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التدوين بني احلرية و القمع
البحرين: اإلنترنت حتت رقابة حكومية غير واضحة املعالم

 مجتمع اإلنترنت البحرينى نشيط للغاية من خالل املدونات واملنتديات ومواقع النشطاء من مختلف االجتاهات 
السياسية

 يعتبر هذا النشاط امللحوظ ملتنفسات القوى السياسية البحرينية خالل اإلنترنت هو سبب حاالت املنع واحلجب 
وأحيانا االعتقال املتكررة لنشطاء اإلنترنت رغم وعود الدميقراطية التى تنفذ بعضها السلطات البحرينية، 

ورغم احلرية النسبية التى كانت متتاز بها البحرين مقارنة بدول املنطقة.
 بينما ال متارس احلكومة احلظر العام أو املكثف على الشبكة خاصة فيما يتعلق باملواقع التى تروج اإلباحية، 

فإن الوضع يختلف للمواقع السياسية
 وفى اختبارات مبادرة الشبكة املفتوحة التى أجرتها من داخل البحرين مت إثبات إغالق ثمانى مواقع فقط بني 

6000 موقع اختبرتها، وكان من بني املواقع الثمانية املغلقة ثالثة مواقع إباحية والباقى مواقع تضم موادا 
دينية وسياسية.)1(



بني احلجب و الرقابة..
وزارة اإلعالم

 رغم غياب التشريعات والقواعد القانونية الواضحة التى حتكم عمليات حظر املواقع أو النشر على شبكة 
اإلنترنت، من الواضح أن الوزارة املسئولة أساسا عن هذه العمليات هى وزارة اإلعالم، مع تدخل اجلهات 

األمنية فى الكثير من احلاالت.

 مثال” :شهد شهر مايو عام 2002 مظاهرة احتجاج صغيرة أمام شركة االتصاالت البحرينية، وطالبت 
املظاهرة بإنهاء ما متارسه الشركة من تعطيل ملواقع ترى السلطات احلكومية إنها تثير ”الفتنة الطائفية”.

 )2



بني احلجب و الرقابة..
بتلكو

 عادة ال تذكر السلطات أي سبب لعمليات إغالق املواقع اإللكترونية، و تلقي شركة ”بتلكو“ باللوم كامالً على 
وزارة الداخلية او اإلعالم بخصوص عمليات احلجب. على الرغم من أن الشركة نفسها تضع بعض القواعد 

اخلاصة فى هذا الشأن:

 يوجد نص واضح على أحد مواقع بتلكو يقول إنه إذا مر زائر على أحد املواقع التى يرى أنها تستحق اإلغالق فعليه 
اإلبالغ عبر البريد االلكترونى وستقوم الشركة باتخاذ الالزم.

 القوانني املنشورة على موقع الشركة الرسمى تنص على أن العقد بني الشركة واملستخدم يعنى موافقة املستخدم 
على نشر وإرسال واستالم الرسائل واملادة التى تعتبر "مناسبة“. 

 تنص قوانني "بتلكو" على أنها لن تراقب خدمات اإلتصاالت، ومع ذلك فهى حتتفظ بحقها فى مراجعة املواد 
املنشورة وحذف و الكشف عن أى مواد وفقا لتقديرها املطلق ، أو لتنفيذ القوانني أو بناءا على طلب احلكومة، أو 

حلذف أى مواد كليا أو جزءيا مبحض تقدير "بتلكو" املطلق .



مجلس النواب
استخدام االنترنت

 طالب أعضاء فى مجلس النواب بتشديد أكثر للرقابة على استخدام اإلنترنت:

 وقال أحد األعضاء فى مناقشات املجلس أنه ال يتحدث عن املواقع اإلباحية فحسب، ولكنه يتحدث عن املواقع التى 
تتضمن قذفا وسبا وجتريحا فى ملك البالد

 وزاد عضو آخر قائال فى نفس اجللسة: وكيف يسمح مبواقع تسب رمز هذه الدولة.. فالسلطان من عز الله.. ومن 
أعزه أعز الله.. ومن أذله أذل الله،- فعلينا أن نحفظ كرامة بلدنا وقادتنا .



مجلس النواب
مقاهي االنترنت

 إقرار اشتراطات عمل مقاهي االنترنت الصادر عن مجلس بلدي املنامة وتعميمه على جميع محافظات 
اململكة:

 ارتأت اللجنة في تقريرها املعد حول االقتراح ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بوضع قيود وضوابط على مقاهي 
ومحالت تصفح االنترنت لضمان عدم السماح باالستخدام السيئ واملفسد أخالقيا

 رأت اللجنة أنه من األولى متابعة املوضوع من خالل طرحة بصيغة اقتراح بقانون، حتى يؤخذ بجدية أكبر من قبل 
السلطة التنفيذية

 وتقوم االشتراطات التي نص عليها قرار بلدي املنامة لتنظيم عمل مقاهي االنترنت على منع وضع الكبائن في هذه 
املقاهي بجميع أنواعها، وعدم السماح بالترخيص بفتح مقاهي االنترنت إال في الشوارع التجارية املعتمدة

 يعاقب من يخالف هذا القرار بالعقوبات املقررة في املادة )41( من قانون البلديات والتي تنص على ''مع عدم 
اإلخالل بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون 

بغرامة ال تزيد على 500 دينار، ويجوز احلكم باإلضافة إلى الغرامة بإزالة األعمال املخالفة واملصادرة والغلق أو 
ببعض هذه اجلزاءات بحسب األحوال''



ثم ماذا؟



قانون تسجيل املواقع اإللكترونية
 فرضت إدارة املطبوعات و النشر على كافة مواقع اإلنترنت في اململكة التسجيل لدى وزارة اإلعالم وذلك 

وجب قرار أثار احتجاجات من املنظمات الدولية ذات العالقة بحرية الصحافة. 

 قال مدير املطبوعات في الوزارة، جمال داود، إن القرار يشمل تسجيل األسماء والعناوين وأرقام الهواتف، 
وستحصل املواقع مبوجب ذلك على رقم تعريف يتحتم على املوقع إبرازه بوضوح في صفحته الرئيسية

 انتقدت املنظمة الدولية "مراسلون بال حدود" هذه اخلطوة معتبرة إنها تخيف الناشرين على اإلنترنت، مبا 
في ذلك املواقع التي تشغل الصحف اإللكترونية الشخصية املعروفة باسم "بلوغز" وتضغط على تلك املواقع 

من أجل وقف الرسائل وغيرها من اخلصائص التفاعلية خشية حتميلها مسؤولية ما يكتبه زائرو املواقع

 قالت املنظمة في بيان أصدرته من باريس "إن هذه اخلطوة ال حتدث في أي دولة دميقراطية وهي تهدد حرية 
الصحافة."



إعتقالت
 البحرين من أول الدول العربية التى اعتقلت أشخاصا على خلفية استخدام شبكة اإلنترنت

 في مارس 1997 قُبض على جالل علوي شريف، وهو مهندس يعمل بشركة بتلكو، بسبب إرساله معلومات 
على اإلنترنت إلى "حركة حترير البحرين"، وكان ما زال رهن االحتجاز دون تهمة أو محاكمة حتى سبتمبر 

1998

 فى 27 فبراير 2005 أصدرت السلطات البحرينية أمرا باعتقال املشرف العام لـ"ملتقى البحرين" 
www.bahrainonline.org على عبد اإلمام )27 عاما(، حيث ذهبت قوة أمنية إلى منزله لتنفيذ 

االعتقال ولكنه كان متواجدا خارج املنزل فقامت قوات األمن باعتقال شقيقته

 شمل القرار أيضا اعتقال إثنني من نشطاء املنتدى ، "محمد املوسوى" و"حسني يوسف" ملدة 15 يوما 
بأوامر من النيابة العامة



إعتقالت )تتمة(

 رفعت وزارة اإلعالم دعوى قضائية ضد ملتقى البحرين متهمة إياه بثالث اتهامات:
 املساس بالذات امللكية
 نشر دعايات وأكاذيب من شأنها خلق البلبلة
 احلض على كراهية النظام واإلزدراء به

 أضرب السجناء الثالثة عن الطعام أثناء احتجازهم فى مركز شرطة احلورة فى املنامة العاصمة البحرينية

 مت إطالق سراح املعتقلني الثالثة فى 14 مارس 2005 دون أى كفالة، ولكن التهم املوجهة إليهم لم تسقط 
حيث ميكن أن أن تتحرك ضدهم الدعوى القضائية فى أى وقت



*حجب املواقع
اسم املوقع  عنوانه  البلد  سبب اإلغالق ) حتليل اجلمعية) بلدان الزوار)تقريبا) 

منتديات أحرار البحرين  www.ahraralbahrain.com  البحرين بسبب تناوله القضايا السياسية في البحرين  البحرين 

موقع مركز البحرين حلقوق اإلنسان  www.bahrainrights.org  البحرين بسبب تناوله قضية البندر و احتواءه على مجموعة أفالم وثائقية حول 
حقوق اإلنسان في البحرين 

مختلف الدول العربية و 
األجنبية. 

وقت البحرين  www.bahraintimes.org  البحرين بسبب تناوله  نقد لبعض الشخصيات السياسية عن طريق رسوم 
كاريكاتيرية 

البحرين 

موقع البوابة  www.Albawaba.com  غير محدد بسبب احتواء املوقع على مجموعة من األخبار اخلاصة باملدونات و 
الفعاليات السياسية في البحرين. 

مختلف الدول العربية و 
األجنبية. 

مدونة محمود اليوسف  mahmood.tv  البحرين بسبب تناوله قضية البندر  مختلف الدول العربية و 
األجنبية. 

موقع باب البحرين  www.bab-albahrain.net  البحرين بسبب تناوله القضايا السياسية في البحرين  البحرين و بعض الدول 
العربية 

منتديات الدير  www.aldair.net  البحرين بسبب تناوله القضايا السياسية في البحرين  البحرين 

منتديات احلياك  www.alhiyak.net  البحرين بسبب تناوله القضايا السياسية في البحرين  البحرين 

منتديات اجلنوب املقاوم  www.bintjbeil.org غير محدد ش بسبب احتواء املوقع على مواضيع خاصة بالطائفة الشيعية و بحرب 
لبنان 

مختلف الدول العربية و 
األجنبية. 

موقع الثقلني  www.althaqlain.com  غير محدد بسبب احتواء املوقع على مواضيع خاصة بالطائفة الشيعية  مختلف الدول العربية و 
األجنبية. 

موقع جمعية العمل الوطني 
الدميقراطي 

www.aldemokrati.org  البحرين بسبب تناوله القضايا السياسية في البحرين  مختلف الدول العربية و 
األجنبية. 

ملتقى البحرين  www.bahrainonline.org  البحرين بسبب تناوله القضايا السياسية في البحرين  مختلف الدول العربية و 
األجنبية. 

عن بيان بعنوان ”البحرين : املواصلة في تكميم األفواه و تدمير مبادئ حرية الرأي و التعبير لدفع املواطنني للتخلف  
املعلوماتي“ بتاريخ 2006/11/2  جمعية شباب البحرين حلقوق اإلنسان.



اسم املوقع  عنوانه  البلد  سبب اإلغالق ) حتليل اجلمعية) بلدان الزوار)تقريبا) 

الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان  www.hrinfo.net  مصر قيام الشبكة العربية بإصدار بيان تضامني مع إيقاف إغالق املواقع 
البحرينية بالتعاون مع مجموعة من املنظمات املصرية 

مختلف الدول العربية 
و األجنبية. 

منتديات شهر كان  www.shahrakkan.org  البحرين بسبب تناول قضية البندر بني أقسام املنتديات  البحرين 

اللجنة الوطنية للشهداء و ضحايا 
التعذيب 

www.shaheedbh.com  البحرين بسبب تناوله معلومات حول اللجنة الوطنية ) بيانات ، صور ، لقاءات مع 
ضحايا، مقاطع صوتية و مرئية حول اللجنة( 

البحرين و بعض 
الدول العربية 

منتديات البحرين  www.montadayat.org  البحرين بسبب تناوله القضايا السياسية الساخنة ، و القيام بالتغطيات الصحفية 
ملختلف الفعاليات السياسية مع تضمنها صور الفعالية. 

البحرين و بعض 
الدول العربية 

منتديات الصرح الوطني  www.wattani.net  البحرين بسبب متييزه بالتغطيات الصحفية أوال بأول و احتواءه على صور مميزة 
لبعض اعتداءات قوات األمن البحرينية على املواطنني في الفعاليات 

السلمية. 

البحرين و بعض 
الدول العربية 

منتديات  توبلي  www.tubli.net  شالبحرين بسبب تناول قضية البندر بني أقسام املنتديات  البحرين 

موقع الصحيفة  www.alsaheefa.net  البحرين بسبب تناوله القضايا السياسية في البحرين  البحرين و بعض 
الدول العربية 

موقع الليبراليون  www.rezgar.com  غير محدد بسبب تناوله قضايا سياسية و حقوقية ملختلف التيارات املعارضة في 
مختلف الدول العربية من ضمنها البحرين. 

مختلف الدول العربية 
و األجنبية. 

)تتمة( حجب املواقع



الصحفيني
 في عام 2002 كانت هناك 3 دعاوى قضائية ضد الصحف املحلية مبوجب القانون 47 للعام 2002 

والذي قرر رئيس الوزراء جتميده بعد أسبوع من صدوره، وأمر بتعديله ليتوافق مع املرحلة اجلديدة مع 
عالن ملك البالد توجهه اإلصالحي: 

 ’أخبار اخلليج’’ أنور عبدالرحمن أمام املحكمة، غير أنه حصل على حكم من محكمة  مثل رئيس حترير ‘
االستئناف الكبرى بإيقاف محاكمته وإحالة الدعوى إلى املحكمة الدستورية واالعتراض على دستورية قوانني 

الصحافة واإلجراءات اجلنائية.

 ’الوسط’’ منصور اجلمري أمام القضاء، بدعوى قيامه بنشر معلومات حساسة حول  مثل رئيس حترير جريدة ‘
التحقيق اجلاري آنذاك حول خلية إرهابية محلية، وأحيلت قضيته إلى االستئناف، وعمد بدوره إلى الطعن في 

دعواه أمام املحكمة الدستورية على سند من وجود تناقضات في اإلصدار اإلجرائي لقوانني الصحافة والسلطة 
القضائية واإلجراءات اجلنائي

 مثل رئيس حترير مجلة )الدميقراطي( الكاتب الصحافي رضي املوسوي أمام القضاء لنشره مقاال كتبه عن 
الفساد في قطاع السياحة ومزاعم ضد مفتش لم يتم حتديد اسمه، فاستأنف هو اآلخر دعواه أمام املحكمة 

الدستورية على سند من وجود تناقض في إجراءات إصدار قوانني الصحافة و السلطة القضائية واإلجراءات 
اجلنائية. 



احلريات الصحفية في البحرين
 ’مراسلون بال حدود’’، في مجال احلريات  وفق قراءة حتليلية للتقارير األخيرة التي أصدرتها منظمة ‘

الصحافية:

 بينما كانت اململكة قد تبوأت املركز 67 من أصل 139 دولة في العام 2002 فقد تراجعت كثيرا في أحدث تقارير 
املنظمة )عام 2006 (

 إذ احتلت املوقع 111 من بني 168 دولة شملها التقرير، بينما كانت قبل عامني من هذا التاريخ، قد احتلت املركز 
143 من بني 167 دولة. 

 للوهلة األولى يتضح أن اململكة باتت تقترب كثيرا من تلك الدول القابعة في ذيل القائمة واملتهمة بشكل 
رئيس بانتهاك حرية الصحافة

 إذا كان املركز الذي حققته اململكة في العام 2002 مقبوال ومقنعا في ظل حقبة أمن الدولة السابقة وحالة 
الطوارئ التي عاشتها البالد، فإنه ال مبرر البتة لهذا التراجع للحريات الصحافية في ظل االنفتاح واآلمال 

املعلقة برفع سقف احلريات واتساع إطار الدميقراطية والشفافية



ويستمر...
 مثل في 12 سبتمبر/ أيلول من العام 2006 رئيس حترير صحيفة الوسط منصور اجلمري والصحافيان 

محمد السواد ووفاء الذوادي من صحيفة )الوقت( أمام القضاء على خلفية تقرير إخباري نشر في 
الصحيفتني يتحدث عن خالفات بني مستثمرين خليجيني وضابط أمن بحريني كبير سابق

 مت استدعاء عدد من الصحافيني على خلفية موضوعات نشروها تتعلق بقضايا مصيرية للمواطنني، وصدور 
أمر قضائي مبنع النشر في شأن تقرير مثير للجدل، كان ما ورد فيه محط أنظار ومراقبة للشارع البحريني 

واخلليجي، وهو األمر الذي أجمع على رفضه رؤساء حترير الصحف املحلية وحاولوا جاهدين الوقوف 
بوجهه من دون جدوى



التدوين مع احلفاظ على املجهولية
 املرحلة األولى: األسماء املستعارة
 املرحلة الثانية: أجهزة الكمبيوتر العامة
 )Proxies( املرحلة الثالثة: املحوالت املجهولة
 املرحلة الرابعة: املحوالت املجهولة الذاتية
 Onion Routing via Tor :املرحلة اخلامسة



املصادر
Internet Filtering in Bahrain in 2004-2005 ، http://www.opennetinitiative.net/ ،1 -مبادرة الشبكة املفتوحة-

studies/bahrain  )زيارة 2006/6/12(.

2- http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_1969000/1969668.stm



شكراً..


