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من نحن:

غيــر  منّظمــة   )SALAM-DHR( اإلنســان  وحقــوق  للّديمقراطّيــة  ســالم 
حكومّيــة وغيــر ربحّيــة، تســعى إلــى الحفــاظ علــى المبــادئ العالمّيــة للكرامة 

ــة وحقــوق اإلنســان. ــة الّديمقراطّي ــرام مــن خــالل حماي واالحت

فــي ســعيها لتحقيــق هــذه الّرؤيــة، تهــدف منّظمــة »ســالم« للّتأثيــر علــى 
ــة واألمــم المّتحــدة لتحســين الوضــع الحقوقــي فــي  الحكومــات األوروبي

ــة. الّشــرق األوســط، وتعزيــز الوعــي بحقــوق اإلنســان والّديمقراطّي

والّتحليــل،  بالّرصــد  تقــوم منظمــة »ســالم«  األهــداف،  هــذه  لتحقيــق 
والّتشــريعات،  الّسياســات  بشــأن  توصيــات  وتقــّدم  الّتقاريــر،  وإصــدار 
وتنّظــم حمــالت الّدعــوة، وتقيــم دورات تدريبّيــة، وتبنــي تحالفــات فّعالــة.

تســاهم منّظمــة »ســالم« بفعالّيــة فــي الّتعــاون الّدولــي مــن أجــل حقــوق 
اإلنســان والّديمقراطّيــة، بمــا فــي ذلــك إصــدار تقاريــر بديلــة عــن مواضيــع 
أجــل  الّرئيســّية، وتنســيق االئتالفــات، والّضغــط مــن  حقــوق اإلنســان 
إصــالح المؤسســات الّرســمّية الخاطئــة، وتوضيــح مواقــف المنّظمــات غيــر 
الحكومّيــة فــي مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، البرلمــان 

األوروبــي، والهيئــات المحّلّيــة المختلفــة.

ترّحــب منظمــة »ســالم« بجميــع المالحظــات واالستفســارات حــول مختلف 
المواضيــع والقضايــا الحقوقّية.
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إّن اإلفــالت مــن العقــاب يشــّجع علــى مزيــٍد مــن الجرائــم ضــّد الّصحافييــن 
اّلذيــن يــؤّدون عملهــم بنقــل األخبــار والمعلومــات والّصــور والّتســجيالت 

المرئّيــة، ودليــٌل علــى غيــاب القانــون واعوجــاج العدالــة . 

تلجــأ الّســلطات فــي البحريــن لقمــع حّرّيــة الكلمــة وحّرّيــة الّصحافــة، وتطلــق 
أيــدي أجهــزة األمــن - وعلــى رأســهم أفــراد جهــاز األمــن الوطنــي - إلخفــاء 
انتهــاكات خطــرة لحقــوق اإلنســان والفســاد والجرائــم. وباتــت فــي البحريــن 
ثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب ســائدٌة فــي وســط األجهــزة البوليســّية، 
اّلتــي أّدت إلــى مزيــٍد مــن الّتعذيــب والقتــل ضــّد الّنشــطاء والّصحفييــن. 
ويــؤّدي اإلفــالت مــن العقــاب إلــى رعــب المجتمــع جــّراء غيــاب دور األجهــزة 

القضائّيــة.

الّجاّلديــن فــي األجهــزة األمنّيــة البحرينّيــة - وفــي مقّدمتهــم جهــاز األمــن 
الوطنــي - يتمّتعــون بحصانــة مــن العقاب، وجميع حــوادث القتل والّتعذيب 
مــّرت دون عقــاب، يعّذبــون الّصحفييــن والّنشــطاء وهــم يعلمــون أنــه مــن 

غيــر المحتمــل أن يتــّم محاســبتهم علــى أفعالهــم.

رئيــس وزراء البحريــن زار الجــاّلد والّضابــط مبــارك بــن حويــل ســنة 2013 
محّمــد  الحقوقــي  وتعذيــب  األطّبــاء  بتعذيــب  والمّتهــم  منزلــه،  فــي 
يطّبــق  ال  القانــون  »إّن  لــه:  وقــال  ســالم،  منظمــة  عضــو  ســلطان، 
علــى  ومنتشــرة  فيديــو  مســّجلة  الحادثــة  عليكــم«.  يطّبــق  مــن  عليكــم 
https://www.youtube.com/( موقــع التواصــل االجتماعــي يوتيــوب

.)watch?v=YVundvyyNS8
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ــدة المــدى، خاّصــة فــي مــا  وبســبب عواقــب االفــالت مــن العقــاب البعي
يتعلــق بالجرائــم المرتكبــة ضــّد الّصحافييــن، اعتمــدت الجمعّيــة العاّمــة 
لألمــم المّتحــدة القــرار اّلــذي اعتمدتــه الجمعّيــة العاّمــة فــي جلســتها ال68 
ــي/ ــوم 2 تشــرين الثان ــه إعــالن ي ــّم في ــذي ت فــي 18 ديســمبر 2013، واّل
نوفمبــر كاليــوم العالمــي إلنهــاء االفــالت مــن العقــاب للّجرائــم المرتكبــة 
ــر  ــاذ تدابي ــى اّتخ ــّدول األعضــاء عل ــرار ال ــّث هــذا الق ــن. ويح ضــّد الّصحافيي

جازمــة لوضــع حــّد لثقافــة اإلفــالت مــن العقــاب.
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ــدة الوســط  ــراوي: والمؤّســس المشــارك لجري ــم فخ ــد الكري اإلعالمــي عب
اّلتــي تــّم إغالقهــا مــن ِقبــل الّســلطات البحرينّيــة، تــّم اغتيالــه داخــل إحــدى 
غــرف الّتعذيــب الّتابعــة لجهــاز األمــن الوطنــي بتاريــخ 12 ابريــل 2011. ذهب 
فخراوي إلى مركز الّشــرطة بتاريخ 5 ابريل 2011 لتقديم شــكوى بخصوص 
محاولــة هــدم بيتــه مــن قبــل قــّوات عســكرّية، فتّم احتجــازه وتوجيــه له تهمة 
ــي  ــور اّلت ــاة، والّص ــارق الحي ــى ف ــه حّت ــّم تعذيب ــة، وت ــار المزّيف ــق األخب تلفي
ُأخــذت أثنــاء تشــييع جثمانــه أثبتــت آثــار الّتعذيــب الوحشــي، واعتبــرت أدّلــًة 
موّثقــًة ومســّجلًة فــي كشــكاوى فــي األمــم المتحــدة. الّســلطات البحرينّيــة 
لــم تفتــح تحقيــق فعلــي ضــّد هــذه الجريمــة، وضــّل المســؤولين يتمّتعــون 

بحصانــة اإلفــالت مــن العقــاب وهــي الّسياســة الّســائدة فــي البحريــن.

ــاري  ــًا لموقــع أخب ــا العشــيري: مــدّون وصحفــي، عمــل كاتب اإلعالمــي زكري
محّلــي فــي منتــدى إلكترونــي فــي قريــة الّديــر فــي البحريــن، ُقتــل بتاريــخ 
9 ابريــل 2011 أثنــاء احتجــازه فــي ســجن الحــوض الجــاف. فــي 2 ابريــل 
ــة والّتحريــض علــى  ــار كاذب ــه تهمــة نشــر أخب ُاعتقــل العشــيري ووّجهــت إلي
كراهيــة الّنظــام والّدعــوة لقلــب نظــام الحكــم، وتــّم تعذيبــه حّتــى المــوت، 
معتقليــن  شــهود  خمســة  كان   .2011 ابريــل   9 بتاريــخ  مصرعــه  ولقــى 
مــع العشــيري فــي نفــس الّزنزانــة واســتطاعوا اإلدالء بشــهادتهم فــي 
المحكمــة وإيضــًا تــّم توثيــق الّشــهادة فــي محظــر الّتحقيــق اّلــذي ُفتــح أثنــاء 
الحقائــق«.  الّدوليــة »الّلجنــة المســتقلة لتقّصــي  الّتحقيــق  لجنــة  تواجــد 
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كان مــن بيــن الّشــهود الحقوقــي محّمــد ســلطان، وهــو عضــو منّظمــة 
الجنــاة  علــى  تعّرفــوا  الّشــهود  للّديمقراطّيــة وحقــوق اإلنســان.  ســالم 
ــان  ــّم اإلشــارة إليهــم بالبن ــن باكســتانيين الجنســّية ت وهــم خمســة مّتهمي
أمــام قاضــي الّتحقيــق فــي المحكمــة، ولكــن محاكــم البحريــن بــرأه القضــاة 
ــّم  ــة. وت ــاء مراســم دفــن الجّث ــي ُأخــذت أثن ــة المصــّورة اّلت ــت األدّل وتجاهل
ــة  ــه تحقيقــات الّلجن ــّم تجاهــل مــا خلصــت إلي تجاهــل إفــادات الّشــهود، وت
المســتقّلة اّلتــي أكــّدت أّن العشــيري تعــّرض للّتعذيــب عــن طريــق الكدمــات 
علــى جســده وتوّفــى أثنــاء احتجــازه فــي ســجن الحــوض الجــاف. وأفــادت 
الّلجنــة أّن أحــد الّشــهود اّلــذي كان رهــن االعتقــال مــع العشــيري ســمع أحــد 

ــه مــات«.   الحــّراس يقــول »أّن

أحمــد إســماعيل حســن الّصمــدي: صحفــي ومصــّور يعمــل علــى تغطيــة 
االحتجاجــات المناهضــة للحكومــة فــي البحريــن، توّفــى بطلــٍق نــاريٍّ أثنــاء 
تغطيــة االحتجاجــات فــي موســم ســباق الفورمــوال 1 فــي قريــة ســلماباد 
مســاءًا بكاميــرا فيديــو. وتــّم إطــالق الّرصــاص علــى الفخــذ األيمــن العلــوي 
مــن قبــل ميليشــيا مــن حوالــي 400 متــر مــن ســيارة تويوتــا النــد كــروزر. تــّم 
ــه توّفــى فــي الّســاعة 4:30 صباحــًا،  نقــل أحمــد إلــى المستشــفى ولكّن
ودفــن خــالل 24 ســاعة مــن وفاتــه، ولــم تفتــح الّســلطات تحقيــق ضــّد 
المجرميــن، ولــم تســتلم عائلتــه شــهادة الوفــاة. وفــي تشــييع جنــازة أحمــد 
ُقِتــل صبــّي يبلــغ مــن العمــر 15 ســنة مــن قبــل قــّوات مكافحــة الّشــغب. 

حســين جعفــر حبيــل: 21 عامــًا، مصــّور وناشــط إعالمــي نشــرت صــوره 
بوكالــة فرانــس بــرس ووســائل إعــالم أخــرى، وحصــد العديــد مــن الجوائــز 
ــد الّدولــي. اعتقــل مــن مطــار  ــر الفوتوغرافــي علــى الّصعي فــي الّتصوي
البحريــن بتاريــخ 31 يوليــو 2013، وتعــّرض حبيــل للّتعذيــب الّشــديد، وأصدر 
القضــاء حكمــه بســجن حبيــل بتاريــخ 28 ابريــل 2014 بالســجن 5 ســنوات. 
حبيــل اســتطاع الّتعــرف علــى الّضابــط الجــاّلد اّلــذي عّذبــه مــع آخريــن وهــو 
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الّضابــط فــّواز الّصميــم، ولكــّن القضــاء البحرينــي تجاهــل اإلفــادات ليبقــى 
الجاّلديــن فــي البحريــن دون عقــاب. 

أحمــد رضــا حميــدان: 26 عامــًا، مصــّور وناشــط إعالمــي حاصــل علــى 
أكثــر مــن 150 جائــزة دولّيــة فــي الّتصويــر الفوتوغرافــي، اعتقــل فــي 
بقنابــل  مركــز شــرطة ســترة  علــى  الهجــوم  بتهمــة   2012 ديســمبر   29
المولوتــوف. وتعــّرض حميــدان للّتعذيــب الّشــديد وُمنــع مــن االتصــال 
ــب  ــدان بتعّرضــه للّتعذيــب، وطل ــه، ورفضــت المحكمــة إفــادة حمي بمحامي
فتــح تحقيــق وتــّم الحكــم عليــه لمــّدة عشــر ســنوات فــي تهــم كيديــة. 

الّصحفّيــة نزيهــة ســعيد: تعّرضــت للّتعذيــب واإلهانــة علــى يــد الّضابطــة 
ســارة الموســى فــي مايــو 2011 بســبب اإلبــالغ عــن أحــداث الّربيــع العربي 
فــي البحريــن لوســائل اإلعــالم، حيــث شــاهدت نزيهــة شــرطّيًا يضــع فّوهــة 
ــر رأســه  ــة علــى رأس رجــل ســّتيني مــات علــى الفــور بعــد أن تفّج البندقّي
ــل  ــه نزيهــة ســعيد مــن قب ــذي تعّرضــت ل ــب اّل ــق الّتعذي ــّم توثي ــة. ت بطلق
الكثيــر مــن الجهــات بمــا فيهــا األمــم المتحــدة. القضــاء الغيــر مســتقل فــي 
البحريــن بــّرأ الجاّلديــن فــي عــام 2013، في عــام 2015 وبمناســبة االحتفال 
باليــوم الّدولــي إلنهــاء اإلفــالت مــن العقــاب علــى الجرائــم المرتكبــة بحــّق 
الّصحفييــن، أعــادت »مراســلون بــال حــدود« تســمية الّشــارع الباريســي 

اّلــذي تقــع فيــه ســفارة البحريــن بشــارع »نزيهــة ســعيد«.

وفــي يونيــو 2016، رفضــت وزارة اإلعالم البحرينية تجديد االعتماد لمراســلة  
فرنســا 24 و راديــو مونتــي كارلــو دوليــة ل نزيهــة بعــد 12 عامــًا مــن حصولهــا 
علــى االعتمــاد. وفــي يوليــو 2016 وّجهــت الّنيابــة العاّمــة لنزيهــة ســعيد 
ــة عمــل كمراســلة دون ترخيــص، وفــي 25 مايــو 2017 حكمــت  تخمــة مزاول
المحكمــة عليهــا بغرامــة قدرهــا 1000 دينــار، وفــي 4 يونيــو 2018 رفضــت 
محكمــة االســتئناف البحرينيــة طلب اســتئناف الحكــم الذي تقّدمــت به نزيهة. 
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تلجــأ الّســلطات البحرينّيــة - إضافــًة للّتعذيــب وسياســة اإلفــالت من العقاب 
- إلــى اســتخدام القضــاء والمحاكــم كســالح ضــّد الّصحفييــن وتكميــم أفواه، 
منــذ عــام 2011 تــم اطــالق احــكام اســقاط  الجنســية كإجراء تعســفي طال ما 
ال يقــل عــن ســبعة صحفييــن عقابــًا لهــم علــى عملهــم اإلعالمي.  تســتخدم 
إلســكات  مروعــة  عقــاب  كأداة  الجنســيات  إســقاط  البحرينيــة  الســلطات 

الصحفييــن والنشــطاء الذيــن ينتقــدون او يعارضــون الحكــم فــي البحريــن.

منــذ عــام 2011 تــم تجريــد ســبعة صحفييــن مــن جنســيتهم البحرينيــة 
ــان بينمــا يعيــش األربعــة  ــوا يقبعــون فــي وراء القضب ــة منهــم مازال ثالث

اآلخــرون فــي المنفــى.

المصــور أحمــد الموســوي: تــم اعتقالــه عــام 2014 وصــدر ضــده حكــم 
بالســجن عشــر ســنوات مــع تجريــدة مــن جنســيته البحرينيــة بتهمــة تصويــر 

مظاهــرات مناهضــة للحكومــة.

الصحفــي محمــود الجزيــري: صحفــي فــي جريــدة الوســط التــي أغلتهــا 
الســلطات فــي عــام 2017، أصــدر القضــاء البحرينــي حكــم ضــده بالســجن 
لمــدة 15 عــام مــع ســحب الجنســية فــي 30 أكتوبــر 2017 بتهمــة االنتمــاء 
تعــرض  انــه  المحاكــم  فــي  القضــاة  ابلــغ  الجزيــري  إرهابيــة،  خليــة  الــى 

ــق فــي الشــكوى .  ــح تحقي ــم فت ــم يت ــاء االســتجواب ول ــب اثن للتعذي
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المــدّون علــي المعــراج: أصــدر القضــاء البحرينــي حكــم ضــده بالســجن مدى 
الحيــاة عــام مــع ســحب الجنســية فــي 30 أكتوبــر 2017 بتهمــة االنتمــاء الــى 
خليــة إرهابيــة، المعــراج ابلــغ القضــاة فــي المحاكــم انــه تعــرض للتعذيــب 
ــن هــذه  ــم تك ــق فــي الشــكوى . ل ــح تحقي ــم فت ــم يت ــاء االســتجواب ول اثن
المــرة االولــي التــي يعتقــل فيهــا المعــراج فقــد ســبق ان وجهــة لــه تهمــة 
»إهانــة الملــك« وقضــى علــى اثرهــا ســنتين و ثالثــة شــهور فــي الســجن. 

علــي عبــد اإلمــام: »مؤســس الموقــع االلكترونــي  بحريــن أون اليــن« 
صــدر بحقــه حكــم 15 ســنة غيابــي مــع اســقاط الجنســية بدايــة المحاكمــة 
كانــت فــي القضــاء العســكري وبعــد التحقيقــات التــي أجرتهــا لجنــة تقصــي 
الحقائــق تــم إعــادة المحاكمــة فــي القضــاء المدنــي غيــر انــه تــم اصــدار 
نفــس االحــكام ، علــي عبــد االمــام اســتطاع الخــروج مــن الهــرب مــن البحريــن 
وهــو االن الجــئ سياســي فــي لنــدن غيــر انــه الســلطات البحرينيــة أعلنــت 

انــه مطلــوب مــن االنتربــول الدولــي.

علــي الديــري: »مؤســس جريــدة مــرآة البحريــن« تــم إســقاط جنســيته بأمــر 
ــات التــي منحهــا  ــر 2015 حســب الصالحي ــة فــي 31 يناي ــر الداخلي مــن وزي
ملــك البحريــن للتقديــرات وزيــر الداخليــة بحقــه فــي اســقاط الجنســية عــن 
المواطنيــن دون حتــى إذن مــن القضــاء فأصبــح بإمــكان وزيــر الداخليــة 
تجريــد المواطنيــن مــن جنســياتهم لمجــرد االشــتباه بأنــه معــارض للحكــم.

عبــاس بوصفــوان: صحفــي واعالمــي يكتــب فــي عــدد مــن الصحــف 
ومذيــع برامــج فــي عــدد مــن التلفزيونــات » تــم إســقاط جنســيته بأمــر 
ــات التــي منحهــا  ــر 2015 حســب الصالحي ــة فــي 31 يناي ــر الداخلي مــن وزي
ملــك البحريــن للتقديــرات وزيــر الداخليــة بحقــه فــي اســقاط الجنســية عــن 
المواطنيــن دون حتــى إذن مــن القضــاء فأصبــح بإمــكان وزيــر الداخليــة 
تجريــد المواطنيــن مــن جنســياتهم لمجــرد االشــتباه بأنــه معــارض للحكــم.
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حســين يوســف: مــدون ومتحــدث اعالمــي فــي عــدد مــن التلفزيونــات 
تــم إســقاط جنســيته بأمــر مــن وزيــر الداخليــة فــي 31 ينايــر 2015 حســب 
ــه  ــة بحق ــر الداخلي ــرات وزي ــن للتقدي ــك البحري ــا مل ــي منحه ــات الت الصالحي
فــي اســقاط الجنســية عــن المواطنيــن دون حتــى إذن مــن القضــاء فأصبــح 
بإمــكان وزيــر الداخليــة تجريــد المواطنيــن مــن جنســياتهم لمجــرد االشــتباه 

بأنــه معــارض للحكــم .

حســن قمبــر: مصــور صحفــي تــم اعتقالــه فــي يونيــو 2018 بعــد 6 أعــوام 
مــن المطــاردة بســبب عملــه اإلعالمــي حســن كان قــد صــرد بحقــه احــكام 

غيابيــة تجــاوز مجمــوع احكامهــا 100 عــام إضافــة الــى إســقاط جنســيته.  
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جــزء مــن األعمــال القــذرة لهــذا الجهــاز كانــت االغتصــاب كمــا حــدث للناشــطة 
الحقوقيــة ابتســام الصائــغ حيــث تلقــت اتصــال مــن جهــاز األمــن الوطنــي 
فــي 25 مايــو 2017 للحضــور فــي اليــوم التالــي وعنــد وصولهــا عصبــت 
عيناهــا واثنــاء التحقيــق تعرضــت لالعتــداء الجنســي وللضــرب واجبــرت علــى 
الوقــوف  معظــم فتــرة التحقيــق وقــد أطلــق ســراحها بعــد أن تلقــت تهديــد 
ــد نشــاطها الحقوقــي أو العــودة لجهــاز األمــن الوطنــي مــرة أخــرى  بتجمي
وبعــد شــهر أعــاد جهــاز األمــن الوطنــي القبــض عليهــا وتــم تعذيبهــا وتــم 
توجيــه تهــم لهــا تتعلــق باإلرهــاب وتــم احتجازهــا فــي ســجن النســاء ســتة 
أشــهر علــى ذمــة التحقيــق وتــم اطــالق ســراحها فــي مــا بعــد ولكــن مازالــت 

تواجــه محاكمــة تحــت قانــون حمايــة المجتمــع مــن األعمــال اإلرهابيــة.

أيضــًا المحامــي إبراهيــم ســرحان تــم التحقيــق مــع عــام 2017 فــي مبنــى 
»المجمــع األمنــي بالمحــرق« التابــع لجهــاز األمــن الوطنــي وتعــرض للضرب 
بســبب  بالقتــل  والتهديــد  ضــده  الجنســي  باالعتــداء  والتهديــد  هنــاك 
قيامــه بالتصريــح الــى تلفزيــون »المياديــن« الجديــر بالذكــر أن إبراهيــم 
ســرحان هــو مستشــار قانونــي فــي مركــز البحريــن لحقــوق اإلنســان . كمــا 
ــاء  ــد باالغتصــاب أثن ــي يوســف الجمــري للتهدي تعــرض الناشــط االلكترون
التحقيــق معــه فــي جهــاز االمــن الوطنــي » المجمــع األمنــي بالمحــرق« 
فــي أغســطس 2017 وقــام الجمــري الحقــًا ببــث تســجيل مصــور علــى 
حســابه فــي »تويتــر« كشــف عــن تلقيــه اتصــال مــن احــد أفــراد جهــز األمــن 
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أغســطس   3 الخميــس  يــوم  للحضــور مســاء  الصيــت  الوطنــي ســيئ 
2017 » للمجمــع األمنــي بالمحــرق« وقــال أنــه تلقــى تهديــد فــي حــال 
ــذي  ــه«  فــي التســجيل المرئــي ال عــدم الحضــور ب » تكســير أبــواب منزل
ــل مســؤولية  ــة وتحمي ــه بالحماي ــن وطالب ــك البحري ــه الجمــري خاطــب مل بث

ــي. ــاز االمــن الوطن ســالمته وســالمة أفــراد اســرته لجه
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الســلطات البحرينيــة رفضــت تجديــد رخصــة الصحفيــة نزيهة ســعيد مراســلة 
راديــو مونــت كارلــو و فرانــس 24، ايضــًا واجــه محمــد الشــيخ مراســل وكالــة 
األنبــاء الفرنســية » أ. ف. ب« االعتقــال لمــدة يــوم واحــد ، وواجــه المصــور 
لوكالــة األنبــاء األلمانيــة مــازن مهــدي اســتهداف مــن قبــل قــوات عســكرية 
اثنــاء تغطيتــه االحتجاجــات فقــد تــم تصويــب طلقــات الغاز المســيل للدموع 

غليــه بشــكل مباشــر اكثــر مــن مــره واصابتــه واحــده منهــا فــي ظهــره. 

فرضــت الســلطات البحرينيــة حظــر علــى الصحفييــن ومنعتهــم مــن الكتابــة 
او الحديــث او التصريــح حــول الحــرب ضــد اليمــن وتــم بالفعــل محاكمــة 
الناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب وهــو االن يواجــه الســجن بحكــم خمســة 
أعــوام إلدانتــه بتهمــة  نشــر تغريــدات تنتقــد الحــرب فــي اليمــن وتجــدر 
علــى صلــة  عاميــن  بالســجن  حكمــا  بالفعــل  يقضــي  رجــب  أن  اإلشــارة 
البحرينيــة عبــر  بتصريحــات إعالميــة ســابقة.، وأيضــا منعــت الســلطات 
بيــان رســمي وســائل االعــالم مــن إبــداء أي اراء علنيــه تخالــف التوجــه 
ــة مــع قطــر وفرضــت الســلطات  الرســمي البحرينــي فــي األزمــة الخليجي
ــر  ــرأي والتعبي ــة ال ــا يخــص حري ــق فــي م ــد مــن التضيي أوامــر صنعــت مزي
وتــم بالفعــل اعتقــال اشــخاص عبــروا عــن آرائهــم وتعاطفهــم مــع قطــر مثــل 
ــكأس« الكابتــن حمــود ســلطان،  اعتقــال المعلــق الرياضــي بتلفزيــون » ال

حــارس مرمــى المنتخــب البحرينــي الســابق.
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اتخــذت وزارة الثقافــة واالعــالم فــي البحريــن قــرارًا بتجميــد نشــاط مكتــب 
قنــاة الجزيــرة الفضائيــة القطريــة فــي البحريــن وقالــت وكالــة انبــاء البحريــن 
الرســمية أن قــرار التجميــد مؤقــت غيــر انــه اســتمر هــذا القــرار منــذ صــدوره 

عــام 2010 حتــى كتابــة هــذا التقريــر.

 24 العــرب اإلخباريــة بعــد أقــل مــن  البحرينيــة قنــاة  أغلقــت الســلطات 
ســاعة مــن بــدأ بــث القنــاة فــي 1 فبرايــر 2015 وصــدر أمــر بتســريح جميــع 
الموظفيــن بصــورة مباشــرة فــي تاريــخ 6 فبرايــر 2015، قنــاة العــرب كانــت 
قنــاة إخباريــة مقرهــا البحريــن ومملوكــة لألميــر الوليــد بــن طــالل ورئيــس 

تحريرهــا اإلعالمــي جمــال خاشــقجي . 
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الســلطات  اســتخدمتها  وأداة  تهمــة  هــي  الكراهيــة:  علــى  التحريــض 
األفــواه. لتكميــم  وتكــرارا  مــرارًا  البحرينــي 

المــادة 172 مــن قانــون العقوبــات البحرينــي: يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد 
ــن  ــن العقوبتي ــار أو بهاتي ــاوز 200 دين ــي ال تتج عــن ســنتين وبالغرامــة  الت
مــن حــرض بطريقــة مــن طــرق العالنيــة علــى بغــض طائفــة مــن النــاس أو 

علــى االزدراء بهــا اذا كان مــن شــأن التحريــض اضطــراب الســلم العــام.

فقهــاء القانــون أشــاروا الــى نــص »اضطــراب الســلم األهلــي« وأنهــا 
نــص فضفــاض يســمح للســلطة باســتخدام هــذا القانــون ضــد مــن تريــد 
كمــا حــدث للحقوقــي البــارز نبيــل رجــب وكمــا اســتخدمت هــذا النــص فــي 
توجيــه تهمــت التحريــض علــى الكراهيــة أو االزدراء بشــخصية معتبــرة عنــد 
فئــة مــن النــاس ضــد عشــرات مــن رجــال الديــن والمنشــدين ففــي هــذا 
ــا، الشــيخ ياســين الجمــري، الشــيخ  ــي البن ــم اســتدعاء الشــيخ هان العــام ت
ــم  محمــد الريــاش، الشــيخ ماجــد الســهالوي، الســيد كامــل الهاشــمي وت
اطــالق ســراحهم فــي وقــت الحــق ، وقــد تــم احتجاز 12 شــخصًا يــوم بتهمة 
المشــاركة فــي مناســبة دينيــة وهــم: حســين العالــي، علــي العالــي، عبــد 
الواحــد جعفــر، الســيد ضيــاء ســيد علــي، ســيد حيــدر ســيد إبراهيــم، خليــل 
إبراهيــم العســوامي، ايمــن الــوادي، رائــد العــم، عــالء الناصــر، محمــد 

الحمــد، رضــا محمــد تقــوي، عبــد علــي أوال.
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كمــا اســتخدم هــذا القانــون الفضفــاض فــي اســتدعاء للتحقيــق لعــدد مــن 
المنشــدين فــي المناســبات الدينيــة وهــم :علــي حمــادي، مهــدي ســهون، 
علــي حمــادة، الســيد حســين المالكــي تــم اطــالق ســراحهم فــي وقــت 
ــوادي،  ــة أســمائهم: ســيد محمــود ال ــم اعتقــال المنشــدين التالي الحــق وت

الســيد حســين الموســوي، عبــد اللــه صبــاح. 
 

قانــون الصحافــة البحرينــي يعتبــر انتقــاد ملــك البــالد جريمــة تحــت مســمى 
»إهانــة الملــك« وفــي عــام 2014 المشــرع البحرينــي تشــدد فــي رفــع 
عقوبــة هــذه التهمــة لتصــل الــى الســجن لغايــة ســبع ســنوات. كمــا ســمح 
ــوزارة اإلعــالم حجــب المواقــع االلكترونيــة بقــرار إداري،  قانــون الصحافــة ل
ــة  ورفــض دخــول الصحفييــن األجانــب وترحيلهــم بســبب محاولتهــم تغطي

االضطرابــات فــي البــالد. 

ــة الوســط  ــة أوقفــت صحيف ــدًا الســلطات البحريني ــر ج وفــي انتهــاك خطي
عــن الصــدور دون حكــم مــن القضــاء ودون حتــى شــكوى مــن النيابــة العامــة 
بــل فقــط قــرار مــن وزيــر اإلعــالم وبــررت وكالــة أنبــاء البحريــن أســباب قــرار 
االغــالق التعســفي » إهانــة الصحيفــة لدولــة عربيــة شــقيقة« فــي إشــارة 
ــة الــى مقــال حــول االحتجاجــات فــي المغــرب ، االن الصحيفــة تــم  محتمل
تصفيتهــا وتــم تســريح جميــع موظفيهــا ، لــم تكــن هــذه المــرة األولــى 
التــي تتعســف الســلطات البحرينيــة فــي قــرار وقــف اصــدار الصحيفــة 
ــد بوقــف صــدور فــي شــهر  فقــد ســبق أن اســتلمت الصحيفــة قــرار يفي
أغســطس عــام 2015 قبــل ان يســمح لهــا باإلصــدار مــن جديــد. وايضــًا 
أوقفــت صحيفــة الوســط عــن الصــدور أثنــاء االحتجاجــات عــام 2011 واعتقــل 

رئيــس تحريرهــا منصــور الجمــري وحكــم عليــه بــدع غرامــة.
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تقريــر مراســلون بــال حــدود الدولــي لعــام 2017 قــال إن البحريــن تــزج 
بالصحفييــن فــي الســجن مــع إبقائهــم خلــف القضبــان لمــدد طويلــة الــى 
حــد مفــرط وذكــر التقريــر فــي البحريــن تدفــع األصــوات المعارضــة أو الحــرة 
ثمنــًا باهضــًا النتقــاد الســلطة عبــر تويتــر أو مــن خــالل مقابــالت صحفيــة، 
ــوى صحفــي  ــكل بســاطة ســالحًا يشــهر أمــام أي محت ــة ب وأصبحــت الرقاب
أو منبــر اعالمــي وســط اعتقــاالت وانتهــاكات فــي أوســاط الصحفييــن 
والمحتجزيــن منهــم قــد يواجهــون أحكامــًا تصــل عقوبتهــا مــدى الحيــاة. وذكــر 
التقريــر أن البحريــن تســتخدم اإلرهــاب ذريعــة الحتجــاز الصحفييــن الذيــن 
نشــروا معلومــات ال تريــد الســلطة أن تنشــر وأشــارت الــى حالتــي المصــور 
احمد الموســوي الذي يقضي عقوبة الســجن 10 ســنوات بســبب تغطيته 
االحتجاجــات المعارضــة. وصنفــت مراســلون بــال حــدود البحريــن أنهــا فــي 
قــاع ترتيــب القائمــة الســوداء فــي حريــة الصحافــة حيــث تحتــل المرتبــة 166 

لعــام 2018. 

منظمــة »فريــدوم هــاوس« صنفــت البحريــن فــي مؤشــر حريــة الصحافــة 
الــدول  ضمــن  تصنيفهــا  واســتمر  عالميــًا   186 الترتيــب  فــي  الســنوي 
»غيــر الحــرة« فــي مؤشــر حريــة الصحافــة للعــام 2017 وجــاءت البحريــن 
فــي الترتيــب األخيــر خليجيــًا وفــي الترتيــب  16 عربيــًا ، وحصلــت علــى 87 
مــن 100 نقطــة. بحســب مؤشــر حريــة الصحافــة التــي تعتمــده »فريــدوم 

ــة أقــل(. هــاوس« فــإن )ارتفــاع النقــاط= حري
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هيومــن رايتــس واتــش وجهــت انتقــادات الذعــه فــي عشــرات البيانــات 
التــي اطلقتهــا ضــد حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة فــي البحريــن وفــي 
ــرة قســم الشــرق األوســط  ــا ويتســن« مدي ــت »ســارة لي واحــدة منهــا قال
فــي هيومــن رايتــس وتــش » ال شــيء ممــا نشــره نبيــل رجــب عــن حقــوق 
اإلنســان فــي البحريــن أو األزمــة اإلنســانية فــي اليمــن يبــرر قضــاءه دقيقه 
واحــدة وراء القضبــان. هــذه » التهــم بطبيعتهــا تنتهــك حقوقــه األساســية، 

ولــم يكــن يجــب أن بحاكــم فــي المقــام األول«.

ت الحكومــة  ــام  2018 شــنَّ ــا لع ــت فــي تقريه ــة قال منظمــة العفــو الدولي
حملــة واســعة النطــاق للقضــاء علــى جميــع أشــكال المعارضــة، عــن طريــق 
قمــع الحــق فــي حريــة التعبيــر، وحريــة تكويــن الجمعيــات واالنضمــام إليهــا، 
بالنســبة للمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان ومنتقــدي الحكومــة. واتســمت 
الحملــة بأوامــر منــع مــن الســفر وعمليــات قبــض وتحقيــق واحتجاز تعســفي 
لعــدد مــن المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، فضــاًل عــن حــل »جمعيــة 
العمــل الوطنــي الديمقراطــي« )»وعــد«(، وهــي جماعــة معارضــة، وإغالق 
صحيفــة »الوســط«، واســتمرار ســجن بعــض زعمــاء المعارضــة. وُحكــم 
علــى عشــرات األشــخاص بالســجن لمــدد طويلــة إثــر محاكمــات جائــرة. 
ــى األقــل،  ــة مــن 150 شــخصًا، عل وســحبت الســلطات الجنســية البحريني
وأصبــح أغلبهــم بــال جنســية. وُقوبلــت مظاهــرات واســعة باســتخدام القــوة 
المفرطــة، ممــا أســفر عــن مقتــل خمســة أشــخاص وطفــل، وإصابــة مئــات 
ــي ســبع  ــد توقــف دام حوال ــدام بع ــكام اإلع ــذ أح ــن. واســُتؤنف تنفي آخري
ــود مشــددة.  ــر تخضــع لقي ــة التعبي ــت حري ســنوات. علــى مــدار العــام، ظل
عــن حقــوق اإلنســان  المدافعيــن  عــدد مــن  الســلطات علــى  وقبضــت 
والنشــطاء السياســيين ورجــال الديــن الشــيعة، ممــن أعربــوا عــن انتقــادات 
ــف  ــة الســعودية أو التحال ــة العربي لسياســات الحكومــة أو انتقــدوا المملك
الــذي تقــوده فــي اليمــن، واحتجزتهــم وأخضعتهــم للتحقيــق وقدمتهــم 
للمحاكمــة. وأعلنــت الحكومــة أنــه لــن يكــون مــن المســموح بــه قانونــًا 
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إبــداء التعاطــف مــع قطــر، وذلــك عقــب قطــع العالقــات معهــا فــي يونيــو/
ــن واحُتجــز لهــذا الســبب. وظــل رهــن  ــران، وُقبــض علــى أحــد المحامي حزي
االحتجــاز فــي عــداد ســجناء الــرأي عــدد مــن المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان 
وزعمــاء المعارضــة الذيــن ُقبــض عليهــم بشــكل تعســفي خــالل الســنوات 

الســابقة بســبب معارضتهــم الســلمية.

للعــام  االنســان  حقــوق  حالــة  عــن  الســنوي  االمريكيــة  الخارجيــة  تقريــر 
2017 حــول البحريــن فــي مــا يخــص حريــة الصحافــة ذكــر أنــه هنالــك قيــود 
مفروضــة علــى حريــة التعبيــر بمــا فــي ذلــك الصحافــة عبــر االنترنــت تقييــد 

الفعاليــات األكاديميــة والثقافيــة. 

تقريــر الخارجيــة البريطانيــة ذكــر إن البحريــن شــهدت انتهــاكات عــدة لحقــوق 
اإلنســان والحريــات األساســية خــالل ســنة 2017 رغــم الدعــم الــذي تقدمــه 
المملكــة المتحــدة الــى حكومــة البحريــن بدوافــع اإلصــالح، وفــي مــا يتعلــق 
ــر مــا ســمي  ــر قالــت فــي التقري ــة التعبي باالنتهــاكات ضــد الصحافــة وحري
بالمخــاوف الجــادة بشــأن حقــوق اإلنســان فــي البحريــن وأنهــا أثــارت الحاالت 
المثيــرة للقلــق مباشــرة مــع حكومــة البحريــن، بمــا فــي ذلــك الحكــم بالســجن 
ــار كاذبــة،  ــارز نبيــل رجــب بتهمــة نشــر أخب لمــدة عاميــن علــى الحقوقــي الب
الوســط، وطالــب  قانونيــة مســتمرة ضــده وتعليــق صحيفــة  وإجــراءات 
التقريــر بضمــان حمايــة حريــة الــرأي والتعبيــر بشــكل كامل لجميــع مواطنيها. 

هــذا وتقبــع البحريــن فــي المرتبــة 164 )مــن أصــل 180 دولــة( علــى جــدول 
ــال حــدود  ــذي نشــرته مراســلون ب ــة الصحافــة، ال ــف العالمــي لحري التصني

فــي عــام 2017.
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وفــي الختــام، فــإّن حريــة الصحافــة والتعبيــر وتبــادل المعلومــات هــي حــق 
ــق  ــد اشــتملت معظــم المواثي ــك فق أساســي مــن حقــوق اإلنســان، لذل
واالتفاقيــات الدوليــة علــى هــذه الحقــوق، وأكــد عليهــا الدســتور البحرينــي 
ــاك قوانيــن تقيــد هــذه الحريــات ان مــا حــدث مــن  وال يجــوز ان تكــون هن
هامــش فــي حريــة التعبيــر بعــد التوقيــع علــى ميثــاق العمــل الوطنــي فــي 
البحريــن كان تجربــة متميــزة غيــر أن الســلطات تراجعــت عنهــا حتــى باتــت 
البحريــن اليــوم منطقــة ســوداء وخطيــرة للصحفييــن والعمــل االعالمــي، 
وال يوجــد قضــاء عــادل ينصــف المؤسســات اإلعالميــة او الصحفييــن. 
وســتبقى حريــة الصحافــة والتعبيــر معتقلــه فــي البحريــن فــي ضــل غيــاب 

ــن.  ــن والمعتدي ــة لمحاســبة الجالدي اإلرادة السياســية الحقيقي
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ســالم للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان تطالــب الســلطات البحرينيــة احتــرام 
حقــوق االنســان ومقاصــد ميثــاق األمــم المتحــدة ومبادئــه، واحتــرام مبــادئ 
اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان والمعاهــدات الدوليــة التــي صادقــت 
عليهــا بمــا فــي ذلــك العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 

واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن اإلخفــاء القســري.

تطالــب ســالم الســلطات البحرينيــة التراجــع عــن القيــود التــي فرضتهــا مــن 
غلــق لمؤسســات إعالميــة مثــل صحيفــة الوســط والســماح للمراســلين 
بتســجيل اعتمــاد لــدى وكاالت االنبــاء الدوليــة دون قيــود ورفــع الحظــر عــن 

المواقــع االلكترونيــة المحجوبــة والســماح للمراســلين الدخــول للبــالد.
تطالــب ســالم بإعــادة صياغــة قوانيــن الصحافــة وحريــة الــرأي والتعبيــر بمــا 

يتماشــى مــع القوانيــن الدوليــة.

المعنــي  الخــاص  للمقــرر  الســماح  البحرينيــة  الســلطات  تطالــب ســالم 
بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر والمقــرر الخــاص المعنــي 

بحــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء بزيــارة البحريــن.
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