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الحريــة العقائديــة والفكريــة تشــمل حريــة اعتنــاق وتلقــي ونشــر األفــكار دون 
قيــود، وهــي جــزء ال يتجــزء مــن مقومــات المجتمــع الديمقراطــي، و فــي أي 
مجتمــع ينشــد تحقيــق الديمقراطيــة بمقوماتهــا، و التــي أكــدت عليهــا الشــرعة 
الدوليــة ونــص عليهــا اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي المــادة 18 بشــكل 
صريــح وواضــح وملــزم لــكل الــدول المنظمــة والموقعــة عليــه، وهــي وضعــت 
ــرام  ــم وترابــط المجتمــع البشــري، وأن اإلحت لتضمــن تحقيــق الســالم فــي العال
ــات هــو دعامــة  ــان والطوائــف والمذاهــب ومختلــف المكون ــن األدي ــادل بي المتب
أساســية لتحقيــق األمــن والســلم الدولييــن، وأي اســتهداف لهــذا الحــق بالــذات 
ــة مــا فحســب،  ــة داخــل دول ــى الفــرد أو الجماع يشــكل خطــورة بالغــة، ليــس عل
ــغ األســف أن تكــون  ــى المجتمعــات األخــرى. ومــع بال ــد أثرهــا عل ــل أيضــا يمت ب
هنــاك اســتهدافات للطائفــة الشــيعية مــن حكومــة مملكــة البحريــن وبشــكل 
ــح االنتهــاكات ممنهجــة خصوصــًا  مســتمر علــى مــدى األعــوام الســابقة، وتصب
بعــد أحــداث 2011 التــي شــهدتها البحريــن. حيــث  نجــد أن االنتهــاكات علــى أنمــاط 
ــة هــذا الحــق كمســؤولية  ــا حماي ــوط به ــررة، ومــن ذات الجهــات المن ــة ومتك ثابت

ــة. ــق مــن النصــوص الدســتورية والقانوني تنطل

ممــا جعــل االســتهداف للطائفــة الشــيعية فــي ممارســة الشــعائر الحســينية 
يكــون ضمــن اســتهداف أوســع للمذهــب الجعفــري علــى أكثــر مــن مســتوى 

وفــي جوانــب متعــددة، والتــي ترقــى إلــى التهميــش والتمييــز المذهبــي.

ــة  ــا انتهــاكات موســم عاشــوراء لعــام 1441 هجري ــر قــد رصدن وفــي هــذا التقري
فــي البحريــن بشــكل ميدانــي ومــن خــالل مــن وقــع عليهــم االنتهــاك وتضــرروا 
مــن تعســف األمــن والنيابــة العامــة فــي اســتدعاءات غيــر مســببة قانونيــًا، 

وأعتمدنــا أســلوب التحليــل القانونــي والتاريخــي ألنمــاط االنتهــاكات.
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يحيــي البحرانيــون ذكــرى عاشــوراء ســنويًا بشــكل كبيــر وفــي كل مــدن وقــرى 
البحرينيــون هــم مــن المســلمين  التــي يقطنهــا الشــيعة، ومعظــم  البحريــن 
الشــيعة بمــا ُيمثــل الثلثيــن مــن المواطنيــن، علــى الرغــم مــن أن حــكام مملكــة 
البحريــن مــن الطائفــة الســنية ولكــن تبقــى هــذه المواكــب العامــة ومظاهــر 
الحــداد شــائعة منــذ قــرون فــي ذكــرى عاشــوراء. وتعتبــر للبحريــن خصوصيــة 
فــي هــذا الموســم، بســبب أن الغالبيــة شــيعية مــن شــعب البحريــن، إذ يشــكل 
ــج  ــة دول الخلي ــا أغلــب التعــداد الســكاني فيهــا، بخــالف بقي الشــيعة ديموغرافي
األخــرى ذات األقليــة الشــيعية. لذلــك يفــد عــدد كبيــر مــن شــيعة الــدول المجــاورة 
كالكويــت والســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة وأماكــن أخــرى إلــى البحريــن، 

ــام. ــة فــي كل ع ــاء هــذه المناســبة الديني لالنضمــام وإحي

ــدأ موســم ذكــرى عاشــوراء فــي أول يــوم مــن شــهر محــرم الحــرام، ويشــتد  يب
فــي اليــوم التاســع والعاشــر مــن نفــس الشــهر، وهــو الشــهر الــذي يعلــن 
”تاســوعاء”  التاســع  اليــوم  مــن  كل  ويعــد  الحــداد.  مظاهــر  الشــيعة  فيــه 
والعاشر”عاشــوراء” أياًمــا احتفاليــة فــي البحريــن، ويعــد اليــوم العاشــر هــو 
األكثــر أهميــة فــي هــذه المناســبة، فهــو يــوم ذكــرى وفــاة حفيــد النبــي محمــد: 

اإلمــام الحســين، فــي معركــة كربــالء عــام 680م.

علــى مــدار الشــهر، يحكــي فيهــا الشــيعة عــن نمــاذج مــن حيــاة اإلمــام الحســين 
فــي خطــب المآتــم – و المراكــز دينيــة التــي تختلــف فــي وظيفتهــا عــن وظيفــة 
المســاجد العباديــة،- كمــا تقــدم المآتــم الطعــام إلــى النــاس فــي الشــوارع، 

وإلــى الفقــراء أيًضــا.

وتقــوم القــرى والمناطــق بتزييــن مناطقهــا وخصوصــا األمكنــة التــي تســتمر 
فيهــا المســيرات العزائيــة  و ينشــد فيهــا الــرادود – »المنشــد الحســيني« - 
القصائــد المســتلهمة مــن وحــي المناســبة، وكذلــك تزيــن الشــوارع بالالفتــات 
ــك  ــرى األليمــة، وكذل ــارات تخــص هــذه الذك ــا عب ــب عليه ــي يكت العاشــورائية الت
ــا الشــيعة. والحــق  ــي يقطنه ــة المناطــق الت ــق األعــالم الســوداء فــي غالبي تعل
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فــي تعليــق هــذه األعــالم والالفتــات كفلــه الدســتور البحرينــي فــي المــادة 22.

وتعتبــر أيضــا الخطابــة الحســينية مــن خــالل المنبــر الحســيني فــي المرتبــة 
ــزا  ــر أهمهــا وأكثرهــا تركي ــاء عاشــوراء، حيــث ُيعــد المنب األولــى مــن مراســم إحي
محاضــرة  علــى  الفعاليــة  هــذه  وتحتــوي  والدينــي،  الثقافــي  الجانــب  علــى 
ــر المســتمعين  ــات شــعرية تذك ــة يســبقها ويتلوهــا قــراءة ألبي ــة أو أخالقي ديني
الثقافيــة  التظاهــرات  مــن  الكثيــر  وهنــاك  المأســاوية،  وتفاصيلهــا  بالواقعــة 
المتنوعــة، كالمســرح  والمرســم الحســيني، الــذي يحاكــي الواقعــة تاريخيــا، كمــا 
ــن،  ــى تمثيلهــا  قــرى ومناطــق فــي البحري ــادت عل أن عشــرات المســرحيات اعت

إحيــاًء للمواســم الثقافيــة فــي  شــهر محــرم بأكملــه.

ويتــم خــالل الموســم جمــع التبرعــات لألعمــال الخيريــة، كمــا تقيــم جهــات أخــرى 
مجموعــة مــن األنشــطة المختلفــة فــي عاشــوراء، حيــث تقيــم جمعيــة المرســم 
الرســومات  بعــرض  تقــوم  ثــم  ومــن  بالمناســبة،  خاصــا  مرســما  الحســيني 
ــن  ــد م ــوم العدي ــر يق ــن، ومــن جانــب آخ ــى بعــض مناطــق البحري ــة إل فــي جول
الصناديــق الخيريــة علــى جدولــة حمــالت التبــرع بالــدم علــى مــدار العــام، وذلــك 
ــرع  ــر مــن ألــف متب ــذي يســتقطب أكث ــدم الحســيني وال ضمــن مشــروع بنــك ال
ســنويا، وتوســعت األنشــطة بدخــول جمعيــات ولجــان فنيــة وثقافيــة وفــرق 

مســرحية فــي تقديــم أعمالهــا للجمهــور.

أما على مســتوى ممارســة الشــعائر الحســينية، نجد بأن الحكومة تسمح بممارسة 
الشــعائر الحســينية بشــكل ســنوي ومنتظم وتعّمم عطلة رســمية ليومي التاســع 
والعاشــر مــن محــرم الحــرام، لكــن مــع التضييــق عليهــا بشــكل ممنهــج بذريعــة أن 
بعــض الممارســات تمــس الوضــع السياســي وأبعادهــا مرتبطــة بالوهــج الثــوري، 
خصوصــًا فــي الشــعارات والالفتــات المنشــورة بالمناطــق والقــرى، كمــا أن األمن 
البحرينــي يقــوم بمراقبــة غالبيــة الخطــب والكلمــات التــي تلقــى مــن علــى المنابر 
وفــي المواكــب الحســينية، وتناقــش الرواديــد )المنشــدين( والخطبــاء الحســينيين 
ــا يطــرح مــن  ــم مــن أن م ــى الرغ ــذه المناســبة، عل ــة به فــي أفكارهــم المطروح
أفــكار ال تشــوبها شــبهات جنائيــة وال يعاقــب عليهــا القانــون، وفــي كثيــر مــن 

الحــاالت كانــت االســتدعاءات مــن أجــل الترهيــب فقــط.
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هــدد وزيــر الداخليــة البحرينــي راشــد بــن عبداللــه آل خليفــة بأنــه لــن يســمح 
برفــع شــعارات سياســية فــي موســم عاشــوراء للعــام 1441 هجريــة بحســب 
زعمــه، وجــاء كالم الوزيــر خــالل اســتقباله رئيــس األوقــاف الجعفريــة يوســف 
الصالــح، وأعضــاء هيئــة المواكــب الحســينية وعــددًا مــن رؤســاء المآتــم فــي 
نــادي الضبــاط )الثالثــاء 3 ســبتمبر 2019(. وفــي الواقــع أن أغلــب االســتهدافات 
التــي حصلــت ال عالقــة لهــا بالجانــب السياســي، بــل بمــا تعتقــده الطائفــة 
الشــيعية مــن مفاهيــم وأفــكار وعقائــد وهــو مــا يشــكل عــادة مــادة الســتهداف 
الخطبــاء والرواديــد ) المنشــدين الدينييــن(. فــي حيــن نجــد أن اإلعــالن العالمــي 
لحقــوق اإلنســان يشــير لهــذا الحــق فــي المــادة 18 التــي تنــص علــى أن »لــكل 
شــخص الحــق فــي حريــة التفكيــر والضميــر والديــن، ويشــمل هــذا الحــق حريــة 
تغييــر ديانتــه أو عقيدتــه، وحريــة اإلعــراب عنهمــا بالتعليــم والممارســة وإقامــة 
الشــعائر ومراعاتهــا ســواء أكان ذلــك ســرًا أم مــع الجماعــة.« باإلضافــة إلــى أن 

دســتور البحريــن يكفــل هــذا الحــق.

قبــل عــام 2011 لــم تكــن ممارســة الشــعائر الحســينية تتعــرض لالنتهــاكات، بــل 
كانــت الحكومــة تأّمــن الطرقــات واألماكــن العامــة مــن أجــل ســالمة المعزيــن 
المطلبــي  الحــراك  حــدث فيــه  والــذي   2011 عــام  بعــد  أنــه  إال  والمشــاركين، 
للشــعب البحرينــي، بــدأت الحكومــة البحرينيــة بالتضييــق الممنهــج علــى الشــعائر 

ــة. ــدة أشــكال مختلف الحســينية وبع
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الحــق يوجــد قبــل الدســتور ومــع الدســتور وبعــد الدســتور، فالحقــوق اللصيقــة 
بمثابــة  لهــا  والتعــرض  اإلنســان،  لــدى  الحقــوق  أهــم  مــن  هــي  بالمعتقــد 
التعــرض للنفــس، فالبحريــن مــن الــدول اإلســالمية ذات الغالبيــة الشــيعية، 
نّظــم  وكان والزال الشــيعة فيهــا يمارســون الشــعائر الحســينية، والدســتور 
ــي  ــون الدول ــه كمــا هــو مقــّرر فــي القان ــة بحمايت ــأن تتكفــل الدول هــذا الحــق ب
العرفــي. فمــن هــذا المنطلــق نجــد بــأن الدولــة تتحمــل المســؤولية القانونيــة 
لحمايــة ممارســة الشــعائر الحســينية، ســواء لــدى عامــة النــاس أو حتــى علــى 

مســتوى الســجناء السياســيين مــن الطائفــة الشــيعية.
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بتاريــخ 2019/07/04 أصــدر علمــاء البحريــن بيــان لتدشــين شــعار عاشــوراء 
الســنوي، وممــا جــاء فيــه:

»نحــن علــى أعتــاِب الذكــرى الخالــدِة لعاشــوراء اإلمــام الحســين )عليــه الســالم(، 
وكمــا جــرت العــادُة فــإنَّ شــعار عاشــوراء لهــذا العــام ســيكون بحــول اللــه تعالــى 

ــَع إمــاٍم منصــوٍر(«. وقوتــه: )َم

ــه الدعــوة لجميــع العلمــاء األفاضــل، والخطبــاء األكارم، والشــعراء  ومــن هنــا نوجِّ
والرواديــد المحترميــن، والمصمميــن، والمصوريــن، والرســامين، واإلعالمييــن 
ســة  المقدَّ العاشــورائية  الشــعيرة  بإحيــاء هــذه  المعنييــن،  الرســاليين، وكافــة 
ــعار فــي واقعنــا  بالتعــاون، والتــآزر، والتناصــر؛ لتحريــك محتــوى ورســالة هــذا الشِّ

ــر، واالســتعداد الجــاّد لذلــك. ــر المبكِّ المعــاش، والتحضي

وقــد  إنتشــر هــذا الشــعار فــي مختلــف مناطــق البحريــن، وخصوصــا بعــد بيــان 
المرجــع الروحــي للطائفــة الشــيعية آيــة اللــه الشــيخ عيســى أحمــد قاســم الــذي 

تبّنــى هــذا الشــعار بشــكل واضــح، ودعــا لترجمتــه علــى األرض.

الّتفاعل مع الّشعار 

1. الالفتات العاشورائية، والسواد المعّلق في الشوارع.

المواقــع  فــي  اإلعالميــة،  والمــواد  والمقاطــع  والتصاميــم  اإلعالنــات   .2
. البحريــن  مآتــم  ألغلــب  والحســابات  اإللكترونيــة 

الخطابــات والمحاضــرات  التهيئــة لموســم عاشــوراء، مــن خــالل  3. فعاليــات 
للعديــد مــن العلمــاء.
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4. القصائد الحسينية، والمستهالت في المواكب .

5. الديكورات في المنصات، وخلفيات المنابر في المآتم .

6. الوســم )هــاش تــاق( الرئيســي الــذي اســتخدمه البحرينيــون والحســينيات 
والفعاليــات الدينيــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي.

صورة الّشعار لموسم عاشوراء هذه الّسنة
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رغــم كل التحديــات والتهديــدات الصــادرة لمنــع اقامــة الصــالة المركزيــة فــي ليلــة 
العاشــر، والتــي اعتــاد الشــيعة علــى إقامتهــا بالعاصمــة المنامــة، فقــد اقيمــت 
صــالة الجماعــة وامتلــئ شــارع اإلمــام الحســين )ع( بالمصليــن فــي المــكان الــذي 
عرضــت فيــه الصــالة بواســطة شاشــات أعــدت لهــذا الغــرض، وتــم عــرض خطــاب 
زعيــم الطائفــة الشــيعية فــي البحريــن آيــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم فــي شــارع 

اإلمــام الحســين )ع( بالعاصمــة المنامــة.

وفــي تاريــخ 2019/09/25 تــم توقيــف كل مــن ميثــم حســين رضــي، رضــي 
صالــح رضــي، علــي بوحمــد ،حســين عمــار العــرادي ، ســيد عدنــان العلــوي، حســن 
الزاكــي  15 يــوم علــى ذمــة التحقيــق،  بســبب تواجدهــم فــي مــكان صــالة ليلــة 

العاشــر، وقــد وجهــت إليهــم تهمــة كراهيــة النظــام والتحريــض. 

 

الســلطات األمنيــة فــي البحريــن وكمــا عودتنــا فــي هــذا الموســم تعتمــد منهجية 
ــة  ــى محاول ــة، كسياســة العقــاب الجماعــي وصــوال إل ــات الديني لتقويــض الحري
فــرض أعــراف رســمية، وتجــرم بعــض الممارســات الدينيــة وحقــوق الغالبيــة 
الشــيعية؛ حيــث اســتعملت الســلطات البحرينيــة بشــكل تعســفي صالحياتهــا 
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ــة كأدوات ترهيــب ومعاقبــة ضــد  ــة فــي التحقيــق أو المالحقــة القضائي القانوني
الخطبــاء والمنشــدين الدينييــن، بمــا يشــكل تضييقــا علــى حريتهــم فــي االعتقــاد 
خاصــة، وحريتهــم فــي التعبيــر عامــة، المكفولتيــن فــي العهــد الدولــي الخــاص 

ــن )18( و )19(. ــة والسياســية فــي المادتي بالحقــوق المدني

كمــا أن غالبيــة اإلنتهــاكات تتصــل بتقييــد الخطــاب الدينــي الــذي يمارســه علمــاء 
الديــن والخطبــاء فــي الفعاليــات الدينيــة، أو المنشــدين الدينييــن فــي المواكــب 
والمســيرات العزائيــة؛ حيــث عمــدت الســلطة من خــالل اســتدعاءاتها لهم للتحقيق 
معهــم حــول محتــوى وطبيعــة خطاباتهــم، ومــا إذا تضمــن الخطاب نقدا للســلطات 
أو حديثــا فــي الشــأن السياســي، باإلضافــة إلــى اســتخدام شــعار عاشــوراء الــذي 
أطلقــه علمــاء البحريــن تحــت عنــوان »مــع إمــام منصــور«، وكان التحقيــق يهــدف 
ــة  ــن أنهــم تحــت المراقب ــاء والمنشــدين الدينيي ــالغ الخطب ــى إب ــه إل فــي محصلت
الدقيقــة، وأنــه يجــب عليهــم الحــذر مــن الخــوض فــي أي موضــوع سياســي 
صــرف، أو موضــوع دينــي يمكــن إســقاطه علــى الواقــع السياســي أو يالمســه.
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تاريخ اإلفراج تاريخ 
اإلعتقال

تاريخ 
اإلستدعاء المنطقة اإلسم العدد

2019/09/04 لم ُيعتَقل 2019/09/04 بني جمرة
الشيخ 

عبدالمحسن ماّل 
عطّية الجمري

1

2019/09/05 2019/09/05 2019/09/04 كّرانة الشيخ محمود 
العجيمي 2

2019/09/04 لم ُيعتَقل 2019/09/04 النعيم الشيخ منير 
المعتوق 3

2019/09/05  2019/09/05 2019/09/04 الدراز الماّل قاسم زين 
الدين 4

2019/09/04 لم ُيعتَقل 2019/09/04 البرهامة الرادود علي 
حمادي 5

مجموع اليوم )5(

2019/09/05 لم ُيعتَقل 2019/09/05 كرزكان الشيخ عيسى عيد 6
2019/09/05 لم ُيعتَقل 2019/09/05 السنابس الشيخ صادق ربيع 7
2019/09/05 لم ُيعتَقل 2019/09/05 --- الشيخ جواد الميرزا 8
2019/09/05 لم ُيعتَقل 2019/09/05 --- الشيخ حامد عاشور 9

2019/09/05 لم ُيعتَقل 2019/09/05 --- الرادود أحمد 
العويناتي 10

2019/09/08 2019/09/06 2019/09/05 النعيم الشيخ منير 
المعتوق 11

2019/09/05 لم ُيعتَقل 2019/09/05 البالد 
القديم

الرادود السيد 
هادي البالدي 12

2019/09/05 لم ُيعتَقل 2019/09/05 أبوصيبع الشيخ فاضل 
الزاكي 13

2019/09/05 لم ُيعتَقل 2019/09/05 المحّرق الشيخ جعفر 
الصايغ 14

مجموع اليوم )9(

االستدعاءات
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2019/09/06 لم ُيعتَقل 2019/09/06 الدراز الشيخ زهير الخال 15

2019/09/06 لم ُيعتَقل 2019/09/06 شهركان السيد جابر 
الشهركاني 16

2019/09/06 لم ُيعتَقل 2019/09/06 سار الشيخ عيسى 
المؤمن 17

2019/09/06 لم ُيعتَقل 2019/09/06 بني جمرة الشيخ محمد علي 
المحفوظ 18

2019/09/07 2019/09/07 2019/09/06 بوري الرادود عبدالله 
البوري )أبو سّجاد( 19

2019/09/06 لم ُيعتَقل 2019/09/06 الشاخورة جميل العصفور 
)رئيس مأتم( 20

مجموع اليوم )6(

2019/09/09 2019/09/08 2019/09/07 بوري الرادود عبدالله 
البوري )أبو سّجاد( 21

2019/09/07 لم ُيعتَقل 2019/09/07 عالي الشيخ حسن 
العالي 22

2019/09/07 لم ُيعتَقل 2019/09/07 النويدرات الماّل مهدي 
المنامي 23

2019/09/07 لم ُيعتَقل 2019/09/07 مدينة 
حمد

الشيخ عزيز 
الخضران 24

2019/09/07 لم ُيعتَقل 2019/09/07 الديه الشيخ هاني البّناء 25

مجموع اليوم )5(

2019/09/08 لم ُيعتَقل 2019/09/08 الدراز الشيخ عقيل 
الغانمي 26

2019/09/08 لم ُيعتَقل 2019/09/08 النعيم الشيخ عبداألمير 
مال الله 27

2019/09/08 لم ُيعتَقل 2019/09/08 مدينة 
حمد

الشيخ عزيز 
الخضران 28

2019/09/08 لم ُيعتَقل 2019/09/08 باربار السّيد أحمد 
الوداعي 29

2019/09/08 لم ُيعتَقل 2019/09/08 الشاخورة الشيخ حسن 
الشاخوري 30

2019/09/08 لم ُيعتَقل 2019/09/08 كرزكان الشيخ علي عاشور 31

2019/09/08 لم ُيعتَقل 2019/09/08 الدير الشيخ عيسى 
المؤمن 32

2019/09/08 لم ُيعتَقل 2019/09/08 الدراز الماّل قاسم زين 
الدين 33
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2019/09/08 لم ُيعتَقل 2019/09/08 عالي الشيخ حسن 
العالي 34

2019/09/08 لم ُيعتَقل 2019/09/08 --- األستاذ علي مهّنا 35

2019/09/08 لم ُيعتَقل 2019/09/08 سترة السيد سعيد 
حسين 36

2019/09/08 لم ُيعتَقل 2019/09/08 دمستان عبدالمجيد عبدالله 
)حجي صمود( 37

مجموع اليوم )12(

2019/09/09 لم ُيعتَقل 2019/09/09 دمستان الشيخ جاسم 
الدمستاني 38

2019/09/09 لم ُيعتَقل 2019/09/09 باربار السيد ميثم 
المحافظة 39

2019/09/09 لم ُيعتَقل 2019/09/09 عالي الشيخ ممدوح 
العالي 40

2019/09/09 لم ُيعتَقل 2019/09/09 النويدرات الماّل مهدي 
المنامي 41

2019/09/09 لم ُيعتَقل 2019/09/09 باربار السّيد أحمد 
الوداعي 42

2019/09/09 لم ُيعتَقل 2019/09/09 عالي الشيخ حسن 
العالي 43

مجموع اليوم )6(

2019/09/10 لم ُيعتَقل 2019/09/10 باربار السّيد أحمد 
الوداعي 44

2019/09/10 لم ُيعتَقل 2019/09/10 الدير الشيخ عيسى 
المؤمن 45

2019/09/10 لم ُيعتَقل 2019/09/10 القرّية شاب 46
2019/09/10 لم ُيعتَقل 2019/09/10 القرّية شاب 47
2019/09/10 لم ُيعتَقل 2019/09/10 القرّية شاب 48

مجموع اليوم )5(
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آخــريــن
»3«

إستدعاءات إدارّية 
»7«

الــّرواديــد
»5«

العلماء والخطباء 
»36« العدد

شاب 1
من بلدة القرّية

جميل العصفور 
)رئيس مأتم(

الرادود علي 
حمادي

الشيخ 
عبدالمحسن ماّل 

عطّية الجمري
1

شاب 2
من بلدة القرّية

السيد سعيد 
حسين

الرادود أحمد 
العويناتي

الشيخ محمود 
العجيمي 2

شاب 3
من بلدة القرّية

عبدالمجيد عبدالله 
)حجي صمود(

الرادود السيد 
هادي البالدي

الشيخ منير 
المعتوق »2« 3

األستاذ علي 
مهّنا

الرادود أبو سّجاد 
عبد الله البوري »2«

الماّل قاسم زين 
الدين »2« 4

مدير مأتم الحّجة 
)عج( الشيخ عيسى عيد 5

مدير مأتم الباقر 
)ع( الشيخ صادق ربيع 6

مدير الهيئة 
الحسينّية ألهالي 

عالي
الشيخ جواد الميرزا 7

الشيخ حامد عاشور 8

الشيخ فاضل 
الزاكي 9

الشيخ جعفر 
الصايغ 10

الشيخ زهير الخال 11

السيد جابر 
الشهركاني 12

الشيخ عيسى 
المؤمن »3« 13

الشيخ محمد علي 
المحفوظ 14

الشيخ حسن 
العالي »3« 15

الماّل مهدي 
المنامي »2« 16

االستدعاءات
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الشيخ عزيز 
الخضران »2« 17

الشيخ هاني البّناء 18
الشيخ عقيل 

الغانمي 19

الشيخ عبداألمير 
مال الله 20

السّيد أحمد 
الوداعي »3« 21

الشيخ حسن 
الشاخوري 22

الشيخ علي عاشور 23
الشيخ جاسم 
الدمستاني 24

السيد ميثم 
المحافظة 25

الشيخ ممدوح 
العالي 26

تاريخ اإلفراج تاريخ 
اإلعتقال

مكان 
اإلعتقال العمر المنطقة اإلسم العدد

2019/09/05 2019/09/04 مذّكرة 
استدعاء +18 كّرانة الشيخ محمود 

العجيمي 1

2019/09/05 2019/09/04 مذّكرة 
استدعاء +18 الدراز الماّل قاسم زين 

الدين 2

--- 2019/09/05 مداهمة 
منزل +18 سترة محّمد حسن 3

--- 2019/09/05
مطار 

البحرين 
الدولي

+18 الدراز محّمد فاضل 
المرزوق 4

2019/09/08 2019/09/05 مذّكرة 
استدعاء +18 النعيم الشيخ منير 

المعتوق 5

االعتقاالت
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وزارة الداخلية ) مركز الحورة ، مركز 17، مركز المحرق( 1
وزارة العدل ممثلة في األوقاف الجعفرية 2

وزارة البلديات ممثلة في أمانة العاصمة )مناطق العاصمة( 3
النيابة العامة 4

جهات اإلنتهاكات

2019/09/07 2019/09/06 مذّكرة 
استدعاء +18 بوري

الرادود عبدالله 
البوري

)أبو سّجاد(
6

2019/09/09 2019/09/07 مذّكرة 
استدعاء +18 بوري

الرادود عبدالله 
البوري

)أبو سّجاد(
7

2019/09/08 2019/09/07 مداهمة 
منزل +18 المحّرق محّمد الحّداد 8

أخرى
»2«

ممارسات 
استفزازية 

»3«

تخريب 
المظاهر 

العاشورائية 
»17«

مصادرة 
اليافطات 
واألعالم 

»17«

اإلعتقاالت 
التعّسفّية 

»8«
الـّتاريخ

---
أبوصيبع 

 +
النويدرات

--- المالكية --- 2019/09/01

--- ---
أبوصيبع 

والشاخورة + 
المقشع

أبوصيبع 
والشاخورة 
+ المقشع

--- 2019/09/02

--- المصّلى --- المرخ --- 2019/09/03

االنتهاكات
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االعتداءات على الّشعائر
https://www.instagram.com/p/B1yX1E5hyW0/?igs
hid=1k4c6o2h7c6wu المحرق/ مظاهر السواد

https://twitter.com/lualuatv/
status/1169540016625934336?s=21 المصلى/ مظاهر السواد

https://twitter.com/lualuatv/
status/1169594649557819393?s=21 المرخ/ مظاهر السواد

https://twitter.com/lualuatv/
status/1171053679534850048?s=21

مدينة حمد دوار ٤/ مظاهر 
السواد

روابط االعتداءات

--- --- المرخ --- 2 2019/09/04

--- --- --- المصّلى 
+ المرخ 3 2019/09/05

--- ---
كرباباد +  
مدينة حمد 
دوار 4 + 

جرداب
المصّلى 1 2019/09/06

--- --- المعامير + 
الشاخورة --- 2 2019/09/07

--- ---

كرباباد + 
بوري + النبيه 
صالح )2( + 

البالد القديم 
)2(

كرزكان + 
المعامير 
+ كرباباد

--- 2019/09/08

بني جمرة 
)إلغاء تصريح 

موكب 
بواسطة 

وزارة 
الداخلية(

--- البالد القديم 
)2( + المنامة

المنامة + 
القرّية + 
كرباباد )3(

--- 2019/09/09

كرباباد )تهديد 
مضيف 
بإزالته(

--- --- الدراز + 
سار --- 2019/09/10
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https://twitter.com/lualuatv/
status/1171053679534850048?s=21 جرداب/ مظاهر السواد

https://twitter.com/lualuatv/
status/1171053679534850048?s=21

الشاخورة/ شعار عاشوراء مع 
إمام منصور

https://twitter.com/lualuatv/
status/1171053679534850048?s=21

بوري/ شعار عاشوراء مع إمام 
منصور

https://twitter.com/lualuatv/
status/1171053679534850048?s=21

النبيه صالح/ شعار عاشوراء 
مع إمام منصور

https://twitter.com/lualuatv/
status/1171053679534850048?s=21

كرباباد/ شعار عاشوراء مع 
إمام منصور

https://twitter.com/alwefaq/
status/1171485859662594048?s=21
https://twitter.com/lualuatv/
status/1171400156073402374?s=21
https://twitter.com/lualuatv/
status/1171394286761500672?s=21

الدراز/ القوات االمنية بموكب 
امني مكون من ١٥ جيب تدخل 

المنطقة و تزيل يافطات 
للشيخ عيسى قاسم و ضحايا 

القتل خارج إطار القانون

اتصال إلزالة بنرات الشيخ 
عيسى قاسم أو دخول قوات 

االمن لمأتم كرباباد الشرقي
تهديد مضيف بإزالته 

للمخالفة بحسب كالم إداريي 
مأتم كرباباد الغربي

ازالة بنرات الشيخ عيسى 
قاسم للمرة 3 في قرية سار

االعتداءات على المضائف الحسينّية
https://twitter.com/lualuatv/

status/1171053679534850048?s=21

تخريب مضيف وليد الكعبة 
في النبيه صالح

https://www.instagram.com/p/B1_

PFilBsn0/?igshid=1kg3quis6hzrl

البالد القديم إزالة خيمة 
حسينية بأمر من الداخلية

البالد القديم إزالة ٤ خيام 
مرخصة بأمر من األوقاف 

الجعفرية
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أصدر علماء البحرين في تاريخ 4 يوليو 2019 م بيانًا جاء فيه:

رهيــب الممنهجــة ضــدَّ  ــعائر، وحمــات التَّ ــم علــى الشَّ  »نديــن هــذا العــدوان اآلث
ــد بــأنَّ مثــل هــذه الحماقــات لهــا مــردوٌد عكســي، وتزيــد  واديــد، ونؤكِّ الخطبــاء والرَّ

يــن والمعتــق«. هديــدات ضــدَّ الدِّ صــدي لهــذه التَّ ــعب قناعــة بلــزوم التَّ الشَّ

ــت حريــة الديــن والمعتقــد وإحيــاء المســلمين الشــيعة  حدثــت انتهــاكات كثيــرة مسَّ
لشــعائر موســم عاشــوراء فــي البحريــن، توزعــت بيــن: االســتدعاءات األمنيــة 
اليافطــات  ومصــادرة  التعســفي،  والتوقيــف  الترهيــب  بغــرض  والتحقيقــات 
عشــر  اثنــي  فــي  العاشــورائية  المظاهــر  تخريــب  أو  العاشــورائية،  واألعــالم 
منطقــة بحرينيــة، فضــال عــن التضييــق الــذي يعانــي منــه ســجناء الــرأي فــي إحيــاء 

ــاز. ــز االحتج ــة فــي مراك شــعائرهم الديني

إنَّ الســلطات األمنيــة تعتمــد منهجيــة لتقويــض الحريــات الدينيــة كسياســة عقاب 
جماعــي، وصــوال إلــى محاولــة فــرض أعــراف رســمية تجــرم بعــض الممارســات 
ــة  ــة والحقــوق؛ حيــث اســتعملت الســلطات البحرينيــة صالحياتهــا القانوني الديني
فــي التحقيــق أو المالحقــة القضائيــة كأدوات ترهيــب ومعاقبــة ضــد الخطبــاء 
والمنشــدين الدينييــن بمــا يشــكل تضييقــا علــى حريتهــم فــي االعتقــاد خاصــة، 
وحريتهــم فــي التعبيــر عامــة، المكفولتيــن فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية فــي المادتيــن )18( و )19(.

إنَّ غالبيــة الحــاالت تتصــل بتقييــد الخطــاب الدينــي الــذي يمارســه علمــاء الديــن 
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المواكــب  فــي  الدينييــن  المنشــدين  أو  الدينيــة،  الفعاليــات  فــي  والخطبــاء 
والمســيرات العزائيــة؛ حيــث عمــدت الســلطة من خــالل اســتدعاءاتها لهم للتحقيق 
معهــم حــول محتــوى وطبيعــة خطاباتهــم، ومــا إذا تضمن الخطاب نقدا للســلطات 
أو حديثــا فــي الشــأن السياســي، باإلضافــة إلــى اســتخدام شــعار عاشــوراء الــذي 
أطلقــه علمــاء البحريــن تحــت عنــوان »مــع إمــام منصــور«، وكان التحقيــق يهــدف 
ــة  ــن أنهــم تحــت المراقب ــاء والمنشــدين الدينيي ــالغ الخطب ــى إب ــه إل فــي محصلت
الدقيقــة، وأنــه يجــب عليهــم الحــذر مــن الخــوض فــي أي موضــوع سياســي صرف 

أو موضــوع دينــي يمكــن إســقاطه علــى الواقــع السياســي أو يالمســه.

1. علــى حكومــة البحريــن التوقــف عــن االســتهداف الطائفــي، وعــدم التضييــق 
علــى ممارســة الشــعائر الدينيــة والحســينية.

ــة، ومحاســبة  ــى الشــعائر الديني ــّرم التعــدي عل ــن وتشــريعات تج 2. ســن قواني
ــي تنتهــك هــذه الحقــوق. الجهــات الت

3. عــدم التدخــل فــي الشــؤون الخاصــة بالمآتــم والحســينيات، بمــا يضمــن حريــة 
الممارســة فــي إطــار النظــام العــام.

4. السماح للمقرر األممي الخاص بحرية الدين والمعتقد بزيارة البحرين.

5. التصريــح العلنــي مــن قبــل الــدول األعضــاء فــي مجلــس حقــوق اإلنســان 
والمفوضيــة الســامية، بحــق المســلمين الشــيعة فــي ممارســة حريــة الديــن 

والمعتقــد فــي البحريــن بــدون تضييــق.

يتعلــق  مــا  وخصوصــا  الدينيــة،  الحريــات  بانتهــاك  المتورطيــن  مســائلة   .6
عاشــوراء. بموســم 
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www.bfhr.org

          +41 76 644 00 50 

montada.hr@gmail.com

info@bfhr.org

@MontadaBahrain

montadahr

@montadabahrain

montadaHumanRights

www.salam-dhr.org

                                +44 74 273 753 35 

info@salam-dhr.org
@SalamDHR_AR :بــالــعــربــي

@SALAM_DH :باإلنكـليـزي
@SalamDHR_FR :بالفرنسي

@Salam_GERMANY :باأللمـانـي

SALAMDHR 1

@salam_dhr
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