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 حترك عاجل
 شط سياسي ألنه جاهر برأيهسجن ان

 و من سجناء الرأي.ُحِكَم على نشط سياسي يف البحرين ابلسجن مخس سنوات ألنه وصف احلرب يف اليمن أبهنا انتهاك للقانون الدويل. وه
ذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث يونيو/حزيران بتهمة "إ 28وقد ُحِكَم على فاضل عباس مهدي حممد ابلسجن مخس سنوات يوم 

فيه إن  دعاايت مثرية من شأهنا إحلاق الضرر ابلعمليات احلربية للقوات املسلحة" بعد أن أصدرت اجلمعية السياسية اليت يتزعمها بياانً قالت
  اهلجمات اليت تقودها اململكة العربية السعودية يف اليمن متثل انتهاكاً للقانون الدويل.

 
 26وم وأُلِقي القبض على فاضل عباس، األمني العام "للتجمع الوطين الدميقراطي الوحدوي" البحريين )املعروف عموماً ابسم "مجعية الوحدوي"( ي

فيه اجلمعية بياانً يندد ابهلجمات اجلوية يف اليمن، وهو سجني منذ ذلك احلني. ويف يوم إلقاء القبض عليه  مارس/آذار، وهو اليوم الذي أصدرت
إجراءات أعلنت وزارة الداخلية دعم البحرين للتحالف الذي تقوده اململكة العربية السعودية يف اليمن وأصدرت بياانً حيذر من أن احلكومة ستتخذ 

الوضع الراهن يف اليمن لشق صف الوحدة الوطنية وإشاعة الفتنة بني املواطنني واملقيمني يف الداخل، أو صدور أي أي حماولة الستغالل ضد "
 27احملكمة الكربى اجلنائية يف العاصمة، املنامة، يوم تصريح أو موقف من البعض يكون خمالفاً أبي شكل لتوجه البحرين". وبدأت حماكمته أمام 

 همة املنسوبة إليه يف اجللسة األوىل.إبريل/نيسان وأنكر الت
عاماً، عوِقب ابلسجن ملمارسته حقه يف حرية التعبري، ليس إال، ومل  43وتعتقد منظمة العفو الدولية أن فاضل عباس، الذي يبلغ من العمر 

عشر سنوات "من أذاع عمداً يف زمن  ابلسجن مدة ال تزيد علىمن قانون العقوابت البحريين  133يستخدم العنف أو يدعو إليه. وتعاقب املادة 
لدفاع احلرب أخباراً، أو بياانت، أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو عمد إىل دعاية مثرية وكان من شأن ذلك إحلاق الضرر ابالستعدادات احلربية ل

  َلد يف األمة.عن دولة البحرين، أو ابلعمليات احلربية للقوات املسلحة، أو أاثر الفزع بني الناس، أو إضعاف اجلَ 
 

 يُرَجى الكتابة فوراً ابلعربية، أو اإلجنليزية:
إال  لدعوة السلطات البحرينية إىل اإلفراج عن فاضل عباس على الفور، ودون قيد أو شرط، وإلغاء إدانته، حيث أنه من سجناء الرأي ومل ُيسَجن

 ألنه مارس حقه يف حرية التعبري سلمياً؛
 ية التعبري وإلغاء القوانني اليت ُُتَر ِم املمارسة السلمية للحق يف حرية التعبري، والتجمع، وتكوين اجلمعيات.وحثها على كفالة احلق يف حر 

 
 إىل: 2015أغسطس/آب  10يُرَجى أن تبعثوا مبناشداتكم قبل 

 ملك البحرين 
 الشيخ محد بن عيسى آل خليفة

 مكتب جاللة امللك
 555ص. ب. 

 قصر الرفاع، املنامة، البحرين
 4587 1766 973+فاكس: 



 

 

 طريقة املخاطبة: جاللتكم
 

 وزير الداخلية 
 الشيخ راشد بن عبد هللا آل خليفة 

 وزارة الداخلية 
 ، املنامة، البحرين 13ص. ب. 

 2661 1723 973+فاكس: 
 info@interior.gov.bh :الربيد اإللكرتوين عرب املوقع اإللكرتوين: 

 طريقة املخاطبة: فخامتكم
 

 وإرسال نسخ إىل:
 وزير العدل والشؤون اإلسالمية

 الشيخ خالد بن علي بن عبد هللا آل خليفة
 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 

 ، املنامة، البحرين450ص. ب. 
 1284 1753 973+فاكس: 

الربيد اإللكرتوين عرب املوقع اإللكرتوين: 
http://www.moj.gov.bh/en/default76a7.html?action=category&ID=159 

 Khaled_Bin_Ai@تويرت: 
 

 وابعثوا بنسخ إىل املمثلني الدبلوماسيني للبحرين املعتمدين لدى بلدانكم. ويُرجى إدخال العناوين الدبلوماسية املدرجة أدانه،
 

 قة املخاطبة طريقة املخاطبةرقم الفاكس  الربيد اإللكرتوين رقم الفاكس الربيد اإللكرتوين طري 3العنوان  2العنوان  1االسم  العنوان 
 

 ويُرَجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله.
 

 حترك عاجل 
 سجن انشط سياسي ألنه جاهر برأيه

 
 معلومات إضافية

قد ُحِكم على الشيخ علي سلمان، األمني العام صدر حكم اإلدانة على فاضل عباس بعد أقل من أسبوعني من سجن زعيم معارض ابرز آخر. ف
التحريض عالنية على بغض "جلمعية الوفاق الوطين" اإلسالمية البحرينية، وهي اجلمعية السياسية الرئيسية للمعارضة، ابلسجن أربع سنوات بتهمة "



 

 

لسجن عامني بتهمة "التحريض عالنية على عدم االنقياد طائفة من الناس مبا من شأنه اضطراب السلم العام" و"إهانة وزارة الداخلية عالنية"، وا
 للقوانني"، يف خطاابت ألقاها يف العامني األخريين.

وتسلط هذه األحكام وحماكمات نشطاء آخرين جياهرون آبرائهم بسبب ممارستهم حقهم يف حرية التعبري سلمياً الضوء على عدم تقبل السلطات 
  ختاذها إسكات املطالبة املشروعة ابإلصالح واحرتام حقوق اإلنسان هدفاً هلا.البحرينية بشكل متزايد لالنتقاد وا

. فقد اهتمت السلطات رئيس جملس شورى الوفاق، سيد مجيل  2015وكان قيادي آخر من مجعية الوفاق وراء القضبان ابلفعل يف بداية عام 
، ابنتهاك حرية االنتخاابت من خالل التشويش 2002سياسية" لسنة ، مبوجب "قانون ممارسة احلقوق ال2014كاظم، يف أكتوبر/تشرين األول 

ًه إليه االهتام بعد أن نشر تدوينة يف موقع تويرت عن "امل ال السياسي" عليها ونشر تصرحيات كاذبة عن االنتخاابت هبدف التأثري على نتيجتها. وُوجِ 
، ودعا فيها إىل مقاطعة االنتخاابت. 2014ابت يف نوفمرب/تشرين الثاين الذي قال إنه ُدِفع لبعض األشخاص كي يرشحوا أنفسهم يف االنتخا

، 40/15يناير/كانون الثاين. )انظر التحرك العاجل  13وُحِكَم عليه ابلسجن ستة أشهر يوم 
https://www.amnesty.org/en/documents/mde11/0012/2015/en/) 

عامة أو احملاكم إلهانة امللك أو انتقاد ممارسات السلطات، ومن بينهم النشطة زينب اخلواجة وسُيالَحق عدة أشخاص آخرين جنائياً أمام النيابة ال
 واملدافع البارز عن حقوق اإلنسان نبيل رجب.

 وتكشف هذه وغريها من قضااي سجناء الرأي عن عدم تقبل السلطات البحرينية أي انتقاد لسياساهتا، أو للشخصيات احلاكمة، أو لقوات األمن.
 دالً من كفالة حقوق البحرينيني والعمل على إجراء إصالحات جدية، اختارت إخراس املعارضة وسجن منتقديها.فب
 

 االسم: فاضل عباس مهدي حممد 
 اجلنس: ذكر
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