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مقدمة
كيــان  ســـــفارة  افتتــاح  تــم  2021م  أيلـــول  ســبتمبر/   30 فــي 
والفعاليــات  اإلدانــات  توالــت  وعليــه  البحريــن،  فــي  اإلســرائيلي  اإلحتــال 
والبحريــن. اإلحتــال  كيــان  بيــن  طبيــع  للتَّ افضــة  الرَّ ــعبية  الشَّ
أو  ــلمي  السِّ ظاهــر  للتَّ عــوات  الدَّ انتشــرت  الحــدث  لهــذا  ونتيجــة 
اإلحتــال  كيــان  ســفارة  افتتــاح  ضــدَّ  ــعبي  الشَّ فــض  الرَّ عــْن  عبيــر  التَّ
ومجتمعيــة  سياســية  أطــراف  مــن  البحريــن  فــي  اإلســرائيلي 
مختلــف  فــي  االحتجاجيــة  للتظاهــرة  ة  تحشــيديَّ اعانــات  دة،  متعــدِّ
خــاص. بشــكل  رمــان  رأس  منطقــة  وفــي  البحريــن  مناطــق 
أيَّ  نشــر  تــام  بشــكٍل  ــب  تجنَّ الرســمي  اإلعــام  أنَّ  إلــى  هنــا  يشــار 
أي اآلخــر المناهــض  ــرَّ ــة تنقــل موقــف ال تغطيــات إعاميــة متوازنــة ومهنيَّ
وجهــة  يدعــم  مــا  بنشــر  واكتفــى  طبيــع  التَّ فــي  الحكومــة  لسياســيات 
داخــل  ــص  المرخَّ اإلعامــي  الفضــاء  وأنَّ  خصوًصــا  ســمية؛  الرَّ النظــر 
ــة  ســمية، فــي ظــلِّ انتشــار خطــاب كراهي ــر مــن الجهــات الرَّ ــن ُمحَتَك البحري
طبيــع وِمــْن دون  افضيــن للتَّ واصــل االجتماعــي ضــدَّ الرَّ علــى مواقــع التَّ
الكراهيــة. علــى  حريــض  التَّ برســائل  طيــن  للمتورِّ قانونيــة  ُمســائلة  أيَّ 
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عبير 
ّ

ّية الـت صلة بحرِّ
َّ

االنتهاكات المت
ــلــمــي ـجـّمـــع الـــسِّ

َّ
ّية الـــت وحــــــرِّ

مسيرة رأس الرمان
ة  عــدِّ فــي  واســعه  ســلمّية  مســيرات  فــي  البحرينــي  ــارع  الشَّ خــرج 
تــمَّ رصــد مظاهــرة  ــلمية  السِّ المســيرات  بحرينّيــة، ومــن هــذه  مناطــق 
اّتجهــت إلــى ســفارة كيــان االحتــال اإلســرائيلي لاحتجــاج مــن أمامهــا 
ولكــن أوامــر وزارة الداخليــة لقــوات األمــن حالــت دون ذلــك؛ حيــث تــم 
إصابــة  رصــد  وتــم  المفرطــة  القــّوة  باســتخدام  المســيرة  هــذه  قمــع 
ألحــد المواطنيــن نتيجــة اســتعمال القــوّات األمنّيــة للقنابــل الصوتّيــة.

المنطقة: رأس الرمان.
الجمعة: 08 أكتوبر/ تشرين األول 2021م.

اعة الثانية ظهًرا. مان: السَّ الزَّ
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اعتقالهــم  تــم  مــن  ضمــن  ومــن 
: تعســفًيا

أسبوع 
على ذمة 

القضية

أسبوع 
على ذمة 

القضية

توقيف 
أسبوع 

على ذمة 
التحقيق، 
لم يتم 
اإلفراج 
عنه لآلن

توقيف 
أسبوع 

على ذمة 
القضية

تم 
التمديد 
أسبوع 
وبعدها 
15 يوم
توقيف 
أسبوع 

على ذمة 
القضية

المشاركة 
في مسيرة 
رأس الرمان

المشاركة 
في مسيرة 
رأس الرمان

المشاركة 
في مسيرة 
ضد افتتاح 
السفارة 

اإلسرائيلية

المشاركة 
في مسيرة 
في رأس 

الرمان

المشاركة 
في مسيرة 

في عالي

المشاركة 
في مسيرة 

سترة 
المركزية

الحاج 
علي 
الهمام

الحاج عبد 
النبي 
الحواج

سعيد 
خليل 
الرامي

حيدر 
علي 

ناصر آل 
عبود

حسين 
عبدالنبي

علي 
ناصر 

الحسني

2021\10\14

2021\10\14

2021\10\18

2021\10\18

 الرقم   االسم    تاريخ اإلعتقال     الّتهمة     الّتمديدات    المنطقة   تاريخ االفراج

مدينة 
حمد

البالد 
القديم

راز الدُّ

سترة

عالي

سترة 
الخارجية

2021\10\08

2021\10\08

2021\10\08

2021\10\08

2021\10\08

2021\10\08

1

2

3

4

5

6
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توقيف 
أسبوع 

على ذمة 
القضية

أسبوع 
على ذمة 

القضية

أسبوع 
على ذمة 
التحقيق

أسبوع 
على ذمة 
القضية 

وتم 
التمديد 
الى 15 

يوم

توقيف 
أسبوع 

على ذمة 
القضية

توقيف 
أسبوع 
وتم 

التمديد 
15 يوم

المشاركة 
في مسيرة 
رأس الرمان

المشاركة 
في مسيرة 
رأس الرمان

المشاركة 
في مسيرة 
رأس الرمان

المشاركة 
في مسيرة 

عالي

المشاركة 
في مسيرة 
رأس الرمان

المشاركة 
في مسيرة 

عالي

المشاركة 
في مسيرة 
رأس الرمان

عبد الله 
عبد علي 

النكال

السيد 
محمد 
العلوي

ميثم 
حبيب 
علي

يوسف 
أحمد العم

علي 
عبدالله 

سبت

محمد 
عباس

محمد 
هاني

2021\10\18

2021\10\16

2021\10\17

2021\10\14

سترة 
الخارجية

المنامة

شهركان

عالي

مدينة 
حمد

عالي

رأس 
رمان

7

8

9

10

11

12

13

2021\10\08

2021\10\08

2021\10\08

2021\10\08

2021\10\08

2021\10\08

2021\10\08

المنطقةالّتمديداتالرقم   االسم    تاريخ اإلعتقال     الّتهمة                                       تاريخ االفراج
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أّما مْن تمَّ استدعائهم

النية في المشاركة في 
مسيرة رأس رمان

المشاركة في مسيرة 
راس الرمان

المشاركة في مسيرة 
راس الرمان

الدعوة إلقامة فعالية 
تضامنية مع األسرى في 

سجون االحتالل 
الصهيوني

الدعوة إلقامة فعالية 
تضامنية مع األسرى في 

سجون االحتالل 
الصهيوني

الدعوة إلقامة فعالية 
تضامنية مع األسرى في 

سجون االحتالل 
الصهيوني

األستاذ علي 
مهنا

الشيخ حمزة 
الحواج

 (رجل دين)

الحاج عبد المجيد 
عبد المحسن 

غسان سرحان

إبراهيم كمال 
الدين

عمار سيادي

الرقم        االسم                                                                         المنطقة   

سترة

المنامة

رأس 
الرمان

---

النعيم

---

2021\10\08

2021\10\08

2021\10\08

2021\10\29

2021\10\29

2021\10\29

1

2

3

4

5

6

الّتهمة تاريخ االستدعاء  
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اليــوم نفــس  فــي  مناطــق  عــدة  فــي  ــلمية  السِّ المســيرات  وتوالــت 
 08 أكتوبــر/ تشــرين األول2021م بعــد قمــع مســيرة منطقــة رأس الرمــان.

خرجت هذه المسيرات السلمية في المناطق:

1. المرخ
2. المنامة

3. سترة )تم قمعها باستخدام القوة المفرطة من قبل العناصر األمنية(
4. عالي
راز 5. الدُّ

نابس 6. السَّ

المتواليــة  االحتجاجيــة  والوقفــات  الســلمية  المســيرات  أنَّ  يذكــر 
 )34( عددهــا  بلــغ  هيونــي  الصُّ الكيــان  مــع  بالتطبيــع  المنــّددة 
قبــل  أي  2021م  أيلــول  ســبتمبر/   29 تاريــخ  مــن  بــدأت  قــد  وكانــت 
ــى  وحتَّ "اإلســرائيلية"  ــفارة  السَّ افتتــاح  تاريــخ  ِمــْن  واحــد  يــوم 
المناطــق: مــن  كلٍّ  فــي  2021م  األول  تشــرين  أكتوبــر/   22 تاريــخ 

1. بوري
نابس 2. السَّ

3. المنامة
4. سترة

5. رأس رمان
6. سماهيج

اخورة 7. أبوصيبع والشَّ
8. القدم

مالية هلة الشَّ 9. السِّ
10. الُمقشع

راز 11. الدُّ
يه 12. الدِّ
13. باربار
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14. النويدرات
15. أبوقوة

16. المرخ
17. عالي

وفــي رســالة مصــّورة نشــرها في حســابه علــى "تويتر" ُبَعيــد اإلفراج عنه، 
همــة التــي اعُتِقــل على خلفّيتهــا كانت "النية  قــال األســتاذ علــي مهنــا أّن التُّ
للمشــاركة فــي مســيرة"، مســتغرًبا ومعّبــًرا عــن اســتنكاره لســبب التهمــة 
يــة  بالقــول "الغريــب فــي المســألة أّننــي حيــن اعُتِقلــت.. كانــت التهمــة النِّ
فــي المشــاركة فــي مســيرة. ألّول مــّرة فــي حياتــي ُأعتَقــل علــى نّيــة!". 
ورغــم إجبــاره علــى التوقيــع علــى تعّهــد بعــدم المشــاركة فــي أيِّ مســيرة، 
ــد علــى موقفــه الرافــض للتطبيــع مــع الكيــان اإلســرائيلي. 1 إاّل أّن مهّنــا أكَّ

أكتوبــر/  01 فــي  قامــت  أن  األمنيــة  للســلطات  ــه ســبق  أنَّ إلــى  يشــار 
ســترة  منطقــة  فــي  ســلمية  مظاهــرة  بقمــع   2021 األّول  تشــرين 
كيــان  خارجيــة  وزيــر  زيــارة  علــى  احتجاجــًا  أيضــًا  أقيمــت  قــد  كانــت 
البحريــن. فــي  إســرائيلية  ســفارة  وفتــح  اإلســرائيلي  االحتــال 

كما خرجت تظاهرة بمنطقة المقشــع في 03 أكتوبر/تشــرين األّول2021م، 
ض 13 مواطًنا لاستدعاء من قبل مركز شرطة مدينة  وفي ذات الليلة تعرَّ
حمــد فــي الــدوار 17 علــى خلفيــة المشــاركة فــي مســيرات يــوم الجمعــة 
01 أكتوبر/تشــرين األّول 2021م، وفــي 04 أكتوبر/تشــرين األّول خرجــت 
ــارع العام، وفي مســاء يوم 06 أكتوبر/ تظاهــرة بمنطقــة الــدراز وصواًل للشَّ
ــع. ــه رفًضــا للتطبي ي تشــرين األّول أيضــا خرجــت تظاهــرة فــي منطقــة الدِّ

1 الرسالة المصورة لألستاذ علي مهنا:
 https://twitter.com/YusufAlJamri/status/1446821108804620294?s=20 
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لبحـــرينية لمقاومــة  لـجـمـعـــية ا ا
ــيوني ــعدو الصهـ ــع الـ ــيع م الـتطـبـ

ضــت الجمعيــة البحرينيــة لمقاومــة التطبيــع مع العدو  تعرَّ
ية  الصهيونــي لسلســلة مــن االنتهــاكات التــي تمــس حرِّ
عســف في منع أنشــطة خاصة  تكويــن الجمعيــات عبــر التَّ
طبيع  ســمية منذ توقيع اتفاق التَّ بها من قبل الجهات الرَّ
التالــي: االنتهــاكات  تلــك  وِمــْن  اإلحتــال،  كيــان  مــع 

خول  - 03 مايو/ أيار 2019م، الجهات األمنية تمنع األعضاء من الدُّ
للجمعية وذلك بعد دعوة إدارة الجمعية األعضاء لاجتماع.

- 10 مايو/ أيار 2020م، إتصال هاتفي من وزارة العمل لوقف ندوة 
طبيع في الخليج. إلكترونية تناقش التَّ

- 13 أكتوبر/ تشرين األول 2020م، اتصال من الجهات األمنية وطلبهم 
قة من سنوات  نزع الفتة من على مبنى الجمعية حااًل "الافتة معلَّ

طبيع(( فقط". ومكتوب فيها ))ال للتَّ
مت الجمعية بطلب ترخيص العتصام  - 30 سبتمبر/ أيلول 2021م، تقدَّ

لألعضاء الجمعية بداخل الجمعية، تمَّ رفضه واستدعاء عضو الجمعية 
لتوقيعه على تعهد بعدم إقامة الفعالية.

-21 أكتوبر/ تشرين األول 2021م، منع وقفة تضامنية مع األسرى 
واستدعاء أعضاء من الجمعية ونائب الرئيس لمركز الشرطة وتوقيعه 

تعهد بعدم إقامة الوقفة حتى ولو إلكترونًيا.
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وفــي 29 أكتوبــر/ تشــرين األول نشــر المحامــي غســان ســرحان النائــب 
العــدو  مــع  التطبيــع  لمقاومــة  البحرينيــة  الجمعيــة  لرئيــس  الســابق 
االســتدعاء  "انتهــى  اســتدعائهم:  حــول  التاليــة  التغريــدة  الصهيونــي 
وتــم اخــذ اقوالــي وأقــوال الرئيــس الســابق للجمعيــة إبراهيــم كمــال 
الغــد  يــوم  لفعاليــة  الدعــوة  بســبب  وكان  ســيادي  عمــار  واألخ  الديــن 
مــن  الصهيونــي  االحتــال  ســجون  فــي  األســرى  مــع  التضامنيــة 
قبــل الجمعيــة البحرينيــة لمقاومــة التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي".1 
وعّلــق يوســف الخاجــة عضــو الجمعيــة البحرينيــة لمقاومــة التطبيــع مــع 
الوطنــي  العمــل  بجمعيــة  المركزيــة  اللجنــة  الصهيونــي وعضــو  العــدو 
اســتدعاء  "بعــد  قائــًا  تغريــدة  عبــر  )المنحّلــة(،  ’وعــد’  الديمقراطــي 
الغــاء  تــم  األمنيــة  الجهــات  قبــل  مــن  الجمعيــة  اعضــاء  مــن  عــدد 
البحرينيــة  الجمعيــة  الغــد فــي مقــر  إقامتهــا مســاء  المزمــع  الفعاليــة 
األســرى  مــع  تضامنــا  الصهيونــي  العــدو  مــع  التطبيــع  لمقاومــة 
2 االحتــال".  ســجون  فــي  الطعــام  عــن  المضربيــن  الفلســطينيين 

جمع  ية التَّ ه وفًقا لتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرِّ الجدير بالذكر أنَّ
ــلمي والحــقَّ فــي حريــة تكويــن الجمعيــات للــدورة رقــم )20( لمجلــس  السِّ
حقــوق اإلنســان الينبغــي لممارســة الحريــات األساســية أْن تكــون مرهونــة 
بتصريــح مســبق، وال ينبغــي فــرض تقديــم إشــعار مســبق كحالــة مثاليــة.

2 تغريدة المحامي غسان سرحان:
 https://twitter.com/ghassansarhan/status/1454072096066318338?s=20

3 تغريدة يوسف الخاجة:
 https://twitter.com/yousifalkhaja/status/1454103490398150659
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الكراهيــة  رســائل  مــن   247 رصــد 
لـبـحـريـنـيـيـن  لمـواطــنين ا ضــــــد ا
لـتـطـــبيع ا بـــســـــبب مـنـاهــضـــة 

ورســائل  اعاميــة  مــادة   247 اإلنســان  لحقــوق  البحريــن  منتــدى  رصــد 
المواطنيــن  ضــد  الكراهيــة  علــى  التحريــض  فــي  تســاعد  أو  تحــرض 
ــة والسياســية  ــن والمؤسســات الحقوقي ــن والنشــطاء المعارضي البحرينيي
واإلعاميــة بعــد 30 ســبتمبر وأثنــاء زيــارة وزيــر خارجيــة كيــان اإلحتــال 
عــن  عّبــرو  الذيــن  المواطنيــن  ضــد  وذلــك  البيــد  يائيــر  اإلســرائيلي 
رفضهــم التفــاق التطبيــع مــع كيــان اإلحتــال، توزعــت عبــر التالــي 247 
مــادة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي و3 مــواد إعاميــة فــي الصحافــة 
الرســمية، الفتــا إلــى أنَّ بعــض رســائل الكراهيــة بثــت مــن أســماء أو 
حســابات تعتمــد عليهــا الجهــات الرســمية فــي نشــر خطابــات الكراهيــة.
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وفيمــا يلــي تحليــل لخمســين مــن رســائل التحريــض علــى الكراهيــة، التــي 
صدرت عن )13( حساب على تطبيق ’تويتر’ وقد صدرت األغلبية الساحقة 
منهــا، )30( مــاّدة، عــن حســاب تابــع لمحمــد البشــري. التحليــل كالتالــي:

ورد )نوعيــن( مــن الخطابــات التحريضيــة فــي )3( مــواد كراهيــة، وهــي كالتاليــة:

@Malbishri3

@AhdeyaAhmed

@khulood_salman
@RoyalKn35237195

@ahawqibh122

@Activist_kareem

@abosalahbh
@VlqFruAOnv8VsZY

@oldhouse57
@nasser3alomar

@abufatemah111

@aeejl

@bolt3456

Malbishri

Ahdeya Ahmed Alsayed

ُخُلْوْد َسْلَماْن  البحرين أمانة
Royal.Knightالفارس الملكي

بو عيسى

الناشط كريم – أستودعكم الله

بوصالح
Ahmed Aldmukh

مغرد2

Arabianasser3alomar
MBS ابو فاطمة

سعودي واماراتي وافتخر  
MBS

حكواتي النظارة السوداء

الحسابات

30

5

4

2
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

2
3
4
5
6

7

8
9

10

11

12

13

عدد مواد الكراهية اسم الحساب  #
الصادرة عن الحساب

اسم المستخدم 
 (username)

أنواع التحريض

التحريض على معاقبة الداعين إلى التظاهرات المناهضة للتطبيع،
 والمشاركين فيها

التحريض على إغالق الجمعيات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني
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فيمــا وردت الكثيــر مــن مفــردات الكراهيــة التــي تكــّرر بعضهــا عــّدة مــّرات 
ــة، ومنهــا مــا هــو تشــبيه  ــغ مختلفــة، منهــا مصطلحــات ازدراء مهين وبصَي
واالتهــام  طائفــي،  عنصــري  تمييــز  هــو  مــا  ومنهــا  بالحيوانــات،  مهيــن 
بالعمالــة، وغيرهــا مــن أشــكال اإلهانــات. كمــا ورد مصطلــح مبتــدع هــو 
"الصفيونــي" أو "الصفاينــة" وهــو دمــج بيــن الصهيونيــة والصفويــة.

مجوسي

العميل

اإلخونجي

خونة األوطان

الزمرة العميلة اإلرهابية

اإلخونج الخونة

عمالء المجوس واألتراك

الصفاينة الذيول

العميل الصفيوني

ذيول إيران

الصعاليك

روزخون صفوي مشعوذ

روزخون الفرس

كاهن الفرس

التيس اإليراني

خفافيش الظالم

الحثالة

مرتزقة الولي السفيه

الطاّمة الذيول

شرذمة

اليسار الفاشل

مفردات الكراهية
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1. منطقة القدم 2021/10/01

صور متفرقة
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2. العاصمة المنامة 2021/09/30

3. العاصمة المنامة 2021/09/30
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4. منطقة أبوصيبع 2021/10/01

5. منطقة رأس رمان 2021/10/06
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6. منطقة سترة 2021/10/08

7. منطقة سترة 2021/10/08
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8. قمع االحتجاج السلمي في منطقة سترة بالغاز المسيل للدموع 
2021/10/08

9. منطقة رأس رمان 2021/10/08
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10. حضور عناصر قوى األمن لقمع االحتجاج السلمي في منطقة 
رأس رمان 2021/10/08

11. منطقة النويدرات 2021/10/15
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12.  منطقة السنابس 2021/10/15

13. منطقة السنابس 2021/10/15
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14. اعتقال أحد كبار السن قرب جامع منطقة رأس رمان 2021/10/08

15. اقتياد األستاذ علي مهنا في سيارة الشرطة إلى مركز 
الشرطة في منطقة المحرق بعد استدعاءه 2021/10/08
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16. تغريدة المحامي غسان سرحان

17.  تغريدة يوسف الخاجة عضو الجمعية البحرينية لمقاومة 
التطبيع مع العدو الصهيوني



)BFHR( منتدى البحرين لحقوق اإلنسان

www.bfhr.org

+41 76 644 00 50

montada.hr@gmail.com - info@bfhr.org

@MontadaBahrain

@montadahr

montadabahrain

montadaHumanRights


