
البحرين - استمرار الحكومة في تكميم الصحافة

 – مراسلون بل حدود20/04/2011

إلى 20 الوووووذي يووووونظّم في البحوووووريووووون مووووون 1بووومناسوووبة سوووباق الوووفووورموول   ، توووندد موووراسووولون بووول حووودود2011 نووويسان/أبوووريووول 22 
 حرية الصحافة مؤخراً.بالنتهاكات التي ارتكبتها السلطات البحرينية ضد

 في هوذا الطوار، أعولنت الونظمة: "في حوي أن الونظام اللكي يسعى إلى أن يظهور أن البحوريون بولد منفتح، أحوصت الونظمة عودة
 ، أدرجوونا الوونامووة ضوومن الموواكوون2011انووتهاكووات ارتووكبت ضوود حووريووة العوولم موونذ بوودايووة هووذا الووعام. ففي كووانووون الول/ديووسمبر 

 العشوورة الكووثر خووطووورة على حووياة الووصحافوويي ولووم نوولحووظ حتى الن أي تووحسن موولموس في ظووروف عوومل وسووائوول العوولم. ل بووّد
لدعاية الحكومة من أن تفسح الجال لمارسة صحافة حرة فعليواً".

  نويسان/أبوريول، أعولنت وزارة الوخارجوية البحوريونية، في بويان صوحافي، أن موملكة البحوريون "تؤكود احوتراموها لوبادئ حوقوق10في 
 النوووسان وحوووريووواتوووه في إطوووار مووون الوووقانوووون والووونظام والوووعدالوووة الوووصحيحة". ول يوووبدو أن الوووحكوموووة قووود شوووملت حوووريوووة الوووصحافوووة في

تصريحها هذا لكثرة النتهاكات الرتكبة ضدها.

رفض منح تأشيرات دخول

 . وهكذا، منعذروة الدعاية الحكومية الذي يعّد 1لم يتمكن عدد من الصحافيي من السفر إلى البحرين لتغطية سباق الفووورمول 
  مون دخوول البحوريون، مون دون الوتقّدم مونهمامعتوق صزالح ومنتج الووقناة سزتيوارت رامززيكول مون كوبير موراسولي سوكاي نويوز 

بأي مبرر. وقد تم ترحيل مراسل فايننشال تايمز سيميون كير من مطار النامة.

 بالضافة إلى ذلك، لم يحصل مصور من وكالة الصحافة الفرنسية وصحافيان من وكالة أسوشيتد برس، الستقرون ثلثتهم في
دبي والعتمدون من قبل التحاد الدولي للسيارات، على تأشيراتهم في الوقت الناسب.

 . في الونووة الخوويرة، قووبيل تووظاهوورات تووعتيم إعوولميبوورفووض منح هووذه الووتأشوويرات، تووحاول السوولطات البحووريوونية موورة أخوورى فوورض
  التي احتفلت في شوارع الملكة ببدايات الثووورة الشعبية، رفضت السلطات منح تأشيرات لعدد من2012 شباط/فبراير 14

الصحافيي.

اعتداءات واعتقالت

 تووشير الووعلومووات التي حووصلت عووليها مووراسوولون بوول حوودود إلى أن الووقوى الموونية تووتعّرض بووشكل منهجي لوولصحافوويي على هووامووش
التظاهرات.

  (دوتوشه بورس أجونتور)مزازن مهزدي نويسان/أبوريول، أقودموت الوقوى المونية على احوتجاز ثولثوة موصوريون صوحافويي، هوم 16في 
  (رويوترز) بوالضوافوة إلى موصور مون وكوالوة رويوترز، وذلوك لوفترة وجويزة، بوينماحزمد محزمد (أسوشويتد بورس) وحزسن جزماليو

  الذي أردي قتيلً بالرصاص في خلل مظاهرةأحمد اسماعيلكانوا يغطون مظاهرة احتجاجواً على مقتل الواطن الصحافي 
نظّمت في أواخر شهر آذار/مارس.

ي    سووونة مووون الوووعمر بوووينما كوووانوووت57 الووووبالغ أحززمد البوسززطة نوووويسان/أبووووريوووول، ألووووقت قوووووى الوووونظام الووووقبض على الووووصحافي 9ف
 الشورطوة توفّرق الوتظاهوريون في الوناموة. بوعد احوتجازه حوالى نوصف سواعوة، عومد عوناصور الوقوى إلى ضوربوه ضوربوواً موبرحوواً وإهوانوته

قبل أن يطلقوا سراحه.

http://en.rsf.org/bahrein-bahraini-citizen-journalist-shot-03-04-2012,42236.html
http://en.rsf.org/bahrain-foreign-reporters-denied-visas-10-02-2012,41838.html
http://en.rsf.org/bahrain-censorship-in-pole-position-13-04-2012,42310.html


  نوويسان/أبووريوول، على هووامووش تووظاهوورة نووظّمت موون أجوول إخوولء سووبيل عووبد الووهادي الووخواجووة، وهووو7كووما تظهووره صووور الووصور، في 
  بوالوقرب مون موازن مهوديغواز موسيل لولدموع خولسة قونبلة عونصر مون الشورطوةنواشوط بحوريني رائود حوكم عوليه بوالوسجن الوؤبود، وضع 

في الجوار لحظة وقوع الحداث. عدم وجود أي متظاهر الذي أّكد 

  نوويسان/أبووريوول، ألقي الووقبض على مووازن الهوودي على هووامووش تووظاهوورة في الوونويوودرات. لوونعه موون تووغطية الحوودث، تووحججت6في 
 الشورطوة بوأن بوطاقوته الوصحافوية قود توكون موزّورة، مع رفوضها الوتحقق مون صوحتها. وفي الوسنابوس، أصويب حومد محومد في سواقوه
 بوقنبلة غواز موسيل لولدموع. وأمضى سواعوتي في السوتشفى الوعسكري، وهوو مسوتشفى حوكومي، مون دون تلقي أي عونايوة، قوبل أن

يقرر أن ينتقل إلى مستشفى خاص.

 في وقووت لحووق موون الوويوم نووفسه، قووامووت قوووى الوونظام بوواعووتقال الووصوريوون مووازن مهوودي وحوومد محوومد وحووسن جوومالي في الووسنابووس،
 45بووحجة "الووحفاظ على سوولمووتهم". ورفووضت الشوورطووة الووتحقق موون بووطاقوواتووهم الووصحافووية الووصادرة عوون وزارة الووداخوولية. وبووعد 

دقيقة، سمحت لهؤلء الصحافيي الثلثة بالغادرة.

 . وبووي2012 آذار/مووارس 31تووذّكوور مووراسوولون بوول حوودود بووأن الواطوون الووصحافي أحوومد إسووماعوويل أردي قووتيلً بووالوورصوواص في 
  اعوووتداء ضووود الوووصحافووويي، مووون بوووينها تسع حوووالت مووون حوووجب15، سّجووولت الووونظمة 2012كووانووون الووثاني/يوونايوور وآذار/مووارس 

الوصول إلى العلومات، وست حالت من توجيه التهديدات ضد الصحافيي، وحالة مصادرة معدات.

محاكمات

 ، بوعد توأجويل الجولسات غوير مورة، حوكم الوقضاء، على خولفية تهمتي الوتشهير والعوتداء الجسودي،2012 نويسان/أبوريول 19في 
  ديووونار500 يوورو) وتووعويووض قوودره 200 ديووونار بحوووريني (حووالى 100ة بتسووديوود غوورامووة قوودرهووا  ريزم خزليفعلى الوووصحافوووية

  يووورو) لوووولضحايووووا الووووثلث الوووزعووومووووي. وقوووود أسووووندت إلى الووووضحية الووووفعلية الوووحوووويدة في هووووذه الووووقضية،1000بحوووووريني (حووووالى 
 الوصحافوية نوفسها، دور الوجلد. وكوانوت هوذه الوصحافوية قود رفوعت دعووى قوضائوية ضود موؤيوديون لولحكوموة أبورحوهوا ضوربوواً وتوجوهوا

 . وقووووررت اسووتئناف هووذا الووحكم على أن تووعقد جوولسة في أيوولول/سووبتمبر. وفي مووقابوولة2011إلويها بوالهوانوات في شوباط/فوبرايور 
، استعرضت الصحافية وضع حرية الصحافة في البحرين. 2012 نيسان/أبريل 15أجرتها في 

 ، نززيزهة سزعيد، كووان يجوودر بووالووحكمة الووعليا الووجنائووية في البحووريوون الووبت في مووصير الووصحافووية2012 نويسان/أبوريول 18في 
  وراديوو مونتي كوارلوو دولوية، في دعووى بوينها وبوي شورطوية اتوهمتها بوتعذيوبها في أثوناء اسوتجوابوها في24وهي موراسولة فورانوس 

 . وتوأجولت الوحاكومة على أسواس عودم إنوجاز إجوراءات الوتحقيق الوقانونوية. وبوما أنوها الورة الوثانوية التي يوتم  2011   أيوار/موايوو 22
فيها تأجيل الحاكمة، يبدو أن السلطات تسعى إلى كسب الوقت عن طريق تأخير نتائج التحقيق.

تحّركوا!

ي  لفضح دعوووووايوووووة الووووونظام اللكي البحوووووريني وأعووووومال الوووووعنفعووريووضة ، أطووولقت موووراسووولون بووول حووودود   2012   نووويسان/أبوووريووول   19   ف
الرتكبة ضد العلميي والواطني الصحافيي.

http://www.rsf.org/petitions/f1bahrein/en.php
http://en.rsf.org/bahrain-censorship-in-pole-position-13-04-2012,42310.html
http://en.rsf.org/bahrain-france-24-correspondent-tortured-30-05-2011,40374.html
http://mypict.me/index.php?id=337452838
http://mypict.me/index.php?id=337452786
http://mypict.me/index.php?id=337452754

