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رصلدت وحلدة الحريلات الدينية فلي منظمة سلالم للديمقراطية 
انتهلاًكا   )313( ملن  أكثلر  خلاص  تقريلر  فلي  اإلنسلان  وحقلوق 
موجًهلا لعلملاء الديلن الشليعة فلي البحرين وذلك فلي الفترة ما 
بيلن علام )2011-2017( وقلد شلملت هلذه االنتهلاكات االعتقال 
التعسلفي وإصلدار أحلكام اإلعلدام واسلقاط الجنسلية والترحيلل 
القسلري إضافلة إللى تعلرض العديلد منهلم لإلهانلة والحلط من 

الكراملة والتعذيلب الجسلدي.

ويكشـف هـذا التقريـر أن السـلطات األمنيـة فـي البحريـن قامـت 
باسـتدعاء )156( مـن علمـاء الدين الشـيعة علـى خلفية خطاباتهم 
أو توجهاتهـم العقائديـة أو آراءهـم السياسـية، كمـا بّيـن التقريـر 
قيام السـلطات األمنية باعتقال )89( عالم دين اعتقااًل تعسـفًيا، 
وقـد تنوعـت الطـرق بيـن االعتقـال عبـر المنافـذ البريـة أو المنافـذ 
الجويـة أو عبـر مذكـرات اسـتدعاء أو فـي نقـاط التفتيـش أو مـن 
خـال مداهمـة منازلهـم، وأمـا في مجال األحـكام القضائية فقد 
تـم الحكـم علـى أكثـر مـن )50( عالـم ديـن فـي قضايـا مختلفـة 
اإلعـدام  حـد  إلـى  وصلـت  ومجحفـة  قاسـية  قضائيـة  بأحـكام 
ماليـة  وغرامـات  الجنسـية  وإسـقاط  المؤبـد  بالسـجن  والحكـم 

مغاليـة جـدًا.

الملخص التنفيذي
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كمـا اسـتمرت السـلطات فـي االنتهـاكات بحق علمـاء الدين )راجع 
جـدول 1( إذ قامـت السـلطات بإصـدار حكمـي اإلعـدام وإسـقاط 
الجنسـية معـًا لثاثـة أشـخاص وإسـقاط جنسـية )19( مـن علمـاء 
ومخاِلفـًة  عادلـة  علـى ضمانـات قضائيـة  دون حصولهـم  الديـن 
بذلـك المعاهـدات والمواثيـق الدوليـة، كمـا رصـد التقريـر قيـام 
السـلطات بالتدخـل غيـر المبـرر فـي إيقـاف )5( مـن خطبـاء المنبـر 
الدينيـة أو  الخطابـة  الدينـي للشـيعة وإباغهـم بتوقيفهـم عـن 
ممارسـة أي دور وعظـي فـي المسـاجد التـي يـؤدون الفرائـض 

الدينيـة بهـا.

وخلـص التقريـر إلـى أن هـذه األرقـام تعنـي أن هنـاك اصـرار مـن 
حريـة  انتهـاك  فـي  االسـتمرار  علـى  البحرينيـة  السـلطات  قبـل 
الديـن والمعتقـد لـدى الشـيعة فـي البـاد، وعلـى رأسـهم علماء 
الديـن، حيـث بلـغ مجمـوع االنتهـاكات التـي قامـت بهـا السـلطة 
منـذ عـام )2011( إلـى عـام )2017( بحقهـم عـدد )313( انتهـاك، 
ورأى التقريـر أن تصاعـد وتيـرة االسـتهداف الموّجـه لعلمـاء الدين 
حريـة  توفيـر  فـي  الجـدي  السـعي  انعـدام  علـى  يؤكـد  الشـيعة 
لديهـا  توجـد  ال  السـلطات  وأن  البـاد،  داخـل  والمعتقـد  الديـن 
حريـة  ملـف  ومعالجـة  عامـة  الحقوقـي  لإلصـاح  جـادة  مبـادرات 

الديـن والمعتقـد خاصـة. 

العدد التصنيف

3 اإلعدام وإسقاط للجنسية معًا

الحكم بالسجن المؤبد وإسقاط للجنسية معًا 4

2 اسقاط الجنسية والترحيل القسري

إسقاط الجنسية 19

8 الحكم بالسجن المؤبد

الحكم بالسجن 15 سنة 5

الحكم بالسجن 10 سنوات 4

الحكم بالسجن 5 سنوات 4

الحكم بالسجن 3-4 سنوات 3

2 الحكم بالسجن لسنتين

الحكم بالسجن لسنة 11

منع من الخطابة 5

استدعاء 156

 بعض الحاالت متداخلة مثل الحكم بالسجن المؤبد واسقاط
الجنسية أو االستدعاء ثم الحكم بالسجن

جدول 1 االستهداف ونوعية الحكم
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وطالـب التقريـر الجهـات الدوليـة بممارسـة الضغـط علـى حكومـة 
الشـيعة  الديـن  لعلمـاء  الموجـه  االسـتهداف  لوقـف  البحريـن 
والتوقـف عـن انتهـاج سياسـات التمييـز ضـد الشـيعة البحرينيين، 
البحريـن تنتهـك  إلـى إعـان أن  الجهـات  التقريـر هـذه  كمـا ودعـا 
بنـود االتفاقيـات الموقعـة مـن قبلهـا والتـي تنـص علـى ضـرورة 
وقـف كل أعمـال التعذيـب واالهانـة واالعتقـال التعسـفي بحـق 
المعارضين السياسـيين أو على خلفية تهم تخص الحرية الدينية 

أو الحريـات العامـة وإبـداء الـرأي. 

كمـا دعـا التقريـر فـي توصياتـه حكومـة البحريـن إلـى االسـتجابة 
والذيـن  الخاصيـن  الدولييـن  المفوضيـن  زيـارة  لطلبـات  الفوريـة 
كمـا  للبحريـن،  زياراتهـم  ترفـض  األمنيـة  السـلطات  تـزال  ال 
السياسـية  بالحريـات  المتصلـة  التهـم  بإسـقاط  الحكومـة  طالـب 
الموجهـة لعلمـاء الديـن وبإطـاق سـراح علمـاء الديـن المعتقليـن 
والمحكوميـن علـى خلفيـة قضايـا سياسـية وفـق مـواد قانـون 

اإلرهـاب. مكافحـة  قانـون  مـواد  أو  الجنائـي  العقوبـات 

الجدير باإلشارة هنا إلى أن سام للديمقراطية وحقوق اإلنسان 
الطائفـي  التمييـز  مجـال  فـي  سـابقة  تقاريـر  عـدة  أصـدرت  قـد 
والسياسـية  األمنيـة  السـلطات  بهـا  تقـوم  الـذي  واالسـتهداف 
فـي البحريـن ضـد الطائفـة الشـيعية وطالبـت المجتمـع الدولـي 
حـد  ووضـع  االنتهـاكات  تلـك  لوقـف  الفـوري  التدخـل  بضـرورة 
نهائـي للتمييـز الـذي يتـم ممارسـته ضـد الشـيعة فـي البحريـن.
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يشلكل الشليعة فلي البحريلن أغلبيلة عددية تتراوح ملا بين )65% 
إللى %70( ملن المواطنيلن، فلي ظلل غيلاب أيلة أرقلام رسلمية 
الواقعيلة للشليعة  النسلبة  إليهلا فلي معرفلة  يمكلن االسلتناد 
فلي البحريلن، ويبلدو أن السللطات فلي البحريلن تتعملد إخفلاء 
هلذه النسلبة ملن أجلل التشلكيك فيهلا، وملن أجلل التسلتر عللى 
مشلروع التغييلر الديمغرافلي الذي كشلف عنه تقريلر البندر1 في 
العلام 2006، إذ كشلف التقريلر المشلار إليله، أن للدى السللطات 
السياسية في البحرين مشروًعا يتضمن إحداث تغير ديمغرافي 
فلي التركيبلة السلكانية لجزيلرة البحريلن وتحويلل األقليلة الُسلنّية 
فيهلا ألكثريلة عدديلة، وذللك عبلر مشلروع التجنيلس السياسلي 
اللذي أثلار وال يلزال يثيلر الكثيلر ملن الشلكوك حلول غايلة عمليلة 

التجنيلس القائملة فلي البحريلن2.

1 . تقرير البندر هو عبارة عن تقرير رسي رسبه املستشار السابق يف الديون املليك صالح البندر وقد 
أحدث التقرير هزة سياسية يف األوساط البحرينية عندما تم ترسيبه يف العام 2006 ويشري التقرير إىل 
وجود خلية رسية يرتأسها احمد عطية الله تستهدف إضعاف الطائفة الشيعية سياسيا واقتصاديا وتقوية 

الطائفة السنية ضمن رؤية شاملة لتغري دميغرايف للرتكيبة السكانية والسياسية يف البحرين.  

2 . اثري موضوع التجنيس السيايس يف دورة مجلس النواب األوىل سنة 2002 وخلص التقرير النيايب إىل 
أن أغلب من تم تجنيسهم وقتها والبالغ حوايل 7 آالف حالة قد تم من خالل الديوان املليك استنادا 
إىل قانون الجنسية التي تتيح للملك وهب الجنسية ملن يراه أهال لذلك. وتقدر األرقام األخرى أن عدد 

املجنسني خالل العرش السنوات املاضية يقرتب من 90 ألف حالة.

المقدمة
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ومنـذ عقـود طويلـة كان الشـيعة فـي البحريـن يتعرضـون ألنـواع 
متعـددة مـن التميـز بحقهـم3 وال تزال هـذه الممارسـات التمييزية 
سـاد  الـذي  التمييـز  جانـب  فإلـى  منهـم،  الكثيريـن  بحـق  جاريـة 
العاقـة بيـن عمـوم شـيعة البحريـن وعائلـة آل خليفـة، فقـد برزت 
مجـاالت جديـدة فـي شـأن االضطهـاد الدينـي للطائفـة الشـيعية 
فـي البحريـن مـن بينها مجال التوظيـف والمناصب اإلدارية العليا 
فـي الدولـة، ويعتبـر اسـتهداف فئـة علمـاء الديـن الشـيعة واحدة 
العقـد  فـي  ظهـرت  التـي  الجديـدة  المجـاالت  تلـك  ضمـن  مـن 
الممارسـة  هـذه  أدانـت  قـد  حقوقيـة  منظمـات  وكانـت  األخيـر، 
المقصـودة اتجـاه علمـاء الديـن الشـيعة فـي البحريـن باعتبارهـا 
تشـكل انتهـاًكا واضًحـا لبنـود العهديـن الدولييـن لحقـوق اإلنسـان 

المختصـة بالحريـات الدينيـة وحريـة التعّبـد.

مـن جانبهـا تّدعـي السـلطات األمنيـة والسياسـية فـي البحريـن 
فئـة  وأن  إليهـا،  المشـار  االسـتهداف  سياسـة  عـن  بعيـدة  أنهـا 
علمـاء الديـن الشـيعة يخضعـون كغيرهـم للقانـون المعمـول بـه 
مقنعـة  تفسـيرات  األمنيـة  السـلطات  تعطـي  وال  البـاد،  فـي 
العتقـال واسـتدعاء حـاالت كثيـرة مـن علمـاء الديـن علـى خلفيـة 
ظـل  فـي  السياسـية،  مشـاركتهم  أو  السياسـية  تصريحاتهـم 
انتهـاج السـلطات األمنيـة سياسـة التراخـي وغـّض الطـرف عـن 
والتـي  بالشـيعة  واالزدراء  الكراهيـة  علـى  التحريـض  ممارسـات 
يصـدر كثيـر منهـا مـن علـى منابـر تخضـع أساًسـا لتوجيهـات وزارة 

اإلسـامية. والشـئون  العـدل 

3 .  انظر يف هذا الصدد تقرير املعتمد الربيطاين يف البحرين سنة 1923« امليجر دييل« الذي رصد فيها 
االنتهاكات واملامرسات التمييزية التي كانت تطبق عىل الشيعة فرتة حكم عيىس بن عيل )1923-1867( 
وقد أكدت التقارير الربيطانية السابقة والالحقة عىل وجود سياسات اضطهادية متارس ضد الشيعة يف 

البحرين بالرغم من كونها السكان األصليني يف البحرين. 

للديمقراطيـة  سـام  فـي  الدينيـة  الحريـات  وحـدة  قامـت  وقـد 
لعلمـاء  الموجـه  االسـتهداف  حـاالت  برصـد  اإلنسـان  وحقـوق 
مـن  بحقهـم  مورسـت  التـي  االنتهـاكات  ورصـد  الشـيعة  الديـن 
قبـل السـلطات األمنيـة مبنيـة جّلهـا فـي التقريـر، وتوّصـل إلـى 
أن هـذا االسـتهداف يتـم ممارسـته بشـكل مقصـود ومنهجـي، 
وأنـه يحمـل أغراًضـا سياسـية بجانـب األغراض المتصلة بسياسـة 
االسـتهداف  وتيـرة  زيـادة  وترجـع  عموًمـا،  الشـيعة  التمييـز ضـد 
للظـروف  العـام  التدهـور  إلـى  الشـيعة،  الديـن  لعلمـاء  الموّجـه 
العامـة لحقـوق اإلنسـان خـال األعـوام الماضيـة فـي البحريـن، 
األمـر الـذي أّدى إلـى زيـادة التدهـور فـي مجـال الحريـات الدينيـة 

البلـد. للغالبيـة الشـيعية فـي 

أنمـاط  خمسـة  رصـد  تـم  االسـتهداف  أسـاليب  يخـص  وفيمـا 
متكررة من االسـتهدافات هي: االسـتدعاء، االعتقال التعسـفي، 
اسـقاط الجنسـية، األحـكام القاسـية، التوقيف عـن الخطابة، وهو 
األمـر الـذي يؤكـد علـى وجـود سياسـية اسـتهداف لعلمـاء الديـن 
فـي  الشـيعة  الديـن  علمـاء  أغلبيـة  وأن  البحريـن،  فـي  الشـيعة 
البحريـن فـي مرمـى اسـتهداٍف طائفـٍي واضـح وصريـح تشـنه 

السـلطات البحرينيـة عبـر أجهزتهـا األمنيـة المتعـددة. 
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عرف عن البحرين قديمًا كثرة علماء الدين الشيعة فيها وتوليهم 
مسؤوليات اجتماعية وسياسية عديدة، وتشير بعض الدراسات 
إللى أن هلؤالء ومنلذ القرن العاشلر الهجري شلغلوا مناصب عليا 
فلي إدارة الشلؤون الداخليلة للجزيلرة تحت عنوانيلن مختلفة منها 
منصلب شليخ اإلسلالم ومنصلب قاضلي القضلاة حيلث كانلوا 
يشرفون بحكم منصبهم اإلداري على كثير من المهام المتعلقة 
بلإدارة الشلؤون الداخليلة للجزيلرة، وقلد أصبلح هلذا النملط ملن 
اإلدارة عرفلًا متبعلًا للدى علملاء الشليعة الالحقيلن، األملر اللذي 
جعلل ملن ممارسلاتهم االجتماعيلة بمثابلة حكلم ذاتلي محللي.

االضطهاد المعاصر

حتـى فتـرة متأخـرة مـن تاريـخ البحريـن وبالتحديـد في نهايـة القرن 
الثامـن عشـر كان كبـار علمـاء الديـن الشـيعة يمارسـون أدوراهـم 
الكثيـر  إليهـم  تـوكل  وكانـت  معارضـة  أيـة  دون  مـن  السياسـية 
باألمـور  المتعلقـة  والقضايـا  الداخليـة  السياسـية  القضايـا  مـن 
السـيادية، لـذا مـا إن عملـت بريطانيـا علـى توطيد الحكـم المركزي 
نفوذهـم وشـلت  حاصـرت  حتـى   1867 عـام  فـي  البحريـن  فـي 
حركاتهـم وتاشـت كثيـر مـن المؤسسـات االجتماعيـة والثقافيـة 
القـرن  منتصـف  فـي  وذلـك  االقتصاديـة،  حتـى  بـل  والدينيـة، 

الدين  لعلماء  والسياسي  القيادي  التاريخ  أواًل: 
الشيعة في البحرين
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يكـن فـي  لـم   1882 جـاءت سـنة  تقريبـًا، وعندمـا  التاسـع عشـر 
البحريـن سـوى قلـة مـن الفقهـاء المجتهديـن مـن علمـاء الشـيعة.

اسـتمرت  الشـيعة  الديـن  لعلمـاء  الموجهـة  سياسـة االضطهـاد 
كسياسـة ثابتـة حتـى بدايـة القـرن العشـرين، لكنهـا مـن بعـد هـذا 
التاريـخ وتحديـدًا بعـد قتـل الشـيخ عبداللـه العـرب فـي عـام 1923 
تحولـت هـذه السياسـة إلـى سياسـة ممنهجـة تتبعهـا الحكومـة، 
العـرب كان  إلـى أن الشـيخ عبداللـه  الروايـات المتداولـة  وتشـير 
أصحـاب  النـاس  يدعـو  وكان  الفتـرة  تلـك  فـي  سياسـيًا  نشـطًا 
المظالـم إلـى التقدم بالشـكاوي ومقاومـة االضطهاد المفروض 
عليهـم وذلـك خـال فترة إدخـال اإلصاحات اإلداريـة في البحرين 
زميلـه  مـع  لاغتيـال  تعـرض  العـرب  الشـيخ  أن  إال   1923 سـنة 
الشـيخ حسـين رمضـان فـي قريـة بنـي جمـرة علـى يـد عصابـات 
تتبـع الفئـة المعارضـة لإلصاحـات والتـي كانـت مواليـة للحاكـم 

وقتهـا الشـيخ عيسـى بـن علـي آل خليفـة.

المحليـة  السـلطات  أن  نجـد  البريطانـي  لألرشـيف  الرجـوع  وعبـر 
واإلدارة البريطانيـة قامـت بنفـي الشـيخ خلـف العصفور في عام 
1927 علـى خلفيـة نشـاطه في معارضة بعـض خطوات الحكومة 
فيمـا يعـرف بأمـوال القاصريـن والحـد مـن نفـوذ األحـكام الدينيـة 

الشـرعية واسـتبدالها بقوانيـن مدنيـة.4

وبالمثـل فقـد هـّدد المستشـار البريطانـي بلجريـف والـذي كان 
مقيمـًا فـي البحريـن فـي عـام 1936 قاضـي المحكمـة الجعفريـة 
الشـيخ باقر العصفور من اسـتمراره في مصاحبة زميله القاضي 
الشيخ عبدالله بن محمد صالح والتجّول معه وعدم االختاط معه 
وإال فإنـه سـوف يتعـرض للعقوبـة فـي حـال اسـتمر بالتـردد عليه 
ألن زميله القاضي يثير حمية الناس لمناهضة سياسة بلجريف5.

112-2-IOR-R-15 4 .   ملف )22/5( الشيخ خلف العصفور

1941 2--IOR-R-15(( مراسالت متنوعة مع القضاة )5 .  ملف مكتب العامية رقم )ج/6

كمـال  علـي  السـيد  تعـّرض  المنصـرم  القـرن  خمسـينات  وفـي 
الدين أحد كبار علماء الدين الشـيعة وعضو هيئة االتحاد الوطني 
المعـارض للحكـم للمحاكمـة الظالمـة وحكـم عليه بالسـجن خمسـة 
عشـر عاًمـا وتـم نفيـه مـن البحرين مـع عدد من زماءه فـي الهيئة 
نظـرًا لدورهـم فـي قيـادة الحراك السياسـي المناهـض للطائفية 

والحكـم المنفـرد فـي البحريـن فـي الفتـرة مـن )1956-1954(.

بعـد  وإقصائهـم  الشـيعة  الديـن  علمـاء  اضطهـاد  وتيـرة  وزادت 
الثـورة اإليرانيـة سـنة 1979 حيـث رأت السـلطات البحرينيـة فـي 
علماء الدين الشـيعة »طابورًا خامسـًا« وعملت على إشـاعة فكرة 
أن علمـاء الشـيعة عمـاء إليـران، ونتيجـة لهـذه السياسـة تعـرض 
الشيخ جمال علي العصفور )1958-1981( للتعذيب حتى الموت 
فـي القلعـة )أحـد سـجون وزارة الداخليـة( فـي )أغسـطس عـام 
1981( على خلفية قيادته لمسـيرات تطالب بإطاق سـراح علماء 
دين شـيعة اعتقلتهم السـلطات األمنية من بينهم والده الشـيخ 
علي العصفور والشيخ جاسم قمبر والشيخ محمد علي العكري. 

واسـتمرت سياسـة االضطهـاد متتاليـة طـوال عقـدي الثمانيـات 
والتسـعينات حيـث قامـت السـلطات األمنيـة باعتقـال الكثيـر مـن 
علمـاء الديـن الشـيعة فـي 1993-1999 ونتـج عـن هـذه الحملـة 
قتـل الشـيخ علـي النّجـاس تحـت التعذيـب أيضـًا في ينايـر 1996، 
كمـا قامـت السـلطات بنفـي عـدة مـن العلماء الشـيعة من بينهم 
الشـيخ علي سـلمان والسـيد حيدر السـتري والشـيخ حمزة الديري 
لدبـي فـي ينايـر 1995 وقامـت بسـحب جنسـية آخريـن وابعادهم 

أو منعهـم مـن دخـول البحريـن.
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النتيجة

إن ممارسة علماء الدين الشيعة لدورهم االجتماعي والسياسي 
يضعهـم دائمـًا فـي مواجهـة السـلطات األمنيـة ويضعهـم أيًضـا 
والسياسـية  الدينيـة  الحريـات  وانعـدام  االسـتبداد  قبضـة  تحـت 
الديـن  لعلمـاء  يمكـن  وال  عقـود،  منـذ  البحريـن  فـي  السـائدة 
كمواطنيـن  والسياسـية  االجتماعيـة  أدوراهـم  الشـيعة ممارسـة 
إال إذا تخلـوا عـن قناعتهـم وآرائهـم الدينيـة واالجتماعيـة وتحولـوا 

لموظفيـن رسـميين فـي جهـاز الدولـة.

اعترفـت األمـم المتحـدة بأهميـة حريـة الديانـة أو المعتقـد فـي 
اإلعـان العالمـي لحقـوق اإلنسـان الـذي اعتمـد عـام 1948، حيث 
تنـص المـادة )18( منـه علـى أن »لكل إنسـان حق فـي حرية الفكر 
والوجـدان والديـن ويشـمل ذلـك حريتـه فـي أن يديـن بديـن مـا، 
وحريتـه فـي اعتنـاق أي ديـن أو معتقـد يختـاره«، كمـا أقـّر العهـد 
الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية والـذي اعتمدتـه 
الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة في عـام 1966، بالحق في حرية 

الديـن أو المعتقـد مـن بيـن مـا أقـره مـن حقـوق وحريـات.

وتنلص الملادة 18 ملن العهلد الدوللي الخاص بالحقلوق المدنية 
والسياسلية عللى أربلع بنلود بهلذا الخصلوص؛ وهي أن:

لـكل إنسـان حـق فـي حريـة الفكـر والوجـدان والديـن، ويشـمل . 1
ذلـك حريتـه فـي أن يديـن بديـن مـا، وحريتـه فـي اعتنـاق أي 
ديـن أو معتقـد يختـاره، وحريتـه فـي إظهـار دينـه أو معتقـده 
بالتعبـد وإقامـة الشـعائر والممارسـة والتعليـم، بمفرده أو مع 

جماعـة، وأمـام المـأل أو علـى حـدة.

ال يجـوز تعريـض أحـد إلكـراه مـن شـأنه أن يخـل بحريتـه فـي أن . 2
يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

ثانيًا: اإلطار الحقوقي الدولي
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ال يجـوز إخضـاع حريـة اإلنسـان فـي إظهار دينـه أو معتقده، إال . 3
للقيـود التـي يفرضهـا القانـون والتـي تكـون ضروريـة لحمايـة 
السـامة العامـة أو النظـام العـام أو الصحـة العامـة أو اآلداب 

العامـة أو حقـوق اآلخريـن وحرياتهـم األساسـية.

تتعهـد الـدول األطـراف فـي هـذا العهـد باحتـرام حريـة اآلبـاء، . 4
أو األوصيـاء عنـد وجودهـم، فـي تأميـن تربيـة أوالدهـم دينيـا 

وخلقيـا وفقـا لقناعاتهـم الخاصـة.

ينلص دسلتور البحريلن فلي الملادة )22( عللى أن »حريلة الضميلر 
مطلقلة، وتكفلل الدوللة حرملة ُدور العبادة، وحرية القيام بشلعائر 
التلي  للعلادات  الدينيلة طبقلا  األديلان والمواكلب واالجتماعلات 
يتلم مراعاتهلا فلي البللد«، حيث نجد هنا بأن المشلّرع الدسلتوري 
قلد جعلل حريلة الضميلر والمعتقد مطلقة وال يجلوز التدخل فيها 
أو تقييدهلا وأضلاف بلأن أملر الشلعائر وحريلة القيلام  بهلا هلي 
مطلقلة أيضلًا وتكلون طبقلًا للعلادات التلي يتلم مراعاتهلا فلي 
العلادي  يلد المشلرع  البللد، أي أن المشلرع الدسلتوري قلد غلّل 
األديلان  كل  خصوصيلات  وفلي  فيهلا  التدخلل  ملن  )البرلملان( 
والمذاهلب اإلسلالمية، بلل ذهلب إللى أبعد من ذللك وأعتبر من 
واجلب الدوللة ومسلئوليتها حمايلة دور العبادة والشلعائر لألفراد 
للعلادات  طبقلًا  تكلون  أن  عللى  أشلترط  إن  وحتلى  والجماعلات 

والتقاليلد فإنهلا تبقلى الخصوصيلات قائملة بحلد ذاتهلا.

إلـى فتـرة مـا قبـل )2011( كانـت القوانيـن الصـادرة مـن السـلطة 
التشـريعية بعيـدة عـن تشـريع مـا يعـد تدّخـا فـي خصوصيـات 
األديان والمذاهب اإلسامية أو إخاال بالنص الدستوري الصريح 
فـي منـح الحريـة الدينيـة مسـاحة واسـعة. ولكـن بعـد هـذا التاريـخ 
)2011( واألحـداث السياسـية التـي تزامنـت معـه، أصبـح التدخـل 
القانونيـون  يصفهـا  بقوانيـن  واضحـًا  المذهبيـة  الشـؤون  فـي 
بعـدم الدسـتورية لمخالفتهـا الواضحـة للمادة )22( من الدسـتور.

ثالثًا: اإلطار القانوني والسياسي المحلي
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في ديسمبر 2016 أقر كل من مجلس النواب ومجلس الشورى 
تعديـًا علـى قانـون الجمعيـات السياسـية ينـص فيـه علـى عـدم 
المنبـر  واعتـاء  السياسـية  الجمعيـة  عضويـة  بيـن  الجمـع  جـواز 
الدينـي او االشـتغال بالوعـظ واإلرشـاد ولـو بـدون أجـر، وذلـك 
في إضافة شـرط سـادس للمادة الخامسـة من قانون الجمعيات 
السياسـية الصـادر سـنة 2005، هـذا وقـد أشـادت وزارة العـدل 
بهـذا التعديـل معتبـرة أّيـاه حـًا لمـا أسـمته بالمشـكلة الفعليـة 

الناتجـة مـن الجمـع بيـن المنبـر الدينـي والعمـل السياسـي. 

كمـا تـم تعديـل قانـون الجمعيات نفسـه أيًضا، وذلـك في المادة 
األساسـي  النظـام  التعديـل شـروط  نـص  حيـث  منـه  السادسـة 
النظلام  يشلتمل  »أن  شـرط  ادخـال  وتـم  السياسـية،  للجمعيـة 
واختيلار  الجمعيلة  أجهلزة  تكويلن  وإجلراءات  طريقلة  األساسلي 

قادتهلا عللى أال يكونـوا مـن رجـال الديـن.. «.

 )21( رقـم  مرسـوًما  أصـدرت  قـد  البحرينيـة  السـلطات  وكانـت 
لسـنة 2013 بشـأن تنظيـم جمـع المـال لألغـراض العامـة وعلـى 
إثـره أصـدرت وزارة العـدل قـرار رقـم )47( لسـنة 2014 القاضـي 
بوجـوب الحصـول علـى ترخيص لجمـع »الـزكاة، والصدقات، وبناء 
دور العبـادة، ورجـال الديـن بصفتهـم تلـك، وغيرهـا« فـي خطـوة 
واضحة للتحكم في الشـؤون العبادية المالية للشـيعة مثل جمع 
دينيـة  لتشـريعات  تخضـع  التـي  والكفـارات  والنـذورات  الُخمـس 

خاصـة بالمذهـب الشـيعي.

التـي  القـرارات  بإصـدار مجموعـة مـن  العـدل   كمـا قامـت وزارة 
علمـاء  وباألخـص  الخطبـاء،  علـى  والسـيطرة  التحكـم  تسـتهدف 
الديـن الذيـن يمارسـون الخطابـة الدينيـة فـي صـاة الجمعـة أو 
عقـب  الداخليـة،  وزارة  مـع  بالتنسـيق  وذلـك  مسـاجدهم،  فـي 
اجتمـاع ضـم كًا مـن وزيـر الداخليـة ووزيـر العـدل فـي سـبتمبر 
الخطـاب  عـن  الدينـي  بالمنبـر  النـأي  ضوابـط  لمناقشـة   2015
السياسـي، وأتـى هـذا االجتمـاع فـي إطار تكليف مجلـس الوزراء 

الوزارتيـن اقتـراح الشـروط والضوابـط التـي تكفـل النـأي بالمنبـر 
الدينـي وابعـاده عـن الخطـاب السياسـي ورفعهـا الـى المجلـس 

اإلسـامية. للشـئون  األعلـى 

فـي فبرايـر 2016، دعـا وزيـر الداخليـة البحرينـي إلـى مـا أسـماه 
»حمايـة المنبـر الدينـي مـن التطـرف الديني والسياسـي 
والتحريـض« بعـدم التحـدث عن أية أمور سياسـية وأعلن عن نية 
وزارتـه مـا أسـماه »ضبـط محـاوالت تسـييس الشـعائر الحسـينية 
وبـث الفوضـى والتحريـض«، وذكـر وزيـر الداخليـة راشـد بـن عبـد 
نيتـه »ترخيـص ألئمـة  آل خليفـة فـي مؤتمـر صحفـي عـن  اللـه 
اإلسـامية  الشـئون  وكيـل  وكان  الخطـب«،  وتعميـم  المسـاجد 
بـوزارة العـدل فريـد المفتـاح قـد كشـف فـي أغسـطس 2015 أن 
وزارتـه بصـدد إصـدار تعميـم يدعـو الـى التـزام الخطبـاء والوعـاظ 
كل  علـى  وتوزيعهـا  اعدادهـا  سـيتم  التـي  النموذجيـة  بالخطـب 
فـي  الشـيعة  الديـن  علمـاء  كبـار  عـّده  الـذي  األمـر  المسـاجد، 
البحريـن محاولـة لفـرض الوصايـة علـى الخطـاب الدينـي، حيـث 
الخطـب  الرسـمي لفـرض  التوجـه  الشـيخ محمـد صنقـور  رفـض 
الخطـاب  تعالـج  لـن  الخطـوة  هـذه  أن  إلـى  منوهـا  النموذجيـة 
الطائفـي والخطـاب التفكيـري والخطـاب اإلقصائـي، وأشـار إلـى 
أن الخشـية هـي توظيـف هـذا القـرار في التضييق علـى الخطاب 
الدينـي المتصـدي للنقد والتصحيح والمطالبة بتحسـين الحكومة 
ألدائهـا، وأن هـذا القـرار هـو قـرار سياسـي يسـتهدف التضييـق 

علـى الحريـات العامـة والحريـة الدينيـة.
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باسلتهداف  األمنيلة  السللطات  تقلوم   2011 أحلداث  منلذ 
الحقوقيلة  التقاريلر  بينلت  وقلد  بهلم،  والتنكيلل  المعارضيلن 
المسلتقلة، ان االنتهلاكات التلي تحدث هي ممارسلات ممنهجة 
وتسلتهدف كل الفئات السياسلية المعارضة وكل أنواع النشلاط 
السياسلي اللذي ال يتوافلق ملع توجهات السللطات السياسلية، 

أو ال يحظلى بالموافقلة ملن الجهلات األمنيلة.

هـذا وقـد أبـدى كبـار علمـاء الديـن الشـيعة فـي البحرين فـي بيان 
اسـتنكارهم   )2012 نوفمبـر   19( اإلثنيـن  يـوم  لهـم فـي  صـادر 
العتقـال عـدد مـن العلمـاء واعتبروهـا »إسـاءة للشـعائر الدينيـة 
ٍة  بشـدَّ نسـتنكر  نـا  »إنَّ بيانهـم  فـي  أضافـوا  حيـث  والمذهبيـة«، 
هـذه اإلجـراءات، ونعتبرهـا اسـتهداًفا طائفّيًا صارًخا، واسـتضعاًفا 
سـاته،  ألبنـاء هـذا المذهـب، واعتـداًء سـافًرا علـى شـعائره ومقدَّ
ومصـادرًة لحريتـه الدينيـة«، منوهيـن بانهـا اجـراءات تدفـع »فـي 

اتجـاه التأزيـم والتعقيـد«.

فـي اإلطـار نفسـه فقد رصـدت بعض التقاريـر الحقوقية أكثر من 
)500( مـادة إعاميـة وتحريضيـة تسـاعد علـى الكراهية في شـهر 
أغسـطس 2017 فقـط، وذلـك مـن خـال متابعة ما نشـر في )4( 
صحفـة بحرينيـة رسـمية وخليجيـة، وحسـابات موثقـة علـى مواقع 
التواصـل االجتماعـي، وكانـت غالبيـة هـذه المـواد تحريـض علـى 

الشـيعة باعتبارهـم عمـاء إليـران، أو تتعمـد اإلسـاءة لهـم مـن 
ناحيـة عقائدية.

هـذا وكانـت فئـة مـن علمـاء الديـن الشـيعة، مـن ضمـن الفئـات 
أنهـا  إال  أيًضـا،  الماضيـة  سـنوات  السـت  طـوال  المسـتهدفة 
وتحديـد  األخيـرة  الفتـرات  فـي  الممنهـج  لاسـتهداف  تعرضـت 
منـذ فـرض اإلقامـة الجبريـة علـى الرمـز الدينـي الشـيخ عيسـى 
قاسـم وسـحب جنسـيته فـي )يونيـو/ حزيـران 2016( حتـى بلـغ 
األمـر بالقضـاء البحرينـي بإصـدار أحـكام قاسـية يصفهـا المجتمـع 
الدولـي الحقوقـي بأنهـا أحـكام صـدرت مـن محاكمـات ال تلتـزم 
بضمانـات معاييـر المحاكمـات العادلـة وعلـى خلفيـة تهـم كيديـة.

مـن الناحيـة العمليـة فإن مسـار االنتهاكات والممارسـات 
التي كانت تسـتهدف علماء الدين الشـيعة ومؤسسـاتهم 

وخطابهم سـار ضمن مسـتوين متوازيين هما:

المسـار األول: إغـاق الجمعيـات والمؤسسـات الدينيـة التابعة 
للطائفة الشيعة )حّل جمعية التوعية اإلسامية وجمعية الرسالة 
اإلسـامية فـي )يونيـو 2014(، وحـّل المجلـس العلمائـي فـي 
)يونيـو 2014( وبهـذا اإلغـاق يكـون المجتمـع الشـيعي قـد فقد 
أهـم مؤسسـاته الدينيـة المدنيـة التـي كانـت تنشـط فـي المجال 
الديني، وقد ترافق هذا المسار اإلقصائي مع استدعاءات أمنية 
لعلمـاء الديـن المشـرفين علـى تلـك المؤسسـات وتوجيـه تهـم 
جنائيـة لهـم فـي بعـض األحيان، كمـا في حالة الشـيخ باقر الحواج 
رئيـس جمعيـة التوعيـة الـذي واجهته النيابة العامة أثناء اسـتدعاءه 
بعـد غلـق جمعيـة التوعيـة بتهمـة جمـع أمـوال مـن غيـر ترخيـص.

الشـيعة،  الديـن  علمـاء  ومضايقـة  ماحقـة  الثانـي:  المسـار 
الذيـن لهـم نشـاط دينـي واجتماعـي، سـواء عبـر التشـريعات أو 

رابعًا: وقائع االنتهاكات
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حـدة االسـتهداف  تزايـد  األمنيـة، وبعـد  المحاكمـات واإلجـراءات 
الممنهـج اتجـاه علماء الدين الشـيعة أصدر »علماء الدين الشـيعة 
فـي البحريـن« بياًنـا فـي يوم الجمعة )19 أغسـطس/ آب 2017(، 
جـاء فيـه إّن »اعتقـال وماحقـة علمـاء وخطباء الديـن وأتباع طائفة 
االسـتهداف  مـن  المرحلـة  لهـذه  األبـرز  العنـوان  صـار  معّينـة، 
اسـتدعاؤهم،  تـّم  الذيـن  العلمـاء  عـدد  بلـغ  حيـث  الطائفـّي، 
فقـط«. شـهرين  خـال  عالًمـا   )60( يقـارب  مـا  توقيفهـم،  أو 

فـي  الشـيعة  الديـن  لعلمـاء  المباشـر  االسـتهداف  أمـا 
البحرين فقد جاء في شـكل خمسـة أنماط من االنتهاكات 

الممنهجـة وهـي:

أواًل: االستدعاءات
شــهدت الفتــرة األخيــرة مــن عــام 2017 زيــادة حــادة فــي عــدد 
الديــن  لعلمــاء  التعســفية  واالعتقــاالت  االســتجواب  عمليــات 
ــن  ــة فــي الدي ــد الشــعب، ومكان ــة خاصــة عن ــا لهــم مــن منزل لم
اإلســامي، وهــذا مــن شــأنه أن يفّســر تعّمــد الســلطة البحرينيــة 
اســتهداف علمــاء الديــن بشــكل مباشــر ضمــن حملتهــا األمنيــة 
الهادفــة إليقــاف الحــراك الســلمي المطلبــي الــذي بــدأ فــي 

الرابــع عشــر مــن فبرايــر 2011م.

حالـة   )156( سـام  فـي  الدينيـة  الحريـات  وحـدة  رصـدت  وقـد   
البحريـن )حيـث  اسـتدعاء ل )83( عالـم مـن علمـاء الشـيعة فـي 
2011 إلـى تاريـخ كتابـة  يتكـرر اسـتدعاء بعـض منهـم( منـذ عـام 
هـذا التقريـر، وهـذا العـدد الضخـم مـن االسـتدعاءات يـدل علـى 
حجـم المعانـاة التـي يعانيهـا الغالبية الشـيعية فـي البحرين، وهو 
خيـر دليـل علـى االسـتهداف المتكـرر لعلمـاء الدين الشـيعة، وقد 
يبلـغ االسـتهداف أشـخاًصا محدديـن أيضـًا كمـا فـي حالـة الشـيخ 

ميثـم السـلمان حيـث تـم اسـتدعاءه )24( مـرة خـال عـام واحـد 
فقـط وذلـك فـي عـام 2016 فقـط!

الجديـر بالذكـر أن هـذه االسـتدعاءات تعتمـد منهجيـًة قاسـية فـي 
التحقيـق، دون أدنـى احتـرام لحقوقهـم االنسـانية أو لمكانتهـم 
المتهـم،  مـع  التحقيـق  فـي  الدوليـة  للمعاييـر  أو  االجتماعيـة، 
حيـث تـم رصـد الكثيـر مـن حـاالت التعذيـب النفسـي والجسـدي، 
االهانـات  وتوجيـه  المعاملـة  لسـاعات طويلـة وسـوء  كاإليقـاف 

الديـن.  للعلمـاء  والمذهبيـة  الشـخصية 

ثانًيا: االعتقال
فـي  الشـعبي  الحـراك  بـدء  منـذ  البحرينيـة  السـلطات  مارسـت 
بحـق  اعتقـاالت واسـعة  2011 سياسـة  الرابـع عشـر مـن فبرايـر 
خطبـاء وعلمـاء الديـن الشـيعة، اسـتهدافًا منهـا للحريـات الدينيـة 
 )89( البحريـن، وقـد رصدنـا  الشـيعية فـي  للغالبيـة  والعقائديـة 
حالـة اعتقـال إلـى )73( عالـم ديـن شـيعي منـذ 2011 حتـى تاريـخ 
صـدور هـذا التقريـر، حيـث تـم اعتقـال بعضهـم ألكثـر مـن مـرة، 
ووجهـت لهـم تهـم كيديـة وتمـت إدانتهـم ألسـباب غيـر واضحـة، 

وقـد أطلـق سـراح بعضهـم بعـد قضـاء فتـرة محكوميتهـم.

الجديـر بالذكـر أن االعتقـاالت التـي طالـت علمـاء الديـن الشـيعة، 
لـم تكـن وفًقـا للقواعـد القانونيـة، حيـث تم اعتقـال البعض منهم 
عـن طريـق مداهمـة منازلهـم ليـًا بـدون ابـراز مذكـرات قضائيـة، 
وبعضهـم تـم اعتقالهـم مـن نقـاط التفتيـش وبعضهـم اآلخـر من 
الشـارع العـام، وقـد ذكـر أغلبيـة المعتقليـن بأنهـم قـد تعرضـوا 
عـزل  إلـى  إضافـة  االعتقـال،  أثنـاء  المعاملـة  وسـوء  للتعذيـب 
البعـض منهـم فـي السـجون االنفراديـة، انتقامـًا منهـم بسـبب 

مواقفهـم السياسـية أو العقائديـة.
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ثالًثا: األحكام التعسفية
يعتمـد القضـاء البحرينـي سياسـة كيديـة وغيـر عادلـة في مسـألة 
إصـدار األحـكام القضائيـة علـى المعتقليـن السياسـيين، وعلـى 
األشـخاص الذيـن يتـم اسـتهدافهم بسـب آرائهـم السياسـية أو 
معتقداتهـم الدينيـة، وقـد أصبـح القضـاء فـي البحريـن بحسـب 
السـلطة  لقيـام  بابـًا  دوليـة،  حقوقيـة  ومنظمـات  مراقبيـن 
السياسـيين  والمعارضيـن  والنشـطاء  المحتجيـن  مـن  باالنتقـام 
باسـم القانـون والعدالـة بمـا فـي ذلـك جمعيـات المعارضـة أو 

اإلرهـاب«.  عنـوان »مواجهـة  تحـت  الشـيعة،  الديـن  علمـاء 

وغالبـا مـا يسـتند القضـاء البحرينـي إلـى مـواد البـاب الثالـث مـن 
المـواد )214،215،216،217(  العقوبـات حيـث تسـتخدم  قانـون 
وهـي فـي أغلبهـا قابلـة لتكييـف الجنائـي وتصـل عقوبـة المـادة 
)214( إلـى السـجن سـبع سـنوات بتهمـة إهانـة ملـك البـاد، كما 
تصـل عقوبـة بعـض التهـم المتصلـة بإهانـة هيئـات الدولـة إلـى 
السـنتين، وهـو األمـر الـذي دعا العديـد من المنظمـات الحقوقية 
لمعاييـر  فاقـد  »أنـه  بــ  البحرينـي  القضـاء  وصـف  إلـى  الدوليـة 
اللجنـة  تقريـر  بحسـب  وذلـك  واالسـتقالية«  والنزاهـة  العدالـة 
الـذي  الوقـت  المتحـدة، وفـي  األمـم  فـي  للحقوقييـن  الدوليـة 
رودلـي  نايجـل  البروفسـور سـير  الدولـي  القاضـي  فيـه  وصـف 
)SIR NIGEL RODLEY( القضـاء البحرينـي بأنـه »ذراع السـلطة 
فـي معاقبـة المعارضيـن ومعولهـا فـي إحـكام قبضتهـا األمنيـة 
بأقصى العقوبات، وتبرئة المتورطين في االنتهاكات الجسـيمة 

لحقـوق اإلنسـان عبـر حقيبـة قضـاة مريعيـن«. 

هـذه  مـن  مسـتثناة  فئـة  الشـيعة  الديـن  علمـاء  فئـة  تكـن  لـم 
السياسـة الكيدية، إذ تشـير الوقائع إلى أن علماء الدين الشـيعة 
الذيـن أخطـروا قضـاة المحكمـة بـأن اعترافاتهـم قـد انتزعـت تحـت 
التعذيب وسوء المعاملة، لم يعرها القضاء أي اهتمام وواجههم 
التقريـر  هـذا  فـي  سـجلنا  وقـد  المسيسـة،  القاسـية  باألحـكام 

الشـيعة  الديـن  علمـاء  بحـق  الصـادرة  األحـكام  سـنوات  مجمـوع 
المسـتهدفين فـي البحريـن وقدُرهـا أكثـر مـن )600( عـام، وجهت 
لهـم تهـم كيديـة مفتعلـة، ولـم تقبـل المحكمـة أيـًا مـن شـهادات 
شـهود النفـي الذيـن أدلـوا بشـهاداتهم بشـأن براءة علمـاء الدين 
مـن التهـم الموجـه لهـم بسـبب مواقفهـم الدينية أو السياسـية.

نماذج
من الحاالت التي تم رصدها

قاسلم  أحملد  عيسلى  الشليخ  ويعلد   )1941( علام  مواليلد  ملن 
المرجلع الدينلي في البحرين، كما تعد قضية اسلتهدافه مسلألة 
كبيلرة جلدا لكونهلا تمثل اسلتهداًفا للطائفة الشليعية في رمزها 
ومرجعتيهلا الدينيلة، وهلو ملن مواليلد البحريلن األصلييلن، درس 
إللى  رجلع  ثلم  الدينيلة،  العللوم  األشلرف  النجلف  مدينلة  فلي 
البحريلن بعلد اإلعلالن علن انتخابات المجلس التأسيسلي )1972( 
وشلارك فلي الترشلح لهلا، وحصل عللى أعلى األصلوات قاطبة 
فلي تللك االنتخابات، ثم ترّشلح في انتخابلات المجلس الوطني 

)1973( وفلاز بأعللى األصلوات أيًضلا. 

آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسمآية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم
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حـل  بعـد   1984 عـام  فـي  لاسـتهداف  عيسـى  الشـيخ  تعـرض 
جمعيـة التوعيـة التـي ترأسـها، إال أن السـلطات أفرجت عنه الحًقا 
مـع منعـه مـن السـفر خـارج البحريـن، الذي اسـتمر حتـى 1991 عاد 
بعدهـا لمواصلـة العلـوم الدينيـة حتـى حصل علـى درجة االجتهاد 
اسـتقباله  وتـم   2001 فـي  البحريـن  إلـى  عـاد  ثـم  الفقـه،  فـي 
وأّسـس  شـخص،  ألـف   100 مـن  بأكثـر  قـدرت  غفيـرة  بجمـوع 
المجلـس العلمائـي فـي البحريـن فـي العـام 2004، وكان الشـيخ 
عيسـى قاسـم مـن أعمـدة الداعين لإلصـاح والسـلمية والحفاظ 

علـى السـلم األهلـي.

منـذ )مايـو 2013( بـدأت سلسـلة مـن االسـتهدافات الموجهـة 
للشـيخ عيسـى قاسـم حيـث اقتحمـت قـوات أمنيـة منزلـه أكثـر 
مـن مـرة منهـا االقتحـام الـذي حـدث فـي )17 مايـو 2013( بحجـة 
مطـاردة مطلوبيـن، فـي الوقـت الـذي اسـتنكرت قـوى المعارضة 
هـذا االقتحـام واعتبرتـه خطـوة تصعيديـة ممنهجـة السـتهدافه، 
وتكرر االقتحام أيًضا في )25 نوفمبر 2014( تحت عنوان مطاردة 
مطلوبيـن أيًضـا، ولـم تـكاد الصحـف المحلية المواليـة تخلو يومًيا 
مـن مقـال أو موضـوع يسـتهدف شـرف الشـيخ قاسـم وينتهـك 

حقوقـه المدنيـة.

فـي )20 يونيـو 2016( أصـدرت وزارة الداخليـة بيانـا أعلنـت فيـه 
تحـت حجـة تسـببه فـي  الشـيخ عيسـى قاسـم  اسـقاط جنسـية 
تجمـع  جنسـيته  اسـقاط  إعـان  وفـور  الدولـة،  بمصالـح  االضـرار 
السـلطات  إثـره  علـى  قامـت  حيـث  منزلـه  أمـام  غفيـرة  جماهيـر 
األمنية بفرض حصار شـامل وبشـكل جماعي على منطقة الدراز 
التـي يقطنهـا، وباشـرت السـلطات األمنيـة فـي اسـتخدام عـدة 
وسـائل لتطبيـق الحصـار الشـامل علـى المنطقة، ومن ذلك نشـر 
الدوريـات األمنيـة علـى مداخـل ومخارج الـدراز ووضع حواجز رميلة 
واسـمنتية وأسـاك شـائكة ومصفحات عسكرية لمنع الناس من 
التواجـد فـي محيـط منـزل الشـيخ، وتـم غلـق )9( منافـذ رئيسـية 

وفرعيـة تـؤدي للمنطقـة، ومنـع مـن ال يسـكنها من الدخـول إليها 
تحـت أي ظـرف، وقـد اسـتمر الحصار مفروًضا منـذ )يونيو 2016( 
حتـى اآلن، حيـث تعـرض خـال هـذه الفتـرة الكثير مـن المواطنين 
لاعتقـال علـى منافـذ الدخـول أو عنـد نقـاط التفتيـش المنتشـرة 

فـي المنطقـة ومحيطهـا.

هـذا وقـد أعلنـت النيابـة العامـة بعـد فتـرة مـن إسـقاط جنسـية 
التهـم  فـي  التحقيـق  صـدد  فـي  أنهـا  قاسـم  عيسـى  الشـيخ 
المنسـوبة اليـه وهـي غسـيل وجمـع األمـوال بـدون ترخيـص، ثـم 
أصـدرت المحكمـة الكبـرى الرابعـة الجنائيـة برئاسـة القاضـي علـي 
الظهرانـي بتاريـخ 21 مايـو 2017 حكًمـا عليـه بالحبـس لمـدة سـنة 
مـع وقـف التنفيـذ وحكـم آخـر علـى مديـر مكتبـه لمـدة 3 سـنوات 
مـع وقـف التنفيـذ، وفرضـت المحكمة غرامـة 100 الف دينار على 
كل متهـم فـي القضيـة الـى جانـب مصـادرة األمـوال الشـرعية 
فـي الحسـابات البنكيـة والمتملـكات الدينيـة التـي تقـدر بحوالـي 
3ماييـن و300 الـف دينـار بحرينـي )حوالـي 9 ماييـن دوالر( كما 
قضـت المحكمـة بدفـع غرامـة الـف دينـار عـن تهمـة جمـع أمـوال 

بـدون ترخيـص. 

في 23 مايو 2017 شّنت قوات مسلحة هجوًما على المعتصمين 
أمـام منـزل الشـيخ قاسـم وقامت بفـّض االعتصام عبر اسـتخدام 
القـوة المفرطـة واللجـوء للقتل خارج القانون حيث أسـفرت عملية 
االقتحام عن مقتل خمسة مواطنين كانوا معتصمين أمام منزل 
الشـيخ عيسـى وكانـت القـوات األمنيـة قـد حاصـرت منزل الشـيخ 
وفرضـت عليـه اإلقامـة الجبريـة حتـى لحظـة كتابـة هـذا التقريـر، 
علمـًا بانـه وبعـد ضغـط مـن جهـات حقوقيـة دوليـة سـمح للشـيخ 
قاسـم بتاريـخ 4 ديسـمبر 2017 الذهـاب إلحـدى المستشـفيات 
لمنزلـه  رجـع  اجـراء عمليـة جراحيـة سـريعة  للعـاج وبعـد  الخاصـة 
الجبريـة  اإلقامـة  عليـه  وفرضـت   2017 ديسـمبر   10 بتاريـخ  
بـه. الشـخصية  االتصـاالت  كافـة  ومنـع  قطـع  وشـملت  مجـددًا 
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مـن مواليـد سـنة 1981 وقـد سـافر لمدينـة قـم فـي إيـران سـنة 
2011 الستكمال دراسته الدينية وعاد للبحرين سنة 2012، عرف 
عنـه االهتمـام باألسـر الفقيـرة ورعايتها ماديـًا، كما كان يطرح آرائه 
السياسـية بوضـوح وبـكل عانيـة، وتعـرض لاعتقـال فـي يونيـو 
2013 بعـد أن كان مغـادًرا مـن أحـد المجمعـات التجاريـة مـع أسـرته 
حيـث تـم أخـذه عنـوة وتـرك أسـرته علـى الرصيـف واقتيـد لمـكان 
مجهـول، تعـّرض فيهـا للتعذيـب اثنـاء التحقيـق ونسـبت إليـه تهم 
التخطيـط لتفجيـر مسـجد فـي منطقـة الرفـاع الغربـي بالقـرب من 
الديـوان الملكـي وظهـر علـى تلفزيـون البحريـن بعـد فتـرة مـن 
اعتقالـه وهـو فـي حالـة مـن التعـب والوهـن، وتـم عرضـه علـى 
المحكمـة فـي نوفمبـر 2013 وأصـدر القاضـي علـي الظهرانـي 
عرفـت  أخـرى  فـي قضيـة  عليـه  حكـم  كمـا  بالمؤبـد،  عليـه  حكمـًا 
بقضيـة »قـروب البسـطة« وذلـك فـي ينايـر 2016 وفـي )يونيـو 
2016( كشـف رئيـس نيابـة الجرائـم اإلرهابيـة عـن انتهـاء التحقيـق 
في القضية واحالة 18 متهًما منهم 10 محبوسـين من ضمنهم 
الشـيخ زهيـر عاشـور حيـث رفـض حضـور المحكمـة التـي باشـرت 
2017 أصـدرت  أكتوبـر   30 2016، وفـي  يونيـو   28 عملهـا منـذ 
المحكمـة حكًمـا بالسـجن المؤبـد واسـقاط الجنسـية عـن الشـيخ 

عاشـور لتبلـغ مجملـه أحكامـه ) 75( عاًمـا مـع اسـقاط الجنسـية.

الشيخ زهير جاسم عاشور

فلي  منزلله  بمداهملة  الوطنلي  األمنلي  جهلاز  قلوات  قاملت 
)17ملارس 2011( فلي وقلت متأخلر ملن الليلل وحطملت أبلواب 
 2011 ابريلل  ملن  األول  وفلي  محتوياتله  فلي  والعبلث  منزلله 
طوقلت قلوات جهلاز االملن الوطنلي منلزاًل كان الشليخ محملد 
حبيلب موجلود فيله فترة فرض السلالمة الوطنيلة، وتعرض أثناء 
وهلو  ونقلل  مالبسله  ملن  وجلروده  الشلديد  للتعذيلب  اعتقالله 
ينلزف دًملا ومقيلًدا اللى المجملع األمنلي للوزارة الداخليلة وجهلاز 
األمن الوطني )المعروف بالقلعة( قسم جهاز األمن الوطني. 

عديـدة  مـرات  لاعتقـال  تعـرض  قـد  حبيـب  محمـد  الشـيخ  وكان 
كراهيـة  علـى  التحريـض  وتهمـة  سياسـية  خطـب  إلقـاء  بسـبب 
النظـام وكانـت أولـى حـاالت اعتقالـه فـي 1989 ثـم فـي 1991 
اعتقـل وتـم نفيـه عـن بـاده البحريـن مـدة عشـر سـنوات، واعيـد 
اعتقالـه فـي 2007 بتهـم االشـتراك فـي خليـة مزعومـة تعـرف 
بالحجيـرة ثـم أفـرج عنـه واعيد اعتقاله مجدًدا في أغسـطس 2010 

إرهابيـة«.  بتهمـة تأسـيس »شـبكة 

فبرايـر   14( فـي  الشـعبي  الحـراك  انـدالع  بعـد  عنـه  أفـرج  وقـد 
2011( إال أن جهـاز األمـن الوطنـي أعـاد اعتقالـه فـي )1 أبريـل 
المحكمـة  إليـه تهـم عديـدة وقـد حكمـت عليـه  2011(، ووجهـت 
العسـكرية فـي هـذه التهـم بمـا مجموعـه ) 97 عاًمـا(، وقـد قـدم 
الشـيخ محمـد حبيـب مرافعـة مكتوبـة للقضـاء المدنـي بعـد أن 

الشيخ محمد حبيب المقداد



37 مملكة االضطهاد36 مملكة االضطهاد

أعيـد عقـد محاكمتـه بناء على توصيات اللجنة المسـتقلة لتقصي 
الحقائق برئاسـة السـيد شـريف بسـيوني وأفاد فيها بأنه تعرض 
فـي  كمـا  أجبـر  وأنـه  التعسـفي  واالعتقـال  واالهانـة  للتعذيـب 
االكـراه  تحـت  اعترافـات  علـى  التوقيـع  علـى  السـابقة  المـرات 
كان  عذبـوه  الـذي  المعذبيـن  ضمـن  مـن  وان  بالقتـل  والتهديـد 
ناصـر بـن حمـد ال خليفـة نجـل ملـك البحريـن وبـدر إبراهيـم الغيث 
افادتـه  فـي  ذكرهـم  وآخريـن  الوطنـي  االمـن  جهـاز  فـي  نقيـب 
بالتفصيـل، وكانـت المحكمـة الصغـرى الجنائيـة الثالثـة بتاريـخ )19 
3 مـن رجـال الشـرطة مـن تهمـة  2012( قامـت بتبرئـة  ديسـمبر 

االعتـداء علـى سـامة جسـم الشـيخ المقـداد.
ملن مواليلد 30 اكتوبلر 1965 و هلو األمين العام لجمعية الوفاق 
الوطنلي االسلالمية أحلد  ابلرز زعملاء المعارضلة فلي البحريلن. 
شلارك فلي العريضلة النخبويلة علام 1992م، ثلم كان ملن الذيلن 
تبنلوا العريضلة الشلعبية فلي منتصلف عام 1994م. تلم اعتقاله 
إبعلاده  ثلم  وملن  1994م  و  1993م  عاملي  بيلن  ملرة  ملن  أكثلر 
لإلملارات العربيلة المتحلدة فلي 15 ينايلر 1995م، ومنهلا انتقلل 
بعلد طلرح  2001م  علام  البحريلن  إللى  علاد  لنلدن مباشلرة.  إللى 
مشلروع الميثلاق العملل الوطنلي بعد أن قضلى أكثر من خمس 
الوفلاق  النيابيلة لجمعيلة  الكتللة  تلرأس  بريطانيلا.  سلنوات فلي 

اإلسلالمية فلي علام 2006.

كان الشيخ علي سلمان يؤم المصلين في عدة جوامع ومساجد 
فـي البحريـن ويلقـي خطبـًا دينيـة وسياسـية، ومنهـا جامع االمام 
الصـادق فـي القفـول و مسـجد الخواجـه فـي المنامـة و كان يؤم 
المصليـن و يخطـب أيـام الجمعـة فـي جامـع الصـادق فـي الـدراز 

في فترة غياب الشـيخ عيسـى قاسـم. 

اعتقـل فـي 28 ديسـمبر 2014 بعـد اسـتمرار تمسـكه بمطلـب 
الملكيـة الدسـتورية و طلبـه بإصاحـات فـي النظـام السياسـي 
، ممـا أثـار احتجاجـات فـي البـاد للمطالبـة باإلفـراج عنـه، وحكـم 
عليـه الحًقـا بالسـجن أربـع سـنوات فـي 16 يونيـو 2015 بتهمـة 
»التحريـض علـى الكراهيـة والدعـوة لتغييـر نظـام الحكـم بالقوة«، 

الشيخ علي سلمان
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هـو نائـب سـابق فـي مجلـس النـواب عـن كتلـة الوفـاق، وحصـد 
أعلـى عـدد مـن األصـوات فـي انتخابـات 2010 النيابيـة بنسـبة 
%92 مـن أصـوات الدائـرة التـي ترشـح فيهـا، وعـرف عنـه دعوتـه 
إلـى السـلمية فـي الحـراك السياسـي، تـم اعتقالـه فـي المطـار 
عنـد رجوعـه الـى البحريـن مـن الخـارج بتاريـخ )18 أغسـطس 2015( 
 ( للمـادة  مخالـف  بشـكل  يـوم   700 مـن  ألكثـر  انفرادًيـا  وعزلـه 
50( مـن قانـون مؤسسـة اإلصـاح والتأهيـل الصـادر فـي عـام 
2014، وكمـا تعـرض للتعذيب فـي مبنى اإلدارة العامة للمباحث 
والتحقيقـات الجنائيـة وقـد ذكـر تلـك التفاصيـل عندمـا تـم عرضـه 

علـى النيابـة العامـة فـي )سـبتمبر 2015(.

بتهمـة  اتهامـه  خلفيـة  علـى   )2016 )ينايـر  فـي  للمحكمـة  أحيـل 
ومعلومـات  تخمينـات  علـى  بنـاء  اإلرهابيـة«  األعمـال  »تمويـل 
أمنيـة وصفهـا االدعـاء العـام »بالسـرية« وليـس إلـى أدلـة ماديـة 
ملموسـة، وقـد تمـت محاكمتـه بموجـب المـادة األولـى والمـادة 
الثالثـة مـن المرسـوم بقانـون رقـم )4( لسـنة 2001 بشـأن حظـر 
المـواد  وبموجـب  اإلرهـاب  وتمويـل  األمـوال  غسـيل  ومكافحـة 
)1و 2 و 7 و 14( مـن قانـون تنظيـم جمـع المـال لألغراض العامة، 
فـي حيـن أن الوقائـع التي اسـتند إليهـا االدعاء في جمع األموال 
كانـت عبـارة عـن وقائـع ممارسـة لشـعائر دينيـة تتمثـل فـي جمـع 
الشـرعية  األخمـاس  وجمـع  للمحتاجيـن  بهـا  والتبـرع  الصدقـات 

المنصـوص عليهـا فـي الفقـه الشـيعي.

الشيخ حسن عيسى المرزوق

وضاعفـت محكمـة االسـتئناف عقوبتـه إلـى تسـع سـنوات فـي 
مايـو 2016، وفـي 3 أبريـل 2017، نقضـت محكمـة التمييز الحكم 

إلـى أربـع سـنوات مـرة أخـرى.

العامـة  النيابـة  2017 اسـتدعت  وفـي األول مـن شـهر نوفمبـر 
الشـيخ علـي سـلمان مـن سـجنه وتـم اتهامـه بالتخابـر والتجسـس 
لصالـح دولـة قطـر بشـأن اتصـال هاتفـي - تـم نشـر أجـزاء مقطعة 
منـه  علـى شـبكة االنترنـت- مـع رئيـس الـوزراء القطـري السـابق  
حمد بن جاسم، الذي كان وسيًطا لمبادرة مشتركة بين السعودية 
والواليـات المتحـدة لحـل األزمـة السياسـية فـي البحريـن، وهـي 
ب  المعـروف  الحقائـق  تقصـي  لجنـة  تقريـر  فـي  وردت  مبـادرة 
»تقريـر بسـيوني« وتـم دعمهـا مـن قبـل ملـك البحريـن، وقـام 
بمتابعتهـا ولـي العهـد وأشـاد بهـا وزيـر خارجيـة البحريـن. قامـت 
النيابـة العامـة بتحويـل القضيـة إلـى المحكمـة فـي 12 نوفمبـر 
2017 من غير علم الشـيخ علي سـلمان أو محاميه، حيث تم عقد 

الجلسـة األولـى للمحكمـة فـي 27 نوفمبـر الحالـي.

الشـيخ علـي سـلمان يقضـي حالًيـا حكًمـا بالسـجن ألربـع 
سـنوات فـي سـجن جـو المركـزي عـن القضيـة األولـى.
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رغـم كل األدلـة التـي قدمهـا فريـق الدفـاع الخـاص بالشـيخ حسـن 
بالحكـم  عليـه  مـارس2017(   29( فـي  المحكمـة  حكمـت  عيسـى 
حسـن  الشـيخ  أن  إلـى  هنـا  باإلشـارة  والجديـر  سـنوات،  عشـر 
عيسـى لـم يوجـه لـه أي اتهـام ولـم يعـرف سـبب االعتقـال إال 
خالفـت  قـد  األمنيـة  السـلطات  ان  يعنـي  مـا  الحـق  وقـت  فـي 
المدنيـة  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  العهـد  )9( مـن  المـادة  نـص 
والسياسـية والتـي تنـص علـى أنـه »يتوجـب ابـاغ أي شـخص  
يتـم توقيفـه بأسـباب هـذا التوقيـف لـدى وقوعـه كمـا يتوجـب 
إباغـه سـريعا بأيـة تهمـة توجـه اليـه«، هـذا وقـد تـم حرمانـه مـن 
الحصـول  حـق  مـن  حرمانـه  تـم  كمـا  الخارجـي  بالعالـم  االتصـال 
للتعذيـب  تعرضـه  عـن  فضـًا  التحقيـق  أثنـاء  محامـي  علـى 
بطلـب  المتكـررة  الدفـاع  هيئـة  طلبـات  مـن  وبالرغـم  واإلهانـة 
لـم  المحكمـة  هيئـة  أن  إال  لـه  الدعـوى  ملـف  مـن  نسـخة  إدخـال 
بـه. الخاصـة  المعلومـات  علـى  االطـاع  فـي  حقـه  مـن  تمكنـه 

السيد مجيد المشعل

الحلوزة  فلي  الدينيلة  العللوم  درس   )1963( علام  مواليلد  ملن 
الدينيلة قرابلة 18 عاًملا علاد بعدهلا للبحريلن فلي علام )1999(، 
حيلث شلغل منلذ علام )2008( منصب رئيلس المجلس العلمائي 
اللذي تلم حلله فلي علام )2014(، وقلد قاملت القلوات األمنيلة 
بمحاصلرة منزلله في )20 مايو 2014( وسللمته خطاب اسلتدعاء 
معله  التحقيلق  تلم  حضلوره  وعنلد  الجنائيلة  التحقيقلات  لمبنلى 
عللى خليفلة خطابلات دينية وسياسلية قد ألقاها في مناسلبات 
علدة ومنعلت حضلور محاميله معله بحجلة أنله شلخص باللغ وقلادر 

عللى اإلجابلة بنفسله. 

شـارك السـيد مجيد المشـعل بعدة مداخات في مجلس حقوق 
اإلنسـان فـي جنيـف فـي العـام )2014( وانتقـد بشـدة اسـتمرار 
انتهـاك الحريـات الدينيـة فـي البحريـن، وعمـل مـع علمـاء آخريـن 
على تدشـين وثيقة التسـامح والتعايش الديني، وتعرض السـيد 
المشعل لاستدعاءات مراًرا بسبب خطاباته الدينية والسياسية، 
فلقـد تـم اسـتدعاءه مجـددًا فـي )ينايـر 2015( لمبنـى التحقيقات 
حـول إقامتـه للصـاة في مسـجد مؤمـن في العاصمـة المنامة، 
وفـي )12 فبرايـر 2015( وجهـت السـلطات األمنيـة للسـيد مجيد 
)يونيـو  وفـي  الدسـتوري،  بالنظـام  التعريـض  تهـم  المشـعل 
2016( تـم اسـتدعاءه مـرة أخـرى للتحقيـق بعـد منـع اقامـة صـاة 

الجمعـة فـي جامـع الصـادق فـي منطقـة الـدراز.
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واظـب علـى التواجـد فـي االعتصـام السـلمي أمام منزل الشـيخ 
عيسـى قاسـم فـي يونيـو 2016 بعـد اسـقاط جنسـية الشـيخ، 
وعلـى اثـره تعـرض لاعتقـال فـي )20 يوليـو 2016( ومنـع مـن 
االتصـال بأهلـه أو أي محامـي حتـى تاريـخ )3 أغسـطس 2016( 
حيـث أجـرى اول اتصـال هاتفـي مـع اهلـه، و فـي )31 أغسـطس 
خليفـة  علـى  عاميـن  بالسـجن  عليـه  المحكمـة  حكمـت   )2016
مشـاركته فـي االعتصـام، كمـا ال يزال يواجـه تهًما أخرى تتعلق ب 

»التحريلض عللى كراهيلة النظلام«.

الجـداول  فـي  الشـخصيات  أسـماء  جميـع  *مالحظـة: 
الدينيـة* األلقـاب  بـدون  الفرعيـة 

صدر حكم اإلعدام غيابًيا بتاريخ 
23 مارس 2017

ميثم عمران حسين 
)الجمري( 1

اعتقل في 17 مارس 2011 
و افرج عنه الحقًا وصدر الحكم 

من القضاء العسكري في 
2017/12/25 - – الحكم غيابي

مرتضى مجيد
)السندي( 2

صدر الحكم من القضاء 
العسكري في 2017/12/25 - 

الحكم غيابي
حبيب عبدالله حسن 

)الجمري(
3

جدول 2 أحكام اإلعدام مع إسقاط الجنسية

اعتقل في 17 مارس 2011 – 
الحكم غيابي مرتضى مجيد السندي 4

الحكم غيابي محمد علي التل 5

اعتقل في 18 يونيو 2013  زهير جاسم عاشور 6

اعتقل في 18 يونيو 2013 علي جاسم عاشور 7

اعتقل في 27مارس 2011 عبدالجليل المقداد 1

اعتقل في ا أبريل 2011 محمد حبيب المقداد 2

اعتقل في 17 مارس 2011 سعيد النوري 3

اعتقل في 17 مارس 2011 – 
الحكم غيابي مرتضى مجيد السندي 4

الحكم غيابي محمد علي التل 5

اعتقل في 27 نوفمبر 2013 السيد صادق الشاخوري 6

اعتقل في 18 يونيو 2013  زهير جاسم عاشور 7

اعتقل في 18 يونيو 2013 علي جاسم عاشور 8

جدول 3 أحكام المؤبد مع إسقاط الجنسية

جدول 4 األحكام المؤبد
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اعتقل في 11 نوفمبر 2011 علي المسترشد 1

اعتقل في 6 مارس 2012 حّسين الهنان 2

اعتقل في 17 مارس 2011 3 عبدالهادي المخوضر

اعتقل في 1 أبريل 2011 ميرزا المحروس 4

حكم غيابيا
في 25 سبتمبر 2011

عقيل محفوظ )الساري( 5

جدول 5 المحكومين ب 15 سنة

رابعًا: حظر الخطاب الديني
 2011( عاملي  بيلن  السلنوات  فلي  األمنيلة  السللطات  قاملت 
و2017( بحضلر الخطلاب الدينلي للل )6( ملن علملاء الدين الشليعة 
والتبليلغ  كالخطابلة  الدينيلة  شلعائرهم  مزاوللة  ملن  ومنعهلم 
محملد  الشليخ  قاسلم،  أحملد  عيسلى  الشليخ  وهلم:  الدينلي، 
الهاشلمي،  كاملل  السليد  المنسلي،  محملد  الشليخ  صنقلور، 

المحفلوظ. عللي  محملد  والشليخ  حميلدان،  عللي  الشليخ 

وتتحكـم حكومـة البحريـن بالهيئـات الدينيـة الشـيعية بشـكل شـبه 
المجلـس  حلهـا  فبعـد  الدينيـة،  الحريـة  ممارسـة  لتقييـد  مباشـر 
اإلسـامي العلمائـي فـي عـام 2014 وكذلـك جمعيتـي الرسـالة 
والتوعية اإلسـامية، لم تبقى أية هيئة تمثل الطائفة الشـيعية 
غيـر إدارة األوقـاف الجعفريـة التـي تديرها وزارة العدل والشـؤون 
اإلسامية، ويتم تعيين جميع أعضاء اإلدارة وفقا لمرسوم ملكي. 

تم منع الشـيخ عيسـى أحمد قاسـم من ممارسـة الخطابة الدينية 
عليـه  2016( وفرضـت  يونيـو   20( بتاريـخ  بعـد اسـقاط جنسـيته 
اإلقامـة الجبريـة فـي منزلـه فـي الـدراز بعـد صـدور حكـم قضائي 
بحقـه فـي )21 مايـو 2017( والهجـوم الدمـوي علـى االعتصـام 

السـلمي امـام منزلـه بتاريـخ )23 مايـو 2017(.

آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم

نماذج
من الحاالت التي تم رصدها
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مسـؤول  باسـتهداف  البحرينيـة  األمنيـة  السـلطات  قامـت 
المسـاجد المهدمـة فـي المجلـس العلمائـي )المنحـل(، الشـيخ 
بعـد   ،)2017 أبريـل   15( عنـه فـي  أفـرج  الـذي  المنسـي  محمـد 
قضائـه عامـًا كامـًا فـي السـجن، وقـد تـم اسـتدعائه لعـّدة مـّرات 
بعدهـا، ليفـرج عنـه الحقـًا، حيـث أبلغتـه فـي اسـتدعاءه بتاريخ )12 
مايـو 2017( بأّنـه تـم منعـه مـن الخطابـة فـي المسـجد واقامـة 

جماعـًة.  الصـاة 

الشيخ محمد المنسي

السيد كامل الهاشمي

الهاشـمي  كامـل  السـيد  باسـتدعاء  األمنيـة  السـلطات  قامـت 
خطيـب أحـد الجوامـع فـي قرية باربـار بتاريخ )12 مايـو2017( حيث 
إقامـة صـاة  مـن  بأنـه ممنـوع  االسـتدعاء  فـي  المحقـق  أبلغـه 

الجماعـة وإلقـاء الخطـاب الدينـي فـي المسـجد.

الشيخ محمد صنقور

تلقـى الشـيخ محمـد صنقـور عـددًا مـن االسـتدعاءات األمنيـة كان 
آخرهـا فـي )فبرايـر 2016( فـي مركـز شـرطة البديـع علـى خلفيـة 
حيـث  الـدراز،  قريـة  فـي  الصـادق  جامـع  فـي  الدينيـة  خطاباتـه 
وجهـت لـه تهمـة التحريـض علـى كراهيـة النظـام وازدراءه العلنـي 
لـه فـي خطـاب ألقـاء قبـل أسـبوعين مـن االسـتدعاء، علمـًا بـأن 
الـدراز  منطقـة  علـى  خانقـا  حصـارًا  فرضـت  األمنيـة  السـلطات 
الشـيخ عيسـى  البحرينيـة بسـحب جنسـية  السـلطات  بعـد قيـام 
قاسـم ومنعـت أداء صـاة الجمعـة فـي الجامـع القريب مـن بيته. 
الجامـع الشـيخ محمـد صنقـور بمنعـه مـن  امـام  ُأبلـغ  هـذا وقـد 
دخـول الجامـع، كمـا تـم منـع المصّليـن مـن التوجـه الـى الجامـع 
ألداء صـاة الجمعـة منـذ )يونيـو 2016(، واسـتمرت السـلطات 
األمنيـة البحرينيـة حتـى لحظـة كتابة هـذا التقرير في منـع الغالبية 
الشـيعية مـن إقامـة صـاة الجمعـة بــ جامـع اإلمـام الصـادق فـي 

الـدراز التـي تشـهد حصـارًا أمنيـًا منـذ أكثـر مـن عـام.

هـذا وقـد أكـد جمـع مـن علمـاء الديـن الشـيعة فـي البحريـن فـي 
بيـان لهـم فـي حينـه أن »منـع صـاة الجمعـة المتكـرر هـو امعـان 
فـي االسـتهداف واالضطهـاد الطائفـي، وجريمـة تصـّر السـلطة 
عليها بالقهر والقوة في تعٍد صارخ على حرية الدين والمعتقد«، 
وقـام نشـطاء علـى مواقـع التواصـل االجتماعـي ببـث صـورًا عـن 
إقامـة مواطنيـن الصـاة فـرادى فـي جامـع المذكـور والـذي يمنع 
البـاد حتـى  فيـه اقامـة صـاة الجمعـة لألغلبيـة الشـيعية فـي 

تاريـخ كتابـة هـذا التقريـر.
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اسـتدعت السـلطات األمنيـة الشـيخ علـي حميـدان فـي تاريـخ )1 
والمعتقـد  الديـن  لحريـة  االسـتهداف  ضمـن   )2016 أغسـطس 
فـي  الدينيـة  للخطابـة  المنبـر  ارتقـاء  مـن  بمنعـه  أبلغتـه  حيـث 

المسـجد.

علـي  محمـد  الشـيخ  اسـتدعاء  تـم   )2016 مايـو   12( تاريـخ  فـي 
حلتهـا  التـي  اإلسـامي  العمـل  جمعيـة  عـام  أميـن  المحفـوظ 
أداء  مـن  بمنعـه  إلباغـه   )2013( عـام  فـي  رسـميًا  السـلطة 
وظيفتـه فـي إمامـة المصليـن والخطبة يـوم الجمعة إال بترخيص 

الرسـمية. الجهـات  مـن 

الشيخ علي حميدان

الشيخ محمد علي المحفوظ

خامسًا: إسقاط الجنسية
اسلتخدمت السللطة البحرينية اسلقاط الجنسلية من علماء الدين 
الشليعة كأداة للتضييلق عللى حريلة الديلن والمعتقلد، ولوقلف 
علملاء الديلن ملن مزاوللة عملهلم بملا ينلص عليله المعتقلدات 
المذهبيلة، ويعلد اسلقاط الجنسلية سلالًحا تسلتخدمه السللطات 
لمعاقبلة المواطنيلن التهامهلم في قضايا ذات طابع سياسلي 
فلي المقلام األول، وملن دون اشلتراط أن يكونلوا قلد اكتسلبوا 

جنسلية أخلرى، أو حاربلوا الدوللة لحسلاب دوللة أخلرى. 

للقضـاء  اتاحـت  عديـدة  قانونيـة  تعديـات  السـلطة  أجريـت  كمـا 
الجنائـي أسـقاط الجنسـية كحكـم مـن االحـكام الجنائيـة، حيـث ان 
المسـقط جنسـّيته ال يمتلـك أوراق الهويـة ويصبـح غيـر مرئـي 
فـي نظـر القانـون، فمـن دون هـذه المسـتندات، تصبـح مهّماتـه 
ومعيشـته اليوميـة البسـيطة مسـتحيلة! علـى سـبيل المثـال، ال 
يمكـن لعديـم الجنسـية الحصـول علـى وظيفة بشـكل قانوني أو 
فتـح او ادارة حسـاب مصرفـي! كذلـك األمـر، ومـن دون تملكـه 
لوثائـق تعـّرف عنـه، ال يمكنـه توثيـق الـّزواج أو تلقـي المعالجـة 
فـي المراكـز والعيـادات الطبيـة الحكوميـة أو تلقـي التعليـم فـي 

الحكوميـة! التعليميـة  المؤسسـات 

فـي ظـل هـذه الظـروف تتعقـد الحيـاة فـي حـال إسـقاط جنسـية 
المواطـن فـي البحريـن، بحيث ال يمكنه إنهاء أّي معاملة رسـمية، 
ودعمهـا  الّدولـة  خدمـات  بقيـة  علـى  الحصـول  يمكنـه  ال  كمـا 
وعـاوة  االجتماعيـة  العـاوة  علـى  الحصـول  مثـل  للمواطنيـن 
السـكن والخدمـات اإلسـكانية كمـا يحـرم مـن حقوقـه التقاعديـة، 
كمـا تقـوم السـلطة بإخطـار المسـقطة جنسـيته بـأن يهاجـر خـارج 
البلـد وفـي حـال رفضـه تقـوم بترحيلـه قسـريًا كمـا حصـل للشـيخ 

حسـين نجاتـي والشـيخ محمـد خجسـته واربعـة آخريـن.
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ولـم تتوقـف السـلطة عنـد هـذا الحد مـن التجاوز بل قامـت بابتزاز 
بعـض أهالـي الضحايـا مـن علمـاء الديـن، حيـث أقدمـت السـلطة 
حبيـل  مديحـة  السـيدة  إسـتدعاء  علـى   2017 يوليـو  شـهر  فـي 
زوجـة الشـيخ عبـد اللـه الدقـاق بعـد رجوعهـا مـن السـفر، وطلـب 
منهـا التجّسـس علـى زوجهـا، وعندمـا رفضـت ذلـك تـم تهديدهـا 
خـارج  ترحليهـا قسـريًا  تـم  ثـم  ومـن  كزوجهـا،  جنسـيتها  بإسـقاط 

البـاد بتاريـخ 20 يوليـو 2017..

هلذا وقلد رصدنلا في هلذا التقرير 19 حالة اسلقطت جنسلياتهم 
او  الدينيلة،  توجهاتهلم  بسلبب  الشليعة  الديلن  علملاء  ملن 
كبلار  ومنهلم  السياسلّية  مواقفهلم  أو  العرقّيلة،  انتماءاتهلم 
العلملاء وملن هلم برتبلة آيلة اللله وهلم: الشليخ عيسلى قاسلم 
.)6 الجلدول  )راجلع  سلند  محملد  والشليخ  نجاتلي  حسلين  والشليخ 

صدر مرسوم إسقاط الجنسية 
في 20 يونيو 2016 عيسى أحمد قاسم 1

صدر قرار اسقاط الجنسية في 
7 نوفمبر 2012 حسين نجاتي 2

صدر قرار اسقاط الجنسية في  
7  نوفمبر2012 محمد سند 3

صدر قرار اسقاط الجنسية في 
7  نوفمبر2012 علوي البالدي 4

صدر مرسوم اسقاط الجنسية 
في 31  يناير 2015 أحمد رضا شكيب 5

صدر مرسوم اسقاط الجنسية 
في 31 يناير 2015 محمد حسن خجسته 6

صدر مرسوم اسقاط الجنسية 
في 31 يناير 2015 عبدالله ابراهيم احمد الصالح 7

 صدر مرسوم اسقاط الجنسية 
في 31 يناير 2015 ميثم عمران الجمري 8

صدر مرسوم اسقاط الجنسية 
في 31 يناير 2015 حسن علي محمد سلطان 9

صدر مرسوم اسقاط الجنسية 
في 31 يناير 2015 حسين جاسم أحمد الحداد 10

صدر مرسوم اسقاط الجنسية 
في 31 يناير 2015 محمد علي التل 11

صدر مرسوم اسقاط الجنسية 
في 31 يناير 2015 ميرزا محمد علي رمضان 12

صدر مرسوم اسقاط الجنسية 
في 31 يناير 2015 مرتضى مجيد لسندي 13

جدول 6 حاالت إسقاط الجنسية
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صدر مرسوم اسقاط الجنسية 
في 31 يناير 2015 حبيب عبدالله حسن الجمري 14

صدر مرسوم اسقاط الجنسية 
في 31 يناير 2015 عقيل رضي الجزيري 15

صدر مرسوم اسقاط الجنسية 
في 31 يناير 2015

عقيل أحمد محفوظ 
)الساري(

16

حكم قضائي في 30 مارس 
2017 عبدالله الدقاق 17

حكم قضائي في 30 اكنوبر 
2017 زهير جاسم عاشور 18

حكم قضائي في 30 اكنوبر 
2017 علي جاسم عاشور 19

وإلغلاء . 1 المعتقليلن  الشليعة  الديلن  علملاء  سلراح  إطلالق 
القضايلا المحفوظلة ضلد علملاء الديلن والتلي تتصلل بحريلة 

األشلخاص. لهلؤالء  تعويضلات  وتقديلم  واللرأي  التعبيلر 

وجله . 2 عللى  وشلاملة  مسلتقلة  تحقيقلات  إجلراء  ضملان 
السلرعة فلي جميلع حلاالت التعذيلب والتعلرض لإلسلاءة أثناء 

االعتقلال. أو  االسلتجواب 

تعهلد حكوملة البحريلن باحتلرام الحريلات الدينيلة وحريلة التعبيلر . 3
التلي يمارسلها علملاء الديلن والخطبلاء كملا هلي مبينلة فلي 

العهديلن الدولييلن لحقلوق اإلنسلان.

يتلم . 4 الذيلن  أو  للمعتقليلن  التعذيلب واإلهانلة  التعهلد بحظلر 
اسلتدعائهم والتلزام الحكوملة أن يتلم االسلتدعاء علن طريلق 

النيابلة العاملة وملن خلالل مذكلرات رسلمية.

وضلع حلد للتمييلز اللذي يمارسله شلهود االثبلات فلي قضايلا . 5
الخطابلة واللرأي السياسلي.

التوصيات
لحكومة البحرين
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إلغاء تعديالت قانون الجنسية التي صدرت في )يوليو 2014( . 6
التلي تمكلن القضلاء بسلحب جنسلية المدانيلن. وإلغلاء قلرار 
وزير الداخلية رقم )89( لسنة 2016 بشأن الضوابط اإلجرائية 
البحرينيلة. الجنسلية  قانلون  ملن   )8،9،10( الملواد  لتطبيلق 

إلغاء تعديل المادة الخامسة في قانون الجمعيات السياسية . 7
رقلم )26( لسلنة 2005 واللذي ينلص عللى علدم جلواز الجملع 
الدينلي. المنبلر  واعتلالء  السياسلية  الجمعيلة  عضويلة  بيلن 

الجمعيلات . 8 قانلون  فلي  السادسلة  الملادة  تعديلل  الغلاء 
ينلص عللى »أن  2005 واللذي  )26( لسلنة  رقلم  السياسلية 
يشلتمل النظلام األساسلي طريقلة وإجلراءات تكويلن أجهلزة 
الجمعيلة واختيلار قادتهلا عللى أال يكونلوا ملن علملاء الديلن أو 

والخطابلة”. واإلرشلاد  بالوعلظ  المشلتغلين 

إلغلاء المرسلوم رقلم )1( لسلنة 2017 الخلاص بتعديلل بعلض . 9
أحلكام المرسلوم رقلم )14( لسلنة 2002 بإنشلاء جهلاز األملن 
نوفمبلر  فلي  الصلادر  بالتعديلل  للعملل  والعلودة  الوطنلي 
2011 واللذي قضلى بلأن يحيلل جهلاز االمن الوطنلي الحاالت 
الداخليلة  وزارة  اللى  التوقيلف  أو  القبلض  تسلتدعي  التلي 
التخلاذ اإلجلراءات القانونيلة واللذي صلدر بنلاء عللى توصيلات 

اللجنلة المسلتقلة لتقصلي الحقائلق.

التوصيات
القانونية

التوصيات
الخاصة بالمجتمع الدولي

حث حكومة البحرين على االستجابة الفورية إلى طلب زيارة . 10
وباألخص  المتحدة  باألمم  الخاصين  الدوليين  المقررين 
أو  الدين  بحرية  المعني  المتحدة  لألمم  الخاص  المقرر 
المعني  المتحدة  لألمم  التابع  العامل  والفريق  المعتقد، 
المتحدة  لألمم  الخاص  والمقرر  التعسفي،  باالعتقال 
الخاص  والمقرر  والمحامين،  القضاة  باستقالل  المعني 
بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

الالإنسانية أو المهينة.

حث المنظمات الدولية ومجلس حقوق اإلنسان على متابعة . 11
تهم  إليهم  وجهت  الذي  الدين  علماء  المحاكمات  ورصد 
لوقف  الجنائي  القانون  مواد  مختلف  بموجب  عادية  جنائية 
ولمؤسسات  الشيعة  الدين  لعلماء  الممنهج  االستهداف 

الطائفة الشيعية.

مواصلة الدأب على بحث بواعث القلق مع مسؤولي الحكومة . 12
البحرينية فيما يتعلق بالتمييز الديني، والتعذيب واستهداف 
السياسية. آراءهم  خلفية  على  الشيعة  الدين  علماء 

االعتراف بأن حكومة البحرين انتهكت معايير حقوق اإلنسان . 13
المنصوص عليها في االتفاقيات الموقعة من قبل حكومة 
لإلصالحات  واضح  زمني  إطار  وضع  جانب  الى  البحرين، 
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الالزم إجراؤها لكي تفي البحرين بااللتزامات الواقعة على 
عاتقها وإطالق سراح جميع األشخاص المدانين، على وجه 
ووضع  اإلرهاب  وقانون  العقوبات  قانون  بموجب  الحصر، 
الدين الشيعة بسبب معتقداتهم  اعتقال علماء  حد لظاهرة 

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمتوممارساتهم الدينية أو آرائهم السياسية.

1

اقتحام المنزل في 25 	 
نوفمبر، 2014

اقتحام ساحة منزله في 	 
23 مايو 2017 وقتل 

خمسة من المعتصمين 
وفرض اإلقامة الجبرية 

عليه

تم إسقاط الجنسية في 20 	 
يونيو 2016 كما صدر حكم 

بتاريخ 21 مايو 2017 بالحبس 
سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 
3 سنوات وغرامة 100 ألف 

دينار ومصادرة األموال 
الشرعية لفريضة الخمس 

وعقارين

الشيخ عيسى أحمد 
قاسم

2

رّحل قسريًا خارج البالد 	 
في 23 ابريل 2014

تم اسقاط جنسيته بتاريخ 7 	 
نوفمبر 2012

الشيخ حسين نجاتي

3

تم اسقاط جنسيته غيابيًا 	 
بتاريخ 7 نوفمبر 2012

الشيخ محمد سند

4

اعتقل بتاريخ 17 مارس 	 
2011 ومن ثم أفرج عنه 

بعد عدة أشهر

حكم غيابيًا بعدة أحكام آخرها 	 
بتاريخ 25 ديسمبر 2017 

باإلعدام وإسقاط الجنسية 
من القضاء العسكري كما 

اسقطت جنسيته سابقًا 
بمرسوم في 31 يناير 2015 السيد مرتضى 

السندي

ملحق:

جدول 7 أسماء علماء الدين الشيعة المستهدفون 2011 – 2017م
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

5

حكم عليه باإلعدام غيابيًا 	 
بتاريخ 23 مارس 2017 كما 

اسقطت جنسيته سابقًا 
بمرسوم في 31 يناير 2015

ميثم عمران الجمري

6

حكم عليه غيابيًا بعدة أحكام 	 
آخرها بتاريخ 25 ديسمبر 
2017 باإلعدام وإسقاط 

الجنسية من القضاء 
العسكري كما اسقطت 

جنسيته سابقًا بمرسوم في 
31 يناير 2015

حبيب عبدالله الجمري

7

اعتقل في 27مارس 	 
2011 عبر مداهمة منزله

مؤبد	 

الشيخ عبدالجليل 
المقداد

8

96 عاما	 اعتقل في ا أبريل 2011	 

الشيخ محمد حبيب 
المقداد

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

9

اعتقل في 17 مارس 	 
2011

مؤبد	 

الشيخ سعيد النوري

10

اعتقل في 17 مارس 	 
2011 ثم افرج عنه الحقًا

حكم غيابيًا بعدة أحكام آخرها 	 
في 27 أكتوبر 2016 بالمؤبد 

و اسقاط الجنسية و غرامة 
مالية قدرها 200,000 دينار 

بحريني كما اسقطت جنسيته 
سابقًا بمرسوم في 31 يناير 

2015

الشيخ محمد التل

11

اعتقل في 18 يونيو 	 
2013

حكم بعدة أحكام آخرها بتاريخ 	 
30 اكتوبر بالمؤبد وإسقاط 

الجنسية

الشيخ زهير عاشور

12

اعتقل في 18 يونيو 	 
2013

صدر الحكم بالمؤبد واسقاط 	 
الجنسية بتاريخ 30 اكتوبر 

2017

الشيخ علي عاشور
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

13

اعتقل في 27 نوفمبر 	 
2013

حكم بالمؤبد بتاريخ 29 مايو 	 
2014

 	

السيد صادق 
الشاخوري

14

حكم غيابيًا 15 سنة في 25 	 
سبتمبر 2011 كما اسقطت 

جنسيته بمرسوم في 31 
يناير 2015

السيد عقيل محفوظ
)الساري(

15

حكم غيابيًا بالسجن 10 	 
سنوات وإسقاط الجنسية 

في 30 مارس 2017 كما تم 
نفي زوجته من البالد بتاريخ 

20 يوليو 2017
الشيخ عبدالله الدقاق

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

17

اسقطت جنسيته غيابيًا بقرار 	 
في 7 نوفمبر 2012

السيد علوي البالدي

18

رّحل قسريًا خارج البالد 	 
في 21 فبراير 2016

اسقطت جنسيته بمرسوم 	 
في 31 يناير 2015

الشيخ محمد خجسته

19

اسقطت جنسيته غيابيًا 	 
بمرسوم في 31 يناير 2015

الشيخ عبدالله الصالح

16

اسقطت جنسيته غيابيًا 	 
بمرسوم في 31 يناير 2015

الشيخ حسن سلطان
)نائب سابق(

20

اسقطت جنسيته غيابيًا 	 
بمرسوم في 31 يناير 2015

الشيخ أحمد رضا 
شكيب
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

21

اسقطت جنسيته غيابيًا 	 
بمرسوم في 31 يناير 2015

الشيخ حسين الحداد

22

اسقطت جنسيته غيابيًا 	 
بمرسوم في 31 يناير 2015

الشيخ ميرزا رمضان

23

اسقطت جنسيته غيابيًا 	 
بمرسوم في 31 يناير 2015

الشيخ عقيل رضي 
)الجزيري(

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

25

اعتقل في 17 مارس 	 
2011

15 سنة	 

الشيخ عبدالهادي 
المخوضر

26

اعتقل في 11 نوفمبر 	 
2011

15 سنة	 

الشيخ علي 
المسترشد

27

اعتقل في 6 مارس 	 
2012

15 سنة	 

الشيخ حّسين الهنان

24

اعتقل في األول من 	 
أبريل 2011

15 سنة	 

الشيخ ميرزا 
المحروس

28

اعتقل في 18 	 
مارس2015

10 سنوات	 

الشيخ حسن مرزوق
)نائب سابق(
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

29

اعتقل في 14 مارس 	 
2015 بعد ثالث سنوات 

من المالحقة

10 سنوات	 

الشيخ رياض الحني

30

اعتقال في 16 يناير 	 
2016

10 سنوات مع غرامة مالية 	 
وقدرها 100 الف دينار 

بحريني

الشيخ عيسى 
القفاص

31

اعتقل في 2 مايو 2011	 
استدعاء في 11 	 

مايو2016

حكم 5 سنوات سجن و أفرج 	 
عنه في 30 أبريل 2016 بعد 

انقضاء محكوميته

الشيخ محمد علي 
المحفوظ

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

33

حكم 5 سنوات سجن و أفرج 	 19 مارس 2011	 
عنه في 17 مارس 2016 بعد 

انقضاء محكوميته

الشيخ جاسم 
الدمستاني

34

حكم 5 سنوات سجن و أفرج 	 
عنه في 29 ابريل 2016 بعد 

انقضاء محكوميته

السيد مهدي 
الموسوي

35

استدعاء في 31 مايو 	 
 2011

استدعاء واعتقال في 28 	 
ديسمبر 2014 وحكم عليه 

في يونيو 2015

حكم 4 سنوات سجن وجهت 	 
له النيابة العامة تهم جديدة 

بتاريخ 1 نوفمبر 2017 وبدأت 
أولى جلسات المحكمة بتاريخ 

27 نوفمبر 2017
الشيخ علي سلمان

32

استدعاء واعتقال في  18 	 
نوفمبر 2012

حكم 5 سنوات سجن و أفرج 	 
عنه في 17 نوفمبر 2017 

بعد انقضاء محكوميته

السيد أحمد الماجد

36

استدعاء في 15 يونيو 	 
2016

استدعاء في 26 يونيو 	 
2016 / اعتصام الدراز

اعتقل في 30 	 
يوليو2016 عبر مداهمة 

منزله

سنتين	 

السيد مجيد المشعل
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

37

استدعاء وتحقيق في 28 	 
أكتوبر 2015

استدعاء وتحقيق في 23 	 
يونيو 2016

استدعاء وإيقاف في 	 
9أغسطس 2016

حكم عليه بسنة سجن وافرج 	 
عنه بتاريخ 9 أغسطس 2017

الشيخ منير المعتوق

38

استدعاء وإيقاف في 	 
9أغسطس 2016

استدعاء وتوقيف في 23 	 
يوليو 2016 لمدة يومين

سنة	 

الشيخ عزيز الخضران

39

استدعاء وإيقاف في  	 
9أغسطس 2016

سنة	 

السيد ياسين 
الموسوي

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

41

استدعاء وإيقاف في 	 
9أغسطس 2016

سنة	 

الشيخ عماد الشعلة

42

استدعاء واعتقال في 20 	 
أكتوبر 2015

الحكم سنتان وافرج عنه في 	 
19 اكتوبر 2017

الشيخ عبدالزهراء 
المبشر

43

اعتقل في 30 أكتوبر 	 
2015

سنتان	 

الشيخ فاضل 
أبوتاكي

40

استدعاء في 16 	 
يوليو2016

28 يوليو 2016	 
استدعاء وإيقاف في 2 	 

أغسطس 2016

حكم بالحبس سنتين في 	 
تاريخ 18 أغسطس 2016 

44الشيخ علي حميدان

ال يزال في التوقيف	 23 مايو 2017	 

الشيخ حسن الزاكي
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

45

ال يزال في التوقيف	 23 مايو 2017	 

الشيخ جعفر صباح

46

ستة أشهر على ذمة التحقيق	 23 مايو 2017	 
ال يزال في التوقيف	 

الشيخ علي المؤذن

47

استدعاء في 3 أغسطس 	 
2016م

سنة	 

السيد علي الدرازي

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

49

تم مداهمة منزله في 15 	 
يونيو 2016

استدعاء	 

الشيخ حسن 
المالكي

50

استدعاء في 14 يونيو 	 
2016

الشيخ عباس الصائغ

51

استدعاء في 2 أغسطس 	 
2016

الشيخ علي الصددي 48

تم مداهمة منزله واعتقل 	 
ثم أفرج عنه 

الشيخ علي أبوزهيرة
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

52

استدعاء في 25 أكتوبر 	 
2016

استدعاء في 28 ديسمبر 	 
2016

تغريم 50 دينارًا في 7 	 
فبراير 2017

استدعاء وتحقيق 3 يونيو 	 
2017

استدعاء في 2 أغسطس 	 
2016

استدعاء في 11 أكتوبر 	 
2016

استدعاء في 24 أكتوبر 	 
2016

استدعاء واعتقال في 20 	 
يوليو 2017

افرج عنه	 

الشيخ بشار العالي

53

استدعاء في 9 أكتوبر 	 
2016

استدعاء وتحقيق في 12 	 
أبريل 2017

استدعاء وإيقاف في 2 	 
أغسطس 2016 حتى 22 

سبتمبر 2016

حكم عليه في 9 نوفمبر 	 
2017 بغرامة مالية وقدرها 

300 دينار بحريني

الشيخ علي الجفيري

54

استدعاء في 2 أغسطس 	 
2016

الشيخ صادق العافية

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

55

استدعاء في يوليو 2016	 

الشيخ صادق الدرازي

56

استدعاء وتحقيق في 23 	 
يونيو 2016

استدعاء في 26يوليو 	 
2016

استدعاء في 7 أغسطس 	 
2016 الشيخ حمزة الديري

)نائب سابق(

57

استدعاء وتحقيق في 12 	 
أبريل 2017

استدعاء في 2 أغسطس 	 
2016

الشيخ علي الشغل

58

استدعاء وتحقيق في 25 	 
يونيو 2016

استدعاء وتحقيق في 12 	 
أبريل 2017

استدعاء في 2 أغسطس 	 
2016 الشيخ علي رحمة
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

59

استدعاء في 2 أغسطس 	 
2016

استدعاء وتحقيق في 	 
14أغسطس 2016

اعتقال في 26 أكتوبر 	 
2016 الشيخ جميل العامر

60

استدعاء ثم اإلفراج في 3 	 
أغسطس 2016

الشيخ علي المتغوي

61

استدعاء في 26 يونيو 	 
2016

استدعاء في 5 أغسطس 	 
2016

الشيخ جاسم 
المطوع

62

استدعاء في 15 يونيو 	 
2016

الشيخ ابراهيم 
االنصاري

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

63

استدعاء وتحقيق في 24 	 
فبراير 2016

استدعاء واعتقال في 17 	 
يوليو 2016 واإلفراج عنه 

في 18 يوليو 2016
28 يوليو 2016	 

منع من إقامة صالة الجمعة	 

الشيخ محمد صنقور

64

استدعاء وإيقاف في 	 
24 يوليو 2016 لمدة 

يوم واحد

الشيخ جاسم الخياط

65

استدعاء وتحقيق في 25 	 
يونيو 2016

الشيخ ابراهيم 
الستري

66

استدعاء في 16 يونيو 	 
2016

استدعاء في 7 أغسطس 	 
2016

السيد هاشم 
البحراني
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

67

استدعاء في 15 يونيو 	 
2016

استدعاء واعتقال في 9 	 
أغسطس 2016 حتى 22 

سبتمبر 2016

الحبس سنة مع إيقاف 	 
التنفيذ لمدة 3 سنوات 

وغرامة 100 ألف دينار

الشيخ حسين 
المحروس

68

تحقيق وإحالة للنيابة في 	 
14 يونيو 2016

استدعاء ثاني في 16 	 
يونيو 2016

الشيخ باقر الحواج

69

استدعاء وتحقيق في 	 
28 أكتوبر/ تشرين األّول 

2015
استدعاء وتحقيق في 23 	 

يونيو 2016

حكم عليه في 2 يناير 2018 	 
بالحبس لمدة 6 اشهر

الشيخ محمود 
العالي

70

استدعاء وتحقيق في 23 	 
يونيو 2016

االعتقال والحكم عليه 6 	 
أشهر وكفالة إفراج 100 

دينار لوقف التنفيذ
استدعاء واعتقال في 7 	 

أغسطس 2016 والحكم 
عليه 6 أشهر

االستدعاء داخل السجن	 

أفرج عنه في 20 يونيو 2017	 
بعد انتهاء محكوميته في 	 

قضيتين

الشيخ فاضل الزاكي 

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

71

استدعاء وإيقاف في 	 
9أغسطس 2016

اعتقال في 5 أكتوبر2016	 

اإلفراج في 23 أغسطس 	 
2016

السيد محمد 
الغريفي

72

استدعاء وإيقاف في 20 	 
يوليو 2016 واالفراج عنه 

في 27 يوليو 2016
استدعاء وتحقيق في 	 

14أغسطس 2016
الشيخ سعيد 

العصفور

73

استدعاء في يوليو 2016	 

الشيخ ياسين الجمري

74

اعتقل في 17 مايو 	 
 2011

استدعاء في 7 أغسطس 	 
2016

الشيخ عبدالحكيم 
العرادي
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

75

اعتقل في 4 أغسطس 	 
2016

حكم عليه 6 أشهر	 
أفرج عنه في 2 فبراير 2017 	 

بعد انتهاء محكوميته

الشيخ محمد جواد 
الشهابي

76

استدعاء واعتقال في 7 	 
أغسطس 2016

الحبس سنة 	 

الشيخ علي الهملي

77

استدعاء في 7 أغسطس 	 
2016

السيد محسن 
الغريفي

78

خالل عودته من العمرة 	 
وتم االفراج عنه الحقا

الشيخ محمود 
العجيمي

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

79

استدعاء في 7 أغسطس 	 
2016

الشيخ عبدعلي 
العالي

80

استدعاء واعتقال في 7 	 
أغسطس 2016 حتى 28 

سبتمبر 2016 واعتقل 
مجددا في نفس اليوم

حكم بالسجن لثالثة أشهر 	 
في 24 نوفمبر 2016

أفرج عنه بعد انتهاء 	 
محكوميته

الشيخ عيسى 
المؤمن

81

استدعاء و اعتقال في 3 	 
أغسطس 2016

الحبس سنتين	 

الشيخ حبيب الدرازي 

82

استدعاء في 9 أغسطس 	 
2016

الشيخ رجائي 
البارباري
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

83

اعتقل في 22 مارس 	 
2011

تم استدعاءه 24 مرة في 	 
عام 2016

استدعاء وتحقيق في 	 
14أغسطس 2016

استدعاء و تحقيق في 	 
10أكتوبر 2016

الشيخ ميثم السلمان

84

االستدعاء في 18 يونيو 	 
2016

استدعاء واعتقال في 30 	 
أكتوبر 2016 وأفرج عنه 

في 3 نوفمبر 2016
االعتقال في 3 	 

يوليو2017 أثناء زيارة ابنه 
في سجن حوض الجاف

اعتقال لمدة 9 أيام ثم أفرج 	 
عنه

الشيخ هاني البناء

85

استدعاء في 4 يوليو 	 
 2017

توقيف أسبوعين على ذمة 	 
التحقيق

الشيخ كاظم درويش

86

استدعاء في 6 يوليو 	 
 217

الشيخ حسن 
القصاب

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

87

استدعاء في مايو/ أيار 	 
2014

استدعاء في 7 أغسطس 	 
2014 )لم يتواجد في 

البحرين(
اعتقال في 4 سبتمبر/ 	 

أيلول 2014 في المطار 
فور وصوله

اعتقل في 15 أبريل 	 
2016 وحكم في 24 
مايو2016 لمدة سنة

استدعاء في 21أبريل 	 
2017م

استدعاء في 28 أبريل 	 
2017م

اإلفراج عنه بعد انتهاء 	 
محكوميته لمدة سنة

الشيخ محمد 
المنسي

88

اعتقل في 25 أبريل 	 
 2016

أفرج عنه في 2 مايو 2016	 

الشيخ حسين مال 
الله

89

استدعاء في 28 يونيو 	 
 2017

التوقيف لمدة أسبوعين	 

الشيخ حسنين المهنا
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

90

اعتقال في 20 	 
يونيو2017

افرج عنه بتاريخ 3 يوليو 2017	 

الشيخ حسين 
الستري

91

استدعاء وتحقيق في 28 	 
أكتوبر 2015

االستدعاء في 18 	 
يونيو2016

الشيخ صادق القطان

92

االستدعاء في 18 يونيو 	 
2017

الشيخ عمار تيسير

93

االستدعاء في 18 يونيو 	 
2017

الشيخ محمود 
الساعي

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

94

استدعاء واعتقال في 16 	 
أكتوبر 2016

استدعاء في 18 يونيو 	 
2018

السيد صادق 
الغريفي

95

االستدعاء في 18 يونيو 	 
2017

الشيخ حسين المعلم

96

اعتقل في 28 أبريل 	 
2017 بعد مداهمة منزله

أفرج عنه في 26 مايو 2017	 

الشيخ عبدالزهراء 
الكربابادي

97

تم استدعاءه عدة مرات 	 
و آخرها في 22 اكتوبر 

2017م

الشيخ عبدالنبي 
النشابة
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

98

استدعاء وتحقيق في 12 	 
أبريل 2017

الشيخ محمد الصياد

99

اعتقل في 9 فبراير 2017 	 
بعد مداهمة منزله

موقوف على ذمة التحقيق	 

الشيخ محمد صالح 
القشعمي

100

استدعاء في 12 مارس 	 
2013

بالغ رسمي بتحريك 	 
دعوى جنائية ضده في 

31 أكتوبر 2016
الشيخ حسين 

الديهي

101

استدعاء وتحقيق في 29 	 
مايو 2016

الشيخ حسين 
المعاميري

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

102

حكم بتاريخ 1نوفمبر 	 
2017

الحبس 6 أشهر	 

الشيخ عادل الشعلة

103

حكم بتاريخ 1 نوفمبر 	 
2017

الحبس 6 أشهر	 

الشيخ هاني البزاز

104

استدعاء للتحقيق في 16 	 
يونيو 2016

استدعاء واعتقال في 	 
16 أكتوبر 2016 حتى 18 
أكتوبر ثم توقيفه مجددا 

في قضية مجهولة الشيخ عبدالمحسن 
مال عطية الجمري

105

االعتقال في 6 يوليو 	 
2016 وأفرج عنه الحًقا

الشيخ سامي الخّباز
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

106

استدعاء في 3 أغسطس 	 
2016

الشيخ صادق الدرازي

107

استدعاء في 3 أغسطس 	 
2016

استدعاء في 3 اكتوبر 	 
2017 وتوقيف اسبوعين 

على ذمة التحقيق

افرج عنه بعد انتهاء فترة 	 
التوقيف

السيد علي الدرازي

108

استدعاء في يوليو 2016	 

السيد محمود 
الوداعي

109

استدعاء وتحقيق في 	 
14أغسطس 2016

السيد حسن 
الغريفي

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

110

استدعاء وتحقيق في 	 
14أغسطس 2016

الشيخ محمد محسن 
العصفور

111

استدعاء وتحقيق في 	 
14أغسطس 2016

السيد مجيد العلوي

112

االعتقال من منزله في 	 
11 أغسطس 2016

افرج عنه بتاريخ 14 أغسطس 	 
2016

الشيخ علي الطيار

113

استدعاء وتوقيف 14 	 
أغسطس 2016

حكم ثالثة اشهر و افرج عنه 	 
بتاريخ 11 يناير 2017

الشيخ هاني البالدي
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

114

استدعاء 17أغسطس 	 
2016

السيد موسى 
الوداعي

115

استدعاء 17 أغسطس 	 
2016

الشيخ عبدالرسول 
البقالي

116

عدة استدعاءات و آخرها 	 
في 22 أغسطس 2016

الشيخ علي بن أحمد 
الجدحفصي

117

استدعاء وتحقيق في 5 	 
أكتوبر 2016

الشيخ محمد فؤاد 
المدّوب

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

118

استدعاء في 6 أكتوبر 	 
2016

السيد هادي 
الوداعي

119

استدعاء في 7 أكتوبر 	 
2016

استدعاء في 16 أكتوبر 	 
2016

الشيخ عباس مال 
عطية الجمري

120

استدعاء في يوليو 2016	 
استدعاء في 12 أكتوبر 	 
 	2016

الشيخ حسن 
الصيبعي

121

استدعاء في  18 نوفمبر 	 
2012

استدعاء في 16 أكتوبر 	 
2016

الشيخ حسن العالي
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

122

استدعاء في 16 أكتوبر 	 
2016

السيد فيصل 
الطالبي

123

اعتقل في 20 مارس 	 
2011م

أفرج عنه بتاريخ 28 نوفمبر 	 
2012 بعد قضاء سنة مدة 

حكمه

الشيخ  إدريس 
العكري

124

اعتقل في 11ابريل 	 
2011م

افرج عنه في 28 نوفمبر 	 
2012

الشيخ عبدالعظيم 
المهتدي

125

افرج عنه في 23 اغسطس 	 اعتقل في 4 مايو 2011	 
2011

الشيخ جعفر 
الصيرفي

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

126

اعتقل في 10 ابريل 	 
2011م

افرج عنه في 4 أغسطس 	 
2011

السيد محمد علي 
العلوي

127

اعتقل في 29 ابريل 	 
2011م

افرج عنه في 4 اكتوبر 2011	 

الشيخ عادل الجمري

128

اعتقل في 29 ابريل 	 
2011م 

افرج عنه في 4 اكتوبر 2011	 

السيد هادي 
الموسوي

129

اعتقل في 17 ابريل 	 
2011م

افرج عنه في 11 يوليو 2011	 

السيد عدنان 
الموسوي
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

130

تم اعتقاله عدة مرات 	 
آخرها بتاريخ 27 ديسمبر 

2017

افرج عنه في 11 فبراير 2014	 

الشيخ ياسر الصالح

131

اعتقال في  4 أبريل 	 
 2011

افرج عنه في 11 يوليو 2011	 

الشيخ علي سليم

132

استدعاء وتوقيف لمدة 	 
12 يوما في  18 نوفمبر 
2012 / أفرج عنه في 29 

نوفمبر 2012
استدعاء وإبالغ منع من 	 

الخطابة في7 أغسطس/ 
آب 2014

يواجه حكمًا بالسجن 3 أعوام 	 

السيد كامل 
الهاشمي 

133

اعتقل في 16 مارس 	 
2011

ساءت حالته الصحية 	 
وأوصلته إلى حافة الموت، 

وتركته مشلواًل مقعدًا

السيد حسين 
الغريفي

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

134

استدعاء للتحقيق	  28 أكتوبر 2015	 

السيد ياسر الساري

135

استدعاء للتحقيق	 26 أكتوبر 2015	 

الشيخ محمد الرياش

136

استدعاء للتحقيق	 26 نوفمبر 2012 	 

سيد جابر الشهركاني

137

26 نوفمبر/ تشرين 	 
الثاني 2012

استدعاء للتحقيق	 

سيد شبر البوري
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مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت

138

استدعاء للتحقيق	 17 نوفمبر 2012	 

الشيخ محمود 
طاهري
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استدعاء للتحقيق	 17 نوفمبر 2012	 

الشيخ جعفر الصائغ

140

استدعاء للتحقيق	 18 نوفمبر 2012	 

الشيخ مهدي 
الكرزكاني

مدة الحكمتاريخ االعتقالاالسمت
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استدعاء للتحقيق	 20 نوفمبر 2012	 

سيد علوي 
الشهركاني
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ال يزال في التوقيف	 23 مايو 2017	 

الشيخ احمد حمزة 
الكراني

144

افرج عنه بعد اسبوعين	 23 مايو 2017	 

الشيخ علي بدو 

141

استدعاء للتحقيق	 18 نوفمبر 2012	 

الشيخ الياس 
المرزوق



تصميم: 

منشور من قبل 

سالم للديمقراطية وحقوق اإلنسان

info@salam-dhr.org

UPRInfo  salam_dhr

mailto:info@upr-info.org

