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تصميم :سنان عيسى
الـعـمــريــة ،إال أن غالبية املعتقلني
ينتمون إلى فئة الشباب».
ويـ ـ ـ ـ ـ ــرى درويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش أن «انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاك
ال ـ ـحـ ــق ف ـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـل ــم ل ـل ـم ـع ـت ـق ـلــن
الـسـيــاسـيــن أو لـلـطــاب املنتمني
إلى الغالبية السياسية يستهدف
ه ــويـ ـتـ ـه ــم الـ ـث ـ ـق ــافـ ـي ــة ،وسـ ـيـ ـت ــرك
آث ـ ـ ـ ـ ـ ــارًا بـ ــال ـ ـغـ ــة ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــورة ع ـل ــى
مـسـتـقـبـلـهــم ال ـت ـع ـل ـم ــي» ،مـضـيـفــا
أن «االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرار ف ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـهـ ــاك
أب ـ ـس ـ ــط ال ـ ـ ـقـ ـ ــواعـ ـ ــد الـ ـنـ ـم ــوذجـ ـي ــة
الــدنـيــا ملعاملة الـسـجـنــاء ،كالحق
فـ ــي ال ـ ـعـ ــاج وال ـ ـ ـغـ ـ ــذاء املـ ـن ــاس ــب،
وتـعــريـضـهــم لـلـتـعــذيــب واملـعــامـلــة
ّ
ال ـ ـحـ ــاطـ ــة ب ــالـ ـك ــرام ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة،

الـ ـحـ ـي ــوان ــات ،أو مـ ـم ــارس ــات أخ ــرى
مهينة وحــاطــة بــالـكــرامــة الـبـشــريــة.
لـكـنـنــي رغ ــم ك ـبــر س ـنــي ،ح ـيــث كنت
أب ـلــغ يــوم ـهــا  50ع ــام ــا ،ت ــم إج ـبــارنــا
ض ـ ـمـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن امل ـع ـت ـق ـل ــن
ع ـلــى ال ـت ـحــرك ف ــي ط ــاب ــور واض ـعــن
أيادينا على أكتاف بعضنا البعض،
وإصـ ـ ــدار ص ــوت ال ـق ـطــار ،وإرغــام ـنــا
على االستهزاء من بعضنا البعض.
كـ ـ ـ ّـم اإله ـ ــان ـ ــة وال ـ ـحـ ــط مـ ــن الـ ـك ــرام ــة
اإلنسانية كان يحرق قلبي ،ملعرفتي
أن إهانة نائب برملاني تعني إهانة
كل ناخبيه ،وإذا كنت أتعرض لهذا
رغ ــم كــونــي شخصية مـعــروفــة ،كــان
م ـج ــرد الـتـفـكـيــر ف ــي م ــا ي ـت ـعــرض له
ً
بقية السجناء كفيال بسلبي القدرة
على الهدوء أو النوم.
كــانــت مــرحـلــة عــرضــي عـلــى النيابة
العسكرية ،بـتــاريــخ  18مــايــو ،2011
أقـسـ ُـى تـجــربــة تـعــذيــب أت ـعــرض لها.
َ
الوقوف في الشمس
كنت أجبر على ُ
َ
ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة طـ ــوي ـ ـلـ ــة ،أض ـ ـ ـ ـ ـ ــرب خ ــال ـه ــا
وب ـع ــده ــا بـ ــال ـ ـهـ ــراوات ،ق ـب ــل أن يـتــم
نقلي فــي كــل مــرة إلــى مكتب النائب

سـ ـيـ ـح ــول م ـ ـئـ ــات الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء إل ــى
م ـ ـشـ ــروع ض ـح ـي ــة فـ ــي امل ـس ـت ـق ـبــل،
ول ـ ــن ن ـس ـت ـغ ــرب سـ ـق ــوط ض ـحــايــا
ج ــدد ،كـمــا ح ــدث لـلـشـهـيــد محـمد
سـهــوان ،مــا دامــت السلطة جعلت
الحرمان من العالج إحدى وسائل
التعذيب ،وخصوصًا ملن يعانون
من أمراض مستعصية ومزمنة».
وي ـس ـت ـن ـت ــج دروي ـ ـ ـ ــش أن «درجـ ـ ــة
ال ـخ ـطــر ت ــرق ــى إل ــى ال ـل ــون األح ـمــر
ت ـج ــاه أوض ـ ــاع ه ـ ــؤالء ال ـس ـج ـنــاء،
ب ـعــد ت ـف ـشــي س ـيــاســة اإلف ـ ــات من
الـعـقــاب تـجــاه مــن ت ــورط باعتقال
أو تـ ـع ــذي ــب أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  900ط ـفــل
بـ ـح ــريـ ـن ــي حـ ـت ــى ه ـ ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة.
وع ـل ـيــه ،فــإن ـنــا ن ـضــم صــوت ـنــا إلــى
ال ـ ـ ـنـ ـ ــداء ال ـ ـعـ ــاجـ ــل ال ـ ـ ـ ــذي أط ـل ـق ـت ــه
املنظمات الحقوقية من أجل زيارة
ال ـص ـل ـيــب األحـ ـم ــر ال ــدول ــي لـتـفـقــد
أوض ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـس ـ ـجـ ــون وامل ـع ـت ـق ـل ــن،
والسماح للمقررين الخاصني في
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ب ــزي ــارة ال ـب ـحــريــن
بشكل فــوري ،وفــي مقدمهم املقرر
األممي الخاص بالتعذيب ،وعلى
ال ـس ـل ـطــات ال ـب ـحــري ـن ـيــة االعـ ـت ــراف
ب ــوج ــود س ـج ـن ــاء ل ــدي ـه ــا ،أدي ـن ــوا
ملـجــرد ممارستهم حــريــة التعبير
أو ال ـت ـج ـم ــع ال ـس ـل ـم ــي ،واإلفـ ـ ـ ــراج
الفوري عنهم».
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ي ـ ـل ـ ـفـ ــت املـ ـسـ ـتـ ـش ــار
الـ ـق ــان ــون ــي ل ـج ـم ـع ـي ــة «ال ـ ــوف ـ ــاق»
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ،إبـ ــراه ـ ـيـ ــم سـ ــرحـ ــان،
فــي تـصــريــح إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إلــى
أن «ق ـ ــان ـ ــون م ــؤسـ ـس ــة اإلصـ ـ ــاح
والتأهيل والئحته التنفيذية غير
متوائمة مع القواعد النموذجية
الدنيا ملعاملة السجناء املعتمدة
بقرار من األمم املتحدة» ،موضحًا
أن «هذا القانون ال يراعي الحقوق
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـس ـج ـن ــاء مـ ــن حـيــث
ح ــق الـتـعـلــم ومــواص ـلــة ال ــدراس ــة،
وكذلك حق العالج الالزم وصرف
األدوي ــة بشكل منتظم ومناسب،
وغـ ـي ــره ــا م ــن الـ ـحـ ـق ــوق الـ ـت ــي مــن
امل ـف ـت ــرض تـطـبـيـقـهــا ع ـلــى جـمـيــع
الـ ـ ـسـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــاء عـ ـ ـب ـ ــر رج ـ ـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـف ـ ــاذ
الـقــانــون ،ويـفـتــرض أن يخضعوا
ل ـل ـت ــدري ــب وال ـت ــأهـ ـي ــل ال ـ ـ ــازم فــي
كيفية معاملة السجناء وفق هذه
الـقــواعــد األمـمـيــة واملـتـبـعــة عامليًا
في الدول الديموقراطية».

العام العسكري .وهناك ،كنت ُأ َ
ضرب
بشكل مبرح في غرفة مجاورة ملكتبه.
ال أعــرف كيف كــان يتقبل عضو في
جهاز قضائي سماع صراخي ّ
أتلوى
على باب مكتبه ،ثم يعود للتحقيق
معي ألكثر من  10ساعات ،اشتكيت
لــه ذلـ ــك ...لـكــن وجـبــة ال ـضــرب عــادت
على أعتاب مكتبه مجددًا.
بـ ـع ــد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ــن ال ـت ـح ـق ـي ــق فــي
الـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،وفـ ـ ــي ط ــري ــق
رجـ ــوعـ ــي إلـ ـ ــى سـ ـج ــن جـ ـه ــاز األمـ ــن
الــوط ـنــي ف ــي امل ـن ــام ــة ،ت ــم أخـ ــذي مع
عـ ــدد م ــن امل ـع ـت ـق ـلــن ،وم ـن ـهــم عـلـمــاء
دي ـ ــن مـ ـع ــروف ــون ،إل ـ ــى س ـج ــن قــريــن
ـ ـ ـ ـ وهـ ـ ـ ــو س ـ ـجـ ــن ت ـ ــاب ـ ــع لـ ـ ـق ـ ــوة دفـ ـ ــاع
ال ـب ـحــريــن ـ ـ ـ ح ـيــث ت ـعــرضــت لــوجـبــة
أخ ـ ـ ــرى مـ ــن ال ـت ـع ــذي ــب الـ ـش ــدي ــد مــن
الضرب بالهراوات والركل باألحذية
العسكرية .وهـنــا ،قــام حفيد رئيس
وزراء البحرين بتهديدي بالسالح
وال ـ ـت ـ ـلـ ــويـ ــح ب ــالـ ـصـ ـع ــق ب ــاألجـ ـه ــزة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،وت ـع ـمــد أحـ ــد حــراســه
ل ـفــظ ك ـل ـمــات نــاب ـيــة ضـ ــدي وال ـق ـيــام
بتحرشات جنسية!
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أميركا وبريطانيا غير معنيتين:

األولوية لصفقات األسلحة
رنا حربي
ال ت ـم ـنــع ع ـم ـل ـي ــات ال ـق ـم ــع واالعـ ـتـ ـق ــال
وال ـت ـع ــذي ــب ،ال ـت ــي ت ـمــارس ـهــا الـجـهــات
األم ـن ـي ــة ال ـب ـحــري ـن ـيــة ،اس ـت ـم ــرار تــدفــق
األس ـل ـحــة الـغــربـيــة عـلــى املـمـلـكــة ،الـتــي
من
صنفتها منظمة «فريدوم هــاوس» ٌ
ب ــن «األك ـث ــر قـمـعــا ف ــي ال ـع ــال ــم» .تــدفــق
ّ
ت ـجــلــت آخـ ــر م ـظ ــاه ــره ف ــي  17تـ ُشــريــن
األول /أك ـتــوبــر الـ ـج ــاري ،حـيــث أع ـلــن،
خـ ـ ــال «م ـ ـعـ ــرض وم ــؤتـ ـم ــر ال ـب ـح ــري ــن
الــدولــي للدفاع ( »2017بــايــدك ،)2017
عن صفقة ستشتري املنامة بموجبها
 16طــائــرة م ـطــورة مــن ط ــراز «إف »16
بقيمة  3.8مـلـيــارات دوالر ،مــن شركة
«لوكهيد مارتن» األميركية ،في اتفاقية
ُوصفت بأنها «ضــرورة استراتيجية»
نـظـرًا الــى دور البحرين فــي العمليات
الـعـسـكــريــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف ال ـع ــرب ــي» في
ال ـي ـمــن ،ف ــي إشـ ــارة إل ــى ال ـع ــدوان ال ــذي
تقوده السعودية وتشارك فيه البحرين
على هذا البلد.
فــي ال ـيــوم نـفـســه ،وفـيـمــا ك ــان الـطــرفــان
ي ـ ـ ـشـ ـ ــربـ ـ ــان أن ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـصـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــة ،ك ـ ــان
ال ـنــائــب ال ـع ــام الـبـحــريـنــي ،عـلـًـي فضل
الـ ـب ــوعـ ـيـ ـن ــنُ ،ي ـ ـق ـ ـ ّـر ص ـ ـ ــراح ـ ـ ــة ،أثـ ـن ــاء
مـحــاضــرة استضافتها كلية الحقوق
في جامعة البحرين ،بوجود التعذيب
في مراكز االحتجاز البحرينية .ودافع
البوعينني ،املتهم بــالـتــورط شخصيًا
فــي قضايا تعذيب ،عــن بــاده بالقول:
«ولكننا بشر ،وتصدر منا أخطاء ،وإذا
حدثت في املاضي فإنها محدودة ،وال
تــرقــى إلــى حــد املـمــارســات املمنهجة»،
مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا أن ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـقـ ـض ــائ ــي فــي
الـبـحــريــن «يـمـثــل نـظــامــا نـمــوذجـيــا في
استقالل القضاء».
وكــانــت  23منظمة حقوقية دولـيــة قد
طالبت ،الشهر املاضي ،بتطبيق قانون
«مــاجـنـتـسـكــي» (ال ــذي ي ـخـ ّـول الــرئـيــس
األميركي فرض عقوبات على املواطنني
غير األميركيني) على البوعينني ،الذي
تـتـهـمــه ت ـ ُلــك امل ـن ـظ ـمــات ب ــإخ ـف ــاء ثــاثــة
ناشطني نفذت بحقهم عقوبة اإلعــدام
(وهم علي السنكيس وعباس السميع
وس ــام ــي مـشـيـمــع) لـلـتـعــذيــب املـمـنـهــج
أثـنــاء اسـتـجــوابـهــم ،ورفـضــه التحقيق
في القضية التي «شابتها منذ البداية
انتهاكات جسيمة».
باإلضافة إلى صفقة ال ــ«إف ،»16-منح
«ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» ش ــرك ــة «أوربـ ـيـ ـت ــال إيــه
تــي كـيــه» لـلــدفــاع التقني عـقـدًا لتزويد
امل ـن ــام ــة ب ـم ـحــركــات دافـ ـع ــة ل ـصــواريــخ
ً
«ســايــد واي ـن ــدر» ،مـتـجــاهــا انتهاكات

كـ ــان م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن أت ــوج ــه بعد
اإلفـ ــراج عـنــي إل ــى الـعـمــل الـحـقــوقــي،
وم ـتــاب ـعــة ش ـ ــؤون امل ـع ـت ـق ـلــن ،حيث
بـ ـل ــغ مـ ـجـ ـم ــوع عـ ـمـ ـلـ ـي ــات االعـ ـتـ ـق ــال
أكـثــر مــن  12أل ــف حــالــة ،منها 4000
حالة تمكث فــي السجون اآلن بتهم
مختلفة ،غالبيتها ذات صلة بحرية
التعبير السلمي عن الــرأي .نشاطي
في متابعة هذه القضايا والدفاع عن
حقوق املواطنني ومحاولة خلق بيئة
عمل إنساني صحية داخل البحرين
ً
كان كفيال بصدور مرسوم من امللك
ب ــإس ـق ــاط جـنـسـيـتــي ف ــي  7نــوفـمـبــر
 .2012هـ ــذا ال ـت ـع ــدي ع ـل ــى كــرام ـتــي
الوطنية واإلهانة هو ألم آخر يوازي
في عمقه ما تعرضت له من تعذيب
داخل املعتقالت.
ل ــم أش ـع ــر طـ ــوال ال ـس ـن ــوات املــاضـيــة
ب ــإلـ ـح ــاح أزم ـ ـ ــة وط ـن ـي ــة ك ـم ــا أش ـعــر
بـ ــإل ـ ـحـ ــاح إي ـ ـ ـقـ ـ ــاف ت ـ ـعـ ــديـ ــات أفـ ـ ـ ــراد
السلطة الحاكمة على أبـنــاء الوطن
ف ــي ال ـس ـجــون وامل ـع ـت ـقــات ومـكــاتــب
الـتـحـقـيــق ال ـت ــي ت ـحــولــت إلـ ــى غــرف
ُ
للموت تنتهك فيها الكرامة اآلدمية.

حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان الـ ـت ــي دفـ ـع ــت إدارة
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي الـ ـس ــاب ــق ،ب ـ ــاراك
أوباما ،إلى تجميد تسليح اململكة في
أيلول .2016
وي ـب ــرر امل ـع ـس ـكــر امل ـ ّ
ـؤي ــد ل ــرف ــع الـحـظــر
مــوق ـفــه بــال ـت ـحــذيــر م ــن ت ــداع ـي ــات هــذه
الـسـيــاســة عـلــى ال ـعــاقــات م ــع املـمـلـكــة،
ال ـتــي تـسـتـضـيــف األس ـط ــول األمـيــركــي
الخامس .هذا ما عبر عنه قائد القيادة
الــوسـطــى األمـيــركـيــة ،جــوزيــف فوتيل،
أمــام الكونغرس ،الشهر املــاضــي ،حني
ق ـ ــال إن «الـ ـت ــأخـ ـي ــر فـ ــي ب ـي ــع ط ــائ ــرات
مقاتلة إلــى البحرين يــرهــق العالقات
الثنائية».
بريطانيا ،من جهتها ،لم تعقد صفقة
ت ـس ـل ـيــح م ــع ال ـب ـح ــري ــن خـ ــال «ب ــاي ــدك
 ،»2017إال أن الجهة املنظمة للمعرض
كــانــت شــركــة «ك ــاري ــون» الـبــريـطــانـيــة،
الـتــي وصــف رئـيــس قـســم الــدفــاع فيها
وامل ـ ــدي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق فـ ــي وزارة ال ــدف ــاع
البريطانية ،سيمون ويليامز« ،تنظيم
ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث امل ـ ــرم ـ ــوق» ب ــأن ــه «شـ ــرف

التأخير في بيع
طائرات مقاتلة إلى
البحرين ُيرهق العالقة
مع واشنطن

ول ـق ــد وث ـق ـن ــا ال ـع ــدي ــد م ــن ش ـه ــادات
الضحايا فــي تقرير خــاص بعنوان
«غـ ـ ـ ــرف امل ـ ـ ـ ـ ــوت» ،خـ ـصـ ـصـ ـن ــاه ف ـقــط
ُلضحايا جهاز األمــن الوطني الذي
أطلقت يــده ضد عموم النشطاء في
البحرين بغطاء من ديوان امللك.
غـيــر أن االنـتـهــاكــات بـحــق السجناء
واملعتقلني ،والتي رصدناها ،تتعدى
الـ ـتـ ـع ــذي ــب املـ ـب ــاش ــر إلـ ـ ــى الـ ـح ــرم ــان
م ــن الـ ـع ــاج ،ح ـيــث ي ـعــانــي ع ــدد من
امل ـس ـجــونــن ع ـلــى ذم ــة ق ـضــايــا ذات
خلفية سـيــاسـيــة مــن الـقـتــل البطيء
بحرمانهم مــن حقوقهم اإلنسانية
األس ــاسـ ـي ــة ك ــال ـع ــاج م ــن ال ـع ــاه ــات
واإلص ــاب ــات الـنــاجـمــة عــن التعذيب
وال ـ ــرص ـ ــاص ،أو األمـ ـ ـ ــراض املــزم ـنــة
واملـسـتـعـصـيــة ال ـتــي ي ـعــانــون منها.
وهـ ــو م ــا يـجـعـلـنــا ف ــي ق ـلــق ان ـت ـظــار
امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن جـ ـث ــث ال ـ ـض ـ ـحـ ــايـ ــا ،فــي
ُ
وقــت تعلن فيه بــروبــاغـنــدا السلطة
ف ــي ال ـب ـح ــري ــن ع ــن ح ـم ــات ع ــاق ــات
ع ــام ــة بـ ـعـ ـن ــوان ال ـت ـس ــام ــح وامل ـح ـبــة
وال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة ،وب ـي ـن ـم ــا ُي ـم ـنــع
امل ـف ــوض ال ـســامــي ل ـح ـقــوق اإلن ـســان

(أرشيف)

عظيم» ،رافضًا التطرق الى االنتقادات
ال ـت ــي وج ـه ـت ـهــا امل ـن ـظ ـمــات الـحـقــوقـيــة
للشركة.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،أك ــد الـنــاطــق باسم
«ح ـم ـلــة م ـنــاه ـضــة ت ـج ــارة األس ـل ـحــة»،
أندرو سميث ،أن «الشعب البريطاني ال
يريد أن يتم إنفاق أمواله على الترويج
ملـ ـبـ ـيـ ـع ــات األس ـ ـل ـ ـحـ ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــري ــن
وغيرها من األنظمة املنتهكة لحقوق
اإلن ـس ــان ال ـتــي ت ـشــارك فــي «ب ــاي ــدك»»،
الف ـتــا ،فــي حــديــث إل ــى «األخ ـب ــار» ،إلــى
أنـ ــه «ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى س ـجــن وت ـعــذيــب
الناشطني ،فإن النظام البحريني جزء
من تحالف يقصف اليمن ،الذي يواجه
أس ــوأ أزم ــة إنـســانـيــة فــي الـعــالــم وبــات
املاليني فيه على حافة املجاعة».
وكانت العضو في البرملان األوروبــي،
جان المبرت ،قد اعتبرت أن «بريطانيا
ت ـب ـيــع األس ـل ـح ــة إل ـ ــى ال ـب ـح ــري ــن ،رغ ــم
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا الرتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاب انـ ـتـ ـه ــاك ــات
مـ ــروعـ ــة لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان» ،مـ ـن ــددة
بـمـشــاركــة املـنــامــة فــي مـعــرض مـعــدات
األمــن والــدفــاع «دي ســي إي أي» الــذي
اس ـت ـض ــاف ـت ــه ال ـع ــاص ـم ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
لـنــدن ،الشهر املــاضــي .وتــزامــن افتتاح
ذل ـ ــك املـ ـع ــرض م ــع ت ـص ــوي ــت ال ـب ــرمل ــان
األوروبـ ـ ــي ع ـلــى قـ ــرار بـحـظــر مـبـيـعــات
األس ـل ـحــة لـ ـ ـ «الـ ــدول املـنـتـهـكــة لـحـقــوق
اإلنسان» ،في خطوة رأت فيها المبرت
أن مــن شــأنـهــا إرس ــال رســالــة واضـحــة
للندن ،التي «تبيع األسلحة لـ  56بلدًا،
بـمــا فــي ذل ــك ب ـلــدان تــرتـكــب انـتـهــاكــات
مروعة ،مثل السعودية والبحرين».
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن تـ ـل ــك امل ـ ـنـ ــاشـ ــدات
والـخـطــوات ،إال أن بريطانيا ماضية،
ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو ،ف ــي س ـيــاســات ـهــا الـتــي
ب ــدأت ـه ــا ف ــي أعـ ـق ــاب انـ ـ ــدالع ان ـت ـفــاضــة
 ،2011م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء ق ـ ــاع ـ ــدة
ب ـحــريــة بــري ـطــان ـيــة ف ــي ال ـب ـحــريــن عــام
 ،2014وإب ـ ــرام ع ــدد أك ـبــر م ــن صـفـقــات
الـتـسـلـيــح .ووف ــق املـعـطـيــات املـتــداولــة،
فـ ــإن ث ـم ــة ص ـف ـق ــات ج ــدي ــدة ب ــن ل ـنــدن
وامل ـن ــام ــة ف ــي طــري ـق ـهــا إل ــى أن تـبـصــر
الـنــور فــي املستقبل القريب .إذ نشرت
مجلة «أري ـب ـيــان إيــروسـبـيــس» ،مطلع
ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،ت ـقــري ـرًا ذك ــرت ف ـيــه أن
«الـبـحــريــن مـسـتـمــرة فــي مـفــاوضــاتـهــا
مع بريطانيا للحصول على عدد غير
محدد من مقاتالت تايفون» ،التي قد
«ت ـح ــل م ـك ــان ب ـعــض م ـق ــات ــات إف 16
األميركية املرتقبة» ،وهو املرجح اليوم
عـقــب اإلع ــان عــن الـصـفـقــة األمـيــركـيــة،
وتـحــديــد عــدد املـقــاتــات ب ـ  ،16بعدما
وصلت التوقعات في السابق إلى .40

مـ ــن مـ ـم ــارس ــة ص ــاح ـي ــات ــه ال ــازم ــة
لـتـحـســن أوض ـ ــاع ح ـق ــوق اإلن ـس ــان،
ُ
وال تمنح فرصة للمقررين الخاصني
لزيارة البحرين وااللتقاء بالضحايا
وال ـ ــوق ـ ــوف ع ـل ــى وض ـ ــع م ــؤس ـس ــات
اململكة املعنية منذ عام .2006
إن الوضع اإلنساني امللح للسجناء
يكسب أهميته من طبيعته اإلنسانية
الـ ـبـ ـحـ ـت ــة ،رغ ـ ـ ــم أن ت ـ ـحـ ــول م ـم ـل ـكــة
الـبـحــريــن إل ــى الـبـلــد ال ـعــربــي األكـبــر
لـجـهــة ك ـثــافــة ال ـس ـج ـنــاء ق ـيــاســا إلــى
ع ــدد الـسـكــان هــو مــؤشــر ج ــدي على
استمرار األزمة السياسية وحجمها.
وب ـع ــد س ـب ــع س ـن ــن م ــن فـ ــرض ه ــذه
ال ــوتـ ـيـ ــرة ال ـق ــاس ـي ــة مـ ــن الـ ـخـ ـي ــارات
األمنية ،أعتقد أنها فشلت في إقناع
املواطنني بعدم أهمية الديموقراطية
واح ـ ـتـ ــرام ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان وإعـ ـ ــادة
االع ـت ـب ــار لـلـمــؤسـســات الــدس ـتــوريــة
وإصــاح القضاء واألجهزة األمنية،
بل جعلتها أكثر إلحاحًا باعتبارها
حاجة وطنية.
* نائب سابق ورئيس «منظمة سالم
للديموقراطية وحقوق اإلنسان»

