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المقّدمة:

شــهد موســم عاشــوراء لســنة 1444ه – 2022م نســبة انتهــاكات بيــن تاريَخــي 28 يونيــو/ 
حزيــران 2022 و28 ســبتمبر/ أيلــول 2022، تكــّررت فيهــا مظاهــر االنتهــاكات التــي تحصــل كل 
ســنة فــي عاشــوراء، وأضيــف إليهــا هــذه الســنة حرمــان بعــض المواطنيــن مــن زيــارة العتبــات 
المقّدســة فــي العــراق لمناســبة ’األربعيــن’ والتضييــق علــى بعــض المواطنيــن الذيــن عــادوا 

مــن زيــارة ’األربعيــن’.

يرصــد هــذا التقريــر مجمــل عــدد وتفاصيــل االنتهاكات التي طالت موســم عاشــوراء باإلضافة 
إلــى االنتهــاكات التــي طالــت الحريــات الدينيــة بشــكل عــام خــال الفتــرة الزمنيــة المذكــورة 

فــي الفقــرو أعــاه، والتــي تــم رصدهــا مــن ِقَبــل منظمــات حقوقيــة مســتقلة.
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خالصة االنتهاكات:

كمــا فــي كل ســنة، أخفقــت الســلطات البحرينيــة فــي حمايــة الحريــات الدينيــة وحــق ممارســة 
الشــعائر الدينيــة فــي موســم عاشــوراء 2022م – 1444ه. تنّوعــت أشــكال االنتهــاكات التــي 
مارســتها الســلطات هــذه الســنة وتمّيــزت عــن تلــك التــي ارُتِكَبــت فــي الســنوات الســابقة 
ــم يقتصــر  مــن حيــث إطــار االســتهداف والجهــات المســتهِدفة وتلــك المســتهَدفة. حيــث ل
االســتهداف ضمــن إقليــم دولــة البحريــن، بــل توّســع ليطــال المســافرين إلــى العتبــات 
المقّدســة فــي العــراق، الذيــن تــّم التضييــق عليهــم قبــل وبعد ســفرهم وحّتى خــارج البحرين. 
أبــرز تلــك الحــاالت كانــت حالــة الســيد مجيــد المشــعل الــذي طالــه االنتهــاك فــي دولــة الكويــت 
اســتنادًا إلــى مســتند رســمي صــادر عــن جهــة حكوميــة بحرينيــة. باإلضافــة إلــى حرمــان بعــض 
الزائريــن مــن الــدول العربيــة بالقــدوم إلــى البحريــن للمشــاركة فــي إحيــاء مناســبة عاشــوراء.

مــن أبــرز أشــكال االنتهــاكات المســتجّدة أيضــًا، هــي تلك التي ارُتِكَبت في ســجن جــو المركزي 
حيــث لــم يقتصــر االســتهداف بحــق أتبــاع الطائفــة الشــيعية، بــل لحــق أيضــًا بأتبــاع الطائفــة 
الســّنّية الذيــن تــّم حرمانهــم مــن المشــاركة فــي هــذه المناســبة اإلســامية نهائّيــًا. وتفّننــت 
ــة مــن قبيــل قطــع خدمــات المــاء والتكييــف  ــواع االنتهــاكات الكيدي ــكاب أن إدارة الســجن بارت
أثنــاء إقامــة المجالــس فقــط واســتخدام األلفــاظ النابيــة بحــق بعــض الرمــوز المقّدســة فــي 
اإلســام. شــارك أيضــًا القائميــن علــى كانتيــن الســجن فــي التضييــق علــى المعتقليــن 

المقيميــن للفعاليــات العاشــورائية.
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ــا فــي مختلــف مناطــق البحريــن، فقــد تكــّررت أشــكال االنتهــاكات التــي ترتكــب كل ســنة  أّم
فــي هــذه المناســبة مثــل مراقبــة وتصويــر المشــاركين فــي المجالــس ومواكــب اللطــم 

وإزالــة اليافطــات العاشــورائية فــي بعــض المناطــق.

ترافقــت االنتهــاكات التــي ارتكبــت بحــق موســم عاشــوراء مــع انتهــاكات أخــرى طالــت أيضــًا 
ــة. الحريــات الديني

بلــغ مجمــل عــدد االنتهــاكات التــي طالــت الحريــات الدينيــة والتــي تــم رصدهــا مــن ِقَبــل 
منظمــات حقوقيــة مســتقلة )75( انتهــاكًا فــي موســم عاشــوراء ومناســبات أخــرى بيــن 

تاريَخــي 28 يونيــو/ حزيــران 2022 و28 ســبتمبر/ أيلــول 2022، توّزعــت علــى قســمين:

القسم األّول: االنتهاكات المتعّلقة بموسم عاشوراء 

)2( الحرمــان مــن الســفر لزيــارة العتبــات المقّدســة والتضييــق علــى العائديــن مــن حــج 
’األربعيــن’

)41( انتهاكات قوى األمن في مختلف المناطق في عاشوراء

)9( انتهاكات السجون في موسم عاشوراء

ــبات  ــي مناس ــة ف ــات الديني ــت الحري ــاكات طال ــي: انته ــم الثان القس
ــرى ــة أخ ديني

)17( انتهاكات قوى األمن للحريات الدينية في مختلف المناطق

)6( انتهاكات السجون في عيد الغدير
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القسم األّول: االنتهاكات المتعّلقة بموسم عاشوراء

منع السياحة الدينية في موسم عاشوراء

بتاريــخ ٢٧ يوليــو ٢٠٢٢ وقبيــل موســم عاشــوراء قــال وزير الداخلية راشــد بــن عبدالله آل خليفة 
ان البحريــن لــن تســتقبل حمــات دينيــة مــن الخــارج للمشــاركة فــي إحيــاء مراســم عاشــوراء 
وأن إحيــاء المناســبة فــي البــاد محصــور بالمواطنيــن والمقيميــن ألن ذلــك »يتنافــى مــع 
الخصوصيــة البحرينيــة فــي إحيــاء المناســبة وطابعهــا المميــز« وبــدون ان يشــير الوزيــر الــى 
أي مســتند قانونــي او دســتوري يســمح للــوزارة تنفيــذ هــذا المنــع! وجــاء كام الوزيــر بعــد 
تــداول إعانــات لحمــات دينيــة كويتيــة للســفر الــى البحريــن للمشــاركة فــي إحيــاء موســم 
عاشــوراء. هــذا وفــي موقــف متناقــض لهــذا القــرار فــإن الحكومــة تدعــي بــأن »البحريــن دولــة 
التســامح الدينــي وتشــجع إقامــة الفعاليــات الدينيــة لمختلــف األديــان والمذاهــب والســماح 
للــزوار األجانــب زيــارة البــاد والمشــاركة فــي هكــذا مراســيم«! الــى ذلــك تــم منــع عــدد مــن 
ــن مــن  ــة فــي البحري ــب العزائي ــن شــاركوا فــي المواك ــن الذي ــن الكويتيي المنشــدين الدينيي

المشــاركة فــي موســم عاشــوراء ممــا اضطرهــم مغــادرة البــاد اختياريــًا!

الحرمــان مــن الســفر لزيــارة العتبــات المقّدســة، والتضييــق علــى العائديــن 
مــن حــج ’األربعيــن’

ــل  ــدًا قَبي ــات المقّدســة فــي العــراق تحدي ــارة العتب ــن مــن زي ــدد مــن المواطني ــّم حرمــان ع ت
حلــول مناســبة ’األربعيــن’ فــي 17 ســبتمبر/ أيلــول 2022، مّمــا اضطّرهــم للســفر إلــى 
ــادوا مــن  ــن ع ــن الذي ــى بعــض المواطني ــق عل ــّم التضيي ــر مباشــرة، كمــا ت ــراق بطــرق غي الع
زيــارة ’األربعيــن’. تحّفــظ معظمهــم عــن نشــر أســمائهم، فيمــا تــّم توثيــق حالــة الســيد مجيــد 
المشــعل الــذي لــم يحظــى بموافقــة رســمّية للســفر إلــى مدينــة النجــف فــي العــراق فــي 
انتهــاك صــارخ لحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة، فأجــرى أربــع محــاوالت للســفر بشــكل غيــر 
مباشــر إلــى العــراق ومــن غيــر إذن رســمي مــن الجهــات الرســمية فــي البحريــن، إلــى أن 
ــخ 9  ــم الســلمان بتاري ــع الشــيخ ميث ــّم من ــا ت ــة. كم ــاول الرابع اســتطاع أن يســافر فــي المح
ســبتمبر/ أيلــول 2022 مــن الســفر لزيــارة العتبــات المقدســة فــي العــراق مــن مطــار البحريــن 

ثــاث مــرات فــي نفــس اليــوم.
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حالة عالم الدين السيد مجيد المشعل:

فــي تفاصيــل مــا جــرى معــه، أّنــه فــي المحاولــة األولــى حــاول الســفر بــّرًا مــن جســر الملــك 
ــع  ــه من ــّم إلــى النجــف. ولكّن فهــد إلــى الســعودية، علــى أن يســافر منهــا إلــى الكويــت وث
مــن الدخــول إلــى الســعودية ألســباب لوجســتية )كان يحمــل دوالرات فقــط دون الريــال 

الســعودي(.

فــي المــّرة الثانيــة، حــاول الســفر عــن طريــق مطــار البحريــن الدولــي إلــى الكويــت، علــى أن 
يذهــب مــن الكويــت إلــى النجــف. ولكــن فــور وصولــه إلــى مطــار الكويــت تــّم التحقيــق معــه 
لمــّدة طويلــة فــي قســم الجــوازات، ثــّم ُأعِلــم بــأّن شــركة طيــران ’الجزيــرة’ ترفــض صعــوده 
ــر  ــده. فاضطــر أن يعــود إلــى البحريــن عب ــوع مــن الخــروج مــن بل ــه ممن ــة أّن علــى متنهــا بحّج

طيــران ’الخليــج’.

فــي المــّرة الثالثــة، حــاول مجــّددًا الســفر إلــى الكويــت عــن طريــق مطــار البحريــن، ولكــن 
فــي مطــار البحريــن ُســِئل إلــى أي وجهــة سيســافر بعــد الكويــت، فأجــاب بأّنــه ســيبقى فــي 
الكويــت، ولكــن تذاكــر الســفر كانــت تشــير بأّنــه سيســافر إلــى النجــف فووِجــه بهــا، فــرّد بأّنــه 
ذهــب إلــى وزارة الخارجيــة وأجــرى كل المعامــات الازمــة للســفر وأّن الــوزارة ضّمنــت فــي 
تقريرهــا األخيــر فقــط »احتــرازات أمنّيــة« مــن الســفر وأّنهــا قــد رفعــت المنــع مــن الســفر عنــه، 
وأّنــه مطمئــن إلــى وضعــه األمنــي ولــذا يســتطيع الســفر إلــى النجــف، ولكــن لــم ُيســمح لــه 

بالســفر.
فــي المــّرة الرابعــة، انتابتــه حالــة شــديدة مــن القلــق بعــد فشــل المحــاوالت الســابقة، فحــاول 
ــر مظهــره ولباســه لكــي ال  الســفر إلــى عمــان أّواًل علــى أن يذهــب منهــا إلــى النجــف. فغّي

يتــّم التعــّرف عليــه ومعرفــة وجهتــه إلــى النجــف، ونجحــت محاولتــه.

وفــي العــودة إلــى البحريــن، عــاد عبــر شــركة طيــران ’الجزيــرة’ التــي ســمحت لــه هــذه المــّرة 
أن يصعــد علــى متــن طائرتهــا، فتوّجــه أّواًل إلــى الكويــت ومنهــا إلــى البحريــن. وُســِؤل فــي 

مطــار البحريــن مــن أي دولــة أتــى، فأجــاب مــن الكويــت.
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أقــدم عناصــر قــوى األمــن علــى نــزع مســتلزمات 
تعليق الرايات الحسينّية والمظاهر العاشورائّية

أقــدم عناصــر قــوى األمــن علــى نــزع مســتلزمات 
تعليق الرايات الحسينّية والمظاهر العاشورائّية

أقدم عناصر قوى األمن على نزع الرايات 
الحسينّية في الشارع العام + وعند دوار الشهيد 

جعفر معيوف

قام عناصر قوى األمن بإزالة مستلزمات تعليق 
الرايات العاشورائية

2022/06/28

2022/07/03

2022/07/04

2022/07/17

1

1

1

2

عالي

عالي

الشاخورة

دمستان

انتهاكات قوى األمن في عاشوراء

التفصيل التاريخ
عدد 

االنتهاكات المنطقة

انتهاكات قوى األمن في مختلف المناطق في عاشوراء

ــات  ــغ عــدد االنتهــاكات التــي تــم رصدهــا والتــي ارتكبتهــا أجهــزة قــوى األمــن بحــق فعالي بل
مناســبة عاشــوراء فيــي مختلــف المناطــق )41( انتهــاكًا، تشــابه بالشــكل مــع االنتهــاكات التــي 
تحصــل كل ســنة خــال هــذه المناســبة، إذ كان أكثرهــا اســتفزاز المشــاركين فــي الفعاليــات 

عبــر تصويرهــم ومراقبتهــم عــن قــرب وطلــب إبــراز أوراقهــم الثبوتيــة أحيانــًا.
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قام عناصر قوى األمن بإزالة مستلزمات تعليق 
الرايات العاشورائية

قام عناصر قوى األمن بإزالة مستلزمات تعليق 
الرايات العاشورائية

مصادرة الرايات والالفتات العاشورائية

مصادرة الرايات والالفتات العاشورائية

مضايقة المواطنين القائمين على تركيب 
المظاهر العاشورائية

قامت دورية أمنية بتصوير اليافطات العاشورائية

قامت دورية أمنية بمراقبة الحضور في مأتم 
اسكان عالي

أقدم عناصر قوى األمن على نزع الرايات 
الحسينّية من وسط المنطقة ومن عواميد اإلنارة

قامت دورية أمنية بتصوير المشاركين في 
مجلس عزاء عاشورائي

قامت دورية أمنية بمراقبة المشاركين في 
موكب عزاء عاشورائي كخطوة استفزازية

إزالة الرايات والالفتات العاشورائية (من 
أعمدة اإلنارة)

قامت دورية أمنية بإزالة الرايات العاشورائية +  
قامت دورية أمنية باستفزاز المشاركين في 
مجلس عزاء عاشورائي عبر توقيف سياراتهم 

وطلب إبراز أوراقهم الثبوتية

فــي  المشــاركين  بتصويــر  أمنيــة  دوريــة  قامــت 
مجلــس عــزاء عاشــورائي خالل فتــرة النهــار + ثــّم 
فــي  المشــاركين  بمراقبــة  أخــرى  دوريــة  قامــت 

موكب عزاء الزنجيل خالل فترة المساء

2022/07/17

2022/07/17

2022/07/19

2022/07/19

2022/07/27

2022/07/28

2022/07/30

2022/07/31

2022/07/31

2022/08/01

2022/08/01

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

الشاخورة

الشاخورة

أبوصيبع

أبوصيبع

مدينة حمد 
- الدوار ٤

مدينة حمد 
- الدوار ٤

مدينة حمد 
- الدوار ٤

مدينة حمد 
- الدوار ٤

المرخ

اسكان عالي

المقشع

سار

2022/08/02

2022/08/02

عالي
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إزالة الرايات العاشورائية

إزالة الرايات العاشورائية +  قامت دوريتان أمنيتان 
مدنيتان بتصوير المشاركين في موكب عزاء

إزالة الرايات والالفتات العاشورائية (من إشارات 
السير والدوارات)

قامت دورية أمنية بتصوير المشاركين في 
مجلس عزاء عاشورائي

قامت دورية أمنية بمراقبة المشاركين في 
مجلس عزاء عاشورائي

تعيين عنصر من قوى األمن للتمركز عن باب مأتم 
الحجر الجنوبي ومراقبة الحضور 

قامت دورية أمنية بمراقبة المشاركين في 
موكب عزاء عاشورائي

تواجد عنصر من قوى األمن مباشرًة في مأتم 
حجي حسن ومراقبة للمشاركين في المجلس

قامت دورية أمنية بتصوير المشاركين في موكب 
عزاء عاشورائي

قــام عناصــر مــن قــوى األمــن بمراقبــة المشــاركين 
في مجلس عزاء عاشورائي

قــام عناصــر مــن قــوى األمــن بمراقبــة المشــاركين 
في مجلس عزاء عاشورائي

قــام عناصــر مــن قــوى األمــن بمراقبــة المشــاركين 
في مجلس عزاء عاشورائي

2022/08/03

2022/08/03

2022/08/03

2022/08/03

2022/08/03

2022/08/04

2022/08/04

2022/08/05

2022/08/05

2022/08/06

2022/08/06

2022/08/06

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

قــام عناصــر مــن قــوى األمــن بمراقبــة المشــاركين 
في مجلس عزاء عاشورائي

قام عناصر من قوى األمن بمراقبة وتصوير 
المشاركين في موكب عزاء خالل المراسم 

العاشورائية

1

1

الحورة

مدينة 
سلمان

المالكية

عالي

مدينة حمد 
- الدوار ٤

مدينة حمد 
- الدوار ٤

مدينة حمد 
- الدوار ٤

المقشع

الحلة

مدينة حمد 
- الدوار ٤

الحجر

عالي

دمستان

2022/08/07

2022/08/08

المرخ
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قــام عناصــر مــن قــوى األمــن بمراقبــة وتصويــر 
المراســم  خالل  عــزاء  موكــب  فــي  المشــاركين 
علــى  أمنيــة  دوريــات  خالل  مــن  العاشــورائية، 

األرض ومسّيرات طائرة

قــام عناصــر مــن قــوى األمــن بالمراقبــة عــن قــرب 
المراســم  خالل  عــزاء  موكــب  فــي  للمشــاركين 

العاشورائية

قــام عناصــر مــن قــوى األمــن بالمراقبــة عــن قــرب 
المراســم  خالل  عــزاء  موكــب  فــي  للمشــاركين 

العاشورائية

قام عناصر من قوى األمن بإزالة الرايات 
واليافطات العاشورائية

قام عناصر من قوى األمن بإزالة الرايات 
واليافطات العاشورائية

قام عناصر من قوى األمن بإزالة الرايات 
واليافطات العاشورائية

قام عناصر من قوى األمن بنزع راية عاشورائية

2022/08/10

2022/08/11

2022/08/12

2022/08/16

2022/08/25

2022/08/26

2022/09/24

1

1

1

1

1

1

1

41

الديه

عالي

سترة - 
القرية

مدينة حمد 
- الدوار ٤

سار

عالي

أبوصيبع

المجموع
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انتهاكات السجون في موسم عاشوراء

تــّم اســتهداف فعاليــات إحيــاء مناســبة عاشــوراء فــي ســجون البحريــن والتضييــق علــى 
معتقلــي الــرأي المقيميــن لهــذه الفعاليــات، عبــر عــّدة  أشــكال عكســت الكيديــة فــي التعاطــي 
مــع حّريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة لــدى الطائفــة الشــيعية تحديــدًا. فباإلضافــة إلــى حرمــان 
المعتقليــن مــن اســتكمال إحيــاء المناســبة إلــى مــا بعــد يــوم العاشــر مــن محــّرم واســتخدام 
ألفــاظ طائفيــة نابيــة، تعّمــدت إدارة الســجن قطــع الميــاه والتكييــف تحديــدًا فــي فتــرات إقامة 
ــًا فــي المناســبة.  ــن مــن الطائفــة الســنّية مــن المشــاركة نهائّي الشــعائر، وحرمــت المعتقلي
كمــا شــارك الكانتيــن فــي االنتهــاك عبــر رفــض بيــع مســتلزمات إحيــاء المناســبة للمعتقليــن. 
بلــغ مجمــل عــدد االنتهــاكات التــي تــم رصدهــا )9( انتهــاكات جماعيــة أّدت إلــى التصــادم بيــن 

المعتقليــن ورجــال الشــرطة فــي بعــض األحيــان.

 

انتهاكات السجون في موسم عاشوراء

تاريخ االنتهاكالسجن
عدد

التفصيلاالنتهاكات

سجن جو 
المركزي

والمــواد 2022/07/291 المســتلزمات  بيــع  عــن  الكانتيــن  امتنــاع 
الغذائيــة التــي تســتخدم وتســتهَلك فــي مناســبة 
الســبب،  عــن  المعتقليــن  ســؤال  وعنــد  عاشــوراء، 
يجابــون بــأّن بيــع هــذه المــواد سُيســتأنف بعــد انتهــاء 

عاشــوراء مناســبة 
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سجن جو 
المركزي

2022/07/304
كان يتــم قطــع الميــاه والتكييــف فــي جميــع المبانــي 
لمــّدة 8 ســاعات يومّيــًا خــال فتــرة إحيــاء الشــعائر 
خــال  التلفزيونيــة  القنــوات  إغــاق   + العاشــورائية 
بــث المجالــس العاشــورائية + تحديــد عــدد المشــاركين 
فــي اإلحيــاء حيــث كان يقّلــص العــدد إلــى أقــل مــن 
نصــف المعتقليــن فــي كل مبنــى أحيانــًا + اتخــاذ قــرار 
إلــى  ينتمــون  الذيــن  المعتقليــن  بحرمــان  طائفــي 
ــاء مناســبة  الطائفــة الســّنّية مــن المشــاركة فــي إحي
عاشــوراء بعــد أن كانــوا يشــاركون بهــا فــي كل عــام، 
الســّنة  المعتقليــن  إخــراج  عبــر  القــرار  تنفيــذ  وتــّم 
مــن المبانــي أثنــاء اإلحيــاء ومــن ثــّم إعادتهــم بعــد 
انتهــاء اإلحيــاء. بعــد انتهــاء مناســبة عاشــوراء، توّقــف 
انقطــاع المــاء والتكييــف وجميــع إجــراءات التضييــق 

ــاء المناســبة ــى إحي عل

سجن جو 
المركزي

2022/07/301
مــن  ســابقًا(   15(  ٧ رقــم  المبنــى  معتقلــي  حرمــان 
ممارســة الشــعائر الدينيــة الخاصــة بمناســبة عاشــوراء 
حتــى داخــل الزنازيــن، خــال كل فتــرة المناســبة التــي 

ــام، بــدأت بتاريــخ 3٠ يوليــو تفــوق 1٠ أي

سجن جو 
المركزي

حرمــان معتقلــي المبنــى رقــم 4 )19 ســابقًا( العنبريــن 2022/07/301
٢ و3 مــن ممارســة جــزء مــن الشــعائر العاشــورائية عبــر 

منــع نقــل بعــض المعتقليــن الرواديــد إليهــم

سجن جو 
المركزي

2022/08/092
حرمــان معتقلــي جميــع المبانــي مــن اســتكمال إحيــاء 
العاشــورائية  اليافطــات  وإزالــة  عاشــوراء،  مناســبة 
وتكســير المنبــر الــذي صنعــه المعتقليــن مــن مــواد 
إطــاق  إلــى  باإلضافــة  الكانتيــن،  مــن  اشــتروها 
عبــارات طائفيــة مهينــة مــن ِقَبــل عناصــر الشــرطة أثناء 
انتهــى وقتــه«.  »الحســين  للمنبــر مثــل  تكســيرهم 
مّمــا دفــع المعتقليــن لاحتجــاج عبــر إرجــاع الطعــام 
واالمتنــاع عــن الخــروج إلــى باحــة الســجن )الفنــس( 
مطالبيــن بالســماح لهــم باســتئناف اإلحيــاء + علــى إثــر 
ذلــك حصــل تصــادم بيــن المعتقليــن والشــرطة فــي 
المبنــى 1٠ وتــّم حرمانهــم مــن االتصــال لمــّدة 5 أيــام

9المجموع
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ــبات  ــي مناس ــة ف ــات الديني ــت الحري ــاكات طال ــي: انته ــم الثان القس
ــرى ــة أخ ديني

انتهاكات قوى األمن للحريات الدينية في غير مناسبة عاشوراء

أقدمــت األجهــزة األمنيــة علــى ارتــكاب انتهــاكات بحــق الحريــات الدينيــة طالــت تحديــدًا مناســبة 
ــا مهــدي’ فــي مختلــف مناطــق البحريــن بالتزامــن مــع بــدء  عيــد الغديــر وفعاليــات ’ســام ي

االنتهــاكات بحــق موســم عاشــوراء.

بلــغ مجمــل عــدد تلــك االنتهــاكات التــي تــم رصدهــا دون التــي طالــت الفاعاليــات العاشــورائية 
)17( انتهــاكًا، )5( منهــا طالــت مناســبة عيــد الغديــر و)11( منهــا فعاليــات ’ســام يــا مهــدي’، 

و)واحــدة( منهــا ذكــرى استشــهاد اإلمــام محمد الجــواد)ع(.

انتهاكات قوى األمن للحريات الدينية

التاريخالمنطقة
عدد 

التفصيلالمناسبةاالنتهاكات

مدينة 
حمد - 

الدوار 4

ذكرى وفاة2022/06/281

أقــدم عناصــر مــن األجهــزة األمنيــة علــى 
اســتفزاز مواطنيــن كانــوا يحيون مناســبة 
اإلمــام  استشــهاد  ذكــرى  هــي  دينيــة 
حيــث كانــوا يقيمــون  محمــد الجــواد)ع( 
مجلــس عــزاء وموكــب لطــم، وذلــك عبــر 

ــب ــر المشــاركين فــي الموك تصوي

2022/07/121الدير
فعالية 

سام يا 
مهدي

منع فعالية ’سام يا مهدي’
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إزالــة الزينــة لمناســبة عيــد الغديــر )علــى عيد الغدير2022/07/141باربار
أعمــدة اإلنــارة(

إزالــة الزينــة لمناســبة عيــد الغديــر مــن عيد الغدير2022/07/151الدراز
مدخــل حــي ’فلســطين’

فعالية 2022/07/161الدراز
سام يا 

مهدي

ــم جامــع اإلمــام  وزارة الداخليــة تهــدد قّي
ــر االتصــال  الصــادق )ع( فــي منطقــة عب
بــه، بســجنه فــي حــال قــام بفتــح الجامــع 
إلقامــة أنشــودة ’ســام يــا مهــدي’ فــي 

يــوم عيــد الغديــر المبــارك

سترة - 
الخارجية

أقــدم عناصــر قــوى األمن بلبــاس مدني عيد الغدير2022/07/171
المشــاركين  المواطنيــن  تصويــر  علــى 

فــي احتفــال عيــد الغديــر المبــارك

سترة - 
واديان

أقــدم عناصــر قــوى األمن بلبــاس مدني عيد الغدير2022/07/171
المشــاركين  المواطنيــن  تصويــر  علــى 

فــي احتفــال عيــد الغديــر المبــارك

عيد الغدير2022/07/171سترة
أقــدم عناصــر قــوى األمــن علــى تصويــر 
تركيــب  علــى  القائميــن  المواطنيــن 
الغديــر  بعيــد  احتفــاًء  واألعــام  الزينــة 
المبــارك عنــد مأتــم دار اإلمــام الحســين 

مروحــي بإســناد  )ع( 

فعالية 2022/07/172المنامة
سام يا 

مهدي

أقــدم عناصــر قــوى األمــن علــى توقيــف 
رخــص  وســحب  مواطنيــن  ســيارات 
القيــادة منهــم بســبب تشــغيل أنشــودة 
 + الســيارات  فــي  مهــدي’  يــا  ’ســام 
وتمــت مصــادرة ســياراتهم لمــدة ٧ أيــام

فعالية 2022/07/181المنامة
سام يا 

مهدي

اســتنفار أمنــي فــي شــوارع العاصمــة 
رصــدًا للســيارات التــي تشــّغل أنشــودة 

’ســام يــا مهــدي’



18

2022/07/182الدراز
فعالية 

سام يا 
مهدي

أقــدم عناصــر قــوى األمــن علــى توقيــف 
رخــص  وســحب  مواطنيــن  ســيارات 
القيــادة منهــم بســبب تشــغيل أنشــودة 
 + الســيارات  فــي  مهــدي’  يــا  ’ســام 
وتمــت مصــادرة ســياراتهم لمــدة ٧ أيــام

2022/07/182الدير
فعالية 

سام يا 
مهدي

أقــدم عناصــر قــوى األمــن علــى توقيــف 
رخــص  وســحب  مواطنيــن  ســيارات 
القيــادة منهــم بســبب تشــغيل أنشــودة 
 + الســيارات  فــي  مهــدي’  يــا  ’ســام 
وتمــت مصــادرة ســياراتهم لمــدة ٧ أيــام

2022/07/182سترة
فعالية 

سام يا 
مهدي

أقــدم عناصــر قــوى األمــن علــى توقيــف 
رخــص  وســحب  مواطنيــن  ســيارات 
القيــادة منهــم بســبب تشــغيل أنشــودة 
الســيارات،  فــي  مهــدي’  يــا  ’ســام 
وطلــب منهــم الحضــور غــدًا فــي مركــز 
مصــادرة  وتمــت   + ســترة،  شــرطة 

أيــام  ٧ لمــدة  ســياراتهم 

17المجموع
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انتهاكات السجون في عيد الغدير

 شــهد ســجن جــو المركــزي )6( انتهــاكات جماعيــة تــم رصدهــا فــي مناســبة عيــد الغديــر، 
أقدمــت عليهــا إدارة الســجن عبــر حرمــان معتقلــي الــرأي من إحياء المناســبة واالعتــداء العنيف 
ــل شــرطة الســجن علــى المعتقليــن الذيــن احتّجــوا علــى هــذا الحرمــان، وصــل إلــى  مــن ِقَب
حــد الضــرب بالهــراوات ورش رذاذ الفلفــل الحــار، باإلضافــة إلــى الحرمــان العــام مــن االتصــال 

لعــّدة أّيــام وعــزل بعــض المعتقليــن فــي الســجن االنفــرادي.

انتهاكات السجون في عيد الغدير

عدد تاريخ االنتهاكالسجن
االنتهاكات

التفصيل

سجن جو 
المركزي

2022/07/182

حرمــان معتقلــي المبنــى ٧ )15 ســابقًا( مــن ممارســة 
مّمــا   + األغــر  الغديــر  بعيــد  االحتفــال  دينيــة،  شــعائر 
دفــع المعتقليــن لاحتجــاج عبــر االعتصــام فــي ممــّرات 
فقوبــل  الزنازيــن،  إلــى  الدخــول  ورفــض  المبنــى 
احتجاجهــم بهجــوم قــوى أمــن الســجن علــى المبنــى 
واالعتــداء علــى المعتقليــن بالضــرب واإلهانــات ورش 
الــرذاذ الحــار علــى وجوههــم، مّمــا تســبب بحــاالت إغماء 

بيــن المعتقليــن

سجن جو 
المركزي

2022/07/184

تعــّرض معتقلــي المبنــى 1٠ العنبــر 1 الزنزانــة 8 للضــرب 
بالهــراوات والــرش الفلفــل عليهــم مــن قَبــل شــرطة 
الســجن + باإلضافــة إلــى حرمانهــم مــن اإلّتصــال لمّدة 6 
أّيــام + وعــزل بعضهــم فــي االنفــرادي. كل ذلــك بســبب 
ســؤال أحدهــم عــن ســبب حرمانهــم مــن إحيــاء مناســبة 
ــوا فــي االنفــرادي  ــّم حرمــان الذيــن عزل ــر + ت ــد الغدي عي
ومــن  وقــرص(  )ســجادة  الصــاة  مســتلزمات  مــن 
ــداء  الحصــول علــى مابــس نظيفــة. شــارك فــي االعت

علــى المعتقليــن الشــرطيين مــروان وأحمــد ســالم

6المجموع

 

.
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التوصيات

ــق  ــز الطائفــي، وعــدم التضيي ــن التوقــف عــن االســتهداف والتميي ــى حكومــة البحري 1.  عل
علــى ممارســة الشــعائر الدينيــة ومنهــا فــي موســم عاشــوراء فــي كافــة المناطــق بمــا فــي 

ذلــك الســجون.

2.  ســن قوانيــن وتشــريعات تجــّرم التعــدي علــى الشــعائر الدينيــة، ومحاســبة الجهــات التــي 
تنتهــك هــذه الحقــوق.

3.  عدم التدخل في الشــؤون الخاصة بالمؤسســات الدينية والملتزمة بالقانون والدســتور، 

بمــا يضمــن حريــة الممارســة الدينيــة فــي إطار النظــام العام.

4.  التصريــح العلنــي مــن قبــل الــدول األعضــاء فــي مجلــس حقــوق اإلنســان والمفوضيــة 
الســامية، بحــق المواطنيــن الشــيعة فــي ممارســة حريــة الديــن والمعتقــد فــي البحريــن بدون 

. تضييق

5.  مسائلة المتورطين بانتهاك الحريات الدينية، وخصوصا ما يتعلق بموسم عاشوراء.

6.  اصدار تشريع يجرم التمييز الديني في مختلف مؤسسات الدولة.

7.  ضمــان أن تحظــى األنشــطة الدينيــة دون تمييــز بالتغطيــة اإلعاميــة المناســبة فــي 
اإلعــام الرســمي.

8. الحــق فــي حريــة الســفر والتنقــل للمواطنيــن والمقيميــن فــي داخــل البــاد وخارجهــا 
ــارة العتبــات المقدســة  ــة الموانــع والمضايقــات فــي ممارســة هــذا الحــق خصوصــًا زي وازال

فــي الخــارج..

9. التوقــف عــن منــع األجانــب لزيــارة البحريــن فــي اطــار الســياحة الدينيــة عنــد التزامهــم 

بالنظــام العــام للدولــة




