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يشارك الصحفيون البحرينيون العامل احتفاالته باليوم العاملي لحرية الصحافة للعام 2015 يف ظل 

وضع إعالمي وصحايف مرتٍد يتعرض فيه الصحفيون يف البحرين إىل سياسات إقصائية قارة، وإىل 

أصناف من االستهداف واالعتقال واملحاكامت القضائية التي تفتقر لضامنات املحاكمة العادلة.  

يضاف لذلك نهج جديد يف تجريد بعض اإلعالميني والكتاب البحرينيني من جنسياتهم.

ومنهم، الصحايف عباس بوصفوان والكاتب عيل الديري واملدون عيل عبداإلمام.

كان املؤمل من السلطات السياسية واألمنية يف البالد أن تنتهج سياسات أكرث اعتداالً وإيجابية، 

تتوافق وتعهدات الدولة خالل العامني املاضيني، داخلياً ودولياً.

 إال أن مجريات األمور خالل العام 2014 وبدايات العام 2015 مل تشهد أي تقدم يف سجل حرية 

الرأي والتعبري عامة، والحريات اإلعالمية بوجه خاص.

تسببت هذه السياسات املتشددة يف تقليص فضاءات الحوار السيايس واملناقشات املجتمعية التي 

من شأن إطالقها املساهمة يف تقليص مساحات التباعد بني األطراف السياسية الفاعلة، ومبا يشمل 

املكونات االجتامعية التي تتفاعل بسلبية مع التطورات السياسية يف البالد واإلقليم، عىل حد سواء.

الفضاء اإللكرتوين الذي كان الوعاء الحاضن للتفاعالت السياسية واالجتامعية منذ أربعة أعوام، تم 

تطويقه هو اآلخر من خالل سلسلة من اإلجراءات التي تسببت يف اعتقال العرشات من البحرينيني، 

وهو ما حول البحرين اليوم إىل جزيرة خرساء، يحرم فيها الكالم خالف ما تريد الدولة، وتشتهي.

التقرير السنوي لرابطة الصحافة البحرينية للعام 2014، رصد مجموع االنتهاكات والخروقات التي 

طالت اإلعالميني ونشطاء اإلنرتنت والحقوقيني يف البحرين عىل امتداد العام، عرب توثيق شهري لكل 

املخالفات التي ترتكبها أجهزة الدولة وتستهدف اإلعالميني واملصورين ونشطاء اإلنرتنت بسبب 

مزاولتهم لعملهم يف تغطية االحتجاجات أو مامرسة حقهم يف حرية التعبري. 

وترتكز التهم املوجهة إىل اإلعالميني والصحافيني ونشطاء اإلنرتنت يف ثالثة محاور، هي: “إهانة 

امللك”، “إساءة استخدام الوسائل السلكية والالسلكية ووسائل التواصل االجتامعي”، باإلضافة إىل 

تهمة “التجمهر” التي تبدو مبثابة التربير الذي تستخدمه السلطات يف محارصة املصورين الهواة 

واملحرتفني الذين يتواجدون يف أماكن االحتجاجات لتوثيقها. ولإلشارة فقد تم ومبقتىض قرار مليك 

التغليظ يف عقوبة “إهانة امللك” لتصل إىل السجن 7 سنوات وغرامة مالية ال تقل عن األلف دينار 

وال تتجاوز العرشة آالف دينار. 

وعىل أساس هذه التهم، أصدرت املحاكم البحرينية 13 حكامً بالسجن يف حق مصورين وإعالميني 

ونشطاء يف مواقع التواصل االجتامعي. وترتاوح هذه األحكام مابني 6 أشهر و10 سنوات سجن، وهي 

املدة التي حكم بها عىل املصورين أحمد حميدان وحسام أحمد منصور.

كام وال تزال السلطات البحرينية مستمرة يف نهجها الذي تتبعه منذ العام 2011، واملتمثل يف 

“هرسلة” ومنع نرش املواد الصحفية التي تتعارض ومصالحها. 

ومل يقترص هذا التدخل يف املحتوى اإلعالمي عىل الوسائل اإلعالمية املحسوبة عىل املعارضة وإمنا 

طالت املوالية منها أيضاً حيث سجلت رابطة الصحافة خالل شهر يناير من العام 2014 منعاً لنرش 

مقاالت للصحفيني سوسن الشاعر وطارق العامر كام تم التحقيق مع رئيس تحرير صحيفة “األيام” 

عيىس الشايجي بشأن شكوى “سب وقذف” تقدمت بها ضده وزيرة هيئة شؤون اإلعالم السابقة 

سمرية رجب عىل خلفية نرش الصحيفة ملواضيع تتعلق بحريق استوديو هيئة شؤون اإلعالم.

ويف املقابل تعرضت مراسلة راديو”مونتي كارلو” و”فرنسا 24” الصحفية نزيهة سعيد إىل التهديد 

مبقاضاتها من قبل هيئة شؤون اإلعالم، بعد نرش تقرير أعدته حول التجنيس، كام سجلت الرابطة 

حظر تطبيق “أصداء” الذي أطلقته جمعية الوفاق باإلضافة إىل منع مستمر لعدد من مراسيل 

وكاالت عاملية ومحلية من أداء عملهم خصوصا تغطية االحتجاجات. ومل يقترص التضييق عىل 

الحريات الصحفية والصحفيني ونشطاء وسائل التواصل االجتامعي ومالحقتهم عىل داخل البحرين 

بل امتد ليطولهم خارجها أيضا حيث تم منع الصحفي أحمد ريض من دخول اإلمارات، وإيقاف 

الصحايف نادر املرتوك يف مطار ديب، واعتقال الفنان املرسحي صادق الشعباين يف سلطنة عامن 

التي سلمته بدورها اىل السلطات البحرينية، لوجود أسامئهم عىل الئحة سوداء تعممها الحكومة 

البحرينية يف بعض البلدان. 

ورصدت رابطة الصحافة البحرينية خالل هذه السنة تدهوراً واضحاً يف مستوى الحريات والحقوق 

األساسية لحرية التعبري حيث يُستهدف خطباء الجمعة واملدونون ونشطاء مواقع التواصل 

االجتامعي وحتى املواطنني العاديني، ويتم اعتقالهم وفق تهم اعتربتها جامعات حقوق اإلنسان تهامً 

كيدية. وعىل هذا األساس تم توقيف ثالثة خطباء جمعة واعتقال الناشط الحقوقي البارز ورئيس 

مركز البحرين لحقوق اإلنسان، نبيل رجب باإلضافة إىل اعتقال الناشطة الحقوقية غادة جمشري.

املقدمة

2 3 

إن رابطة الصحافة البحرينية تطالب األمم املتحدة واملجتمع الدويل وكافة املنظامت والهيئات الدولية املعنية بالدفاع عن حرية 

الرأي والتعبري وحرية الصحافة واإلعالم للتدخل العاجل ومامرسة الضغط عىل حكومة البحرين من أجل:

- اإلفراج الفوري دون قيد أو رشط عن جميع املصورين واإلعالميني املحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم يف تغطية االحتجاجات أو 

مامرسة حقهم يف حرية التعبري.

- إيقاف املحاكامت القضائية لنشطاء اإلنرتنت واإلعالميني وتهمة  “التجمهر” للمصورين.

- إطالق الحريات اإلعالمية والصحافية وإغالق مكتب الرقابة عىل اإلنرتنت يف وزارة االتصاالت.

- إنهاء احتكار السلطة لإلعالم التلفزيوين وفتح وسائل اإلعالم للرأي اآلخر املعارض.

- دعوة مقرر األمم املتحدة الخاص بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري إىل جدولة زيارة عاجلة إىل البحرين.

شكر خاص الى الصندوق الوطني للديمقراطية  - الواليات المتحدة 
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وقد الحظت الرابطة مواصلة السلطات خالل شهر يناير/ كانون 

الثاين 2014، نهجها املتبع منذ العام 2011 يف التعامل مع 

اإلعالميني واملراسلني، واملتمثل يف إعاقة عملهم، أو احتجازهم 

وتعريضهم للتعذيب يف مراكز االحتجاج، أو استخدام القضاء 

املسيّس يف تحريك قضايا ضدهم بتهم كيدية مثل »التجمهر« 

و»إهانة امللك« و»استخدام شبكات التواصل«.

 وشهد شهر يناير/ كانون الثاين صدور أحكام بالسجن ملدد 

متفاوتة عىل بعض اإلعالميني، واعتقال الفنان املرسحي صادق 

الشعباين يف سلطنة عامن متهيداً لتسليمه للسلطات البحرينية، 

ومنع الكاتبني سوسن الشاعر وطارق العامر من نرش مقاالت يف 

الصحف التي يعملون بها. 

وقّدم املصور أحمد الفردان الذي أفرج عنه يف 9 يناير/ كانون 

الثاين إفادة عن مجريات تعذيبه يف أثناء فرتة االحتجاز، وكرس 

ضلعني يف صدره. فيام كشف املصور حسني حبيل والناشط 

اإللكرتوين جاسم النعيمي، أثناء جلسة محاكمتهام، عن أن شاهد 

اإلثبات املالزم أول فواز الصميم والضابط بإدارة مكافحة الجرائم 

اإللكرتونية الذي حرض املحكمة للشهادة ضدهام هو نفسه 

الذي هددهام باالغتصاب وأرشف عىل تعذيبهام، يف خالل فرتة 

التحقيق.

1. تعذيب املصور أحمد الفردان

أفاد مصور وكالة »بو آر فوتو« اإليطالية أحمد جابر الفردان يف 

10 يناير/ كانون الثاين 2014 عن تعرضه للتعذيب يف أثناء فرتة 

اعتقاله. وأشار  يف حوار معه بعد يوم من اإلفراج عنه إىل »وضعه 

يف غرفة شديدة الربودة« و»سكب املاء فوق وجهه« و»الرضب 

املربح ما أدى ذلك إىل تعرض ضلعني يف صدره للكرس« ]1[. وقد 

نفى الوكيل املساعد للشؤون القانونية يف وزارة الداخلية إفادته. 

ورصح يف بيان صادر باللغة اإلنجليزية بأن »الفردان مل يقدم أي 

شكوى إىل األطباء أثناء الفحص الطبي، ولكن وجد لديه ارتفاع يف 

ضغط الدم وارتفاع األنزيم يف دمه، ما أدى إىل إدخال إىل املركز 

الطبى؛ وبقي هناك للعالج واملراقبة«. وأضاف بأنه »يف حالة 

صحية جيدة ومل تُكرس أضالعه« ]2[. وأفرجت السلطات عن 

الفردان يف 9 يناير/ كانون الثاين بضامن محل إقامته، وذلك بعد 

أن أمرت النيابة العامة بحبسه 45 يوماً عىل ذمة التحقيق قىض 

منها 14 يوماً بتهمة املشاركة يف مسرية غري مرخصة بتاريخ 16 

ديسمرب/ كانون األول 2013. 

2. اعتقال الناشط منصور الجمري

يف وقت مبكر من صباح الخميس املوافق 9 يناير/ كانوان 2014 

قامت قوات األمن البحرينية باعتقال الناشط اإللكرتوين عضو 

مركز البحرين لحقوق اإلنسان، منصور عيل منصور الجمري )19 

عاما( بعد مداهمة منزل يف مدينة حمد. وسبق أن حكم عىل 

الجمري بالحبس 6 أشهر بتهم التجمهر قضاها كاملة يف السجن 

وأفرج عنه يف سبتمرب/ أيلول 2012 ]3[. وتعرض الجمري للرضب 

والتعذيب كام حرم من إنهاء دراسته بسبب الخوف من االعتقال 

مرة أخرى إذا حرض مقاعد الدراسة.

3. منع املصور محمد املخرق 

منعت قوات األمن البحرينية املصوِّر الصحايف يف جريدة »الوسط« 

محمد املخرق من مزاولة عمله بتصوير موقع مسجد بربغي 

بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاين 2014 أثناء قيام محتجني بالصالة 

فيه. 

2014حصاد يناير

اعتقال »الجمري« و»الشعباني« و6 أشهر 

لمصورْين و»حبيل« أمام المحكمة: الشاهد عذبني

لندن: االثنني/ 25 فرباير 2014: تتابع »رابطة الصحافة البحرينيّة« بقلق بالغ استمرار 

السلطات البحرينية يف خطواتها القمعية إزاء املصّورين واإلعالميّني ونشطاء اإلنرتنت، عقاباً 

لهم ملزاولتهم عملهم يف تغطية االحتجاجات أو مامرستهم حقهم يف حرية التعبري عرب وسائل 

اإلعالم املختلفة ووسائل التواصل االجتامعي. 

وأكد املخرق أنه اتصل بضابط شئون اإلعالم يف اإلعالم األمني 

بوزارة الداخلية أحمد الدخيل، قبل وصوله إىل موقع مسجد 

بربغي، للتأكد فيام إذا سيتم السامح له بتصوير املوقع، حيث 

التواجد األمني ملنع الصالة. وقال: »أبلغني الدخيل بعدم وجود 

أية مشكلة بتصوير املوقع. إال أنني فوجئت بالضابط املسئول 

هناك مينعني من التصوير، وأخَذ بطاقتي الصحافية«. وأكد 

املخرق أنه عاود االتصال بالدخيل ليبلغه مبنعه من التصوير، 

والذي أبلغه مجدداً باالنتظار، إذ سيتم السامح له بالتصوير، 

إال أنه وبعد دقائق سلَّمه الضابط املسئول يف املوقع بطاقته 

الصحافية، مطالباً إياه مغادرة املوقع ]4[.

4. الحكم 6 أشهر عىل املصور قاسم زين الدين

يف 15 يناير/كانون الثاين 2014، ُحكم عىل املصور التلفزيوين 

املستقل قاسم زين الدين الذي اعتقل يف 2 أغسطس/ آب 2013 

عشية تظاهرات حركة مترد البحرين، بالسجن مدة 6 أشهر بتهمة 

»املشاركة يف تجمع غري مرشوع« و»التخريب«. وقد حددت 

املحكمة تاريخ 16 فرباير/ شباط للنطق يف قضية اتهامه بـ»أعامل 

عنف داخل السجن«. وهذا هو الحكم الثاين الذي يناله؛ إذ سبق 

أن أصدرت محكمة بحرينية حكامً عليه يف خالل شهر ديسمرب/ 

كانون األول 2013، بالسجن مدة ثالثة أشهر بتهمة »املشاركة يف 

تجمع غري مرشوع«.

5. منع مقاالت للصحافيني سوسن الشاعر وطارق العامر

أفاد كل من  الكاتبة بصحيفة »الوطن« سوسن الشاعر والكاتب 

بصحيفة »البالد« طارق العامر يف 19 يناير/ كانون الثاين 2014 

عن منع مقالني لهام من النرش انتقدا فيهام جولة املحادثات التي 

عقدها ويّل العهد البحريني مع وفد للمعارضة يف 15 من الشهر 

نفسه. وقالت الشاعر يف حسابها عىل شبكة التواصل االجتامعي 

»تويرت« إن مقالها املعنون »االتفاقية األخرية« قد منع من النرش 

يف صحيفة »الوطن«، مشرية إىل أن »تعميام صدر لجميع الصحف 

بعدم الخوض يف موضوع الحوار إال إيجاباً، كرشط لتهيئة األجواء« 

]5[ ]6[. وقام طارق العامر بنرش مقاله املعنون »العبيط فتح« 

الذي منع من النرش أيضاً يف نفس اليوم  )19 يناير/ كانون الثاين( 

عىل حسابه يف »تويرت« مع تنويه يقول إنه »منع من النرش« ]7[.

6. الحكم عىل املصور عبدالله الجردايب 6 أشهر

أصدرت محكمة بحرينية يف 22 يناير/ كانون الثاين 2014 

حكامً بالسجن 6 أشهر للمصور عبدالله سلامن الجردايب بتهمة 

»التجمهر«، و»استخدام شبكات التواصل بشكل مخالف 

للقانون«. وكانت قوات األمن قد اعتقلت املصور يف 13 سبتمرب 

/ أيلول 2013 أثناء تغطيته أحد االعتصامات يف منطقة إسكان 

جدحفص. وقد تعرض للرضب من قبل قوات األمن يف طريق 

أخذه إىل مركز الرشطة، أصيب عىل إثره يف الركبة وبجرح تحت 

شفتيه. وأفاد الجردايب بأنه »عندما أدرك الرشطي بأنه مصوراً، 

قام بتهديده مبزيد من املضايقات« ]8[. وقضت النيابة العامة 

يف 15 سبتمرب 2013 قراًرا يقيض بسجنه مدة 45 يوًما عيل ذمة 

التحقيقات، قبل أن يتم الحكم عليه مدة 6 أشهر.

7. معذب »حبيل« و»النعيمي« شاهد إثبات ضدهام

أفاد كل من املصور حسني حبيل والناشط اإللكرتوين جاسم 

النعيمي أثناء عرضهام عىل املحكمة )27 يناير/ كانون الثاين 

2014(  مع 7 من زمالئهام، أن شاهد اإلثبات املالزم أول فواز 
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الصميم والضابط بإدارة مكافحة الجرائم اإللكرتونية الذي حرض املحكمة للشهادة ضدهام هو 

نفسه الذي هددهام باالغتصاب وأرشف عىل تعذيبهام. وتحدث حبيل قائالً »املالزم الذي ميثل أمام 

عدالتكم اليوم، هو الذي عذبنا تعذيبا قاسيا، جسديا ونفسيا، وهددنا باإلغتصاب وباغتصاب أمهاتنا 

وأخواتنا«. وقد أكد زميله النعيمي ما جاء يف كالمه. إال أن قايض املحكمة مل يآبه لكالمهام، وقىض 

بتأجيل الجلسة إىل 16 فرباير / شباط املقبل، لعرض شهود النفي واملرافعة النهائية. وتتهم النيابة 

العامة حبيل والنعيمي بـ»الرتويج لتغيري النظام السيايس بوسائل غري مرشوعة عرب وسائل اإلعالم 

ومواقع التواصل االجتامعي« و»الخروج يف مسريات للغرض السابق ذكره« و»الدعوة إىل مسريات 

وتجمعات غري مخطر عنها  يف قضية ما يسمى بتمرد البحرين« ]9[.

8. اعتقال الفنان املرسحي صادق الشعباين

يف 27 يناير/ كانون الثاين 2014 ألقت قوات األمن العامنية القبض عىل الفنان املرسحي   صادق 

الشعباين أثناء خروجه من مسجد يف مدينة مطرح. وقد أفاد يف اتصال مع عائلته )20 فرباير/ 

شباط 2014( بأن السلطات العامنية سلمته حال اعتقاله إىل رجال أمن بحرينيني تابعني لجهاز 

»اإلنرتبول«، كانوا يتواجدون يف عامن، حيث ظل بحوزتهم حوايل 19 يوماً قبل أن يتّم نقله إىل 

البحرين. وذكر بأن »رشطة بحرينيني قاموا بالتحقيق معه أثناء تواجده يف عامن، وركزوا عىل سؤاله 

عن جمعية »الوفاق« ومسئوليتها عن األنشطة التي يقوم بها«. كام أوضح بأنهم أطلعوه عىل بعض 

التغريدات يف »تويرت« التي نرشها مدّونون بعد انتشار نبأ اعتقاله يف عامن، وخصوصاً التغريدات 

التي نرشتها شبكة »لجنة معتقيل البالد القديم«، والتحقيق معه حول أسباب االهتامم اإلعالمي به. 

لكن الشعباين لفت إىل أنه مل يتعرّض إىل التعذيب خالل فرتة احتجازه يف عامن ]10[.

إن رابطة الصحافة البحرينية تطالب الواليات املتحدة واململكة املتحدة واألمم املتحدة وكافة 

املنظامت والهيئات الدولية املعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة واإلعالم 

للتدخل العاجل ومامرسة الضغط عىل الحكومة البحرين من أجل:

- اإلفراج الفوري دون قيد أو رشط عن جميع املصورين واإلعالميني املحتجزين بسبب مزاولتهم 

عملهم يف تغطية االحتجاجات أو مامرسة حقهم يف حرية التعبري.

- إيقاف املحاكامت القضائية بتهمة »إهانة امللك« لنشطاء اإلنرتنت واإلعالميني وتهمة »التجمهر« 

للمصورين.

- فتح الحريات اإلعالمية والصحافية وإغالق مكتب الرقابة عىل اإلنرتنت يف وزارة االتصاالت.

- إنهاء احتكار السلطة لإلعالم التلفزيوين وفتح وسائل اإلعالم للرأي اآلخر املعارض.

- دعوة مقرر األمم املتحدة الخاص بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري إىل جدولة زيارة 

عاجلة إىل البحرين.

1. http://www.alwasatnews.com/4143/news/read/846055/1.html

2. http://www.alwasatnews.com/4148/news/read/847480/1.html

3. http://www.bchr.net/ar/node/6702

4. http://www.alwasatnews.com/4145/news/read/846582/1.html

5. http://www.twitlonger.com/show/n_1rvuphv

6. http://www.twitlonger.com/show/n_1rvvp7u

7. http://www.twitlonger.com/show/n_1rvuseg

8. http://www.bchr.net/ar/node/6475

9. http://bhmirror.no-ip.biz/news/13065.html

10. http://bhmirror.no-ip.biz/news/13632.html

الهوامش

ــة  ــة الصحاف ــت »رابط ــل 2014:  الحظ ــاء/ 9 أبري ــدن: األربع لن

ملحوظــاً خــال شــهري فربايــر/ شــباط  ارتفاعــاً  البحرينيــة« 

ومــارس/ آذار يف االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الصحافيــون 

ــني  ــة إىل املواطن ــة إضاف ــلطات األمنّي ــل الس ــن قب ــورون م واملص

الذيــن يعــربون عــن آرائهــم يف وســائل التعبــر املختلفــة، خاصــة 

شــبكات التواصــل االجتامعــي. 

تهمة »إهانة الملك« ذريعة لمالحقة 

النشطاء و7 سنوات هدية الملك 

لمعارضيه في السنة الجديدة

وقد سجلت يف هذا اإلطار اعتقال نحو 4 مصورين بسبب 

أنشطتهم يف تغطية االحتجاجات وصدور 3 أحكام قضائية يف 

قضايا تتعلق بالتعبري عن الرأي إضافة إىل إصابة عدد 1 من 

مراسيل وكالة األنباء العاملية بقنابل الغاز التي تلقيها قوات 

األمن  عىل املتظاهرين.

كام سجلت أيضاً خالل شهري فرباير/ شباط ومارس/ آذار نحو 

6 حاالت عىل األقل متثل إعاقة عن مزاولة العمل ملراسيل 

وكاالت عاملية ومحلية من قبل قوات األمن، وسحب رخصة 

واحدة، إضافة إىل مواصلة القضاء مالحقة 9 مواطنني بتهم 

كيدية مثل »إهانة امللك« و«التحريض عىل بغض طائفة« 

و«سب الصحابة« عرب موقع »أنستغرام« وبرنامج الدردشة 

»واتساب«. فيام أصدر امللك البحريني حمد بن عيىس آل 

خليفة قرارا يقيض بتغليظ عقوبة »إهانته« لتصل إىل السجن 

7 أعوام.

وقامت السلطات باعتقال كل من املصوين الفوتوغرافيني 

محمد العريبي، سيد أحمد املوسوي، سيد باقر الكامل وماجد 

طريف، الذين تعرض جميعهم للتعذيب أو التحقيق حول 

أنشطتهم يف تصوير االحتجاجات السياسية. وحكم عىل املصور 

أحمد حميدان الحائز عىل جوائز دولية بالسجن 10 أعوام. 

يف الوقت الذي أصدرت محكمة حكام بسجن الكاتب ورجل 

الدين السيد كامل الهاشمي 3 أعوام التهامه بـ«إهانة امللك« 

و»التحريض عىل بغض الطائفة السنية« بعد إشارته يف خطبة 

إىل هدم مساجد الشيعة التي قام بتوثيقها تقرير لجنة تقيص 

الحقائق. 

واستدعت السلطات األمنية إىل التحقيق الشاعرة آيات 

القرمزي، حيث جرى التحقيق معها حول مضامني قصيدة 

ألقتها يف مهرجان للمعارضة. فيام ُعرض الكاتب الصحايف عباس 

املرشد عىل محكمة بشكل مفاجيء بتهمة »إهانة امللك« من 

دون أن يسبق ذلك التحقيق معه أو عرضه عىل النيابة. 

وأصيب مصور وكالة األنباء األملانية مازن مهدي بطلقة مبارشة 

يف رجله بعد استهداف مبارش من قوات األمن أثناء تأديته 

عمله. فيام ألقي القبض عىل 4 أشخاص بتهمة »سب وقذف 

الصحابة«، ونرش صور »مخلة باآلداب العامة«. كام قضت 

محكمة يف قضية ذات صلة، بالحبس سنة مع النفاذ ملتهم 

بسبِّ الصحايب عمر بن الخطاب عرب مجموعات يف »واتساب”.

إن »رابطة الصحافة البحرينية« تعتقد أن هذا الكّم من 

القضايا »ميثل صورة صارخة للمستوى الخطري الذي بلغه 

التدهور عىل مستوى الحريات والحقوق األساسية لحرية 

التعبري«. وترى الرابطة أن تهم »إهانة امللك«، وتغليظ 

عقوبتها، وكذلك »التحريض عىل بغض طائفة« و«سب 

الصحابة«، أصبحت تهم جاهزة ملالحقة املعارضني الذين 

يطالبون منذ 14 فرباير/  شباط 2011 باملزيد من الحريات 

2014حصاد فرباير ومارس
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السياسية”.  وتدين »رابطة الصحافة البحرينيّة« مواصلة 

السلطات خطواتها القمعية إزاء املصّورين واإلعالميّني ونشطاء 

اإلنرتنت، عقاباً لهم ملزاولتهم عملهم يف تغطية االحتجاجات أو 

مامرستهم حقهم يف حرية التعبري عرب وسائل اإلعالم املختلفة.

اعتقال املصور محمد العريبي

اعتقلت السلطات األمنية )2 فرباير/ شباط 2014( املصور 

الفوتوغرايف محمد العريبي وزميل له يف مطار البحرين الدويل. 

ومتت مداهمة منزله فجر اليوم التايل ومصادره كامرياته 

وأجهزته اإللكرتونية. وسمح للعريبي الذي كان عائدا من 

زيارة دينية إىل سوريا يف البداية املرور من منفذ املطار، قبل 

أن يتم استدعاؤه من قبل رشطي، طالباً منه العودة. وحسب 

إفادة عائلته، فإنها »انتظرت خروجه حتى ساعة متأخرة 

من الليل، لكن أمن املطار طلب منها مغادرة مبنى املطار، 

ألن التحقيق سيطول معه«. وقامت عائلة العريبي مبراجعة 

إدارة التحقيقات واملباحث الجنائية لكنها مل تحصل عىل أية 

معلومات عنه، حيث أبلغتهم برضورة االنتظار لحني عرضه 

عىل النيابة العامة. وأوضحت عائلته بأنها تلقت اتصاال منه 

الحقاً »يبلغها فيه بأنه موقوف وزميله يف إدارة التحقيقات 

الجنائية من دون ذكر األسباب« )1(.

استدعاء الشاعرة آيات القرمزي

استدعى مركز رشطة الوسطى )3 فرباير/ شباط 2014( الشاعرة 

آيات القرمزي للتحقيق بشأن قصيدة ألقتها يف تجمع للمعارضة 

بسرتة، جنويب املنامة. وأسند املركز إىل القرمزي تهمتي »إهانة 

امللك« و»التحريض عىل كراهية نظام الحكم« قبل أن يخيل 

سبيلها بعد توقيعها عىل تعهد باملثول أمام املركز عند الطلب 

مع تحويل القضية إىل النيابة العامة. ورصحت القرمزي بأن 

التحقيق الذي دام حوايل الساعة »دار حول أبيات القصيدة 

الشعرية التي ألقيتها يف سرتة، حيث أخذ املحقق يسألني عن 

معاين األبيات والشخوص أو الجهات املعنية بها«. وقالت بأنها 

»أكدت يف حرضة التحقيق بأنها مل تتعرض باالسم ألي شخصية 

أو جهة إمنا كانت تنتقد الظواهر العامة للظلم دون تحديد« 

)2(. من جهتها، قالت املحامية ريم خلف إن »مركز الرشطة 

رفض حضورها التحقيق مع آيات القرمزي بدعوى أن حضور 

املحامية يف محرض السؤال جوازي وليس وجوبيا”.

سبع سنوات ملن يهني امللك

أصدر امللك حمد بن عيىس آل خليفة )4 فرباير/ شباط 2014( 

قرارا يقيض بتشديد العقوبة عىل من »يهني امللك« والتي قد 

تصل إىل السجن 7 سنوات. وصادق امللك عىل تعديل املادة 

)214( من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم 

)15( لسنة 1976، والتي أصبحت  تنص عىل أنه »يعاقب 

بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تتجاوز سبع سنني وبالغرامة 

التي ال تقل عن ألف دينار وال تتجاوز عرشة آالف دينار من 

أهان بإحدى طرق العالنية ملك مملكة البحرين أو علمها 

أو شعارها الوطني ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجرمية يف 

حضور امللك« )3(.

اعتقال املصور سيد أحمد املوسوي

اعتقلت السلطات األمنية )10 فرباير/ شباط 2014( املصور 

سيد أحمد املوسوي )25 عاماً( الحائز عىل 119 جائزة دولية 

بعد مداهمة منزله الكائن بقرية الدراز.

وقامت عنارص مدنية مبعية قوات األمن بإخضاع منزله 

إىل تفتيش دقيق، تم عىل إثره مصادرة كامريته واألجهزة 

اإللكرتونية التابعة له، ثم اقتادته إىل جهة غري معلومة تبنّي 

الحقاً أنها التحقيقات الجنائية، بحسب إفادته بحد أن مكن 

من االتصال بذويه بعد اعتقاله بساعات.

ومل تربز قوات األمن أي إذن صادر بالقبض عليه، فيام أفيد 

بأنه »أُخذ مصادفة لتواجده يف املنزل أثناء مداهمته العتقال 

أخيه األصغر سيد محمد املوسوي«)4(. وأفادت عائلته )20 

فرباير/ شباط( بأنه »تعرض إىل التعذيب الشديد والتعليق 

والتنكيل طوال 4 أيام من التحقيق معه بعد اعتقاله من 

منزله«. وأفادت بأنه »اشتىك من تعرضه للصعق بالكهرباء 

بأنحاء جسده وتعليقه أربع مرات بأحد أبواب غرف التحقيق 

مع تعريته من جميع مالبسه، وإجباره عىل الوقوف ألربعة 

أيام متتالية مغلق العينيني مع تعمد رضبه عىل األماكن 

الحساسة بجسمه«. وذكر بأن »املرشف عىل التحقيق كان 

يأمر بإعادة تعليقه بشكل مؤمل بعد كل إجابة ال تعجبه« 

.)5(

 إيقاف 6 صحافيني يف السنابس

قامت السلطات األمنية )14 فرباير/ شباط( بإيقاف 6 صحافيني 

كانوا يزاولون عملهم بتغطية األحداث التي شهدتها املنطقة 

مبناسبة الذكرى الثالثة الندالع احتجاجات 14 فرباير، وإعاقتهم 

عن عملهم ملدة نصف ساعة. والصحافيون، هم: مراسلة إذاعة 

»مونتيكارلو« و قناة »فرنسا 24« نزيهة سعيد، الصحافية بجريدة 

»الوسط« ريم خليفة، مراسل وكالة األنباء األملانية مازن مهدي، 

مصور وكالة »أسوشيتد برس« حسن جاميل، ومصورا وكالة 

»رويرتز« حمد محمد وعامر محمد.

أول اتصال من الفنان صادق الشعباين

قالت عائلة الفنان صادق الشعباين )31 عاما( إنها تلقت اتصاالً 

هاتفياً قصرياً جداً منه )15 فرباير/ شاط 2014( قال فيه فقط »إنه 

بخري«، لكنه مل يكشف عن مكان تواجده. وهذا هو االتصال األول 

له منذ اختفائه يف سلطنة عامن )26 يناير/ كانون الثاين 2014(، 

والذي تبني الحقاً أن السلطات العامنية قامت بتسليمه للبحرين 

]6[. وقد أفاد يف اتصال مع عائلته )20 فرباير/ شباط 2014( بأن 

السلطات العامنية سلمته حال اعتقاله إىل رجال أمن بحرينيني 

تابعني لجهاز »اإلنرتبول«، كانوا يتواجدون يف عامن، حيث ظل 

بحوزتهم حوايل 19 يوماً قبل أن يتّم نقله إىل البحرين. وذكر بأن 

»رشطة بحرينيني قاموا بالتحقيق معه أثناء تواجده يف عامن، 

وركزوا عىل سؤاله عن جمعية »الوفاق« ومسئوليتها عن األنشطة 

التي يقوم بها«. كام أوضح بأنهم أطلعوه عىل بعض التغريدات يف 

»تويرت« التي نرشها مدّونون بعد انتشار نبأ اعتقاله يف عامن، 

والتحقيق معه حول أسباب االهتامم اإلعالمي به 

 .)7(
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تأجيل محاكمة »حبيل« و«النعيمي« و«زين الدين”

أرجأت املحكمة الكربى الجنائية )16 فرباير/ شباط 2014( محاكمة كل من املصور املعتقل حسني حبيل والناشط اإللكرتوين جاسم 

النعيمي واملصور التلفزيوين املستقل قاسم زين الدين إىل جلسة يف 16 مارس/ آذار. وكان كل من حبيل والنعيمي قد ذكرا أثناء 

عرضهام عىل املحكمة )27 يناير/ كانون الثاين 2014(، أن شاهد اإلثبات املالزم أول فواز الصميم والضابط بإدارة مكافحة الجرائم 

اإللكرتونية الذي حرض املحكمة للشهادة ضدهام هددهام باالغتصاب وأرشف عىل تعذيبهام. وتتهمهام السلطات بـ«الرتويج لتغيري 

النظام السيايس بوسائل غري مرشوعة عرب وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي« و«الخروج يف مسريات للغرض السابق ذكره« 

و«الدعوة إىل مسريات وتجمعات غري مخطر عنها    يف قضية ما يسمى بتمرد البحرين«. فيام حكم زين الدين بالسجن مدة  3 

أشهر بتهمة »املشاركة يف تجمع غري مرشوع«. ويف يوم 15 يناير/ كانون الثاين 2014، ُحكم عليه بالسجن مرة أخرى مدة ستة 

أشهر بتهمة »املشاركة يف تجمع غري مرشوع والتخريب«. فيام عرض عىل املحكمة بتاريخ 16 فرباير/ شباط للنظر يف قضية اتهامه 

بـ«أعامل عنف داخل السجن”.

إصابة املصور مازن مهدي

أصيب مصور وكالة األنباء األملانية مازن مهدي )26 فرباير/ 

شباط( بطلقة مبارشة يف رجله بعد استهداف مبارش من قوات 

األمن، وذلك أثناء تأديته عمله وزمالءه يف تغطية مظاهرة 

احتجاجية ملتظاهرين معارضني يف منطقة الديه غريب العاصمة 

املنامة. وأفاد مهدي بأن »قوات األمن وجهت عدة طلقات 

من قنابل الغاز الخانق يف اتجاه الصحافيني املصورين«، مضيفاً 

بأن«زاوية اإلطالق وتعمد توجيه الطلقات بشكل مبارش علينا 

يؤكد أن االستهداف كان مقصوداً«. 

كام استهدفت القوات أيضاً مراسل وكالة األنباء الفرنسية 

محمد الشيخ بقنابل الغاز املسيل للدموع، حيث قامت 

بتصويبها نحوه مبارشة. فيام منعت مصور وكالة »أسوشيتد 

برس« األمريكية حسن جاميل من تصوير التظاهرة التي كانت 

تجري يف املنطقة، وقامت بسحب ترخيصه.

اعتقال 4 بتهمة »سب الصحابة”

ألقت السلطات األمنية القبض عىل 4 أشخاص، بتهمة »سب 

وقذف الصحابة«، ونرش صور »مخلة باآلداب العامة«، عىل 

مواقع التواصل االجتامعي بشبكة اإلنرتنت. ونقل بيان ملركز 

اإلعالم األمني بوزارة الداخلية عن مدير عام اإلدارة العامة 

ملكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكرتوين قوله إنه »تم 

عرض املتهمني عىل النيابة العامة، التخاذ اإلجراءات القانونية 

حيالهم«.  

وأضاف بأنه »تم رصد حساب يف موقع انستغرام، يقوم بإهانة 

رموز دينية، من خالل نرش عبارات وصور تيسء إىل الخلفاء 

الراشدين«. وتابع بأنه تم أيضاً رصد قيام ذات الحساب بـ«نرش 

صور مخلة باآلداب العامة«، مشرياً إىل أن »الرشطة متكنت من 

كشف هوية مستخدمي الحساب، وتبني أنهم 4 أشخاص، حيث 

تم ضبطهم واألجهزة املستخدمة يف الجرمية، كام تم إغالق 

الحساب« )8(. ومل يكشف البيان عن هوية املتهمني.

سنة واحدة ملتهم بـ«سب صحايب« يف »واتساب” 

حكمت املحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القايض 

حمد السويدي وأمانة رس نارص الحاييك )5 مارس/ آذار 2014( 

بحبس متهم بسبِّ الصحايب عمر بن الخطاب بألفاظ بذيئة عرب 

مجموعات يف »واتساب« من خالل هاتفه، ملدة سنة مع النفاذ، 

وأمرت املحكمة مبصادرة الهاتف املستخدم يف الجرمية. وأحالت 

النيابة املتهم إىل املحكمة بتهمتي »إهانة رمز موضع متجيد 

وتقديس لدى أهل ملة«، و«إزعاج املجني عليه بواسطة وسائل 

التواصل االجتامعي«. وقضت املحكمة بحبسه سنة مع النفاذ 

عن التهمتني لالرتباط، مشرية إىل أن »الحكم هو الحد األقىص 

للعقوبة يف هذه التهمة وذلك كون املتهم استخدم عبارات 

مقززة ال يقبلها أحد« )9(.

اعتقال املصور سيد باقر الكامل

قامت السلطات األمنية )6 مارس/ آذار 2014( باعتقال املصور 

سيد باقر الكامل من نقطة تفتيش أمنية بالقرب من دوار 

القدم يف الساعات األوىل من الفجر. وقالت عائلته إنها »تلقت 

اتصاال منه ملدة ال تتجاوز العرشين ثانية، أكد خالل املكاملة 

أنه بخري« )10(. وقامت السلطات باإلفراج عنه بعد 5 أيام من 

اعتقاله )9 مارس/ آذار(، حيث أفاد بتعرضه للصفع واللكم 

والتهديد باالغتصاب أثناء التحقيق معه يف مبنى التحقيقات. 

وذكر بأنه »كان مصمدا و مقيدا معظم الوقت، وأجرب عىل 

الوقوف لساعات طويلة كام تعرض للشتم من املحقق«. 

كام أشار إىل »تعرضه للتهديد باالغتصاب الجنيس والصعق 

بالكهرباء«، مشرياً إىل أن »التحقيق معه تركز حول نشاطه يف 

التصوير، وخصوصاً تصويره للمسريات«)11(.

الحكم عىل السيد كامل الهاشمي 3 سنوات

حكمت املحكمة الصغرى الجنائية الثالثة )13 مارس/ آذار 

2014( بحبس الكاتب ورجل الدين  سيد كامل الهاشمي 

3 سنوات بتهمتي التحريض عىل »بغض الطائفة السنية« 

و«اإلساءة إىل امللك« يف خطبة جمعة مبسجد يف باربار ومأتم 

ببني جمرة.

وقالت املحكمة يف حيثيات الحكم إن »ضمريها يطمنئ، ويرتاح 

وجدانها بارتكاب املتهم للجرمية أثناء خطبة الجمعة باملسجد 

املذكور يف األول من محرم واليوم السابق له، وقد وصل األمر 

باملتهم إىل نزع صفة اإلسالم عن طائفة ونعتهم بالكفر، وهو 

ما يكدر السلم العام”.  وحول التهمة الثانية قالت املحكمة 

إن »الجرمية قامئة يف حقه بإلقائه العبارات املهينة ونعت رأس 

الدولة باأللفاظ املسيئة« )12(.

وبحسب محرض التحقيق، فإن الهاشمي سئل عن مقصده من 

قوله »ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 

وسعى يف خرابها«، لريد عىل النيابة العامة بالقول: »األشخاص 

الذين هدموا املساجد، هم الظاّلم الذين قاموا بهدم املساجد، 

وهم أشخاص ملثمون معهم رجال األمن ومل نشاهد امللك أو 

رئيس الوزراء أو ويل العهد من ضمن هؤالء األشخاص”.

كام سئل عن قصده بـ«هابيل وقابيل«، فرد قائال: »هو أول 

تجاوز عىل حق اآلخر بني أخوين ، ونحن أخوة ودائرة األخوة 

باقية، إذا اختلفنا يأيت أحد و يصلح ما بيننا وذلك عىل الرحب 

و السعة ، ولكن ال يأيت ويقتلني« )13(.

 اإلفراج عن املصور محمود عبدالصاحب

أفرجت السلطات البحرينية )18 مارس/ آذار 2014( عن 

الكاتب واملصور محمود عبدالصاحب بعد أن قىض 3 أعوام 

يف السجن بتهم »املشاركة يف تجمعات غري مرخصة« و«تزوير 

ونرش الصور عن وقوع إصابات يف األحداث«. واعتقل 

عبدالصاحب يف 15 مارس/ آذار 2011 من نقطة تفتيش بالقرب 
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من مقر املجلس األعىل للمرأة يف الرفاع، وكان يف طريقه عائدا 

إىل منزله عندما تم اعتقاله. مل تعرف عائلته شيئا عنه إال بعد 

10 أيام، عندما أتصل وطلب منهم إحضار بعض املالبس له اىل 

مركز رشطة الرفاع. وحكم عليه بالسجن ملدة 5 سنوات، ثم تم 

تخفيف الحكم إىل ثالث سنوات ونصف بعد االستئناف. وأفاد 

بأنه تعرض للتعذيب بواسطة 8 من رجال الرشطة املقنعني يف 

مركز رشطة القضيبية وتم تهديده باالغتصاب إذا رفض االعرتاف 

أمام الكامريا لعرضه يف تلفزيون البحرين )14(.

اعتقال املصور ماجد طريف

اعتقلت السلطات األمنية )19 مارس/ آذار 2014( املصّور ماجد 

طريف مبنطقة السنابس غريب املنامة، بعد مداهمة منزله 

فجراً. وأكد طريف يف اتصاٍل قصري مع عائلته تواجده يف إدارة 

التحقيقات الجنائيّة.  وقامت السلطات باإلفراج عنه بعد حوايل 

12 ساعة من احتجازه، حيث تم التحقيق معه حول نشاطه يف 

مجال التصوير )15(.

اإلفراج عن املصور حسن معتوق

أفرجت السلطات األمنية )23 مارس/ آذار 2014( عن املصور 

واملمرض حسن معتوق بعد أن أنهى فرتة محكوميته. وحكم عىل 

معتوق يف محكمة السالمة الوطنية مايو/ أيار 2011 بالسجن 

ثالثة أعوام بتهم »إذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، كان من 

شأن ذلك إلقاء الرعب والرضر يف نفوس الناس، والتحريض علناً 

عىل ازدراء وكراهية نظام الحكم« و«تصوير املعتصمني يف دوار 

اللؤلؤة وتسليم الصور إىل اللجنة اإلعالمية التي كانت متواجدة 

يف الدوار« و«االشرتاك يف تجمهر يف مكان عام )دوار اللؤلؤة، 

ومسرية الديوان املليك(، بغرض اإلخالل باألمن العام« )16(.

الحكم بحبس املصور أحمد حميدان 10 سنوات

أصدرت املحكمة الكربى الثالثة )26 مارس/ آذار 2014( حكمها 

بسجن املصور أحمد حميدان 10 سنوات بتهمة »مهاجمة مركز 

رشطة سرتة« و««التعدي عىل أفراد األمن بقنابل املولوتوف 

وقاذفات األسياخ واملسامري الحديد”.يشار إىل أن حميدان حائز 

عىل 163 جائزة ضمن مسابقات يف الواليات املتحدة األمريكية 

وهنغاريا ورصبيا. وقد اعتقل يف ديسمرب/ كانون األول 2012، 

حيث أفاد بتعرضه للتعذيب يف مبنى التحقيقات الجنائية ما 

تسبب له بانهيار عصبي. ومن بني وسائل التعذيب التي تعرض 

لها حميدان »إجباره عىل الوقوف يف غرفة باردة جداً لساعات 

وهو مكبل اليدين ومعصوب العينني«. كام أبلغ حميدان 

عائلته أنه »بينام كان معصوب العينني ومكبل اليدين يف إدارة 

التحقيقات الجنائية تم إجباره عىل حمل جسم غريب وقال له 

املحققون أنه قنبلة موقوتة معدة لإلنفجار. وبقي ذلك الجسم 

الغريب يف يديه لساعات، حيث يتم مراقبته باستمرار خالل 

ذلك الوقت ويتم الرصاخ عليه فيام لو تحرك ولو مبقدار أمنلة«. 

باإلضافة إىل ذلك، أبلغ حميدان عائلته أنه وأثناء استجوابه »تم 

إجباره عىل االعرتاف بارتكاب جرمية يدعي أنه مل يرتكبها، وقد 

هدده املحققون بأنه سوف يتم اتهام إخوته بجرائم إذا مل يقم 

باالعرتاف. و قام املحققون بتسمية إخوته كام قاموا باختيار تهم 

عشوائية هددوا بتلفيقها ضدهم”. وقال فاضل السواد محامي 

حميدان إنه »ال أدلة قدمت ضد أحمد سوى االعرتافات التي 

انتزعت تحت التعذيب وتقارير املصادر الرسية التي عادة ما 

تعتمد عليها التحقيقات الجنائية لتلفيق التهم للمتهمني« )17(.

تأجيل محاكمة الكاتب عباس املرشد

أجلت املحكمة الصغرى الجنائية )27 مارس/ آذار 2014( قضية 

الكاتب والباحث عباس املرشد، األخ غري الشقيق ألمني عام 

جمعية »الوفاق« الشيخ عيل سلامن، بتهمة »إهانة امللك« إىل 

جلسة بتاريخ 12 يوليو/ متوز 2014. وتلقى املرشد إحضارية 

للممثول أمام املحكمة بتهمة »إهانة امللك« بشكل مفاجيء 

من دون أن يسبق ذلك التحقيق معه يف النيابة العامة أو 

التحقيقات الجنائية أو أي جهة معنية يف التهمة املنسوبة إليه. 

وكان املرشد قد اعتقل يف مايو/ أيار 2011 إبان فرتة السالمة 

الوطنية ووجهت إليه مجموعة تهم من بينها »التحريض عىل 

كراهية النظام ورموز الحكم«، قبل أن يتم إطالق رساحه يف 

وقت الحق من نفس العام )18(.

تأجيل محاكمة »حبيل« و«النعيمي« و«الشعباين« لـ29 أبريل

أرجأت املحكمة الكربى الجنائية )31 مارس/ آذار 2014( محاكمة 

كل من املصور املعتقل حسني حبيل والناشط اإللكرتوين جاسم 

النعيمي والفنان صادق الشعباين إىل جلسة يف 29 أبريل/ 

نيسان للنطق بالحكم. وتتهمهم السلطات بـ«الرتويج لتغيري 

النظام السيايس بوسائل غري مرشوعة عرب وسائل اإلعالم ومواقع 

التواصل االجتامعي« و«الخروج يف مسريات للغرض السابق 

ذكره« و«الدعوة إىل مسريات وتجمعات غري مخطر عنها يف 

قضية ما يسمى بتمرد البحرين”. إن رابطة الصحافة البحرينية 

تطالب الواليات املتحدة واململكة املتحدة واألمم املتحدة وكافة 

املنظامت والهيئات الدولية املعنية بالدفاع عن حرية الرأي 

والتعبري وحرية الصحافة واإلعالم للتدخل العاجل ومامرسة 

الضغط عىل الحكومة البحرين من أجل: اإلفراج الفوري دون 

قيد أو رشط عن جميع املصورين واإلعالميني املحتجزين بسبب 

مزاولتهم عملهم يف تغطية االحتجاجات أو مامرسة حقهم يف 

حرية التعبري. إيقاف املحاكامت القضائية بتهمة »إهانة امللك« 

لنشطاء اإلنرتنت واإلعالميني وتهمة »التجمهر« للمصورين. فتح 

الحريات اإلعالمية والصحافية وإغالق مكتب الرقابة عىل اإلنرتنت 

يف وزارة االتصاالت. إنهاء احتكار السلطة لإلعالم التلفزيوين وفتح 

وسائل اإلعالم للرأي اآلخر املعارض. دعوة مقرر األمم املتحدة 

الخاص بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري إىل جدولة 

زيارة عاجلة إىل البحرين.

1. http://www.alwasatnews.com/4169/news/

read/854079/1.html

2. http://www.alwasatnews.com/4168/news/

read/853761/1.html

3. http://bna.bh/portal/news/600824

4. http://www.alwasatnews.com/4175/news/

read/855918/1.html

5. http://alwefaq.net/cms/2014/03/17/27968/

6. http://bhmirror.no-ip.biz/news/13513.html

7. http://bhmirror.no-ip.biz/news/13632.html

8. http://www.akhbar-alkhaleej.com/13124/arti-

cle/l_1164.html

9. http://www.alwasatnews.com/4197/news/

read/863126/1.html

10. http://www.alwasatnews.com/4199/news/

read/863864/1.html

11. http://bhmirror.no-ip.biz/news/14010.html

12. http://www.albiladpress.com/article237324-1.html

13. http://manamavoice.com/news-news_read-11266-0.

html

14. http://www.bchr.net/ar/node/4968

15. http://manamavoice.com/index.php?plug-

in=news&act=news_read&id=19166

16. http://www.alwasatnews.com/4216/news/

read/869130/1.html
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»االستئناف« تؤيد حبس »السامهيجي« سنة

أيدت محكمة االستئناف )3 أبريل/ نيسان 2014( حكامً 

صادراً من املحكمة الجنائية الثالثة ضد استشاري جراحة 

العيون واملدافع عن حقوق اإلنسان الدكتور سعيد 

السامهيجي )60 عاماً( بالسجن ملدة عام واحد )1(. وقىض 

الحكم الصادر أيضاً بغرامة مالية مببلغ 200 دينار بحريني 

بتهمة »إهانة ملك البحرين«. وجاء هذا الُحكم بعد كلمة 

ألقاها الدكتور سعيد السامهيجي يف 1 سبتمرب/ أيلول 2013 

 يف مجلس تعزية لشاب كان قد قُتل عىل يد الرشطة.

وسبق أن حكمت محكمة عسكرية عىل الدكتور سعيد 

السامهيجي بالسجن لعرش سنوات يف أكتوبر/ ترشين األول 

2012 ضمن مجموعة الطاقم الطبي التي تعرضت ملحاكامت 

بسبب مساعدة املتظاهرين الذين أصيبوا أثناء احتجاجات 

العام 2011، وتم بعد ذلك تخفيف الحكم إىل سنة واحدة 

يف محكمة االستئناف الجنائية حيث أطلق رساحه يف أبريل/ 

نيسان 2013. 

إصابة 4 من مصوري وكاالت األنباء بـ«الشوزن«

تعرّض 4 مصورين صحافيني تابعني لوكاالت األنباء )3 

أبريل/ نيسان 2014(، إىل إصابات بطلقات »الشوزن«، أثناء 

تغطيتهم أحداث تشييع املتوىف حسني رشف )21 عاماً( 

مبنطقة العكر، وما أعقبها من اندالع مواجهات أمنية بني 

محتجني وقوات مكافحة الشغب. وأصيب مصور وكالة األنباء 

األملانية مازن مهدي يف يديه وصدره، وأصيب بنزيف، نقل 

عىل إثر تلك اإلصابات إىل مستشفى السلامنية، وخرج من 

املستشفى الحقاً. يف حني أصيب مصور وكالة »أسوشيتد 

برس« حسن جاميل بإصابة طفيفة يف رجله مل يعلم عنها إال 

بعد وصوله إىل املنزل. كام أصيب مصورا وكالة أنباء »رويرتز« 

حمد محمد وعامر محمد بإصابات طفيفة)2(.

الحكم عىل مدير موقع »لؤلؤة أوال« بالسجن سنتني ونصف

قضت املحكمة الصغرى الجنائيّة األوىل )8 أبريل/ نيسان 

2014( بالسجن سنتني ونصف بحق املدون عيل معراج )35 

عاماً( مدير موقع »لؤلؤة أوال« اإللكرتوين  بتهمة »إهانة 

 امللك« و»إساءة استخدام الوسائل السلكية والالسلكية«)3(.

وألقت الرشطة القبض عىل عيل معراج بينام كان يتواجد 

يف منزله يوم 7 يناير/ كانون الثاين 2014، حيث صادرت 

حاسوبه، كام اعتُقل شقيقه أيضاً يف مقر عمله، قبل أن يُفَرج 

عنه بعد شهر ونصف.. وقال النائب العام إن املدون »أهان 

لنــدن -  31 ديســمرب 2014: تعــرب رابطــة الصحافــة البحرينيــة عــن قلقهــا مــن 

ــني  ــن والنشــطاء واملدون ــا عــىل املصوري ــة حملته اســتمرار الســلطات البحريني

ومراســي وســائل اإلعــام األجنبيــة. وتســتنكر الرابطــة األحــكام بالســجن التــي 

واصــل القضــاء البحرينــي الــذي يعــني أعضــاؤه مبراســيم ملكيــة، إصدارهــا عــىل 

ــة  ــر ومزاول ــت بســبب مامرســتهم الحــق يف التعب ــني ونشــطاء اإلنرتن الصحافي

عملهــم يف توثيــق االنتهــاكات التــي تقــوم بهــا قــوات األمــن.

إصابة 4 من مصوري وكاالت األنباء واستمرار 

مالحقة المصورين وأحكام بالسجن

على نشطاء إلكترونيين

2014حصاد أبريل ومايو

امللك بإحدى الطرق العالنية، وتسبب عمداً يف إزعاج الغري 

بإساءة استعامل أجهزة االتصال السلكية والالسلكية«، موضحاً 

أن املحكمة قضت »بحبسه سنتني عن التهمة األوىل و6 أشهر 

عن الثانية«. وأثناء مثوله أمام املحكمة الصغرى الجنائية 

األوىل، رفض القايض استدعاء شهود املتهم مكتفياً بثالث 

جلسات فقط قبل النطق بالحكم.

تجديد حبس املصور أحمد املوسوي 45 يوماً

جددت السلطات األمنية )15 أبريل/ نيسان 2014( حبس 

املصور السيد أحمد املوسوي )26 عاماَ( الحاصل عىل 173 

جائزة دولية، وشقيقه املدون محمد املوسوي، 45 يوماً عىل 

ذمة التحقيق بتهم »االنضامم لخلية غرضها اإلخالل بأمن 

البحرين«. واعتقل السيد أحمد املوسوي مع شقيقه بعد 

اقتحام منزله يف 10 فرباير/ شباط 2014 يف منطقة الدراز 

غريب املنامة، ومصادرة األجهزة الخاصة به وهي عبارة عن 

هاتف و4 أجهزة »هاردسك« وكمبيوتر محمول وأجهزة 

أخرى. واقتيد إىل جهة مجهولة ومل يعلم ذويه عن مصريه إال 

بعد أيام من اعتقاله، إذ تلقوا اتصاالً يفيد بوجوده يف سجن 

 الحوض الجاف يوم األحد 16 فرباير/ شباط 2014. 

وقال املحامي محمد التاجر يف تقرير له عن املعتقل إن 

»املوسوي تعرض للتعذيب حسب روايته املتفقة مع رواية 

باقي املوقوفني معه يف مبنى التحقيقات الجنائية«، مشرياً 

إىل »أنه بقي هناك ملدة أربعة أيام تم خاللها مامرسة 

مختلف أساليب التعذيب من الركل والصفع إىل التهديد 

باإلغتصاب إىل القيام بالتحرش فيه جنسيا والرضب عىل 

األماكن الحساسة«)4(. وأوضح بأنه »خالل سؤاله عن التهم 

املوجهه له يف مبنى التحقيقات الجنائية أنكر أنه انضم أو 

قام بتشكيل خلية إرهابية لزعزعة أمن واستقرار البحرين، 

ثم استمر التحقيق معه حول دوره كمصور للمسريات 

املخطر عنها والتي تنظمها الجمعيات وعن عالقته باالشخاص 

واملسؤولني عنها، ثم تم رضبه وإجباره عىل التوقيع عىل 

إفادة مل يقرأها«.

 5 سنوات لـ»حبيل« و»النعيمي« و»شعبان«

قضت املحكمة الكربى الجنائية )28 أبريل/ نيسان 2014( 

بالسجن 5 سنوات عىل املصور الدويل حسني حبيل، والفنان 

صادق الشعباين، والناشط اإللكرتوين جاسم النعيمي. وأسندت 

النيابة العامة للمتهمني أنهم »يف غضون العام 2013، رّوجوا 

لتغيري النظام السيايس بوسائل غري مرشوعة عرب وسائل اإلعالم 

ومواقع التواصل االجتامعي، للخروج يف مسريات للغرض 
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السابق ذكره، كام أنهم دعوا إىل مسريات وتجمعات غري 

 مخطر عنها«)5(.

وأفاد كل من املصور حسني حبيل والناشط اإللكرتوين جاسم 

النعيمي أثناء عرضهام عىل املحكمة )27 يناير/ كانون الثاين 

2014(  مع 7 من زمالئهام، أن شاهد اإلثبات املالزم أول فواز 

الصميم والضابط بإدارة مكافحة الجرائم اإللكرتونية الذي 

حرض املحكمة للشهادة ضدهام هددهام باالغتصاب وأرشف 

عىل تعذيبهام. إال أن قايض املحكمة مل يأبه لكالمهام.

استدعاء املصور »الفردان«

تلقى املصور أحمد الفردان إحضارية يف 10 مايو/ أيار 2014 

للمثول أمام املحكمة الجنائية الصغرى. وقد عرض عىل 

املحكمة يف 12 مايو/ أيار حيث وجهت له تهمة »التجمهر« 

عىل إثر تصويره تظاهرات تزامناً مع العيد الوطني. وقال 

الفردان إنه تم التحقيق معه بتهمة »التجمهر«، وأوضح أنه 

كان يزاول عمله يف التصوير لوكالة »نور فوتو« اإليطالية.

ورصح املحامي محمد املهدي إن »املحكمة أجلت النظر 

يف قضيته لالطالع والرد يف 26 مايو/ أيار الجاري بعد ما 

تحدث عن ما تعرض له من تعذيب منذ لحظة اعتقالة اىل أن 

تم االفراج عنه«.

وأنكر الفردان أمام املحكمة تهمة التجمهر املنسوبة 

إليه، وطلب املحامي الترصيح له بنسخة من أوراق الدعوى 

واالطالع والرد.وذكر املهدي أن »املحكمة سمحت للفردان 

باإلدالء مبا تعرض له من تعذيب، وأنه يعمل مصوراً، وليس 

له أية »عالقة بأي تجمهر. وأعيد عرضه عىل املحكمة يف 26 

مايو/ أيار، حيث تم تأجيلها لغاية 14 سبتمرب/ أيلول )6(.

منع بث تطبيق »أصداء«

حظرت السلطات البحرينية بث تطبيق »أصداء« الصويت 

للهواتف الذكية الذي أطلقته جمعية »الوفاق« الوطني 

اإلسالمية املعارضة. وقالت »الوفاق« يف بيان 15 مايو/ أيار 

2014 إن »النظام البحريني قام مبنع بث تطبيق »أصداء« 

الصويت الذي أصلقته الجمعية بعد أيام من بدء بثه 

التجريبي«. واتهمت الجمعية وزارة العدل وجهات أخرى مل 

تسمها بـ«استهداف هذا العمل« )7(.

اعتقال املنشد محمد الدرازي

اعتقلت السلطات األمنية )17 مايو/ أيار 2014( املنشد 

محمد جابر الدرازي عىل خلفية مشاركته يف مسرية سلمية 

خرجت يوم الجمعة 16 مايو/ أيار 2014 يف منطقة املالكية 

جنوب غريب العاصمة املنامة. واستدعت السلطات األمنية 

املنشد محمد جابر يف 17 مايو/ أيار، حيث جرى اعتقاله 

بحجة عرضه عىل النيابة العامة التي قررت يف 18 مايو/ أيار 

حبسه ملدة 7 أيام.  وسبق للدرازي أن اعتقل سابقاً لذات 

السبب، فيام قالت جمعية »الوفاق« يف بيان إن »الدرازي 

مل يقم سوى برتديد شعارات سلمية يف املطالبة بالتحول 

الدميقراطي والتنديد باإلستبداد والتسلط«)8(.

رفض نقل املصور »حبيل« إىل املستشفى  قالت عائلة املصور 

املعتقل حسني حبيل الذي يعاين من ضعف يف القلب إن 

السلطات منعت يف )25 مايو/ أيار 2014( من أخذه إىل 

عيادة املستشفى رغم وجود موعد سابق لديه. 

وذكرت بأنه »كان لديه موعد للقلب يف املستشفى العسكري 

ومل يتم أخذه له بحجة عدم نقل ملفه الصحي من الحوض 

الجاف إىل سجن جو«. كام أشارت إىل أنه »من دون أدويته 

منذ أكرث من إسبوعني، يف ظل ما وصفته بـ«مامطلة« 

إدارة سجني الحوض الجاف وجو يف نقل ملفه الصحي، رغم 

وجود متابعات صحية رضورية له يف املستشفى«.

انعقاد استئناف املصور »حميدان«

أجلت محكمة االستئناف )25 يونيو/ حزيران 2014( 

استئناف املصور أحمد حميدان )25 عاماً( عىل الحكم 

الصادر بحقه لغاية 25 أغسطس/ آب املقبل للنطق بالحكم. 

وكانت املحكمة الكربى قد حكمت عىل حميدان بالسجن 

10 سنوات يف قضية ما يعرف بـ »االعتداء عىل مركز سرتة« 

التي تشمل 32 شخصاً. وقال املحامي املكلف بالدفاع عن 

حميدان املحامي فاضل السواد إن »الحكم صدر اعتامداً عىل 

االعرتافات التي سحبت تحت التعذيب، واملصادر الرسية« 

 .)10(

إن رابطة الصحافة البحرينية تطالب الواليات املتحدة 

واململكة املتحدة واألمم املتحدة وكافة املنظامت والهيئات 

الدولية املعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبري وحرية 

الصحافة واإلعالم للتدخل العاجل ومامرسة الضغط عىل 

الحكومة البحرين من أجل:
- اإلفراج الفوري دون قيد أو رشط عن جميع املصورين 

واإلعالميني املحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم يف تغطية 
االحتجاجات أو مامرسة حقهم يف حرية التعبري.

- إيقاف املحاكامت القضائية بتهمة »إهانة امللك« لنشطاء 
اإلنرتنت واإلعالميني وتهمة »التجمهر« للمصورين. 

- فتح الحريات اإلعالمية والصحافية وإغالق مكتب الرقابة 
عىل اإلنرتنت يف وزارة االتصاالت.

- إنهاء احتكار السلطة لإلعالم التلفزيوين وفتح وسائل اإلعالم 
للرأي اآلخر املعارض.

- دعوة مقرر األمم املتحدة الخاص بتعزيز وحامية الحق يف 
حرية الرأي والتعبري إىل جدولة زيارة عاجلة إىل البحرين.

*1* http//:www.frontlinedefenders.org/ar/node/25649 
*2* http//:www.alwasatnews.com/4227/news/read/872734/1.
html 
*3* http//:www.alwasatnews.com/4235/news/read/875201/1.
html 
*4* http//:manamavoice.com/index.php?plug-
in=news&act=news_read&id=19866&page=0 
*5* http//:www.alwasatnews.com/4252/news/read/880448/1.

html 
*6* http//:www.alwasatnews.com/4266/news/read/884899/1.
html 
*7* http//:bmirror14feb2011.no-ip.org/news/15933.html 
*8* http//:alwefaq.net/cms/2014/05/18/29629/
*9* http//:alwasatnews.com/mobile/news-888249.html 
*10* http//:www.bahrainmirror.com/news/16922.html
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كام شهد هذان الشهران أيضاً رفع دعويني ضد رئيس تحرير 

صحيفة محلية من قبل جهة حكومية، واستدعاء وتوقيف 

منشدين عىل خلفية مشاركتهم يف مسريات للمعارضة، وكذلك 

مواصلة املحاكم النظر يف قضايا نشطاء إنرتنت تتصل تهمهم 

بدرجة أوىل مبجال الحريات العامة وحقوق الرأي والتعبري.  

إن رابطة الصحافة البحرينية تستنكر استمرار السلطات يف 

االعتداء عىل حقوق أساسية، كالحق يف إبداء الرأي والكتابة 

مبنأى عن أي إكراهات، وترى أن مواصلة السلطات القضائية 

التي يعني أعضاؤها مبراسيم ملكية يف مالحقة الصحافيني ميثل 

استهتاراً من قبل الحكومة البحرينية بالتزاماتها الدولية، وبينها 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والذي قامت 

باملصادقة عليه يف عام 2006 وصار قانونا وطنيا داخليا.

التحقيق مع رئيس تحرير »األيام”

حققت النيابة العامة )4 يونيو/ حزيران 2014( مع رئيس 

تحرير صحيفة »األيام« عيىس الشايجي بشأن شكوى »سب 

وقذف« قدمتها ضده وزيرة هيئة شئون اإلعالم املتحدثة باسم 

الحكومة سمرية رجب. وقررت النيابة العامة إخالء سبيله 

بضامن محل إقامته. واستمر التحقيق الذي أجراه املحامي 

العام أحمد الحامدي قرابة الساعتني بحضور املحامي حسني 

تقي. ورصح الشايجي بأن التحقيق جاء إثر »الشكوى املقدمة 

ضده من وزيرة اإلعالم نظراً ملا تم نرشه عىل صفحات الجريدة 

حول حريق استوديو هيئة شؤون اإلعالم”.

باغ ثان ضد »األيام”

مثل رئيس تحرير صحيفة »األيام« عيىس الشايجي )9 يونيو/

حزيران 2014( أمام النيابة العامة لالستامع إىل أقواله يف 

البالغ املقدم من، فراس نصري، مستشار وزيرة اإلعالم املتحدث 

الرسمي باسم الحكومة سمرية رجب. وهذا هو البالغ الثاين 

ضد الشايجي من مسئول يف هيئة اإلعالم بعد بالغ آخر قدمته 

الوزيرة رجب بسبب ما تم نرشه عىل صفحات الجريدة حول 

حريق استوديو هيئة شؤون اإلعالم. وتسلم الشايجي خطابا )8 

يونيو/ حزيران 2014( للحضور اىل النيابة العامة خالل سامع 

أقوال الشايجي بشأن البالغ )1(.

إخاء سبيل املنشد »الدرازي”

أخلت السلطات األمنية )9 يونيو/ حزيران 2014( سبيل املنشد 

محمد جابر الدرازي بعد توقيفه أكرث من 23 يوماً عىل خلفية 

مشاركته يف مسرية سلمية خرجت يوم الجمعة 16 مايو/ أيار 

2014 يف منطقة املالكية جنوب غرب العاصمة املنامة. )2(

تأجيل استئناف متهمي »مترد البحرين”

نظرت محكمة االستئناف العليا برئاسة القايض عيىس الكعبي 

وأمانة رس نواف خلفان يف 22 يونيو/ حزيران 2014 قضية 

ماعرف بـ »مترد البحرين« املتهم فيها املصور حسني حبيل 

والناشط اإللكرتوين جاسم النعيمي والفنان املرسحي صادق 

لنــدن -  31 ديســمرب 2014: ســجلت رابطــة الصحافــة البحرينيــة العديد مــن االنتهاكات 

خــال شــهري يونيــو/ حزيــران ويوليــو/ متــوز بحــق الصحافيــني واملصوريــن. وأظهــرت 

ســجاتها، إضافــة إىل الشــكاوى التــي تلقتهــا، تعذيــب أحــد املصّوريــن بســبب مزاولتــه 

ــدي  ــلميا يه ــرا س ــور متظاه ــا تص ــورة التقطه ــول ص ــد ح ــي وبالتحدي ــاطه اإلعام نش

رشطيــا وردة، وهــي تعــود إىل تظاهــرات فربايــر/ شــباط 2011. 

»اإلعالم« تالحق رئيس تحرير »األيام«  وتعذيب 

المصور »عبدالرسول«  ومنشدو المسيرات 

وليمة للقضاء الفاسد

الشعباين، وأجلتها إىل 20 أغسطس/ آب  لالطالع والرد. وقد 2014حصاد يونيو ويوليو  
مثل كل من املحامي محمد املرزوق، واملحامي عيل العصفور، 

اللذان طلبا أجالً لالطالع عىل أسباب الحكم واملرافعة، فيام 
حرضت املحامية زينب زويد التي دفعت ببطالن جميع 

اإلجراءات.

وكانت املحكمة الكربى الجنائية قضت يف )28 أبريل/ نيسان 
2014( بسجن املتهمني ملدة 5 سنوات والذين ُوجهت لهم 

اتهامات تتمثل يف الدعوة إىل مسريات، والرتويج لتغيري 
النظام السيايس، وذلك عىل خلفية الدعوات ملا ُعرف بـ »مترد 

البحرين«. وأسندت النيابة العامة للمتهمني أنهم يف غضون عام 
2013، »رّوجوا لتغيري النظام السيايس بوسائل غري مرشوعة عرب 
وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي، للخروج يف مسريات 
للغرض السابق ذكره«، كام أنهم »دعوا إىل مسريات وتجمعات 

غري مخطر عنها« )3(.

استدعاء املنشد عبدالجبار الدرازي

استدعت السلطات األمنية عضو شورى جمعية »الوفاق« 
عبدالجبار الدرازي )24 يونيو/ حزيران 2014( للمثول يف مركز 

رشطة البديع. ورصح بأن سبب االستدعاء هو »مشاركته يف 
مسرية للمعارضة يوم الجمعة )20 يونيو/ حزيران 2014( والتي 
انطلقت من دوار جنوسان إىل دوار سار« )4(.وكانت السلطات 
األمنية قد أخلت سبيل الدرازي يف أبريل/ نيسان 2014، وذلك 

بعد أن تم استدعاؤه مع املنشد محمد جابر والشاعر محمد 
اليوسف يف 16 فرباير/ شباط 2014، من قبل مركز رشطة 

البديع. وقد تم إيقافهم لعرضهم عىل النيابة العامة يف اليوم 
التايل وذلك عىل خلفية مشاركتهم يف تظاهرة الجمعيات 

املعارضة التي نظمتها يف 15 فرباير/ شباط مبناسبة الذكرى 
الثالثة الحتجاجات العام 2011.

تأجيل استئناف املصور »حميدان”

أجلت محكمة االستئناف العليا )25 يونيو/ حزيران 2014( 
برئاسة القايض عيىس الكعبي وأمانة رس نواف خلفان، الحكم 

يف استئناف املصّور أحمد حميدان لغاية 25 أغسطس/ آب 
2014. ودفع حميدان خالل االستئناف الثانية برباءته خالل 

حديث يف الجلسة. وكانت املحكمة الكربى الثالثة قضت يف 
)26 مارس/ آذار 2014( بسجن املصور حميدان  10 سنوات يف 

قضية ما يعرف بـ »االعتداء عىل مركز سرتة« التي تشمل 32 
شخصاً. 

اعتقال املنشد »الشهركاين”

 اعتقلت السلطات األمنية املنشد حسني الشهركاين أثناء عملية 
دهٍم عىل شقته السكنية يف منطقة كرزكان فجر يوم 30 يونيو/ 

حزيران 2014. وكان املنشد الشهركاين، قد تعرض لإلعتقال ىف 
2012، ملشاركته ىف املسريات االحتجاجية التي شهدتها البالد، 

إضافة إىل أنه خضع للتحقيق أكرث من مرة من قبل السلطات 

بسبب مشاركته ىف مسريات.

تأجيل استئناف الناشط اإللكرتوين »معراج”

أجلت محكمة االستئناف العليا )10 يوليو/ متوز 2014( الحكم 

يف استئناف الناشط اإللكرتوين عيل معراج املحكوم بالسجن 

سنتني بتهمة »إهانة امللك« و«إساءة استخدام األجهزة 

اإللكرتونية« لعدم إحضاره إىل املحكمة وكذلك إحضار ملف 

القضية.

وهذه هي املرة الرابعة التي تؤجل يها محكمة االستئناف؛ 

حيث كان من املفرتض عقدها بتاريخ 5 مايو/ أيار وقد أجلت 

إىل 13 مايو/ أيار ثم إىل 14 يونيو/ حزيران ثم إىل 10 يوليو/ 

متوز. وحدد املحكمة موعد الجلسة القادمة يف 3 سبتمرب/أيلول. 

واعتقل معراج من منزله يف النويدرات بتاريخ )6 يناير/ كانون 

الثاين 2014( ومتت مصادرة أجهزته اإللكرتونية.

تجديد حبس املصور »املوسوي”

جددت السلطات األمنية )14 يوليو/ متوز 2014( حبس 

املصور السيد أحمد املوسوي 15 يوماً عىل ذمة التحقيق. وكان 

السيد أحمد املوسوي )25 عاماً( اعتقل مع شقيقه من منزله 

10 فرباير/ شباط 2014 بعد اقتحام املنزل ومصادرة األجهزة 

الخاصة به، واقتيد إىل جهة مجهولة ومل يعلم ذويه عن مصريه 

إال بعد أيام. ويأيت هذا التجديد بعد تجديدين سابقني وملدة 

45 يوماً يف كل مرة )5(.
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اعتقال املصور عامر عبدالرسول

اعتقلت السلطات األمنية )24 يوليو/ متوز 2014( املصّور 

اإلعالمي املحرتف الحائز عىل عرشات الجوائز العاملية عامر 

عبدالرسول )30 عاماً( من منزله خالل حملة مداهامت طالت 

ما يقارب عرشة منازل يف قريته العكر.  وقال مركز البحرين 

لحقوق اإلنسان إن »مجموعات مدنية ملثمة مكونة من مثانية 

أشخاص برفقة قوة عسكرية داهمت منزل والد عامر فجر 

الخميس بغية اعتقاله، ومل تكن هذه القوات متتلك إذناً قانونياً 

يجيز تفتيش املنزل ومل تربز أمراً بالقبض عىل عبدالرسول«.

وأضاف املركز يف بيان بأن »عامر ال يسكن مع والده يف نفس 

املنزل فطلبت القوات من األخري أن يدلهم عىل شقته التي 

تم اقتحامها من قبل ذات القوات«)6(. فيام أفادت عائلته 

بأنه »تم العبث مبحتويات شقته ومصادرة كامريتني احرتافيتني 

خاصتني بعامر إضافة إىل هاتفه النقال واقتادوه ملبنى 

»التحقيقات الجنائية«. وسبق أن اعتقل عبدالرسول يف فرباير/ 

شباط 2013 ونقل عىل إثر االعتقال ملركز رشطة الوسطى قبل 

أن يتم اإلفراج عنه يف اليوم ذاته.

تعرض املصور »عامر« إىل التعذيب

قالت عائلة املصور املعتقل عامر عبدالرسول إنها تلقت 

اتصاال منه )26 يوليو/ متوز 2014( حيث أطلعها عىل تعرضه 

للتعذيب من خالل الرضب املربح والوقوف دون جلوس ملدة 

ثالثة أيام وحرمانه من أداء الصالة. كام أفاد بأنه »تم تجريده 

من مالبسه وتعرض للتحرش الجنيس والتهديد بالصعق 

الكهربايئ، كام تم تهديده بجلب زوجته وابنته الرضيعة إىل 

مبنى التحقيقات«. وعالوة عىل كل ذلك »تم توجيه اإلهانات 

اللفظية لعبدالرسول مبا يشمل عائلته ومذهبه”.

وذكر بأن التحقيق معه »دار حول نشاطه اإلعالمي وبالتحديد 

حول صورة التقطها تصور متظاهرا سلميا يهدي رشطيا وردة، 

وهي تعود إىل تظاهرات فرباير/ شباط 2011«. وقد انترشت 

هذه الصورة بشكل واسع النطاق منذ نرشها يف 2011 

وفازت بعدة جوائز دولية آخرها كان قبل أسابيع من اعتقال 

عبدالرسول.  وقال إنه »تحت هذه الضغوط التي تعرض لها قد 

أجرب عىل التوقيع عيل تهمة مل يتم التحقيق معه بشأنها وهي 

تهمة »تصوير فيديو للمواجهات التي تحصل بني املتظاهرين 

والرشطة«، و«املشاركة يف أعامل الشغب”. وقد عرض 

عبدالرسول عىل النيابة العامة يف 30 يوليو/ متوز حيث أمرت 

بتوقيفه 45 يوماً بتهمة »التجمهر« )7( 

التجديد 45 يوماً للمصور »املوسوي”

جددت السلطات األمنية مجدداً )27 يوليو/ متوز 2014( حبس 

املصور السيد أحمد املوسوي 45 يوماً عىل ذمة التحقيق. وجاء 

التجديد الجديد بعد تجديدات سابقة وملدة 45 يوماً يف كل 

مرة و15 يوماً يف مرة واحدة. يذكر أنه مل يصدر بحق املوسوي 

أمر قبض، وإمنا أُخذ ملصادفة تواجده يف املنزل أثناء مداهمته 

يف 10 فرباير/ شباط 2014 )8(.

منع الصحايف »ريض« من دخول اإلمارات 

منعت سلطات مطار ديب الدويل )30 يوليو/ متوز 2014( 

الصحايف أحمد ريض من دخول أراضيها لوجود اسمه ضمن 

»قامئة املمنوعني«. ورصح بأن »السلطات اإلماراتية منعته من 

دخول ديب، بحجة أنه ميثل خطر عىل أمن اإلمارات العربية 

املتحدة”. 

وقال إنه »أتم اإلجراءات لدخول ديب، إال أنه تفاجأ بطلب 

موظف املطار منه الحضور لغرفة األمن، وهناك تم إخباره 

عن قرار منعه من دخول اإلمارات لوجود اسمه عىل القوائم 

السوداء«. وأوضح بأن »السلطات أبلغته بعد إلحاح أن منعه 

من دخول البالد كان بأوامر أمنية من جهات عليا لنشاطه 

اإلعالمي”.

املصور »حميدان« ينال جائزة يف واشنطن

حاز املصور املعتقل أحمد حميدان جائزة حرية اإلعالم للعام 

2014، من نادي الصحافة الوطني يف واشنطن. وأعلن نادي 

الصحافة )29 يوليو/ متوز 2014( عن منح جائزته للمصور 

حميدان رغم وجوده يف السجن، حيث يقيض حكامً بالسجن 

10 أعوام. وقد وصف رئيس النادي مايرون بلكايند، وخالل 

اإلعالن عن أسامء الفائزين، حميدان بأنه »مصّور صحايف وليس 

مجرماً«، وطالب السلطات البحرينية بـ«إطالق رساحه ورساح 

بقية زمالئه من الصحفيني املعتقلني لجرمية قيامهم بعملهم”.

إن رابطة الصحافة البحرينية تطالب الواليات املتحدة واململكة 

املتحدة واألمم املتحدة وكافة املنظامت والهيئات الدولية 

املعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة 

واإلعالم للتدخل العاجل ومامرسة الضغط عىل الحكومة 

البحرين من أجل:

- اإلفراج الفوري دون قيد أو رشط عن جميع املصورين 

واإلعالميني املحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم يف تغطية 

االحتجاجات أو مامرسة حقهم يف حرية التعبري.

- إيقاف املحاكامت القضائية بتهمة »إهانة امللك« لنشطاء 

اإلنرتنت واإلعالميني وتهمة »التجمهر« للمصورين.

- فتح الحريات اإلعالمية والصحافية وإغالق مكتب الرقابة عىل 

اإلنرتنت يف وزارة االتصاالت.

- إنهاء احتكار السلطة لإلعالم التلفزيوين وفتح وسائل اإلعالم 

للرأي اآلخر املعارض.

- دعوة مقرر األمم املتحدة الخاص بتعزيز وحامية الحق يف 

حرية الرأي والتعبري إىل جدولة زيارة عاجلة إىل البحرين.

*1*http://www.alayam.com/First/alayam/337847-%20
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9%20%D8%A
7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%80
%D9%80%D8%A9..%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9
%80%D9%80%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%
D8%AD%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20
%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9
%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85.html

*2*http://manamavoice.com/news-news_read-21132-0.html

*3*http://www.alwasatnews.com/4307/news/read/897910/1.html

*4*http://www.alwasatnews.com/4308/news/read/898182/1.html

*5*http://manamavoice.com/news-news_read-21851-0.html

*6*http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_
read&id=22206

*7*http://www.bahrainrights.org/ar/node/7023

*8*http://manamavoice.com/news-news_read-22218-0.html
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وشهد هذان الشهران إيقاف 3 خطباء جمعة، وعرض اثنني 
منهم عىل املحاكم بتهم كيدية، واعتقال صحايف، وإيقاف 

صحايف آخر يف مطار دولة خليجية بسبب مذكرات صادرة عن 
الحكومة البحرينية. كام يظهر كشاف أغسطس/ آب وسبتمرب/ 
أيلول أيضاً تهديد الحكومة مبحاكمة مراسلة راديو أجنبي بعد 

نرشها تقريراً عن التجنيس، وكذلك تهديد أحد الشعراء لكتابته 
القصائد، واعتقال ناشطة حقوقية بسبب تغريدات يف »تويرت«، 

وآخر بسبب نقده الجيش، وكذلك اعتقال 3 مصورين، إضافة 
إىل قيام القضاء البحريني الذي يجري تعيينه مبراسيم ملكية 

بإصدار أحكام بالسجن عىل مصورين آخرين. 

إن رابطة الصحافة البحرينية تدين مواصلة السلطات خطواتها 
القمعية إزاء املصّورين واإلعالميّني ونشطاء اإلنرتنت، عقاباً لهم 
ملزاولتهم عملهم يف تغطية االحتجاجات أو مامرستهم حقهم يف 

حرية التعبري عرب وسائل اإلعالم املختلفة.

إيقاف 3 خطباء جمعة

أوقفت وزارة العدل والشئون اإلسالمية 3 رجال دين )2 شيعة، 
1 سني( عن الخطابة. وقالت يف بيان )7 أغسطس/ آب 2014( 

إنها وبالتنسيق مع وزارة الداخلية قامت باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة إليقاف عدد من خطباء الجمعة عن الخطابة. وقالت 

الوزارة يف بيان لها إنه »بناء عىل ما تم رصده يف خطب 
الجمعة للخطباء السيد كامل الهاشمي خطيب بجامع عيل 

حامد مبنطقة باربار، الشيخ عادل حسن الحمد خطيب جامع 
النصف بالرفاع الرشقي والشيخ محمد املنيس خطيب بجامع 

الزهراء مبدينة حمد، من قبل الجهات املعنية مبتابعة الخطاب 

الديني من أمور تخالف ضوابط الخطاب الديني، فقد قامت 

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف وبالتنسيق مع وزارة 

الداخلية باتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن إيقاف املذكورين« 

.)1(

تأجيل استئناف متهمي »مترد البحرين”

أجلت محكمة االستئناف العليا )20 أغسطس/ آب 2014( 

استئناف املعتقلني املصور حسني حبيل واملدون اإللكرتوين 

جاسم النعيمي والفنان املرسحي صادق الشعباين إىل جلسة 

أخرى يف 21 سبتمرب/ أيلول. وقضت محكمة االستئناف بتأجيل 

البت يف قضيتهم املحكومني فيها 5 سنوات إىل 21 سبتمرب/ 

أيلول املقبل، حيث تتهمهم السلطات بـ«إدارة حسابات 

)إلكرتونية( تدعو إىل قلب النظام«، و«الرتويج والتحريض عىل 

كراهية النظام«، إضافة إىل »التحريض عىل العصيان والدعوة 

إىل تنظيم تجمعات محظورة«. 

تجديد حبس املصور جعفر مرهون

جددت السلطات القضائية )20 أغسطس/ آب 2014( حبس 

املصور جعفر عبدالنبي مرهون 45 يوماً عىل ذمة التحقيق. 

وأوقف مرهون يف 26 ديسمرب/كانون األول 2013. وخضع 

لالستجواب طوال 3 أيام لدى اإلدارة العامة لألبحاث الجنائية. 

وقد أدين 3 مرات قبل اعتقاله: بالسجن 3 و6 أشهر بتهمة 

»املشاركة يف تظاهرة غري قانونية« وبالسجن سنة نافذة 

لنــدن- 31 ديســمرب 2014: بينــت ســجات رابطــة الصحافــة البحرينيــة لشــهري 

أغســطس/ آب وســبتمرب/ أيلــول 2014 ازديــاداً الفتــاً يف وتــرة االنتهــاكات التــي تقــوم 

بهــا الســلطات ضــد اإلعاميــني الذيــن يخاطــرون بحياتهــم مــن أجــل توثيــق انتهــاكات 

أجهــزة األمــن وتصعيــداً يف الحملــة عــىل نشــطاء حقــوق اإلنســان الذيــن يدلــون بــآراء 

مخالفــة لتوجــه الســلطات. 

إيقاف 3 خطباء واعتقال الصحافي »رضي« 

وتهديد مراسلة »مونتيكارلو« و»سليس« 

متهمًا بـ»إهانة الجيش”

2014حصاد أغسطس وسبتمرب  

بتهمتي »املشاركة يف تظاهرة غري قانونية« و«التخريب«. كام 

وجهت له تهمة الوقوف خلف »تفجري بقنبلة يدوية الصنع« 

بتاريخ 17 ديسمرب/ كانون األول 2013 يف دمستان. وتم متديد 

فرتة اعتقاله 45 يوما إضافيا يف إطار هذه القضية )2(

تأييد حكم »حميدان« 10 سنوات

أيدت محكمة االستئناف العليا )31 أغسطس/ آب 2014( 

الحكم الصادر بحق املصور الصحايف أحمد حميدان وعدٍد 

من املتهمني بالسجن ملدة عرش سنوات بتهمة »حرق مركز 

رشطة سرتة”. وجاء حكم محكمة االستئناف عىل املصور 

الذي حرض اىل قاعة املحكمة، تأييدا لحكم محكمة الدرجة 

االوىل التي قضت 26 اذار/مارس 2014 بسجن حميدان و28 

مواطنا آخرين يف نفس القضية. ودفع املحامون خالل جلسات 

املحكمة برباءة حميدان، وأشاروا إىل أنه »ال دليل ضده يف 

أي من االتهامات املوجهة له، فضال عن أنه مل يعرتف بتلك 

االتهامات”.

استدعاء الشاعر »التتان”

طلبت السلطات األمنية من الشاعر نادر التتان )1 سبتمرب/ 

أيلول 2014( املثول للتحقيق يف إدارة التحقيقات الجنائية 

بشأن قصائده. ورصح عقب خروجه من التحقيق بأنه تعرض 

»للتحذير والتهديد«. وقال »للتو خرجت من التحقيقات بعد 

تحذير وتهديد ال أعلم ما سببه، فقط ألين شاعر ولكن ما 

التهمة ال أعلم«. وأضاف »أخربوين باالنتباه لنفيس وملستقبيل 

وعدم اللعب بالنار«، وفق ما رصح. وقد أفرج عنه يف نفس 

اليوم »بعد أن أخذوا بصامت وصورة وسمحوا يل بالذهاب« 

 .)3(

اعتقال يعقوب سليس

اعتقلت السلطات األمنية )1 سبتمرب/ أيلول 2014( الناشط 

والقيادي بائتالف شباب »الفاتح« يعقوب سليس، وذلك عىل 

خلفية تغريدات نرشها عىل موقع التواصل االجتامعي »تويرت« 

تتحدث عن مشاركة العسكريني يف االنتخابات النيابية.

وتلقى سليس اتصاالً عند الساعة السادسة والنصف من صباح 

31 أغسطس/ آب، يطلب منه الحضور ملبنى التحقيقات 

الجنائية. وبعد االنتهاء من التحقيق صدر قرار حبسه مدة 7 

أيام عىل ذمة التحقيق، حيث اقتيد إىل سجن الحوض الجاف. 

لكن قايض املحكمة الصغرى الجنائية األوىل إبراهيم الجفن، 

أمر بإخالء سبيله بضامن محل إقامته، وتأجيل محاكمته إىل 

جلسة يف 13 أكتوبر/ ترشين األول، وذلك الطالع املحامني عىل 

أوراق القضية والرد. ووجهت النيابة العامة له تهمة »إهانة 

بإحدى طرق العالنية الجيش، وذلك عن طريق الكتابة« إال أن 

سليس أنكر أمام املحكمة التهمة املوجهة له، وقال »أي مساس 

بالجيش هو مساس يب ألين مواطن بحريني”.

وكان سليس قد كتب عرب حسابه يف موقع التواصل االجتامعي 

»تويرت« يف 7 يونيو/ حزيران 2014 بأن »العسكرييني مأمورون 

فال بديل غري تجريم عملية توجيههم )...( وهذا كام ذكرت 
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سبب من أسباب تزوير اإلرادة الشعبية« )4(. 

املصور »حميدان« يرضب عن الطعام

أعلن املصور املعتقل أحمد حميدان )2 سبتمرب/ أيلول 2014( 

اإلرضاب عن الطعام بعد تأييد الحكم عليه بالسجن 10 

سنوات، مطالباً بلقاء املدعي العام. واستمر إرضابه 3 أسابيع 

لغاية 21 سبتمرب/ أيلول؛ حيث أعلن تعليق اإلرضاب من دون 

أن تتم االستجابة ألي من مطالبه. وكانت محكمة االستئناف 

البحرينية قد قضت يف 31 أغسطس/ آب بتأييد الحكم بالسجن 

عرش سنوات بحق حميدان بتهمة مهاجمة مركز رشطة. وجاء 

حكم محكمة االستئناف عىل املصور تأييدا لحكم محكمة 

الدرجة االوىل التي قضت 26 مارس/ آذار 2014 بسجنه و28 

مواطنا آخرين يف نفس القضية.  ودفع املحامون خالل جلسات 

املحكمة برباءة حميدان، وأشاروا إىل أنه »ال دليل ضده يف 

أي من االتهامات املوجهة له، فضال عن أنه مل يعرتف بتلك 

االتهامات”. 

اعتقال 3 مصورين يف الدراز

اعتقلت السلطات األمنية )4 سبتمرب/ أيلول 2014( املصورين 

حسام مهدي رسور وأحمد زين الدين ومصطفى ربيع. وأفادت 

عائلة رسور بأن »قوات أمنية استوقفت السيارة التي كان يقلها 

حسام وزميليه بالقرب من منطقة الدراز«. وتم اقتيادهم ألحد 

مراكز التعذيب غري الرسمية املعروف محلياً بإسم »الخيّالة« 

حيث تعرضوا هناك للرضب املربح بواسطة رجال األمن قبل 

نقلهم ملبنى التحقيقات الجنائية. وبعد 5 أيام من االعتقال 

ُسمح أخرياً لحسام بالتواصل مع عائلته، بحسب مركز البحرين 

لحقوق اإلنسان )5(. وأمرت النيابة العامة بتوقيفهم ملدة 60 

يوماً عىل ذمة التحقيق وفقاً لقانون اإلرهاب. 

يف 30 سبتمرب/ أيلول 2014 قضت محكمة بحرينية بسجن 

املصور رسور 10 أعوام. وحسام هو أحد هواة التصوير الذين 

خاطروا باحتاملية التعرض إلنتقام الحكومة يف سبيل توثيق 

ونرش االحتجاجات اليومية وانتهاكات حقوق اإلنسان. وكان 

حسام قد تعرض يف عام 2012 لالعتقال والتعذيب قبل أن يتم 

اإلفراج عنه بدون توجيه تهم. 

“حبيل« و«النعيمي« يرضبان عن الطعام

أعلن كل من املصور حسني حبيل والناشط اإللكرتوين جاسم 

النعيمي )10 سبتمرب/ أيلول 2014( املتهمني يف قضية »مترد 

البحرين« اإلرضاب عن الطعام ملدة أسبوع. وقالت عائلة حبيل 

إن ابنها وزميله بدآ إرضاباً عن الطعام للمطالبة باإلفراج الفوري 

عنهام و تربءتهام من التهم املنسوبة لهام”.

وأكدت العائلة أنهام »تعرضا للتعذيب والتهديد يف التحقيق«، 

مشرية إىل أنه »ال توجد أي أدلة مادية يف القضية، عدا مصدر 

رّسي مجهول«. وأشارت إىل أن »اعتقالهام تم قبل تاريخ 

الواقعة املتهمني فيها«. وقد طلب املوقوفان مقابلة النائب 

العام ليتم إعادة النظر يف القضية املتهمني عىل ذمتها، لكن مل 

يتم تلبية طلبهام )6(.

اعتقال الناشطة الحقوقية غادة جمشر

اعتقلت السلطات األمنية )14 سبتمرب/ أيلول 2014( الناشطة 

الحقوقية واملدونة غادة جمشري. وقالت املحامية فاطمة 

الحواج إن النيابة عامة أمرت بحبس جمشري ملدة 7 أيام بتهمة 

»السب عىل موقع التواصل االجتامعي )تويرت(«.ورصح املحامي 

العام لنيابة املحافظة الشاملية حسني البوعيل »عن تلقي 

النيابة عرشة بالغات من مواطنني مختلفني ال تربطهم ببعضهم 

رابطة عن تعرضهم للسب والقذف بعبارات متس بكرامتهم 

وتهينهم وتحط من قدرهم عرب أحد حسابات مواقع التواصل 

االجتامعي )تويرت(، فطلبت النيابة العامة رسعة التحري عن 

هذا الحساب ومستخدمه”. وأضاف بأن »تحريات اإلدارة 

العامة ملكافحة الجرائم االقتصادية عن أن الحساب إلحدى 

السيدات وأنها املسئولة عنه والقامئة بالنرش، فأمرت النيابة 

بالقبض عليها وبارشت التحقيق معها يف عدد من تلك البالغات 

حيث اعرتفت املتهمة مبسئوليتها عن الحساب وأنها من قامت 

بنرش تلك التغريدات فأمرت النيابة بحبسها احتياطياً عىل ذمة 

التحقيق متهيداً إلحالتها إىل املحاكمة الجنائية العاجلة، وجاري 

التحقيق يف باقي البالغات كل عىل حدة«)7(.

“اإلعام« تهدد مبقاضاة الصحافية نزيهة

هددت هيئة شئون اإلعالم )15 سبتمرب/ أيلول 2014( مبقاضاة 

مراسلة راديو »مونتي كارلو« و«فرنسا 24« يف البحرين نزيهة 

سعيد بعد تقرير أعدته حول التجنيس. ورفعت الهيئة رسالة 

إىل راديو »مونتي كارلو« احتجاجاً عىل تقرير أذيع عىل الراديو 

يف 13 سبتمرب/ أيلول الجاري حول »التجنيس يف البحرين« )8(.

ورأت الرسالة بأن »التقرير يستند عىل مزاعم طائفية خطرية 

تجعل من مؤسستكم وسياساتها طرفا يف التحريض الطائفي 

يف بالدنا وما يرتتب عليه من استفزاز إرهايب خطري ملجتمعنا«. 

وتابعت »لقد قمنا بإرسال رسائل عديدة لكم للمساعدة يف 

وضع حد الستهداف البحرين من خالل راديو مونتي كارلو 

وفرنسا 24، ولكن مل نتلق أي جواب أو رد حتى اآلن”. وطلبت 

هيئة شئون اإلعالم من إذاعة »مونتي كارلو« وقف ما زعمت 

أنها »انتهاكات صارخة للمهنة« و«االدعاءات الطائفية املحرضة 

عىل الفتنة واإلرهاب يف بالدنا«، محملة إياها »التبعات 

القانونية لذلك«. وقالت »الهيئة« إنها تنتظر رداً عىل رسالتها 

من »الراديو«، ملوحة إىل أنها ستلجأ للمقاضاة.

تأييد الحكم عىل متهمي »مترد البحرين”

 أيدت محكمة االستئناف )21 سبتمرب / أيلول 2014( سجن 

الفنان صادق الشعباين واملصور حسني حبيل والناشط 

اإللكرتوين جاسم النعيمي، ملدة 5 سنوات. وأسندت النيابة 
العامة للمتهمني أنهم »يف غضون العام 2013، رّوجوا لتغيري 

النظام السيايس بوسائل غري مرشوعة عرب وسائل اإلعالم ومواقع 
التواصل االجتامعي، للخروج يف مسريات للغرض السابق ذكره، 
كام أنهم دعوا إىل مسريات وتجمعات غري مخطر عنها”. وقد 
مثل كل من املحامي محمد املرزوق، املحامي عيل العصفور، 

واملحامية زينب زويد، حيث تقدموا مبرافعاتهم التي انتهوا 
يف نهايتها بطلب براءة موكليهم. وقال املرزوق يف مرافعته إن 
موكله صادق الشعباين »قبض عليه يف سلطنة عامن، ومل يتم 

أخذ أقواله أو التحقيق معه، وإن ما نسب إليه هي أقوال 
مرسلة”.

فيام قال املحامي العصفور إنه »ليست هناك جدية يف 
التحريات، وأنها مجرد أقوال مرسلة«. وبيّنت املحامية زينب 

زويد أنها »تتمسك مبا تقدمت به أمام أول درجة، والتي 
دفعت ببطالن جميع اإلجراءات«، مضيفة بأن »موكلها كان 
موقوفاً قبل شهرين من الواقعة املنسوبة يف هذه القضية”. 

وأسندت النيابة العامة للمتهمني أنهم يف غضون العام 2013، 
رّوجوا لتغيري النظام السيايس بوسائل غري مرشوعة عرب وسائل 

اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي، للخروج يف مسريات للغرض 
السابق ذكره، كام أنهم دعوا إىل مسريات وتجمعات غري مخطر 

عنها )9(.

إيقاف الصحايف نادر املرتوك يف مطار ديب

رحلت السلطات اإلماراتية )23 سبتمرب/ أيلول 2014( الكاتب 
اإلعالمي البحريني نادر املرتوك إىل بريوت بعد توقيفه ألكرث 

من 8 ساعات يف مطار ديب. وكانت رشطة مطار ديب قد 
أوقفت املرتوك يف املطار لدى وصوله صباح 23 سبتمرب دون 
أسباب واضحة. وأفاد املرتوك بأن سلطات املطار أخربته بأن 

»عليك منع أمني من كبار املسؤولني« وأنها ستقوم »بتسليمه 
إىل البحرين، وهناك سيحققون معك«. لكنها عادت وقررت 
ترحيله إىل بريوت بعد مقاومته الرتحيل إىل البحرين )10(. 

ونادر املرتوك هو كاتب إعالمي، وأحد الكوادر التعليمية الذين 
شملهم الفصل التعسفي من قبل وزارة الرتبية والتعليم عىل 

خلفية نشاطه اإلعالمي، إبان احتجاجات 2011.

الحكم 3 سنوات عىل املصور قاسم زين الدين

قضت املحكمة الجنائية الثالثة )24 سبتمرب/ أيلول 2014( 

بسجن املصور قاسم زين الدين 3 سنوات فيام عرف  بـ«قضية 
أحداث عنرب 10 بسجن الحوض الجاف”.وكانت النيابة العامة 
قد أحالت زين الدين و18 متّهامً آخرين إىل املحكمة الكربى 

الجنائيّة، بتهمتي »االعتداء عىل سالمة جسم أعضاء قّوات 
األمن العام وإحداث إصابات بهم«، و«إتالف األمالك العاّمة 

بقصد إشاعة الفوىض”. وطالب محامو زين الدين ورفاقة 

بـ«برباءتهم لغياب الدليل عىل اتهامهم، ولكونهم مجنيّاً عليهم 
وليسوا جناة«، مشريين إىل أن »الواقعة حصلت بعدما طلبوا 
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أن تحاسب إدارة السجن عىل سوء معاملتهم، فكادوا لهم هذه الواقعة”. ودعا املحامون 
املحكمة لالستامع إىل رئيس لجنة الشكاوى والرصد واملتابعة باملؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان عبدالله الدرازي، »كشاهد نفي كتب تقريراً لدى زيارة الحوض الجاف”.واعتقل 

زين الدين )24 عاماً( يف 2 أغسطس/ آب 2013، بعد مداهمة منزله يف منطقة الدراز من 
قبل مدنيني بحامية من قوات الرشطة، وتم مصادرة هاتفه وكمبيوتره املحمول، وتفتيش 

سيارته.

الحكم 6 أشهر عىل املدون منصور عي الجمري

قضت محكمة بحرينية )24 سبتمرب/ أيلول 2014( بسجن الناشط اإللكرتوين واملدون 
منصور عيل الجمري )19 عاماً( ملدة 6 أشهر بتهمة »االعتداء عىل ضابط رشطة«. واعتقل 

الجمري، وهو عضو أيضاً يف مركز البحرين لحقوق اإلنسان يف 9 يناير/ كانوان 2014 
أثناء مداهمة قوات األمن ملنزل يف مدينة حمد. وسبق أن حكم عىل الجمري بالحبس 6 
أشهر بتهم التجمهر قضاها كاملة يف السجن وأفرج عنه يف سبتمرب/ أيلول 2012. وتعرض 

الجمري للرضب والتعذيب كام حرم من إنهاء دراسته بسبب الخوف من االعتقال مرة 
أخرى إذا حرض مقاعد الدراسة.

اعتقال الصحايف أحمد ريض

اعتقلت السلطات األمنية )25 سبتمرب/ أيلول 2014( الصحايف البحريني أحمد ريض. 
وقامت قوة أمنية مبداهمة منزله يف السنابس، غريب املنامة، وتفتيشه قبل أن تقتاده إىل 
التوقيف. وقالت عائلته إن »املداهمني فتشوا املنزل وصادروا هاتفه وأجهزة الحاسوب 
املوجودة يف املنزل«. وأفرجت السلطات عنه يف وقت متأخر من مساء يوم 30 سبتمرب/ 

أيلول، بكفالة بلغت 200 دينار، بعد 5 أيام من اعتقاله من منزله )11(.

وأفاد ريض بأن »الجهات األمنية استجوبته بشأن عالقته نشاطه الصحايف وعالقته بقنوات 
فضائية مثل املنار والعامل، وعن عالقته باملعارضة يف الخارج، وأنشطته الحقوقية، وموقفه 

من االنتخابات املقبلة”.

وذكر أنه »بعد االستجواب قالوا يل أنت متهم باملشاركة يف مسرية ورمي املولوتوف، وهذا 
األمر مدعاة لالستغراب، وقد نفيت هذه التهم الجنائية، وحتى إفاديت خلت من هذه 

األمور”.وكان الصحايف أحمد ريض قد تعرض لالعتقال يف مايو/ أيار 2012 قبل أن يفرج عنه 
يف سبتمرب/ أيلول من نفس العام بعد اتهامه يف قضايا أمنية عقابا له لنشاطه السيايس.

إن رابطة الصحافة البحرينية تطالب الواليات املتحدة واململكة املتحدة واألمم املتحدة 
وكافة املنظامت والهيئات الدولية املعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة 

واإلعالم للتدخل العاجل ومامرسة الضغط عىل الحكومة البحرين من أجل:

- اإلفراج الفوري دون قيد أو رشط عن جميع املصورين واإلعالميني املحتجزين بسبب 
مزاولتهم عملهم يف تغطية االحتجاجات أو مامرسة حقهم يف حرية التعبري.

- إيقاف املحاكامت القضائية بتهمة »إهانة امللك« لنشطاء اإلنرتنت واإلعالميني وتهمة 
»التجمهر« للمصورين.

- فتح الحريات اإلعالمية والصحافية وإغالق مكتب الرقابة عىل اإلنرتنت يف وزارة 
االتصاالت.

- إنهاء احتكار السلطة لإلعالم التلفزيوين وفتح وسائل اإلعالم للرأي اآلخر املعارض.

- دعوة مقرر األمم املتحدة الخاص بتعزيز وحامية الحق يف حرية الرأي والتعبري إىل 
جدولة زيارة عاجلة إىل البحرين.

*1*http://www.alwasatnews.com/3626/news/read/693922/1.html

*2*http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/7007

*3*http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_
read&id=23155&page=0

*4*http://www.alwasatnews.com/4378/news/read/916939/1.html

*5*http://www.bchr.net/ar/node/7146

*6*http://mirrorbh.no-ip.org/news/18834.html

*7*http://www.alwasatnews.com/4392/news/read/920888/1.html

*8*http://www.iaa.bh/Responsedetails.aspx?id=123

*9*http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=print_

news&id=23793&page=0

*10*http://bahrainalyoum.net/?p=10169

*11*http://www.alwasatnews.com/4401/news/read/923602/1.html
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كام شهد أكتوبر/ ترشين األول ونوفمرب/ ترشين الثاين من هذا 

العام أيضاً قيام القضاء الذي يعني أعضاؤه مبراسيم ملكية بتغريم 

الصحايف فيصل هيات، وكذلك الناشطة الحقوقية غادة جمشري، يف 

قضايا تتصل بحق الرأي والتعبري.  فيام استمرت إدانة املصورين 

واستدعاؤهم، إضافة إىل مواصلة املحاكم النظر يف قضايا تتعلق 

بالكتابة عىل شبكات التواصل االجتامعي، وبني ذلك الحكم 6 

أشهر عىل ناشط حقوقي.  إن رابطة الصحافة البحرينية تعتقد 

أن هذا الكم من االنتهاكات املوجهة لإلعالميني واملدونني تأيت يف 

سياق العقاب لهم عىل اآلراء التي يدلون بها حول قضايا الشأن 

العام والتي ال تتوافق مع الرواية التي تحاول السلطات تسويقها، 

وخصوصاً فيام يتعلق باالحتجاجات املطالبة بالدميقراطية 

واملتواصلة منذ العام 2011.

إيقاف الناشط الحقوقي نبيل رجب

أوقفت السلطات األمنية )1 أكتوبر/ ترشين األول 2014( الناشط 

الحقوقي رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسات نبيل رجب بعد 

نرش تغريدات اعتربت »مهينة لقوى األمن«. وقررت النيابة العامة 

حبسه ملدة أسبوع عىل ذمة التحقيق.

وجاء يف التغريدة التي نرشها رجب بتاريخ 28 سبتمرب/ أيلول 

2014 »أغلب شباب البحرين الذين التحقوا مبنظامت إرهابية 

مثل داعش جاءوا من املؤسسات األمنية والعسكرية، أي أن هذه 

املؤسسات كانت حاضنتهم الفكرية األويل«. ورصحت وزارة 

الداخلية البحرينية بأن »السلطات استجوبت رجب بسبب 

تعليقات وضعها عىل حسابه عىل موقع تويرت تضمنت إساءة 
ملؤسسات حكومية«. 

وقالت الوزارة إن رجب »استدعي للتحقيق معه من جانب 
اإلدارة العامة ملكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكرتوين فيام 

يتعلق » بنرش عدد من التغريدات من خالل حسابه عىل موقع 
تويرت والذي أساء فيها لهيئات نظامية«. وأضافت »بسؤاله أقر مبا 
نسب إليه، وعليه فقد قامت اإلدارة باتخاذ اإلجراءات القانونية 

متهيدا لعرضه عىل النيابة العامة التخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة«. وجاء اعتقال رجب بعد نحو 24 ساعة فقط من عودته 

إىل البحرين من جولة أوروبية استمرت أكرث من شهرين.

تأجيل محاكمة يعقوب سليس

أرجأت املحكمة الجنائية الصغرى الثالثة  )13 أكتوبر/ ترشين 
األول 2014( محاكمة القيادي يف ائتالف شباب الفاتح يعقوب 

سليس لغاية 21 يناير/ كانون الثاين 2015 للمرافعة. وجاء ذلك 
بعد طلب من املحامني من أجل استكامل املستندات للدفاع.

واعتقل سليس )1 سبتمرب/ أيلول 2014( عىل خلفية تغريدات 
نرشها عىل موقع التواصل االجتامعي »تويرت« تنتقد توجيه 

العسكريني للتصويت يف االنتخابات النيابية. وجاء يف تغريدته 
التي نرشها عىل حسابه يف موقع التواصل االجتامعي »تويرت« يف 
7 يونيو/ حزيران 2014 بأن »العسكرييني مأمورون فال بديل غري 
تجريم عملية توجيههم )...( وهذا كام ذكرت سبب من أسباب 

تزوير اإلرادة الشعبية« )1(. 

لنــدن – 31 ديســمرب 2014: بــني كشــاف شــهري أكتوبــر/ ترشيــن األول ونوفمــرب/ ترشين 

ــن  ــني واملصوري ــىل الصحافي ــا ع ــة اعتداءاته ــة الســلطات البحريني ــاين 2014  مواصل الث

إضافــة إىل املواطنــني الذيــن يعــربون عــن آرائهــم يف وســائل التعبــر املختلفــة، وخاصــة 

شــبكات التواصــل االجتامعي. وســجلت رابطــة الصحافــة البحرينيــة إيقــاف الســلطات 

للناشــط الحقوقــي البــارز نبيــل رجــب، رئيــس مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان، إثــر 

ــة يف احتضــان املتشــددين  ــا دور املؤسســات األمني ــرت« انتقــد فيه ــه يف »توي ــدة ل تغري

البحرينيــني الذيــن ينضمــون للتنظيــامت املتشــددة. 

اعتقال الحقوقي »رجب« بعد الجولة األوروبية 

وتغريم »هيات« و»جمشير« 

و6 أشهر لـ»عبداإلمام« بسبب تغريدة

2014حصاد أكتوبر ونوفمرب   

تجديد حبس املصور »املوسوي« 30 يوماً

جددت السلطات األمنية )13 أكتوبر/ ترشين األول 2014( حبس 

املصور السيد أحمد املوسوي 30 يوماً عىل ذمة التحقيق، رغم 

مرور 8 أشهر عىل توقيفه. واعتقل املوسوي  )25 عاماً( من منزله 

10 فرباير/ شباط 2014 بعد اقتحام املنزل ومصادرة األجهزة 

الخاصة به. واقتيد إىل جهة مجهولة ومل يعلم ذويه عن مصريه إال 

بعد أيام من اعتقاله. 

استدعاء الصحافية نزيهة سعيد للتحقيق

تسلمت مراسلة راديو »مونتيكارلو« الدويل وقناة »فرنسا 24« 

نزيهة سعيد )15 أكتوبر / ترشين األول 2014( إحضارية للمثول 

أمام وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة 27 أكتوبر/ ترشين 

األول 2014 )2(.  وأفادت يف 27 أكتوبر/ ترشين األول 2014، إنها 

»توجهت إىل وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العاّمة، لكنها منعت 

لحظة وصولها من دخول مبنى النيابة العامة من قبل رشطيّة 

بلباس مديّن، حيث قامت بطردها بحّجة أّن لباسها غري محتشم«. 

وأضافت »بعد ساعتني من االنتظار تحت أشعة الشمس، 

ومحاوالت من املحامي لدخول مبنى النيابة العاّمة، تّم السامح 

لها بذلك«. وأوضحت بأّن »وكيل النيابة حّقق معها بشأن قضيّة 

تعرّضها للتعذيب التي حدثت يف العام 2011، والرشطيّات الثالث 

املتورّطات يف القضيّة«)3(.

الحكم 6 أشهر عىل الناشط الحقوقي نادر عبداإلمام

حكمت املحكمة الصغرى الجنائية الثالثة )22 أكتوبر/ ترشين 

األول 2014( بسجن الناشط نادر عبداإلمام 6 أشهر بتهمة »إهانة 

الصحايب خالد بن الوليد«. وقال املحامي عبدالله الشمالوي إن 

»التغريدة املتهم فيها عبداإلمام ليست فيها أية إهانة«. وكانت 

النيابة العامة أحالت عبداإلمام إىل املحاكمة موجهة له تهمة أنه 

»أهان عرب موقع التواصل االجتامعي )تويرت( شخصاً )الصحايب 

خالد بن الوليد( وهو موضع متجيد وتقديس لدى املسلمني«. 

وأنكر عبداإلمام عند مثوله أمام املحكمة يف جلسة سابقة، التهمة 

املوجهة إليه، وقال إنه يحرتم جميع الصحابة ويحرتم جميع 

الرموز، وإن حديثه ُحرِّف، وإنه قال للمتشددين أن ال تنسبوا 

القتل وقطع الرؤوس إىل صحابة رسول الله، وخصوصاً أنه مدرس 

ويعيل عائلة من 5 أشخاص )4(.

تغريم الصحايف فيصل هيات 500 دينار

قضت محكمة بحرينية )22 أكتوبر/ ترشين األول 2014( بتغريم 

الصحايف فيصل هيات مقدم برنامج »شحوال«، 500 دينار 

كتعويض لصالح مدير قناة سابق يف قضية تعود حيثياتها إىل 5 

أعوام سابقة. وأفاد هيات بأن »املدعو قدم دعوى قضائية ضدي 

يف العام 2009، إثر مشاركتي مبكاملة هاتفية يف برنامج ريايض، إذ 

علّقت عىل كالم ذكره الشايك باعتباره شخصية عامة وذا منصب 

عام، ومن ثم تفاجأت برفعه قضية ضدي يّدعي قيامي بشتمه 

وسبه، وظلت القضية منظورة يف املحاكم حتى العام 2011، ثم 

صدر يف حقي حكم جنايئ غيايب بالسب بينام كنت موقوفاً يف 

معتقل الحوض الجاف، وكُتب يف أوراق الدعوى أين امتنعت عن 

الحضور«.

وأضاف »بعد كسب املدعو القضية الجنائية التي استندت إىل 

وقائع كاذبة وعدم متكيني من الدفاع عن نفيس، حرك املدعو 

قضية مدنية يطالب فيها بتعويض قدره 4 آالف دينار، إال أن 
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*1*http://www.alwasatnews.com/4378/news/read/916939/1.html 
*2*http://www.alwasatnews.com/4421/news/read/928577/1.html 
*3*http://www.manamapost.com/news.php?name=2014120344 
*4*http://www.alwasatnews.com/4429/news/read/930523/1.html 
*5*http://www.alwasatnews.com/4429/news/read/930500/1.html 
*6*http://www.alayam.com/Courts/alayam/95174-
%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85%20
%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20
%D8%AC%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1%20

100%20%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%20-
%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20
%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84%20
%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86.html 
*7*http://www.alwasatnews.com/4442/news/read/933719/1.html 
*8*http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_
read&id=24221 
*9*http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/19877.html
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املحكمة حكمت له بتعويض قدره 500 دينار«)5(.

تغريم الناشطة غادة جمشر 100 دينار

قررت املحكمة الصغرى الجنائية الثالثة )22 أكتوبر/ ترشين األول 

2014( حجز 3 قضايا للناشطة الحقوقية غادة جمشري املتهمة 

بـ«إهانة مواطنني يف موقع تويرت« للحكم بجلسة 29 أكتوبر/ 

ترشين األول 2014.وتم إخالء سبيل جمشري يف واحدة من القضايا 

الثالثة، بينام ظلت محبوسة عىل ذمة قضيتني. ورصح املحامي 

العام لنيابة املحافظة الشاميل حسني البوعيل أن »النيابة تلقت 

عرشة بالغات من مواطنني مختلفني ال تربطهم ببعضهم رابطة 

عن تعرضهم للسب والقذف بعبارات متس كرامتهم وتهينهم 

وتحط من أقدارهم عرب أحد حسابات مواقع التواصل االجتامعي 

تويرت«. ويف 29 أكتوبر/ ترشين األول قضت نفس املحكمة بتغريم 

غادة جمشري 100 دينار يف واحدة من القضايا املتهمة فيها، فيام 

أرجأت املحكمة قضيتني إىل جلسة 24 نوفمرب/ ترشين األول 

لسامع أقوال الشاكني، وقررت إخالء سبيل املتهمة بكفالة 50 

دينارا من قضية، فيام كانت مفرجاً عنها يف القضية الثالثة )6(.

الحكم سنتني عىل املصور عامر عبدالرسول

حكمت املحكمة الصغرى الجنائية األوىل )28 أكتوبر/ ترشين 

األول 2014( بسجن املصور البحريني عامر عبدالرسول ملدة سنتني 

مع النفاذ. وأسندت النيابة العامة له و6 متهمني آخرين بأنهم 

»شاركوا يف تجمهر مكون من أكرث من 5 أشخاص الغرض منه 

 اإلخالل باألمن العام، إضافة إىل تهمة حيازة املولوتوف«.

وقال املحامي سعيد رسحان إن »املحكمة تغاضت عن طلب هيئة 

الدفاع املتمثل باستدعاء شهود اإلثبات وحجز القضية للحكم، 

 فضالً عن ما تعرض له املصور عامر من تعذيب«.

وأشار إىل أن »عامر قدم إفادته إىل وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة 

العامة، بشأن ما تعرض له من تعذيب جسدي ونفيس«، الفاً إىل أن 

»موكله عامر تحدث يف إحدى جلسات املحاكمة عن ما تعرض له 

من تهديد وتعذيب، كام أنه بنّي للمحكمة أن موكله كان يف أحد 

املجالس الرمضانية بقرية العكر أثناء حدوث الواقعة« )7(.

استدعاء املصور محمد العريبي

تسلم املصور الفوتوغرايف محمد العريبي )28 أكتوبر/ ترشين 

األول 2014( إحضارية للمثول للتحقيق يف إدارة التحقيقات 

الجنائية بتاريخ 29 أكتوبر. وأفاد بعد ذهابه يف التاريخ املذكور 

بأن »التحقيق معه استمر لعدة ساعات وانصّب عىل الطلب 

منه العمل مع السلطات كمخرب وإال فإنه سيتم اعتقاله وتعذيبه 

قريباً«.

تحريك دعوى قدمية ضد الصحايف فيصل هيات

قررت محكمة بحرينية )10 نوفمرب/ ترشين الثاين 2014( تأجيل 

دعوى »قذف« مرفوعة ضد الصحايف فيصل هيات مقدم برنامج 

»شحوال«، لجلسة 10 نوفمرب/ ترشين الثاين لضم املفردات 

والترصيح بنسخة من أوراق الدعوى للمحامني واملدعي بالحق 

املدين. وتعود الواقعة إىل 8 أعوام حني رفع الحكم الريايض 

السابق نواف شكر الله دعوى ضد الكاتب فيصل هيات ورئيس 

تحرير أخبار الخليج أنور عبدالرحمن، يتهم كال منهام بقذفه عن 

طريق النرش. وقالت املحامية شيامء عبدالعزيز وكيلة املجني 

عليه واملدعي بالحق املدين إن »الواقعة حدثت يف 2007 حني 

تقدم املجني عليه الحكم الريايض ببالغ ضد الكاتب ورئيس 

تحرير أخبار الخليج لنرشهام مقال للصحفي هيات يف الجريدة، 

يتطرق فيه إىل تحكيم مباراة بني ناديي الرفاع واملحرق وتكلم 

فيها الصحفي عن التحكيم السيئ للحكم وعنون مقاله بكلمتي 

»يا طبطب يا دلع« وأرفق مع املقال صورة للفنانة اللبنانية نانيس 

عجرم، وهو ما اعتربه املجني عليه قذفاً وسباً يف حقه« )8(.

استدعاء مراسلة »مونتيكارلو«

استدعت السلطات )17 نوفمرب/ ترشين األول 2014( مراسلة 

راديو »مونتيكارلو« الدويل وقناة »فرنسا 24« نزيهة سعيد 

للمثول أمام لجنة التحقيق الخاصة إثر شكوى تقدمت بها ضد 

3 رشطيات أرشفن عىل تعذيبها يف العام 2011. وأفادت سعيد 

»حرضت أمام وحدة التحقيق الخاصة اليوم استجابة الحضارية 

تسلمتها كمجني عليها للتعرف عىل 3 من الرشطيات من اللوايت 

اعتدين عيل يف2011«. وقالت الوحدة إنها »بادرت بالتحقيق 

يف الشكوى فور تقدميها، فاستدعت الشاكية لسامع أقوالها عدة 

مرات وتم االتصال بها هاتفياً يف كل مرة إال أنها مل تحرض إلبداء 

ما لديها من أقوال وذلك لتعذرها باعتزامها السفر إىل الخارج، أو 

لوجودها بالفعل يف الخارج، إىل أن حرضت أخرياً اليوم وتم سامع 

أقوالها بشأن الواقعة، وجاري »استكامل التحقيقات يف ضوء ما 

جاء بأقوالها )9(.

إن رابطة الصحافة البحرينية تطالب الواليات املتحدة واململكة 

املتحدة واألمم املتحدة وكافة املنظامت والهيئات الدولية املعنية 

بالدفاع عن حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة واإلعالم للتدخل 

العاجل ومامرسة الضغط عىل الحكومة البحرين من أجل:

- اإلفراج الفوري دون قيد أو رشط عن جميع املصورين 

واإلعالميني املحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم يف تغطية 

االحتجاجات أو مامرسة حقهم يف حرية التعبري.

- إيقاف املحاكامت القضائية بتهمة »إهانة امللك« لنشطاء 

اإلنرتنت واإلعالميني وتهمة »التجمهر« للمصورين.

- فتح الحريات اإلعالمية والصحافية وإغالق مكتب الرقابة عىل 

اإلنرتنت يف وزارة االتصاالت.

- إنهاء احتكار السلطة لإلعالم التلفزيوين وفتح وسائل اإلعالم 

 للرأي اآلخر املعارض.

- دعوة مقرر األمم املتحدة الخاص بتعزيز وحامية الحق يف حرية 

الرأي والتعبري إىل جدولة زيارة عاجلة إىل البحرين.:
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وتستنكر بهذا الصدد استغاللها ألدوات العدالة كاملحاكم 
والنيابة العامة التي يعني أعضاؤها مبراسيم ملكية فيام يعتمد 

إصدار األحكام عىل اعرتافات منتزعة تحت التعذيب وأدلة 
مقدمة من تحريات رسية وشهود مجهولني، يف االنتقام من 

الصحافيني والنشطاء الذين يجتهدون يف تقديم روايات لألوضاع 
العامة يف البالد مخالفة للرواية التي يسعى اإلعالم الرسمي 

لرتويجها، وذلك عرب مواصلة توقيفهم وتلفيق قضايا كيدية لهم. 

وقد قامت رابطة الصحافة البحرينية بتوثيق حيثيات ما حصل 
مع الناشط اإللكرتوين عيل معراج هذا الشهر ديسمرب/كانون 
األول 2014، والعرقلة املتكررة الستئنافه ضد الحكم الصادر 

عليه بالسجن سنتني ونصف بتهمة »إهانة امللك«؛ حيث 
جرى تأجيل االستئناف للمرة الخامسة. وشهد هذا الشهر 

أيضاً اعتقال أحد املصورين وتحريك قضية أخرى ضد الناشط 
الحقوقي نادر عبداإلمام وحجز قضيتّي صحافيني للحكم يف تهم 

تتعلق بقضايا الرأي والتعبري. 

ورغم الرتحيب الذي قوبل به اإلفراج عن الناشطة الحقوقية 
غادة جمشري هذا الشهر ديسمرب/ كانون األول بعد قضائها 3 
أشهر يف السجن إال أن القلق ما يزال يساور رابطة الصحافة 

حول نوايا السلطات يف مواصلة محاكمتها عىل ذمة تهم أخرى 
وصل تعدادها لغاية الساعة 12 تهمة يتصل أغلبها بالكتابة 

عىل وسائل التواصل االجتامعي ونقدها لشخصيات عامة.

حجز قضية الصحايف »هيات« للنطق بالحكم

حجزت املحكمة الكربى الجنائية األوىل )4 ديسمرب/ كانون 
األول 2014( قضية ضد رئيس تحرير »أخبار الخليج« أنور 
عبدالرحمن واملتهم فيها بصفته مع الكاتب فيصل هيات 

بـ«السب والقذف عن طريق وسائل النرش ألحد الحكام 

الرياضيني« للنطق بالحكم يف جلسة 12 يناير/ كانون الثاين 

2015.وتعود الواقعة إىل أكرث من 6 سنوات عىل خلفية نرش 

مقال للكاتب ينتقد فيه الحكم والذي اعترب ذلك قذفا يف حقه.

القضية رفعت من حكم كرة القدم نواف شكرالله، بعد نرش 

مقال كتبه فيصل هيات عنه يف الصفحة الرياضية، واعترب أنه 

»تضمن ما يسيىء إليه« )1(. وقد تأخر البدء يف نظر الدعوى 

6 سنوات، بسبب دعوى رفعت أمام املحكم الدستورية آنذاك 

تطالب بالفصل يف دستورية اختصام ومعاقبة رئيس التحرير يف 

جرائم النرش التي يرتكبها كتاب ومحررون.

حجز قضية رئيس تحرير »األيام« للنطق بالحكم 

حجزت املحكمة الكربى الجنائية األوىل )4 ديسمرب/ كانون 

األول 2014( القضية الخاصة برئيس تحرير صحيفة »األيام« 

عيىس الشايجي، والتي أقامت فيها الدعوى ضده وزيرة الدولة 

لشؤون اإلعالم السابقة سمرية رجب، للنطق بالحكم يف جلسة 

12 يناير/ كانون الثاين 2015.وتقدم املحامي حسني تقي مبذكرة 

دفاعية طلب فيها احتياطيا استدعاء سمرية رجب والحكم 

برباءة رئيس التحرير مام نسب إليه )2(. الدعوى تأيت يف سياق 

ما تم نرشه عىل صفحات »األيام« بشأن حريق حريق استوديو 

هيئة شؤون اإلعالم.

اعتقال املصور السيد باقر الكامل

اعتقلت السلطات األمنية عىل جرس امللك فهد )9 ديسمرب/ 

كانون األول 2014( املصور سيد باقر الكامل أثناء توجهه إىل 

العراق )3(. وقامت السلطات باإلفراج عنه بعد يومني من 

لنــدن – 31 ديســمرب 2014: تديــن رابطــة الصحافــة البحرينيــة اســتمرار 

الســلطات البحرينيــة يف اســتهداف املصّوريــن واإلعامّيــني ونشــطاء اإلنرتنــت، 

عقابــاً لهــم ملزاولتهــم عملهــم يف تغطيــة االحتجاجــات أو مامرســتهم حقهــم 

يف حريــة التعبــر والكتابــة عــرب وســائل اإلعــام املختلفــة. 

عرقلة استئناف »معراج« للمرة الخامسة 

و»جمشير« تعانق الحرية »المؤقتة«

2014حصاد ديسمرب   

اعتقاله. وسبق للكامل أن اعتقل يف مارس/ آذار من نفس 
العام، وأفاد بأنه »تعرض للصفع واللكم يف مبنى التحقيقات، 
كام تعرض للتهديد باإلغتصاب الجنيس والصعق بالكهرباء«، 

مشرياً إىل أن »التحقيق معه كان حول تصويره للمسريات« )4(.

أطراف تعرقل استئناف الناشط اإللكرتوين »معراج”

أجلت محكمة االستئناف العليا )11 ديسمرب/ كانون األول 
2014( قضية الناشط اإللكرتوين عيل معراج املتهم فيها 

بـ«إهانة امللك« للمرة الخامسة عىل التوايل إىل 11 يناير/ كانون 
الثاين 2015.

وشكت عائلته من »تعمد أطراٍف مسئولة عدم الجمع بني 
ابنها املعتقل وشاهد اإلثبات املسئول عن التحريات املتعلقة 

بالقضية واملبارش لعملية االعتقال والتحقيق، مام أدى إىل 
تأجيل استئنافه أكرث من 6 أشهر« )5(. وبيَّنت بأن موكل ابنهم 
املحامي حسن القالف بدأ يف مبارشة إجراءات االستئناف حتى 

حددت املحكمة يوم  )5 من مايو/ أيار 2014( أول جلسة 
له، لكنه ولعدم إحضار عيل من محبسه تم تأجيل جلسة 
االستئناف إىل تاريخ )13 مايو 2014( ويومها جلب عيل 

للمحكمة دون أن يجلب ملف القضية ما أدى إىل تأجيلها مرة 
أخرى.

وأفادت العائلة أن »املحامي طالب خالل الجلسات بإحضار 
شاهد اإلثبات املسئول عن التحريات املتعلقة بالقضية واملبارش 

بعملية االعتقال والتحقيق، وأنه لتخلفه عن الحضور أكرث من 
مرة، فقد استطاع املحامي الحصول عىل مذكرة اعتقال بحقه 

من أجل ضامن التزامه بالحضور«. ولفتت إىل أنه بعدها حرض 
شاهد اإلثبات لجلسة االستئناف التي حددت يف )27 نوفمرب/ 

ترشين الثاين 2014(، بينام تُعمد عدم إحضار عيل للجلسة، 

فعىل هذا األساس تم تأجيل القضية مرة أخرى، وتم إلغاء أمر 

القبض الصادر بحق شاهد اإلثبات”.

وأشارت إىل أن املحكمة أجلت الجلسة إىل )11 ديسمرب/ كانون 

األول 2014(، حيث أعيدت نفس الكرة، إذ تم جلب عيل من 

محبسه بينام تخلف عن الحضور شاهد اإلثبات.

تأجيل استئناف الناشط الحقوقي »عبداإلمام”

أجلت املحكمة الكربى الجنائية الثانية )14 ديسمرب/ كانون 

األول 2014( قضية الناشط الحقوقي رئيس جمعية »إنصاف« 

نادر عبداإلمام إىل جلسة يف 8 يناير/ كانون الثاين للمرافعة. 

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت عىل عبداإلمام بالسجن 

6 أشهر عىل خلفية تغريدة له عىل موقع التواصل االجتامعي 

»تويرت« اتهمته فيها بـ«إهانة الصحايب الجليل خالد بن الوليد«. 

وأفادت معلومات بأن السلطات متمثلة يف وزارة التنمية 

االجتامعية قامت بتحريك دعوى قضائية جديدة ضد عبداإلمام 

لتأسيسه وعمله يف جمعية حقوق اإلنسان »إنصاف« دون 

الحصول عىل ترصيح)6(.

اإلفراج عن الناشطة غادة جمشر

أفرجت السلطات األمنية )15 ديسمرب/ كانون األول 2014( عن 

املدافعة عن حقوق اإلنسان غادة جمشري من مركز االحتجاز 

الخاص بالنساء مبدينة عيىس بعد أن أمضت أكرث من ثالثة 

أشهر يف االحتجاز منذ اعتقالها األول يف 14 سبتمرب/ أيلول 

2014.  وتواجه جمشري حاليا 12 تهمة، منها تهم جديدة تتعلق 

بـ »االعتداء عىل ضابط رشطة« أثناء وجودها يف االعتقال. ومن 
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الهوامش

املقرر أن تستأنف جلسات محاكمتها يف 14 يناير/كانون 
الثاين 2015. 

واعتقلت جمشري عىل خلفيَّة عرش شكاوى مرفوعة 
ضدها لنرشها تغريدات تقول السلطات إنها »مهينة« و 

»تشهريية«. يف 27 نوفمرب/ ترشين الثاين 2014، أُفرج عنها 
بعد أن قضت عرشة أسابيع يف التوقيف، ولكن رسعان ما 
أعيد اعتقالها من منزلها بعد ميض 12 ساعة عىل اطالق 

رساحها. 

إن رابطة الصحافة البحرينية تطالب الواليات املتحدة 
واململكة املتحدة واألمم املتحدة وكافة املنظامت والهيئات 

الدولية املعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبري وحرية 
الصحافة واإلعالم للتدخل العاجل ومامرسة الضغط عىل 

الحكومة البحرين من أجل:

- اإلفراج الفوري دون قيد أو رشط عن جميع املصورين 
واإلعالميني املحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم يف تغطية 

االحتجاجات أو مامرسة حقهم يف حرية التعبري.

- إيقاف املحاكامت القضائية بتهمة »إهانة امللك« لنشطاء 
اإلنرتنت واإلعالميني وتهمة »التجمهر« للمصورين.

- فتح الحريات اإلعالمية والصحافية وإغالق مكتب الرقابة 
عىل اإلنرتنت يف وزارة االتصاالت.

- إنهاء احتكار السلطة لإلعالم التلفزيوين وفتح وسائل 
اإلعالم للرأي اآلخر املعارض.

- دعوة مقرر األمم املتحدة الخاص بتعزيز وحامية الحق يف 
حرية الرأي والتعبري إىل جدولة زيارة عاجلة إىل البحرين.
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حريــة أضيــق: إفالت مــن العقاب أوســع

رابطة الصحافة البحرينية

جميع الحقوق محفوطة

التقريــر الســنوي الثانــي للحريــات الصحافيــة 
واإلعاميــة فــي البحريــن 2013

رابطة تعني بالدفاع عن حرية الصحافة 
واإلعام في البحرين تأسست في 9 يوليو 

2011 لندن، المملكة المتحدة

صــورة الغــاف، لعائلــة اإلعامــي الشــهيد أحمــد إســماعيل. تجــد العائلــة فــي قنــاع أحمــد هويتهــا المكتســبة بالــدم، ال مــن الــدم، أحمــد 
ابنهــا مــن الــدم، لكنــه شــّكل هويــة عائلتــه بدمــه الــذي قدمــه فــي ســبيل كشــف الحقيقــة. لســان العائلــة يقــول: نحمــل صورتــه بوجــه 

وكاميراتــه بيــد.

 Address: 11 lilac court, 15 crown
mews, london, E13 9HQ UK

Phone: 00447821135441
e-mail: info@bahrainpa.org
website: www.bahrainpa.org

البحرين: جزيرتنا الخرساء
التقرير السنوي الخامس للحريات الصحافية

واإلعالمية في البحرين 2014

رابطة الصحافة البحرينية
رابطة تعني بالدفاع عن حرية الصحافة

واإلعالم في البحرين تأسست في 9 يوليو
2011 لندن، المملكة المتحدة

جميع الحقوق محفوظة
E-mail: info@bahrainpa.org
website: www.bahrainpa.org


