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املقدمة
يعكـــف النائـــب البرملانـــي الســـابق 
مـــواد  نشـــر  علـــى  خالـــد  محمـــد 
اعالميـــة حتـــرض علـــى الكراهيـــة 
مبعتقـــدات  واالزدراء  والعنـــف 
الطائفة الشـــيعية وذلـــك عبر موقع 
)تويتـــر(،  االجتماعـــي  التواصـــل 
تنشـــر  التـــي  االنتقـــادات  ورغـــم 
عبـــر التقاريـــر احلقوقيـــة اخلاصة 
بخطابات الكراهية فإنَّ املســـؤولني 
البحرينيني الزالوا يســـتقبلونه، وهو 
ما يفســـر تفشـــي وبـــاء اإلفالت من 
العقاب جتـــاه املتورطني بالتحريض 
علـــى الكراهيـــة يف البحريـــن، كمـــا 
هو حال لقـــاءات رئيس األمن العام 
طـــارق احلســـن، وهو متـــورط آخر 
بنشـــر خطابـــات الكراهيـــة، ويقابل 
املواطنـــون  بعـــض  يتعـــرض  ذلـــك 
إلـــى املالحقـــات القضائية بســـبب 
التعبيـــر  حلريـــة  ممارســـتهم 
التواصـــل  مواقـــع  يف  الـــرأي  عـــن 
االجتماعـــي كمـــا حـــدث للصحايف 

فيصـــل هيـــات.

يف ســـنة 2017 مت رصـــد 453 مادة 
اعالمية ورسائل حترض أو تساعد 
الكراهيـــة  علـــى  التحريـــض  يف 
الطائفيـــة والسياســـية والعنـــف من 
قبـــل النائب الســـابق محمـــد خالد، 
بلغت ذروتها يف شـــهر يناير/ كانون 
الثانـــي110 مـــادة كراهيـــة، ومايو/ 

أيـــار 98 مـــادة كراهية.

التـــي  املـــواد  يف  املالحظـــة  ومـــن 
العبـــارات  اســـتخدام  ينشـــرها 
اإلنســـانية  بالكرامـــة  احلاطـــة 
السياســـيني  املعارضـــني  وتشـــبيه 
احليوانـــات،  وتصرفـــات  بأســـماء 
نشـــر  التعمـــد يف  إلـــى  باإلضافـــة 
االهانات للمفوض الســـامي حلقوق 
حـــول  تعليقـــه  بســـبب  اإلنســـان 
القضايـــا احلقوقيـــة يف البحريـــن، 
احلقوقيـــني  النشـــطاء  وتســـمية 
والناهقـــني. والعمـــالء  باخلونـــة 

مـــن  ينشـــره  مـــا  ذلـــك  إلـــى  يضـــاف 
املســـلمني  معتقـــدات  تهـــني  مـــواد 
الـــدوس  إلـــى  الدعـــوة  الشـــيعة عبـــر 
باحلـــذاء علـــى معتقداتهـــم أو نشـــر 
أو  الشـــيعة،  رمـــوز  تهـــني  مفـــردات 
وصفهـــم بعبـــادة األوثـــان وتكفيرهم 
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والـــرافضــــــة، واهـــــــانة أحـــد كـــــــــبار 
مراجـــع الديـــن الشيعـــــــــة الـــــــسيد 

السيســـــتاني. علـــي 

يف  دعــــــــوته  الفـــــتــــــــــا  كــــــــان  كـــــــــما 
ومنهـــا  العنـــف  علـــى  التحريـــض 
الدعـــوة لتقطيع أجســـاد املتهمني 
ونشـــر  للـــكالب،  كطعـــام  ورميهـــا 
صـــورة لثالثـــة مواطنـــني تعرضـــو 
لإلعـــدام بعد محاكمـــة غير عادلة 
اعتمـــدت اعلى اعترافـــات انتزعت 
حتـــت وطـــأة التعذيب، كتـــب فيها: 
إنـــي أرى رؤوس املجـــوس اخلاويـــة 
قـــد أينعـــت وحـــان وقـــت قطافهـــا.

إهانة املفوض 
السامي

نشـــر النائب السابق محمد خالد 
بتاريـــخ 2017/3/12 تغريدة ورد 

: فيها
توجـــع  البحريـــن  ملـــاذا  أعلـــم  »ال 
املـــــــــفوض  بيــــــــــــانات  مـــــــــــع  رأســـها 
الـــذي أثبـــت منـــذ 2011  الســـامي 

أنـــه أداة يف يـــد األعـــداء.. اتركـــوه 
ينبـــح والتـــردوا علـــى خزعبالتـــه«، 
نشـــر   2017/12/12 وبتاريـــخ 
تغريـــدة بتمـــام الســـاعة 10:54م 

فيها: يقـــول 

باملفـــوض  يســـمى  الـــذي  »هـــذا 
البحريـــن  يتهـــم  الـــذي  الســـامي 
حقـــوق  وضـــع  بتدهـــور  )كذبـــا( 
اإلنســـان فيهـــا! - يبدو أنه ســـاقط 
إال  يعـــرف  ال  فهـــو  يف اجلغرافيـــا 

البحريـــن«.

 
ويف 2017/3/19 نشـــر تغريـــدة 

فيها: يقـــول 
»يف حـــال وصول املســـمى »املفوض 
أن  أرجــــــو  للبحــــــــرين  السامــــــــي« 

يعطـــى درســـا يف الـــــــتقية«.
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ويف 2017/3/16 قال يف تغريدة: 
»خاطـــئ مـــن يظـــن أن دخـــول املدعـــو 
املفـــوض الســـامي للبحرين ســـيجعل 
والـــدول  احلقوقيـــة  الدكاكـــني 
األجنبيـــة ترضـــى عنـــا »ولـــن ترضـــى 

النصـــارى..«. وال  اليهـــود  عنـــك 

وتسائل يف تغريدة 2017/3/16:
الســـامي  املفـــوض  دور  ســـيكون  »هـــل 
الـــذي ســـيزور البحريـــن )ال أهـــال وال 
ســـهال بـــه( نســـخة مكـــررة للبســـيوني 
مـــن  املزيـــد  إيـــران  مرتزقـــة  ملنـــح 

اإلعالميـــة«؟. »البهرجـــة 

تقويض املجتمع 
الحقوقي

ونشـــر تغريـــدة يف 2017/5/2 وضع 
فيهـــا صـــور احلقوقـــني البحرينـــني 
املشـــاركني يف االســـتعراض الدوري 
الشـــامل مللـــف البحريـــن احلقوقـــي 

فيها: كتـــب 

»وجـــوه اخليانة والعمالـــة التي تنهق 
ضد البحريـــن يف جنيف«.

تغريـــدة  نشـــر   2017/8/24 ويف   
كتـــب فيهـــا:

عـــن  ويروجـــون  يكذبـــون  »الذيـــن 
#غرف_املـــوت يف ســـجون البحريـــن 
يعلمـــون أنهـــا ســـجون 7 جنـــوم ولكـــن 
األعمـــى  والـــوالء  الكـــذب  دمهـــم  يف 

الشـــيطان«. وحلـــزب  اليـــران 

الدعس بالحذاء 
ىلع معتقدات 

الشيعة

وبتاريـــخ 2017/4/24 نشـــر تغريدة 
#أبناء_الكراهيـــة_ وســـم  حتمـــل 
باإلضافة  صناعة_ثقافة_احلسينية، 
إلـــى عملها إعادة تغريد ملا نشـــره @

tahadulaimi وهـــو يقـــول: 

»العلة يف التشـــيع ال يف الشـــيعة هذا 
الـــذي  الرابـــط  الســـري  احلبـــل  هـــو 
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يجعـــل فك االشـــتباك بـــني العربي 
والفارســـي مســـتحيال إال باللجـــوء 

إلـــى آليـــة الدعس باحلـــذاء«.

 
تغريـــدة  نشـــر   2017/7/7 ويف 

يقـــول فيهـــا:
»ال تســـتغربوا أن تتحـــول البحرين 
يومـــا مـــا ثالث دولـــة يف العالم بعد 
إيران والعـــراق يف املزارات والتبرك 
بالــــــقبـــــــــــور.. لذلـــــــــك نقـــول صـــــــح 

النووووم«.

كتبـــه مـــا  تغريـــد  أعـــاد   كمـــا 
@omar_madaniah وهو يــــقول: 

»حاخـــام يهـــودي كبيـــر يعتـــرف بأن 
اليهـــود هم مـــن زرعوا السيســـتاني 
للوثنيـــني  مــــرجــــــــــــــــــــعا  اإليــــــــراني 

وباعتـــراف املعمـــم احليـــدري«.

هـــذه  يف  املقصـــود  بـــأنَّ  علمـــا 
التغريـــدة هـــو أحـــد كبـــار مراجع 
ومت  الشـــيعية،  للطائفـــة  الديـــن 
وصفـــه بـــأّن مرجـــع )للوثنيـــني(!

تغريـــدة  نشـــر   2017/2/8 ويف 
فيهـــا:  مكتـــوب  بصـــورة  أرفقهـــا 
تيميـــة:  ابـــن  اإلســـالم  »قـــال شـــيخ 
فتنـــة  كل  أصـــل  هـــم  الرافضـــة 
وبليـــة، وكثيـــر مـــن الســـيوف التـــي 
كانـــت  إمنـــا  املســـلمني  علـــى  ســـلت 
ديـــن  ابتـــدع  والـــذي  جهتهـــم  مـــن 
زنديقـــا  كان  ســـبأ  ابـــن  الرافضـــة 
وأهلـــه«. لإلســـالم  عـــدوا  ملحـــدا 

إهانة ضحايا 
اإلعدام والتحريض 

ىلع العنف

تغريـــدة  نشـــر   2017/1/14 ويف 
تعليقا على أحـــكام اإلعدام يقول:

يف  القصـــاص  نفـــذت  »الســـعودية 
ولـــم  #منر_النمـــر  اإلرهـــاب  رأس 
تلتــــــفت للناعقـــــــــني والـــــناهـــــــقني، 
البــــحـــــــريــــــــن  فـــــعـــــــلت  خــــــــــيـــــــــــــرا 
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بتنــــــفيذها للقـــــــــصاص باألذنــــــــاب 
بالــــــــرؤوس«. والعـــــقبــــــى 

وكتـــب يف 2017/1/14 يف تغريدة 
وضع فيهـــا صور ضحايـــا اإلعدام 
والقتـــل خارج إطـــار القانـــون كتب 

: فيها
املــــــــجــــــــوس  رؤوس  أرى  »إنـــــــــــي 
وقـــت  وحـــان  أيــــــنعت  قـــد  اخلاويـــة 

. » فهـــا قطا

 
ويف 2017/1/1 نشـــر تغريدة كتب 

: فيها
»أمتنـــى أن أســـمع الليلـــة عـــن رمـــي 
الــــــحي  بالرصـــاص  إيـــران  كالب 
الطرقـــات،  يف  كاجلـــــــــــيف  وتركهـــم 
فهـــذا أقـــل شـــيء يســـتحقونه بعـــد 

قتلهـــم«.

تغريـــدة  نشـــر   2017/2/26 ويف 
فيها: قـــال 

األمـــن  رجـــال  مـــن  »املفـــروض 
علـــى  قبــــــــضوا  إذا  البـــــــحرين  يف 
أن  احلـــادث  موقـــع  يف  االرهابيـــني 
يفرغـــوا الرصاص يف رؤوســـهم بدال 
مـــن دخولهـــم يف ســـجون 7 جنـــوم«.

ويف 2017/11/11 نشـــر تغريـــدة 
فيها: يقـــول 

»نــــــتـــمنــــــــى أن ال يـــــــكـــــــــــون مصـــــــير 
أنابيـــب  فجـــروا  الـــذي  االرهابيـــني 
النفط بعد القبض عليهم ســـجون 
7 جنـــوم .. فأقـــل مايســـتحقونه هو 
»حـــد احلرابـــة« بتقطيعهـــم قطعـــة 
قطعة ثـــم إعدامهم ورميهم طعاما 
البحريـــن أطهـــر  فـــأرض  للـــكالب.. 
مـــن أن تتلـــوث بأجســـادهم العفنـــة 

النتنة«.
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عدد مواد الكراهية الشهر

110 يناير

42 فبراير

45 مارس

25 أبريل

98 مايو

18 يونيو

35 يوليو

14 أغسطس

12 سبتمبر

31 نوفمبر

14 أكتوبر

9 ديسمبر

453 املجموع الكلي
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التوصيات
1   على السلطات البحرينية اتخاذ 
خطـــاب  النهـــاء  فوريـــة  اجـــراءات 
شـــخصيات  قبـــل  مـــن  الكراهيـــة 
وكتـــاب  للدولـــة  تابعـــة  سياســـية 
صحافة بســـبب دورهـــا يف التمييز 

الشـــيعة. ضد 

البحرينيـــة  الســـلطات  علـــى     2
خطـــاب  ملواجهـــة  تدابيـــر  اتخـــاذ 
الكراهيـــة مـــن قبـــل الشـــخصيات 
السياســـية والصحفيني احلكوميني 
يف وســـائل اإلعـــالم وعلى وســـائل 

االجتماعـــي. التواصـــل 

3   أن تضغـــط الـــدول األعضـــاء 
يف مجلـــس حقـــوق اإلنســـان علـــى 
ملوائمـــة  البحرينيـــة  الســـلطات 
مبـــادئ  مـــع  احملليـــة  التشـــريعات 
كامـــدن 2008، وخطة عمل الرباط 
2012، الداعيـــة إلـــى حظر الدعوة 
إلـــى الكراهية القومية أو العنصرية 

أو الدينيـــة.

4   تعديـــل املـــادة 172 مـــن قانـــون 
العقوبات الصادر باملرســـوم بقانون 

رقـــم )15( لســـنة 1976م تتضمـــن 
التالـــي حـــول معاقبـــة كل صاحـــب 
ســـلطة قانونيـــة أو اتفاقيـــة أو غير 
قانونية مـــارس التمييـــز أو الفصل 
العنصري باإلخالل مببدأ املســـاواة 
املواطنـــني  بـــني  الفـــرص  وتكافـــؤ 
بســـبب األصـــل أو اللـــون أو الديـــن 
الـــرأي  العقيـــدة أو  أو املذهـــب أو 
السياســـي، ويكون للتمييز والفصل 
العنصـــري يف املـــادة املعانـــي املبينة 
يف االتفاقيـــة الدوليـــة للقضاء على 
جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصري 
لقمـــع  واالتفاقيـــة   ،1965 لعـــام 
جرمية الفصـــل العنصري واملعاقبة 
عليهـــا لعـــام 1973، ويعـــد ظرفـــاً 
موظفـــاً  الفاعـــل  كان  إذا  مشـــدداً 
عامـــة،  بخدمـــة  مكلفـــاً  أو  عامـــاً 
وتتحقـــق واقعـــة التمييـــز والفصـــل 
العنصـــري إذا مت حرمـــان فـــرد أو 
فئـــة مـــن املواطنني مـــن مزايـــا، أو 
حتميلهم التزامـــات أو نعتهم بنعوت 
ال تقـــوم على معاييـــر محددة تطبق 

علـــى جميـــع املواطنني.


