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المقدمة 

إذا كــانــت الــديــمقراطــية هــي حــكم الــشعب بــنفسه، أو الــحكم الــذي يــقوم عــلى الــسيادة الــشعبية 
الـتي تـقوم عـلى أسـاس "الـشعب مـصدر السـلطات"، فـإن الـحكم فـي أي بـلد ال يـكون ديـمقراطـياً 

إال إذا اسـتند عـلى رأي الـشعب، ونـالـت الـحكومـة الشـرعـية مـن الـشعب بـإرادة حـرة وعـبر شـراكـة 
حـقيقية، بـدًء مـن صـياغـة الـدسـتور واالسـتفتاء عـليه ومـروراً بـاالنـتخابـات الـبرملـانـية النـتخاب مـمثلي 

الـشعب فـي السـلطة التشـريـعية، ومـن ثـم الـرقـابـة الـشعبية عـبر املـمثلني لـهم فـي الـبرملـان، ألعـمال 

الـــحكومـــة أي الســـلطة الـــتنفيذيـــة، وأيـــضاً بـــتمتع اســـتقالل الســـلطة الـــقضائـــية إداريـــاً ومـــالـــياً مـــن 

أجل أن تكتمل عناصر الشرعية الشعبية لهذه السلطات الثالث. 

الــديــمقراطــية ليســت شــعاراً أو وصــف جــزاف يــطلق عــلى أي دولــة أو بــلد، بــل هــي بــرنــامــج إلدارة 

شــؤون الــحكم يــقوم عــلى أســس ثــابــتة وراســخة بــتطبيق ســيادة الــقانــون مــن أصــحابــه (الــشعب) 
ويــجعلهم يــشعرون بــالشــراكــة الــحقيقية فــي إدارة الــدولــة،  فــإذا تــحقق ذلــك يــكون املــواطــن مــديــن 

لهذه الدولة بالواجبات وعليها كامل الحقوق التي ال غنى عنه ألي شعب من شعوب العالم.

بـــــمناســـــبة الـــــيوم الـــــدولـــــي لـــــلديـــــمقراطـــــية فـــــي هـــــذا الـــــعام 2020 قـــــمنا نـــــحن فـــــي (مـــــنظمة ســـــالم 

لــلديــمقراطــية وحــقوق اإلنــسان) بــكتابــة هــذا الــتقريــر الــذي نــرى بــإنــه مــن املــمكن أن يــكون فــرصــة 
لتســــليط الــــضوء عــــلى واقــــع البحــــريــــن ومــــدى تــــمتع شــــعبه بــــالــــحقوق األســــاســــية ومــــنها الــــحقوق 

السياسية املتصلة بالحياة الديمقراطية.

انـنا نـرى أن هـناك زعـم مـن حـكومـة البحـريـن بـأن الـنظام الـسياسـي الـقائـم هـو نـظامـاً ديـمقراطـياً، 
ولــكن فــي الــواقــع ومــن خــالل هــذا الــتقريــر ســيتبني أن ادعــائــها يــجانــب الــحقيقة، والــحكم الــقائــم 
غــــير مــــبني عــــلى أســــس ديــــمقراطــــية، والســــلطة الــــحاكــــمة تــــنتهك املــــبادئ األســــاســــية والــــعناصــــر 
األصــــيلة لــــلديــــمقراطــــية الــــتي تــــقوم عــــلى إرادة الــــشعب وتــــمثل مــــصدر الشــــرعــــية، وتــــخالــــف هــــذه 

الســلطة الــقواعــد األســاســية ملــبادئ الــديــمقراطــية فــي إطــار الــقانــون الــدولــي وهــو يــتضمن بــصفة 

خــاصــة، حــريــة الــتعبير (املــادة 19)، الــحق فــي التجــمع الســلمي (املــادة 21)، الــحق فــي حــريــة 
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 تـــكويـــن الجـــمعيات مـــع االخـــريـــن (املـــادة 22)، الـــحق فـــي املـــشاركـــة فـــي إدارة الـــشؤون الـــعامـــة، 
ســواء بــطريــق مــباشــرة أو مــن خــالل مــمثلني يــختارون اخــتياراً حــراً، وفــي الــحصول عــلى فــرصــة 
مــناســبة لــلقيام بــذلــك (املــادة 25)، حــق املــواطــن فــي أن يــنتخب ويــنتخب، فــي انــتخابــات نــزيــهة 

تجـــري دوريـــاً بـــاالقـــتراع الـــعام وعـــلى قـــدم املـــساواة بـــني الـــناخـــبني عـــبر الـــتصويـــت الســـري، مـــع 
تــــضمنها لــــلتعبير الحــــر عــــن إرادة الــــناخــــبني (املــــادة 25). جــــميع مــــا ذكــــر هــــي مــــواد مــــن العهــــد 

الـدولـي الـخاص بـالـحقوق املـدنـية والـسياسـية، والعهـد مـلزم لـلدول الـتي صـادقـت عـليه والبحـريـن 

من بينها. 
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الحكم الرشيد و حكم القانون 

مـبدئ مـن مـبادئ الـديـمقراطـية ان تـكون السـلطة الـحاكـمة شـفافـة فـي عـملها وان تـكون فـعالـه فـي 

إدارة شــؤون الــبالد. الــحكم فــي البحــريــن يــدار مــن قــبل املــلك وأســرتــه وفــي الــدســتور املــلك ذاتــه 
مـصونـه ال تـمس. ال يـمكن مـحاسـبة او مـراقـبة الـذمـم املـالـية لـلملك و رئـيس الـوزراء و ولـي العهـد، 

وال يــمكن مــسائــلة أفــراد األســرة الــحاكــمة ويــتم اعــتبارهــم خــطوط حــمراء ومــن يتجــرأ فــي انــتقاد 
حـــتى الـــوزراء مـــنهم يـــتم مـــعاقـــبته وتـــوبـــيخه والـــزج بـــه فـــي الـــسجن، ويســـتمد هـــؤالء الســـلطة مـــن 
مــناصــبهم الــقياديــة الــرفــيعة فــي الــدولــة و مــن قــرابــتهم مــن املــلك  كــما ال يــمكن لــلشعب مــقاضــاة 

أفراد العائلة الحاكمة.

خـــضوع الجـــميع بـــما فـــيهم املـــتصديـــن لـــشؤون الـــدولـــة لـــلقانـــون يـــعتبر مـــن أهـــم عـــناصـــر الـــدولـــة 

الـــديـــمقراطـــية، الـــتي تـــوفـــر مجـــموعـــة مـــن الـــضمانـــات أهـــمها ســـيادة الـــقانـــون واملـــساواة أمـــامـــه، 
والفصل بني السلطات، واالعتراف بالحقوق والحريات، و استقاللية السلطة القضائية. 

الـقوانـني والتشـريـعات والـقرارات فـي البحـريـن ال تـصدر بـآلـيات ديـمقراطـية بـل يـتم إصـدارهـا مـن 

قــــبل ســــلطة مــــنفردة، كــــما انــــها ال تــــطبق عــــلى الجــــميع،  ويــــتم اســــتثناء أفــــراد األســــرة الــــحاكــــمة 
واملـــتنفذيـــن مـــن تـــطبيق الـــقانـــون عـــليهم،  وتسخّــــر الـــقوانـــني كســـلطة قـــمعية ودكـــتاتـــوريـــة. املـــلك هـــو 

رئــيس الســلطة الــقضائــية وهــو رئــيس املجــلس األعــلى لــلقضاء وهــو الــذي يــعني الــقضاة ويــعزلــهم 

مـن مـناصـبهم عـلى أسـس الـوالء، وهـو الـذي يـعني الـنائـب الـعام، وعـليه ال يـمكن لـلقانـون ان يـكون 

عادالً دون ان تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية.

الـــقانـــون فـــي البحـــريـــن ال يـــطبق عـــلى الجـــميع عـــلى حـــد ســـواء، وفـــي نـــفس الـــوقـــت يـــتم تـــوظـــيف 
الـــقوانـــني املـــخالـــفة للشـــرعـــة الـــدولـــية بـــشكل تـــعسفي ضـــد املـــعارضـــني، ويـــتم اســـتخدام املـــحاكـــم 

إلصـدار عـقوبـات مـغلظة ضـدهـم مـثل احـكام اإلعـدام والـسجن املـؤبـد او الـسجن ملـدد طـويـلة، كـما 

تم سابقاً اسقاط جنسية املواطنني وابعادهم من البالد .
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تم سابقاً اسقاط جنسية املواطنني وابعادهم من البالد .  

فـي البحـريـن ال يـمكن مـحاسـبة افـراد األسـرة الـحاكـمة او حـتى املـتنفذيـن فـي الـدولـة عـلى سـبيل 

املـــــثال فـــــي ديـــــسمبر 2018 اعـــــتقلت الســـــلطات البحـــــريـــــنية الـــــفنان واملـــــنتج البحـــــريـــــني قحـــــطان 
القحـطانـي بسـبب إعـادة إرسـال رسـالـة تـحتوي نـقداً حـول إعـادة تـعيني وزيـر شـؤون اإلعـالم فـي 

البحــــريــــن “عــــلي الــــرمــــيحي” ضــــمن الــــتشكيل الــــوزاري الجــــديــــد فــــي الــــبالد، وال يــــوجــــد مــــا يــــثبت 
محاسبة أي من املسؤولني املتنفذين على خلفية قضايا فساد او سرقات للمال العام. 

ال تــلتزم الســلطات فــي البحــريــن بــتنفيذ الــقوانــني ويــتم تــطبيقها بــشكل مــغايــر لــجوهــر الــقانــون، 
مـــثال الـــتعذيـــب محـــظور وفـــق الـــقانـــون البحـــريـــني لـــكنه يـــمارس بـــصورة مـــمنهجة فـــي غـــرف جـــهاز 
املــــخابــــرات الــــوطــــني وإدارة الــــتحقيقات الــــجنائــــية وغــــرف مــــراكــــز الشــــرطــــة،  وتســــتشري ثــــقافــــة 
اإلفـالت مـن الـعقاب. وفـقاً لـلقانـون االعـتقال محـظور دون مـذكـرة قـبض، لـكن االعـتقاالت تـتم دون 

ابـراز مـذكـرة الـقبض مـن قـبل مـأمـوري الـقبض الـجنائـي. وفـقاً لـدسـتور الـبالد والـقوانـني ذات صـلة 

املــسيرات واالعــتصامــات حــق ويــحتاج املــنظمون إخــطار الســلطات ولــكن وزارة الــداخــلية تشــترط 

الـــترخـــيص واملـــوافـــقة عـــليها وعـــملياً تـــعتبر االعـــتصامـــات واالحـــتجاجـــات مـــمنوعـــة بـــشكل تـــام فـــي 

مخالفة صريحة للقانون.
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صياغة الدستور 

يــوجــد فــي البحــريــن دســتور عــقدي تــوافــقي وهــو دســتور عــام 1973، ولــكن فــي عــام 2002 قــام 
مــلك البحــريــن بــصياغــة دســتور بــإرادة مــنفردة ودون عــرضــه لــإلســتفتاء شــعبي، او مــشاركــة قــوى 
املــــجتمع املــــدنــــي أو رجــــال الــــقانــــون الــــوطــــنيني فــــي صــــياغــــته، لــــذا لــــم يحــــظى الــــشعب بــــحقه فــــي 

صــــياغــــة دســــتور عــــقدي تــــوافــــقي، وتــــم صــــياغــــة مــــواد دســــتوريــــة عــــلى أســــاس ان تــــكون جــــميع 
الســلطات فــي قــبضة املــلك، ولــيكون املــلك هــو رئــيس للمجــلس األعــلى لــلقضاء وهــو أيــضا رئــيس 

السـلطة الـتنفيذيـة. رئـيس الـوزراء والـوزراء وأعـضاء السـلطة الـقضائـية، يـعينهم املـلك ويـعفيهم مـن 

مناصبهم وهو القائد األعلى للقوات املسلحة.

فـــــي ضـــــل غـــــياب دســـــتور مـــــتوافـــــق عـــــليه مـــــن الـــــشعب يـــــصون حـــــقوق الجـــــميع ويـــــضمن الـــــعدالـــــة 

واملـساواة وتـطبيق الـقانـون عـلى الجـميع فـال وجـود لـلديـمقراطـية فـي البحـريـن، والـحاصـل اآلن أن 

نــظام الــحكم يــحصر جــميع الســلطات فــي شــخص واحــد وهــو املــلك بتســلط عــلى جــميع مــقومــات 

الـــــدولـــــة ( األراضـــــي، الـــــثروة، الســـــلطة، مـــــصير الـــــشعب ) ،عـــــن طـــــريـــــق الـــــهيمنة عـــــلى الســـــلطات 
الثالث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، من دون رقابة و حق الشعب في محاسبته.
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السلطة التشريعية 

وفــقاً لــلدســتور البحــريــني لــعام 2002 تــناط الســلطة التشــريــعية بــاملــلك واملجــلس الــوطــني املــؤلــف 
مــن مجــلس الــشورى و مجــلس الــنواب. يــتألــف مجــلس الــشورى مــن أربــعني عــضواً يــعينهم املــلك 

بــما فــي ذلــك رئــيس املجــلس. مــن خــالل املــتابــعة تــبني أن جــميع مــن تــم تــعيينهم كــأعــضاء ملجــلس 
الـــشورى تـــمت عـــلى أســـس الـــوالء لـــألســـرة الـــحاكـــمة ولـــيس مـــمن تـــتوفـــر فـــيهم الـــخبرة ومـــن ذوي 

اإلختصاص، وقد تم املساواة بني املجلسني من حيث الصالحيات التشريعية. 

 هـذا ولـكي يـضمن املـلك ان جـميع الـقوانـني الـتي تـصدر ال تـكون مـخالـفة لـسياسـات الـحكم فـقد 
نـــص دســـتور عـــام 2002 فـــي املـــادة (70) مـــن عـــلى أنـــه "ال يـــصدر قـــانـــون إال إذا أقـــره كـــل مـــن 

مجـلسي الـشورى والـنواب او املجـلس الـوطـني وصـادق عـليه املـلك"، وفـي حـال اخـتالف املجـلس 

الــوطــني عــلى قــانــون مــرتــني فــإنــهما يــجتمعان بــرئــاســة رئــيس مجــلس الــنواب، ويشــترط لــلموافــقة 

على مشروع القانون املقترح موافقة أغلبية األعضاء الحاضرين.

 املــــادة (38) مــــن الــــدســــتور أجــــاز لــــلملك إصــــدار مــــراســــيم لــــها قــــوة الــــقانــــون بــــشكل مــــنفرد فــــي 
مــمارســة التشــريــع، واملــادة (87) الــزمــت الســلطة التشــريــعية بــفترة زمــنية فــيما يــتعلق بــمشاريــع 
الـــقوانـــني االقـــتصاديـــة او املـــالـــية الـــتي تـــطلب الـــحكومـــة نـــظرهـــا بـــصفة االســـتعجال، وتـــم تـــضمني 

مـواد تـعجيزيـة ملـحاسـبة رئـيس الـوزراء عـلى سـبيل املـثال "إذا أقـر املجـلس الـوطـني بـأغـلبية ثـلثي 
أعــضائــه عــدم إمــكان الــتعاون مــع رئــيس مجــلس الــوزراء، رفــع األمــر إلــى املــلك لــلبت فــيه، بــإعــفاء 

رئـيس مجـلس الـوزراء وتـعيني وزارة جـديـدة أو بحـل مجـلس الـنواب" ولـيس املجـلسني مـعاً (الـنواب 

و الشورى).

صـدر مـرسـوم بـقانـون رقـم (16) لـسنة 2002 بـإصـدار قـانـون ديـوان الـرقـابـة املـالـية وتـم نشـرة فـي 

الجــريــدة الــرســمية بــتاريــخ 10 يــولــيو 2002 "يــنشأ جــهاز مســتقل يــتمتع بــالــشخصية االعــتباريــة 

الـعامـة يـسمى ديـوان الـرقـابـة املـالـية، ويـتبع املـلك" وبهـذا الـقانـون تـم وضـع مـزيـد مـن الـقيود عـلى 
صالحيات السلطة التشريعية ملمارستها رقابتها على الشؤون املالية. 
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شـــنت الســـلطات حـــمالت أمـــنية ضـــد نـــواب ســـابـــقني حـــيث تـــم إســـتهدافـــهم بســـبب مـــواقـــفهم فـــي 
اســتخدام دورهــم فــي الــرقــابــة واملــحاســبة، ومــن هــؤالء هــم: الــنائــب الــسابــق الــشيخ عــلي ســلمان 

والزال مـعتقل ويـواجـه حـكم الـسجن مـدى الـحياة، الـنائـب الـسابـق خـليل املـرزوق حـيث تـم اعـتقالـه 
واســـــتدعـــــائـــــه لـــــلتحقيق عـــــدة مـــــرات، الـــــنائـــــبان الـــــسابـــــقان الـــــشيخ حـــــسن ســـــلطان وعـــــلي األســـــود 

مـــحكومـــان بـــالـــسجن املـــؤبـــد، كـــما أن الـــشيخ حـــسن ســـلطان اســـقطت جـــنسيته، الـــنائـــب الـــسابـــق 

الـــسيد جـــميل كـــاظـــم حـــكم عـــليه بـــالـــسجن ملـــدة ســـتة أشهـــر بســـبب تـــعبير عـــن الـــراي فـــي مـــواقـــع 

الـــتواصـــل االجـــتماعـــي، الـــنائـــب الـــسابـــق جـــواد فـــيروز أســـقطت جـــنسيته وتـــعرض لـــلتعذيـــب فـــي 

سـجون تـابـعه لـلجيش وفـي جـهاز املـخابـرات الـوطـني، وكـذلـك تـم اسـقاط جـنسية الـنائـب الـسابـق 

جــــالل فــــيروز، كــــما تــــعرض الــــنائــــب الــــسابــــق مــــطر مــــطر لــــلتعذيــــب واالعــــتقال فــــي فــــترة الســــالمــــة 

الــــوطــــنية فــــي عــــام 2011، كــــما تــــعرض الــــنائــــبني الــــسابــــقني أســــامــــة الــــتميمي وخــــالــــد عــــبدالــــعال 
للتضييق واملالحقة األمنية والسجن عدة مرات. 
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الحوار و المشاركة السياسية 

إن املـــشاركـــة الـــسياســـية فـــي إدارة شـــؤن الـــبالد هـــي أســـاس الـــديـــمقراطـــية. وحـــرمـــان مـــشاركـــة 
املــجتمع املــدنــي مــؤشــر عــلى الــحكم املســتبد بــالســلطة، الــفقرة (ه) مــن الــدســتور البحــريــني لــسنة 

٢٠٠٢ املـــادة األولـــى تـــقول " أن لـــلمواطـــنني رجـــاالً ونـــساء، حـــق املـــشاركـــة فـــي الـــشؤون الـــعامـــة 
والـــــتمتع بـــــالـــــحقوق الـــــسياســـــية، بـــــما فـــــيها حـــــق االنـــــتخاب والـــــترشـــــيح، وال يـــــجوز أن يحـــــرم أحـــــد 

املواطنني من حق االنتخاب أو الترشيح إال وفقا للقانون". 

مــنذ خــمسينيات الــقرن املــاضــي يــطالــب شــعب البحــريــن بــحوار ســياســي يــفضي الــى مــصالــحة 
وطــــنية، حــــيث شــــكل الــــشعب هــــيئة االتــــحاد الــــوطــــني فــــي عــــام 1954 ولــــكن تــــم نــــفي قــــادة هــــذه 
الحــركــة الحــقاً مــن قــبل الــحكومــة آنــذاك، وتــكررت املــطالــبات نــفسها فــي الســبعينات والــثمانــينات 
والــتسعينات، وتــم مــواجهــتها جــميعاً بــالــقوة والــقمع،  وفــي فــترة الــربــيع الــعربــي عــام 2011 كــان 

آخــرهــا، حــيث طــالــب الــشعب مــرة أخــرى بــالــحوار واإلصــالح الــسياســي لــلوصــول الــى حــقهم فــي 

انـــتخاب الـــحكومـــة، وســـلطة تشـــريـــعية ذات صـــالحـــيات كـــامـــلة، وســـلطة قـــضائـــية مســـتقلة، ولـــكن 
الســلطات البحــريــنية اســتخدمــت الــقوة املــفرطــة وســمحت لــقوات عــسكريــة مــن خــارج الــبالد تــحت 

مـسمى قـوات درع الجـزيـرة لـلدخـول للبحـريـن، واعـتقلت اآلالف مـن املـواطـنني إضـافـة الـى جـرائـم 

الـــقتل خـــارج نـــطاق الـــقانـــون الـــتي حـــدثـــت وراح ضـــحيتها العشـــرات، وفـــرضـــت الســـلطات حـــالـــة 
الــطوارئ وتــم مــحاكــمة املــدنــيني فــي الــقضاء الــعسكري بــما فــيهم قــياديــني فــي حــقوق االنــسان، 

مــثل الــرئــيس الــسابــق ملــركــز البحــريــن لــحقوق االنــسان عــبد الــهادي الــخواجــة، و رمــوز ســياســية 
مــثل حــسن مــشيمع، وعــبد الــوهــاب حســني، وعــلماء ديــن وتــم تــوثــيق تــعرضــهم لــلتعذيــب فــي وثــائــق 

اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. 

التـزال املـعارضـة تـحث السـلطات بـفتح حـوار وطـني يـفضي لـتوافـق وطـني واملـشاركـة الـسياسـية، 
وقـدمـت اكـثر مـن وثـيقة ودعـوة للسـلطات البحـريـنية مـثل الـدعـوة الـتي أعـلنت عـنها خـمس جـمعيات 

مـعارضـة فـي أكـتوبـر 2011 تـحت اسـم "وثـيقة املـنامـة"، و فـي شهـر يـونـيو 2018 أطـلقت جـمعية 

الـوفـاق الـوطـني اإلسـالمـية الـتي حـلتها السـلطات فـي عـام 2016 بـمبادرة تـحت مـسمى "إعـالن 
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 املــبادئ واملــصالــح املشــتركــة" ودعــت الســلطات لــلحوار والــتفاوض عــلى قــاعــدة االنــتصار لــلوطــن 
وانـها عـلى اسـتعداد تـام لـلمضي فـي بـرنـامـج الحـل عـلى قـاعـدة الـتوافـق الـوطـني والخـروج بـرؤيـة 

مشتركة . 

قـــوى املـــعارضـــة فـــي البحـــريـــن محـــرومـــة مـــن املـــشاركـــة الـــسياســـية، وتـــواجـــه الـــتمييز والـــقمع فـــي 
مـمارسـة حـقهم فـي التجـمعات ومـباشـرة حـقوقـهم الـسياسـية واملـشاركـة فـي الـحياة الـعامـة، وكـيّفت 

السـلطات قـوانـينها عـلي نـحو  يـسمح لـها بـممارسـة الـتمييز ضـد جـماعـات املـعارضـة ومـنعهم مـن 

املشاركة في االنتخابات النيابية والبلدية وعضوية مجالس إدارات مؤسسات املجتمع املدني. 
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االنتخابات 

عــــنصر أســــاســــي مــــن عــــناصــــر الــــديــــمقراطــــية أن يــــكون الــــشعب مــــصدر للســــلطات الــــثالث عــــبر 

االنــتخابــات الحــرة والــنزيــهة والــدوريــة، ويــشارك فــيها بــكل فــئاتــه وأطــيافــه دون تــمييز وعــلى قــدم 
املــساواة فــي انــتخابــات تجــرى عــلى أســاس االقــتراع الســري وبــتكافئ الــفرص، بــحيث يــنتخب 

الـــشعب مـــن يـــحكمه ســـواء رئـــيس الـــدولـــة او رئـــيس الـــوزراء، وتـــحكم األغـــلبية بـــضوابـــط دســـتوريـــة 

تحفظ حقوق األقليات.

فــي البحــريــن ال يــحق لــلشعب بــانــتخاب املــلك او رئــيس الــوزراء، واالنــتخابــات للســلطة التشــريــعية 

جـزئـية وهـي ملجـلس الـنواب دون مجـلس الـشورى (املـعنّي مـن املـلك)، وتحـديـد الـدوائـر اإلنـتخابـية 
يـصدره املـلك بـمرسـوم، وأمـا املـجالـس الـبلديـة فـقد تـبنًي مـن خـالل املـمارسـة بـأنـها مـجالـس بـدون 

صــالحــيات تــنفيذيــة، وبحســب الــقوانــني املســتحدثــة ال يــمكن لجــماعــات املــعارضــة الــترشــح ملجــلس 

الـنواب او املجـلس الـبلدي، وفـي مـخالـفة واضـحة لـنص املـادة (ه) مـن املـادة األولـى مـن الـدسـتور 
لـــــعام 2002 تـــــم اســـــتبعاد آالف املـــــواطـــــنني مـــــن حـــــق االنـــــتخاب والـــــترشـــــيح فـــــي انـــــتخابـــــات عـــــام 
2018، وهـو مـا تسـبب بـمنع األفـراد مـن الـترشـح لـالنـتخابـات الـبرملـانـية بـشكل دائـم، بـما فـي ذلـك 
أولـــئك الـــذيـــن أديـــنوا ســـابـــقاً لـــعقوبـــة الـــسجن لســـتة أشهـــر أو أكـــثر، إضـــافـــة لـــلمواطـــنني املـــنتمني 
لجـــــمعيات ســـــياســـــية الـــــتي تـــــم حـــــلها بســـــبب مـــــواقـــــفها الـــــداعـــــية لـــــلتحول نـــــحو الـــــديـــــمقراطـــــية. إن 
السـلطات البحـريـنية عـملت فـي جـميع فـترات االنـتخابـات الـبرملـانـية والـبلديـة عـلى تـرهـيب املـواطـنني 

مـــن مـــمارســـة حـــقهم فـــي مـــقاطـــعة االنـــتخابـــات ان رغـــبوا، حـــيث تـــم الـــترويـــج عـــبر وســـائـــل االعـــالم 

الــرســمية واملــوالــية لــلحكم لــترهــيب كــل مــن يــقاطــع االنــتخابــات بحــرمــانــهم مــن حــقوقــهم األســاســية 
مـــــثل الـــــتوظـــــيف أو ســـــحب وحـــــداتـــــهم الـــــسكنية وشـــــطب أســـــمائـــــهم مـــــن قـــــوائـــــم انـــــتظار الـــــسكن 

االجتماعي في حال امتناعهم عن التصويت .

اســتخدمــت الســلطات تــوزيــع الــدوائــر االنــتخابــية لــتفادي حــصول املــعارضــة عــلى أغــلبية مــقاعــد 

مجـلس الـنواب، وهـذا الـتوزيـع غـير مـبني عـلى مـبدأ صـوت لـكل مـواطـن، حـيث تـم تـقسيم الـدوائـر 

االنــتخابــية الــى (٤٠دائــرة) ويــصدر بــمرســوم مــلكي، وتــضع الســلطات مــراكــز تــصويــت عــامــة تــم 
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اســتخدامــها لــتوجــيه األصــوات، وفــي جــميع الــدورات االنــتخابــية الــتي حــدثــت صــدرت تــوجــيهات 

بـأوامـر عـسكريـه ملـختلف منتسـبي الـقوات املسـلحة بـالـتصويـت فـي الـدوائـر الـعامـة ملـرشـحني تـريـد 

السلطات وصولهم للمجلس النيابي.

https://www.bfhr.org/uploaded/ ملـــعرفـــة املـــزيـــد فـــي تـــقريـــر يـــوم الـــترهـــيب االنـــتخابـــي )
(tarheb.pdf

https://www.bfhr.org/uploaded/tarheb.pdf
https://www.bfhr.org/uploaded/tarheb.pdf
https://www.bfhr.org/uploaded/tarheb.pdf
https://www.bfhr.org/uploaded/tarheb.pdf
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 األحزاب السياسية

تـــــــسمى األحـــــــزاب الـــــــسياســـــــية فـــــــي البحـــــــريـــــــن ب "الجـــــــمعيات الـــــــسياســـــــية"، ومـــــــنذ أن  قـــــــمعت 

االحـــتجاجـــات املـــطالـــبة بـــاإلصـــالح الـــسياســـي عـــام 2011 شـــنت الســـلطات حـــملة مـــنظمة ضـــد 
الجــمعيات الــسياســة املــعارضــة، وتــم اعــتقال املــئات مــن أعــضائــها ، وبــلغت ذروتــها بــعد مــقاطــعة 
الجــمعيات املــعارضــة وعــلى رأســهم الــوفــاق لــإلنــتخابــات الــنيابــية الــتي جــرت فــي نــوفــمبر 2014، 
حـيث تـم إغـالق مـقراتـها وتـصفية امـوالـها بـشكل تـعسفي. والزال عـلى سـبيل املـثال األمـني الـعام 
لجـــمعية الـــوفـــاق "كـــبرى الجـــمعيات الـــسياســـية" فـــي الـــسجن مـــنذ ديـــسمبر 2014 بـــتهمة  إثـــارة 
الـكراهـية ضـد الـنظام ووجهـت لـه تـهم مـن بـينها عـرقـلة الـعملية الـسياسـية والتحـريـض عـلى كـراهـية 

النظام. وفبركة تهمة التآمر مع دولة قطر لقلب نظام الحكم في البالد. 

بــــعد عــــام تــــقريــــبا مــــن حــــل جــــمعية الــــوفــــاق، لــــجأت الســــلطات إلــــى حــــل جــــمعية الــــعمل الــــوطــــني 
الــديــمقراطــي (وعــد)، ثــانــي أكــبر فــصائــل املــعارضــة الــسياســية.  هــذا وقــد صــدر بــمرســوم مــلكي 

فـــــي (11 يـــــونـــــيو/ حـــــزيـــــران 2018) يـــــمنع أعـــــضاء الجـــــمعيات الـــــسياســـــية املنحـــــلة مـــــن الـــــترشـــــح 

لعضوية مجلس النواب واملجالس البلدية، في تضييق آخر على املعارضة.

عــملت الســلطات البحــريــنية بــتكييف قــانــون الجــمعيات الــسياســية لــقمع املــجتمع املــدنــي وتــقييد 
الحـــــريـــــات، بـــــحيث يـــــمكنها مـــــن رفـــــض طـــــلبات تـــــسجيل الجـــــمعيات، وتـــــم الـــــتعديـــــل عـــــلى قـــــانـــــون 
الجـــــــمعيات الـــــــسياســـــــية لـــــــلعام 2005 بـــــــقانـــــــون رقـــــــم (13) لـــــــسنة 2016 املـــــــادة (6) "طـــــــريـــــــقة 
وإجـراءات تـكويـن أجهـزة الجـمعية واخـتيار قـياداتـها، عـلى أالَّ يـكونـوا مـمن يـعتلي املـنبر الـديـني 
أو املشــــتغلني بــــالــــوعــــظ واإلرشــــاد والخــــطابــــة، ولــــو بــــدون أجــــر، ومــــباشــــرتــــها لــــنشاطــــها، وتــــنظيم 
عــــالقــــاتــــها بــــأعــــضائــــها عــــلى أســــاس ديــــمقراطــــي، وتحــــديــــد االخــــتصاصــــات الــــسياســــية واملــــالــــية 

واإلداريـة أليٍّ مـن األجهـزة والـقيادات، مـع كـفالـة أوسـع مـدى لـلمناقـشة الـديـمقراطـية داخـل هـذه 
األجهـزة". مـادة (5) بـند (6): “أالَّ يجـمع الـعضو بـني االنـتماء للجـمعية واعـتالء املـنبر الـديـني أو 
االشـتغال بـالـوعـظ واإلرشـاد والخـطابـة، ولـو بـدون أجـر. وفـي جـميع األحـوال ال يـجوز الجـمع بـني 

املنبر الديني والعمل السياسي”.
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فـي ظـل خـنق ومـنع السـلطات لـألحـزاب وحـرمـانـهم مـن املـشاركـة الـسياسـية لـم يـعد هـنالـك مـجال 

إلعتبار البحرين دولة فيها التعددية السياسية بل حكم شمولي.
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الديمقراطية حماية لحقوق اإلنسان 

بســــبب طــــبيعة الــــحكم اإلســــتبدادي فــــي البحــــريــــن، فــــقد تــــم اإلجــــهاز عــــلى جــــميع أنــــواع الحــــراك 

املـدنـي، حـيث تـم حـل مـركـز البحـريـن لـحقوق اإلنـسان فـي نـوفـمبر 2004، وفـي يـولـيو 2012 تـم 

حــل جــمعية الــعمل اإلســالمــي، وحــّلت الســلطة جــمعية الــتوعــية اإلســالمــية بــقرار رقــم (59) لــسنة 
2016، وتــــم فــــي 17 يــــولــــيو 2016 حــــل جــــمعية الــــوفــــاق الــــوطــــني اإلســــالمــــية " أكــــبر األحــــزاب 
الـــسياســـية املـــعارضـــة "، وفـــي 31 مـــايـــو 2017 تـــم حـــل جـــمعية الـــعمل الـــوطـــني الـــديـــمقراطـــية " 

وعـد"، وفـي 29 يـنايـر 2014 تـم حـل املجـلس اإلسـالمـي الـعلمائـي "أعـلى هـيئة ديـنية لـلمواطـنني 
الشيعة في البحرين".

ومـنذ عـام 2011 اسـتخدمـت السـلطات البحـريـنية األجهـزة األمـنية والـقضائـية فـي قـمع الحـريـات 
والـــحقوق األســـاســـية، وقـــامـــت بتشـــريـــع قـــوانـــني مـــخالـــفة لـــلقوانـــني الـــدولـــية تـــمكن كـــل مـــن األجهـــزة 

األمـنية والـقضاء مـن مـمارسـة انـتهاكـات واسـعه بـاسـم الـقانـون، مـثل قـانـون "حـمايـة املـجتمع مـن 
االعـــــمال اإلرهـــــابـــــية" (لـــــلمزيـــــد حـــــول هـــــذا الـــــقانـــــون يـــــمكن مـــــراجـــــعة تـــــقريـــــرنـــــا بـــــعنوان : الـــــقانـــــون 
البحـريـني لحـمايـة املـجتمع مـن االعـمال اإلرهـابـية: شـرعـنة إرهـاب الـدولـة ضـد املـواطـنني). يـسمح 

هـــذا الـــقانـــون لســـلطة الـــقبض الـــجنائـــي مـــمارســـة االخـــفاء القســـري ضـــد املـــعتقلني، وتـــم انـــتهاك 
لــلعديــد مــن الــعهود واملــواثــيق الــدولــية مــثل العهــد الــدولــي الــخاص بــالــحقوق املــدنــية والــسياســية، 
حـــيث يـــضمن العهـــد الـــدولـــي حـــقوق األفـــراد فـــي حـــريـــة الـــتعبير والتجـــمع، ولـــكن الســـلطات تـــمنع 
جــميع أنــواع املــسيرات، وتــقوم بــشكل مســتمر بــاســتدعــاء عــلماء الــديــن والنشــطاء واملــدافــعني عــن 
حــــقوق االنــــسان واملــــحامــــني لــــلتحقيق، وأصــــدرت املــــحاكــــم البحــــريــــنية بــــالــــفعل حــــكم إدانــــة ضــــد 
املـــحامـــي عـــبداهلل الـــشمالوي بـــتاريـــخ 30 يـــونـــيو 2020 بـــالـــحبس 8 أشهـــر فـــي مـــحاكـــمة كـــيديـــة 

انـتقامـية فـي قـضيتني جـاءتـا مـن بـالغـني لـم تـكتمل أركـانـهما فـي مـخالـفة لـلقانـون، حـيث أنـه عـبّر 
عـن وجـهة نـظره بـشكل عـلمي بـالـكتابـة عـلى مـنصة تـويـتر فـي مـناقـشة ملـوضـوع ديـني. (لـلتفاصـيل 

فـــي بـــيان مـــنظمة ســـالم حـــول هـــذا املـــوضـــوع)، كـــما تـــم اعـــتقال وســـجن املـــحامـــي عـــبداهلل هـــاشـــم 

بســبب حــريــة الــتعبير أيــضاً. هــذا وقــد اســتدعــت الــتحقيقات الــجنائــية بــتاريــخ 30 يــنايــر 2020 

الــباحــث واملــحقق الــتاريــخي جــاســم حســني بــعد نشــره مــعلومــات تــاريــخيه عــلى مــدونــته "ســنوات 

https://salam-dhr.org/?p=2088
https://salam-dhr.org/?p=2088
https://salam-dhr.org/?p=4072
https://salam-dhr.org/?p=4072
https://salam-dhr.org/?p=2088
https://salam-dhr.org/?p=2088
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 الجـريـش" والـتي بـاشـر فـي الـكتابـة فـيها مـنذ عـام 2008 . (الـتفاصـيل فـي بـيان مـنظمة سـالم 
حول هذا املوضوع).

وفــي مــثال آخــر اتــهمت وزارة الــداخــلية فــي مــايــو 2019 حــقوقــيني وصــحفيني ونشــطاء مــغرديــن 

عــــلى مــــواقــــع الــــتواصــــل االجــــتماعــــي، ومــــنهم نــــائــــب رئــــيس مــــنظمة ســــالم لــــلديــــمقراطــــية وحــــقوق 
اإلنـــــسان الـــــسيد يـــــوســـــف املـــــحافـــــظة و الـــــناشـــــط عـــــلى مـــــنصات الـــــتواصـــــل االجـــــتماعـــــي حـــــسن 

عـبدالـنبي السـتري، والـصحفي عـادل مـرزوق واملـحامـي عـبداهلل هـاشـم، بجـرائـم الـكترونـية زعـمت 

انــــهم يــــبثون الــــفتنه بــــني مــــكونــــات املــــجتمع البحــــريــــني و أنــــها بــــصدد الــــقيام بــــإجــــراءات قــــانــــونــــية 
ضدهم (التفاصيل في بيان منظمة سالم حول هذا املوضوع).

تســـــتخدم الســـــلطات الـــــتغريـــــدات الـــــتي يـــــعبر فـــــيها النشـــــطاء فـــــي البحـــــريـــــن عـــــن آرائـــــهم كـــــدلـــــيل 

الســتجوابــهم والــزج بــهم فــي الــسجون فــي مــحاكــم غــير مســتقلة بــعد مــحاكــمات تــفتقر لــلعدالــة. 

مــازالــت الســلطة تــمارس الــرقــابــة عــلى املــنشورات ودور النشــر وتــعلق صــدورهــا وتــغلق مــؤســسات 

اعـــــالمـــــية وتـــــحجب مـــــواقـــــع الـــــكترونـــــية. ويـــــواجـــــه الـــــصحفيون والنشـــــطاء عـــــلى مـــــواقـــــع الـــــتواصـــــل 
االجـــــتماعـــــي الـــــوانـــــاً مـــــن املـــــضايـــــقات واالعـــــتداءات واالعـــــتقاالت والـــــتعذيـــــب داخـــــل الـــــسجون، و 

يــواجــهون احــكام بــالــسجن ملــدد طــويــلة واســقاط الــجنسية فــي ظــل غــياب قــضاء مســتقل وســيادة 
الـــقانـــون .تـــمنع وزارة الـــداخـــلية املـــواطـــنني فـــي الـــوصـــول لـــلمعلومـــة، حـــيث قـــامـــت وزارة الـــداخـــلية 
بنشـر بـيان عـلى حـسابـها فـي تـويـتر بـالـلغة الـعربـية و اإلنجـليزيـة  حـذرت فـيه املـواطـنني مـن مـتابـعة 

حـــسابـــات األشـــخاص فـــي مـــواقـــع الـــتواصـــل االجـــتماعـــي مـــثل تـــويـــتر والـــتي تـــعتبرهـــم حـــسابـــات 

مـعارضـة وحـذرتـهم مـن إعـادة نشـر او عـمل ريـتويـت لـلتغريـدات الـتي تـعتبرهـا السـلطة فـيها انـتقاد 

للحكومة.

https://salam-dhr.org/?p=3926
https://salam-dhr.org/?p=3926
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فشـــلت الســـلطات الـــى حـــد كـــبير فـــي إجـــراء تـــحقيق فـــي املـــسائـــلة وجـــبر ضـــرر لـــلضحايـــا، وذلـــك 

حـــيال االنـــتهاكـــات الـــواســـعة لـــحقوق االنـــسان، ابـــرزهـــا الـــقتل تـــحت وطـــأة الـــتعذيـــب والـــقتل خـــارج 
نـطاق الـقانـون الـتي نـفذهـا عـناصـر أمـنية سـواء فـي امـاكـن االحـتجاز او فـي الـطرقـات، والزالـت 

تـــسود ســـياســـة اإلفـــالت مـــن الـــعقاب والوجـــود ملـــالحـــقات قـــانـــونـــية تـــطال مـــرتـــكبني جـــرائـــم حـــقوق 

اإلنــــــسان ولــــــم تــــــشكل الســــــلطات لــــــجان او وســــــائــــــل الــــــتحقيق لــــــلوصــــــول لــــــلحقيقة حــــــيال أنــــــماط 

االنتهاكات املمنهجة .
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اإلعالم 

مـن اسـاسـيات الـديـمقراطـية وجـود اعـالم حـر،حـيث يـمكن لـلمواطـنني املـشاركـة فـي الـحياة الـعامـة 

مـــن خـــالل االعـــالم الـــذي يـــلعب دور رقـــيب عـــلى أداء املـــسؤولـــني، ويـــسهم بـــشكل بـــنّاء مـــن خـــالل 
عـمليات الـنقد اإليـجابـية فـي مـكافـحة الـفساد، ويـعتبر ضـمان لـلحكم الـرشـيد مـن خـالل الـتقاريـر 
الــصحفية الــتي تــكشف أمــاكــن الخــلل، مــع الــسماح لــلمسؤولــني شــرح ســياســاتــهم لــلشعب. لــكن 

يـغيب فـي البحـريـن بـشكل كـامـل املـبادئ األسـاسـية لحـريـة الـصحافـة، و مـازالـت تـمارس الـرقـابـة 
عـــــلى املـــــنشورات ودور النشـــــر وتـــــعّلق صـــــدورهـــــا، وتـــــغلق مـــــؤســـــسات اعـــــالمـــــية وتـــــحجب مـــــواقـــــع 
الـــكترونـــية وتـــقطع خـــدمـــات االنـــترنـــت واالتـــصال، ويـــواجـــه الـــصحافـــيون واالعـــالمـــيون واملحـــررون 
والـناشـرون واملـدونـون الـوانـاً مـن املـضايـقات واالعـتداءات واالعـتقاالت والـتعذيـب داخـل الـسجون. 

هـذا وقـد واجـه عـدد مـن الـصحفيني احـكام بـالـسجن ملـدد طـويـلة واسـقاط الـجنسية فـي ظـل غـياب 

قـضاء مسـتقل، وغـياب لـسيادة الـقانـون املـنصف، مـع غـياب لـقانـون عـصري يـنظم عـملية االعـالم 

ويحـــمي اإلعـــالمـــيني والـــصحافـــة املســـتقلة وحـــريـــة الـــتعبير، كـــما مـــازالـــت ســـياســـة بـــث خـــطابـــات 

التحـريـض والـكراهـية منتشـرة بـشكل مـمنهج فـي وسـاءل االعـالم الـرسـمية واملـمّولـة مـن الـدولـة، مـع 

غياب تام للصحافة واالعالم املستقل، ومازالت الدولة تحتكر البث عبر اإلذاعة والتلفاز.

 تــقريــر مــنظمة مــراســلون بــال حــدود فــي نــسخة 2020 فــي الــتصنيف الــعاملــي لحــريــة الــصحافــة 
الـذي يـقيس مـؤشـر حـريـة الـصحافـة فـي 180 بـلد حـول لـعالـم، صـنّف البحـريـن فـي مـرتـبة 169 
لــتتراجــع نــقطتني عــن تــصنيف الــعام املــاضــي، وذكــر الــتقريــر ان الــقمع تــضاعــف عــلى األصــوات 

املــعارضــة فــي الــبالد، وأن الــصحفيني يــتهمون بــشكل مســتمر ويــزج بــهم فــي قــضايــا املــشاركــة 

فـي مـظاهـرات "تخـريـبية" و "دعـم اإلرهـاب"، مـما يـعرضـهم لـعقوبـة الـسجن الـتي تـصل الـى مـدى 

الــحياة. هــذا وذكــر الــتقريــر ان كــثير مــن الــصحفيني تــعرضــوا إلــى املــعامــلة الــسيئة، وبــينهم مــن 

اســقطت جــنسيته، كــما ذكــر الــتقريــر بــأن الســلطات ومــنذ عــام 2016 مــارســت ضــغوطــات اكــثر 

عـلى الـصحفيون املحـليني الـذيـن يـعملون لـصالـح وسـائـل االعـالم الـخارجـية، بـحيث وجـدوا صـعوبـة 

فـي تجـديـد اعـتماداتـهم وفـي نـفس الـوقـت أصـبح حـصول الـصحفيني األجـانـب عـلى تـأشـيرة أمـراً 

مـعقداً. ( لـلمزيـد فـي بـيان مـنظمة سـالم بـعنوان ( عـلى حـكومـة البحـريـن إنـهاء احـتكارهـا لـوسـائـل 

اإلعالم )

https://salam-dhr.org/?p=3516
https://salam-dhr.org/?p=3516
https://salam-dhr.org/?p=3516
https://salam-dhr.org/?p=3516
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الخالصة 

ال ديـمقراطـية فـي البحـريـن، الـحكم مسـتبد، يـنتهك الحـريـات األسـاسـية واملـعاهـدات الـتي صـادق 
عــليها، ويــنتهك املــبادئ األســاســية لــلديــمقراطــية مــثل الــتداول الســلمي للســلطة وحــق الــشعب فــي 
انـــتخاب الـــحكومـــة، مـــع وجـــود انـــتخابـــات صـــوريـــة ملـــجالـــس بـــرملـــانـــية وبـــلديـــة فـــاقـــدة لـــلصالحـــيات 
واليـسمح لـلمعارضـني الـترشـح فـيها او االنـتخاب. تـم تـفصيل سـلطة تشـريـعية بـحيث يـضمن املـلك 

أن جـميع الـقوانـني الـتي تـصدر ال تـكون مـخالـفة لـسياسـات الـحكم، و تـم صـياغـة الـدسـتور بـإرادة 
مـنفردة ولـم يحـظى الـشعب بـحقه فـي صـياغـة دسـتور عـقدي تـوافـقي او الـتصويـت عـليه، وفـيه تـم 
تــفصيل مــواد عــلى أســاس ان تــكون جــميع الســلطات فــي قــبضة املــلك. تــرفــض الســلطة الــحوار 

الـسياسـي مـع املـعارضـة وصـوالً لـلمصالـحة الـوطـنية، كـما تـم حـل األحـزاب الـسياسـية املـعارضـة 

وصــــادرت امــــوالــــها بــــشكل تــــعسفي، وال يــــمكن مــــحاكــــمة او مــــحاســــبة أفــــراد األســــرة الــــحاكــــمة. 

اإلعــالم مــأمــم وال تــوجــد صــحافــة حــرة او مســتقلة والــتعبير عــن الــرأي لــنقد الســلطة مجــرّم. تــنتهك 

الســــلطة حــــقوق االنــــسان بــــشكل واســــع ومــــمنهج وتــــحاكــــم النشــــطاء بــــقوانــــني مــــخالــــفة لــــلقوانــــني 

واملعاهدات الدولية.
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