
 

 

 

للتعديات على المساجد والممتلكات الكتاب المصور 

 العامة والخاصة

 )4مدينة حمد )الدوار  
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 املقدمة

إفادات وشكاوى من تعديات واسعة على حرمة المساجد والبيوت  تلقت جمعية كرامة لحقوق اإلنسان

من خالل فريقها و, وعلى إثر ذلك قامت الجمعية   4والممتلكات العامة والخاصة بمدينة حمد الدوار 

بتشكيل مجموعة عمل للوقوف على حقيقة هذه  اإلفادات والتقارير  , وخالل الفترة  من  التوثيقي واإلعالمي

مجموعة تمارس ضد  عديدة انتهاكات  المشاهدات والصورب ت كرامة رصد  2312أكتوبر  03إلى  1

كثر من توجه سياسي وعقدي مناطق السكن المختلطة التي تحوي أبالقاطنين   المواطنينمحددة من 

قد أصبح مستهدفا من جماعات سياسية/دينية  بمدينة حمد 4بدوار   ووجدت كرامة أن المواطنوديني. 

,   وراحته  ته تهديد سالم مجموعات شبابية تنشط في ل وأصبح هدفا,  ومن يعمل ضمن إطارها معارضة 

فرض نمط سياسي/طائفي محدد عليه بقوة األمر الواقع من خالل الكتابة على مساجده ومنازله سعى لوت

وغلق الشارع العام , , وعدم احترام قدسية آيات القرآن الكريم  وإتالفها دون رضاه وخالفا لقناعاته 

 , والتعدي على حقوقه األساسية في توف وغيرها  وباإلطارات المحترقة أو تهديد سالمته بزجاجات المول

عن افتقاد وشهادات  ووقفت كرامة على أدلة, ووسط منطقته  بيته داخلبالعيش في راحة وطمأنينة 

عند سفره أو خروجه من منزلة خشية لألمن والشعور بالطمأنينة  , خاصة  بمدينة حمد 4بدوار المواطن 

وعلى عائلته  يتعذر عليه كما, انتماءه السياسي والعقدي  احراق سيارته بسبباتالف ما به أو أو احراقه أو

 مخرج المنطقة ومدخلها .الخروج من منطقته بشكل طبيعي نظرًا لإلطارات المحروقة على الدخول و

, والعهد الدولي الخاص بالحقوق  إن هذه االنتهاكات تخالف صراحة الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان 

كلها , وهي ( 22, ) (20, )  (22) ( ,4) واد( , والدستور البحريني في الم11المدنية والسياسية في المادة )

وحرمة دور العبادة و المساكن  حرية المعتقدالتعاون والتراحم وملزمة لمملكة البحرين , وتنص على  مواد 

 يثير الفرقة أو الطائفية . وتجريم ماسالمية ووحدة الشعب  وعدم المساس بأسس العقيدة اإل

 4بدوار  مساجد الطائفة السنية ضدجملة من االنتهاكات التي مورست ويضم هذا الكتاب التوثيقي المصور 

مع التنويه  القرآن الكريم, وإتالف الممتلكات الخاصة والعامة على حد سواء.من , وإهانة آيات بمدينة حمد 



ة حمد القسم من منطقة مدين2312في شهر أكتوبر فترات متباعدة  التقطت فيأن جميع الصور قد إلى 

 المحاذي لمنطقة اللوزي. 1434السفلي من مجمع 

 

 

       لحقوق اإلنسانجمعية كرامة 

 المحرق, مملكة البحرين

م2312ديسمبر  24  

  



 اهانة آيات القرآن الكريم 
إساءة  ها يعدأو لبعض النصوص لتلك , واإلساءة مطائفة تعتبر من أقدس األمور لديهجماعة وإن النصوص الدينية ألي 

بعض من إهانة القرآن الكريم أو يعد ألصحاب ذلك الدين والمنتمين له كلهم على حد سواء, وفي الشرع اإلسالمي الحنيف 

آليات من القرآن  مدة متعتستنكر كرامة اإلهانة المن منطلق ذلك وعقوبة في الشرع. له إثم عظيم و كبرىجريمة  آياته

رغم شطب أجزءا منها وعدم احترام قدسيتها , قطع وتشويهها و عمدوتبمدينة حمد ,  4المكتوبة على الجدران بدوار  الكريم 

شينة التي . وقد وثقت كرامة جملة من االنتهاكات الجسيمة واألفعال الماألمة اإلسالمية لدى  مكانة عظيمةلها من  ما

 المنطقة المذكور.وجماعات منتمين للمعارضة في  أفرادمن قبل ضد آيات القرآن الكريم مورست 

 

 اآلية القرآنية: ولآلخرة خير لك من األولىالتعدي على : 1صورة

 

 اآلية القرآنية: ولآلخرة خير لك من األولىالتعدي على : 2صورة



 
 ولآلخرة خير لك من األولىاآلية القرآنية: التعدي على : 0صورة

 
 لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنةاآلية القرآنية: التعدي على : 4ةصور

  



 
 

 وفي األرض آيات للموقنيناآلية القرآنية: التعدي على : 2صورة

 
 إن أكرمكم عند اهلل أتقاكماآلية القرآنية: التعدي على : 6صورة

 

 



 
 ألم نجعل لع عينين ولسانا وشفتيناآلية القرآنية: التعدي على : 7صورة

 
 والسماء رفعها ووضع الميزاناآلية القرآنية: التعدي على : 1صورة



 الطائفة السنيةانتهاكات ضد مساجد 

على المساجد السنية , تشوه منظرها وتسيء  ورموز معارضة لقيادات ورسوماتذات داللة طائفية وقفت كرامة على كتابات 

للمسلمين المنتمين للطائفة السنية , ودوره في الشحن وتحذر كرامة من خطورة هذا الفعل المشين واستفزازه لمرتاديها , 

وقد وثقت كرامة عددًا من ,,والتعيش السلمي بين الطوائف  االجتماعيواالحتقان الطائفي وخطره الكبير على النسيج 

 .النتهاكات التي مورست ضد المسجد الرئيسي في هذه المنطقةا

 

 

 

 

 رموز المعارضةالمسجد برسومات التعدي على : 9صورة رموز المعارضةالمسجد برسومات التعدي على : 13صورة

 
 ورسم الدوار رموز المعارضةالمسجد برسومات التعدي على : 11صورة



 

 

 

 
 بكتاباتالمسجد التعدي على : 12صورة ورسومات بكتاباتالمسجد التعدي على : 10صورة

 

 
 (المسجد محراب)مشيمع مرسوم خلف  رموز المعارضةالمسجد برسومات التعدي على : 14صورة

 

  



 أتالف املمتلكات الخاصة

الحياة في  في الفرد نص الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان , والمواثيق العالمية والمحلية المنظمة لحقوق اإلنسان , على حق

, ومن األمور التي اليقبلها أي دين أو توجه أو قانون انتهاك تلك  طمأنينة وأمن , وحقه في االعتقاد الديني والسياسي , 

, وتتسائل كرامة عن 4, وقد وثقت كرامة انتهاكات صارخة لتلك الحقوق مدينة حمد الدوار حياة اآلمنيناألمور وتعكير صفو 

لبيوت  ذلك , ولماذا يحصل ذلك  وما المقصود منهناك والتعدي على حرمتها ,  واطنينبيوت الم الهدف والمغزى من اتالف

 , وما إذا كان للموضوع عالقة بالطائفية. للطائفة السنية فقطالمنتمين 

 
 البيوت والكتابة على الجدرانالتعدي على : 12صورة

 
 البيوت والكتابة على الجدرانالتعدي على : 16صورة

 



 اتالف املمتلكات العامة
( 9دستور مملكة البحرين المادة ) رصدت كرامة انتهاكات واسعة للممتلكات والمرافق والشوارع العامة , بما يخالف صراحة 

أدلة على , وتوفر لكرامة , من خالل المشاهدات والصور , "لألموال العامة حرمة , وحمايتها واجب على كل مواطن"  فقرة )ب( 

 .4في مدينة حمد الدوار االعتداء  أشكالالعامة واستهدافها بالحرق وغيرها من  الممتلكات الفإلت نهج عمدي منظم

 
 الشوارع باإلطارات وإتالف حرق: 17صورة

 
 الشوارع باإلطارات وإتالف حرق: 11صورة

 

 
  



 

 جمعية كرامة لحقوق اإلنسان

 +970 – 09901111هاتف: 

 +970 – 17913277فاكس: 

 www.karamabh.orgالموقع االلكتروني: 

 info@karamabh.orgالبريد االلكتروني: 

 karamabh@ر: ـــتويت

 karamabhفيسبوك: 

 مملكة البحرين 20431ص. ب 
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