّجنة أكثر توصيات أنّ  ،xx وبعض أعضاء اللجنة نفسها يتثّبت للمراقبين بسيوني؛
ولم يتحّل  ،األزمة السياسّية العاصفة في البالد طّي هذا ملف سارع  في الحكموأّن ، الكامل للتطبيق

 التوصيات أغلب  لينتهي الحال ب بالجدّية لمعالجة  أسبابها واألخذ باآلليات التي أوصى بها بسيوني،
 . ، وحتى هذا اليومفعلى الرّ  إلى أن تكون مركونة

 
 من شخصيات تضمّ  ومحايدة مستقلة"لجنة وطنية لم يعمل الحكم في البحرين على إنشاء      

 "وضع عن ونأى ،التوصيات" وتنفيذ لمتابعة المدني والمجتمع السياسية والجمعيات الحكومة
 تسّببوا أو للقانون مخالفة أعماالً  ارتكبوا الذين الحكوميين المسئولين لمساءلة ومحايدة مستقلة آلية

 الخاصة التوصية مع الحال وكذلك ،"المدنيين معاملة وسوء والتعذيب القتل حاالت في بإهمالهم
 تأخذ لم التي الوطنية  السالمة محاكم عن الصادرة اإلدانة أحكام جميع لمراجعة الفرصة إتاحة"بـ
 المنسوبة القتل حوادث في فاعلة بتحقيقات القيام"و "،العادلة للمحاكمة األساسية المبادئ االعتبار في

 من المشابهة والمعاملة التعذيب دعاوى جميع في والتحقيق عنها، المسئولين وتحديد األمن لقوات
  القتل. عن مسؤولينلا سبةاحلم لةوعاد ةجادّ  محاكمات أي تجر لم حيث ،"ومحايدة  مستقلة هيئة قبل
 

 إتاحة بدون التوقيف لتجنب الممكنة الخطوات كل اتخاذ" مثل التوصيات، بقية مع الحال وهكذا     
 الحكومة تطّبق "أنو "؛الخارجي العالم مع التواصل منع أو بمحامٍ  سريعاً  االستعانة حق لممارسة
 "؛األمن قوى في الطوائف كافة من أفراد الستيعاب برنامجاً  قوي، وبشكل عاجلة، بصورة

 مساهماً  عامالً  وظائفهم تكون أن ضرورة على العامة النيابة وأعضاء القضائي الجهاز تدريبو"
 باإلدانة الصادرة األحكام كل تخفيف أو "إلغاءو ،ماواستئصاله المعاملة وسوء التعذيب منع  في

 في صدرت التي اإلعدام أحكام وتخفيف السياسي.. التعبير  بحرية تتعلق بجرائم المتهمين على
 مع يتالءم بما المتوفين الضحايا عائالت "تعويضو ومارس" فبراير بأحداث المرتبطة القتل قضايا
  .االنفرادي" والحبس المعاملة وسوء بالتعذي ضحايا كل وتعويض الضرر جسامة

 



 على الرقابة "تخفيف مثل أيضا، "حساسّية" األقل التوصيات ليشمل الّرسمي الموقف هذا امتدّ      
 "،المقروء واإلعالم واإلذاعي  التلفزيوني للبث أكبر باستخدام للمعارضة والسماح اإلعالم وسائل
 تاستمرّ  كما ة،السياسيّ  الجمعيات أغلب وإغالق المعارضة، منابر على التضييق تباعاً  تمّ  حيث
 اآلخر، الرأي على المنافذ كلّ  وإغالق ،"الواحد الرأي سياسة" ترسيخ في ةالرسميّ  اإلعالم وسائل
 "الوسط"، صحيفة وهو ،م٩١٠٧ يونيو/حزيران ١ في مستقل إعالمي منبر آخر إغالق إلى وصوالً 

  .لألحداث موضوعية تغطياتٍ  بتقديم تانفرد التي
 

 ةالجنسيّ  إسقاط في واسعة حملة بسيوني؛ تقرير لصدور الالحقة نواتالسّ  في البالد هدتش وقد     
 ضد القضائية األحكام سقف عرفْ  تمّ  كما ،نفسها اللجنة رأي خالف علىو المواطنين، مئات عن

 مسمى تحت ادرةالصّ  التشريعات تشديد جرىو الضمير، ومعتقلي الرأي وأصحاب المعارضين
 الناشطين أو ةياسيّ السّ  اتللجمعيّ  والمنتمين السلميين المتظاهرين على قلتطبّ  اإلرهاب، محاربة

 القمع استمرار على اعتراضاً  المعارضة عنه غابت الذي برلمانٍ ال ةقبّ  داخل ذلك وحدث الحقوقيين،
 بحقّ  اإلعدام تنفيذ تمّ  فيما الحياة، مدى جنوالسّ  اإلعدام أحكام زيادة عن فضالً  ،واألمني السياسيّ 

 يسير كان ةالرسميّ  ياسةالسّ  هتوج   أنّ  الدولّية للمنظمات بالنسبة أّكد ما ياسيين،سّ ال جناءسّ ال من عدد
   اللجنة. لتوصيات تماماً  معاكسٍ  خطٍ  في
  

 من توصيات تقرير بسيوتي،وحيدة  توصيةٍ في الجهة األخرى، تشّبث الحكم في البحرين ب     
 موسع برنامج تنفيذ"توظيفها ألغراٍض ترويجّية، وعلى نطاق واسع. وهذه التوصية هي  محاوالً 
 دفاع وقوة الوطني األمن وجهاز العام األمن بقوات للعاملين العام، النظام قواعد على للتدريب

 ".القانون بإنفاذ المكلفين فينالموظ سلوك قواعد بمدونة المستقبلي االلتزام وضمان البحرين...
ب البالد في األزمة جوهر على لتفافالا إلى الحكم   عمد   المجال، هذا في        بلس   من والتهر 

 إلى وحاجتها األمنية، واألجهزة لألفراد مهنيال عفالضّ  بواقع الحكم تذّرع حيث ،الحقيقيّ  العالج
 الدول مع التدريبية الدورات من العديد وتنفيذ االتفاقات من عديد  ال توقيع في لينشط سلوك"، "مدّونة
 أو الخلل مواطن إصالح أو األجهزة هذه أداء نتحس   على ذلك أثر ينعكس أن غير من الحليفة،

 األوحد الطريق باعتباره اعتداء، أي من اإلنسان حقوق وصون لحماية المعايير أفضل تطبيق"
 من مناسباً  تراه ما اللجنة تقديم" عن فضالً  ،بسيوني تقرير قال كما ن"اإلنسا رفاهة لضمان

 .مجددًا" األحداث هذه تكرار ومنع المواطنين وحريات حقوق انتهكوا من محاسبة بهدف ،توصيات
 
 

 ؟حية التوصيات تبقى نأ ينبغي لماذا
 

المنظومة األمنية  داء  الخلل في أ طنمن موا لقد المست توصيات تقرير بسيوني جوانب  عديدة    
 ،واسعة لحقوق اإلنسان انتهاكاتٍ  ما تسّبب فيمع الحراك الشعبي العام،  شديدٍ  عنفٍ ب تعاطتالتي 

ل والفصْ  مواطنين،والعقاب الجماعي لل ،القتل خارج القانون مآٍس بشرية وصلت إلى حدّ وقوع و
 من الفئات المستهدفة على مختلف المستويات. الممنهج واالنتقام ،من العمل تعسفيال
  

اإلمساك بدت وكأنها كانت تحاول " طبيعة أداء لجنة بسيوني ن أنّ مما ي قال  إغفالهذا ال يعني     
تدوين ما  عدم إثارة حفيظة الحكم في طريقة اللجنة على في حْرصكما يتبّين ، "بالعصا من الوسط

 ها اإلسهام فيالتوصيات كان من شأن مجمل إال أنّ  ت.انتهاكاتعّرضت له المعارضة وجماهيرها من 
د إلعادة ما قد يمهّ بالجراح، و التئامعيد ت   ممكنة توافقاتٍ ح الطريق أمام وفتْ  ،ة األزمةالتخفيف من حدّ 



من  .الوطنية لمصالحة  ا االنتقال إلى ولة بناء جسورامحووصوالً إلى ، النزاع الثقة بين أطراف
 نوفمبر 11 يوم) خطابه ختام في قال سيونيبالمؤسف أّن ذلك لم يحصل، على الّرغم من أن 

 وهو ،التوصيات" لتنفيذ الزمني الجدول وضع في تأخير ودون البحرين حكومة تبدأ "أن م(1122
   .اآلن حتى يتم لم ما
 

جزءا من صدور تقرير بسيوني، إال أّن األخير أضحى  أياً كانت القراءات المتعاقبة بعد سنواتٍ     
 دّونت هامة ةً يقاعتباره وث ولن يكون من مناص في ياسي للبحرين،من الوثائق المتعلقة بالتاريخ السّ 

 ، والذي يتواصل حتى اليوم، وتحت دوافع عديدة أهّمهاياسيراع السّ محتدمة من الصّ  مرحلةً 
 وحرية ومساواة. ، وأكثرتحضراً أكثر و ،ر عدالةبحرين أكثالمسارعة في الوصول إلى 
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