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 الصحافت في البحزيً: اغتصاب الكلمت وحصار الحزيت

 

 امللدمت:

ت الصحافت أهم  ت الخعبحر مً أهم الحلىق اإلالدطت لإلوظان، وحعخبر خٍس ٌعد ئبداء السأي وخٍس

ت الصحافت حعني عدم زػىعها للخدزل مً كبل الحيىماث وجمىحن الصحفُحن  ججظُداتها، فدٍس

ت الصحافت الحم  وممازس ي العمل الصحفي مً اللُام بمهامهم دون جدزل أو جػُِم، هما حعني خٍس

 في الحطٌى على اإلاعلىماث ووشسها والظماح لألفساد والجماعاث بخداولها دون خدود أو كُىد.

الصحافت في جددًد مظخىي الدًمىكساؾُت التي جىعم بها الشعىب  توهكًسا للدوز الري جلعبه خٍس

ا  2الجمعُت العامت لألمم اإلاخددة ًىم وجىفلها الحيىماث فلد أعلىذ  ًُ هىفمبر مً ول عام "ًىًما دول

إلنهاء ؤلافالث مً العلاب على الجسائم اإلاسجىبت غد الصحفُحن". وخث اللساز الدٌو ألاعػاء على 

خي حمُع جىفُر جدابحر مدد دًً هرا اللساز الخاٍز دة إلاىاحهت زلافت ؤلافالث مً العلاب الحالُت. ٍو

 الهجماث والعىف غد الصحفُحن والعاملحن في وطائـ ؤلاعالم.

ً ئلى أشد أهىاع  جأحي هره الرهسي في الححن الري ًخعسع فُه الصحفُحن واللؿاع الصحفي في البدٍس

ا مً  ًُ ني ومظذ أخد أهم بىىد الاجفاكاث الاهتهاواث التي ؾالذ خًلا أطاط خلىق الشعب البدٍس

ت ئبداء   على غسوزة غمان خلىق ؤلاوظان وافت ال طُما جلً اإلاخعللت بدٍس
ً
الدولُت التي هطذ ضساخت

 السأي ووشس اإلاعلىماث. 

ت في الخعبح س في ؾُاجه الػىء على أبسش هره الاهتهاواث واللىاهحن اإلالُدة لحم الحٍس ظلـ هرا الخلٍس ر َو

 وئبداء السأي ووشسه. 

 

 مىهجيت التلزيز:

ت العمل الصحفي،  يُت اإلالُدة لحٍس عاث البدٍس س على دزاطت جدلُلُت لللىاهحن والدشَس ٌعخمد الخلٍس

س واكع  بحن مدي عدم مالءمتها مع اإلاعاهداث واإلاىازُم والاجفاكاث الدولُت. وطُعسع الخلٍس ٍو

 الاهتهاواث اإلاسجىبت بدم الصحفُحن والعاملحن في اإلاجاٌ الصحفي.الصحافت 
ً
يُت مىزلا  البدٍس
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 املحتوياث

 

 
ً
ً أوال سُت عً واكع الصحافت في البدٍس  : إلادت جاٍز

 
ً
ت الصحافتزاهُا يُت اإلالُدة لحٍس عاث البدٍس  : اللىاهحن والدشَس

  2002لظىت  47اإلاسطىم بلاهىن زكم 

:
ً
ت الصحافت وعمل الصحافُحن  زالثا  اإلاعاهداث والاجفاكُاث الدولُت التي جىفل خم وخٍس
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 الصحافت في البحزيً: اغتصاب الكلمت وحصار الحزيت

 

: ملحت جاريخيت عً واكع الصحافت في البحزيً 
ً
 أوال

ً مً  ً مً الدٌو التي واهذ البدٍس الدٌو الظباكت في جدشحن الصحافت والعمل الصحفي، فالبدٍس

ً" عام  لطاخبها    1939أطظذ ؤلاعالم في الخلُج العسبي ووان ذلً مع ئؾالق صحُفت "البدٍس

ً في نهاًت زالزُيُاث اللسن اإلااض ي اإلاجاٌ عبدهللا بً علي الصاًد. وكد بدأ العمل في  الصحفي في البدٍس

ذ مً  يُت للسكابت الشدًدة والحطاز مً كبل الظلؿت وبدعم ضٍس ا.  وكد زػعذ الصحافت البدٍس ًُ أهل

الاطخعماز آهران.  ئذ لم جمؼ زمظت أعىام على ضدوزها ختى أحبرث الظلؿاث الصحُفت على 

ا في طىت  ؤلاغالق ألنها لم جستهً لظُاطتها ًُ عت شيلُت هي أشمت  1944ختى جىكفذ عً الطدوز نهائ برَز

دة إلالاٌ ًؿالب  الىزق. في خحن أن الظبب الحلُلي هما ٌشحر اإلاإزر مبازن الخاؾس، هى وشس الجٍس

 مع طُاطت 
ً
ا( مما اعخبر مخىافُا ًُ بػسوزة الىخدة إلمازاث الظاخل اإلاخطالح )ؤلامازاث العسبُت خال

 يُت والاطخعماز على خد طىاء.الحيىمت البدٍس

ت مً حهت، وللظُاطت الخعظفُت  يُت مىر وشأتها للمسؿؿاث الاطخعماٍز جطدث الصحافت البدٍس

اإلادلُت مً حهت أزسي. بمعنى أن الصحافت واهذ جدازب على حبهخحن، غد حبهت الاطخعماز، وغد 

 بخؿلع
ً
ت حبهت الحيىمت بظُاطاتها الخعظفُت. وألن الصحافت واهذ لطُلت اث هرا الشعب في الحٍس

والدًملساؾُت والاطخلالٌ فلد ووحهذ باإلاىع وؤلالغاء، هما واحه الصحفُىن والىّخاب اللمع ومطادزة 

 بالدفاع عً مطالح الشعب وعدالت 
ً
خم الخعبحر، ال لش يء طىي أن الصحافت واهذ مىر البدء ملتزمت

ه في الخازج، واإلاخىفرًً الرًً ٌظخغلى  ن غعفه في الدازل، واهذ الصحافت كػاًاه غد مظخعمٍس

 حعىع كػاًاه وجؿلعاجه.
ً
 آهران مسآة

ً، وضدوز  دة البدٍس  ختى بعد ئغالق حٍس
ً
وقلذ العالكت الطدامُت بحن الصحافت والحيىمت مظخمسة

حسائد ومجالث أزسي ابخداًء مً مىخطف ألازبعُىاث وختى مىخطف الخمظِىاث، خُث قهسث زالٌ 

ً هره الفترة حسائد مً كبُ ا غد حعظف 1949ل: ضىث البدٍس ًُ ا وزلاف ًُ  طُاط
ً
، وواهذ مىبرا

 ً  مً ألاكالم والىّخاب واإلاثلفحن اإلاخمحًز
ً
ت والحيىمُت، واطخلؿبذ مجمىعت الظُاطاث الاطخعماٍز

واإلاىاغلحن، ختى أهه ًمىً اللٌى ئن كادة الحسهت الىؾىُت في الخمظِىاث واهذ مً مدزطت هره 

غلل
ُ
دة. ئال أنها أ بظبب مىاكفها الىؾىُت  1954ذ بشيل حعظفي مً كبل الظلؿت في العام الجٍس
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وما لبثذ أن أغللتها  1954 -1952اإلاظاهدة للػاًا الشعب، فدلذ ميانها حسائد عدة، مثل، اللافلت 

دة الىؾً  وهي الىحه آلازس لللافلت  1955الظلؿاث أًػا بظبب مىاكفها، فطدزث في أعلابها حٍس

حن هما اإلاحزان والشعلت بعد غسب هُئت الاجداد ولىنها أغللذ أًًػا  دجحن أزٍس بلساز خيىمي مع حٍس

 ومداهمت وهفي كُادتها.  1956الىؾني في طىت 

ً مىر مىخطف الخمظِىاث ختى مىخطف الظخِىاث في مسخلت كمع شدًدة، وهي  ودزلذ البدٍس

الصحافت اإلادلُت ومىع  مسخلت أشبه بما ٌعسف باإلاياززُت في الىالًاث اإلاخددة، فلد جمذ مالخلت

ني آهران.  الصحافت العسبُت التي حظلـ ألاغىاء على اهتهاواث الاطخعماز غد الشعب البدٍس

 

: اللواهين والتشزيعاث البحزيييت املليدة لحزيت الصحافت  
ً
 ثاهيا

دت على   ضٍس
ً
ني كُىدا ً العدًد مً اللىاهحن التي اعخبرها اإلاخابعحن للشأن البدٍس أضدزث البدٍس

 الصحافت والعاملحن في هرا اإلاجاٌ. ومً بحن هره اللىاهحن واإلاساطُم:

  2002لسىت  47املزسوم بلاهون ركم 

  68و 67ًىظ اإلاسطىم في مادجُه 
ً
على أهه "في خالت زبىث التهمت اإلايظىبت للصحفي، جطدز اللجىت كسازا

، بمجاشاجه بأي مً العلىباث الخالُت: الخأهِب، ؤلاهراز، اإلاىع مً مصا
ً
 واخدا

ً
ولت اإلاهىت إلادة ال ججاوش شهسا

اإلاىع مً مصاولت اإلاهىت إلادة ال ججاوش طخت أشهس". وجخدزج العلىباث التي ًدىيها هرا اللاهىن مً 

 ئلى الحبع، بدظب اإلاادجحن وجأحي علىبت السجً بمدة ال جلل عً طخت أشهس في 
ً
الخأهِب، وضىال

مي في ملىماجه وأزواهه باإلطاءة أو الىلد، الخعسع للملً الحاالث الخالُت "الخعسع لدًً الدولت السط

ؼ على ازجياب حىاًاث  بالىلد، أو ئللاء اإلاظإولُت علُه عً أي عمل مً أعماٌ الحيىمت، الخدٍس

اللخل أو النهب أو الحسق أو حسائم مسلت بأمً الدولت، ئذا لم جترجب على هرا الخدٍسؼ أًت هدُجت، 

م أو حغُحره". وججدز ؤلاشازة ئلى أن اللاهىن اطخسدم مطؿلح "الىلد" الخدٍسؼ على كلب هكام الحى

ولم ٌظخسدم اللدح والرم، مً هىا ًدبحن أهه في خاٌ جددزذ عً دًً الدولت أو اإلالً بغحر الخمجُد 

طدخم معاكبخً بالحبع، وختى في خالت الاعتراع على الىكام ولم ًسطم اللاهىن خدود لهرا الاعتراع 

وع بيل أشياله. العلىباث الخعظفُت ال جؿاٌ الصحفُحن فلـ بل جؿاٌ الىطائل التي بل اعخبره مس 



6 
 

مت  75ٌعملىن لديها، فدظب اإلاادة  س أو اإلادسز اإلاظإوٌ في حٍس مىه فاهه "ئذا خىم على زئِع الخدٍس

 وشس ازجىبذ بىاطؿت الصحُفت حاش للمدىمت الحىم بخعؿُل الصحُفت".

ت للصحفي في خم الحطٌى على ألازباز ووشسها لىىه كُد مً حاهب آزس، في خحن أقهس اللا هىن خٍس

 اإلاادة 
ً
ت ولم ٌظمذ 31ذلً بأخيام اللاهىن وجددًدا ت للحٍس ، لُيىن برلً أعؿى ضىزة قاهٍس

بممازطتها. وهرا اللاهىن ٌعاكب مً ًىلل عً وطُلت ئعالمُت أزسي ختى مع ذهسه للمطدز، فمجسد 

 لهرا اللا
ً
 هىن ًخم معاكبخه.وشس ما ٌعخبر مسالفا

تهم وخلهم بالىضٌى ئلى اإلاعلىمت وئقهازها للجمهىز،  عخبر الصحفُىن اللاهىن الحالي ملًُدا لحٍس َو

واجفلذ معهم في ذلً العدًد مً اإلاىكماث الدولُت اإلاهخمت بػمان ووشس خلىق ؤلاوظان ال طُما 

ت الخعبحر وئبداء السأي واطخلاء اإلاعلىماث ووشسها.   الحم في خٍس

 غحر أن لم ًلس ختى هره اللحكت. 23/2/2009بعد هرا اإلاسطىم، ضدز مشسوع كاهىن في و 

 

: املعاهداث والاجفاكياث الدوليت التي جكفل حم وحزيت الصحافت وعمل الصحافيين 
ً
 ثالثا

 

 (19إلاعالن العاملي لحلوق إلاوسان )املادة  .1

ٍت السأي  19ًػمً ؤلاعالن العالمي لحلىق ؤلاوظان، مً زالٌ اإلاادة  ع بدس ّ مىه، ضساخت "خمُّ الخمخُّ

ت في "اعخىاق آلازاء دون مػاًلت، وفي الخماض ألاهباء وألافياز  شمل هرا الحم الحٍس والخعبحر"، َو

ت وطُلت ودوهما اعخباز للحدود". وبرلً ًػمً خم الصحافُحن في الخعبحر  ًَّ ً، بأ يها وهللها ئلى آلازٍس ّ
وجلل 

 ل ؤلاعالم وغحرها مً الىطائل.عً زأيهم وهللها عبر وطائ

 

 (19)املادة  1966العهد الدولي الخاص بالحلوق املدهيت والسياسيت لعام  .2

ً غمنها العهد الدولي الخاص بالحلىق اإلادهُت  ت جللي وهلل اإلاعلىماث وألافياز ئلى آلازٍس خٍس

فلسة الثالثت، لىً ال 19والظُاطُت لىىه أعؿى للدولت ضالخُت جىكُمها باللاهىن وذلً عبر اإلاادة 

ً أو طمعتهم" أو " لحماًت ألامً اللىمي أو  وغع شسوؽ لخىكُمها وهي أن جيىن لـ"اخترام خلىق آلازٍس
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ت هلل  ت الخعبحر وخٍس الىكام العام أو الصحت العامت أو آلاداب العامت". اللىاهحن الدولُت حشدد على خٍس

بأًت وطُلت أزسي ًسخازها ضاخب الفىسة لىنها ألافياز على شيل مىخىب أو مؿبىع أو في كالب فني أو 

 كُدها بشسوؽ كطىي. 

 

 )املادة الثاهيت( 1978إعالن اليووسكو للعام  .3

اجه  ت ؤلاعالم" هـ"حصء ال ًخجصأ مً خلىق ؤلاوظان وخٍس في وكذ اعخبر فُه ئعالن الُىوظيى ممازطت "خٍس

م ألاطاطُت"، في الفلسة ألاولى مً اإلاادة الثاهُت، غمً خم "خط ٌى الجمهىز على اإلاعلىماث عً ؾٍس

ً زأًه  جىىع مطادز ووطائل ؤلاعالم اإلاهُأة له، مما ًدُذ ليل فسد الخأهد مً صحت الىكائع وجيٍى

ت الصحافُحن بل خم الشعىب وفي  بطىزة مىغىعُت في ألاخدار". هرا ؤلاعالن لم ًػمً فلـ خٍس

اإلاجاٌ ؤلاعالمي ئلى ئًطاٌ اإلاعلىمت  الحطٌى على اإلاعلىماث عبر الصحافُحن، وخث العاملحن في

ت ؤلاعالم وأن  اإلاىغىعُت دون جدحز. ولهرا الغسع ًلٌى ؤلاعالن ئهه "ًجب أن ًخمخع الصحفُىن بدٍس

جخىافس لديهم أهبر الدظهُالث اإلامىىت للحطٌى على اإلاعلىماث. وهرلً ًيبغي أن حظخجُب وطائل 

ً مشازهت الجمهىز في حشىُل ؤلاعالم". خظب اإلاادة ؤلاعالم الهخماماث الشعىب وألافساد، مهُئت برل

ت  ص خلىق ؤلاوظان، وميافدت العىطٍس  مً مبدأ دعم الظالم والخفاهم الدولي، وحعٍص
ً
هفظها، واهؿالكا

والفطل العىطسي، والخدٍسؼ على الحسب، ًجي أن "حظهم وطائل ؤلاعالم، في ول بلعت مً بلاع 

ص خلىق ؤلاوظان". العالم وبدىم الدوز اإلاىىؽ بها، في ح  عٍص

 

 ملجلس ألامً الدولي  1738اللزار   .4

ًدًً الهجماث اإلاخعمدة غـد الـصحفُحن ومـىقفي وطـائـ ؤلاعـالم وألافـساد اإلاسجبؿحن بهم في خاالث 

إهد أهه طُدىاٌو مظألت خماًت  التراع اإلاظلح، ويهُب بجمُع ألاؾساف أن جىكف هره اإلامازطاث؛ٍو

 ”.خماًت اإلادهُحن في التراع اإلاظلح“ظلح خـطسا جدـذ بىـد حدٌو ألاعماٌ الصحفُحن في التراع اإلا

 

 (32امليثاق العزبي لحلوق إلاوسان )مادة   .5
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ت السأي والخعبحر وهرلً الحم في اطخلاء ألاهباء وألافياز  -1 ًػمً هرا اإلاُثاق الحم في ؤلاعالم وخٍس

ً بأي وطُلت ودوهما اعخباز   للحدود الجغسافُت.وجلليها وهللها ئلى آلازٍس

اث في ئؾاز اإلالىماث ألاطاطُت للمجخمع وال جسػع ئال لللُىد التي  -2 جمازض هره الحلىق والحٍس

ً أو طمعتهم أو خماًت ألامً الىؾني أو الىكام العام أو الصحت العامت أو  ًفسغها اخترام خلىق آلازٍس

 آلاداب العامت

 

: الاهتهاكاث التي جتعزض لها الصحافت
ً
 والصحفيون  رابعا

 
ُ
 لحلىق ؤلاوظان ومسآة لدًملساؾُ“على الصحافت بىضفها   طبغعلى السغم مً اإلادًذ الري أ

ً
ت زهىا

 ً يُت كمعها غد ول شخظ ًخددي زؤٍتها السطمُت. وكد  البدٍس الىاشئت"، واضلذ الحيىمت البدٍس

الاخخجاحاث التي هكمتها اإلاعازغت إلاػاًلاث واعخلاالث  أو ًدىاولىن  حعسع الصحفُىن الرًً ٌغؿىن 

مىً جطيُف الاهتهاواث التي حعسع لها الصحفُحن في  وئحساءاث ؾسد مً البلد وفطل مً العمل، ٍو

ً على الشيل الخالي:   البدٍس

 

 إغالق صحف وحجب مواكع  .1

 بـ
ً
يُت كمعها لإلعالم ئذ أضدزث كسازا وجداٌو صحُفت الىطـ" "وكف ضدوز واضلذ الظلؿاث البدٍس

سان  4في  وحاء اللساز بظبب: "مسالفتها اللاهىن وجىساز وشس وبث ما ًثحر الفسكت  .2017ًىهُى/خٍص

 ً ً بالدٌو ألازسي"، خظبما أوزدث ووالت أهباء البدٍس إزس على عالكاث مملىت البدٍس باإلاجخمع ٍو

ف" في اإلاغسب. السطمُت. وحاء ذلً بعد وشسها  وواهذ الظلؿاث كد أوكفذ  ملاٌ زأي عً "خسان الٍس

اليسخت ؤلالىتروهُت للصحُفت لعدة أًام في واهىن الثاوي/هىفمبر مً الظىت هفظها بعد اتهامها بـ"وشس 

 2015الشلاق في اإلاجخمع وؤلاغساز بالىخدة اللىمُت". هما أوكفذ الصحُفت ًىمحن في آب/أغظؿع 

 بتهم مشابهت. 

ً. وك الذ "هُىمً زاًدع ووحش" ئن صحُفت "الىطـ" هي الصحُفت اإلاظخللت الىخُدة في البدٍس

ت اإلاظخللت الللُلت بمىؿلت الخلُج باليامل.   ومىكع الىطـ مً اإلاىاكع ؤلازباٍز
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في، والياجب في الصحُفت  وكد  س صحُفت 'الىطـ' علي الشٍس يُت مدًس جدٍس ؾسدث الظلؿاث البدٍس

  زخُم الىعبي، وهما
ً
س عساكُان، وذلً وفلا ت لخلاٍز وإلالابالث أحستها لجىت خماًت الصحفُحن.  ئزباٍز

م الشسوقي للجىت خماًت الصحفُحن أهه بدظب ما حعلم لم جلدم وأفادث الياجبت في الصحُفت  مٍس

 
ً
 للسازها هرا.  الحيىمت حعلُال

واطخمسث الظؿاث بلمعها للخعبحر وذلً عبر  حجب اإلاىاكع ؤلالىتروهُت والدظلل ئلى خظاباث مىاكع 

للمظإولحن السطمُحن،وجىكس الحيىمت  اهخلاداثحخماعي وملاغاة اإلاىاؾىحن الرًً ًىحهىن الخىاضل ؤلا 

ني علي   في وغع كُىد على زدماث الاجطاالث عبر شبىت ؤلاهترهذ. وكد اغؿس الصحفي البدٍس
ً
خالُا

عبد ؤلامام، الري أدًً باتهاماث بمىاهػت الدولت، ئلى الفساز ئلى اإلاىفى بعد ازخبائه عً عُىن 

يُت إلادة عامحن. يفالحيىمت  الظلؿاث البدٍس ُت ؾبلذ بشيل غحر مباشس طُاطاث حجب لجمُع البدٍس

( ووشازة الدازلُت، IAA( في البالد مً زالٌ أوامس مً هُئت شإون ؤلاعالم )ISPمصودي زدمت ؤلاهترهذ )

التي ًخعحن على مصودي زدماث ؤلاهترهذ ؤلالتزام بها مً أحل الحفاف على جسازُطهم مع هُئت جىكُم 

دًد فان الحيىمت طىف حظُؿس بشيل مباشس على عملُت الفلترة، ؤلاجطاالث. ومع الىكام اإلاىخد الج

 ما ٌظمذ إلاىقفي الحيىمت مىع اإلادخىي الري ًسوهه غحر مسغىب فُه.

 

 

 فصل مً العمل .2

ذ بعد كساز الظلؿاث بخعلُم ئضداز صحُفت "الىطـ" جم  ، ألامس الري ٌعني حمُع مىقفيها حظٍس

وفي مىقف مً خلهم في العمل وخسمان عىائلهم مً مطدز زشكهم الىخُد.  160فلدان أهثر مً 

صحافي وفني  ولم ٌعد طىي أزبعت  100جم فطل أهثر مً  2011في العام  التي اهؿللذ بداًت ألاخدار

 عملهم. لمنهم 

 

  ث التعسفيتعتلاال الا  .3

ً مً أطىأ عشس دٌو مًح حن لعام  عخبر البدٍس ُّ لجىت خماًت وفم   2017خُث سجً الصحف

ت،  ُّ ى حن ألامٍس ُّ سها الظىىّي الطادز في   اللجىتالصحف ، 2017واهىن ألاّوٌ  دٌظمبر/ 13أشازث في جلٍس

ً بها  حن معخللحن أزىاء اللُام بعملهم في حغؿُت ألاخدار. 6ئلى أّن البدٍس ُّ  صحف

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5iIFVU5L-GFlgTQw-WH2EwK3eMLCQ?docId=35a09a80ef5443bb94d440f781bc9285
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5iIFVU5L-GFlgTQw-WH2EwK3eMLCQ?docId=35a09a80ef5443bb94d440f781bc9285
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5iIFVU5L-GFlgTQw-WH2EwK3eMLCQ?docId=35a09a80ef5443bb94d440f781bc9285
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5iIFVU5L-GFlgTQw-WH2EwK3eMLCQ?docId=35a09a80ef5443bb94d440f781bc9285
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5iIFVU5L-GFlgTQw-WH2EwK3eMLCQ?docId=35a09a80ef5443bb94d440f781bc9285
https://twitter.com/i/moments/940750319285391360
https://twitter.com/i/moments/940750319285391360
https://twitter.com/i/moments/940750319285391360
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ت باجساذ  ُّ ً كد ؾالبذ اإلاجخمع الدولّي واإلاىكماث الحلىك حن في البدٍس ُّ وواهذ لجىت دعم الصحف

ت ا ً، ومخابعت الخدابحر الالشمت لىغع خّدٍّ وئداهت هره الاهتهاواث بدّم ؤلاعالم والحسٍّ ت في البدٍس ُّ لصحف

 
ّ

ت، وحعل ملف ُّ ت الصحف ت لخىضُاث مجلع خلىق ؤلاوظان خُاٌ الحسٍّ ُّ ي جؿبُم الحيىمت البدٍس

ت البالغت، وممازطت الػغـ  ُّ اث ذاث ألاهم ً مً ألاولىٍّ ت في البدٍس ُّ ت ؤلاعالم خلىق الصحفُحن والحسٍّ

ت لسدعها عً الاطخمساز في اهت ُّ ي ت على الحيىمت البدٍس ُّ ت السأي والخعبحر والحلىق ؤلاعالم هاهها لحسٍّ

ت. ُّ  والصحف

وكد اخخجصث الحيىمت زالزت مدوهحن ومطىزًٍ على ألاكل عشُت الخكاهساث الىبحرة التي اهؿللذ في 

ً صحافي ومدون مىر 2011أغظؿع/آب  14  . 2011. باإلغافت ئلى اعخلالها ما ًلازب عشٍس

ت الصحافت، خُث كالذ مىكمت مساطلىن بال خدود أن ا ً اهػمذ ئلى اللائمت الظىداء في خٍس لبدٍس

 إلاسجبخحن عام 
ً
ت الصحافت. 2017حسجً الصحفُحن، وسجلذ جساحعا  في خٍس

 بعد عام، ئذ لم ٌظبم 
ً
ت الصحافت اشدادث غبابُت عاما ؿت خٍس سها الظىىي كالذ أن زٍس وفي جلٍس

 
ً
مه مساطلىن بال خدود أن بلغ أبدا  

ُّ اث العالُت، وهى ما ٌعني أن للمإشس الري جل مثل هره اإلاظخٍى

ت الصحافت لم جىً كـ مهددة على الىدى الري هي علُه الُىم.  خٍس

ت العالمي اإلاإشس وأقهس ت  2018 الصحافت لحٍس الري جطدزه مىكمت مساطلىن بال خدود اهسفاع خٍس

ً بمعدٌ دزحخحن، فجاء جسجُبها هرا العام  ت الصحافت، بعد أن  166الصحافت في البدٍس في مإشس خٍس

 العام اإلااض ي غمً اللائمت الظىداء.في  164واهذ 

ً حعسغىا إلاداهماث حشىبها زسوكاث  وججدز ؤلاشازة ئلى أن حمُع الرًً جم مداهمتهم في البدٍس

ني. كاهىهُت  على ًد أحهصة اللػاء البدٍس

 

 سحب الجيسيت  .4

ً حيظُاث طبعت صحافُحن ووشؿاء في وطائل ؤلاعالم الاحخماعي مىر اهدالع مىحت  أطلؿذ  البدٍس

(، وذلً بعد اتهمامهم 2018ختى  2011مً الاخخجاحاث اإلاىاهػت للحيىمت كبل طبع طىىاث )مىر 

يُت اطخسدمذ هرا الىىع مً مً كاهىن الجيظُت بدعم ؤلازهاب. « 10»بمىحب اإلاادة  الظلؿاث البدٍس

 بت بهدف الػغـ على وطائل ؤلاعالم الجباع زـ الحيىمت. العلى 

 

https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2018-lnzt-wlsrt-lsysy-tmzq-lshrq-lwst
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2018-lnzt-wlsrt-lsysy-tmzq-lshrq-lwst
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2018-lnzt-wlsrt-lsysy-tmzq-lshrq-lwst
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2018-lnzt-wlsrt-lsysy-tmzq-lshrq-lwst
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2018-lnzt-wlsrt-lsysy-tmzq-lshrq-lwst
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2018-lnzt-wlsrt-lsysy-tmzq-lshrq-lwst
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2018-lnzt-wlsrt-lsysy-tmzq-lshrq-lwst
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2018-lnzt-wlsrt-lsysy-tmzq-lshrq-lwst
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2018-lnzt-wlsrt-lsysy-tmzq-lshrq-lwst
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2018-lnzt-wlsrt-lsysy-tmzq-lshrq-lwst
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2018-lnzt-wlsrt-lsysy-tmzq-lshrq-lwst
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2018-lnzt-wlsrt-lsysy-tmzq-lshrq-lwst
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2018-lnzt-wlsrt-lsysy-tmzq-lshrq-lwst
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2018-lnzt-wlsrt-lsysy-tmzq-lshrq-lwst
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2018-lnzt-wlsrt-lsysy-tmzq-lshrq-lwst
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 ىع مً السفز امل .5

يُت مىذ جأشحراث لعدد مً  2012فبراًس/شباؽ مً العام  8في  ، زفػذ الظلؿاث البدٍس

فبراًس، ومنهم:  14الصحافُحن ألاحاهب الرًً واهىا ًسغبىن في حغؿُت الرهسي الظىىٍت لثىزة 

ؿاهُت "بي بي س ي"،  ىزن جاًمص"، هُئت ؤلاذاعت البًر مساطلى صحف "لىض أهجلىض جاًمص"، "هٍُى

ذ  سة". "ووٌ طتًر ظدُان طاًيع مىهخىز"، "ووالت الصحافت الفسوظُت" وكىاة "الجٍص حىزهاٌ"، "هَس

 . ظخىف جأشحرة دزٌى ىزن جاًمص" هُيىالض هَس هما زفػذ الظلؿاث مىذ مساطل صحُفت "هٍُى

ًىاًس/واهىن الثاوي مً العام هفظه، مىع الياجب والىاكد الدهخىز علي الدًسي مً دزٌى  24وفي 

 لإلعالمُحن مطس وجم جسخُله 
ً
يُت" اطتهدافا ئلى لبىان، وهى ما اعخبرجه "زابؿت الصحافت البدٍس

يُت ئلى بعؼ الحيىماث العسبُت.  يُحن في الخازج عبر كىائم طىداء أزطلتها الظلؿاث البدٍس البدٍس

يُت مىعذ العام  8وفي  فبراًس/شباؽ، أعلىذ "ووالت الصحافت الفسوظُت" أن الظلؿاث البدٍس

ني الجيظُت، مً العمل وذلً في ئؾاز طلظلت مً اإلااض ي مساطل ها اإلادلي مدمد فاغل، وهى بدٍس

فبراًس/شباؽ، مىعذ  12الخدابحر التي اجسرتها الظلؿاث بدم مساطلي الصحافت الاحىبُت.  وفي 

يُت مظإوٌ اللظم الظُاس ي في مىكمت "حظذ فىزًٍ بىلِس ي" ألامحرهُت  الظلؿاث البدٍس

يُت بترخُل والىاشـ زوبسث هُمان مً  ً. وفي الُىم الخالي، كامذ الظلؿاث البدٍس دزٌى البدٍس

ً" إلاساكبت  م "ئشهد على البدٍس دا عساف وزادًيا وهما غمً فٍس الىاشؿخحن ألامحرهُخحن هما هٍى

 .ً  الاخدار، وذلً عشُت الرهسي ألاولى لالخخجاحاث للمؿالبت باضالخاث دًملساؾُت في البدٍس

 

: إحصاءاث
ً
 خامسا

ً لحلىق ؤلاوظان وال عمل فس  صاٌ مً أحل زضد وجىزُم حمُع الاهتهاواث التي ً ٍم السضد بمسهص البدٍس

، والتي ًمىً 2011حعسع لها العاملىن في اإلاجاٌ ؤلاعالمي مىر اهؿالق الاخخجاحاث الشعبُت في العام 

 جىغُدها في السطم البُاوي الخالي:

 

 



12 
 

 

 

 

مً العاملحن في اإلاجاٌ  3هما ًخضح مً السطم البُاوي الظابم، كخلذ الظلؿاث ألامىُت  .1

ا  م فسساوي، واإلاطىز أخمد اطماعُل واإلادون شهٍس ؤلاعالمي وهم ول مً: الىاشس عبدالىٍس

 مً بُنهم  19العشحري. واعخللذ العدًد مً الصحفُحن بلغ عددهم بدظب السضد 
ً
ئعالمُا

ً ل حلىق ؤلاوظان الىاشـ الحلىقي هبُل زحب الري جم اعخلاله على زئِع مسهص البدٍس

تر.  طل العدًد مً الصحفُحن مً زلفُت اطخسدامه بسهامج الخىاضل الاحخماعي جٍى
ُ
هما ف

 ولم ٌعد منهم طىي أزبعت فلـ.  100عملهم وشازد عدد الصحفُحن اإلافطىلحن عً 

 مً زالٌ عدم  وال .2
ً
جصاٌ هىان كائمت مً الاطتهدافاث جؿاٌ العدًد مً الصحفُحن طىاءا

ججدًد ززطهم هما خطل مع الصحفُت هصيهت طعُد أو جسخُلهم بعد جدبحر كػاًا أمىُت 

مي.   غدهم هما خطل مع الىاشـ ؤلالىترووي ئبساهُم هٍس

يُت طالح ئطلاؽ الجيظُت غد مً ًسالفها  .3 الظُاطت والسأي، ولم اجسرث الحيىمت البدٍس

أبسشهم اإلادون علي عبدؤلامام  7ٌظلم مً ذلً الصحفُحن واإلادوهحن فأطلؿذ حيظُت 

 .اإلاىطىي  أخمد الظُد الحلىقي الىاشـو 

 

 :٣١٢٢الصحافيون وإلاعالميون الذيً كتلوا على يد السلطت مىذ 

م فسساوي، هاشس  عبدالىٍس

 أحمذ اسماعيل، مصىر 

3 

19 

100 

6 
7 

 القتلى

 المعتقلون

 المفصولون

 المستهدفون

 مسقطة جنسيتهم
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 سكزيا العشيري– مذون 

 الصحافيون واملدوهون املعتقلون: 

  هاشط الكترووي -خليل املذهىن 

 هاشط الكترووي-سيذ علي سيذ فالح الذراسي 

 هاشط الكترووي -علي املعزاج 

  مذافع عن حقىق إلاوسان مسجىن بسبب جغزيذات -هبيل رجب 

  مطىز  -اإلاىطىي سيذ أحمذ 

  أحمذ حميذان- مصىر 

سي   صحافي -مدمىد الجٍص

حسن قمبر- مصىر 

 مطىز  -حعفس مسهىن 

ً الدًً   مطىز  -أخمد ٍش

 مطىز  -مطؿفى زبُع 

 مطىز  -خظام طسوز 

 هاشـ الىترووي -ًاطس اإلاىالي 

ب   مطىز  -خظً غٍس

ىهُت -مدمد الشسوقي   ملدم بسامج جلفٍص

ص الشمسي   هاشـ الىترووي -عبدالعٍص

ش  ص الشاَو  هاشـ الىترووي -عبدالعٍص
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اوي   هاشـ الىترووي -قافس الٍص

              هاشـ الىترووي -أخمد البىسلُل 

 الصحافيون املفصولون:  

عاد إلى عمله  3122صحافي وفني الذًن فصلىا في  ٠١١القائمة طىيلة فال أحذ من الـ

منهم.  5أو  4سىي 

 املستهدفون:الصحافيون 

 القائمة طىيلة، منهم مزاسلي القىىات والىكاالت ألاجىبية الذًن لم ًحم ثجذًذ ثزاخيصهم

الىاشط وهم: ريم خليفة، محمذ الشيخ، حسن جمالي، عامز محمذ وهشيهة سعيذ، باإلضافة إلى 

 .كزيمي الذي  ثم ثزحيله من البالدالالكترووي ابزاهيم 

 جيسياتهم: صحافيون وكتاب تم سحب 

 ًىطفخظحن 

 علي عبدؤلامام 

 عباض بىضفىان 

 طُد أخمد اإلاىطىي 

 علي اإلاعساج

سي    مدمىد الجٍص

 د. علي الدًسي 

:الصحف املستهدفة  

 ٧١٠٢الىسط ثم إغالقها في ًىهيى
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 الخالصت: 

يُت قلذ ت الخعبحر. وواهذ جخمخع بأهبر كدز  الصحافت البدٍس ؾُلت العلىد اإلااغُت جيافذ مً أحل خٍس

ت ملازهت ببلُت بلدان الخلُج، لىنها واهذ جػع كُىد هبحرة على العاملحن في اإلاجاٌ ؤلاعالمي.  مً الحٍس

شد أهىاع اللمع ، ئذ حعاملذ الحيىمت مع الصحفُحن بأ2011وكد جضخمذ هره اللُىد بعد أخدار 

ت  فىحدوا أهفظهم ُعسغت لللخل أو عملُاث الاعخلاٌ أو سحب الجيظُت. وكد أقهس اإلاإشس العالمي لحٍس

ً بمعدٌ  2018الصحافت  ت الصحافت في البدٍس الري جطدزه مىكمت مساطلىن بال خدود اهسفاع خٍس

ت الصحافت، بعد أن وا 166دزحخحن، فجاء جسجُبها هرا العام  في العام اإلااض ي  164هذ في مإشس خٍس

 غمً اللائمت الظىداء. 

ً )اإلاسطىم  ً هابع مً اللاهىن الري ًىكم عمل الصحافت في البدٍس اللمع الري جمازطه خيىمت البدٍس

( هرا اللاهىن الري ًخػمً هطىص جدىم بالحبع أو الفطل مً العمل 2002لظىت  47بلاهىن زكم 

لت ال جساعي فيها اللىاهحن الدولُت  وؤلاعالن العالمي لحلىق ؤلاوظان باإلغافت ئلى مسالفاتها للمادة بؿٍس

 العهد ألاممي للحلىق اإلادهُت والظُاطُت.الخاطعت عشس مً 

 

 : التوصياث

  ًًؤلافساج الفىزي وغحر اإلاشسوؽ عً وافت ؤلاعالمُحن ومعخللي السأي والػمحر الر

 . مالصحافت وإلاعال لعملهم في مجال  أو حعسغىا لالعخلاٌ لخعبحرهم عً آزائهم

  بلبٌى الالتزاماث بمىذ الصحفُحن الحماًت همدهُحن في خاالث ً ئكساز خيىمت البدٍس

ص اللىاهحن الىؾىُت وئضالح هكم العدالت، ودعىة الصحفُحن ئلى الالتزام  الجزاع، وحعٍص

 بمدوهت أزالكُاث اإلاهىت.

  بالحلىق اإلادهُت والظُاطُت في ئلغاء اللىاهحن التي ال جلخلي مع العهد الدولي الخاص

ني  و  ت   2002لظىت  47اإلاسطىم بلاهىن زكم كاهىن العلىباث البدٍس والتي جدد مً خٍس

ت الصحافت.  الخعبحر وخٍس

  الظماح لصحُفت "الىطـ" بالعىدة إلاصاولت عملها دون شسوؽ أو كُىد ال جلخلي مع

 .اإلادهُت اإلادهُت والظُاطُتاإلاادة الخاطعت عشس مً العهد الدولي الخاص بالحلىق 
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  ازة البالد فً الحكس عً وواالث ألاهباء الدولُت واللىىاث الفػائُت والظماح لها بٍص

وحغؿُت ألاخدار والفعالُاث وفخذ اإلاياجب دون فسع شسوؽ وكُىد جدد مً امياهُت 

ت.  مصاولت العمل ؤلاعالمي بدٍس
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 املصادر واملزاجع:

 

1. https://rsf.org/ar/bahrain 

2. http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=5654#.W-

Pwj34wiUk  

3. http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=880#.W-

PwtH4wiUk 

4. http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2852#.W-

Pw0n4wiUk 

5. http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2224#.W-

Pw9H4wiUk 

6. http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2435#.W-

Pw9n4wiUk 

7. https://www.youtube.com/watch?v=QrDAY5S0xM0 

8. http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html 

9. http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 

10. http://cutt.us/AyILR 

11. https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Resolution_1738_cle08de31.pdf 

12. https://eos.cartercenter.org/uploads/document_file/path/328/ACHR2004_ARA.pdf 

13. https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/bahrain 
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