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كل   إلسكات صوتقرار إغالق صحيفة "الوسط" املستقلة الوحيدة والتوقف عن محلتها الشاملة  على السلطات البحرينية إلغاء
 يف البالدتعبري مستقل 

  

لتعسفي إبغالق الصحيفة الوحيدة املستقلة يف البالد، صحيفة تدعو منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية إىل إلغاء قرارها ا
حرية التعبري. وأتيت هذه الدعوة عقب أكثر من شهر على تعليق "وزارة شؤون  قمع"الوسط"، وإىل التوقف عن محلتها الشاملة ل

ع أشكال االنتقاد السلمي.  اإلعالم" صدور الصحيفة إىل أجل غري مسمى، ومع تعاظم احلملة القمعية من جانب السلطات ضد مجي
وما سعيد وغريها من الصحفيني، ترخيص الصحفية البارزة نزيهة جتديد إلغاء قراراها التعسفي بعدم  إىل كما تدعو املنظمة السلطات

 . رخيصصدر حبقها من إدانة أبهنا تعمل من دون ت
 

"الوسط"  صحيفةالم" أبلغتها فيها بقرارها وقف صدور يونيو/حزيران، تلقت "الوسط" مكاملة هاتفية من "وزارة شؤون اإلع 4ففي 
الصدور جاء بسبب مقال نشرته ذاك اليوم بشأن  وقففوراً، بنسختيها الورقية واإللكرتونية، حىت إشعار آخر. وقالت الوزارة إن قرار 

أبنه قد مت وقف  بيانً اء البحرين" احتجاجات احلسيمة، يف املغرب. وبعد فرتة وجيزة من تلقي "الوسط" املكاملة، نشرت "وكالة أنب
ة البحرين ابلدول كة ابجملتمع ويؤثر على عالقات مملنون وتكرار نشر وبث ما يثري الفرقصدور "الوسط" نتيجة "ملخالفتها القا

]بشأن احتجاجات احلسيمة[ تضمن تشهرياً بدولة عربية  19"نشرت عموداً على الصفحة األخرى". وجاء يف البيان أن الصحيفة قد 
 شقيقة". 

 

وتلقت الصحيفة رسالة من الوزارة يف ذلك اليوم أبلغتها فيها بقرار وقف صدور اجلريدة حىت إشعار آخر. وحاولت "الوسط" عدة 
 ة، مبن فيهم نواب رئيس الوزراء، ولكنها مل تتلق أي رد.دوللمرات االتصال ابلوزارة وبدوائر حكومية أخرى ومبسؤولني يف ا

 

، ما بني موظف بدوام كامل وموظف بدوام 185البالغ عددهم  ،يونيو/حزيران، أبلغت هيئة مديري "الوسط" موظفيها 24ويف 
 نتيجة إيقاف صدورها.  عماهلاهنا قد قررت إهناء عقودهم بسبب اضطرارها إىل وقف أجزئي، أب

 

وأسباب االحتجاجات يف احلسيمة،  ،ركة االحتجا  يف املغرب منذ الربيع العريسرداً حلبصحيفة "الوسط"  رأي ةمقالعمود  أوردو 
ما ميكن أن يربر وقف صدور الصحيفة. مشايل املغرب، اليت كانت قد اندلعت قبل بضعة أايم. ومل يتضمن املقال املنشور يف "الوسط" 

على السلطات وقف تعليق  بالبحرين يف احرتام وضمان احلق يف حرية التعبري. وجي اً اللتزاماتانتهاكليس سوى هذا التدبري التعسفي ف
 نها من نشر ما تراه مناسباً دون املزيد من التدخل التعسفي.صدور "الوسط" فوراً وضمان متك  
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وم الفاضح على حرية الصحافة يف وقت اشتدت فيه احلملة القمعية ضد مجيع أشكال االنتقاد السلمي، مبا يف ذلك وأييت هذا اهلج
 استهداف املدافعني عن حقوق اإلنسان ومجاعات املعارضة السياسية ونشطيها وغريهم من املنتقدين السلميني، مبن فيه الصحفيون.

 

عدة صحفيني ومصورين صحفيني  تراخيصنظ ِّم اعتماد املراسلني الصحفيني األجانب واحملليني، لم جتدد "وزارة شؤون اإلعالم"، اليت تف
إما ابلغموض أو أوردت أسباابً تتعلق آبراء الصحفيني.  تراخيصهمرة لعدم جتديد ا. واتسمت األسباب اليت أعلنت عنها الوز 2016يف 

هبا السلطات منتقديها السلميني، كما  من محلة مكثفة تستهدف ويشكل االمتناع التعسفي عن اعتماد خدمات الصحفيني جزءاً 
 يشكل انتهاكاً حلرية التعبري. وقد جرى اعتقال أحد الصحفيني تعسفاً، بينما أدينت أخرى نتيجة لنشاطها الصحفي.

 

، مثل العشرات من 2016قرار تعسفي مبنع السفر، ما بني يونيو/حزيران وأغسطس/آب  نزيهة سعيدفرض على الصحفية البارزة إذ 
، ووجهت إليها هتمة "ممارسة العمل اإلعالمي من دون جتديد التصريح 2016الناشطني اآلخرين. وقد ِّمت إىل احملاكمة، يف يوليو/متوز 

نظيم الصحافة والطباعة والنشر، اليت تنص على أنه ال جيوز ملراسلي من قانون ت 88من قبل هيئة شؤون اإلعالم"، استناداً إىل املادة 
 بذلك من الوزارة. صلوا على ترخيصوكالة األنباء األجنبية ممارسة عملهم يف مملكة البحرين قبل أن حي

 

قد عملت   تنوكادينار حبريين.  1,000وفرضت عليها غرامة بقيمة  نزيهة سعيدة ، أدانت احملكمة2017مايو/أاير  25ويف 
. وكانت قد تقدمت بطلب الرتخيص الرمسي املطلوبسنة، حصلت أثناءها على  12كصحفية معتمدة مع وكاالت أنباء دولية طيلة 

، وواصلت عملها كصحفية، مفرتضة أنه سيتم جتديد 2016مارس/آذار  31، يف الرتخيصقبل انتهاء مدة بطاقة عملها لتجديد 
 20رة يف ايف السنة اليت سبقت. ومل تعلم أبن تصريح عملها مل جيدد إال عندما تلقت رسالة من الوز  بطاقتها الصحفية كما كان احلال

وهي هتمة تنكرها  -من الفعاليات يف البحرين %10نظراً ألهنا مل حتضر  ترخيصهاتبلغها فيها أنه مل يتم جتديد  2016يونيو/حزيران 
الرسالة. وطبقاً لواثئق احملكمة اليت شاهدهتا منظمة العفو الدولية، فإن الدعوى اليت  متاماً. وتوقفت عن العمل كصحفية يف يوم تلقيها

أي ، 2016يونيو/حزيران  1مايو/أاير و 30و 28" يف 24رفعت ضدها تتعلق إبعدادها تقارير كمراسلة صحفية لفضائية "فرانس 
"ألن أداءها مل يكن مرضياً فيما يتعلق بتغطية  نزيهة سعيد خيصتر قبل أن تتسلم رسالة الوزارة. وحبسب واثئق احملكمة، مل يتم جتديد 

بات املراسل الصحفي بصورة عامة"، وهي هتمة غامضة الصياغة تنكرها نزيهة سعيد متاماً. ويبدأ نظر استئناف األحداث والقيام بواج
     يوليو/متوز. 18نزيهة سعيد احلكم يف 

 

. واعتقل تعسفاً 2017مارس/آذار  21فور وصوله مطار البحرين الدويل، يف  يخحممد الشوقبض على املصور الصحفي البارز 
مارس/آذار دون توجيه هتمة إليه. وكانت "وزارة شؤون  23ساعة، دون السماح له ابالتصال مبحاميه، وأفر  عنه يف  24ألكثر من 

 ة مبا أمسته "التغطية املتحيزة". ، متذرع2016سبتمرب/أيلول  22اإلعالم" قد ألغت ترخيص حممد الشيخ تعسفاً يف 
 

 خلفية
، أوقف صدور 2017. ففي يناير/كانون الثاين جيري استهدافهاليست هذه هي املرة األوىل اليت يوقف فيها صدور "الوسط" أو 

ها "لتكرر قيام يناير/كانون الثاين، بوقف صدور  16"الوسط" اإللكرتونية لثالثة أايم عقب إصدار "وزارة شؤون اإلعالم" أمراً، يف 
مع، وروح الشقاق واملساس ابلوحدة الوطنية وتكدير السلم العام". وجاء وقف صدورها يف بنشر وبث ما يثري الفرقة يف اجملتاجلريدة 



سياق محلة قمعية مشددة يف البالد عقب مظاهرات مجاهريية خرجت لالحتجا  على إعدام ثالثة رجال، حيث كانت هذه أول 
ليومني بسبب  2015خالل ما يقرب من سبع سنوات. وأوقف صدور "الوسط" كذلك يف أغسطس/آب البالد  يفعمليات إعدام 

"خمالفة القانون ونشرها املتكرر معلومات تضر ابلوحدة الوطنية وبعالقة اململكة مع دول أخرى". كما أوقف صدورها ليوم واحد يف 
2011 . 

 

للضرب حىت املوت أثناء  ،عبد الكرمي الفخراويوهو سني لصحيفة "الوسط"، أحد الشركاء املؤس نيسان، تعرضأبريل/ 11ويف 
وجوده يف حجز "جهاز األمن الوطين" البحريين. وحكم على ضابطني من ضباط اجلهاز ابلسجن سبع سنوات ملقتله، ولكن جرى 

 ختفيض احلكم إىل السجن ثالث سنوات يف مرحلة االستئناف. 
 
        


