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 سياسة قمع متشددة حيال اإلعالميين

نشر أخبار "، المتابع بتهمة سيد يوسف المحافظةمع حلول موعد محاكمة مناضل حقوق اإلنسان 
، (http://fr.rsf.org/IMG/pdf/cp_bahrein_28122012_ar.pdf) 9102 الثاني كانون / يناير 92 ، غدا  "كاذبة
الذي ال  أحمد حميدانعن انشغالها العميق بمصير المصّور " مراسلون بال حدود"ب منظمة تعر 

 .9109كانون األول / ديسمبر  92يزال رهن االعتقال منذ توقيفه يوم 

تطلق صفارة اإلنذار إثر االعتقاالت  "مراسلون بال حدود"منظمة »وأمام هذا الوضع المقلق فإن 
إننا ندين سياسة القمع . العديدة التي طالت صحافيين ومدافعين عن حقوق اإلنسان في البحرين

وتبدي السلطة نية واضحة لعرقلة عمل  .نما يربو عن سنتي التي تنتهجها السلطات منذالمتشددة 
 .«الصحافيين وانتشار المعلومات المتعلقة بالمظاهرات والقمع الذي تتعرض له على يد قوات األمن

 2102 كانون األول/ ديسمبر  في السابع عشر من شهر ،سيد يوسف المحافظةاعتُِقل 
(http://fr.rsf.org/IMG/pdf/cp_bahrein_28122012_ar.pdf)،  كانون الثاني / يناير  01ثم أطلق سراحه يوم

ول الرصد ؤ مسحيث ال يزال نائب رئيس و . لكن التهم الموجهة ضده لم تسقط عنه بعد. 9102
" تويتر"على موقع " نشر أخبار كاذبة"متابعا بتهمة  المتابعة في مركز البحرين لحقوق االنسانو 

يوم قدامه ؤاخذه السلطات البحرينية، على وجه الخصوص، بإوت". لعنفالتحريض على ا"بغرض 
كانون األول / ديسمبر  01التُقطت يوم  عادة نشر صورةعلى إ، 9109كانون األول / ديسمبر  01

بإمكاني التأكيد على وجود  البحرين#: "، لشاب أصيب أثناء مظاهرة ومعها التعليق التالي9109
 ."المنامة# فياآلن  رصاصبال ةواحد إصابة

أوضحت  ،(http://www.hrw.org/ar/news/2013/01/02) إلى النائب العام البحريني وجهتهاوفي رسالة 
كانون  / ديسمبرمن شهر  01في الـأنه ( هيومن رايتس ووتش) "مراقبة حقوق اإلنسان"منظمة 
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 21 حوالي تفريق مجموعة منلاستخدمت قوات األمن العنف مساء ،  2109حوالي الساعة  ،األول
أصيب متظاهر في ساقه وتم نشر صورة لساقه  هناكو . في حي المخارقة بالمنامةمتظاهرا  

كانون األول، تم نشر الصورة نفسها  / ديسمبر 01في . المصابة على عدة منتديات على اإلنترنت
صورة إلصابة أحد الشباب في المنامة : "التاليالتعليق مرفقة ب، على منتدى البحرين أونالين

 / ديسمبر 01تم نشر الصورة ألول مرة على حساب المحافظة على تويتر في يوم  ".رصاصالب
كانون األول فيما كان  / ديسمبر 01يوم حساب ال في نفستغريدة  ُنشرت مع ثم. كانون األول

 .إلى إطالق النارفيها قوات األمن  لجألم تمظاهرة في المدافع عن حقوق اإلنسان موجودا 

تطالب بإعادة تكييف التهم الموجهة إلى سيد يوسف المحافظة، " حدودمراسلون بال "إن منظمة 
شأن هذه التهم أن تنال بشدة من عزيمة  إذ من .بالتخلي عن صفة التحريض المتعمد على العنف

من أجل نشر المعلومات المتعلقة باالنتهاكات المرتكبة في الناشط حقوق اإلنسان  هذا المدافع عن
 .البحرين

جائزة  012لحد اآلن على ت أعماله ن، الذي حاز و شهر يمر وأحمد حميداناحية أخرى، ها همن 
 اداقتله، المستمرة قوات األمن مضايقة فبعد شهور من . يةسجون البحرينالدولية، ال يزال يقبع في 

بالقوة إلى أحد مراكز االعتقال، حيث ( سنة 99)أحمد حميدان  ضابطا بالزي المدني 09حوالي 
، قبل أن يعزل في حجز لالستنطاق وهو مكّبل اليدين ومعصوب العينين تعرض طيلة يومين

/ يناير  6لم تتمكن عائلته من زيارته في االعتقال إال يوم و . انفرادي تام طيلة األيام الخمسة التالية
 .ات بالقتلتعذيب نفسي وتهديد، وقد أعلن أنه كان ضحية 9102كانون الثاني 

، بينما كان 9109نيسان / أبريل  8تهمة االعتداء على مركز شرطة سترة بتاريخ وهو متابع رسميا ب
ومن المتوقع أن تبدأ . موجودا هناك اللتقاط صور عن االنتهاكات المرتكبة من طرف قوات األمن

كانون الثاني /  يناير 09في الـكانت مقررة بعد أن ، 9102شباط / فبراير  09يوم  محاكمته
عن دعمها ألحمد حميدان وتطالب بإطالق سراحه فورا " مراسلون بال حدود"ظمة من ربوتع. الجاري

سقاط التهم الموّجهة ضده  .وا 



، قد راسلت "مراسلون بال حدود"الثون منظمة دولية للدفاع عن حقوق اإلنسان، من بينها وكانت ث
لدعوة إلى التدخل ل ه، الرئيس األمريكي باراك أوباما تطلب منكانون الثاني الجاري/ يناير  08يوم 

اإلفراج عن المناضلين من أجل حقوق اإلنسان والنشطاء الموجودين رهن االعتقال في البحرين 
(2013,43952.html-01-24-help-to-urged-obama-president-http://en.rsf.org/bahrain). 
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