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المقدمة:
دأبــت الســلطات البحرينيــة منــذ عــام  2011إلــى حتويــل مناســبة عاشــوراء  -وكذلــك عمــوم شــهري محــرم
وصفــر مــن التاريــخ الهجــري  -لفرصــة ملمارســة سياســة العقــاب اجلماعــي بحــق املواطنــن الشــيعة يف
البحريــن عبــر التضييــق املمنهــج علــى الشــعائر الدينيــة ،وقــد تعــددت أشــكال االســتهداف املوســمي بحســب
تعقــد األوضــاع السياســية واحلقوقيــة.
ومــن أشــكال االنتهــاكات يف املواســم الســابقة :التضييــق الشــديد علــى الســجناء الذيــن يريــدون ممارســة
الشــعائر الدينيــة ،التعــدي علــى اليافطــات ومظاهــر عاشــوراء ومنهــا «الســواد» ،واعتقــال اخلطبــاء والرواديــد
ومســؤولي احلســينات وإســاءة معاملتهــم ،و اســتدعائهم للمراكــز األمنيــة للتحقيــق معهــم يف محتــوى خطاباتهــم
وقصائدهــم العزائيــة ،أو االعتــداء علــى مواكــب العــزاء بقنابــل الغــازات املســيلة للدمــوع أو الرصــاص
االنشــطاري ،أو محاولــة منــع الصــاة املركزيــة يف ليلــة عاشــوراء يف العاصمــة ،وصــوال إلــى التحقيــق مــع
اخلطبــاء حــول الدعــاء ،أو جتــرمي رأي اخلطبــاء حــول وقائــع تاريخيــة مرتبطــة بتاريــخ االســام ،وغيرهــا مــن
أن مثــل هــذه التجــاوزات هــي نتــاج قــرار سياســي ومنهــج عــام
أشــكال املضايقــات .مــن املهــم اإلشــارة هنــا إلــى َّ
للدولــة وليســت ضمــن ســلوك فــردي.
أ َّمــا يف هــذا عــام فقــد توزعــت أشــكال االنتهــاكات كالتالــي( :الســعي ملنــع فتــح احلســينيات ،ومنــع
اقامــة املواكــب العزائيــة بالقــوة وبالتهديــد ،نــزع اليافطــات العاشــورائية ،االســتدعاءات
املتتاليــة للرواديــد واملنشــدين ملراثــي عاشــوراء ومســؤولي احلســينيات ،إغــاق احــدى املســاجد
وعــدة حســينيات والســعي إلغــاق غيرهــم ،اتصــاالت التهديــد ملســؤولي احلســينيات).
هــذا وقــد اســتغلت الســلطات البحرينيــة جائحــة كورونــا ملمارســة التضييــق علــى احلريــات الدينيــة اخلاصــة
مبوســم عاشــوراء؛ وذلــك بعــد سلســلة مــن اإلجــراءات األمنيــة قبــل بــدء املوســم ،وإجــراءات أخــرى تزامنــت
مــع هــذا املوســم.
يف  03أغســطس/آب أصــدر كبــار علمــاء البحريــن للمواطنــن الشــيعة بيانــاً ورد فيــه« :وبعــد الدِّراســة
للسياســة التــي اعتمدهــا العالَــم ومنــه اجلهــات املعن َّيــة
املتأ ِّنيــة ،والتَّشــاور مــع ذوي االختصــاص واملالحظــة ِّ
يف بلدنــا العزيــز مــن التَّعايــش احلــذِ ر مــع هــذا الوبــاء ،وبعــد التَّجربــة َّ
الطويلــة نســب ًّيا التــي خاضهــا ال َّنــاس
اخلاصــة
ات
مــع هــذا الوبــاء ،وال ِّثقــة مبســتوى الوعــي يف كيف َّيــة التَّعاطــي معــه ،لذلــك نــرى أ ْن تعــو َد احلســين َّي ُ
َّ
بال ِّرجــال ،ومظاهـ ُر اإلحيــاء يف موســم عاشــوراء إلــى ممارســة دورهــا َّ
الضوابــط ،واالحتــرازات
الطبيعـ ِّـي وفــق َّ
ـرعا جتاوزُهــا ،أو التَّهــاو ُن يف التق ُّيــدِ بهــا».
الصح َّيــة املشـ َّـددة
والصارمــة والتــي ال يســو ُغ شـ ً
ِّ
َّ
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أن الســلطات
ورغــم دعــوة هــؤالء العلمــاء ملمارســة احلريــات الدينيــة وفــق الضوابــط الصحيــة املشــددة ،إال َّ
التــي اجتهــت للتخفيــف مــن بعــض اإلجــراءات االحترازيــة التــي طالــت الكثيــر مــن القطاعــات واملؤسســات
واملنشــآت منــذ فتــرة طويلــة -كمــا فعلــت يف اجلانــب التجــاري مــن فتــح األســواق واحملــات التجاريــة وغيرهــا،
ويف  06أغســطس/آب تقــررت إعــادة فتــح املنشــآت التاليــة :الصــاالت الرياضيــة ،املالعــب اخلارجيــة ،بــرك
الســباحة ،إال أ َّنهــا اســتثنت احلســينيات واملســاجد مــن هــذه اإلجــراءات بالتزامــن مــع اقتــراب موســم
عاشــوراء.
يف  15أغســطس/آب أعلــن رئيــس املجلــس األعلــى للصحــة ،الفريــق طبيــب محمــد بــن عبــداهلل آل خليفــة،
باقتصــار إحيــاء مراســم عاشــوراء مــن اخلطابــة واقامــة العــزاء علــى البــث عــن بعــد ،وأن يتواجــد باحلســينية
عــدد محــدود مــن الــكادر املعنــي بالبــث والنقــل املباشــر مــع االلتــزام باإلجــراءات االحترازيــة ،فيمــا حــدد
رئيــس املجلــس األعلــى للصحــة ،مــدة البــث املباشــر للخطبــة بـــ  20دقيقــة ،باإلضافــة إلــى منــع اقامــة مواكــب
العــزاء واملضائــف والوالئــم ،مــع امكانيــة االســتعانة بآليــات لتوزيــع الطعــام مباشــرة علــى املنــازل ،أمــا مجلــس

إدارة األوقــاف اجلعفريــة فدعــا إلــى االلتــزام بتعليــق مظاهــر عاشــوراء «الســواد» يف احليــز املســموح بــه يف
محيــط احلســينية دون أي جتــاوز ،موضحــا أن عمــل مكبــرات الصــوت يجــب أن يبــدأ وينتهــي مــع فتــرة البــث.

يف  16أغســطس/آب أصــدر الزعيــم الدينــي للمواطنــن الشــيعة يف البحريــن آيــة اهلل الشــيخ عيســى أحمــد
قاســم بيانــا جــاء فيــه« :ال يُفتــح مــكان يف الدولــة كلهــا فيــه نــوع مــن التجمــع بشــروط معينــة إال ويُفتــح املــأمت
قبلــه بالشــروط نفســها.املأمت ليــس يف املؤخــرة وإمنــا يف املقدمــة».
أمــا يف االجتمــاع الــذي عقــده رئيــس إدارة األوقــاف اجلعفريــة يوســف صالــح الصالــح يف تاريــخ 16
أغســطس عبــر برنامــج عــن بعــد لالتصــال املرئــي مــع ممثلــي املــآمت واحلســينيات بحضــور ممثلــن عــن وزارة
الداخليــة قــال الصالــح« :إدارة األوقــاف اجلعفريــة هــي مج ـ ّرد جهــاز تنفيــذي يتبــع وزارة العــدل والش ـؤون
االٕســامية واالٔوقــاف ،وتعمــل ضمــن دائــرة اجلهــات احلكوميــة وملتزمــة بقراراتهــا وخصوصــاً اجلهــات
الطبيــة ملــا ميــر بــه العالــم مــن جائحــة كورونــا» ،1وهــو إقــرار رســمي بعــدم اســتقاللية األوقــاف مبــا يخالــف
املــواد 17( :و  )18مــن القانــون املدنــي البحرينــي واألحــكام الفقهيــة اخلاصــة باألوقــاف لــدى املواطنــن
أن إدارة األوقــاف اجلعفريــة ســعت إلــى احــداث تصــادم اجتماعــي بــن هــؤالء املواطنــن
الشــيعة ،كمــا َّ
ومســؤولي احلســينيات وذلــك عبــر بيانهــا الصــادر يف  21أغســطس بعنــوان :تشــكيل جلنــة تنظيميــة مــن كل
مــأمت لتنظيــم محيــط املــأمت وقــت القــراءة احلســينية ملنــع التجمعــات ،وهــو البيــان الــذي كان يأتــي يف ســياق
2
تضييــق الســلطات البحرينيــة علــى ممارســة حريــة الشــعائر الدينيــة.
يف  26أغســطس/آب أعلــن املجلــس األعلــى للشــئون اإلســامية بأنــه يــرى فتــح املســاجد وعــودة العبــادات
اجلماعيــة والتجمعــات الدينيــة بالتدريــج مــع األخــذ باألســباب وجميــع االحتياطــات واإلجــراءات االحترازيــة
الالزمــة والعمــل بتوصيــات اجلهــات الطبيــة املختصــة ،علــى أن يتــم التنســيق بــن وزارة العــدل والشــئون
أن املضايقــات للحريــات الدينيــة لــم تتوقــف حتــى بعــد هــذا اإلعــان.
اإلســامية واألوقــاف ،إال َّ

1
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المسؤولية القانونية عىل الدولة يف حماية الشعائر الدينية:
ممارســة الشــعائر الدينيــة حــق أصيــل لــكل فــرد وجماعــة دينيــة أو طائفــة بالشــكل الــذي يقــره أو
يتعــارف عليــه يف مذهبهــم أو طائفتهــم ،وحيــث أن املواطنــن الشــيعة (اجلعفريــة) لهــم ممارســات
دينيــة عقائديــة خاصــة بهــم فــإن علــى الدولــة توفيــر احلمايــة والضمانــة لهم مبمارســة هذه الشــعائر
بالشــكل املتعــارف عليــه لــدى الطائفــة دون تضييــق أو تدخّ ــل ،فاحلــق قــد أقــره الدســتور البحرينــي
كمــا هــو ُمقــر باإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان يف املــادة  18وغيــره مــن املواثيــق واملعاهــدات
الدوليــة واإلقليميــة واإلســامية .هــذا هــو أصــل احلــق ،كمــا أن للحــق يف املمارســة قــد يكــون لــه
طابــع خــاص كمــا هــو إحيــاء عاشــوراء بشــكل جماعــي ،فــإن أي ظــرف يحــدث بشــكل اســتثنائي يجب
الرجــوع إلــى أصحــاب الشــأن (مــن الطائفــة) وتنســيق اإلجــراءات أو االحتــرازات وهــو مــا حصــل يف
ظــروف هــذا العــام حيــث التعامــل مــع جائحــة كورونــا ،فهــذا يتطلــب التنســيق بــن الدولــة وعلمــاء
الديــن للمواطنــن الشــيعة.

فعندمــا تتعامــل الدولــة بفــرض إجــراءات مبالــغ فيــه أو محاولــة منــع اإلحيــاء فهــذا ينقــض احلــق
ويصــادره ويعتبــر تعــدي واضــح وانتهــاك حلــق ممارســة الشــعائر الدينيــة ،فالدولــة تتحمــل مســؤولية
قانونيــة يف هــذه املســألة مــن ناحيتــن ،األولــى هــي االعتــراف بأصــل احلــق اخلــاص للطائفــة
وهــي ممارســة أحيــاء عاشــوراء وعلمــاء الطائفــة هــم أصحــاب الشــأن بالتنســيق ،والثانيــة هــي
الرجــوع ألصحــاب الشــأن يف القــرارات واإلجــراءات وعــدم التعـ ّرض ألماكــن األحيــاء والعــزاء وعــدم
اســتخدام القــوة مــع املعزيــن .هــذه املســؤولية القانونيــة مبوجــب املــادة  22مــن الدســتور البحرينــي
التــي تنــص علــى :حريــة الضميــر مطلقــة ،وتكفــل الدولــة حرمــة دور العبــادة ،وحريــة القيــام بشــعائر
األديــان واملواكــب واالجتماعــات الدينيــة طبقــا للعــادات املرعيــة يف البلــد.
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الرصد الميداين
النتهاكات عاشوراء
بــدأت االنتهــاكات التــي طالــت املظاهــر العاشــورائية يف البحريــن لهــذا العــام يف  09أغســطس/آب
وحتديــداً داخــل ســجنَي جــو املركــزي واحلــوض اجلــاف ،حيــث بــدأ عــدد كبيــر مــن املعتقلــن إضرابــات
عــن الطعــام مطالبــن إدارات الســجنني بالســماح لهــم بإقامــة الشــعائر الدينيــة احلســينية .وعلــى إثــر
ذلــك مت نقــل خمســة معتقلــن يف ســجن جــو مــن املبنــى ( )14إلــى العنبــر ( )1يف مبنــى العــزل ()15
«كإجــراء عقابــي بعــد اتّهامهــم مــن قبــل إدارة الســجن بأ َّنهــم قامــوا بتحريــض املعتقلــن يف املبنــى ()14
علــى الدخــول يف إضــراب عــن الطعــام بســبب مطالبــات تتعلــق باحلــق يف تلقــي العــاج وممارســة الشــعائر
الدينيــة يف  09أغســطس/آب» (التفاصيــل يف تقريــر منتــدى البحريــن حلقــوق اإلنســان يف الرابــط
أدنــاه).3

توزّ عت تفاصيل مظاهر االعتداءات األخرى على الشكل التالي:

االستدعاءات:
•اســتدعاء رؤســاء وأعضــاء هيئــة مــآمت منطقــة ســترة وتوجيــه التهديــدات هلــم حبــال
فتــح املــآمت إلقامــة جمالــس العــزاء احلســينية خــال مناســبة عاشــوراء؛
•اســتدعاء كا ّفــة رؤســاء مــآمت منطقــة املص ّلــىللتحقيــق بشــأن رفــع رايــة باســم اإلمــام
احلســن؛
•استدعاء متويل مأمت يف منطقة النعيم ()2020/08/20؛
• ّ
مت توزيــع عـدّة إحضار ّيــات لعــدد مــن املنــازل يف املنطقــة الشــمال ّية الــي تُعلــق رايــات
عاشــوراء ()2020/08/21؛
•اســتدعاء رئيــس مــأمت القائــم يف منطقــة اســكان عــايل ،وتوجيــه األمــر بإغــاق مك ّبــرات
الصــوت اخلارجية؛
•اســتدعاء القائمــن علــى مــأمت وموكــب ســيد الشــهداء يف العاصمــة املنامــة والتحقيــق
املطــول معهــم وهتديدهــم حبرماهنــم حبقوقهــم املدنيــة كمواطنــن؛

 -3منتدى البحرين حلقوق اإلنسان :انقطاع املعلومات عن  5سجناء رأي منذ يوليو بعد إضراب عن الطعام بسبب
املطالبة باحلق يف العالج وممارسة الشعائر الدينية 4=cid&1046=https://bfhr.org/article.php?id
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•اســتدعاء القائمني على مأمت النعيم إىل مركز شــرطة النعيم لعدّة هتم أحدها اســتخدام
مك ّبرات الصوت ()2020/08/21؛
•اســتدعاء مواطنــن مــن املنطقــة الشــمالية مــن قبــل شــرطة املنطقــة ،وأثنــاء توزيــع
اإلحضار ّيــات أمــرت بــزع األعــام الســوداء مــن فــوق املنــازل وتســليمها وتوقيــع تع ّهــد
()2020/08/22؛
•اســتدعاء القائمــن علــى إدارات املســاجد يف مدينــة محــد إىل مركــز الشــرطة يف دوار
 17وإبالغهــم بالتوقــف عــن مجيــع فعاليــات القــراءة احلســينية وغريهــا مــن الفعاليــات
اخلاصــة بعشــرة املحــرم ،وحــى املســاجد الــي تنقــل البــث مــن أماكــن أخــرى علــى قناهتــا
يف مواقــع التواصــل اإلجتماعــي .مت إجبــار مجيــع اإلدارات علــى التوقيــع علــى تعهــد بعــدم
القــراءة أو البــث املباشــر ،أو أي فعاليــة أخــرى ختــص إحيــاء موســم عاشــوراء.
•اســتدعاء القائمــن علــى جامــع الزهــراء يف مدينــة محــد الــدوار   ،10وإبالغهــم بالتوقــف
عــن مجيــع فعاليــات القــراءة احلســينية؛
•استدعاء القائمني على مأمت السيد ماجد يف منطقة القر ّية إىل مركز البديع؛
•استدعاء القائمني على مأمت السنابس وبعض الرواديد إىل مركز املعارض؛
•اســتدعاء أحــد املواطنــن يف منطقــة الديــر إىل مركــز شــرطة مساهيــج ،وإجبــاره علــى
التوقيــع علــى تع ّهــد بــأن يتو ّقــف عــن تنظيــم مواكــب العــزاء العاشــورائية ،و ّ
مت هتديــده
باإلعتقــال يف حــال اســتمر بذلــك؛
•اســتدعاء حممــد احلايكــي مــن منطقــة املحــرق علــى خلف ّيــة تركيبــه لرايــة ســوداء
عاشــورائية فــوق ســطح مزنلــه؛
•استدعاء إداري مأمت القر ّية إىل مركز البديع األمين؛
•استدعاء عدد من املواطنني يف منطقة املنامة؛
•اســتدعاء وتوقيف الدكتور وســام خليل العريض بســبب قراءة «زيارة عاشــوراء» يف احدى
احلسينيات؛
•استدعاء بعض أهايل منطقة كرانة بسبب رفع رايات السواد يف منازهلم؛
•استدعاء إدارة مأمت السماكني يف منطقة املنامة؛
•استدعاء إدارة حسينية أبوصيبع؛
•اســتدعاء إدارات بعــض املــآمت يف حمافظــة املحــرق وإجبارهــم علــى توقيــع تع ّهــد بعــدم
خــروج مواكــب العــزاء؛
•استدعاء عدد من علماء الدين واخلطباء.
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االحتجاز التعسفي لعدد من المواطنني وهم:
•ق ّيم جامع الزهراء يف مدينة محد الدوار  ،10الذي ّ
مت اعتقاله على خلفية تعليق يافطتني 
عاشورائ ّيتنيّ ،
مث مت اإلفراج عنه بعد إزالتهما؛
•توقيف الشيخ إبراهيم األنصاري (الزال موقوفًا حىت صدور هذا التقرير)؛
•املواطن عبد النيب السماك؛
•املواطن ناصر علي ناصر.
•يف التوقيفّ :
مت توقيف  7أشخاص يف منطقة دار كليب ،بسبب تركيبهم للرايات واليافطات
العاشورائية ،مث أُفرِج عنهم بعد إجبارهم على توقيع تعهّد.

األوامر األمنية بإغالق المآتم والمساجد ،بلغ عددها ( )5حاالت:
•مأمت شهداء الطف يف منطقة النعيم؛
•مسجد السيدة خدجية يف مدينة محد؛
•مسجد الزهراء يف مدينة محد الدوار 4؛
•جامع الزهراء يف مدينة محد الدوار  10بعد تغيري أقفاله من قبل وزارة الداخل ّية؛
•جامع ومركز اإلمام احلسن يف منطقة صدد.
•حاالت عرقلة إقامة جمالس و مواكب العزاء:
•منع تشغيل مك ّبرات الصوت يف مأمت السنابس؛
القصاب ومأمت زبر ومأمت مدن يف العاصمة املنامة؛
•منع تشغيل مك ّبرات الصوت يف مآمت ّ
•منع تشغيل مك ّبرات الصوت يف مأمت القائم (عج) يف منطقة إسكان عايل؛
•طلب إزالة الكراسي اخلاصة مبستمعي املأمت خارج مأمت اإلمام علي (ع) يف منطقة الدير؛
•حتذير مأمت  منطقة املالكية من اخلروج مبوكب عزاء مركزي يف يوم التاسع من حمرم؛
•حتذيــر مــأمت أنصــار العدالــة يف منطقــة الــدراز مــن اخلــروج مبوكــب عــزاء مركــزي يف يــوم العاشــر
مــن حمرم؛
•إبــاغ أحــد ق ّيمــي مســاجد منطقــة مدينــة محــد مبنعــه مــن البــث املباشــر علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي للمجلــس احلســيين للصفحــة الرمسيــة للمســجد؛
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•حتذيــر بعــض املواطنــن يف منطقــة كــرزكان خبصــوص توجــه موكبهــم الســنوي إىل منطقــة
املالكيــة ،وإبالغهــم بــأ َّن إدارة األوقــاف اجلعفريــة مسحــت للمواكــب يف حميــط املــآمت فقــط.
ـأن ( )5حــاالت إغــاق مكبــرات الصــوت حصلــت ضمــن حــاالت عرقلــة إقامــة مجالــس العــزاء،
الحــظ بـ ّ
يُ َ
أن هيئــة «األوقــاف اجلعفريــة» كانــت قــد أشــارت بالســماح باســتخدام مك ّبــرات الصــوت ملـ ّدة بــث
وذلــك رغــم ّ
ال تتجــاوز  20دقيقــة.

حاالت إزالة اليافطات والرايات العاشورائية:
•رأس رمان؛
• السهلة اجلنوبية؛
•مساهيج؛
•كرزكان؛
•  6م ّرات من منطقة الدير؛
•منطق َتــي ســترة  -اخلارجيــة وســترة  -واديــان بعــد أن اتصــل
حمافــظ العاصمــة باحلســينيات وطالبهــم بــزع األعــام والســواد؛
•مدينة محد الدوار 10؛
•دار كليب.
•باإلضافــة إىل ختريــب املظاهــر العاشــورائية يف منطقــة البــاد
القــدمي بالقــرب مــن مســجد القصاصيــب.
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خطــاب الكراهية
مت رصد  ٤١٠مادة اعالمية ورسائل حت ّرض أو تساعد يف التحريض على الكراهية ضد املواطنني الشيعة ،وبسبب
إحيائهم للشعائر الدينية يف موسم عاشوراء يف مواقع التواصل االجتماعي من قبل حسابات إلكترونية من
مع ّرفات مجهولة ،ولكنها تنشط يف احلمالت اإلعالمية الرسمية ،فيما نشر مدير حترير جريدة أخبار
اخلليج عبد املنعم إبراهيم مقاال حتريضيا بتاريخ  ،2020/08/23بث رسائل كراهية بعنوان( :احليوانات
تلتزم بالتباعد وقت املرض ..والبشر مستهترون!).

اإلنتهاكات التي طالت إحياء مناسبة ذكرى األربعني لسنة 2020م 1442هـ
ّ
مت رصــد العديــد مــن اإلعتقــاالت واإلســتدعاءات التــي طالــت املشــاركني يف ذكرى أربعين ّية اإلمام احلســن،
أن اإلنتهــاكات التــي مارســتها الســلطات
والــذي حـ ّل هــذا العــام بتاريــخ  08أكتوبــر  /تشــرين األ ّول ّ .2020إل ّ
األمنيــة لقمــع ح ّر ّيــة ممارســة الشــعائر الدين ّيــة ،وإحيــاء هــذه الذكــرى بــدأت قبــل حلــول الذكــرى ،حيــث بــدأت
الســلطات األمنيــة باســتدعاء الناشــطني احلقوق ّيــن ُق َبيــل الذكــرى لتحذيرهــم مــن املشــاركة فيها.
يف ليلــة الذكــرى ،أي بتاريــخ  07أكتوبــر  /تشــرين األ ّول  ،2020شــهدت مختلــف مناطــق البحريــن مشــاركة
واســعة يف إحيــاء املواطنــن الشــيعة للذكــرى ،الزمهــا انتهــاكات وممارســات اســتفزازية مــن عناصــر األمــن.
وقــد تذ ّرعــت الســلطات بجائحــة كورونــا ملنعهــا إقامــة املجالــس احلســين ّيةّ ،إل أ ّنهــا ويف نفــس ليلــة إحيــاء
ذكــرى األربعــن ،لــم متانــع مــن خــروج اجلماهيــر احملتفلــن بفــوز مبــاراة كــرة قــدم الذيــن جت ّمعــوا مــن غيــر
اتّخــاذ التدابيــر الوقائ ّيــة الالزمــة للحمايــة مــن فايــروس الكورونــا ،إذ لــم يحافظــوا علــى املســافة الالزمــة
بــن األفــراد والكثيــر منهــم لــم يرتــدوا الكمامــات ،4بعكــس املشــهد يف املجالــس احلســينية التــي حافــظ فيهــا
املشــاركني علــى إجــراءات الوقايــة.
وقــد ّ
مت رصــد بعــض اإلنتهــاكات التــي الزمــت إحيــاء ذكــرى األربعــن وحلقــت ببعــض املشــاركني فيهــا ومنهــا
تعســفي كان ســببها
تعســفي ،باإلضافــة إلــى (حالتَــي) اعتقــال ّ
( )36حالــة اســتدعاء و( )32حالــة اعتقــال ّ
إحيــاء ذكــرى وفــاة النبــي محمــد (ص) بتاريــخ  16أكتوبــر  /تشــرين األ ّول ،وهــي علــى األشــكال التاليــة:

فيديو من أحد مواقع التواصل عرض مشهد المحتفلين بكرة القدم غير الملتزمين بإجراءات الوقاية ،والذين لم يتعرّضوا لقمع السلطات األمنية بحجّة كورونا
4
مثلما حصل مع المشاركين في إحياء ذكرى دينية /https://www.instagram.com/p/CGDkr2QhHuL
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املمارسات االستفزازية بغرض التضييق على مظاهر إحياء عاشوراء
املنطقة

التفصيل

التاريخ

احملرق

2020-Oct-7

وضع عناصر أمنية على باب أحد املآمت ملنع املعزين من إحياء مجلس عزاء ليلة األربعني.

اسكان عالي

2020-Oct-7

مشادات بني عناصر أمنية واملعزين أثناء مجلس عزاء ليلة األربعني.

كرزكان

2020-Oct-7

مصادرة السماعة وتفريق املستمعني من ساحة مأمت كرزكان اجلنوبي.

بني جمرة

2020-Oct-7

قام عناصر أمن بتصوير أحد املآمت وأرقام املنازل احمليطة به.

القرية
ّ

2020-Oct-7

عناصر أمن بلباس مدنية يص ّورون وجوه املعزّين ،وأرقام لوحات السيارات ،بالقرب
من أحدى احلسينيات ليلة أربعني االمام احلسني.

اإلستدعاءات
الرقم

اإلسم

املنطقة

التفصيل

التاريخ

1

األستاذ علي مهنّا

الديه

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
سترة للم ّرة الثانية خالل هذا
األسبوع بتهمة الدعوة ضد
التطبيع

2020-Oct-4

2

األستاذ علي مهنّا

الديه

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
سترة للمرة الثالثة خالل هذا
األسبوع

2020-Oct-6

3

احلاج عبداملجيد عبداهلل (حجي
صمود)

رأس رمان

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
اخلميس

2020-Oct-6

4

السيد سعيد عيسى حسني

سترة -
اخلارجية

---

2020-Oct-6

5

منير مشيمع

-

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
املعارض للمرة الثانية

2020-Oct-6

6

علي اجلزيري

الديه

-

2020-Oct-6

7

الرادود أحمد املاجد

كرزكان

-

2020-Oct-6

8

الرادود حبيب املهدي

كرزكان

-

2020-Oct-6

13

9

الرادود مهدي سهوان

املنامة

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة

2020-Oct-6

10

الرادود عبداألمير البالدي

-

-

2020-Oct-6

11

األستاذ علي مهنّا

الديه

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
سترة للمرة الرابعة خالل هذا
األسبوع وهذه امل ّرة للتأ ّكد
من إلتزامه بالتع ّهدات التي
أُجبِر على التوقيع عليها يف
اإلستدعاءات السابقة

2020-Oct-7

12

فيصل الشمروخ

السنابس

مدير مأمت السنابس ،مت
استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة

2020-Oct-8

13

الرادود السيد حسني املالكي

املالكية

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة بتهمة مشاركته يف عزاء
األربعني

2020-Oct-8

14

مهدي حسني العلي

مقابة

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة بتهمة مشاركته يف عزاء
األربعني

2020-Oct-8

15

الرادود مهدي سهوان

املنامة

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة بتهمة مشاركته يف عزاء
األربعني

2020-Oct-8

16

علي احلليبي

---

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة بتهمة مشاركته يف عزاء
األربعني

2020-Oct-8

17

أحمد عباس علي

كرزكان

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة بتهمة مشاركته يف عزاء
األربعني

2020-Oct-8

18

حسني صالح القطان

كرزكان

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة بتهمة مشاركته يف عزاء
األربعني

2020-Oct-8

19

أحمد سعيد خامت

كرزكان

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة بتهمة مشاركته يف عزاء
األربعني

2020-Oct-8

20

أحمد جواد أحمد

كرزكان

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة بتهمة مشاركته يف عزاء
األربعني

2020-Oct-8

14

21

عباس محمد مهدي الغسرة

بني جمرة

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة بتهمة مشاركته يف عزاء
األربعني

2020-Oct-8

22

السيد عادل حمزة

املنامة

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة بتهمة مشاركته يف عزاء
األربعني

2020-Oct-8

23

الرادود قاسم مرهون

---

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة بتهمة مشاركته يف عزاء
األربعني

2020-Oct-8

24

الرادود صادق مطر فتيل

سترة -
مهزة

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
سترة

2020-Oct-8

25

أحمد ناصر

املرخ

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة بتهمة مشاركته يف عزاء
األربعني

2020-Oct-9

26

حسني السميع

السنابس

شقيق ضحية اإلعدام التعسفي
سامي مشيمع

2020-Oct-12

27

الرادود محمود الفردان

كرزكان

مت استدعاءه إلى مركز 17

2020-Oct-12

28

منير مشيمع

السنابس

شقيق ضحية اإلعدام التعسفي
سامي مشيمع

2020-Oct-12

29

محمد عباس

السنابس

---

2020-Oct-12

30

الرادود حسني قمبر

---

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة

2020-Oct-12

31

مدير مأمت اجلعفرية

الديه

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
اخلميس

2020-Oct-12

32

فيصل الشمروخ

السنابس

مدير مأمت السنابس ،مت
استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة بتهمة مشاركته يف عزاء
األربعني

2020-Oct-13

33

جعفر الشمروخ

السنابس

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة بتهمة مشاركته يف عزاء
األربعني

2020-Oct-13

15

34

حسن املعلمة

السنابس

رئيس مجلس إدارة مأمت
السنابس ،مت استدعاءه إلى
مركز شرطة احلورة بتهمة
مشاركته يف عزاء األربعني

2020-Oct-13

35

هاني يوسف الكرمي

السنابس

نائب رئيس مجلس إدارة مأمت
السنابس ،مت استدعاءه إلى
مركز شرطة احلورة بتهمة
مشاركته يف عزاء األربعني

2020-Oct-13

36

الرادود السيد أحمد هاشم علوي

السنابس

مت استدعاءه إلى مركز شرطة
احلورة

2020-Oct-14

التعسفي
اإلعتقاالت أو التوقيف
ّ
الرقم

االسم

املنطقة

تاريخ اإلعتقال

تاريخ اإلفراج

كيفية
االعتقال

سبب اإلفراج

1

األستاذ علي مهنّا

الديه

2020-Oct-4

2020-Oct-5

مذكرة
استدعاء

إخالء سبيل

2

حبيب املهدي

كرزكان

2020-Oct-6

لم يفرج عنه

مذكرة
استدعاء

3

أحمد املاجد

كرزكان

2020-Oct-6

لم يفرج عنه

مذكرة
استدعاء

4

الرادود السيد حسني املالكي

املالكية

2020-Oct-8

لم يفرج عنه

مذكرة
استدعاء

5

الرادود قاسم مرهون

---

2020-Oct-8

لم يفرج عنه

غير معلومة

6

مهدي حسني العلي

مقابة

2020-Oct-8

2020-Oct-11

7

الرادود مهدي سهوان

املنامة

2020-Oct-8

مت اإلفراج عنه

8

علي احلليبي

---

2020-Oct-8

لم يفرج عنه

9

أحمد عباس علي

كرزكان

2020-Oct-8

2020-Oct-10

10

حسني صالح القطان

كرزكان

2020-Oct-8

2020-Oct-10

مذكرة
استدعاء
مذكرة
استدعاء

إخالء سبيل

مذكرة
استدعاء
مذكرة
استدعاء
مذكرة
استدعاء

إخالء سبيل
بكفالة  300دينار
إخالء سبيل
بكفالة  300دينار

16

مذكرة
استدعاء
مذكرة
استدعاء
مذكرة
استدعاء
مذكرة
استدعاء

11

أحمد سعيد خامت

كرزكان

2020-Oct-8

2020-Oct-10

12

أحمد جواد أحمد

كرزكان

2020-Oct-8

2020-Oct-10

13

عباس محمد مهدي الغسرة

بني جمرة

2020-Oct-8

لم يفرج عنه

14

السيد عادل حمزة

املنامة

2020-Oct-8

لم يفرج عنه

15

الرادود صادق مطر فتيل

سترة  -مهزة

2020-Oct-8

لم يفرج عنه

16

أحمد ناصر

املرخ

2020-Oct-9

2020-Oct-11

17

أحمد قمبر

النويدرات

2020-Oct-10

لم يفرج عنه

غير معلومة

18

عبداهلل خامت

النويدرات

2020-Oct-10

لم يفرج عنه

غير معلومة

19

حسني قمبر

النويدرات

2020-Oct-10

لم يفرج عنه

غير معلومة

20

علي جمعة

النويدرات

2020-Oct-10

لم يفرج عنه

غير معلومة

21

الرادود جعفر سهوان

السنابس

2020-Oct-11

مت اإلفراج عنه

مداهمة
منزل

22

السيد حسني هاشم الديري

السنابس

2020-Oct-11

لم يفرج عنه

أمام املنزل

23

السيد حسني هادي

املالكية

2020-Oct-11

لم يفرج عنه

غير معلومة

24

السيد عبداهلل حسن

---

2020-Oct-11

لم يفرج عنه

غير معلومة

25

يوسف علي املالكي

املالكية

2020-Oct-11

لم يفرج عنه

جسر امللك
فهد

26

الرادود جعفر فضل

كرانة

2020-Oct-12

لم يفرج عنه

غير معلومة

27

الرادود محمود الفردان

كرزكان

2020-Oct-12

لم يفرج عنه

غير معلومة

28

حسني السميع

السنابس

2020-Oct-12

لم يفرج عنه

مذكرة
استدعاء

29

الرادود كميل عاشور

---

2020-Oct-12

لم يفرج عنه

غير معلومة

30

محمد عباس كرمي (أمني سر مأمت
السنابس)

السنابس

2020-Oct-12

لم يفرج عنه

غير معلومة

31

محمود جعفر ضيف

سترة -
اخلارجية

2020-Oct-13

لم يفرج عنه

32

السيد مؤيد محمد

املرخ

2020-Oct-13

لم يفرج عنه

33

السيد مازن العلوي

الدير

2020-Oct-16

لم يفرج عنه

غير معلومة

34

السيد وائل العلوي

---

2020-Oct-16

لم يفرج عنه

غير معلومة

مذكرة
استدعاء
مذكرة
استدعاء

مداهمة
منزل
مداهمة
منزل

إخالء سبيل
بكفالة  300دينار
إخالء سبيل
بكفالة  300دينار

إخالء سبيل
بكفالة  300دينار
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التسامح الديني المفقود
منــذ انــدالع األحــداث السياســية يف  2011والســلطات البحرينيــة تعمــد علــى إلــى التضييــق علــى احلريــة
الدينية بالنســبة للمواطنني من املســلمني الشــيعة وتقويض التســامح الديني ،ومن أبســط مظاهر االضطهاد
الطائفــي مــا يحــدث مــن انتهــاكات يف موســم عاشــوراء.
ووفقــا لإلعــان العاملــي للتســامح الــذي اعتمــده املؤمتــر العــام لليونســكو يف دورتــه الثامنــة والعشــرين،
باريــس 16 ،تشــرين الثانــي /نوفمبــر 1995م ،الــذي أكــد يف املــادة الثانيــة أن «عــدم التســامح يتجســد يف
تهميــش الفئــات املســتضعفة ،واســتبعادها مــن املشــاركة االجتماعيــة والسياســية ،وممارســة القمــع والعنــف
ـإن واقــع التهميــش والتمييــز ضــد املســلمني الشــيعة يف البحريــن هــو ماتثبتــه تقاريــر
والتمييــز ضدهــا»؛ فـ ّ
املؤسســات والهيئــات احلقوقيــة الدوليــة.
وبــدال مــن أن تتجــه الســلطات البحرينيــة إلــى توفيــر بيئــة مــن التســامح الدينــي والتعايــش عبــر إنهــاء
مظاهــر االضطهــاد الطائفــي فإ َّنهــا الزال تطــور مــن أدوات تقويــض التســامح الدينــي مــن جهــة ،ويف قبــال
ذلــك تشــتغل علــى إنشــاء مؤسســات أو تنظيــم فعاليــات للترويــج اخلــادع يف احملافــل الدبلوماســية الدوليــة
إلــى أ َّنهــا أمنــوذج للتســامح الدينــي.

خالصة التقرير:
مســت حريــة الديــن واملعتقــد وإحيــاء املواطنــن الشــيعة لشــعائر موســم عاشــوراء
حدثــت انتهــاكات كثيــرة َّ
التعســف ّية ،إغــاق املــآمت واملســاجد ،عرقلــة إقامــة
يف البحريــن ،توزعــت بــن :االســتدعاءات ،االعتقــاالت
ّ
مجالــس أو مواكــب العــزاء ،مصــادرة أو تخريــب اليافطــات واألعــام العاشــورائية ،وممارســات اســتفزازية
مــن قبــل العناصــر األمنيــة يف  26منطقــة بحرينيــة.

إن الســلطات األمنيــة تعتمــد منهجيــة لتقويــض احلريــات الدينيــة كسياســة عقــاب جماعــي ،وصــوال إلــى
َّ
محاولــة فــرض أعــراف رســمية جتــرم بعــض املمارســات الدينيــة واحلقــوق؛ حيــث اســتعملت الســلطات
البحرينيــة صالحياتهــا القانونيــة يف التحقيــق أو املالحقــة القضائيــة كأدوات ترهيــب ومعاقبــة ضــد اخلطبــاء
واملنشــدين الدينيــن ،مبــا يشــكل تضييقــا علــى حريتهــم يف االعتقــاد خاصــة ،وحريتهــم يف التعبيــر عامــة،
املكفولتــن يف العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية يف املادتــن ( )18و (.)19
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التوصيات:
1.1علــى حكومــة البحريــن التوقــف عــن االســتهداف الطائفــي ،وعــدم التضييــق علــى
ممارســة الشــعائر الدينيــة واحلســينية؛
2.2ســن قوانــن وتشــريعات جتـ ّرم التعــدي علــى الشــعائر الدينيــة ،ومحاســبة اجلهــات
التــي تنتهــك هــذه احلقــوق؛
3.3عــدم التدخــل يف الشــؤون اخلاصــة باملــآمت واحلســينيات ،مبــا يضمن حرية املمارســة
يف إطــار النظــام العام.؛
4.4السماح للمقرر األممي اخلاص بحرية الدين واملعتقد بزيارة البحرين؛
5.5نأمــل مــن الــدول األعضــاء يف مجلــس حقــوق اإلنســان واملفوضيــة الســامية حلقــوق
االنســان بدعــم حــق املواطنــن الشــيعة يف ممارســة حريــة الديــن واملعتقــد يف
البحريــن بــدون تضييــق؛
6.6مســائلة املتورطــن ومنهــم مســؤولي الســجون بانتهــاك احلريــات الدينيــة ،وخصوصــا
مــا يتعلــق مبوســم عاشــوراء.
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البحرني :توظيف جائحة كورونا
لالستهـــــداف الدينـــي

مســت حريــة الديــن واملعتقــد وإحيــاء املواطنــن الشــيعة لشــعائر موســم
حدثــت انتهــاكات كثيــرة َّ
التعســف ّية ،إغــاق املــآمت واملســاجد،
عاشــوراء يف البحريــن ،توزعــت بــن :االســتدعاءات ،االعتقــاالت
ّ
عرقلــة إقامــة مجالــس أو مواكــب العــزاء ،مصــادرة أو تخريــب اليافطــات واألعــام العاشــورائية،
وممارســات اســتفزازية مــن قبــل العناصــر األمنيــة يف  26منطقــة بحرينيــة.
إن الســلطات األمنيــة تعتمــد منهجيــة لتقويــض احلريــات الدينيــة كسياســة عقــاب جماعــي ،وصــوال
َّ
إلــى محاولــة فــرض أعــراف رســمية جتــرم بعــض املمارســات الدينيــة واحلقــوق؛ حيــث اســتعملت
الســلطات البحرينيــة صالحياتهــا القانونيــة يف التحقيــق أو املالحقــة القضائيــة كأدوات ترهيــب
ومعاقبــة ضــد اخلطبــاء واملنشــدين الدينيــن ،مبــا يشــكل تضييقــا علــى حريتهــم يف االعتقــاد خاصــة،
وحريتهــم يف التعبيــر عامــة ،املكفولتــن يف العهــد الدولــي اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية يف
املادتــن ( )18و (.)19

