البحرين :تدابير جديدة لسحق المعارضة تمهيدا لسباق "الفورميوال "1
قالت منظمة العفو الدولية إن التدابري اجلديدة اليت جلأت إليها البحرين حببس أي شخص جتده مذنبا بإهانة ملك
الدولة اخلليجية مدة مخس سنوات تأيت كمحاولة جديدة لسحق الرأي املخالف قبل استضافة البالد سباق اجلائزة
الكربى "للفورميوال  ،"1يف وقت الحق من األسبوع احلايل.
فطبقا لوسائل اإلعالم التابعة للدولة ،تبىن اجتماع جملس الوزراء البحريين األحد  -برئاسة رئيس احلكومة ونائب رئيس
احلكومة املعني حديثا ،ويل العهد -تعديال للمادة  214من قانون العقوبات ش ّدد مبوجبه العقوبة على اإلساءة إىل
امللك محد بن عيسى آل خليفة وعلم البالد ،ورموزا وطنية أخرى.
وتصل العقوبة مبوجب التعديل اجلديد ،الذي أحيل إىل اجلمعية الوطنية ،على مثل هذه اجلرائم إىل السجن مخس
سنوات ،إضافة إىل غرامات باهظة.
ويف هذا السياق ،قالت حسيبة حاج صحراوي ،نائبة مدير برنامج الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف منظمة العفو
الدولية ،إن "زيادة العقوبة على انتقاد ملك البحرين ليست سوى حماولة إضافية لتكميم أفواه الناشطني قبل موعد
سباق اجلائزة الكربى.
"واعتماد السلطات على 'جرمية' جنائية غامضة الصياغة لتحاشي التفحص الدقيق لسجلها يفصح عن الكثري من أوجه
فشلها وعدم التزامها باإلصالح.
"فلطاملا دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إىل إلغاء مواد قانون العقوبات اليت توظف لتجرمي حرية التعبري،
مبا فيها املادة  ،214اليت سعت السلطات بإجرائها األخري هذا إىل تعديلها لتشديد العقوبة كي تصل إىل السجن
مخس سنوات".
وتدعي السلطات البحرينية أهنا ال تعتقل أحدا لتعبريه السلمي عن آرائه وال ملمارسته حقه يف حرية التعبري.
بيد أنه مثة ناشطون يقضون فرتات بالسجن بتهمة إهانة امللك منذ زمن.
فما بني  5و 12نوفمرب/تشرين الثاين  ،2012حكم على عبد اهلل علوي اهلامشي ،وعلي حممد علي ،وعلي عبد النيب
احلايكي بالسجن ما بني أربعة وستة أشهر بسبب نشرهم رسائل على حساباهتم يف "تويرت" منذ  2011رأت
السلطات أهنا تشكل إهانة للملك.
وقد أفرج عن معظمهم عقب قضاء مدة أحكامهم ،ولكن عبد اهلل علوي اهلامشي ما زال يف السجن ،ويفرتض أن يفرج
عنه يف مطلع مايو/أيار.
ويف  12مارس/آذار  ،2013أعلن النائب العام يف وسائل اإلعالم التابعة للدولة أنه قد قبض على ستة أشخاص
بتهمة "التشهري" بامللك على "تويرت" .وبدأت حماكمات منفصلة للرجال الستة يف  24مارس/آذار .وبني هؤالء علي
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فيصل الشفعة ،البالغ من العمر  17سنة ،والذي وجه إليه االهتام مبوجب املادة  214من قانون العقوبات "بإهانة
ملك البحرين على تويرت".
والغرض من املقرتح األخري هذا هو فرض عقوبات أشد يف مثل هذه القضايا يف املستقبل.
واختتمت حسيبة حاج صحراوي بالقول" :إن مواد قانون العقوبات هذه تستخدم لسجن املعارضني ،يف انتهاك مباشر
للحق يف حرية التعبري ،نظرا لفرضها قيودا ال يسمح هبا القانون الدويل".
فالشخصيات العامة ،مبن فيهم من ميارسون أعلى مستويات السلطة السياسية كرئيس الدولة واحلكومة ،ينبغي أن
ختضع على حنو مشروع للنقد واملعارضة السياسية ،وفق ما أكدته "جلنة حقوق اإلنسان" التابعة لألمم املتحدة.
وقد قامت منظمة العفو الدولية ،يف تقرير موجز صدر يف فرباير/شباط ،بتوثيق كيف أن سجناء الرأي ،وعقب سنتني
من احتجاجات  2011يف البحرين ،ما زالوا خلف القضبان ،بينما ال يزال الناشطون يسجنون ال لشيء إال لتعبريهم
عن آرائهم -سواء من خالل وسائل التواصل االجتماعي أو أثناء املسريات السلمية.
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