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الخالصة
اعالميــة  مــادة   595 رصــد  مت  لقــد 
ورسائل حترض أوتساعد يف التحريض 
ــك مــن  ــر؛ وذل ــة يف نوفمب ــى الكراهي عل
ماينشــر يف 4 صحــف  متابعــة  خــالل 
يف  حســابا   230 و  رســمية،  بحرينيــة 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، مــن بينهــا 
58 مــادة كراهيــة بعــد إعــالن تدهــور 
ــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم،  صحــة آي
و 103 مــادة كراهيــة بســبب احلــادث 
األمنــي الغامــض يف بــوري والــذي أســفر 
ــوب نفــط، وحلقتــن يف  ــر أنب عــن تفجي
تلفزيــون البحريــن منهــا حلقــة نشــرت 
ــة  ــات حقوقي ــة ضــد منظم ــواد كراهي م
منهــا منظمــة العفــو الدوليــة، باإلضافــة 
رســمية  شــخصيات  اســتمرار  إلــى 
واعالميــة يف التحريــض علــى الكراهيــة 
للمعلومــات  املســاعد  الوكيــل  منهــا 
الــوزاء  رئيــس  ديــوان  يف  واملتابعــة 
وزارة  ومستشــارة  الدوســري  إبراهيــم 
الشــاعر،  البحرينيــة سوســن  اإلعــالم 
خالــد،  محمــد  الســابق  والنائــب 
فريــد  الشــيخ،  فيصــل  والصحفيــن: 

حســن، منــى مطــوع.

الصحف املحلية
التــي  والرســائل  اإلعالميــة  املــواد  إنَّ 
يف  تســاعد  أو  وحتــرض  رصــدت 
التحريــض علــى الكراهيــة يف الصحــف 
لصحيفــة  مــادة   24 كالتالــي:  احملليــة 
األيــام البحرينيــة، و 47 مــادة لصحيفــة 
أخبــار اخلليــج، و 11 مــادة لصحيفــة 
ــدة  ــة، و 55 مــادة جلري البــالد البحريني
هنالــك  أنَّ  كمــا  البحرينيــة،  الوطــن 
قامــوس تداولــي ملفــردات الكراهيــة يف 
اإلعــالم الرســمي أصبــح اعتياديــا فيــه 
اســتخدام مفــردات الكراهيــة مــن قبيــل 

والعمــالء. اخلونــة 

بــاب الصدفــة أن يســتمع  وليــس مــن 
للتعذيــب  يتعرضــون  الذيــن  املعتقلــون 
ــة اإلنســانية  ــة احلاطــة بالكرام واملعامل
مــا نقــرأه يف بعــض الصحــف البحرينيــة 
مــن قبيــل مــا ينشــره الصحفــي فيصــل 
الشــيخ يف جريــدة الوطــن البحرينيــة: 
العمــالء،  األوطــان،  بائعــي  اخلونــة، 
ــاد الفــرس واملجــوس وغيرهــا مــن  أحف
املفــردات التــي مت رصدهــا يف 11 مقــاال 
لــه خــالل شــهر نوفمبــر املاضــي؛ ألنَّ 
اإلفــالت  ثقافــة  شــيوع  نتيجــة  ذلــك 
مــن العقــاب وحتــول الصحافــة احملليــة 
ــة  ــاكات املنظوم ــع انته ــة لتلمي ــى رافع إل

األمنيــة.



املرصــودة  اإلعالميــة  املــواد  إنَّ 
وفيصــل  حســن  فريــد  لإلعالميــن: 
ــى مطــوع وسوســن الشــاعر  الشــيخ ومن
مــن الكتــاب يف جريدة الوطــن البحرينية 
حيــث  الصحفيــن  مــن  وغيرهــم 
باإلضافــة إلــى حتريضها علــى الكراهية 
تســاعد يف  التحريض على التشــديد يف 
اغــالق الفضــاء الدميقراطــي ملؤسســات 

املدنــي. املجتمــع 

كمــا أنَّ الصحفيــة منــى مطــوع نشــرت 
4 مقــاالت حتــرض علــى الكراهيــة و 13 
تغريــدة يف مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
مــن بينهــا مقالــن حــول احلــادث األمنــي 
آخريــن  ومقالــن  بــوري،  يف  الغامــض 
عــن األطفــال يف 3 و 22 نوفمبــر؛ حيــث 
مت رصــد نشــرها لعــدة مــواد اعالميــة 
يتعلــق  فيمــا  الكراهيــة  علــى  حتــرض 

ــن. ــال خــالل الشــهرين املاضي باألطف

مواد الكراهية بعد 
اإلعالن عن تدهور 

صحة الشيخ عيسى 
قاسم

ــة يف  ــواد الكراهي ــا يف م ــدى الفت ــد ب وق
التغريــدات واملقالــن الصحفيــن الذيــن 
مت رصدهم يف الفترة 27 / 11 / 2017 
– 30 / 11 / 2017 بعــد اإلعــالن عــن 
تدهــور احلالــة الصحيــة ألعلــى مرجعيــة 
اهلل  آيــة  البحرينــي  يف  للشــيعة  دينيــة 
الشــيخ عيســى قاســم اســتخدام بعــض 
ــل مــا نشــرته املغــردة  ــارات مــن قبي العب

هيلــن القحطانــي: 

كافــر!،  هــذا   :heleen_qahtani@ 
اإلعالمــي ســعيد احلمــد  توصيــف  أو 
حــول  اإلعــالم  يف  املنشــور  لألخبــار 
يف  )لطميــات  بأّنهــا  الصحيــة  احلالــة 

الفارســيه(. الفضائيــات 



مواقع التواصل 
االجتماعي

محمــد  الســابق  النائــب  نشــره  مــا  إنَّ 
أجســاد  لتقطيــع  دعــوة  مــن  خالــد 
املتهمــن ورميهــا كطعــام للــكالب هــي 
ذروة تغريــدات الكراهيــة املرصــودة لــه 
مــن أصــل 14 تغريــدة، اضافــة إلــى نشــر 
الوكيــل املســاعد للمعلومــات واملتابعــة يف 
ديــوان رئيــس الــوزاء إبراهيــم الدوســري 
14 مــادة كراهيــة يف مواقــع التواصــل 
احلســابات  بــن  ومــن  االجتماعــي، 
علــى  حتــرض  التــي  اإللكترونيــة 
ــة  ــة بشــكل مســتمر دار اخلليفي الكراهي
تغريــدة.  43 ومحرقاويــة  تغريــدة،   31

ــة نشــرت  ومــن بــن 1223 مــادة اعالمي
االجتماعــي:  التواصــل  مواقــع  يف 
ــر، مت رصــد  فايســبوك، انســتغرام، تويت
الكراهيــة  علــى  حتــرض  مــادة   103
بســبب احلــادث األمنــي الغامــض الــذي 
انفجــار  حــول  الســلطة  عنــه  أعلنــت 

بــوري. مبنطقــة  نفطــي  أنبــوب 

#حريــق_ تــاق  هــاش  أنَّ  كمــا 
تفعيلــه  مت  أنابيب_نفط_البحريــن 
وذلــك  الســعودية  مــن  مكثــف  بشــكل 
الســاعة بتمــام  األولــى  التغريــدة   بعــد 
مــن   2017  /  11  /  10 يف  12:00م 
حســاب: SaudiNews50 وهــو حســاب 

يتابعــه أكثــر مــن 10 مليــون.

إنَّ املنتدى قام بجمع 1223 وحتليلها بعد 
مالحظــة ارتفــاع نســبة مــواد الكراهيــة 
هــذا  تســتخدم  التــي  التغريــدات  يف 
#حريق_أنابيب_نفــط_ الوســم 
البحريــن قــد بلغــت نســبة املســتخدمن 
للوســم مــن الســعودية يف الفتــرة األولــى 
 30  –  10 وخــالل  ذلــك  وبعــد   ،%66
املشــاركة  نســبة  بلغــت   2017  /  11  /
لهــذا الوســم باإلضافــة إلــى اســتخدام 
باملوضــوع  صلــة  ذات  أخــرى  وســوم 
ــة: الســعودية: %33،  وفــق النســبة التالي
البحريــن: 33%، اإلمــارات: 33%، وهــو 
ــر التســاؤالت حــول دور اجليــش  مــا يثي
مــواد  بــث  يف  الســعودي  اإللكترونــي 
ــن  ــاون ب ــة التع ــة، وماهــو طبيع الكراهي
تتحــدث  التــي  اإللكترونيــة  اجليــوش 
عنهــا التقاريــر اإلعالميــة يف البحريــن 
التحريــض  يف  واإلمــارات  والســعودية 

الكراهيــة. علــى 



تلفزيون البحرين
إنَّ برنامــج علــى مســؤوليتي الذي تقدمه 
البحرينيــة  اإلعــالم  وزارة  مستشــارة 
سوســن الشــاعر علــى تلفزيــون البحريــن 
الرســمي بــث عــدد مــن مــواد الكراهيــة 
يف احللقتــن التــن مت رصدهمــا بتاريــخ: 
14 / 11 / 2017 و 21 / 11 / 2017.

كمــا أنَّ حلقــة )علــى مســؤوليتي( بتاريــخ 
14 / 11 / 2017 استمرت ملدة 32:52 
دقيقــة مت رصــد 18 عبــارة فيهــا رســائل 
حتــرض علــى الكراهيــة، وبــدى الفتــا يف 
الدقيقــة 25 بأّنهــا ازدرات مبعتقــدات 
املســلمن الشــيعة وحتديــدا مــن هــم يف 
الســعودية والكويــت والبحريــن ووصفهــم 
االزدراء  إلــى  اضافــة  إيــران،  بخــدم 
مبعتقــد املســلمن الشــيعة حــول اإلمــام 
طــوال  عبــارة  مــن  أكثــر  يف  املهــدي 

احللقــة.

ويف حلقــة )علــى مســؤوليتي( التــي بثــت 
بتاريــخ 21 نوفمبــر اجلــاري مت رصــد 
بثهــا لرســائل حتــرض علــى الكراهيــة 
الدوليــة  احلقوقيــة  املنظمــات  ضــد 
ومنهــا منظمــة العفــو الدوليــة وذلــك يف 
الدقيقــة 32:12، اضافــة إلــى نشــرها 
10 مقــاالت صحفيــة بجريــدة الوطــن 
البحرينيــة باإلضافــة إلــى أربــع تغريدات 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي بهــا 
كمــا  الكراهيــة،  علــى  حتــرض  مــواد 
لــم يتســنى للمنتــدى التدقيــق يف نشــر 
مــواد كراهيــة يف حلقــة سوســن الشــاعر 
تلفزيــون  علــى  نوفمبــر   28 بتاريــخ 
نشــر  أوقــف  اليوتيــوب  ألن  البحريــن 
احللقــة ألّنهــا حتتــوي علــى محتــوى مــن 
Alfan Music، الــذي عمــل علــى حظــره 
ــع والنشــر. ــوق الطب ــاك حق بســبب انته



التوصيات
علــى الســلطات البحرينيــة . 1

النهــاء  فوريــة  اجــراءات  اتخــاذ 
قبــل  مــن  الكراهيــة  خطــاب 
شــخصيات سياســية تابعــة للدولــة 
وكتــاب صحافــة بســبب دورهــا يف 

الشــيعة. ضــد  التمييــز 

علــى الســلطات البحرينيــة . 2
خطــاب  ملواجهــة  تدابيــر  اتخــاذ 
الشــخصيات  قبــل  مــن  الكراهيــة 
السياســية والصحفيــن احلكوميــن 
يف وســائل اإلعــالم وعلــى وســائل 

االجتماعــي. التواصــل 

الــدول . 3 تضغــط  أن 
حقــوق  مجلــس  يف  األعضــاء 
اإلنســان علــى الســلطات البحرينيــة 
مــع  احملليــة  التشــريعات  ملوائمــة 
مبــادئ كامــدن 2008، وخطــة عمــل 
الربــاط 2012، الداعيــة إلــى حظــر 
الدعــوة إلــى الكراهيــة القوميــة أو 

الدينيــة. أو  العنصريــة 

مــن . 4  172 املــادة  تعديــل 
قانــون العقوبــات الصــادر باملرســوم 

1976م  لســنة   )15( رقــم  بقانــون 
كل  معاقبــة  حــول  التالــي  تتضمــن 
صاحــب ســلطة قانونيــة أو اتفاقيــة 
ــز أو  ــارس التميي ــة م ــر قانوني أو غي
الفصــل العنصــري باإلخــالل مببــدأ 
بــن  الفــرص  وتكافــؤ  املســاواة 
املواطنــن بســبب األصــل أو اللــون 
ــدة أو  ــن أو املذهــب أو العقي أو الدي
الــرأي السياســي، ويكــون للتمييــز 
املــادة  يف  العنصــري  والفصــل 
املعانــي املبينــة يف االتفاقيــة الدوليــة 
أشــكال  جميــع  علــى  للقضــاء 
 ،1965 لعــام  العنصــري  التمييــز 
الفصــل  لقمــع جرميــة  واالتفاقيــة 
لعــام  عليهــا  واملعاقبــة  العنصــري 
إذا  مشــدداً  ظرفــاً  ويعــد   ،1973
كان الفاعــل موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً 
واقعــة  وتتحقــق  عامــة،  بخدمــة 
التمييــز والفصــل العنصــري إذا مت 
حرمــان فــرد أو فئــة مــن املواطنــن 
مــن مزايــا، أو حتميلهــم التزامــات 
علــى  تقــوم  ال  بنعــوت  نعتهــم  أو 
ــع  ــى جمي ــق عل ــر محــددة تطب معايي

املواطنــن.


