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المقدمة



١.المقدمة 

يعترب الـيوم الـعاملـي حلـريـة الـصحافـة مـناسـبة إلبـراز االنـتهاكـات  يف الـبلدان اليت تـقمع 

حـريـة الـصحافـة والصحفيني والـناشـريـن سـواء بـاملـضايـقات او االعـتداء عـليهم بـل 

وقـتلهم احـيانـاً ، ويعترب هـذا الـيوم مـناسـبة لـتذكري احلـكومـات بـالتعهـدات اليت 

صـادقـت عـليها وبـضرورة الـوفـاء  بـالـتزامـاهتـا جتـاه حـريـة الـصحافـة، وهـو مـناسـبة 

لـالحـتفاء وإحـياء ذكـرى الصحفيني الـشجعان الـضحايـا سـواء الـذيـن مت تـصفيتهم 

بـالـقتل او يف الـسجون او الـذيـن مت هتـديـدهـم او مت اغـالق مـؤسـساهتـم الـصحفية او غريها 

من أنواع االنتهاكات ضدهم .  

يعترب ضـمان حـريـة الـصحافـة الـتعدديـة واملسـتقلة أسـاس لـلحكم الـدميـقراطـي حـيث 

تـعمل وسـائـل االعـالم والصحفيني عـلى ضـمان الـشفافـية واملـسائـلة وسـيادة الـقانـون 

وتـعزيـز املـسامهـة يف الـنقد والـنقاش الـبناء وتـساهـم يف احلـد مـن الـفساد احلـكومـي 

والـفساد الـعام وتـسهم يف الـوصـول لـلعدالـة االجـتماعـية والـتنمية ومـكافـحة الـفقر 

وتسهم الصحافة احلرة يف الرقابة على االنتخابات . 

تـنص املـادة ١٩ مـن اإلعـالن الـعاملـي حلـقوق اإلنـسان الـذي مت إقـراره يف عـام ١٩٤٨ عـلى أن 

"لـكل شـخص حـق الـتمتع حبـريـة الـرأي والتعبري، ويـشمل هـذا احلـق حـريـته يف 

اعــتناق اآلراء دون مــضايــقة، ويف الــتماس األنــباء واألفــكار وتــلقيها ونــقلها إىل 

اآلخرين، بأية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود". 

نـسعى يف هـذا الـتقريـر املـوجـز اسـتعراض بـعض انـتهاكـات حـكومـة البحـريـن حلـريـة 

الـصحافـة يف الفرتات املـاضـية وحتـديـداً يف عـام ٢٠١٩ وذلـك مـن خـالل عـرض منـاذج 
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حلـاالت مت فـيها اسـتهداف الصحفيني، وكـذلـك تـقييم واقـع هـذه احلـريـة و الـقيود 

املـفروضـة عـلى الـصحافـة مـن مـنظور املـؤسـسات واملـنظمات الـدولـية ذات الـشأن مـن خـالل 

االقـتباس مـن تـقاريـرهـا الـسنويـة،  وكـذلـك اإلشـارة اىل الـقوانني املـقيدة حلـريـة 

الصحافة يف البحرين. 

 6



 7

عرض موجز لبعض انتهاكات حرية 
الصحافة في البحرين 



٢. عرض موجز لبعض انتهاكات حرية الصحافة في البحرين  

يف ٨ ابــريــل ٢٠٢٠ نــقلت إدارة ســجن جــو الــصحفي املــعتقل حمــمود •

اجلـزيـري لـلحبس االنـفرادي بسـبب  تـوجـيه رسـالـة صـوتـية لـرئـيسة 

املـؤسـسة الـوطـنية حلـقوق اإلنـسان "مـاريـا خـوري" وحـديـثه عـن أوضـاع 

الـسجن السـيئة وعـدم وجـود إجـراءات احرتازيـة حـقيقية ملـواجـهة فريوس 

كـورونـا يف وذلـك مـن خـالل اتـصال هـاتـفي مسجـل مت تـداولـه يف مـواقـع 

التواصل االجتماعي. 

بـتاريـخ ٣٠ يـنايـر ٢٠٢٠ اسـتدعـت الـتحقيقات اجلـنائـية الـباحـث واحملـقق •

الـتارخيـي جـاسـم حسـني بـعد نشـره مـعلومـات تـارخيـيه عـن بـعض مـساجـد 

البحـريـن الـقدميـة عـلى مـدونـته “سـنوات اجلـريـش” واليت بـاشـر يف 

الكتابة فيها منذ عام ٢٠٠٨. ومت اهتامه ب “نشر معلومات مغلوطة”. 

يف ٢٧ أغسـطس ٢٠١٩ مت اسـتدعـاء املـصور الـصحايف مـازن مهـدي لـتحقيق •

يف اإلدارة الـعامـة لـلمباحـث واألدلـة اجلـنائـية، وبـعد خـروجـه ذكـر مـازن 

يف حــسابــه عــلي تــويرت أنــه مــنع مــن ذكــر ســبب الــتحقيق، كــما 

تـكررت هـذه اإلسـتدعـاءات الحـقاً. يـعمل مـازن مـصور صـحفي لكربى 

وكاالت االنباء الدولية.  

مت اسـتدعـاء الـكاتـب الـصحفي عـقيل سـوار لـلتحقيق يف قـسم اجلـرائـم •

اإللكرتونـية يف وزارة الـداخـلية عـدة مـرات مـنها يف شهـر يـونـيو ٢٠١٩، 

وجـاء االسـتدعـاء بـعد تـغريـدات كـتبها وانـتقد فـيها حتـذيـرات وزرة 
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الـداخـلية لـلمواطنني مـن مـتابـعة احلـسابـات عـلى وسـائـل الـتواصـل 

االجـتماعـي اليت وصـفتها بـاملثرية لـلفتنة، وكـان آخـر هـذه اإلسـتدعـاءات 

يف ٤ مارس ٢٠٢٠. 

يف ٣٠ مـايـو ٢٠١٩ نشـرت وزارة الـداخـلية عرب حـساهبـا عـلى تـويرت حتـذيـر •

لـلمواطنني يـفيد بـأن مـتابـعة احلـسابـات املـعارضـة أو املـخالـفة للسـلطة 

تعتربجرميـة  "إدارة مـكافـحة اجلـرائـم اإللكرتونـية: مـتابـعة احلـسابـات 

التحـريـضية واملثرية لـلفتنة وإعـادة بـث مـا تنشـره، يـعرضـك لـلمسائـلة 

الـقانـونـية (اغـالقـها فـوراً واجـب وطين)" انتهـى الـنص، وقـد كـتبت الـوزارة 

نـفس التحـذيـر بـالـلغة اإلجنـليزيـة.يف نـفس الفرتة أرسـلت الـوزارة رسـائـل 

نـصية جلـميع املـواطنني احلـاملني لـلهواتـف الـنقالـة حتـذر فـيه مـن مـتابـعة 

احلـسابـات "املـغرضـة" كـما جـاء يف نـص الـرسـالـة " احـذر اخـي املـواطـن 

واملـقيم مـتابـعة احلـسابـات املـغرضـة واملثرية لـلفتنة، قـد يـعرضـك ذلـك 

للمسائلة القانونية. مع حتيات إدارة مكافحة اجلرائم االلكرتونية. 

مت إيـقاف احملـامـي عـبدا´ هـاشـم اسـبوعـاً عـلى ذمـة الـتحقيق يف ١٥ مـايـو •

٢٠١٩ بـعد أن وجهـت لـه هتـمة إذاعـة أخـبار كـاذبـة وإسـادة اسـتخدام مـواقـع 

الـتواصـل االجـتماعـي، وقـد مت االفـراج عـنه يف ٢٢ مـايـو، وكـان احملـامـي 

هـاشـم سـبق ان نشـر مـقطع فـيديـو حـذر مـن اهلـيمنة عـلى كـل األراضـي 

الـعامـة وحتـويـلها ملـلكيات خـاصـة مشـرياً اىل اسـتيالء جنـل وزيـر الـديـوان 

امللكي على عقار وحتويلها اىل ملكية خاصة يف منطقة عراد.  
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وحـدة مـكافـحة اجلـرائـم االلكرتونـية يف وزارة الـداخـلية أصـدرت بـيان •

رمسـي نشـرتـه عـلى مـوقـعها االلكرتونـي بـتاريـخ ٢٠ مـايـو ٢٠١٩ اهتـمت فـيه 

الـناشـط احلـقوقـي الـبارز السـيد يـوسـف احملـافـظة نـائـب رئـيس مـنظمة سـالم 

لـلدميـقراطـية وحـقوق اإلنـسان واملـقيم يف أملـانـيابـاإلضـافـة اىل الـناشـط 

السـياسـي واملـغرد عـلى مـواقـع الـتواصـل االجـتماعـي حـسن عـبد النيب 

السـرتي املـقيم يف اسـرتالـيا أهنـما يـديـران حـسابـات عـلى مـنصة الـتواصـل 

االجـتماعـي تـويرت ومـنها “حـساب نـائـب تـائـب” (حـساب عـلى مـنصة 

الـتواصـل االجـتماعـي تـويرت) هبـدف إثـارة الـفتنة وحمـاولـة هتـديـد السـلم 

األهـلي والنسـيج االجـتماعـي وزعـزعـة األمـن واالسـتقرار يف البحـريـن 

وزعـمت وزارة الـداخـلية ان تـلك احلـسابـات تـدار مـن الـدول الـتالـية : إيـران، 

قـطر الـعراق فـرنـسا املـانـيا إضـافـة اىل اسـرتالـيا.  وزعـمت بـأن هـناك خـاليـا 

الكرتونـية داخـل البحـريـن هـي اليت تـزود املتهمني بـاملـعلومـات. سـبق 

لـوزارة الـداخـلية أن وجهـت هتـم ¾ـموعـة اشـخاص مت مـعاقـبتهم بـاحلـبس 

بتهمة إدارة  حساب “نائب تائب”. 

يف تـاريـخ ٢١ مـايـو٢٠١٩ اهتـمت وحـدة مـكافـحة اجلـرائـم االلكرتونـية يف •

وزارة الـداخـلية  الـصحايف ورئـيس حتـريـر الـبيت اخلـليجي لـلدراسـات 

والنشـر عـادل مـرزوق واملـقيم يف بـريـطانـيا جبـرائـم الكرتونـية مـن خـالل 

حـسابـه عـلى مـنصة تـويرت بـأنـه يسـتهدف بـث روح الـفتنة بني مـكونـات 

ا¾ــتمع البحــريين، وقــد ذكــرت وزارة الــداخــلية أهنــا بــصدد اختــاذ 

اإلجراءات القانونية ضد املرزوق. 
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مت اعـتقال الـكاتـب الـصحايف إبـراهـيم الشـيخ يف شهـر ابـريـل ٢٠١٩ بـعد •

انـتقاده تـغطية االعـالم الـتابـع لـلتحالـف يف احلـرب عـلى الـيمن بـقيادة 

السعودية، واإليهام بتحقيق النصر.  

يف ٤ ابــريــل ٢٠١٩ مت اســتدعــاء الــكاتــب الــصحايف جــعفر اجلــمري •

لــلتحقيق يف قــسم اجلــرائــم اإللكرتونــية يف وزارة الــداخــلية، وجــاء 

االسـتدعـاء بسـبب تـغريـداتـه يف تـويرت حـيث أحـيل اىل الـنيابـة الـعامـة 

بتاريخ ٥ مايو ٢٠١٩ 

يف ٣ أغســطس ٢٠١٧ ذكــر املــدون والــناشــط يف مــواقــع الــتواصــل •

اإلجـتماعـي يـوسـف اجلـمري بـانـه اسـتدعـي مـن قـبل جـهاز األمـن الـوطين 

وذلــك يف جمــمع املــركــز األمين يف احملــرق لــلتحقيق حــيث تــعرÃض 

لـلتعذيـب وسـوء املـعامـلة عـلى مـدى ٣ أيـام، حـيث أضـطر الحـقاً مبـغادرة 

البالد واللجوء اىل اململكة املتحدة. 

يف شهـر يـونـيو ٢٠١٧ أغـلقت البحـريـن الـصحيفة املسـتقلة الـوحـيدة يف •

الـبالد "جـريـدة الـوسـط" بـقرار مـن وزارة شـئون اإلعـالم، وتسـبب هـذا الـقرار 

التعسفي بفصل عشرات الصحفيني العاملني يف اجلريدة.  

يف ١٦ فريايـر ٢٠١٦ مت تـرحـيل الـصحفية األمـريـكية آنـا داي وثـالثـة •

مـصوريـن مـرافقني هلـا، كـما دأبـت احلـكومـة مبـنع الصحفيني األجـانـب 

من دخول البحرين يف مرات عدة ومنذ عام ٢٠١١ اىل اليوم. 
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أغـلقت السـلطات البحـريـنية قـناة الـعرب اإلخـباريـة بـعد أقـل مـن ٢٤ •

سـاعـة مـن بـدأ بـث الـقناة يف ١ فربايـر ٢٠١٥ وصـدر أمـر بتسـريـح مجـيع 

املـوظفني بـصورة مـباشـرة يف تـاريـخ ٦ فربايـر ٢٠١٥، قـناة الـعرب كـانـت قـناة 

إخـباريـة مـقرهـا البحـريـن وممـلوكـة لـألمري الـسعودي الـولـيد بـن طـالل 

ورئـيس حتـريـرهـا اإلعـالمـي مجـال خـاشـقجي الـذي مت تـصفيته قـتله يف 

القنصلية السعودية يف تركيا يف تاريخ ٢ اكتوبر ٢٠١٨. 

اختـذت وزارة الـثقافـة واالعـالم يف البحـريـن قـراراً بتجـميد نـشاط مـكتب •

قـناة اجلـزيـرة الـفضائـية الـقطريـة يف البحـريـن وقـالـت وكـالـة انـباء 

البحـريـن الـرمسـية يف مـايـو ٢٠١٠ اهنـا اختـذت هـذا الـقرار بـصفة مـؤقـتة 

بسـبب مـواصـفته بـإخـالل الـقناة " بـاألعـراف املـهنية وعـدم الـتزامـها 

بـالـقانـونيني واإلجـراءات املـنظمة لـلصحافـة والـطباعـة والنشـر" وأضـافـت 

الــوكــالــة البحــريــنية أن التجــميد ســيستمر إىل حني االتــفاق عــلى 

مـذكـرة تـفاهـم حتـدد الـعالقـة بني الـوزارة والـقناة، مبـا حيـفظ حـقوق 

الــطرفني وفــق مــبدأ املــعامــلة بــاملــثل يف ممــارســة الــعمل الــصحفي 

واإلعـالمـي يف الـبلديـن الشقيقني" ويف سـبتمرب ٢٠١٩ تـقدمـت البحـريـن 

بـشكوى جلـامـعة الـدول الـعربـية ضـد قـناة اجلـزيـرة بـعد بـثها فـيلم يف 

مـنتصف شهـر يـولـيو ٢٠١٩ ضـمن بـرنـامـج "مـا خـفي أعـظم" الـذي كـشف 

عـن وجـود خمـطط سـري نـسقته املـخابـرات البحـريـنية عـام ٢٠٠٣ مـع 

قـيادات تـولـت جتـنيدهـا يف تـنظيم الـقاعـدة هبـدف اغـتيال مـعارضني 

بـارزيـن . اجلـديـر بـالـذكـر أن قـرار التجـميد املـؤقـت اسـتمر مـنذ صـدوره 

عـام ٢٠١٠ حـتى كـتابـة هـذا الـتقريـر. هـذا ومـنذ عـام ٢٠١١ تـوالـت سـحب 

تراخيص مراسلي الوكاالت األجنبية. 
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مـنذ عـام ٢٠٠٦ حـتى كـتابـة هـذا الـتقريـر مل تـسمح البحـريـن بـدخـول •

الـبالد املـقرريـن اخلـاصني الـتابعني لـألمـم املتحـدة، كـما إهنـا مل تـرد عـلى 

طلب املقرر اخلاص حلرية التعبري عن الرأي بالزيارة يف عام ٢٠١٥. 
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تقييم حالة حرية الصحافة في البحرين



٣. تقييم حالة حرية الصحافة في البحرين 

تـقريـر مـنظمة مـراسـلون بـال حـدود يف نـسخة ٢٠٢٠ مـن الـتصنيف الـعاملـي حلـريـة 

الـصحافـة  عـنونـة تـقريـرهـا حـول  البحـريـن" قـمع مـتواصـل ال يـنقطع" وصـنف البحـريـن 

غري حـرة يف حـريـة الـصحافـة، ومت تـصنيفها يف املـرتـبة ١٦٩ حلـريـة الـصحافـة مـن بني 

١٨٠ دولـة، وقـد تـراجـعت مـرتبتني عـن سـنة ٢٠١٩ حـيث كـانـت يف املـرتـبة ١٦٧.  وذكـرت 

املـنظمة ان  الصحفيني يف البحـريـن يـتهمون بـاسـتمرار بـاملـشاركـة يف "مـظاهـرات 

ختـريـبية ودعـم اإلرهـاب" ممـا يـعرضـهم لـعقوبـة الـسجن اليت قـد تـصل لـلمؤبـد. وبـينهم 

مـن سـحبت جنسـيته، وجيـد الـصحفيون يف البحـريـن صـعوبـة يف احلـصول عـلى 

تـصريـح اعـتماد لـلعمل لـصاحل وسـائـل اعـالم خـارجـية، واصـبح حـصول الصحفيني 

األجانب على تأشرية لزيارة البحرين امراً معقداً.  

اىل ذلـك، ذكـرت مـراسـلون بـال حـدود إن عـدد الصحفيني الـسجناء حـتى اآلن قـد بـلغ ٩ 

أشــخاص هــم "املــصور حــسن قمرب (اعــتقل ١٢ يــونــيو ٢٠١٨)، املــصور حــسن غــريــب 

(اعـتقل ٧ مـايـو٢٠١٧)، الـصحفي حمـمود اجلـزيـري (اعـتقل ٢٨ ديسمرب ٢٠١٥)، املـصور 

أمحـد زيـن الـديـن (اعـتقل ٤ سـبتمرب٢٠١٤)، املـصور مـصطفى ربـيع (اعـتقل ٤ سـبتمرب 

٢٠١٤)، املـصور حـسام سـرور (اعـتقل ٤ سـبتمرب٢٠١٤)، املـصور سـيد أمحـد املـوسـوي 

(اعـتقل ١٠ فربايـر٢٠١٤)، املـصور جـعفر مـرهـون (اعـتقل ٢٦ ديسمرب ٢٠١٣) واملـصور 

أمحـد محـيدان (اعـتقل ٢٩ ديسمرب ٢٠١٢). فـيما يـتعلق بـالنشـطاء يف مـواقـع الـتواصـل 

االجـتماعـي قـالـت املـنظمة يف حـينه إن هـناك ٦ مـنهم يـقبعون خـلف الـقضبان يف 

البحـريـن حـتى اآلن وهـم: املـدونـة جنـاح أمحـد يـوسـف (اعـتقلت ٢٥ أبـريـل ٢٠١٧ وافـرج 

عـنها يف شهـر اغسـطس ٢٠١٩)، الـناشـط احلـقوقـي الـبارز نـبيل رجـب (اعـتقل ١٣ يـونـيو 

٢٠١٦)، فـراس الـصفار (اعـتقل ١ يـونـيو ٢٠١٤)، املـصور عـبدا´ عيسـى (اعـتقل ٢٤ 
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فربايـر ٢٠١٤)، املـدون عـلي املـعراج (اعـتقل ٥ يـونـيو ٢٠١٦)، والـناشـط عـبداجلـليل 

السنكيس (اعتقل ١٦ مارس ٢٠١١). 

تـقريـر فـريـدوم هـاوس لـعام ٢٠١٩: متـتلك احلـكومـة مجـيع مـنافـذ الـبث اإلعـالمـي، 

ولـدى أصـحاب الـصحف الـرئيسـية البحـريـنية عـالقـات وثـيقة بـالـدولـة. أغـلقت 

السـلطات الـصحيفة املسـتقلة الـوحـيدة "الـوسـط" يف عـام 2017. يـشجع قـانـون الـصحافـة 

الـغامـض الـرقـابـة الـذاتـية، الـذي يـسمح لـلدولـة بـسجن الصحفيني بسـبب انـتقادهـم أو 

لتهـديـد األمـن الـقومـي. إن إهـانـة املـلك يـعاقـب عـليها بـالـسجن ملـدة تـصل إىل سـبع سـنوات، 

وحتـظر احلـكومـة بـشكل انـتقائـي احملـتوى املـعارض لسـياسـاهتـا عرب اإلنرتنت، مبـا يف 

ذلـك مـواقـع املـعارضـة واحملـتوى الـذي يسـلط الـضوء عـلى انـتهاكـات حـقوق اإلنـسان. 

كـما مـنعت السـلطات الـوصـول عرب اإلنرتنت إىل وكـاالت األنـباء الـقطريـة مـنذ اهنـيار 

الـعالقـات الـدبـلومـاسـية مـع قـطر خـالل عـام ٢٠١٧.ال يـزال الـصحفيون يـواجـهون عـقبات 

قـانـونـية وبريوقـراطـية يف عـملهم عـملياً. رفـضت السـلطات البحـريـنية جتـديـد أوراق 

اعتماد العديد من الصحفيني البحرينيني العاملني مع وسائل اإلعالم األجنبية. 

هـيومـن رايـتس واتـش يف تـقريـرهـا لـعام ٢٠١٩: تـواصـل السـلطات يف البحـريـن احـتجاز 

عشـرات الصحفيني واملـصوريـن ومـضايـقتهم مـنذ االحـتجاجـات املـناهـضة لـلحكومـة 

اليت انـدلـعت يف أرجـاء الـبالد يف ٢٠١١، يف ٢٥ مـارس ٢٠١٨ هـددت وزارة الـداخـلية مبـعاقـبة 

مـن انـتقدوا احلـكومـة عـلى اإلنرتنت بـقسوة قـائـلة إهنـا تـتابـع بـالـفعل حـسابـات عـلى 

مـواقـع الـتواصـل االجـتماعـي "خـرجـت عـن الـثوابـت والـعادات والـتقالـيد املـرعـية". يف ٢٧ 

مـارس ٢٠١٨ أيـدت "حمـكمة الـنقض البحـريـنية" حـكما بـالـسجن ملـدة ١٠ سـنوات 

والتجـريـد مـن اجلنسـية حبـق سـيد أمحـد املـوسـوي، وهـو مـصور، أعـتقل يف ٢٠١٤ بـعد 

تغطيته التظاهرات املناهضة للحكومة. 
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مـنظمة الـعفو الـدولـية يف تـقريـرهـا لـعام ٢٠١٩: صـعدت السـلطات مـن جـهودهـا لـتضييق 

اخلـناق عـلى حـريـة التعبري، فـاسـتهدفـت بـشكل خـاص املـنديـات عـلى االنرتنت، وهـي 

آخر ما تبقى من وسائط ميكن من خالهلا ألهايل البحرين أن ينتقدوا احلكومة.  

صـرÜح املـلك محـد بـن عيسـى آل خـليفة يف ٢٠ مـايـو٢٠١٩، قـائـالÝ: "لـقد وجÜـهنا... األجهـزة 

األمـنية املـختصة لـوضـع حـد... وحبـزم" ألشـكال "سـوء اسـتخدام وسـائـل الـتواصـل 

االجـتماعـي"، ووجÃـه رئـيس جمـلس الـوزراء وزارة الـداخـلية إىل "الـتعامـل بشـدة" مـع 

املـواقـع واحلـسابـات اإللكرتونـية يف وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي، ملـا تثريه حسـب 

وصـفه "مـن مسـوم وقـيح خـبيث... بتخـطيط وتـآمـر مـن أعـداء بـالـداخـل واخلـارج"، هبـدف 

"زرع الـفتنة". ويف الـيوم نـفسه، أعـلنت وزارة الـداخـلية أهنـا بـصدد اختـاذ إجـراءات 

قـانـونـية ضـد عـدد مـن األشـخاص الـذيـن لـديـهم حـسابـات عـلى مـواقـع الـتواصـل 

االجـتماعـي يف "عـدد مـن الـدول األوروبـية" هتـدف إىل "تـشويـه مسـعة البحـريـن". مـن 

بني الـذيـن اسـتهدفـتهم هـذه اإلجـراءات، عـلى سـبيل املـثال، سـيد يـوسـف احملـافـظة وهـو 

نـائـب رئـيس مـنظمة سـالم لـلدميـقراطـية وحـقوق اإلنـسان. وخـالل األسـابـيع الـتالـية، 

هـددت وزارة الـداخـلية، وخـاصـة "إدارة مـكافـحة اجلـرائـم اإللكرتونـية"، بـأهنـا سـوف 

حتـاكـم أي شـخص يـتابـع احلـسابـات اإللكرتونـية اليت تنشـر "الـفتنة" عـلى وسـائـل 

الـتواصـل االجـتماعـي، أو يـروجـها أو يـعرب عـن مـوافـقته عـلى حمـتواهـا. وبـدأ بـعض 

املـواطنني بـتلقي رسـائـل نـصàية تـتضمن هتـديـدات ممـاثـلة. ويف 4 يـونـيو، انـتقد مـوقـع 

"تـويرت" خـطاب السـلطات البحـريـنية، بـاعـتبار أنـه يـنطوي عـلى هتـديـد حلـريـة التعبري 

والصحافة. 
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ويف ٢٩ أكـتوبـر٢٠١٩، رفـع مـوقـعا "فيسـبوك" و"واتـسآب" دعـوى قـضائـية أمـام حمـكمة 

احتـاديـة يف الـواليـات املتحـدة األمـريـكية ضـد شـركـة "إن إس أو"، وهـي شـركـة 

إسـرائـيلية لربامـج الـتجسس اإللكرتونـية. وجـاء يف الـدعـوى إن الشـركـة، يف إطـار 

عـملها حلـساب البحـريـن ودولـة اإلمـارات الـعربـية املتحـدة ودول أخـرى، قـد اسـتهدفـت 

١٤٠٠ جـهاز خـاص، كـان مـن بني مسـتخدمـيها "حمـامـون وصـحفيون ونشـطاء حلـقوق 

اإلنـسان ومـعارضـون سـياسـيون ودبـلومـاسـيون" يف عـدة دول، ومـن بـينهم أشـخاص يف 

البحرين واإلمارات العربية املتحدة. 

مـع إحـتكار السـلطة لـإلعـالم الـتلفزيـونـي و اإلذاعـي، فـهناك دور مـلموس لـوسـائـل 

اإلعـالم الـرمسـية والـصحف املـمولـة مـن قـبل الـدولـة يف التحـريـض عـلى اإلجـهاز الـشامـل 

عـلى حـريـة الـصحافـة مـن خـالل خـطابـات الـكراهـية كـما حـدث للصحفيني يف عـام 

 .٢٠١١

 18



 19

جانب من القوانين المقيدة لحرية 
الصحافة



٤. جانب من القوانين المقيدة لحرية الصحافة 

املـادة (١٦٥) مـن قـانـون الـعقوبـات البحـريين تـنص عـلى "يـعاقـب بـاحلـبس مـن حـرÃض 

بـأحـد طـرق الـعالنـية عـلى كـراهـية احلـكم واالزدراء بـه"، كـما تـنص املـادة (٢١٦) 

مـنه عـلى "يـعاقـب بـاحلـبس أو بـالـغرامـة مـن أهـان بـإحـدى طـرق الـعالنـية ا¾ـلس الـوطين 

أو غريه مـن اهلـيئات الـنظامـية أو اجلـيش أو احملـاكـم أو السـلطات أو املـصاحل الـعامـة". 

املـادة (١٧٢) مـن قـانـون الـعقوبـات البحـريين تـنص عـلى "يـعاقـب بـاحلـبس مـدة ال تـزيـد عـن 

سنتني وبـالـغرامـة اليت ال تـتجاوز ٢٠٠ ديـنار أو هبـاتني الـعقوبتني مـن حـرض بـطريـقة مـن 

طـرق الـعالنـية عـلى بـغض طـائـفة مـن الـناس أو عـلى االزدراء هبـا اذا كـان مـن شـأن 

التحـريـض اضـطراب السـلم الـعام"، حـيث ان نـص "اضـطراب السـلم األهـلي" فـضفاض 

يـسمح للسـلطة بـاسـتخدام هـذا الـقانـون ضـد مـن تـريـد! قـانـون الـعقوبـات لـعام ١٩٧٦، املـادة 

٢١٤ تـنص عـلى "يـعاقـب بـاحلـبس مـدة ال تـقل عـن سـنة وال تـتجاوز سـبع سنني وبـالـغرامـة 

اليت ال تـقل عـن ألـف ديـنار وال تـتجاوز عشـرة آالف ديـنار مـن أهـان بـإحـدى طـرق الـعالنـية 

مـلك ممـلكة البحـريـن أو عـلمها أو شـعارهـا الـوطين". يف هـذا الـقانـون مل يـتم حتـديـد 

نـوع وطـبيعةاجلـرميـة املـرتـكبة، وتـركـها مـبهمة يـتيح مـساحـة لتجـريـم أي شـكل 

من أشكال انتقاد امللك. 

يف تـاريـخ ٢٧ أكـتوبـر ٢٠١٩ حبـث جمـلس الـوزراء مشـروع قـانـون جـديـد لـتنظيم الـصحافـة 

واإلعـالم. رابـطة الـصحافـة البحـريـنية تـؤكـد بـعد االطـالع عـلى مشـروع الـقانـون أنـه 

"جـرميـة" يف حـق البحـريـن والـصحافيني، وان الـقانـون يـؤسـس ايل االجـهاز عـلى حـريـة 

التعبري واحلـريـات الـصحافـية بـالـكامـل. إن كثري مـن مـواد الـقانـون خمـيبة لـآلمـال 

وحتـتوي عـلى تـقييد صـارخ حلـريـة الـصحافـة، كـما تـضع وسـائـل النشـر حتـت نريان 

السـلطة، والـصحافيني امـام عـقوبـات مـغلًظة تـرتـبط بـقانـونـي الـعقوبـات واإلرهـاب مـعاً، 
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كـما خـصص الـقانـون اجلـديـد حنـو ٢٠ مـادة لـتنظيم احملـاكـمات والـعقوبـات اليت تـبدأ 

بالغرامات املالية الكبرية وتنتهي بسجن الصحافيني .  
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استخدام إسقاط الجنسية كسالح  
ضد الصحفيين



٥. استخدام إسقاط الجنسية كسالح ضد الصحفيين 

مـنذ عـام ٢٠١١ مت جتـريـد سـبعة صحفيني مـن جنسـيتهم البحـريـنية، ثـالثـة مـنهم مـازالـوا 

باقون وراء القضبان بينما يعيش األربعة اآلخرون يف املنفى. 

املـصور أمحـد املـوسـوي: مت اعـتقالـه عـام ٢٠١٤ وصـدر ضـده حـكم ٢٣ نـوفمرب ٢٠١٥ 

بـالـسجن عشـر سـنوات مـع جتـريـدة مـن جنسـيته البحـريـنية بـتهمة تـصويـر مـظاهـرات 

مناهضة للحكومة. 

الـصحفي حمـمود اجلـزيـري: صـحفي يف جـريـدة الـوسـط اليت أغـلتها السـلطات يف عـام 

٢٠١٧، أصـدر الـقضاء البحـريين حـكم ضـده بـالـسجن ملـدة ١٥ عـام مـع سـحب اجلنسـية يف 

٣٠ أكـتوبـر ٢٠١٧ بـتهمة االنـتماء اىل خـلية إرهـابـية، اجلـزيـري ابـلغ الـقضاة يف احملـاكـم 

انه تعرض للتعذيب اثناء االستجواب ومل يتم فتح حتقيق يف الشكوى .  

املـدون عـلي املـعراج: أصـدر الـقضاء البحـريين حـكم ضـده بـالـسجن مـدى احلـياة مـع 

اسـقاط اجلنسـية يف ٣٠ أكـتوبـر ٢٠١٧ بـتهمة االنـتماء اىل خـلية إرهـابـية. ومت تـثبيت 

جنسـيته مـره أخـرى بـأمـر مـن املـلك يف شهـر ابـريـل ٢٠١٩ ضـمن قـائـمة مشـلت عـدد ٥٥١ 

حمـكومـا صـدرت حبـقهم أحـكام بـإسـقاط اجلنسـية، املـعراج ابـلغ الـقضاة يف احملـاكـم 

انـه تـعرض لـلتعذيـباثـناء االسـتجواب ومل يـتم فـتح حتـقيق يف الـشكوى. مل تـكن هـذه 

املـرة االويل اليت يـعتقل فـيها املـعراج فـقد سـبق ان وجـهة لـه هتـمة " إهـانـة املـلك" وقـضى 

على اثرها سنتني و ثالثة شهور يف السجن .  
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عـلي عـبد اإلمـام:"مـؤسـس املـوقـع االلكرتونـي  حبـريـن أون اليـن" صـدر حبـقه حـكم 

١٥ سـنة بـدايـة احملـاكـمة كـانـت يف الـقضاء الـعسكري وبـعد الـتحقيقات اليت أجـرهتـا 

جلـنة تـقصي احلـقائـق مت إعـادة احملـاكـمة يف الـقضاء املـدنـي غري انـه مت اصـدار نـفس 

االحـكام. عـلي عـبد االمـام اسـتطاع اخلـروج مـن البحـريـن وهـو اآلن الجـئ سـياسـي يف 

بـريـطانـيا غري ان السـلطات البحـريـنية أعـلنت انـه مـطلوب مـن االنرتبول الـدويل.ومت 

إسقاط جنسيته مبرسوم ملكي يف ٣١ يناير ٢٠١٥ 

عـلي الـديـري: "مـؤسـس جـريـدة مـرآة البحـريـن اإللكرتونـية" مت إسـقاط جنسـيته 

مبرسوم ملكي يف ٣١ يناير ٢٠١٥ ¾رد االشتباه بأنه معارض للحكم. 

عـباس بـوصـفوان: صـحفي واعـالمـي يـكتب يف عـدد مـن الـصحف ومـذيـع بـرامـج يف 

عـدد مـن الـقنوات الـفضائـية. مت إسـقاط جنسـيته مبـرسـوم مـلكي يف ٣١ يـنايـر ٢٠١٥ 

¾رد االشتباه بأنه معارض للحكم . 

 حسـني يـوسـف: مـدون ونـاشـط اعـالمـي، مت إسـقاط جنسـيته مبـرسـوم مـلكي ¾ـرد 

االشتباه بأهنم معارضني للحكم. 

حـسن قمرب: مـصور صـحفي مت اعـتقالـه يف يـونـيو ٢٠١٨، وصـدرت حبـقه احـكام 

غـيابـية جتـاوز جمـموع احـكامـها ١٠٠ عـام إضـافـة اىل إسـقاط جنسـيته. ومت تـثبيت 

جنسـيته مـره أخـرى بـأمـر مـن املـلك يف شهـر ابـريـل ٢٠١٩ ضـمن قـائـمة مشـلت عـدد ٥٥١ 

حمكوما صدرت حبقهم أحكام بإسقاط اجلنسية. 
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الملخص



٦. الملخص  

تـعد حـريـة الـصحافـة احـد األركـان األسـاسـية اليت يـقوم عـليها الـنظام الـدميـقراطـي يف 

مجــيع الــبلدان، لــكن الســلطات يف البحــريــن تــقمع الســلطة الــرابــعة وال تــسمح 

للصحفيني وال لــلمواطنني أو املقيمني لــلوصــول لــلمعلومــة وال حبــريــة الــكالم او 

التـعبري بشتـى الوـساـئلـ، وتسيـطر الدـولةـ علـى مجيع منـافذـ البـث اإلذاعيـ واملرئيـ، وال 

يـسمح بـتعدد الـصحافـة. مجـيع الـصحف الـرئيسـية أصـحاهبـا عـلى صـلة وثـيقة بـالـدولـة 

ومـدعـومـة مـنها. السـلطات يف البحـريـن تـعاقـب الصحفيني بـقسوة، وتـصدر تـصرحيـات 

مـن اعـلى املـسؤولني يـتم مـن خـالهـا هتـديـد ومـعاقـبة كـل مـن حيـاول الـوصـول 

لـلمعلومـة او نشـرهـا مـن دون مـوافـقة السـلطات، كـما يـتم مـعاقـبة مـن يـنتقد السـياسـات 

الـعامـة لـلدولـة ومـنها الـفساد اإلداري واملـايل. اسـتخدمـت البحـريـن شـركـات جتـسس 

الكرتونـية هبـدف الـتجسس عـلى النشـطاء وقـد اسـتطاعـت الـوصـول لـعدد مـن األجهـزة 

بـينهم اجهـزة لصحفيني. ان  قـانـون الـصحافـة يف البحـريـن غـامـض وميـكن مـن خـاللـه 

مـعاقـبة الصحفيني وحمـاكـمتهم بـتهم التحـريـض عـلى كـراهـية احلـكم واالزدراء 

بـه، او إهـانـة ا¾ـلس الـوطين او اجلـيش او الـقضاء واهلـيئات الـنظامـية. يـوجـد حـالـياً يف 

الـسجون الـعديـد مـن الصحفيني واملـصوريـن واملـدونني والـناشـطني عـلى مـواقـع الـتواصـل 

االجتماعي، ومت استخدام عقوبة اسقاط اجلنسية ضد ٧ منهم. 
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التوصيات



٧. التوصيات 

منظمة سالم للدميقراطية وحقوق اإلنسان حتث السلطات البحرينية على التايل: 

١. تـوفري الـبيئة الـقانـونـية والـتنظيمية اليت تـسمح بـالـصحافـة واالعـالم مـتعدد اآلراء 

واملستقل. 

٢. السماح للصحفيني للوصول للمعلومة وممارسة الدور الرقابي على احلكومة. 

٣. إشـراك مـؤسـسات ا¾ـتمع املـدنـي املعين بـالـصحافـة و اإلعـالم يف صـياغـة قـانـون 

عصري للصحافة يف البحرين. 

٤. رفع احلظر عن الصفحات واملواقع االلكرتونية والسماح للوصل للمعلومة. 

٥. الـتوقـف عـن مـالحـقة الصحفيني واملـصوريـن والـباحثني والـناشـريـن والنشـطاء عـلى 

مواقع التواصل االجتماعي. 

٦. تــعديــل التشــريــعات املــقيدة حلــريــة التعبري والــصحافــة و اإلعــالم واملــخالــفة 

للمعاهدات والقوانني الدولية. 

٧. إطـالق سـراح مجـيع الصحفيني واملـصوريـن وتـعويـضهم عـن مجـيع االضـرار اليت 

حلقت هبم. 

٨. إعـادة اجلنسـية البحـريـنية جلـميع الصحفيني و اإلعـالميني واملـصوريـن اليت مت 

اسقاطها عنهم. 

٩. الـسماح لـلمقرريـن اخلـاصني الـتابعني لـألمـم املتحـدة بـزيـارة البحـريـن ومـنهم املـقرر 

اخلاص حبرية التعبري. 
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١٠. الـسماح لـوسـائـل اإلعـالم الـدولـية بـالـعمل يف البحـريـن دون قـيود او شـروط او فـرض 

مراسليني حمددين.
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جميع الحقوق محفوظة لدى منظمة سالم للدميقراطية وحقوق اإلنسان 
www.salam-dhr.org | info@salam-dhr.org | Twitter-English: salam_dhr  

Twitter-Arabic: salamdhr_ar | Instagram: salam_dhr 
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