
البحرين

نوفمبر أسود

 حرمان من العدالة وإدانات بالسجن: يوميات الناشطي العلميي البحرينيي

، صييادقييت مييحكمة السييتئناف فييي الييناميية عييلى الييكم الييصادر فييي2012 تشيريين اليثانيي/نيوفيمبر 13فييي   
  فيقد اعيتبرت اليصحافيية ميذنيبة بيالعيتداء السيدي عيلى طيبيبتي وإهيانية ري خلللليفة.اليحكمة البيتدائيية بيحق

  دييينار و200 يييورو) و210 ديينار بحيرييني (حيواليى 100ثياليثة. ليذا ييفترض بيها أن تسيدد غيرامية قيدرهيا 
  ديينار بحيرييني كيتعوييض ليكل مين إعيتدت عيليهم و أهيانيتهم. إل أن اليصحافيية كيانيت قيد تيقدميت بينفسها100

٠بشكوى ضد هؤلء الطبيبات الثلث بتهمتي العتداء عليها وإهانتها في نهاية مؤتر صحافي

 ميين شييأن هييذه الدانيية الييصادرة عيين مييحكمة السييتئناف أن تييبيّ مجييدداً الييغياب الييتام لسييتقللييية الييقضاء فييي
  تشرين الول/أكتوبر23البحرين. فلم تنظر الحكمة في العلومات التي رفعها محامي ري خليفة إليها. وفي 

 الياضيي، تيوجهيت ميراسيلون بيل حيدود بيرسيالية إليى اليقرر الياص ليلجنة الم التحيدة ليقوق النيسان لسيتقلليية
  بتهمتياليلحيقةاليقضاة واليحاميي إثير صيدور قيرار عين اليحكمة البيتدائيية فيي الينامية ييبرئ الشيرطيية سيارة اليوسيى 

  ورادييو ميونيتي24ميارسية اليتعذييب وسيوء اليعاميلة فيي أثيناء أداء ميهاميها بيحق اليصحافيية البحيريينية ميراسيلة فيرانيس 
٠. 2011 آيار/مايو 22لدى استدعائها إلى مركز شرطة الرفاع في  نزيهة سعيد كارلو دولية

بياليسجن ليدة أربيعة أشهيرعللي اللايلكي ، حيكم عيلى ميتصفح النيترنيت 2012 تشيريين اليثانيي/نيوفيمبر 13في   
  تشيريين اليثانيي/نيوفيمبر، حيكم عيلى5بيتهمة السياءة إليى اليذات اليلكية بسيبب مينشورات ليه عيلى تيوييتر. وفيي 

واثيقي بياليسجن ليدة شهير وأربيعة أشهير عيلى خيلفية اليتهمسللمان درويلش وعللي محلمد اليناشيطي الليكترونييي   
اليذي ييحاكيم علبدا اللهاشلمي نيفسها. وفيي الول مين تشيريين اليثانيي/نيوفيمبر، حيكم عيلى اليواطين الليكترونيي  

 فيي اليقضية نيفسها بياليسجن ليدة شيتة أشهير ميع الينفاذ بيتهمة إهيانية اليلك. وقيد دافيع هيؤلء اليواطينون الربيعة
  تشيريين الول/أكيتوبير بيتهمة التشهيير بيشخصيات عيامية عيلى وسيائيل اليتواصيل الجيتماعيي عين16اليوقيوفيون فيي 

http://fr.rsf.org/bahrein-une-policiere-reconnue-non-22-10-2012,43566.html


  تشيريين الول/أكيتوبير. بحسيب وزارة اليداخيلية، ميا زال اليبحث جيارييا22ًبيراءتيهم عيند افيتتاح ميحاكيمتهم فيي 
.عن شخص خامس وقد أمرت الحكمة بصادرة حواسيب أربعة نشطاء وهواتفهم الوالة

سليّد يلوسلف اللحافلظة، عين 2012 تشيريين اليثانيي/نيوفيمبر 14تيبلغت الينظمة بيباليغ الرتيياح بيالفيراج فيي   
2وهيو نيائيب رئييس ميركيز البحيريين ليقوق النيسان واليسؤول عين قيسم اليتوثييق فييه. بيعد أن تيعرّض ليلتوقييف فيي   

 تشيريين اليثانيي/نيوفيمبر فيي دييراز (غيرب الينامية) بيينما كيان ييحقق فيي النيتهاكيات اليرتيكبة فيي خيلل تيظاهيرة
 مينظمة فيي الييوم نيفسه، نيقل فيوراً إليى ميركيز الشيرطية فيي اليبدييع (إليى غيرب اليبلد) حييث ت اسيتجوابيه. وميثل فيي
 صيباح الييوم اليتاليي أميام اليدعيي اليعام اليذي أمير بياحيتجازه ليدة سيبعة أييام بيتهمة اليشاركية فيي تيظاهيرات غيير

  تشيريين اليثانيي/نيوفيمبر، قيرر اليدعيي اليعام تيدييد10شيرعيية بياليرغيم مين نيفيه اليشاركية فيي هيذه اليتظاهيرات. وفيي 
 احييتجازه لسييبعة أيييام إضييافييية. مييع أنييه تييعرّض لييلتوقيييف بسييبب مييشاركييته فييي تييظاهييرة غييير شييرعييية إل أنييه ت
 اسيتجوابيه بيشكل أسياسيي بيشأن اليقابيلت اليتي مينحها ليلسيتعراض اليدوري اليشاميل للبحيريين أميام الم التحيدة

 .( حماية الدافعي عن حقوق النسان: الوصلةمرصدفي جنيف في أيلول/سبتمبر الاضي (يكن قراءة بيان 

، مينعت السيلطات البحيريينية ليفترة محيددة تينظيم اليظاهيرات. إنيه قيرار2012 تشيريين الول/أكيتوبير 30فيي   
مييخالييف لييلحق اليينصوص عييليه فييي الييدسييتور البحييريييني والييتوصيييات الييتي وافييقت عييليها الييملكة فييي أثييناء  
 السيتعراض اليدوري اليشاميل فيي أييلول/سيبتمبر الياضيي أميام مجيلس حيقوق النيسان واعيترضيت عيليها اليولييات

).  الوصلة) والمي العام للم التحدة (الوصلةالتحدة (

http://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/bahrain/2012/11/d22015/
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43398&Cr=bahrain&Cr1#.UKO4moVf4ck
http://www.nytimes.com/2012/10/31/world/middleeast/bahrain-bans-all-protests-in-new-crackdown.html

