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 لتحرك عاج
 عن حقوق اإلنسان  أحد المدافعين حكم متوقع بحق

من المتوقع أن ُتصدر محكمة التمييز بالبحرين حكمها النهائي في ، 2018ديسمبر/كانون األول  31في 
. وكان قد ُأدين وصدر ين رأي، وهو أحد المدافعين البارزين عن حقوق اإلنسان وسجقضية نبيل رجب

حول  تر يثأُ  ادعاءاتو  ،عبر تويتر على الصراع في اليمن ، بصورة سلمية،بحقه حكم على خلفية تعقيبه
 التعذيب بسجن جو.

 ،نبيل رجبحقوق اإلنسان عن  مدافعالمحكمة التمييز قضية ، ستنظر 2018ديسمبر/كانون األول  31في 
وأصدرت  المحكمة الجنائية الكبرى ، أدانته 2018فبراير/شباط  21ففي  وقد ُتصدر حكمها في اليوم ذاته.
 ،نشرها وأعيد ،تشر على خلفية تعبيره بسلمية عن رأيه في تعليقات نُ  سنواتبحقه حكًما بالسجن لمدة خمسة 

لتحالف الذي تقوده والذي يشارك فيه ا ،بشأن مقتل مدنيين في خضم الصراع الدائر في اليمن ،على تويتر
التعذيب بسجن جو. وقد صدر بحقه الحكم بعد إدانته وقوع ، وكذلك بشأن مزاعم وردت حول سعوديةال
دولة أجنبية"  علنا إهانةو" "أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أخباراً  في زمن الحرب عمداً  اذاعةبـ"
انون العقوبات من ق 216و 215و 133بموجب المواد السلطات"،  بإحدى طرق العالنية ... إهانةو"

 أمر بإحالة القضية للتحقيق أيد الحكَم بعد الطعن القاضي ذاته الذي كان قد أصدرو  البحريني على التوالي.
 210خرًقا للمادة  يمثل ذلك ، ويزعم فريق المحامين دفاعًا عن نبيل رجب أن 2018يونيو/حزيران  5في 

أن يشترك في  [ ...القاضي] يمتنع عليه"و ما يلي: من قانون اإلجراءات الجنائية البحريني التي تنص على 
  .إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو اإلحالة"الحكم 

 2018يناير/كانون الثاني  15كما يقضي نبيل رجب حكًما بالسجن لمدة عامين، أيدته محكمة التمييز في 
 اأخبار  في الخارج عمداً إذاعة، حيث ُأدين بـ"2016و 2015مقابالت تليفزيونية ُأجريت معه في  بسببوصدر 

 ... النيل من ذلك من شأن ة للدولة وكانالداخلي وضاعحول األ أو مغرضة شاعات كاذبةإ وأبيانات  وأ
 ."أو اعتبارها هيبتها



حرية وُتجِرم ممارسة  ،ُمبهمة ُيشار إليها بصّيغ   ويتضمن العديد من مواد قانون العقوبات البحريني أحكاماً 
للقانون الدولي لحقوق اإلنسان.  التعبير وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها والتجمع السلمي، مما ُيشكل خرقاً 

 كما قد ُتستخدم هذه المواد لمعاقبة الممارسة السلمية لحقوق اإلنسان.

 :على أن تتضمن ما يلي ،اإلنكليزية أو العربيةب ابة مناشداتكم فوًراُيرجى كت

 لغاء أ ط  شر  دون و  على الفوراإلفراج عن نبيل رجب إلى لطات البحرينية الس دعوة ، وا  م احكأو قيد 
ممارسته السلمية لحقه في لسوى  ُيعتقل لم سجين رأي، يعتبر أنه إذ والعقوبات الصادرة بحقه؛ إدانته

 حرية التعبير؛
 ؛ السيئة معاملةال ه من ضروبنبيل رجب للتعذيب أو غير تعرض عدم  ضمانإلى  السلطاتوة عد

على الرعاية الصحية  هحصولو  من اختيارهن بأسرته ومحامية دائم بصورة والسماح له باالتصال
 ؛؛ ريثما ُيفَرج عنهةالكافي

  ِم الممارسة السلمية حث السلطات على احترام الحق في حرية التعبير، وعلى إلغاء القوانين التي ُتجر
التي تتضمن و  ؛وحرية التجمع االنضمام إليهاو الجمعيات وحرية تكوين  وق في حرية التعبيرللحق

 .من قانون العقوبات 216المادة 

 
 إلى الجهات التالية: 2019 كانون الثاني/يناير 24 ُيرجى إرسال المناشدات قبل

 ملك البحرين
 جاللة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

 مكتب جاللة الملك
 555 .ب .ص

 بحرينالقصر الرفاع، المنامة، 
 4587 1766 973+فاكس: 

 ون اإلسالميةؤ وزير العدل والش
 معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد هللا آل خليفة 

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 



 المنامة، البحرين   ،450ص. ب. 
  1284 1753 973+فاكس: 

 /http://www.moj.gov.bh/en النموذج اإللكتروني:
 Khaled_Bin_Ali@تويتر: 

 
 ُترسل نسخ إلى:و 

 وزير الداخلية
 سمو الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة

 وزارة الداخلية
 المنامة، البحرين 13ص. ب. 
 2661 1723 973+فاكس: 
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 . بلدك لدى المعتمدين الدبلوماسيين الممثلين إلى المناشدات من نسخ إرسال ُيرجى كما
 

 ة، أو فرع المنظمة في بلدك، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.وُيرجى مراجعة األمانة الدولي
 . ولمزيد من المعلومات:UA 249/14للتحرك العاجل  ون عشر الو  الثانيهذا التحديث 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/8552/2018/en/ 
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 تحرك عاجل

 عن حقوق اإلنسان  أحد المدافعينحكم متوقع بحق 

 إضافيةمعلومات 

 ."اإلنسان لحقوق  البحرين مركز" رئاسة ويشغل ،اإلنسان حقوق  عن البارزين المدافعين أحد رجب نبيل يعتبر
 العاصمة غرب الواقعة جمرة، بني قريةب منزله في المدني الزي  يرتدون  شرطةال من رجالً  15 هقلاعت قد وكان

مديرية " إلى نبيل واقتيد .2016 حزيران/يونيو 13 يوم من فجًرا الخامسة الساعة حوالي في المنامة،
ذاعة بث"بـ واُتهم العامة، النيابة إلى دقتيا التالي، اليوم وفي .التحقيقات الجنائية" شاعات وبيانات ارأخب وا   وا 

 كان بينما ،رجب نبيل وعلم. "المملكة واعتبار هيبة من النَيل شأنها من تليفزيونية مقابالت في وُمغرضة كاذبة
 تعليقات بسبب ،2016 تموز/يوليو 12 في محاكمة في سيمُثل بأنه ،2016 حزيران/يونيو 26 في محتجًزا،

في  وردت عن وقوع أعمال تعذيب وادعاءاتفي اليمن،  تتعلق بالصراع ،تويتر على نشرها ةعادتم إ و  تشر نُ 
 إهانة"و ،"[الداخلية ةوزار ] العامة السلطات إهانة"و ،"الحرب زمن في كاذبة إشاعات نشر"بـ واُتهم سجن جو.

أن  إالباإلفراج عن نبيل رجب؛  ،2016ديسمبر/كانون األول  28، في محكمةوأمرت ال ."أجنبية دولة
ية تلفزيونمقابالت  ات بشأنالتحقيقعلى خلفية ت اعتقاله على الفور دأعافراج عنه، و السلطات رفضت اإل

 كانون /يناير 23 في المقابالت هذه خلفية على الجديدة محاكمته وبدأت .2016و 2015ُأجريت معه في 
 محكمة تيدوأ .عامين لمدة بالسجن عليه كموحُ  رجب نبيل ُأدين ،2017 تموز/يوليو 10 فيو  .2017 الثاني

 .2018 شباط/فبراير 15 في التمييز محكمة أيدته ثم ،2017 الثاني تشرين/نوفمبر 22 في الحكم االستئناف

 نيسان/بريلأ مطلع وفي. اعتقاله منذ أشهر تسعة عن يزيد لما االنفرادي الحبس داخل رجب نبيل واحُتجز
 عملية إثر بمضاعفات إصابته عقب المنامة، غربي شمال ،بالقلعة الداخلية وزارة مستشفى إلى ُنقل ،2017

 جنوب الواقع جو، سجن إلى 2017 األول تشرين/أكتوبر 25 في رجب نبيل وُنقل .له ُأجريت حيةاجر 



 داهم الليلة، تلك وفي. ومالبسه كتبه وصودرت قسرًا، شعره وُحلق شامل، ذاتي لتفتيش خضع حيثما المنامة،
 .هوجه في يصرخون  وهم أخرى، مرة ذاتًيا تفتيًشا هوفتشو  نائًما، كان بينما زنزانته، السجن حراس

 نيويورك" ةبصحيف الرأي صفحة في رجب نبيل باسم مفتوحة رسالة ُنشرت ،2016 أيلول/سبتمبر 4 وفي
 نفوذها استعمال على أوباما الرئيس إدارة حث كما ومحاكمته؛ البحرين في األوضاع فيها وصف ،"تايمز

 بث"بـ هماتُ و  العامة، النيابة أمام رجب نبيل جوباستُ  التالي، اليوم وفي. اليمن في عصرا لل حل إلى للتوصل
ذاعة شاعاتو  وبيانات أخبار وا   ولم. المقال خلفية على "المملكة مكانة من نيلال شأنها من ومغرضة كاذبة ا 
 نبيل باسم مقال   ُنشر ،2016 األول كانون /ديسمبر 19 وفي .القضية هذه في لمحاكمته بعد موعد   أي دُيحدَ 
 بث"بـ واُتهم ،الجنائية التحقيقات مديريةبـ رجب نبيل اسُتجوب ن،يومي وبعد". موند لو" صحيفة في رجب
ذاعة شاعاتو  ،وبيانات أخبار وا   التعاون  مجلس ودول البحرين، مكانة من النيل شأنها من ومغرضة كاذبة ا 

 ال ولكن ،العامة النيابة إلى القضية ُأحيلتو . "للخطر معها العالقات تعريض ومحاولة ،الشقيقة الخليجي
 أمام رجب نبيل اسُتجوب ،2017 أيلول/سبتمبر 12 وفي .ال أم رسمًيا تهاماال إليه هج  سُيو  كان إذا ما ُيعرف

 التواصل وسائل على اسمه تحمل حسابات على ُنشرت وصورة تعليقاتب يتصل فيما" اإلرهابية الجرائم نيابة"
 القرآنية اآلية عليها ومكتوب البحرين، لملك الصورة وكانت .2017 الثاني كانون /يناير في االجتماعي

 حسابه على ُنشرت كما .انستغرام على رجب نبيل اسمب حساب على وُنشرت ،"َأحد   هعليْ  َيقِدرَ  لنْ  أنْ  أَيْحَسبُ "
 احتجاجاً  التظاهر إلى دعوة على وتحتوي  ،الدولة مؤسسات مع التعامل عدم على تحث تعليقات تويتر على
 كراهية على التحريض" تهم نفى رجب نبيل أن إال ؛2017 الثاني كانون /يناير 15 في لرجا ثالثة إعدام على

 إال للمحاكمة؛ بعد القضية ُتحال ولم". كاذبة أخبار نشر"و ،"للقانون  االمتثال عدم على حريضالت"و ،"النظام
 .وقت أي في كُتحر   قد أنها

 على حكم   بحقه صدر حيث جو، سجنب لعامين السجن عقوبة 2014 أيار/مايو في أتم قد رجب نبيل وكان
 والمشاركة مظاهرات تنظيم إلى الدعوة"و ،"العام ظامبالن اإلخالل"و ،"قانوني غير تجمع" في المشاركة تهم إثر
 صدر كما". مسبق إخطار دون " ،2012 آذار/مارسو  الثاني كانون /يناير بين الفترة خالل ،مةالمناب" فيها
 بسجنه حكم   فترة من جزءاً  أيضاً  وقضى. نفسه العام من الثاني تشرين/نوفمبر في السفر من المنعب قرار   بحقه
 بطرق  نظامية هيئات إهانة" بتهمة ،2015 تموز/يوليوو  نيسان/إبريل بين الفترة خالل ر،أشه ستة لمدة



 على تنطويان أنهما برعتُ ا  ،2014 أيلول/سبتمبر 28 في يترتو  على تينتغريد نشرهب يتصل فيما ،"العالنية
. املكيً  اعفوً  ُمنح عدماب صحية، لدواع   ،2015 تموز/يوليو 13 في عنه وُأفرج. والداخلية الدفاع رتيلوزا إهانة
 أن إال ،2014 الثاني تشرين/نوفمبر في ُأصدر الذي السفر من منعه قرار ُألغي ،2015 آب/أغسطس وفي

 يزال ال والذي ،2015 تموز/يوليو 13 في السفر، من بمنعه صدر قد اجديدً  اقرارً  أن بعد فيما علموا هيمحامي
 .اآلن حتى سارًيا

 نبيل رجباالسم: 

 رك: ذالنوع
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