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البحرین 

القمعیة، إعالمي أّمنته ترسانة مذهلة من التدابیرتعتیمبفضلقمع ناجحةحملةعلىمثاالً تقّدم البحرین
المدّونینواعتقالاإلنسان،ومضایقة المدافعین عن حقوقاألجنبیة،اإلعالموسائلاستبعاد: أبرزها

ناشطین ضدتشهیرورفع دعاوى قضائیة، وتنظیم حملة،)المعتقلفيأحدهمتوفي(اإلنترنتومستخدمي
.التعبیرحریةفي مجال

السیاسیةاالضطراباتعلىرداً الترشیحالمزید من

لمزید من (والدینیةالسیاسیةیطال المحتویاتمنذ عدة سنوات،البالدترشیح هادف فيیمارس
شباط/فبرایر14ومنذ). 2011اإلنترنت للعامالبحرین من تقریر أعداءفصلالمعلومات، الرجاء قراءة

المتعلقةلتغطي كل المواضیعالرقابةتوسعتللدیمقراطیة،المؤیدةتاریخ بدایة المظاهرات،2011
.العربيالعالمتهزالتيالشعبیةباالحتجاجات

من تداول المعلوماتحركةتراجعت،2011شهر شباط/فبرایرمنتصففيتوركس،نأربورلشركةوفقاً 
علىزیادة الترشیح رداً علىیدلماباألسابیع الثالثة السابقة،مقارنةً بالمئة20بنسبةالبحرین ونحوها

تحمیلللتبطيء في سعي لعرقلةعالیة السرعةاإلنترنتشبكةوتعّرضت. البلدهذاالواقعة فياألحداث
تستهدف الحسابات على وأخذت السلطات. وأعمال القمعالمباشرة للمظاهراتوالصورتسجیالت الفیدیو

وفیسبوكوتم حجب صفحات على یوتیوب. االجتماعیةللنقل المباشر شأن بامبیوزر والشبكاتمنصات
دردشةخدمةة عنوهو عبار حان دور بالتوك،أشهر،بضعةوبعد. لألحداثفیدیوتسجیالتعلىتحتوي

أمة البحرین" التي یستخدمها المعارضون "الدردشةغرفةوال سیمااإلنترنت،شبكةبالصوت والصورة على
بثللمستخدمینیتیحالذيTwitcam.livestream.comكذلك، بات یتعذر النفاذ إلى موقع . للتواصل

.تویترعلىالحقیقيالوقتفيالمعلومات

حملةالسلطاتشّنت،2012شباط/فبرایرشهرفيالبحرینفيلالنتفاضةاألولىالسنویةالذكرىعشیة
تعزیز عملیة تبطيءإلىإضافةالبث المباشر،مواقعوال سیماالمستقلة،اإلخباریةالمواقعلحجبجدیدة
نّظمتهامظاهرةمنحیةلقطاتكان یبثالذيLive973.infoموقعحجبفتم. التردديالنطاقعرض
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وقد حجبت تطبیقات . Mixlr.comعلى موقع " الیففضًال عن صفحة "الوفاقالمعارضة،جماعات

البحرین علمًا بأن هذه التطبیقات تسمح ببث قنوات منذموقع ال یف ستیشن على الهاتف الذاكي واآلیباد
رایر الماضي،شباط/فب11. وفي2011تموز/یولیو 17تلفزة مثل لؤلؤة المشّوش علیها منذ إطالقها في 

أما . الناشطین فیهعلىالقبضوٕالقاءاالنتهاكاتالذي یشجبWitnessbahrain.orgموقعحجبتم
،Aldemokrati.orgالمسجلةالسیاسیةالجمعیاتعن مواقع2012رفع الحجب في أوائل

.فلم یكن إال ذرا للرماد في العیون،Alwefaq.org، وAlwefaq.orgو

نتورك سیمنزنوكیاشركةوقد اتهمت. وعائالتهمالحقوقیینوتعممت على الناشطینالمراقبةتعززت
.المستخدمینعنخاصةالسلطات ببیاناتبتزوید

للعدالةزائفةوصورةالسجنفيوفاةوحاالتاالعتقاالتمنموجات

وأخذت تزداداإللكترونیین،والمخالفیناإلنترنتطالت مستخدمياعتقاالتالتقنیةإلى التدابیرأضیفت
بأيحّذر وزیر الداخلیة من أن ینتهي المطاف،2011أیلول/سبتمبروفي. 2011شباط/فبرایرمنذ

معارضة، فيارتكاب أعمالأوللدعوة إلى تنظیم مظاهراتاإلنترنتعبرإلكترونیةرسائلینشرشخص
األخیرة، األشهرفيعنهموثم المفرجالمعتقلیناإلنترنتمستخدميومن بین. وقد وفى بوعده. السجن
والمشرفین علىباإلضافة إلى المدراءوعلي أومید،المسقطي،ومحمدالمرشد،عباسالمدونیننذكر

الحسینعبدالسجادعبدعبد السجاد عبد الحسین العباس، وجعفروحسینالمرزوق،المنتدیات فاضل
الدیري، وفاضل عبداهللا علي المرزوق، وهاني مسلم یوسفحمدوأالدیري،یوسفأحمدوحمزةالعباس،

المعتقلین اسماإلنترنتمستخدميالئحةعلىأیضاً محمد الطیف، وعلي حسن سلمان الستراوي. ویرد
صفحتي رصد نیوز وهو مدیر،2011حزیران/یونیو 9مكي الذي ألقي القبض علیه في عليحسین

فياإلنسانحقوقانتهاكاتعنللمعلوماتمهمهذه الشبكة من مصدرلما تمثله وتویترعلى فیسبوك
الحقوقيوالناشطوالمدّون،)angryarabiya@(الخواجةوینبغي أال ننسى المدّونة والناشطة زینب. البحرین

.آذار/مارس19منذالمفقودسید یوسف المحافظة

في وعضواً ناشطًا حقوقیاً 21بحقأصدرت محكمة عسكریة أحكاماً ،2011حزیران/یونیو22في
أیلول/سبتمبر في نهایة محاكمة 27طویلة صادق القضاء علیها فيتقضي بسجنهم لمددالمعارضة

عبدالمدّونبین المعنیین بهذه األحكام،ومنقدوة وتكون عبرة لمن یعتبر.جماعیة یفترض بها أن تشكل 
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الحیاة، لمدىالذي حكم علیه بالسجنالحق،لحركةالتابعاإلنسانحقوقمكتبمدیرالسنكیس،الجلیل

بالسجنعلیه غیابیاً وحكمالبالدفياإلنترنتروادمناإلمام الذي یعتبرعبدوالمدّون المعروف علي
.عامًا مع النفاذعشرخمسةلمدة

. الذاتیةالرقابةتعزیزفيوالناشطینوالمدّونینالصحافیینعلىواالعتداءاتالضغوطمنسلسلةساهمت
إحدى المدارس منالطالبمنالعشراتالسائد حالیًا، طردالمضحكة التي تعكس المناخومن الروایات

والناشطین الحقوقیین المدّونینشّنت ضدترهیبحملةأنذلكمنواألسوأ. على فیسبوك" like"بسبب 
رجب،وكان نبیل". خونة لألمة"ذكر صفة معاإلنترنتشبكةتتداول علىوأخذت صورهم. البحرینیین

وممارسة وتكرارًا،علیه مراراً فبعد مالحقته واالعتداء. الطلیعةفياإلنسان،لحقوقالبحرینمركزمدیر
.الدولیةاإلعالمالبلد في وسائلالمستشري فيالقمعاستمر في شجبعلیه،ضغوط شدیدة 

راشدالمواطن اإللكتروني زكریاتوفي،2011نیسان/أبریل9ففي. حیاتهاإللكترونیینالمخالفینفقد أحد
" كاذبةأنباءنشر"و" الكراهیةعلىالتحریض"بتهمةاحتجازهبعدأیامسبعةلمدةالمعتقلفيحسن

من السلطاتوقد تنّصلت."النقاشمنتدیاتعلىالحكمنظامإلى قلبالدعوة"و" الطائفیةتعزیز"و
المحاكمةافتتحتالحین،ذلكومنذ. المنجليالدمفقرمرضذاكرة أنه كان یعانيمسؤولیتها في البدایة،

بالسجن عقوبةلموتالمتهمان بضربه حتى اویواجه الضابطان. 2012الثاني/ینایركانونمطلعفي
.سنواتسبعإلىتصل

الدوليوالمجتمعالسلطاتسخریة

وتّدعي قبولالوطنيالحوارالسلطات التي تدعو إلىسخریةأن تبّین مدىاألزمةهذهمن شأن إدارة
قمعفيولكنها تستمر،2011تشرین الثاني/نوفمبرنهایةفيالمستقلةالتحقیقللجنةاالستنتاجات النقدیة

عبرعلى الرد،الدوليالمجتمعحدودبالمراسلونوقد حثت. المملكةتهزالتيالیومیةشبهالتظاهرات
.البحرینإلىالمتحدةلألممخاصمقررإرسال

حیث أقامتلهذا البلدالمتحدةالوالیاتلتحّسن صورتها، ومراعاةالمملكةتنفقهاالمبالغ التيساهمت
الحدیث الدائر حول األحداث في البالد والقمع في تجاهلاألوسط،الشرقفيالرئیسیةالعسكریة قاعدتها
أوج 2012نیسان/أبریلفيالذي یفترض تنظیمهومن المرتقب أن یشكل سباق الفورموال واحد. الموجود
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الرأي وٕاقناعصورتهبتحسینلیقوم النظامذهبیةالسلطات وفرصةالتواصل الهجومیة التي أطلقتهاحملة

.الطبیعيوضعهاالبالد إلىالعام بعودة


