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رقم الوثيقة MDE 11/1406/2015:البحرين

بتاريخ:

تحرك عاجل
إعادة اعتقال الناشط البحريني نبيل رجب
قبض مجدداً ،في  2أبريل/نيسان ،على المدافع عن حقوق الإنسان البحريني نبيل رجب،
ويواجه تهم ًا جديدة .وقد تم تأجيل جلسة الاستماع لاستئنافه ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن
مدة ستة أشهر حتى  4مايو/أيار المقبل .وهو سجين رأي.
وألقي القبض على نبيل رجب من منزله في قرية بني جمرة ،حوالي الساعة  0044من بعد
ظهر  2أبريل/نيسان واقتيد إلى "مديرية التحقيقات الجنائية" .واستجوب ،بحضور محاميه،
حول تعليقات قيل إنه قام بنشرها على "تويتر" أو أعاد نشرها عن الحرب في اليمن والحوادث
في "سجن جو" بعد إضراب للسجناء في  04مارس/آذار .وقد وجهت إليه تهم بموجب المادتين
 202و 011من "قانون العقوبات البحريني" .وفي حال أدين ،يمكن أن يواجه حكماً بالسجن
يصل إلى  04سنوات.
وبعد وقت قصير من اعتقاله ،قالت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها إنه اعتقل على خلفية
نشر "رسالة يمكن أن تحرض الناس وتخل بالسلم" و"التشهير بهيئة قانونية" .وفي اليوم
التالي ،أمرت النيابة العامة باحتجازه لمدة سبعة أيام ،لمزيد من التحقيق .وهو محتجز في
مركز اعتقال مدينة عيسى ،في زنزانة انفرادية.
وداهمت قوات الأمن منزل نبيل رجب في  5ابريل/نيسان وصادرت أجهزة الكمبيوتر والأجهزة
الإلكترونية الأخرى الخاصة به ،فضلاً عن كاميرات تابعة لأفراد آخرين من عائلته.
ويخوض نبيل رجب معركة استئناف ضد عقوبة بحبسه لمدة ستة أشهر بتهمة "إهانة
مؤسسات رسمية علناً" بعد تصريحات أدلى بها على تويتر اعتبرتها وزارتا الدفاع والداخلية
مسيئة .وكان الموعد المقر لجلسة الاستئناف في  5أبريل/نيسان ،لكنها تأجلت إلى  0مايو/أيار
المقبل.

يرجى الكتابة فور ًا بالإنجليزية أو العربية ،أو بلغتكم الأصلية:
•
لدعوة السلطات البحرينية إلى الإفراج عن نبيل رجب فوراً ودون قيد أو شرط ،نظراً
لكونه محتجزاً بصورة حصرية بسبب ممارسته السلمية حقه في حرية التعبير؛
لدعوتها إلى إلغاء عقوبة السجن لستة أشهر الصادرة بحقه ،نظراً لكونها أوقعت بحقه
•
بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير؛
لحضها على احترام الحق في حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية
•
للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل  22مايو/أيار  2015إلى:

الملك
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
مكتب جلالة الملك
ص ب 555
قصر الرفاع ،المنامة
البحرين
فاكس+973 1766 4587 0
طريقة المخاطبة :صاحب الجلالة
وزير الداخلية
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة
ص ب  ،01المنامة
البحرين
فاكس+97317232661 0
البريد الإلكتروني عبر الموقعwww.interior.gov.bh/contact_en.aspx 0
تويتر@moi_Bahrain 0
طريقة المخاطبة :صاحب المعالي
وابعثوا بنسخ إلى:
وزير العدل والشؤون الإسلامية
الشيخ خالد بن علي آل خليفة
وزارة العدل والشؤون الإسلامية
ص ب  ،054المنامة
البحرين
فاكس+973 1753 1284 0
البريد الإلكتروني عبر الموقعhttp://www.moj.gov.bh/en/ 0
تويتر@Khalded_Bin_Ali 0
طريقة المخاطبة :صاحب المعالي
وابعثوا بنسخ أيض ًا إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم .ويرجى إرفاق
العناوين الدبلوماسية الواردة فيما يلي:
الاسم العنوان  0العنوان  2العنوان  1رقم الفاكس البريد الإلكتروني أسلوب المخاطبة
ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم ،إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور
أعلاه .وهذا هو التحديث الرابع للتحرك العاجل  ،UA 249/14ولمزيد من المعلومات0

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE11/0007/2015/en/

تحرك عاجل
إعادة اعتقال الناشط البحريني نبيل رجب
معلومات إضافية
نبيل رجب هو رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" .واستدعي إلى "مديرية التحقيقات
الجنائية" ،في  0أكتوبر/تشرين الأول  ،2014لاستجوابه حول تغريدتين على "تويتر" كان قد
نشرهما في  22سبتمبر/أيلول واعتبرتهما وزارتا الدفاع والداخلية مسيئة ،بموجب المادة 202
من "قانون العقوبات البحريني" .ومثل ،في  9أكتوبر/تشرين الأول ،أمام النائب العام ،الذي
أمر باستمرار احتجازه وتديد اليوم الأول لمحاكمته في  09اكتوبر/تشرين الاول .واتهمت النيابة
العامة نبيل رجب "بالإهانة العلنية لمؤسسات رسمية" يوم  9أكتوبر/تشرين الأول .وكان قد
أطلق سراحه بكفالة في  2نوفمبر /تشرين الثاني لكن ليس دون فرض حظر على سفره.
وقد استعرضت منظمة العفو الدولية تغريدتي نبيل رجب اللتين علق فيهما على المؤسسات
الأمنية في البحرين بعقب صدور شريط فيديو عن مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم
"الدولة الإسلامية" ويضم رجالاً بحرينيين كان بعضهم قد ترك وزارة الداخلية البحرينية
للانضمام إلى الجماعة المسلحة في العراق وسوريا.
وحكم على نبيل رجب بالسجن لمدة ستة أشهر في في  24يناير/كانون الثاني  .2015وبدأ
استئنافه أمام محكمة الاستئناف في  00فبراير/شباط.
وكان نبيل رجب قد قضى فيما سبق حكماً بالسجن لمدة عامين في "سجن جو" بتهمة
المشاركة في "تجمع غير قانوني" و"الإخلال بالنظام العام" و"الدعوة إلى مظاهرات دون
إخطار مسبق والمشاركة فيها" .وأخلي سبيله في مايو/أيار .2015
الاسم 0نبيل رجب
الجنس0ذكر
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