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 اعتقال وطرد

 المتكررة لتدفق المعلومات في البحرين تدين العرقلة" مراسلون بال حدود"

 52قرار النائب العام في محكمة المنامة، الصادر يوم " مراسلون بال حدود"شجبت منظمة 
، والقاضي بتمديد فترة حبس الناشط الحقوقي سيد يوسف 5105كانون األول / ديسمبر 

وقد أخذت عليه  ".تويتر"المحافظة لخمسة عشر يوما، بتهمة نشر أخبار كاذبة على موقع 
 02السلطات البحرينية باألخص أنه لم ينشر صورة التقطت لشاب متظاهر أصيب يوم 

/ ديسمبر  01وقد اعتُقل المحافظة يوم . ديسمبر 01، إال يوم 5105كانون األول / ديسمبر 
معزوال عن باقي ( شمال شرق)، وهو حاليا في مركز شرطة الحورة 5105كانون األول 

 .الموقوفين

سقاط التهم الموجهة ضدهو  وقد . تطالب المنظمة باإلفراج الفوري عن الناشط الحقوقي وا 
سيد يوسف " :، أن"مراسلون بال حدود"صّرح كريستوف دولوار األمين العام لمنظمة 

المحافظة يدفع مرة أخرى ثمن التزامه من أجل نشر المعلومات المتعلقة باالنتهاكات المرتكبة 
النتهاكاتها المتكررة لحرية اإلعالم  ضع حد  لو سلطات البحرينية ال"دعا و . في البحرين

 ".والسماح للعاملين في قطاع اإلعالم بمزاولة نشاطهم بحّرية

مركز البحرين "رئيس ومسؤول الرصد والتوثيق في الوكان سيد يوسف المحافظة، نائب 
عن " تويتر"ع ، عاكفا لحظة اعتقاله على بث أخبار مباشرة على موق"لحقوق اإلنسان

مجريات مظاهرة شعبية في المنامة ُنظمت بمناسبة ذكرى وفاة متظاهرين اثنين خالل 



غداة اعتقاله ُقدِّم أمام النائب العام الذي وّجه إليه تهمة الترويج ألخبار . 0991انتفاضة عام 
 ".تويتر"كاذبة على 

ن الثاني األخير عندما كان تشري/ نوفمبر  5سبق أن تم اعتقال سيد يوسف المحافظة يوم و 
تشرين / نوفمبر  01يغطي االنتهاكات المرتكبة خالل مظاهرة، قبل أن يطَلَق سراُحه يوم 

 .الثاني

وتحظى المعلومات المنقولة من طرف المدافعين عن حقوق اإلنسان بقيمة متزايدة، األمر 
الذي يدفع السلطات في البحرين إلى مراقبة حثيثة لدخول الصحافيين األجانب إلى البلد 

ك نيويور "يومية  موفدوقد ُمنع . عملهمل مستمرة وأثناء وجودهم فيه، وهذا ما يتسبب في عرقلة
، من دخول البلد، 5105كانون األول /ديسمبر  01نيكوال كريستوف، يوم الصحافي " تايمز

 .حيث كان اسمه ضمن الئحة األشخاص غير المرغوب فيهم في البحرين

كانون األول، هذه الرواية،  /ديسمبر  09وقد نفى بيان أصدرته وزارة الداخلية البحرينية يوم 
وأضاف . النظامية للحصول على تأشيرة الدخولالصحافي بعدم اتباعه اإلجراءات  امتهم

 .البيان أنه لم يسبق رفض منح التأشيرة ألي صحافي من قبل

التوقيفات األخيرة التي تعرض لها مصّور " مراسلون بال حدود"من جهة أخرى تدين منظمة 
لة مازن مهدي، وزمياله من وكالة الصحافة الفرنسية ووكا( أ.ب.د)وكالة األنباء األلمانية 

 5105كانون األول / ديسمبر  52وقد تم اعتقال مازن مهدي اليوم الجمعة . أسوشيتد برس
لحوالي ساعتين، على هامش مظاهرة شعبية في بلدة سار، وقد أوقف قبل ذلك لفترة قصيرة 

 .، أثناء تغطيته لمظاهرات5105كانون األول / ديسمبر  01و 01مرتين يومي 


