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تمهيد 
يطيب لنا أن نضع تقديما لتقرير أنظمة وقوانين اإلعالم في دول مجلس التعاون الخليجي، 
ونغتنم هذه الفرصة لشكر الدكتور مات دافي على هذا العمل الرائع الذي قام به، وجعل 
بالدور المهم الذي قام به األستاذ محمد عبداهلل عثمان خليفة  التقرير متاحا.  وننوه  هذا 

في ترجمة قوانين الصحافة الخليجية المستخدمة في هذا البحث.
حرية  عن  الدفاع  هي  اإلعالم  لحرية  الدوحة  مركز  في  شيء  كل  وقبل  األولى  مهمتنا  إن 
نولي  فنحن  لها،  مقرا  قطر  من  تتخذ  وكمنظمة  الصحفي.  العمل  وجودة  الصحافة 
المملكة  عمان،  سلطنة  قطر،  دولة  الستة:  الخليجي  التعاون  مجلس  بدول  خاصا  اهتماما 
العربية السعودية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، ومملكة البحرين، وتمشيا 
تداول  في  الحق  ضمان  هو  عملنا  فإن  اإلنسان،  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من   19 المادة  مع 

المعلومات الحرة والمستقلة وحرية التعبير.
لقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تغيرات هائلة على مدى السنوات الماضية، كما 
أساسية  موضوعا  الصحافة  حرية  عن  النقاشات  أصبحت  العربي،  الربيع  ثورات  وبسبب  أنه 
نقاش.  مثار  تزال  ال  لكنها  لإلعالم،  جديدة  قوانين  صياغة  وتمت  المنطقة،  أنحاء  كل  في 
طريقة  تغير  إلى  المجتمعية  اإلعالم  وسائل  استخدام  وزيادة  السياسي  السياق  أدى  ولقد 
عمل الصحفيين والطريقة التي ينظر بها السياسيون في المنطقة إلى وسائل اإلعالم، بما 
يطرحه كل ذلك؛ من دراسة الفرص المتاحة والقيود المحتملة.  وفي مركز الدوحة، نقيس 
. وبالتالي  القانونية  البيئة  مدى امتثال الحكومات لمبادئ حرية الصحافة من خالل فحص 
ال يمكن فهم المشهد اإلعالمي في أي بلد دون إجراء تحليل دقيق لآلليات القانونية التي 

يعمل ضمنها الصحفيون.
دول  في  بها  المعمول  واألنظمة  اإلعالم  قوانين  في  البحث  قررنا  فقد  النحو،  هذا  على 
وتعميق  اإلقليمي  اإلعالمي  المشهد  حول  المعرفة  لتوسيع  الخليجي  التعاون  مجلس 

الوعي بأوضاع الصحفيين في هذه المنطقة.
المتحدة، والبحرين  العربية  إلى اإلمارات  العربية السعودية وقطر  المملكة  إلى  ومن ُعمان 
إلى الكويت، فإن هذا التقرير يسلط الضوء على كيفية ممارسة الصحفيين في دول مجلس 
القائمة  القانونية  البيئة  أي مدى تمكن  إلى  المهنية، ويحلل  الخليجي لحقوقهم  التعاون 
اإلعالميين من الوفاء بواجباتهم للجمهور بطريقة عادلة ومسؤولة.   ونأمل أن يساهم هذا 
التقرير في خالل خلق مناخ صحي للحوار مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة ووسائل 
اإلعالم اإلقليمية، وتوفير األدوات الالزمة والموارد لكافة األطراف ذات العالقة باإلعالم لتعزيز 

اإلطار القانوني، وبالتالي حرية التعبير في كل دولة.
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مقدمة

الحر  التدفق  وتأثير  قوة  أهمية  العربية،  البلدان  من  عدد  في  الثورات  أظهرت 
للمعلومات في إحداث التغيير، إذ استطاع سكان تلك البلدان اإللتفاف على اإلعالم 
االجتماعي؛  التواصل  تكنولوجيات  باستخدام  الحكومات،  قبل  من  عليه  المسيطر 
تأثيرها مستمرا على  يزال  بديلة، وال  -فيسبوك وتويتر ويوتيوب- كوسائط إعالمية 

سير األحداث في المنطقة.
المنطقة،  مشكالت  تفاقم  األوسط  الشرق  في  الحر  اإلعالم  غياب  عن  نجم  ولقد 
ونشطة  حرة  بصحافة  مجتمعا  أن  إال  عيوب،  من  يخلو  ال  ذلك  أن  من  الرغم  وعلى 
يمكن  إذ  اإلعالم.  لوسائل  المستمر  والنقدي  الرقابي  الدور  من  االستفادة  يمكنه 
والتمييز  الفساد  مثل  المجتمع  في  مشكالت  حول  أسئلة  طرح  الحرة  للصحافة 
الحر  النقاش  خالل  من  المشكالت  هذه  وتصحيح  ومعالجة  العمل،  فرص  وغياب 
والمفتوح، لكنه في بلدان كثيرة ومن ضمنها معظم البلدان العربية، تعيق السيطرة 
أكثر  المعلومات بحرية  المهم، ولو تدفقت  الواجب  االعالم لهذا  تأدية  الحكومية 

قبل الربيع العربي، ربما كان ممكنا تجنب بعض االضطرابات. 
العالم  العربية أكثر من أي جزء من  الخليج  التعاون لدول  وتجسد منطقة مجلس 
العربي، النهج الذي يدافع عن سيطرة الدولة على اإلعالم. إذ ُتمارس الدولة وبدرجات 
السعودية،  قطر،  عمان،  سلطنة  الكويت،  البحرين،   – البلدان  هذه  في  مختلفة 
اإلمارات العربية المتحدة-، سيطرة على اإلعالم، وتعطي حكوماتها قيمة للتماسك 

واإلنسجام المجتمعي أكثر من أي فائدة محتملة للصحافة الحرة. 
النوع  هذا  يؤيدون  واسعة،  صالحيات  لها  ملكية  أنظمة  ذات  البلدان  هذه  أن  كما 
التقدم  مع  ولكن،  الحمراء«.  »الخطوط  ببعض  والمقيد  عليه  المسيطر  اإلعالم  من 
الرسالة«  على  »السيطرة  إمكانيات  تبدو  اإلتصال،  ووسائل  للتكنولوجيا  المستمر 
التدفق  نحو  التوجه  ايقاف  تستطيع  لن  فالحكومات  تدريجيا،  وتختفي  تتراجع 

المتزايد للمعلومات، ولكن يمكنها اختيار التجاوب األفضل مع البيئة الجديدة. 
الربيع  حقبة  في  الخليجي،  التعاون  مجلس  بلدان  من  الوحيد  البلد  قطر  وتعتبر 
العربي، التي أصدرت مقترحا لتغيير قوانين اإلعالم بهدف خلق المزيد من الحريات 
للصحفيين، في حين أقدمت السعودية وسلطنة عمان على إجراء تغييرات تهدف 
إلى فرض سيطرة محكمة على الصحافة والمنابر الرقمية. أما البحرين التي أعلنت 
أرسلت  الصحفيين،  حرية  مستوى  رفع  بهدف  قوانينها  لتغيير  خطط  عن  سابقا 
اتخذتا  فقد  والكويت،  المتحدة  العربية  اإلمارات  أما  إحكاما.  أكثر  بسيطرة  اشارات 
صارمة  قانونية  بتحركات  تقوما  لم  ولكنهما  التعبير،  حرية  بتقييد  تقضي  اجراءات 

باتجاه واحد. 
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في  اإلعالم  قوانين  تقييم  بعملية  للمساعدة  المبذولة  الجهود  التقرير  هذا  ويمثل 
التعاون الخليجي،  وبما أن الحكومات تفكر بالسياسات التي ستضعها  بلدان مجلس 
أكبر  فهم  توفير  في  يساعد  البحث  هذا  أن  وجدنا  الجديدة،  الوقائع  مع  للتعامل 
قد  وقوانين  عناصر  عدة  بدراسة  قمنا  المشهد،  لهذا  تفحصنا  وفي  الحالي.  للمشهد 
اإلعالم،  قوانين  العقوبات،  قوانين  كان:  بلد  أي  في  التعبير  وحرية  الصحافة  على  تؤثر 
أيضا  نتناول  كنا  األحيان  بعض  وفي  العناصر.  لهذه  العام  والتأثير  التنظيمية  الهيئات 
أكبر.  بحماية  الصحافة  فيها  تتمتع  بلدان  في  مشابهة  مشكالت  معالجة  تتم  كيف 
ومن المؤكد، أن كل شعب ناضل من أجل هذه القضايا، ومن أجل تمكين الصحفيين 
من القيام بواجباتهم، وفي ذات الوقت حماية األفراد والمجتمع من األضرار المحتملة. 
وال يمكن إصالح الصحافة من داخل المؤسسات االعالمية فقط، حيث أن قانون اإلعالم 
المحلي وقرارات المحاكم واإلشراف الحكومي تؤثر جميعها على نوع الصحافة التي 
القوانين  لتنقيح  المجتمعي  بواجبهم  القيام  من  الصحفيين  تمكين  أن  كما  ُتمارس. 

التي تحكمهم يتطلب خلق بيئة ممكنة.

المؤشرات 
تراتب  نظاَمي  التقرير  هذا  يستخدم  بلد،  كل  في  اإلعالمي  للمشهد  بداية  كنقطة 
دوليين، هما: مؤشر منظمة »مراسلون بال حدود«، ومؤشر مركز »فريدم هاوس« . وفي 
حين يتهم البعض هذه األنظمة التراتبية بالتحيز، إال أنها توفر على األقل، نقطة بداية 
لنقاش حول المقدار النسبي لحرية الصحافة المتاحة في كل بلد. وفي الجدول أدناه، 

ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي وتفسير المنهجية وراء كل ترتيب:

فريدم هاوس

تصنيف حرية الصحافة )2012(

حرة، حرة جزئيا، غير حرة(

غير حرة

حرة جزئيا

غير حرة

غير حرة

غير حرة

غير حرة

ترتيب صحفيون بال

حدود )2011(

)179-1(

173

78

117

114

158

112

البلد

البحرين

الكويت

سلطنة عمان

قطر

السعودية

اإلمارات العربية المتحدة
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وتقيس منظمة مراسلون بال حدود، وهي مجموعة مناصرة للصحافة تتخذ من باريس 
مقرا لها، مستوى حرية اإلعالم في كل بلد من خالل استمارة ُترسل إلى صحفيين وخبراء 
اإلجراءات  حول  أسئلة  اإلستمارة  تطرح  رئيسيا.  معيارا   44 وتتضمن  بلد،  كل  في  إعالم 
التي تتخذ ضد الصحفيين والمدونين، ومن ضمن ذلك االغتياالت والسجن واالعتداءات 
الحكومات،  تتخذها  التي  االجراءات  االستمارة  تتفحص  كما  والتهديدات.  الجسدية 
مثل االعتقال والرقابة والتفتيش والمضايقات. كما يحاول المجيبون التفكير بمستوى 
التقصي والنقد. وتنظر االستمارة أيضا  الذاتية في كل بلد، وقدرة اإلعالم على  الرقابة 
المالية. بعد ذلك يجري تصنيف  الصحفية وملكيتها  للمؤسسات  القانوني  اإلطار  في 
اإلجابات في نقاط، وترتيبها من األحسن إلى األسوأ في مؤشر حرية الصحافة الخاص 

بمنظمة مراسلون بال حدود 1 . 
أما مركز »فريدم هاوس«، ومقرها واشنطن، فيستند في قياسات حرية الصحافة إلى 
أنه: »لكل شخص الحق  المادة 19 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي ينص على 
أي تدخل، واستقاء  اآلراء دون  اعتناق  الحق حرية  والتعبير، ويشمل هذا  الرأي  في حرية 
األنباء واألفكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية«. تقوم 
هذه المنظمة بتجميع بيانات لرصد التدفق النسبي لحرية المعلومات من خالل إجراء 
مسوحات في كل بلد من البلدان التي يراقبونها، حيث تستخدم المؤسسة 23 سؤاال 
والوضع  القانونية  البيئة  شاملة:  بصورة  مجاالت  ثالثة  لقياس  مؤشرات  و109  مختلفا 

السياسي والمشهد االقتصادي 2 .
التي  واألنظمة  اآلخرين  والمتواصلين  الصحفيين  حماية  أنواع  القانونية  البيئة  وتقيس 
سيطرة  مدى  فحص  يتم  السياسي  الوضع  وفي  للمعلومات.  الحر  التدفق  تعيق  قد 
الذاتية،  والرقابة  االستقاللية  ومستوى  االخبار،  اعالم  وسائل  محتوى  على  الحكومة 
وتنوع وجهات النظر في الصحافة المحلية. أما في المشهد االقتصادي، فيتم َتفحص 
هيكلية ملكية وسائل اإلعالم، ومن ضمن ذلك الشفافية وتركيز الملكية. يتم إعطاء 
البلد.  –الدرجة األدنى، تشير إلى حرية صحافة أعلى في ذلك  ترتيب رقمي لكل سؤال 
تتراوح الدرجات من )1( إلى )100( ومن خالل ذلك تستلم البلدان ترتيبها »حرة« أو »حرة جزئيا« 

أو »غير حرة« على أساس المجموع.

 

1    مراسلون بال حدود، مؤشر 2012-2011.

2  فريدم هاوس، »المنهجية«



مملكة البحرين

 ،2011 العربي عام  الربيع  ثورات  التعبير بعد  المراتب من حيث حرية  أدنى  البحرين، في  جاءت 

مجموع  من   173 الدرجة  في  لتحل  مرتبة   29 وتراجعت  حدود،  بال  مراسلون  تقرير  حسب 

ومحاكمتها  بالديمقراطية  المطالبة  للحركات  العنيف  »قمعها  بسبب  وذلك  بلدا،   179

)فريدم  مركز  يصنف  كما   . حرية«3  هامش  ألي  وإلغائها  االنسان،  حقوق  عن  للمدافعين 

هاوس( وضع الصحافة في البحرين بـ »غير حرة« 4، حيث يتناقض تراجع ترتيب البحرين مع 

سمعتها مؤخرا بالسماح للنقد والحوار في قطاع اإلعالم. جاء في تقرير 2003 »فيما يتعلق 

بحرية التعبير، ثمة محاولة نحو التحول الليبرالي« 5. لقد شاهد المراقبون تحسنا بطيئا ولكن 

لقطاع  متواضعة  ليبرالي  تحول  عملية  جرت  حيث   ،)2010-2000( العشر  السنوات  خالل  ثابتا 

تحديث  البلد  هذا  حاول  عندما   )2030 )البحرين  الوطني  االصالح  جهود  مع  بالتزامن  اإلعالم 

الدولة وتنويع االقتصاد 6. وعلى الرغم من بعض التحسينات، نشبت في البحرين احتجاجات 

األغلبية  يمثلون  الذين  الشيعة  السكان  بمطالبة  معظمها  تركز   ،2011 عام  أوائل  في  هائلة 

بإصالح النظام الملكي 7.

لقد حكم البريطانيون البحرين ألكثر من 150 سنة بعد ما اصبحت البحرين محمية بريطانية 

في عام 1861. كما استخدمت الواليات المتحدة األمريكية الجزيرة كقاعدة لمساعدتها في 

حماية مصالحها في المنطقة، من مصر إلى الهند. وفي أواخر عام 1960، اتخذت بريطانيا قرارا 

استراتيجيا بالتخلي عن آخر مواقعها العربية بما في ذلك البحرين. وخالل سنوات السيطرة 

البريطانية، كانت إيران ذات األغلبية الشيعية تطالب بالسيادة على هذا البلد. وتستمر هذه 

المطالب – والقلق من التأثير اإليراني على هذا البلد – في خلخلة أسس استقرار البحرين.

الدستور
البحريني  الدستور  وكفل   .1971 عام  استقاللها  إعالن  بعد  دستورها  على  البحرين  صادقت 

الدستور  من   23 المادة  نصت  حيث  األمة.  قوانين  حدود  ضمن  والصحافة،  التعبير  حرية 

رأيه  عن  بالتعبير  الحق  شخص  ولكل  مكفولة،  العلمي  والبحث  التعبير  »حرية  أن  البحريني 

ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقا للشروط واألوضاع المبينة في هذا القانون«.

3    مراسلون بال حدود، »سوريا والبحرين واليمن يحصلون على أسوأ المراتب من أي وقت«، فقرة 5. 

4    فريدم هاوس، »حرية الصحافة 2011 – البحرين«

5    المصدر نفسه

6    تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

7    المصدر نفسه

8



المادة  هذه  يتبع  حيث  التعبير،  حرية  عن  القوي  الدفاع  هذا  أعاقت  القيود  ولكن 

تزعزع  التي  للعقيدة اإلسالمية«،  األساسية  »المعتقدات  انتهاك  التحذير من  الدستورية 

»وحدة الشعب« أو تثير »الخالف أو الصراع الطائفي« 8 . أما المادة 24 من الدستور توسع 

التي  والشروط  القواعد  بموجب  »المكفولة  المطبوعة،  المواد  لتشمل  الحريات  هذه 

وضعها القانون«. ويحتوي قانون العقوبات وقانون الصحافة لعام 2002 على كثير من 

»الشروط التي وضعها القانون« 9.

قانون العقوبات
يحتوي قانون العقوبات الذي جرت المصادقة عليه عام 1976 على عدد كبير جدا من 
القيود التي تعيق حريتي الصحافة والتعبير المكفولتين في الدستور. على سبيل المثال، 
تعد المادة 165 بالسجن فترة طويلة غير محددة لمن يحرض على كراهية النظام، حيث 
نظام  كراهية  على  العالنية  طرق  بإحدى  حرض  من  كل  بالحبس  »يعاقب  على  تنص 
عن  تقرير  أي  ذاتية،  بطريقة  تفسيره  يمكن  النص،  هذا  مثل  إن   .10 به«  اإلزدراء  أو  الحكم 
المعاقبة  المادة 168 على  لإلزدراء. كما تنص  إثارة  اعتباره  الحكومة، مثال، يمكن  فساد 
بالسجن مدة ال تزيد عن سنتين مع دفع غرامة بسيطة بسبب »أخبار أو بيانات أو إشاعات 
أو شكلت تهديدا  إلى اضطرابات عامة  البيانات  أدت هذه  أو مغرضة«، في حال  كاذبة 
بمصداقية  تضر  التي  والمغرضة«  »الكاذبة  التقارير   169 المادة  تحظر  وبالمثل  لألمن. 
11. ويرجع للمدعين العامين أو القضاة القرار فيما إذا كان  تقرير ما  البحرين ومصالحه 
مزيفا أو كيديا. وتنص المادة 217 من قانون العقوبات على المعاقبة بالسجن أو دفع 
غرامة إلفشاء معلومات من اجتماع سري للهيئة التشريعية أو المجلس الوطني للبالد. 
ويمكن تطبيق ذات العقوبات على صحفي )أو شخص خاص( »يقوم بنشر مناقشات 

االجتماعات العامة للمجلس الوطني بطريقة مزورة وبسوء نية«.

االستماع  جلسات  حول  كاذب  بتقرير  يتعلق  فيما  الحظر  نفس   248 المادة  وتتضمن 
العام، حيث أن القوانين المتعلقة بدقة التقارير قد يكون عمال عسيرا، ألن تنفيذ ذلك 
يتطلب من موظفي الحكومة التمييز بين الحقيقة والتزييف. وفي هذا السياق، نرى أن 
كثيرا من البلدان التي تتمتع بحماية قوية للصحافة ال تحاول معاقبة التقارير غير الدقيقة 

إال إذا كانت تؤدي إلى تشويه سمعة شخص ما.  

8     »البحرين«

9     تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

10     حكومة البحرين. قانون العقوبات البحريني لعام 1976

11     انترنيوز، الكويت
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ويحذر كثير من المراقبين بأن قوانين »األخبار الكاذبة« قد تؤدي بسهولة إلى الرقابة، حيث 
يمكن أن تكون الحقيقة موضع نزاع أو خالف« والحظر على نشر األخبار الكاذبة قد يعتبر 

اساءة في محاولة لقمع ادعاءات غير مرغوب بها، سواء كانت صحيحة أو لم تكن«12.   
ويتخذ قانون العقوبات موقفا من تغطية قضايا المحاكم والجرائم، فمثال، تنص المادة 
قد  معلومات  ينشرون  الذين  األشخاص  على  غرامة  دفع  أو  بالسجن  الحكم  على   245
ذات  على   246 المادة  وتنص  المحاكم.  أمام  منظورة  قضية  نتيجة  على  تأثير  لها  يكون 
العقوبة على أي تقارير إخبارية حول تقاضي جنائي قائم، أو »مداوالت المحاكم« و »التقارير 
االخبارية التي تتعلق باستجوابات أو اجراءات تتعلق بقضايا النسب والزواج والوصاية والطالق 
والنفقة والزنى«13. وتحظر هذه المادة نشر أسماء األحداث وكذلك أسماء ضحايا االغتصاب 
والجرائم الجنسية. هذا في حين أن البلدان التي تتمتع بحريات صحافة قوية تضع القليل 
العامة من شفافية  بالفوائد  القيود على نشر معلومات تتداولها المحاكم إليمانها  من 
النظام القانوني؛ وغالبا ما يختار الصحفيون طوعيا في بلدان كثيرة عدم ذكر األسماء في 

تقاريرهم، لحماية خصوصية الضحايا وحقوق المتهمين. 
كما ينص قانون العقوبات على عقوبات جنائية بالسجن والغرامات، للتشهير – كتابة )نشر 
الكتابات البذيئة( وشفويا )القدح والقذف(. في حين أن بلدانا كثيرة تعالج المحاكم المدنية 
فيها قضايا القدح والقذف بدفع تعويضات مالية عوضا عن أحكام بالسجن أو الغرامات. 
بدفع  أو  أشهر  ستة  مدة  بالسجن  الحكم  على  العقوبات  قانون  من   364 المادة  وتنص 
غرامة بسيطة إلرتكاب القذف الذي »يؤثر على شرف شخص ما، أو يسيء لسمعة عائالت«. 

وتنص المادة 365 على عقوبة بالسجن ال تزيد على سنتين لقذف أو سب موظف عام »أثناء 
أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا بسمعة العائلة، أو كان 
ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع«. وينص قانون العقوبات تحديدا أن إثبات الحقيقة 
الواقعة  الجاني صحة  أثبت  إذا  الجريمة  »تنتفي  المادة 367:  التشهير؛ حيث جاء في  ينفي 
المسندة، متى كان اإلسناد موجه إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة 
متصلة بالوظيفة أو الخدمة«14. تعتبر الحقيقة كدفاع ضد القذف والتشهير سمة مميزة 
في بلدان تتمتع فيها حرية الصحافة بحماية قوية. وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي 
مثل دولة اإلمارات العربية المتحدة، يمكن خسارة قضايا التشهير طالما جرى تدمير السمعة 

بغض النظر عن صدق وصحة التقرير 15. 

12    بكلي Buckley وآخرون، اإلذاعي، والصوت المسموع، والمساءلة، ص 136 
13    البحرين، قانون العقوبات البحريني لعام 1976

14    المصدر نفسه
15    براس، »قوانين التشهير تحافظ على صمت المضطهدين«
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ففي عام 2006، استخدم موظف عام أحكام التشهير في محاولة إلسكات مدون مشهور 
دائرته  فعل  ردة  حول  بمدونته  تعليقات  بكتابة  وزير  اتهمه  عندما  اليوسف  محمود  يدعى 
اليوسف  سراح  ُأطلق  واستجوابه،  اعتقاله  وبعد  األمطار.  مياه  تصريف  اشكالية  إزاء  البطيئة 
الهجومية«  »المالحظات  إزالة  على  اليوسف  وافق  أن  بعد  القضية  هذه  وُأسقطت  بكفالة. 
اليوسف  وذكر  الوزير16.  بحق  المحددة  باالدعاءات  بالبحث  تتناول  لم  والتي   – مدونته  من 
ويقول  للنقد«17.  المدنية  »المسؤولية  »تجرم«  األخرى  والقيود  البحرينية  التشهير  قوانين  ان 
انتقاد  عن  الصحفيين  أثنى  قد  للتشهير،  القضائية  بالمالحقات  التهديد  أن  المراقبون 

الموظفين الحكوميين في تقاريرهم 18. 
ويوجد تقييد آخر في قانون العقوبات لعام 1976  يتعلق »بالطعن بالذات الملكية«، وترجع 
القوانين  وهذه  الرومان،  عصر  إلى  الملك«(  »أذى  )بالفرنسية  الملكية  بالذات  الطعن  قوانين 
الفضفاض  التعريف  استخدام  ويمكن  البالد،  لحاكم  أو  للملك  يسيء  قد  شيء  أي  تحظر 
»أهان  شخص  ألي  بالحبس   214 المادة  وتعاقب  للحكومة.  يوجه  انتقاد  أي  لقمع  للقانون 
أصدرت   ،2008 عام  وفي  الوطني«.  الشعار  أو  الدولة  علم  أو  البالد  أمير  العالنية  طرق  بإحدى 
الملكية«19.  الشخصية  وصورة  بكرامة  األذى  الحاق  »من  الصحفيين  تحذر  بيانات  الحكومة 
ويشير مركز البحرين لحقوق اإلنسان إلى أن الحكومة استخدمت بإنتظام التظاهر بحماية 
الصورة الملكية بهدف اغالق المنتديات االلكترونية واعتقال ومقاضاة الصحفيين والمدونين 

وتهديد المجموعات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني 20.

قوانين اإلعالم
بعد أن تولى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة السلطة في العام 1999، باشر جهودا لتحديث 
من  عدد  سراح  حمد  الشيخ  وأطلق  والشيعة.  السنة  المسلمين  بين  التوتر  وتخفيف  البالد 
المعارضين الشيعة ونقل البالد نحو االصالح. ففي عام 2001، أيد البحرانيون باألغلبية الساحقة 
لملكية  رسميا  أسس  والذي   2002 عام  في  جديد  دستور  تبعه  الذي  الوطني  العمل  ميثاق 
دستورية في البحرين، مع احتفاظ الملك بسلطة مطلقة. كما دعا الدستور للمساواة بين 

السنة والشيعة وكفل الحقوق المدنية األساسية وحقوق الملكية لجميع المواطنين.

16    تومي، »وزير بحريني يوافق على إسقاط قضية بحق مدون« 
17    وكالة األنباء الفرنسية، »بدء محاكمة مدون بحريني متهم بالتشهير«، فقرة 5. 

18    مركز البحرين لحقوق االنسان، صحفي يواجه تهمة بالتشهير حول مقالة عن الفساد؛ فريدم
         هاوس، »حرية الصحافة 2011 – البحرين.« 

19    مركز البحرين لحقوق اإلنسان، ضرب معتقلين واساءة معاملتهم في قضية الرسالة اإلخبارية
         والموقع اإللكتروني؛ تحذير صحفيين حول كرامة الصورة الملكية، فقرة 7.  

20    المصدر نفسه
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وفي عام 2002، قامت الحكومة بتنقيح وتعديل قانون الصحافة لعام 1979 واعدة بأن يوفر 
الليبرالي لقطاع اإلعالم،  التحول  21. وفي حين حدث بعض  اكثر من سابقه  القانون حماية 
رأى كثيرون من الصحفيين أن مرسوم القانون رقم 47 لعام 2002 ال يزال يحتوي على الكثير 
لقيود قانون  الصحفيين اضافة  القيود على  القانون مجموعة من  القيود. فقد وضع  من 
اتخاذ  الجرائم، يمكن للحكومة  القانون على 17 فئة مختلفة من  العقوبات. ويحتوي هذا 
اجراءات ضدها، في ثالثة منها، ويمكن سجن الصحفيين لمدة تصل إلى خمس سنوات: نشر 
مواد تنتقد اإلسالم أو ملك البحرين أو تشجيع أعمال تزعزع أمن الدولة أو مناصرة التغيير في 
الحكومة. بينما تؤدي الجرائم الباقية )14( إلى غرامات تصل إلى 5,000 دوالر أميركي )الدينار 
البحريني = 2.65 دوالر( . ولقد احتج الصحفيون في حينه على االحتفاظ بالسجن كعقوبة، 

وكذلك على صالحيات وزراء الحكومة بفرض عقوبات بدون أي اشراف قضائي 22.  
اإلعالم،  وزارة  لدى  المطبوعات  ترخيص  صالحيات  الصحافة  قانون  من   19 المادة  وأبقت 
أو  الدولة  الحكم في  بنظام  المساس  " تتضمن  التي  المطبوعات  وأعطتها صالحية حظر 
دينها الرسمي أو اإلخالل باآلداب، أو التعرض لألديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام" 23. 
إن مثل هذه الصياغة تعطي مجاال واسعا لتفسير السلطات في اتخاذ قرارات رقابية. في 
بلدان كثيرة تتمتع فيها حرية الصحافة بحماية قوية ال يتطلب إصدار الصحف ترخيصا من 

الحكومة. 
وتعهدت الحكومة بإجراء تعديالت على قانون 2002، ولكن لم تجِر أية تغييرات 24 في اعقاب 
عن  المراقبون  عّبر  الشكوك،  بعض  من  الرغم  على  التالي.  العقد  خالل  عديدة  محاوالت 
سرورهم بالتوجه الذي لمسوه في التعديالت المقترحة في العام 2008 لقانون الصحافة. 
كانت هذه التغييرات تتضمن إلغاء عقوبة حبس االعالميين من قانون الصحافة، وإلغاء أي 
رقابة سيطرة مسبقة، والطلب من منتجي األخبار تجنب كتابة تقارير حول بعض المعلومات. 
على الرغم من ذلك فقد أبدى المراقبون تذمرا من حقيقة أن القانون المقترح ما زال يحتوي 
على قيود كثيرة. اضافة إلى ذلك، ال يزال قانون العقوبات وقانون مكافحة اإلرهاب لعالم 
)كما   .25 الذاتية  الرقابة  على  وتشجيعهم  السجن  إلى  الصحفيين  إرسال  يستطيعان   2006
جرى وضع قوانين مكافحة اإلرهاب في دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي 
ما  ولكن  الصحافة(.  لتقييد  األدوات  من  مزيدا  للحكومة  يوفر  مما  السعودية،  مثل 

يبعث على القلق حتما أن التغييرات المقترحة على قانون الصحافة لم تحدث أبدا. 

21     المصدر السابق
22    انترنيوز، الكويت

23   مراسلون بال حدود، ترحيب بتعديالت قانون الصحافة ولكن ال يزال الصحفيون يواجهون السجن 
         وخطر إغالق المواقع اإللكترونية.

24    المصدر نفسه
25   اإلتحاد الدولي للصحفيين )IFEX(، على الرغم من التقدم، ال يزال الصحفيون يواجهون فترات سجن

         محتملة بموجب القوانين المعمول بها. 
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والمثير لإلهتمام أيضا، محاولة قانون الصحافة فرض معايير أخالقية على الصحفيين 
في البحرين؛ فمثال، في المادة 37، ُيَشجع الصحفيون على أن "يراعي الصحفي في كل 
أعماله مقتضيات الشرف واألمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع 
مثله وقيمه" 26. كما تدعو المادة 42 من القانون للفصل الكامل »بين المواد التحريرية 
واإلعالنية«. وال يضع القانون أية مواصفات فيما يتعلق بالعقوبات على الصحفيين الذين 

ينتهكون الخطوط األخالقية العريضة. 
بهذا  الصحافة  قانون  إلى  ملحق  إضافة  تم  اإللكترونية،  المواقع  تنظيم  وبهدف 
الخصوص، حيث أضافت الحكومة »اإلعالم اإللكتروني« لمجال واختصاص القانون، مما 
اإلنترنت  مثل  الجديد  اإلعالم  بيئات  تنظيم  في  القانونية  السلطة  اإلعالم  لوزارة  يوفر 
اإللكترونية  المواقع  مالكي  اعتراضات  من  الرغم  وعلى  اإلجتماعي.  اإلعالم  ووسائل 
ومراقبي المجتمع المدني، قامت وزارة اإلعالم بمنع أو إغالق أكثر من 100 موقع سياسي 
بين  ومن   .27 الثالثة  األلفية  من  األولى  سنوات  العشر  في  وإباحي  لإلسالم  ومعادي 
اإلنسان،  لحقوق  البحرين  ومركز  اليوسف،  محمود  مدونة  كانت  منعت  التي  المواقع 
استخدمت  وقد   .28  2006 انتخابات  قبل  تماما  ذلك  وتم  أخرى،  سياسية  مدونات  وعدة 
تتضمن  قد  مطبوعات  بحظر  يسمح  الذي  الصحافة  قانون  من   19 المادة  الحكومة 
تمارس  كما  اإللكترونية.  المواقع  اغالق  عن  قانونيا  تدافع  كي  بالحكومة،  المساس 
شركة اإلتصاالت البحرينية )شركة مملوكة للحكومة( الرقابة على اإلنترنت من خالل 

منع امكانية الوصول إلى مواقع المنظات غير الحكومية المحلية والدولية 29.
وفي عام 2009، أصدرت وزارة االعالم مرسوما بأنها تستطيع إغالق أي موقع إلكتروني 
)مثل  المواقع  حجب  لتعطيل  وسائل  استخدام  حظرت  كما  قضائي،  حكم  دون 
وحقوق  سياسية  مواقع  الوزارة  حظرت  إباحية،  مواقع  لحظر  سعيها  وفي   .)VPNs
إنسان ومنتديات للطائفة الشيعية في نفس العام 30. وال حاجة لنظام خاص للتلفزيون 

ومحطات اإلذاعة المحلية، ألن الحكومة تحتكر بالكامل كل وسائل البث 31. 

26   البحرين، قانون النشر والمطبوعات
27   أوبن نت، البحرين: مبادرة أوبن نت

28   »السلطات تمنع امكانية الوصول إلى مدونة غطت فضيحة بندرغيت – مراسلون بال حدود«
29   مراسلون بال حدود، تقرير عالمي – البحرين.

30   أوبن نت، البحرين: مبادرة أوبن نت
31   مراسلون بال حدود، تقرير عالمي – البحرين.
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ولقد ُأجبرت محطة أخبار معارضة في العام 2011 على البث من لندن، بعد أن فشلت في 
الحصول على ترخيص للبث من داخل البالد 32. وقالت المحطة إن اشارتها منعت من 
الصحافة، تكون  بلدان حيث توجد حماية قوية لحريات  البحرين. وفي  البث من داخل 
إلعادة  قابلة  إعالمية  لمؤسسات  المسبق(  التحفظ  أو  اإلغالق  )مثل  الحكومة  قرارات 
النظر من قبل قضاء مستقل، حيث أن إعادة النظر هذه تضمن بأن ال يستخدم موظفو 

الحكومة سلطاتهم بطريقة عشوائية إلسكات تغطية غير مرغوب بها بالنسبة لهم.

المشهد اإلعالمي الحالي
بوجود هذه البيئة التنظيمية، فإن معظم المؤسسات في البحرين مملوكة للحكومة 
أو تقدم وجهات نظر الحكومة؛ ومن بين الصحف الرئيسية األربع، فقط صحيفة الوسط 

تقدم آراء معارضة. كما ان محطات األذاعة والتلفزة المحلية  مملوكة للدولة 33. 
في  بدأت  التي  لإلنتفاضة  بيئة  أعاله  المذكورة  اإلعالم  على  المفروضة  القيود  وفرت 
البحرين عام 2011، والتي أدت إلى قتل العشرات وانتشار اإلدعاءات بالتعذيب. وبعد انتشار 
أدت  التي  العوامل  لتقصي  الحكومة هيئة مستقلة  البحرين، عينت  العنف في  أعمال 

إلى اإلحتجاجات وما نتج عنها من فوضى. 
ولقد أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرا من 513 صفحة يتضمن 
تفاصيل التقصي الذي أجرته هذه اللجنة. وثق التقرير 46 حالة وفاة و559 إدعاًء بالتعذيب 
وأجملت   .34 اإلحتجاجات  في  المشاركة   بسبب  موظفين  طرد  حالة   4,000 من  وأكثر 
اإلعالم  بأن  الصحفيون  هؤالء  »زعم  بمايلي:  البحرين  في  الصحافة  حرية  غياب  اللجنة 
الغالبية  نظر  وجهات  يمثل  ال  وهو  )الحكومة(،  قبل  من  بالرقابة  مثقل  البحرين  في 
العظمى من  السكان. كما ُزعم أنه في بعض الحاالت، أن مجرد التعبير عن وجهة نظر 
أو معلومات حزبية تختلف عن، أو تتناقض مع موقف )الحكومة( قد يؤدي إلى تعليق 

أو انهاء الخدمة في مؤسسة إعالمية«35.
التقرير في وصف نوع الرقابة الذاتية الموجودة في البحرين نتيجة عقود من  ويستمر 
السيطرة القانونية الصارمة، ويضيف: »زعم العديد من الصحفيين أنه إضافة إلى الرقابة 
الحكومة«.  موقف  تعكس  بحيث  والتقارير  المواد  بتحرير  الصحافيون  يقوم  الذاتية، 
»ويزعمون أيضا وجود سياسة غير معلنة تحكم ما يستطيع وما ال يستطيع الصحافيون 
كتابته في الصحف«36. هذا النوع من الرقابة الذاتية غالبا ما يوصف في غرف األخبار في 
كيف  ببساطة  الصحفيون  يتعلم  حمراء«.  »بخطوط  الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان 
من  النوع  وهذا  الحكومة؛  مضايقات  عن  بعيدا  تبقيهم  التي  الحدود  ضمن  يعملون 

الرقابة الذاتية يعيق بقوة الدور اإليجابي الذي يمكن أن تلعبه الصحافة في المجتمع. 

32   أتكنسن، محطة تلفزيون بحرينية تصارع بسبب حظر بثها.
33   »نبذة عن البحرين«

34    المصدر نفسه
35   أتكنسن، مصدر سابق
36   المصدر نفسه، ص 406
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من  بمزيد  للمعارضة  والسماح  الرقابة  »بتخفيف  الحكومة  تقوم  بأن  التقرير  وأوصى 
إمكانية الوصول إلى البث التلفزيوني واإلذاعي واإلعالم المطبوع« 37 .

حكومية  مجموعة  وهي  الوطنية،  اللجنة  أن  الحكومة  أعلنت   ،2011 مارس  آذار/  وفي 
تشكلت لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قدمت للحكومة 

خطة إصالح لإلعالم متبعة إرشادات اللجنة نفسها«38.
ولقد ساعد خبراء فرنسيون في صياغة خطة إصالح اإلعالم، والتي دعت إلى تخفيف 
اإلعالم  في  المجموعات  جميع  من  مشاركة  ضمان  في  تساعد  برامج  ووضع  الرقابة، 
البحريني.  ودعت خطة إصالح اإلعالم إلى تشكيل مجلس أعلى لإلعالم ودمج قوانين 
اإلعالم في قانون واحد، وتأسيس معهد تعليمي لتدريب الصحفيين.  وأفادت الحكومة 
بأنها ستنفذ التوصيات. ولكن وحتى حزيران/ يونيو 2012، لم تشكل الحكومة مجلس 

أعلى لإلعالم ولم ُتجِر أي تنقيح على قوانين اإلعالم. 
وقالت وزيرة الدولة الجديدة لشؤون اإلعالم سميرة رجب في أيار/ مايو 2012 إنها ترغب 
باإلعالم اإلجتماعي. وقالت سميرة رجب،  البحرين أنظمة جديدة خاصة  أن ُتدخل  في 
وهي صحفية سابقة وعضو في مجلس الشورى البحريني أيضا،  لقد كان هذا التحرك 
ضروريا لضمان السالمة العامة بسبب »االستخدام غير المسؤول لمثل هذا اإلعالم« خالل 
القيود  لتخفيف  دعوة  اإلعالم  اصالح  خطة  تتضمن  لم   .39 البالد  في  المستمر  الصراع 
ان  يبدو  لكن  الرقابة«40.  »تخفيف  إلى  الحكومة  دعت  ولكنها  اإلجتماعي،  اإلعالم  على 

التحركات األخيرة تتجه نحو مزيد من القيود على حرية التعبير بدال من تخفيفها.

37   نفس المصدر، 401.
38   حبيب، »تقول اللجنة الوطنية بأن اصالح اإلعالم والتعليم يسير إلى األمام«.

39   نغراج، »البحرين تفكر مليا في قانون اإلعالم.
40    حبيب، مصدر سابق
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دولة الكويت
وفقا لتقرير مراسلون بال حدود للعام 2012، تحتل الكويت أعلى ترتيب في حرية اإلعالم 
بين بلدان مجلس التعاون الخليجي حيث جاءت الكويت في المرتبة 78 من مجموع 179 
الذي  الخليجي  التعاون  بلدان مجلس  بين  الوحيد من  البلد  الكويت  41. كما تعتبر  دولة 
حصل على وضع صحافة »حرة جزئيا« وفقا لمجموعة المناصرة الدولية »فريدم هاوس« 
في حين جاءت البلدان الخمسة األخرى ضمن تصنيف »غير حرة«42. غير أن المراقبين بدوا 
أكثر تحفظا بعد أحداث الربيع العربي وما أعقبها، لدى مالحظتهم تزايدا في »الرقابة 
الذاتية والتخويف والضغط الحكومي«43. ربما يرجع سبب وجود صحافة حرة، بشكل 
معقول إلى حد ما، في الكويت إلى الدستور واإلصالحات التي جرت بعد تحرير الكويت 
األخرى  للبلدان  وخالفا  الماضي.  القرن  من  التسعينيات  أوائل  في  العراقية  القوات  من 
في مجلس التعاون، تفتخر الكويت بوجود عدة صحف يملكها القطاع الخاص، والتي 
تنشر نسبيا نقاشات حادة وآراء مختلفة. كما يستفيد هذا البلد من وجود برلمان حيث 

يجري نقاش األفكار واآلراء المختلفة بصراحة وحرية. 
لقد جرى التصديق على دستور دولة الكويت، والذي يكرس ملكية دستورية وأمير قوي« 
في عام 1961 بعد أن نالت البالد استقاللها عن بريطانيا. يكفل الدستور الكويتي حرية 
الرأي والبحث  التعبير ضمن حدود القانون. وتنص المادة 36 من الدستور على أن حرية 
العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، 
من  مزيد  على   37 المادة  وتنص  القانون«.   يبينها  التي  واألوضاع  للشروط  وفقا  وذلك 
التي  للشروط  وفقا  مكفولة  والنشر  والطباعة  الصحافة  »حرية  للصحافة:  الضمانات 
يبينها القانون«. وكما هو الحال في بلدان أخرى في المجلس، يحدد قانون العقوبات 
وقوانين الصحافة أمثلة عديدة يمكن فيها انتهاك حرية الصحافة. ويالحظ المراقبون 
إليه  الذي ينظر  التعبير  الشرعي، وخصوصا  التعبير  »استخدمت لخنق  أن هذه األحكام 

بأنه يتعلق بالدين واألخالق وكبار رجاالت الدولة «44.

قانون العقوبات
التعبير  1960، عدة قيود على حرية  الذي سن في عام  الكويتي،  العقوبات  يضع قانون 
وحرية الصحافة. فمثال تنص المادة 204 على عقوبة الحبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات 
وبغرامة ال تتجاوز حوالي 10,000 دوالر )الدينار الكويتي = 3.54 دوالر( »على كل من طبع أو 

باع أو وزع أو عرض صورا أو رسوما أو نماذج أو أي شيء آخر يخدش الحياء«. 

41    مراسلون بال حدود 2012، جاءت سوريا والبحرين واليمن في أسوأ المراتب من أي وقت.« 
42   »حرية الصحافة«

43   فريدم هاوس، الكويت، فقرة 1
44   انترنيوز، الكويت، 4
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إن غموض هذه المادة يترك حرية تصرف واسعة للسلطات في تقرير المواد المسيئة. 
الحياء  تخدش  رسوم  أو  صور  عرض  أو  بيع  أو  طباعة  لتستثني   204 المادة  تمضي  كما 
في حال نشرها على نحو »يعترف به العلم أو الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم 
العلمي أو الفني«. ولكن، كما يفيد مراقبون فإنه عادة ما يتم تجاهل اإلستثناء بسبب 

اإلستحقاق الفني «45.
ولقد استخدمت هذه المادة في العام 2000، لمقاضاة كاتب وناشر معروف نشر أعماال 
اعتبرت »تكفيرية« و»فاحشة«. وتنص المادة 16 من قانون العقوبات على عقوبة القذف، 

أي فعل قد يلحق أذى »بسمعة أو كرامة أو موقع أي شخص«46. 
فوفقا  للدين.  اإلساءة  ضد  الحماية  من  مزيدا  ُتضفي  العقوبات  قانون  من   111 المادة 
10,000 دوالر  تتجاوز  تتجاوز سنة واحدة وبغرامة ال  بالحبس مدة ال  المادة ويعاقب  لهذه 
بحق كل من »أذاع آراء تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو مذهب ديني، سواء 
كان ذلك بالطعن في عقائده او في شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه«. كما أن 
الطابع العام للمادة يمكنها إضعاف حرية التعبير، حيث استندت الحكومة مؤخرا إلى 

المادة 111 للحكم على محرر جريدة موالية للشيعة بالسجن مدة ستة أشهر 47.  

قانون اإلعالم
التعبير  حرية  قضايا  من  الكثير   2006 لعام  المعدل  والنشر  المطبوعات  قانون  يتناول 
يتضمن  كان  الذي   1961 عام  قانون  محل  المعدل  القانون  هذا  وحّل  الصحافة؛  وحرية 
محظورات أكثر خاصة فيما يتعلق بالصحفيين.  وتتناول المذكرة اإليضاحية الملحقة 
التي  األخرى  الحريات  حماية  فيه  يجب  الذي  الوقت  في  التعبير  حرية  كفالة  صعوبة 
المسائل  »ُيعتبر من أدق  للنظر، حيث  توازن الفت  إنه  الدستور والقانون حمايتها.  كفل 
وأكثرها إثارة وبروزا «48. يتضمن القانون 12 قسما منفصال من المحظورات حول النشر، 
ويسمح ألي مواطن بتوجيه تهم جنائية بحق أي صحفي يشك بأنه انتهك القانون. إن 

مثل هذه النصوص توفر فرصا جمة لمضايقة الصحفيين.
في  اإلعالمي  المشهد  إظهار  والنشر  المطبوعات  قانون  محاولة  من  الرغم  وعلى 
الكويت بمظهر ليبرالي، إال انه ال يزال يجب على أي ناشر إلصدار صحيفة الحصول على 
ترخيص من وزارة الداخلية. وفي حال الرفض، على الوزارة أن توضح أسباب رفضها خالل 
إلغاء  ممكنا  يعد  لم  كما  ببساطة؛  الطلبات  تجاهل  يمكن  ال  أنه  يعني  وهذا  يوما،   90
تراخيص بدون إشراف قضائي 49. في البلدان التي تتمتع بحرية صحافة، ال يتطلب إصدار 

الصحف الحصول على تراخيص خاصة بذلك. 

45     انترنيوز، الكويت
46     تقارير أولية حول أحزاب الدولة في 1993، ص21

47     الحكم بالسجن ستة أشهر لمحرر صحيفة – مراسلون بال حدود.«
48     القانون الكويتي للمطبوعات والنشر
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ويحق بموجب قانون المطبوعات والنشر حظر جميع الكتب واألفالم والمجالت التي 
تعتبرها الوزارة مسيئة أخالقيا. ولقد ورد في عام 2011، في تقرير للوزارة أنها »ال تتدخل 
في تقييد حرية الحصول على األخبار وأن اإلعالم الكويتي يتمتع بحرية انتقاد وعالنية 

أكثر من اإلعالم في باقي بلدان مجلس التعاون الخليجي«50. 
وفي حين أن القانون ألغى التهديد بعقوبة الحبس لكثير من الجنح، إال أنه يجيز الحكم 
بالسجن في حاالت المساس بالذات اإللهية أو التعريض أو الطعن أو السخرية باألنبياء أو 
اإلسالم، ويعاقب القانون كل من تثبت إدانته باإلساءة لإلسالم أو الديانة بالسجن مدة 
سنة واحدة وبغرامة تبلغ حوالي 72,000 دوالر. كما يحظر القانون التعرض لشخص األمير 
بالنقد أو افشاء معلومات خاصة أو توجيه أي دعوات إلسقاط الحكومة 51 ،  ويسري هذا 

القانون على اإلعالم اإللكتروني والصحف 52.
وتتضمن المادة 21 من القانون قيودا تبدو فضفاضة أكثر مما ينبغي، ويمكن استخدامها 
لخنق الصحافة. فمثال، تنص المادة 21  على أنه »ُيحظر إهانة أو تحقير« رجال القضاء أو 
ما  أو  الوطنية  العملة  قيمة  على  »التأثير  المادة  هذه  تحظر  كما  العامة.  النيابة  اعضاء 
يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع االقتصادي للبالد«. ووفقا لهذه المادة، قد يقع صحفي 

كتب عن مبيعات قليلة لشركة كويتية، في مشكلة. 
خالل  من  وذلك  العام،  للموظف  الخاصة  بالحياة  المساس  المادة  هذه  تحظر  كما 
إليه«.  اإلساءة  أو  لشخصه  تجريح  على  تنطوي  له  صحيحة  غير  أفعال  أو  أقوال  »نسب 
يجب إن تساعد عبارة »غير صحيحة« في هذه المادة على ضمان عدم تقييد الصحفيين 
في  العام.  القطاع  في  موظف  سمعة  إلى  تسيء  دقيقة  معلومات  يقدمون  الذين 
بالضرورة، دفاعا  المتحدة، ال تعتبر الحقيقة،  العربية  بلدان خليجية أخرى، مثل اإلمارات 

عن تهمة بالتشهير 53. 
في  والحقيقة«  الدقة  »يتحرى  أن  التحرير  رئيس  على  القانون  من   17 المادة  وبموجب 
كل ما ينشر من أخبار أو معلومات أو بيانات. وكقاعدة عامة، لم تنجح قوانين اإلعالم 
التي تحاول التوصية بضرورة أن تكون تقارير مؤسسات األخبار »حقيقية«. وفي حين أن 
ذلك يعتبر هدفا وغاية نبيلة، فإن موظفي الحكومة الذين يختلفون مع الصحافيين 
حول فهم »للحقيقة« غالبا ما يسيء للقوانين 54. ومن المحتمل استخدام المادة 17 
لمعاقبة الصحفيين بسبب »بيانات كاذبة«، وهو  أمر قيل  أن له »تأثيرا كبيرا مثبطا لحرية 

التعبير« 55. 

49    فريدم هاوس، الكويت.
50     المصدر نفسه، فقرة 4. 

51     المصدر نفسه
52    المصدر نفسه

53    براس، »قوانين التشهير تحافظ على صمت المظلومين«
54    بكلي وآخرون، مصدر سابق، 124

55    نفس المصدر، 137. 
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وفي حظر آخر مبالغ فيه أيضا، تحظر هذه المادة »اإلضرار بالعالقات بين الكويت وغيرها 
من الدول العربية أو الصديقة«، وبذلك يتعارض تقديم تقارير عن األعمال الوحشية في 
فيها  تتوفر  التي   البلدان  في  وعادة  القانون.  من  الجزء  هذا  مع  مصر  أو  ليبيا  أو  سوريا 
أنظمة إعالم حر، ال تتضمن القوانين قوائم طويلة من المحظورات فيما يتعلق بأنواع 

التقارير التي يمكن أن يغطيها الصحفيون. 
وتنص المدة 24 تحديدا على مراجعة قضائية لجميع الدعاوي القضائية )غرامات، حظر 
أو أحكام بالسجن( بموجب قانون اإلعالم. ويمكن للطرف المهضوم حقه اإلستئناف 
المراجعة  وتعتبر  التمييز.  محكمة  أمام  التمييز  بطريق  أو  اإلستئناف  محكمة  أمام 
القضائية مكونا هاما ألي نظام يقدم حماية قوية للصحافة، ذلك أن حرية الصحافة 
سلطاتهم  والوزراء(  العامين  المدعين  )مثل  الحكومة  موظفو  يمارس  عندما  تعاني 
على المؤسسات اإلعالمية دون مراجعة مستقلة من القضاء. يتذمر النقاد في بلدان 
خليجية أخرى مثل البحرين من غياب المراجعة القضائية المستقلة حول القرارات التي 
قوية  حماية  الكويتي  والنشر  المطبوعات  قانون  من   8 المادة  وتوفر  الوزارات.  تتخذها 

لحرية اإلعالم حيث تحظر أي رقابة مسبقة: »ال تخضع الصحف ألي رقابة مسبقة« 56. 
الناشرين.  عمل  في  التدخل  الصحافة  لحرية  قوية  بحماية  تتمتع  التي  البلدان  وتحظر 
وقد قدم جون ميلتون، مؤلف بريطاني من القرن السابع عشر، أول نقاش ضد القيود 
المسبقة التي تفرضها الحكومة على ترخيص الكتب في خطابه ِ»Areopagitica«. في 
)كنوع  رفضه  قبل  النص  وإدانة«  وتفنيد  »فحص  ضرورة  ميلتون  اقترح  الخطاب،  هذا 
وميلتون   .57 للتعبير  فرصة  افكاره  إعطاء  قبل  حظره  من  بدال  والتشهير(  الفسق  من 
ودارسون آخرون ال يرفضون بالضرورة وضع حدود للخطاب المقبول، ولكنهم يرفضون 

رسم حدود قبل التعبير عن الكالم. 
في عام 2010،  زادت الحكومة من تشددها في تطبيق قوانين اإلعالم، حيث تم اإلفادة 
عن أكثر من 600 انتهاك للقانون، وهو »ازدياد دراماتيكي« عن السنة السابقة 58. اقترحت 
الحكومة اضافة قيودا إضافية لقانون الصحافة والنشر بعد أن بثت محطة تلفزيونية 
قصة اعتبرت مسيئة من قبل بعض العائالت القبلية الكويتية. هذه التعديالت، التي لم 
الكالم  تجريم  إلى  باإلضافة  والتشهير،  القذف  عقوبات  من  تزيد  وتبنيها،  إقرارها  يجر 

الذي يهدد »الوحدة الوطنية«59.

56    قانون المطبوعات والنشر الكويتي
Areopagiticaِ ،57    ميلتون

58    فريدم هاوس، الكويت
59    نفس المصدر
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في كانون األول/ ديسمبر 2010، أمرت وزارة الداخلية الكويتية باغالق مكتب قناة الجزيرة 
ومن  المدينة.  في  جرت  احتجاجات  أحداث  الشبكة  نقلت  أن  بعد  الكويت  مدينة  في 
غير الواضح، القانون الذي استخدمته الحكومة لتبرير اإلغالق، ولكنها ذكرت في رسالة 
وجهتها إلى )الجزيرة( أن سبب اإلغالق يعود إلى »التطورات األخيرة وتدخل القناة في 
شؤون الكويت الداخلية«60. وهذا الحظر يؤثر فقط على قدرة )الجزيرة( في العمل في 

الكويت، حيث أن الكويتيين يستطيعون مشاهدة الشبكة. 
الجنائية  التهم  زالت  ال  الصحافة،  قانون  على  جرت  التي  التعديالت  من  الرغم  وعلى 
بالتشهير قائمة، وقد تؤدي إلى الحكم بالسجن. في العام 2010، قضى المحرر المؤسس 
للنسخة العربية لمجلة »فورين بولسي« ومجلة »نيوزويك« 49 يوما في السجن  بإنتظار 
التهم الموجهة إليه بعد اتهامه اإلعالم الموالي للحكومة بإثارة النعرات الدينية في 

البالد. 
واجه هذا المحرر تهما بسبب نشر مقاالت في صحيفته تتضمن »استخفافا بشخصية 
بالتشهير،  ُأدين  محاكمته  وبعد  الكويتي«61.  المجتمع  أسس  لزعزعة  و«تحريضا  األمير« 
الحكم لمدة ثالثة أشهر. ولكن  بالسجن مدة سنة واحدة مع تخفيض  وحكم عليه 
ابن  ضمنهم  ومن  مختلفون،  كويتيون  ضده  وجه  حيث  مؤجلة،  ظلت  التهم  باقي 
األمير ورئيس الوزراء، تهما مختلفة. وأفادت جمعية الصحفيين الكويتين مؤخرا بأن أكثر 
من تسعين قضية تشهير تنتظر إصدار احكاما قضائية62. وحذر أحد المراقبين من أن 
»الغرامات الثقيلة )نتيجة قضايا التشهير الجنائية( التي يستخدمها القضاة في الفترة 

األخيرة، قد قوضت بعض التقدم الذي احرزته الصحافة المحلية واألجنبية«63.

المشهد اإلعالمي الحالي
تفاخر الكويت ببيئة اإلعالم الحرة نسبيا التي تتمتع بها مع وجود أكثر من عشرة صحف 
كما  التقارير«64،   ومتنوعة  مستقلة  »صحف  وهي  الخاص،  القطاع  قبل  من  مملوكة 
تفاخر بوجود عدة محطات تلفزيونية يملكها القطاع الخاص، إضافة لمحطة التلفزيون 
الكويتي المملوك للدولة. ولكن ال يوجد أي محطات إذاعية خاصة مكرسة إلذاعة األخبار 

والمعلومات 65.
وقد شهدت هذه البيئة اإلعالمية الحرة نسبيا في الكويت بعض التحديات منذ اإلنتفاضات 

المطالبة بالديمقراطية في العالم العربي التي بدأت عام 2011. 

60      الجزيرة اإلنجليزية، »الكويت تغلق مكتب الجزيرة«، فقرة 4
61      فريدم هاوس، حرية الصحافة، الكويت

62    المصدر نفسه
63    مراسلون بال حدود، تقرير عالمي – الكويت، فقر 4. 

64    نفس المصدر، فقرة 4
65    »نبذة عن الكويت: اإلعالم«
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لنشره  للشيعة  موالية  صحيفة  محرر  قضائيا  اإلعالم  وزارة  الحقت   ،2012 مارس  آذار/  وفي 
اليومية.  الدار  صحيفة  وتعليق  شهور  ستة  بالسجن  عليه  الحكم  ذلك  عن  نتج  مقالتين، 
إلحتجاجات  التغطية  بتقييد  تعهد  مع  اإلصدار  الصحيفة  استأنفت  شهرين،  غياب  وبعد 
الشيعة في السعودية والبحرين، كما تجنب محرر الصحيقة السجن بدفع غرامة مالية. 
الوطني«  »األمن  أحكام  اإلعالم  وزارة  استخدمت  الصحيفة  اإلعالم  وزارة  تقاضي  ولكي 
و»النظام المدني« من المادة 111 من قانون العقوبات والفقرتين 2 و7 من المادة 21 من قانون 

المطبوعات والنشر لعام 2006. 66
في الفترة األخيرة، استخدمت السلطات الكويتية صالحياتها إليقاف مطبوعات، ودققت 
يومية  صحيفة  الداخلية  وزارة  وأغلقت  القبلية.  المصالح  حول  التلفزيونية  القنوات  بتقارير 
العامة،  الفوضى  على  والتحريض  المحلية،  المجتمعات  بين  »الخالف  بتشجيع  التهامها 
ومناصرة كراهية بعض األفراد والمجموعات الدينية في المجتمع« 67. كما ُأفيد بمالحقة 
واستخدمت  القبائل،  رؤساء  فيها  انتقدت  تعليقات  بثها  بسبب  قضائيا  تلفزيونية  قناة 

الحكومة أحكاما من قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر لعام 2006. 
رقابة  إلى  الكثيرة  الحكومية  والتحذيرات  القضائية  والمالحقات  التقييدات  هذه  وأدت 
بعض  »يوجد  المراقبين  أحد  وكتب  تقاريرهم.  في  أنفسهم  على  الصحفيون  فرضها 
الدولة  رئيس  »يبقى  الكويت تجاوزها«، وأضاف  التي ال يستطيع صحفيو  الحمراء  الخطوط 
وأعضاء العائلة الحاكمة أو األشخاص الذين يشغلون مراكز عليا مواضيع حساسة ال تثار، 

ومستوى الرقابة الذاتية بين الصحفيين الكويتيين عاٍل جدا«68.
والنقاش الوحيد الذي جرى مؤخرا بخصوص قوانين اإلعالم، رّكز على تضييق القيود وليس 
تخفيفها. مثال، في نيسان/ أبريل 2012، دعا وزير اإلعالم لمزيد من التنظيم لمواقع اإلعالم 
الحكومة  وكانت   ،69 والطائفية  بالتكفير  تتعلق  قضايا  اعقاب  في  تويتر  مثل  اإلجتماعي 
حكم  قد  وكان  مماثلة.   قضايا  لمقاضاة  المفعول  سارية  التشريعات  استخدمت  قد 
على كاتب مسلم سني بالسجن مدة سبع سنوات في العام 2012 بعد صدور حكم بأنه 
أهان األقلية الشيعية في الكويت عبر تويتر. وفي قضية أخرى، ألقت الشرطة القبض على 
شيعي كويتي في آذار/ مارس 2012 بتهمة إهانة النبي محمد )صلى اهلل عليه وسلم( 

على تويتر، وأدى ذلك إلحتجاجات صغيرة 70. 

Areopagitica ،66    ميلتون
67    مراسلون بال حدود، »إفساد الحمالت اإلنتخابية باإلعتداءات والمالحقات القضائية ضد اإلعالم.« فقرة 6 

68    مراسلون بال حدود، تقرير عالمي – الكويت فقرة 5
69    وستهول، الكويت تنظم مواقع التواصل اإلجتماعي - الوزير
70    وستهول، الكويت تنظم مواقع التواصل اإلجتماعي - الوزير
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بالتجديف  يتعلق  فيما  العقوبة  زيادة  الكويتي  األمة  مجلس  أقر   ،2012 مايو  أيار/  وفي 
لتصل إلى عقوبة اإلعدام. ولكن الحكومة أعلنت بهدوء ان هذا القانون لن ُيقر 71. 

إن وضع أنظمة تمنع التعبير الذي قد يؤدي إلى اإلخالل بالنظام العام هو أمر معقد 
في جوهره وطبيعته. كما ينص على ذلك أحد قوانين اإلعالم الدولية "على الرغم من 
أن األمن والنظام العام مصلحة اجتماعية ذات أولوية، بدونهما تكون جميع الحقوق 
في خطر، غير أنه من الصعب تعريفهما بدقة، ونتيجة لذلك فإنهما بطبيعتهما عرضة 
يتعلق  فيما  التعبير  حرية  على  القيود  تكون  كثيرة،  بلدان  في  اإلستخدام"72.  إلساءة 

بالنظام العام محصورة بقضايا تتضمن »عمل فوضوي وشيك«.

71    قيل أن الحكومة ستتخلى عن قانون التجديف
72   بكلي وآخرون، مصدر سابق، 127
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المملكة العربية السعودية
إذ  العالم.  في  تقييدا  األكثر  اإلعالم  مشاهد  أحد  السعودية  العربية  المملكة  تمثل 
جاء في تقرير مراسلون بال حدود لعام 2011، ترتيب المملكة 158 من 179 بلدا. وال تحظى 
النقدية.  الصحافة  لممارسة  الحماية  من  بالقليل  سوى  السعودية  في  الصحافة 
وبشكل عام، ترى الحكومة قوانين اإلعالم كأداة تساعد في تعزيز مصالح الحكومة 

وانسجام المجتمع. 
ضم  أن  بعد   1932 عام  في  السعودية  العربية  المملكة  سعود  بن  العزيز  عبد  وأسس 
أراض مختلفة من شبه الجزيرة العربية، وسميت المملكة بالسعودية نسبة إلى أسرته، 
ولم تعتمد المملكة أبدا دستورا رسميا، ولكنها في عام 1992 اعتمدت بمرسوم ملكي 
بقانون  الملك  التزام  وجوب  على  األساسي  القانون  ويؤكد  للملكة.  أساسيا  قانونا 
الشريعة اإلسالمية وبالقرآن. ورسميا، يعتبر القرآن والسنة النبوية هما دستور البالد، ولم 
يجر حتى اآلن تبني دستور عصري مكتوب 73. والملك يحكم البالد، ويتحكم حوالي 2000 

شخص من العائلة المالكة، بمعظم ثروات البالد ومقدراتها. 

الدستور )القانون األساسي(
خالفا لبلدان أخرى في مجلس التعاون الخليجي، ال يقدم »القانون األساسي« للمملكة 
أية حماية لحرية التعبير. المادة 39 من القانون تنص بشأن حرية التعبير على أن »تلتزم 
وسائل االعالم والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم 
إلى  يؤدي  ما  »ويحظر  بوضوح  المادة  هذ  وتضيف  وحدتها«،  ودعم  األمة  تثقيف  في 
الفتنة أو االنقسام، أو يمس بأمن الدولة وعالقاتها العامة، أو يسيُء إلى كرامة اإلنسان 
للكالم  المناسبة  الحدود  تقرر  القوانين  أن  األساسي  القانون  ويوضح  وحقوقه«74. 
في  الجمعي  لإلنسجام  القانون  يوليها  التي  األهمية  أخرى  مادة  وتوضح  المقبول، 
الوحدة  »تعزيز  أن  على  فتنص  االساسي  القانون  من   12 المادة  أما  السعودي.  النظام 
أية  الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة واالنقسام«75. إن غياب  الوطنية واجب، وتمنع 
على  للتضييق  مجاال  يخلق  اإلجتماعي  اإلنسجام  على  والتركيز  التعبير  لحرية  حماية 

اإلعالم.
األمن  قوات  »تعتمد  ذلك  من  وبدال  مكتوب،  عقوبات  قانون  المملكة  في  يوجد  ال 
والمحاكم على مفاهيم تشريعات جنائية غامضة ومرنة إلى حد ما«، ما يخلق ساحة 

لعب غامضة يعمل فيها الصحفيون وآخرون 76. 

73    روبرز، موسوعة دساتير العالم
74    القانون األساسي للملكة العربية السعودية

75    المصدر نفسه
76    صحفيون بال حدود، المملكة العربية السعودية، فقرة 2
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قانون اإلعالم
النشر  قانون  سن  خالل  من   1963 لعام  الصحافة  قانون  بتعديل  السعودية  قامت 
والمطبوعات لعام 2003، والذي وفر بيئة صحفية أكثر ليبرالية؛ وجاء هذا التحرك نتيجة 
ضوء  »على  العائلة  لصالح  هو  إنما  ليبرالية  أكثر  صحافة  بأن  المالكة  العائلة  لرؤية 
الصحافة  واإلنترنت«77، وتتمتع  الصناعية  األقمار  العالمية من خالل  المعلومات  توسع 
بقسط من الحرية عندما تغطي »أخبارا سيئة« مثل حدوث حرائق أو أحيانا انتقاد بعض 
السياسات، ولكن ال يمكن لها أبدا تجاوز نقاطا حمراء؛ من مثل: انتقاد حكام البالد أو 
تمارس  ال  و  اإلسرائيلي78.  العربي-  الصراع  من  وموقفها  الخارجية  المملكة  سياسات 
إجرءات  تتخذ  ولكنها  المؤسسات،  جميع  في  مسبق  تحفظ  أي  السعودية  الحكومة 
النتيجة  وتكون  الجدل79.  أو  النقلش  تحتمل  إخبارية  تقارير  ألي  تتنبه  عندما  سريعة 

صحافة تمارس رقابة ذاتية وتبقى بعيدة عن الخطوط الحمراء. 
المادة 8  الحرة، وتنص  الصحافة لعام 2003 ضمانات أساسية للصحافة  ويقدم قانون 
بأن »حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق األحكام الشرعية 
والنظامية«80، ويمضي هذا القانون ليقدم قائمة طويلة من أنواع الصحافة الممنوعة. 

وتذكر المادة 9 عدة مجاالت تسمح بتقييد حرية التعبير من ضمن ذلك: النظام العام 
تشترط  حيث  والالموضوعية،  باالقتصاد  الضرر  وإلحاق  جنائية  أعمال  على  والتحريض 
المادة على أي مواد مطبوعة »أال ُتفضي إلى ما يخل بأمن البالد أو نظامها العام، أو ما 
يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية«81. كما تحظر هذه المادة أي شيء 
الفضفاضة،  التعليمات  هذه  وجود  مع  المواطنين«،  بين  الفرقة  وبث  »النعرات  يثير  قد 
أجل  من  حظرها  يجوز  التي  التقارير  أنواع  تقرير  في  واسع  بمجال  السلطات  تتمتع 

الحفاظ على النظام العام. 
أو  التحقيقات  وقائع  وافشاء  اإلجرامي  السلوك  على  التحريض   9 المادة  تحظر  كما 
المحاكمات، وتحظر أيضا »اإلضرار بالوضع االقتصادي أو الصحي في البالد.« مما يجعل من 
أرقام مبيعات ضعيفة  أن يستخدم ذلك ضد أي صحفي بمجرد نشر تقرير حول  الممكن 

في شركة سعودية. 

Rugh    77، اإلعالم الجماهيري العربي، 67
78    نفس المصدر

79    كارواليدز، دائرة معارف الرقابة
80     المملكة العربية السعودية، قانون النشر والمطبوعات

81     نفس المصدر
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المصلحة  إلى  الهادف  البناء  الموضوعي  بالنقد  »اإللتزام  الصحفيين  المادة  ُتلزم  وأخيرا، 
ما  بين  واضحة  حدود  وضع  الصعب  ومن  عديدة«،  وشواهد  وقائع  إلى  والمستند  العامة، 
هو نقد بناء ونقد مدمر. إضافة إلى أنه قد يكون من الصعب أيضا تقرير النقد الذي يخدم 

المصلحة العامة وذلك الذي يثير الخالف والشقاق. 
أو  التغطية  أنواع  تتمتع بصحافة حرة متطورة إصدار توجيهات حول  التي  البلدان  وتتجنب 
حظر »أخبار كاذبة«، ألن مثل هذه المتطلبات الحكومية، على الرغم من غايتها النبيلة،  تؤدي 

باستمرار إلى رقابة ذاتية. 
وتدعو المادة 18 من قانون اإلعالم للرقابة على اإلعالم الخارجي إذا تضمن ما يسيء لإلسالم 
أو الحكومة، أو يخدش اآلداب العامة وينافي األخالق. وهذا القسم من القانون ساري العمل 
به حيث تخضع المطبوعات األجنبية المسّوقة داخل المملكة إلى »ازالة أو تسويد أو لصق 
إخبارية نقدية،  للرقابة موادا  التي تخضع  المواد  الصفحات مع بعضها«82، وعمليا تتضمن 
وصورا في مجالت الموضة تحتوي على صور شبه عارية، وإشارة إلى أديان أخرى غير اإلسالم. 
ويستخدم قانون الصحافة لغة توحي بسيطرة مسبقة كما في: »عند منح مادة مطبوعة 
من  المباشر  الحكومي  اإلشراف  مستوى  يختلف  عمليا  ولكن   ،»... يلي  ما  مراعاة  يجب  إذنا، 
الرقابة  يمارسون  الذين  الصحفيين  من  كبير  عدد  وجود  مع  أخرى،  إلى  إعالمية  مؤسسة 
المؤسسات  جميع  على  ويجب  المفهومة83.  )المحرمات(  التابوهات  ويحترمون  الذاتية، 
الجديدة الحصول على ترخيص من الحكومة، كما تملك السلطات صالحية طرد أي صحفي 
إذا استاءت من أعماله 84. كما تسمح المادة 36 بسحب أي عدد من أعداد الصحيفة، أو أي 

مادة مطبوعة دون تعويض، في حال وجدت أنها تخالف القانون. 
المواد  تؤدي  ال  أن  على   9 المادة  تنص  حيث  التشهير،  قضية  إلى   و35   9 المادتان  وتتطرق 
المطبوعة إلى »المساس بكرامة الناس وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى اإلضرار بسمعتهم 
وتبيان  األعمال،  على  كما  األفراد  سمعة  على  المادة  هذه  وتسري  التجارية.«  اسمائهم  أو 
الحقيقة ال يشكل دفاعا عن التشهير )تشهير مكتوب( أو القدح )تشهير منطوق(. وتتوسع 
المادة 35 بعقوبة التشهير بالنص على أنه »على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحا غير 
... ولمن أصابه ضرر حق  التصحيح مجانا  بنشر  أن تصحح ذلك  أو نشرت خبرا خاطئا،  صحيح، 
بأنه  إشارة  خطأ،  نتيجة  يحدث  الذي  التشهير  على   35 المادة  وتؤكد  بالتعويض«.  المطالبة 
من المحتمل استخدام الحقيقة للدفاع عن تهمة تشهير، وهو دفاع شائع في البلدان 

التي تتمتع بحماية قوية لإلعالم. 

82    كارواليدز، موسوعة الرقابة، 494
Rugh    83، اإلعالم الجماهيري العربي

84    المصدر نفسه 
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وتنص المادة 38 من قانون الصحافة على عقوبة شديدة بحق الصحفيين الذين يخالفون 
أحكام هذا القانون، حيث يعاقب القانون كل من يخالف بغرامة مالية ال تتجاوز 50,000 
وخالفا  الشهرين.  تتجاوز  ال  مدة  المؤسسة  وإغالق  دوالر(   13,500 )حوالي  سعودي  ريال 
القانون عقوبة السجن ألي إساءة، ولكنه ال يذكر  ألي تقارير أخرى منشورة، ال يستبعد 
القانون ال يبطل »عقوبات أكثر شدة« تنص عليها قوانين أخرى. ومن ناحية عملية،  بأن 
»التحريض  مثل  اخرى،  إساءات  بسبب  لتقاريرهم  بالسجن  الصحفيين  معاقبة  يمكن 
على اإلحتجاجات« أو إثارة اإلحتجاجات. مثل هذه الممنوعات خلقت بيئة اعالمية جعلت 
السعودية ألن تكون »من بين أكثر البلدان العربية تقييدا لحرية االعالم في عام 2010«85. 

ويوجد في المملكة العربية السعودية قانون التجديف، وهو األكثر صرامة مما في أي 
دولة من دول الخليج، على الرغم من أن تعريفه يفتقر إلى الدقة.  ويقول أحد المراقبين 
إنه »ال يوجد قانون عقوبات في المملكة العربية السعودية«86، »وجريمة إهانة اإلسالم 
يكتنفه  الذي  القانون  هذا  نتيجة  وتكون  بدقة«،  مّعرفتين  غير  االلهية  الذات  لعن  أو 
الغموض قضايا كثيرة تثير تذمر النقاد من أن حرية التعبير قد أصبحت مقيدة بشدة. 
وتعاقب المملكة بالسجن، وأحيانا باإلعدام والنفي المتهمين بالتجديف. فمثال، ُأتهم 
الصحفي رباح القويعي بالتجديف في كتاباته على اإلنترنت في عام 2005 87، بينما ينتظر 
صحفي ومدون آخر المحاكمة بسبب تغريدة وضعها وحذفها بسرعة على تويتر في 

العام 2012 وكانت تتعلق بالنبي محمد )صلى اهلل عليه وسلم( 88.

المشهد اإلعالمي الحالي
يوجد في السعودية عشرة صحف مملوكة للقطاع الخاص، ولكن مالكيها مرتبطون 
بالحكومة أو أفرادا من العائلة المالكة، وتسيطر الحكومة على مؤسسات البث اإلذاعي 
والتلفزيوني. وعلى الرغم من الوضع غير القانوني للفضائيات السعودية التي تبث من 

الخارج، إال أنها تشاهد على نطاق واسع وباتت مصدرا هاما لألخبار الخارجية 89.
الثقافة  وزارة  أن  إذ  فقط؛  اإلعالم  قانون  الحكومة  تستخدم  ال  اإلعالم  على  وللسيطرة 
واإلعالم تشرف رسميا على مؤسسات اإلعالم، وهي عادة ما »تستخدم قوانين ومراسيم 
ملكية لتقييد حرية اإلعالم«90، وُيسمح للصحافة بإثارة قضايا خطيرة مثل قضية معالجة 
إبقاء  يفضلون  الصحافيين  ولكن  سعوديا،   123 مقتل  إلى  أدت  التي   2010 عام  في  السيول 

تغطيتهم ضمن »الخطوط الحمراء«.

85      فريدم هاوس، حرية الصحافة: المملكة العربية السعودية. 
86      المملكة العربية السعودية: ايقاف محاكمات »إلهانة« اإلسالم، فقرة 9

Ambah      87، »محامي سعودي يحمل على نظام المحكم الشرعية«
88      تغريدة الصحفي السعودي حمزة كشغري التجديفية تثير عاصفة«

89      المصدر نفسه
90       المملكة العربية السعودية: إيقاف محاكمات »إلهانة« اإلسالم
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وأشار أحد التقارير إلى أن أي تخفيف للرقابة »يكون غالبا نتيجة خالفات في المستويات 
المختلفة،  االجتماعية  أجنداتهم  حول  والمحافظين  اإلصالحيين  بين  العليا  السياسية 
وليس من أجل اعطاء الصحفيين السعوديين مزيدا من الحريات«91. وتراقب الحكومة 
أيضا الصحفيين األجانب من خالل مرافقة مراقبين رسميين لهم، ويقدمون تقارير عن 

أعمالهم«92. 
على  القيود  من  المزيد  فرض  على  السعودية  عملت  العربي،  الربيع  انتفاضات  وخالل 
اإلعالم االجتماعي والتقليدي. حيث اهتزت المملكة في نيسان/ أبريل 2011، بإحتجاجات 
صغيرة في المنطقة الشرقية من البالد التي يسكنها عدد من السكان الشيعة. وفي 
من  مختلفة  مجموعة  نشر  على  العقوبات  شدد  ملكي  مرسوم  صدر  الشهر،  ذات 

اإلساءات من ضمنها أي شيء »يهدد استقرار البالد أو يسيء إلى رجال الدين«93.
المشاركة في اإلحتجاجات  إن  الدين فتاوى تقول  ان أصدر رجال  الحظر بعد  وقد جاء 

مخالف للشريعة اإلسالمية. 
ال  وغرامة  بإغالقها  عقوبة  تواجه  الفتوى  تنتقد  مطبوعات   أي  أصبحت  لذلك،  نتيجة 
وسيلة  أي  في  المشاركة  من  الُكّتاب  ومنع  ريال(،   3.75  = )الدوالر  دوالر   133,000 تتجاوز 

إعالمية.
اإللتفاف  يحاولون  كانوا  الذين  المدونين  من  المتزايد  العدد  المملكة  استهدفت  كما 
على مؤسسات اإلعالم التقليدية، حيث اعتقلت السلطات مدونين على األقل في شهر 

أبريل/نيسان 2011، اضافة إلى 160 سعوديا آخرين متهمين بإثارة اإلضطرابات 94.
التي تكتب عن  البالد حظرت العديد من المواقع اإللكترونية في السعودية  وقيل أن 

أحداث تجري في البالد، أو حول اضطرابات في البحرين 95، البلد المجاور.
وفي حادثة أخرى، جرى اعتقال ثالثة مراسلي تلفزيون عبر اإلنترنت مدة أسبوعين دون 
االنترنت  التلفزيون عبر  تقارير  أذاعوا سلسلة من  توجيه تهم بحقهم، حيث كانوا قد 
وحياة  الجنس  أساس  على  والتمييز  التضخم  مثل  اجتماعية،  مشكالت  عن  تحدثت 
رقابة  أنفسهم  على  يفرضون  وجعلهم  لتخويفهم  »محاولة  في  وذلك  الشباب، 

ذاتية«96. 

91       مراسلون بال حدود، المملكة العربية السعودية، فقرة 3
92      المصدر نفسه 

93      الشريف، »المملكة العربية السعودية تضيق الخناق على اإلعالم،« فقرة 1
94      المصدر نفسه

95      مراسلون بال حدود، »استمرار الربيع العربي والقمع من الرباط حتى المنامة.«
96      مراسلون بال حدود، إطالق سراح ثالثة مراسلين لتلفزيون يبث عبر االنترنت، فقرة 1
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من  المزيد  فرض  نحو  تتجه  السعودية  الحكومة  أن  يبدو  العربي،  الربيع  أعقاب  وفي 
أقر   ،2012 الثاني  يناير/كانون  في  مثال،  تخفيفها.  من  بدال  اإلعالم  على  الرسمية  القيود 
وتشهير  إهانة  »مقاالت  بموجبها  حظر  اإلعالم  قانون  على  تعديالت  الشورى  مجلس 

باألفراد وبموظفي الحكومة«97.
كما وافق المجلس رسميا على التغييرات التي ُأقرت سابقا بمرسوم ملكي. ومن غير 
بما  التشهير لم تعتبر قوية  أن محظورات قانون اإلعالم لعام 2003 ضد  الواضح كيف 
فيه الكفاية. وبغض النظر، ثمة رسالة تبين بأن الحكومة مهتمة بصحافة مع مزيد من 

القيود عوضا عن صحافة بالقليل من القيود. 

97      وكالة األنباء السعودية، »الشورى تقر قانون محاربة التشهير لإلعالم.«
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اإلمارات العربية المتحدة
جاء ترتيب اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة  112  في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن 
مؤسسة مراسلون بال حدود، وجاءت ضمن فئة »غير حرة« في تصنيف »فريدم هاوس«، 
وذلك بسبب قوانين الصحافة التقييدية والرقابة الذاتية النافذة وسياسة تعطيل اإلنترنت. 
ويتناقض المشهد اإلعالمي للصحافة المحلية في اإلمارات بشكل مطلق مع الحريات 
)المدن(  المناطق  في  تعمل  التي  الدولية  األخبار  مؤسسات  بها  تتمتع  التي  النسبية 
اإلعالمية في اإلمارات والموجودة في دبي وأبو ظبي مثل سي إن إن ورويترز ومجلة وول 

ستريت والعربية، التي تشغل جميعها مراكز إقليمية خارج اإلمارات العربية المتحدة. 
وتأسست اإلمارات العربية المتحدة عندما أنهت بريطانيا معاهدة الحماية البحرية التي 
دامت ما يزيد عن مئة سنة مع  »اإلمارات المتصالحة« الخليجية على الجانب الشرقي 
لشبه الجزيرة العربية. وفي األصل، كان من المفترض أن تكون البحرين وقطر جزءا من 
لم  عندما  مستقلة  دولة  تأسيس  اختارت  منهما  كال  ولكن  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
أبو ظبي ودبي والشارقة والفجيرة  اتفاق حول ذلك. وشكلت إمارات  إلى  التوصل  يتم 
السنة  في  الخيمة  رأس  إليهم  وانضمت   1971 عام  في  اتحادا  وعجمان  القيوين  وأم 
أبو ظبي، ولكن مع احتفاظ كل إمارة ببعض  التالية. ومنذ تأسيس اإلتحاد، ترأسه أمير 

الحكم الذاتي، ويختلف اإللتزام بالقوانين اإلتحادية من إمارة إلى أخرى. 
العربية  اإلمارات  دستور  يكفل  السعودية،  العربية  للملكة  األساسي  للقانون  وخالفا 
المتحدة حرية التعبير. وتنص المادة 30 على أن »حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، 
العقوبات  قانوني  ويتضمن  القانون«98.  حدود  في  مكفولة  التعبير  وسائل  وسائر 
يكفل  كما  التعبير.  وأشكال  الصحافة  لتقييد  القانونية«  »القيود  من  العديد  واإلعالم 
الدينية  العبادة  حرية  تتضمن  مختلفة  أنشطة  و«حرية«  الشخصية«  »الحرية  الدستور 
عن  المتحدة  العربية  اإلمارات  دستور  ويختلف  جمعيات«99.  و»تكوين  الحركة  وحرية 
واإلنسجام  الوئام  على  يركز  الذي  السعودية،  العربية  للمملكة  األساسي«  »القانون 

االجتماعي أكثر من تركيزه على حرية األفراد.

قانون العقوبات
يتعلق  فيما  صارمة  أحكاما  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  العقوبات  قانون  يتضمن 
قانون  من   372 المادة  وتنص  اإلعالم.  حرية  على  ملموسة  تأثيرات  له  الذي  بالتشهير 
العقوبات رقم 3 لعام 1987 »يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين أو بالغرامة التي 
ال تتجاوز عشرين ألف درهم )5400 دوالر( من أسند إلى غيره بأحد الطرق العالنية واقعة 

من شأنها أن تجعله محال للعقاب أو اإلزدراء«.

98    دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة
99    المصدر نفسه



وتعتبر المادة 372 القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات »ظرفا مشددا«، وال 
عليه  وافق  قد  وما  السمعة  خدش  إلى  تؤدي  التي  »الواقعة«  حقيقة  بين  المادة  تميز 
بالضرورة دفاعا ضد اإلدعاء  الحقيقة ليست  تبيان  أن  القانونيون عموما من  المراقبون 
بالتشهير في دولة اإلمارات«100، وفي معظم البلدان التي تتمتع بحماية صحفية قوية، 
ال يكسب موظف عام دعوى بالتشهير في حال ثبوت صحة التقرير، وفقط المعلومات 
المؤسسات  ضد  قضائية  دعوى  إلى  تؤدي  أن  يمكن  السمعة  تخدش  التي  الخاطئة 

اإلعالمية 101.
والمادة 378 تحمي الخصوصية من خالل تجريم نشر »أسرار حياة العائلة الخاصة« حتى 
تزيد  بالسجن ال  المنتهكون عقوبة  المعلومات صحيحة، ويواجه  ولو كانت مثل هذه 
البلدان  على سنة و/أو بغرامة مالية ال تتجاوز عشرة آالف درهم )2,700 دوالر(. كثير من 
التي تتمتع بحماية قوية لحرية الصحافة تطبق أيضا قوانين ضد انتهاك الخصوصية غير 
المسموح به 102. ولكن هذه القوانين يجب التفكير بها مقابل الفوائد العامة للصحافة 

القوية. 
العربية  اإلمارات  الصحفية في  المؤسسات  التشهير ضد  ولقد جرى استخدام قوانين 
المتحدة؛ حيث استخدمت محكمة اإلستئناف اإلتحادية قوانين التشهير إلقفال صحيفة 
»اإلمارات اليوم«، مدة عشرين يوما في العام 2009 103، وكان فرضت على رئيس تحريرها 
أن  إدعت   2006 العام  في  مقالة  لنشرها  دوالر(   5,445( درهم   20,000 بلغت  مالية  غرامة 
حصانا يملكه أحد أفراد العائلة الحاكمة قد ُأعطي هرمونات. وفي قضية أخرى، فرضت 
المحكمة غرامة مالية بلغت 20,000 درهم )5,445 دوالر( على مالك ومحرر موقع »حطة« 
اإلداري«  »بالفساد  واتهامها  ظبي  أبو  في  إعالمية  بشركة  التشهير  بدعوى  اإللكتروني 
العقوبات،  قانون  إلى  وإضافة  ظبي104.  أبو  تلفزيون  محطة  برامج  وانتقاد  و«اإلختالس« 
استخدمت المحكمة موادا من قانون اإلعالم وقانون الجريمة اإللكترونية. كما الحظ 
المراقبون أن شركات اإلتصال المملوكة للحكومة أعاقت إمكانية الوصول إلى الموقع 
اإللكتروني قبل إتمام اإلجراءات القانونية105. ويبدو أنه »جرى ترتيب هذه القضية بهدف 

تخويف وكم أفواه الصحفيين المستقلين« 106. 

100     براس, »قوانين التشهير تحافظ على صمت المظلومين«
101     بكلي Buckley وآخرون، مصدر سابق ص 108

102    المصدر نفسه.
103    رشيد. وقف إصدار صحيفة اإلمارات اليوم

104    اإلمارات. دليل التنمية اإلعالمية المستدامة
105    دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، القضاء اإلماراتي لمعالجة قانونية مختلفة في 

           قضية رئيس تحرير مجلة حطة اإلليكترونية 
106     مراسلون بال حدود، السلطات تتجاوز القوانين وتحظر موقع مجلة إلكترونية – مراسلون بال حدود، 

           فقرة 1
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في قضية أخرى، استخدمت قوانين التشهير الجنائي ضد صحفي بريطاني ُأتهم بنشر 
صحيفة  وهي  تايمز،  الخليج  السابق،  مشغله  ضد  اإلنترنت  على  تشهيرية  معلومات 
تصدر في الشارقة. استمرت هذه القضية 12 شهرا على الرغم من ضعف الدليل على 
ارتباط هذا الصحفي بنشر التشهير على اإلنترنت؛ وبالطبع تمت تبرئة الصحفي، ولكنه 
أجبر بالقوة على البقاء في اإلمارات العربية المتحدة مدة سنتين تقريبا دون عمل حتى 

انتهاء القضية 107.
أعمال  بممارسات  تقارير عن قضايا تحيط  التشهير على منع نشر  ولقد عملت قوانين 
علنا  التعبير  العقارات  مشترو  يستطيع  وال  المتحدة.  العربية  اإلمارات  في  أخالقية  غير 
أو في الصحافة عن قلقهم من عدم وجود تقدم في عمل مطوري العقارات خوفا 
من أن يتهموا بالتشهير الجنائي. وفي إحدى القضايا، واجه محامي تهما جنائية بسبب 
نشر بيان عن مطور في منتدى عام، وانتهت القضية بتبرئة المحامي، ولكن كان عليه 
التنازل عن جوازه واإلنتظار سنة لحين صدور حكم قضائي. ويشير المراقبون إلى غياب 
الحقيقة كدفاع عن تهم التشهير الجنائي، حيث أن لذلك تأثير عام على حرية التعبير 
وحرية الصحافة108. وتعتبر المادتين 176 و8 من قانون العقوبات لدولة اإلمارات العربية 
 2011 البالد جريمة 109، كما جرى استخدام القانون عام  المتحدة اإلهانة العلنية لحكام 

لمالحقة عدة نشطاء على اإلنترنت قضائيا خالل فترة الثورات في المنطقة. 
تجديف  قوانين  اإلمارت  دولة  في  يوجد  األخرى،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  ومثل 
تحمي اإلسالم والديانات األخرى من التشهير. حيث تنص المادة 312 من القانون اإلتحادي 
رقم3 لعام 1987 من قانون العقوبات، على العقوبة بالسجن وبغرامة مالية لكل من 
 ،110 بها«  بأي ديانات سماوية معترف  »الكفر  أو  »أي شعائر إسالمية مقدسة«  إلى  يسيء 
كما ينص قانون الجريمة اإللكتروني، الذي ُسن عام 2009، على عقوبات بسبب التجديف 
أية  »إهانة  القانون  من   15 المادة  تحظر  كما  إلكترونية.  وسيلة  أي  استخدام  خالل  من 
أنه  البعض من  التجديف هذه ال تطبق غالبا، وقد تذمر  111.  وقوانين  ديانة معترف بها« 
الديانات  لتسوية خالفات شخصية عوضا عن استخدامها لحماية  يمكن استخدامها 

من التجديف 112. 

107    مبادرة الدفاع القانوني عن اإلعالم، صحفي بريطاني يكسب قضية تشهير جنائي في دبي.
108     براس، »قوانين التشهير تحافظ على صمت المظلومين«

109    اإلمارات العربية المتحدة: انهاء »محاكمة صورية« لخمسة متهمين بإهانة الرئيس، منظمة العفو
          الدولية. 

110     المصدر نفسه
111     »قانون الجرائم اإللكترونية لإلمارات العربية المتحدة«

112   »التجديف: ثالثة فليبنيين في سجن الشارقة ومواطن تركي يواجه الموت في جدة«



قانون اإلعالم
النشر  قانون  بموجب  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  اإلعالم  مؤسسات  تعمل 
والمطبوعات لعام 1980، وهو قانون اعتبره بعض المراقبين »كأكثر قوانين الصحافة تقييدا 
السالمة  حدود  ضمن  والعمل  دائمة،  ذاتية  رقابة  إلى  يؤدي  مما  العربي«113،  العالم  في 
الهيئات  حول  النقدية  التقارير  بعض  الصحافة  مؤسسات  تقدم  قانونيا.  بها  المعترف 

الحكومية وقضايا أخرى، ولكنها تبتعد عن انتقاد الحكام وعن قضايا تتعلق باألمن 114. 
وبعض هذه القوانين  فضفاضة إلى حد كبير،  ويمكن أن تؤدي إلى انتهاك حتى أكثر التقارير 
الجيدة وغير المؤذية. مثال، تحظر المادة 81 نشر أخبار »من شأنها اإلضرار باالقتصاد الوطني«. 
التفويض، فإن نشر أخبار حول أعمال سلبية يمكن أن يؤدي إلى تهم  ونظرا لغموض هذا 
من  الصحفيين  المراسلين  المادة  هذه  تمنع  حيث  أوسع،  إعالن  بمثابة   84 والمادة  جنائية. 
»الطعن في أعمال موظف عام« أو »مكلف بخدمة عامة.« لذلك، فإن أي صحفي يكشف أي 
فساد في هيئة حكومية يمكن بسهولة أن ينتهك حرفية هذا القانون  حتى لوكان تقريره 
التعرض  يجوز  »ال  التنفيذ:  موضع  الملكية  بالذات  الطعن  قانون   70 المادة  وتضع  دقيقا. 
التقييد الفضفاض إلنتقاد رئيس  لشخص أمير الدولة أو حكام اإلمارات«، حيث أن مثل هذا 

البالد قد يكون له تأثير بعيد المدى على حرية النشر«.
وتعتبر العقوبات المفروضة على انتهاك قانون النشر والمطبوعات لعام 1980 عقوبات تأديبية، 
فمثال، للتهم المذكورة أعاله، تنص المواد 86-94 على غرامة مالية ال تزيد على 20,000 درهم 
)5,445 دوالر( وبالسجن  لمدة ال تزيد عن سنتين وتعطيل الصحيفة لمدة ال تتجاوز الشهرين. 
بعض أجزاء هذا القانون لم تعد مطبقة، فمثال، المادة 76 تحظر نشر »ما يتضمن عيبا في حق 
رئيس دولة عربية أو إسالمية أو أي دولة أخرى صديقة«. وتحظر المادة 77 التشهير »بالعرب 
اإلنتهاكات  حول  األخيرة  التقارير  تبدو  الفضفاضة،  األحكام  هذه  وجود  مع  وحضارتهم«. 
في سوريا وليبيا ومصر مخالفة لقانون اإلعالم، ولكن اإلعالم المحلي واظب على تغطية 

هذه األحداث. 
أن  إال  اإلعالم،  قانون  من  جزءا  يزال  ال  رسميا  الصحفيين  سجن  أن  من  الرغم  وعلى 
سجنهم تم منعه رسميا في عام 2007، بمرسوم صدر من قبل الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، حاكم دبي، رئيس الوزراء. وتضمنت القضية صحفيين ُأتهما بالتشهير بعد 
اإلشارة إلى امرأة باسمها في قضية منظورة أمام المحكمة، ونتيجة لذلك أصدر الشيخ 
محمد بن راشد تعليمات بأن »الصحفيين في بالدنا لن يسجنوا لقيامهم بعملهم«115. 
ومنذ ذلك الوقت، لم ُيسجن أي صحفي على الرغم من أنه لم يجر تحديث القانون أبدا. 
كما أصدر الشيخ محمد بن راشد تعليمات للهيئة التنظيمة لإلعالم في البالد، مجلس 

اإلعالم الوطني، لصياغة قانون إعالم جديد. 

113    مبادرة الدفاع القانوني عن اإلعالم، صحفي بريطاني يكسب قضية تشهير جنائي في دبي
Rugh    114، اإلعالم الجماهيري العربي

115    سمير، »اإلمارات العربية المتحدة تساند حرية الصحافة«.
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بدا  األولى،  للوهلة  حذر؛  بتفاؤل  وقوبل  اإلعالم  قانون  مشروع  صدر   ،2009 عام  وفي 
المشروع خطوة في االتجاه الصحيح حيث حظر رسميا سجن الصحفيين، ولكن سرعان 
 32 المادة  فمثال،  لإلنتهاكات.  هائلة  مالية  غرامات  تضمن  القانون  ان  النقاد  الحظ  ما 
إلى خمسة ماليين درهم  من مشروع قانون الصحافة ُتجيز فرض غرامة مالية تصل 
)1.36 مليون دوالر( »للتعرض باإلساءة« للمسؤولين الحكوميين أو افراد العائلة المالكة 
)136,000 دوالر( »إللحاق ضرر  500,000 درهم  إلى  المادة 113  غرامة تصل  أو اإلسالم وتفرض 
التخلف عن  النقاد أن  أو نشر معلومات مضللة حول االقتصاد«116. والحظ  البالد  بصورة 
السجن.  عقوبة  إلى  غالبا  ويؤدي  اإلمارات  دولة  في  جنائيا  فعال  يعتبر  الغرامة  دفع 
ولذا، فإن الغاء عقوبة سجن الصحفيين ليست سوى تغيير تجميلي. عالوة على ذلك، 
للمسؤولين  باإلساءة«  »التعرض  بشأن  والفضفاضة  المشددة  القيود  من  النقاد  تذمر 
الحكوميين، حيث أن ذلك يسمح بإتهام صحفي نشر مقالة حول ارتكاب عمل مناف 
تلك  موظفي  لكبير  باإلساءة  تعرض  وكأنه  الحكومية،  الهيئات  إحدى  في  للقانون 
الهيئة، ونتيجة لذلك يواجه غرامة كبيرة. إن مثل هذه القيود تشجع الصحفيين على 

ممارسة رقابة ذاتية. 
2010، ناقش المجلس الوطني اإلتحادي، هيئة تشاورية من ممثلين منتخبين  وفي عام 
من  محلية  صحيفة  تحرير  رئيس  توسل  وحينذاك  اإلعالم،  قانون  مشروع  معينين،  أو 
إن  ببساطة  وقال  الصحفيين،  حقوق  جانب  إلى  الوقوف  اإلتحادي  الوطني  المجلس 
دولة اإلمارات تعاني من صحافة جبانة. كتب رئيس تحرير صحيفة )غلف نيوز(، »ال توجد 
حماية كافية للصحفيين، وتمارس صحفنا رقابة ذاتية لتجنب اغضاب الهيئات الرسمية 
وإرضاء للحكومة«117. وبعد نقاش طويل وانتقادات، لم ُيقر مشروع قانون اإلعالم رسميا 

أبدا ومات في مهده.
التي تشرف على  التنظيمية  الهيئة  الوطني،  أيضًا، أصدر مجلس اإلعالم   2010 وفي عام 
 .118 اإلمارات  دولة  في  اإلعالم  نظام  لتوضيح   »قرارا«  العربية،  اإلمارات  دولة  في  اإلعالم 
لم  ولكنها  اإلمارات  دولة  في  اإلعالمية  للمؤسسات  ُأعطيت  الوثيقة  أن  الواضح  ومن 
تنشر على نطاق واسع، فهي مثال، غير موجودة على الموقع اإللكتروني لوكالة األنباء 
الحكومية. ومن الجدير بالذكر أن القرار الذي أصدره مجلس اإلعالم الوطني أكد على 
في  اإلعالمية  المؤسسات  جميع  ذلك  ضمن  ومن   1980 لعام  الصحافة  قانون  أولوية 
محددة  محظورات  من  عدد  على  الوثيقة  من   2 المادة  أكدت  حيث  الحرة،  المناطق 
أو  المضللة  »باألخبار واإلشاعات  الوطني  باالقتصاد  إلحاق األذى  إنذار بعدم  من ضمنها 

المغرضة«119. 

116    البلتاجي، »اإلعالم العربي والمجتمع«
117    رشيد، »غولف نيوز«، فقرة 6

118    قرار الرئيس في ما يتعلق بمعايير محتوى اإلعالم.
119    المصدر نفسه، فقرة 14

33



اإلنقسام  على  التحريض  بتجنب  اإلعالمية  للمؤسسات  إرشادات   2 المادة  تعطي  كما 
مؤسسات  من  الثالثة  المادة  تطلب  بينما  للبالد،  السياسي  النظام  واحترام  والكراهية 
اإلعالم االحتفاظ بسجالت المطبوعات ومواد البث للثالث أشهر األخيرة جاهزة للتفتيش 
العقوبات  على  القرار  نفس  من   4 المادة  وتنص  الوطني.  اإلعالم  مجلس  قبل  من 
القرار، لكن  التي يمكن لمجلس اإلعالم الوطني أن يفرضها على مخالفات  المختلفة 
القرار حرص في المقابل على ذكر أن هذه العقوبات ال تبطل محظورات قانونية أخرى 
نص عليها قانوني اإلعالم والعقوبات. وتتضمن العقوبات التي نص عليها القرار اإلنذار 

واالعتذار الخطي وتعطيل ترخيص المطبوعة أو اإللغاء التام للترخيص 120. 
جهود  بذل  عن  التخلي  جرى  متطورة،  صحفية  بحريات  تتمتع  التي  البلدان  في  عمليا، 
لضمان أن المؤسسات اإلخبارية تكتب فقط عن »الحقيقة« أو تتجنب التقارير المضللة 
وذلك لصعوبة اتخاذ مثل هذه القرارات، حيث أن الصحفيين في مثل هذه البيئات يميلون 
 – التدقيق عن الحقيقة  – في  الذاتية خوفا من أن يحكم على تقاريرهم  الرقابة  إلى 
بدل  بتعويض  الحكومة  عادة  تسمح  كثيرة،  بلدان  وفي  صحيحة.  غير  أو  مضللة  بأنها 
األضرار من الصحفيين الذين ينشرون مواد كاذبة تسبب التشهير. وحتى في مثل هذه 
األوضاع، ُيعطى الصحفيين مجاال واسعا من حيث الوقوع في األخطاء أثناء تغطيتهم 
شخصيات عامة. إن مثل هذه المقاربة تعطي الصحفيين حرية القيام بواجبهم ونشر 
الحرية، يمارس معظم الصحفيين عملهم الصحفي  األخبار بموضوعية، وبمثل هذه 
بمسؤولية. وكما ذكرنا سابقا، تؤدي المحظورات األخرى الخاصة باإلضرار باالقتصاد أو 

تشويه صورة البالد إلى رقابة ذاتية أيضا.  
 

المشهد اإلعالمي الحالي
تصدر في دولة اإلمارات العربية المتحدة حوالي عشرة صحف مطبوعة باللغتين العربية 
عالقات  لها  أو  الحكومة،  من  مملوكة  اإلعالمية  المؤسسات  ومعظم  واإلنجليزية، 
وتستهدف  بالعربية  تبث  التي  اإلعالم  وسائل  جميع  بأن  علما  الحكومة؛  مع  قوية 
جمهور محلي مملوكة للدولة تقريبا »وتقدم فقط وجهة النظر الرسمية حول قضايا 

محلية«121.
أنباء  »وكالة  الحكومية  األنباء  وكالة  على  كثيرا  المحلية  اإلعالم  مؤسسات  تعتمد 
االمارات«، في تغطية القضايا الحساسة، بينما تتوفر األخبار الدولية من خالل الوكاالت 

األجنبية ومحطات التلفزيون غير الخاضعة للرقابة وعبر اإلنترنت 122.

120     في تبادل بريد الكتروني مع المؤلف، أشار موظف لدى مجلس اإلعالم الوطني بأنه لم يصدر أي 
           »قرارات«

           اضافية منذ عام 2010. 
121     فريدم هاوس، حرية الصحافة: اإلمارات العربية المتحدة، فقرة 6

122   المصدر نفسه
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اإلنترنت  يستخدمون  اإلماراتيين  من  الكثير  جعلت  اإلعالم  على  المفروضة  القيود  إن 
واإلعالم المجتمعي لنشر المعلومات، ولكن الحكومة رّدت على ذلك بفرض المزيد من 
القيود. إذ اعتقلت الحكومة في نيسان/ أبريل 2011، خمسة ناشطين من بين 130 شخصا 
الخمسة  الناشطين  نشر  بسبب  وذلك  البالد،  في  لإلصالح  تدعو  عريضة  على  وقعوا 

تعليقات على موقع »الحوار« االلكتروني.
كما عطلت شركات اإلتصاالت المملوكة للحكومة امكانية الوصول إلى هذا الموقع 
من خالل وضع بيان ينص على »محتوى محظور«123، وُأتهم  المعتقلون الخمسة »بإهانة 
القيادة العليا للبالد وتعريض األمن الوطني للخطر وتحريض الناس على اإلحتجاج «124، 
وبعد قضاء سبعة أشهر في السجن، ُأدين الناشطون الخمسة وحكم عليهم بالسجن 
ما بين سنتين إلى ثالثة سنوات. ولكن في اليوم التالي عفا عنهم حاكم البالد بمناسبة 
باهتة حول  المحلية تغطية  الصحافة  125، وقدمت  األربعين لالتحاد  الذكرى  احتفاالت 
اإلعتقال والمحاكمة، ولكن الصحافة الناطقة باإلنجليزية كانت أكثر اهتماما بالقضية 

من نظيراتها الناطقة باللغة العربية 126. 
وفي العام 2012، واصلت السلطات اإلعتقاالت لنشر أحاديث عبر اإلنترنت ووسائل التواصل 
اإلجتماعي، حيث جرى اعتقال عدة ناشطين بسبب تغريداتهم على تويتر، كما اتهم 
ناشط إمارتي باستخدام منبر التواصل اإلجتماعي »بإثارة التحريض« و»اإلساءة للدين«127، 
كذلك جرى اعتقال واتهام ناشط آخر بإهانة حاكم إمارة الشارقة بعد أن ناقش على 

تويتر سوء معاملة العمالة الوافدة«128.
تجربته  من  لتذمره  دبي  شرطة  بقائد  التشهير  بتهمة  آخر  شخص  اعتقال  أيضا  وجرى 
مع شرطة االمارة 129، وبعد قضاء شهرين في السجن، أسقط رئيس الشرطة التهمة. 
ونشرت وكالة أنباء اإلمارات معظم هذه القضايا رغبة من الحكومة في تنبيه السكان 

بالخطوط الحمراء فيما يتعلق بالكالم على منابر التواصل اإلجتماعي. 
اعتقلت الحكومة االماراتية مزيدا من المواطنين بسبب كتاباتهم على تويتر وإتهامهم 
بطريقة غير مباشرة بأنهم اسالميون يريدون اسقاط الحكومة. وارتفع عدد المعتقلين 
إلى 64 شخصا، ما دفع البرلمان األوروبي في تشرين األول/ أكتوبر من العام 2012 إلصدار 

قرار يدين اإلعتقاالت والقيود على حرية التعبير في دولة اإلمارات 130.

123     »فئات محتوى محظور«
124     سورك Surk، »اطالق سراح خمسة نشطاء اصالحيين إماراتيين » فقرة 2 

125     المصدر نفسه
126     دفي Duffy، الصحف متضاربة فيما يتعلق بإعتقاالت الناشطين.   

اإلجتماعي  التواصل  شبكات  ناشطي  بحق  صارمة  اجراءات  تتخذ  السلطات  حدود،  بال  مراسلون       127
والمدونين، فقرة 3

128     المصدر نفسه
129     االمير، »التشهير برئيس شرطة دبي على تويتر، المحكمة تسمع الدعوى.«

130     بلتاجي، »دولة اإلمارات »متفاجئة« من قرار البرلمان األوروبي حول حقوق اإلنسان«
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استاذ  وهو  التقرير  هذا  مؤلف  بحق  اجراءات  بإتخاذ  االماراتية  الحكومة  قامت  كما 
قوانين  تحديث  إلى  الحاجة  عن  علنية  تحدث  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  جامعي 
شرح  دون  وزوجته  المؤلف  عقود  بإنهاء  الحكومة  قامت  إثر،  وعلى  البالد.  في  اإلعالم 

األسباب خالل صيف 2012 131. 
وشهدت اإلمارات العربية المتحدة دعوات خافتة إلجراء محاولة أخرى بخصوص تعديل 
استاذ  كتب  الخصوص،  وبهذا  للصحفيين.  الحماية  توفير  تتناول  بحيث  اإلعالم  قوانين 
علوم سياسية إمارتي ومؤلف هذا التقرير، أعمدة حديثة في )غلف نيوز( التي تصدر في 
دبي يدعوان فيها إلى تخفيف الرقابة على اإلعالم 132، كما كتبت وكالة أنباء اإلمارات 
حول اجتماع المجلس الوطني اإلتحادي بأنه يقوم بكتابة تقرير يناقش فيه التغييرات 
تتعلق  قضايا  يذكر  ال  للتقرير  المختصر  الوصف  ولكن  اإلعالم؛  قانون  على  طرأت  التي 
بحماية الصحفيين، بينما يركز بشكل عام على قضايا الحفاظ على الهوية الوطنية في 
مجلس  يحرك  ولم  الخصوص،  بهذا  جدي  عمل  أي  ُيتخذ  لم   ،133 عالمية  اعالمية  بيئة 
اإلعالم الوطني، وهو الهيئة التي أنتجت التنقيح األخير لقانون اإلعالم، ساكنا حول هذه 

القضية منذ ذلك الوقت.  

131     مارتن، »ما مدى أمن اساتذة الجامعات في الخارج؟«

132     عبد الخالق، »ترتيب اإلمارات الصاعد والهابط«؛ Duffy، »تحديات تواجه حرية الصحافة.«

133    وكالة أنباء اإلمارات، المجلس الوطني اإلتحادي يناقش قوانين اإلعالم. 
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دولة قطر
البيئة  أن  إال  الجزيرة،  قناة  قوية،  دولية  لصحافة  مقرا  توفر  قطر  أن  من  الرغم  على 
الصحفية المحلية في هذا البلد تبقى مقيدة على نحو ملحوظ، حيث جاء ترتيب قطر 
في المرتبة 104 من مجموع 179 بلدا في مؤشر مراسلون بال حدود لحرية الصحافة في 
2012، وفي فئة »ليست حرة« في تصنيف )فريدم هاوس(. وكما في دولة اإلمارات العربية 
إلى حد كبير، يمارس مهنيو الصحافة في قطر رقابة ذاتية ويتجنبون تجاوز »الخطوط 
الحمراء« في التغطية المحلية. كما تستضيف قطر مركز الدوحة لحرية اإلعالم، المركز 
إن  العالم.  وفي  المنطقة  في  الصحافة  حماية  بقوة  يناصر  الذي  التقرير،  لهذا  الناشر 
اإلعالم  الوقت قيودا على  الجزيرة، ويفرض في ذات  المركز وقناة  بلدا يستضيف هذا 

المحلي، يمثل موقفا مثيرا لإلنتباه.
و كانت قطر تحت الحماية البريطانية، وقد انضمت إلى معاهدة »اإلمارات المتصالحة« 
في أواخر الستينيات من القرن الماضي مع البحرين واإلمارات التي شكلت دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. وفي عام 1971 أعلنت قطر استقاللها الرسمي بعد تدارس االنضمام 

إلتحاد اإلمارات 134 . وحكم أفراد أسرة آل ثاني قطر منذ منتصف القرن التاسع عشر. 
 18 )فوق  قطر  سكان  صوت  عندما   2003 عام  حتى  دائم  دستور  بدون  البالد  واستمرت 
بن  حمد  الشيخ  قطر  أمير  وتولى  دائمة.  حكم  وثيقة  بخصوص  استفتاء  على  سنة( 
السلطة في عام 1995 وأصر على صياغة دستور جديد في عام 1999،  ثاني  أل  خليفة 
مؤكدا على »أهمية توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية في الحكم من خالل تأسيس 
مجلس استشاري منتخب«135، وجرى إقرار الدستور الجديد بموافقة 96% من السكان.136 
وأقر الدستور تشكيل مجلس استشاري، ثلثي أعضائه منتخبين مباشرة، وهذا المجلس 
يقوم بصياغة القوانين ويصادق على الموازنات العامة ويحاسب الوزراء ولكن السلطة 

التشريعية النهائية تبقى بيد األمير فقط. 
ووفقا لوكالة أنباء قطر، »ُيضفي الدستور جوا حرا يسمح بحرية كل أنواع التعبير، ويعزز 
أن  على   48 المادة  وتنص  الرأي«،  »حرية   47 المادة  وتكفل   .137« والنشر  الصحافة  حرية 
من  أخرى  أجزاء  ولكن  للقانون؛«  وفقا  مكفولة  والمطبوعات  والنشر  الصحافة  »حرية 
على   19 المادة  تنص  فمثال،  التعبير.  حرية  مع  تتضارب  قد  تعهدات  على  تنص  الدستور 
أن الحكومة تكفل »األمن« و»اإلستقرار«، وتنص المادة 20 بأن الدولة »تعمل  على توطيد 
و20   19 المادتان  لكن  كافة«138،  المواطنين  بين  واألخاء  والتضامن  الوطنية  الوحدة  روح 

تسمحان للحكومة بالعمل ضد حرية تعبير األفراد كطريقة لضمان االستقرار والوئام.

134     ورقة خلفية، قطر
135     »لجنة صياغة الدستور الدائم،« فقرة 2

136     المصدر نفسه
137     المصدر نفسه

138     »الدستور«



وقد يقول موظفو الحكومة أن انتقاد الحكومة يعزز عدم الوئام، ولذلك يجب عدم 
في  يطرح  الحر  بالتعبير  والسماح  منسجم  مجتمع  بين  توازن  خلق  أن  كما  به.  السماح 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  الصحافة  حرية  حول  تدور  التي  الحوارات  جميع 
حيث تكفل دول خليجية مثل )الكويت والبحرين واإلمارات( حرية التعبير، ولكن اإلختبار 

الحقيقي لحرية التعبير يتضح لدى تطبيق القوانين.
  

قانون العقوبات
وكما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي، يستخدم قانون العقوبات القطري 
لغة يمكنها التأثير على الصحفيين، بدون أن تتناول مهنة الصحافة مباشرة. فالفصل 
الرابع من القانون مثال ينص على أن »اإلفتراء والتشهير وإفشاء السر« هي جرائم عقوبتها 

السجن والغرامة. 
يعتبر التشهير في قطر جريمة جنائية كما هو الحال في دول مجلس التعاون. فمثال، 
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن سنتين وبغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال )5,400 دوالر( 
»كل من شّهر بغيره علنا، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانونيا أو تمس شرفه او 
كرامته او تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم«139. بينما ترفع المادة 327 عقوبة السجن 
حكمه،  في  كان  من  أو  عام،  موظف  ضد  والقذف  التشهير  كان  إذا  سنوات  ثالث  إلى 

بسبب الوظيفة أو العمل، أو إذا كان ماسا بالعرض أو خادشا بسمعة العائالت«. 
ولكن، وخالفا لبعض قوانين القذف والتشهير في بعض دول مجلس التعاون الخليجي 
مثل السعودية واإلمارات العربية المتحدة، يعتبر قانون العقوبات القطري إثبات الحقيقة 
دفاعا عن التشهير – على األقل فيما يتعلق بالموظف العام- وتنص المادة 328 على 
عدم وجود جريمة إذا »أثبت الجاني صحة الواقعة، متى كانت بحق موظف عام أو من 
في حكمه، وكانت الواقعة ذات صلة بالوظيفة أو الخدمة العامة«، كذلك وفي بلدان 
كثيرة ال تتمتع بحريات صحافة قوية،  يجري التمييز بين التشهير بأشخاص من القطاع 
العام والقطاع الخاص؛ ولكن في معظم البلدان، يستخدم ثبوت الواقعة كدفاع عن 
تهمة التشهير. وفي عام 2008 تم الحكم غيابيا على صحفي أردني يعمل في صحيفة 
محلي  مستشفى  بان  أفاد  حين  تشهير،  بقضية  سنوات  ثالث  بالسجن  اليومية  الشرق 
وضع شخصا، لم يكن ميتا واستيقظ فيما بعد، في المشرحة. ومن غير الواضح فيما إذا 
ُسمح للصحيفة بتقديم دليل يتعلق بصحة التقرير خالل المحكمة 140. تعتبر الحقيقة 
التعبير بحماية  التي تتمتع فيها حرية  للبلدان  التشهير سمة مميزة  كدفاع عن تهمة 

قوية.

139     قانون العقوبات القطري
140      مراسلون بال حدود، الحكم على صحفي بالسجن ثالث سنوات غيابيا
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من   331 المادة  تنص  حيث  القانون،  عليها  يعاقب  جنائية  جريمة  الخصوصية  وانتهاك 
قانون العقوبات على الحكم  بالسجن مدة ال تجاوز السنة وبغرامة مالية 5,000 ريال )1,350 
ـِ »كل من نشر بإحدى طرق العالنية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة  دوالر( ل
بحريات  تتمتع  التي  البلدان  وفي  صحيحة.«  كانت  لو  حتى  لألفراد،  أو  العائلية  الخاصة 
التغطيات  من  السكان  تحمي  قانونية  سابقات  أو  تشريعات  توجد  متطورة،  صحفية 

اإلعالمية غير المرخصة 141.
العقوبات  قانون  من   256 المادة  تعتبر  اإلسالمية،  البدان  معظم  في  الحال  هو  وكما 
الذات  على  »للتطاول  سنوات  سبع  عن  تزيد  ال  مدة  بالسجن  ويعاقب  جريمة،  التجديف 
اإللهية أو الطعن فيها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو اإليماء أو أي وسيلة أخرى«. كما تجرم 
هذه المادة »اإلساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه أو تدنيسه« وتحظر »سب أحد األديان 
يساء  أنه  غير  كثيرة،  بلدان  في  شائعة  التجديف  ضد  القوانين  أن  حين  وفي  السماوية«. 
البلدان لتسوية خالفات شخصية142، فمثال حكم على مواطن  استخدامها في بعض 

قطري بالسجن بتهمة التجديف على الرغم من عدم وضوح تفاصيل القضية 143. 

قانون اإلعالم
تم سن قانون اإلعالم في قطر عام 1979 ولم يجِر تحديثه منذ ذلك الوقت، ولكن أمير 
وزارة  الغاء  )مثل  الماضي  القرن  من  التسعينيات  أواسط  في  مراسيم  عدة  أصدر  قطر 
اإلعالم(. ويحتوي القانون الساري المفعول على عدد كبير من المحظورات من ضمنها، 
منع إلحاق األذى باقتصاد البالد وانتقاد األمير والتشهير بالناس أو األعمال. كما يسمح 
القانون بالمنع المسبق، واعطاء موظف الحكومة صالحية منع مؤسسة صحفية من 

نشر مادة اخبارية معينة. 
وبموجب المادتين 24 و25 يحق لمجلس الوزراء ووزير اإلعالم تعطيل أي صحيفة أو الغاء 
أو تخدم مصالح  الوطنية  ترخصيها في حال ثبت أن سياستها تتعارض مع المصلحة 
دولة أجنبية،  وال يجوز لمن تظلم من هذا القرار إال مناشدة مجلس الوزراء فقط، حيث ال 

مجال للمراجعة القضائية لهكذا قرارات. 
إليه  ينسب  أن  أو  بالنقد،  قطر  دولة  ألمير  التعرض  اإلعالم  قانون  من   46 المادة  وتجرم 
قوال إال بإذن مكتوب من مكتبه، ويعاقب كل منتهك لذلك بالسجن مدة ال تتجاوز ستة 
التي  القوانين  )800 دوالر(. إن مثل هذه  ريال قطري   3,000 إلى  أشهر وبغرامة مالية تصل 

تمس الذات الملكية تعيق حرية الصحافة وحرية التعبير. 

141       بكلي وآخرون، مصدر سابق.
142     »التجديف: ثالثة فلبينين في سجن الشارقة ومواطن تركي يواجه الموت في جدة.«

143     قطر: تقرير سنوي 2012
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أو  العنف  على  التحريض  مثل  عام،  بشكل  مقبولة  محظورات   47 المادة  وتتضمن 
اسقاط الحكومة، ولكنها في ذات الوقت تتضمن عددا واسعا من القيود بصورة غير 
معقولة. فمثال، ال يجوز للصحفيين نشر مواد من شأنها »اإلضرار بالمصالح العليا للدولة« 
و«بلبلة األفكار عن الوضع االقتصادي في البالد«. إن مثل هذه التعليمات يمكنها اتهام 

صحفي كتب عن أرقام اقتصادية محبطة بإنتهاك القانون. 
لذلك، فإن البلدان التي تتمتع بحريات صحفية قوية تتجنب فرض محظورات فضفاضة. 
كما تحظر المادة نفسها أي شيء ُيعتبر ضمنا »اساءة لألخالق العامة«. إن هذه الصياغات 
يغطي  صحفي  كاتهام  للقانون،  انتهاكا  الضار  غير  النشر  من  تجعل  الفضفاضة 
العقوبات  قانون  أن  من  الرغم  وعلى  العامة.  اآلداب  بخدش  بالجنس  اإلتجار  مشكلة 

يتناول التشهير، فإن المادة 47 تغطي قضية التشهير الرتباطها باإلعالم اإلخباري. 
التشهير  يحظر  كما  التجاري«،  »اسمه  أو  شخص«  »سمعة  من  الحط  القانون  ويحظر 
ينتهك  ال  الصحفي  الصحفي.  بالخطأ  السماح  يستثني  ولكنه  الحكومة،  بموظفي 
التي نسبها للموظف  الوقائع  اعتقد بصدق  النية وأنه  أنه كان حسن  ثبت  »إذا  القانون 
األسرة  أفراد  مثل  العامة  الشخصيات  جميع  التشهير  من  القانون  يستثني  وال  العام«. 
الحاكمة أو وزراء في الحكومة. إن منح الصحفيين حرية النشر لمعلومات غير صحيحة 
– يظهر مدى واسعا ملفتا  التثبت والتحري  – طالما أن مثل هذه األخطاء حدثت بعد 
لإلنتباه بالنظر مع باقي قيود قانون اإلعالم. وفي البلدان التي تتمتع بحريات صحفية 
قوية، تكون الحقيقة دفاعا عن التشهير؛ وعندما تكون المعلومات غير صحيحة في 
قضية تشهير، تكون المحاكم أكثر تساهال مع الصحفي الذي يغطي شخصية عامة 

بدال من شخصية خاصة«144. 
 47 المادة  من  األخير  القسم  يسمح  اإلعالم،  قانون  من  تقييدا  األكثر  القسم  وفي 
أو  خبر  »أي  نشر  من  ممنوعة  اإلعالمية  المؤسسة  »ان  على  ينص  حيث  المسبق  بالمنع 
أبلغ رئيس تحريرها أو صاحبها بعدم نشرها«. إن  مادة أو وثيقة يكون وزير اإلعالم قد 
القدرة على تقييد التعبير قبل النطق به يعتبر األداة األقوى التي يمكن ان تستخدمها 
الحكومة لتقييد حرية التعبير. وفي بلدان تتمتع بحرية صحافة قوية، ال يسمح بالمنع 
المسبق إال في حاالت تتعلق بحماية األمن الوطني من تهديد محدد وشيك. وحتى في 
أن تحصل  المنع  التي تحاول ممارسة هذا  الحكومية  الهيئة  الحاالت، يجب على  هذه 
على موافقة أمنية من جهة قضائية مستقلة، حيث ُينظر إلى قوانين المنع المسبقة 
عموما بكثير من الريبة، لقدرتها على اإلساءة، وتأثيرها الكبير على خلق بيئة اتصال حرة 
القانون  يمنح  حيث  مسبقة،  قيود  بفرض  القطري  اإلعالم  قانون  ويسمح  ومفتوحة. 
صالحية الرقابة قبل النشر لشخص واحد في الحكومة وال يسمح باللجوء لإلستئناف. 
وفي عام 1995، ألغى األمير رسميا الرقابة والقيود المسبقة بمرسوم؛ ولكن لم يجر أي 
التباس وتشويش.  – وهذا تباين قد يؤدي إلى  تحديث على قانون اإلعالم منذ صدوره 
كذلك، تخلق الرقابة الذاتية، التي يمارسها رؤساء التحرير القطريين على نطاق واسع، 

نظاما واقعيا لفرض القيود المسبقة. 

144     بكلي وآخرون، مصدر سابق. 



المشهد اإلعالمي الحالي
وجميعها  باإلنجليزية،  وثالث  بالعربية  منها  أربع  رئيسية  صحف  سبع  قطر  في  يصدر 
محطة  الحكومة  وتملك  للحكومة.  بقوة  منحازة  أنها  إال  الخاص،  للقطاع  مملوكة 
تلفزيونية محلية واحدة، تلفزيون قطر 145.  كما يخدم البالد عددا من قنوات الجزيرة 
ومحطة تلفزيون جديدة مملوكة للقطاع الخاص، الريان، أطلقت عام 2012 146. يوجد في 
قطر عدة محطات إذاعة محلية، من بينها إذاعة قطر وهي قناة مملوكة للحكومة 

وتبث بالعربية واإلنجليزية والفرنسية واألوردو. 
المحلي.  اإلعالم  المفروضة على  القيود  اإلعالمية مع  الجزيرة  ويتناقض وجود شبكة 
لقد عمل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هذه الشبكة في عام 1995 بعد توليه السلطة 
بقليل؛ على انهاء الرقابة على اإلعالم وإلغاء وزارة اإلعالم. وباتت قناة الجزيرة الفضائية 
المواضيع  تتناول  التي  الوحيدة  القناة  انها  على  العربي  العالم  في  جدا  معروفة 
سفرائها  بسحب  أحيانا  قامت  التي  العربية  الحكومات  لذلك  أغضبت  وقد  الحساسة، 
من قطر أو اغالق مكاتب الجزيرة في بلدانها، كردة فعل على تغطيتها النقدية. ولكن 
حرة  بصحافة  الحكومة  التزام  فإن  ذلك،  ومع  عليها.  رقابة  فرض  بإصرار  رفض  األمير 

يجب أن يؤدي إلى تغيير قانون اإلعالم لتمكين الصحافة المحلية 147.  
على  أخرى-  عوامل  مع  جنب  إلى  جنبا   – الحالي  اإلعالم  قانون  ساعد  الحقيقة،  في 
خلق »صحافة وطنية في قبضة الرقابة الذاتية«148، إضافة إلى القانون، فإن قوة العمل 
الكبيرة المغتربة في مؤسسات الصحافة في قطر، تجعل الصحفيين يقظين دائما من 
تخطي »الخطوط الحمراء« ومن الطرد من البالد، أو من أي تغطية للقضايا المالية تلحق 
الضرر بصورة قطر التي تسعى بشكل فعال إلى استثمارات أجنبية. وقد أشار النقاد إلى 

أن الصحفيين في قطر يفتقرون إلى ميثاق أخالق مهني فعال وتدريب مهني. 
وتخضع جميع المطبوعات في قطر لترخيص مسبق، وهو عمل يجري تجنبه في جميع 
بأنه من الصعب الحصول  التي تتمتع بحريات إعالمية متطورة. وأفاد مراقبون  البلدان 
من  جزء  يكون  اإلعالمية  المؤسسات  جميع  فإن  ولذك   ،149 للصحف  تراخيص  على 
ملكيتها تابع ألفراد من العائلة الحاكمة، أو إلفراد مرتبطين بهم؛ وهذه الملكية نادرا 
ما تشجع تغطية محلية بعين ناقدة. وتتولى شركة إذاعة وتلفزيون قطر المملوكة 
للدولة وموظفو الجمارك صالحية الرقابة على اإلعالم المحلي والدولي )المطبوعات 
والبث( »المحتوى الديني والسياسي والجنسي قبل التوزيع«150، كما ان محطات اإلذاعة 

والتلفزيون غير مستقلة عن الحكومة 151. 

145    »بروفيل قطر: اإلعالم«
146    بو Baux، اطالق تلفزيون الريان في قلب الدوحة.

147    شتريواال وخاطري، مدير مركز الدوحة لحرية اإلعالم الجديد يتعهد بتطبيق نهج معتدل.
148    فريدم هاوس، حرية الصحافة: قطر، فقرة 1. 

149       قطر: مؤشر استدامة اإلعالم 2009.
150        المصدر نفسه، فقرة 2.

151        قطر: مؤشر استدامة اإلعالم 2009.
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حول  للحوار  مركزا  الحكومة  عليه  تشرف  الذي  اإلعالم  لحرية  الدوحة  مركز  كان  لقد 
حرية اإلعالم في قطر. وكجزء من احتفاالت يوم حرية الصحافة العالمي في الدوحة 
جوالندز- الدانماركية  الصحيفة  تحرير  لرئيس  دعوة  المركز  وجه   ،2009 مايو  أيار/  في 
وسلم(152.  عليه  اهلل  )صلى  محمد  النبي  عن  كريكاتورية  رسوما  نشرت  التي  بوستن، 
هذا التحرك واجه إدانة في قطر وأدى في الشهر التالي إلى مغادرة المدير السابق روبير 
مينار وعدد من طاقم العمل 153. وبعد حوالي السنتين من توقف العمل، عين المركز 
مديرا جديدا واستأنف أعماله. قال المدير، يان كولن، أن الحكومة وعدت المركز »بحرية 

ودعم كاملين« ولكنه أضاف، أنه سيتخذ نهجا أكثر اعتداال من سلفه 154. 
اإلستشاري  المجلس  أصدر  الدوحة،  إلى  ُدعي  الذي  الضيف  على  الغضب  أعقاب  وفي 
للبالد )هيئة تشريعية ُيعين األمير أعضاءها( قانون إعالم جديد يفرض غرامات باهظة 
سمعة  بتشويه  يقومون  الذين  الصحفيين  بحق  واحدة  سنة  مدة  بالسجن  وعقوبة 
الحاكم أو الدين أو الدستور القطري، ولكن األمير الذي يحتفظ بالسلطة النهائية بسن 

تشريعات جديدة، لم يصدق حتى اآلن على قانون اإلعالم الجديد 155. 
القطرية  السلطات  أوقفت   ،2001 مارس  آذار/  في  وتحديا  العربي،  الربيع  ثورات  وخالل 
الخليفي مدة شهر تقريبا قبل اطالق سراحه دون تهمة، وذلك  مدونا يدعى سلطان 
الجزيرة  قناة  قامت  وقد  »أمنيستي«156؛  الدولية  العفو  لمنظمة  تقرير  في  ورد  حسبما 
التي تتخذ من قطر مقرا لها ومؤسسات دولية إعالمية أخرى بتغطية اعتقاله 157. إن 

اعتقال الصحفيين والمدونين بسبب التعبير عن آرائهم ينتهك حرية التعبير.
اإلعالم  قانون  مشروع  من  جديدة  نسخة  الحكومة  أطلقت   ،2012 يونيو  حزيران/  وفي 
 1979 قانون  غطى  بينما  اإللكتروني،  واإلعالم  والبث  المطبوعة  الصحافة  يغطي 
الصحف فقط، وهذه القضية موضع نقاش ألن اإلذاعة والتلفزيون مملوكة للحكومة. 
مثل  هامة  معنية  أطرافا  استثنت  الجديدة  النسخة  صياغة  ان  المراقبين  بعض  يشعر 

مؤسسات اإلعالم المحلية وخبراء آخرين. 
ولسوء الحظ، يتضمن القانون الجديد مجموعة من المحظورات التي تبقي الكثير من 
القيود على مؤسسات اإلعالم، فهو يسمح بإبقاء التشهير جريمة جنائية، إال ان اعتقال 
الصحفي ال يتم إال بعد الحصول على موافقة من المحكمة. وفي حين تم إلغاء عقوبة 
الغرامة  إلى مبالغ باهظة، وعدم دفع  المالية  الغرامة  السجن للصحفيين، جرى رفع 

يعرض الصحفي إلى عقوبة السجن؛ وهكذا تبقى عقوبة السجن تلوح في األفق.

152       المصدر نفسه
153      المصدر نفسه

154      شاتريواال وخاطري، مدير مركز الدوحة لحرية اإلعالم الجديد يتعهد بتطبيق نهج معتدل.
155      قطر: مؤشر استدامة اإلعالم 2009.

156     قطر: التقرير السنوي 2012
157     »منظمة العفو الدولية: اعتقال مدون قطري
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ويشكل  تقاريرهم.  في  صديقة«  »دول  انتقاد  من  الصحفيين  القانون  مشروع  ومنع 
هذا الحظر مشكلة في اتساعه وشموليته، حيث ال يمكن أبدا التأكد من هي البلدان 
المشمولة بذلك. كذلك فإن مشروع القانون يحظر أيضا انتقاد »العائلة المالكة«، وقد 
يتضمن ذلك اآلالف من أقرباء األمير. وفي حين يعتبر احترام ملك البلد أمرا مفهوما، غير 
أن مثل هذا الحظر الواسع والشامل قد يفرض على الصحفيين رقابة ذاتية. وفي هذا 
السياق، أوضح أحد مساعدي األمير أن الحظر يجب أن يشمل فقط أفراد العائلة المالكة 
القريبين من األمير وولي العهد 158، وفي البلدان التي تتمتع بحماية قوية لإلعالم الحر، 

ال تتمتع أي شخصية عامة بحماية خاصة تحظر تعرضها لإلنتقاد. 
»بالمصالح  الضرر  الحاق  للصحفيين  يجوز  ال  أنه  على  اإلعالم  قانون  مشروع  ينص  كما 
العليا« للبالد 159. وهذا النص فضفاض بطريقة غير معقولة وقد يؤدي إلى رقابة ذاتية، 
التقارير  من  نوع  أي  القانون  يمنع  ال  للصحافة،  قوية  بحماية  تتمتع  التي  البلدان  وفي 

الصحفية 160. 
هذا  ولكن  قريبا،  التنفيذ  موضع  سيوضع  اإلعالم  قانون  بأن  الحكومة  موظفو  ويعد 
القانون ال يزال بانتظار اإلقرار النهائي 161، ويأمل الصحفيون ونقاد آخرون بإزالة المحظورات 

الكثيرة من القانون قبل إقراره نهائيا 162 . 

158     المصدر نفسه
159     »السعي إلى سلطة قانونية مستقلة لإلعالم«

160       بكلي Buckley وآخرون، مصدر سابق.
161       هوكيز Hawkes، »قانون إعالم جديد لقطر بعد رمضان.«

162     »السعي إلى سلطة قانونية مستقلة لإلعالم«
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سلطنة عمان
مراسلون  منظمة  عن  الصادر  الصحافة  حرية  مؤشر  في  عمان  سلطنة  ترتيب  جاء 
 179 بين  من   117 المرتبة  احتلت  حيث  التقييدية،  اإلعالمية  بيئتها  نتيجة  متدنيا  حدود  بال 
بلدا، وصنفتها فريدم هاوس في فئة »غير حره« ضمن المشهد اإلعالمي 163. ويمارس 
الصحفيون في ُعمان رقابة ذاتية خوفا من أن تؤدي أي تقارير نقدية إلى مشاكل مع 
الربيع العربي أن الحكومة على  التحركات األخيرة في أعقاب  السلطات، وقد أظهرت 

أهبة اإلستعداد لتبني رقابة أشد صرامة. 
وتأسست سلطنة عمان رسميا في أواسط القرن السابع عشر عندما طردت البرتغاليين 
مع  رسمية  معاهدة  في  ُعمان  دخلت  لبريطانيا،  قديما  حليفا  وكونها  البالد.  من 
المملكة المتحدة عام 1908؛ وفي عام 1951، اعترفت معاهدة »صداقة وتجارة ومالحة« 
تولى  البريطانيين،  »المستشارين«  وبمساعدة  تماما.  مستقلة  كدولة  عمان  بسلطنة 
السلطان قابوس بن سعيد السلطة في عام 1970 164، ومع توليه السلطة، قام بإلغاء 
قابوس  وعمل  الحداثة.  نحو  بالبالد  ودفع  السابقة،  المتشددة  السياسات  من  الكثير 
على خلق رعاية صحية وتعليمية وتطوير الموارد الطبيعية والبنية التحتية ، وهو يحكم 
البالد منذ 42 سنة وهي أطول فترة لحاكم في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم 

العربي 165. 
السلطان  حينها  أصدر  حيث   ،1966 عام  حتى  دستورا  عمان  سلطنة  لدى  يكن  ولم 
مرسوما بإعداد »القانون األساسي للدولة« ويعتبر موازيا لدستور رسمي ُعرف »بالكتاب 

االبيض«، وتعهد في مقدمته »أن يكفل حرية وكرامة وحقوق األفراد«.
وتنص المادة 29 منه على »حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير 
مكفولة في حدود القانون«. وتنص المادة 31 على أن »حرية الصحـافة والطباعـة والنشر 
مكـفولة وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون«. ولكن المادة نفسها تضع قيودا 
على نشر مواد »تؤدي إلى الفتـنة أو تمس بـأمن الـدولـة أو تسـىء الى كـرامـة االنسـان و 

حقوقه«166، ما سمح للحكومة بتقييد مشدد للصحافة.

163     فريدم هاوس، ُعمان، فريدم هاوس؛ مراسلون بال حدود، »سوريا، البحرين، واليمن يحصلون على 
            أسوأ ترتيب.«

164     ورقة خلفية: عمان
165     نفس المصدر؛ فقرة 13.

166     عمان: القانون األساسي
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قانون العقوبات
يتضن قانون العقوبات العماني رقم 7، الذي ُسن بموجب مرسوم سلطاني عام 1974 ، عدة 
قد   صحفي  تقرير  أي  القانون  يحظر  حيث  والتعبير،  الصحافة  حرية  تقييد  يمكنها  احكام 

يلحق الضرر باالقتصاد أو التشهير بشخصية عامة وإهانة أو انتقاد السلطان.
وتحظر المادة 135 نشر أي معلومات »من شأنها النيل من هيبة الدولة أو اضعاف الثقة بمكانتها 
المالية »167، ويعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالسجن مدة ال تزيد عن ثالث سنوات وبغرامة 
ال تزيد عن 500 ريال عماني )1,300 دوالر(، وتستهدف المادة فقط »بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة«. 
لقد أثبتت المحاوالت التي جرت في بلدان أخرى السماح بالحقيقة في التقارير الصحفية عدم 

نجاحها ويتجنب معظمها هذا النوع من المحظورات الضبابية وغير الواضحة. 
أو  بالكالم  موظفًا  أهان  من  »كل  وحظر  عامة  بشخصية  بالتشهير   173 المادة  وتتعلق 
القانون  ويعاقب  بها«،  قيامه  بمناسبة  أو  بوظيفته  قيامه  إثناء  بالنشر،  أو  عالنية  بالحركات 
من يخالف أحكام هذه المادة بالسجن مدة ال تزيد عن ستة أشهر. ولكن هذه المادة تنص 
على إثبات الحقيقة كدفاع عن التشهير، »أما إذا أنطوت اإلهانة على إسناد واقعة تستوجب 
عقاب الموظف أو تؤذي سمعته فيبرأ الظنين إذا كان موضوع ما ُأسند لهذا الموظف عماًل 
ذا عالقة بوظيفته وثبتت صحته«، وتعتبر الحقيقة كدفاع ضد تهمة التشهير عالمة مميزة 
للبلدان التي تتمتع بحماية قوية للصحافة؛ وتتجاوز بعض البلدان ذلك لتكفل عدم اعاقة 
الصحفيين في نشرهم تقارير عن موظفين عامين على النقيض من النشر عن شخصيات 
خاصة. وفي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ال يمكن التشهير بالشخصيات العامة إال 
العقوبات  قانون  في  أحكام  يوجد  وال  للحقيقة«168،  طائشا  »إهماال  الصحفيون  أظهر  إذا 

العماني بخصوص التشهير بالشخصيات الخاصة.
كما  النشر.  أو  بالقول  سواء  سلطته«  أو  السلطان  »بحقوق  التشهير   126 المادة  تحظر  كما 
تحظر نفس المادة أي إنتقاد للسلطان ومن يخالف هذه المادة، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد 
عن ثالث سنوات وبغرامة مالية ال تزيد عن 500 ريال )1,300 دوالر(، بينما في البلدان التي تتمتع 

بحرية صحافة قوية ال يحظر على الصحفيين إنتقاد أي شخصية عامة.
ومثل بلدان مجلس التعاون الخليجي األخرى، تعتبر عمان قانون التجديف جزءا من قانون 
العقوبات، حيث ينص القانون المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 2001/72 على أن أي استفزاز 
ضد الدين يعتبر جناية، وتحظر المادة الناس من التشجيع أو التحريض على »الصراعات الدينية 
أو الطائفية أو نشر الكراهية أو الشقاق بين الناس«. ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة 
تصل إلى 10 سنوات. وتحظر المادة 209 التطاول على األديان السماوية »بقصد تحقيرها«169. 
ولكن ال وجود لتقارير حديثة عن تطبيق هذه القوانين في عمان، وربما ذلك مؤشر عن أجواء 

التسامح ديني.

167     قانون الجزاء )العقوبات( العماني
168     بكلي وآخرون، مصدر سابق، ص 108

169     مونتاربون، دراسة عن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية: دروس من منطقة
            آسيا والمحيط الهادئ، 19.
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قانون اإلعالم
والذي   ،1984 لعام  والنشر  المطبوعات  قانون  بموجب  الصحفيون  يعمل  عمان،  في 
التشهير  ذلك  ضمن  ومن  الصحافة،  على  المفروضة  القيود  من  كبيرا  عددا  يتضمن 

والخصوصية والحاق األذى بالمصلحة الوطنية. 
كما  الملكية؛  العائلة  أفراد  أو  بالسلطان  التشهير  القانون  هذا  من   25 المادة  تمنع 
تحظر المادة أي إساءة لنظام الحكم أو أي شيء »يضر بالنظام العام« 170. كما ال يجوز 
للصحفيين »الدعوة إلى اعتناق أو ترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين اإلسالمي. 171 » تعتبر 
ويجعل  مزعجا،  أمرا  العام«  »بالنظام  الضرر  الحاق  تجنب  مثل  الفضفاضة  التعليمات 

الصحفيين يفرضون رقابة ذاتية على أنفسهم كي ال يخالفوا حرفية القانون.
المادة 27 ُمصاغة بلغة تجعل الصحفيين يفرضون هذه الرقابة على أنفسهم، فهي 
هذه  للبالد«.  االقتصادي  »الوضع  أو  الوطنية  بالعملة  تضر  معلومات  أي  نشر  تحظر 
الصياغة الفضفاضة قد تجعل نشر تقارير حول الوضع االقتصادي الضعيف أمرا مخالفا 
الفضفاضة  التعليمات  متطورة  صحفية  بحريات  تتمتع  التي  البلدان  تتجنب  للقانون. 

حول نوع التقارير التي ال يمكن نشرها 172. 
باألخالق  المساس  شأنه  من  ما  كل  »نشر   28 المادة  تحظر  آخر،  فضفاض  حظر  وفي 
النموذجي  واآلداب العامة والديانات السماوية.« وصياغة هذا القانون تتجاوز التجديف 
لذلك،  نتيجة  باألخالق.  بالمساس  يتعلق  غامض  مجال  إلى  األديان(  سب  عدم  )مثل 
يتجنب أي صحفي يعمل في ظل هكذا قانون نشر مواضيع هامة – مثل اإلساءة لنساء 

في عمليات اإلتجار بالجنس– خوفا من مخالفة المادة 28.
أما المادة 30 فتحظر انتهاك الخصوصية وتمنع الصحفيين من نشر »األخبار أو الصور أو 
التعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد.« البلدان التي تتمتع بحريات 
بإنتهاك  يتعلق  فيما  للصحفيين  حدودا  المحاكم  أو  القوانين  تضع  متطورة،  صحفية 
العامة مع األذى المحتمل  الخصوصية. في مثل هذه الحاالت، تتم مقارنة المصلحة 
الشخصيات  من  أقل  بحماية  العامة  الشخصيات  وتحظى  الشخصية،  للخصوصية 
الصحفيين  جانب  إلى  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  المحكمة  وقفت  حديثا،  الخاصة. 
انتهاك  ذلك  أن  ادعى  حين  المخدرات،  بتهمة  رياضي  نجم  اعتقال  تتضمن  قضية  في 

لخصوصيته من أجل إيقاف نشر التقرير 173.

170      عمان: قانون المطبوعات والنشر
171      المصدر نفسه

172     بكلي وآخرون، مصدر سابق.
173       ماكنيلي، »«أحكام الخصوصية في اإلتحاد األوروبي: نتائج هائلة لصحافة المملكة المتحدة«.
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والمواد 60-64 تحدد المتطلبات الالزمة للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصحافة 
والخبرة، كما  والتعليم والسمعة  العمر  المتطلبات  في سلطنة عمان؛ وتتضمن هذه 
الحصول  أجنبية  صحافة  لمؤسسات  يعملون  الذين  الصحفيين  من  القانون  يتطلب 
على ترخيص؛ علما أن البلدان التي تتمتع بحريات إعالمية قوية، ال تطلب من الصحفيين 

الحصول على تراخيص لممارسة مهنتهم 174. 
كذلك فإن قانون اإلتصاالت الالسلكية لعام 2002 يضيف الكثير من القيود على المواقع 
اإللكترونية ومن ضمن ذلك تقييد على الدخول. المادة 61 تعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز 
السنة وبغرامة ال تتجاوز 1,000 ريال عماني )2600 دوالر( على »أي شخص يرسل بأي وسيلة 
العامة«. إن مثل  أو األخالق  العام  بالنظام  من وسائل اإلتصال اإللكتروني رسالة تمس 
هذه الصياغة تمنح السلطات مجاال واسعا لتقرير من ألحق أذى »بالنظام العام« أو أساء 

»لألخالق العامة«. 
ويستهدف القسم الثاني من القانون؛ المعلومات الكاذبة، حيث يمنع إرسال أي شيء 
اآلخرين«،  إزعاج  إلى  يهدف  ذلك  أن  أو  بذلك  علم  على  الشخص  ويكون  صحيح  »غير 
وتتجنب معظم البلدان التي تتمتع بحرية تعبير قوية اقرار صدق المعلومات –بإستثناء 
قد  ذلك،  إلى  إضافة  »الحقيقة«.  تقرير  في  الصعوبة  بسبب  التشهير–  تتضمن  حاالت 
يكون حماية الناس من اإلنزعاج هدفا نبيال، إال أن تقرير ما يشكل ذلك اإلتصال قد يكون 
صعبا. على سبيل المثال، قد »ينزعج« شخص ما إذا سمع عن فساد عام أو عن حادث 
سير. واستنادا إلى هذه األمثلة، تبدو المادة 61 فضفاضة جدا بحيث ال توفر إرشادا يتعلق 

بحدود الكالم المقبول. 
المدونات  في  للتحكم  وسيلة  يشكل  اإلتصاالت  قانون  إقرار  أن  المراقبون  ويرى 
الشخصية والمواقع اإللكترونية. وقد لجأ الكثير من العمانيين إلى هذه المواقع بسبب 

الرقابة الذاتية الشديدة في مؤسسات اإلعالم األخرى.

المشهد اإلعالمي الحالي
تملك الحكومة صحيفتين يوميتين رئيسيتين وأربع محطات إذاعة ومحطتي تلفزيون، 
الصحف  وهذه   ،2011 العام  من  ابتداء  العمل  بدأت  خاصة  ملكية  ذات  صحف  وثمانية 
الفضائية  الشبكة  أما  الدولة.  معونة  تقبل  تعد  ولم  اإلعالنات  على  تعتمد  الخاصة 
المحلية الوحيدة تنأى بنفسها عما يثير جدال سياسيا، ولكن العمانيين »استطاعوا نسبيا 

الوصول إلى البث األجنبي من خالل اإلشتراك في الفضائيات«175. 

174       بكلي وآخرون، مصدر سابق.
175     المصدر نفسه، فقرة 3
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ونظرا للقيود المفروضة في قانون العقوبات وقانون الصحافة وقانون اإلتصاالت، يجد 
الصحفيون والمدونون أن حريتهم في التعبير مقيدة جدا. ويشرح عماني مهني في 
مجال اإلتصاالت بالقول إن الصحفيين في سلطنة عمان »مقيدون بقوانين وتعليمات 
تؤدي  استجوابية  أخبار  نشر  تجنب  نحو  يميلون  التحرير  رؤساء  إن  وقال  مكتوبة«،  غير 
يحتفظون  الذاتية  الرقابة  يمارسون  الذين  الصحفيون  المراسلين.  مع  صدامات  إلى 
بجرم  اتهامهم  إلى  يؤدي  قد  ما  خطأ  بأن  دائم  خوف  في  ويعيشون  بمعلومات، 
اعتقال  تغطيتهم  بسبب  صحفيون  ُسجن  الماضي  »في  ذلك،  إلى  إضافة  التشهير. 

زمالئهم« 176.
بعض الصحف تقوم بتغطية نقدية محدودة على الهواء حول بعض القضايا، ولكن 
الخاصة  اإلرشادات  غياب  على  اللوم  الصحفيون  ويضع  تغطيته.  دون  يجري  الكثير 
بالحدود المرسومة. وفي هذا السياق، يقول أحد الصحفيين إنه »ال توجد قواعد محددة 

أو واضحة تحمي أو تشجع حرية التعبير أو النفاذ الحر للمعلومات«177.  
من  والمملوكة  اإلنترنت  لخدمات  المزودة  الوحيدة  الشركة  وهي  تل،  عمان  وتسمح 
الحكومة  استخدمت  وقد  بسهولة.  محلية  مواقع  أي  بتعطيل  للحكومة  الدولة، 
قانون اإلتصاالت إلستهداف مالك منتدى إلكتروني واسع اإلنتشار في عام 2009 بعد أن 
لمح ناشر مجهول إلى الفساد في عمان تل، ونشر تعليمات وزارية استهدفت وقف بث 

برامج حوارية مباشرة على الهواء 178. 
حرية  من  للحد  تحركات  بعدة  الحكومة  قامت  العربي،  الربيع  ثورات  أعقاب  وفي 
صحيفة  في  يعمالن   2012 مايو  أيار/  في  صحفيين  بإعتقال  وقامت  والتعبير،  الصحافة 
مسقط اليومية »الزمان«، وذلك بسبب مقال كتبه يوسف الحاج تحدث فيه عن الفساد 
في وزارة العدل، وقد ُأتهم الحاج على أثره مع محرري الصحيفة بإهانة وزارة العدل ووزير 
العدل ووكيله، وبأنه يحاول خلق انقسام في المجتمع العماني، وأنه يعمل ُصحفيا دون 
رخصة مزاولة المهنة. وقد خسر الحاج ومحررو الصحيفة القضية واإلستئناف، وحكم 
عليهم بالسجن خمسة أشهر 179. كما قامت وزير اإلعالم بمنع يوسف الحاج من كتابة 
مقاالت، بموجب ما يمنحه له قانون الصحافة  180 من صالحيات وُأغلقت الصحيفة مدة 
الحدود  يتجاوزوا  ال  كي   للصحفيين  رسالة  وجهت  الحكومة  إن  مراقبون  وقال  شهر. 

في تغطياتهم اإلخبارية 181. 

 

176     المصدر نفسه
177     مؤشر استدامة إعالم عمان، 163.

178     فريدم هاوس، ُعمان 
179     مراسلون بال حدود، الحكم بالسجن خمسة أشهر لصحفيْين تأكدت قضيتهما باإلستئناف 

180     صحيفة عمانية تحت التهديد باإلغالق
181     صحيفة عمانية تحت التهديد باإلغالق
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بموجبه  شدد   ،2001 عام  في  سلطانيا  مرسوما  سعيد  بن  قابوس  السلطان  أصدر  كما 
النشر  قانون  من   26 المادة  صياغة  المرسوم  غّير  حيث  الصحافة،  قانون  في  القيود 
على  الحظر  ويسري  الدولة«،  بسالمة  يمس  أن  يمكن  شيء  »أي  ليحظر  والمطبوعات 
هذا  أذهل  وقد  واإللكتروني،  والمطبوع  والمسموع  المرئي  اإلعالم  وسائل  جميع 
أحد  لرأي  يخضع  الجريمة  »تعريف  أن  اعتبر  الذي  المراقبين  أحد  الفضفاض  التعديل 
موظفو  حذر  فقد  الصحفيين،  ضد  التشدد  هذا  إلى  إضافة   ،182« الحكومة  موظفي 
التواصل اإلجتماعي مثل تويتر لنشر  البالد من استخدام مواقع  النيابة العامة نشطاء 

»تشهير وإشاعات« تمس باألمن الوطني 183.
كما حذرت الحكومة من وجود بيانات سلبية تبعث على اإلستياء، وتّم اعتقال المحرضين. 
القانونية  والوسائل  األساليب  متابعة  »أهمية  من  العام  المدعي  حذر  آخر،  بيان  وفي 
 10 اعتقال  جرى  وقد  التعبير«.  لحرية  القانوني  المفهوم  مع  إنسجاما  الرأي  عن  للتعبير 
أشخاص على األقل من بينهم مدون وعدة كّتاب في بداية خريف 2011. ويبدو أن البيان 
الحكومة في وسائل  التذمر ضد  السلطات ُصمم خصيصا لخنق  الذي اصدرته  العام 
التعبير بحماية قوية، يحظى  تتمتع فيها حرية  التي  البلدان  االجتماعي. وفي  اإلتصال 
مقاضاة  الصعب  من  أنه  كما  بالحماية،  الحكومة  مظالم  عن  يتحدث  الذي  الكالم 
الخصوص،  هذا  وفي  وشخصية.  موضوعية  غير  تكون  قد  الحقيقة  ألن  »اإلشاعات« 
كثير  كالم  سماع  يمكن  حيث  لألفكار،  واسع  مجال  بوجود  كثيرة  مجتمعات  تسمح 
بغض النظر عن صحته وصدقه. كما ان قضايا التشهير المدني شائعة، ويمكن كسب 
هذه القضايا فقط في حال أن اإلشاعة التي الحقت ضررا بالسمعة كانت غير صحيحة. 
وفي القضايا التي تتعلق بشخصيات عامة، تسمح بلدان مثل الواليات المتحدة األميركية 
إلى  يعمدوا  لم  الصحفيين  أن  طالما  عقاب،  دون  تمر  أن  الخاطئة  بالمعلومات  حتى 

»إهمال طائش للحقيقة«.
وتشير اإلعتقاالت األخيرة وإغالق صحيفة وتضييق قانون اإلعالم والتوقيف على خلفية 
نشر مواد في مواقع التواصل اإلجتماعي، إلى بيئة تتجه نحو مزيد من الرقابة بدال من 
تخفيفها؛ ويبدو أن بلدانا كثيرة وبالذات مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان 

لم تستغال الربيع العربي كفرصة لتخفيف قيودهما على حرية التعبير.

182     »تماما في الوقت المناسب« تغيير في قانون النشر والمطبوعات العماني، عمل آخر غير متقن 
183     سامبريدج، ُعمان تصدر انذارات حول »اشاعات« على وسائل اإلتصال اإلجتماعي. 
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خاتمة وتوصيات
تستنتج هذه المراجعة أن جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي تتشارك بذات السمات 
فيما يتعلق بمقاربتها لتنظيم الصحفيين واإلتصال، ويمكن أن نعزوا هذه المقاربة إلى 
النواحي الثقافية والخصوصية في المجتمع الخليجي، وال يجب ربطها بتشاركها بدين 
الصحافة  بحرية  تسمح  مسلمون  سكانها  كثيرة  بلدانا  ألن  وذلك  اإلسالم.  هو  واحد 
والتعبير، وفي ذات الوقت تحافظ على هويتها اإلسالمية. فمثال، دولة مالي األفريقية 
ويأتي  هاوس  فريدم  تصنيف  حسب  »حرة«  تصنيفها  جاء  مسلمون(  سكانها  من   %90(
وحرية  اإلسالم  أن  حيث  حدود،  بال  مراسلون  مؤشر  في  المتحدة  الواليات  قبل  ترتيبها 
التعبير غير متعارضين. والحقيقة، وإلعطاء تفسيرا أفضل لمقاربة دول الخليج بخصوص 
للنصيحة  بريطانيا  على  طويلة  لفترة  الدول  هذه  اعتماد  السبب  يكون  قد  الرقابة، 
والمشورة، خصوصا وأن المملكة المتحدة اتخذت موقفا تقييديا من حرية الصحافة 

في شؤونها االستعمارية 184.  
تكفل  السعودية  العربية  المملكة  بإستثناء  الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان  وجميع 
حدود  »...ضمن  متشابه  شرط  على  تحتوي  جميعها  ولكن  ما،  بطريقة  التعبير  حرية 
القانون.«، وفي حين أنه للوهلة االولى تبدو هذه الصياغة تقييدية تماما، فإن المقاربة 
قرارات  القوانين  وضعت  حيث  راسخة،  صحافة  حرية  فيها  التي  البلدان  عن  تختلف  ال 
الواليات  وفي  الصحافة.  صالحيات  على  قانونية  حدودا  البلدان  جميع  في  المحاكم 
المتحدة، على سبيل المثال، ينص الدستور على أن »سوف يسن الكونغرس اآلن قانونا 
التعبير والصحافة« وعلى الرغم من الحكم المطلق هذا، فإن قرارات  يقلل من حرية 
المحكمة حددت أن بعض الشروط – مثل تعويضات التشهير لألطراف المتضررة بسبب 

بيانات غير صحيحة – وهي ال تعتبر خرقا غير ضروري للصحافة. 
بضرورة  القانون«  »بحدود  تسمح  التي  الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان  دساتير  وتسمح 
وجود بعض القيود. ولكن يجب صياغة القوانين بعناية لضمان عدم ذهاب هذه القيود 
بعيدا جدا لدرجة إضعاف الصحافة ووسائل االعالم المختلفة؛  وهذا ما هو قائم في 
بعيدا  تذهب  الصحافة  تقيد  التي  القوانين  أن  حيث  الخليجي،  التعاون  مجلس  بلدان 

لدرجة عدم السماح للصحفيين بالعمل بطريقة مفيدة. 
وثمة سمة تتشارك بها جميع البلدان في هذا التحليل، وهي المقاربة القانونية لتهم 
التشهير  البلدان  هذه  جميع  تعامل  حيث   – مدنية  كونها  من  بدال  جنائية   – التشهير 
والقذف كجناية، أي تهمة قد تؤدي لإلعتقال؛ وفقط اإلمارات العربية المتحدة، حظرت 
تزال  ال  التهمة  أن  إال  التشهير  تهمة  بسبب  الصحفيين  على  السجن  بعقوبة  الحكم 
التشهير  تهم  ُتعامل  متطورة،  صحفية  بحريات  تتمتع  التي  البلدان  وفي  جناية.  تعتبر 
في  المّدعون  ويستطيع  مدنية.  كجنح  عامة-  شخصيات  ضد  التشهير  -وخصوصا 
قضية تشهير الحصول على تعويض مالي، ولكن ال يمكن ارسال المتهمين إلى السجن. 

184      سن Sen، فكرة العدالة. 
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مالية  بتعويضات  المدنية  القضايا  انهاء  يمكن  ألنه  جيدة  بطريقة  يعمل  النظام  هذا 
باهظة ُتدفع للمّدعي، مما يخلق حافزا ماليا مناسبا للمؤسسات اإلعالمية كي تولي 
المزيد من الحرص واالنتباه لعمل صحفييها. وفي هذه البلدان، ال يؤدي فعل تسجيل 
شكوى تشهير إلى زيارة موظف الشرطة، بل مجرد تبليغ بالحضور إلى المحكمة. إضافة 
إلى أن مقاربة التشهير المدني تخلق بيئة أكثر تساهال، وذلك بإبعاد القلق والخوف من 

الذهاب إلى السجن. 
وثمة وجه آخر لقانون التشهير وهو ضمان تبيان الحقيقة بمثابة دفاع عن التشهير. إذ 
أنه في تشريعات بعض دول الخليج، كل ما تحتاجه لكسب قضية تشهير هو تبيان أن 
الذي  الصحفي  فإن  النظام،  هذا  وبموجب  ما.  شخص  بسمعة  ضررا  الحق  الصحفي 
ذلك.  إلى  اإلشارة  بمجرد  السجن  إلى  به  يؤدي  قد  عام  موظف  فساد  أعمال  يفضح 
قوانين  معالجة  المدنية  المحاكم  على  يجب  الممكن،  بقدر  قوية  صحافة  ولضمان 
التشهير واعتبار الحقيقة دفاعا مطلقا، ولكن مع وجوب استمرار قوانين الخصوصية 
كانت  ولو  حتى  للعموم  خصوصياتهم  فضح  من  الخاصة  الشخصيات  حماية  في 
صحيحة. ومن الجدير بالعلم أن قوانين التشهير غالبا ما تكون جزءا من قانون العقوبات، 
وليس من قانون اإلعالم. ومن أجل خلق بيئة صحفية قوية، يجب أن يتضمن أي تعديل 

لقانون اإلعالم تعديال لقانون العقوبات، أو إحالل قانون بدال منه، تحديدا. 
حصول  اشتراط  هي  الخليجي،  التعاون  مجلس  بلدان  في  أخرى  مشتركة  سمة 
الصحفيين على ترخيص لمزاولة عملهم الصحفي؛ وللوهلة األولى، قد يبدو ترخيص 
مزاولة عمل الصحافة )الحصول على موافقة من الحكومة قبل مزاولة العمل( فكرة 
جيدة، ال سيما وان الحكومة ترخص الذين يعملون في مجال التجميل واألطباء والمهن 
اليدوية والحرف لضمان أنهم يقومون بأعمالهم بطريقة آمنة وجيدة. ولكن الصحافة 
العمل،  من  جزء  هي  التراخيص  تعطي  التي  الحكومة  عمل  تغطية  ألن  خاصة،  حالة 
كما أن الوزراء المسؤولين عن منح التراخيص وإلغائها قد يمارسون نفوذا غير مناسب 
التي  والبلدان  استقالليتهم.  على  للحفاظ  جهد  بكل  يعملون  الذين  الصحفيين،  على 
كثيرة،  بلدان  وفي  للصحفيين.  الترخيص  توجب  ال  الصحافة  لحرية  قوية  حماية  توفر 
شددت المؤسسات المهنية على أهمية القيم األخالقية، مثل إخبار الحقيقة والدقة 
والنزاهة185، وهذه المؤسسات تقدم إرشادات فيما يتعلق بالسلوك الالئق التي تسعى 

إليه الحكومات من خالل الترخيص. 

185       األمثلة تتضمن: جمعية الصحفيين المهنيين في الواليات المتحدة، واتحاد صحفي آسيان واإلتحاد 
              الدولي للصحفيين وهي مؤسسة عالمية تتخذ من أوروبا مقرا لها. 
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كذلك فإن ترخيص المؤسسات اإلعالمية يعتبر سمة مشتركة بين دول مجلس التعاون 
الخليجي، وهنا أيضا يمكننا الجدل بذات الطريقة كما هو الحال فيما يتعلق بترخيص 
الصحفيين، حيث أن موظفي الحكومة ذوي النفوذ يمكنهم اغالق مؤسسة صحفية 
الصحفيين.  على  المفرط  نفوذهم  ممارسة  ويمكنهم  ترخيصها،  إلغاء  خالل  من 
وتميل المؤسسات الصحفية واألخبارية عبر اإلنترنت إلى عدم الترخيص في البلدان التي 
تتمتع بحماية صحفية قوية )قد تطلب الحكومات المحلية نفس رخصة األعمال التي 
تطلبها من أي أعمال أخرى ولكن ال شيء أكثر من ذلك(. في حين أن محطات اإلذاعة 
والتلفزيون تحتاج إلى ترخيص في معظم البلدان بسبب ندرة أطياف الموجة الهوائية، 
ولكن، معظم الحكومات تقاسي من مراجعة وتجديد »المحتوى الحيادي« لتراخيص 
للدولة  المملوكة  األخبار  قنوات  تأسيس  يجري  كثيرة،  بلدان  وفي  والتلفزيون.  اإلذاعة 

بطريقة تحول دون تدخل قادة الدولة بقرارات هيئات التحرير.
من  طويلة  قائمة  الخليجي  التعاون  مجلس  بدول  الخاصة  اإلعالم  قوانين  وتتضمن 
»الحاق  يمكنها  أخبار  نشر  بعدم  الصحفيين  من  الطلب  أن  إلى  إضافة  المحظورات، 
الضرر باالقتصاد« أو تلك التي »تخل بالنظام العام« يؤدي إلى رقابة ذاتية صارمة لتجنب 
المشاكل. وفي البلدان التي تتمتع بحريات صحفية قوية، ُيسمح للصحفيين بتغطية أي 
موضوع دون قيود بإستثناء قيود قليلة تتعلق عادة بتهديدات وشيكة لألمن الوطني، أو 
انتهاك الخصوصية، أو حاالت تنطوي على التشهير. وعليه، فإن أي تنقيح لقوانين اإلعالم 
يجب أن يتضمن حذف كل ما تحتويه هذا القوانين من صياغات لغوية فضفاضة تحد 
من عمل الصحفيين بحجة الصالح العام. فمثال، يمكن تغيير صياغة النص الذي يقول: 
التي تؤدي إلى اإلخالل »بالنظام العام« إلى صياغة أكثر تحديدا مثل »تحرض على فعل 

فوضوي وشيك«.   
تتعلق  موادا  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  اإلعالم  قوانين  جميع  تحتوي  كما 
البالد أمرا  البالد؛ ففي حين ان احترام قادة  انتقاد حكام  الملكية والتي تحظر  بالذات 
مفهوما، لكن حظر انتقاد الحكام يمثل حظرا فضفاضا للصحافة. ويمكن ربط قضايا 
أمر  إمالء  يؤدي  وقد  الدولة،  حكام  يتخذها  بقرارات  مباشرة  عام  اهتمام  ذات  كثيرة 
ونظرا  حساسة.  مواضيع  تغطية  الصحفيين  تجنب  إلى  الحكام  انتقاد  توجيه  بعدم 
يمكن  الحكام  »إهانة«  تحظر  التي  القوانين  فإن  العربية،  الثقافة  في  االحترام  ألهمية 
تبريرها طالما ال تسيء وال تستخدم لقمع االنتقاد القانوني. وبالطبع، فإن إلغاء أحكام 

تتعلق »باإلهانات« تلغي أي فرصة باإلساءة إليهم.
وتتضمن قوانين اإلعالم البحرينية والكويتية والسعودية والعمانية بنودا تطلب بطريقة 
الحقيقة  التزام  أن  أن تكون تقاريرهم »صحيحة«. وفي حين  ما من الصحفيين ضمان 
تتجنب  قوية  إعالم  بحريات  تتمتع  التي  البلدان  فإن  نبيال،  هدفا  يعتبر  الصحافة  في 

تشريع الحقيقة في التقارير الصحفية. 
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الحقيقة كأمر رسمي توصل إلى تفاهم عن طريق تكنيك االسناد الصحفي، فالصحفيون 
الجيدون ينسبون الحقائق إلى مصادر، ولكن التزام »الحقيقة« يجبر الصحفيين على ضمان 
صحة كل مصدر من مصادرهم. وعمليا، يعتبر متطلب اإللتزام الدائم بالحقيقة خارج نطاق 
الممكن. وال شك أن مالحقات الحكومة للتقارير الكاذبة تؤدي ببساطة إلى تأثير واحد – رقابة 
ذاتية. كما أن المراجعة القضائية كمفهوم هام غائبة في معظم دول مجلس التعاون 
وفي  ملفت.  نحو  على  ذلك  يتضمن  الكويتي  اإلعالم  قانون  أن  من  الرغم  على  الخليجي، 
عشوائية  رقابة  فرض  من  الحكومية  الهيئات  ُتمنع  متطورة،  صحفية  بحريات  تتمتع  بلدان 
عن  والدفاع  التحرك،  هذا  لمثل  سبب  تقديم  عليها  ويجب  اإلعالمية،  المؤسسات  قمع  أو 
خنق  محاولة  من  الحكومية  السلطات  تمنع  المتطلبات  هذه  مستقل.  قاٍض  أمام  عملها 
تغطية نقدية او محرجة للحكومة. بالطبع، يعتمد نجاح مثل هذا النظام على استقاللية 

القضاء – وهو أمر نادر الوجود في الخليج. 
للقيمة  روح  أي  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  قوانين  جميع  تتجنب  وأخيرا، 
هذا  تصحيح  اإلعالم  قوانين  في  واضحا  نصا  تضمين  يساعد  وقد  للصحافة،  المجتمعية 
ظبي  أبو  )مدينة  منطقة  أصدرت  فقد  الخليج.  في  موجودا  كان  النص  هذا  ومثل  الخلل، 
جذبت  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  الحرة  لمنطقتها  محتوى  إرشادات  مؤخرا  لإلعالم( 
الثقافي  الوضع  االعتبار  بعين  اإلرشادات  هذه  أخذت  وقد  بارزة،  أجنبية  اعالمية  مؤسسات 
توقعات  باإلعتبار  األخذ  ومسؤولية  التعبير  »حرية  بين  توازن  بتحقيق  ووعدت  المنطقة،  في 
المجتمع اإلجتماعية والثقافية«. وتشير اإلرشادات إلى أن الدين واألسر الحاكمة والخصوصية 

قضايا يجب أن تحظى بأعلى درجات االحترام من قبل الصحفيين. 
وفي ذات الوقت توضح هذه اإلرشادات أن المبررات الصحفية )editorial justifications( يجب 
أن تسمح لإلعالم بنشر أخبار حتى لو كانت »تحتمل الحاق الضرر«. ووفقا لقانون MZA، هذه 
المبررات تتضمن "فضح الجريمة أو الفساد أو السلوك الال اجتماعي، أو الال عدالة أو البذاءة، 
وحماية الصحة أو السالمة العامة أو فضح الكذب أو النفاق أو اإلدعاءات المضللة التي يقوم 
بها األفراد أو المؤسسات، وفضح عدم الكفاءة واإلهمال أو التقصير في الواجب الذي يكون 
له تأثير على الشعب"186. هذه القائمة مفيدة إلى حد بعيد – فبدال من إخبار الصحفيين ماذا 
يجب ان ال يفعلوا-، تقدم لهم هذه االرشادات برنامج عمل بما يجب أن يفعلوا، إضافة إلى 

ما تنص عليه بوضوح حول الفوائد اإلجتماعية للصحافة الجيدة. 
إن صحفيا يعمل في بلد ينص قانون اإلعالم فيه على مثل هذه المحظورات، يشعر بعدم 
أي  أو  العام  اإلدعاء  هيئة  أن  حال  وفي  جيد.  بشكل  الصحفي  دوره  ممارسة  على  القدرة 
جهة متأثرة بتقرير صحفي رفعت قضية على الصحفي، فإنه ينبغي على القاضي أن يأخذ 
باإلعتبار الموازنة بين الصحافة وبين الحمايات القانونية المنصوص عليها فيما يتعلق بالنشر 
العام. ومثل هذه الحمايات القوية غير موجودة في قوانين اإلعالم بدول مجلس التعاون 

الخليجي.  

.14 ،MZA 186      قانون المحتوى
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تعريف بالمؤلف: 

الدكتور مات دافي، باحث أكاديمي متخصص في قوانين الصحافة واإلعالم بمنطقة 

نشره  سيتم  الذي  اإلمارات«  دولة  في  اإلعالم  »قوانين  كتاب  ومؤلف  األوسط.  الشرق 

العالقات  في  الدكتوراه  درجة  على  حاصل  وهو  الدولي.  للقانون  كلوار  دار  من  قريبا 

العامة واالتصاالت من جامعة جورجيا في الواليات المتحدة، حيث عكف على دراسة 

استخدام مفهوم سرية المصادر في الصحافة. وتم نشر عمله األكاديمي في مجلة 

الشرق األوسط لإلعالم، ومجلة وسائل اإلعالم التربوي في الشرق األوسط، ومجلة قيم 

وسائل اإلعالم، ومجلة بحوث الصحف. 

لالساتذة  األميركية   – العربية  الجمعية  إدارة  مجلس  عضو  منصب  دافي  وشغل 

اإلعالميين، وهي منظمة تهدف إلى تحسين أداء الصحافة في الشرق األوسط. وكان 

شغل أيضا منصب أستاذ مساعد في قسم وسائل االتصال بجامعة زايد في أبو ظبي، 

أتالنتا،  بوالية  جورجيا  جامعة  في  مساعد  أستاذ  حاليا  وهو  المتحدة.  العربية  اإلمارات 

حيث يعمل في مركز التربية اإلعالمية الدولية.

62

P.O Box: 24543, Doha, Qatar, Tel +974 4472 7857, Fax +974 4421 3718
E-mail: research@dc4mf.org

www.dc4mf.org



P.O Box: 24543, Doha, Qatar, Tel +974 4472 7857, Fax +974 4421 3718
E-mail: research@dc4mf.org

www.dc4mf.org


