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بمناسبة الیوم الدولي إلنعدام التمییز والیوم الدولي للقضاء على التمییز العنصري 	

منظمة سالم: التمییز سیاسة ممنھجة في البحرین 

مقدمة 

فـي األول مـن  مـارس مـن كـل عـام یتحـد الـعالـم فـي رفـض الـتمییز بـكل أشـكالـھ وكـذلـك فـي تـاریـخ 21 مـارس 

الـیوم الـدولـي لـلقضاء عـلى الـتمییز الـعنصري, و فـي ھـذا الـشأن مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة و حـقوق االنـسان 
تسـلط الـضوء عـلى مـوضـوع الـتمییز الـطائـفي الـمثبت بـالـحقائـق  فـي البحـریـن و ھـو انـتھاك لـحقوق االنـسان . 
بھـدف مـعالـجة ھـذا الـملف حـتى تـحقیق الـمساواة فـي الـحقوق, و الـعنوان الـرئیسـي ھـو التحـرك لـتغییر مـمارسـة 

التمییز الطائفي ضد  المواطنین الشیعة في البحرین. 

یھـدف الـتمییز الـى االضـرار بـشخص او جـماعـة ألسـباب كـثیرة مـن بـینھا األصـل, الـون, الـمعتقدات السـیاسـیة, 
الـمعتقدات الـدیـنیة وغـیرھـا. یجـرم الـقانـون الـدولـي الـتمییز عـلى أسـاس أحـد ھـذه األسـس, لكـن فيـ البحرـینـ ال 
تـحتوي التشـریـعات المحـلیة ومـنھا قـانـون الـعقوبـات الـجنائـیة مـواد تجـّرم الـتمییز بـما یـسمح لـلضحایـا أن تـطلب 
مـن الـمحاكـم ادانـة مـن یـقوم بـالـتمییز بـعقوبـة جـنائـیة, وقـد تـناول قـانـون الـعقوبـات البحـریـني الـمادة 172 مـسألـة 
التحـریـض عـلى الـكراھـیة (یُـعاقـب بـالـحبس مـدةً ال تـزیـد عـلى سـنتین وبـالـغرامـة الـتي ال تـجاوز مـائـتي دیـنار أو 
بـإحـدى ھـاتـین الـعقوبـتین مـن حـّرض بـطریـٍق مـن طـرق الـعالنـیة عـلى بُـغض طـائـفة مـن الـناس أو عـلى 
االزدراء بـھا، إذا كـان مـن شـأن ھـذا التحـریـض اضـطراب السـلم الـعام), ولـكن ھـذه الـمادة ال تجـرم جـمیع 
وسـائـل وأسـالـیب مـمارسـة الـتمییز, و مـن الـمفترض أن تـكون البحـریـن مـلزمـة بـإصـدار تشـریـعات تجـرم 
الـتمییز بـما یـتماشـى مـع مـبادئ حـقوق االنـسان, و بـناء عـلى انـضمامـھا الـى االتـفاقـیة الـدولـیة لـلقضاء عـلى 
جـمیع أشـكال الـتمییز الـعنصري لـعام 1965 فـي الـمرسـوم رقـم 8 لـسنة ,1990 وفـق الـمادة 2 فـقرة د ( تـقوم 
كـل دولـة طـرف, بجـمیع الـوسـائـل الـمناسـبة, بـما فـي ذلـك التشـریـعات الـمقتضاة اذا تـطلبتھا الـظروف, بحـظر و 

إنھاء أي تمییز عنصري یصدر عن أي شخص أو أي جماعة) 

أنماط التمییز بین فئات المجتمع  

فـي أغسـطس  2016قـالـت لـجنة خـبراء األمـم المتحـدة المسـتقلین فـي مـجال حـقوق اإلنـسان وھـي لـجنة تـرصـد 

تـنفیذ اتـفاقـیة الـقضاء عـلى جـمیع أشـكال الـتمییز الـعنصري مـن جـانـب دولـھا األطـراف، إن الـمضایـقة الـمنھجیة 
لـلسكان الشـیعة مـن قـبل السـلطات بـما فـي ذلـك تجـریـد الـكثیر مـنھم مـن جنسـیاتـھم أمـر یـدعـو إلـى الـقلق الـكبیر ” 
ومـن الـواضـح أن الشـیعة مسـتھدفـون عـلى أسـاس عـقائـدھـم وآرائـھم”، كـما ذكـروا فـي بـیانـھم “لـقد شھـدنـا 
مـؤخـًرا حـل جـمعیة الـوفـاق الـوطـني اإلسـالمـیة، وإغـالق الـمنظمات الـدیـنیة، والـقیود الـمفروضـة عـلى مـمارسـة 
الـشعائـر الـدیـنیة، وصـالة الجـمعة والتجـمعات السـلمیة، والـقیود الـمفروضـة عـلى الـتنقل، وتـقیید اسـتخدام 

اإلنترنت وحظر على الزعماء الدینیین للشیعة من الوعظ واإلرشاد”. 

فـي حـین أن الـتمییز غـیر قـانـونـي بـموجـب الـدسـتور البحـریـني, لـكن فـي قـانـون الـجنایـات لیسـت ثـمة قـوانـین ضـد 
الـتمییز أو الـتمایـز, كـما ال تـتعقب السـلطة الـقضائـیة الـممارسـات الـتي تـكون ضـد مـبدأ الـمساواة بـین الـمواطـنین, 

ولـم تسجـل سـابـقة قـضائـیة ضـد أفـراد األسـرة الـحاكـمة عـلى سـبیل الـمثال. بـات مـن الـضروري الـیوم االنـتصار 
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عـلى الـنظم, و الـقوانـین, و الـممارسـات المتخـلفة الـتي تـحاول اسـتعباد االنـسان والـتمییز بـحقھ وتحـطیمھ, وذلـك 
من خالل التغییر الجذري للتشریعات بما یتوافق مع حالة حقوق االنسان بموجب القانون الدولي.  

یـمارس فـي البحـریـن الـتمییز بـین الـمواطـنین  و نـعني بـذلـك الـطبقیة أمـام الـقانـون و أن لـیس الجـمیع سـواسـیة 
فـأبـناء األسـرة الـحاكـمة مـن الـدرجـة األولـى ال یـمكن بـأي حـال مـن األحـوال حـتى تـشكیل ضـدھـم شـكوى فـي 
مـراكـز الشـرطـة أو الـنیابـة الـعامـة أو مـحاكـمتھم فـي الـقضاء . وھـذه مـخالـفة لـلمادة 6 مـن اإلعـالن الـعالـمي 
لـحقوق االنـسان ( أن الـقانـون یـجب أن یـكون واحـدا للجـمیع, سـواء كـان یحـمي أو یـعاقـب) عـلى سـبیل الـمثال 
تـمكن بـعض الـمعتقلین مـن المجـموعـة الـمعروفـة بـقضیة الـثالثـة عشـر رمـز ونـاشـط سـیاسـي و الـتي تـم اعـتقالـھم 
فـي شھـر مـارس عـام 2011, حـیث تـم الـتعرف عـلى الـذیـن قـامـوا بـتعذیـبھم و مـن بـینھم ابـن مـلك البحـریـن 
نـاصـر بـن حـمد ال خـلیفة . ولـكن ال یـوجـد سـلطة قـضائـیة مسـتقلة فـي البحـریـن یـمكنھا الـتحقیق أو مـحاكـمة 

المتنفذین.  

الـتمییز بـین الـمواطـنین فـي البحـریـن یـطال مـجاالت عـدیـدة بـقدر تـنوعـھا ( الـتوظـیف , اإلسـكان, الـصحة , 
الـتعلیم , وصـوال الـى الخـدمـات , والـحقوق السـیاسـیة ) عـلى سـبیل الـمثال ال یـمكن لـلمواطـنین الشـیعیة شـراء 
عـقار فـي مـناطـق مـعینة فـي البحـریـن مـثل مـنطقة الـرفـاع أو مـناطـق مـعینة مـن جـزیـرة المحـرق, وھـنا تـمارس 
الـحكومـة ھـذا الـتمییز دون وجـود قـانـون یـمنع ذلـك لـكي تـتجنب الـحكومـة مـسألـة االثـبات ( كـیف تـثبت وجـود 
تـمییز ؟ ) . كـذلـك الـتمییز ضـد ھـؤالء الـمواطـنین فـي اسـتثنائـھم مـن الـتوظـیف فـي الـجیش و الـقطاع الـعسكري 
مـع وجـود تـوظـیف قـلیل جـدا و فـي رتـب مـتدنـیة . تـكاد تـكون نسـبة الـموظـفین مـن الـمواطـنین الشـیعیة فـي 
الدـیوـان المـلكي ومجلـس الدـفاـع األعلـى والحرـس المـلكي والحرـس الوـطنـي صفـر, نسبـة التـوظیـف صفـر.  وال 
یـوجـد آلـیة رقـابـة للسـیطرة عـلى مـؤسـسات الـتوظـیف فـي الـقطاع الـعام أو الـقطاع الـعسكري و األمـني, بـحیث 

تـكون قـادرة عـلى الـتأكـد مـن اخـتیار الـموظـفین لـن یـكون وفـقا لـألصـول الـدیـنیة او الـقبلیة أو الـعائـلیة أو الـعرقـیة, 

و لـكن وفـقا لـلمھارات و الـكفاءات , و الـیوم البحـریـن بـحاجـة لمفتشـین لـبدء إجـراءات قـانـونـیة تـضمن عـدم 
التمییز في التوظیف,  الترقیات, و البعثات , و ال یجب أن تكون على أسس الوالء للحكم.  

تـمارس البحـریـن الـتمییز فـي الـحقوق السـیاسـیة بـشكل عـلني, حـیث عـملت عـلى إضـافـة تـعدیـالت عـلى قـانـون 
( مـباشـرة الـحقوق السـیاسـیة ) بـحیث تـم الـتمییز بـین الـمواطـنین وحـرمـان حـقھم فـي الـترشـح لـالنـتخابـات الـنیابـیة 
و الـبلدیـة كـما جـرى فـي عـام 2018, و أیـضا صـدرت قـوائـم تـمییزیـة ضـد االف الـمواطـنین مـن حـرمـانـھم مـن 
حـق الـتصویـت. كـما تـم الـتمییز ضـد الـمواطـنین بسـبب انـتماءاتـھم السـیاسـیة وتـم حـرمـانـھم مـن حـقوقـھم الـمدنـیة, 

عـلى سـبیل الـمثال تـم اسـتبعاد رئـیس جـمعیة البحـریـن لـحقوق االنـسان و عـضویـن اخـریـن مـن الـترشـح 
النـتخابـات الجـمعیة وكـان السـبب انـھم كـانـوا أعـضاء سـابـقین فـي جـمعیة الـعمل الـوطـني الـدیـمقراطـي (وعـد) 
والـتي حـلتھا السـلطات  فـي وقـت سـابـق. مـثال آخـر, فـقد رفـضت وزارة الـعمل و الـتنمیة االجـتماعـیة تـرشـح 
عـدد 14 شـخصا مـن أصـل 16 عـضواً تـقدمـوا النـتخابـات صـندوق سـار الـخیري لـلدورة 2022-2033 وتـم 
قـبول عـضویـن فـقط. فـي 2 دیـسمبر 2021 اسـتلم صـندوق سـار الـخیري خـطاب مـن وزارة الـعمل و الـتنمیة 
االجـتماعـیة یـفید بـالـموافـقة عـلى 4 مـرشـحین اخـریـن, لـیصبح عـدد مـن تـم قـبول تـرشـحھم 6 مـن أصـل 16 
شـخصا تـقدمـوا بـطلب الـترشـح النـتخابـات صـندوق سـار الـخیري. مـن جـھة أخـرى رفـضت وزارة الـعمل و 
الـتنمیة االجـتماعـیة طـلب تـرشـح 30 شـخصا مـن أصـل 34 عـلى ثـالث دفـعات , و فـي یـنایـر 2020 تـم اسـتبعاد 
عـضوتـین مـن مجـلس إدارة االتـحاد الـنسائـي البحـریـني مـن قـبل وزارة الـعمل و الـتمیة االجـتماعـیة . ھـذا 
ویسـتند تـطبیق وزارة الـعمل لھـذا الـتمییز بـناء عـلى قـانـون رقـم 36 لـسنة 2018 بـتعدیـل الـمادة 43 مـن قـانـون 
الجـمعیات و األنـدیـة االجـتماعـیة و الـثقافـیة و الھـیئات الـخاصـة الـصادرة بـالـمرسـوم بـقانـون رقـم 21 لـسنة 

1989 و التي اشترطت في أن یكون عضو مجلس اإلدارة متمتعاً بحقوقھ المدنیة و السیاسیة. 
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الـتمییز فـي الـتعلیم الـعالـي سـواء فـي الـقبول فـي الـتخصصات أو الـبعثات ال تـقوم عـلى مـبدأ الـدرجـات الـدراسـیة 
األعـلى و ال تـقوم عـلى مـبدأ تـكافـؤ الـفرص بـل عـلى مـبدأ الـوالء لـلحكم, ودائـما ھـنالـك اعـتقاد ثـابـت عـند الـنظام 
الـحاكـم أن الـمواطـنین الشـیعیة لـیس لـدیـھم والء و عـلى ھـذا األسـاس یـكونـوا ھـم الـضحایـا والمضطھـدون. لـذا 
فـان الـتمییز فـي الـفرص الـى الـتعلیم الـعالـي أكـثر خـطورة مـن الـتمییز فـي الـتوظـیف ولـھ عـواقـب أكـثر دیـمومـة 
بـالنسـبة لـلضحایـا. ان عـدم الـمساواة فـي الـحصول عـلى الـتعلیم الـعالـي یظھـر بـشكل واضـح حـالـة الـتمییز 
الـطائـفي الـذي یھـدف لـتراجـع مسـتوى الـتعلیم عـند ھـذه الـفئة مـن الـمواطـنین, حـیث یـتم حـرمـان غـالـبیة الـطالب 

الـمتفوقـین مـن الـمواطـنین الشـیعة مـن الـمنح و الـبعثات الـدراسـیة و یـتم حـرمـانـھم مـن دراسـة الـتخصصات 
الـمطلوبـة مـثل الـطب والـھندسـة, ونـكتفي بـذكـر مـثال واحـد كـنموذج لھـذا الـتمییز مـا جـرى لـلطالـبة رنـیم 
الـخواجـة المتخـرجـة مـن الـمرحـلة الـثانـویـة مـن مـدرسـة الـبیان بنسـبة 100% و تـم حـرمـانـھا مـن الـحصول عـلى 

حـقھا فـي بـعثة دراسـیة  h)ps://salam-dhr.org/?p=3919 . و بـذلـك ومـرة أخـرى البحـریـن تـخالـف 
االتفاقیة الخاصة بمكافحة التمییز في مجال التعلیم .  

ھـناك تـمییز مـلموس ضـد الـمواطـنین الشـیعیة فـي مـمارسـاتـھم الـدیـنیة, عـلى سـبیل الـمثال تـم مـحاكـمة عـلماء دیـن 

شـیعة فـي فـي عـام 2016 بـتھمة حـیازة أمـوال الـحقوق الشـرعـیة ( الخـمس ) و ھـو فـریـضة دیـنیة بـدفـع 
ضـرائـب مـالـیة عـلى أمـوالـھم لـدى الشـیعة, حـیث أن أحـكامـھم الشـرعـیة تـلزم كـل مـكلف أن یخـرج نسـبة 25% 

مـن فـائـض مـا یـملك مـن كـل عـام. تـم تجـریـم ھـذه الـفریـضة الـدیـنیة, و تـم حـل المجـلس الـعلمائـي  فـي الـعام 2014 
و ھـو أكـبر مـؤسـسة دیـنیة لـلمواطـنین الشـیعة فـي البحـریـن وذلـك بـقرار قـضائـي نـھائـي تـم تـأیـیده مـن مـحكمتي 
االسـتئناف و الـتمییز. وكـذلـك تـم حـل جـمعیتي الـتوعـیة اإلسـالمـیة والـرسـالـة اإلسـالمـیة وھـھما مـؤسـسات دیـنیة 
ثـقافـیة تـوعـویـة, كـما تـم اسـقاط الجنسـیة البحـریـنیة عـن كـبار عـلماء الـدیـن الشـیعة مـثل آیـة هللا الشـیخ حسـین 
نـجاتـي اسـقطت جنسـیتھ عـام 2012 و تـم تـرحـیلھ قسـراً عـام 2014 , كـما تـم اسـقاط جنسـیة أكـبر مـرجـع دیـني 

للشـیعة فـي البحـریـن وھـو آیـة هللا الشـیخ عیسـى قـاسـم فـي عـام 2016 بـموجـب مـرسـوم مـلكي. ھـذا ویـتم 
مـحاصـرة الـمواطـنین الشـیعة فـي مـناسـباتـھم الـدیـنیة ویـتم اسـتدعـاء الخـطباء و المنشـدیـن بـعد مـشاركـاتـھم و 

التحقیق معھم و توقیعھم على تعھدات و ھو في سیاق الترھیب والتضییق . 

التمییز ضد المرأة  

الـتمییز بـین الـرجـل و الـمرأة فـي البحـریـن مـوجـود فـي مـا یـخص الجنسـیة، إن البحـریـنیة الـمتزوجـة مـن غـیر 
بحـریـني ال تسـتطیع أن تـمنح أطـفالـھا الـحصول عـلى الجنسـیة البحـریـنیة وتـتحفظ البحـریـن عـلى الـفقرة (2) مـن 

الـمادة (9) فـي اتـفاقـیة الـقضاء عـلى جـمیع أشـكال الـتمییز ضـد الـمرأة والـتي تـنص عـلى " أن تـمنح الـدول 
األطـراف الـمرأة حـقاً مـساویـاً لـحق الـرجـل فـیما یـتعلق بجنسـیة أطـفالـھما" وذلـك لـتعارضـھا مـع قـانـون الجنسـیة 
البحـریـنیة. وتـمارس البحـریـن الـتمییز ضـد الـمرأة فـي مـا یـخص شـروط إصـدار جـواز لـألطـفال حـیث اشـترطـت 
وجـوب حـضور األب وال تـسمح لـألم البحـریـنیة والـمتزوجـة مـن بحـریـني مـن الـتقدم بـطلب لـوزارة الـداخـلیة 

شؤون الجنسیة والجوازات واإلقامة لطلب إصدار جواز سفر البنھ.  

والزال مسـتوى الـتمییز ضـد الـمرأة بـین عـدد الـنساء والـرجـال فـي الـقطاعـات الـحكومـیة وتـمكینھا فـي قـطاع 
السـیاسـي والـقضاء واالقـتصاد و مـراكـز اتـخاذ الـقرار مـازالـت محـدودة مـقارنـھ بـعدد الـرجـال, عـلى سـبیل 
الـمثال االمـر الـملكي الـصادر فـي 2 دیـسمبر 2018 بـتعیین رئـیس الـوزراء والـتشكیل الـوزاري الجـدیـد احـتوى 

عـلى تـعیین امـرأة واحـدة فـقط مـن بـین عـدد 18 وزیـر إضـافـة لـلنائـب األول لـرئـیس الـوزراء ورئـیس الـوزراء 
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نـفسھ وھـم ذكـور . ومـثلما تـعتبر الـفجوة كـبیرة ویـشكل تـمییز ضـد الـمرأة فـي الـتعیین الـوزاري وتـحجیم تـمكینھا 
فـي مـواقـع صـنع الـقرار أیـضا تـم الـتمییز ضـدھـا فـي تـعیین أعـضاء مجـلس الـشورى حـیث تـم تـعیین فـقط تـسع 
نـساء مـن اصـل عـدد 40عـضواً , و فـي الـبعثات الـدبـلومـاسـیة تـم تـعیین امـرأة و احـدة فـقط بـمنصب سـفیر مـقابـل 

أكثر من 30 سفیر رجل. 

التوصیات 

ان شـعب البحـریـن یـتطلع بحـماس مـن أجـل الـمساواة فـي الـقانـون و فـي الـحقوق الـمدنـیة و السـیاسـیة والـثقافـیة 
واالجـتماعـیة و فـي الـتأكـید عـلى مـبدأ الـمساواة الـذي یـفرض مـعامـلة األشـخاص دون طـبقیة او تـمایـز. الـدولـة 
ھـي الـمسؤولـة ومـطالـبة بـمكافـحة الـظلم والـتمییز واالمـتیازات الـتي تـؤثـر عـلى جـزء كـبیر مـن الـمواطـنین. 
یـغذي الـتمییز مـشاعـر انـعدام الـثقة و یحـدث تـوتـرات فـي الـمجتمع مـقلقھ. كـل ھـذا یھـدد وحـدة الـمجتمع , و 
فـرض واقـع قـبول الـتمییز بـأسـلوب أمـني و قـمعي تـتعارض مـع مـزاعـم الـدولـة الـدیـمقراطـیة و احـترامـھا لـحقوق 

االنسان,  واألمر لم یعد  اإللتزام بنصوص الدستور فحسب بل یتعلق بتنفیذ وتطبیق ھذه النصوص. 

تـحث مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان السـلطات البحـریـنیة عـلى احـترام الـدسـتور البحـریـني حـیث 
تـنص الـمادة الـرابـعة عـلى أن الـعدل أسـاس الـحكم والـتعاون والـتراحـم وثـقى بـین الـمواطـنین والحـریـة والـمساواة 
والـطمأنـینة والـعلم والـتضامـن االجـتماعـي وتـكافـؤ الـفرص بـین الـمواطـنین دعـامـات لـلمجتمع تـكفلھا الـدولـة", 

وتـطالـب سـالم الـدولـة احـترام وتـطبیق الـمادة الـسابـعة عشـر مـن الـدسـتور " یحـظر إبـعاد الـمواطـن عـن البحـریـن 
أو مـنعھ إلـى الـعودة إلـیھا. یـجب وضـع الـیات و قـوانـین مـن شـأنـھا انـھاء اضـطھاد الـطائـفة الشـیعیة فـي البحـریـن, 
و لـضمان الـمساواة فـي الـتمتع بـحقوق االنـسان كـافـة, رفـع تـحفظ البحـریـن عـلى الـفقرة (2) مـن الـمادة(9) فـي 
اتـفاقـیة الـقضاء عـلى جـمیع أشـكال الـتمییز ضـد الـمرأة , و تـعدیـل جـمیع الـقوانـین الـتي تـم تـفصیلھا مـن أجـل 

التمییز الطائفي مثل قانون مباشرة الحقوق السیاسیة.
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