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 ملخص تنفيذي:

لمدافع عن حقوق ا لىإ حول شرعّية التهم التي وّجهتها سلطات البحرين 1يتمحور هذا البيان

محاكمة شخصّية  حولإلبداء رأيه  )ذلك(السلمان ويثم مالشيخ  القيادي اإلنسان ورجل الدين

. وكانت التهم على بعض سياساتها نيةت البحريالسلطا النتقادهوكذلك  ،وسجنها امةع

التعبير عن آراء في خصوص التحريض على كراهية نظام الحكم و تتمثل في وّجهة إليه مال

ضد  توجه بصورة متكررة ما شابههاالتهم أو ة بنّية تغيير الرأي العام. وهذه محاكمة جاري

 سلمان نفسه.اليثم مالمعارضين السياسيين ومن بينهم الشيخ و المدافعين عن حقوق اإلنسان 

يحلل هذا البيان التهم بالتوازي مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والفقه القضائي 

التعبير إال إذا كانت  وبموجب القانون الدولي ال يجوز تقييد حرية .المتعلق بحرية التعبير

و ج(  ةثالثة أجزاء: أ( الشرعية و ب( أسباب مشروعال ذومتثل الختبار هذه التقييدات ت

 الضرورة والتناسب. 

                                                
حرية التعبير العالمية( وباخ  مشروع جامعة كولومبيا لتمنيةمار )مديرة س كااليكتب هذا البيان كل من الدكتورة أني 1
واستفاد كثيرا من دعم ومساهمة تشارلز جالسر . نيابة عن الموقعين ،فيدجانوف )مسؤول برنامج في حرية التعبير العالمية(أ

نورالندر  بيتر )أستاذ مساعد مختص في قانون وأخالقيات وسائل اإلعالم  بجامعة نيويورك بالواليات المتحدة االمريكية(، و
المحكمة العليا  قاضيةلمبادرة الدفاع القانوني عن اإلعالم في المملكة المتحدة( وكارونا نوندي ) المدير/الرئيس التنفيذي)

 .لجيكا(ببت نوديرك  فورهوف )أستاذ قانون إعالم بجامعة غا ،للهند بالهند(



سلمان )التحريض اليثم مإذا ما كانت التهم الموجهة للشيخ يحلل هذا البيان  ،ووفقا لذلك

. كما يستعرض البيان مختلف التهم الموجهة لهذا االختبار ستجيبتالمحكمة(  انتهاك حرمةو 

 .والتحقيق معه اعتقاله ظروفيثم السلمان و مإلى الشيخ 

لفقه القضائي الدولي واإلقليمي والوطني توصل هذا البيان لعلى تحليل شامل  واستنادا  

 يستوفيجارية لم  حول محاكمة والتعبير عن الرأي النظامهم التحريض على كراهية إلى أن ت

 كل من شرطي اختبار الشرعية والضرورة. 

كما يخلص البيان إلى أن الحكومة بصدد خلق ظروف ردعية تهدف إلى غرس الخوف 

من خالل المستمرة  المضايقةتصل إلى حد  التيو  على المعبرين عن ارائهم والرقابة الذاتية

المتكرر واالستجوابات واالتهامات التي ال أساس  االعتقاليثم السلمان إلى متعريض الشيخ 

 .مطلقا لها من الصحة

كولومبيا لحرية مشروع جامعة ) ا غلوبل فريدم أوف أكسبراشنفي الختام، تدعو كولومبي

يثم ملشيخ ا الى السلطات البحرينية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ،(عالميةالتعبير ال

لى وضع  ،ودون قيد أو شرط السلمان فورا   لمدافع عن حقوق ل المستمرة لمضايقاتلحد وا 

 .التسامحتعزيز و  في مجال حوار األديان قياديالاإلنسان و 

I- :الوقائع 



يثم السلمان تهم بالتحريض ملشيخ ا لىإ وجهت سلطات البحرين 2016يناير  6في  -1

 .2الرأي العامحول محاكمة جارية بنّية تغيير نظام والتعبير عن آراء العلى كراهية 

علنّية فعالية في  2015ديسمبر  27يثم في ملى خطاب أداله الشيخ إواستندت االتهامات 

 .3الشيخ علي سلمان األمين العام لجمعّية الوفاق مع المحتجز عقدت تضامنا  

في البحرين وهي إلى حد ما تضّم ما يقارب نصف  4عد الوفاق أكبر جمعّية سياسيةت -2

علي سلمان بتهمة التحريض  الشيخ أمينها العام في البحرين. وتم إعتقال 5المقاعد البرلمانّية

هانة المؤسسات العمومية الحكومية النظام على كراهية علنا    . وتعرض6والهيئات النظامية وا 

مفّوض الومن اإلدانات التي وجهها  االنتقاداتموجة كبيرة من  لىإ واالعتقال يقافاالهذا 

                                                
 يناير 9تواصل السلطات البحرينية مضايقتها المستمرة للمدافع عن حقوق اإلنسان" " البيت:هل أوكالة األنباء   2
 http://en.abna24.com/service/bahrain/archive/2016/01/09/729586/story.html 

يناير  8تواصل السلطات البحرينية مضايقتها المستمرة للمدافعين عن حقوق اإلنسان،  ،مركز البحرين لحقوق اإلنسان 3
2016  

http://bahrainrights.org/en/node/7682 
أطلع على ا. 2005لجمعيات السياسية منذ احزاب السياسية في البحرين إال أنه تم السماح بتأسيس تم حظر األ 4

 كتاب الحقائق لوكالة المخابرات المركزية، البحرين، الحكومة" 
factbook/geos/ba.html-world-https://www.cia.gov/library/publications/the 

  2005ينونيو  16نيويورك تايمز،  "،كريم فهيم، "زعيم معارضة بحريني يحكم عليه بأربعة سنوات من السجن 5
-leader-opposition-http://www.nytimes.com/2015/06/17/world/middleeast/bahrain

prison.html-in-years-4-to-sentenced 
  2005ينونيو  16م معارضة بحريني يحكم عليه بأربعة سنوات منذ السجن، نيويورك تايمز، كريم فهيم، "زعي 6
-leader-opposition-east/bahrainhttp://www.nytimes.com/2015/06/17/world/middle

prison.html-in-years-4-to-sentenced 

http://en.abna24.com/service/bahrain/archive/2016/01/09/729586/story.html
http://bahrainrights.org/en/node/7682
http://bahrainrights.org/en/node/7682
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html
http://www.nytimes.com/2015/06/17/world/middleeast/bahrain-opposition-leader-sentenced-to-4-years-in-prison.html
http://www.nytimes.com/2015/06/17/world/middleeast/bahrain-opposition-leader-sentenced-to-4-years-in-prison.html
http://www.nytimes.com/2015/06/17/world/middleeast/bahrain-opposition-leader-sentenced-to-4-years-in-prison.html
http://www.nytimes.com/2015/06/17/world/middleeast/bahrain-opposition-leader-sentenced-to-4-years-in-prison.html


وأكثر  9واإلتحاد األوروبي 8والواليات المتحدة 7األمم المتحدة الساميب اإلنسان السامي لحقوق

 .10محلية ودوليةمنظمة غير حكومية  14من 

إياها  علي سلمان واصفا   الشيخ محاكمةمنهجية  يثممالشيخ انتقد وفي خطابه،  -3

 باإلصالحاتعلى نداءاته العلنّية المنادية  مؤكدا   ،بالمحاكمة التي ال تستند إلى سند قانوني

في البحرين. كما أنه أظهر أن محاكمة علي سلمان  واحترام حقوق االنسان الديمقراطّية

                                                
مفوضية حقوق اإلنسان لألمم المتحدة، "البحرين : الخبراء الحقوقين لألمم المتحدة يحثون على اإلفراج عن المعارض  7

 2015فبراير  4"،  ةه السلمياتجل تعبير أالسياسي المعتقل من 
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15541&LangID

=E#sthash.e9QHPEQt.dp 
  2015يناير  1، "اعتقال زعيم المعارضة البحرينيةقلق الواليات المتحدة بشأن "رويترز،  8

http://www.reuters.com/article/us-bahrain-arrest-usa-idUSKBN0KA1E420150101 

في االمين العام للوفاق  علي سلمان ر عن المتحدث في الحكم علىالعمل الخارجي لإلتحاد األوروبي، "بيان صاد 9

 2015ينويو  17البحرين"، 

eeas/2015/150617_03_en.htm-http://eeas.europa.eu/statements 
مين عام حزب أن الشيخ علي سلمان ع"تدعو المنظمات غير الحكومية إلى اإلفراج الفوري . بي .يتشأ .دي .أي10

immediate-the-for-call-4/12/ngoshttp://www.adhrb.org/201-2014ديسمبر  29الوفاق"، 

salman/-ali-shaikh-secretary-general-wefaq-al-of-release  الرسالة  هويمن رايتس ووتش،و"

يوليو   16المشتركة للمنظمة غير الحكومية: حالة حقوق اإلنسان في البحرين"، 

2015-situation-rights-human-letter-ngo-https://www.hrw.org/news/2015/07/16/joint

bahrain  

 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15541&LangID=E#sthash.e9QHPEQt.dp
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15541&LangID=E#sthash.e9QHPEQt.dp
http://www.reuters.com/article/us-bahrain-arrest-usa-idUSKBN0KA1E420150101
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150617_03_en.htm
http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150617_03_en.htm
http://www.adhrb.org/2014/12/ngos-call-for-the-immediate-release-of-al-wefaq-general-secretary-shaikh-ali-salman/
http://www.adhrb.org/2014/12/ngos-call-for-the-immediate-release-of-al-wefaq-general-secretary-shaikh-ali-salman/
http://www.adhrb.org/2014/12/ngos-call-for-the-immediate-release-of-al-wefaq-general-secretary-shaikh-ali-salman/
https://www.hrw.org/news/2015/07/16/joint-ngo-letter-human-rights-situation-bahrain
https://www.hrw.org/news/2015/07/16/joint-ngo-letter-human-rights-situation-bahrain
https://www.hrw.org/news/2015/07/16/joint-ngo-letter-human-rights-situation-bahrain


والتفاوض والتعبير عن وجهات النظر  حوارية لمبدئ البرهنت على قمع السلطات البحرين

 .11البالد إدارةفي خصوص المواضيع المتعّلقة ب المختلفة

، وتعزيز التسامح بين األديانديني يدعو للحوار قائد يثم السلمان بأنه ميعرف الشيخ  -4

حاز على جائزة المناصر للسالم لسنة قد  و .على الصعيد الدولي مرموق ناشط سالمو 

 وهو يعمل .12ما بين األديان من أجل العدالة متحدة منظمة مجتمعاتمن طرف  2015

 لدى بصفته مستشارا   2015حرية التعبير العالمية منذ أبريل -جامعة كولومبيا مع  كخبير

ومكافحة التحريض  دياناألبين التسامح تعزيز العالمي و  السالم المبادرة التي تتعلق بمشاريع

 . على الكراهية المحظورة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا  في إستراتيجية في تأسيس مبادرات أساسيا   لعب دورا  كما 

 13للزعماء الدينيين وذلك في اجتماع نوفمبر والكراهية على العنفينا( لمجابهة التحريض )م

                                                
تم استنساخ الخطاب في الملحق األول. اطلع على وكالة أهل البيت، "السلطات البحرينية تواصل مضايقتها  11

 2016ر يناي 9للمدافعين عن حقوق االنسان"، 

http://en.abna24.com/service/bahrain/archive/2016/01/09/729586/story.html   
 8" ، 2015السالم لسنة يثم السلمان بمنحه جائزة المدافع عن ممركز البحرين لحقوق اإلنسان، ".... يكرم الشيخ  12

 2015http://www.bahrainrights.org/en/node/7638أكتوبر 

"زعماء من الشرق األوسط وشمال افريقيا يطورون استراتجية لمنع ومكافحة ، كولومبيا لحرية التعيير العالمية 13

 2015نوفمبر  15الذي يمكن أن يجر إلى جرائم مفزعة"، التحريض على العنف 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/updates/2015/11/religious-leaders-

from-the-middle-east-and-north-africa-develop-a-regional-strategy-to-prevent-and-

counter-incitement-to-violence-that-could-lead-to-atrocity-crimes/ 

 

http://en.abna24.com/service/bahrain/archive/2016/01/09/729586/story.html
http://en.abna24.com/service/bahrain/archive/2016/01/09/729586/story.html
http://www.bahrainrights.org/en/node/7638
http://www.bahrainrights.org/en/node/7638


منع اإلبادة ومسؤولية حول  نظمه مكتب األمم المتحدةوالذي  الشرق األوسط ةفي منطق

في  االقليمي جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية ومكتبهالالمراكز العالمية مع  الحماية

 الشرق األوسط )عمان(.منطقة 

ثر عودته إلى 2015مماثلة في أغسطس  يثم قد تعّرض إلى اتهاماتموكان الشيخ  -5 . وا 

 جهت إليه تهمة التحريضو حيث  لكراهيةبعد مؤتمر األمم المتحدة حول خطاب ا لبحرينا

لى حيث  ،14على كراهية النظام ونشر أخبار كاذبة ترجع هذه التهم إلى عّدة تغريدات وا 

وتعزيز  مكافحة التمييزلى إ دعا الجميع في البحرينالتطرف و العنف و ب فيه نّدد خطاب

ة على ذمة التحقيق ولكن مع فرض ساع 12. وقد تم اإلفراج عنه بعد 15المواطنة المتساوية

 بعد مّدة قصيرة. عنه هي تم رفعالسفر عليه والذر حظ

II- اإلطار القانوني 

1.II- المبادئ األساسية لحرّية التعبير 

                                                                                                                                                   
 

بتهمة بث خطاب الكراهية " ه سفر عن توقيفأإيفاكس، "كيف أن عمل رجل بحريني على مواجهة الكراهية  14

 2015أغسطس 11

https://www.ifex.org/bahrain/2015/08/11/countering_hate_speech_or_inciting_it/ 
، العالمية" كولومبيا لحرية التعبير جامعةو خبير  القيادي في الحوار الديني ومشاريع التسامحيثم السلمان م"اعتقال  15
 2015 أغسطس 10

-inter-of-https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/updates/2015/08/arrest
salman/-al-maytham-expert-ssionexpre-of-freedom-global-columbia-and-activist-faith  

https://www.ifex.org/bahrain/2015/08/11/countering_hate_speech_or_inciting_it/
https://www.ifex.org/bahrain/2015/08/11/countering_hate_speech_or_inciting_it/
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/updates/2015/08/arrest-of-inter-faith-activist-and-columbia-global-freedom-of-expression-expert-maytham-al-salman/
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/updates/2015/08/arrest-of-inter-faith-activist-and-columbia-global-freedom-of-expression-expert-maytham-al-salman/


. وهي 16من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الحق في حرّية التعبير 19تضمن المادة  -6

 اآلراءتنص: "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرّية اعتناق 

ذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود دون أي  تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وا 

 لدول إال أنه يوفر اإلرشاد القانونيل الرغم من أن اإلعالن ليس ملزما   وعلى .17"الجغرافية

 .18للتأويل

يضع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اإلطار القانوني لحماية حرية  -7

على وجه الخصوص على أن "لكل شخص  19تنص المادة . و 1919التعبير في المادة 

الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب 

ا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب مدونى آخرين المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إل

الدول ضمن من  عد البحرينت. و 20أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها"

                                                
 /http://www.un.org/ar/documents/udhr 19اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  16

 /http://www.un.org/ar/documents/udhr 19اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  17

الوطني والقانون الدولي"، جريدة جورجيا للقانون هورست هانوم،"وضع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في القانون  18

الدولي والقانون المقارن، 

336ص.

http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1396&context=gjicl 

 19
 http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
، الفقرة 19العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة  20

2https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html 

http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1396&context=gjicl
http://digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1396&context=gjicl
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx


 ةلم تبدي أي هيعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و  وصادقت التي وقعت

 .21منه 19تحفظات على المادة 

تسمح بفرض القيود على هذا الحق  19من المادة  3ال تعد حرية التعبير مطلقة والفقرة  -8

تتوفر فيها الشروط  حيث يجب أنشريطة استيفاء األجزاء الثالثة لالختبار بطريقة صارمة 

 التالية:

 .أ( يجب على القيود أن تكون منصوصة بالقانون

)ب( من الفقرة المشار إليها في النقطة )أ( واف ب( يجب على هذه القيود معالجة أحد األهد

 األمن القومي واآلداب أو الصحةاالخالل بلحقوق اآلخرين و  ي التعرض، أ19الثالثة للمادة 

 .العامة

 .22يلتقى مع أهداف العهد أن تكون القيود ضرورية لتحقيق غرض مشروع يجبو ج( 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "أّية  20كما تحظر صراحة المادة  -9

على التمييز أو  تشكل تحريضا  التي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية 

باألمم  ، أصدر المفوض السامي لحقوق اإلنسان2013وفي سنة  .23لعنف"العداوة أو ا
                                                
دمية جنين للقانون اإلنساني وحقوق اإلنسان، اطلع على بحرين، أكا 21 http://www.geneva-

academy.ch/RULAC/international_treaties.php?id_state=21  
نوفمبر  8، 550/1993م المتحدة، فوريسون ضد فرنسا، البالغ  رقم اطلع على مجلس حقوق اإلنسان لألم 22

1996http://www.bayefsky.com/pdf/128_francevws55058.pdf  

، 2، فقرة 20العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، المادة  23

https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html 

http://www.geneva-academy.ch/RULAC/international_treaties.php?id_state=21
http://www.geneva-academy.ch/RULAC/international_treaties.php?id_state=21
http://www.geneva-academy.ch/RULAC/international_treaties.php?id_state=21
http://www.bayefsky.com/pdf/128_francevws55058.pdf
http://www.bayefsky.com/pdf/128_francevws55058.pdf


خطة عمل الرباط والتي تمثل خطوة هامة في توضيح التزامات الدول لمنع  المتحدة

للحقوق المتعلقة بحرية التحريض على العنف والتمييز والعداوة مع توفير الحماية الضرورية 

 وتوصي خطة عمل الرباط من بين أمور أخرى على ما يلي: .24التعبير وحرية المعتقد

من العهد الدولي الخاص  20الثانية من المادة  قرةبالف يتعين على الدول أن تقتدي -أ

 .وذلك باستعمال إشارات واضحة منه في تشريعاتها المحلية بالحقوق المدنية والسياسية

ألن هذه القوانين في  والتشهير من القوانين إلغاء عبارات االهانة يتعين على الدول -ب

 ال تتناسب مع الحق في حرية التعبير والحق في حرية المعتقد. جوهرها

يجب أن يضمن القضاء المستقل التأويل المناسب لحاالت التحريض على الكراهية بما  -ج

 .اء الستة الشاملز ل اختبار األجذلك تقييمها من خالفي 

بين الحوار يتعين على الدول تطبيق حزمة واسعة من التدابير الرامية إلى النهوض ب -د

 الفئاتابير إيجابية لحماية األقلّيات و وكذلك اتخاذ تد ،وتعزيز التعددية والتنوع اتالثقاف

 شة.مهمال

                                                
كراهية القومية أو العنصرية أو الدينية لمفوضية حقوق اإلنسان، تشكل خطة الرباط بشأن حظر الدعوة إلى ا 24

 ،2013تحريضا على التمييز والعداوة أو العنف، فبراير 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.

pdf  



وهي هيئة دولية  ،صدرت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، أ2011في سبتمبر  -10

لتوضيح  34التعليق العام رقم  ،تنفيذ العهد الدولي تابعةمكلفين بم مستقلينمن خبراء متكونة 

 .25نطاق حرية التعبير وحدودها

2.II- :المعايير اإلقليمية 

ضمانات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لحماية حرية  خاستم استن -11

ي تنتمي ذجامعة الدول العربية المجلس  صادقو . اإلقليميةالتعبير في الصكوك القانونية 

 . 262008ةالبحرين على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في سن هإلي

من هذا الميثاق حرية الرأي والتعبير التي تقيدها المقومات األساسية  32وتضمن المادة 

"التي يرفضها احترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو للمجتمع والتي ال تخضع إال للقيود 

 .27أو اآلداب العامة" الصحة العامةحماية األمن الوطني أو النظام العام أو 

                                                
 CCPR/C/GC/34،34مم المتحدة للتعليق العام رقم مجلس حقوق اإلنسان لأل 25

https://www.article19.org/resources.php/resource/2420/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8

%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%

D8%B1%D9%82%D9%85%2034  

المركز الدولي لقانون المنظمات غير الهادفة للربح، منظمات غير حكومية لمراقبة القانون: جامعة الدول العربية،  26

 cnl.org/research/monitor/las.htmlhttp://www.i 2015آب/ أغسطس  10

-1http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003، الفقرة 34الميثاق العربي لحقوق اإلنسان المادة  27

2.html 

http://www.icnl.org/research/monitor/las.html


من االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان  10تضمن المادة  ،وعلى نحو مماثل -12

يشمل "حرية اعتناق اآلراء لكل شخص الحق في حرية التعبير الذي  28والحريات األساسية

المعلومات واألفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود  نقلو تلقي و 

بفرض قيود على حرية التعبير شريطة أن تكون  10الدولية". وتسمح الفقرة الثانية من المادة 

تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح األمن القومي،  "محددة في القانون حسبما

ومنع الجريمة، وحماية الصحة  العام حفظ النظامو  ماهيروسالمة األراضي، وأمن الج

 .29وحياد القضاء" ،واآلداب، واحترام حقوق اآلخرين، ومنع إفشاء األسرار

. وتنص 30لحماية حرية التعبير االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان إطارا   وتوفر أيضا   -13

منها على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والتعبير التي ال يمكن أن تخضع  13المادة 

"يحددها القانون صراحة وتكون ضرورية من لرقابة مسبقة وجميع القيود األخرى يجب أن 

ب( حماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة  ،أجل ضمان: أ( احترام حقوق اآلخرين 

 .31األخالق العامة"العامة أو 

                                                
  1، الفقرة 10االتفاقية االوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، المادة  28

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html 

 2، الفقرة  10االتفاقية االوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، المادة  29
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html 

 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am2.html 13االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، المادة  30

 2و 1، الفقرة 13االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، المادة  31

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am2.html 



من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب يضمن لكل فرد  9وبموجب المادة  -14

 ونشرها في إطار القوانين.  الحق في الحصول على المعلومات والتعبير عن أفكاره

من الميثاق اإلفريقي  30اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بمقتضى المادة   قدمتو 

أن هذه القوانين ال يجب أن تتجاوز رت وقرّ  9للمادة  لحقوق اإلنسان والشعوب تأويال  

 المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

3.II- التشريع الوطني للبحرين 

وني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية يعكس الدستور البحريني اإلطار القان -15

للشروط واألوضاع التي يبّينها القانون، مع عدم  حرية التعبير "وفقا  والسياسية ويضمن 

 .32بأسس العقيدة اإلسالمية ووحدة الشعب، وبما ال يثير الفرقة أو الطائفية" المساس

 قانونعلى  تشريعية أقر مجلس الوزراء البحريني تعديالت، 2011في نوفمبر  -16

. وطرأت إحدى التعديالت على المادة 33الجنائية للبحرين لتعزيز حرية التعبير العقوبات

                                                
 23، المادة 2002دستور مملكة البحرين  32

http://www.shura.bh/LegislativeResource/Pages/Constitution.aspx 

، تقرير خاص يبين بالتفصيل تنفيذ 2011لمستقلة لتقصي الحقائق "تجاوز البحرينية ا للجنةوحدة المتابعة التابعة  33

 44حكومة مملكة البحرين لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ص 

http://www.bna.bh/pdf/BICI_Implementation_report_ARABIC.pdf 



نص على أن جميع القيود المفروضة على حرية ي لذيالعقوبات الجنائية واقانون من  169

 .34في حدود قيم الديمقراطيةالتعبير ينبغي أن تفسر 

III-  االستدالل 

1.III-  على الكراهية تجاه نظام الحكمالتحريض 

و إلى الوضوح  النظام التي تعاقب التحريض على الكراهية تجاه 165تفتقر المادة  -أ

 القدرة على التنبؤ

يثم السلمان مضد الشيخ  بحرينية تهمة التحريض على كراهية النظاموجهت السلطات ال -17

العقوبات الجنائية الذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من  قانون من 165 بموجب المادة

   .35أو االزدراء به" حرض بإحدى طرق العالنية على كراهية نظام الحكم

يد المشروع لحرية التعبير ييجب التنصيص على التق ،وكما تم تحديد ذلك سابقا   -18

أنه "يجب أن تصاغ القاعدة  34بالقانون. وأشار مجلس حقوق اإلنسان في التعليق العام رقم 

إتاحتها يجب لها و  بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقا  التي ستعتبر 

                                                
 169، المادة 2012قانون العقوبات الجنائية في مملكة البحرين،  34

http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/penalcode-bahrein-

ar.pdf 

، 165، المادة 2012قانون العقوبات الجنائية في مملكة البحرين،  35

http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/penalcode-bahrein-

ar.pdf 



 السلطة التشريعيةا يشمل للحكومة )وهذ . وال يمكن منح القدرة على التقييد36الجمهور" لعامة

مع ئمة التيجب أن تكون م إذ، 37بيد السلطة البرلمانات( كي ال تكون "سلطة تقديرية مطلقةو 

 .38أحكام العهد"

، أكدت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن هناك عنصران يتعلقان من ناحيتهاو  -19

( يجب أن يتحلى 2( يجب أن يتم النفاذ إلى القانون على نحو كاف و 1: يقانونحد البال

 أعمال المواطنين لىالنتائج المنجرة عبالقانون بالدرجة الكافية من الدقة للتنبؤ إلى حد معقول 

 .39وتصريحاتهم وخطاباتهم

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن "الصياغة في عدة مواضع من  أوضحت -20

 41هذا التوقع المطلق صعب التحقيق""مضيفة أن  40"دقيقة تماما تاألساسية ليس القوانين
                                                

، غروت ضد هولندا، اآلراء المعتمدة في 1994/578، البالغ رقم 25لالمم المتحدة، الفقرة  34التعليق العام رقم  36

 .1995يوليو  14

 .27التعليق العام رقم  37

 .1994مارس  30، تونين ضد  أستراليا، اآلراء المعتمدة في 1992/488اطلع على البالغ رقم  38

 

، الطلب رقم 1979أبريل  26المحكمة االوروبية لحقوق اإلنسان، صحيفة صاندي تايمز ضد المملكة المتحدة ،  39

 .49، الفقرة 74/6538

 40، الفقرة 1993أبريل  23المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ، كوكيناكيس ضد اليونان الحكم الصادر في  40
http://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-383-
Kokkinakis-v.-Greece.pdf 

، الطلب رقم 1979أبريل  26المملكة المتحدة المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، صحيفة صاندي تايمز ضد  41

 .49، الفقرة 74/6538

http://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-383-Kokkinakis-v.-Greece.pdf
http://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-383-Kokkinakis-v.-Greece.pdf
http://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site-downloads/download-383-Kokkinakis-v.-Greece.pdf


على المشورة القانونية للخبراء لمساعدتهم في تحديد  وأنه يتعيين على األشخاص التعويل

  .42وخطاباتهم عواقب أعمالهم

مع ذلك، يجب أن يتوفر قدر كاف من الدقة في التشريعات حتى يتمكن المواطنون من و 

 .43فعالهمأبالتالي توقع عواقب  تحديد أسقف الخطابتنظيم سلوكهم و 

باشتراطات اإليفاء في  في البحرين العقوبات الجنائيةقانون  من 165فشلت المادة  -21

 الشرعية على األقل على مستويين.

فشلت المادة في تعريف مصطلح "الكراهية". ماهي حدود هذا المصطلح؟ وهذه  ،أوال   -22

المصطلح يشير إلى شعور أو إلى حالة ذهنية  ألن ،الخصوص مهمة النقطة على وجه

؟ بعواطف االشمئزاز والعداء األكثر تطرفا   165. هل تتعلق المادة وتصرف وليس إلى فعل

أم أنها تتعلق بالشعور المشابه للشعور الذي نراه عند الطفل عندما يتم إجباره على أكل شيء 

دون إضفاء وضوح على  .؟وان نم عن كراهية شي ما ال يحبه وهو شعور مؤقت وغير ضار

 فإنه يستحيل على القانون تقنين سلوك الفرد. ،وتفسير مفردة الكراهية المعنى

ألهمية فشلت أحكام هذه المادة في توفير التوجيه الكافي وبنفس الدرجة من ا -23

من أنواع من التأكد  والجهات المسؤولة عن تطبيقها حتى "تتمكن تلك الجهات لألشخاص
                                                

يونيو  23المحكمة األوروربية لحقوق اإلنسان تولستوي ميلوسالفاسكي ضد المملكة المتحدة، الحكم الصادر في  42
v-Miloslavsky-content/uploads/2013/10/Tolstoy-http://www.5rb.com/wp- 41، الفقرة 1995

1995.pdf-Jul-13-ECHR-Kingdom-United  

لألمم المتحدة  34والتعليق العامر قم  49اطلع على قضية صحيفة الصاندي تايمز ضد المملكة المتحدة، الفقرة  43

 . 25الفقرة 

http://www.5rb.com/wp-content/uploads/2013/10/Tolstoy-Miloslavsky-v-United-Kingdom-ECHR-13-Jul-1995.pdf
http://www.5rb.com/wp-content/uploads/2013/10/Tolstoy-Miloslavsky-v-United-Kingdom-ECHR-13-Jul-1995.pdf
http://www.5rb.com/wp-content/uploads/2013/10/Tolstoy-Miloslavsky-v-United-Kingdom-ECHR-13-Jul-1995.pdf


 ،لذلك وتبعا   .44التي ال يتم تقييدها" التعبيراتالتي يتم تقييدها بشكل صحيح و  التعبيرات

"ال يجوز أن يمنح القانون يخالف ذلك ركيزة من الركائز األساسية للمشروعية وهي أنه 

سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير". كيف  45األشخاص المسؤولين عن تنفيذه

تقييم هذا الشعور وهذا  عون العامونمدّ أو ال أو مسئول األمن يفترض أن يقوم ضباط الشرطة

 ؟معتمد الشكل من أشكال الكراهية الذي يتبلور تجاه نظام الحكم في ظل غياب أي تعريف

ارتأت المحكمة العليا لجنوب إفريقيا إلى أنه "إذا  ،وفي قضية داود ضد وزير الداخلية -24

إن المتأثرين إشارة إلى قيود صريحة فأية كانت السلطات التقديرية الواسعة ال تحتوي على 

لن يتمكنوا من معرفة )األصعدة( المتعلقة بممارسة تلك بممارسة السلطات التقديرية الواسعة 

. 46"عكسييحق لهم طلب الحصول على إعفاء من قرار  ظروفالصالحيات أو في أي 

 القيود من تطبيقالسلطات البحرينية  165ن غموض المادة وفي هذه القضية الراهنة، يمكّ 

 .على المتهمين بشكل تعسفي

من من زاوية نظر قانونية. كان  ، اإلشارة إلى "نظام الحكم" يعد كذلك إشكاال  ثانيا   -25

فهل يقصد بذلك  ،على أحكام المادة أن تقوم بتسمية نظام الحكم المعني باألمر فترضالم

                                                
 .25الفقرة  34التعليق العام رقم  44

 .27لجنة حقوق اإلنسان التعليق العام رقم  45

قضية شلبي وآخر ضد وزارة الشؤون الداخلية  ؛آخر ضد وزارة الشؤون الداخلية وآخرون د وو اطلع على قضية داو  46
 SA936 (3) ؛ZACC8 (2000)(  CCT35/99وآخرون، قضية توماس وآخرون ضد وزارة الداخلية وآخرون )

2000 ،BCLR837 (7 فقرة 2000يونيو ، )47 
http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2000/8.html 

http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2000/8.html
http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2000/8.html


 قانون نبما أو  أم اي سلطة تحديدا؟ ؟حكملل أخرى الديمقراطية؟ أم المملكة؟ أم أنظمة

 كراهيةهذا يجعل من عبارة "فحدد "نظام" الحكومة المقصود يالعقوبات الجنائية البحريني لم 

 .غير مفهوم تماما   هي واردة في األحكام أمرا   " كماالنظام

الحال هو وال تحدد اإلشارة إلى "النظام" إذا ما كان المقصود هو اإلشارة إلى القيم كما  -26

والتي  في الحكومة والوزارات واألفراد والسلطات الثالت والمؤسساتفي "القيم الديمقراطية" 

حقوق اإلنسان عدد كبير منها ال يجب أن يتمتع بحماية لبموجب القانون الدولي الخاص 

 محّددة.

من السلطة  كبيرا   تولي فقط لمكتب المدعي العام قدرا  ال  165فإن المادة  ،وفي الختام -27

 والتعبير عن الرأي في المجتمع التقديرية بل إنها تمنع كذلك النقاشات الضرورية والشرعية

في مسائل المصلحة العامة التي تهدف إلى استجواب أو نقد نظام الحكم والرامية إلى 

التنصيص  تم حقوق اإلنسان كما في مجال الدولية تحسينه وضمان أنه يستفي بالتزاماته

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ك في العهد الدوليعلى ذل

الحق في حرية التعبير إلى درجة واسعة لدرجة أنها ال يمكن أن  165تحد المادة  -28

 غير الممكن للشيخ. وهذا الغموض جعل من مطلقا تتطابق مع المعايير الدولية والعالمية

لذلك،  عواقب تصريحاته حتى لو ساعده )في ذلك( خبراء قانونيون. وتبعا   وقعسلمان تال ميثم

ينص  قيودا   165والواردة في المادة  ال يمكن اعتبار القيود المفروضة على حرية التعبير

 عليها القانون.



 الدولةب التشهير -ب

فهذا على أنها تحظر التشهير بالحكومة  165شخص ما تأويل المادة ل تسنىحتى لو  -29

. ومفهوم "التشهير" كما لحرية التعبير في مطابقة المعايير الدولية أيضا   لن ينجح سوف

ست له عدة محاكم لفرض تهديد ينطبق على الدولة أو على الحكومة أو على مسؤوليها أس

 لالنتقادما تعرضت  دائما  حرية التعبير والقيم الديمقراطية. ونتيجة لذلك، على  خطير

حقوق ل الدولية معاهداتال المتابعة لتطبيق الدولية الهيئاتو  األممين المستمر من قبل الخبراء

 اإلنسان.

امتثال  دى، نّدد مجلس حقوق اإلنسان في مالحظاته الختامية حول م1999في  -30

 وجود جريمة "التشهير بالدولة"ل ،لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةل المكسيك

 . 47لعدم توافقها مع القانون الدولي بإلغاء هذه الجريمة ىوناد في القانون

 نيوكما وضحت ذلك بوضوح لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ومقررها الخاص المع

التشهير بالدولة أو مؤسساتها "تتعارض مع على فالقوانين التي تعاقب  ،بحرية التعبير

                                                
وثيقة األمم المتحدة   ،مكسيكو ،المالحظات الختامية للجنة حقوق اإلنسان ،لجنة حقوق اإلنسان لألمم المتحدة 47

109 ./ 79 / Add  C / CCRP (1999 )
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حجز الزاوية لجميع الحريات التي كرست لها األمم "بير هي االعتقاد أن حرية الرأي والتع

 .48ضمانات الديمقراطية الحديثة" دة من أهمحومع أنها وا "المتحدة نفسها

ضافة إلى ذلك، أعلن مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في  -31 وا 

الجنائي لحماية مفاهيم أو التعبير أنه "ال يمكن استخدام قوانين التشهير الرأي و حرية 

تصورات مجردة أو ذاتية مثل مفاهيم الدولة، والرموز الوطنية والهوية الوطنية والثقافات 

حقوق ليحمي القانون الدولي  ذالمذاهب السياسية... إ أو واأليديولوجياتمذاهب الفكرية وال

لتدقيق لردة أو مؤسسات تخضع ال يحمي مفاهيم مج اإلنسان األفراد والجماعات ولكنه

 .49واالنتقاد" والتعليق

على التعبير بشأن  واسع النطاق مخيفا   بالتشهير تأثيرا   كما تخلق القوانين المتعلقة -32

جنس نيإلنسان إلى هذه الحجة في قضية الالتجأت المحكمة األوروبية لحقوق ا، فقد الحكومة

 ،مفيدة أنه حتى عندما ال تمنع العقوبات بطريقة مباشرة بالنسبة لخطابات معّينة ضد النمسا

... وهو ما من شأنه أن يثني حظرالرأيهم "إال أنها ترتفع إلى مستوى  على المعبرين عن

                                                
 قرانين مواءمةالباب الخامس: تقرير حول  1994التقرير السنوي لسنة  ،لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان 48

 ،1استعراض رقم /مجلة 9مع االتفاقية األمريكية  لحقوق اإلنسان: العنوان األول: المقدمة  )نقل( وثيقة رقم  "ديسكا"

 http://www.cidh.oas.org/annualrep/94eng/chap.5.htm#_ftn4 1995فبراير  17
لجنة األمم المتحدة لحقوق االنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز و حماية الحق في حرية الرأي و التعبير،   49
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. كما بينت المحكمة 50]المتحدث[ عن توجيه انتقادات من هذا النوع مرة أخرى في المستقبل"

)ممثال( للدولة  ملك أو رئيس أو رئيس وزراء رمزا   نسان أنه عندما يكوناألوروبية لحقوق اإل

ال فإنها ستتحول إلى حماية مفرطة  فهذا ال يحصنه من أن توجه له االنتقادات المشروعة وا 

 . 51والحكومات لرؤوساء الدول

اتجه رأي المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  ،إيرغودغودو ضد تركياوفي خصوص قضية 

إلى أن قرار المحكمة الذي منع محرر صحيفة من نشر مقال متعارض مع مصالح الدولة 

في حرية التعبير. وتعد هذه التقييدات المسلطة على حرية  المشروع حقهلانتهاك  يعتبر

الحرية بالنسبة لألفكار من هذه  مفرطا   . و يمثل هذا حدا  غير مناسبة التعبير الصحفي

والتي يتم تلقيها بارتياح أو التي تعتبر غير مؤذية أو ال تشكل مصدر  المقبولة عموما  

 .52الةامب

 حماية حرية التعبير السياسي -ج

                                                
  44الفقرة  ، 9815/ 82المطلب رقم   النمسا،يجنس ضد  قضية ال  ،لمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسانا 50

 56من فقرة ، 07/2034المطلب رقم  ،سبانيااالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  قضية أوتيجي  موندراغون ضد  51

و قضية توشالب  61إلى الفقرة  57فقرة المن  ،10/26118المطلب رقم  ،: قضية ايون ضد فرنسا 60إلي الفقرة 

  51فقرة إلى ال 44من الفقرة  41617،/08و  08/32131مطلب رقم  ،ضد تركيا

و  62الفقرتين  ، 94/25723المطلب رقم   ،قضية إيردوعدو  ضد تركيا  ،المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  52

 72و الفقرة  63



الخاصة للخطاب يمنح القانون الدولي لحقوق اإلنسان مساحة كبيرة من الحماية  -33

أنحاء العالم تؤكد على ثالث خصائص أساسية لهذه السياسي. وما فتئت المحاكم في جميع 

 الحماية.

 حماية التعبير السياسي والنقاشات ينبغي العمل على، تجدر اإلشارة إلى أنه أوال   -34

الذي تأسس على مراجعة فقه قضاء لجنة  34خصص التعليق العام رقم  ،ثمومن  .السياسية

العام.  في الشأن والنقاش 53حقوق اإلنسان قيمة كبيرة وحماية مهمة للخطاب السياسي

العام الذي يتعلق بشخصيات عامة في  بالشأن "والحظت اللجنة أنه في حاالت النقاش

 بشكل استثنائي لكفالة 54ولي أهمية بالغةوالمؤسسات العامة، فإن العهد ي المجال السياسي

جميع الشخصيات العامة،  غير المقيد" وللخطاب المتعلق بالشخصيات العامة "فإن التعبير

التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤوساء الدول والحكومات، تخضع  بمن فيها

 .55بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية"

                                                
نقال عن   ،11لفقرة ا GC/C/CCPR/34 ،34التعليق العام  رقم   ،مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ا 53

 8الى الفقرة  6من الفقرة   ،قضية ميكاميها ضد غينيا االستوائية ،1990/414البالغ رقم 

http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/vws414.htm 
اآلراء المعتمدة  ،ينيغرو(دروزيك ضد صوبيا و الجيل األسود )موتو قضية ب 2003/1180طلع على البالغ رقم ا 54

  ،المتعلق  ،المتحدة لألممنقال عن مجلس حقوق اإلنسان ،  2005أكتوبر   31في 

 34نقال عن التعليق العام رقم   ،قضية ماركيز ضد أنغوال ، 2002/1128طلع على البالغ رقم ا 55
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 الينجنس ضد النمسا أن "حرية النقاش السياسي األوروبية في قضيةأكدت المحكمة  -35

 . 56المجتمع الديمقراطي" جوهرتمثل 

وتقدم محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان نفس القدر من الحماية الهامة للخطاب 

"من السياسي. وارتأت محكمة البلدان األمريكية في قضية هيريرا أولوا ضد كوستاريكا أنه 

المناسب منح البيانات المتعلقة بالموظفين العموميين وغيرهم من األفراد الذين المنطقي و 

حول  والعام من الحرية في مجال النقاش الواسع يمارسون وظائف ذات طبيعة عمومية نوعا  

 .57مسائل المصلحة العامة واألساسية لعمل نظام ديمقراطي حقيقي"

موجودة في فقه القضاء الوطني. وأعلنت  ياسيالسيمكن أن تكون حماية التعبير  -36

نه أ مفيدةوجهة أخرى را تفي قضية سنسكر مراتي ضد والية ماهاراش ايالمحكمة العليا لبومب

"يحق للمواطن أن يقول أو يكتب ما يروق له بشأن الحكومة أو بشأن التدابير التي تتخذها، 

                                                
طلع كذلك ا. 42الفقرة   ،82/9815المطلب رقم  ،قضية اليجنس ضد النمسا ،المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 56

المحكمة  ، 02/25968المطلب رقم  ،قضية  دويلدن وكيسلوف ضد روسيا ،على المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
 07/34702المطلب رقم  ،( ضد النمسا3)رقم  جي. أم. بي. أيتشصفة  فيرالغس اقضية  مو   ،األوروبية لحقوق اإلنسان

 10/48311المطلب رقم  ،( ضد ألمانيا2)رقم  سبريغنفر أي. جيل سقضية أك ،الوروبية لحقوق اإلنسانو المحكمة ا

لجنة البلدان األمريكية لحقوق  ،قضية هيريرا أولوا ضد كوستاريكا ]هيويرا[ ،لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان 57

 128الفقرة  ،[ 2004] 3اإلنسان 
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ال يحرض الناس على العنف ضد الحكومة ذلك وذلك عن طريق النقد أو التعليق ما دام 

 .58ليست له نية خلق الفوضى العامة"القائمة طبقا للقانون أو 

سلط الفقهاء القانونيون الضوء بشكل جيد على حماية التعبير السياسي في الفقه  -37

الباحث القانوني في حرية التعبير وأستاذ  القضائي الدولي. وعلى سبيل المثال، كتب مؤخرا  

ديريك فورهوف في إطار استعراضه الواسع للقضايا المنشورة على السيد جنت جامعة 

في الحاالت التي يتم فيها نشر معلومات عن فساد مزعوم أو احتيال  أنه "خصوصا  المحاكم 

الخدمة المدنية أو ن وموظفي و السياسي أو أنشطة غير مشروعة مزعومة والتي ينخرط فيها

، فإن الصحفيين والناشرين ووسائل اإلعالم أو الهيئات النظامية المؤسسات العمومية

 .59حكومية يمكنهم أن يعولوا على أعلى درجات حماية حرية التعبير"الوالمنظمات غير 

بها االنتقادات المسموح أن ، يؤكد الفقه القضائي الدولي لحقوق اإلنسان باستمرار ثانيا   -38

 تكتسي نات الحكومية والهيئات النظامية أو األفراد في الحكومةحول أعمال الحكومة والكيا

أكدت لجنة حقوق اإلنسان في قضية  ،مقارنة بالمواطنين "العاديين". ومن ثم مستوى عال

 ومونتينيغرو )الجبل األسود( أن القيمة الموضوعة من قبل العهد بودروزيك ضد صربيا

سياق  في ما يخص رية التعبير كبيرة جدا  لح الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية
                                                

مارس  PIL36 ، CRI، 17 ،اهاراشترا و أخرمضد والية ماراثي قضية سانسكار  ،المحكمة العليا المستقلة لبومباي 58

 /http://indiankanoon.org/doc/57916643 25الفقرة  ، 2015
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من  لها دور في شخصياتوقائع مرتبطة بتعلق بو المفي مجتمع ديمقراطي  النقاش العام

 .60العام ومن الحقل السياسي" شأنال

فسح المجال السياسي و كما يؤكد كذلك فقه القضاء األوروبي على أهمية حرية التعبير  -39

حدود  وذلك لوجوديمكن لها أن تكون مسيئة أو مزعجة حتى عندما  في الشأن العام لنقاشل

 العامة السياسي أو الشخصيةأوسع للنقد المقبول فيما يتعلق بالحكومات والهيئات التنفيذية و 

في  "السياسي. وكررت المحكمة في العديد من األحكام أن 61فرادلألكما هو الحال بالنسبة 

 للتمحيص الدقيق لكل كلمة يتفوه بها أو -فوهذا أمر معرو -يعرض نفسه ال محالة  السلطة

لذلك  ، ويجب عليه تبعا  وعموم الناس الجمهورو  كل فعل يقوم به من قبل كل من الصحفيينل

العام والنقد الموجه  في الشأن . وفيما يتعلق بالنقاش62لي بدرجة عالية من التسامح"حالت

حدود النقد المسموح به أوسع إزاء لحكومات والهيئات التنفيذية، تؤكد المحكمة األوروبية أن "ل

ة في غير السياسي الشخصية الحكومة أكثر مما يتعلق األمر بالمواطن العادي أو حتى

 للمراقبة تقصيرات الحكومةيجب أن تخضع أعمال و  ةديمقراطيال األنظمة. في السلطة

                                                
 2005أكتوبر  31 ،دروزيك ضد صربيا و الجبل األسودو قضية ب ، 2003/1180البالغ رقم  60

2003.html-https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1180 
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 لصحافةة التشريعية أو القضائية بل تمثل حق لالسلط حق الى فقط المراقبةت للتدقيق وليسو 

والحكومات  . ويجب على أعضاء البرلمان والسياسيين المحليين63الرأي العام"وللجميع لخلق 

أن تتقبل االنتقاد الحاد والذي  عامةبصفة  لطات العمومية أو الشخصيات الحكوميةوالس

 ة أو لهجة معادية. قاسييصاغ بعض األحيان بنبرة 

يمس بالمجال  ما وأخذت المحكمة األوروبية بعين االعتبار أن "القدح السياسي غالبا  

التي تمثل ضمانات  فكارالحر لأل الشخصي وهذا مثال من مخاطر السياسة والنقاش

 .64المجتمع الديمقراطي"

أعلنت المحكمة األوروبية في قضية أوزغور ضد تركيا أن "وضعية الهيمنة التي تتمتع  -40

ضبط النفس عند اللجوء إلى اإلجراءات الجنائية. بالتحلي  الىبها سلطات الدولة تضطرها 

مع النقد، حتى لو كان هذا النقد  دولة ديمقراطية أن تكون متسامحةأي ويجب على سلطات 

 .65"أو مهينا   يمكن اعتباره استفزازيا  

تم  ةعمومي فعاليةيثم. فقد شارك في متتصل هذه االستنتاجات مباشرة بخطاب الشيخ  -41

مع المسجون الحالي الشيخ علي سلمان وهو رئيس الوفاق أكبر أحزاب  تنظيمها تضامنا  
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)وستتم اإلشارة إليه بعد ذلك بالشيخ علي(. وكان إيقاف الشيخ علي  المعارضة في البحرين

في  يثممالشيخ أشار ومحاكمته محل انتقاد واسع من قبل ممثلي المجتمع الدولي. وقد 

 لىا  لى القانون الدولي لحقوق اإلنسان و إ استنادا  يثم م. وأفاد الشيخ خطابه للمواقف الدولية

والمقررين  وبيان الفريق الخاص المعني باالحتجاز التعسفي باألمم المتحدة الهيئات الدولية

للقانون الدولي  أن محاكمة واحتجاز الشيخ علي تشكل انتهاكا   الخاصين باألمم المتحدة

قانون الجنائي لتعديل ال لدوليةكما دعا الحكومة للعودة إلى التزاماتها الحقوق اإلنسان. 

 يفي بااللتزامات الدوليةوتحريك عجلة اإلصالح  ل

يثم حول اعتقال رئيس أكبر حزب سياسي في البالد مباشرة ميندرج خطاب الشيخ  -42

والتعبير السياسي المشروع الذي يحميه القانون الدولي لحقوق  ضمن تعريف المصلحة العامة

 اإلنسان.

 مسائل المصلحةيثم يقدم المعلومات في الفضاء العام حول مسألة من ملم يكن الشيخ  -43

ذلك يدعو الحكومة إلى تبني المبادئ وااللتزامات الديمقراطية في كالعامة فحسب بل كان 

مجال حقوق اإلنسان. ومن المبادئ األساسية للقانون الدولي المتعلق بالقيود المشروعة 

 استخدامها كذريعة لتبرير أبدا  أن هذه القيود "ال يجوز  19بموجب الفقرة الثالثة من المادة 

 .66"اطية ولحقوق اإلنسانتكميم أي مناصرة للتعددية الحزبية الديمقراطية ولمبادئ الديمقر 
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إلى االلتزامات  يثم يدافع عن الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان استنادا  مكان الشيخ  -44

عندما وافقت على وضعها وعلى  علنا   بالتصريح عنهاالتي قامت الحكومة البحرينية نفسها 

 .نة بسيوني(لج)اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائقخوض التحقيقات من قبل 

محكمة محكمة األوروبية لحقوق اإلنسان و الت لجنة حقوق اإلنسان و ئما فت ،و أخيرا  .  45

على  وحتى وذةالمنب بيراتتؤكد أن حرية التعبير تنطبق على التع را  االبلدان األمريكية مر 

حسب ما جاءت به لجنة حقوق  ،مثمن و  .يجدها البعض مهينة أن وجهات النظر التي يمكن

ص لحظر الخطاب يرخت" فإن قوة الدولة لتقييد حرية التعبير ال تعد باألمم المتحدة اإلنسان

 الخطاب أكثريمكن اعتبار و  ."جده بعض الفئات من السكان مهينا  تأو الخطاب الذي  المنبوذ

من  19القيم المذكورة في الفقرة الثالثة للمادة  كخطاب اعتداء على إحدى من ذلك هانةإ

 .67العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية"

بعض المجموعات من الجمهور البحريني مع قد ال يتفق بعض أعضاء الحكومة و  ام. بين46

رائه ربما لم تكن ن آأعلى الرغم من ، و يفي خصوص اعتقال الشيخ عل ميثممزاعم الشيخ 

ال تعد  بأي شكل من  هذه ردود األفعالفإن  ،من قبل السلطة ومناصريها بالمرحب بها

 حريته في التعبير . لكبح كافيا   األشكال سببا  
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 http://www.bayefsky.com/pdf/128_francevws55058.pdf  8الفقرة 

http://www.bayefsky.com/pdf/128_francevws55058.pdf


حكام القضائية منذ في األالمحكمة األوروبية هذا الموقف، وأعيد التأكيد عليه  . كرست47

تشكل " :49 في الفقرة 1976ديسمبر  7حكم المملكة المتحدة بتاريخ ضد  هانديسايدقضية 

 ، وهي شرط أساسي الزدهاره[الديمقراطي]للمجتمع  رية التعبير إحدى األسس الجوهريةح

  ."لتنمية األفرادو 

نها )حرية فإ تفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانمن اال 10مراعاة للفقرة الثانية من المادة و 

على "المعلومات" أو "األفكار" التي يتم تلقيها بارتياح أو التي تعتبر  تنطبق فقطالتعبير( ال 

األفكار( التي ل كذلك على تلك )المعلومات و الالمباالة ب من ا  نوعو التي تشكل أغير مسيئة 

وهذه هي مطالب التعددية والتسامح  .والحكومة أو تصدم أو تعكر صفو الدولة يءتس

 ". يمقراطيبدونها ال يمكن الحديث عن "مجتمع  دالتي و  االنفتاحو 

عقوبة" مفروضة على "و أ د""قيأن كل "إجراء" و"شرط"  و  ،من بين أشياء أخرى ،هذا يعنيو 

 ."ا)حرية التعبير( يجب أن تتالءم مع األهداف المشروعة و المراد تحقيقه

دحضت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان حجة  ،ضد أسبانيا سفي قضية كاستل. و 48

أهان حكومة ديمقراطية تجاوز حدود النقاش السياسي و  مقدم الشكوىيد بأن "لدولة التي تفا

توجب حماية سال تبهدف زعزعة استقرارها مشيرة في ذلك أن التعددية في مجتمع ديمقراطي 

  .68و تزعج"أتصدم لتي تسيء و وغير المؤذية فحسب بل وكذلك تلك ا التصريحات االيجابية
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حتى  هالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن انتهت ،. في قضية أرسالن ضد تركيا49

 و انتقد ،على العنف التحريض لم يصل الىالذي  عدوانيالو  املالخطاب السياسي المتح

فان  و بالتالي  ،الخطاب السياسي مجالفي  يبقىالمصلحة العامة  تهمالحكومة حول قضايا 

 .69لتقييد حرية التعبير رويةضلشروط الا جب الىيستلم الحد منه 

على الرغم من عدم و  يبشأن اعتقال الشيخ عل ميثمراء الشيخ . ليس هناك شك في أن آ50

 كما تم توضيح ذلك جيدا   محميخطاب مشروعة و راء آ تبقى في األوساط الحكومية قبولها

 أنحاء العالم. تىفي األحكام القضائية في ش

  على العنف د.التحريض

ن التحريض بأالفقه القضائي الدولي القانون الدولي لحقوق اإلنسان و  . يعترف كل من51

 قيود مشروعة و ضرورية يعطي المشروعية لفرضعلى العنف أو الرتكاب جريمة يمكن أن 

من ورشة عمل مين مثالثة خبراء أ صاغهف تقديم مشترك عرّ ي  . و على التعبير والخطاب

أن  حظر دعوات الكراهيةحول  )األمم المتحدة( خبراء المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

تخلق خطر التي و و العرقية أو الدينية أالتحريض يتمثل في "بيانات عن الجماعات القومية 

                                                                                                                                                   

قضية تونشالب ضد ؛  99/94757،قضية ريتينوف ضد بلغاريا، المطلب رقم كمة األوروبية لحقوق اإلنسانالمح
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 .70أو عنف وشيك ضد األشخاص المنتمين الى تلك الجماعات" ةيز أو عدوايتموقوع 

ة المتحدث للتحريض وعلى احتمالية نيّ  ركزت المحاكم على تحديد ،التحريض ثحدو  إلثباتو 

 .71بين خطاب المتحدث و وقوع العنف سببية على وجود عالقةحصول العنف، و 

نه ال أحول التحريض على العنف أدلة وافرة على  الدولي قضاءالفقه ل. يقدم تحليل 52

في  يتجلى ذلك أوال  و ميثم. ينطبق في أي حال من األحوال على الخطاب الذي ألقاه الشيخ 

تركيز على مبادئ سيادة القانون والمحاكمة العادلة والديمقراطية سه مع النفمحتوى الخطاب 

بل  بتاتا  ال يحرض على العنف  ميثمكان الشيخ  ،في الواقعو  .متطلبات حقوق اإلنسانو 

 .واألمن يتحدث عن القيم التي تمثل ركائز السالم

وهو رئيس حزب  مقدم الشكوى تال ،(2011. و في قضية فاروق تيميل ضد تركيا )53

خل الواليات المتحدة في فيه تد دنتقاأثناء اجتماع للحزب  للصحافة سياسي بيانا  قانوني و 

 أثناءإرهابية. كما انتقد اختفاء أشخاص   ةالسجن في الحبس االنفرادي لزعيم منظمالعراق، و 
                                                

و المقرر الخاص المعني بتعزيز  ،و المعتقدأ ينبحرية الد نيالطلب المشترك الذي قدم من قبل المقرر الخاص المع 70

يز العنصري يو المقرر الخاص المعني باألشكال المعاصرة للعنصرية و التم ،يربو حماية الحق في حرية الرأي و التع

ضية السامية لحقوق اإلنسان حول حظر و فم"ورشات عمل خبراء اللوكره األجانب و ما يتصل بذلك من تعصب 

 2014يوليو  6 ،التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية"

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Bangkok/SRSubmissionBan

gkokWorkshop.pdf 
مية لحقوق اإلنسان حول  لسااأجري لورشات عمل المفوضية  ،أطلع على االستعراض الشامل لفقه القضاء العالمي 71
و التي اختتمت/... باعتماد خطة عمل الرباط: خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلي الكراهية القومية أو  20المادة 

 ،جنيف  ،المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،العنصرية و الدينية و التي تشكل تحريضا على التميز أو العداوة أو العنف
2012  
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نه دافع أبنشر الدعاية على أساس  شتكيتم اتهام الم ،بعد خطابهالشرطة. و لدى  همحتجاز ا

أن حقه في حرية التعبير  المشتكي وردّ  استخدام العنف أو أساليب إرهابية أخرى.عن  علنا  

أشارت على وجه من االتفاقية. و  10نه تم خرق المادة أرأت المحكمة األوروبية و  .قد أنتهك

 عضو في حزب سياسي معارض مقدما  يتحدث كفاعل سياسي و  كان أن المشتكيالخصوص 

نه أمن خطابه مل، فهم في المجبالمصلحة العامة. و  حول مسائل تتعلقلوجهات نظر حزبه 

 ىأنه لم يبلغ مستوى التحريض علو  المقاومة المسلحةلم يحرض على استخدام العنف أو 

 الكراهية.

حرية التعبير  المحكمة العليا في الهند أنه حتى رأت ،روب ضد والية أسامأ. في قضية 54

غير  وهي تتحول الى تعبيرات " بشكل واضح األنشطة اإلجرامية مكفولة حتى لو تناولت

 .72الحدوث" شيكةحرض على أعمال غير قانونية و ت فقط اذا كانتقانونية 

أضافت المحكمة العليا للهند أن "حرية  سي. غرنغرجن ضد جاغجيفان رام، في قضيةو 

  .73هرها"رة على المصلحة العامة من حيث جو ن تكون خطيأيجب ال التفكير 

كان قد أنه  "ضد "اإلمبراطورل كريشنا في قضية كما بكالكوتاالعليا  ت المحكمةدعتق. ا55

واصفة  معاقبة التعبير على  ،على االنضمام إلى منظمة لنشر الدعاية الشيوعية شجع شبانا  
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الدعوى ب التحريض على الكراهية ضد الحكومة دون وجود دعوة صريحة للعنف أساس

جعل خر من أشكال الحكومة ال يكون سببا بالضرورة لاقتراح شكل آ"أشارت أن . و ةالسخيف

 .74االحتقار" الية معرضة للكراهية أوحالحكومة ال

في  راميريزسيا سيرجيو غار قدم القاضي   ،محكمة البلدان األمريكية في 2004 في. و 56

ق باللجوء الى يما يتعلفضد كوستاريكا بعض المالحظات ذات الصلة هيريرا أولوا قضية 

  :العقوبات الجنائية التي يمكن تطبيقها على الحالة التي هي تحت الدراسةالقانون الجنائي و 

في اللجوء إلى القانون  المتمثلما يتم استخدام الحل  غالبا   ،في فضاء سياسي سلطوي "

نه إحدى الحلول األولى التي تقوم على هذه النزعة ااألخير بل  المالذالجنائي. وهو ال يمثل 

عززته االستبدادية  يلم هوو  ،الجنايات قانون إلى  التي تتمثل في الحكم بالرجوع أساسا  

ع و شر منه ما من حل أفضل لمعالجة الطلب الأالجهل الذي يجعلهم يفكرون الصارخة و 

أن  يستوجب وصفا  للمجتمع في الحماية... مصنفين السلوكيات التي تعتبر أفعال مجرمة 

موضوعة حسب درجة أهمية  يجب أن تكون العقوبة دائما  و  .يتطابق بعناية لمعايير صارمة

 .ة الجانينإدا له وا عرضو تبهم أو الخطر الذي  ضرار التي لحقتألاو  المحميةالمصالح 

ما يفعل القاضي. المشرع لديه عدد من الخيارات المفيدة المتاحة له و التي يختار منها كو 

الستخدام نظام القانون الجنائي ة" يز بين "الحاجة الحقيقييجب أن يتم التمي ،بطبيعة الحالو 

ن أل ،المغلوطة" للقيام بذلك الرغبة"والذي يجب أن تكون أسسه واضحة وموضوعية، و

                                                
 .CAL1935 AIR  636 ،قضية كمال كريشنا ضد االمبراطور  ،كلكتالالمحكمة العليا  74



يح" المشكل بإطالق تصح"ـبدعت ام ثفي االضطالع بعملها  فعالةالسلطات كانت غير 

  .قمعية" العنان آلليات

 . في الختام  57

كانت محل ة و المصلحة العامفي خطابه على قضية تخص يثم مالشيخ  خطابركز  - أ

 .و حبس زعيم أكبر حزب معارض لجدل السياسي و هي إيقافل

محاكمة كيفية لمتعلقة باالعام و  في الشأن سلفا   ناقشةمعلومات مكرر خطابه  - ب
 .العقوبات الجنائية للبحرين قانونبالتزامات الحكومة في إطار و  يالشيخ عل

كبيرين في مجال حقوق  احترامتتمتع بشرعية و  هات اعتباريةجاستنتاجات  استنسخ مطوال   -ج

لتقصي الحقائق )التي أنشئت بطلب من اإلنسان بما في ذلك اللجنة البحرينية المستقلة 

في األمم المتحدة والمقررين  لتعسفيالخاص المعني بمسألة االحتجاز االفريق ( و السلطة

 .الخاصين لديها

أو غير مباشرة عدائية أو نداءات مباشرة  75يثم عباراتملم يتضمن خطاب الشيخ  -د

تؤدي  يثم تسببت أو كان يحتمل أنمكما ال يوجد دليل على أن تصريحات الشيخ  .للعنف

 .أعمال عنف لىإ

                                                
 2016يناير  9 ،"السلطات البحرينية تواصل مضايقة المدافعين عن حقوق االنسا "  ت،وكالة أبناء أهل  البي 75
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من قبل  الوفاق جمعيةاعتقال رئيس محاكمة و  لىالموجه إ نتقادالشيخ ميثم اال ساند -ه

البحرينية لحق على قمع السلطات ن ذلك دليل أأشار إلى ، و المجتمع الدولي واألمم المتحدة

نفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق كما حث السلطات البحرينية لت .في البالد االختالف

هذا و   .واعتماد منهجية الحوار بدال من القمع االلتزام بواجباتها في مجال حقوق اإلنسانو 

  .في القانون الدولي أمر مشروع و حرية التعبير السياسي محمية

السجن ال ببية لتهديد المسلط من اإلجراءات العقااالموجهة و  فإن التهم ،لذلك تبعا  و   -ي

  .ار الضرورة و التناسببلقاعدتي اخت تستجيبن يكون لها مبرر ألنها ال أيمكن 

III -2-   إبداء الرأي بشأن محاكمة جارية 

 انتهاك حرمة المحكمة  - ب

الحق في دل و إقامة الع هدف إلى حمايةت ةقاعدة قانوني . انتهاك حرمة المحكمة هي58

شرعية القيود ي اإلجراءات القانونية الجارية و يتعلق المبدأ بالتدخل ف .76كمة عادلةامح

  .77االمفروضة على التصريحات التي قد تمس باإلجراءات المشار إليها سابق  

                                                
الى  2الفقرة من   ،: انتهاك الحرمة عن طريق النشر2الباب   ،ةمكحنتهاك حرمة الما ،لجنة قانون المملكة المتحدة 76

  4الفقرة 

مناقشة  قاعدة "   "،ورقه المعلومات األساسية حول حرية التعبير و انتهاك حرمة المحكمة" ، 19منظمة مادة  77

 2000نوفمبر ،  5 ص.  ،المنظورية /....



باعتباره  حرمة المحكمةانتهاك  ،34. تصف لجنة حقوق اإلنسان في التعليق العام رقم 59

بموجب القانون  يكون مشروعا   لكيوهذا يعني أن القيد و  التعبير.على حرية  شرعيا   ا  قيد

و  و متناسبا   ا  رين يكون ضرو أيجب و  ،78ن ينص عليه القانونأالدولي لحقوق اإلنسان يجب 

 صحيحة. دوافعاره ضد بن يتم اختأيجب 

حقوق اإلنسان  في مجالك الدولي الوحيد ص. تعد االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ال60

تسمح الفقرة و ا يتعلق بالحدود المسموح بها. مقامة العدل فيإشارات محددة إلى إالذي يضع 

، وشروط وقيود، "إخضاعها لشكليات إجرائيةـبمن االتفاقية األوروبية  10الثانية من المادة 

 الحفاظأو الضرورة في مجتمع ديمقراطي...  عقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيهو 

  .79حياد القضاء"سلطة و العلى 

أنحاء أصرت المحاكم في جميع  ،اءار ذو الثالثة أجبفي )خصوص( الفصل في االخت .61

 إقامة العدل. يهدد خطر حقيقين يكون هناك أأنه يجب  العالم

سترالية العليا في قضية الشركة اإلذاعية ألاارتأت المحكمة  ،على سبيل المثالو  .62

  أن منشورا   80ضد النائب العام لوالية فيكتوريا هينتش و ماكوايرالقابضة محدودة المسؤولية 

                                                
نقال عن البالغ  ، 24الفقرة  ،   GC/CCPR/34 ،  34التعليق العام رقم  ،مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 78

 كانقضية ديساناياكي ضد سري ال،  2005/1373رقم 

 2الفقرة   ،10االتفاقية األوروبية لحماية  حقوق اإلنسان و الحريات األساسية المادة  79
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ذكرت و . "احتمال كبير لتدخل خطير في المحاكمة" يمثلذا كان إإال  كا  ال يشكل انتها

ا مالقضاء  يعاقب عليه فقط عندن التعليق على مسائل معروضة على أالعليا  الفلبينمحكمة 

يجعله مما  جدا  وعندما تكون درجة حدوثه وشيكة  ،خطير جدا  يوجد هناك ضرر موضوعي و 

مانات الدستورية لحرية تكون كافية لتجاهل الضالعقوبة من أجل انتهاك الحرمة، و  يستحق

 .81"الصحافةالتعبير و 

. ارتأت محكمة االستئناف العليا لجنوب أفريقيا في قضية الشركة محدودة المسؤولية  63

ن انتهاك أإلى تلفزيون ميدي )بي. تي. واي( ضد مديرية النيابيات العامة )الرأس الغربي( 

بدرجة  يمس أنكان الضرر الذي يلحقه النشر يمكن إذا ال "إ يكون ملزما  حرمة المحكمة ال 

 ار قبل النشر الذيبعلى االختلتغلب اأكدت أن و . 82إقامة العدل بطريقة يمكن إثباتها" كبيرة

  .83ن يكون مهما"أ فتئسيكون عرضة للقيد المسبق ما 

النتهاك حرمة المحكمة  واضح ومحددتعريف تقديم تشريع الوطني ضرورة نبغي للكما ي. 64

كنتيجة لحكم المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في ل التأكيد على الخطر الحقيقي. و من خال

أصدرت المملكة المتحدة قانون انتهاك حرمة المحكمة في  ،صحيفة صنداي تايمزقضية 

الشفوية أو  لتصريحاتلمنع انتهاك الحرمة عن طريق النشر بما في ذلك ا 1981

                                                
 1995مارس  29في  115908- 09 نوس.. جي . أر  ،ي و أخرون)صحيفة( الناس ضد جودو  قضية  81

 13فقرة  ،تلفزيون ميدي 82

 15فقرة   ،تلفزيون ميدي 83



ن مسار أالتشريع واضح في اشتراط وجود "خطر كبير يؤكد فإن  ،و مع ذلك .84المكتوبة

 .85لحاق الضرر بها بدرجة خطيرة"اية باألمر سيتم عرقلتها أو نالعدالة خالل الدعوى المع

 التي هي جزءيحمي المنشورات و ذي تحدث القانون عن الدفاع عن المصلحة العامة الوقد 

 حول قضايا المصلحة العامة. المباحة من النقاشات

 فيما يتعلقأكدت المحاكم كذلك أن أي قيد يستند على انتهاك حرمة المحكمة  ،ثانيا  . 65

  .أقل من ذلك من شأنه أن ال يكفيو  ،ن يكون المالذ األخيرأحرية التعبير يجب ب

-د من طرف واحد و كما ذكرت محكمة استئناف المملكة المتحدة في قضية أر ضد شيرو 

كان من الممكن تجاوز  إذاما يحتاج إلى النظر في ال زال القاضي" أن -تلغرافمجموعة 

ذا. و الخطر بطريقة مرضية بوسائل أقل تقييدا   فإنه ال يمكن أن يقال عنه  ،كان األمر كذلك ا 

 .86كثر قساوة..."األنهج ال"ضروري" لسلك 

  87:الى أنهارتأت المحكمة الكندية العليا  ،. و بالمثل66
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 اثبات أنّ  ن يتحمل عبئأستخدم سلطة الدولة ضد اآلخرين يجب على الطرف الذي ت"

 ديمقراطي. يبرره في مجتمع حر و استخدام سلطة الدولة له ما 

 عبئ إثبات أن الحظر المقترح ضرورييتحمل الطرف الذي يسعى إلى الحظر،  ،لذلك تبعا  و 

تدبير بديل متاح تحقق عن طريق ين أي ال يمكن تالهامة الاألهداف  ألنه يرتبط بأحد والزم

في النطاق والوقت أكثر ما يمكن أن الحظر المقترح محدود و  ،فعال بطريقة معقولةو 

 هناك تناسب بين اآلثار المفيدة والضارة للحظر. ن أوالمحتوى، الخ و 

عن المناقشات العامة  هذه األخيرةغ كدت المحاكم كذلك على أهمية أن تبلّ أ ،ا  ثالث. 67

ن هناك مصلحة أ وتكرارا   حكمة األوروبية لحقوق اإلنسان مرارا  مشددت الو  .والمصلحة العامة

في اإلبالغ عن إجراءات المحكمة وعن القضايا القانونية الهامة. وأفادت  عامة قوية جدا  

 المحكمة األوروبية في قضية صنداي تايمز ضد المملكة المتحدة ما يلي: 

و األفكار التي يتم تلقيها بارتياح أو التي يتم أق حرية التعبير فقط على المعلومات بتنط "ال

ال يستدعي المباالة بل وكذلك على تلك التي تسيء  غير مؤذية أو موضوعا   اعتبارها

تكتسي هذه المبادئ أهمية خاصة مادامت الصحافة ، حيث وتصدم وتعكر صفو الدولة 

دل الذي يخدم مصالح كما يمكن تطبيقها بطريقة مماثلة في مجال إقامة الع .ة بذلكيمعن

يوجد اعتراف عام و  .يقتضي تعاون الجمهور المستنيرالذي المجتمع على نطاق واسع و 

ن تعمل في فراغ. بينما تمثل هذه المبادئ منصة لتسوية أأن المحاكم ال يمكن  حول

خر، نقاشات سابقة للنزاعات في موضع آ كون هناك أييفهذا ال يعني أنه لن  ،النزاعات



المتخصصة، وفي الصحافة العامة أو ضمن الجمهور بشكل  الجرائدسواء كان ذلك في 

 .88"واسع

ة األوروبية في قضية صاندي تايمز ضد المملكة المتحدة مرفضت المحك ،. ومن هنا68

ثقة  تأخذ بعين االعتبارن المصلحة العامة في حرية التعبير يجب أن أالقائلة ة الحكومة جح

 بينأن "المحكمة ال تواجه الخيار بعن اإلعالن  عوضا   االدارة النزيهة للقضاءالعموم في 

من مبدأ حرية التعبير يخضع لعدد من االستثناءات  بل وضعية تجعل ،مبدأين متناقضين

ونتيجة لذلك، يجب على القيود المفروضة على  .89"وواضح التي يجب أن تؤول بشكل ضيق

ن مشروعة أن تخدم الهدف المتمثل في إقامة العدل وتجيب القانونية حتى تكو  ريعبحرية الت

 أجزاء. ةالثالث وذعن عناصر االختبار 

محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان في انتهاك حرمة المحكمة في قضية  اعتبرت. 69

من اتفاقية البلدان األمريكية  13أن تشيلي اخترقت المادة  90بارن ضد تشيلييا/ أير نباالما

 :(88حكمة لم تكن ال ضرورية وال متناسبة )الفقرة من تهمة انتهاك حرمة الأما ب

                                                
 ، 1979أبريل  26 ،ضية صحيفة صنداي تايمز ضد المملكة المتحدةق ،المحكمة األوروبية  لحقوق اإلنسان 88

  65الفقرة  ، 74/6538المطلب رقم 
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  2005نوفمبر  22 ،محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ،أيريبارن ضد تشيلي –قضية باالمانا  90



ا نام"ترى المحكمة أن القوانين المتعلقة بانتهاك الحرمة والتي تم تطبيقها في قضية باال

بارن وضعت عقوبات ال تتناسب مع االنتقادات الموجهة إلى المؤسسات الحكومية يأير 

ر عمل نظام ديمقراطي حقيقي يلس وهي بالتالي تقمع النقاش الذي يعد ضروريا   ،وأعضائها

  .التعبير"دون داع لحق حرية التفكير و  مقيدو 

معلومات سرية تتعلق بإجراءات المحكمة، تصر  في الحاالت التي تنطوي على إفشاء. 70

من خالل خرق المحكمة األوروربية أنه حتى في حاالت الوثائق التي تم الحصول عليها 

كانت المعلومات التي تم إفشاؤها قد  لسرية كان يتعين على المحكمة أن تنظر إذا ماا

 . 91بالمجتمع ماساهمت في النقاش الع

فإلى أي  ،يثممآخر يتصل مباشرة بحالة الشيخ  كذلك عنصرا   األوروبيةوقدمت المحكمة 

 كبير و في جزءأم أنها كانت في مجملها أمدى كانت هذه المعلومات السرية بالفعل سرية 

  .92للجمهور ومتوفرة منها متاحة

كانت  يمر قابل للنقاش ما إذا مازالت هناك حاجة لمنح اإلفصاح عن المعلومة التهذا األ"

ضد سويسرا، الحكم  احة للجمهور )اطلع على قضية ويبربالفعل في جزء منها على األقل مت

، وكذلك على 51فقرة  ،23، ص 177( رقم A، السلسلة أ )1990مايو  22الصادر في 

                                                
و قضية  46و  45الفقرتين  ،  5247EHRR( 2008ي ضد فرنسا )بر ال على قضية دو مثعلى سبيل الطلع ا 91

  2008أبريل  24 ، 05/07171المطلب رقم ، كامبوس ضد البرتغال

  49و الفقرة  45الفقرة   ،قضية دويوي ضد فرنسا 92



، السلسلة أ 1995فبراير  9قضية فيرينيجينغ فيكبالد بلوف ضد هولندا الحكم الصادر في 

والتي ربما كانت معروفة لدى عدد كبير من الناس ( 41، فقرة 15 .، ص A – 306رقم 

( مع مراعاة التغطية اإلعالمية 53ة أعاله، الفقرة ور روار المذك سوز ويقضية فر )اطلع على 

على  التصنتوقع  وشهرة بعض الضحايا الذينللقضية بسبب الحقائق المفصح عنها 

 مكالماتهم الهاتفية.

غير  شكل تدخال  ي مقدمي الشكوىوفي الختام، اعتبرت المحكمة أن الحكم الصادر ضد 

 ."في مجتمع ديمقراطي ليس ضروريا   حرية التعبير ولذلك فإن التدخل متناسب في حقهم في

 العام  يثم كانت في الشأنمب. المعلومات الموجودة في خطاب الشيخ 

مان سل يعل اعتقال الشيخيثم بخطابه في مناسبة عامة إلحياء ذكرى م. أدلى الشيخ 71

 2015 ديسمبر 28والذي تم إيقافه في  201593ديسمبر  27الوفاق في  جمعيةأمين عام 
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لى ومجرد القيام ببحث ع.  201595يونيو  16وأصدرت المحكمة الحكم بسجنه في . 94

 .96نتيجة مان"  يعطيك أكثر من ستة آالفغوغل  باستخدام "إيقاف علي سل

 .97ل واسع عملية اإليقافالستة الماضية بشكالمجتمع الدولي خالل تلك األشهر  انتقد. 72

والمنظمات المحلية والدولية  98مم المتحدة واالتحاد األوروبياأل وتعالت اإلدانات من

                                                
 2014ديسمبر  28  ،رضة البحرينية الشيخ على سلماناعتقال زعيم المعا ،بي بي سي 94

30620615-east-middle-http://www.bbc.com/news/world 
 2005يونيو  16، نيويورك تايمز "،زعيم المعارضة البحريني محكوم عليه بأربع سنوات من السجن"  ،كريم فهيم 95

-leader-opposition-http://www.nytimes.com/2015/06/17/world/middleeast/bahrain

prison.html-in-years-4-to-sentenced 
 27أجري البحث في  .سلمان" ياعتقال عل"/ المدخالت التالية بالبارامترات  GOOGLE.COMىنتائج البحث عل 96

 2016يناير 

playNews.aspx?NewsID=15541&LangIDhttp://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/Dis

=E#sthash.e9QHPEQt.dp 
يون المختصون بحقوق اإلنسان ميحث الخبراء األم :"البحرين ،المفوضية السامية لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة 97

 2015فبراير  4 "، ةالسلمي اتهعتقل من أجل تعبير اعلى اإلفراج عن السياسي  المعارض الذي 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15541&LangID
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وكل هذه  .100وحتى الواليات المتحدة التي تعتبر الحليف االستراتيجي للبحرين 99األخرى

 االنتقادات متاحة للجمهور.

والرسالة التي "ـقوله: ببأنه غير شرعي  السلطة زعمخطابه الذي تيثم م. شرع الشيخ 73

أرسلت إلى السلطة أثناء محاكمة سماحة الشيخ علي سلمان والتي وقع عليها املقرر الخاص 

املعني باالحتجاز التعسفي واملقرر األممي الخاص املعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير 

واملقرر الخاص املعني بحرية الدين واملقرر الخاص املعين بالحق في حرية التجمع السلمي 

واملعتقد واملقرر الخاص املعني بحالة حرية املدافعين عن حقوق اإلنسان واملقرر الخاص 

أقضاة واملحامين تؤكد أن خبراء األأاملعني باستقالل ال
 
على  مم املتحدة يعتبرون االعتقال ردا

 .101"ممارسة سماحة الشيخ علي سلمان لحقه األصيل في التعبير عن آرائه السياسية

السامية لحقوق االنسان  مفوضيةالالرسالة المشتركة متاحة للعموم وقد تم نشرها على موقع 

                                                
 ويولي 16 ،للمنظمات غير الحكومية: أوضاع حقوق اإلنسان في البحرين" "الرسالة المشتركة ،هيومان رايتس ووتش 99

2015 -tuationsi-rights-human-letter-ngo-https://www.hrw.org/news/2015/07/16/joint

bahrain 
 2015يناير  1 ،"الواليات المتحدة األمريكية يساورها القلق إزاء اعتقال زعيم المعارضة البحرينية"  ،رويترز 100

idUSKBN0KA1E420150101-usa-estarr-bahrain-http://www.reuters.com/article/us 
 2016يناير  9 ،"السلطات البحرينية تواصل مضايفة المدافعين عن حقوق اإلنسان" ،وكالة أبناء أهل البيت 101

http://en.abna24.com/service/bahrain/archive/2016/01/09/729586/story.html 

https://www.hrw.org/news/2015/07/16/joint-ngo-letter-human-rights-situation-bahrain
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عليها ومن الواضح أن المعلومات التي يحتوي  .2015102فبراير  4األمم المتحدة في  في

 العام. نت في الشأنيثم كامالشيخ  خطاب

. راجعت محكمة االستئناف العليا لجنوب افريقيا  قضية مانياتش ضد مجموعة وسائل 74

 ورأتاإلعالم آم.و.جي محدودة المسؤولية وآخرون مشروعية قرار يمنع نشر معلومات معينة 

ن توصلنا  نشرالمنع  أنه يجب إقرار ولو مؤقتا  لى إحسب وقائع هذه القضية  أنه  "حتى وا 

 .103"كان يسعى إليه قد سبق وحصل. ألن النشر الذي  ،فإن ذلك لن يساعد المستأنف فيها

لكة المتحدة في قضية النائب العام ضد صحيفة م. رفض كذلك مجلس اللورادات للم75

.  وأفاد  السيد نيكوال بروان 104( طلب الحكومة منع توزيع كتاب بعد  نشره2الغاردين )رقم 

لب : "شعرت كالصبي الهولندي الصغير الذي ط  ةقاضي الذي ترأس الجلسوهو ال ،ويلكنسنون

                                                
البحرين: يحث الخبراء األمميون المختصون بحقوق اإلنسان على اإلفراج عن السياسي المعارض الذي اعتقل من  102

 ميةالسل اتهجل تعبير أ

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15541&LangID

=E 

ZASCA [2009 ] 96 ،وسائل اإلعالم أم أندجي و آخرونلقضية مانياتش ضد الشركة محدودة المسؤولية  103
 12الفقرة  ،(2009ستمبر 17)

 AC [1990 ] ،6UKHL [1988] ،WLR776  1 109 ،(2قضية النائب العام ضد صحيفة الغارديان )رقم  104
[1987  ]،AH ER545  3 [1988 ]-guardian-v-general-http://swarb.co.uk/attorney

2/-1988-oct-13-hl-spycatcher-2-no-ltd-newspapers 

http://swarb.co.uk/attorney-general-v-guardian-newspapers-ltd-no-2-spycatcher-hl-13-oct-1988-2/
http://swarb.co.uk/attorney-general-v-guardian-newspapers-ltd-no-2-spycatcher-hl-13-oct-1988-2/
http://swarb.co.uk/attorney-general-v-guardian-newspapers-ltd-no-2-spycatcher-hl-13-oct-1988-2/


 مائتي مترقد أنهار على بعد  السدفي حين أن  الترابي  ثقب الحاجز فيضع إصبعه و منه 

  .105" المنبعجانب  من 

هي في معلومات  نشريثم بالسجن متهمة إياه بمالشيخ  ة. هددت الحكومة البحريني76

للفقه القضائي ذات الصلة  وذلك خالفا   نطاق واسع وقابلة للنفاذ،وفرة على مت الحقيقة

محاكمة جارية  فيرأيه  يثم إلبداءمتعتبر التهم الموجهة إلى الشيخ  ،لذلك وتبعا   .والمعمول به

 غير ضرورية.

 ج. مخاوف جدية فيما يتعلق بمشروعية التقييد 

تغيير الرأي  التأثير في قصدبأن محاكمة جارية يثم لتعبيره عن رأيه بشم. تم اتهام الشيخ 77

نص "أنه يعاقب ي لذيالعقوبات الجنائية للبحرين وا قانونمن  168العام وذلك بموجب المادة 

مائتي دينار أو بإحدى هاتين  سنتين وبالغرامة التي ال تتجاوز بالحبس مدة ال تزيد عن

ات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة عأو بيانات أو إشا بارا  خأ عقوبتين من أذاع عمدا  لا

ن ذلك اضطراب األمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر أإذا كان من ش

 . 106"بالمصلحة العامة
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[1987  ]،AH ER545  3 [1988] 1269و  1269، و. 
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 على البيانات فرض قيودالقضائي العالمي السماح لأسست المعايير الدولية والفقه . 78

انتهاك حرمة "للمبدأ القانوني المتمثل في  التي تتعلق بمحاكمات جارية وفقا   والخطابات

هذه  بضرورة استيفاءاعترفت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  ،ومع ذلك .107"المحكمة

 .أم ال القانون هوهذا يشمل ما إذا كان القيد قد نص علي .108الثالثة أجزاء الختبارالقيود 

يصبح المعيار في إلى أن المحكمة األوروبية  ارتأتقضية كروسلين ضد فرنسا،  .  وفي79

يجب عليه أن يعاقب صراحة . و الثالثة أجزاء وذمقام القانون بالنسبة إلى أهداف االختبار 

  .109ةيالقيد المفروض على القضية المعن

على كلمة واحدة تتعلق  ستيفاء هذا الشرط ألنها ال تحتويفي ا 168ولم تنجح المادة 

 على التصريحات في خصوص محاكمة جارية.ة طبالعقوبات المسل

قضايا ال تزال في  للتعبير عن آرائه بخصوصيثم "مالشيخ  اتهم ،مرواقع األ.  في 80

 البحرينيمن قانون العقوبات الجنائية  168المادة موجب المحكمة بهدف تغيير الرأي العام" ب

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين  المادة المذكورة تنص على ما يلي:" في حين أن

أو  أخبارا   وبالغرامة التي ال تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا  

                                                
  23إلى الفقرة  21طلع من الفقرة ا 107

 25طلع على الفقرة ا 108

 32الفقرة  ،85/11801المطلب رقم  ،روسلين ضد فرنساكقضية  ،المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 109



بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب 

  .110لحة العامة"األمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمص

سس المبدأ القانوني الخاص بانتهاك حرمة المحكمة من أجل تأ. وعالوة على ذلك، 81

خذ بهذا في االعتبار، سمحت مع األ .111حماية إقامة العدل والحق في المحاكمة العادلة

كانت تتعارض مع النظام العام ولكن من حيث ارتباطها ما إذا لجنة حقوق اإلنسان باختبار 

"في الظروف التي يتم فيها رفع مطالبات  :المحكمة على الحفاظ على إجراءات منظمةبقدرة 

ت اإلجراءا إبراز هذه يتمبانتهاك حرمة المحكمة في عالقة بالنظام العام، إذ يجب أن 

والعقوبات المفروضة ليكون لها ما يبررها خالل ممارسة المحكمة لصالحياتها للحفاظ على 

حياتها  لصالنتهاك حرمة المحكمة اوبعبارة أخرى، ال يمكن تطبيق   .112"اإلجراءات المنظمة

انتهاك حرمة المحكمة وبعبارة أخرى، ال يمكن تطبيق تهمة  ،مةللحفاظ على اإلجراءات المنظ
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  ،: انتهاك حرمة المحكمة عن طريق النشر2الباب  ،قانون انتهاك حرمة المحكمة  ،لجنة قانون المملكة المتحدة 111

 2.8إلى الفقرة  2.4من الفقرة 

نقال عن  ، 31الفقرة ، GC C /  CCPR//34، 34التعليق العام رقم  ،مجلس حقوق اإلنسان األمم المتحدة 112

 قضية ديساناياكي ضد سري النكا  ، 2005/1373البالغ رقم 



وفيما يتعلق بالحفاظ على النظام في  النظام العام إال في نطاق محدود جدا  ببسبب اإلخالل 

 قاعة المحكمة.

ثل في الحفاظ على النظام العام موالمت 168من المادة  بوضوح المغزى الرئيسي. يتجلى 82

وتدعم هذه النقطة حقيقة أن قانون العقوبات الجنائية  .للدولة وليس في نظام قاعة المحكمة

تقترب التي و للبحرين يحتوي على أحكام تحظر نشر المعلومات المتعلقة بمداوالت المحكمة 

. 246113في المادة  الموجودةالمحكمة انونية الخاصة بانتهاك حرمة أكثر إلى القاعدة الق

رامة التي بـ "الحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغ 246تعاقب على وجه الخصوص المادة 

في شأن تحقيق قائم في  أخبارا  . 1: ال تتجاوز مائة دينار من نشر بإحدى طرق العالنية

 .114."ة من وثائق هذا التحقيق..جريمة أو وثيق

ال يجب أن  168أنه حتى تفسير أوسع ألحكام المادة  246وجود المادة  كذلك فيد. ي83

ذلك، فإن التهم الموجهة إلى لونتيجة  .يتضمن التصريحات المتعلقة بإجراءات قضائية جارية

 ال ينص عليها القانون. 168يثم بشأن إبداء الرأي في محاكمة جارية بموجب المادة مالشيخ 

III.3 مضايقات الدولة . 
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مضايقة تحظر  19أن المادة  34العام رقم . أعلنت لجنة حقوق اإلنسان في التعليق 84

و محاكمته أو أ، بما في ذلك توقيفه أو احتجازه ب اآلراء التي يعتنقها أو تخويفهشخص بسب

  .سجنه

المديرية العامة للمباحث  ىلإيثم متم استدعاء الشيخ  2015ديسمبر  31. في 85

تم  2016يناير  6ويوم  .من ثم تم اإلفراج عنه بعد ساعاتنائية التابعة لوزارة الداخلية، و الج

حاصرت قوات شرطة كثيفة  ،في  المرتينة أخرى من قبل النيابة العامة. و استدعاؤه مر 

لم يكن بداخله في  منزله لبعض الوقت ألنه حاصرت قوات الشرطة  ،منزله. في المرة األولى

  .ذلك الوقت

اهية يثم تهم بالتحريض على كر م األولى التي توجه فيها إلى الشيخ. هذه ليست المرة 86

عودته من م اعتقاله في المطار بعد ت 2015في أغسطس . و 165النظام بموجب المادة 

  ،. ثمساعة 12و احتجز لمدة  حول مكافحة التحريض على الكراهية ألمم المتحدةلمؤتمر 

باللغة  على توتير ةيملالتهم الموجهة إليه من تصريحات س تتأتى(  2آلن )اكما  ا  تمام

 .115العربية "

                                                
كولومبيا جامعة و خبير  قيادي في الحوار الدينيسلمان الشيخ ميثم ال"اعتقال  ،كولومبا لحرية التعبير العالمية 115

 2015أغسطس10"،التعبير العالميةلحرية 

-faith-inter-of-pdates/2015/08/arresthttps://globalfreedomofexpression.columbia.edu/u

salman/-al-maytham-expert-expression-of-freedom-global-columbia-and-activist 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/updates/2015/08/arrest-of-inter-faith-activist-and-columbia-global-freedom-of-expression-expert-maytham-al-salman/
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/updates/2015/08/arrest-of-inter-faith-activist-and-columbia-global-freedom-of-expression-expert-maytham-al-salman/


االستجواب عتقال و التشجيع على التعرض لال في إعالمي واضح. هناك تأثير  87

  .تهم ال أساس لها المنجر عنالمتكررين 

وحقوق اإلنسان  المجتمع المدنييثم كمثال لنشطاء متعامل السلطات مع الشيخ  يبعث

اطر المرتبطة  بانتقاد الحكومة المخ وتحذيرهم بصورة غير مباشرة مناآلخرين على تخويف 

( قضية الشيخ وتؤكد هذه الممارسات ضعف )حجج .التأثيرات السلبية التي لها على عملهمو 

ست لها ليو  رينيةي صفوف منتقدي الحكومة البحفي زرع الخوف فتتمثل يثم بما أن أهدافها م

الدولي الخاص بالحقوق المدينة من العهد  19في المادة  مقاصد مشروعة منصوص عليها

 يثم ضحية للمضايقة التي تمارسها الدولة.مكان الشيخ   ،باختصاروالسياسية. و 

جاوارا  كي. ودااالشعوب في قضية السيد دللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان و ت اتأر ا. 88

ثلة في تنظيم المتم شروعةطيل األنشطة المعهدف إلى تتمضايقة الدولة  أن غامبيا ضد

عالم الناس حول حقوقهم التي يتم)ملتقيات( لتثقيف و  انتهاك حقهم في بوضوح و  انتهاكها ا 

من خالل  الشيخ ميثم انتهكت السلطات البحرينية حرية تعبير بالمثل،و  .116حرية التعبير

 مضايقته لعمله السلمي.

 

 

                                                
   96/149و  95/147اتصاالت  غامبيا،جاوارا ضد  .طلع على قضية السيد داود كيا 116
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 الخاتمة 

التي تعاقب التحريض على كراهية النظام في تقديم تعريف دقيق  165. فشلت المادة 89

فقه القضاء الدولي ود المفروضة على حرية التعبير. وتستلزم المعايير الدولية و القي لمجال

 لم ،مع ذلكالناس من توقع عواقب أفعالهم. و  قيود مشروعة ليتم تعريفها بدقة حتى يتمكن

ألنه لم يكن بوسعها تحديد العناصر المطلوبة )للحديث عن( بهذا االشتراط  165لمادة ا تفي

على حرية  مشروعا   بالتالي ال يمكن اعتبارها قيدا  يمة التحريض على كراهية النظام و جر 

 التعبير.

 التيو  التعبير على حريةل القانون الدولي وفقه القضاء العالمي بفرض قيود . يخوّ 90

يثم على ماعتمد الشيخ . و متناسبة مع الهدف المنشودأن تكون ضرورية و جب عليها ي

محاكمة وسجن األمين العام  جة واسعة حولبدر  تم تداولهامعروفة قد  وأممية انتقادات دولية

عناصر المؤسسة للتحريض على على أي عنصر من ال يحتوي خطابهلم . و لجمعية الوفاق

 . العنف

 .من الحماية نموذجية تتمتع بمستوى كبير راء سياسيةآ عن تعد تصريحاته تعبيرو 

اء الجزأين الخاصين بالضرورة و يفيثم في استملم تنجح التهم الموجهة إلى الشيخ  ،بالتاليو 

 .التناسب

ال إذ . 168يثم بموجب المادة مالشيخ  لىإ صيص في القانون على التهم الموجهةن. لم يتم الت91

  ،بالفعلإجراءات المحكمة. و  بشأن والخطابات التصريحات/البيانات علىصراحة  168تعاقب المادة 



 التعبيرات. ههذ عن هي مادة مختلفة تماما  ن العقوبات الجنائية البحرينية و من قانو 246تعاقب المادة 

ضافة إلى ذلكو  من  بدال   حرمة المحكمة أن تخدم إقامة العدلالقيود المتعلقة بانتهاك  يجب على ،ا 

أي أساس  جدو ال ي ،وبالتالي .168الرئيسي للمادة التي تشكل الشاغل  )حماية( األمن الوطني

 .على التصريحات المتعلقة بإجراءات محاكمة جارية 168تطبيق المادة  يشير إلى أنه يمكن

يثم لم ينص عليها مإلى الشيخ  ن التهم الموجهةأالذي يفيد ب االستنتاجوهذا يقودنا إلى 

 القانون.

يثم في القانون، فإن المعلومات م. حتى لو تم التنصيص على التهم الموجهة إلى الشيخ 92

 العام وليس للحكومة أي سبب شرعي لمعاقبته.  منشورة وتهم الشأنالتي تقاسمها 

 ،ومنذ ذلك الحين .2014جاء توقيف وسجن األمين العام لجمعية الوفاق في ديسمبر 

يمكن اإلطالع بسهولة على اإلنترنت على معلومات . و ومتكررة متتاليةانتقادات  اندلعت

أوفى بما في ذلك الرسالة المشتركة التي صاغها العديد من المقررين الخاصين لألمم 

يثم بتبادل مالشيخ  ملذلك، لم يق يثم حجج خطابه. وتبعا  مالشيخ  االمتحدة الذي استوحى منه

من قبل على  محاكمة جارية لم يتم نشر مواقف حولهاأي حول معلومات أو بالتعبير عن ر 

 الصعيد العالمي.

مع الديمقراطية، وسيادة  كراهية النظامالتحريض على  حظر. ويتنافى في حد ذاته إطار 93

 في التعسف اإلفراطو  اإلطار مفتوح لسوء االستخدام/ ذاالقانون واحترام حقوق اإلنسان. فه

 نطوي التهديد الدائميإذ  .وهو يسمح للسلطات بإخضاع منتقديها إلى مضايقة الدولة



ارتكاب جرائم تستوجب عقوبة السجن بسبب  ةتهمباذ القانون فمن قبل المكلفين بإن لالستدعاء

 أثر سلبي على حرية التعبير في البحرين.وهذا له القيام بانتقادات مشروعه للحكومة 

يثم ال ماالستعراض، فمن الواضح أن التهم الموجهة إلى الشيخ هذا  إلى ستنادا  ا. و 94

 ،ذلكلتتطابق مع المعايير الدولية المتعلقة بشرعية القيود المفروضة على حرية التعبير. و 

السلطات البحرينية إلسقاط جميع التهم الموجهة إلى  ،العالمية كولومبيا لحرية التعبيرتنادي 

  و شرط وايقاف مضايقتهأودون قيد  يثم السلمان فورا  مالشيخ 

 الجهات الموقعة 

في اإلعالم، مركز الدفاع عن وسائل  ةكبيرة المحامين المتخصص ة،مدير ينا أرابوفا، غال*

 روسيا اإلعالم،

 رئيسة القسم القانوني، مركز القانون الدولي، أوغندا  ،كاثرين أنيت* 

 القانون الدولي، الفيليبين مديرة تنفيذية، مركز المبجلة، غاالدو باغريس،يروميل ر * 

 برمجيات القانون الحر/...، الهندمركز  ميشي شوذاري، مديرة تنفيدية،*

، جامعة كولومبيا، العالمية الدكتورة أنيس كاالمار، مديرة تنفيذية ، كولومبيا لحرية التعبير* 

 الواليات المتحدة األمريكية

 يا ز دفاع عن وسائل اإلعالم، ماليأيتش. آر. ديبندرا، محام * 

، محام، أستاذ مساعد في )تدريس( أخالقيات وسائل اإلعالم وقانونها، *شارل غالسر* 

 كلية الدراسات العليا للصحافة آرثر كارتر، جامعة نيويورك، الواليات المتحدة االمريكية



 المتحدة، المملكة 19ديفيد دياز دجوجيكس، مدير برامج، جمعية المادة * 

أمريكا، /...، برامج حرية التعبير، جمعية قلمةكارين دويتش كارليكار، مدير  ةالدكتور * 

 لمتحدة األمريكيةاالواليات 

الواليات  ،حرية الصحافة ول، مدير الدفاع القانوني، )جمعية( مراسيليزال .جريج بي* 

 المتحدة االمريكية

كلية الحقوق بجامعة اكسترنادو، المقرر نو، محامية، أستاذة في و كتلينا بوتيرو ماري* 

لجنة البلدان األمريكية لحقوق عضو المعني بحرية التعبير،  باألمم المتحدة الخاص السابق

 ( ، كولومبيا2015-2008اإلنسان )

 بيتر نورالندر،  رئيس تنفيذي، مبادرة الدفاع عن القانون اإلعالمي، المملكة المتحدة* 

 المحكمة العليا للهند، الهند قاضيكارونا نوندي، * 

 شهناز أحمد، مدير قطري، جمعية بايت للجميع/...، باكستان* 

محامي حقوق إنسان لمايكل راتنر، رئيس فخري لمركز الحقوق الدستورية، كاري شنكمان، * 

 الواليات المتحدة األمريكية

لومة، كلية الحقوق ز، مدير عيادة حرية وسائل اإلعالم والنفاذ إلى المعلشو  .ديفيد أي* 

 جامعة ييل، الواليات المتحدة األمريكية 

 بيني، أستاذ مشارك/معاون، كلية لندن لإلقتصاد، المملكة المتحدةميان تو مدا* 



وسائل اإلعالم، جامعة غنت، بلجيكا متخصص في الدكتور ديرك فورهوف، أستاذ قانون * 

الواليات المتحدة  ،الحقوق، جامعة كولومبيالد، محاضر في القانون، كلية يوينف د أن.ريتشار *

 األمريكية.

 

 

 

 االنتسابات هي ألعراض تحديد و ليست  بالضرورة للتأييد المؤسساتي *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أولأامللحق الأ

أ1172015ديسمبر  27يثم في مخطاب الشيخ 

"والرسالة التي أرسلت إلى السلطة أثناء محاكمة سماحة الشيخ علي سلمان والتي وقع 

بتعزيز وحماية  عنيالخاص امل ميمعليها املقرر الخاص املعني باالحتجاز التعسفي واملقرر األأ

الحق في حرية التعبير واملقرر الخاص املعين بالحق في حرية التجمع السلمي واملقرر الخاص 

عن حقوق  خاص املعني بحالة حرية املدافعيناملعني بحرية الدين واملعتقد واملقرر ال

مم املتحدة قضاة واملحامين تؤكد أن خبراء األأواملقرر الخاص املعني باستقالل الاإلنسان 

أ
 
صيل في التعبير عن سلمان لحقه األأ يعلى ممارسة سماحة الشيخ عل يعتبرون االعتقال ردا

ممي حول األأ إن اإلجماع الدولي و .وتطلعاته الديمقراطية بصورة علنية آرائه السياسة

من اإلعالن العالمي  10مادة لالشيخ علي سلمان وخرق املحاكمة لبطالن محاكمة سماحة 

لحقوق اإلنسان والتي تنص بصورة واضحة أن لكل إنسان على قدم املساواة التامة مع 

ظرا منصفا وعلنيا للفصل اآلخرين الحق في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ن

ن هذه املحاكمة هي أهناك إجماع  .ه إليهوجتالتزاماته وفي أي تهمة جزائية  و في حقوقه

مان الديمقراطية التي تطالب بتطوير من آراء سماحة الشيخ علي سل لالنتقامبالفعل 

أ
 
أ  النظام السياس ي في البالد ليصبح الشعب شريكا

 
أ ،في الحكم حقيقيا

 
للمادة األولى  تفعيال

يمقراطي والسيادة فيه من الدستور والتي تنص على أن نظام الحكم في مملكة البحرين د

أ
 
نتساءل من أجل محاكمة عادلة يتطلب  ، البد أن.  وهناللشعب مصدر السلطات جميعا
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ال جريمة وال  ،جريمة وال عقوبة إال بنص القانون الدولي لحقوق اإلنسان مراعاة مبدأ الأ

ى من املطالبة بتفعيل املادة األوليجرم عقوبة إال بنص. فهل يوجد نص قانوني في البحرين 

أ
 
أ الدستور؟ هل يوجد في القانون ما يجرم املطالبة بجعل الشعب مصدرا

 
للسلطات؟  حقيقيا

وهل يوجد قانون يجرم املطالبة بالديمقراطية وتطوير النظام السياس ي ملواجهة التحديات 

أاإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية التي تعصف بالبالد؟ 

يخ علي سلمان على مطالبته تنفيذ ال يوجد نص قانوني واحد يجرم سماحة الش

توصيات املراجعة الدورية لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة وتنفيذ توصيات اللجنة 

رائه نص  يجرم على سماحة الشيخ إبداء آوال يوجد   .البحرينية املستقلة لتقص ي الحقائق

 .ة الدوليةاملطالبة بالديمقراطية ووقف انتهاكات حقوق اإلنسان وتنفيذ التزامات السلط

أ ،وعليه وهي بذلك  ،مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص فمحاكمة الشيخ علي سلمان لم تراع 

ن أكما أريد أن أشير  إلى نقطة جوهرية ومحورية وهي  .غير عادلة وفقا للقانون الدولي

للجنة البحرينية والتهم املوجهة إليه ساقطة بموجب ا ،سماحة الشيخ علي سلمان بريء

أ .التي تشكلت بإرادة ملكيةالحقائق وألتقص ي 

ها الترحيب من السلطة، بل تعهدت حرينية  لتقص ي الحقائق لقى تقريرأواللجنة الب

أ
 
أ السلطة دوليا

 
وقد  .يات أمام املجتمع الدولي بتنفيذ توصياتهاوفي مختلف املستوأ ومحليا

لعقوبات البحرينية ن بعض املواد  في قانون اأ 1.2.7.9و  1.2.8.1خلصت اللجنة في الفقرة 

هك حرية الرأي تعن آرائها السياسية وتنها تستخدم ملعاقبة  املعارضة وردعها عند تعبير 



أ
 
أ املكفولة دوليا

 
التقرير أن هذه املواد تستخدم  . كما أشارأمملكة البحرين اللتزامات وفقا

أ .تغييره أوأه و نظامه أو الدعوة إلى تطوير أية الحكم نلحظر التعبيرات السلمية حول ب

األحكام التي صدرت  ة املستقلة لتقص ي الحقائق إللغاء كافةوقد دعت اللجنة البحريني

لم تلتزم السلطة وأ .السياسية عاقبة املعارضين الذين عبروا عن آرائهمة ملعلى هذه الخلفي

وما سجن سماحة  سلطة في خرق التزاماتها السياسية،ال استمرتبهذه التوصيات بل 

رار سلمان واستمرار محاكمة املناضل إبراهيم شريف إال داللة واضحة على إصالشيخ علي 

أ .بسيوني السلطة على عدم تنفيذ توصيات

البد أن نوجه نداء إلى السلطة بعد مرور سنوات على تقديم هذا التقرير و  ،وهنا

أ . ياالدعاوى التي تطلقها السلطة بتنفيذ التوصيات جادة وحريصة على  سلطة إن كنت 

أ ونتمنى  ،إثبات تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقص ي الحقائق فنحن ندعوك 

أرسمية للس ةه دعوأتوجي
 
وذلك لتوثيق وإثبات تنفيذ  يد بسيوني  لزيارة البحرين مجددا

أ. 2011في عام  ترأسهاتوصيات اللجنة التي 

أ
 
يدعو ال في سجنه الشيخ علي سلمان ال زأ بعد  مرور عام على اعتقال سماحة ،ختاما

 واجتماعيةينقل البحرين إلى بيئة سياسية واقتصادية السلطة للشروع في حوار جاد 

ي الرسمي عن كل نداءات الحوار الشعبية املخلصة لوال زالت السلطة تمارس التعا .مستقرة

لت السلطة التي تدعو للشروع في حوار ينقل البحرين إلى حالة سياسية جديدة، بل ال زا

 .ي عن الدعوات التي تخرج عن الجهات الدولية واألممية املعتبرةعلى ممارسة التعاممصرة 

أ
 
ا وجه السيد بنكيمون دعوة صريحة مالدعوة عند توجيهمن السلطة على  لم نرى ردا



ألبي التطلعات الديمقراطية للشعب. وأيمتكافئ  ار حقيقيشروع في حوألللسلطة ل
 
 لم نرى ردا

زيد بن رعد و)قد(  ةوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم املتحداملف ما وجهمن السلطة عند

أ
 
أ وجه نداءا

 
أ صريحا

 
أ .للسلطة للشروع في حوار جدي ومتكافئ مع املعارضة أيضا

السلطة مصرة على رفض مبدأ الحوار والشيخ علي سلمان من سجنه مصر على اعتماد 

أمبدأ الحوار لحل املشكل السياس ي.

والسلطة  .هذه الرسالة وهذه الخالصة يجب أن تكون واضحة وبينة لكل املتابعين 

من يعطل أن بإصرارها على رفض اعتماد مبدأ الحوار ترسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي 

فالحكم في  ،الحل السياس ي ويرفض إيقاف النزيف الحقوقي هو ليس الشعب بل الحكم

أ البحرين
 
الحوار إنما  و .الحوار لحل األزمة السياسية على رفض اعتماد مبدأ الزال مصرا

يكون مع ممثلي هذا الشعب. وإن كانت توجد مساعي أو قراءات أو نوايا الستبدال القيادات 

السياسة التي تمثل هذا الشعب والتي طاملا دعت للحوار لحل األزمة السياسية فإن كل 

 ،إنما الحوار يكون مع من يدعو للحوار وهو في زنزانة .هذه املساعي مآلها الفشل والخسران

أ
 
ملصاعب احواري وأراد أن يجنب الوطن في كل املنعطفات الدخول في  من حمل مشروعا

سياسية لوهو سماحة الشيخ علي سلمان وبقية القيادات ا االقتصادية، السياسية وأ

أ
 
أ. .املعتبرة. شكرا

أ

 

 



 

                     

              


