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التقرير السنوي لرابطة الصحافة البحرينية 2012م

المقدمة:  

ياأتي التقرير ال�سنوي لـ "رابطة ال�سحافة البحرينية" للعام 2012 ليكون باكورة التقارير ال�سنوية للرابطة التي 
تاأ�س�ست يوليو 2011 يف العا�سمة الربيطانية لندن.

وميثل تقرير "البحرين: ال�سمت جرمية حرب" دلياًل - اأريد له اأن يكون متكاماًل وحمايدًا – يف تو�سيف وتوثيق 
الإنتهاكات املتعلقة بحرية التعبري والإعالم يف البحرين خالل الفرتة ما بني يناير – دي�سمرب 2012. وهو التقرير 
الثالث للرابطة والذي ياأتي بعد  تقرير "البحرين: الكلمة ت�ساوي املوت" ال�سادر يف اأكتوبر 2011، وتقرير "اجلوع 

من اأجل احلرية" ال�سادر يف  مايو العام 2012.
ت�سرب  واأبواب  ف�سول  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  حرب" ال�سادر  جرمية  ال�سمت  "البحرين:  تقرير  وي�سمل 
�سهادات  اإىل  بالإ�سافة  البحرين.  وال�سحافة يف  الإعالم  تواجه حرية  تزال  التي كانت ول  والتحديات  املعوقات 
�سخ�سية، وجدول توثيق الإنتهاكات، وف�سول اإ�سافية تقدم متابعة دقيقة ملدى اإلتزام احلكومة البحرينية بتنفيذ 
تو�سيات اللجنة الدولية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق )جلنة ب�سيوين( وتو�سيات جمل�س حقوق الإن�سان التابع لالأمم 
التي تعر�س لها ال�سحافيون وامل�سورون  الإنتهاكات  اأبرز  التقرير م�ساحة كافية لإ�ستعرا�س  املتحدة، كما يفرد 
التفاعل الدويل من جانب كربيات املنظمات والهيئات احلقوقية الدولية املعنية  واملدونون يف البحرين، وكذلك 

بحرية التعبري وال�سحافة.
ويلقي التقرير ال�سوء على اأو�ساع حرية التعبري وال�سحافة يف البحرين من خالل ر�سد الإنتهاكات والتجاوزات 
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قامت مبنع العديد من مقالت الراأي والتغطيات ال�سحافية جلماعات املعار�سة.
�سابعًا: ا�ستمر ق�ساء الدولة الذي يراأ�سه ملك البالد يف املماطلة الق�سائية من خالل املحاكمات ال�سورية للم�سوؤولني 
الأمنيني املتورطني يف ق�سايا القتل والتعذيب لالإعالميني، اإذ غالبًا ما مت تقدمي �سرطة من رتب ع�سكرية متدنية 

للمحاكمات التي اإنتهت يف غالبيتها بتربئة املنتهكني.
التي �ساحبت  اإثر الإقالت  اإىل عمله  اأي �سحايف مف�سول من ال�سحف املحلية  باإعادة  ال�سلطات  ثامنًا: مل تقم 
الأحداث التي ع�سفت بالبالد اأوائل العام 2011. وقامت هيئة �سوؤون الإعالم باإعادة بع�س املف�سولني يف وظائف 

اأخرى ل تليق بتخ�سا�ستهم املهنية.
الطائفي،  بالطرح  تت�سف  و�سحافية  اإعالمية  مواد  بث  يف  املعار�سة  جماعات  وبع�س  الدولة  ا�ستمرت  تا�سعًا: 
واإ�ستمرت �سا�سة تلفزيون البحرين يف بث مواد حتري�سية حتتوي اإيحاءات عن�سرية وت�سويهًا ل�سمعة املعار�سني 

والن�سطاء احلقوقيني يف البالد.
عا�سرًا: ثبت الق�ساء البحريني يف درجة التمييز – اأعلى درجات التقا�سي - اأحكامًا بالغة الق�سوة جتاه مدونيني 

)املدون عبداجلليل ال�سنكي�س وعلي عبد الإمام( فيما يعرف بق�سية الرموز ال�سيا�سية. 
اأحد ع�سر: وا�سلت ال�سلطات البحرينية مالحقة الإعالميني امل�ستقلني خارج البالد، وذلك من خالل ن�سر قوائم 
�سوداء للدول العربية، ما ت�سبب يف حالت منع لالإعالميني من دخول بع�س البلدان، مثل م�سر والكويت ودولة 

الإمارات العربية املتحدة.
اإثنا ع�سر: ل تزال ال�سلطات البحرينية متتنع عن منح العديد من املنظمات والهيئات الدولية املعنية بحرية التعبري 
حلقوق  الدولية  الفيدرالية  حدود/  بال  مرا�سلون  احلرية/  )بيت  منها:  لأرا�سيها،  دخول  تاأ�سريات  وال�سحافة 

الإن�سان(.

وقنوات  و�سحف  منظمات  عدة  اإىل  بالإ�سافة  والأجانب  البحرينيني  من  الإعالميني  ع�سرات  لها  تعر�س  التي 
ووكالت الأنباء. ومبا ي�سمل الرتكة الثقيلة التي تركها العام 2011 عرب �سل�سلة الإنتهاكات وحالت القتل والتعذيب 

والإقالت اجلماعية لأكرث من 145 اإعالميًا يف خمتلف القطاعات. 
اأثناء  بالر�سا�س احلي يف منطقة �سلماباد،  ا�سماعيل يف 31 مار�س 2012  اأحمد  وياأتي مقتل ال�سحايف امل�سور 
ت�سويره ملظاهرة �سلمية ليمثل اأق�سى حلظات هذا العام. اإذ ي�سارك ال�سحايف امل�سور اأحمد اإ�سماعيل كال من 
النا�سر كرمي فخراوي واملدون زكريا الع�سريي امل�سري ذاته، فيما ل تزال ال�سلطات الق�سائية يف البحرين متاطل 

يف حماكمة امل�سوؤولني الفعليني عن مقتلهم.
وفيما يلي اأهم الإنتهاكات التي �شهدها العام 2012:

اأحمد  ال�سحايف  امل�سور  مقتل  نتج عنه  ما  لالإعالميني،  املبا�سر  والإ�ستهداف  املالحقة  �سيا�سات  اإ�ستمرت  اأوًل: 
اإ�سماعيل، وتوثيق حالت من الإعتداء اجل�سدي والإعتقال التع�سفي للعديد من الإعالميني البحرينيني، كما �سمل 

ذلك اعتقال واإبعاد املرا�سلني الأجانب من البالد.
ثانيًا: ل زالت ال�سلطات البحرينية متاطل يف الإلتزام بتعهداتها اأمام املجتمع الدويل، واملتمثلة يف التنفيذ الأمني 
التابع  الإن�سان  وتو�سيات جمل�س حقوق  ب�سيوين(  لتق�سي احلقائق )جلنة  امل�ستقلة  البحرينية  اللجنة  لتو�سيات 

لالأمم املتحدة.
اإذ عمدت لتوظيف ال�سلطة  ثالثًا: ل زالت ال�سلطات البحرينية تعتمد �سيا�سة املالحقات الق�سائية لالإعالميني، 

الق�سائية لت�سبح يدها ال�ساربة يف مالحقة الإعالميني. 
رابعًا: مل تفي ال�سلطات بوعودها يف طرح قانون جديد لل�سحافة والإعالم، وا�ستمرت يف العمل بالقانون رقم 47 
اإحكام �سيطرتها على الف�ساء  لعام 2002 لتنظيم ال�سحافة والطباعة والن�سر، وهو ما �سهل للدولة مهمتها يف 
الإعالمي يف البالد، ويف تقدمي الإعالميني ون�سطاء حقوق الإن�سان ملحاكمات ق�سائية و�سفتها املنظمات احلقوقية 

الدولية باملفتقرة لأب�سط احلقوق الإن�سانية. 
التلفزي  الف�ساء  تزال حتتكر  ل  كما  والب�سري،  ال�سمعي  الإعالم  على  �سيطرتها  الدولة حتكم  تزال  ل  خام�سًا: 
مانعة الأ�سوات املخالفة من الظهور على �سا�سة التلفزة احلكومية اأو الإذاعة. وفيما ل تزال ترف�س الرتخي�س لأي 
اإذاعات اأو قنوات وطنية م�ستقلة، �سمحت الدولة لإطالق قناة تلفزيونية تعود ملكيتها لالمري ال�سعودي الوليد بن 

طالل. 
كما  البالد،  ال�سادرة يف  لل�سحف  الإعالمي  املحتوى  املبا�سر يف  التدخل  �سيا�سات  الدولة يف  ا�ستمرت  �ساد�سًا: 
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قوانني الصحافة البحرينية منذ اخلمسينات: 

مسار تضخمي للمحظورات 
وحرية »منتقاة«
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قوانين الصحافة البحرينية منذ الخمسينات: 
مسار تضخمي للمحظورات وحرية »منتقاة«

02
هذا واحد من الآراء التي لقيت �سدًى يف اأو�ساط ال�سحفيني البحرينيني، وجرى تكراره بكرثة، لدى  اإقرار امللك 
قانونًا لل�سحافة يف العام 2002، و�سف باملتخلف: »الكثري من مواده جاءت ن�سخة طبق الأ�سل من قانون ال�سحافة 

للعام 1979 الذي الكثري من مواده جاءت ن�سخة طبق الأ�سل من روح قانون اأمن الدولة«. 
فهل كانت قوانني ال�سحافة لالأعوام 1952، 1954، 1965 التي �سبقتهما يف ال�سدور خالف ذلك؟ 

اإن قراءة  متاأنية لهذه القوانني، ميكن اأن تنتهي بنا اإىل النتيجة التالية: اإن جميعها و�سعت بروح واحدة، وقد �سكل 
الهاج�س الأمني اأو »ما ل يجب اأن يقال ويكتب«، لدواعي الأمن، روح هذه الروح. فقانون 1979 جاء يف الكثري من 
مواده ن�سخة طبق الأ�سل من قانون 1965. وهذا الأخري ن�سخة مطورة لقانون 1954 الذي هو ن�سخة مطورة لقانون 

 .1952
لنرتك الكالم املجرد، وندقق يف العبارة التالية التي تاأخذ املادة رقم 5 يف قانون ال�سحافة للعام 1952، اأقدم 
وثيقة تتعلق بالت�سريع لل�سحافة يف البحرين تقع بني اأيدينا، رغم اأن اأول ت�سريع يعود اإىل العام 1947، والتي تن�س 
اإن  اأي ت�سريح  اإلغاء  اأو  توقيف  اإمكانها  »اإن احلكومة يف  اإداري  بقرار  اأية �سحيفة  اإيقاف  على حق احلكومة يف 

وجدت �ساحبه مل يعمل مبوجب ال�سروط، كما ويف و�سعها ذلك حلفظ الأمن«. 
اإن هذه املادة تاأخذ يف قانون 1954 ال�سيغة التالية »احلكومة ميكنها توقيف اأو اإلغاء اأي ت�سريح اإذا ما وجدت من 
�ساحبه خمالفة لل�سروط وحفظًا للنظام والأمن«. لكن مع هذه التو�سعة التي �ستاأتي يف هيئة اإعالن مرفق بالقانون، 
عند اإ�سداره، موّقع من م�ست�سار حكومة البحرين الربيطاين ت�سارلز بلغريف، وهي حتوي العقوبات املقّرره لكل من 

»يطبع اأو ين�سر اأو يبيع جرائد تت�سمن م�سائل مثرية للفنت«. 
ويحدد الإعالن امل�سائل املثرية للفنت يف التايل »اأية م�سائل من �ساأنها اإثارة ال�سغب والت�سوي�س اأو اإثارة عداوة بني 
رعايا البحرين اأو الآخرين اأو بني خمتلف الطبقات من الأ�سخا�س اأو بني الأ�سخا�س الذين ينتمون اإىل مذاهب 

دينية خمتلفة اأو بني حاكم البالد ورعاياه«.

يف قانون 1965، �ستجري ال�ستعا�سة عن القرارات الإدارية بقرارات املحاكم اإزاء من »يثريون الفنت«. لكن �سمن 
»رو�ستة« كاملة حتوي التف�سيل الدقيق ملعاين »اإثارة الفنت«. و�ستاأخذ »امل�سائل املحظور ن�سرها« م�ساحة باب كامل 
حتت هذا ال�سم، وهو الباب الثالث، مت�سمنًا نحو 10 بنود للمو�سوعات املحظور ن�سرها، وبينها »النقد املوجه 
ل�سخ�س عظمة احلاكم اأو عائلته« و»وقائع اجلل�سات ال�سرية للمجال�س احلكومية« و»املعاهدات التي تعقدها حكومة 

البحرين« و»الطعن يف اأعمال املوظف العام«، وو�سوًل اإىل حظر »ن�سر الدعوة اإىل اعتناق ال�سيوعية«.
و�سنجد هذه املحظورات نف�سها تتكّرر طبق الأ�سل يف قانون 1979، مع مزيد من التو�سعة لها لت�سمل حمظورات مل 
يت�سمنها القانون ال�سابق مثل »التعر�س لدين الدولة الر�سمي« و»اجلرائم املتعلقة باأمن الدولة« و»اإهانة وحتقري 
اأي جمل�س ت�سريعي اأو املحاكم والهيئات النظامية«، وعقوبة كل منها. وياأخذ الف�سل ال�ساد�س الذي جاء حتت ا�سم 

»اجلرائم التي تقع بوا�سطة الن�سر يف اجلرائد« املواد من 41 اإىل 47. 
على اأن اجلديد الذي �سي�ساف اإىل القانون، وي�سكل ب�سمة العام 1979، بعد اأربعة اأعوام من فر�س قانون اأمن 
الدولة، هو �سموليته لـ»الإجراءات واملحاكمات اجلزائية« يف اجلرائم املتعلقة بالن�سر، حيث تاأخذ حّيز باب كامل. 
فنجد اأنه يقرر اإخ�ساع جرائم الن�سر عن طريق اجلرائد اإىل قانون املحاكمات اجلزائية ل�سنة 1966، واخت�سا�س 
»اإذا ن�سرت ما يعترب جرمية« لرئي�س املحكمة  اأية جريدة  اإيقاف  اإليها. فيما يربط  »املحكمة الكربى« يف النظر 

الكربى، بناءًا على طلب الدعاء العام. 
التنقيح  من  مزيد  مع  نف�سه،  بالن�س   ،1979 قانون  يف  وردت  التي  نف�سها  املحظورات  �سنجد   ،2002 قانون  يف 
تتعلق  التي  بـ»اجلرائم  تتعلق  القانون  مواد  ثلث  نحو  اأن  و�سنجد  بها.  املتعلقة  العقوبات  والإ�سافة، خ�سو�سًا يف 
بوا�سطة الن�سر يف ال�سحف« اأو »الإجراءات واملحاكم اجلنائية يف جرائم الن�سر« اأو بهذا العنوان الغريب »تاأديب 

ال�سحفي« الذي ياأخذ حيز ف�سل كامل. 
و�سي�سكل هذا مدخاًل لإعطاء »جمعية ال�سحفيني« التي يديرها فعليًا منذ اإن�سائها، م�ست�سار امللك ل�سئون الإعالم 
نبيل احلمر، �سفة اعتبارية يف القانون اجلديد، حيث »لذوي ال�ساأن التقدم بال�سكوى �سد ال�سحفي اإىل جمعية 
ال�سحفيني التي تخت�س وحدها بتاأديب ال�سحفيني«. وي�سع القانون مزيدًا من التف�سيل يف الكيفية التي تقوم بها 

جمعية ال�سحفيني »عند التحقيق يف ال�سكوى �سد ال�سحفي«. 
ما م�سى ي�سكل منوذجًا واحدًا، للم�سار التطّوري الذي مّر به اأحد الأبواب التي �سكلت ركنًا ركينًا يف كل الت�سريعات 
املتعلقة بال�سحافة، منذ بدء الت�سريع، وهي املحظورات، اأو »ما ل ينبغي ن�سره«. وهو م�سار ياأخذ منحًى ت�سخميًا، 

مع كل قانون جديد يجري اإقراره. 
على حني اأن ذلك كذلك، ميكن الزعم اأن قانون 2002، ميثل املنحى ال�سمويّل لذلك، على الرغم من جميئه يف 
�سياق فرتة ات�سمت بالنفراج الأمني. على ذلك جاءت هذه املالحظة ل�سحفي عتيق، وهو علي �سالح يف �سياق 
مطالعة نقدية للقانون اجلديد »اإنه جاء يف الكثري من مواده ن�سخة طبق الأ�سل من القانون رقم 14 للعام 1979 يف 
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�ساأن املطبوعات والن�سر، بل اإنه يف بع�س الحيان وبع�س املو�سوعات جاء اأكرث ت�سييقا على احلريات واأ�سد عقوبة 
من قانون 79« )انظر اجلدول يف الأ�سفل(.

قانـــون 1952م
- اأية �سحيفة تت�سمن اأخبارًا عامة اأو اأخبار احلوادث التي تطبع وتباع وتن�سر بني فرتات منتظمة. اجل��ري��دة تعريف 

- كل �ساحب جريدة عليه اأن ي�سع تاأمينًا قدره 2000 روبية لدى حكومة البحرين. م���ق���دار ال��ت��اأم��ن
- الت�سريح �سيكون �سخ�سيًا، اأما اإن طراأ اأي تغيري على �ساحب اأو طابع اأو نا�سر اأو حمرري اجلريدة 

عن ذلك �سيكون من ال�سروري اإ�سدار ت�سريح جديد.
- احلكومة يف اإمكانها توقيف اأو اإلغاء اأي ت�سريح اإن وجدت اأن �ساحبه مل يعمل مبوجب ال�سروط، كما 

ويف و�سعها ذلك حفظًا لالأمن.

ال�شحيفة ت�شريح 

قانـــون 1954م
اأو  مالحظات  اأيــة  عن  اأو  احلــوادث  عن  تقارير  اأو  �سرية  اأو  عامة  اأخبار  على  حتتوي  مطبوعة  -اأيــة 
ا�ستق�ساءات اأو تعليقات تتعلق بهذه الأخبار اأو احلوادث اأو كل ما يتعلق باأي �سيء عن اجلمهور، تطبع 

باأي لغة وتن�سر يف البحرين للبيع اأو لتوزيعها جمانًا يف فرتات منتظمة اأو غري منتظمة.
اجل��ري��دة تعريف 

- كل نا�سر جريدة يتحتم عليه اأن ي�سع لدى احلكومة تاأمينًا مببلغ 2000 روبية. م���ق���دار ال��ت��اأم��ن
- يكون الت�سريح �سخ�سيًا.

وحفظًا  لل�سروط  خمالفة  �ساحبه  من  وجدت  ما  اإذا  ت�سريح  اأي  اإلغاء  اأو  توقيف  ميكنها  احلكومة   -
للنظام والأمن.

ال�شحيفة ت�شريح 

- اأي �سخ�س ين�سر اأو يحاول اأن ين�سر اأو ي�ساعد على ن�سر اأية جريدة خالفًا لن�سو�س هذا القانون، 
اأو  واحدة  �سنة  لتتجاوز  ملدة  لل�سجن  يكون معر�سًا  و�سوف  بارتكاب جنحة خمالفة  يعد مذنبًا  �سوف 

لغرامة لتتجاوز 1000 روبية اأو لكلتا العقوبتني.
- اأي �سخ�س يطبع اأو ين�سر اأو يبيع اأية مطبوعات اأو جرائد اأو اأية ن�سرات تت�سمن م�سائل مثرية للفنت 
بكلتا  اأو  روبية   1500 على  لتزيد  يغرامة  اأو  عامني  على  اأمــده  ليزيد  �سجن  بعقوبة  نف�سه  �سيعر�س 

العقوبتني معًا، اأو بدًل منهما �سيطلب منه كفيل ي�سمن �سلوكه احل�سن.
- اأية م�ساألة من �ساأنها اإثارة ال�سغب والت�سوي�س اأو اإثارة عداوة بني رعايا البحرين اأو الآخرين اأو بني 
اأو بني  اأو بني الأ�سخا�سل  الذين ينتمون اإىل مذاهب دينية خمتلفة  خمتلف الطبقات من الأ�سخا�س 

حاكم البالد ورعاياه فاإنها �ستعترب م�ساألة مثرية للفنت مبوجب معنى هذا القانون.

حم����������ظ����������ورات

قانـــون 1965م
- اجلريدة تعني كل �سحيفة اأو جملة اأو مطبوع اآخر ي�سدر يف البحرين اأو توابعها ب�سفة دورية ويف 

مواعيد منتظمة اأو غري منتظمة. اجل��ري��دة تعريف 
- عند الرتخي�س يف اإ�سدار اجلريدة يودع �ساحبها يف دائرة املالية حلكومة البحرين تاأمينًا مقداره:

2000 روبية اإذا كانت اجلريدة ت�سدر مرة يف ال�سهر، 4000 روبية اإذا كانت ت�سدر مرتني يف ال�سهر، 
6000 اإذا كانت ت�سدر مرة يف الأ�سبوع، 8000  روبيه اإذا كانت ت�سدر اأكرث من مرة يف الأ�سبوع.

م���ق���دار ال��ت��اأم��ن

-  ي�سرتط يف �ساحب اجلريدة ورئي�س التحرير اأن يكون بحرينيًا يقيم يف البحرين ولتقل �سنه عن 25 
�سنة، واأن يكون كامل الأهلية ح�سن ال�سرية حممود ال�سمعة مل ي�سدر �سده حكم خمل بال�سرف.

- يف حال �سدور اجلريدة  عن �سركة اأو جمعية اأو هيئة يبني ذلك يف الطلب.
ال�شحيفة ت�شريح 

اجلل�سات  وقائع  اإليه،  املن�سوبة  والأقــوال  عائلته  اأو  احلاكم  عظمة  ل�سخ�س  املوجه  النقد  ن�سر  يحظر 
واملعاهدات  التفاقات  الر�سمية،  ال�سرية  الت�سالت  واأنباء  واحلكومية  الر�سمية  للمجال�س  ال�سرية 
التي تعقدها حكومة البحرين قبل ن�سرها يف اجلريدة الر�سمية، وقائع املحاكمات ال�سرية التي تتعلق 
بلبلة  اأو  الوطنية  العملة  قيمة  يف  التاأثري  �ساأنها  من  التي  الأنباء  الطبيعية،  والبنوة  والهجر  بالطالق 
الأفكار عن الو�سع القت�سادي، كل ما من �ساأنه امل�سا�س بروؤ�ساء الدول اأو تعكري �سفو العالقات بني 
اأو ما�سًا بكرامة  اأو البالد ال�سديقة، كل ما كان منافيًا لالآداب العامة  البحرين وبني البالد العربية 
الأ�سخا�س اأو حرياتهم ال�سخ�سية وكذلك كل ما يت�سمن اإف�ساء �سر من �ساأنه اأن ي�سر ب�سمعة �سخ�س 
اأو برثوته اأو با�سمه التجاري اأو اأي اأمر يق�سد به تهديده اأو اإرغامه على دفع مال اأو تقدمي منفعة للغري اأو 
حرمانه من حرية العمل، كل ما من �ساأنه التحري�س على ارتكاب اجلرائم، اأو اإثارة البغ�ساء، اأو بث روح 
ال�سقاق بني اأفراد املجتمع، الطعن يف اأعمال املوظف العام املت�سمن قذفًا، التحري�س على قلب نظام 
احلكم بالقوة اأو بطرق غري م�سروعة اأو ن�سر الدعوة اإىل اعتناق ال�سيوعية اأو ن�سر اآراء تت�سمن �سخرية 

اأو حتقريا اأو ت�سغريًا لدين اأو ملذهب ديني.

حم����������ظ����������ورات

اأو  القذف  فيه  ن�سر  الذي  املكان  نف�س  ويف  وبنف�س احلروف  باملجان  ين�سر  اأن  التحرير  رئي�س  على   -
الإهانة يف حق �سخ�س ما، اجلواب الوارد اإليه عن ذلك من ال�سخ�س نف�سه اأو ممن يقوم مقامه اأو من 

اأولده اأو اأحفاده اأو اأقاربه اإذا كان الن�سر يتعلق مبتوفى.
ح������������ق ال������������رد



17 16

التقرير السنوي لرابطة الصحافة البحرينية 2012م

قانـــون 1979م
- ال�سحيفة: كل جريدة اأو جملة اأو مطبوع ي�سدر با�سم واحد ب�سفة دورية يف مواعيد منتظمة اأو غري 

منتظمة. اجل��ري��دة تعريف 
- يجب على مالك اجلريدة عند الرتخي�س يف اإ�سدار اجلريدة اأن يودع خزينة وزارة الإعالم �سمانًا 
نقديًا اأو م�سرفيا مقداره 5000 دينار بحريني اإذا كانت اجلريدة يومية، و3000 دينار اإذا كانت غري 

يومية.
م���ق���دار ال��ت��اأم��ن

�سنه عن  تقل  األ  البحرين،  عادة يف  ويقيم  بحريني اجلن�سية  يكون  اأن  مالك اجلريدة  ي�سرتط يف   -
25 �سنة، اأن يكون ح�سن ال�سرية، حممود ال�سمعة، مل ي�سدر �سده حكم يف جرمية خملة بال�سرف اأو 

الأمانة.
ال�شحيفة ت�شريح 

- من تعر�س لديون الدولة الر�سمي بالإ�ساءة اأو النقد، التعر�س لالأمري بالنقد، التحري�س على ارتكاب 
جنايات القتل اأو النهب اأو احلرق اأو جرائم خملة باأمن الدولة.

- التحري�س على بغ�س طائفة، منافاة الأداب العامة، التحري�س ىل عدم النقياد للقوانني.
اأو املحاكم  ت�سريعي  اأو حتقيد لأي جمل�س  اإهانة  اأو رئي�س دولة،  ن�سر ما يت�سمن عيبا يف حق ملك   -

وغريها من الهيئات النظامية، ن�سر اأخبار كاذبة، ن�سر اأنباء عن الت�سالت الر�سمية ال�سرية.
الت�سريعية،  للمجال�س  ال�سرية  ال�سرية، ماجري يف اجلل�سات  الق�سائية  الدعاوى  ن�سر ما جرى يف    -
الأحكام ال�سادرة يف جرائم الغت�ساب والعتداء على العر�س وجرائم الأحداث، اأخبار اأية جرمية 
قررت ال�سلطات منع ن�سر اأخبارها، اأنباء من �ساأنها التاأثري يف قيمة العملة الوطنية، ما يت�سمن عيبًا 

غي حق ممثل دولة اأجنبية معتمدة يف البحرين.

حم����������ظ����������ورات

- لوزارة الإعالم اأن تطلب اإىل اأية جريدة ن�سر كل ت�سحيح اأو تكذيب ير�سل اإليها ويجب اأن تبادر اإىل 
ن�سر هذا الت�سحيح اأو التكذيب يف اأول عدد ي�سدر منها ويف مثل املكان وبذات احلروف التي ن�سرت بها 

املواد مو�سوع الت�سحيح اأو التكذيب.
ح������������ق ال������������رد

قانـــون 2002م
- ال�سحافة: مهنة حترير املطبوعات ال�سحفية و اإ�سدارها.

- ال�سحيفة :كل جريدة اأو جملة اأو مطبوع اآخر ي�سدر با�سم واحد وب�سفة دورية يف مواعيد منتظمة اأو 
غري منتظمة مبا يف ذلك ال�سحف الإليكرتونية التي ت�سدر اأو تبث بالو�سائل الإليكرتونية.

اأو وكالة �سحفية  اأو دورية  - ال�سحفي: من مار�س مهنة ال�سحافة ب�سفة منتظمة يف �سحيفة يومية 
اأو عمل مرا�سال لإحدى وكالت الأنباء اأو ال�سحف العربية اأو الأجنبية اأو لأية و�سيلة اإعالمية اأخرى.

- رئي�س التحرير: امل�سئول وامل�سرف اإ�سرافا فعليا على ال�سحيفة مبحتوياتها.
- الكاتب: كل من يقوم بالكتابة يف ال�سحيفة ب�سورة منتظمة اأو غري منتظمة.

- املكتب ال�سحفي: املكتب الذي يتوىل جمع املعلومات و الأخبار و التقارير ال�سحفية من م�سادرها 
املختلفة بو�سائل خمتلفة ، و توزيعها على و�سائل الإعالم.

- وكالة الأنباء: اجلهة التي تزود املوؤ�س�سات ال�سحفية و غريها بالأخبار و ال�سور و الر�سومات ، �سواء 
�سدرت كل يوم اأو اأ�سبوع اأو �سهر اأو غري ذلك .

اجل��ري��دة تعريف 

يجب األ يقل راأ�س املال املدفوع ل�سركة التي ترغب يف اإ�سدار �سحيفة عن مليون دينار بحريني اإن كانت 
ال�سحيفة يومية وعن مائتني و خم�سني األف دينار بحريني بالن�سبة لل�سحيفة غري اليومية. وبالن�سبة 

لل�سحف املتخ�س�سة ، يجب األ يقل راأ�س املال املدفوع عن خم�سني األف دينار بحريني.
- يجب على املرخ�س له باإ�سدار �سحيفة اأن يودع خزينة الوزارة خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ املوافقة 

على الرتخي�س �سمانا نقديا اأو م�سرفيا ل يقل عن 10% من راأ�س املال املدفوع

م���ق���دار ال��ت��اأم��ن

- مع مراعاة اأن يكون رئي�س التحرير بحريني اجلن�سية ، ي�سرتط يف كل من رئي�س التحرير اأو املحرر 
امل�سئول: اأن يكون حا�سال على �سهادة جامعية ولديه خربة عملية منا�سبة، األ يقل �سنه عن ثالثني �سنة، 
اأن يكون حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة ، ومل ي�سبق احلكم عليه يف جناية اأو جنحة خملة بال�سرف اأو 
الأمانة،  األ ي�سغل اأي من�سب عام �سواء بالتعيني اأو بالنتخاب، اأن يجيد اللغة ال�سحيفة التي يعمل بها 

قراءة و كتابة.

ال�شحيفة ت�شريح 

- يلتزم ال�سحفي بالمتناع عن النحياز اإىل الدعوات العن�سرية اأو التي تنطوي على ازدراء الأديان.
- ل يجوز لل�سحفي اأو غريه اأن يتعر�س للحياة اخلا�سة لأي �سخ�س كما ل يجوز له اأن يتناول م�سلك 
املوظف العام اأو ال�سخ�س ذو ال�سفة النيابية العامة اأو املكلف بخدمة عامة اإل اإذا كان التناول ذا �سلة 

وثيقة باأعمالهم و م�ستهدفا لل�سالح العام .
- يحظر على ال�سحيفة تناول ما تتوله �سلطات التحقيق اأو املحاكمة مبا يوؤثر على �سالح التحقيق اأو 

املحاكمة 
-يحظر على ال�سحيفة اأو ال�سحفي قبول تربعات اأو اإعانات اأو مزايا خا�سة من جهات اأجنبية

- يحظر على ال�سحيفة ن�سر اأي اإعالن تتعار�س مادته مع قيم املجتمع و اأ�س�سه و مبادئه و اآدابه العامة.

حم����������ظ����������ورات
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-  ل يجوز لل�سحفي اأن يعمل يف جلب الإعالنات اأو اأن يح�سل على اأية مبالغ 
- مع عدم الإخالل باحلق يف اإقامة الدعوى اجلنائية اأو املدنية ، لذوي ال�ساأن التقدم بال�سكوى �سد 
ال�سحفي اإىل جمعية ال�سحفيني التي تخت�س وحدها بتاأديب املحامني. وتتوىل اجلمعية بحث ال�سكوى 

للتاأكد من توافر الدلئل الكافية ل�سحتها.

حم����������ظ����������ورات

يجب على رئي�س التحرير اأو املحرر امل�سئول اأن ين�سر بناء على �ساحب احلق يف الرد ت�سحيح ما ورد 
ذكره من الوقائع اأو ما �سبق ن�سره من ت�سريحات يف ال�سحف يف غ�سون الثالثة اأيام التالية لت�سلمه 
الت�سحيح اأو يف اأول عدد يظهر من ال�سحيفة بجميع طبعاتها اأيهما يقع اأول ، ومبا يتفق مع مواعيد 
طبع ال�سحيفة ويجب اأن يكزن الن�سر يف نف�س املكان و بنف�س احلروف التي ن�سر بها املقال اأو اخلرب اأو 

املادة ال�سحفية املطلوب ت�سحيحها.
ويكون ن�سر الت�سحيح بغري مقابل اإذا مل يتجاوز مثلي م�ساحة املقال اأو اخلرب املن�سور ، فاإن جاوزه كان 
لل�سحيفة احلق يف مطالبة طالب الت�سحيح مبقابل ن�سر القدر الزائد حم�سوبا ب�سعر تكلفة الإعالن 

املقررة ، ويكون لل�سحيفة احلق يف المتناع عن ن�سر الت�سحيح حتى ت�ستويف هذا املقابل.
واإذا توفى �ساحب احلق يف الرد ، انتقل احلق يف الرد اإىل ورثته على اأن ميار�س الورثة اأو اأحدهم هذا 

احلق مرة واحدة ، وللورثة حق الرد على كل مقال اأو خرب ين�سر ب�ساأن مورثهم بعد وفاته .

ح������������ق ال������������رد
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03

البحرين: صحافة الدولة...
صحافة التبشري
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تزال  املجتمعات حديث ترف، ل  التعبري يف  اأ�سبح احلديث عن �سمان حرية  الألفية اجلديدة حيث  اليوم، ويف 
اململكة اخلليجية ال�سغرية ت�سارع اأقدارها. اإذ تقف عدة عوائق باملر�ساد اأمام ت�سكل �سحافة حرة يف البحرين 
حتى بعد انطالق م�سروع امللك ال�سيا�سي يف العام 2001، بل اإن بع�س هذه املوانع بدت وكاأنها اتخذت منحى اأكرث 

ر�سوخا ومنهجية،  يف العقد الأول من هذه الألفية.

1. تأميم الصحافة
تعمل يف البحرين خم�س �سحف يومية باللغة العربية، هي: اأخبار اخلليج، الأيام، الو�سط، الوطن، والبالد.

 واملعيق الأبرز لل�سحافة البحرينية يتمثل يف تاأميمها من قبل الدولة، عك�س ما تبدو عليه ظاهر ال�سورة. فالقرار 
الر�سمي، والراأ�سمال العام هو املبادر يف تاأ�سي�س ثالث من ال�سحف العاملة حاليا، واختيار واجهاتها ك�سركات 
تابعة للقطاع اخلا�س )اأخبار اخلليج، الأيام، الوطن(، ول تبدو �سحيفة »البالد« بعيدة عن ذلك، فيما ت�سذ عن 

القاعدة �سحيفة »الو�سط« التي اأ�س�سها جتار و�سيا�سيون يف العام 2002.
وتاأمل ال�سلطة من خالل »التاأميم القبلي« لو�سائل الإعالم اجلماهريية املقروءة، الدعاء باأن ال�سحف م�ستقلة 
ولي�ست تابعة للحكومة، واأن الأخبار التي تبثها نابعة من قرارها الذاتي، معربة عن توجهات القائمني عليها، ول 

تعك�س وجهة نظر الأجهزة الر�سمية. 

تاأميم ال�شحيفة الأوىل 
تاأ�س�ست »اأخبار اخلليج« يف 1976، كتعبري عن حاجة الدولة اىل �سحيفة يومية ناطقة با�سم اجلهاز الر�سمي بعد 
ال�ستقالل، ولعل هذه احلاجة قد تنامت بعد حل الربملان �سيف 1975. وحتول الدعم احلكومي املايل اإىل نفوذ 
الزمن على  با�سم احلكومة طوال عقدين من  ر�سمي  ناطق  اإىل  »اأخبار اخلليج«  اأحال �سحيفة  حتريري مطلق، 
الأقل. وظلت وزارة العالم ُتعنّي رئي�س حترير »اأخبار اخلليج« حتى العام 2000، وكان اآخرهم ال�سحايف هالل 
ال�سايجي الذي عينه وزير �سئون جمل�س الوزاء والعالم الأ�سبق حممد املطوع رئي�سا للتحرير عام 1995، يف ذروة 

البحرين:  صحافة الدولة.. صحافة التبشير

03
الحتجاجات التي عمت البحرين حينها. 

وحّل رئي�س جمل�س ادارة اأخبار اخلليج اأنور عبدالرحمن حمل ال�سايجي يف رئا�سة حتريرها عام 2000، بيد اأن 
ال�سحيفة ا�ستمرت وفية خلط رئي�س الوزراء والعائلة احلاكمة، وعمقت حتالفها مع التيارات الإ�سالمية، منت�سرة 

لطبقة رجال الأعمال.

الأيام: املبادرة احلكومية الكاملة
ال�سلطات من ال�سحافة احلرة، وا�ستمرت �سيا�سة  الثمانينات والت�سعينات، تنامت موؤ�سرات �سيق  طوال عقدي 
وعو�سا عن  اإ�سدار �سحف جديدة،  ال�سلطات طلبات  رف�س  وقد جتلى ذلك من خالل  املفعول،  �سارية  التاأميم 
القطاع اخلا�س،  ي�سدرها  »م�ستقلة«  ثاين �سحيفة  باعتبارها  »الأيام« يف 1989،  لتاأ�سي�س �سحيفة  بادرت  ذلك 
وقاد عملية التاأ�سي�س وزير العالم الأ�سبق طارق املوؤيد، الذي اختار عددا من الإعالميني و�سجل با�سمهم ال�سركة 
املالكة لل�سحيفة ومطابعها، ويف مقدمتهم امل�ست�سار الإعالمي للملك نبيل احلمر، الذي ي�ستحوذ على نحو ن�سبة 

60% من اأ�سهم ال�سحيفة.
لقد مّولت ال�سلطات جميع عمليات التاأ�سي�س، وامل�سروفات اجلارية، وم�سروفات امل�ساريع، على مدى نحو عقدين 
اإىل مقر جديد قبل نحو خم�س  انتقالها  تاأمني جماين ملقرها يف منطقة اجلفري، حتى  من الزمن، مبا يف ذلك 

�سنوات.
ومع مرور الوقت، فقد ك�سبت »الأيام« �سفة الناطق �سبه الر�سمي با�سم الدولة، و�سحبت تلك ال�سفة من »اأخبار 

اخلليج«، التي مازال ينظر اإليها كموؤ�س�سة اإعالمية �سبه حكومية.
�سحيفة الوطن: ل�سان وزير الديوان امللكي

بادر الديوان امللكي اإىل تاأ�سي�س �سحيفة »الوطن«، عام 2005، �سمن خطة اأو�سع لتحجيم جبهة املعار�سة، وتعميق 
الفرز الطائفي، كما اأو�سح ذلك تقرير »البندر« ال�سهري.

ورغم اأن تفا�سيل التاأ�سي�س حا�سرة عند املتابعني للملف ال�سحايف يف البحرين خ�سو�سًا فيما يتعلق بدور م�ست�سار 
�سئون املتابعة يف الديوان امللكي اأحمد عطية اهلل ال خليفة، فاإن ذلك مل مينع ال�سلطات من الدعاء باأن »الوطن« 

موؤ�س�سة اإعالمية خا�سة!

اأثر التاأميم على الو�شع ال�شحايف
النتائج، ميكن  والتلفزيون، جملة من  واإدارة، على ال�سحافة املحلية والإذاعة  ال�سيطرة احلكومية، مال  اأفرزت 

ت�سجيل اأبرزها يف الآتي: 
للمعلومات، وينطبق ذلك  وان�سيابا  ال�سحافية، خربا وحتليال،  وال�سورة  ال�سحايف  للن�س  ال�سلطة  اأوًل: احتكار 
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اآل خليفة، فيما تبذل هيئة  الوزراء علي بن خليفة  اأ�س�سها ابن رئي�س  التي  بطبيعة احلال على �سحيفة »البالد« 
التحرير يف �سحيفة »الو�سط« جهدا كبريا كي توازن بني تطلعات القراء، واخلطوط احلمراء احلكومية.

ثانيا: حدت ال�سيطرة احلكومية من قدرة ال�سحافة على ممار�سة دورها يف رقابة ال�سلطة التنفيذية، وال�سلطة 
فيما  احلكومي،  باملنجز  تب�سري  اأداة  اإىل  ال�سحافة  حتولت  لقد  )الأحزاب(  ال�سيا�سية  واجلمعيات  الت�سريعية، 
واجلمعيات  النواب  مدح  اأو  ذم  التنفيذي يف  اجلهاز  رغبة  لتعك�س  املختلفة  لالأطر  ال�سحافية  التغطيات  تتباين 

ال�سيا�سية واملنابر الدينية.
ثالثا، عجز ال�سحف اليومية امل�ستقلة على ال�ستمرار يف �سوق ل تتوافر فيها �سروط املناف�سة، وكان ذلك عامال 
مبا�سرا لتخرج �سحيفتا »الوقت« و«امليثاق« من ال�سوق وتغلقا اأبوابهما. ول يغيب ذلك بال�سرورة التحديات الإدارية 

التي واجهت ال�سحيفتني، بيد اأنه ما من �سك باأن الدعم احلكومي جلهة دون اأخرى رجح �سوتا على �سوت.

2. العائق الحزبي
ل بد اأن يطرح ال�سوؤال عن اأ�سباب غياب �سحافة حزبية و/اأو اأ�سبوعية م�ستقلة،  موؤثرة كما هو احلال يف الأردن 

واملغرب حيث الأو�ساع �سبيهة بالبحرين.
وتوفر ال�سحافة احلزبية والأ�سبوعية فر�سة ل باأ�س بها لك�سر احتكار ال�سلطة للن�س ال�سحايف، كما اأنها قد ت�سهم 

يف ولوج مناطق ظلت حمراء.
ومن دون �سك، فاإن اثر تاأميم احلكومة لل�سحافة اليومية �ساهم يف قمع نهو�س �سحافة حزبية قادرة على املناف�سة، 

فيما الت�سييقات على الن�سرات احلزبية واإغالقها قد حد من تطورها.
واإعالم  حكومية،  اإعاقات  اإىل  بحاجة  بال�سرورة  تكن  ومل  مهني،  اإ�سكال  من  ا�سال  احلزبية  ال�سحافة  وتعاين 

حكومي تب�سريي ويف اجتاه واحد، كي تت�سف هذه ال�سحافة هي الأخرى بالطابع التب�سري.
اإن غياب قانون لل�سحافة يكر�س احلريات وياأ�سلها، و�سيطرة املال احلكومي على ال�سحافة، اإىل جانب احتكار 
ال�سلطة للمناخ العام اأ�سال، اأف�سى اإىل اأن تتحول ال�سحافة اإىل ملحق حكومي، لقد غيب ذلك التحديات املهنية 
املوؤ�س�سات  قدرة  مدى  لختبار  اأر�سية  وجود  عدم  ظل  يف  ال�سحف،  تواجه  التي  الأخرى  والتجارية  والإدارية 
الإعالمية على �سق طريقها بنف�سها، وحتدي ال�سوق، واختبار القارئ، الذي يفرت�س اأن يكون احلكم يف ترجيج 

�سحيفة على اأخرى.

الإذاعة والتلفزيون: خارج حدود الن�ص
ميثل العام 1940 عام انطالق اأول بث اإذاعي يف البحرين، وافتتح مبنى اإذاعة البحرين الال�سلكية يف 21 يوليو 
1955م، وانطلق اأول بث تلفزيوين يف عام 1973، كما مت تد�سني وكالة اأنباء البحرين حتت م�سمى »وكالة اأنباء 

اخلليج« يف عام 1976.
الإعالم  دائرة  م�سمى  حتت  1965م  يوليو   26 بتاريخ  البحرين  يف  الإعالم  ل�سوؤون  حكومية  هيئة  اأول  وتاأ�س�ست 

حلكومة البحرين برئا�سة حممد بن مبارك اآل خليفة، حيث اأُحلقت بها حمطة اإذاعة البحرين
ومنذ ذلك احلني وحتى اليوم، مت�سك الدولة بالبث املرئي وامل�سموع حمتكرة لف�ساء ال�سورة والكلمة وامل�سموعة، 
ولقت جميع حماولت القطاع اخلا�س الولوج يف هذا القطاع الإعالمي بال�سد والرف�س، ولئن اختلفت مربرات 

الدولة بني فرتة واأخرى.
وخالل العام 2012، قامت هيئة �سوؤون الإعالم بالرتخي�س لقناة ف�سائية خا�سة حتت م�سمى )قناة العرب( وهي 
تابعة لرجل الأعمال ال�سعودي الأمري الوليد بن طالل ال �سعود، وهو ت�سريح خمالف للقانون حيث ل يوجد قانون 
اأو  ال�سيا�سية  اأن هيئة �سوؤون الإعالم ل تزال ترف�س الت�سريح للجمعيات  لتنظيم الإعالم املرئي وامل�سموع، كما 
اأو اإذاعية. كما رف�ست ال�سلطات ال�سماح لقناة اللوؤلوؤة  القطاع اخلا�س البحريني باإن�ساء اأي حمطات تلفزيونية 

الف�سائية املعار�سة بالتواجد يف البحرين اأو فتح مكتب لها اأو تعيني مرا�سل. 
يف  وال�سحافية  الإعالمية  احلريات  �سمان  اأمام  اأخرى  عقبة  وامل�سموع  املرئي  لالإعالم  الدولة  احتكار  وميثل 
تقرير  له  اأ�سار  ما  وفق  احلكومي،  والتلفزيوين  الإذاعي  الإعالم  يلعبه  الذي  ال�سلبي  للدور  بالإ�سافة  البحرين، 

اللجنة الدولية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق )تقرير ب�سيوين(.
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احلادثة الــــ�ــــســــحــــايف الزمان
بتهمة البلو�سي  وحيد  الإعالمي  مع  التحقيق  تبداأ  العامة   النيابة 
 اإهانة رمز مو�سع متجيد وتقدي�س لدى امل�سلمني، بعد �سكوى كيدية
 تقدمت بها جمعية الأ�سالة الإ�سالمية )تنظيم ا�سالمي �سلفي(.

 الإعـــــــــالمـــــــــي
البلو�سي وحيد  2 يناير

 DPA الأملانية  الوكالة  م�سور  مهدي  مازن  على  الإعتداء 
بال�سرب على راأ�سه من قبل اأحد اأفراد قوات مكافحة ال�سغب اأثناء 
تغطيته لعت�سام جمموعة من الأهايل اأمام مركز �سرطة �سماهيج 

املحاذي ملطار البحرين الدويل )�سمال العا�سمة املنامة(.

 الــــ�ــــســــحــــايف
مـــــــازن مــهــدي 3 يناير

 النظر يف حماكمة ال�سحافية رمي خليفة، وتاأجيل جل�سة املحاكمة
اإىل 19 يناير.

 وقال حمامي الدفاع اإن ال�سحافية رمي خليفة كانت تغطي موؤمتر
 الوفد اليرلندي الذي زار البحرين يف 14 يوليو/ متوز 2011، من
 اأجل الطالع على و�سع الطواقم الطبية يف املعتقل، وقام بع�س من
ا�ستفزازية عبارات  باإطالق  ال�سحافيني  غري  من  املوؤمتر   ح�سر 
 والتحر�س بها، وذلك بعد اإثارة الفو�سى وتخريب املوؤمتر ال�سحايف

للوفد اليرلندي الذي اأكد حادثة التخريب.

 الـــ�ـــســـحـــافـــيـــة
خـــلـــيـــفـــة رمي  5 يناير

توثيق اإلنتهاكات 
لإلنتهاكات المرصودة في البحرين من الفترة 2012-01-01 حتى 31-12-2012

04
 قالت �سحفية فرن�سية ل�سحيفة مراآة البحرين اإنها تلقت ات�سالت
اأن بعد  ياأتي ذلك  البحرين،  اإن بقيت يف  بعواقب وخيمة   تهددها 
واأكدت اأيام.   3 الأمنية  ال�سلطات  قبل  من  املراقبة  حتت   ظلت 
 »�ستيفاين لمور« اأن �سيارة مدنية كانت تطاردها اأينما تذهب، ثم

تتوقف لر�سد حتركاتها اأمام الفندق الذي تقيم فيه.

اإنها على ات�سال مع منظمة )مرا�سلون بال حدود( التي  واأفادت 
 اأبدت قلقها وطلبت منها اأن تكون على حذر، باعتبار اأن البحرين
ال�سحافيني. العامل على  الأخطر يف  الع�سر  املناطق   م�سنفة من 

ومل يت�سن للرابطة احل�سول على معلومات اإ�سافية.

 الـــ�ـــســـحـــافـــيـــة
ـــة ـــي ـــس ـــ� ـــرن ـــف  ال
لمور �ستيفاين 

18 يناير

 منع الكاتب د.علي الديري من دخول م�سر والرتحيل اإىل لبنان،
يف البحرينيني  لالإعالميني  ا�ستهدافًا  الرابطة  اعتربته   فيما 
لبع�س البحرينية  ال�سلطات  اأر�سلتها  �سوداء  قوائم  عرب   اخلارج 

احلكومات العربية.

ـــب عــلــي ـــات ـــك  ال
الـــــــــــديـــــــــــري 24 يناير

اأوىل جل�سات حماكمة الإعالمي وحيد البلو�سي، تاأجيل الق�سية.  الإعـــــــــالمـــــــــي
البلو�سي وحيد  1 فرباير

 النظريف حماكمة ال�سحافية رمي خليفة.

امل�ستقلني، ال�سحافيني  اأبرز  من  خليفة  رمي  ال�سحافية   وتعترب 
لندن ،تون�س/   2012 يناير   24 يف  ال�سادر  الأخري  التقرير   وكان 
منظمة الدولية/  القلم  منظمة  يف  ال�سجناء  الكتاب  )جلنة   عن 
الإن�سان/ حقوق  ملعلومات  العربية  ال�سبكة  الرقابة/  على   اإندك�س 
“احلرمان الإن�سان( حتت عنوان   اآيفك�س/ مركز اخلليج حلقوق 
ال�سلمي”، والتجمع  التعبري  البحرين: خنق حرية  العدالة يف   من 
 قد طالب احلكومة البحرينية يف اإحدى تو�سياته باإيقاف حماكمة

وا�ستهداف ال�سحافية رمي خليفة.

 الـــ�ـــســـحـــافـــيـــة
خـــلـــيـــفـــة 2 فرباير رمي 
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 رف�ست ال�سلطات البحرينية منح تاأ�سريات لعدد من ال�سحافيني
لثورة ال�سنوية  الذكرى  تغطية  يف  يرغبون  كانوا  الذين   الأجانب 
 14 فرباير، ومنها: �سحيفة لو�س اأجنل�س/ نيويورك تاميز/ هيئة
كري�ستيان جورنال/  �سرتيت  وول  �سحيفة  الربيطانية/   الإذاعة 

 �ساين�س مونتور/ وكالة الأنباء الفرن�سية/ قناة اجلزيرة.

الأمريكية تاميز  نيويورك  بجريدة  ال�سحايف  منح  رف�ست   كما 
 نيكول�س كري�ستوف تاأ�سرية دخول. وكان كري�ستوف قد اعتقل يف
 منطقة �سرتة دي�سمرب 2011 بينما كان يغطي الحتجاجات، فيما

قامت قوات الأمن بتحطيم “كامريا” تخ�س زميله املرافق له.

 مـــــرا�ـــــســـــلـــــون
ــــــــــــب اأجــــــــــــان 8 فرباير

 اأعلنت وكالة الأنباء الفرن�سية ر�سميًا اأن ال�سلطات البحرينية منعت
 العام املا�سي مرا�سل فران�س بر�س املحلي )حممد فا�سل(، وهو
 بحريني اجلن�سية، من العمل، وذلك يف اإطار �سل�سلة من التدابري

التي اتخذتها بحق مرا�سلي ال�سحافة الجنبية. بح�سب الوكالة.

 الــــ�ــــســــحــــايف
حمــمــد فــا�ــســل 8 فرباير

منع ال�سحايف والنا�سط روبرت نيمان من دخول البحرين
Robert Naiman، Policy Director for Just Foreign 
Policy،  Denied Entry to Bahrain

12 فرباير 

 ال�سلطات البحرينية تقوم برتحيل نا�سطتني اأمريكيتني هما هويدا
 عراف وراديكا �سمن فريق »ا�سهد على البحرين« ملراقبة الحداث
با�سالحات للمطالبة  لالحتجاجات  الأوىل  الذكرى   ع�سية 

دميقراطية يف البحرين.

العامة بالهجرة اأنباء البحرين عن م�سوؤول بالدارة   ونقلت وكالة 
“هويدا عراف وراديكا �سينيث و�سلتا للبحرين وح�سلتا  قوله اإن 
 على تاأ�سريات �سياحية وقد اأعلنتا باأنهما تريدان كتابة تقرير عن
غري تظاهرة  يف  ت�ساركان  وهما  ر�سدهما  مت  ولكن   املظاهرات 

قانونية يف املنامة”.

 وهاجمت ال�سحف البحرينية التي تعود ملكيتها للدولة الكاتبتني
اأ�سباب دينية  بعد ترحيلهما من البالد ق�سرًا متذرعة با�ستخدام 

ومعلقة بالدفاع عن حقوق الإن�سان.

 الـــنـــا�ـــســـطـــتـــان
 هـــويـــدا عـــراف
�سينيث وراديكا 

13 فرباير

 النظر يف ق�سية معذبي ال�سحافية نزيهة �سعيد، و�سمح لل�سحافية
ال�سلطات املال، ومنعت  املحامي حميد  للمحكمة مبعية   باحل�سور 
 البحرينية دخول عائلتها. كما ح�سرت املتهمة بالتعذيب - املالزم

اأول- �سارة املو�سى، مبعية حماميها فريد غازي و3 مرافقني.

 الـــ�ـــســـحـــافـــيـــة
�سعيد نــزيــهــة  22 فرباير

 املحكمة الكربى اجلنائية تنظر يف ق�سية مقتل املدون البحريني
زكريا الع�سريي.

براأ قد  كان  الع�سكري  الق�ساء  اأن  اأكد  التاجر  حممد   املحامي 
الع�سكرية ال�ستئناف  حمكمة  واأن  الق�سية.  يف  اخلم�سة   املتهمني 
الق�سية للمحاكم املدنية واإحالة   ق�ست بعدم اخت�سا�س املحكمة 
الق�سية م�سار  اأن  اإىل  ي�سري  ما  وهو  الق�سية.  الآن يف  تنظر   التي 
 قد يذهب للحكم برباءة املُعذبني املتهمني - 5 افراد من ال�سرطة
وا�سح وتالعب  ا�ستهتار  يف   – الباك�ستانية  اجلن�سية   يحملون 
تنفيذ التزامها  ويف  البحريني  بالق�ساء  الر�سمية  ال�سلطات   من 

 تو�سيات جلنة تق�سي احلقائق )جلنة ب�سيوين(.

ــا  املــــــدون زكــري
الـــــعـــــ�ـــــســـــريي 26 فرباير

 متابعة النظر يف حماكمة معذبي ال�سحافية نزيهة �سعيد.

حتويل الق�سية اإىل املحكمة اجلنائية الكربى.
 الـــ�ـــســـحـــافـــيـــة
�سعيد نــزيــهــة  4 مار�س

 املحكمة ال�سغرى اجلنائية تنظر يف ق�سية ال�سحافية رمي خليفة.

تاأجيل الق�سية اىل 19 ابريل للحكم.
 الـــ�ـــســـحـــافـــيـــة
خـــلـــيـــفـــة رمي  21 مار�س

 مقتل النا�سط الإلكرتوين امل�سور اأحمد ا�سماعيل بالر�سا�س احلي
املنطقة. يف  �سلمية  ملظاهرة  ت�سويره  اأثناء  �سلماباد،  منطقة   يف 
 وتتهم قوى املعار�سة ميلي�سيات تابعة للحكومة باإطالق الر�سا�س

 على النا�سط.

 والنا�سط الإلكرتوين اأحمد ا�سماعيل هو م�سور من الهواة ا�سطلع
مواقع عرب  ون�سرها  البحرين  يف  الحتجاجات  وت�سوير   بتوثيق 
من العديد  وا�ستخدمت  يوتيوب،  وموقع  الجتماعي   التوا�سل 

وكالت الأنباء هذه الأفالم يف تغطياتها الإخبارية عن البحرين.

 املــ�ــســور اأحــمــد
ا�ــــســــمــــاعــــيــــل 31 مار�س
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 منع الكاتب حممد العثمان من الكتابة يف �سحيفة البالد البحرينية
 اململوكة لنجل رئي�س الوزراء بعد اأوامر �سادرة عن الديوان امللكي.
 ومت رفع مقالت الكاتب ال�سابقة من املوقع الإلكرتوين لل�سحيفة.

ومل يت�سَن للرابطة احل�سول على معلومات اإ�سافية.

 الــــ�ــــســــحــــايف
العثمان حممد  3 اأبريل

البحرينية الداخلية  لوزارة  التابعة  ال�سغب  مكافحة  قوات   قامت 
العا�سمة البحرينية البو�سطة يف  اأحمد   بالإعتداء على ال�سحايف 

املنامة.

النابية والكلمات  بال�سرب  اجل�سدي  لالعتداء  البو�سطة   وتعر�س 
 من قبل قوات مكافحة ال�سغب اأثناء تواجده يف املنامة وتزامن مع
و�سربه عليه  القب�س  ومت  �سلمية،  احتجاجية  م�سرية  خروج   ذلك 
 والتعر�س له بال�سباب وال�ستائم والكلمات النابية، كما قاموا بركله
ولكمه عدة مرات، واأعتقل لن�سف �ساعة، ومت اإخالء �سبيله لحقًا.

 الــــ�ــــســــحــــايف
البو�سطة اأحمد  8 اأبريل

 هيئة �سئون الإعالم متنع املخرج البحريني علي العلي من ت�سوير
 م�سل�سل خليجي يف البحرين يحمل ا�سم »لو باقي ليلة«، وذلك بعد

دت له املوازنة واملدة الزمنية للت�سوير. اأن ُحدِّ

 املــــــــــــخــــــــــــرج
ـــي ـــعـــل ــــي ال ــــل ع 10 اأبريل

لتبادل الدولية  ال�سبكة  البحرين ي�سم:   منع وفد دويل من دخول 
 (، موؤ�س�سة فريدوم هاو�س، مركز اخلليجIFEXحرية التعبري )
 حلقوق الإن�سان، اإندك�س على الرقابة، منظمة القلم الدولية، جلنة

حماية ال�سحفيني، ومرا�سلون بال حدود، و�سحافية م�ستقلة.

 مـــــنـــــظـــــمـــــات
 دولــــيــــة مــعــنــيــة
 بــــالــــدفــــاع عــن
التعبري ــة   حــري
 واحلــــــــريــــــــات
الإعــــــالمــــــيــــــة

11 ابريل

 جل�سة النطق باحلكم يف ق�سية حماكمة معذبي ال�سحافية نزيهة
�سعيد.

 القرار: اإعادة الق�سية للنيابة العامة.

 الـــ�ـــســـحـــافـــيـــة
�سعيد نــزيــهــة  18 اأبريل

 املحكمة ال�سغرى اجلنائية ت�سدر حكمها يف ق�سية ال�سحافية رمي
 خليفة بتغرمي 600 دينار بحريني. وال�سحافية تتقدم باإ�ستئناف

للحكم.

 الـــ�ـــســـحـــافـــيـــة
خـــلـــيـــفـــة رمي   19 اأبريل

وال�سحافية يف جريدة �سيمون كري  تاميز  فاينن�سال  مرا�سل   منع 
قناة  يف  الأمريكة  وال�سحفية  يل  كارين   اأمربCNN التاميز 
 ليون و�ستيوارت رام�سي رئي�س املرا�سلني من �سكاي نيوز من دخول

البحرين.

دخول  من  اأ�سو�سيتدبر�س  اأنباء  وكالة  من  �سحفيان  منع   كما 
 البحرين رغم ح�سولهم على ت�سريح بتغطية ال�سباق من الهيئة
 املنظمة )الحتاد الدويل لل�سيارات(، وقالت هيئة �سئون الإعالم
اأنباء وكالة  قالت  جانبها  من  معلقة.  لزالت  اإقامتهم  طلبات   اإن 
غري املرا�سلني  اإن  اأم�س  يوم  البحرين  عن  تقريرها  يف   رويرتز 
 الريا�سيني يف الوكالة منعوا من دخول البحرين كذلك، واأ�سارت
مينحوا مل  الإعالمية  املوؤ�س�سات  مرا�سلي  من  اآخر  عددا  اأن   اإىل 

.ت�ساريح دخول

 مـــــرا�ـــــســـــلـــــون
ــــــــــــب اأجــــــــــــان 20 اأبريل

الوثائقي الربنامج  يف  ظهوره  اإثر  ح�سن  حممد  النا�سط   اعتقال 
 الأمرييكي ال�سهري دان راذر، وتلقيه ات�سالت تهديد من الأجهزة
قوات قبل  من  مبا�سر  با�ستهداف  واإ�سابته  الهاتف  عرب   الأمنية 

الأمن، وتعر�سه لالعتداء اجل�سدي.

 واأكد ممثل الرابطة يف البحرين اعتقال النا�سط حممد ح�سن بعد
 اإ�سابته يف منطقة البالد القدمي برفقة مرا�سلني اأجانب، ونقله اإىل
 م�ست�سفى ال�سلمانية الطبي حيث مت اعتقاله، واحتجزت ال�سلطات
من الأوىل  ال�ساعات  يف  عنه  واأفرجت  كامل،  ليوم  ح�سن   الأمنية 
 �سباح اليوم التايل. كما متت اإعادة اعتقاله يف اليوم التايل جمددًا

والإفراج عنه.

 الــــــنــــــا�ــــــســــــط
حمـــمـــد حــ�ــســن 21 اأبريل

مت اإعالم م�سور وكالة الأنباء الفرن�سية مبنعه من دخول البحرين.  وكـــالـــة الأنـــبـــاء
ـــة ـــي ـــس ـــ� ـــرن ـــف ال 22 ابريل
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بعد الربيطانية  الرابعة  القناة  طاقم  من  مرا�سلني   3  اعتقال 
 انتهاء فعاليات الفورمول 1، وهم املرا�سل ال�سحايف جونثان ميلر،

 وامل�سورة جوا �سفر، واملنتج ديف فيولر.

 كما مت اعتقال ال�سائق اخلا�س بالطاقم، والنا�سطة احلقوقية اآلء
ميلر جونثان  وو�سف  البحرين،  قرى  بني  تنقلهما  اأثناء   ال�سهابي 
 طريقة العتقال يف موقع القناة باأنها كانت همجية، واأن ال�سائق
 تعر�س لل�سرب بعنف، ومت اإبعادهما من البالد لحقًا بعد حتقيق
والأجهزة الكامريا  م�سادرة  متت  كما  �ساعات.  ل�ست   ا�ستمر 

الإلكرتونية اخلا�سة بالطاقم.

 اعتقال �سحافيني يابانيني كانوا يقومون بتغطية املظاهرات والتي
�سباقات جتري  حيث  الدولية،  البحرين  حلبة  اإىل  متجهة   كانت 

الفورمول 1. ومت الإفراج عنهم لحقا بعد التحقيق معهم.

 مـــــرا�ـــــســـــلـــــون
ــــــــــــب اأجــــــــــــان 22 اأبريل

الأمن اإحالة ق�سية �سرطيني من جهاز  اإجراءات   احلكم ببطالن 
 الوطني متهمني بتعذيب النا�سر عبدالكرمي فخراوي حتى املوت،

وارجاع الدعوى اإىل النيابة العامة.

 الـــتـــحـــقـــيـــق يف
 مــقــتــل الــنــا�ــســر
كـــرمي فــخــراوي

 13 مايو

 قوات النظام تعتقل ال�سحايف اأحمد ر�سي على خلفية ت�سريحات
اعالمية لهيئة الإذاعة الربيطانية حول الإحتاد اخلليجي.

 الــــ�ــــســــحــــايف
ــي اأحــــمــــد ر�ــس  16 مايو

الن�ساط على تويرت، ب�سبب  البحرينية  البالد   الإقالة من �سحيفة 
 ومت انذار ال�سحايف �سفهيًا قبل قرار انهاء اخلدمة واأمر بالتوقف

عن اإنتقاد متنفذين يف الدولة عرب تويرت.

 الــــ�ــــســــحــــايف
جــــعــــفــــر املــــال ا يونيو

حلقوق البحرين  مركز  رئي�س  بحب�س  يحكم  البحريني   الق�ساء 
 الن�سان نبيل رجب 3 اأ�سهر مع النفاذ، وذلك يف ق�سية اهانة رئي�س

الوزراء عرب ح�سابه يف )تويرت(.
نــــبــــيــــل رجـــــب 9 يوليو

ترحيل املخرجة الأمريكية جني مارلو من البحرين
 املـــــــخـــــــرجـــــــة
 الأمــــريــــكــــيــــة
جــــــني مــــارلــــو

 14 يوليو

الأملانية الأنباء  وكالة  مرا�سل  امل�سور  ال�سحفي  على   الإعتداء 
 مازن مهدي، بال�سرب على اأيدي ملي�سيات مدنية تابعة اإىل وزارة
بني مبنطقة  احتجاجية  فعالية  بتغطية  يقوم  كان  فيما   الداخلية 

جمرة.

مـــــــازن مــهــدي 2 اغ�سط�س

رجب نبيل  الإن�سان  حلقوق  البحرين  مزكز  رئي�س  برباءة   احلكم 
من تهمة �سب رئي�س الوزراء بعد ق�سائه اكرث من ن�سف املدة. نــــبــــيــــل رجـــــب 23 اأغ�سط�س

 حمكمة ال�ستئناف توؤيد الأحكام بال�سجن املوؤبد بحق املدون عبد
 اجلليل ال�سنكي�س و15 عامًا على املدون علي عبدالإمام فيما يعرف
الأحكام على باقي  املحكمة  اأديت  كما  ال�سيا�سية.  الرموز   بق�سية 

الرموز ومن بينها تهم تتعلق بحرية الراأي والتعبري.

 حماكمة الرموز
الـــ�ـــســـيـــا�ـــســـيـــة 4 �سبتمرب

اأحمد ر�سي الذي مت اعتقاله يف ال�ساد�س  الإفراج عن ال�سحايف 
الإذاعة لهيئة  ت�سريحاته  خلفية  على  اأيار  مايو/  من   ع�سر 

 الربيطانية حول الإحتاد اخلليجي.

 الــــ�ــــســــحــــايف
ــي اأحــــمــــد ر�ــس 20 �سبتمرب

ت�سوير اأثناء  البحرين  يف  نيوز  �سكاي  �سبكة  طاقم  اعتقال   مت 
الطاقم حاول  وقد  يومني«.  خالل  مرات  »ثالث   الحتجاجات 

الدخول اإىل البحرين يف اأبريل 2012، ولكن منعوا من الدخول.
قناة �سكاي نيوز 1 3 -1 2  

اكتوبر
ديفيد �ستيفاين  الإن�سان  الدولية حلقوق  الفيدرالية   مت منع موفد 
النا�سط حماكمة  ا�سئناف  حل�سور  البحرين  اىل  الدخول   من 

احلقوقي نبيل رجب يف حماكمة متعلقة بتويرت وحرية التعبري.

ـــة ـــي ـــدرال ـــي ـــف  ال
حلقوق  الدولية 
الإنـــــــ�ـــــــســـــــان

15 اكتوبر

 ال�سلطات البحرينية تعلن انها حتتجز 4 مدونيني لتهامهم باإهانة
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة على موقع تويرت.

ا�ستجوبت العامة  النيابة  اأن  اأكد  بوجريي  اأحمد  النيابة   رئي�س 
ح�ساباتهم على  البالد  ملك  اإهانة  تهمة  لهم  ووجهت   الأربعة 
 اخلا�سة يف موقع التوا�سل الجتماعي. وتقرر حب�سهم ملدة اأ�سبوع

 على ذمة التحقيق �سيواجهون حماكمة جنائية عاجلة.

 مـــــــــــغـــــــــــردون
عـــــلـــــى تــــويــــرت 18 اكتوبر

املتهمة برباءة  �سعيد  نزيهة  ال�سحافية  تعذيب  ق�سية  يف   احلكم 
املالزم اأول �سارة املو�سى

 الـــ�ـــســـحـــافـــيـــة
�سعيد نــزيــهــة  22 اأكتوبر

 املحكمة اجلنائية تق�سي ب�سجن بحريني �سهرين واآخر اربعة ا�سهر
بتهمة اهانة ملك البحرين عرب موقع التوا�سل الجتماعي تويرت

 وا�سار املحامون اىل ان املحكمة بررت تفاوت الحكام بني املتهمني
متهم يف كل  ا�ستخدمها  التي  العبارات  نوعية  اعتمادها على   اىل 

.اهانته للملك عرب تويرت

 مـــــــــــغـــــــــــردون
عـــــلـــــى تــــويــــرت 5 نوفمرب
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 تاأييد حكم تغرمي الزميلة ال�سحافية رمي خليفة، القا�سي بتغرمي
 ال�سحافية رمي خليفة، عن تهمة العتداء بال�سرب وال�سب، 100
 دينار لالرتباط، ويف الدعوى املدنية باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي
 لكل من املدعيتني الأوىل والثانية مبلغ 200 دينار تعوي�سًا نهائيًا
 جابرًا عن ال�سرر املادي والأدبي، ومبلغ 100 دينار للمدعية الثالثة
امللفقة اخلا�سة الق�سية  وهي  الأدبي.  ال�سرر  نهائيًا عن   تعوي�سًا 
 بزيارة وفد الأطباء الأيرلندي، فيما مت اإهمال �سكوى ال�سحافية

رمي خليفة املتعلقة بالإعتداء عليها من جانب املتهمني.

خـــلـــيـــفـــة رمي  13 نوفمرب

 اإرجاء ق�سية 8 موظفني يف هيئة �سوؤون الإعالم يطالبون باإعادتهم
الثاين 2013 (؛ لرد ال�سابقة حتى )28 يناير/ كانون   لوظائفهم 

.ممثل الدولة

ـــون ـــول  املـــفـــ�ـــس
مـــــــن الــــعــــمــــل 13 نوفمرب

الأمنية يف ال�سلطات  ان  يوؤكد  امل�سقطي   النا�سط احلقوقي حممد 
 مطار البحرين منعت �سحافيا اأملانيا من دخول البحرين رغم اأنه
 ا�ستوفى جميع الجراءات التي من �سمنها تاأ�سرية الدخول ب�سفته
حقيبته وبتفتي�س  الدويل  البحرين  مطار  و�سوله  وعند   �سحافيا، 
 متت م�ساهدة تقرير منظمة العفو الدولية لديه، وبعدها مت ترحيله

عند الثانية والن�سف ظهرا.

�ــســحــايف اأملـــاين 24 نوفمرب

زكريا تعر�س  اجلنائية  الكربى  املحكمة  يف  يوؤكدون   ال�سهود 
�سرطة  5 اتهام  ق�سية  يف  وذلك  ال�سجن،  يف  للتعذيب   الع�سريي 
حتى �سقر  وعلي  الع�سريي  زكريا  املعتقلني  بتعذيب   باك�ستانيني 

املوت.

 الـــتـــحـــقـــيـــق يف
 مــقــتــل املـــــدون
الع�سريي زكريا 

28 نوفمرب

 املحكمة الكربى ال�ستئنافية يف جل�ستها تثبت احلكم على مدون يف
 موقع التوا�سل تويرت مدان باإهانة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة،

.وتق�سي ب�سجنه 6 اأ�سهر

 مـــــــــــغـــــــــــردون
عـــــلـــــى تــــويــــرت 5 دي�سمرب

ق�سية يف  للحكم   2012 الأول  كانون  دي�سمرب/   30 يوم   حتديد 
 حماكمة �سرطيني من جهاز الأمن الوطني متهمني بتعذيب النا�سر

عبدالكرمي فخراوي حتى املوت

 الـــتـــحـــقـــيـــق يف
 مــقــتــل الــنــا�ــســر
كـــرمي فــخــراوي

 5 دي�سمرب

نيكول�س تاميز  النيويورك  جريدة  يف  ال�سحفي  الكاتب   منع 
كر�ستوف من دخول البحرين

  الــــ�ــــســــحــــفــــي
ـــــس ـــــول� ـــــك ـــــي  ن
كـــــر�ـــــســـــتـــــوف

17 دي�سمرب

يف الإن�سان  حلقوق  البحرين  مبركز  الر�سد  م�سوؤول   اعتقال 
العا�سمة املنامة على خلفية تغريدات يف موقع »تويرت«

يو�سف  الــ�ــســيــد 
املـــــحـــــافـــــظـــــة 17 دي�سمرب

تاأجيل الق�سية حتى 8 يناير العام 2013
 الـــتـــحـــقـــيـــق يف
 مــقــتــل املـــــدون
الع�سريي زكريا 

19 دي�سمرب

 تعر�س منزل الكاتب ح�سن املدين حلادثة احرتاق. واأفاد الكاتب
)تويرت( على  تهديدات  تلقيه  عن  البحرينية  ال�سحافة   لرابطة 
 ويف بع�س املواقع بع�سها �سريح والآخر مبطن، ويف حني مل يوجه
اأو�ساط وربطت  باحلادثة،  جهة  اأو  �سخ�س  لأي  الإتهام   الكاتب 
 �سعبية من تيار ال�سيخ �سليمان املدين احلادثة مبوقف الكاتب من
بجريدة واآراء  ق�سايا  �سفحة  يف  ومقالته  املعار�سة  رموز   بع�س 
اأي عن  البحرينية  الداخلية  وزارة  تعلن  ومل  هذا  اخلليج.   اأخبار 

تفا�سيل حول احلادثة.

ــــــــب ــــــــات ــــــــك  ال
ــن املــــدين ــس حــ� 21 دي�سمرب

القمة تغطية  من  الغامدي  عا�سم  اجلزيرة  قناة  مرا�سل   منع 
اخلليجية يف املنامة.

 قــنــاة اجلــزيــرة
ــــــطــــــر ق  - 25 دي�سمرب

عام  25  - حميدان  اأحمد  امل�سور  تعتقل  البحرينية   ال�سلطات 
الت�سوير م�سابقات  يف  عاملية  جائزة   143 على  احلا�سل   - 
على احلا�سلني  العرب  امل�سورين  اكرث  ثاين  ويعرت   الفوتوغرايف، 
لالحتاد التابعة  الفوتوغرايف  الت�سوير  م�سابقات  يف   اجلوائز 
  واجلمعية المريكية للت�سوير )FIAP(الدويل لفن الت�سوير  

)PSA( 

احمد  املــ�ــســور 
ـــــــدان حـــــــمـــــــي 28 دي�سمرب

 حمكمة ال�ستئناف تق�سي بتاأجيل ق�سية تعذيب ال�سحافية نزيهة
 �سعيد اإىل 24 فرباير 2013. مل تقدم فيه النيابة العامة اأي مرافعة
لل�سحافية القانوين  املمثل  انها  مع  الإ�ستئناف  يدعم  م�ستند   اأو 

نزيهة �سعيد.

�سعيد نــزيــهــة  30 دي�سمرب

الوطني الأمن  جهاز  من  ل�سرطيني  �سنوات   7 بال�سجن   احلكم 
.متهمني بقتل عبدالكرمي فخرواي. والإجتاه لإ�ستئناف احلكم

 الـــتـــحـــقـــيـــق يف
 مــقــتــل الــنــا�ــســر
كـــرمي فــخــراوي

 30 دي�سمرب
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وحرية  وال�سحافة  الإعالمية  باحلريات  يتعلق  فيما 
لتق�سي  امل�ستقلة  الدولية  اللجنة  تقرير  اأو�سى  التعبري، 
تو�سيات  بعدة   2011 نوفمرب    23 يف  ال�سادر  احلقائق 
له  خل�ست  ما  وبح�سب  فالدولة  ورق.  على  حربًا  بقيت 
البحرينية  ال�سحافة  برابطة  الر�سد  جهاز  متابعات 
وجمريات الأحداث اليومية على مدى العام املا�سي 2012 
مل حترز اأي تقدم ميكن الإ�سارة اإليه، ول زالت تتورط كل 
بحرية  املتعلقة  واجلرائم  الإنتهاكات  من  املزيد  يف  يوم 

التعبري يف البالد.
الإلتفات  �سرورة  اإىل  ب�سيوين  تقرير  اأ�سار  حني  ويف 
املنا�سدات  عديد  ورغم  تو�سيات،  من  ت�سمنه  ما  لتنفيذ 
الدولية، مل  التي خرج بها املنظمات والهيئات  املطالبات 

تقم ال�سلطات ال�سيا�سية باإتخاذ اأي اجراءات ت�سحيحية جدية جتاه ما اأثبته التقرير من جتاوزات وخمالفات. 
التدريب،  جمالت  يف  الدولية  التلفزيونية  القنوات  بع�س  مع  تدريبية  عقود  بتوقيع  الإعالم  �سوؤون  هيئة  واأكتفت 
يف جتاهل وا�سح اإىل اأن املخالفات والتجاوزات مل تكن تتعلق باملعاجلات الفنية اأو ل�سعف يف امل�سوى املهني لدى 
العاملني، بل كانت تتعلق باملحتوى الإعالمي للتغطيات والتجيري الطائفي لها وفق �سيا�سات اأُجرَب الإعالميون على 

انتهاجها حتت �سغوط �سيا�سية. 
وعليه، فاإن امل�سوؤولني عن �سيا�سات الإعالم الر�سمي الطائفي والتحري�سي ل يزالون على مقاعدهم.

وجاء يف تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق )فقرة 1640( »و�سائل الإعالم البحرينية كانت منحازة 

تقرير بسيوني: حبر على ورق

05
اإىل حكومة البحرين .....  اإ�ستمرار التقاع�س يف اإعطاء جماعة املعار�سة جماًل كافيًا يف و�سائل الإعالم الوطنية 
ينذر مبزيد من خماطر الإنق�سام ال�سيا�سي والطائفي ....«. وعليه، اأو�سى التقرير )الفقرة 1641( احلكومة باأن 
»تتبّنى نهجًا اأكرث مرونة يف ممار�ستها للرقابة؛ واأن ت�سمح للمعار�سة مبجال اأو�سع يف البث التلفزيوين والإذاعي 
وو�سائل الإعالم املطبوعة«، غري اأن ذلك مل ينفذ حتى اللحظة، بل ا�ستمرت �سيا�سة الإحتكار لالإعالم وال�سحافة 

وا�ستمر ا�ستهداف كل ما يخرج عن دائرة الإعالم الر�سمي والرواية والتف�سري احلكومي لالأحداث. 
اأ�سارت الفقرة )1724( من تقرير ب�سيوين، اإىل تو�سية تتعلق بالتحري�س الإعالمي، تدعو  وعلى ذات ال�سعيد، 
لتخفيف الرقابة على و�سائل الإعالم، وو�سع معايري مهنية ت�سمن جتنب اإثارة الكراهية والعنف وعدم الت�سامح. 
مهينة  لغة  على  اإحتوت  البحرين  تلفزيون  على  املذاعة  املواد  باأن معظم  اللجنة  له  ملا خل�ست  نتاجًا  ذلك  وياأتي 

وتغطية مثرية لالأحداث، واأن بع�سًا منها كان م�سيئًا لل�سمعة.
وقد تطرق التقرير اأي�سًا اإىل »اإ�ستهداف ال�سحفيني« وف�سلهم من اأعمالهم،  مو�سيًا احلكومة يف هذا ال�ساأن عامة 
»الف�سل« باإتخاذ ما يلزم نحو �سمان األ يكون من بني املوظفني املف�سولني من �سدر قرار ف�سله ب�سبب ممار�سة 

حقه يف حرية التعبري واإبداء الراأي. 
وبح�سب الإحتاد العام لنقابات عمال البحرين فاإن عدد املف�سولني واملوقوفني من ال�سحافيني والإعالميني ممن 

�سجل ووثق تواريخ ف�سلهم وتوقيفهم بلغ 60 �سحفيًا من ال�سحف و30 من هيئة �سوؤون الإعالم.  
وي�سار اإىل اأن ن�سبة الإرجاع يف قطاع ال�سحافة هي �سفر %، اإذ مل تتم اإعادة اأي من ال�سحافيني املف�سولني اإىل 
اأعمالهم، والذين اأرجعوا اإىل اأعمالهم يف هيئة �سوؤون الإعالم نقلوا لوظائف اأخرى خمتلفة. ومن جهتها، مل توثق 
رابطة ال�سحافة البحرينية عودة مف�سول واحد اإىل عمله ممن متت اإقالتهم يف ال�سحف، وذلك وفق تقريرها 
ال�سادر عن الفرتة من 1 يناير/كانون الثاين – 15 يوليو/متوز 2011 )الكلمة ت�ساوي املوت( والذي تطرق حلالت 

الف�سل التع�سفي من العمل. 
وبخ�سو�س الإنتهاكات املتفرقة، توؤكد الأرقام باأن اأكرث من 135 اإعالميًا و�سحافيًا بحرينيًا تعر�سوا لالإ�ستهداف 
زكريا  املدون  هما  اإثنني  اإعالميني  كمقتل  ب�سيوين،  جلنة  ر�سدتها  الإنتهاكات  هذه  وبع�س   ،2011 العام  خالل 
الع�سريي والنا�سر عبدالكرمي فخراوي يف 9 و12 اأبريل/ني�سان 2011، ناهيك عن اإنتهاكات لحقة اأبرزها مقتل 
اأحمد حميدان يف 28 دي�سمرب/ واإعتقال امل�سور ال�سحايف   ، اإ�سماعيل يف 31 مار�س/اآذار 2012  اأحمد  امل�سور 

ترحيل  مت  حيث  خ�سو�سًا،  الأجانب  ال�سحافيني  واملرا�سلني  امل�سورين  م�سايقة  واإ�ستمرار   ،2012 الأول  كانون 
بع�سهم من البحرين اأو منعوا من دخول البالد، يف فرتات خمتلفة.

هذا بالإ�سافة اإىل تطرق جلنة ب�سيوين ملحاكمة ال�سحافيني، واإ�ستهداف �سحيفة »الو�سط« عرب حماكمة رئي�س 
التحرير وعدد من ال�سحافيني. وكانت اللجنة قد اإقرتحت يف )الفقرة 1722/ح( »اإلغاء اأو تخفيف كل الأحكام 
ال�سادرة بالإدانة على الأ�سخا�س املتهمني بجرائم تتعلق بحرية التعبري ال�سيا�سي والتي ل تت�سمن حتري�سًا على 
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متت  اأو  اأعتقلوا  الذين  اأولئك  كل  عن  التهم  و«اإ�سقاط  �سّدهم«.  فيها  البّت  يتّم  مل  التي  التهم  واإ�سقاط  العنف، 
اإدانتهم ب�سبب ممار�ستهم حلرية التعبري وحق اإبداء الراأي والتجمع وت�سكيل جمعيات ح�سب )الفقرة 1723/ ل(.  
وكذلك مت الإقرار بتعر�س البع�س للتعذيب والإعتقال، هذا اإىل جانب بع�س اآخر مت اإ�ستدعائهم للتحقيق، وما حلق 

ذلك من هجرة عدد منهم خلارج البحرين. 
وبح�سب ر�سد رابطة ال�سحافة البحرينية يف تقريرها مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سحافة »اجلوع من اأجل احلرية« 
فاإن ما يزيد عن 23 حالة جديدة  العام 2012،  الأول من  الربع  اإنتهاكات حقوق ال�سحفيني خالل  يوثق  والذي 

�سجلت يف الفرتة ما بني يناير/كانون الثاين اإىل اأبريل/ني�سان 2012. 
ول تزال ال�سلطات البحرينية تتغافل ملف الإعالميني من �سحافيني وم�سورين ومدونني اأو عاملني يف هيئة �سوؤون 
الإعالم والن�سطاء الإلكرتونيني، اإذ مل تتم حما�سبة مرتكبي الإنتهاكات بحقهم من اإعتقال وتعذيب وحتقيق مهني 

وقتل وف�سل من العمل حتى الآن. 
مل تقم ال�سلطات البحرينية حتى الآن بواجباتها يف الك�سف عن املعذبني وامل�سوؤولني عن الإنتهاكات واجلرائم التي 
طالت الإعالميني اإذ ل ينظر الق�ساء البحريني حتى اليوم �سوى ق�سايا التعذيب يف حالت مقتل كل من املدون 
زكريا الع�سريي والنا�سر كرمي فخراوي وتعذيب ال�سحافية نزيهة �سعيد، وتتحفظ الرابطة والعديد من املوؤ�س�سات 
امل�سوؤولني  حتا�سب  ل  اأنها  اإذ  واملحاكمات،  التحقيق  يف  العامة  النيابة  اإجراءات  على  ب�سدة  الدولية  احلقوقية 
الفعليني عن الإنتهاكات، كما اأغفل الق�ساء البحريني عديد حالت الإعتقال التع�سفي والتعذيب لبقية الإعالميني 

من خمتلف التخ�س�سات.
اإنت�سار ثقافة عدم  اأدى اإىل  اإكدت اأن »عدم حما�سبة امل�سوؤولني داخل املنظومة الأمنية  وكانت جلنة ب�سيوين قد 

امل�ساءلة والثقة يف عدم التعر�س للعقاب داخل تلك املنظومة«. 
هذا ول يزال الإعالم الر�سمي و�سبه الر�سمي ميار�س �سيا�سة »التحري�س« و«التجيري الطائفي« واحلجر على الوجوه 
اأنواعها مبناأى عن املحا�سبة واملحاكمة، بل ول يزالون على  املعار�سة، ول يزال امل�سوؤولون عن الإنتهاكات ب�ستى 

راأ�س اأعمالهم.  
وكنتاج لذلك كله اأدرجت منظمة »مرا�سلون بالحدود« يف دي�سمرب/كانون الأول 2011 العا�سمة البحرينية »املنامة« 
يناير/كانون  يف  �سدر  لها  تقرير  يف  اأكدت  كما  ال�سحافيني،  حياة  على  خطورة  الأكرث  الع�سرة  الأماكن  �سمن 
الثاين 2012 اأن البحرين تراجعت 29 مرتبة بُحّرية ال�سحافة، اإذ حلت يف املرتبة 173 وفقًا لتقرير الت�سنيف 
العاملي حلرية ال�سحافة الذي اأطلقته املنظمة، بيد اأن ال�سلطة ما�سية يف �سيطرتها على الإعالم وجتاهل حقوق 

الإعالميني املنتهكة.
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المصورون في البحرين: أمام التهديف

اأحداث 14 فرباير 2011  اأعقاب  البالد يف  �سهدتها  التي  الأمنية  البحرين، خالل احلملة  امل�سورون يف  تعر�س 
اأنواع النتهاكات، متثلت يف مقتل م�سور وعدد من حالت العتداء على  اإىل خمتلف  العام 2012،  وحتى نهاية 
اجل�سم والعتقال والف�سل التع�سفي من العمل، وذلك يف اإطار حملة القمع العامة التي تعر�ست لها خمتلف فئات 
املجتمع البحريني، ول �سيما تلك الفئات املعنية بتوثيق انتهاكات حقوق الإن�سان التي �سهدها املجتمع البحريني، 

ومل يقت�سر الأمر على امل�سورين املحرتفني، و�سمل الهواة منهم.
وكانت اأبرز حالة انتهاك تلك التي تعر�س لها امل�سور ال�سحايف اأحمد اإ�سماعيل، الذي تعر�س لطلقة ر�سا�س حي 
من م�سلحني مدنيني تابعني لالأجهزة الأمنية البحرينية، وذلك اأثناء قيامه بت�سوير ال حتجاجات التي �سهدتها 
منطقة �سلماباد يف 31 مار�س 2012، واأ�سابت الطلقة اأعلى فخذه الأمين باحلو�س، والتي اأدت اإىل متزيق اأح�ساء 

بطنه وت�سببت بنزيف حاد فارق على اإثره احلياة.
ويف حني اأعلنت ال�سلطات الأمنية يف البحرين اأنها بداأت التحقيق يف احلادثة، اإل اأنها مل تعلن بعد م�سي 10 اأ�سهر 

من وقوعها، عن توجيه اأ�سابع التهام لأي جهة.

2011 - 2012: المصورون في قلب المعاناة
�س امل�سور ال�سحايف ب�سحيفة الو�سط حممد املخرق اإىل ال�سرب بالهراوات والأيدي  ويف 13 مار�س 2011، تعرَّ
اأمام  اأثناء ت�سويره اعت�سامًا  والركل بالأرجل وال�ستم من قبل رجال الأمن وعدد من الأ�سخا�س بلبا�س مدين، 

املرفاأ املايل.
ويف 24 مار�س 2011، وبعد اإعالن حالة ال�سالمة الوطنية وبداأ حملة العتقالت الوا�سعة النطاق مت اعتقال امل�سور 

ح�سن معتوق، وهو يعمل ممر�س يف جممع ال�سلمانية الطبي. وميار�س الت�سوير الفوتوغرايف كهواية. 
واعتقل معتوق من م�ست�سفى ال�سلمانية اأثناء عمله بوا�سطة اأكرث من 20 رجاًل من رجال قوة دفاع البحرين الذين 
بادروا اإىل التعر�س ملعتوق بال�سرب والركل وال�ستم.  وتعر�س معتوق خالل فرتة اعتقاله لل�سرب املربح والتعليق 
من اليدين ملدة ت�سل اإىل 8 اأيام، كما مت منعه من النوم وتهديده باغت�ساب زوجته واأخته اأمامه، ومت م�سادرة 

كامرياته وجميع الأفالم وكذلك �سيارة زوجته. 
مل تعلم عائلته مبكان اعتقاله حتى اأ�سابيع بعد العتقال ومل ي�سمح لها بزيارته اأو وروؤيته حتى بداية حماكمته يف 

06
املحكمة الع�سكرية )حمكمة ال�سالمة الوطنية( وذلك بعد �سهر ون�سف من اعتقاله. مت اإخبار عائلته عن حماكمته 
اأقل من 24 �ساعة من بدايتها مما جعل العثور على حمامي يف فرتة قيا�سية مهمة �سعبة. وح�سر اجلل�سة  قبل 

الأوىل يف 9 مايو 2011 بدون حمامي يف املحكمة الع�سكرية. 
اتهامه  بعد  �سنوات   3 ملدة  بال�سجن  حكمها  الع�سكرية  املحكمة  اأ�سدرت   2011 مايو   12 يف  التالية  اجلل�سة  ويف 
الذي مار�سته  القمع  نتيجة حملة  لإ�سابات  تعر�سوا  الذي  للجرحى  ون�سر �سور مفربكة  القانوين  بالتجمهر غري 

ال�سلطة �سد املحتجني يف البحرين.
ول يزال امل�سور ح�سن معتوق يق�سي عقوبة ال�سجن على خلفية ن�ساطه كم�سور فوتوغرايف. وتتجاهل ال�سلطات 

دعوات الإفراج عنه.
من  وخ�سو�سًا  للتحقيق،  ال�سحافيني  امل�سورين  من  كبرية  اأعداد  ا�ستدعاء  مت  الوطنية،  ال�سالمة  فرتة  وخالل 

قاموا بن�سر �سور لالنتهاكات التي وقعت ما بني فرباير ومار�س العام 2011.
ومت ا�ستدعاء اأربعة م�سورين اأمام املحاكم املدنية بعد اأن حوكموا يف ال�سابق اأمام حماكم ع�سكرية. ومل يحق لأي 
منهم بتوكيل حماٍم �سواء كان ذلك يف اأثناء التحقيق اأو اجلل�سة الأوىل.  وهم امل�سور حممد العرادي وزهري عون 
ال�سماع لتغطيتهما م�سرية ووجهت لهم تهمة »التحري�س على كراهية النظام من خالل ن�سر ال�سور على الإنرتنت«. 

اأما جمتبى �سلمت، فوجهت اإليه تهمة التقاط �سور لقنوات اأجنبية وامل�ساركة يف مظاهرات غري م�سرح بها. 
كما وجه للم�سور حممد ال�سيخ تهمة ت�سويره م�سريات غري مرخ�سة وحتري�سه على كراهية النظام عن طريق 

ن�سر �سور من �ساأنها اأن ت�سيء اإىل البحرين على الإنرتنت، ويحاكم اأي�سًا لأنه نقلها اإىل وكالت اأجنبية.
ويف اأبريل 2011، اعتقل م�سور جمعية الوفاق الوطني الإ�سالمية جميل ال�سويخ، واأظهر ت�سجيل م�سور اأنه مت اأثناء 
اعتقاله من ال�سارع تعري�سه لل�سرب ال�سديد من قبل رجال الأمن، على الرغم من اأنه مل يكن يبدي اأي مقاومة 

لهم، ومت الإفراج عنه بعد اأربعة اأ�سهر من اعتقاله.
ويف مايو من العام نف�سه اأي�سًا، تعر�س امل�سور ال�سحايف ب�سحيفة »الوطن« عبداهلل ح�سن لك�سر يف �ساقة اأثناء 
ت�سويره لأحداث »املرفاأ املايل« بعد ا�سطدام �سيارة اأمن بال�سيارة التي كانت تقله. كما تعر�س لالعتقال وتعذيبه 

يف مركز �سرطة الرفاع.
ويف 14 نوفمرب 2011، اعتقل امل�سور �سادق مرزوق من بيته، ومت اأثناء اعتقاله م�سادرة اأدوات الت�سوير الحرتايف 

اخلا�سة به والكامريات وعدد من الأجهزة الإلكرتونية، واإقالته من وظيفته والتحقيق معه.
ورف�س 4 م�سورون على الأقل، الت�سريح باأ�سمائهم، خوفًا من تعر�سهم لالنتقام، ولكنهم روا روايات مت�سابهة عن 
تعر�سهم اأثناء التحقيق معهم للركل وال�ستم والب�سق والإجبار على لعق اجلدران والتهديد بالغت�ساب و�سرقة 

الكامريات، قبل اأن يتم اإطالق �سراحهم. 
اأما امل�سور ال�سحايف لوكالة الأنباء الأملانية مازن مهدي، فتعر�س للتوقيف وال�ستجواب عدة مرات، ومت ا�ستدعاوؤه 
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يف �سهر مايو 2011، حيث مت ا�ستجوابه يف اأحد املراكز المنية يف املحافظة اجلنوبية وتعر�س حينئذ لالعتداء 
اجل�سدي من جانب املحققني.

وتعر�س مهدي يف 3 يناير 2012، لل�سرب على اأيدي قوات الأمن اأثناء تغطية جتمع لالأهايل عند مركز �سرطة 
�سماهيج، على الرغم من تاأكيده لقوات الأمن اأنه مرا�سل وكالة اأنباء عاملية، ومت الإفراج عنه بعد نحو 15 دقيقة.

ويف 22 اأبريل 2012، قامت قوات الأمن مبحا�سرة مهدي اأثناء تغطيته لالحتجاجات التي �سهدتها منطقة البالد 
القدمي، وتهديده بتك�سري كامريته.

ويف 6 اأبريل 2012 اأوقفته ال�سرطة على هام�س تظاهرة يف النويدرات، وقادته اإىل مركز لل�سرطة، حيث تذّرعت 
»اأن بطاقته ال�سحافية قد تكون مزورة«. وقد خرج بعد التحقيق معه، لكن كي يعتقل ثانية وزميلني له يف نف�س اليوم 

اأثناء تغطية احتجاجات ليليلة يف ال�سناب�س، غربي العا�سمة. 
لفرتة  جمايل  وح�سن  اإقبال  حمد  بر�س«،  و«اأ�سو�سيتد  »رويرتز«  وكالتّي  وم�سورّي  احتجز   ،2012 اأبريل   16 ويف 

وجيزة، بينما كانوا يغطون تظاهرة احتجاجًا على مقتل مواطن بالر�سا�س. 
ويف 2 اأغ�سط�س 2012 كان امل�سور مازن مهدي منهمكًا يف تغطية فعالية احتجاجية قرب ج�سر امللك فهد، حني 
تقدم منه اأحد عنا�سر املخابرات املدنية، طالبًا منه بطاقة مزاولة العمل ال�سحفي اخلا�سة به، ثم قام ب�سحبها 
طالبًا منه مراجعة مركز لل�سرطة ب�سكل فوري، وفيما كان ينهي ت�سليم بطاقته، فوجئ باقرتاب عن�سر اأمن اآخر، 

�سرعان ما �سدد له لكمة قوية على وجهه.
كما نقل م�سور وكالة »اأ�سو�سييتد بر�س« ح�سن جمايل، تعر�سه لعتداءات من قبل رجال الأمن عدة مرات، كان 
اأ�سواأها حني ُوجهت له طلقة م�سيل دموع، كادت اأن ت�سيب عينه، بعد اأن ك�سرت عد�سة الت�سوير احلديدية اخلا�سة 

به التي كان ي�سور بها الحتجاجات التي اأعقبت ت�سييع اأحد ال�سحايا.
وحتدث م�سورون عن تعر�س امل�سور جا�سم دروي�س يف �سهر دي�سمرب 2012 لل�سرب ال�سديد من قبل رجال الأمن، 

والذي اأدى اإىل تعر�سه لك�سر يف ذراعه، وذلك اأثناء ت�سويره لالحتجاجات التي �سهدتها منطقة جدحف�س.
وقبل نهاية العام 2012 بيومني، وحتديدًا بتاريخ 29 دي�سمرب 2012، اعتقلت عنا�سر مدنية امل�سور الفوتوغرايف 

ال�سيد اأحمد حميدان من اأحد املجمعات التجارية بقلب العا�سمة املنامة.

الكاميرا: ممنوعة
يف  بالت�سوير  لهم  ال�سماح  يرف�سون  الذين  الأمن  رجال  قبل  من  امل�سورون  لها  يتعر�س  التي  امل�سايقات  وتاأتي 
اأثناء  املحتجني  قبل  من  او  الإن�سطاري،  والر�سا�س  الدموع  م�سيالت  با�ستخدام  التعامل  فيها  يتم  التي  املناطق 

ا�ستخدام قنابل املولوتوف. 

واأبدى م�سورون تخوفهم من ت�سكيل اأية رابطة اأو جتمع معلن ي�سمهم كم�سورين هواة وحمرتفني، خوفًا من اأن 
يتم ا�ستهدافهم من قبل ال�سلطة، وهو ال�سبب ذاته الذي يحول من دون توثيق �سور النتهاكات التي يلتقطونها 

باأ�سمائهم احلقيقية.
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شهادات: هذه حياة الصحافيين في 
مملكة الخوف

الشهيد أحمد إسماعيل: عرفنا موقعك.. ومن أين تصور!

مدنية  مل�سيات  يظهر  فيديو  راج   2012 اآذار  مار�س/  يف 
م�سلحة تابعة لوزارة الداخلية البحرينية، وهي ترابط عند 
اأحد احلواجز الفا�سلة بني منطقتي اإ�سكان عايل والرفاع، 
جنوبي العا�سمة املنامة. كان امل�سور ال�سهيد اأحمد اإ�سماعيل 
مقّربًا  اجلدران،  اأحد  وراء  من  متل�س�سًا  امل�سهد  يراقب 
عد�سة كامريته ومبّعدًا، يف م�سعى لت�سويره بكافة تفا�سيله. 
اآخرين  وثالثة  �سيفا،  يحمل  املل�سيات  عنا�سر  اأحد  كان 
املدنيني،  من  مبزيد  لدعمهم  �سيارة  اأتت  بنادق.  يحملون 
تبعتهما 3 �سيارة اأخرى ع�سكرية تابعة اإىل وزارة الداخلية. 
امللكي  ال�سعار  عليها  طبع  خا�سة  �سيارة  اإليهم  ان�سمت  ثم 
و�سورة للملك. وقد ظهر منها �سخ�س وهو ي�سوب بندقيته 

يف الهواء. 
يعرف  ما  اأو  امل�سلحة،  املل�سيات  حركة  لت�سوير  مكانه  يف  حارنًا  ل�ساعات،  يومي  ب�سكل  ميكث  اإ�سماعيل  كان 
يقوم  ثم   .2011 العام  �سباط  فرباير/   14 ثورة  احتجاجات  لحتواء  ال�سلطات  ا�ستخدمتها  التي  بـ»البلطجية« 
بعمليات املونتاج اخلا�سة حل�ساد يومه والأيام الأخرى، واإنزالها على هيئة مواد فيلمية يف »يوتيوب«. هكذا ظّل 

يجوب بكامريته على اأماكن متركز املل�سيات.
 اآخر رد تلقاه على هذا اأحد املواد الفلمية التي قام بن�سرها يوم 21 مار�س/ اآذار، هو: »عرفنا موقعك ومن اأين 

ت�سور«.
بعد اأ�سابيع قليلة من ذلك، يف اأبريل/ ني�سان وجد اإ�سماعيل مقتوًل يف منطقة �سلماباد، املحاذية ملنطقتي عايل 

والرفاع، بر�سا�سة اخرتقت بطنه وفخذه الأمين. و�سلت الر�سالة!
ويروي �سهود عيان وقائع قتله الذي ي�سفونه بـ»الغتيال« كالتايل: »كان واقفًا يف �ساحة بالقرب من الطريق الرئي�س 
يف الوقت الذي راحت م�سرية جتوب �سوارع منطقة �سلماباد حوايل ال�ساعة 12:30 لياًل«. يف الأثناء، ي�سيف ال�سهود 
»كانت هناك �سيارة )لند كروزر( مدنية ت�سوب اأ�سعة ليزر خ�سراء على املتظاهرين. و�سرعان ما انهمرت طلقات 
املتظاهرين  اأي من  ي�سب  يرك�سوا هاربني«. مل  اأن  اإىل  اأدى  ما  بقّوة،  الف�ساء  انت�سر �سوتها يف  التي  الر�سا�س 
اإثرها. اخرتقت  الأر�س يف  واأن �سقط عل  يلبث  �سابًا ي�سرخ وهو يجري حوايل م�سافة 20 قدمًا مل  بل �ساهدوا 

الر�سا�سة ج�سم اأحمد اإ�سماعيل!
حاول متظاهرون اللحاق به وم�ساعدته على امل�سي، حيث مل يكن قد لفظ اأنفا�سه الأخرية بعد، لكنه مل يقَو على 

ذلك. ما ا�سطرهم ذلك اإىل حمله اإىل اأحد املنازل حيث تلقى الإ�سعافات الأولية. 
وتقول �سقيقته نادية اإ�سماعيل »كان والدي ي�سدد عليه األ يخرج يف التظاهرات، وكان دائمًا يجيب باأنه لي�س اأف�سل 
من اأولئك الذين ي�سحون من اأجل احلرية«. رافقته نادية يف رحلته الأخرية اإىل امل�ست�سفى. وهناك كانت اأجهزة 
املخابرات التي حتكم ال�سيطرة على امل�ست�سفيات منذ 16 مار�س/ اآذار 2011 حتاول ا�ستدراج عائلته اإىل الت�سريح 
نتج عن  اأن  اجلرح  الذين عاينوا جثته  الأطباء  اأقر كل  اأو حادث �سري. يف حني  �سجار  بفعل  كانت  باأن احلادثة 
ر�سا�سة حية. و�سرعان ما ترجمت عمليات ال�ستدراج وال�سغوط اإىل تزييف متعمد اأريد له اأن يكون بني �سهادة 

الوفاة وتقرير الطبيب ال�سرعي حول �سبب الوفاة. 
حيوية حديثة مبنطقة  نارية  اإ�سابة  »وجود  اإىل  ني�سان  اأبريل/   1 املوؤرخ يف  ال�سرعي  الطبيب  تقرير  ي�سري  ففيما 
احلو�س حدثت من عيار ناري مفرد«. يعزو تقرير الوفاة اإىل اأن »ال�سبب يعود اإىل جرح غائر من م�سدر جمهول«.
الر�سالة  هذه  نادية  �سقيقته  و�ساغت  التقريرين.  بني  املطابقة  تتم  مل  ما  جثته  ا�ستالم  اإ�سماعيل  عائلة  رف�ست 
»لن ن�ستلم جثمان ال�سهيد ما مل تتم مطابقة تقرير الطبيب ال�سرعي ب�سهادة الوفاة«. وقد اأبلغت العائلة حتفظها 
اأخريًا كان لعائلته  اإىل طلق ر�سا�س.  الوفاة  اأن تتم كتابة �سبب  ال�سرعي وجددت مت�سكها ب�سرورة  اإىل الطبيب 
ما اأرادت. لكن اأحمد مات، فيما ما تزال �سيارة »الالند كروزر« التي �سّوبته تعربد يف �سوارع اجلزيرة ال�سغرية 

امل�ستعلة و�سط حو�س اخلليج.
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فيصل هيات: سألني بأي يد تكتب وراح يتفنن في تعذيبي!

من  واحد  هذا  بره«.  اطلع  فواز  يا  حرة..  حرة  »�سحافة 
اآلف ال�سعارات التي رفعت اأثناء اإقامة املحتجني يف دوار 
لكنه   .)2011 اآذار  ومار�س/  �سباط  )فرباير/  اللوؤلوؤة 

وحده من دون غريه �سيكون �سببًا لولدة ماأ�ساة �سحايف. 
حني حمل واحدا من هذه ال�سعارات يف م�سرية لالإعالميني 
20 فرباير/ �سباط على لفتة م�سكها بكلتا يديه، وكانت 
حتوي طلبًا �سريحًا برحيل وزير هيئة �سئون الإعالم فواز 
بن حممد اآل خليفة الذي ينتمي اإىل العائلة احلاكمة، مل 
ذلك  اأن  يعرف  هيات،  في�سل  الريا�سي  ال�سحايف  يكن 

�سيزج به يف ال�سجن 84 يومًا، ويتجرع من جرائه األوانًا من التعذيب البدين والنف�سي. لكنه �سار يعرف جيدًا الآن 
بعد جتربة مريرة! 

خالل احلملة الأمنية الوا�سعة التي نفذتها ال�سلطات بالتزامن مع الإعالن عن قيام حالة »ال�سالمة الوطنية« التي 
ي�سفها حمامون باأنها »اأ�سد من الأحكام العرفية«، واإخالء الدّوار الثاين 16 مار�س/ اآذار، راأى هيات �سورته على 

�سا�سة التلفزيون الر�سمي، وقد جرى و�سمها بدائرة حمراء بطريقة تربز مالمح وجهه بو�سوح. 
مثل اآلف البحرينيني ممن ن�سرت �سورهم بهذا ال�سكل يف الربامج التي و�سفها تقرير القا�سي الدويل حممود 
�سريف ب�سيوين باأنها »ت�سمنت الت�سهري ولغة حاطة بالكرامة«، واقتيدوا على اإثرها لحقًا اإىل املعتقالت، فهو يعلم 

ماذا يعني ذلك جيدًا. 
اأجل  اأبريل/ ني�سان 2011، من مركز �سرطة النعيم يطلب مني احل�سور من  يقول »تلقيت ات�ساًل م�ساء يوم 7 
التحقيق«. ويو�سح »الت�سال مل يكن مفاجئًا، كنت اأنتظره منذ ثالثة اأيام، منذ اأن مت الزج ب�سورتي وا�سمي على 

قناة تلفزيون البحرين«. 
مل يكن حتقيقًا باملعنى املتعارف عليه. دقائق قليلة فقط تف�سل بني حلظة توقفه عند بوابة املركز، حيث عّرف 
عن نف�سه وناول �سرطيًا هناك بطاقته الذكية، وبني اإدراكه للحظة الهول التي وجد فيها نف�سه.  األقي على بطنه 
تعرف  التي  للطريقة  وفقًا  رفعه  اإعادة  ثم  ببع�س،  واإي�سالهما  ورجليه،  يديه  تقييد  واأحكم  الأر�س،  مواجهة  يف 

بـ»الروبيانة«. 
يقول هيات »ملدة ل تقل عن 10 دقائق، انهال علي اأحدهم بال�سرب على قدمي بخرطوم مطاطي )هوز( ب�سورة 

متوا�سلة. كنت معلقًا، وكان يتفنن يف �سربي ويتلذذ ب�سماع �سراخي«، م�سيفًا »عرفت هنا كيف تتحول الدقيقة 
ل�ساعات ل متّر، �سعرت اأن اأطرايف جمد فيها الدم«. غ�سون ذلك، كان يجري التحقيق معه ب�سكل متوا�سل عن 

الالفتة التي �سبق له حملها يف م�سرية الإعالميني، اإ�سافة اإىل اأ�سئلة اأخرى. 
قلت:  ال�سحفيني،  م�سرية  يف  اأحملها  كنت  التي  الالفتة  على  املكتوب  ال�سعار  برتديد  »اأمروين  هيات  وي�ستذكر 
�سحافة حرة حرة، و�سكت«، لكن ذلك مل يكن كافيًا. ي�سيف »زادوين �سربا اأكرث وقالوا: اأكمل، ماذا بعد �سحافة 
حرة حرة؟ مل اأجب، اأخذوا ي�سربوين اأكرث، اإىل اأن �سرخت: يا فواز اطلع بّره«. ويعلق »نطقت ا�سم امل�سوؤول الرفيع 

مما جعلهم ذلك ي�ساعفون من جرعات �سربي بوح�سية. قالوا يل: �ستعرف الآن من الذي يطلع ّبره«. 
كان هذا هو م�سهد اليوم الأول. وهو امل�سهد الذي �سيتكّرر معه، بنف�س ال�سيناريو، طيلة ثمانية اأيام متوالية. يف اأحد 
الأيام، اقتيد اإىل غرفة التعذيب، ومل تكن قد مّرت �سوى دقائق من اإخراجه منها، حيث و�سع اأ�سفل �سّلم لدقائق، 

لإعادة دورة الدم اإىل مفا�سله. لكن �سرعان ما وجد نف�سه يف الغرفة نف�سها ثانية. 
�ساأله حمقق »باأي يد تكتب؟«. ويقول »قلت يف نف�سي لن اأ�سحي بيد واحدة، لتقت�سم كلتا يداي امل�سري. اأجبته: اأكتب 
بكلتا يديي، فانهال عليهما بال�سرب باخلرطوم، اإىل اأن �سعرت باأين فقدت ال�سعور بيدي«. خالل كل ذلك، يتابع 
»كانوا ينهالون علّي بال�ستم باأقذع اأنواع ال�ستائم: ابن الدوار، الراف�سي، املجو�سي، ال�سفوي، الإيراين وابن املتعة«. 
الأمن  رجال  اأحد  قام  التوقيف،  اإىل غرفة  اإعادتي  ثانية »يف طريق  يلتقط خيط احلديث  اأن  قبل  قلياًل  ي�سمت 
باإنزال بنطايل والإف�ساح عن رغبته اجلاحمة يف العتداء علي جن�سيا«. ما اأدى ذلك اإىل انهياره والدخول يف نوبة 

ه�ستريية من البكاء. ويقول هيات »كان مق�سودًا من ذلك م�ساعفة اإذليل«. 
ق�سى في�سل هيات 85 يومًا يف ال�سجن. وجرى �سمه اإىل ما عرف بق�سية »الريا�سيني«. حيث اأفرج عنه وبقية 
الريا�سيني ب�سغط من الحتاد الدويل للفيفا. حتى اليوم ما يزال ي�سع �سورته التي عر�ست على �سا�سة التلفزيون 
مو�سومة بدائرة حمراء يف ملف التعريف على ح�سابه يف »تويرت«. لكن الوزير الذي دعا يف اإحدى امل�سريات اإىل 
طرده »يا فواز اطلع بره«، ودفع ثمن ذلك 9 اأيام من التعذيب املر، �سار فعاًل »بّره«. حيث ا�ستبعد من رئا�سة هيئة 

�سئون الإعالم بعد انتقادات �سديدة وجهها تقرير جلنة تق�سي احلقائق اإىل اأداء التلفزيون يف خالل الأزمة.
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نزيهة سعيد: 10 ساعات على كرسي االعتراف 

�سرطّي  �سّوب   ،2011 �سباط  فرباير/   17 يوم  �سباح  يف 
ال�سنتيمرتات،  ع�سرات  على  تزيد  ل  قريبة،  م�سافة  من 
ورد  وقد  راأ�سه.  ففّجر  �ستيني،  كهل  راأ�س  اإىل  بندقيته 
حر�س  التي  عبداحل�سن  ح�سن  عي�سى  وفاة  �سهادة  يف 
القا�سي الدويل حممود �سريف ب�سيوين على ت�سمينها يف 
تقريره، اأنه »اأ�سيب بطلق ناري يف الراأ�س اأدى اإىل ك�سر يف 

اجلمجمة وتهتك يف املخ« )�س 300 - ف 916(. 
قناة  مرا�سلة  �سعيد،  نزيهة  ال�سحافية  اأن  احلظ  حل�سن 
ذلك.  كل  �ساهدت  »مونتيكارلو«،   واإذاعة   »24 »فران�س 
كانت خارجة من م�ست�سفى ال�سلمانية حني لحظت �سابًا 
�سرطة.  رجلي  مواجهة  يف  منه  اأكرب  رجل  بجوار  يقف 
تقرير جلنة تق�سي  اأي�سًا  وثقها  التي  �سهادتها  وتقول يف 
ال�سرطي  و�سوب  الأر�س،  على  ال�ساب  »�سقط  احلقائق 

الآخر بندقيته نحو الرجل الأكرب �سنًا على م�سافة اأقل من مرت، ف�سمعت طلقة مدوية وراأيت راأ�س الرجل تنفجر 
اأمام عيني« )�س 499 - ف 1603(. 

لكن ما كان ح�سن حظ، وقد وفر �سهادة حّية، و�سعت اأمام قا�س دويل، لكيفّية مقتل اأحد �سحايا ثورة 14 فرباير/
�سباط، وجرى تداولها بكرثة، كدللة على عنف ال�سرطة، اأ�سبح لحقًا �سببًا لفتح ف�سل اجلحيم على �ساحبته. 
تقول �سعيد »يف 22 مايو/اأيار 2011، تلقيت ات�ساًل يطلب مني احل�سور اإىل مركز �سرطة الرفاع ل�سوؤايل«. ت�سيف 

»حال و�سويل مت اإدخايل على حمققات من ال�سرطة الن�سائية«. 
اأنا �سحافية وطبيعة عملي تقت�سي  »نعم.. قلت،  اللوؤلوؤة، تو�سح  اإىل دوار  ب�سوؤال عن ذهابها  التحقيق معها  بداأ 
تغطية الأحداث«. ما اإن اأ�سّرت بذلك، حتى فوجئت ب�سفعات قوية تنهال على وجهها. وتابعت »اأم�سكت حمققة 
باأنبوب بال�ستيكي، وبا�سرت �سربي بوح�سية يف خمتلف مناطق ج�سمي، اإىل اأن اأغ�سي علّي و�سقطت على الأر�س«. 

وتقول »قامت املحققات برف�سي وال�سخرية مني: ابنة املتعة«.
حني ا�ستعادت اأنفا�سها، جرى ربطها اإىل كر�سّي، يف و�سعية معاك�سة، واإحكام وثاقها. تتابع »وا�سلن �سربي ورميي 

بال�ستائم، اإىل اأن اقرتبت اإحدى املحققات وهي حتمل يف يديها قنينة، اأدنتها اإىل فمي، كان بوًل«.  

وتقول »�سممت رائحته الكريهة، اأدرت وجهي، لكن املحققة قامت ب�سكبه على وجهي �سارخة: اإن مل يعجبك البول 
فهناك �سيء اآخر«. ا�ستمّرت حفلة تعذيبها، حوايل الع�سر �ساعات. وقد وافقت على التوقيع على حزمة من الأوراق، 
حتوي اعرتافات انتزعت حتت ال�سرب والتهديد. ت�سيف »اأدخلت بعد ذلك على �سابط كبري. �ساألني بربود: ما 
الذي حدث لك؟ �سرعان ما اأ�سدى يل طلبًا بعدم التحدث عن جمريات التحقيق كي ل األّوث �سمعة مركز ال�سرطة«. 
رئي�س  بات�سال من  املركز. وفوجئت  �ساعة مكثتها يف  اثني ع�سرة  بعد  اأفرج عنها  تهديدًا.  ي�ستبطن  كان كالمه 
العالقات العامة بوزارة الداخلية حممد بن دينة ي�ساألها عن اأحوالها. كانت منهارة. اأخربته مبا جرى وطلب منها 

اخل�سوع لفح�س طبي اأمام الطبيب ال�سرعي التابع لوزارة الداخلية نف�سها.
اأر�سلت ال�سفارة الفرن�سية يف املنامة موفدين للقائها. مل تكن تقوى على ال�سري، فيما غطت وجهها اآثار ال�سرب 
اأ�سهر من ذلك،  كواحدة من  اأمرت باإر�سالها على وجه ال�سرعة اإىل باري�س لتلقي العالج. بعد  والكدمات. وقد 
الإجراءات ال�سورية التي اأقامتها ال�سلطات يف اأعقاب النتهاكات التي ك�سف عنها تقرير ب�سيوين، ُقدمت معذبتها 
ال�سابطة �سارة املو�سى اإىل املحاكمة بتهمة التعذيب. ويف 22 اأكتوبر/ ت�سرين الأول 2012 �سدر احلكم برباءتها. 

كما براأت املحكمة اأي�سًا �سرطيًا �ساهدته يفجر راأ�س املواطن عي�سى ح�سن عبداحل�سن.
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بورتريه: ُمعتقلون، ُمطاردون، 
غائبون ... برسم احلرية
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منصور الجمري: لقد تحّول إلى هدف!

)مواليد  اجلمري  من�سور  ا�ستنفذ  الق�سب،  عا�سر  مثل 
يف  ومزاعمه  امللك  م�سروع  على  الّرهان  كامل   )1961
مطلع  احلكم  اإىل  جميئه  مع  اأطلقها  التي  الإ�سالح 

الألفينات؛ حتى اأرهقه. 
امل�سروع الذي ظّل »كلي�سيهًا« لع�سرة اأعوام يت�سّدر عناوين 
ال�سحف والفتتاحّيات، وحتّول اإىل لزمة م�سجرة يف كل 
ال�سابق،  »اللندين«  املعار�س  يتحّمل  مل  النفاق،  حمالت 
واأ�س�س �سحيفة ناجحة ماليًا  اإىل وطنه 2001  الذي عاد 
اإحدى  اأنها  على  با�ستمرار  لها  النظر  وا�ستمّر  و�سيا�سيا 

ثمرات »الإ�سالح«؛ حتى ال�سكلّي. لقد حتّول اإىل هدف!
طيلة  اخلطاب  من  مّت�سق  ن�سق  على  اجلمري  حافظ 
اأعوام. وا�ستطاع تقدمي نف�سه من خالل �سحيفته  ع�سرة 
طبقًا  ال�سلطة  تناو�س  ة  خا�سّ لتوليفة  منوذجًا  »الو�سط«، 

جميع  حفظ  احلواف:  على  كاملا�سي  كان  فقد  هذا،  على  ح�سا�سّياتها.  اإهمال  فخ  يف  تقع  اأن  دون  من  للتقاليد، 
»�سعارات« الإ�سالح التي مّيزت الفرتة التي اأعقبت جميء امللك اإىل احلكم، والتي حفظها اآخرون اأي�سًا لأ�سبابهم، 
لكن مّرر من خاللها ما يريده. وحني جرى ا�ستهدافه لذلك، �سمن حملة �ساملة طالت اآلف الن�سطاء، كان ثمة 
نتيجة ترت�سخ مبوازاة من ذلك: اأن »ال�سعارات« التي اأديرت بها مرحلة كاملة امتدت لع�سرت اأعوام، كانت جمّرد 

»�سعارات«!
وقد عرّب اجلمري نف�سه عن جانب من ذلك، معقبًا على اأ�سئلة �سحايف اأجنبي عن اأ�سباب مالحقته ق�سائيًا »اأنا 

08
بورتريه: ُمعتقلون/ ُمطاردون/ غائبون ... 

برسم الحرية

حقًا منده�س جدًا، كنت جزءا ل يتجزاأ من عملية الإ�سالح«. وخالل حماكمته )15 يونيو/ حزيران 2011(، ك�سف 
عن خطاب تلقاه من امللك، قبل وقت قليل من تقدمه با�ستقالته »ي�سيد فيه بدور �سحيفة الو�سط يف ال�سحافة 
البحرينية، وثناء ملا تلعبه يف ال�ساحة ال�سيا�سية وال�سحفية«. لي�سّكل بذلك مفاجاأة يف املحكمة التي اأمرت بتاأجيل 

الق�سية.
على  التحرير  كادر  من  و4  رئي�سها  واأجرب   ،)2011 اأبريل/ني�سان   3( »الو�سط«  فيها  اأُغلقت  التي  اللحظة  ويف 
اأطاحت  مو�سعية  جراحة  بعد  ثانية،لكن  قيادتها  ومي�سك  يعود  اأن  قبل   -  )2011 ني�سان  اأبريل/   4( ال�ستقالة 
بخم�سة اأع�ساء من جمل�س اإدارتها، وبينهم اأكرب امل�ساهمني ورئي�س جمل�س اإدارتها فاروق املوؤيد -، كان وا�سحًا 

م�ستوى »الإرهاق« الذي بلغه م�سروع امللك. لقد تبخر!
وقد �سّرح اجلمري لحقًا يف حوار تلفزيوين باأن »اجلي�س هّدد بو�سع يده على ال�سحيفة، ما مل يقم بال�ستقالة«.

خالل الحتجاجات التي �سهدتها البحرين يف 14 فرباير/ �سباط، كان اجلمري يدعو املحتّجني يف  »دوار اللوؤلوؤة« 
»امللكية  �سقف  يف  بالت�سبث  املعار�سة،  يف  قيادات  لإقناع  حماولت  وقاد  التفاو�س.  اإىل  احلكم  دعوة  قبول  اإىل 
الد�ستورية« التي بدت لدى البع�س للوهلة، حتت �سطوة املّد الباهر لالأحداث، اأن الأيام قد جتاوزتها. ال�سيء الذي 

كان اأن ينبغي اأن ُيكافاأ عليه، حتّول اإىل برنامج ل�ستهدافه.
اأُحرقت مطبعة جريدته يف 15 مار�س/ اآذار 2011. ثم ُد�ّست له ر�سائل »توريطّية« )تبنّي اأن م�سدرها ال�سعودّية(، 
لن�سرها، ثم لت�ستغل �سّده، حيث جرى ا�ستهدافه، و�سحيفته. وبعد اأ�سهر من ذلك، ا�ستبعد تقرير جلنة تق�سي 
احلقائق، الذي �سدر يف نوفمرب/ ت�سرين الثاين 2011، اأن تكون هناك اأية ق�سدّية وراء ن�سر هذه الر�سائل »لميكن 

للجنة اأن تخل�س اإىل اأن هناك اأي �سوء ق�سد يف ن�سر الو�سط لأخبار كاذبة اأو م�سللة«.
على   )2011 الثاين  ت�سرين  نوفمرب/   22( نف�سه  ال�سهر  يف  حاز  حتى  ال�سهادة،  هذه  �سدور  على  اأّيام  مت�س  مل 
�ساميون،  وقد و�سف جويل  بنيويورك.  ال�سحفيني  تقدمها جلنة حماية  التي  ال�سحافة  الدولية حلرية  اجلائزة 
مقاومته  خالل  من  »اإنه  قائاًل  اجلمري  ال�سحفيني،  حماية  جلنة  وهي  لها،  املانحة  للجهة  التنفيذي  املدير 
املعلومات  تلقي  يف  العاملي  حقنا  �سمان  اأجل  من  بلده  يف  اليومية  للمقاومة  �سوتًا  مينح  والإ�ساءات،  للتهديدات 

امل�ستقلة واملوثوقة«.
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إبراهيم شريف: شاهد على الحقيقة المزّيفة

يف  املزّيفة  احلقيقة  على  اأو�سح  مثال  هناك  يكون  ل  قد 
عام  اأمني  �سريف.  اإبراهيم  حماكمة  من  اأكرث  البحرين 
جمعية العمل الوطني الدميقراطي »وعد«، الي�ساري وابن 
احلركة القومية، اتهمته ال�سلطات البحرينية بالدعوة اإىل 
قيام »جمهورية اإ�سالمية تابعة لإيران«، وق�ست بناءًا على 

ذلك، وتهم اأخرى، ب�سجنه خم�سة اأعوام. 
يونيو/   5 يوم  املحكمة  اأمام  قراأها  التي  مرافعته  يف 
ح�سب  ومتثل،  »تاريخية«  باأنها  وو�سفت   ،2012 حزيران 
اأروقة  �سهدتها  التي  اخلطابات  اأقوى  معار�سني،  راأي 
املحاكم يف البحرين، �سخر �سريف من  التهمة التي بنيت 
الأمن  جهاز  يف  رائد  ادعاءات  على  اعتمادًا  الأ�سا�س  يف 
يف  خ�سمه  كان  الذي  ال�سليطي  عي�سى  وهو  الوطني، 

املحكمة. 
ال�سيا�سي  للفكر  بانتمائه  الدعاءات حول �سخ�س معروف  اأن مثل هذه  الرائد  يعلم هذا  »األ  مت�سائاًل  وقد علق 

الليربايل العلماين املعار�س لفكرة الدولة الدينية، وواحد من اأبناء الطائفة ال�سنية �ستثري ال�سحك«. 
اإنها م�ساألة مثرية لل�سحك فعاًل، لكن احلكومة البحرينية التي حتكم �سيطرتها على مفا�سل الق�ساء، رغم نفيها 
ال�سكلي لذلك، م�ست يف ذلك غري اآبهة بكل اللتزامات التي اأعلنت القبول بها اأمام جمل�س حقوق الإن�سان التابع 

اإىل الأمم املتحدة، يوليو/ اأيلول  2012 وبينها اإ�سقاط جميع تهم الراأي. 
وقد ق�ست حمكمة مدنية يف ال�سهر نف�سه بتثبيت احلكم ب�سجن �سريف مدة خم�س �سنوات، وهو احلكم الذي �سدر 
بداية يف حمكمة ع�سكرية ثم حّول اإىل املراجعة ال�سكلية يف حمكمة مدنية، اإثر �سغوط من الغرب، لكن من دون 

اأن يغرّي ذلك اأي �سيء يف م�سمونه.
ُينظر اإىل �سريف على اأنه واحد من ال�سخ�سيات املعار�سة الذكّية الذي متثل اآراوؤه حجة دامغة يعتد بها يف �سئون 
القت�ساد الذي ينخر فيه الف�ساد. وقد ت�سّببت اآراء له يف هذا ال�سدد �ساقها يف حوار معه على �سا�سة تلفزيون 

البحرين العام 2008 اإىل اإقالة وزير لالإعالم. 
ولدى اندلع �سرارة 14 فرباير/ �سباط 2011، كان لوجوده وجمعّيته »وعد« التي متثل تيار الي�سار القومي، اإ�سافة 

ذات معنى يف حراك متّيز بغلبة لون اجتماعي معنّي على جمهوره. وقد قاد اإحدى اأهّم امل�سريات ال�سبابّية التي 
توّجهت اإىل دوار اللوؤلوؤة الذي كان حما�سرًا وقتئذ مبئات من عنا�سر ال�سرطة واجلي�س، حيث متّكن املحتّجون يف 
21 فرباير/ �سباط من اإعادة ال�ستيالء عليه، بعد اأّيام من اإخالئه بالقّوة. رغم اأن اجلمعّية التي يرتاأ�س اأمانتها، 

مل تعلن موقفًا وا�سحًا ب�ساأن الدعوة لها، اأو توؤّيدها.
ومتثل �سورته اأمام ق�سر احلكومة يف املنامة اإىل جانب رجل الدين واأمني عام »الوفاق« ال�سيخ علي �سلمان، وهما 
مي�سكان بالفتة كتب عليها »ل�سنية ول �سيعية«، منوذجًا رمزيًا حّيًا على واحدة من الر�سائل التي اأراد معار�سو 
احلكومة اإر�سالها وطماأنة بها فئات خائفة. وكان دوره يف النتفا�سة، كما عرّبت لحقًا ابنته يارا، يف مقالة موؤثرة 

»تثقيف النا�س مبا ينبغي اأن تكون عليه امللكية الد�ستورية«.
بالقّوة  املحتّجني  واإخالئه من  اللوؤلوؤة  دوار  يوم من دخول اجلي�س  بعد  اآذار،  يوم 17 مار�س/  اعتقاله فجر  جاء 
العارية، لري�سم �سورة »ذات معنى« حلراك حاول الإعالم الر�سمي بقّوة ت�سويره على اأنه حراك »طائفّي«. وهي 

�سيا�سة ر�سمية اعتمدتها احلكومة يف مواجهته. 
تراأ�س جلنة  الذي  ب�سيوين  الدويل حممود  املحقق  يذكر  ال�سجن،  اأثناء  لقيها يف  التي  الظروف  �سهادته على  يف 
للتحقيق، يف تقريره »عندما اقتيد اإىل زنزانته مت �سكب املاء البارد على الو�سائد والفرا�س والبطاطني وت�سغيل 
مكيفات الهواء، كما تناوب عليه جمموعة من الرجال امللثمني ب�سفعه ولكمه وركله، وقد �سعر باأن �سخ�سًا و�سع 

اإ�سبعه يف �سرجه«. 
�س له احلالة رقم »11«، اإىل اأن �سريف كان »ي�سرب يف اليوم الواحد  وي�سري التقرير يف ق�سم الإفادات، حيث خ�سّ
مرتني اأو ثالث مرات وذلك با�ستخدام اخلراطيم مع �سكب املاء البارد عليه وعلى فرا�سه، كما خ�سع لال�ستجواب 

وهو مع�سوب العينني«. 
كانت هذه �سهادة ب�سيوين بعد احلكم على �سريف بال�سجن 5 اأعوام يف حمكمة ال�سالمة الوطنية، وهي حمكمة 
ع�سكرية، وق�ساتها من الع�سكر. وبعد اأ�سهر من ذلك، حيث اأعيدت اإجراءات التقا�سي يف حمكمة مدنية، تلّقى 

�سريف احلكم نف�سه، رغم اإثبات تعذيبه. اإن �سيئًا مل يتغرّي، ول اأي �سيء.
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نبيل رجب: كل ما في األمر... »تويتر«!

اعتقاد  هناك  كان   ،2012 حزيران  يونيو/  مطلع  حتى 
نبيل  الإن�سان  حلقوق  البحرين  مركز  رئي�س  اأن  �سائد، 
رجب، حممي بـ»فيتو« غربي، اأو اأن جهة ما �ساحبة »فيتو« 
وجتري  اعتقاله.  دون  حتول  البحرين  حكومة  على  ما 
بعد  لي�س  لكن  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  اإىل  الإ�سارة 
اعتقلته  فقد  حزيران.  يونيو/  نف�سه  ال�سهر  من   6 تاريخ 
ال�سلطات بتهمة »اإهانة اأهايل املحّرق«، يف اإثر تغريدة له 
على ح�سابه يف »تويرت« انتقد فيها رئي�س الوزراء، ومّذاك، 

يقبع رازحًا يف الأغالل.  
لقد ناأت ال�سلطة بنف�سها، طيلة عام ون�سف، عن التوّرط 
من�سبني  ي�سغل  الذي  احلقوقي،  رجب،  اعتقال  يف 
مرموقني يف منظمتني دوليتني �سهريتني، هيومان رايت�س 
ووت�س، والفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان، والذي ي�سكل 

حيث  الإن�سان،  حقوق  واحرتام  الإ�سالح  على  تركز  التي  اأفكاره  عربها  يبث  التي  ات  املن�سّ اأهم  اإحدى  »تويرت« 
ي�ستقطب حوايل 190 األف متابع. 

وحتى يف فرتة ال�سالمة الوطنية، التي اأعقبت ا�ستيالء اجلي�س على دّوار اللوؤلوؤة، و�سهدت اأ�سواأ النتهاكات حلقوق 
الإن�سان، يف واحدة من اأكرب احلمالت الأمنية يف تاريخ البحرين، ظّل اقرتاب ال�سلطة من رجب هام�سّيًا.  

للدموع،  امل�سيل  الغاز  بقنابل  بيته  هوجم  كما  لالأمن،  عنا�سر  وا�سطة  من  مّرة  من  اأكرث  عليه  العتداء  مّت  لقد 
وا�ستجوب ل�ساعات، عددًا من املّرات، لكن لي�س اأبعد من ذلك.

ففي 20 مار�س/ اآذار 2011، �سّرح رجب باأن عنا�سر تابعة لوزارة الداخلية البحرينية اعتقلته من بيته و�سربته 
وع�سبت عينيه وقادته للتحقيق يف مكتب لوزارة الداخلية ل�ساعتني. ويف 21 مايو/ اأيار 2011  تعر�س منزله لهجوم 
بقنابل م�سيلة للدموع. يف 6 يناير/ كانون الثاين 2012 تعر�س لل�سرب اأثناء م�ساركته يف م�سرية يف املنامة، لكن 
وزارة الداخلية البحرينية نفت م�سوؤليتها عن احلادثة. يف 1 اأبريل/ ني�سان 2012 ا�ستجوب ل�ساعات عن م�ساركته 
اأبريل/ ني�سان  اإليها.  ثم ا�ستجوب جمددًا يف 26  يف احتجاجات معاِر�سة للحكومة ودعوته الآخرين لالن�سمام 

ب�ساأن »اإهانة الهيئات النظامية«.

 واإزاء كل ذلك، كان باإمكان روؤية ردود فعل غربّية وا�سحة. بل اأن ال�سحف املحلية حتدثت غري مرة عن زيارة 
ممثلني لل�سفارة الأمريكية له يف بيته، بعد تعّر�سه لواحدة من هذه احلوادث.

يف �سهر مايو/ اأيار، كان رجب �سيفًا على  جوليان اأ�ساجن، �ساحب »ويكيليك�س«، وامل�سئول عن ت�سريب مئات الآلف 
من الوثائق ال�سرية املتعلقة بخفايا واأ�سرار ال�سيا�سة الأمريكية ما وراء البحار، حيث وافق على الظهور معه يف 
لقاء �سمن برنامج »عامل الغد« الذي كان يبثه بالتعاون مع قناة »رو�سيا اليوم«، وحاور فيه ع�سر �سخ�سيات عاملية 
قال اإن »اأقوالها ونظرياتها ت�سنع امل�ستقبل«. مل يقل رجب اأي جديد خالف ما يقوله با�ستمرار من خالل اأحاديثه 

وت�سريحاته، ولكن مذاك، تغرّيت احل�سابات. 
فقد اعتقل رجب حال عودته اإىل مطار البحرين مايو/ اأيار 2012.

هذا تف�سري رائج لنقالب ال�سورة، وما يعتقد البع�س اأنه »ال�سر« الذي يكمن وراء رّدة الفعل الباردة التي قابلت 
بها الإدارة الأمريكية عملية اعتقاله.

ورغم اأنه مكث يف ال�سجن حوايل الأ�سبوعني، اإل اأن ال�سلطات عادت واأفرجت عنه. لكن الر�سالة كانت وا�سحة. 
وقد هم�س بذلك رجب نف�سه اإىل حماميه، لدى زيارته يف ال�سجن، حول وجود �سوء اأخ�سر غّطى عملية اعتقاله، 

كما نقل مقّربون منه.
وكانت هذه اآخر مّرة يرى فيها النور. حيث مل مت�س ثالثة اأ�سابيع، حتى وجد رجب نف�سه بني جدران ال�سجن مّرة 

اأخرى، ولكن هذه املّرة، بال نهاية... حتى الآن.
 فقد نال حكمًا بال�سجن 3 �سنوات، جرى تخفي�سها لحقًا اإىل �سنتني، بعد اأن وّجهت له تهم تتعلق بـ»امل�ساركته يف 

مظاهرات غري مرخ�سة« و»دعوته عرب �سبكات التوا�سل الجتماعي اىل امل�ساركة يف مظاهرات باملنامة«.
ب�ساأن  ر�سمي  اأ�سرف على حتقيق  الذي  ب�سيوين  �سريف  الدويل حممود  القا�سي  �سّرح  تعقيبًا على هذا احلكم، 
رجب،  يرتاأ�سه  الذي  الإن�سان  حلقوق  البحرين  مركز  ب�سّدة  فيه  امتدح  اآذار،  ومار�س/  �سباط  فرباير/  اأحداث 
واأ�سار اإىل اأنه زّوده باآلف الوثائق، قائاًل باأن »اإدانة نبيل رجب تدلل على منط من ا�ستمرار املالحقة القانونية 
لالأ�سخا�س؛ ل ل�سيء اإل ملمار�سة حقوق يحميها القانون الدويل حلقوق الإن�سان، وهو ما وعد امللك حمد باإنهائه«. 

وكل ذلك من اأجل تغريدات يف »تويرت«.
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زينب الخواجة: »العربية الغاضبة« على الدرب نفسه

العام  هذا  الأمريكية  بولي�سي«  »فورين  جملة  اختارت 
اإىل  اإ�سافة  عائلتها،  من  واثنني  اخلواجة  زينب   ،2012
احلقوقّي نبيل رجب، �سمن قائمتها لأكرث 100 �سخ�سّية 
موؤثرة يف العامل. ويف ذكرها لدواعي الختيار، قالت املجلة 
�ساحب  هانتنغتون،  �ساموئيل   1970 العام  اأ�ّس�سها  التي 
العالقات  حمللي  اأهم  واأحد  احل�سارات«  »�سدام  نظرية 
الدولية »اإنهم اأ�سروا على تفعيل مبداأ حرية التعبري حق 
للجميع، بغ�س النظر عن املكان الذي يعي�س فيه الإن�سان«. 
لقد �سّمت قائمة »فورين بولي�سي« 4 �سخ�سّيات بحرينية، 
اثنتان منهما من الن�ساء، واحتّل الأربعة ب�سورة مت�سامنة 

املرتبة 48. 
قد ل يكون هناك مثال اأقرب من ذلك، يوؤ�سر على حجم 
ال�سيا�سّي  احلراك  يف  البحرينية  املراأة  بنفوذ  العرتاف 

امل�ستمر منذ 14 فرباير/ �سباط 2011، والذي ي�سّكل ظاهرة ا�ستثنائية، حيث مل ت�سهد البحرين مثياًل له باعرتاف 
معار�سني ليرباليني، مبا يف ذلك، تلك الفرتة التي متّيزت بالنفتاح ون�ساط احلركة الي�سارية. 

بل اأن باحثًا ي�ساريًا، وهو عبدالهادي خلف، الذي ي�سغل كر�سّي اأ�ستاذ يف جامعة »لوند« بال�سويد، ربط بني اإ�سراع 
احلكومة »يف تخريج فرق ن�سائية �سمن قوات مكافحة ال�سغب التي تتوىل مواجهة امل�سريات والأعمال الحتجاجية«، 
للم�سريات الحتجاجية منذ 14  الت�سدي  ال�سوارع ولدى  روؤيتها يف  ماألوفًا  وهي ظاهرة حت�سل لأول مرة و�سار 

فرباير/ �سباط، بالن�ساط ال�سيا�سي املتزايد يف �سفوف الن�ساء، بعد اأن كان يف ال�سابق حمتكرًا بيد الرجل.
زينب اخلواجة واحدة من هوؤلء الن�سوة الالئي يتم احلديث عن دورهن، يف هذا ال�سياق، مبزيد من الإعجاب، 
وكواحدة من �سور امللحمة التي برز فيها دور املراأة. وقد ج�ّسدت بعنادها الذي انتهى بها اإىل ال�سجن نحو ثمايّن 

مّرات، �سورة اأخرى للمراأة البحرينية واخلليجية، و�سط جمتمعات عرفت باملحافظة.
اأحد  على  املفرو�س  احلظر  ك�سر  حاولت  اأن  بعد   ،)2012 الأول  كانون  دي�سمرب/   10( الأخري  اعتقالها  يكن  مل 
امل�سابني يف التظاهرات، بزيارته خل�سًة يف امل�ست�سفى، اإل حلقة يف م�سل�سل اعتقالتها الطويل. فقد حتّولت عمليات 
احتجازها املتتكرّرة اإىل ما ي�سبه »الروتني«. كما لو اأن هناك من يعمل يف اخلفاء على اإ�ساعة اإح�سا�س �سمنّي، 

يجعل من زّج امراأة يف ال�سجن، كاخلواجة، نوعًا من »املجّرد« و»العادّي« يف احلياة ال�سيا�سية للبحرينيني. 
هكذا يف الأقل، عملت ال�سلطات مع زميلها يف مركز البحرين حلقوق الإن�سان، احلقوقّي نبيل رجب، قبل اأن تقّرر 
حماكمته، و�سجنه. قد يكون كّل منهما يدفع ال�سريبة الآن، وهو قابع يف �سجنه، لكن ميكن املجادلة، باأنهما �ساهما 

يف جعل �سقف الكالم، اأرفع، وم�ساألة ك�ْسر املحظورات، �سيئًا عاديًا.
تكتب اخلواجة يف »تويرت« حتت ا�سم م�ستعار »العربية الغا�سبة«، الذي عرفت بنقلها لالأحداث من خالله، خالل 
فرتة الحتجاجات ال�سيا�سية، ولحقًا لدى اعتقال والدها وزوجها )9 اأبريل/ ني�سان 2011(. يف 15 يونيو/ حزيران 
2011 اعتقلت ملدة �سبع �ساعات بعد اأن اعت�سمت مع امراأتني  اأمام مبنى الأمم املتحدة يف املنامة ملطالبة املجتمع 

الدويل بال�سغط لإطالق �سراح »ال�سجناء ال�سيا�سيني«. 
كما اعتقلت عدة مّرات اأخرى: 15 يونيو/ حزيران 2011 بعد اعت�سامها اأمام مبنى الأمم املتحدة. 15 دي�سمرب/ 
اأثناء  اأن اعت�سمت يف دوار على �سارع البديع، غربي املنامة. 12 فرباير/ �سباط 2012  الثان 2011 بعد  كانون 
الداخلية.  وزارة  اإيل  اأثناء م�ساركتها يف م�سرية  ني�سان 2011  اأبريل/   5 اللوؤلوؤة.  دوار  اإىل  م�ساركتها يف م�سرية 
21 اأبريل/ ني�سان 2012 لدى م�ساركتها يف احتجاجات �سد اإقامة الفورمول واحد. 24 مايو/ اأيار 2012 ق�ست 
 10 امل�سري.  تقرير  فعاليات  يف  م�ساركتها  بعد   2012 اآب  اأغ�سط�س/   6 التجمهر.  بتهم  �سهرًا  ب�سجنها  املحكمة 

دي�سمرب/ كانون الثاين 2012 اأثناء زيارتها امل�ساب عقيل عبداملح�سن يف م�ست�سفى ال�سلمانية.
يف اأبريل/ ني�سان املا�سي تداول ن�سطاء مقطع فيديو موؤثر يظهر زينب اخلواجة، وهي ت�سرخ جاه�سة يف البكاء: 
»بابا« اأمام مبنى »القلعة« الذي ي�سم مكاتب وزارة الداخلية، ومركزًا عرف لع�سرات ال�سنني باأنه مركز ل�ستجواب 
املنا�سلني ال�سيا�سيني. كانت الأنباء قد حتدثت عن تدهور �سحة والدها، احلقوقي عبدالهادي اخلواجة، الذي 

با�سر اإ�سرابًا »عنيدًا« عن الطعام ناهز 80 يومًا. اخلواجة البنت على الدرب نف�سه.
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علي عبداإلمام: صانع حّيز الكالم في الظالم

يف العام 1999 اأ�س�س املدون علي عبدالإمام  )35 عامًا( 
اأكرث  الإنرتنت،  �سبكة  على  احلواري  البحرين«  »ملتقى 
املنتديات البحرينية ت�سيي�سًا و�سعبية، املعروف اأي�سًا حتت 
اأحد ع�سر عامًا من ذلك،  وبعد  اأونالين«.  »بحرين  ا�سم 
 15 ب�سجنه  ع�سكرية  حمكمة  ق�ست  فقد  ال�سريبة.  دفع 
لقلب نظام احلكم«. وهي  اإنها »موؤامرة  عامًا فيما قالت 
اأي�سًا  �سمت  التي   »21« مبجموعة  عرفت  التي  الق�سية 
قيادات املعار�سة التي ت�سدرت حراك 14 فرباير/ �سباط 

 .2011
نهائيًا،  اختفى  باملقادير،  ي�سّلم  مل  اأنه  احلظ،  حل�سن 
حتت  والعي�س  العتقال  الآن،  لغاية  نف�سه،  بذلك  فجّنب 
 20 مرور  وبعد  الآن،  حتى  لكن  املظلمة.  الغرف  �سطوة 
�سهرًا منذ تواريه عن الأنظار، ظّل م�سريه جمهوًل. فيما 

تقول عائلته اإنها ل تعرف عنه اأي �سيء منذ مار�س/ اآذار 2011، لغاية ال�ساعة.
على  عام  مرور  منا�سبة  يف   ،2012 العام  هذا  فوزي�س�س«  و»جلوبال  حدود«  بال  »مرا�سلون  منظمة  اأطلقت  وقد 
اختفائه، نداءات طالبت فيها بـ»جالء م�سريه«. كما قاد رفاقه ومنظمات دولية اأخرى حمالت رمزية عّدة رفعت 

امل�سمون نف�سه.
لقد �ساهم عبدالإمام، وهو من اأوائل املدونني و�ساحب مدّونة اأي�سًا حتمل ا�سمه، يف تهيئة ف�ساء للكالم العام، 
واجلدل الدميقراطي احلر، حول اأمور ال�ساأن العام، يف وقت مل تكن قد اخرتعت و�سائل التوا�سل الجتماعي بعد. 
وميكن الزعم، اإن كرثة من اجليل ال�سبابي الذي �سّكل ال�سريحة الأكرب من اجلمهور الذي انخرط يف حراك 14 

فرباير/ �سباط، قد جرت عملية »ت�سفريه« �سيا�سيًا من وا�سطة امللتقى الذي اأ�س�سه. 
»بحرين  ملتقى  به  ي�سطلع  الذي  الدور  كتاب،  يف  �سيب،  فيليب  كاليفورنيا،  جامعة  يف  الربوفي�سور  و�سف  وقد 

اأونالين« بالقول اإنه »م�سدر لالأخبار ال�سيا�سية يف ظل غياب احلريات«. 
حني اندلعت �سرارة 14 فرباير/ �سباط، مل يكن عبدالإمام واحدًا من الآلف الذين �سنعوا هذا احلدث. 

فقبل اأ�سهر منه، يف �سبتمرب/ اأيلول 2010، كان عبدالإمام يهّم مبغادرة مطار البحرين، حني تقدم نحوه عنا�سر 

من جهاز الأمن الوطني وبا�سروا اعتقاله. ثم بعد اأيام جرى اإل�ساق به تهمة »الن�سمام ل�سبكة اإرهابية تهدف 
فيها  عمل  التي  الوطنية،  الناقلة  اخلليج«،  »طريان  يف  وظيفته  من  ذلك،  جّراء  ف�سل  كما  احلكم«.  نظام  لقلب 

ل�سنوات جتاوز 15 �سنة.
اأفرج عنه، يف �سياق املحادثات التي جرت بني ويل العهد واملعار�سة التي كانت  اأن  وقد ظّل �سجينًا لأ�سهر، اإىل 

ت�ستهدف اإيجاد اأر�سية للحوار بعد اأيام من اندلع �سرارة الأحداث فرباير/ �سباط 2011. 
فيه  جرى  الذي  الرئي�س  والف�ساء  ملعبها،  كان  منتداه  لكّن  لالأحداث،  الأوىل  اللحظات  عبدالإمام،  ي�سهد  مل 

التح�سيد لها. ولدى خروجه من ال�سجن، كان اأّول مكان طلب اأن يوؤخذ اإليه، هو »دوار اللوؤلوؤة«. 
كانت هذه هي جتربته الثانية مع ال�سجن، حيث اعتقل اأي�سًا  يف فرباير/ �سباط 2005، واثنني من زمالئه امل�سئولني 

عن املوقع الذي ي�ستقطب يوميًا اآلف الزوار، بزعم »ن�سر اأخبار كاذبة«. 
ما يزال علي عبدالإمام متواريًا يف الظالم، واإن اأحدًا ل يعلم عنه �سيء، ول اأّي �سيء. فيما تزداد يومًا بعد يوم، 

النداءات املطالبة بالك�سف عن م�سريه.
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مازن مهدي: »أنا مراسل وكالة أنباء عالمية«

وكالة  ومرا�سل  امل�سّور  مهدي،  مازن  ال�سور  تظهر  ل 
الأنباء الأملانية »دي بي اي«، اإل وهو راك�س و�سط غاللٍة 
من احلرائق والدخان الكثيف لل�سدامات اليومّية، فيما 

مي�سك كامريته بقوة.
لكن يف اإحدى املّرات كانت ثمة اإ�سافة غري مريحة على 
اأي�سًا  حتوي  ال�سورة  كانت  فقد  احليوّي.  امل�سهد  هذا 
فّوهة بندقية بيد رجل اأمن يف و�سعية الت�سويب وّجهها 
نحوه مبا�سرة، يف الوقت الذي كان يهّم راك�سًا ملغادرة 

م�سرح الأحداث. اإزاء هذا امل�سهد، فاأنت يف البحرين.
مثرية  تعليقات  لإ�سدار  كثريًا،  الهتمام  مهدي  يويل  ل 
على  الن�سط  ح�سابه  يف  �سّجل  وقّلما  الأحداث.  على 
التي  لالحتجاجات  احلي  النقل  تتجاوز  اآراء  »تويرت« 
احلكاية  تروي  �سوره  لكّن  �سهرًا.   20 منذ  بلده  ت�سرب 

كلها.
لكامريته.  الرقمية  الرقائق  وت�سجلها عينه على  تقع،  ونقل احلقيقة وحدها، كما  باملخاطرة،  اإنه �سحايف مهتم 
ولدى تظهريها عرب خدمات الوكالت اأو يف ح�سابه ال�سخ�سّي، غالبًا ما كانت �سوره تتكلم. حيث اأنها كذلك، يف 

»ربيع« �سيا�سّي ُو�سف باأن جزءًا كبريًا منه يدور يف »عامل ال�سور«، فهو يدفع �سريبتها. 
العامل  »اأخطر 10 مناطق يف  البحرين �سمن  املا�سي 2011، �سنفت منظمة »مرا�سلون بال حدود«  العام  اأواخر 
على مزاويل العمل ال�سحايف«. بعد اأيام من ذلك، 3 يناير/ كانون الثاين 2012، كان مهدي يتجّرع جانبًا من هذه 
احلقيقة املّرة. باغته رجل اأمن ب�سربة على راأ�سه، فيما كان يغطي اعت�سامًا لأهايل موقوفني عند اأحد مراكز 

ال�سرطة. 
وفيما كان يرفع يديه �سارخًا »اأنا مرا�سل وكالة اأنباء عاملّية«، كانت مفرزة من ال�سرطة توا�سل اللتفاف حوله، 
اأن تعود  اأوقف 15 دقيقة، قبل  العا�سمة املنامة، حيث  لل�سرطة ب�سماهيج، �سرقي  اإىل داخل مركز  وتبا�سر جّره 

وتفرج عنه.
مثل هذه الق�س�س غدت متكررة لألوان النتهاكات التي يتعر�س لها ال�سحافيون وامل�سّورون منذ اندلع موجة 

األ  قرر  بلد  يف  لل�سدامات  الأوىل  اخلطوط  على  والتواجد  املغامرة،  يهوى  مرا�سل  اإىل  وبالن�سبة  الحتجاجات. 
يكرتث للنقد، حتى من حلفائه الغربيني، فهي اأ�سبحت لونًا من »روتني« العمل. 

ففي 2 اأغ�سط�س/ اآب املا�سي، كان مهدي منهمكًا يف تغطية فعالية احتجاجية دعا لها تنظيم معار�س مبنطقة 
بني جمرة على مقربة من احلدود البحرينية ال�سعودية، حني تقدم منه اأحد عنا�سر املخابرات املدنية، طالبًا منه 
بطاقة مزاولة العمل ال�سحفي اخلا�سة به، ثم قام ب�سحبها طالبًا منه مراجعة مركز لل�سرطة ب�سكل فوري. فيما 

كان ينهي ت�سليم بطاقته، فوجيء باقرتاب عن�سر اأمن اآخر، �سرعان ما �سدد له لكمة قوية على وجهه.
ويف 6 اأبريل/ ني�سان 2012 اأوقفته ال�سرطة على هام�س تظاهرة يف النويدرات، جنوبي العا�سمة املنامة، وقادته 
اإىل مركز لل�سرطة، حيث تذّرعت »اأن بطاقته ال�سحافية قد تكون مزورة«. وقد خرج بعد التحقيق معه، لكن كي 
يعتقل ثانية وزميلني له يف نف�س اليوم اأثناء تغطية احتجاجات ليليلة يف ال�سناب�س، غربي العا�سمة. يف تعليقها على 

ذلك، قالت ال�سرطة اإنها اعتقلتهم »حفاظًا على �سالمتهم«.
بعد يوم من ذلك 7 اأبريل/ ني�سان 2012، كان يغطي تظاهرة نّظمت من اأجل اإخالء �سبيل احلقوقي عبدالهادي 
اخلواجة، حني د�ّس �سرطّي خل�سة قنبلة غاز م�سيل للدموع بالقرب منه. رغم اأن مهدي اأّكد اأن اأحدًا »من املتظاهرين 
مل يكن يف اجلوار �ساعتئذ«. ويف 16 اأبريل/ ني�سان 2012، احتجز وم�سورّي وكالتّي »رويرتز« و»اأ�سو�سيتد بر�س« 

لفرتة وجيزة، بينما كانوا يغطون تظاهرة احتجاجًا على مقتل مواطن اأردي قتياًل بالر�سا�س. 
مازن مهدي، امل�سّور ومرا�سل وكالة »دي بي اي« ما يزال يرك�س، مم�سكًا كامريته بقّوة، ومعه كل ال�سور التي 

تختزن التاريخ املرير للجزيرة ال�سغرية الطافية و�سط حو�س اخلليج العربي.
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التوصيات
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09
توؤكد رابطة ال�سحافة البحرينية على خطورة الو�سع القائم يف البحرين، خ�سو�سًا فيما يتعلق ب�سالمة ال�سحافيني 

وامل�سورين واملدونني الذين يتعر�سون لنتهاكات وحمالت ا�ستهداف منظمة. 
وخالل العام 2012، مل تقم حكومة البحرين باأي اإجراءات اأو اإ�سالحات جادة فيما يتعلق بتو�سيات اللجنة الدولية 
والنا�سطني  لل�سحافيني  واملالحقة  القمع  �سيا�سات  ا�ستمرت يف  بل  ب�سيوين(.  لتق�سي احلقائق )جلنة  امل�ستقلة 
من  العديد  منع  عرب  الإلكرتوين  الإعالم  على  �سيطرتها  حتكم  الإعالم  �سوؤون  هيئة  تزال  ل  كما  الإلكرتونيني، 
املواقع الإلكرتونية الإعالمية، منها موقع �سحيفة القد�س العربي اللندنية ومراآة البحرين والعديد من ال�سفحات 
الإلكرتونية يف مواقع التوا�سل الإجتماعي. كما تتخلف البحرين يف الإعالم املرئي وامل�سموع الذي حتتكره الدولة.

وتنا�سد رابطة ال�سحافة البحرينية �ستى املنظمات والهيئات والحتادات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإعالم 
وال�سحافة وحقوق الإن�سان اإىل التدخل يف البحرين لل�سغط على احلكومة البحرينية لإجراء اإ�سالحات حقيقية 

والتوقف عن مالحقة ال�سحافيني والن�سطاء الإلكرتونيني. وتتطلع الرابطة اإىل تنفيذ الإجراءات التالية:

التهم . 1 كافة  واإلغاء  الإلكرتونيني  والن�سطاء  وامل�سورين  ال�سحافيني  املعتقلني من  الفوري عن جميع  الإفراج 
املتعلقة بحرية التعبري يف املحاكم البحرينية.

ت�سكيل جلنة حتقيق م�ستقلة ومب�ساركة دولية يف مقتل كل من املدون زكريا الع�سريي والنا�سر كرمي فخراوي، . 2
وتقدمي املت�سببني يف مقتلهما ملحاكمة عادلة.

ت�سكيل جلنة حتقيق دولية م�ستقلة يف حالت التعذيب التي تعر�س لها الإعالميون يف مراكز التوقيف التابعة . 3
لوزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين وجهاز الأمن الوطني.

وال�سحافة . 4 الإعالم  بحرية  املعنية  الدولية  للهيئات  دائم  ممثل  باإيفاد  ال�سماح  البحرينية  احلكومة  تعهد 
كمراقب  للعمل  ال�سحافيني(  حماية  جلنة  حدود/  بال  مرا�سلون  منظمة  لل�سحافيني/  الدويل  )الحتاد 
دائم ملدة عامني، وذلك بهدف الإطالع والرقابة املبا�سرة على ما ت�سهده البحرين من انتهاكات وجتاوزات 

وا�ستهداف لالإعالميني وال�سحافيني يف البحرين.
الإعالميني . 5 النا�سطني  �سراح  واإطالق  والن�سر،  والطباعة  ال�سحافة  لتنظيم   47 رقم  بقانون  العمل  اإيقاف 

على  التعبري  بحرية  تهمهم  تتعلق  ممن  البحرينية  ال�سجون  يف  املعتقلني  واملدونني 
املحاكم  اأمام  البحرينيني  لالإعالميني  اجلارية  املحاكمات  جميع  واإيقاف  الفور، 
اجلنائية، وكذلك مراجعة الأحكام ال�سادرة على املدونني البحرينيني بال�سجن حتت 
جرائم الن�سر. واإعالن اإيقاف الدعاوى املتبقية يف النيابة العامة البحرينية وحفظها.

اإعادة جميع ال�سحافيني وامل�سورين واملدونني املف�سولني اإىل اأعمالهم يف املوؤ�س�سات . 6
احلكومية واخلا�سة، واإقرار تعوي�سهم عما حلق بهم من اأ�سرار مادية ومعنوية.

وت�سكيل . 7 احلكومية،  الإعالم  �سوؤون  هيئة  عن  اخلارجي  الإعالم  �سوؤون  اإدارة  ف�سل 
جلنة موؤقتة لتنظيم ال�سحافة والإعالم باإدارة �سحافيني بحرينيني منتخبني حلني 
ت�سكيل هيئة عليا منتخبة لتنظيم الطباعة والن�سر يف البالد. وت�سكيل جلنة حتقيق 
خالل  والتلفزيون  الإذاعة  هيئة  تبنته  الذي  الإعالمي  النهج  يف  للتحقيق  م�ستقلة 
اللجنة  تقرير  اأثبتها  التي  النتهاكات  عن  امل�سوؤولني  وتقدمي  البحرين  يف  الأحداث 

الدولية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق للمحا�سبة.
وال�سحافيني . 8 الإعالميني  على  وال�ستهداف  والتعدي  ال�سطهاد  اأ�سكال  كافة  وقف 

والن�سطاء، ووقف الإجراءات الأمنية.

التوصيات
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رابطة الصحافة البحرينية تدين االعتداء على مراسل الوكالة 
األلمانية DPA الصحافي مازن مهدي

لندن، 2012/1/3: 
تدين رابطة ال�سحافة البحرينية تعر�س مرا�سل وكالة الأنباء الأملانية 
DPA ال�سحايف مازن مهدي لالعتداء من جانب اأفراد قوات المن 
التابعة لوزارة الداخلية البحرينية اليوم الثالثاء املوافق 3 يناير / كانون 
الثاين 2012، وذلك اأثناء تغطيته لعت�سام جمموعة من الأهايل اأمام 
مركز �سرطة �سماهيج املحاذي ملطار البحرين الدويل )�سمال العا�سمة 

املنامة(.
اأنه كان متواجدًا خلف جمموعة من  واأ�سار ال�سحايف مازن مهدي اإىل 
املعت�سمني يطالبون مبعرفة م�سري اأحد املوقوفني حديثًا )ح�سن عون 18 
عامًا( اأمام مركز �سرطة �سماهيج، وذلك بعد اأن تواردت اأنباء بتعر�سه 
لالعتداء اأثناء توقيفه، وقد جتمع ذويه وجمموعة من اأهل املنطقة اأمام 

تفرقت جمموعة منهم  العامة،  النيابة  للتحقيق يف  نقل  الفتى قد  باأن  املركز  اأحد م�سئويل  اأفاد  اأن  وبعد  املركز 
متفرقة  باإ�سابات  املعت�سمني  بع�س  اأ�سيب  وقد  لتفريقها  ال�سغب  مكافحة  قوات  باغتتها  اأخرى  وبقيت جمموعة 

نتيجة ذلك.
ويف  بال�سحفيني،  اخلا�سة  ال�سرتة  مرتديًا  الإعالمية  للتغطية  متواجد  »كنت  مهدي:  مازن  ال�سحايف  وا�ساف 
اأن  بعد  املعت�سمني  جتمع  مكان  ي�سار  اإىل  لحقًا  وانتقلت  ال�سور،  لإلتقاط  املعت�سمني  خلف  واقفًا  كنت  البداية 
هجمت قوات مكافحة ال�سغب لتفريق املعت�سمني، قام اأفراد ال�سرطة املدنيني باإيقايف وال�سوؤال عن �سبب تواجدي 
برغم ارتدائي ال�سرتة اخلا�سة بال�سحفيني، واأثناء ذلك تعر�ست لل�سرب على موؤخرة راأ�سي من قبل اأحد �سرطة 
اأين طلبت من ال�سرطة باللبا�س املدين التدخل لإيقاف اعتداء قوات ال�سغب  مكافحة ال�سغب. وعلى الرغم من 
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بتفا�سيل  واأبلغته  التقيت ب�سابط املركز  ال�سرطة، حيث  اقتيادي اىل داخل مركز  ياأبهوا لذلك، ومت  اأنهم مل  اإل 
احلادثة، اإل اأنه يبدو باأنه مل يتخذ اأي اإجراء حيال ذلك، ومت اإخالء �سبيلي بعد اإجراء ات�سالت لق�سم الإعالم 

الأمني بوزارة الداخلية«.
وكان ال�سحايف مازن مهدي قد تعر�س للتوقيف عديد املرات والإ�ستجواب، ومت ا�ستدعاوؤه منت�سف �سهر مايو من 
العام املا�سي 2011، حيث مت اإ�ستجوابه يف اأحد املراكز المنية يف املحافظة اجلنوبية وتعر�س حينئذ لالإعتداء 

اجل�سدي من جانب املحققني.
وتطالب رابطة ال�سحافة البحرينية ال�سلطات البحرينية �سمان �سالمة ال�سحافيني والإعالميني يف تاأدية مهام 
عملهم، والتوقف عن التعر�س والإ�ستهداف ل�سالمتهم ال�سخ�سية، خ�سو�سًا من تكرار مثل هذه التجاوزات خالل 

العام املن�سرم. 
يذكر اأن تقرير اللجنة امللكية لتق�سي احلقائق )جلنة ب�سيوين( قد اأكد تعر�س ال�سحافيني البحرينيني واملرا�سلني 
اإعالميني اثنني )النا�سر كرمي فخراوي واملدون  اأدى ملقتل  الأجانب للعديد من الإنتهاكات والتجاوزات، وهو ما 
زكريا الع�سريي(، وتعر�س اكرث من 135 اإعالميًا من �سحافيني وم�سورين ومدونيني لالإعتقال والتعذيب والف�سل 

من اأعمالهم والت�سهري بهم. 

المصرية  السلطات  منع  تستنكر  البحرينية  الصحافة  رابطة 
دخول الكاتب والناقد الدكتور علي الديري إلى أراضيها

لندن، 2012/1/25: 
تعلن رابطة ال�سحافة البحرينية عن �سجبها وا�ستنكارها منع ال�سلطات امل�سرية الكاتب والناقد البحريني الدكتور 
علي الديري )مواليد البحرين 1971( من دخول اأرا�سيها لدى و�سوله اىل الأرا�سي امل�سرية يوم اأم�س )الثالثاء( 
لـ 24 يناير 2012. وذلك ا�ستجابة لطلب ال�سلطات البحرينية التي تبدو م�سرة على الإ�ستمرار يف �سن  املوافق 
البحرين  داخل  البحرينيني  والأدباء  والكتاب  وال�سحافيني  الإعالميني  وا�ستهداف  ملالحقة  املتكررة  حمالتها 

وخارجها.
وكان الكاتب والناقد البحريني علي الديري قد و�سل اىل مطار القاهرة الدويل لتوقيع كتابه )خارج الطائفة( - 
ال�سادر عن دار مدارك - يف معر�س القاهرة الدويل للكتاب. ومت احتجازه يف املطار واإعالمه مبنعه من دخول 

الأرا�سي امل�سرية، وُطلب منه املغادرة.
)القوائم  لتعميم  امل�سرية  الع�سكر  حكومة  لإ�ستجابة  اأ�سفها  بالغ  عن  البحرينية  ال�سحافة  رابطة  وتعرب  هذا 

10
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والكتاب  والدباء  واحلقوقيني  الإعالميني  الن�سطاء  على  لل�سغط  البحرينية  احلكومة  عن  ال�سادرة  ال�سوداء( 
خارج البحرين، وذلك �سمن حملة الإ�ستهداف من جانب احلكومة البحرينية للحريات الإعالمية وال�سحافية 
التي �سملت اأكرث من 140 اإعالميًا من �سحافيني وم�سورين ومدونيني وكتاب واأدباء و�سعراء منذ حالة )ال�سالمة 
الوطنية( يف 15 مار�س 2011 وحتى اليوم، وهو ما اأدى اإىل مقتل كل من النا�سر كرمي فخراوي واملدون زكريا 
الع�سريي حتت التعذيب واعتقال وتعذيب الع�سرات من ال�سحافيني وامل�سورين واملدونيني، وذلك بح�سب ما اأقره 

تقرير جلنة تق�سي احلقائق امللكية امل�ستقلة )جلنة ب�سيوين( ال�سادر اأواخر نوفمرب من العام املا�سي 2011.
وياأتي هذا الإ�ستهداف متزامنًا مع ا�سدار تقرير البعثة الدولية اىل البحرين حتت عنوان: »احلرمان من العدالة 
يف البحرين: الت�سييق على حرية التعبري والتجمع«، اإذ اأكد التقرير ال�سادر عن 6 منظمات حقوقية دولية وهي: 
)ايرلندا(/ الأمامي  )بريطانيا(/اخلط  الرقابة  على  )ايرلندا/لبنان(/موؤ�سر  الإن�سان  حلقوق  اخلليج  مركز 

الدولية  ال�سبكة  )بريطانيا(/  الدويل  – القلم  ال�سجناء  الكتاب  جلنة  )الدمنارك(/  لالإعالم  الدويل  الدعم 
لتبادل املعلومات حول حرية التعبري )ايفك�س(، اأكد على ا�ستمرار احلمالت احلكومية يف اعتقال وا�ستهداف وقتل 

وم�سايقة ال�سحفيني، واإ�سكات الكتاب والفنانني.
الإن�سان  حقوق  عن  بالدفاع  املعنية  – خ�سو�سًا  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  هيئات  جميع  الرابطة  وتنا�سد  هذا 
وحرية التعبري والراأي - يف جمهورية م�سر العربية التدخل لإيقاف العمل من جانب ال�سلطات امل�سرية يف املنافذ 
احلدودية مبثل هذه القوائم ال�سوداء، ياأتي ذلك ع�سية الحتفالت الوطنية مبنا�سبة مرور العام الأول على الثورة 
امل�سرية التي كان من اأهم مرتكزاتها املطالبة بحرية التعبري والراأي و�سمان احلريات الإعالمية وال�سحافية. 
علمًا باأن  ا�ستجابة حكومة الع�سكر لتعميم هذه القوائم �سد الإعالميني والكتاب هي �سابقة يف تاريخ احلكومات 

امل�سرية املتعاقبة.
التعبري  وحرية  الإن�سان  بحقوق  املعنية  الدولية  والهيئات  املنظمات  البحرينية  ال�سحافة  رابطة  وتنا�سد  كما 
وا�ستهدافها  وم�سايقاتها  مالحقاتها  لتوقف  الر�سمية  البحرينية  ال�سلطات  خماطبة  اىل  وال�سحافة  والإعالم 

املبا�سر لالإعالميني وال�سحافيني والكتاب والأدباء داخل البحرين وخارجها. 
والإعالميني  الكتاب  �سالمة  عن  الكاملة  امل�سوؤولية  البحرينية  ال�سلطات  البحرينية  ال�سحافة  رابطة  وحتمل 
وال�سحافيني البحرينيني داخل البحرين وخارجها، كما وحتث رابطة احلكومات الدميوقراطية حول العامل على 
خماطبة ال�سلطات الر�سمية يف البحرين من اأجل اإيقاف حمالت الإ�ستهداف وامل�سايقات والتهديدات لالإعالميني 

البحرينيني حول العامل.
يذكر اأن د. علي الديري هو باحث مهتم بالق�سايا النقدية الثقافية والدينية ومتثالت الآخر الرمزية، متح�سل 
على �سهادة البكالوريو�س لغة عربية، جامعة البحرين العام 1993م. و�سهادة املاج�ستري )قوانني تف�سري اخلطاب( 
وال�سويف( م�سر 2010.  الفل�سفي  الدكتوراه )جمازات اخلطاب  و�سهادة  العام 2007.  يو�سف  القدي�س  جامعة 

والفنون  الثقافة  اإدارة  املوؤ�س�سات ذواتنا؟« عن  تنتج  الرمزية.. كيف  واملوؤ�س�سات  »الرتبية  ومن ا�سداراته: كتاب 
بالبحرين يف اأغ�سط�س2002م، كتاب »جمازات بها نرى: كيف نفكر باملجاز؟« عن اإدارة الثقافة والفنون بالبحرين 

يف يوليو2006م. كتاب »طوق اخلطاب: درا�سة يف ظاهرية ابن حزم« �سبتمرب 2007م. 

وحيد  اإلعالمي  محاكمة  تستنكر  البحرينية  الصحافة  رابطة 
البلوشي والصحافية ريم خليفة أمام المحاكم الجنائية

لندن، 2012/1/31: 
– وهي رابطة تعنى بالدفاع عن الإعالميني البحرينيني ومقرها لندن - عن  تعلن رابطة ال�سحافة البحرينية 
�سجبها وا�ستنكارها لإ�ستمرار حمالت الإ�ستهداف واملحاكمة لالإعالميني البحرينيني اأمام املحاكم اجلنائية يف 

الإلكرتوين  الن�سر  وذلك �سمن جرائم  البحرين.  مملكة 
التي طالت العديد من الن�سطاء الإعالميني. 

ومن املقرر اأن تنظر املحكمة اجلنائية ال�سغرى يوم غد 
الأربعاء املوافق لـ 1 فرباير 2012 اأوىل جل�سات حماكمة 
الإعالمي وحيد البلو�سي، وميثل الإعالمي وحيد البلو�سي 
املحكمة  تنظر  فيما  �سيادي.  �سامي  املحامي  الدفاع  يف 
يف  خليفة  رمي  ال�سحافية  �سد  املرفوعة  الق�سية  ذاتها 
الدفاع  يف  وميثلها   ،2012 فرباير   2 املوافق  التايل  اليوم 

املحامي حم�سن العلوي.
اأمام  للتحقيق  مُثل  قد  البلو�سي  وحيد  الإعالمي  وكان 
اجلاري  يناير  من  الثاين  يف  البحرينية  العامة  النيابة 
متجيد  مو�سع  رمزًا  العالنية  بطريقة  الإهانة  بتهمة 
بها  تقدمت  كيدية  �سكوى  بعد  امل�سلمني،  لدى  وتقدي�س 
جمعية الأ�سالة الإ�سالمية )تنظيم ا�سالمي �سلفي(. وقد 

نفى الإعالمي التهم التي مت توجيهها اليه، موؤكدًا اأنها تهم )كيدية( وتاأتي �سمن حماولت جمعية الأ�سالة اإ�سكاته 
عن توجيه اي اإنتقاد لها.

هذا وتتطالب رابطة ال�سحافة البحرينية باإيقاف هذه املحاكمة واىل ت�سامن الإعالميني وال�سحافيني البحرينيني 
البحرين.  يف  وال�سحافية  الإعالمية  احلريات  ل�سمان  و�سوًل  خليفة.  رمي  والزميلة  البلو�سي  وحيد  الزميل  مع 
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ال�سحافة  قانون  مواد  لتطبيق  يحيل  ما  وهو  املدنية،  ل  املحاكم اجلنائية  اأمام  املحاكمات جتري  واأن  خ�سو�سًا 
والن�سر رقم 47 وقانون العقوبات والتي ت�سل اىل احلكم بال�سجن.

حماية  وجلنة  حدود  بال  مرا�سلون  ومنظمة  لل�سحافيني  الدويل  الإحتاد  البحرينية  ال�سحافة  رابطة  وتنا�سد 
ال�سحافيني )الوليات املتحدة الأمريكية( وكافة الهيئات واملنظمات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان وحرية التعبري 
والإعالم اىل التدخل وال�سغط لدى ال�سلطات البحرينية لإيقاف املحاكمات اجلارية ومراجعة الأحكام ال�سادرة 

من الق�ساء البحريني مبا يكفل حماكمات عادلة لالإعالميني البحرينيني.
يذكر اأن الإعالمي وحيد البلو�سي قد مت اختياره من اللجنة العربية لالإعالم الإلكرتوين ليكون �سمن فريق اخلرباء 
وامل�ست�سارين وله العديد من امل�ساركات املحلية والإقليمية والدولية يف جمالت الإعالم وال�سحافة والتكنولوجيا. 
كما تعترب ال�سحافية رمي خليفة من اأبرز ال�سحافيني امل�ستقلني، وكان التقرير الأخري ال�سادر يف 24 يناير 2012 
،تون�س/ لندن عن )جلنة الكتاب ال�سجناء يف منظمة القلم الدولية/منظمة اإندك�س على الرقابة /ال�سبكة العربية 
ملعلومات حقوق الإن�سان / اآيفك�س/ مركز اخلليج حلقوق الإن�سان( حتت عنوان »احلرمان من العدالة يف البحرين: 
خنق حرية التعبري والتجمع ال�سلمي«، قد طالب احلكومة البحرينية يف احد تو�سياته باإيقاف حماكمة وا�ستهداف 

ال�سحافية رمي خليفة.

 
للصحافة  عاصمة  )المنامة  إعالن  البحرينية:  الصحافة  رابطة 
العام  الرأي  أمام  مفضوحين  وتضليل  خداع  تكتيك  العربية( 

العالمي
لندن، الإثنني 2012/2/27: 

تعلن رابطة ال�سحافة البحرينية – وهي رابطة تعنى بالدفاع عن الإعالميني البحرينيني ومقرها لندن – عن 
بالغ اأ�سفها وا�ستنكارها لإ�ستمرار ال�سلطات البحرينية يف جتاهلها الإلتزام بتنفيذ تو�سيات اللجنة امللكية امل�ستقلة 
لتق�سي احلقائق )جلنة ب�سيوين( والتي مت اقرارها مبر�سوم ملكي  يف 29 يونيو 2011 واأ�سدرت تقريرها يف 23  
نوفمرب 2011، ياأتي ذلك مع ا�ستمرار ال�سلطات البحرينية يف انتهاك احلريات الإعالمية وال�سحافية منذ بدء 

العام اجلاري وحتى اليوم.
وفيما اعتربت منظمة مرا�سلون بال حدود بح�سب تقريرها الأخري للحريات ال�سحافية 2011 )املنامة( اإحدى 
العوا�سم الع�سر الأكرث قمعًا للحريات، ت�ستمر ال�سلطات البحرينية يف حماولتها اليائ�سة خداع وت�سليل الراأي العام 
الدويل واملنظمات الدويل احلقوقية واملعنية بحرية التعبري واحلريات الإعالمية وال�سحافية، وذلك عرب اقامة 

احتفالية حتت عنوان )املنامة عا�سمة لل�سحافة العربية(. ياأتي هذا الإعالن فيما ل تزال حمالت الإ�ستهداف 
املنظمات  عديد  توؤكده  ما  ظل  يف  اأي�سًا،  ذلك  ياأتي  البالد.  يف  م�ستمرة  ال�سحافية  للحريات  والقمع  والت�سهري 
الإقليمية والدولية املعنية بالدفاع عن حرية التعبري وحرية الإعالم وال�سحافة من اإ�ستمرار ل�سيا�سة الراأي الواحد 

والتدخل احلكومي يف توجيه اخلطاب الإعالمي ل�ساحلها.  
ال�سماح  ينتظرون  املف�سولني  وال�سحافيني  الإعالميني  من  الع�سرات  يزال  ل  املتكررة،  احلكومية  الوعود  ورغم 
لهم بالعودة اىل اعمالهم يف العديد من املوؤ�س�سات الإعالمية احلكومية واخلا�سة. ول تزال احلمالت احلكومية 
لإ�ستهداف ومالحقة ال�سحافيني م�ستمرة، �سواء عرب ا�ستهداف �سالمتهم ال�سخ�سية كما تعر�س ال�سحايف مازن 
مهدي لالإعتداء من جانب رجال الأمن يف الثالث من �سهر يناير املا�سي اأو عرب املالحقات الق�سائية كال�سحافية 
رمي خليفة التي ل تزال تواجه حماكمتها يف املحاكم اجلنائية البحرينية رغم عديد املنا�سدات الدولية لإيقاف 
هذه املحاكمات. واأدانت منظمة مرا�سلون بال حدود ب�سدة العتداءات واأعمال الرتهيب التي ت�ستمر قوات الأمن 
يف ارتكابها �سد الإعالميني، واأ�سافت »يجدر باملجتمع الدويل األ ينخدع بازدواجية ال�سلطات يف مملكة البحرين: 

من جهة، تبدي ا�ستعدادها ملعاقبة امل�سوؤولني عن النتهاكات، ومن جهة اأخرى، ت�ستمر يف القمع«.
امل�سوؤولني احلكوميني  التحقيق وحماكمة  ملمو�سة على جديتها يف  اأي دلئل  البحرينية  تقدم احلكومة  وفيما مل 
زكريا  واملدون  الوطني(  الأمن  جهاز  على  مقتله  م�سوؤولية  )تقع  فخراوي  كرمي  النا�سر  من  كل  مبقتل  املعنيني 
برباءة  حكمت  قد  كانت  الع�سمرية  املحكمة  ان  حماميه  واعلن  للمحاكمة،  مقتله  ق�سية  حتويل  )مت  الع�سريي 
اجلنائية  للمحكمة  تعذيبها  ق�سية  حتويل  )مت  �سعيد  نزيهة  منهم:  ال�سحافيني  من  العديد  وتعذيب  املعذبني( 
البالد( وحيدر حممد )�سحيفة  وفي�سل هيات )�سحيفة  املو�سى فقط(  �سارة  باملعذبة  الإتهام  واقت�سار لئحة 
الو�سط( وعلي جواد )�سحيفة البالد(، ل تزال الأحكام الق�سائية اجلائرة على املدونيني عبداحلليل ال�سنقي�س 
وعلي عبد الإمام وامل�سور ح�سن معتوق قائمة رغم ما �ساب املحاكمات من انتهاكات وخروقات فا�سحة حلقوق 
املتهمني بح�سب القانونني املحلي والدويل، وهو ما اأقره تقرير )جلنة ب�سيوين( حني اأ�سار اىل املخالفات اجل�سيمة 

التي حدثتمن جانب النيابة العامة والق�ساء البحرينيني. 
ال�سلطات  رف�ست  فقد  الداخل،  يف  ال�سحافيني  على  احلكومية  واجلرائم  واملالحقات  الإنتهاكات  تقت�سر  ومل 
البحرينية منح تاأ�سريات دخول لعدد كبري من ال�سحفيني الأجانب الذين كانوا يرغبون يف تغطية الذكرى ال�سنوية 
لثورة 14 فرباير. و�سملت قائمة املنع �سحفيني من نيويورك تاميز وهيئة الإذاعة الربيطانية و�سحيفة وول �سرتيت 
رايت�س فري�ست  وكانت منظمة هيومان  »اأ ف ب«.  الفرن�سبة  الأنباء  ووكالة  مونتور.  �ساين�س  وكري�ستيان  جورنال 
بيانًا، قد اأكدت اأن من ال�سحفيني الذين مت رف�س دخولهم، نيك كري�ستوف واآدم اإليك من �سحيفة نيويورك تاميز، 
وجريرج كارل�سرتوم من قناة اجلزيرة، وكارا �سويفت من البي بي �سي، واألفرد كري�ستني من �ساين�س مونيتور. كما 
اأ�سدرت احلكومة البحرينية قرارًا �سابقًا يف العام املا�سي مبنع مرا�سل وكالة الأنباء الفرن�سية ال�سحايف حممد 
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فا�سل من العمل. وكان العديد من ال�سحافيني الأجانب قد تعر�سو اىل �سوء املعاملة والإعتقال والرتحيل الق�سري 
من البحرين خالل العام املا�سي.

وتنا�سد رابطة ال�سحافة البحرينية �ستى املنظمات والهيئات والإحتادات الإقليمية والدولية املعنية بحرية التعبري 
والإعالم وال�سحافة وحقوق الإن�سان اىل التدخل يف البحرين لل�سغط على ال�سلطات ال�سيا�سية ل�سمان �سالمة 

الإعالميني يف البحرين. وتطلع الرابطة اإىل تنفيذ الإجراءات التالية:

فخراوي،  كرمي  والنا�سر  الع�سريي  زكريا  املدون  من  كل  مقتل  دولية يف  ومب�ساركة  م�ستقلة  ت�سكيل جلنة حتقيق 
وتقدمي املت�سببني يف مقتلهما ملحاكمة عادلة.

مراكز  يف  الإعالميون  لها  تعر�س  التي  التعذيب  حالت  يف  دولة  ومب�ساركة  م�ستقلة  دولية  حتقيق  جلنة  ت�سكيل 
التوقيف التابعة لوزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين وجهاز الأمن الوطني.

تعهد احلكومة البحرينية ال�سماح باإيفاد ممثل دائم للهيئات الدولية املعنية بحرية الإعالم وال�سحافة )الإحتاد 
عامني،  ملدة  دائم  كمراقب  للعمل  ال�سحفيني(  بال حدود/ جلنة حماية  مرا�سلون  منظمة  لل�سحفيني/  الدويل 
وذلك بهدف الإطالع الرقابة املبا�سرة على ما ت�سهده البحرين من انتهاكات وجتاوزات وا�ستهداف لالإعالميني 

وال�سحافيني.
ايقاف العمل بقانون رقم 47 لتنظيم ال�سحافة والطباعة والن�سر، واإطالق �سراح النا�سطني الإعالميني واملدونني 
املعتقلني يف ال�سجون البحرينية على الفور واإيقاف جميع املحاكمات اجلارية لالإعالميني البحرينني يف حماكم 
ال�سالمة الوطنية واملحاكم اجلنائية، وكذلك مراجعة الأحكام ال�سادرة على املدونيني البحرينيني بال�سجن حتت 

جرائم الن�سر. واعالن ايقاف الدعاوى املتبقية يف النيابة العامة البحرينية.
اإعادة جميع ال�سحافيني وامل�سورين واملدونيني املف�سولني اىل اأعمالهم يف املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة، واإقرار 

تعوي�سهم عما حلق بهم من اأ�سرار مادية ومعنوية.
ف�سل اإدارة �سوؤون الإعالم اخلارجي عن هيئة �سوؤون الإعالم احلكومية، وت�سكيل جلنة موؤقتة لتنظيم ال�سحافة 
والإعالم باإدارة �سحافيني بحرينيني منتخبني حلني ت�سكيل هيئة عليا منتخبة لتنظيم الطباعة والن�سر يف البالد 
باإ�سراف دويل. وت�سكيل جلنة حتقيق م�ستقلة للتحقيق يف النهج الإعالمي الذي تبنته هيئة الإذاعة والتلفزيون 
اأثبتها تقرير اللجنة امللكية امل�ستقلة  خالل الأحداث الخرية يف البحرين وتقدمي امل�سوؤولني عن الإنتهاكات التي 

لتق�سي احلقائق للمحا�سبة.
وقف كافة اأ�سكال الإ�سطهاد والتعدي والإ�ستهداف على الإعالميني وال�سحفيني والن�سطاء البحرينيني والأجانب، 

ووقف كافة حمالت الإ�ستهداف الأمنية.

أحمد  الصحافي  على  اإلعتداء  البحرينية:  الصحافة  رابطة 
عاصمة  في  الصحفيين  استهداف  مسلسل  ضمن  البوسطة 

قمع الحريات
لندن، الأربعاء 2012/4/9: 

– وهي رابطة تعنى بالدفاع عن الإعالميني البحرينيني ومقرها لندن - عن  تعلن رابطة ال�سحافة البحرينية 
اأحمد  ال�سحايف  على  البحرينية  الداخلية  لوزارة  التابعة  ال�سغب  مكافحة  قوات  لإعتداء  وا�ستنكارها  �سجبها 

اأم�س  املنامة م�ساء يوم  البحرينية  العا�سمة  البو�سطة يف 
)الأحد( املوافق للثامن من اأبريل / ني�سان 2012.

اجل�سدي  لالعتداء  البو�سطة  اأحمد  الزميل  وتعر�س 
بال�سرب والكلمات النابية من قبل قوات مكافحة ال�سغب 
م�سرية  خروج  ذلك  مع  وتزامن  املنامة  يف  تواجده  اأثناء 
احتجاجية �سلمية. وافاد الزميل احمد البو�سطة اأن القوات 
البحرينية  العا�سمة  يف  املحتجني  تفرق  كانت  الأمنية 
بال�سباب  له  والتعر�س  و�سربه  عليه  القب�س  ومت  املنامة، 
النابية، كما قاموا بركله ولكمه عدة  والكلمات  وال�ستائم 
مرات بغر�س اإهانته واحلط من كرامته، وا�ستمر الزميل 
اإخالء  لتم  �ساعة،  ن�سف  ملدة  وال�سرب  الإعتقال  حتت 

�سبيله لحقًا.
اأن ا�ستمرار  هذا وتوؤكد رابطة ال�سحافة البحرينية على 
ال�سلطات الأمنية يف الإعتداء على ال�سحافيني هو دللة 

على اأن ا�ستهداف ال�سحفيني والإعالميني البحرينيني م�سل�سل مل تنتهي حلقاته بعد. ياأتي ذلك بعد اأقل من ا�سبوع 
على مقتل امل�سور اأحمد ا�سماعيل بالر�سا�س احلي حني كان يقوم بت�سوير مظاهرة �سلمية يف منطقة �سلماباد يف 

احلادي والثالثني من مار�س املا�سي.
الإعالميني، خ�سو�سًا  ا�ستهداف  املمنهجة يف  ال�سيا�سات احلكومية  ا�ستمرار  املتزايد من  الرابطة قلقها  وتبدي 
مع افالت امل�سوؤولني عن هذه الإنتهاكات واجلرائم من العقاب. ت�سهد على ذلك املماطالت الق�سائية يف حماكمة 
وتعذيب  �سجن  امل�سوؤولني عن  بالإ�سافة اىل  والنا�سر كرمي فخراوي  الع�سريي  املدون زكريا  امل�سوؤولني عن مقتل 
العديد من الإعالميني البحرينيني من �سحافيني وم�سورين ومدونيني. كما ل تزال قوائم الإعالميني املفو�سولني 



87 86

التقرير السنوي لرابطة الصحافة البحرينية 2012م

ويبلغ جمموع من متت  املف�سولني،  باإعادة جميع  واإدعاءاتها  املتكررة  ال�سلطة  تتغري رغم وعود  اأعمالهم مل  من 
اقالتهم من الإعالميني يف البحرين قرابة 90 اعالميًا يف القطاعني العام واخلا�س.

هذا وحتمل رابطة ال�سحافة البحرينية ال�سلطات الر�سمية يف البحرين م�سوؤولية �سالمة اع�ساء احلقل الإعالمي 
منظمة  �سنفتها  عا�سمة  يف  �سعبة،  ظروف  يف  الجتماعية  واأدورهم  مهنتهم  ميار�سون  له  املنتمون  بات  الذي 

مرا�سلون بال حدود باأنها من العوا�سم الع�سر الأكرث قمعًا للحريات الإعالمية حول العامل.

رابطة الصحافة البحرينية تستنكر تالعب السلطة في محاكمة 
ومقتل  سعيد  نزيهة  الصحافية  تعذيب  في  المتورطين 

العشيري وفخراوي
لندن، الأربعاء 2012/2/22: 

– وهي رابطة تعنى بالدفاع عن الإعالميني البحرينيني ومقرها لندن - عن  تعلن رابطة ال�سحافة البحرينية 
يف  املتهمني  املُعذبني  حماكمة  يف  البحرينية  ال�سلطات  متار�سه  الذي  والتالعب  لل�سبابية  وا�ستنكارها  �سجبها 
ق�سية تعذيب الإعالمية البحرينية ومرا�سلة قناة فرن�سا 24 ال�سحافية نزيهة �سعيد، ومقتل كل من املدون زكريا 

الع�سريي والنا�سر كرمي فخراوي.
وكانت املحكمة اجلنائية ال�سغرى الثانية قد بداأت اليوم الأربعاء 22 فرباير 2012 النظر يف اأول ق�سية من ق�سايا 
التعذيب التي يتم حتويلها للق�ساء. وفيما �سمح لل�سحافية نزيهة �سعيد باحل�سور يف املحكمة مبعية املحامي حميد 
املال، منعت ال�سلطات البحرينية دخول عائلتها. كما ح�سرت املتهمة بالتعذيب - املالزم اأول- �سارة املو�سى، مبعية 

حماميها فريد غازي و3 مرافقني.
بعد احلادثة  �سعيد  نزيهة  البحرينية  ال�سحافية  تعذيب  بفتح حتقيق يف حادثة  الداخلية كانت قد وعدت  وزارة 
يف 22 مايو 2011، وي�سري ملف الق�سية املعرو�س اأمام املحكمة اجلنائية اىل اأنه مت عر�س عدد من املتهمني يف 
الق�سية الذين يرتاوح عددهم من 5 اإىل 6 اأ�سخا�س يف النيابة العامة التي اكتفت بتحويل املُعِذبة )�سارة املو�سى( 
فقط اإىل املحكمة الع�سكرية، ووجهت لها 5 تهم، ومت جترميها يف كل التهم وفر�س غرامة واإجراء اإداري، وبعد 
طلب املعذبة �سارة املو�سى لالإ�ستئناف مت حتويلها للمحكمة اجلنائية ال�سغرى الثانية لعدم اخت�سا�س املحكمة 
بذلك. وطلب املحامي حميد املال تاأجيل اجلل�سة لرفع دعوى احلق املدين، ومت تاأجيل الق�سية اىل 4 مار�س املقبل، 

كما طلب وجود ال�سحافية نزيهة �سعيد واملُعِذبة �سارة املو�سى يف اجلل�سة للنقا�س وال�سهادة.         
اإجراءاتها،  وت�سكيكها يف جمريات هذه املحاكمة و�سدقية  العميق  البحرينية عن قلقها  ال�سحافة  وتوؤكد رابطة 

خ�سو�سًا وما رافق هذه املحاكمة من �سبابية وت�سرت على جمريات املحاكمة الع�سكرية التي مل يعلن عنها اأو عن 
اأي من الإجراءات التي اتخذت من جانب النيابة العامة. كما وتوؤكد الرابطة رف�سها لإكتفاء النيابة العامة بتحويل 
معذبة واحدة من جمموع املعذبني اىل املحاكمة، خ�سو�سًا واأن ال�سحافية نزيهة �سعيد كانت قد تعرفت يف 24 

مايو 2011 على معذبني اثنني يف اأوىل جل�سات التعرف على املتهمني يف النيابة العامة. 
ق�سيتا مقتل املدون زكريا الع�سريي والنا�سر كرمي فخراوي 

النظر يف ق�سية مقتل  �سهر فرباير اجلاري  والع�سرين من  ال�ساد�س  الكربى اجلنائية يف  املحكمة  ت�ستمر  وفيما 
املدون البحريني زكريا الع�سريي يف 9 اأبريل 2011، بعد �سبعة اأيام من اإلقاء القب�س عليه اإثر تعر�سه للتعذيب 
يف من جانب ال�سلطات الأمنية يف ال�سجون البحرينية. توؤكد رابطة ال�سحافة البحرينية عن قلقها من م�سار هذه 
املحاكمة بعد تاأكيد املحامي حممد التاجر لل�سحافة املحلية اأن الق�ساء الع�سكري »كان قد براأ املتهمني اخلم�سة 
يف الق�سية. واأن حمكمة ال�ستئناف الع�سكرية ق�ست بعدم اخت�سا�س املحكمة واإحالة الق�سية للمحاكم املدنية 

التي تنظر الآن يف الق�سية«. 
ال�سرطة  افراد من  املتهمني - 5  املُعٍذبني  للحكم برباءة  الق�سية قد يذهب  اأن م�سار  اإىل  ي�سري �سمنيًا،  وهو ما 
ويف  البحريني  بالق�ساء  الر�سمية  ال�سلطات  من  وا�سح  وتالعب  ا�ستهتار  يف   – الباك�ستانية  اجلن�سية  يحملون 
التزامها تنفيذ تو�سيات جلنة تق�سي احلقائق )جلنة ب�سيوين(. وهو التقرير احلكومي الذي اأكد ما تعر�س له 
والتعذيب،  القتل  ق�سايا  يف  املتورطني  ملحاكمة  ودعا  البحرينية  ال�سجون  يف  تعذيب  من  الع�سريي  زكريا  املدون 

ع�سكريني كانو اأو مدنيني.
من جانب اأخر، ل تزال ال�سلطات الر�سمية تتحفظ عن الإعالن ر�سميًا عن حماكمة املُعذبني املت�سببني يف مقتل 
النا�سر كرمي فخراوي. وبح�سب تقرير ب�سيوين فاإن الوفاة قد حدثت يف م�ست�سفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من 

التوقيف يف جهاز الأمن الوطني. وهو ما يعني حتمل جهاز الأمن الوطني م�سوؤولية مقتل فخراوي. 
»اأجرى حتقيقًا ب�ساأن  اأن جهاز الأمن الوطني قد  اللجنة امللكي لتق�سي احلقائق )جلنة ب�سيوين(  ويوؤكد تقرير 
الإ�ساءة البدنية التي تعر�س لها النا�سر كرمي فخراوي. واأ�سفر هذا التحقيق عن حماكمة �سخ�سني ب�سبب الإ�ساءة 
باللتزامات  يف  مل  وبالتايل  فعال،  حتقيق  اإجراء  من  يتمكن  مل  الوطني  الأمن  جهاز  اأن  اللجنة  وترى  البدنية. 

املن�سو�س عليها يف القانون الدويل«. كما مل يتم الإعالن ر�سميًا عن هذه املحاكمات.
اجراءات  كافة  عن  الإعالن  ب�سفافية  تلتزم  اأن  اىل  البحرينية  ال�سلطات  البحرينية  ال�سحافة  رابطة  وتدعو 
اإ�سراك موؤ�س�سات املجتمع املدين املعنية بال�ساأن احلقوقي يف الرقابة عليها،  املحاكمات ب�سورة علنية، واأن يتم 
اأع�ساء اجلهازين من  اإذ يتم تعيني  خ�سو�سًا واأن النيابة العامة والق�ساء البحرينيني ل يتمتعان بالإ�ستقاللية، 

جانب ال�سلطة ال�سيا�سية يف البالد. 
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والحقوقيين  اإلعالميين  تدعو  البحرينية  الصحافة  رابطة 
وممثلي مؤسسات المجتمع المدني لإلحتشاد في محاكمة 

معذبي الصحافية نزيهة سعيد 
لندن، الأربعاء 2012/4/16: 

تدعو رابطة ال�سحافة البحرينية – وهي رابطة تعنى بالدفاع عن الإعالميني البحرينيني ومقرها لندن – جميع 
املعنية لالإحت�ساد يف حماكمة  املدين  املجتمع  الإعالميني من �سحافيني وم�سورين ومدونيني وممثلي موؤ�س�سات 
املُعذبني املتهمني يف ق�سية تعذيب الإعالمية البحرينية ومرا�سلة قناة فرن�سا 24 ال�سحافية نزيهة �سعيد، وذلك 

يوم الأربعاء املوافق لـ 18 اأبريل / ني�سان 2012 اأمام املحكمة الكربى اجلنائية الأوىل.
لل�سلطات  وا�سحة  ر�سالة  اإر�سال  يف  الإحت�ساد  هذا  ي�ساهم  اأن  �سرورة  على  البحرينية  ال�سحافة  رابطة  وتوؤكد 
البحرينية باأن حماكمة املتهمني يف ق�سايا الإعالميني هو حق ل تنازل عنه، واأن منا�سرة ال�سحافية نزيهة �سعيد 

يف هذه املحاكمة هي تاأكيد على جدية هذه املطالب، والثبات عليها. 
هذا وتنا�سد الرابطة املوؤ�س�سات احلقوقية املعنية باحل�سور وتوثيق جمريات املحاكمة، اإميانًا منها باأن م�سوؤولية 
الدفاع عن حرية التعبري والإعالم لي�ست ق�سية ال�سحافيني اأو الهيئات والنقابات ال�سحافية املهنية ذات ال�سلة 
املبا�سرة وح�سب، بل هي ق�سية املجتمع بكل فئاته ومكوناته و�سرائحه وموؤ�س�ساته املدنية، خ�سو�سًا وما �سمنته 

املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان من �سمان حق الإن�سان يف التعبري عن راأيه بحرية.
املحاكمة  هذه  جمريات  حول  متزايدين  وقلق  ت�سكيك  من  الرابطة  تبديه  ملا  نظرًا  العاجلة  املنا�سدة  هذه  وتاأتي 
و�سدقية اإجراءاتها، خ�سو�سًا وما رافقها من �سبابية وت�سرت على جمريات املحاكمة الع�سكرية التي مل يعلن عنها، 
اأو عن اأي من الإجراءات التي اتخذت من جانب النيابة العامة. كما وتوؤكد الرابطة رف�سها لإكتفاء النيابة العامة 
بتحويل معذبة واحدة )املالزم �سارة املو�سى( من جمموع املعذبني اىل املحاكمة، خ�سو�سًا واأن ال�سحافية نزيهة 

�سعيد كانت قد تعرفت يف 24 مايو 2011 على معذبني اثنني يف اأوىل جل�سات التعرف على املتهمني. 
توؤكد رابطة  والنا�سر كرمي فخراوي،  الع�سريي  املدون زكريا  الأوىل على مقتل  ال�سنوية  الذكرى  ومبنا�سبة مرور 
قلقها  الرابطة عن  وتوؤكد  املتهمني يف مقتلهما،  تفا�سيل حماكمة  تتابع عن كثب  اأنها  البحرينية على  ال�سحافة 
من م�سار هذه املحاكمات والتالعب يف لئحة الإتهامات يف ا�ستهتار وتالعب وا�سح، وهو ما يوؤكد اأن ل جدية يف 
الإلتزام بتنفيذ تو�سيات اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق )جلنة ب�سيوين(. وهو التقرير احلكومي الذي 
اأكد ما تعر�س له الع�سريي وفخراوي من تعذيب، داعيًا ملحاكمة املتورطني يف ق�سايا القتل والتعذيب، ع�سكريني 

كانو اأو مدنيني.
اجراءات  كافة  عن  الإعالن  ب�سفافية  تلتزم  اأن  اىل  البحرينية  ال�سلطات  البحرينية  ال�سحافة  رابطة  وتدعو 

املحاكمات ب�سورة علنية ومبا ي�سمل جميع الإعالميني الذين تعر�سوا لالإعتقال والتعذيب من �سحافيني وم�سورين 
واأن  عليها، خ�سو�سًا  الرقابة  بال�ساأن احلقوقي يف  املعنية  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  اإ�سراك  يتم  واأن  ومدونيني، 
النيابة العامة والق�ساء البحرينيني ل يتمتعان بالإ�ستقاللية، اإذ يتم تعيني اأع�ساء اجلهازين من جانب ال�سلطات 

ال�سيا�سية يف البالد. 

رابطة الصحافة البحرينية: البحرين تسابق سيارات الفورموال  
في التنكيل بحرية التعبير واإلعالميين

لندن، الأحد 2012/4/22: 
الربنامج  اإثر ظهوره يف  للنا�سط حممد ح�سن  البحرينية  ال�سلطات  اعتقال  البحرينية  ال�سحافة  رابطة  ت�سجب 
الوثائقي الأمرييكي ال�سهري دان راذر، وتلقيه ات�سالت تهديد من الأجهزة الأمنية عرب الهاتف واإ�سابته باإ�ستهداف 

مبا�سر من قبل قوات الأمن، وتعر�سه لالإعتداء اجل�سدي.
واأكد ممثل الرابطة يف البحرين اإعتقال النا�سط حممد ح�سن بعد اإ�سابته يف منطقة البالد القدمي برفقة مرا�سلني 
ليوم كامل،  الأمنية ح�سن  ال�سلطات  ال�سلمانية الطبي حيث مت اعتقاله، واحتجزت  اإىل م�ست�سفى  اأجانب، ونقله 

واأفرجت عنه يف ال�ساعات الأوىل من �سباح اليوم ال�سبت. 
وتبدي رابطة ال�سحافة البحرينية قلقها جراء عودة �سيا�سات الإعتقال والتنكيل بامل�ساركني يف الربامج التلفزيونية 
والإذاعية للقنوات الدولية، وهي �سيا�سات داأبت ال�سلطات على انتهاجها منذ 14 فرباير 2011، اإذ �سبق لل�سلطات 
الأمنية يف البحرين اأن اعتقلت وحققت مع العديد من الإعالميني وال�سحفيني والن�سطاء ال�سيا�سيني واحلقوقيني 
اجل�سدي،  الإعتداء  حالت  من  العديد  الرابطة  ووثقت  الدولية.  التلفزة  �سا�سات  يف  م�ساركات  لهم  كان  ممن 

والإهانات اللفظية اأثناء عمليات التحقيق والإعتقال.
البحرينية  ال�سلطات  منع  العاملية  وال�سحف  التلفزيونية  والقنوات  الأنباء  وكالت  من  العديد  اأكدت  ذلك،  اإىل 
�سيا�سات  اأ�سلوبًا مف�سوحًا �سمن  البحرينية  ال�سحافة  البحرين، يف خطوة تعتربها رابطة  ملرا�سليها من دخول 
هيئة �سوؤون الإعالم احلكومية يف الت�سييق على التغطيات الإعالمية لالأحداث التي تع�سف بالبحرين. ومل ينفي 
ويل عهد البحرين ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة يف مقابلة تلفزيونية منع املرا�سلني الأجانب من دخول بالده، 

واأكتفى بالتعليق باأن اجلهة امل�سوؤولة عن هذا املنع هي احلكومة !
وت�سم قائمة املرا�سلني املمنوعني من دخول البحرين مرا�سل فاينن�سال تاميز �سيمون كري، وال�سحفية يف جريدة 
التاميز كارين يل، وال�سحفية الأمريكية يف قناة CNN اأمرب ليون، و�سحفيان من وكالة اأنباء اأ�سو�سيتدبر�س، 
كما منعت احلكومة البحرينية دخول جميع املرا�سلني غري الريا�سيني يف وكالة رويرت، واأكدت الوكالة منع مرا�سليها 



91 90

التقرير السنوي لرابطة الصحافة البحرينية 2012م

من دخول البالد.
ا�ستهداف  عن  بالتوقف  الدولية  املنا�سدات  عديد  ورغم   ،1 الفورمول  ل�سباق  الأولية  التجارب  انطالق  وقبل 
البحريني  الق�ساء  اأدان  اأ�سا�سها،  التعبري يف  بحرية  تتعلق  )ملفقة(  جنائية  ق�سايا  البحرينيني يف  ال�سحافيني 
ال�سحافية رمي خليفة يف الق�سية التي ُعرفت بـ )ق�سية املوؤمتر ال�سحفي لالأطباء الإيرلنديني( واأ�سدر القا�سي 
حكمًا بتغرمي ال�سحافية 600 دينار )1600 دولر اأمريكي(، ورف�س الق�ساء البحرين الإ�ستماع ل�سهود النفي يف 

الق�سية وهو ما يوؤكد اأن املحاكمة كانت لأهداف �سيا�سية. 
البحرينية نزيهة �سعيد اىل  اأعادت املحكمة الكربى اجلنائية ق�سية ُمعذبي مرا�سلة فران�س 24 ال�سحافية  كما 
النيابة العامة، وهو ما يثري العديد من الت�ساوؤلت حول جدية ال�سلطات الق�سائية البحرينية يف تنفيذ تو�سيات 
التي  املطالبات  اإىل  بالإ�سافة  التعذيب،  ق�سايا  املتورطني يف  امل�سوؤولني  يتعلق مبحاكمة  فيما  ب�سيوين، خ�سو�سًا 
اأطلقها الإحتاد الدويل لل�سحفيني ومنظمة مرا�سلون بال حدود وجلنة حماية ال�سحفيني يف التحقيق يف ق�سية 

تعذيب ال�سحافية نزيهة �سعيد، وتقدمي املُعِذبني للعدالة.
يذكر اأن الإعالميني البحرينيني من �سحافيني وم�سورين ومدونيني قد تعر�سو حلملة اعتقالت مو�سعة بعد اعالن 
بالإ�سافة  الع�سريي،  زكريا  واملدون  فخراوي  كرمي  النا�سر  مقتل  ذلك  تبع   ،2011 مار�س   15 يف  الطوارئ  حالة 
لإعتقال وتعذيب واإقالة اأكرث من 140 اإعالميًا، خالف الع�سرات من املرا�سلني الأجانب الذين تعر�سوا لالإعتقال 

املوؤقت، والرتحيل الق�سري من البالد، اأو املنع من دخول البحرين.

تقرير: الجوع من أجل الحرية
لندن، 2 مايو 2012:

الطعام  اإ�سراب عام عن  العام 2012 يف  ال�سحافة هذا  العاملي حلرية  باليوم  البحرين  ال�سحافيون يف  يحتفل 
دعت له رابطة ال�سحافة البحرينية. ياأتي ذلك كتعبري احتجاجي ملا ت�سهده حرية التعبري وال�سحافة من انتهاكات 

وجتاوزات حكومية منذ الرابع ع�سر من فرباير العام املا�سي وحتى اليوم.
القمعية حلرية  الر�سمية و�سيا�ساتها  ال�سلطات  اليوم هو مبثابة ال�سرخة يف وجه  الإ�سراب عن الطعام يف هذا 
اإن�سانية يوجهها ال�سحافيون يف البحرين للمجتمع الدويل حلثه على بذل املزيد من  اأي�سًا، ر�سالة  الكلمة. وهو 

ال�سغوط على النظام ال�سيا�سي يف البحرين للوفاء باإلتزاماته وتعهداته اأمام الهيئة الأممية )الأمم املتحدة(. 
الإنتهاكات... م�شل�شل م�شتمر 

)النا�سر كرمي فخراوي  اثنني  اإعالميني  مقتل  واحلزن  الأ�سى  ببالغ  ي�ستذكرون  البحرين  الإعالميون يف  ليزال 
الع�سرات من  واإقالة  اعتقال  اإىل  اإ�سافة  البحرينية،  ال�سلطات  لدى  احتجازهما  اأثناء  الع�سريي(  زكريا  واملدون 
ال�سحافيني والإعالميني، خ�سو�سًا الزمالء والزميالت الذين تعر�سوا لالإعتقال التع�سفي واأب�سع اأ�سكال التعذيب 

يف مراكز التوقيف التابعة لوزارة الداخلية البحرينية، وقوة دفاع البحرين، والأمن الوطني.
امل�ستقلة  البحرينية  اللجنة  لتو�سيات  يكون  اأن  تاأمل يف  كانت  البحرين  وال�سحافية يف  الإعالمية  الأو�ساط  ولأن 
لتق�سي احلقائق تاأثري يف ت�سحيح م�سار ال�سيا�سات احلكومية فيما يتعلق بحرية التعبري والإعالم، اإل اأن �سيئًا مل 
يتغري، اإذ ل تزال الإنتهاكات م�ستمرة يف فرتة تعترب الأ�سواأ يف تاريخ البحرين منذ الإ�ستقالل وحتى اليوم. دللة 
ذلك على الأقل ت�سنيف املنامة كواحدة من العوا�سم الع�سر الأكرث قمعًا للحريات، بح�سب منظمة مرا�سلون بال 

حدود.
التعتيم وقمع احلريات الإعالمية �سد ال�سحافيني البحرينيني فقط )راجع جدول  ومل يقت�سر �سجل �سيا�سات 
ال�سيا�سات احلكومية  يعانون جراء  الدولية  الأنباء  الدولية ومرا�سلو وكالت  الإعالم  و�سائل  تزال  التوثيق(، فال 
التي ات�سفت بالعدائية معها، ودللة على ذلك العديد من احلالت التي وثقتها املنظمات والهيئات الدولية ملنع 
املرا�سلني وال�سحافيني من دخول البحرين لتغطية اأحداث مرور عام على الإحتجاجات يف دوار اللوؤلوؤة، واحتجاز 

ال�سحافيني والن�سطاء الإلكرتونيني واإجبارهم على مغادرة البالد )راجع جدول التوثيق(. 

�شهود الإنتهاكات
 واإ�سافة اإىل ما اأقرته بيانات ومواقف املنظمات والهيئات الدولية املعنية بحرية التعبري، ومنها منظمة مرا�سلون 
بال حدود والحتاد الدويل لل�سحافيني وجلنة حماية ال�سحافيني )الوليات املتحدة( والهيئات واملنظمات الدولية 
املعنية بالدفاع عن حقوق الإن�سان، فقد وثق تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق )جلنة ب�سيوين( 
يف  وال�سحافيون  العالميون  لها  تعر�س  التي  واجلرائم  الإنتهاكات  من  العديد   ،2011 نوفمرب   23 يف  ال�سادر 
البحرين، مبا ي�سمل مقتل املدون زكريا الع�سريي والنا�سر كرمي فخراوي يف التا�سع والثاين ع�سر من اأبريل العام 
2011، والعتقالت وحالت التعذيب والقالت اجلماعية للعديد من ال�سحافيني، ومن خمتلف و�سائل الإعالم يف 

القطاعني احلكومي واخلا�س. 
للدولة ممثلة  الر�سمية  املوؤ�س�سات العالمية  بالإنتهاكات ال�سادرة عن  الإقرار  كما ت�سمن تقرير جلنة ب�سيوين 
يف هيئة �سوؤون الإعالم وتلفزيون البحرين التي مار�ست دورًا طائفيًا �سلبيًا، وكذلك جنوح الدولة لل�سيطرة على 
ال�سحافة اليومية وتوجيهها �سيا�سيًا ل�ساحلها. وجتدر الإ�سارة يف هذا ال�سدد ملا اأهمله تقرير ب�سيوين من الإقرار 
باأن تلفزيون البحرين لعب دورًا مبا�سرًا يف اإقالة واعتقال العديد من املواطنني جراء �سيا�سة التحري�س الطائفي 

وا�ستخدام مفردات ذات دللت جنائية مثل )اخلونة( و)املجرمني( و)الإرهابيني(.

التو�شيات املعلقة بعقود التدريب 
ويف حني اأ�سار تقرير ب�سيوين اإىل �سرورة الإلتفات لتنفيذ ما ت�سمنه من تو�سيات، ورغم العديد من املنا�سدات 
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املطالبة التي خرجت بها املنظمات والهيئات الدولية، مل تقم ال�سلطات ال�سيا�سية يف البالد باتخاذ اأي اإجراءات 
ت�سحيحية جدية جتاه ما اأثبته التقرير من جتاوزات وخمالفات. واأكتفت هيئة �سوؤون الإعالم بتوقيع عقود تدريبية 
مع بع�س القنوات التلفزيونية الدولية يف جمالت التدريب، يف جتاهل وا�سح اإىل اأن املخالفات والتجاوزات مل تكن 
تتعلق باملعاجلات الفنية اأو ل�سعف يف امل�سوى املهني لدى العاملني، بل كانت تتعلق باملحتوى الإعالمي للتغطيات 
والتجيري الطائفي لها وفق �سيا�سات اأجرَب الإعالميون على انتهاجها حتت �سغوط �سيا�سية. وعليه، فاإن امل�سوؤولني 
اأن  بعد  الإ�سالح  ليديروا مرحلة  والتحري�سي ليزالون على مقاعدهم  الطائفي  الر�سمي  الإعالم  �سيا�سات  عن 

فرغوا من مرحلة النتهاكات والتجاوزات واملخالفات التي اأقرتها اللجنة.
تقم  فلم  املحتجزين،  تعذيب  امل�سوؤولني عن  املعتلقة مبحاكمة وحما�سبة  ب�سيوين  تو�سيات جلنة  �سعيد  على  اأما 
ال�سلطات البحرينية حتى الآن بواجباتها يف الك�سف عن املعذبني وامل�سوؤولني عن النتهاكات واجلرائم التي طالت 
الإعالميني من �سحافيني وم�سورين ومدونني. اإذ ل ينظر الق�ساء البحريني حتى اليوم �سوى ق�سايا التعذيب يف 
والعديد من  الرابطة  �سعيد، وتتحفظ  وال�سحافية نزيهة  والنا�سر كرمي فخراوي  الع�سريي  املدون زكريا  حالت 
التي تعتربها  التحقيق واملحاكمات  العامة يف  النيابة  اإجراءات  ب�سدة على  والدولية  املوؤ�س�سات احلقوقية املحلية 
الق�ساء  اأغفل  كما  النتهاكات،  عن  الفعليني  امل�سوؤولني  حتا�سب  ل  اأنها  اإذ  �سورية،  حماكمات  جمرد  الرابطة 

البحريني العديد من حالت الإعتقال التع�سفي والتعذيب لبقية الإعالميني من خمتلف التخ�س�سات.
ومن جانب اآخر، ل تزال ال�سحافية يف �سحيفة الو�سط البحرينية رمي خليفة تواجه ا�ستهدافًا حكوميًا ذا �سبغة 
�سيا�سية وا�سحة، وذلك عرب ا�ستمرار حماكمتها يف الق�ساء البحريني رغم العديد من املنا�سدات الدولية، والتي 
كان اآخرها التقرير املوؤرخ يف 24 يناير 2012 )تون�س/ لندن( وال�سادر عن )جلنة الكتاب ال�سجناء يف منظمة 
اآيفك�س/ مركز اخلليج  الإن�سان/  العربية ملعلومات حقوق  ال�سبكة  الرقابة/  اإندك�س على  الدولية/ منظمة  القلم 
حلقوق الإن�سان( حتت عنوان »احلرمان من العدالة يف البحرين: خنق حرية التعبري والتجمع ال�سلمي«، وطالب 

التقرير احلكومة البحرينية يف اأحد تو�سياته الرئي�سية باإيقاف حماكمة وا�ستهداف ال�سحافية رمي خليفة.
ول يزال العديد من ال�سحافيني املف�سولني من و�سائل الإعالم احلكومية واخلا�سة ينتظرون عودتهم لأعمالهم، 

ومل ت�ستطع رابطة ال�سحافة البحرينية توثيق عودة مف�سول واحد اإىل عمله ممن متت اإقالتهم.
وميكن الإعتماد على تقرير رابطة ال�سحافة البحرينية )الكلمة ت�ساوي املوت( لتوثيق حالت الف�سل التع�سفي 
من العمل. وعر�ست هيئة �سوؤون الإعالم على املف�سولني من الإعالميني العودة لوظائف يف غري تخ�س�ساتهم 
وب�سروط جمحفة، ورف�س العاملون العودة لأعمال ل تتوافق وتخ�س�ساتهم. ول تزال ال�سحف البحرينية القريبة 
وامل�سورين  ال�سحافيني  اإعادة  ترف�س  احلاكمة  العائلة  من  لأفراد  ملكيتها  تعود  التي  اأو  احلكم  موؤ�س�سة  من 

املف�سولني اإىل اأعمالهم.
الأحكام الق�شائية اجلائرة

ال�سنقي�س، وهو مدون  الدكتور عبداجلليل  املا�سي �سد كل من  يونيو  الق�سائية ال�سادرة يف 22  لتزال الأحكام 
ونا�سط يف حقوق الإن�سان؛ وعلى علي عبدالإمام، وهو مدون وموؤ�س�س منتدى �سيا�سي، وح�سن معتوق وهو م�سور 

وممر�س، ل تزال متثل قلقًا كبريًا داخل الأو�ساط الإعالمية يف البحرين وخارجها.
 واأ�سدرت العديد من املنظمات احلقوقية واملعنية بحرية التعبري بيانات و�سفت هذه الأحكام باأنها اأحكام ق�سائية 
متع�سفة، اإذ متتد من ثالث اأعوام اإىل خم�سة ع�سر عامًا. وفيما ينفذ كل من الدكتور عبداجلليل ال�سنقي�س وامل�سور 
هذا  اإعداد  حتى  معلومات  اأي  ترد  ومل  غيابًيا.  عبدالإمام  علي  املدون  على  احلكم  مت  اأحكامهما،  معتوق  ح�سن 

التقرير عن مكان اإقامته اأو ما اإذا كان قد تعر�س لالإعتقال دون الإعالن عن ذلك. 
ولقد �سابت هذه الأحكام الق�سائية اإجراءات غري قانونية، اإذ تعج هذه املحاكمة بالتجاوزات واخلروقات حلقوق 
املتهمني كما تعر�س املدون والنا�سط يف الدفاع عن حقوق الإن�سان عبداجلليل ال�سنقي�س للتعذيب يف املعتقل، ومل 
تعقد حماكمات املتهمني وفق الأعراف القانونية املتبعة عاملًيا اأو حمليًا، كما اأنها تتنافى ومواثيق حقوق الإن�سان 

التي وقعت البحرين عليها. 
اخلامتة والتو�شيات

توؤكد رابطة ال�سحافة البحرينية على خطورة الو�سع القائم يف البحرين، خ�سو�سًا فيما يتعلق ب�سالمة ال�سحافيني 
باأي  وامل�سورين واملدونني الذين يتعر�سون لنتهاكات وحمالت ا�ستهداف منظمة. كما مل تقم حكومة البحرين 
اإجراءات اأو اإ�سالحات جادة فيما يتعلق بتو�سيات اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق )جلنة ب�سيوين(. 
بل ا�ستمرت الدولة يف �سيا�سات القمع واملالحقة لل�سحافيني والنا�سطني الإلكرتونيني، كما ل تزال هيئة �سوؤون 
الإعالم حتكم �سيطرتها على الإعالم الإلكرتوين عرب منع العديد من املواقع الإلكرتونية الإعالمية، منها موقع 
�سحيفة القد�س العربي اللندنية ومراآة البحرين والعديد من ال�سفحات الإلكرتونية يف مواقع التوا�سل الإجتماعي.

وتنا�سد رابطة ال�سحافة البحرينية �ستى املنظمات والهيئات والحتادات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإعالم 
وال�سحافة وحقوق الإن�سان اإىل التدخل يف البحرين لل�سغط على احلكومة البحرينية ل�سمان �سالمة الإعالميني 

يف البحرين. وتتطلع الرابطة اإىل تنفيذ الإجراءات التالية:
فخراوي،  كرمي  والنا�سر  الع�سريي  زكريا  املدون  من  كل  مقتل  دولية يف  ومب�ساركة  م�ستقلة  ت�سكيل جلنة حتقيق 

وتقدمي املت�سببني يف مقتلهما ملحاكمة عادلة.
ت�سكيل جلنة حتقيق دولية م�ستقلة يف حالت التعذيب التي تعر�س لها الإعالميون يف مراكز التوقيف التابعة لوزارة 

الداخلية وقوة دفاع البحرين وجهاز الأمن الوطني.
تعهد احلكومة البحرينية ال�سماح باإيفاد ممثل دائم للهيئات الدولية املعنية بحرية الإعالم وال�سحافة )الحتاد 
الدويل لل�سحافيني/ منظمة مرا�سلون بال حدود/ جلنة حماية ال�سحافيني( للعمل كمراقب دائم ملدة عامني، 
وذلك بهدف الإطالع والرقابة املبا�سرة على ما ت�سهده البحرين من انتهاكات وجتاوزات وا�ستهداف لالإعالميني 
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وال�سحافيني يف البحرين.
اإيقاف العمل بقانون رقم 47 لتنظيم ال�سحافة والطباعة والن�سر، واإطالق �سراح النا�سطني الإعالميني واملدونني 
املعتقلني يف ال�سجون البحرينية ممن تتعلق تهمهم بحرية التعبري على الفور، واإيقاف جميع املحاكمات اجلارية 
البحرينيني  املدونني  على  ال�سادرة  الأحكام  مراجعة  وكذلك  اجلنائية،  املحاكم  اأمام  البحرينيني  لالإعالميني 

بال�سجن حتت جرائم الن�سر. واإعالن اإيقاف الدعاوى املتبقية يف النيابة العامة البحرينية وحفظها.
اإعادة جميع ال�سحافيني وامل�سورين واملدونني املف�سولني اإىل اأعمالهم يف املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة، واإقرار 

تعوي�سهم عما حلق بهم من اأ�سرار مادية ومعنوية.
ف�سل اإدارة �سوؤون الإعالم اخلارجي عن هيئة �سوؤون الإعالم احلكومية، وت�سكيل جلنة موؤقتة لتنظيم ال�سحافة 
والإعالم باإدارة �سحافيني بحرينيني منتخبني حلني ت�سكيل هيئة عليا منتخبة لتنظيم الطباعة والن�سر يف البالد. 
وت�سكيل جلنة حتقيق م�ستقلة للتحقيق يف النهج الإعالمي الذي تبنته هيئة الإذاعة والتلفزيون خالل الأحداث 
الأخرية يف البحرين وتقدمي امل�سوؤولني عن النتهاكات التي اأثبتها تقرير اللجنة امللكية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق 

للمحا�سبة.
اأ�سكال ال�سطهاد والتعدي وال�ستهداف على الإعالميني وال�سحافيني والن�سطاء، ووقف الإجراءات  وقف كافة 

الأمنية.
 

البحرينية تدين اعتقال الصحفي أحمد رضي  رابطة الصحافة 
بسبب تصريحاته إلى قنوات فضائية

لندن، اخلمي�س 17 مايو 2012: 
ال�سلطات  اعتقال  البحرينية  ال�سحافة  رابطة  تدين 
عامًا(   35( ر�سي  اأحمد  واملدون  لل�سحفي  البحرينية 
يف  العربية  الإعالم  و�سائل  من  عدد  اإىل  ت�سريحاته  اإثر 

اليومني ال�سابقني لعتقاله. 
اأحمد ر�سي من  »اعتقال  املنامة  الرابطة يف  واأكد ممثل 
منزله يف منطقة ال�سناب�س، غربي العا�سمة املنامة، يوم 
الأمن،  عنا�سر  قبل  من  فجرًا،   4 ال�ساعة  الأربعاء  اأم�س 
حيث قامت بتحطيم باب منزله، ومن ثم اقتياده اإىل جهة 

جمهولة«.

وتبدي رابطة ال�سحافة البحرينية قلقها جراء عودة �سيا�سات الإعتقال والتنكيل بامل�ساركني يف الربامج التلفزيونية 
والإذاعية للقنوات الدولية، وهي �سيا�سات داأبت ال�سلطات على انتهاجها منذ 14 فرباير/�سباط 2011.

واأكدت عائلة ار�سي اأن اعتقاله جاء يف اإثر »ت�سريحاته اإىل عدد من و�سائل الإعالم العربية يف اليومني ال�سابقني 
لعتقاله، والتي اأبدى فيها اعرتا�سه على م�سروع الحتاد الذي اأعلن عنه قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي و�سم 

البحرين اإىل ال�سعودية«. 
وعمل اأحمد ر�سي �سحفيًا يف جريدة »الأيام« منذ العام 2000، ولحقًا مرا�ساًل ل�سنتني من املنامة اإىل قناة »املنار« 
اإعطاءه رخ�سة  اآنذاك وتقوم باإيقافه، حيث رف�ست  اأن تتدخل »وزارة الإعالم«  اللبنانية منذ العام 2002. قبل 
ملزاولة العمل معها، على غرار كثري من املرا�سلني اخلارجيني الذين يخالفون توجهات ال�سلطة. وهي لي�ست املرة 
الأوىل التي يجري اعتقاله فيها، فقد �سبق واأن قامت ال�سلطات باعتقاله يف خالل اأحداث الت�سعينات، حيث تعر�س 
اأدىل ب�سهادته على ذلك يف قناة »اجلزيرة«  اأذنيه. وقد  اإحدى  ال�سمع يف  اإىل فقدانه  اأدى  ال�سديد، ما  للتعذيب 
املو�سومة  ين�سط من خالل مدونته اخلا�سة  الوطني. وحاليًا، هو  العمل  �سابق مع طرح ميثاق  القطرية يف وقت 

»�سالحي قلمي«، كما يزاول الن�سر امل�ستمر با�سمه على املنتديات الإلكرتونية، اإ�سافة اإىل ح�سابه يف »تويرت«.
وكانت رابطة ال�سحافة البحرينية قد وثقت انتهاكات حقوق ال�سحفيني والإعالميني خالل الربع الأول من هذا 
العام 2012 يف تقرير و�سعته مبنا�سبة يوم ال�سحافة العاملي 3 مايو/اأيار اجلاري. وقد �سملت اأنواع النتهاكات 
والقتل  والتعذيب  املحاكمة  �سملت  املا�سي 2011،  العام  اإىل نحو 140 حالة �سجلت  التي فاقت 20 حالة ت�ساف 

والطرد والف�سل التع�سفي.
يذكر اأن الإعالميني البحرينيني من �سحافيني وم�سورين ومدونيني قد تعر�سو حلملة اعتقالت مو�سعة بعد اعالن 
بالإ�سافة  الع�سريي،  زكريا  واملدون  فخراوي  كرمي  النا�سر  مقتل  ذلك  تبع   ،2011 مار�س   15 يف  الطوارئ  حالة 
املوؤقت،  لالإعتقال  تعر�سوا  الذين  الأجانب  املرا�سلني  من  الع�سرات  خالف  الكثريين،  واإقالة  وتعذيب  لعتقال 

والرتحيل الق�سري من البالد، اأو املنع من دخول البحرين.

بيان رابطة الصحافة البحرينية حول اعتقال كل من الصحافي 
رجب  نبيل  اإلنسان  لحقوق  البحرين  ورئيس مركز  رضي  احمد 

والمخرج ياسر ناصر العباسي 
لندن، الإثنني 11 يونيو 2012: 

الإعالميني  ا�ستهداف  البحرين  يف  والق�سائية  المنية  ال�سلطات  ا�ستمرار  البحرينية  ال�سحافة  رابطة  تدين 
والت�سييق على حرية التعبري واحلريات ال�سحافية وفق �سيا�سات حكومية ممنهجة وم�ستمرة، وذلك رغم عديد 



97 96

التقرير السنوي لرابطة الصحافة البحرينية 2012م

التعهدات والت�سريحات الر�سمية التي تدعي الإلتزام ب�سمان احلريات الإعالمية وال�سحافية يف البالد.
مايو  من  ع�سر  ال�ساد�س  منذ  عامًا(   35( ر�سي  اأحمد  واملدون  ال�سحايف  حتتجز  البحرينية  ال�سلطات  تزال  ول 
املا�سي اإثر ت�سريحاته ال�سحافية اإىل عدد من القنوات الف�سائية.  وذلك دون اأن توجه له اأي تهمه ر�سمية اأو ان 
ت�سمح ملحاميه الإلتقاء به، افادت ذلك املحامية رمي خلف. كما اكدت عائلة ال�سحايف اأحمد ر�سي بعد زيارته، 
تعر�سه للتعذيب والإعتداء من ال�سلطات الأمنية لالإدلء باإعرتافات ملفقة. هذا وتطالب الرابطة بالإفراج الفوري 

عن ال�سحايف ر�سي فورًا، ودون �سروط، 
الربامج  يف  بامل�ساركني  والتنكيل  الإعتقال  �سيا�سات  عودة  جراء  قلقها  البحرينية  ال�سحافة  رابطة  وتبدي  كما 
التلفزيونية والإذاعية وو�سائل الإت�سال الإجتماعي، وهي �سيا�سات داأبت ال�سلطات الأمنية يف البالد على انتهاجها 

منذ 14 فرباير/�سباط 2011.  
حلقوق  الدولية  الفيدرالية  رئي�س  ونائب  الإن�سان  حلقوق  البحرين  مركز  رئي�س  اعتقال  ال�سياق  هذا  يف  وياأتي 
الإن�سان نبيل رجب يف 6 يونيو اجلاري على خلفية ت�سريحات ناقدة لرئي�س الوزراء خليفة �سلمان ال خليفة يف 
موقع )تويرت(. وتطالب الرابطة بالإفراج الفوري عن النا�سط احلقوقي نبيل رجب اإذ ان مقدمي البالغ هم من 
ذوي املنا�سب احلكومية العليا، اأحدهم هو �سالح هندي، ويعمل كم�ست�سارًا خا�سًا للملك حمد عي�سى اآل خليفة. 
يجعل  مما  بالتعذيب،  تتعلق  لق�سايا  مطلوب  وهو  فليفل  عادل  الدولة  اأمن  جهاز  يف  ال�سابق  العقيد  هو  والثاين 

الق�سية كيدية بو�سوح.
كما تابعت رابطة ال�سحافة البحرينية م�سار حماكمة امل�سوؤولني عن تعذيب مرا�سلة قناة فرن�سا 24 ال�سحافية 
بالتعاون  البحرينية  الق�سائية  ال�سلطات  ا�ستمرار  ال�سديد جراء  قلقها  الرابطة  وتبدي  �سعيد،  نزيهة  البحرينية 
وعديد  املحاكمة،  التالعب مب�سار  – يف  بتعيني ممثليهما  امللك  ي�سطلع  – وكالهما جهازان  العامة  النيابة  مع 

املحاكمات الق�سائية التي تتعلق بالإعالميني وال�سحافيني يف البحرين.
ولقد تبني للرابطة ومبا ل يدعو لل�سك اأن ل جدية لدى احلكومة البحرينية يف تنفيذ تو�سيات ب�سيوين التي اأكدت 
يف �سق منها على �سرورة حماكمة املتورطني يف جرائم التعذيب من ع�سكريني ومدنيني. واأن املماطالت الق�سائية 
يف ق�سية حماكمة امل�سوؤولني عن تعذيب ال�سحافية نزيهة �سعيد، تتكرر يف جميع املحاكمات الأخرى، ومبا ي�سمل 
ال�سلطات  تزال  ل  فيما  الع�سريي،  زكريا  واملدون  فخراوي  كرمي  النا�سر  من  كل  مقتل  عن  امل�سووؤلني  حماكمة 
ا�سابع  ت�سري  والذي  ا�سماعيل،  اأحمد  امل�سور  الإعالمي  مقتل  التحقيق يف  نتائج  اعالن  على  تتحفظ  البحرينية 

الإتهام يف مقتله مليلي�سيات امنية تابعة لل�سلطة.
من جانب اآخر، اأقدمت ال�سلطات البحرينية على اعتقال املخرج الفنان البحريني يا�سر نا�سر العبا�سي يف الثاين 
من يونيو اجلاري، وافادت م�سادر موثقة ان قوات اأمن النظام البحريني قامت بالعتداء على املخرج يا�سر نا�سر 

بال�سرب املرّبح، ومتزيق مالب�سه. 

هذا وقررت النيابة العامة توقيف الفنان يا�سر العبا�سي ملدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بذريعة م�ساركته يف م�سرية 
غري خمطر عنها. جتدر ال�سارة اىل اأن املخرج والفنان البحريني يا�سر نا�سر قدم العديد من الإنتاجات الفنية 
الدرامية وامل�سرحية، منها امل�سل�سل التلفزيوين الفجــر امل�ستحيل، وم�سرحية جلجام�س، ا�سافة اىل م�ساهمته يف 

م�سرح الطفل ومنها م�ساركته يف مهرجان مزون العربي مل�سرح الطفل.
العام  هذا  من  الأول  الربع  خالل  البحرينية  ال�سلطات  انتهاكات  وثقت  قد  البحرينية  ال�سحافة  رابطة  وكانت 
2012 يف تقرير اأ�سدرته مبنا�سبة يوم ال�سحافة العاملي 3 مايو/اأيار اجلاري )اجلوع من اجل احلرية(. وت�ساف 
والتعذيب  القتل  �سملت  املا�سي 2011،  العام  �سجلت خالل  نحو 140 حالة  اإىل  فاقت 20 حالة  التي  النتهاكات 

واملحاكمات الق�سائية والطرد والف�سل التع�سفي.
يذكر اأن الإعالميني البحرينيني من �سحافيني وم�سورين ومدونيني قد تعر�سو حلملة اعتقالت مو�سعة بعد اعالن 
حالة الطوارئ يف 15 مار�س 2011، تبع ذلك مقتل النا�سر كرمي فخراوي واملدون زكريا الع�سريي وامل�سور احمد 
ا�سماعيل، بالإ�سافة لعتقال وتعذيب واإقالة 140 اعالميًا، خالف الع�سرات من املرا�سلني الأجانب الذين تعر�سوا 

لالإعتقال املوؤقت، والرتحيل الق�سري، اأو املنع من دخول البالد.

 
بيان رابطة الصحافة البحرينية حول استهداف مراسلة وكالة 

االسوشيتدبرس الصحافية ريم خليفة 
لندن، الإثنني 2 يوليو 2012: 

وال�سحافيني  الإعالميني  ا�ستهداف  البحرين  يف  المنية  ال�سلطات  ا�ستمرار  البحرينية  ال�سحافة  رابطة  تدين 
البحرينيني والت�سييق على حرية التعبري وفق �سيا�سات حكومية ممنهجة، وذلك رغم عديد التعهدات التي تدعي 

اإلتزام الدولة ب�سمان احلريات الإعالمية وال�سحافية يف البالد.
لـ 29 يونيو/حزيران 2012 تعر�ست مرا�سلة وكالة ال�سو�سيتد بر�س يف املنامة ال�سحافية  ويوم اجلمعة املوافق 
البحرينية رمي خليفة لطلق مبا�سر بقنبلة �سوتية قرب مدخل مبنى �سحيفة الو�سط يف �سارع البديع باملحافظة 

ال�سمالية من البالد. 
وا�ستهدفت وحدة امنية مكونة من ثالث �سيارات لل�سرطة ال�سحافية رمي خليفة عرب اإلقاء القنبلة ال�سوتية يف 
تواجد  عدم  رغم  الإ�ستهداف  عملية  ومتت  باأذى.  ت�سب  ومل  القنبلة،  تفادي  ال�سحافية  وا�ستطاعت  اإجتاهها، 
للدموع باجتاه  اإطالق عبوة م�سيل  الأمن مع املتظاهرين. كما مت  التي �سهدتها قوات  املواجهات  خليفة يف موقع 

مدخل مبنى �سحيفة الو�سط
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وياأتي ا�ستهداف ال�سحافية رمي خليفة بعد �سل�سلة تهديدات اأمنية والت�سييق عليها ومالحقتها ق�سائيًا من خالل 
العديد من الق�سايا التي اأكدت عديد املنظمات املعنية بحرية الإعالم وال�سحافة )مرا�سلون بال حدود/ جلنة 
حماية ال�سحافيني( اأنها دعاوى كيدية، تهدف اإىل الت�سييق على احلريات الإعالمية واحلد من ان�سطة الإعالميني 

وال�سحافيني يف البحرين. 
وتعرب رابطة ال�سحافة البحرينية عن قلقها جراء ا�ستمرار ال�سلطات البحرينية اإ�ستهداف ال�سحافيني وتتبعهم 
خارج  اإىل  ميتد  ومبا  والق�سائية.  الأمنية  واملالحقات  ال�سخ�سي  الإ�ستهداف  عرب  البحرين  داخل  ومالحقتهم 
البحرين عرب ن�سر القوائم ال�سوداء لالأجهزة الأمنية يف العوا�سم العربية، وتتبع الإعالميني عرب ممار�سة �سغوط 
�سيا�سية على احلكومات العربية، وحتمل الرابطة احلكومة البحرينية م�سوؤولية �سالمة ال�سحافيني البحرينيني 

من اأي اعتداءات، داخل البحرين اأو خارجها.
العام  هذا  من  الأول  الربع  خالل  البحرينية  ال�سلطات  انتهاكات  وثقت  قد  البحرينية  ال�سحافة  رابطة  وكانت 
2012 يف تقرير اأ�سدرته مبنا�سبة يوم ال�سحافة العاملي 3 مايو/اأيار اجلاري )اجلوع من اجل احلرية(. وت�ساف 
والتعذيب  القتل  �سملت  املا�سي 2011،  العام  �سجلت خالل  نحو 140 حالة  اإىل  فاقت 22 حالة  التي  النتهاكات 

واملحاكمات الق�سائية والطرد والف�سل التع�سفي.
يذكر اأن الإعالميني البحرينيني من �سحافيني وم�سورين ومدونيني قد تعر�سو حلملة اعتقالت مو�سعة بعد اعالن 
حالة الطوارئ يف 15 مار�س 2011، تبع ذلك مقتل النا�سر كرمي فخراوي واملدون زكريا الع�سريي وامل�سور احمد 
ا�سماعيل، بالإ�سافة لعتقال وتعذيب واإقالة 140 اعالميًا، خالف الع�سرات من املرا�سلني الأجانب الذين تعر�سوا 

لالإعتقال املوؤقت، والرتحيل الق�سري، اأو املنع من دخول البالد.

مازن  المصور  على  االعتداء  تدين  البحرينية  الصحافة  رابطة 
الُمساعد  السكرتير  تصريحات  على  رد  أسرع  وتعتبره  مهدي 

في وزارة الخارجية األميركية مايكل بوزنر
لندن، اخلمي�س 3 اأغ�سط�س 2012:  

تدين رابطة ال�سحافة البحرينية قيام ال�سلطات البحرينية بالإعتداء على ال�سحفي امل�سور مرا�سل وكالة الأنباء 
الأملانية مازن مهدي، م�ساء يوم اأم�س اخلمي�س املوافق لـ 2 اغ�سط�س/ اآب 2012.

وتعر�س مهدي اإىل ال�سرب على اأيدي ملي�سيات مدنية ُيعتقد اأنها تابعة اإىل وزارة الداخلية البحرينية فيما كان 
البحرينية  بني جمرة على مقربة من احلدود  معار�س مبنطقة  تنظيم  لها  دعا  احتجاجية  فعالية  بتغطية  يقوم 

ال�سعودية.

وح�سب املعطيات الأولية التي اأدىل بها رئي�س دائرة الر�سد يف مركز البحرين حلقوق الإن�سان يو�سف املحافظة اإن 
اأحد عنا�سر املخابرات املدنية اقرتب من مهدي، طالبًا منه بطاقة مزاولة العمل ال�سحفي اخلا�سة به، ثم قام 
ب�سحبها طالبًا منه مراجعة مركز �سرطة البديع ب�سكل فوري. واأ�ساف باأنه فوجيء بعد ذلك باقرتاب اأحد زمالئه 

املقنعني من امليلي�سيات املدنية، حيث باغته بلكمة على وجهه. 
ت�ستبعد  مل  فيما  بال�سحفيني،  التنكيل  �سيا�سة  ا�ستمرار  من  ال�سديد  قلقها  البحرينية  ال�سحافة  رابطة  وتبدي 
العمدية يف التعر�س اإىل ال�سحفي مازن مهدي. وح�سبما تفيد �سجالت الرابطة، فهي لي�ست املرة الأوىل التي يتم 
فيها التعر�س لل�سحايف مهدي من وا�سطة عنا�سر الأمن. اإذ �سبق له واأن تعر�س للتوقيف والإ�ستجواب عدة مرات، 
كما مت ا�ستدعاوؤه منت�سف �سهر مايو/ اأيار من العام املا�سي 2011، حيث مت ا�ستجوابه يف اأحد املراكز الأمنية يف 

املحافظة اجلنوبية وتعر�س حينئذ لالإعتداء اجل�سدي من جانب املحققني.
وتطالب الرابطة من ال�سلطات البحرينية �سمان �سالمة ال�سحافيني والإعالميني يف تاأدية مهام عملهم، والتوقف 

عن التعر�س وال�ستهداف ل�سالمتهم ال�سخ�سية، خ�سو�سًا يف ظل تكرار مثل هذه التجاوزات. 
وا�سح  فعل  كرد  ياأتي  التوقيت  هذا  يف  مهدي  مازن  ال�سحفي  على  الإعتداء  اأن  الرابطة  توؤكد  اأخر،  جانب  من 
الإن�سان مايكل  الأمريكية للدميقراطية وحقوق  املُ�ساعد يف وزارة اخلارجية  ال�سكرتري  ومبا�سر على ت�سريحات 
بوزنر يف رده على �سوؤاٍل ب�ساأن و�سائل الإعالم يف البحرين، حيث اأنكر بو�سرن اأن تكون حّرية الإعالم يف البحرين 
يف م�سكلة. اتى ذلك لدى تقدمي بو�سرن �سهادته امام جلنة توم لنتو�س حلقوق الإن�سان يف الكونغر�س الأمريكي 
يف جل�سة ا�ستماع يوم الأربعاء )2 اأغ�سط�س 2011( التي ح�سرها اأع�ساء الكونغر�س الأمريكي واجلهات املعنية 
املعروفة  لتق�سي احلقائق،  الوطنية  اللجنة  لتو�سيات  البحرينية  الإعالم ملناق�سة مدى تطبيق احلكومة  وو�سائل 

بلجنة ب�سيوين. 
ب�سيوين  تو�سيات جلنة  تو�سية من  اأي  بتنفيذ  تلتزم  البحرينية مل  اأن احلكومة  ال�سياق،  الرابطة يف هذا  وتوؤكد 
املتعلقة بحرية الراأي والتعبري واإطالق احلريات الإعالمية، اأو حما�سبة امل�سوؤولني عن مقتل مدون ونا�سر وتعذيب 
مبقتل  الإعالمي  احلقل  �سحايا  ال�سلطات  زادت  بل  الإنرتنت،  ون�سطاء  والإعالميني  ال�سحافيني  من  الع�سرات 
امل�سور احمد اإ�سماعيل ) 31 مار�س 2012( بالر�سا�س احلي على يد ميلي�سيات اأمنية تابعة لها، واعتقال املزيد 

من املدونيني والإعالميني، منهم رئي�س مركز البحرين حلقوق الإن�سان نبيل رجب والإعالمي اأحمد ر�سي. 
واملدون  كاملدون علي عبدالإمام  الإنرتنت  ون�سطاء  املدونيني  البحرينية م�ستمرة يف حماكمة  ال�سلطات  تزال  ول 
عبداجلليل ال�سنكي�س املحكومني باأحكام ق�سائية ناهز بع�سها ال�سجن املوؤبد يف ق�سايا تتمحور حول ت�سريحات 
ومنها   - الدولية  والهيئات  املنظمات  البحرينية  ال�سلطات  منع  الراأي. خالف  التعبري عن  نطاق  اإعالمية �سمن 

منظمة فريدون هاو�س )بيت احلرية( الأمريكية - والعديد من ال�سحافيني الجانب من دخول البحرين.
يذكر اأن رابطة ال�سحافة البحرينية قد وثقت نحو 200 حالة يف تقريرين اأ�سدرتهما نهاية العام املا�سي 2011 ويف 
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الربع الأول من العام اجلاري 2012، ل�سحفيني واإعالميني جرت انتهاكات بحقهم من قبل ال�سطات. وا�ستملت 
على القتل وال�سجن والتحقيق والتعذيب والف�سل من العمل وحتريك املالحقات الق�سائية امللفقة.

اأكد تقرير اللجنة امللكية لتق�سي احلقائق »جلنة ب�سيوين« اإىل تعر�س ال�سحافيني البحرينيني واملرا�سلني  فيما 
اإعالميني اثنني )النا�سر كرمي فخراوي واملدون  اأدى ملقتل  الأجانب للعديد من النتهاكات والتجاوزات، وهو ما 
زكريا الع�سريي(، وتعر�س اأكرث من 135 اإعالميًا من �سحافيني وم�سورين ومدونيني لالعتقال والتعذيب والف�سل 

من اأعمالهم والت�سهري بهم.

حرية التعبير في البحرين: إنتكاسة لم تتغير
لندن، ال�سبت 2012/9/15:

تدعو رابطة ال�سحافة البحرينية – وهي رابطة تعنى بالدفاع عن الإعالميني البحرينيني ومقرها لندن – الدول 
اإىل  �سبتمرب 2012   19 بتاريخ  املنعقد يف جنيف  املتحدة  الأمم  لهيئة  التابع  الإن�سان  الأع�ساء يف جمل�س حقوق 
ممار�سة اأق�سى ال�سغوط على ال�سلطات البحرينية فيما يتعلق بحرية التعبري والإعالم وال�سحافة يف البلد الذي 

يرزح حتت �سيا�سات قامعة للحريات منذ عام ونيف.
البحرين  يف  امل�ستمرة  واجلرائم  الإنتهاكات  خطورة  على  التاأكيد  املجل�س  يف  الأع�ساء  بالدول  الرابطة  وتهيب 
واملتعلقة بحرية التعبري والراأي وال�سمري، وهو ما ت�سبب يف مقتل ثالثة اإعالميني منذ 14 فرباير 2011 وحماكمة 
واقالة وتعذيب املئات من الإعالميني وال�سحافيني والن�سطاء احلقوقيني، وذلك بتهم وحماكمات ترتبط مبمار�سة 

احلق يف التعبري والراأي.
الإنتهاكات م�ستمرة

ولقد تابع جهاز الر�سد يف رابطة ال�سحافة البحرينية التطورات احلا�سلة يف البحرين على �سعيد الإعتقالت 
وعودة الإعالميني املف�سولني وما انتهت له املحاكمات الق�سائية منذ اإنتهاء اعمال جل�سة جمل�س حقوق الإن�سان يف 
21 مايو 2012، ومن املوؤ�سف اأن نقول اأنه مل ي�سل ل�سمري العاملني يف جهاز الر�سد اأي اطمئنان اإىل اأن ال�سلطات 
البحرينية قد قامت باأي اإجراءات ملمو�سة يف الوفاء بتعهداتها اأمام املجل�س اأو منظمات وموؤ�س�سات حقوق الإن�سان 

والأ�سرة الدولية، وهو ما يفاقم املخاوف من اأن ال�سيا�سات حكومة البحرين القامعة للحريات ل تزال م�ستمرة. 
اأكرث من �سياق، ا�ستمرت ال�سلطات  ومنذ تقدمي املجل�س تو�سياته 176 والتي تناولت مو�سوعة حرية التعبري يف 

البحرينية يف ا�ستهداف الإعالميني وال�سحافيني وتقييد حرية التعبري من خالل العديد من الإجراءات.
املماطلة يف املحاكمات 

ل تزال ال�سلطات البحرينية متاطل يف حماكمة امل�سوؤولني عن قتل النا�سر كرمي فخراوي واملدون زكريا الع�سريي 
تقرير   – احلقائق  لتق�سي  الدولية  اللجنة  تقرير  بح�سب  التعذيب  حتت  احتجازهما  اأثناء   2011 العام  )ُقتال 

ب�سيوين( وامل�سور اأحمد ا�سماعيل )قتل يف 31 مار�س 2012 على يد ميلي�سيات تابعة لوزارة الداخلية( وتعذيب 
ع�سرات ال�سحافيني، منهم ال�سحافية نزيهة �سعيد اإذ اأجلت املحكمة ق�سية تعذيبها اىل 7 اأكتوبر 2012، �سمن 
التي طالت الإعالميني  والتعذيب  القتل  امل�سوؤولني عن ق�سايا  ال�سباط  الق�سائية يف حماكمة  �سل�سلة املماطالت 

وال�سحافيني. 
وتعتمد ال�سلطات البحرينية للمماطلة يف حماكمة املتورطني يف ق�سايا القتل والتعذيب تقدمي عدد من ال�سرطة 
اأي مراعاة للقانونني املحلي  اأحكام ق�سائية، وذلك دون  اأجلها هربًا من الو�سول لأي  الأجانب للمحاكمات ومد 
والدويل يف مثل هذه الق�سايا التي ل يزال املتهمون فيها اأحرارًا مع اأن التهم املوجهة لهم هي القتل والتعذيب، ويف 

املقابل، تتحفظ ال�سلطات الأمنية على اأكرث من 800 معتقل بتهم امل�ساركة يف م�سريات غري مرخ�سة. 
الأكرث من ذلك، فقد ا�ستمرت املالحقات الأمنية لعائالت الإعالميني ال�سحايا، فلقد تعر�ست زوجة النا�سر عبد 
الكرمي فخراوي اإىل املطاردة من قبل اأحد عنا�سر الأمن بينما كانت ت�سارك يف م�سرية يف العا�سمة والإعتداء 

عليها.
اأحمد ر�سي منذ 16 مايو  ال�سلطات البحرينية يف التحفظ على ال�سحايف  اأحمد ر�سي: �سريبة الكالم: ت�ستمر 
املا�سي على خلفية ت�سريحات �سحافية لهيئة الإذاعة الربيطانية – الق�سم العربي – كانت مناوئة لفكرة الإحتاد 
بني اململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين. وقامت ال�سلطات البحرينية بتلفيق تهمة امل�ساركة يف م�سرية غري 
مرخ�سة للتحايل اأمام الراأي العام املحلي والدويل. وكان ال�سحايف ر�سي قد اأر�سل ملحاميته املحامية رمي خلف 
ر�سالة اأكد فيها تعر�سه للتعذيب و�سوء املعاملة واإجباره على التوقيع على اإعرتافات وهو مغم�س العينني لثالث 

مرات دون اأن ي�سمح له بقراءتها. 
كما قامت ال�سلطات البحرينية يف الثاين من اغ�سط�س املا�سي بالإعتداء على ال�سحفي امل�سور ومرا�سل وكالة 
الأنباء الأملانية مازن مهدي. وتعر�س مهدي اإىل ال�سرب على اأيدي ملي�سيات مدنية ُيعتقد اأنها تابعة اإىل وزارة 
الداخلية فيما كان يقوم بتغطية فعالية احتجاجية دعا لها تنظيم معار�س مبنطقة بني جمرة �سمايل العا�سمة 

املنامة.
واملدون  كاملدون علي عبدالإمام  الإنرتنت  ون�سطاء  املدونيني  البحرينية م�ستمرة يف حماكمة  ال�سلطات  تزال  ول 
عن  التعبري  بحرية  تتعلق  ق�سايا  يف  املوؤبد  ال�سجن  اإىل  ت�سل  ق�سائية  باأحكام  املحكومني  ال�سنكي�س  عبداجلليل 

الراأي. خالف منع ال�سلطات البحرينية العديد من ال�سحافيني الجانب من دخول البحرين.
اجلوع من اأجل احلرية

ومنذ اإ�سدار تقرير اللجنة الدولية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق )تقرير ب�سيوين( يف نوفمرب 2011 وحتى اإعداد هذا 
البيان ورغم تعهد احلكومة البحرينية باإعادة جميع املف�سولني اإىل وظائفهم، ل يزال اأكرث من 100 اإعالمي من 
ينتظرون  مدونون(  خمرجون/  تلفزيونيون/  معدون  م�سورون/  )�سحافيون/  والوظائف  التح�س�سات  خمتلف 
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وفاء ال�سلطات البحرينية بتعهداتها. وكما يبدو فاإن ال�سلطات تبدو م�سرة على اأن تدير حرب جتويع لكل يقدم 
راأيًا خمالفًا لوجهة النظر الر�سمية لل�سراع ال�سيا�سي يف البحرين، ومبا ي�سبه – بح�سب الإعالميني يف البحرين 

- طريقة حماكم التفتي�س يف القرن الثالث ع�سر.
اململوكة  املحلية  وال�سحف  – يت�سدر  الإعالم  عن  امل�سوؤول  احلكومي  – اجلهاز  الإعالم  �سوؤون  هيئة  تزال  ول 
لأطراف نافذة يف العائلة احلاكمة ومتنفذون قائمة املوؤ�س�سات التي ترف�س اإعادة الإعالميني لأعمالهم على خلفية 

م�ساركتهم يف املطالبة بالإ�سالحات الوطنية خالل �سهر فرباير/�سباط 2011.
البحرين: عدوة لالإنرتنت

التو�سيف الذي اطلقته منظمة مرا�سلون بال حدود على البحرين باأنها دولة عدوة لالإنرتنت كان من اأكرث التعابري 
دقة، ول تزال ال�سلطات البحرينية ترت�سد لالإعالميني والن�سطاء احلقوقيني يف مواقع التوا�سل الإجتماعي التي 
اأ�سبحت املتنف�س الوحيد لهم بعد اإحكام الدولة �سيطرتها على الإعالم امل�سموع واملرئي، ومبا ي�سمل اعتماد �سيا�سة 

الت�سوي�س على بث قناة اللوؤلوؤة – قناة بحرينية تبث من العا�سمة الربيطانية لندن.
والأمن  الف�ساد  ملكافحة  العامة  الإدارة  عام  مدير  باأعمال  القائم  ل�سان  على  البحرينية  احلكومة  واأعلنت  كما 
الإلكرتوين والقت�سادي عن قيام وزارة الداخلية مبا اأ�سمته )الت�سدي لعمليات الت�سهري والإ�ساءة التي تتم من 

خالل ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي عرب �سبكة الإنرتنت(.
وتعترب رابطة ال�سحافة البحرينية هذا الإعالم متهيدًا للمزيد من التجاوزات والإنتهاكات والت�سييق على حرية 
تتعلق  ق�سايا  خلفية  على  احلقوقيني  والن�سطاء  الإعالميني  من  العديد  اعتقال  مع  خ�سو�سًا  البالد،  يف  التعبري 
نبيل  الإن�سان  حلقوق  البجرين  مركز  رئي�س  وحماكمتهم  ا�ستهدافهم  مت  الذين  مقدمة  ويف  الإلكرتوين،  بالن�سر 

رجب.
التو�سيات

وتنا�سد رابطة ال�سحافة البحرينية الدول الع�ساء يف جمل�س حقوق الإن�سان التابع لهيئة الأمم املتحدة و�ستى 
املنظمات والهيئات والإحتادات الإقليمية والدولية املعنية بحقوق الإعالم وال�سحافة وحقوق الإن�سان اىل التدخل 
يف البحرين لل�سغط على احلكومة البحرينية ل�سمان �سالمة الإعالميني يف البحرين. وتتطلع الرابطة اإىل تنفيذ 

الإجراءات التالية:
فخراوي  كرمي  والنا�سر  الع�سريي  زكريا  املدون  من  كل  مقتل  يف  دولية  ومب�ساركة  م�ستقلة  حتقيق  جلنة  ت�سكيل 
وامل�سور احمد اإ�سماعيل واعتقال وتعذيب ع�سرات الإعالميني وال�سحافيني، وتقدمي امل�سوؤولني عن عمليات القتل 

والتعذيب ملحاكمات عادلة.
تعهد احلكومة البحرينية ال�سماح باإيفاد مراقب دائم للهيئات الدولية املعنية بحرية الإعالم وال�سحافة )الإحتاد 
عامني،  ملدة  دائم  كمراقب  للعمل  ال�سحفيني(  بال حدود/ جلنة حماية  مرا�سلون  منظمة  لل�سحفيني/  الدويل 

وذلك بهدف الإطالع والرقابة املبا�سرة على ما ت�سهده البحرين من انتهاكات وجتاوزات وا�ستهداف لالإعالميني 
وال�سحافيني يف البحرين.

ايقاف العمل بقانون رقم 47 لتنظيم ال�سحافة والطباعة والن�سر، واإطالق �سراح النا�سطني الإعالميني واملدونني 
املعتقلني يف ال�سجون البحرينية ممن تتعلق تهمهم بحرية التعبري على الفور واإيقاف جميع املحاكمات اجلارية 
البحرينيني  املدونيني  على  ال�سادرة  الأحكام  مراجعة  وكذلك  اجلنائية،  املحاكم  امام  البحرينني  لالإعالميني 

بال�سجن حتت جرائم الن�سر. واعالن ايقاف الدعاوى املتبقية يف النيابة العامة البحرينية وحفظها.
اإعادة جميع ال�سحافيني وامل�سورين واملدونيني املف�سولني اىل اأعمالهم يف املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة، واإقرار 

تعوي�سهم عما حلق بهم من اأ�سرار مادية ومعنوية.
ف�سل اإدارة �سوؤون الإعالم اخلارجي عن هيئة �سوؤون الإعالم احلكومية، وت�سكيل جلنة موؤقتة لتنظيم ال�سحافة 
والإعالم باإدارة �سحافيني بحرينيني منتخبني حلني ت�سكيل هيئة عليا منتخبة لتنظيم الطباعة والن�سر يف البالد. 
وت�سكيل جلنة حتقيق م�ستقلة للتحقيق يف النهج الإعالمي الذي تبنته هيئة الإذاعة والتلفزيون خالل الأحداث 
لتق�سي احلقائق  امل�ستقلة  امللكية  اللجنة  اأثبتها تقرير  التي  الإنتهاكات  امل�سوؤولني عن  البالد وتقدمي  الخرية يف 

للمحا�سبة.
الإجراءات  ووقف  والن�سطاء،  وال�سحفيني  الإعالميني  على  والإ�ستهداف  والتعدي  الإ�سطهاد  اأ�سكال  كافة  وقف 

الأمنية.
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11

البيانات والتقارير الدولية عن 
البحرين خالل العام 2012
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�سهد العام 2012 �سدور ع�سرات التقارير والبيانات ال�سحافية املتعلقة بحرية التعبري وال�سحافة يف البحرين، 
وكانت جممل البيانات والتقارير الدولية ذات طابع �سلبي حيال اأو�ساع احلريات الإعالمية وال�سحافية يف البالد، 

وفيما يلي جمموعة من البيانات الدولية املختارة من بع�س املنظمات والهيئات الدولية املعنية بحق التعبري:

اجلهة: الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان
التاريخ: 9 نوفمرب )ت�سرين الأول( 2012

البحرين: قمع احلكومة للمعار�شة ي�شكل اإنتهاكًا �شارخًا حلقوق الإن�شان

 31 باإ�سقاط اجلن�سية عن  الداخلية  وزارة  ال�سادر عن  الأخري  القرار  الإن�سان  الدولية حلقوق  الفدرالية  تدين 
من املعار�سني ال�سيا�سيني مبن فيهم اأع�ساء �سابقون يف الربملان من جمعية الوفاق ال�سيعية وبع�س رجال الدين. 
وقد اأ�سدرت وزارة الداخلية بيان ر�سمي يوم 7 نوفمرب 2012 تعلن فيه عن قرارها باإ�سقاط اجلن�سية عن 31 
ا�سقاط  التى جتيز  و  املادة رقم )10( من قانون اجلن�سية  البند )ج( من  "ا�ستنادا اىل ن�س  مواطن بحريني 
اجلن�سية عمن يتمتع بها اذا ت�سبب يف ال�سرار بامن الدولة. وتذكر الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان بحملة القمع 
قرارًا مماثاًل  ال�سابق  البحرين  اأمري  اأ�سدر  الثمانينات حني  ال�سابقة يف مطلع  قبل احلكومة  املعار�سة من  �سد 

1

باأ�سقاط اجلن�سية عن عدد من املعار�سني ال�سيا�سيني. 
http://www.fidh.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9 التفا�صيل: 

%8A%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%B9-12408

اجلهة: الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�صان
التاريخ: 2 اأغ�صط�س )اآب( 2012

البحرين: خطاب مفتوح للرئي�ص الفرن�شي

ن�سر اليوم �ستة منظمات حقوقية خطاب يو�سح خماوفهم نحو الو�سع يف البحرين وقد مت اإر�سال هذا اخلطاب 
اإىل الرئي�س الفرن�سي عند لقائه غري معلن مع ملك البحرين يوم 23 يوليو، ومل يتم ن�سر اأي ت�سريح ر�سمي بعد 

الجتماع 
للنا�سط  اأ�سهر  بثالثة  ال�سجن  عقوبة  طعن  يف  العليا  ال�ستئناف  حمكمة  �ستنظر  حني  يف  اخلطاب  هذا  وين�سر 
احلقوقي نبيل رجب يوم 5 اأغ�سط�س . وتعترب املنظمات احلقوقية اإن مت احلكم على رجب ملجرد ممار�سته حلقه 

يف حرية التعبري . 
�سيدي الرئي�س، 

نرا�سلكم على اإثر اإجتماعكم يوم الإثنني 23 جويلية مع حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البحرين.اإن هذا الإجتماع 
مل يقع الإعالم عنه على موقع الإليزيه، زد على ذلك اأنه مل ي�سدر اأي بيان ر�سمي عن ديوانكم يف خ�سو�سه. و 

يبدو اأي�سا اأنه مل يتم اإبالغ و�سائل الإعالم به.
http://www.fidh.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A التفا�صيل: 
D%D8%B1%D9%8A%D9%86 -%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8 -

%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD

اجلهة: الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان
التاريخ: 11 يونيو )حزيران( 2012

البحرين: بواعث قلق ت�شاور منظمات حقوقية بعد تهديدات �شد املجتمع املدين اإثر 
زيارة للأمم املتحدة

تعرب املنظمات الدولية حلقوق الإن�سان التي �ساركت يف ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل ملجل�س حقوق الإن�سان حول 
البحرين يف جنيف يف مايو/اأيار عن قلقها حول التهديدات التي وجهت اإىل اأع�ساء املجتمع املدين البحريني الذين 
كانوا حا�سرين. وخالل ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل، تلقى �سجل حقوق الإن�سان يف البحرين النتقاد من العديد 
من احلكومات، مما دفع بالتهديد باأعمال انتقامية �سد اأولئك الذين كانوا يف جنيف. بع�س اأع�ساء املجتمع املدين 

2

3

البيانات والتقارير الدولية عن البحرين 
خالل العام 2012م
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هم من بني اأولئك الذين يواجهون اأحكاما بال�سجن طويلة ب�سبب ممار�ستهم حقهم يف حرية التعبري.
املنظمات  و  واملحامون  والأطباء  وال�سحفيون  ن�سطاء،  البحرين،  يف  الإن�سان  حقوق  عن  املدافعون  تعر�س  ولقد 
الدولية التي �ساركت يف اللقاء الذي عقد على هام�س ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل حول البحرين للهجوم من قبل 
و�سائل الإعالم املوالية للحكومة يف البحرين، والتي اأ�سارت اإىل اأولئك الذين ذهبوا اإىل جنيف باأنهم ’خونة’ ودعت 

اإىل اتخاذ اإجراءات �سدهم. 
التفا�سيل: 

http : / /www.fidh . o rg /%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B
1%D9%8A%D9%86 -%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AB -
%D9%82%D9%84%D9%82

اجلهة: الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان
التاريخ: 6 مايو )اأيار( 2012

البحرين: الفدرالية الدولية حلقوق الإن�شان تطالب بالإفراج الفوري عن نبيل رجب، 
نائب الأمن  العام للفدرالية

امل�ستمر  وال�ستهداف  لها  العام  الأمني  نائب  اعتقال  حول  بالغ  بقلق  ت�سعر  الإن�سان  حلقوق  الدولية  الفدرالية 
للمدافعني عن حقوق الإن�سان يف البحرين. يف 5 مايو 2012، األقي القب�س على ال�سيد نبيل رجب، رئي�س مركز 
البحرين حلقوق الإن�سان ومدير مركز اخلليج حلقوق الإن�سان، لدى و�سوله اإىل مطار املنامة من لبنان وهو معتقل 

حاليا يف مركز �سرطة احلوراء.
وذكر �سباط ال�سرطة الذين األقوا القب�س على رجب اأن النيابة العامة اأمرت باعتقاله، ولكن مل يبلغوا رجب اأو 
حماميه عن اأ�سباب القب�س عليه. طبقًا ملعلومات من املركز البحريني حلقوق الإن�سان، �سيتم عر�س رجب اأمام 

النيابة العامة يف ع�سر اليوم.
التفا�سيل

http://www.fidh.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
%D8%A9

اجلهة: الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان
التاريخ: 23 اأغ�سط�س )اآب( 2012

الرباءة لنبيل رجب يف ق�شية "التويت" و لكن يف ال�شجن من اأجل ثلثة ق�شايا اأخرى

الدولية  للفدرالية  العام  الأمني  نائب  نبيل رجب،  برباءة  ال�سباح حكما  هذا  العليا  الإ�ستئناف  اأ�سدرت حمكمة 
حلقوق الإن�سان يف ق�سية التويرت. مت احلكم على نبيل رجب يف 9 يوليو املا�سي بال�سجن مدة 3 اأ�سهر لن�سر تغريد 

4

5

ينتقد فيه حكومة مملكة البحرين على ح�سابه ال�سخ�سي على تويرت يوم 2 يوليو 2012.
�سْي من  فيه  الق�سية  الرباءة يف هذه  "حكم  بلح�سن،  �سهري  الإن�سان  الدولية حلقوق  الفدرالية  لرئي�سة  بالن�سبة 
الإرتياح و لكن ل يجب اأن ين�سينا اأنه قد مت احلكم على نبيل رجب الأ�سبوع املا�سي بال�سجن 3 �سنوات. حاليا، ل 
يزال نبيل رجب يف ال�سجن و توا�سل ال�سلط البحرينية خنق كل �سوت غري موؤيد.اإنه من واجب ال�سلطات البحرينية 
اأجل  �سجنهم من  و  اإيقافهم  الذين مت  الإن�سان  املدافعني عن حقوق  �سراح كل  و تطلق  اأبعد من ذلك  اأن تذهب 

اأن�سطتهم املرتبطة بحقوق الإن�سان." 
التفا�سيل

http://www.fidh.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8
%A9-%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%AC%D8%A8

اجلهة: الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان
التاريخ: 16 اأغ�سط�س )اآب( 2012

احلكم على نبيل رجب بثلث �شنوات �شجن

حلقوق  الدولية  للفدرالية  العام  الأمني  نائب  رجب،  نبيل  ال�سيد  على  احلكم  مت   ،2012 اأغ�سط�س   16 اليوم 
“امل�ساركة يف  اإليه:  التهم املوجه  اأثر  الإن�سان، بال�سجن لثالث �سنوات من قبل املحكمة اجلنائية ال�سغرى على 
جتمع غري قانوين والدعوة اىل م�سرية دون اإخطار م�سبق،" و "امل�ساركة يف ممار�سات غري م�سروعة والتحري�س 
ب�سدة  ال�سبكات الجتماعية،"  تدين  لها من خالل مواقع  والدعوة  بها  امل�سرح  وامل�سريات غري  التجمعات  على 

الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان هذا احلكم و تطالب بالإفراج الفوري و غري امل�سرط عن نبيل رجب. 
التفا�سيل 

www.fidh.org/احلكم-على-نبيل-رجب

اجلهة: الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان
التاريخ: 14 مايو )اأيار( 2012

الهيئة الدولية للفدرالية الدولية حلقوق الإن�شان تطالب بالإفراج الفوري عن نبيل 
رجب، نائب الأمن العام لها

حلقوق  الدولية  الفدرالية  تدين  باري�س،  يف   2012 مايو   13 بتاريخ  املنعقد  الدولية  هيئتها  اجتماع  مبنا�سبة 
الإن�سان ب�سدة ا�ستمرار احتجاز اأمني النائب العام للفدرالية الدولية، ال�سيد نبيل رجب.

مركز  ومدير  الإن�سان  البحرين حلقوق  مركز  رئي�س  نبيل رجب،  ال�سيد  على  القب�س  األقي   ،2012 مايو   5 يف 

6

7



111 110

التقرير السنوي لرابطة الصحافة البحرينية 2012م

اخلليج حلقوق الإن�سان، لدى و�سوله اإىل مطار املنامة من لبنان و مت اتهامه ب "اإهانة موؤ�س�سة عامة" على خلفية 
"مهينة" لوزارة الداخلية. وعر�س  تغريدات ن�سرها رجب على ح�سابة ال�سخ�سي والتي اعتربتها النيابة العامة 
التغريدات على ح�سابه  ن�سر  م�سوؤول عن  انه  للنيابة  وقال رجب   2012 مايو   6 يوم  العامة  النيابة  اأمام  رجب 
ال�سخ�سي ولكنه اأ�ساف اأي�سًا انه ل يعرتف باخت�سا�س املحكمة والنيابة العامة لأنهم ل يتمتعون بال�ستقالل عن 

ال�سلطة التنفيذية و�ستجرى اجلل�سة املقبلة يف 22 مايو عام 2012. 

التفا�سيل
http://www.fidh.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8
%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9

اجلهة: الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان
التاريخ: 19 �سبتمرب )اأيلول( 2012

اإ�شكات املعار�شن: �شيا�شة القمع املنهجي القائمة

ع�سية انعقاد اجلل�سة احلادية ع�سر ملجل�س حقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة والتي �ستقدم فيها مملكة البحرين 
ردها حول التو�سيات املنبثقة من جمل�س حقوق الإن�سان يف دورته املا�سية يوم 21 مايو 2012، تن�سر الفدرالية 

الدولية حلقوق الإن�سان تقريرها بعنوان "اإ�سكات املعار�سني: �سيا�سة القمع املنهجي القائمة".

التفا�سيل
http://www.fidh.org/%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9
%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-12187

اجلهة: الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان
التاريخ: 27 مار�س )اآذار( 2012

البحرين: الذكرى الأوىل للنتفا�شة ال�شعبية

املطالبة  التظاهرات  بداية  على  عام  مرور  لي�سجل   2012 فرباير   14 حلول  البحرينيني  اآلف  ينتظر  بينما 
حقوق  جمال  يف  التطورات  حول  موقف  ورقة  باإ�سدار  الإن�سان  حلقوق  الدولية  الفيدرالية  تقوم  بالدميقراطية، 
 .2011 23 نوفمرب [1[  الإن�سان، وذلك منذ �سدور تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق يف 
الباعث  ال�سجل  اإىل  الدولية  الفيدرالية  ت�سري   ]2] بها  موثوق  م�سادر  من  امل�ستقاة  املعلومات  اإىل  وا�ستنادًا 
على القلق للتطبيق غري الفعال للتو�سيات الأ�سا�سية لتقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق، وكذلك 

8
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ا�ستمرار انتهاك حقوق الإن�سان ب�سكل منهجي على نف�س ال�سورة املوثقة يف التقرير �سالف الذكر.

التفا�سيل
http://www.fidh.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89

اجلهة: الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان
التاريخ: 19 دي�سمرب )كانون الثاين( 2012

خطاب مفتوح اإىل الإحتاد الأوروبي: الإحتياج اإىل موقف اأقوى حول البحرين

وقد اأعرب الحتاد الأوروبي اإزاء قلقه حول قمع التظاهرات التي اندلعت يف فرباير 2011 و طوال هذا العام دعا 
الحتاد الأوروبي بانتظام من خالل املفو�سية ال�سامية و قرارات املجل�س اإىل احرتام احلقوق الأ�سا�سية لل�سعب 
البحريني مبا يف ذلك احلق يف التعبري عن الراأي والتجمع وطالب الحتاد الأوروبي بفتح حتقيقات يف انتهاكات 
حقوق الإن�سان كما اأعرب عن قلقه اإزاء الأحكام ال�سادرة �سد ممثلني املجتمع املدين واملعار�سة ال�سيا�سية وطالب 
باإعادة النظر يف هذه الأحكام ورحب الحتاد الأوروبي باإ�سدار تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق 

يف نوفمرب 2011 كما قدم الدعم يف تنفيذ تو�سيات التقرير يف اإطار احلوار البحريني. 

التفا�سيل
h tt p : / / w w w . fi d h . o r g / % D 8 % A E % D 8 % B 7 % D 8 % A 7 % D 8 % A 8 -
%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-12636

اجلهة: الحتاد الدويل لل�سحفيني
التاريخ: 24 اأبريل 2012

�شباق  اأثناء  البحرين  يف  الإعلم  على  الت�شييق  يدين  لل�شحفين  الدويل  الحتاد 
1" الدويل "الفورمول 

الذين  الأجانب  املرا�سلني  لعمل  املتعمدة  بالإعاقة  البحرينية  ال�سلطات  اليوم  لل�سحفيني  الدويل  الحتاد  اتهم 
�سعو لتغطية املظاهرات املناه�سة للحكومة قبل بداية �سباق "الفورمول 1" الذي جرى يوم الأحد املا�سي. حيث 
قامت مملكة البحرين بحجب تاأ�سريات الدخول عن ال�سحفيني غري الريا�سيني واعتقلت ال�سحفيني الذين كانوا 

10
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يقومون بتغطية اإخبارية دون امتالكهم تاأ�سرية الدخول اخلا�سة بال�سحفيني. 
التفا�سيل

	 	 http://www.ifj-arabic.org/page-ifj-230.html

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ:  6 يناير )كانون الثاين( 2012

اعتداء اأثيم على املدافع عن حقوق الإن�شان نبيل رجب

حتديث 7 يناير 2012 – 00:20 

غادر املدافع عن حقوق الإن�سان نبيل رجب امل�ست�سفى عائدًا اإىل منزله بعد تلقي العالج املطلوب، ومت خالل وجوده 
يف امل�ست�سفى ا�ستجوابه من قبل قوات الأمن. 

 2012 يناير   6

مركز اخلليج حلقوق الإن�سان ، ومركز البحرين حلقوق الإن�سان ومركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان يحمل 
ال�سلطات يف البحرين امل�سوؤولية الكاملة عن حياة و�سالمة املدافع عن حقوق الإن�سان نبيل رجب. 

التفا�سيل
/http://www.ifex.org/bahrain/2012/01/06/rajab_attacked/ar  

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 11 يناير )كانون الثاين( 2012

اأمري فتحي عبدال�شمد معتقل �شيا�شي م�شاب مبر�ص يهدد حياته
 

2012 - ي�ساور مركز البحرين حلقوق الإن�سان بالغ  11 يناير  )مركز البحرين حلقوق الإن�سان/اآيفك�س( - 
ال�ساعة اخلام�سة من فجر  عليه يف  القب�س  األقي  الذي  �سنة(،  فتحي )15  اأمري عبدال�سمد  القلق على �سحة 
يوم 2 يناير من منزله وهو يعاين من مر�س مزمن يهدد حياته. وكان اأمري قبل اعتقاله يعي�س على تناول الأدوية 
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مبواظبة وذلك ب�سبب خطر الختناق اأثناء النوم، الأمر الذي يجعل اأهله يراقبونه با�ستمرار اأثناء النوم. ونظرا 
ل�سوء احلالة ال�سحية للطفل اأمري اأ�سبح املدونون يف البحرين يطلقون عليه "ال�سهيد التايل".

التفا�سيل
http://www.ifex.org/bahrain/2012/01/13/abdulsamad_detained_life_threat-
ened/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 24 يناير )كانون الثاين( 2012

تقرير بعثة دولية للبحرين يقول اإن الوعود بالإ�شلح مل تتحقق والأو�شاع توا�شل 
التدهور

 
)جلنة الكتاب ال�سجناء/منظمة اإندك�س على الرقابة /ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان / اآيفك�س( - 24 
يناير/ كانون الثاين 2012 ،تون�س/ لندن - و�سف تقرير من �ستة منظمات اأع�ساء يف بعثة املنظمات احلقوقية 
وعودها  تنفيذ  يف  بالف�سل  البحرينية  ال�سلطات  املا�سي،  الثاين  ت�سرين   / نوفمرب  �سهر  خالل  للبحرين  الدولية 
بالإ�سالح، على الرغم من التو�سيات العديدة التي قدمتها اللجنة امل�ستقلة لتق�سي احلقائق. وت�ستمر انتهاكات 
حقوق الإن�سان ب�سكل يومي، ول يزال النا�س يتعر�سون لأحكام بال�سجن لفرتات طويلة، مبا يف ذلك نا�سطني بارزين 
يف جمال حقوق الإن�سان حكم عليهم بال�سجن مدى احلياة. ومع ذلك فاإن العامل مل ينتبه اإىل هذا البلد املن�سي، 

خالل �سنة من ال�سطرابات يف املنطقة. 

التفا�سيل
http://www.ifex.org/bahrain/2012/01/24/mission_report/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 25 يناير )كانون الثاين( 2012

ال�شحافة  منتدى  خلل  دولية  بعثة  ح�شب  تتحقق..  مل  بالإ�شلح  احلكومة  وعود 
العربية احلرة

 
ف�سلت البحرين يف الوفاء بوعود الإ�سالح على الرغم من تقرير جلنة تق�سي احلقائق، ح�سب تقرير �سادر عن 
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بعثة دولية اإىل هذا البلد. واأو�سح تقرير "احلرمان من العدالة يف البحرين: خنق حرية التعبري والتجمع ال�سلمي" 
الذين �سجنوا خالل حملة احلكومة يف فرباير  الأفراد  يزال  ول  يومي،  ب�سكل  النتهاكات احلقوقية م�ستمرة  اأن 

ومار�س 2011 يف ال�سجن. 

على الرغم من اأن احلكومة وعدت بتنفيذ التو�سيات التي قدمتها اللجنة امل�ستقلة لتق�سي احلقائق يف نوفمرب/ 
اإل  اإن البحرين ا�ستخدمت القوة املفرطة يف قمع املتظاهرين خالل ال�سنة املا�سية ،  ت�سرين الثاين والتي قالت 
اأن "الواقع على الأر�س يف البحرين مل يتغري" ، كما تقول البعثة الدولية يف التقرير الذي اأعلنته يوم 24 يناير يف 

تون�س ولندن.

التفا�سيل
http://www.ifex.org/bahrain/2012/01/25/mission_report_afpf/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 1 فرباير )�سباط( 2012

�شدور حكم باحلب�ص �شد نا�شطة، و�شحفية واإعلمي ميثلون اأمام املحكمة اجلنائية
 

ال�سبكة  اإ�ستنكرت   -  2012 فرباير   1 يف  القاهرة   - اآيفك�س(  الإن�سان/  حقوق  ملعلومات  العربية  )ال�سبكة 
حرية  ملحا�سرة  اجلنائية  للمحاكمات  البحرينية  ال�سلطات  اليوم،ا�ستخدام  الإن�سان  حقوق  ملعلومات  العربية 
التعبري واحلريات الإعالمية وذلك بعد اأن ايدت حمكمة النق�س البحرينية يف جل�ستها التي عقدت يف 30 يناير 
18 �سهر علي خلفية م�ساركتها يف  النا�سطة ف�سيلة مبارك ملدة  الع�سكرية بحب�س  ال�سادر من املحكمة  احلكم 
الإحتجاجات ال�سلمية والإ�ستماع لأغاين ناقدة لل�سلطات، كما تقرر ان ميثل الإعالمي وحيد البلو�سي امام املحكمة 
اجلنائية ال�سغري يف جل�ستها التي �ستعقد اليوم،قبل ان متثل ال�سحفية رمي خليفة للمحاكمة اأمام املحكمة نف�سها 

يف جل�ستها التي �ستعقد غدًا. 

التفا�سيل
http://www.ifex.org/bahrain/2012/02/01/sentence_upheld/ar/
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اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 9 فرباير )�سباط( 2012

يجب على ال�شلطات البحرينية اأن ت�شمح بدخول ال�شحفين اإىل البلد

)جلنة حماية ال�سحفيني /اآيفك�س( - نيويورك، 9 �سباط/فرباير 2012 - رف�ست ال�سلطات البحرينية طلبات 
ال�سنوية  الذكرى  ع�سية  وذلك  البالد،  لدخول  �سفر  تاأ�سرية  على  باحل�سول  يرغبون  الأقل  على  �سحفيني  �ستة 
الأوىل لالحتجاجات املناه�سة للحكومة التي اجتاحت البحرين يف �سباط/فرباير 2011، ح�سبما اأفادت تقارير 
اإخبارية. تطالب جلنة حماية ال�سحفيني ال�سلطات البحرينية باأن ت�سمح لل�سحفيني بدخول البالد والقيام بعملهم 

بحرية.

التفا�سيل
http://www.ifex.org/bahrain/2012/02/09/journalists_denied_entry/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 13 فرباير )�سباط( 2012

حمتجون واأع�شاء اآيفك�ص يحيون ذكرى اندلع النتفا�شة

من  اآلف  بن�سر  فيها  لالنتفا�سة  ال�سنوية  الذكرى  حيث  الثالثاء،  ليوم  ال�ستعداد  يف  اأ�سبوعا  البحرين  اأم�ست 
قوات الأمن ملواجهة املتظاهرين املناه�سني للحكومة، ورف�ست منح تاأ�سريات دخول ل�سحافيني، واعتقلت ورحلت 
مراقبني من الوليات املتحدة الأمريكية. اآيفك�س واملنظمات الأع�ساء يدعون لدعم 14 فرباير/ �سباط للم�ساعدة 

على جتنب اأي مزيد من العنف. 

على  ال�سوتية  والقنابل  للدموع  امل�سيلة  الغازات  البحرين  يف  الأمن  قوات  اأطلقت  �سباط،  فرباير/   14 يوم 
املتظاهرين الذين كانوا يحاولون ا�ستعادة دوار اللوؤلوؤة، مركز احتجاجات العام املا�سي، ح�سب مركز البحرين 

حلقوق الإن�سان.

التفا�سيل
www.ifex.org/bahrain/2012/02/13/uprising_anniversary/ar/
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اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 14 فرباير )�سباط( 2012

ار�شل اأزهارا ل�شعب البحرين
 

الثالثاء، 14 فرباير هو يوم الذكرى ال�سنوية الأوىل لنتفا�سة البحرين. لكن وفق تقرير حديث وجدت بعثة اآيفك�س 
اأن انتهاكات حقوق الإن�سان ت�ستمر يوميا: املتظاهرون ال�سلميون يقابلون بالر�سا�س واملدرعات والغازات امل�سيلة 
مدى  بال�سجن  اأحكام  �سده  �سدرت  بع�سهم  ظلما-  م�سجونني  الإن�سان  حقوق  عن  املدافعون  يظل  فيما  للدموع، 

احلياة فقط للمطالبة باإ�سالح �سلمي. 

التفا�سيل
http://www.ifex.org/bahrain/2012/02/08/flowers4bahrain/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 14 فرباير )�سباط( 2012

اعتقال املدافعة عن حقوق الإن�شان زينب اخلواجة
 

)مركز البحرين حلقوق الإن�سان/اآيفك�س( - بريوت، 14 فرباير/�سباط 2012 - يف 12 فرباير�سباط 2012 
كانت  بينما   )angryarabia@( - 28 عامًا – زينب اخلواجة  البحرينية،  والنا�سطة  املدونة  اعتقال  مت 
من  اعتقالها  فيها  يتم  التي  الثانية  املرة  هي  وهذه  املنامة.  يف  اللوؤلوؤة  دوار  باجتاه  �سلمية  م�سرية  يف  ت�سارك 
قبل قوات الأمن يف البحرين خالل ال�سهرين املا�سيني. واأكدت التقارير اأنه مت ا�ستجواب ال�سيدة زينب اخلواجة 
من قبل النيابة العامة ووجهت اإليها تهمة "التجمهر غري امل�سروع لأكرث من خم�سة ا�سخا�س". و�ستبقى يف احلجز 

لدى ال�سرطة ملدة 7 اأيام على ذمة التحقيق. 

التفا�سيل
http://www.ifex.org/bahrain/2012/02/15/zainab_alkhawaja_detained/ar/
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اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 15 فرباير )�سباط( 2012

الهجوم على الن�شطاء واعتقالهم يف الذكرى ال�شنوية لندلع النتفا�شة
 

يوم الثالثاء ويف ذكرى مرور عام على انتفا�سة البحرين، اأطلقت قوات الأمن الغازات امل�سيلة للدموع والقنابل 
ال�سوتية على املتظاهرين الذين حاولوا ا�ستعادة دوار اللوؤلوؤة، مركز الحتجاجات التي حدثت العام املا�سي، كما 

مت اعتقال الع�سرات، من بينهم العديد من املراقبني الدوليني، ح�سب مركز البحرين حلقوق الإن�سان. 

الذين هوجموا واعتقل  امليدان، بني  الذي قاد واحدة من املظاهرات نحو  البحرين  نبيل رجب مدير مركز  كان 
لفرتة ق�سرية. بعد اإطالق �سراحه بعدة �ساعات حدث ح�سابه على موقع تويرت Twitter feed بكلمة واحدة 

هي "مقاومة". 

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/02/15/anniversary_attacks_detentions/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 14 فرباير )�سباط( 2012

اعتقال واحتجاز اثنن من املدافعن عن حقوق الإن�شان
  

 ،2012 14 فرباير  2012 - يف  16 فرباير/�سباط  - بريوت،  الإن�سان/اآيفك�س(  البحرين حلقوق  )مركز 
ال�ساعة 16:20 األقت قوات الأمن يف البحرين القب�س على اثنني من املدافعني عن حقوق الإن�سان، ناجي فتيل و 
ح�سن اجلابر، بينما كانا ي�ساركان يف م�سرية باإجتاه دوار اللوؤلوؤة يف العا�سمة املنامة، �سمن اإطار ممار�سة حقهم 
امل�سروع يف التجمع ال�سلمي وامل�سري اىل هذا الدوار، الذي كان مركزا لالحتجاجات يف العام املا�سي. ول يزال 

املدافعان عن حقوق الإن�سان، ناجي فتيل وح�سن اجلابر يف احلجز عند ال�سرطة منذ ذلك احلني. 

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/02/17/human_rights_defenders_arrested/
ar/
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اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 28 فرباير )�سباط( 2012

الزج باملئات يف حماكمات غري عادلة
  

)منظمة هيمان رايت�س ووت�س/ اآيفك�س( - فرباير 28، 2012 - قالت هيومن رايت�س ووت�س يف تقرير اأ�سدرته 
خلفية  على  واآخرين  املعار�سة  ن�سطاء  من  املئات  اإدانة  اإىل  منهجي  ب�سكل  جلاأت  البحرينية  احلكومة  اإن  اليوم 
اتهامات �سيا�سية الدوافع، يف حماكمات غري عادلة. وقالت هيومن رايت�س ووت�س اإن على احلكومة اأن ُتلغي اأحكام 

الإدانة يف حماكمات املحاكم الع�سكرية واملدنية البحرينية التي مل ت�ستوف املعايري الدولية للمحاكمة العادلة. 

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/02/28/unfair_trials/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 5 مار�س )اآذار( 2012

الذي  الهادي اخلواجة  امللك بالإفراج عن عبد  الإن�شان تطالب  50 منظمات حقوق 
تتعر�ص حياته للخطر داخل ال�شجن

اأع�ساء  50 من  2012 - فيما يلي خطاب من  اآذار  5 مار�س/  اآيفك�س(-  )مركز البحرين حلقوق الإن�سان/ 
الهادي  عبد  احلقوقي  املدافع  عن  بالإفراج  البحرينية  ال�سلطات  يطالبون  اأخرى  حقوقية  وجمموعات  اآيفك�س 

اخلواجة من ال�سجن، بعدما اأ�سبحت حياته مهددة اإثر اأربعة اأ�سابيع من الإ�سراب عن الطعام: 

جاللة ملك البحرين 
ال�سيخ حمد بن عي�سى اآل خليفة 
ق�سر الرفاع، املنامة، البحرين 

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/03/05/free_alkhawaja/ar/
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اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 29 مار�س )اآذار( 2012

حرية  ل�شمان  العربية  الدول  للجامعة  مطالب  اربعة  ترفع  حقوقية  منظمات    9
التعبري فى البحرين

)ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان/ اآيفك�س(  - 
اىل �سيادة المني العام نبيل العربي 

اىل ال�سادة ممثلي الدول الع�ساء 
العراق ،بغداد 

حتية طيبة وبعد، 
الدول  “جامعة  لإ�ستمرار جتاهل  ال�سديد  اأ�سفها  اأدناه عن  املوقعة  والدولية  الإقليمية  املنظمات احلقوقية  تعرب 
العربية” ملا يحدث فى مملكة البحرين من اإنتهاكات طالت حرية الراى والتعبري على مدار اأكرث من �سنة وحتديدا 
منذ اندلع النتفا�سة ال�سلمية فى الرابع ع�سر من فرباير من عام 2011 بالرغم من تكرار النداءات واملطالب 

املتكررة من املنظمات املعنية بالدفاع عن حقوق الن�سان . 

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/03/29/arableague_demands/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 31 مار�س )اآذار( 2012

مقتل مواطن �شحفي من قبل مدنين م�شلحن تابعن اإىل القوات الأمنية البحرينية
  

)مركز البحرين حلقوق الإن�سان/اآيفك�س( - 31 مار�س 2012 - مركز البحرين حلقوق الإن�سان يدين ب�سدة 
ا�ستمرار ا�ستخدام القوة املفرطة �سد املتظاهرين العّزل، وا�ستهداف الإعالميني الذين يغطون هذه الحتجاجات، 

مما اأ�سفر عن مقتل امل�سور اأحمد اإ�سماعيل. 
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ناري يف  تعر�سه لطلق  بعد  �سلماباد،  اإ�سماعيل ح�سني، )22 عامًا( من  اأحمد  وامل�سور  ال�سحايف  املواطن  ُقتل 
اأعلى الفخذ الأمين )اأ�سفل البطن( الليلة املا�سية حوايل ال�ساعة AM 01:30 بعد منت�سف الليل 31 مار�س 
2012 ، ومت اإعالن وفاته يف وقت لحق من الليل. وفقا ل�سهود عيان، كان هناك احتجاج �سلمي يف �سلماباد ومت 
قمعه من قبل قوات الأمن بالغاز امل�سيل للدموع والر�سا�س املطاطي. وقام رجال م�سلحون يركبون �سيارة مدنية 

)تويوتا لند كروزر( مرافقة لقوات الأمن باإطالق الر�سا�س احلي على املتظاهرين.

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/04/02/alsamadi_killed/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 4 اأبريل )ني�سان( 2012

ان�شم لندائنا لإنقاذ املدافع احلقوقي عبد الهادي اخلواجة
  

عبد الهادي اخلواجة، املدافع احلقوقي البازر والرئي�س ال�سابق لع�سو اآيفك�س، مركز البحرين حلقوق الإن�سان، 
يدخل اأ�سبوعه الثامن من الإ�سراب عن الطعام الذي بداأه يف ال�سجن يوم 8 فربار/ �سباط، احتجاجا على احلكم 
بال�سجن مدى احلياة ب�سبب ممار�سته ال�سلمية حلقه يف حرية التعبري. اأ�سر اخلواجةعلى ال�ستمرار يف اإ�سرابه 
اأو املوت". حياته الآن يف خطر حقيقي وقد يكون هناك خطر موؤكد ل ميكن تالفيه على �سحته.  حتى "احلرية 

ان�سم للندائ من اأجل اإنقاذ عبد الهادي اخلواجة. 
التفا�سيل 

http://www.ifex.org/bahrain/2012/04/04/save_abdulhadi/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 9  اأبريل )ني�سان( 2012

ال�شجن املنا�شل عبد الهادي اخلواجة: بن احلياة واملوت
   

)مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان /مركز البحرين حلقوق الإن�سان/ اآيفك�س( - 5 ابريل 2012 - يعرب 
مركز البحرين حلقوق الإن�سان ومركز اخلليج حلقوق الإن�سان بالتعاون مع مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان 
عن بالغ القلق ب�سان تردي احلالة ال�سحية للمنا�سل احلقوقي البحريني عبد الهادي اخلواجة، ويحملوا حكومة 
البحرين كامل امل�سئولية حال تعر�س حياة اخلواجة ملزيد من التدهور واخلطر. اإذ ت�سهد البحرين حالًيا جتمهر 
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العديد من املتظاهرين من جميع اأنحاء البحرين للمطالبة بالإفراج الفوري عن املنا�سل البحريني يف مواجهة مع 
قوات ال�سغب البحرانية. 

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/04/09/alkhawaja_hunger_strike/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 11 اأبريل )ني�سان( 2012

ال�شلطات امل�شرية حتتجز النا�شط البحريني نبيل رجب مبطار القاهرة الدويل ومتنع 
دخوله اإىل م�شر

   
)مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان / اآيفك�س( - 11 ني�سان 2012 - ي�ستنكر مركز القاهرة لدرا�سات 
حقوق الإن�سان ب�سدة املنهج العقابي النتقامي الذي تتبعه ال�سلطات امل�سرية اإزاء املدافعني احلقوقيني البحرينيني، 
فللمرة الثانية على مدار اأ�سبوعني ُتعرقل ال�سلطات امل�سرية دخولهم مل�سر. فقد منعت ال�سلطات امل�سرية اليوم 
النا�سط احلقوقي البحريني نبيل رجب ورئي�س مركز البحرين حلقوق الإن�سان ومركز اخلليج حلقوق الإن�سان من 

دخول م�سر واحتجزته مبطار القاهرة الدويل. 

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/egypt/2012/04/12/rajab_denied_entry/ar

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 16 اأبريل )ني�سان( 2012

قرار "اجلائزة الكربى" يتجاهل النتهاكات
   

)منظمة هيمان رايت�س ووت�س/ اآيفك�س( - اأبريل 14، 2012 - قالت هيومن رايت�س ووت�س اليوم اإن قرار امل�سي 
البحرين  ُحكام  يعطي   2012 اأبريل/ني�سان   22 يوم   1 فورميول  لل�سيارات  الكربى  اجلائزة  �سباق  يف  قدمًا 
الفر�سة التي ي�سعون اإليها لت�ستيت الأنظار عن حالة حقوق الإن�سان املرتدية يف البالد. مت اإعالن القرار يف 13 
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اأبريل/ني�سان من قبل الفدرالية الدولية لل�سيارات )FIA( واحتاد فرق �سباقات "فورميول 1". كجزء من حملة 
عالقات عامة كربى لتجميل �سورة البحرين اإثر حملة القمع الغا�سمة على املظاهرات املطالبة بالدميقراطية يف 
عام 2011، راحت ال�سلطات البحرينية تبذل اجلهود لإعادة �سباق جائزة البحرين الكربى يف عام 2012. مت 
ت�ستخدمه  كبريًا  دخاًل  يولد  اأن  املتوقع  ال�سباق  ال�سيا�سية.  ال�سطرابات  ب�سبب   2011 عام  يف  ال�سباق  اإلغاء 

ال�سلطات البحرينية اأي�سًا لدعم زعمها باأن اأزمة حقوق الإن�سان والأزمة ال�سيا�سية يف البحرين قد وّلت. 

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/04/16/grand_prix/ar

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 17 اأبريل )ني�سان( 2012

حقوق  عن  للمدافعن  باحلرية  فيه  يطالبون  و�شركائهم  اآيفك�ص  اأع�شاء  من    50
الإن�شان واملدونن والن�شطاء البحرينين

   
حتديث: بعد ن�سر هذا النداء امل�سرتك العاجل، متت اإ�سافة املزيد من التوقيعات اإىل القائمة اأدناه، ومت تعديل 

الن�س ليوؤكد اأن املوقعني الآن اأ�سبحوا 50 منظمة. 
حمامية  ذكرته  ملا  وفقا  ني�سان/اأبريل،   30 اإىل  بالقرار  النطق  النق�س  حمكمة  اأجلت  ني�سان/اأبريل،   23 يف 
بريطانية اأر�سلت من قبل منظمة اآيفك�س وجلنة كتاب بال�سجون التابعة ملنظمة القلم العاملي من اأجل مراقبة جل�سة 

املحكمة.

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/04/17/free_defenders/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 1 مايو )اأيار( 2012

اإعادة حماكمة املدافعن احلقوقين والكتاب واملدونن ال�شجناء
   

)جلنة الكتاب ال�سجناء / اآيفك�س( - 1مايو/ اآيار 2012 - جددت جلنة الكتاب ال�سجناء من نادي القلم الدويل 
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احتجاجها ل�ستمرار حب�س الأكادميي واملدون والنا�سط احلقوقي الدكتور عبد اجلليل ال�سنكي�س واملدافع احلقوقي 
عبد الهادي اخلواجة، بعدما اأمرت حمكمة ا�ستئناف باإعادة حماكمتهم، لكنها ق�ست اأي�سا باأن يبقون يف ال�سجن 

انتظارا للحكم اجلديد. مل يتم بعد حتديد موعد بعد لإعادة املحاكمة، والذي �سيتم اإجراوؤها يف حمكمة مدنية. 

التفا�سيل 

http://www.ifex.org/bahrain/2012/05/01/retrial_ordered/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 2 مايو )اأيار( 2012

الإعلن عن اإعادة حماكمة اخلواجة و الن�شطاء الآخرين
    

اأعلنت البحرين اإعادة حماكمة النا�سط ال�سيا�سي امل�سرب عن الطعام عبد الهادي اخلواجة و 20 اآخرين متهمني 
الإن�سان  حلقوق  البحرين  مركز  ح�سب  املا�سي،  العام  يف  العربي  الربيع  احتجاجات  خالل  الدولة  �سد  بالتاآمر 
وجلنة الكتاب ال�سجناء من نادي القلم الدويل ومنظمة هيومن رايت�س ووت�س. وي�سعر اأع�ساء اآيفك�س بخيبة اأمل 

لأن الن�سطاء ما زالوا رهن الحتجاز يف انتظار املحاكمة، ويطالبون بالإفراج الفوري عنهم. 

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/05/02/al_khawaja_retrial/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 11 مايو )اأيار( 2012

تعوي�ص ق�شائي؟ حماكمة مدنية جديدة ملدّونن ونا�شطن حقوقين
   

)مرا�سلون بال حدود / اآيفك�س ( - 4 اأيار/مايو 2012 - ترحب مرا�سلون بال حدود بعقد حماكمة جديدة لـ21 
نا�سطًا حقوقيًا ومعار�سًا حكم عليهم يف العام 2011 بال�سجن ب�سبب ن�ساطهم يف املعار�سة. من بني هوؤلء، نذكر 
املدّونني عبد اجلليل ال�سنكي�س وعلي عبد الإمام، واملدافع عن حقوق الإن�سان عبد الهادي اخلواجة امل�سرب عن 

الطعام منذ اأكرث من 80 يومًا وو�سعه ال�سحي مقلق.
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التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/05/11/rajab_arrested/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 18 مايو )اأيار( 2012

حرية  على  العتداء  لإنهاء  نداء  توجه  العامل  انحاء  خمتلف  من  منظمة   100
التعبري واإطلق �شراح كل املدافعن احلقوقين املعتقلن ون�شطاء تويرت واملدونن

   
حتديث: لقد مت اطالق �سراح نبيل رجب رئي�س مركز البحرين حلقوق الن�سان )BCHR(، واملركز ع�سو يف 
منظمة اآيفك�س )IFEX(، يف 28 مايو[ اإيار لكن مّتت اإعادة اعتقاله وحكم عليه يف 16 اأغ�سط�س/ اآب لثالث 
�سنوات. يرجى القيام بتحرك هنا يدعو اإىل اطالق �سراحه. وما يزال العديد من املدافعني عن حقوق الإن�سان 
حمتجزين يف ال�سجون، مبا يف ذلك موؤ�س�س مركز البحرين حلقوق الن�سان )BCHR( عبد الهادي اخلواجة، 
اأيام، ولكن مت تثبيت احلكم عليه بال�سجن مدى احلياة بال�ستئناف   110 اأنهى اإ�سرابه عن الطعام بعد  الذي 
اإيار  29 مايو/  2012. وكان قد اأطلق �سراح ابنته زينب اخلواجة يوم  اأيلول  4 �سبتمرب/  الذي مت �سماعه يف 

جارية. ق�سيتها  ومازالت  بعد.  فيما  اعتقالها  اأعيد  لكن   2012

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/05/18/free_rightsdefenders/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 22 مايو )اأيار( 2012

ال�شلطات البحرينية تعتقل �شحفيًا ناقدًا
    

)جلنة حماية ال�سحفيني /اآيفك�س( - نيويورك، 17 اأيار/مايو 2012 - اعتقلت ال�سلطات البحرينية �سحفيًا 
انتقد الحتاد املقرتح بني البحرين واململكة العربية ال�سعودية، وقد مت القب�س عليه من منزله يف يوم الأربعاء ومل 

تعلن ال�سلطات عن مكان وجوده. وطالبت جلنة حماية ال�سحفيني اليوم بالإفراج عنه فورًا.

التفا�سيل
http://www.ifex.org/bahrain/2012/05/22/radhi_arrested/ar/
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اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 22 مايو )اأيار( 2012

املراجعة الدورية ال�شاملة: يتوجب على البحرين اأن تلتزم باإحداث حت�شينات عاجلة 
يف حرية التعبري 

  
)منظمة املادة 19/ اآيفك�س ( - 18 اأيار/مايو 2012 - دعت منظمة املادة 19 الدول الأع�ساء بالأمم املتحدة 
لكي حتث البحرين على اأن تلتزم مبنع م�سايقة ال�سحفيني واملدافعني عن حقوق الإن�سان واإيقاف الرقابة على 

و�سائل الإعالم وزيادة حرية الإنرتنت واإيقاف انتهاكات حق التظاهر ال�سلمي.

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/05/22/upr/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 6 يونيو )حزيران( 2012

ا�شتهداف حمامي حقوق الإن�شان البارز حممد التاجر ب�شبب ن�شاطه يف جمال حقوق 
الإن�شان

   
الإن�سان  حلقوق  اخلليج  مركز   -  2012 يونيو   5 بريوت،   - الإن�سان/اآيفك�س(  حلقوق  البحرين  )مركز 
العنف  للتاأهيل ومناه�سة  البحرينية  واملنظمة   ،)BCHR( الإن�سان البحرين حلقوق  )GCHR(، ومركز 
)برافو(، واجلمعية البحرينية حلقوق الإن�سان )BHRS(، تعرب عن قلقها البالغ اإزاء اأعمال الرتهيب والإهانة 
ملنظمة  التنفيذي  واملدير  املوؤ�س�س  وال�سريك  البارز  الإن�سان  ت�ستهدف حمامي حقوق  التي  وانتهاك اخل�سو�سية 
برافو الأ�ستاذ حممد التاجر، بعد اأيام من م�ساركته يف اجتماعات املراجعة الدورية ال�ساملة للبحرين يف جنيف. 

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/06/06/altajer_harassed/ar/
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اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 8 يونيو )حزيران( 2012

اإعادة اعتقال املدافع البارز عن حقوق الإن�شان نبيل رجب
    

حتديث: لقد مت متديد حجز نبيل رجب حتى 19 يونيو[ حزيران 
اإعادة  مت   ،2012 يونيو   6 يوم  �سباح  يف   -  2012 يونيو   08  - الإن�سان/اآيفك�س(  حلقوق  البحرين  )مركز 
قد  وكان  "القذف".  بتهمة  واحد  يوم  قبل  ا�ستدعاوؤه  بعد  رجب  نبيل  الإن�سان  حقوق  عن  البارز  املدافع  اإعتقال 
اإليه تهمة  2012 لدى و�سوله من بريوت ووجهت  5 مايو/ماي�س  اإعتقاله يف مطار البحرين يف  اأن جرى  �سبق 
اإهانة الهيئات النظامية، وامل�ساركة يف جتمع غري قانوين، ودعوة الآخرين لالن�سمام من خالل مواقع ال�سبكات 
الجتماعية. يف 6 مايو/ماي�س 2012، مت عر�س نبيل رجب على املحكمة اجلنائية البتدائية يف املنامة ووجهت 
اإليه تهمة التحري�س على التجمعات غري امل�سروعة عن طريق ا�ستخدام �سبكات و�سائل العالم الجتماعية. ولقد 

اأبقته املحكمة يف احلجز ملدة �سبعة اأيام على ذمة التحقيق ومت الأفراج عنه بكفالة يف 28 مايو/ماي�س 2012.

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/06/08/rajab_arrested/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 8 يونيو )حزيران( 2012

زيارة  اإثر  املدين  املجتمع  �شد  تهديدات  بعد  حقوقية  منظمات  ت�شاور  قلق  بواعث 
للأمم املتحدة

)جلنة الكتاب ال�سجناء / اآيفك�س( - 8 يونيو/ حزيران - 2012 تعرب املنظمات الدولية حلقوق الإن�سان التي 
�ساركت يف ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل ملجل�س حقوق الإن�سان حول البحرين يف جنيف يف مايو/اأيار عن قلقها 
ال�ستعرا�س  وخالل  كانوا حا�سرين.  الذين  البحريني  املدين  املجتمع  اأع�ساء  اإىل  وجهت  التي  التهديدات  حول 
الدوري ال�سامل، تلقى �سجل حقوق الإن�سان يف البحرين النتقاد من العديد من احلكومات، مما دفع بالتهديد 
باأعمال انتقامية �سد اأولئك الذين كانوا يف جنيف. بع�س اأع�ساء املجتمع املدين هم من بني اأولئك الذين يواجهون 

اأحكاما بال�سجن طويلة ب�سبب ممار�ستهم حقهم يف حرية التعبري.

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/06/08/geneva_threats/ar/
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اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 15 يونيو )حزيران( 2012

حمكمة توؤيد اأحكاما تدين عاملن بالقطاع الطبي
   

)منظمة هيمان رايت�س ووت�س/ اآيفك�س( - )بريوت، 16 يونيو/حزيران 2012( – قالت هيومن رايت�س ووت�س 
اليوم اإن حمكمة ا�ستئناف يف البحرين اأيدت يف 14 يونيو/حزيران الأحكام ال�سادرة باإدانة ت�سعة اأطباء وكوادر 
طبية على خلفية اتهامات �سيا�سية وا�سحة مثل "التحري�س على امل�ساركة يف جتمعات غري قانونية". وقالت هيومن 
مثل  الأ�سا�سية  تنتهك احلقوق   ،2011 العام  وقعت يف  احتجاجات  تنبع من  التي  التهامات،  اإن  ووت�س  رايت�س 

التجمع ال�سلمي.
التفا�سيل 

http://www.ifex.org/bahrain/2012/06/15/court_upholds_sentences/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 27 يونيو )حزيران( 2012

ال�شرطة البحرينية تهاجم احتجاجًا �شلميًا
    

)منظمة هيمان رايت�س ووت�س/ اآيفك�س( - يونيو 27، 2012 - )بريوت( – قالت هيومن رايت�س ووت�س اليوم اإن 
على ال�سلطات البحرينية اأن توقف فورًا هجمات قوات الأمن غري القانونية على املتظاهرين ال�سلميني. ا�ستخدمت 
�سرطة مكافحة ال�سغب الغاز امل�سيل للدموع والقنابل ال�سوتية يف مظاهرة يوم 22 يونيو/حزيران التي دعت اإليها 

جمعية الوفاق، اأكرب جماعة معار�سة يف البحرين. 

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/06/27/protest_attacked/ar/
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اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 5 يوليو )متوز( 2012

على البحرين حتميل ال�شرطة م�شوؤولية حادث الغاز امل�شيل للدموع
   

)منظمة هيمان رايت�س ووت�س/ اآيفك�س( - يوليو 4، 2012 - قالت هيومن رايت�س ووت�س اليوم اإن �سلطات البحرين 
عليها التحقيق يف ت�سرفات ال�سرطة يف اأثناء املظاهرات الأخرية التي جرحت نا�سطة وكادت جترح �سحفية. 

يف 27 يونيو/حزيران، وبعد تفريق مظاهرة، األقت �سرطة مكافحة ال�سغب عبوة غاز م�سيل للدموع فجرحت زينب 
اخلواجة، نا�سطة حقوق الإن�سان البارزة، يف �ساقها، ح�سب ت�سريحها لـ هيومن رايت�س ووت�س. يف واقعة منف�سلة 
ال�سرطة قذفها بقنبلة  اأحد رجال  اإن  لـ هيومن رايت�س ووت�س  قالت رمي خليفة، مرا�سلة الأ�سو�سيتد بر�س، قالت 
�سوتية يوم 29 يونيو/حزيران بينما كانت تقف مع �سحفيني اآخرين على بعد ب�سعة مئات من الأمتار من موقع 
مظاهرة اأخرى. مل ت�سب رمي خليفة ب�سوء. يف 22 يونيو/حزيران اأطلقت �سرطة مكافحة ال�سغب الغاز امل�سيل 

للدموع كما قذفت القنابل ال�سوتية من مدى قريب لتفريق مظاهرة �سلمية يف املنامة.

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/07/05/teargas_attack/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 10 يوليو )متوز( 2012

اأ�شهر  ثلثة  ملدة  بال�شجن  حكم  يتلقى  رجب  نبيل  الإن�شان  حقوق  عن  البارز  املدافع 
نتيجة لكتابته على تويرت

   
)مركز البحرين حلقوق الإن�سان/اآيفك�س( - 9 يوليو 2012 يعرب مركز اخلليج حلقوق الإن�سان ومركز البحرين 
حلقوق الإن�سان عن قلقهم اإزاء ا�ستمرار حملة امل�سايقات الق�سائية، وكذلك اعتقال واحتجاز املدافع البارز عن 

حقوق الإن�سان نبيل رجب على خلفية الآراء والت�سريحات التي يعرب عنها على موقع تويرت

التفا�سيل 
www.ifex.org/bahrain/2012/07/10/rajab_sentenced/ar/
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اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 16 اأغ�سط�س )اآب( 2012

البحرين وبت�شجيٍع من ال�شمت الدويل، حتكم على نبيل رجب بال�شجن ملدة 3 �شنوات
   

حتديث: يوم 23 اأغ�سط�س/ اآب 2012، برئ نبيل رجب من التهم املتعلقة بالت�سهري يف ق�سية التغريد، ولكن ل 
يزال يف ال�سجن ب�سبب ق�سية اأخرى حكم ب�سببها عليه بثالث �سنوات يف ال�سجن. وهو حمتجز يف ظروف �سيئة. 
يرجى الطالع هنا على ر�سالة من عائلته اإىل الرئي�س الأمريكي واملتوقع الآن اأن احلكم يف هذه احلالة �سيكون يف 

.2012 دي�سمرب   11
الإن�سان  حلقوق  البحرين  مركز  يدين   -  2012 اأغ�سط�س   16  - الإن�سان/اآيفك�س(  حلقوق  البحرين  )مركز 
ومركز اخلليج حلقوق الإن�سان باأ�سد العبارات احلكم ال�سادر اليوم �سد املدافع عن حقوق الإن�سان املعتقل نبيل 
رجب من قبل احلكومة البحرينية بتهم تتعلق بالحتجاج. وحكم على رجب ما جمموعه ثالث �سنوات من ال�سجن 

يف ثالث حالت، والتي تقرر تنفيذها فورا.

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/08/16/rajab_sentenced/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 16 اأغ�سط�س )اآب( 2012

الأيفك�ص ياأ�شف لإ�شدار احلكم بحب�ص الع�شو البحريني نبيل رجب ثلث �شنوات
   

الأيفك�س، اأكرب �سبكة ت�سم موؤ�س�سات تدافع عن حرية التعبري يف العامل تدين ب�سدة اإ�سدار احلكم اليوم بال�سجن 
به يف  يقوم  الذي  الدور  على  بناًء  وذلك  نبيل رجب،  الإن�سان  البحرين حلقوق  لرئي�س مركز  �سنوات  ملدة ثالث 

الحتجاجات املوؤيدة للدميقراطية. 

وقالت املديرة التنفيذية لالأيفك�س اآين جامي: " باإ�سدار احلكم بحب�س نبيل رجب، تكون احلكومة البحرينية قد 
اأر�سلت ر�سالة وا�سحة للعامل باأنها ل تكرتث بحقوق الإن�سان. هذا القرار �سُيبقي �سمعة احلكومة البحرينية على 

املحك". 
التفا�سيل 

http://www.ifex.org/bahrain/2012/08/16/ifex_defends_rajab/ar/
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اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 17 اأغ�سط�س )اآب( 2012

جمموعة من منظمات حقوق الإن�شان الدولية: اأطلقوا �شراح ن�شطاء حقوق الإن�شان 
البحرينين الآن

حتديث: يوم 23 اأغ�سط�س/ اآب 2012، برئ نبيل رجب من التهم املتعلقة بالت�سهري يف ق�سية التغريد، ولكن ل 
يزال يف ال�سجن ب�سبب ق�سية اأخرى حكم ب�سببها عليه بثالث �سنوات يف ال�سجن. وهو حمتجز يف ظروف �سيئة. 
يرجى الطالع هنا على ر�سالة من عائلته اإىل الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما. يف 4 �سبتمرب/ اأيلول، اأيدت حمكمة 
ال�ستئناف احلكم يف ق�سية 13 من املدافعني عن حقوق الإن�سان والنا�سطني، مبن فيهم عبد الهادي اخلواجة 

وعبد اجلليل ال�سنكي�س، اللذان حكم عليهما بال�سجن مدى احلياة.

الدول  الدولية، ندعو  اإن�سان  2012 - ب�سفتنا جمموعة من منظمات حقوق  اآب  اأغ�سط�س/   17  - )اآيفك�س( 
الأع�ساء يف جمل�س حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة الذين �ساركوا يف ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل للبحرين يف 
مايو / اإيار 2012 حلث البحرين على الإفراج عن املدافعني عن حقوق الإن�سان ون�سطاء املعار�سة ال�سلمية الذين 
وحرية  التعبري  ب�سبب ممار�سة حقوقهم يف حرية  واملحاكم  الأمن  قوات  م�ستمرة من جانب  مل�سايقات  تعر�سوا 

التجمع ال�سلمي . 

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/08/17/joint_appeal_freehrds/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 17 �سبتمرب )حزيران( اأيلول

�شعوا حدا ل�شطهاد املدافعن عن حقوق الإن�شان يف البحرين الآن، يقول نداء دويل 
موجه ملجل�ص حقوق الن�شان التابع للأمم املتحدة

   
والع�سرين ملجل�س  الدورة احلادية  اأثناء  نن�سط  الإن�سان  – كجماعات حقوق   2012 �سبتمرب   17 )اآيفك�س( - 
الدوري  ال�ستعرا�س  يف  امل�ساركة  الأع�ساء  الدول  ندعو   ،)UNHRC( املتحدة  الأمم  يف  الإن�سان  حقوق 
ال�سامل )UPR( الن�سمام اإلينا يف حثنا البحرين قبول تو�سيات ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل، والتي �ستعتمد 
يف 19 �سبتمرب/ اأيلول. ونحن نحث املجتمع الدويل على وجه اخل�سو�س على املطالبة بالإفراج غري امل�سروط عن 
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املدافعني عن حقوق الإن�سان، واملدونني ون�سطاء املعار�سة ال�سلمية، وجميع الذين �سجنوا ب�سبب ممار�ستهم حقهم 
يف حرية التعبري والتجمع ال�سلمي، والتاأكد من اأن كل الذين ي�ساركون يف عملية ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل لن 

يواجهوا عمليات انتقامية.

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/09/17/end_persecution/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 5 اأكتوبر )ت�سرين الأول( 2012

احلقوقي الرائد نبيل رجب يف اإ�شراب عن الطعام بعد اأن رف�شت ال�شلطات ال�شماح له 
بح�شور عزاء والدته

   
حتديث: بناء على طلب عائلته، اأوقف نبيل رجب اإ�سرابه عن الطعام يف 8 ت�سرين الأول/اأكتوبر. وقد رف�س طلبه 

اأن يفرج عنه لفرتة العزاء بوالدته.

)مركز البحرين حلقوق الإن�سان/اآيفك�س( - يعرب مركز اخلليج حلقوق الإن�سان ومركز البحرين حلقوق الإن�سان 
عن قلقهما اإزاء حرمان املدافع عن حقوق الإن�سان ال�سجني نبيل رجب بتاريخ 05 اأكتوبر/ت�سرين الأول 2012، 
من ح�سور جمل�س عزاء والدته، التي وافتها املنية يوم 4 اأكتوبر/ت�سرين الأول 2012. نبيل رجب، ويف احتجاج 

�سد هذه العقوبة الغري مربرة، بداأ اعتبارًا من هذا اليوم ال�سراب الكامل عن تناول الطعام اأو املياه والدواء. 

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/10/05/nabeel_hungerstrike/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 10 اأكتوبر )ت�سرين الأول( 2012

يجب على ملك البحرين اإلغاء اأحكام العاملن بالقطاع الطبي
   

)منظمة هيمان رايت�س ووت�س/ اآيفك�س( - )بريوت( – قالت هيومن رايت�س ووت�س اليوم اإنه يتوجب على حاكم 
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البحريناأن ياأمر بالإفراج عن الأطباء والأفراد العاملني يف القطاع الطبي الذين مت �سجنهم يف 2 اأكتوبر/ت�سرين 
التي �سدرت بحقهم من قبل حمكمة  الإدانات  باإبطال  اأعقاب عدم قيام حمكمة ال�ستئناف  2012، يف  الأول 
ع�سكرية خا�سة يف عام 2011. دعت هيومن رايت�س ووت�س امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة اإىل اإبطال الإدانات 
وال�سجالت اجلنائية لت�سعة من الأفراد العاملني يف املجال الطبي، تلك الأحكام التي �سدرت بحقهم وقامت حمكمة 
ال�ستئناف بتاأييدها، وذلك ل�ستناد التهامات جزئيا اإىل اعرتافات مت احل�سول عليها عن طريق التعذيب وبناء 

على اجراءات كانت غري عادلة ب�سكل اأ�سا�سي.

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/10/09/medics_convicted/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 15 اأكتوبر )ت�سرين الأول( 2012

اآيفك�ص حتث البحرين على نق�ص احلكم بال�شجن ثلث �شنوات على ع�شو املنظمة نبيل 
رجب

اأ�سرطة  اأدلة على ق�سيته، مبا يف ذلك  نبيل رجب يف املحكمة حيث �سمعت  الثاين، ظهر  8 ت�سرين  حتديث: يف 
فيديو اأظهرت لدعم بيان الدفاع عن رجب و م�ساركته باأن�سطة �سلمية. اأعلنت املحكمة اأن حكما �سي�سدر يف 11 

دي�سمرب 2012. 
)اآيفك�س( - 12 اأكتوبر[ ت�سرين الأول - تكرر اآيفك�س، اأكرب �سبكة منظمات حرية التعبري يف العامل، نداء عاجاًل 
اإىل ال�سلطات البحرينية لإلغاء عقوبة ال�سجن لثالث �سنوات التي �سدرت يف 16 اأغ�سط�س[ اآب 2012 على نبيل 
رجب، رئي�س مركز البحرين حلقوق الإن�سان )BCHR(، لدورة يف الحتجاجات املوؤيدة للدميقراطية. ومن 

املفرت�س اأن تعقد حمكمة ال�ستئناف جل�ستها بخ�سو�س نبيل رجب يف 16 اأكتوبر/ ت�سرين الأول.

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/10/15/free_nabeel/ar/

51

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 1 نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2012

مركز البحرين حلقوق الإن�شان يحمل ملك البحرين م�شوؤولية انت�شار ثقافة الإفلت 
من العقاب التي ت�شببت يف ح�شد اأرواح ع�شرات ال�شحايا

   
)مركز البحرين حلقوق الإن�سان( - 28 اكتوبر 2012 - تّو�سل مركز البحرين حلقوق الإن�سان حلقائق دامغة 
وُمقلقة للغاية، وذلك بعد اأن اأعدت جلنتا الر�سد والدرا�سات يف املركز تقريرًا معمقًا )درا�سة( تبحث يف حالت 
الإفالت من العقاب وعدم حما�سبة اأفراد من العائلة احلاكمة و م�سوؤولني يف قوات الأمن واجلي�س الذين تورطوا 
نطاق  خارج  القتل  جرائم  مرتكبني  والدويل  املحلي  القانون  وانتهكوا  الإن�سان  حلقوق  اجل�سيمة  النتهاكات  يف 
وا�ستخدام  ال�سورية  واملحاكمات  الوح�سي  التعذيب  وجرائم  احلياة،  من  واحلرمان  التع�سفي  القانون،الإعدام 
العنف املفرط، وذلك بعد اأن قامت ال�سلطة يف البحرين مدعومة بقوات - اأغلبها �سعودية - من دول خليجية )درع 
اجلزيرة( ب�سحق حركة الإحتجاجات الوا�سعة املُتاأثرة بالربيع العربي و املطالبة باحلرية والدميقراطية يف فرباير 

ومار�س 2011 وما تالهما حتى كتابة هذا التقرير.

التفا�سيل 
  

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 8 نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2012

ا من اجلن�سية البحرينية دون �سند قانوين حرمان 31 �سخ�سً
   

)منظمة هيومن رايت�س ووت�س/ اآيفك�س( - 8 نوفمرب 2012 - قالت هيومن رايت�س ووت�س اليوم اإن على ال�سلطات 
البحرينية اإلغاء قرارها املعلن بنزع اجلن�سية عن 31 �سخ�سًا بزعم اإ�سرارهم باأمن البالد. ي�سمل القرار ن�سطاء 
�سيا�سيني وحمامني ون�سطاء حقوقيني. مت فر�س القرار بال اإجراءات قانونية �سليمة و�سوف يرتك غالبيتهم بدون 

جن�سية. 

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/11/08/citizenship_revoked_activists/ar/
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اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 22 نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2012

البحرين – وعود ل تتحقق وحقوق مل تزل ُتنتهك
   

)هيومن رايت�س ووت�س/ ايفك�س( - 22 نوفمرب 2012 - قالت هيومن رايت�س ووت�س اليوم اإن ال�سلطات البحرينية 
اخلا�سة  تو�سياتها  رفعت  والتي  احلقائق،  لتق�سي  امل�ستقلة  البحرينية  اللجنة  تو�سيات  اأهم  تنفيذ  يف  اأخفقت 
باملحا�سبة وغريها من ق�سايا حقوق الإن�سان منذ عام كامل. خُل�ست اللجنة اإىل اأن قوات الأمن واأجهزة حكومية 
اأخرى قد ارتكبت انتهاكات ج�سيمة وممنهجة حلقوق الإن�سان فيما يتعلق بقمع احلكومة لالحتجاجات املطالبة 

بالدميقراطية يف عام 2011.

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/11/22/violations_press_freedoms/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 4 دي�سمرب )كانون الأول( 2012

القوات البحرينية ترد على احتجاجات يف املنامة بالعنف املفرط
   

)ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق الإن�سان/ايفك�س( - 2 د�سمرب 2012 - اأدانت ال�سبكة العربية ملعلومات حقوق 
الإن�سان، اليوم، ا�ستخدام قوات الأمن البحرينية للعنف املفرط يف الت�سدي للمظاهرات التي �سهدتها عدة قري 

قريبة من املنامة، م�ساء يوم اجلمعة 30 نوفمرب 2012. 

الذي  الأمني  احتجاجًا علي احل�سار  �سهدت خروج مظاهرات حا�سدة،  قد  املنامة  قريبة من  وكانت عدة قري 
14 فرباير،  اأ�سابيع علي قرية مهزة، وذلك ا�ستجابة لدعوة ائتالف  تفر�سه قوات الأمن البحرينية منذ ثالثة 
حاملني لفتات حتتوي علي �سعارات مناه�سة للحكم، و�سور للمعتقلني بال�سجون البحرينية، وقد واجهت اأجهزة 
الأمن البحرينية هذه التظاهرات باإطالق الغازات امل�سيلة للدموع، والقنابل ال�سوتية ور�سا�س ال�سوزن ب�سورة 
من  كبري  عدد  اعتقال  عن  ف�ساًل  املتظاهرين،  �سفوف  بني  الإ�سابات  من  العديد  وقوع  عنه  جنم  مما  كثيفة، 
اأ�سدقائه،  امل�سلي مع جمموعة من  اعتقاله من قرية  الذي مت  العلواين  ال�ساب احمد حممد  املتظاهرين منهم 

وتعر�سهم للتعذيب قبل اأن يفرج عن اأ�سدقائه وا�ستمرار احتجازه مبركز �سرطة اخلمي�س.
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التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/12/04/protests_violent_response/ar/

اجلهة: اأيفك�س
التاريخ: 11 دي�سمرب )كانون الثاين( 2012

تدين اآيفك�ص التم�شك باحلكم اخلا�ص بعقوبة ال�شجن لع�شو املنظمة البحريني نبيل 
رجب
   

)اآيفك�س( - 11 كانون الأول[ دي�سمرب 2012 – – تن�سم اآيفك�س، وهي اأكرب �سبكة من منظمات حرية التعبري 
يف العامل، اإىل منظمات حقوق الإن�سان الأخرى يف جميع اأنحاء العامل يف اإدانة التم�سك بعقوبة ال�سجن �سد املدافع 
املعروف عن حقوق الإن�سان نبيل رجب، رئي�س مركز البحرين حلقوق الإن�سان )BCHR( الع�سو يف منظمة 

اآيفك�س.

التفا�سيل 
http://www.ifex.org/bahrain/2012/12/11/rajab_verdict_upheld/ar/

اجلهة: جلنة حماية ال�سحفيني
التاريخ: 9 فرباير )�سباط( 2012

يجب على ال�شلطات البحرينية اأن ت�شمح بدخول ال�شحفين اإىل البلد
   

يرغبون  الأقل  على  �سحفيني  �ستة  طلبات  البحرينية  ال�سلطات  رف�ست   -  2012 �سباط/فرباير   9 نيويورك، 
باحل�سول على تاأ�سرية �سفر لدخول البالد، وذلك ع�سية الذكرى ال�سنوية الأوىل لالحتجاجات املناه�سة للحكومة 
التي اجتاحت البحرين يف �سباط/فرباير 2011، ح�سبما اأفادت تقارير اإخبارية. تطالب جلنة حماية ال�سحفيني 

ال�سلطات البحرينية باأن ت�سمح لل�سحفيني بدخول البالد والقيام بعملهم بحرية.

التفا�سيل 
http://cpj.org/ar/2012/02/018456.php
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اجلهة: جلنة حماية ال�سحفيني
التاريخ: 21 �سباط )�سباط( 2012

 » و�شلت ظروف حرية ال�شحافة اإىل اأ�شواأ م�شتوى لها منذ نالت البحرين ا�شتقللها 
يف عام 1971.

 » لقي �شحفيان حتفهما بينما كانا حمتجزين لدى ال�شلطات؛ كما وردت تقارير ب�شاأن 
اعتقالت واعتداءات وا�شعة النطاق.

حركة  غطت  التي  امل�ستقلة  الإخبارية  الإعالم  و�سائل  �سد  الأوجه  متعددة  وح�سية  قمع  حملة  احلكومة  �سنت 
واعتقالت  وعمليات طرد  ال�سحفيني لعتداءات  الأمن  قوات  واأخ�سعت  اأ�سهر.  لعدة  امتدت  التي  الحتجاجات 
وحماكمات م�سي�سة واأحكامًا بال�سجن واإ�ساءة معاملة فتاكة يف ال�سجون. وقد مت ا�ستهداف املرا�سلني ال�سحفيني 
لل�سرب ومتت م�سادرة  الأمريكية  'اأيه بي �سي'  والدوليني على حد �سواء، فقد تعر�س �سحفي من قناة  املحليني 
اليومية املحلية  'الو�سط'  التي كانت بحوزته يف �سباط/فرباير؛ كما تعر�س م�سور �سحفي من �سحيفة  الكامريا 

لل�سرب بينما كان يغطي تظاهرة جرت يف اآذار/مار�س.

التفا�سيل 
http://cpj.org/ar/2012/02/018652.php

اجلهة: جلنة حماية ال�سحفيني
التاريخ: 4 اأبريل )ني�سان( 2012

مقتل م�شور فيديو بحريني بينما كان ي�شور تظاهرة

اإ�سابته  اإثر  ال�سبت  يوم  �سباح  يف  م�سرعه  بحريني  فيديو  م�سور  لقي   -  2012 ني�سان/اإبريل   4 نيويورك، 
بالر�سا�س بينما كان ي�سور تظاهرة خارج العا�سمة، املنامة، وفقًا ل�سحفيني حمليني وتقارير اإخبارية.

اأحمد اإ�سماعيل ح�سن هو م�سور فيديو ظل ي�سور ب�سفة منتظمة التظاهرات املطالبة بالإ�سالح يف البحرين، ويف 
يوم ال�سبت كان ي�سور تظاهرة يف �سلماباد، وهي قرية تقع يف اجلنوب الغربي من املنامة، وذلك ح�سبما علمت 
جلنة حماية ال�سحفيني من عادل مرزوق، رئي�س رابطة ال�سحافة البحرينية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، ونقاًل 
عن زمالئه يف البحرين. وبعد اأن قامت �سرطة مكافحة ال�سغب بتفريق املتظاهرين با�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع 
والر�سا�س املطاطي، قام مهاجمون جمهولون ي�ستقلون �سيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا باإطالق ر�سا�س حي 
على املتظاهرين، ح�سب تقارير الأنباء. وقد اأ�سيب اأحمد ح�سن بفخذه الأمين وتويف لحقًا يف م�ست�سفى ال�سلمانية 
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جراء م�ساعفات جنمت عن اإ�سابته، ح�سب تقارير الأنباء.. 

التفا�سيل 
http://cpj.org/ar/2012/04/019002.php

اجلهة: جلنة حماية ال�سحفيني
التاريخ: 23 اأبريل )ني�سان( 2012

البحرين تقمع التغطية ال�شحفية على هام�ص �شباقات فورميول 1 لل�شيارات
   

كانوا  الأقل  على  دوليني  �سحفيني  �سبعة  البحرينية  ال�سلطات  اعتقلت   -  2012 ني�سان/اإبريل   23 نيويورك، 
يحاولون تغطية التظاهرات املناه�سة للحكومة �سعيًا منها لقمع التغطية لالأو�ساع ال�سيا�سية امل�سطربة ع�سية عقد 

�سباق ال�سيارات الدويل فورميول 1 يف املنامة يف يوم الأحد، وذلك وفقًا لتقارير اإخبارية.
"قد تكون  اأفريقيا يف جلنة حماية ال�سحفيني،  وقال حممد عبد الدامي، من�سق برنامج ال�سرق الأو�سط و�سمال 
مبنع  القعمية  ت�سرفاتها  ولكن  لل�سيارات،  الدويل  لل�سباق  اإيجابية  ق�سرة  اإظهار  يف  راغبة  البحرينية  ال�سلطات 
التغطية ال�سحفية الدولية تعك�س عزم احلكومة على اإ�سكات وجهات النظر املعار�سة. وحتى يوقف قادة احلكومة 

حملة القمع ال�سديدة اجلارية على التغطية الإخبارية، ل ميكن اأخذ حديثهم عن الإ�سالح على حممل اجلد".

التفا�سيل 

http://cpj.org/ar/2012/04/019234.php

اجلهة: جلنة حماية ال�سحفيني
التاريخ: 7 مايو )اأيار( 2012

ال�شلطات البحرينية تعتقل �شحفيًا ناقدًا
   

البحرين  بني  املقرتح  الحتاد  انتقد  �سحفيًا  البحرينية  ال�سلطات  اعتقلت   -  2012 اأيار/مايو   17 نيويورك، 
واململكة العربية ال�سعودية، وقد مت القب�س عليه من منزله يف يوم الأربعاء ومل تعلن ال�سلطات عن مكان وجوده. 

وطالبت جلنة حماية ال�سحفيني اليوم بالإفراج عنه فورًا.
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اقتحمت قوات الأمن البحرينية يف ال�ساعة الرابعة �سباحا منزل ال�سحفي اأحمد را�سي واعتقتله، وهو �سحفي 
م�ستقل ي�ساهم مبقالت لعدة مواقع اإلكرتونية اإخبارية حملية، ح�سب تقارير الأنباء. ومل ُتعرف حتى الآن ظروف 

اعتقاله اأو التهم املن�سوبة اإليه، ح�سبما اأوردت تقارير الأخبار.

التفا�سيل 
http://cpj.org/ar/2012/05/019905.php

اجلهة: جلنة حماية ال�سحفيني
التاريخ: 6 �سبتمرب )اأيلول( 2012

يجب على ال�شلطات البحرينية اإلغاء احلكم ال�شادر بحق املدون عبد اجلليل ال�شنكي�ص

البحرينية  ال�سلطات  اإنه يجب على  اليوم  ال�سحفيني  2012 - قالت جلنة حماية  اأيلول/�سبتمرب   6 نيويورك، 
اإلغاء حكم الإدانة الظامل بال�سجن ملدى احلياة �سد �سحفي ين�سر يف املواقع الإلكرتونية والذي احتجزته ال�سلطات 
جراء قيامه مبمار�سة حقه بالتعبري احلر خالل ال�سطرابات ال�سعبية التي جرت يف البالد خالل العام 2011.

اأقرت حمكمة ال�ستئناف العليا يف يوم الثالثاء احلكم بال�سجن ملدى احلياة �سد املدون امل�ستقل ال�سهري واملدافع 
عن حقوق الإن�سان، عبد اجلليل ال�سنكي�س، وذلك على خلفية اتهامات مت�سلة "بالتاآمر لإ�سقاط" نظام احلكم، 
ح�سب تقارير الأنباء. وكانت حمكمة ع�سكرية قد اأدانت ال�سنكي�س واأ�سدرت بحقه هذا احلكم يف حزيران/يونيو 

التقارير. ح�سب   ،2011

التفا�سيل 
http://cpj.org/ar/2012/09/020366.php

اجلهة: جلنة حماية ال�سحفيني
التاريخ: 13 �سبتمرب )اأيلول( 2012

�شحفي بحريني ناقد حمتجز منذ اأربعة اأ�شهر
   

احتجاز  ل  توا�سُ جراء  ان�سغالها  عن  ال�سحفيني  حماية  جلنة  تعرب   -  2012 اأيلول/�سبتمرب   13 نيويورك، 
ال�سحفي البحريني امل�ستقل اأحمد را�سي الذي اعتقلته ال�سلطات قبل اأربعة اأ�سهر بعد اأن ن�سر تعليقات ناقدة حول 
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اأخرى مبناه�سة  واتهامات  الإرهاب  اتهامات مبمار�سة  ال�سحفي حاليًا  ويواجه  ال�سعودية.  البحرينية  العالقات 
باعرتافات  الإدلء  واأُجرب على  لإ�ساءات  تعر�س  اأن  بعد  اإليه  ُوجهت  التهامات  اإن هذه  ال�سحفي  ويقول  الدولة، 

زائفة.

التفا�سيل 
http://cpj.org/ar/2012/09/020395.php

اجلهة: جلنة حماية ال�سحفيني
التاريخ: 11 دي�سمرب )كانون الأول( 2012

عدد ال�شحفين ال�شجناء ي�شجل رقمًا قيا�شيًا عامليًا
   

املجموع العاملي لعدد ال�سحفيني ال�سجناء حول العامل هو الأعلى منذ �سرعت جلنة حماية ال�سحفيني يف تق�سي 
اأعدادهم منذ العام 1990. ت�ستخدم احلكومات تهمة الإرهاب وتهمة ارتكاب جرائم اأخرى �سد الدولة لإ�سكات 

الأ�سوات الناقدة. تركيا هي اأ�سواأ �سّجان لل�سحفيني يف العامل. تقرير خا�س اأعدته جلنة حماية ال�سحفيني.

التفا�سيل 
http://cpj.org/ar/2012/12/020776.php

اجلهة: جلنة حماية ال�سحفيني
التاريخ: 18 دي�سمرب )كانون الأول( 2012

�شوريا  يف  النزاعات  جراء   2012 عام  يف  القتلى  ال�شحفين  عدد  يف  حاد  ت�شاُعد 
وال�شومال

   
�ساهم العنف يف �سوريا يف ت�ساعد حاد يف عدد ال�سحفيني الذين لقوا م�سرعهم اأثناء قيامهم بعملهم يف عام 
من  قيا�سية  ن�سبة  القتلى  بني  ومن  ال�سومال.  يف  ال�سحفيني  ا�ستهدفت  قتل  جرائم  �سل�سلة  وكذلك   ،2012

ال�سحفيني الذين ين�سرون على الإنرتنت. تقرير خا�س للجنة حماية ال�سحفيني.
التفا�سيل 

http://cpj.org/ar/2012/12/020806.php
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اجلهة: مرا�سلون بال حدود
التاريخ: 3 اأبريل )ني�سان( 2012

البحرين ا�شتمرار القمع : مقتل �شحايف بحريني بطلق ناري

اإثر  2012 ، على  اآذار/مار�س   31 علمت مرا�سلون بال حدود ببالغ الأ�سى مب�سرع اأحمد ا�سماعيل ح�سني يف 
تلقيه ر�سا�سة يف اأثناء ت�سويره مظاهرة �سلمية يف قرية �سلماباد )جنوب غرب العا�سمة(. كان يبلغ 22 �سنة من 
العمر. يف هذا الإطار، اأعلنت املنظمة: "اإننا ندين ب�سدة مقتل هذا املواطن ال�سحايف وندعو ال�سلطات البحرينية 
بها  تعهدت  التي  اللتزامات  من  وبالرغم  ومقا�ساتهم.  اجلناة  على  للعثور  الالزمة  الإجراءات  كل  اتخاذ  اإىل 
الإعالم  و�سائل  ي�ستهدف  دموي  لقمع  م�سرحًا  تزال  ل  البحرين  مملكة  اأن  اإل  الدويل،  املجتمع  اأمام  ال�سلطات 

وامل�سورين ب�سكل خا�س".

التفا�سيل
http://en.rsf.org/IMG/pdf/120402_bahrein_ar-2.pdf

اجلهة: مرا�سلون بال حدود
التاريخ: 20 اأبريل )ني�سان( 2012

البحرين : ا�شتمرار احلكومة يف تكميم ال�شحافة

التفا�سيل 
http://en.rsf.org/IMG/pdf/120420_bahrein_ar.pdf

اجلهة: مرا�سلون بال حدود
التاريخ: 24 اأبريل )ني�سان( 2012

ن�شيب  ذريع من  ف�شل   :1 الفورمل  �شباق  ال�شحافة يف  انتهاك حرية  املنتظر:  اليوم 
اململكة

 
التفا�سيل 

http://en.rsf.org/IMG/pdf/120424_bahreinupdate_ar.doc_2_-2.pdf
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اجلهة: مرا�سلون بال حدود
التاريخ: 4 مايو )اأيار( 2012

البحرين متنع وفدًا ملنظمات تدافع عن حرية التعبري عن دخول اأرا�شيها
    

تدين مرا�سلون بال حدود قرار ال�سلطات البحرينية القيام ب�سورة مفاجئة ويف اآخر حلظة ب�سحب الإذن
املمنوح م�سبقًا لوفد منظمات تعنى بالدفاع عن حرية التعبري للتوجه اإىل البحرين يف خالل بعثة مرتقبة من 5

اإىل 10 اأيار/مايو 2012 ، باللجوء اإىل ذريعة كاذبة.

التفا�سيل 
http://en.rsf.org/IMG/pdf/120504_bahrein_ar-2.pdf

اجلهة: مرا�سلون بال حدود
التاريخ: 3 مايو )اأيار( 2012

�شخرية ل متناهية : اعتقال نبيل رجب

التفا�سيل 
http://en.rsf.org/IMG/pdf/120503_nabeelrajab_ar.doc-2.pdf

اجلهة: مرا�سلون بال حدود
التاريخ: 18 مايو )اأيار( 2012

معاقب ب�شبب ت�شاريحه: �شجن �شحايف ب�شبب ت�شريح ب�شيط على الهواء
  
التفا�سيل 

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120518_ahmedradhi_ar.pdf
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اجلهة: مرا�سلون بال حدود
التاريخ: 8 يونيو )حيزران( 2012

البحرين: بواعث قلق ت�شاور منظمات حقوقية بعد تهديدات �شد املجتمع املدين اإثر 
زيارة الأمم املتحدة

التفا�سيل 
http://en.rsf.org/IMG/pdf/bahrain_upr_joint_statement_9.06.12.pdf

اجلهة: مرا�سلون بال حدود
التاريخ: 22 يونيو )حيزران( 2012

البحرين: ذكرى حزينة
علي عبد الإمام ما زال يف عداد املفقودين بعد مرور عام على اإدانة املعار�شن

التفا�سيل 
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120621_depressing_anniversary_bahrain_ar.pdf

اجلهة: مرا�سلون بال حدود
التاريخ: 10 يوليو )متوز( 2012

اإدانة جديدة، �شجن نبيل رجب جمدًدا: ف�شيحة عن حق

التفا�سيل  
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120710_bahrain_new_jail_term_ar.doc-2.pdf
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اجلهة: مرا�سلون بال حدود
التاريخ: 26 يوليو )متوز( 2012

رد �شت منظمات على لقاء فران�شوا هولند وملك البحرين

التفا�سيل 
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120726_lettre_hollande_arabe.pdf

اجلهة: مرا�سلون بال حدود
التاريخ: 2 اأغ�سط�س )اآب( 2012

اأطلقوا �شراح نبيل رجب!
التنكيل بالنا�شط احلقوقي نبيل رجب

  
التفا�سيل 

http://en.rsf.org/IMG/pdf/120802_bahrein_internet_nabeel_rajab_ar.pdf

اجلهة: مرا�سلون بال حدود
التاريخ: 16  اأغ�سط�س )اآب( 2012

البحرين - الق�شاء اخلا�شع 
احلكم على نبيل رجب بال�شجن ملدة ثلثة اأعوام

  
التفا�سيل 

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120816_bahrein_ar.pdf
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اجلهة: مرا�سلون بال حدود
التاريخ: 6 �سبتمرب )اأيلول( 2012

ا�شتمرار الكابو�ص
الحتجاز املطول لأحمد ر�شي بعد انتزاع اعرتافات ق�شرية

   
ت�ستنكر مرا�سلون بل حدود القرار ال�سادر عن حمكمة النامة العليا يف 30 اآب/اأغ�سط�س 2012 والدعي العام
بتمديد احتجاز ال�سحايف والدّون البحريني اأحمد ر�سي 15 يومًا اإثر توقيفه يف 16 اأيار / مايو ال�سي . ويبدو

اأن عملية توقيف هذا ال�سحايف اللحق ر�سميًا بتهمتي "التجّمع غري ال�سروع" و"تكدير النظام العام" تعود اإىل
ت�ساريح اأدىل بها على اإذاعة راديو بي بي �سي العربية وقناة العار�سة لولو التي يقع مقرها يف لندن حيث انتقد

م�سروع التاد بي البحرين واململكة العربية ال�سعودية.

التفا�سيل 
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/2012_09_06_-_cp_bahrein_-_ar-2.pdf

اجلهة: مرا�سلون بال حدود
التاريخ: 22 اأكتوبر )ت�سرين الأول( 2012

البحرين: اإفلت تام من العقاب
حرمان من العدالة: اعتبار �شرطية غري مذنبة بتعذيب �شحافية

   
التفا�سيل 

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/121022_nazeeh_saeed_ar.pdf
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اجلهة: مرا�سلون بال حدود
التاريخ: 41 نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2012

البحرين: نوفمرب اأ�شود
حرمان من العدالة واإدانات بال�شجن: يوميات النا�شطن الإعلمين البحرينين

التفا�سيل 
http://fr.rsf.orgIMGpdf121114_bahrein_ar.pdf

اجلهة: مرا�سلون بال حدود
التاريخ: 28 دي�سمرب )كانون الأول( 2012

يف  املعلومات  لتدفق  املتكررة  العرقلة  تدين  حدود"  بل  مرا�شلون   " وطرد  اعتقال 
البحرين

   
�سجبت منظمة "م ا ر�سلون بال حدود" ق ا رر النائب العام يف حمكمة املنامة، ال�سادر يوم 25 دي�سمرب / كانون 
الأول 2012 ، والقا�سي بتمديد فرتة حب�س النا�سط احلقوقي �سيد يو�سف املحافظة خلم�سة ع�سر يوما، بتهمة 
ن�سر اأخبار كاذبة على موقع "تويرت". وقد اأخذت عليه ال�سلطات البحرينية بالأخ�س اأنه مل ين�سر �سورة التقطت 
ل�ساب متظاهر اأ�سيب يوم 15 دي�سمرب / كانون الأول 2012 ، اإل يوم 17 دي�سمرب. وقد اعُتقل املحافظة يوم 
17 دي�سمرب /كانون الأول 2012 ، وهو حاليا يف مركز �سرطة احلورة (�سمال �سرق) معزول عن باقي املوقوفني.

التفا�سيل 

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/cp_bahrein_28122012_ar-2.pdf
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الـــصـــمـــت جـــريـــمـــة حـــرب
Silence is a war crime


