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أبرز محطات العام ٢٠٢٠المقدمة

الّتوصياترصد االنتهاكات الموثقة



خالل  البحرينية،  الصحافة  رابطة  وثقت 
الحريات  على  تعدًيا   111  ،2020 العام 
في  والتعبير  الرأي  وحرية  اإلعالمية 
مملكة  في  واإلفتراضي  العام  الفضائين 
الحاالت  عدد  يرتفع  وبهذا،  البحرين. 
منتصف  االحتجاجات  اندالع  منذ  الموثقة 
فبراير/ شباط 2011 وصوًال إلى ديسمبر/ 
كانون األول 2020 إلى  نحو 1706 انتهاكًا 

لحرية الرأي والتعبير   
وتأتي تسمية التقرير السنوي الحادي عشر 
لرابطة الصحافة البحرينية بعنوان: "البحرين 
ما  إلى  لتشير  الحجر"  تحت  حريٌة   :2020
حجٍر  من  البحرينيين  أصوات  تواجهه 
عبر  الدولة  ًتمارسه  وقانوني  سياسي 

أجهزتها األمنية والقضائية.  
وتوّزعت الحاالت خالل هذا العام ـــ بحسب 
الرابطة  به  تقوم  الذي  السنوي  الرصد 
 51 على  ـــ  التوالي  على  العاشرة  للسنة 
إجراًء قضائيًا أو إحالة إلى النيابة العامة و
إلى  استدعاء  حالة  و12  اعتقال  حالة   25
االستجواب، إضافة إلى 23 حالة تضمنت 
وحجب  التهديدات  تشمل  أخرى،  انتهاكات 
واستحداث  العمل  عن  والتسريح  المواقع 

تشريعات مضّيقة على الحريات.

أولًا:
المقدمة



وترتبط غالبية هذه التعديات بآراء وأفكار يدلي بها مواطنون أو مقيمون في فضاء اإلنترنت 
وعلى منّصات وسائل التواصل االجتماعي، سواء تلك المتعلقة بأحداث داخلية أو إقليمية. 
أما أبرز الذرائع التي استغلتها إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية التابعة لوزارة الداخلية لجرجرة 
المغّردين إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العاّمة والمحاكم في معظم األحيان؛ فهي 
"إساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي“ التي تكررت في حاالت كثيرة، وهي تهمة 
فضفاضة قد تشمل انتقاد أداء المسؤولين في الدولة أو أعمال الوزارات أو التعليق على 
األحداث اإلقليمية كما تشمل أيضًا اللعب بأوراق العملة الوطنية أو نقد الظواهر االجتماعّية 

أو نشر معلومات تاريخية مخالفة للرواية الرسمية.
يأتي ذلك في ظل عدم إكتراث الحكومة للنقد المحلي الذي يوجه لها على هذا الصعيد؛ وال 
إلى التقارير الدورية اإلقليمية والدولية التي تضعها في مراتب متأخرة في مؤشر الحريات 

اإلعالمية وحرية اإلنترنت.

ال ينّص قانون "مكافحة الجرائم اإللكترونية" في مملكة البحرين رقم 60 لسنة 2014 الذي 
اإللكترونية وينّظم عملها في مضمونه على مراقبة  الجرائم  إدارة مكافحة  بموجبه  تعمل 
أو  نقل  أو  بتداول  المتعلق  المحتوى  بإستثناء  السياسّي  المحتوى  أو  اإلنترنت  الرأي على 
توزيع أو إرسال أو نشر أو إتاحة المواد اإلباحية وخاصة الموجهة إلى األطفال، وهي حاالت 
تندرج تحت بند "الجرائم ذات الصلة بالمحتوى" (مادة 10). خالف ذلك ال توجد أّية إشارة في 
القانون المذكور تمنح إدارة المكافحة سلطة مراقبة الرأي وتعقب المغردين. وحتى بالنسبة 
من  شكل  بأي  مرتبطة  غير  فإنها  عملها  نطاق  في  تدخل  التي  الست  الجرائم  أنواع  إلى 
األشكال بالتعبير عن الرأي. مع ذلك يبدو أّن شغلها الشاغل خالل هذا العام هم أصحاب 

الّرأي على اإلنترنت. 

 إن رابطة الصحافة البحرينية تأسف لما آل إليه وضع الحريات اإلعالمية وحرية الرأي والتعبير 
للعيان ما منحها درجات متأخرة جدًا في  البحرين من تدهور أصبح واضحًا  بشكل عام في 
إلى  البحرينية  الحكومة  الرابطة  الصحافة. وتدعو  بحرية  المتعلقة  الدولية  المؤشرات  جميع 
اتخاذ قرار جريء بكف يد وحدة الجرائم اإللكترونية عن النقاشات العامة وتقليص تغولها في 
الفضاء العام عبر إعادتها إلى الوظيفة األساسية التي أنشئت من أجلها مع التأكيد على 

ضرورة مراجعة وتصويب أداء هذه اإلدارة التي أصبحت تسيء كثيرًا إلى سمعة البحرين.



التحقيق واالستجواب

كانون  يناير/   3) الداخلية  وزارة  استدعت 
سوار،  عقيل  الصحافي   (2020 الثاني 
المنحلة  "وعد"  جمعية  في  والقيادي 
نادر  اإللكتروني  والناشط  الخاجة،  يوسف 
تتعلق  تغريدات  نشرهم  بعد  اإلمام  عبد 
أدت  التي  األمريكية  العسكرية  بالعملية 
اإليراني  العسكري  الجنرال  مقتل  إلى 
وحدة  استدعت  كما  سليماني.  قاسم 
الجرائم اإللكترونية في الساعة الواحدة ليًال 
(6 يناير/ كانون الثاني 2020) المغرد خليل 

إضرابوه في الموضوع ذاته. 
آذار  مارس/   24) العامة  النيابة  واستدعت 
السياسي  الناشط  التحقيق  إلى   (2020
رضا علي بشأن حملة أطلقها على وسائل 
بإعادة  للمطالبة  االجتماعي  التواصل 
مشهد  مدينة  في  العالقين  البحرينيين 
نتيجة  المطارات  إغالق  بعد  اإليرانية 
واستدعت  "كورونا".  فيروس  إلنتشار 
 (2020 نيسان  ابريل/   7) الداخلية  وزارة 
المطربة المعروفة هند البحرينية واتهمتها 
أوضاع  حول  مغلوطة  معلومات  بـ"نشر 
للمنازل".  الطلبات  توصيل  عمال 
ابريل/   27) األمنية  السلطات  واستدعت 
مازن  المصور  الصحافي   (2020 نيسان 
قام  تغريدات  بشأن  معه  للتحقيق  مهدي 
التواصل  بنشرها على حسابه في موقع 

االجتماعي تتناول 

القضية  مع  السعوديين  عالقة 
الفلسطينية. 

حزيران  يونيو/   1) العامة  النيابة  واستدعت 
الحواج  فاطمة  المعروفة  المحامية   (2020
عبارات نشرتها على  للتحقيق معها بشأن 
االجتماعي.  التواصل  وسائل  إحدى 
 5) اإللكترونية  الجرائم  إدارة  واستدعت 
يوليو/ تموز 2020) األخصائية النفسية د. 
فيديو  مقطع  نشرها  بعد  سوار  شريفة 
تحدثت فيه عن حيازتها أدّلة تؤكد أن حبوب 
"الالريكا" التي توّزع في البحرين مصدرها 
النيابة  واستدعت  الصحة.  وزارة  مخازن 
 (2020 األول  تشرين  أكتوبر/   15) العامة 
إلى  المؤيد  علياء  د.  التغذية  أخصائية 
التحقيق بعد نشرها معلومات ونصائح عن 
الطب البديل؛ وذلك إثر شكوى تقدمت بها 
الصحية  والخدمات  المهن  تنظيم  هيئة 
"نهرا". واستدعت إدارة الجرائم اإللكترونية 
 (2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/   4)
تغريدة  لنشره  الجمري  جعفر  الصحافي 
والتعليم  التربية  وزارة  مشروع  فيها  انتقد 
المستقبل".  بـ"مدارس  المسمى 
 14) اإللكترونية  الجرائم  إدارة  واستدعت 
الرئيس   (2020 األول  كانون  ديسمبر/ 
المحرق  نادي  مشجعي  لرابطة  السابق 
الرياضي، سعد محبوب دون ذكر السبب. 
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 النيابة العامة والمحاكم

عبدالله  السابق،  والمرشح  المدّون   (2020 الثاني  كانون  يناير/   9) ابتدائية  محكمة  أدانت 
السهلي، بالسجن شهًرا مع النفاذ بسبب تسجيٍل بثه على حسابه في منصات التواصل 
اإلجتماعي انتقد فيه رئيس ديوان الخدمة المدنية. وقضت محكمة بحرينية (16 يناير/ كانون 
الثاني 2020) بسجن فتاتين أجنبيتين لمدة 6 أشهر والترحيل عن البحرين بعد إدانتهما بتهمة 
التواصل  مواقع  على  إباحية"  مواد  ونشر  ممارستها  على  والتحريض  الدعارة  "ممارسة 
االجتماعي. واستبدلت محكمة االستئناف (30 يناير/ كانون الثاني 2020) الحكم الصادر ضد 
األخصائية النفسية د. شريفة سوار بالسجن لمدة عام وغرامة، بعقوبة بديلة لنفس الفترة 

في القضية المعروفة بحادثة مدرسة مدينة حمد.

وأحالت وزارة الداخلية البحرينية (16 مارس/ آذار 2020) 41 بالغًا ضد مواطنين (لم تكشف عن 
هويتهم) إلى النيابة العامة بتهمة ترويج شائعات عن فيروس كورونا. وأعلنت إدارة مكافحة 
الجرائم اإللكترونية (11 ابريل/ نيسان 2020) اتخاذ اإلجراءات القانونية "لم توضح ماهيتها" 
حيال شخص بحريني «39 عاما» أعاد نشر مقطع مصور قديم على حسابه بمواقع التواصل 
االجتماعي يتعلق بواقعة إتالف واعتداء على حرمة المساجد قبل أشهر. وحكمت المحكمة 
الصغرى الجنائية األولى (27 ابريل/ نيسان 2020) بالسجن 6 شهور مع النفاذ واإلبعاد عن 
البالد بعد تنفيذ العقوبة على مقيم آسيوي بتهمة التعدي علنًا على إحدى الملل. وأيدت 
عبد  الشيخ  الشيعي  الدين  لرجل  سنة  السجن   (2020 آب  أغسطس/   24) التمييز  محكمة 

المحسن مال عطية الجمري بتهمة "إهانة الخليفة األموي معاوية بن أبي سفيان". 

ونقضت محكمة التمييز (21 سبتمبر/ أيلول 2020) الحكم الصادر بحق سياسي بحريني كتب 
التي  المحكمة  إلى  القضية  إعادة  المحكمة  وقررت  اإللهية"،  للذات  "إساءة  اعُتبر  تعليًقا 
أصدرت الحكم للحكم فيه من جديد. وقضت محكمة محلية (15 أكتوبر/ تشرين األول 2020) 
بسجن مواطن خمسيني مدة عام وتغريمه ألف دينار لـ"رفضه لبس القناع وتصويره مقطعا 

تصويريا أثناء رفضه ذلك وتحديه الشرطي". 

وبرأت محكمة محلية (29 سبتمبر/ أيلول 2020) المحامي عبدالله هاشم من تهمة "إذاعة 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   18) الثالثة  الصغرى  الجنائية  المحكمة  وقضت  كاذبة".  أخبار  عمدًا 
عبر  فيديو  لنشرها  أشهر  سبعة  مدة  سوار  شريفة  د.  النفسية  األخصائية  بسجن   (2020
عن  بمظلوميتها  واالدعاء  المتابعين  استعطاف  فيه  "حاولت  االجتماعي  التواصل  مواقع 

طريق اتهام موظفين بشهادة الزور ضدها". 
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االعتقاالت

السهلي،  عبدالله  السابق،  والمرشح  المدّون   (2020 الثاني  كانون  يناير/   9) ابتدائية  أدانت محكمة 
بالسجن شهًرا مع النفاذ بسبب تسجيٍل بثه على حسابه في منصات التواصل اإلجتماعي انتقد فيه 
رئيس ديوان الخدمة المدنية. وقضت محكمة بحرينية (16 يناير/ كانون الثاني 2020) بسجن فتاتين 
أجنبيتين لمدة 6 أشهر والترحيل عن البحرين بعد إدانتهما بتهمة "ممارسة الدعارة والتحريض على 
ممارستها ونشر مواد إباحية" على مواقع التواصل االجتماعي. واستبدلت محكمة االستئناف (30 
يناير/ كانون الثاني 2020) الحكم الصادر ضد األخصائية النفسية د. شريفة سوار بالسجن لمدة عام 

وغرامة، بعقوبة بديلة لنفس الفترة في القضية المعروفة بحادثة مدرسة مدينة حمد.
عن  تكشف  (لم  مواطنين  ضد  بالغًا   41  (2020 آذار  مارس/   16) البحرينية  الداخلية  وزارة  وأحالت 
هويتهم) إلى النيابة العامة بتهمة ترويج شائعات عن فيروس كورونا. وأعلنت إدارة مكافحة الجرائم 
حيال شخص  القانونية "لم توضح ماهيتها"  اإلجراءات  اتخاذ   (2020 نيسان  ابريل/   11) اإللكترونية 
بحريني «39 عاما» أعاد نشر مقطع مصور قديم على حسابه بمواقع التواصل االجتماعي يتعلق 
بواقعة إتالف واعتداء على حرمة المساجد قبل أشهر. وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية األولى (27 
ابريل/ نيسان 2020) بالسجن 6 شهور مع النفاذ واإلبعاد عن البالد بعد تنفيذ العقوبة على مقيم 
آسيوي بتهمة التعدي علنًا على إحدى الملل. وأيدت محكمة التمييز (24 أغسطس/ آب 2020) السجن 
األموي  الخليفة  "إهانة  بتهمة  الجمري  عطية  مال  المحسن  عبد  الشيخ  الشيعي  الدين  لرجل  سنة 

معاوية بن أبي سفيان". 
ونقضت محكمة التمييز (21 سبتمبر/ أيلول 2020) الحكم الصادر بحق سياسي بحريني كتب تعليًقا 
اعُتبر "إساءة للذات اإللهية"، وقررت المحكمة إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للحكم 
فيه من جديد. وقضت محكمة محلية (15 أكتوبر/ تشرين األول 2020) بسجن مواطن خمسيني مدة 
وتحديه  ذلك  رفضه  أثناء  القناع وتصويره مقطعا تصويريا  لبس  لـ"رفضه  دينار  ألف  وتغريمه  عام 

الشرطي". 
وبرأت محكمة محلية (29 سبتمبر/ أيلول 2020) المحامي عبدالله هاشم من تهمة "إذاعة عمدًا أخبار 
بسجن   (2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/   18) الثالثة  الصغرى  الجنائية  المحكمة  وقضت  كاذبة". 
األخصائية النفسية د. شريفة سوار مدة سبعة أشهر لنشرها فيديو عبر مواقع التواصل االجتماعي 
الزور  بشهادة  موظفين  اتهام  طريق  عن  بمظلوميتها  واالدعاء  المتابعين  استعطاف  فيه  "حاولت 

ضدها". 
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تهديدات وانتهاكات أخرى

باتخاذ "إجراءات قانونية ضد كل من   (2020 الثاني  كانون  يناير/   3) الداخلية  وزارة  توعدت 
الفتنة  وإثارة  العام  النظام  انتهاك  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  حسابات  يستخدم 
البحرين".  المدني والنسيج االجتماعي وتقويض األمن واالستقرار في  وتهديد السالم 
واستغنت صحيفة "الوطن" الناطقة بلسان الديوان الملكي (26 يناير/ كانون الثاني 2020) 
إعادة  استدعت  التي  للشركة  التشغيلية  باألوضاع  لديها متذرعة  12 صحافًيا وموظًفا  عن 

هيكلتها. 

وفقد الصحافي ناصر زين (13 فبراير/ شباط 2020) وظيفته في مجلة "ليالينا" بعد إغالقها 
البالد  للمجلة  اإلداري  الطاقم  مغادرة  بعد  (8 سنوات)  المالية  جميع مستحقاته  خسر  كما 
المؤلف من جنسيات عربية. وتعرض الصحافي المعتقل محمود الجزيري الذي يقضي حكمًا 
السجن  إلى  نقله  عبر  العقاب  إلى   (2020 نيسان  ابريل/   9) المركزي  "جو"  سجن  في 
االنفرادي إثر انتشار مقطع صوتي مسرب له فند فيه ادعاءات المؤسسة الوطنية لحقوق 

اإلنسان حول جهوزية السجن للوقاية من مرض كوڤيد 19. 

ودعت وزارة الداخلية (24 ابريل/ نيسان 2020) إلى عدم نشر وتداول رسالة صوتية مسربة 
فيروس  انتشار  لمنع  السجناء  عن  بالعفو  فيها  طالب  الجاسم  عيسى  السجين  أطلقها 
 (2020 أيار  مايو/   9) االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  السجن. ومنعت  19» في  «كوڤيد 
العهد  الهواء. وأصدر ولي  تبث على  كانت  إسرائيل  للتطبيع مع  إلكترونية مناهضة  ندوة 
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين نائب رئيس الوزراء (حاليًا رئيس الوزراء) 
يمنع  المدنية  الخدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  بتعديل  قرارًا   2020 تموز  يوليو/   17 في 

موظفي الخدمة المدنية من توجيه أي نقد للسياسة الحكومية. 
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الفساد  لمكافحة  العامة  اإلدارة  وتوعدت 
واألمن االقتصادي واإللكتروني (2 أكتوبر/ 
تشرين األول 2020) بمالحقة ما وصفتها 
مواقع  على  مشبوهة"  بـ"حسابات 
إثارة  "تستهدف  االجتماعي  التواصل 
والنسيج  األهلي  السلم  وتهديد  الفتنة 
في  واالستقرار  األمن  وزعزعة  االجتماعي 
متابعي  مالحقة  وكذلك  البحرين"  مملكة 
الجرائم  إدارة  وأغلقت  الحسابات.  هذه 
الداخلية  وزارة  إلى  التابعة  اإللكترونية 
بالتنسيق مع الجهات المعنية (11 نوفمبر/ 
إلكترونيا  موقعًا   (2020 الثاني  تشرين 
فيروس  حول  خاطئة  معلومات  لنشره 
 22) األمنية  السلطات  وحجبت  كورونا. 
الموقع   (2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
البديل لصحيفة "مرآة البحرين" اإللكترونية 
داخل  الموقع  زوار  اعتاد  الذي  المعارضة 
محتوى  إلى  للدخول  استخدامه  البحرين 

الصحيفة المحجوبة منذ العام 2011.



يناير/   3) البحرينية  الداخلية  وزارة  حذرت 
مع  التعامل  من   (2020 الثاني  كانون 
االجتماعي  التواصل  وسائل  "حسابات 
وتهديد  الفتنة  إثارة  إلى  تهدف  التي 
االجتماعي  والنسيج  المدني  السالم 
البحرين  واالستقرار في  األمن  وتقويض 
العملية  بعد  الخارج"  من  تدار  التي 
لمقتل  أدت  التي  األمريكية  العسكرية 
قاسم  اإليراني  العسكري  الجنرال 
وتوعدت  القدس.  فيلق  قائد  سليماني، 
التواصل  الوزارة في حسابها على موقع 
"إجراءات  باتخاذ  "تويتر"  االجتماعي 
حسابات  يستخدم  من  كل  ضد  قانونية 
انتهاك  في  االجتماعي  التواصل  وسائل 

النظام العام ويتفاعل معها."

يناير 2020

الداخلية" تتوعد بمالحقة مغردين"

ثالث�:
رصد االنتهاكات الموثقة

استدعت وزارة الداخلية (3 يناير/ كانون الثاني 2020) عددًا من مستخدمي وسائل التواصل 
االجتماعي عرف منهم الصحافي عقيل سوار، والقيادي في جمعية "وعد" المنحلة يوسف 

الخاجة، والناشط اإللكتروني نادر عبد اإلمام. 
أن  الصراع اإلقليمي بعد  الداخلية طلبوا منهم اإلبتعاد عن  بأن ضباط  المستدَعون  وأفاد 
التي  األمريكية  العسكرية  بالعملية  تتعلق  آراء في حساباتهم على موقع "تويتر"  نشروا 
أدت إلى مقتل الجنرال العسكري اإليراني قاسم سليماني. كما طلبوا منهم حذف جميع 
التغريدات التي نشروها حول القضية، وهو ما قاموا به فعًال. وفي اتصال مع الصحفي 
عقيل سوار عّلل مدير إدارة الجرائم اإللكترونية باسم المعراج طلبه بحذف جميع تغريداته ذات 
ننأى  أن  ونحاول  العراق  في  يحصل  ما  بسبب  حرج  وضع  في  تمر  "المنطقة  بأّن  الصلة 

بالبحرين عن أي مؤثر يربطنا بما يدور".  

إستدعاء مغردين لنشرهم تعليقات عن سليماني
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التابعة  اإللكترونية  الجرائم  وحدة  استدعت 
إلى وزارة الداخلية البحرينية الساعة الواحدة 
المغرد   (2020 الثاني  كانون  يناير/   6) ليًال 
باستجوابه  الضباط  وقام  إضرابوه.  خليل 
آية قرآنية نشرها على حسابه في  بشأن 
العملية  على  تعليقًا  "انستغرام"  موقع 
إلى مقتل  أدت  التي  األمريكية  العسكرية 
قاسم  اإليراني  العسكري  الجنرال 
وألزمته  القدس،  فيلق  قائد  سليماني، 

بتوقيع تعهد.

استدعاء خليل إضرابوه لنشره آية قرآنية

كانون  يناير/   9) ابتدائية  محكمة  ادانت 
السابق،  والمرشح  المدون   (2020 الثاني 
مع  شهًرا  بالسجن  السهلي،  عبدالله 
بسبب  أدين  إنه  السهلي  وقال  النفاذ. 
وإتهامه  المدنية  الخدمة  ديوان  انتقاده 
بـ  إياه  واصفًا  البحرنة  خطة  تنفيذ  بعدم 
"رامبو" عبر تسجيل بثه على حسابه في 
وقف  كفالة  أن  وذكر  التواصل.  منصات 
تنفيذ الحكم تبلغ 500 دينار مشيرًا إلى أن 
"مداخلته موضع المقاضاة موجهة للنائب 
علي زايد". هذا وقررت محكمة االستئناف 
استبدال   (2020 الثاني  كانون  (12يناير/ 

عقوبته بأخرى.

إدانة عبدالله السهلــي بعد
انتقاده مسؤوًال في الدولة

كانون  يناير/   16) محلية  محكمة  قضت 
الثاني 2020) بسجن فتاتين أجنبيتين لمدة 
6 أشهر والترحيل عن البحرين بعد إدانتهما 
على  والتحريض  الدعارة  "ممارسة  بتهمة 
ممارستها ونشر مواد إباحية" على مواقع 

التواصل االجتماعي. 
حسابها  عبر  أعلنت  الداخلية  وزارة  وكانت 
في  االجتماعي  التواصل  موقع  على 

نوفمبر/ 

على  "تعقيًبا  أنه  الثاني  تشرين   2019
تداولها  تم  العامة  باآلداب  مخلة  صور 
فإن  االجتماعي  التواصل  وسائل  ببعض 
القبض  من  تمكنت  العامة  اآلداب  حماية 
مخلة  أفعاًال  ارتكبتا  أجنبيتين  فتاتين  على 
عاما»   28» بحريني  وآخر  العامة،  باآلداب 
تورط في الواقعة بإستخدام سيارته، وتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة".

سجن أجنبيتين 6 أشهر وترحيلهما بعد
نشرهما صورًا مخلة

كانون  يناير/   26) أبلغت صحيفة "الوطن" 
لديها  وموظًفا  صحافًيا   12  (2020 الثاني 
مرجعة  الخدمات"  عن  "االستغناء  بقرار 
ذلك إلى األوضاع التشغيلية للشركة التي 
استدعت إعادة هيكلتها. والمفصولون هم 
بحرينيون إضافة إلى صحافيين آخرين من 
القضية  تطورات  وفي  عربية.  جنسيات 
 27) حميدان  جميل  العمل  وزير  عقد  فقد 
يناير/ كانون الثاني 2020) اجتماعًا مع إدارة 
التفاق  التوصل  إلى  انتهى  الصحيفة 
مدة  بالبقاء  المعنيين  للموظفين  بالسماح 
عام  من  يوليو  يونيو/  حتى  أشهر  ستة 

2020 ومن ثم سريان قرار الفصل. 

صحيفة ” الوطن“ تفصل ١٢ صحفًيا

يناير/   30) االستئناف  محكمة  استبدلت 
ضد  الصادر  الحكم   (2020 الثاني  كانون 
سوار  شريفة  د.  النفسية  األخصائية 
بديلة  بعقوبة  وغرامة،  عام  لمدة  بالسجن 
المعروفة  القضية  في  الفترة  لنفس 
بحادثة مدرسة مدينة حمد. وكانت المحكمة 
تشرين  نوفمبر/   14) الجنائية  الصغرى 
سنة  بسجنها  قضت  قد   (2019 الثاني 
دينار   500 وكفالة  دينار،   200 وتغريمها 
بعد  االستئناف  لحين  الحكم  تنفيذ  لوقف 
عبر  بكثرة  تداوله  تم  فيديو  مقطع  نشرها 
مواقع التواصل االجتماعي وتضمن حديًثا 
ألشخاص حول فصل طالبة من مدرستها 
سوار  وكانت  للمخدرات.  ترويجها  بسبب 
عن  "انستغرام"  في  حسابها  عبر  تحدثت 
ووقوف  المدارس،  في  المخدرات  تداول 

شخصيات نافذة خلف األمر.

استبدال حكم د. شريفة سوار بعقوبة بديلة
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فبراير 2020

 كفالة إلطالق سراح صاحب ”مدونة ”سنوات الجريش

إغالق مجلة "ليالينا" يترك الصحفي ناصر زين بال عمــــل

أطلقت السطات األمنية (4 فبراير/ شباط 2020) سراح المحّقق التاريخّي جاسم آل عباس، 
أيام بتهمة  الجريش» بعد اعتقاله مدة خمسة  التاريخية الشهيرة «سنوات  صاحب المدّونة 
نشر معلومات مغلوطة على مواقع التواصل االجتماعّي. وكانت إدارة المباحث الجنائّية قد 
استدعته للتحقيق في 30 يناير/ كانون الثاني 2020، بعد قيامه بنشر صورة عبر مدونته على 
موقع التواصل االجتماعي انستغرام "سنوات الجريش " حول تاريخ أحد المساجد الذي يعود 

تاريخه إلى عهد قديم. وتم إطالق سراحه بعد دفع كفالة.

العاملين فيها، بعد  الكلي، وتسريح  المالية، مجلة "ليالينا" على اإلغالق  أجبرت األوضاع 
مشواٍر استمر ل17 عاًما.

وكان البحريني ناصر زين المحرر الصحفي الوحيد الذي يعمل في المجلة إلى جانب مجموعة 
من المصورين والمصممين. وقال زين "تلقيت ببالغ األسف نبأ إنهاء خدماتي بعد عملي 
في المجلة طيلة 8 سنوات، وأصبحت اآلن عاطًال عن العمل". وأفاد بأنه لم يتلق أيًا من 
مستحقاته المالية لعمله في المجلة طيلة هذه الفترة. وغادر جميع مسؤولي المجلة العرب 

أرض البحرين قبل سداد أية التزامات مالية تتعلق بعملية اإلغالق. 
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مارس 2020

اعتقال شخص روج لشائعة عبر تسجيل
صوتي 

مارس/   15) البحرينية  الداخلية  وزارة  أعلنت 
إنه  قالت  شخص  توقيف  عن   (2020 آذار 
الوطنية  السالمة  فرض  لشائعة  "رّوج 
احتياجاتهم  شراء  سرعة  على  الناس  وحث 
كورونا  فيروس  أزمة  تطور  بزعم  الغذائية 
وزارة  تكشف  ولم  هذا   ."«19 «كوفيد 
الداخلية عن هوية الشخص المذكور. وفي 
نيابة  رئيس  صرح   2020 آذار  مارس/   16
إن  الذوادي،  عبدالله  المحرق،  محافظة 
إدارة  من  بالغًا  "تلقت  العامة  النيابة 
مكافحة الجرائم االلكترونية برصدها تسجيل 
التواصل  مواقع  أحد  عبر  متداول  صوتي 
وترويج  كاذبة  أخباًرا  يتضمن  االجتماعي 
لشائعات تتعلق بإجراءات المملكة للحد من 
المساس  شأنها  من  كورونا،  وباء  انتشار 
بالسلم األهلي واإلضرار باألمن العام من 
مملكة  في  الطوارئ  حالة  فرض  قبيل 
البحرين كإجراء للحد من انتشار وباء كورونا، 
وأنه من خالل التحريات تم التوصل لهوية 
فور  التحقيق  النيابة  وباشرت  المتهم". 
الذي  المتهم  واستجوبت  البالغ  تلقيها 
اعترف بما هو منسوب إليه، فأمرت النيابة 
بسجنه احتياطيا على ذمة التحقيق تمهيدًا 

لتقديمه لمحاكمة عاجلة.

إحالة 41 بالغًا إلى النيابة العامة بتهمة
ترويج شائعات 

توعدت وزارة الداخلية البحرينية (16 مارس/ آذار 
2020) بمالحقة مروجي الشائعات في وسائل 
بإجراءات  المتعلقة  االجتماعي  التواصل 
وصرح  كورونا.  وباء  انتشار  من  للحد  البحرين 
الفساد  لمكافحة  العامة  اإلدارة  عام  مدير 
إدارة  أن  واإللكتروني  االقتصادي  واألمن 
مكافحة الجرائم االلكترونية "باشرت مؤخًرا 35 
بالًغا تتعلق باإلهانة ونشر بالغات كاذبة، أحيل 
منها للنيابة العامة 23 بالغا، باإلضافة إلى 30 
التواصل  بمواقع  حسابات  حول  بالًغا 
عبر  الطائفي  بالتحريض  تقوم  االجتماعي 

منشوراتها، أحيل 

العامة". وأضاف  النيابة  إلى   18 بالًغا   منها 
المخالفة  الحسابات  وتعقب  رصد  "عملية  بأن 
القانونية  اإلجراءات  إلتخاذ  تمهيًدا  سيتواصل 
هذا  في  موظًفا   16 يعمل  حيث  الالزمة، 
أنه  إلى  مشيرًا  الساعة"،  مدار  على  المجال 
حسابات  مستخدمي  من  عدد  قيام  "لوحظ 
التواصل االجتماعي بإساءة استخدام التقنيات 
الحديثة في بث األكاذيب والشائعات المغرضة 
ونشر األخبار الملفقة بما من شأنه إثارة القلق 

وتكدير األمن العام ".
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ابريل 2020

استدعت النيابة العامة (24 مارس/ آذار 2020) إلى التحقيق الناشط السياسي رضا علي، 
حيث قامت باستجوابه بشأن حملة أطلقها على وسائل التواصل االجتماعي للمطالبة بإعادة 
البحرينيين العالقين في مدينة مشهد اإليرانية بعد إيقاف الرحالت من البحرين إلى المدينة 
وإغالق المطارات نتيجة النتشار فيروس "كورونا". هذا وتم إطالق سراحه في وقت الحق 

من نفس اليوم.

استدعاء الناشط السياسي رضا على
إلطالقه حملة على وسائل التواصـــــــل

في  حسابها  على  الداخلية  وزارة  أعلنت 
 7) "تويتر"  اإلجتماعي  التواصل  موقع 
مكافحة  إدارة  بأن   (2020 نيسان  ابريل/ 
"اإلجراءات  اتخذت  االلكترونية  الجرائم 
القانونية المقررة حيال مواطنة قامت بنشر 
عمال  أوضاع  حول  مغلوطة  معلومات 
إلى  ودعت  للمنازل".  الطلبات  توصيل 
مصادرها  من  المعلومات  "استقاء 
الرسمية وعدم االلتفات للشائعات". ورغم 
هوية  عن  تعلن  لم  العامة  النيابة  أن 
الشخص المستدعى؛ لكن عرف فيما بعد 
بأنها المطربة المعروفة بـ"هند البحرينية".

استدعاء المطربة هند لنشــــــــــــرها
معلومات عن أوضاع عمال التوصيل

نقل الصحفي محمود الجزيري إلى السجن
االنفرادي بعد تسريب مقطع صوتي

سجن  داخل  من  مؤكدة  معلومات  ذكرت 
 (2020 نيسان  ابريل/   9) المركزي  "جو" 
تعرض الصحافي المعتقل محمود الجزيري 
السجن  إلى  نقله  عبر  العقاب  إلى 
االنفرادي إثر انتشار مقطع صوتي مسرب 
الوطنية  المؤسسة  ادعاءات  فيه  فند  له 
السجن  جهوزية  حول  اإلنسان  لحقوق 
وتدشين   19 كوڤيد  مرض  من  للوقاية 
من  وغيرها  األهالي  مع  المرئي  اإلتصال 
تصريحات  في  جاءت  التي  المعلومات 
سابقة لرئيسة المؤسسة ماريا خوري بثها 
مدير  قام  كما  الرسمي.  البحرين  تلفزيون 
آخر  وعدد  بحرمانه  الزياني  هشام  السجن 

من المعتقلين السياسيين من اإلتصال 

الجزيري  ذويهم.  مع  المجدول  االسبوعي 
السجن  إلى  نقله  عبر  العقاب  إلى 
االنفرادي إثر انتشار مقطع صوتي مسرب 
الوطنية  المؤسسة  ادعاءات  فيه  فند  له 
السجن  جهوزية  حول  اإلنسان  لحقوق 
وتدشين   19 كوڤيد  مرض  من  للوقاية 
من  وغيرها  األهالي  مع  المرئي  اإلتصال 
تصريحات  في  جاءت  التي  المعلومات 
سابقة لرئيسة المؤسسة ماريا خوري بثها 
مدير  قام  كما  الرسمي.  البحرين  تلفزيون 
آخر  وعدد  بحرمانه  الزياني  هشام  السجن 
اإلتصال  من  السياسيين  المعتقلين  من 

االسبوعي المجدول مع ذويهم
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اتخاذ  اإللكترونية  الجرائم  مكافحة  إدارة  أعلنت 
اإلجراءات القانونية حيال شخص بحريني «39 
على  قديم  مصور  مقطع  نشر  أعاد  عاما» 
يتعلق  االجتماعي  التواصل  بمواقع  حسابه 
قبل  مساجد  على  واعتداء  إتالف  بواقعة 
حيال  اإلجراءات  اتخذت  إنها  وقالت  أشهر. 
حينه.  في  الفيديو  في  لها  المشار  القضية 
ولم تحدد اإلدارة هوية الشخص المعني كما 
وتم  هذا  المتخذة.  اإلجراءات  ماهية  تحدد  لم 
حذف الحساب الناشر بالكامل في وقت الحق.

اتخاذ إجراءات ضد شخص
إلعادته نشر فيديو قديم

 (2020 نيسان  ابريل/   24) الداخلية  وزارة  دعت 
مسربة  صوتية  رسالة  وتداول  نشر  عدم  إلى 
فيها  طالب  الجاسم  عيسى  السجين  أطلقها 
فيروس  انتشار  لمنع  السجناء  عن  بالعفو 
بمساهمة  واعًدا  السجن،  في   «19 «كوڤيد 
الملك  ابن  أطلقها  التي  الحملة  السجناء في 
لجهود  للتبرع  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
الداخلية  ونشرت  كورونا.  مكافحة  في  الدولة 
تغريدة جاء فيها: «مكافحة الجرائم اإللكترونية: 
وسائل  عبر  متداول  صوتي  تسجيل  رصد  تم 
في  باإلعدام  لمحكوم  االجتماعي  التواصل 
قضايا اتجار بالمخدرات تشمل عمليات تهريب 
وبيع مواد مخدرة، تصل كميتها إلى حوالي 86 
كيلو من مادة الحشيش المخدرة...يرجى عدم 

تداول هذه الرسائل».

وزارة الداخلية تدعو لعدم تداول
تسجيل صوتي لسجين جنائي

استدعاء الصحافي
المصور مازن مهدي

نيسان  ابريل/   27) األمنية  السلطات  استدعت 
للتحقيق  مهدي  مازن  المصور  الصحافي   (2020
معه بشأن تغريدات قام بنشرها على حسابه في 
عالقة  حول  االجتماعي  التواصل  موقع 
السعوديين مع القضية الفلسطينية. وطلب منه 
التحقيق  ضابط  طريق  عن  فوًرا  التغريدات  مسح 
وُحولت القضية إلى المحاكمة. ليتم إطالق سراحه 

أشهر واإلبعاد لمقيم 6في وقت الحق من نفس اليوم.
آسيوي أهان ملة

 27) األولى  الجنائية  الصغرى  المحكمة  حكمت 
ابريل/ نيسان 2020) بالسجن 6 شهور مع النفاذ 
آسيوي  على مقيم  العقوبة  تنفيذ  بعد  والترحيل 
بتهمة التعدي علنًا على إحدى الملل. وذكرت في 
معرض الحكم بأن المذكور (الذي لم يتم الكشف 
عن هويته) "قام عبر وسائل التواصل االجتماعي 
بنشر  قام  بأن  الملل  إحدى  على  علنًا  بالتعدي 
إرهابيون  بأنهم  لها  التابعين  تصف  تدوينات 
وينشرون فايروس كورونا ويقتلون األشخاص".
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مايو 2020

اإللكترونية  الجرائم  مكافحة  ادارة  أعلنت 
بوزارة الداخلية (6 مايو/ أيار 2020) القبض 
استخدام  "أساء  إنه  قالت  آسيوي  على 
في  وجاء  االجتماعي".  التواصل  وسائل 
حسابها على «تويتر»: "تعقيبًا على مقطع 
فيديو متداول.. القبض على آسيوي (33 
التواصل  وسائل  استخدام  أساء  عاما) 
يتضمن  فيديو  نشره  عبر  االجتماعي، 
التالعب بأوراق مالية أثناء وجوده بالسيارة، 
المقررة،  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  وجار 

تمهيدًا إلحالته إلى النيابة العامة".

إحالة آسيوي إلى النيابة إلساءة
استخدام وســــائل التواصل

منعت وزارة العمل والتنمية االجتماعية (9 
عن  إلكترونية  ندوة   (2020 أيار  مايو/ 
تبث  كانت  إسرائيل  مع  التطبيع  مناهضة 
الشباب  جمعية  وقالت  الهواء.  على 
الديمقراطي البحرينية إنها تلقت توجيهات 
من جهات رسمية و"بناء على أوامر عليا" 
عن  تعقدها  كانت  إلكترونية  ندوة  بوقف 
الخليج.  منطقة  في  التطبيع  مقاومة 
وأوضحت الجمعية بأنها "تفاجأت باتصال 
العمل  وزارة  في  الرسمية  الجهات  من 
ندوة  بث  بدء  بعد  االجتماعية  والتنمية 
تلك  أبلغت  حيث  الخليج،  في  التطبيع 
الجهات إدارة الجمعية بوجوب وقف البث 
وقد  عليا".  أوامر  على  بناًء  حاًال  المباشر 
للمشاهدين  بيانها  في  الجمعية  اعتذرت 
الذين كانوا يتابعون بث الندوة عند قطعه.

وزارة العمل تمنع ندوة إلكترونية
عن التطبيع مع إسرائيل
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يونيو 2020

ألقت السلطات األمنية (28 مايو/ أيار 2020) القبض على المحامي راشد البنعلي واتهمته 
بـ"نشر أخبار كاذبة من خالل حسابه في مواقع التواصل االجتماعي عن جائحة كورونا (كوفيد 
19). وقالت وزارة الداخلية إن المذكور "أفاد بأنه ال وجود للفايروس في الواقع وأنها مجرد 
كذبة الغرض منها االستحصال على أموال الناس، مقلًال من اإلجراءات المبذولة من قبل 
حكومة مملكة البحرين في ذلك الشأن، مما يترتب عنه عدم التزام المواطنين والمقيمين 
بتلك اإلجراءات وامتناعهم عن األخذ بسبل الوقاية المقررة ويجهض من ثم الجهود الوطنية 
في مواجهة الجائحة". وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها حيث استجوبت المتهم بحضور 
يونيو/   8 أطلق سراحه في  التحقيق. هذا وقد  احتياطيا على ذمة  محاميه وأمرت بسجنه 

حزيران 2020. 

اعتقال المحامي راشد البنعلي لنشره أخبارًا كاذبة عن كورونا

استدعت النيابة العامة (1 يونيو/ حزيران 2020) المحامية المعروفة فاطمة الحواج للتحقيق 
معها بشأن نشر عبارات على إحدى وسائل التواصل االجتماعي رأت أنها "تمجد شخصية 
طيار  بدون  بطائرة  أمريكية  جوية  غارة  في  قتل  الذي  اإليراني  الجنرال  سليماني"  قاسم 
بالقرب من مطار بغداد. وأمرت النيابة بإخالء سبيل المحامية مع استكمال التحقيقات معها 

بشأن الحادثة. 

التحقيق مع المحامية فاطمة الحواج بشأن تغريدة عن سليماني

حزيران  يونيو/   19) الداخلية  وزارة  ألقت 
بتهمة نشر  القبض على آسيويين   (2020
"التالعب  دعته  ما  تضمن  فيديو  مقطع 
مكافحة  إدارة  وقالت  النقدية".  بالعمالت 
مقاطع  على  "تعقيبًا  اإللكترونية  الجرائم 
التواصل  حسابات  بعض  تداولتها  مصورة 
 26) آسيويين  على  القبض  االجتماعي... 
عاما، 39 عاما) إثر قيامهما بإساءة استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي من خالل نشر 
مقاطع تتضمن التالعب والعبث بالعمالت 
القانونية،  اإلجراءات  اتخاذ  وجار  النقدية، 

تمهيدًا إلحالتهما إلى النيابة العامة".

القبض على آسيويين لنشرهما مقطع
فيديو يتضمن تالعبا بالعملة النقدية
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 يوليو 2020

2020) األخصائية  (5 يوليو/ تموز  الداخلية  لوزارة  التابعة  الجرائم اإللكترونية  إدارة  استدعت 
النفسية د. شريفة سوار بعد نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن حيازتها أدّلة مؤكدة تثبت 
الصحة  وزارة  مخازن  من  تأتي  البحرين  في  مخّدرة  كحبوب  توّزع  التي  "الالريكا"  حبوب  أن 
مباشرة. وقد خضعت للتحقيق في اليوم التالي وتم استجوابها حول المعلومات التي أدلت 
بها في مقطع الفيديو المذكور. وقالت سوار بعد خروجها من مبنى إدارة التحقيقات الجنائية 

في منطقة العدلية "تم أخذ أقوالي وقدمت لهم األدلة وننتظر القبض على العصابة".

.استدعاء شريفة سوار للتحقيق

يوليو/   16) اإللكترونية  الجرائم  إدارة  أعلنت 
وهمية  صفحات  رصدت  إنها   (2020 تموز 
االجتماعي  التواصل  موقع  على 
محلية  صحف  أسماء  تحمل  "فيسبوك" 
هذه  أن  إلى  مشيرة  كاذبة،  أخبارًا  وتنشر 
آمنة  غير  روابط  على  تحتوي  الصفحات 
والهواتف  الكمبيوتر  أجهزة  تخترق 
مستخدمي  اإلدارة  ودعت  المحمولة. 
مواقع التواصل االجتماعي إلى اإلبالغ عن 
هذه الصفحات المزورة التي "تعمدت نشر 
لها  أساس  ال  التي  واالدعاءات  األكاذيب 
البلبلة  إحداث  إلى  وتهدف  الصحة  من 
حد  على  االجتماعي"  بالنسيج  واإلضرار 

تعبيرها.

الجرائم اإللكترونية" تحذر من"
"صفحات على موقع "فيسبوك

أصدر ولي العهد األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين نائب رئيس الوزراء (حاليًا 
الخدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة  بتعديل  قرارًا   2020 تموز  يوليو/   17 في  الوزراء)  رئيس 
المدنية يمنع الموظف الحكومي من توجيه أي نقد للسياسة الحكومية. وجاء في مادة (34) 
البند (10) من الالئحة المعدلة ما يلي: "يجوز للموظف طوال شغله لوظيفته نشر وجهة 
نظره بكافة الوسائل، شريطة أال يتناول ما يثير الخالفات في المجتمع، أو يؤثر على الوحدة 

الوطنية، أو يوجه النقد لسياسة الحكومة وقراراتها بأي وسيلة من الوسائل".

قانون يمنع الموظفين من نقد لسياسة الحكومة
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أغسطس 2020

أعلنت إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية (18 يوليو/ تموز 2020) القبض على شخص «35 
لكن  الشخص  إلى هوية  تشر  ولم  االجتماعي".  التواصل  استخدام وسائل  "أساء  عاما» 
معلومات أفادت بأنه المواطن أحمد البنخليل. وقالت اإلدارة أن المتهم قام "بنشر تغريدة 
تتضمن اإلساءة إلى طائفة دينية والتحريض على بغضها، وجار اتخاذ اإلجراءات القانونية 
تلقيها  التحقيق فور  بأنها "باشرت  العامة  النيابة  العامة". وصرحت  للنيابة  تمهيدا إلحالته 
بالغًا من إدارة الجرائم اإللكترونية حيث استجوبت المتهم والذي أقر بقيامه بنشر التغريدة 

محل الواقعة وأمرت بسجنه احتياطيًا وتقديمه محبوسًا للمحكمة".

"القبض على أحمد البنخليل بتهمة "اإلساءة إلى طائفة دينية

آب  أغسطس/   5) العامة  النيابة  أحالت 
إلى  هاشم  عبدالله  المحامي   (2020
«إذاعة  بتهمة  الخامسة  الصغرى  المحكمة 
عمدًا أخبار كاذبة مع علمه بأنها من الممكن 
والنظام  الوطني  باألمن  ضررًا  تحدث  أن 
العام". وأفاد هاشم بأن التهمة بنيت على 
على  بنشرها  قام  تغريدات  ثمان  أساس 
بالشأن  تتعلق  "تويتر"  في  حسابه 
حملة  تصّدره  إلى  إشارٍة  في  المجتمعي 
إعالمية في العام 2019 للمطالبة بوقف 
عراد،  منطقة  في  أرض  على  مجمع  بناء 
العائلة  من  اثنين  ملكية  إلى  تحويلها  بعد 
الحاكمة أحدهما نجل وزير الديوان الملكي 
وكانت  خليفة.  آل  أحمد  بن  خالد  الشيخ 
من  أيار  مايو/  في  قررت  العامة  النيابة 
هاشم  المحامي  إيقاف   ،2019 العام 
أن وجهت  بعد  التحقيق  أسبوعًا على ذمة 
وإساءة  كاذبة  أخبار  إذاعة  تهمة  إليه 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي.

محاكمة المحامي عبدالله هاشم بتهمة
"إذاعة أخبار كاذبة"

آب  أغسطس/   24) التمييز  محكمة  أيدت 
الشيعي  الدين  لرجل  سنة  السجن   (2020
الجمري  عطية  مال  المحسن  عبد  الشيخ 
العام  مطلع  ألقاها  دينية  محاضرة  بسبب 
بإهانة  الجمري  السلطات  واتهمت   .2020
األموي،  الخليفة  أبي سفيان،  بن  معاوية 
مليئة  التاريخ  «كتب  إن  قوله  بسبب 
بشخصيات ال قيمة لها بالنسبة لإلنسانية 

واألخالق مثل معاوية وبني أمية».

تأييد سجن الشيخ عبد المحسن الجمري سنة
بتهمة إهانة الخليفة األموي معاوية بن أبي

سفيان 
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 (2020 (24 أغسطس/ آب  إبراهيم  المنعم  الخليج" عبد  الكاتب في صحيفة "أخبار  وصف 
الشيعة بـ"الحيوانات" بل إعتبر أن الحيوانات أفضل من الشيعة الذين يصرون على ممارسة 
المذكور  التاريخ  في  نشره  مقال  في  وقال  كورونا.  جائحة  ظل  في  عاشوراء  شعائر 
"الحيوانات والحشرات والكائنات البحرية تدرك بالفطرة أهمية تطبيق التباعد االجتماعي في 
يستمر  فلماذا  األصحاء؛  أفراد مجموعتها  بقية  إلى  العدوى  تنقل  ال  حتى  المرض  حاالت 
اإلنسان الذي من المفترض أن يكون أكثر وعًيا وذكاًء من الحيوان في تجاهل هذه الحقيقة 
عدم  فيديو  أفالم  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  تداولت  وقد   (...) الفطرية؟  العلمية 
التزام عدد من المواطنين بإجراءات السالمة والوقاية الصحية وعدم تطبيق التباعد أثناء إحياء 

شعائر عاشوراء في المنامة (...)
نتمنى من المواطنين أن يكونوا أكثر ذكاًء ووعًيا كبشر في مواجهة كورونا وذلك بالحفاظ 
على التباعد االجتماعي في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم". هذا وقد رفعت 
المحامية هدى الشاعر (26 أغسطس/ آب 2020 قضية ضد الصحافي المذكور لما ورد في 

مقاله "من إهانة وتحقير لطائفة من المسلمين".

 أوقفت السلطات األمنية (28 أغسطس/ آب 2020) الدكتور وسام العريض بتهمة "إهانة 
أحد الصحابة علنا".

وقالت وزارة الداخلية في تغريدة على حسابها في "تويتر": "استدعاء ووقف شخصا ألقى 
خطبة تضمنت مخالفات قانونية حيث تعدى على الصحابة الكرام وأهان علنًا رمزًا أو شخصًا، 
وكان  أبي سفيان.  بن  إلى معاوية  إشارة  ملة" في  أهل  لدى  تقديس  أو  تمجيد  موضع 
العريض يقرأ زيارة اإلمام الحسين «ع» التي اعتاد الشيعة قراءتها وخاصة في شهر محرم. 
وصرحت النيابة العامة بأنها "تلقت بالغًا من إدارة مكافحة الجرائم االلكترونية مفاده رصد 
األشخاص  أحد  قيام  فيه  يظهر  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  متداول  مصور  مقطع 
بإلقاء خطبة بإحدى المناسبات الدينية، و قد تضمنت تلك الخطبة عبارات صريحة ومستترة 
القصد منها إهانة الصحابة الكرام عالنية والنيل منهم ومن سيرتهم، األمر الذي من شأنه 
والنسيج  األهلي  السلم  وتهديد  التطرف  على  والتشجيع  الوطن  أبناء  بين  الفتنة  إثارة 

االجتماعي". 

"الكاتب عبدالمنعم إبراهيم يصف الشيعة بـ"الحيوانات
لممارستهم شعائر عاشوراء

إيقاف الدكتور وسام العريض
"لقراءته "زيارة عاشوراء
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نقضت محكمة التمييز (21 سبتمبر/ أيلول 2020) الحكم الصادر بحق سياسي بحريني كتب 
الحكم  أصدرت  التي  المحكمة  إلى  القضية  وأعادت  اإللهية"،  للذات  "إساءة  اعُتبر  تعليًقا 
للحكم فيه من جديد. وأشارت في حيثيات الحكم إلى أن "وكيل الطاعن قدم طلًبا لسماع 
أن  ثم أصدرت حكمها دون  للحكم ومن  الدعوى  حجز  المحكمة  عليه فقررت  المجني  أقوال 
تعرض لطلبه، وأن الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم دون االستجابة لطلب سماع 
شهادة المجني عليه". ولم ينف المتهم كتابة التعليق لكنه قال "بأنه كان تحت تأثير الكحول 
أول درجة قد قضت بسجن  أثناء ذلك ودخل في نقاش حاد مع شخص". وكانت محكمة 

المتهم سنة مع النفاذ.

"محكمة التمييز تنقض حكم السجن سنة لمواطن "أساء للذات اإللهية

سبتمبر 2020

أيلول  سبتمبر/   17) العامة  النيابة  أمرت 
على  احتياطًا  بحرينية  2020) بسجن سيدة 
ذمة التحقيق بتهمة "نشر تغريدات تسيء 
على  النيابة  وأشارت  اإلسالمي".  للدين 
تلقت  أنها  الشيب،  ناصر  رئيسها  لسان 
الجرائم  مكافحة  إدارة  فيه  رصدت  بالًغا 
التواصل  موقع  على  حساًبا  اإللكترونية 
صاحبته  فيه  نشرت  "تويتر"  االجتماعي 
الدين  على  "تعديًا  تتضمن  تغريدات 
اإلسالمي وتحقيرًا لشعائره". وأضاف بأن 
النيابة "اطلعت على التغريدات المنشورة 
بالحساب وتبين تضمنها تعديًا على الذات 
الكريم  والقرآن  اإلسالمي  والدين  اإللهية 
النيابة  واستجوبت  الدين".  لرموز  وإهانة 
ــ  اعترفت  التي  الحساب  صاحبة  المتهمة 
إليها من  ــ "بما نسب  بيانها  جاء في  كما 
اإلسالمي  والدين  األديان  على  التعدي 
وتحقير شعائره وكتابه وإهانة رموزه، وبأنها 
على  اإللحادية  أفكارها  نشر  على  درجت 
تلك  الغير  مشاركة  بهدف  النحو  ذلك 

األفكار".

إحالة سيدة بحرينية إلى النيابة 
"نشرها "أفكارًا إلحادية
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سبتمبر/   25) األمنية  السلطات  ألقت   
 50) شخص  على  القبض   (2020 أيلول 
عامًا) قام بنشر فيديو صنفته كإساءة في 
االجتماعي.  التواصل  وسائل  استخدام 
محافظة  شرطة  لمديرية  بيان  في  وجاء 
مقطع  على  "تعقيبا  بالواقعة  المحرق 
فيديو متداول في بعض مواقع التواصل 
اإلجراءات  اتخاذ  تم  فإنه  االجتماعي 
القانونية حيال شخص إثر امتناعه عن تنفيذ 
إجراء لمنع انتشار العدوى، وإهانة موظف 
استخدام  وإساءة  تأدية وظيفته،  أثناء  عام 
 15 وفي  االجتماعي".  التواصل  وسائل 
أكتوبر/ تشرين األول 2020 قضت محكمة 
محلية بسجنه مدة عام وغرامة ألف دينار لـ" 
شرطًيا  فيه  يتحدى  مصوًرا  مقطًعا  نشره 

ويخالف أوامره بإرتداء القناع"

الحكم سنة لخمسيني لـ"إساءته استخدام
"وسائل التواصل االجتماعي

برأت محكمة محلية (29 سبتمبر/ أيلول 2020) المحامي عبدالله هاشم من تهمة " تعمد 
العام".  والنظام  الوطني  باألمن  تحدث ضررًا  قد  بأنها  علمه مسبًقا  كاذبة مع  أخبار  إذاعة 
حسابه  "باستغالل  إياه  متهمة  المحاكمة  إلى  هاشم  أحالت  قد  العامة  النيابة  وكانت 
بالنظام  اإلضرار  من شأنها  الصحة  من  لها  أساس  ال  مغلوطة  أخبار  نشر  الشخصي في 
العام". وقالت إنها "اطلعت على األخبار المنشورة بالحساب الشخصي للمتهم والتي تبين 
قيامه بنشرها على مدى زمني طويل وتضمنت معلومات غير صحيحة، وتعليقات منسوبة 
للمتهم من شأنها إحداث البلبلة وعدم االستقرار في أوساط المجتمع فضًال عن التشكيك 

في أداء السلطات وقدرتها على حفظ األمن وحماية المجتمع"، وفق تعبيرها.

براءة المحامي عبدالله هاشم من
"إذاعة أخبار كاذبة"
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أكتوبر2020

نوفمبر 2020

الفساد  لمكافحة  العامة  اإلدارة  أعلنت 
واألمن االقتصادي وااللكتروني (2 أكتوبر/ 
تشرين األول 2020) عن رصد ومتابعة ما 
على  مشبوهة"  بـ"حسابات  وصفته 
"تستهدف  االجتماعي  التواصل  مواقع 
األهلي  السلم  وتهديد  الفتنة  إثارة 
األمن  وزعزعة  االجتماعي  والنسيج 
واالستقرار في مملكة البحرين". وأشارت 
إلى أن "هذه الحسابات تدار من خارج البالد 
ومن قبل شخصيات محكومة في قضايا 
البالد". وأضافت بأن  إرهابية وهاربة خارج 
الفتنة  نشر  تتعمد  المذكورة  "الحسابات 
وتشويه  المجتمع  مكونات  بين  والفرقة 
صورة مملكة البحرين واإلساءة إليها على 
بين  السالم  تأييد  إعالن  توقيع  خلفية 
البحرين ودولة إسرائيل". وتوعدت  مملكة 
بأنه "سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بشأن 

هذه الحسابات".

الداخلية" تتوعد بمالحقة معارضي"
اتفاق السالم البحريني – اإلسرائيلي

استدعت إدارة الجرائم اإللكترونية (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) الصحافي جعفر الجمري 
انتقد فيها مشروع وزارة  له  تغريدة  المذكورة حول  التحقيق معه في مبنى اإلدارة  وجرى 
التربية والتعليم المسمى بـ"مدارس المستقبل". وذكر الجمري بأن استدعاءه تم بناًء على 
شكوى تقدمت بها وزارة التربية والتعليم ضده. وجاء في نص التغريدة: "رصدوا ماليين 
بعد  الثمانينات  مدارس  إلى  نحّن  وصرنا  الماليين  تبخرت  المستقبل.  لمدارس  الدنانير 
المستقبل الذي لم نره. من يشرفون على هذه الملهاة ال يصلحون إلدارة سوق شعبي 

تغلب عليه البضائع المستعملة".

استدعاء الصحفي جعفر الجمري النتقاده وزارة التربية والتعليم

 استدعت النيابة العامة (15 أكتوبر/ تشرين 
علياء  د.  التغذية  أخصائية   (2020 األول 
لالستشارات  مكتبًا  تدير  التي  المؤيد 
نشرها  بعد  التحقيق  إلى  الغذائية 
البديل.  الطب  عن  ونصائح  معلومات 
المهن  تنظيم  هيئة  بأن  المؤيد  وأفادت 
بالغًا  قدمت  "نهرا"  الصحية  والخدمات 
الجرائم  مكافحة  إدارة  لدى  ضدها 
أن  وذكرت  الداخلية.  بوزارة  اإللكترونية 
ادعاءات  نشرها  عن  مزاعم  بسبب  "البالغ 

باطلة". 

استدعاء د. علياء المؤيد لنشرها نصائح 
عن الطب البديل
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التابعة  اإللكترونية  الجرائم  إدارة  أغلقت 
لوزارة الداخلية (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 
نشره  بعد  إلكترونيا  موقعًا   (2020
كورونا.  فيروس  حول  خاطئة  معلومات 
قامت  بأنها  لها  بيان  في  اإلدارة  وقالت 
موقع  لحجب  القانونية  اإلجراءات  "باتخاذ 
المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  إلكتروني 
موضوع  حول  احتيالية  رسائل  نشره  بعد 
داعيًة  كورونا"،  مكافحة  وجهود  المخالطة 
هذه  بث  إعادة  وعدم  الحذر  توخي  "إلى 
الرسائل". ولم تعلن اإلدارة هوية الموقع 

المقصود.

الداخلية" تغلق موقعا إلكترونيا"
لنشره معلومات خاطئة حول

"كورونا"

إيقاف 10 أشخاص بتهمة
"إهانة رئيس الوزراء السابق"

أعلنت إدارة الجرائم اإللكترونية (11 نوفمبر/ 
10 أشخاص  2020) اعتقال  الثاني  تشرين 
مسيئة  عبارات  "نشروا  إنهم  قالت 
الوزراء  رئيس  وفاة  بعد  للقانون  ومخالفة 
البحريني السابق الشيخ خليفة بن سلمان 
تكشف  لم  اإلدارة  أن  ورغم  خليفة".  آل 
بينهم  من  عرف  لكن  المتهمين  هويات 
المعروف  ناصر  ياسر  المسرحي  المخرج 
بقية  (مع  إيقافه  وجرى  بـ"جلجامش". 
التحقيق  ذمة  أسبوع على  المتهمين) مدة 
التواصل  وسائل  عبر  له  منشور  إثر 
االجتماعي جاء فيه "إن حياة الشهداء أهم 
ما  وهو  آخرين"،  حياة  من  قيمة  وأكثر 
اعتبرته اإلدارة إهانة لرئيس الوزراء الراحل. 
ليتم إخالء سبيله في 19 من الشهر نفسه 

بكفالة قدرها 500 دينار بحريني.

البحرين ٢٠٢٠: حرية تحت الحجر 21



ديسمبر 2020

استدعت إدارة الجرائم اإللكترونية (14 ديسمبر/ كانون األول 2020) الرئيس السابق لرابطة 
إلى  محبوب  ويتعرض  السبب.  ذكر  دون  محبوب  الرياضي، سعد  المحرق  نادي  مشجعي 
التواصل  وسائل  في  بنشرها  يقوم  فيديوهات  بشأن  معه  للتحقيق  متكررة  استدعاءات 

االجتماعي وهي غالبًا ما تحوي تعليقات على أحداث رياضّية.

استدعاء رئيس رابطة نادي المحرق السابق سعد محبوب للتحقيق

قضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة (18 
بسجن   (2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
مدة  سوار  شريفة  د.  النفسية  األخصائية 
مواقع  عبر  فيديو  لنشرها  أشهر  سبعة 
خالله  من  "حاولت  االجتماعي  التواصل 
في  الفصل  بهم  يناط  فيمن  التأثير 
فيها  وأدينت  سبق  قضية  استئناف 
بممارسة الطب البشري والصيدلة من دون 
ترخيص، حيث حاولت استعطاف المتابعين 
والتأكيد على أن التهم لفقت لها من خالل 
وقالت  ضدها".  زوًرا  شهدوا  موظفين 
بث  بنشر  قامت  "المذكورة  إن  المحكمة 
برنامج  طريق  عن  علني  بشكل  مباشر 
التواصل االجتماعي (االنستغرام) من خالل 
حسابها الخاص المتاح للعامة وسردت أمورًا 
كاذبة وغير صحيحة تتعلق باستئنافها على 

حكم صادر ضدها بالسجن، بعد إدانتها 

دون  من  البشرى  الطب  مهنة  بمزاولة   
ترخيص وتعمدت المتهمة نشر البث قبل 
الفصل في االستئناف وكانت طوال البث 
طبي  دواء  بسبب  قضيتها  أن  تدعي 
لمحاولتها  إدانتها  وتمت  متداول، 

استعطاف الرأي العام فقط".
حجب الرابط البديل لموقع "مرآة البحرين" 

اإللكتروني
 22) المختصة  األمنية  السلطات  حجبت 
الموقع   (2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
البديل لصحيفة "مرآة البحرين" اإللكترونية 
حجب  الموقع  رواد  والحظ  المعارضة. 
استخدامها  اعتادوا  التي  البديلة  الوصلة 
المحجوب  المذكور  الموقع  إلى  للدخول 
من  محتواه  وتصفح   ،2011 العام  منذ 

داخل البحرين.

الحكم بسجن د. شريفة سوار 7 أشهر
"لـ"استعطافها الرأي العام

ألقت السلطات األمنية (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) القبض على شخصين بتهمة 
لمكافحة  العامة  اإلدارة  عام  االجتماعي". وصرح مدير  التواصل  استخدام وسائل  "إساءة 
بإساءة  قاما  شخصين  على  القبض  "تم  أنه  واإللكتروني  االقتصادي  واألمن  الفساد 
استخدام مواقع التواصل االجتماعي من خالل نشر صور مخلة باآلداب العامة". وأوضح 
التي  والتحري  البحث  بتكثيف عمليات  الفور  المنشورات، وقامت على  اإلدارة رصدت  بأن 

أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهما.

إلقاء القبض على شخصين بتهمة "إساءة استخدام
"وسائل التواصل االجتماعي
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تدين رابطة الصحافة البحرينية السلوك الممنهج والشائع الذي تنتهجه الحكومة بإستهداف 
الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي  ما يترتب عنه تلويث سمعة البحرين على المستوى 
الدولي في ما يتعلق بحرية اإلعالم. وتطالب الرابطة كل من الواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة واألمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي 
والتعبير وحرية الصحافة واإلعالم بالتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرينية 

من أجل  

والناشطيين  واإلعالميين  المصورين  جميع  عن  شرط  أو  قيد  دون  الفوري  اإلفراج  ــــ 
المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.

ــــ إيقاف المالحقات واالعتقاالت التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم "التحريض على 
كراهية النظام" و"إساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي" و"إهانة رمز دولة أجنبية/ 
شقيقة" و"التطاول على الجيش البحريني" و"سب الذات اإللهية" وكل ما يتصل بالحد 

من حرية الرأي والتعبير في البالد.

اإلدارة  عمل  أولويات  النظر في  وإعادة  البالد  والصحافية في  اإلعالمية  الحريات  فتح  ــــ 
العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني خاّصة ما يتعلق بصالحيتها في 

الرقابة على مغردي اإلنترنت.

ــــ إنهاء احتكار السلطة لإلعالم التلفزيوني واإلذاعي والمكتوب وفتح وسائل اإلعالم للرأي 
اآلخر المعارض، وبما يشمل إعادة التصريح لصحيفة "الوسط" بالصدور.

ــــ دعوة مقرر األمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة 
زيارة عاجلة إلى البحرين.

رابًعا:
الّتوصيات


