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مقدمة:
حسب تقرٌر بثه برنامج الراصد فً  2ابرٌل  2111عبر شاشة تلفزٌون
البحرٌن فقد تعمدت صحٌفة الوسط البحرٌنٌة استهداف امن واستقرار مملكة
البحرٌن وتضلٌل القراء عبر نشر اخبار غٌر صحٌحة ومفبركة تتعلق بتطورات
االحداث األمنٌة التً تشهدها مملكة البحرٌن.
وبناء على ما ٌلً فقد تبٌن فعال وباألدلة القاطعة قٌام صحٌفة الوسط بنشر
مجموعة من االخبار المفبركة تم رصدها مما ٌعد جرٌمة ٌعاقب علٌها قانونً
العقوبات  ،و قانون الصحافة والطباعة والنشر.
وٌكشف التقرٌر المرفق ان الصحٌفة كانت تعتمد على نشر اخبار قدٌمة نشرت
فً صحف عربٌة ومحلٌة مع تغٌٌر فقط اسماء االشخاص والتً تبٌن اٌضا ً انها
اسماء وهمٌة غٌر موجود بعضها فً سجالت الجهاز المركزي للمعلومات.
كما ٌكشف التقرٌر قٌام الصحٌفة بنشر صور وقائع واحداث واشخاص على
انها احداث وقعت فً البحرٌن بٌنما جمٌعها صور تتعلق بأحداث خارجٌة
واشخاص غٌر بحرٌنٌون ،االمر الذي ٌعنً ان المنظمات الحقوقٌة وبعض الدول
قد تكون استقت معلوماتها وبٌاناتها ومواقفها بناء على اخبار كاذبة ،وما ٌحتوٌه
التقرٌر مجرد نموذج.
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الخبر رقم ()1
 نشرت الصحٌفة فً عددها رقم ( )Issue No.3122والصادر ٌوم الجمعة
الموافق  25مارس  2111خبراً تحت عنوان " اعتقال شاب عمره  15عاما ً
فً سند"
الرابطhttp://www.alwasatnews.com/3122/news/read/534059/1.html :

وٌتضح من الخبر ماٌلً:
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وٌتضح من الخبر السابق ما ٌلً:
 .1الصورة المنشورة غٌر صحٌحة ومركبة حٌث انها تتعلق بخبر الخلٌة
االرهابٌة السنٌة بمدٌنة حمد التً ضبطت فً  2002حٌث لفقت
الصحٌفة الصورة وقالت انها غرفة الشاب حسٌن منصور بعد تفتٌشها
" مرفق صورة من احد المنتدٌات التً نشرت الصورة فً عام
."2002

رابط الصورة االصلٌة:
رابط الصورة المسروقةhttp://www.alwasatnews.com/data/2011/3122/pdf/loc7.pdf :
http://acaciabahrain.com/showArticle.php?id=1125&page=35
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 ذات الصورة من زاوٌة اخرى نشرت فً صحٌفة االٌام اٌضا:
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 .2بالتدقٌق على مضمون ٌتبٌن ان الخبر اٌضا قدٌم وتم تغٌٌر األسم فقط
واضافة كلمات معدودة فقط ونبٌنها فٌما ٌلً( ٌرجى مطابقة االلوان):
فقرة الخبر:
اعتقلت قوات األمن أمس الخمٌس ( 24مارس /آذار  )2111الشاب حسٌن منصور طاهر بعد
اقتحام منزلهم فً سند.
وقالت عائلة الشاب« :تفاجأنا باقتحام قوات مكافحة الشغب والجٌش منزلنا فً سند من كل جانب،
وذلك بغٌة القبض على ابننا الذي ال ٌتجاوز الخامسة عشرة من العمر ،كما تمت مصادرة الحاسب
اآللً وبعض األقراص واألشرطة المسجلة».
وأضافت «تم اقتحام المنزل والدخول من دون استئذان ،وكان قاطنو المنزل غالبٌتهم من النساء
واألطفال ،وتفاجأوا بقوات مكافحة الشغب تحٌط بهم من كل جانب ،األمر الذي أثار الرعب فً
نفوسنا»

الفقرة االصلٌة القدٌمة منشورة بتارٌخ  16نوفمبر :2111
http://www.alwasatnews.com/2993/news/read/510321/1.html

داهمت قوات األمن فجر أمس (اإلثنٌن) منزل عائلة بحرٌنٌة فً قرٌة سماهٌج ،للقبض على صبً
( 14عاما ً) مطلوب على ذمة قضاٌا أمنٌة.
وقال أحد أفراد العائلة « :تفاجأنا فجر أمس باقتحام قوات مكافحة الشغب منزلنا من كل جانب
ودون مراعاة لحرمة المنزل ولقاطنٌها من أفراد العائلة التً معظمها من النساء واألطفال ،وذلك
بغٌة القبض على شقٌقً الذي ال ٌتجاوز الخامسة عشرة من العمر».
وأضاف «تم اقتحام المنزل والدخول من دون استئذان ،إذ كان الجمٌع نائمٌن ،وتفاجأوا بقوات
مكافحة الشغب تحٌط بهم من كل جانب ،األمر الذي أثار الرعب فً نفوسهم ،وخصوصا ً أن
معظمهم من النساء والبنات الصغار ،ولهذا فإن االقتحام بهذه الطرٌقة ٌلحق األضرار بالمواطنٌن
وٌجعلهم ٌشعرون بعدم الطمأنٌنة والراحة فً مساكنهم».
هوٌة الشخص المذكور فً الخبرٌ :تضح من سجالت الجهاز المركزي للمعلومات انه ال ٌوجد فً
البحرٌن شخص ٌدعى "حسٌن منصور طاهر".
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الخبر رقم ()2
نشرت الصحٌفة فً عددها رقم ( )Issue No.3123والصادر ٌوم السبت
الموافق  26مارس  2111خبراً تحت عنوان "عملٌات االعتقال مستمرة
واعداد المعتقلٌن غٌر معلنة"

الرابطhttp://www.alwasatnews.com/3123/news/read/534230/1.html :
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وٌتضح من الخبر السابق ما ٌلً:
وقالت عائلة خلٌل الدرازي إن "قوات مكافحة الشغب داهمت منزلنا بكسر األبواب عند
الساعة الثانٌة من فجر أمس ،وقامت بتمزٌق بعض الملصقات واقتٌاد أحد أفراد العائلة إلى
إحدى الغرف بعد ضربه وتعرضوا له بالشتم" ،وتابعوا "فٌما اعتقلت خلٌل الذي تعرض
للضرب قبل اعتقاله من المنزل ،وصادرت قوات مكافحة الشغب هاتفٌن ،باإلضافة إلى
جهازي حاسب آلً (الب توب) أحدهما به صور تخص العائلة" ،معبرٌن عن استٌائهم على
"األسلوب الذي استخدمته قوات األمن".

الفقرة االصلٌة القدٌمة منشورة بتارٌخ  24دٌسمبر :2117
http://www.alwasatnews.com/1935/news/read/269393/1.html

وقال حسٌن السالطنة ( 24عاما ً) وهو شقٌق المعتقل نادر السالطنة إن «قوات مكافحة
الشغب اقتحمت منزلنا بكسر األبواب بقوة فً حدود الساعة الثانٌة من فجر أمس ،وه ّمت
بتمزٌق بعض الملصقات واقتٌادي إلى إحدى الغرف بعد ضربً وتعرضوا لً بالشتم ،أما
شقٌقً فقد تعرض للضرب قبل اعتقاله من المنزل ،وقد أخذوا معهم هاتفً النقال وهاتف
شقٌقً المعتقل ،باإلضافة إلى جهازٌن حاسب آلً (الب توب) أحدهما لشقٌقً المسافر ألداء
فرٌضة الحج والذي توجد به صور تخص العائلة».
وع ّبر األهالً عن استٌائهم من األسلوب الذي استخدمته قوات األمن.
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الخبر رقم ()3
نشرت الصحٌفة فً عددها رقم ( )Issue No.3124والصادر ٌوم االحد الموافق
 27مارس  2111خبراً تحت عنوان " طفل عمره  8سنوات ٌتعرض لمعاملة
قاسٌة "
الرابطhttp://www.alwasatnews.com/3124/news/read/534369/1.html:
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وٌتضح من الخبر السابق انه ٌتعلق بخبر شرطً اسرائٌلً نشر فً صحٌفة
فلسطٌنٌة وتم التالعب بالفقرات واسماء االماكن فقط وهو ما ٌلً:
تعرض أمس السبت ( 26مارس /آذار  ،)2111طفل عمره  8سنوات لمعاملة قاسٌة على ٌد
أحد منتسبً الجهات الرسمٌة فً مجمع اللؤلؤ بالسوق المركزي.
وقال خال الطفل« :إن االعتداء على الطفل وقع بعد صالة الظهر عندما كان برفقة والدته
وشقٌقٌه ،متوجهٌن إلى محل لهداٌا األطفال فً المجمع ،وإن المحل قام بإهداء الطفل لعبة
بندقٌة بالستٌكٌة وفوجئ هو وشقٌقه عند بوابة المجمع بشرطً ٌحاول نزع بندقٌته
البالستٌكٌة من ٌده بالقوة ،وقام الشرطً بضرب الطفل على صدره بالسالح الذي كان
بحوزته وعلى ٌده الٌسرى ،كما وجه إلٌه الشتائم البذٌئة على رغم رؤٌته الدماء تنزف من
ٌده ،وقمنا بنقله إلى المستشفى بسرعة حٌث تم عالج ٌده التً تعرضت للخلع أٌضا ً»

الفقرة االصلٌة القدٌمة منشورة فً صحٌفة فلسطٌنٌة بتارٌخ :2111 /7/ 21
اعتدى شرطً اسرائٌلً أمس ،بالضرب المبرح على الطفل المقدسً وسام السٌوري 8
سنوات بالقرب من سوق القطانٌن أحد أبواب المسجد األقصى المبارك.
كما أن االعتداء على الطفل السٌوري وقع بعد أدائه صالة العصر برفقة والدته وشقٌقٌه
حسام  7سنوات ،وشقٌقته روضه سنتان ،حٌث توجهوا لمحل “هداٌا األطفال” ٌعود لجده
الحاج محمد عارف سٌوري المتواجد فً سوق القطانٌن ،الذي أهداه “بندقٌة بالستٌكٌة”
وقد فوجًء هو وشقٌقه عند بوابة القطانٌن بشرطً اسرائٌلً ٌحاول نزع بنزع بندقٌته
البالستٌكٌة” من ٌده بالقوة.
ٌقول الطفل ”:لقد ضربنً الشرطً على صدري بالسالح الذي كان بحوزته وعلى رأسً
فأصبت بخدوش بالصدر وانتفاخ بالرأس ،وقام بشد شعري بالقوة وتوجٌه الشتائم البذٌئة،
وبدأت بالصراخ مستنجدا بوالدتً”.
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الخبر المسروق االصلًhttp://www.arabbab.com/?p=42537 :

مالحظة :لقد فتحت الصحٌفة التعلٌقات على الخبر لكً ٌوجه القراء سٌل االتهامات والقذف بحق
االجهزة االمنٌة.
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الخبر رقم ()4
نشرت الصحٌفة فً عددها رقم ( )Issue No.3125والصادر ٌوم االثنٌن الموافق
 28مارس  2111خبراً تحت عنوان ( تعرض مواطن لإلغماء إثر ضربه عند
نقطة تفتٌش "المرور" ).
http://www.alwasatnews.com/3125/news/read/534540/1.html
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وٌتضح من الخبر السابق انه سرق من احد المنتدٌات السعودٌة نقال عن صحٌفة
الوطن السعودٌة والتً نشرت الخبر فً  2115-17-12وتم تغٌٌر اسم المناطق
فقط وهو كما ٌلً:
رابط الموضوع االصلً المسروق:
http://www.wesaal.com/vb/showthread.php?p=160716
المنشور فً الوسط :تعرض المواطن (ناصر عبدعلً حسٌن حبٌل) أمس (األحد) إلى
الضرب واإلصابة بكدمات بلٌغة فً ٌده وجروح فً وجهه ورقبته عند نقطة التفتٌش الواقعة
أمام مبنى المرور ،األمر الذي تسبب فً إصابته بحالة إغماء ونقله إلى مركز حمد كانو
الصحً بالرفاع.
الموضوع االصلً المسروق:
تحقق شرطة الظهران فً حادثة اعتداء ضابط ومجموعة من األفراد منتسبٌن لدورٌات أمن
الطرق فً المنطقة الشرقٌة على مواطن "تحتفظ الوطن باسمه" بالضرب وإصابته بكدمات
وجروح فً وجهه و رقبته عصر أول من أمس على طرٌق بقٌق  -الدمام السرٌع األمر الذي
تسبب فً إصابته بحالة إغماء ونقله إلى مجمع الملك فهد الطبً فً الظهران.
المنشور فً الوسط :وقال أخ المواطن لـ «الوسط»« :قامت مجموعة من الشرطة باالعتداء
على أخً بالضرب وإصابته ،علما أن أخً ،وهو مهندس دٌكور مبتدئ ،كان متوجها ألحد
المنازل لمعاٌنته ،وعند مروره بإحدى نقاط التفتٌش المقابلة للمرور تم إٌقافه وتحرٌر مخالفة
الستخدامه بوق السٌارة لتنبٌه إحدى السٌارات لكً ال تصطدم به ،وفورا توجه إلى ضابط
النقطة لٌبلغه أنه لم ٌكن ٌقصد مزاحمته ،إال أن الضابط لم ٌتفهم تبرٌرات أخً األمر الذي
حدا به إلى االستفسار عن مسئول أعلى مرتبة عله ٌتفهم موقفه».
الموضوع االصلً المسروق:
وأوضح المواطن الذي ٌعمل مهندسا فً شركة أرامكو السعودٌة فً حدٌثه لـ"الوطن" أنه
كان متجها إلى مقر سكنه فً محافظة بقٌق وعند مروره بإحدى نقاط التفتٌش القرٌبة من
المدٌنة الصناعٌة الثانٌة تم إٌقافه وتحرٌر مخالفة سرعة ضده لٌتوجه إلى ضابط النقطة
ولٌبلغه بأنه تعرض للظلم وبٌن له أنه لم ٌتجاوز السرعة القانونٌة إال أن الضابط لم ٌحتوي
تبرٌرات المواطن األمر الذي حدا بالمواطن باالستفسار عن مسؤول أعلى مرتبة عله ٌتفهم
موقفه.
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المنشور فً الوسط :وأضاف أن «الضابط سخر من طلب أخً وبدأت بعد ذلك مشادة
كالمٌة بٌنهما انتهت بتهجم الضابط علٌه ووضع القٌد على ٌدٌه ومن ثم انهال علٌه بالضرب
والركل وتسدٌد اللكمات على وجهه أمام مرأى مستخدمً الطرٌق وبمعاونة عدد من األفراد
العاملٌن معه والملثمٌن فً نقطة التفتٌش».
الموضوع االصلً المسروق:
وبٌن المواطن أن الضابط سخر من طلب المواطن وبدأت بعد ذلك المشادة الكالمٌة بٌنهما
انتهت بتهجم الضابط علٌه ووضع القٌد على ٌدٌه ومن ثم انهال علٌه بالضرب والركل
وتسدٌد اللكمات على وجه المواطن أمام مرأى من مستخدمً الطرٌق وبمعاونة من األفراد
العاملٌن معه فً نقطة التفتٌش.

المنشور فً الوسط :وأردف أخ المواطن «قامت الدورٌات نفسها بنقله إلى المركز الصحً
بعد إصابته بحالة إغماء لضٌق التنفس ومعالجة الكدمات والجروح المنتشرة فً جسمه ،وقد
قام باالتصال بنا وانقطع االتصال بعد دقائق من المكالمة واكتشفنا بعد عصر أمس (األحد)
أنه ٌرقد فً المستشفى»
الموضوع االصلً المسروق:
وأشار المواطن إلى أن دورٌات أمن الطرق نقلته إلى مجمع الملك فهد الطبً فً الظهران
بعد إصابته بحالة إغماء لضٌق التنفس ومعالجة الكدمات والجروح المنتشرة فً جسمه.
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 كما ٌتضح من الخبر السابق اٌضا ان الصورة المنشورة ال عالقة لها بالموضوع
وهً تعود لمواطن مغربً ٌدعى رشٌد الشاوي عضو سكرتارٌة المجموعة الوطنٌة
لألطر العلٌا المعطلة ،الكاتب العام لمجموعة الطموح لألطر العلٌا المعطلة فً المملكة
المغربٌة وذلك إثر اشتباكات مع قوى األمن المغربً ٌوم األربعاء  21أكتوبر .2111
الرابطhttp://attomouhe.blogspot.com/2010_10_01_archive.html :
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ب

هوٌة الشخص:
ٌتضح من سجالت الجهاز المركزي للمعلومات انه ال ٌوجد فً البحرٌن شخص ٌدعى " ناصر
عبدعلً حسٌن حبٌل " ،وهناك فقط اسم شبٌه وهو " ناصر احمد حسٌن حبٌل" ولكنه من موالٌد
.2118
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الخبر رقم ()5
نشرت الصحٌفة فً عددها رقم ( )Issue No.3126والصادر ٌوم االثنٌن
الموافق  28مارس  2111خبراً تحت عنوان ( مجهولون ٌحطمون زجاج سٌارة
الطبٌب حسن مرهون فً سند ).
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وٌتضح من الخبر السابق انه خبر سابق ٌتعلق بالمرشح والنائب الحالً عدنان
المالكً وتم استبدال االسم فقط باسم الدكتور حسن مرهون ،ونشر فً الصحٌفة
ذاتها فً العدد  | 2954الجمعة  18أكتوبر 2111م
الخبر القدٌم:
الخبر الجدٌدhttp://www.alwasatnews.com/3126/news/read/534741/1.html :
http://www.alwasatnews.com/2954/news/read/482775/1.html
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تم التالعب بالخبر كما ٌلً:
المنشور فً الوسط:
قام مجهولون أمس اإلثنٌن ( 28مارس /آذار  )2111بتحطٌم الزجاج األمامً والمرآتٌن
الجانبٌتٌن لسٌارة الطبٌب حسن مرهون فً منطقة سند وتشوٌه هٌكل السٌارة بطابوق.

الموضوع االصلً القدٌم:
أقدم مجهولون فجر أمس (الخمٌس) على تحطٌم الزجاج األمامً والمرآتٌن الجانبٌتٌن
لسٌارة المرشح النٌابً عن الدائرة الثالثة بالمنطقة الوسطى عدنان المالكً وتشوٌه هٌكل
السٌارة بـ «طابوق».

المنشور فً الوسط:
وسرد مرهون التفاصٌل قائالً« :توجهت إلى شقتً بالمنطقة المذكورة عند حوالً الساعة
الخامسة ،وركنتها بالموقف الخاص (الكراج) من دون أن أواجه تعرضات حٌنها».

الموضوع االصلً القدٌم:
وسرد المرشح المالكً الحادثة لـ «الوسط» قائ ً
ال« :توجهت لشقتً بالدائرة نفسها عند
حوالً الساعة الثانٌة عشرة والنصف لٌالً ،وركنتها بالموقف الخاص (الكراج) من دون أن
أواجه تعرضات حٌنها».
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المنشور فً الوسط:
وأضاف «تفاجأت صباحا ً بتحطٌم الزجاج األمامً وتشوٌه هٌكل السٌارة إلى جانب
تكسٌر المرآتٌن الجانبٌتٌن ،باستخدام الطوب األحمر المستخدم لألرصفة ،والتً بدا
واضحا ً وجودها فً مكان الحادثة».
الموضوع االصلً القدٌم:
وأضاف «تفاجأت صباحا ً بتحطٌم الزجاج األمامً وتشوٌه هٌكل السٌارة إلى جانب تكسٌر
المرآتٌن الجانبٌتٌن ،باستخدام الطوب األحمر المستخدم لألرصفة ،والتً بدا واضحا ً
وجودها بمكان الحادثة».

المنشور فً الوسط:
وأفاد مرهون بأنه تلقى العدٌد من التهدٌدات عبر رسائل نصٌة وردته ،إضافة إلى
تخونه وتصفه بكالم غٌر الئق تماما ً،
أخرى ِّ
الموضوع االصلً القدٌم:
وأفاد المرشح النٌابً بأنه تلقى العدٌد من التهدٌدات عبر رسائل نصٌة وردته ،إضافة إلى
تخونه وتصفه بكالم غٌر الئق تماما ً .
أخرى ِّ
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 وٌتضح من الخبر اٌضا ان الصورة المنشورة مسروقة من صحٌفة الرٌاض السعودٌة
وقد نشرتها الصحٌفة دون ان تخفً مصدرها االمر الذي فضح امرها:

الرابط االصلً للصورة وهو منشورة فً منتدٌات سعودٌة فً تارٌخ  16اكتوبر :2111
http://www.albosala.com/Portals/Content/?info=YVdROU1USTFORE1tYzI5MWNt
TmxQVk4xWW5CaFoyVW1kSGx3WlQweEpnPT0rdQ==..jsp
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الخبر رقم ()6
نشرت الصحٌفة فً عددها رقم ( )Issue No.3126والصادر ٌوم االثنٌن
الموافق  29مارس  2111خبراً تحت عنوان (شاب ٌتعرض لالعتداء من
مجهولٌن على طرٌق جدعلً).
http://www.alwasatnews.com/3126/news/read/534743/1.html
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وٌتضح من الخبر السابق انه خبر نشر قبل ٌوم واحد من تارٌخ نشر فً صحٌفة
الوسط وتم سرقته من صحٌفة سبق السعودٌة التً نشرته فً تارٌخ  26مارس
 2111وتم تغٌٌر االسماء ونوع المركبة من دراجة إلى سٌارة.

المنشور فً الوسط:
تعرض الشاب حسٌن المرزوق العتداء من قبل مجهولٌن عندما كان ٌقود سٌارته على
طرٌق جدعلً باتجاه توبلً ،وتركوه مضرجا بدمائه.
الموضوع االصلً القدٌم:
اعتدى مجهولون على شاب كان ٌقود دراجة نارٌة على طرٌق الرٌاض باتجاه الطائف،
وتركوه مضرجا فً دمائه
المنشور فً الوسط:
وقال المرزوق انه كان ٌستقل سٌارته ،وعند دخوله طرٌق جدعلً متجها إلى منزله استوقفه
 2شباب كانت تقلهم سٌارة جٌب ،وبدأوا ٌسألونه عن انتمائه الطائفً ،وعقب إجابته ترجلوا
جمٌعا ،وحاصروه ،وأوسعوه ضربا وركال ،مستخدمٌن هراوات وعصٌّا حتى أسقطوه أرضا
فً حالة ٌُرثى لها بعد أن غرق فً دمائه بسبب نزٌف حاد فً ٌده إثر جرح غائر من شدة
الضرب الذي تعرض له.

الموضوع االصلً القدٌم:
وكان الشاب الضحٌة ُتقلّه دراجة نارٌة ،وعند دخوله طرٌق الخدمة بالعرفاء شمال الطائف
استوقفه  2شبان كانت تقلهم سٌارة جٌب "كبسولة" ،وبدؤوا ٌسألونه عن انتمائه القبلً ،وعقب
إجابته ترجلوا جمٌعا ،وحاصروه ،وأوسعوه ضربا وركال ،مستخدمٌن هراوات وعصٌا حتى
أسقطوه أرضا فً حاله ٌُرثى لها بعد أن غرق فً دمائه بسبب نزٌف حاد فً الرأس إثر
جرح غائر من شدة الضرب الذي تعرض له.
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:الخبر االصلً المسروق
http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=21679
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الرأي القانونً المبدئً:

أٌ َشس أخثاز كاذتح يٍ ٔلائغ غٛس حمٛمٛح نى ذحدز َٔشس أظًاء أشخاص ػهٗ
أَٓى ذؼسضٕا نعٕء انًؼايهح يٍ لثم زجال انشسطح ْٔ ٙألظًاء ًْٔٛح ال ٔجٕ
نٓا ف ٙانٕالغ ٔكرنك َشس أخثاز ػٍ ػًهٛاخ اػرمال يعرًسج ٌٔ ظُد.
ٔػهٗ ضٕء انًالحظاخ انٕاز ج تانًهف انًسفك فئٌ ْرِ انٕلائغ ذشكم يخانفح
نمإٌَ انؼمٕتاخ ٔكرنك نمإٌَ ذُظٛى انظحافح ٔانطثاػح ٔانُشس ٔذنك ػهٗ انُحٕ
اٜذ:ٙ
 -1جسًٚح تس ػاٚاخ ٔأخثاز كاذتح يٍ شأَٓا إنحاق انضسز تانًظهحح انؼايح ْٔٙ
يؤشًح تانًا ج  161يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ ٔػمٕترٓا انحثط ٔانغسايح.
 -2يخانفح انًسظٕو  44نعُح  2002تشأٌ ذُظٛى انظحافح ٔانطثاػح ٔانُشس ٔفما ً
نُض انًا ج  34يٍ لإٌَ انظحافح انر ٙذُض ػهٗ أٌ ٚهرصو انظحف ٙفًٛا ُٚشسِ
تانًثا ا ٔانمٛى انر ٙذُظًٓا اندظرٕز ٔتأحكاو انمإٌَ ٔأٌ ٚساػ ٙف ٙأػًانّ كم
يمرضٛاخ انشسف ٔاألياَح ٔانظدق ٔآ اب انًُٓح ٔذمانٛدْا تًا ٚحفظ نهًجرًغ
يصهّ ٔلًٛح 2000.
كًا َظد انًا ج ( )31يٍ ذاخ انمإٌَ ػهٗ أٌ ٚهرصو انظحف ٙتااليرُاع ػٍ
االَحٛاش انٗ اندػٕاخ انؼُظسٚح أٔ انر ٙذُطٕ٘ ػهٗ اش زاء األ ٚاٌ أٔ اندػٕج إنٗ
كساْٛرٓا أٔ انطؼٍ ف ٙإًٚاٌ اٜخس...ٍٚ
كًا َظد انًا ج ( )40يٍ لإٌَ انظحافح ػهٗ أَّ ٚؼالة ػهٗ َشس أخثاز كاذتح أٔ
أٔزاق يظطُؼّ أٔ يصٔزج يعُدج تعٕء َٛح إنٗ انغٛس حرٗ كاٌ يٍ شأٌ ْرا انُشس
ذكدٚس األيٍ انؼاو أٔ إنحاق ضسز تًظهحح ػايح.
ٚؼالة ػهٗ ذنك تغسايح ال ذصٚد ػٍ أنفُٚ ٙاز يغ ػدو اإلخالل تانؼمٕتح األشد
انًُظٕص ػهٓٛا ف ٙلإٌَ انؼمٕتاخ.
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ٔتُاء ػهٗ ذنك فئَّ ٚجٕش لإََا ً اذخاذ اإلجساءاخ انمإََٛح ضد ْرِ انظحٛفح تؼد
اظرثماء اندالئم ٔاأل نح انر ٙذدػى ْرا انًهف يٍ خالل اإلفا اخ انسظًٛح انر ٙذصثد
ػدو طحح ْرِ األخثاز ٔيا ٔز تٓا يٍ تٛاَاخ ٔاٌ األظًاء ًْٔٛح.

ٔترؼ ٍٛٛإلايح اندػٕٖ انجُائٛح خالل شالشح أشٓس يٍ ذازٚخ انُشس.ٔذخرض انُٛاتح انؼايح تانرحمٛك فٓٛا تُاء ػهٗ طهة يٍ انٕشازج أٔ انًجُ ٙػه.ّٛ
ٔٚجٕش نهًحكًح انر ٙذُظس اندػٕٖ أٌ ذأيس تئٚماف طدٔز انظحٛفح يؤلرا ً إذا
َشسخ يا ٚؼرثس َشسِ جسًٚح ( و  41يٍ لإٌَ انظحافح).
كًا ٚجٕش نٕشٚس اإلػالو اذخاذ اإلجساءاخ انًمسزج يٍ لإٌَ انظحافح ف ٙحال
انًعاض تُظاو انحكى ف ٙاندٔنح أٔ اإلخالل تا ٜاب أٔ انر ٙذرضًٍ األيٕز
انًحظٕزج َشسْا.
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تروٌج ونشر أخبار كاذبة حسب قانون العقوبات وقانون الصحافة
عالج المشرع البحرٌنً موضوع إذاعة ونشر االشاعات واالخبار المكذوبة بعدد
من التشرٌعات ،فقد تناولها بالعقوبة فً قانون العقوبات البحرٌنً وهو النص
العام الذي ٌنطبق على العموم من أشخاص طبٌعٌة أو معنوٌة ،كما عولج هذا
الموضوع بشكل خاص فً قانون الصحافة والطباعة والنشر على من ٌدخلون
ضمن نطاق هذا القانون ،وفٌما ٌلً التوضٌح:

قانون العقوبات]1[ :الفعل المجرم :إن كل من أذاع عمدا أخبارا أو
بٌانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعاٌات مثٌرة إذا كان من شأن ذلك
اضطراب األمن العام أو إلقاء الرعب بٌن الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة
العامة.
توضٌح :إن جمٌع االفعال المجرمة أعاله ٌشترط فٌها ركن أساسً وهو القٌام
بها عن عمد وتقصد إلحداث آثارها ،وبذلك وبمفهوم المخالفة فإن أي من االفعال
المذكورة أعاله وما ٌندرج تحتها اذا تمت بحسن نٌة ،كأن ٌكون الشخص قد
حصل على المعلومة من مصدر تحرى فٌه الدقة والصدق أو كان ٌكون قد حصل
على المعلومة ثم عدلت بعد أن نشرها أو عدلت دون أن تصل الى علمه ونشرها
قبل التعدٌل ،فإن العمدٌة كركن من أركان هذه الجرٌمة باتت غٌر متوافرة.
العقوبة :الحبس مدة ال تزٌد عن سنتٌن و الغرامة التً ال تجاوز  211دٌنار ،أو
بإحدى هاتٌن العقوبتٌن.
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قانون الصحافة والطباعة والنشر]2[ :الفعل المجرم :إن نشر أخبار
كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نٌة إلى الغٌر متى كان من
شأن هذا النشر تكدٌر األمن العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة.
التوضٌح :االفعال المبٌنة أعاله وما ٌندرج تحتها من أفعال وتصرفات ٌشترط
فٌها ركن أساسً وهو ما ٌصطلح علٌه بالركن المعنوي للجرٌمة وهو اتجاه
النٌة السٌئة وغٌر السوٌة للجانً إلحداث نتائج تؤدي الى تكدٌر االمن العام
واالضرار بالمصلحة العامة .تجدر االشارة الى أن إثبات حسن النٌة وقت نشر
هذه االخبار أو االوراق ٌعفً من الجرٌمةٌ ،ؤدي الى عدم قٌام االركان المكونة
لهذه الجرٌمة.العقوبة :نص القانون على معاقبة من ٌثبت ارتكابه لهذه االفعال
بالغرامة التً ال تزٌد على  2111دٌنار بحرٌنً ،على أنه اذا كان هذا الفعل قد
تم تجرٌمه فً قانون العقوبات أو فً قانون آخر بعقوبة أشد ،فإن العقوبة االشد
هً األولى بالتطبٌق فً هذا الصدد.
[ ]1مادة ٌ - 168 -عاقب بالحبس مدة ال تزٌد عن سنتٌن و بالغرامة التً ال
تجاوز مائتً دٌنار أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن من أذاع عمدا أخبارا أو بٌانات أو
إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعاٌات مثٌرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب
األمن العام أو إلقاء الرعب بٌن الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .و
ٌعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررا أو مطبوعا
ٌتضمن شٌئا مما نص علٌه فً الفقرة السابقة بدون سبب مشروع  ,و من حاز
أٌة وسٌلة من وسائل الطبع أو التسجٌل أو العالنٌة مخصصة و لو بصفة وقتٌة
لطبع أو تسجٌل أو إذاعة شًء مما ذكر .
مع عدم اإلخالل بأٌة عقوبة أشد ٌنص علٌها قانون
[ ]2مادة - 71 -
العقوبات أو أي قانون آخرٌ ,عاقب بالعقوبة المنصوص علٌها فً المادة السابقة
على نشر ما ٌتضمن}...{ :
ج) نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نٌة إلى الغٌر
متى كان من شأن هذا النشر تكدٌر األمن العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة.
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