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 مدني ال حیزال مع غیاب البحر�ن: انتخا�ات

 

 نظرة عامة

، بینما ُتبقي الحكومة على الحظر المفروض  2022نوفمبر/تشر�ن الثاني    12في البحر�ن یوم   النیابیةنتخا�ات االتجرى 
. و�انت الحكومة 2011عام  قبلمنذ فترة طو�لة على أحزاب المعارضة، التي اعتادت التنافس في االنتخا�ات السا�قة  
ماني  اعد في تار�خ النظام البرلقد حظرت جمعیة الوفاق، وهي حزب �قوده الشیعة وحصل على أكبر عدد من المق

یتنافس مع جمعیة الوفاق؛ وجمعیة وعد، وهي حزب معارض   ؛ وجمعیة أمل، وهي حزب شیعي معارض البحر�ني الحالي
، الذي أصدرته العائلة الحاكمة �شكل منفرد في عام  2002غیر طائفي. وتعارض الجمعیات الثالث دستور عام  

الل المشار�ة في العملیة االنتخابیة. وُ�عد حظر أحزاب سعت �صورة سلمیة إلى ، ولكنها سعت إلى تغییره من خ2002
أو  تغییر نظام الحكم �الوسائل القانونیة، مثل المشار�ة في االنتخا�ات، انتهاًكا صارًخا للحق في حر�ة تكو�ن الجمعیات 

 االنضمام إلیها. 

تمنع الحكومة  موًما �اسم "قوانین العزل المدني والسیاسي"،وُ�شار إلیهما ع 2018و�موجب تعدیلین قانونیین اعُتمدا عام  
أ�ًضا أعضاء أحزاب المعارضة المحظورة، وأي نائب استقال من البرلمان في الماضي، و�ل من صدر ضده حكم  

�السجن لمدة تز�د عن ستة أشهر، من تولي مناصب قیاد�ة في منظمات المجتمع المدني. وتجري الحكومة البحر�نیة  
حكومیة الستبعاد من �انوا أعضاًء في في منظمات غیر دارات اإلا فحًصا لجمیع المرشحین لعضو�ة مجالس حالیً 

لمجالس إدارات االتحاد النسائي البحر�ني، والجمعیة البحر�نیة  أحزاب المعارضة المحظورة، �ما اعترضت على مرشحین 
حر�نیة المصدر اإلخباري المستقل الوحید في البالد،  لحقوق اإلنسان، بناًء على هذا األساس. وأغلقت السلطات الب

لعاصمة المنامة، وأي تصر�حات تعتبرها  اوحظرت �ل التجمعات العامة غیر الُمرخَّص لها، وجمیع المظاهرات في 
وتؤدي هذه التدابیر شدیدة التقیید إلى "أقواًال �اذ�ة" من شأنها التأثیر على االنتخا�ات، وأي نشاط انتخابي "یثیر الُفرقة". 

أو  یات مارسة الحقوق اإلنسانیة في حر�ة التعبیر، والتجمع السلمي، وتكو�ن الجمعلقضاء على معظم المجال الُمتاح لما
 ، والمشار�ة العامة.االنضمام إلیها
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 خلفیة 

سوف ُتعقد االنتخا�ات في البحر�ن یوم السبت لكل من المجالس البلد�ة ومجلس النواب، وهو المجلس المنتخب من  
المجلس الوطني. أما المجلس اآلخر، وهو مجلس الشورى، فیعیِّنه الملك. و�ذا ما أقر المجلس المنتخب أي مشروع 

ق علیه الملك (المادتان   من دستور عام   70و   52قانون، فإنه ال ُ�صبح قانوًنا إال �عد أن �قرَّه مجلس الشورى و�صدِّ
، الذي �ان الحزب األكثر نجاًحا في المشار�ة في انتخا�ات البحر�ن  ، الوفاقحزب الشیعي المعارض ال دعاوقد  ).2002

 . 2014، أنصاره إلى مقاطعة جمیع االنتخا�ات منذ عام  2002المنتخب في عام   المجلس البرلمانيالملك منذ أن أنشأ 

عت السلطات البحر�نیة ن طاق الحظر الذي ُفرض  و�شهد هذا العام الجولة الثانیة من االنتخا�ات التشر�عیة، منذ أن وسَّ
على أحزاب المعارضة الثالثة، وهي الوفاق وأمل ووعد، لیشمل أ�ًضا استبعاد أي مرشح �ان عضًوا في هذه   2018عام  

 البحر�نیةالسلطات  سحقت ، �یف 2018منظمة العفو الدولیة، وقت انتخا�ات عام   وصفت وقد  ة.األحزاب المنحلَّ 
یتسم    فعلي أن القوانین الجدیدة سیكون لها تأثیر ، و�یففي الفترة ما قبل التصو�ت  المعارضة السیاسیة وحر�ة التعبیر

 �التمییز على المشار�ة السیاسیة للشیعة. 

إدانات من المواطنین منذ ذلك الحین من قوائم الناخبین الرسمیة، �سبب  و�اإلضافة إلى ذلك، ُحذف عشرات اآلالف
في الماضي، حتى و�ن �انت تتعلق �الممارسة السلمیة للحق في حر�ة التجمع السلمي وحر�ة تكو�ن   �حقهمصادرة 

. وتشیر األرقام الحكومیة  2018وحر�ة التعبیر، أو �سبب عدم مشار�تهم في انتخا�ات عام  أو االنضمام إلیها الجمعیات 
ال �المئة) من المواطنین البحر�نیین البالغین    21,5الي إلى أن ما یز�د قلیًال على واحد من بین �ل خمسة (أي حو إجماًال 

 2018.1العام الحالي، وهو رقم یز�د عن مثیله في عام  في في االنتخا�ات  االقتراع�حق له 

 حظر أحزاب المعارضة الرئیسیة 

أحزاب  ، فحظرت ما ال �قل عن ثالثة من 2011شنَّت السلطات البحر�نیة حملة قمع على المعارضة منذ عام  
األكثر نجاًحا في  الذي �ان الحزب  المعارضة، ومن بینها أكبر أحزاب المعارضة في البالد، وهو جمعیة الوفاق،

 جمعیة أمل وجمعیة وعد.في البالد في ظل الدستور الحالي، �اإلضافة إلى حز�ین معارضین أصغر، وهما  االنتخا�ات 

(وُ�عرف رسمًیا �اسم جمعیة العمل اإلسالمي) �موجب أمل حزب المعارض الالحكومة  حّلت ، 2012في فبرایر/شباط  ف
من   ة سیاسی  جمعیةترخیص �و�انت جمعیة أمل قد حصلت على  .لسلطة التنفیذ�ةرفعتها اأمر من محكمة في قضیة 

الوفاق على أصوات  جمعیةمع  برلمانیة في العام نفسه، متنافسةً االنتخا�ات ال ت ، وخاض2006في عام  الحكومة

 
شخًصا. و�بلغ عدد المواطنین في سن االقتراع (أي الذین تبلغ   344,713الحكومة،  أعلنته�حق لهم االقتراع هذا العام، حسبما  نیبلغ عدد الناخبین الذی  1

".  T2"، ملف إكسیل، عالمة التبو�ب "2021شخًصا، حسبما ورد في أحدث إحصائیات رسمیة �حر�نیة. "التعداد  439,574عاًما فأكثر)  20أعمارهم 
 البحر�نیة.    هیئة المعلومات والحكومة اإللكترونیة�مكن تنز�له (من قسم "اإلصدارات") من موقع 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/9440/2018/ar/
https://elections.alayam.com/pages/municipality2010
https://elections.alayam.com/pages/municipality2010
https://elections.alayam.com/pages/municipality2010
https://elections.alayam.com/pages/municipality2010
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/RJUS2306.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/RJUS2306.pdf
https://twitter.com/votebh/status/1578061818462756864?s=48&t=d3tOMuSDtF-xrPmY4Z5JVQ
https://www.data.gov.bh/ar/resourcecenter
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هذه القضیة وطلبت حل  النیا�ة العامة البحر�نیةفعت حصل على أي مقاعد في البرلمان. وقد ر الناخبین الشیعة، و�ن لم ت
،  2012أنها لم تقدم تقر�ًرا وافًیا عن میزانیتها وتمو�لها إلى وزارة العدل في ینایر/كانون الثاني   استناًدا إلىجمعیة أمل 
رجال الدین الشیعة تعلو   مرجعیةوصرَّحت من خالل متحدث �اسمها �أن  ،اجتماًعا سیاسًیا في دار للعبادةوأنها عقدت 

جاء فیه: "ُ�حظر على العموم  أصدرت وزارة العدل إعالًنا، الجمعیة�حل   . وفي أعقاب قرار المحكمةعلى سلطة الدستور
 التعامل مع الجمعیة، �ما ُ�حظر على أعضائها... مواصلة نشاطها". 

فاق الوطني اإلسالمیة، وُ�عرف وهو جمعیة الو  2،، حظرت السلطات البحر�نیة أكبر أحزاب المعارضة2016ومنذ عام  
بدأتها الحكومة البحر�نیة �عد تنصیب   عموًما �اسم الوفاق. وقد انضمت هذه الحر�ة السیاسیة إلى عملیة "اإلصالح" التي 

، وخاضت  2001جمعیة الوفاق لدى الحكومة في عام  جلت سُ . و 1999الملك حمد بن عیسى آل خلیفة في عام 
ا مقعدً   18، وعلى  2006مقعًدا في عام  40مقعًدا من بین  17على  حصلت ، و 2010و 2006االنتخا�ات في عامي 

وهذا السجل االنتخابي لجمعیة الوفاق �جعلها أكثر جماعة سیاسیة تحقق نجاًحا في ظل الدستور  .2010في عام 
 3عاًما لم تشهد خاللها البحر�ن انتخا�ات برلمانیة.   27�عد  2002الحالي، الذي صدر في عام 

ة الد�مقراطیة"، و"التكافل والتضامن... بین  التزمت جمعیة الوفاق رسمًیا على الدوام �مبادئ "دولة القانون والحیا وقد 
مختلف الفئات"، وحل المشاكل االجتماعیة "�الوسائل السلمیة"، و"نبذ التفرقة والتمییز بین المواطنین"، حسبما نص النظام  

 . 2001للجمعیة الصادر عام   ساسياأل

وزارة العدل. وادعت  جمیعة الوفاق، استناًدا إلى شكوى قدمتها  �حل محكمة �حر�نیة قضت ، 2016وفي یولیو/تموز  
من قانون الجمعیات السیاسیة، التي تتعلق عموًما �أي مخالفة ألي قانون   23الحكومة أن جمعیة الوفاق خالفت المادة 

فعال ُزعم ارتكابها وتتراوح ما بین "استخدام دور العبادة لممارسة النشاط السیاسي" و"تحبیذ العنف محلي، من خالل أ
وتأیید الجماعات اإلرهابیة". وقد فحصت منظمة العفو الدولیة وثائق قانونیة من هذه المحاكمة، وخلصت إلى أن  

 لى العنف. المحكمة لم تقدم أدلة موثوقة على ضلوع جمعیة الوفاق في التحر�ض ع

وحكم علیه القضاء  . 2014كما سجنت السلطات البحر�نیة زعیم جمعیة الوفاق، علي سلمان، منذ د�سمبر/كانون األول 
، استناًدا إلى خطب سیاسیة ذ�ر خاللها أن هدف  التحر�ض على عصیان القانون بتهمة البحر�ني �السجن لمدة سنتین 

محكمة التمییز بز�ادة الحكم إلى السجن أر�ع سنوات عند نظر االستئناف. وفي  . وقضت حكم البحر�نجمعیة الوفاق هو 
، إلدانته �مجموعة تهم جدیدة تتعلق  السجن مدى الحیاة، حكم علیه القضاء البحر�ني �عقو�ة إضافیة هي 2017عام  

وثائق المحكمة في القضیتین. واستندت التهم التي اسُتخدمت الدولیة وقد فحصت منظمة العفو �التخابر مع قطر. 

 
(قانون الجمعیات السیاسیة)، ُتعرف المنظمات التي تتنافس في االنتخا�ات �أنها "جمعیات سیاسیة"   2005لسنة  26رقم انون البحر�ني �موجب الق 2

 الوظیفة.   ولیست أحزاً�ا. ولكن مصطلح "أحزاب" ُ�ستخدم هنا نظًرا لعدم وجود فرق فعلي في
3 Political Repression in BahrainMarc Owen Jones,  ،129، ص. 2020، القمع السیاسي في البحر�ن مارك أو�ن جونز . 

https://albiladpress.com/article150982-1.html
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/RNJIW0113.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/RLSA4801.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/RLSA4801.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/RLSA4801.pdf
https://gulfnews.com/world/gulf/bahrain/bahrains-first-round-parliamentary-election-results-1.701190
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/4484/2016/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/4484/2016/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde11/4484/2016/ar/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/11/bahrain-opposition-leader-sheikh-ali-salman-unlawfully-convicted-2/
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/K2605.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/K2605.pdf
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، �انوا  �ینمع مسؤولین قطر  2011ة إلى محادثات هاتفیة أجراها علي سلمان في عام إلصدار الحكم �السجن مدى الحیا
 �عملون �وسطاء بین الحكومة البحر�نیة والمعارضة. وقد أقرت الحكومة البحر�نیة هذه المناقشات وشار�ت فیها.

  مجدًدا جمعیة وعد، وهي جمعیة سیاسیة معارضة غیر طائفیة، �حل، قضت محكمة �حر�نیة  2017وفي مایو/أ�ار 
�عدما وجهت إلیها تهم "الطعن في أساس مبدأ سیادة القانون"، و"التحر�ض على   استناًدا إلى شكوى قدمتها وزارة العدل،

ولم �كن لجمعیة وعد أي أعضاء في اإلرهاب"، ألنها أشارت إلى أفراد ُقتلوا على أیدي سلطات الدولة �أنهم "شهداء". 
، ووصل �عض مرشحیها إلى الجولة الثانیة من االقتراع  2010و   2006ي البرلمان، ولكنها خاضت االنتخا�ات في عام 

 صدربیان مشترك  فيالالعنف، �ما في ذلك  بنهجوقد انضمت جمعیة وعد إلى جمعیة الوفاق في االلتزام  في المرتین.
 �حل جمعیة وعد. ة، قبل أسابیع قلیلة من قرار المحكم2017مایو/أ�ار عن الجمعیتین في 

، هي جمعیة اإلخاء التي نظمها أفراد من جماعة العجم (المنحدر�ن ُمرخَّصةو�اإلضافة إلى ذلك، أعلنت جمعیة أخرى 
ذلك إلى "الضغوطات التي تمارسها وزارة   أرجعت ، و 2016عن حل نفسها، في یونیو/حز�ران  من أصل فارسي) الشیعة،  

 العدل" و"التضییق على الهامش الُمتاح لحر�ة التعبیر".

 أو ممن صدرت ضدهم أحكام جائرة حظورةم�انوا أعضاًء في جمعیات المعارضة ال الذینمرشحین الحظر 

اسیة  ی، عدَّلت السلطات البحر�نیة قانون مباشرة الحقوق الس2018قبل الجولة األخیرة من االنتخا�ات البرلمانیة، في عام  
(وذلك في إطار "قوانین العزل المدني ة من خوض االنتخا�ات �مرشحین مستقلین الستبعاد أعضاء الجمعیات المنحلَّ 

الترشح لعضو�ة   "المنحلة والسیاسي"). و�حظر القانون حالًیا على جمیع "قیادات وأعضاء الجمعیات السیاسیة الفعلیین
ینتمون إلى جمعیات الوفاق ووعد وأمل من خوض االنتخا�ات �مرشحین مستقلین،  الذینمنع � وذلك 4.مجلس النواب 

�ما �حظر القانون من الناحیة الفعلیة ترشح نواب جمعیة   فضًال عن الحظر المفروض من قبل على الجمعیات نفسها.
ر عددهم بثالثمائة  "ُ�قد أشخاص احتجاًجا على قمع الحكومة للمظاهرات، و  2011الوفاق، الذین استقالوا في عام 

  2011الملك لتقصي أحداث انتفاضة عام   عّینها، التي اللجنة البحر�نیة المستقلة لتقصي الحقائق ذ�رت  ، حیث شخص"
وذلك �موجب بنود في القانون   أنه صدرت ضدهم أحكام �السجن لمدة سنة أو أكثر لمشار�تهم في االنتفاضة، وخلفیاتها،

 5تمثل تعدً�ا على حر�ة التعبیر وحر�ة التجمع. 

 أو االنضمام إلیها أمام حر�ة التعبیر والتجمع وتكو�ن الجمعیات إغالق المجال

، قبل أر�عة أشهر من االنتخا�ات البرلمانیة في ذلك العام، شدَّدت السلطات البحر�نیة القانون لمنع أولئك 2018في عام 
ن المشار�ة السیاسیة من القیام �أي دور قانوني في المجتمع المدني، وذلك بتعدیل القانون الخاص م ُحظرواالذین 

لى أي عضو في مجلس إدارة منظمة غیر حكومیة "أن �كون متمتًعا  �المنظمات غیر الحكومیة �حیث أصبح لزاًما ع

 
لة من  3-3دة الما 4  . 2018لسنة  25القانون رقم الُمعدَّ
 .  1289، و1287، و1284، الفقرات: 2011، تقر�ر اللجنة البحر�نیة المستقلة لتقصي الحقائق 5

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/bahrain-heading-for-total-suppression-of-human-rights-as-secular-opposition-group-banned-2/
http://www.alwasatnews.com/news/714146.html
http://www.alwasatnews.com/news/714146.html
http://www.alwasatnews.com/news/714146.html
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/RJUS2505.pdf
http://www.alwasatnews.com/elections/page/1128727.html
https://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/K2518.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/K2518.pdf
https://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf
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عن وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة، ولم   ، صدر تعمیم2020وفي ینایر/كانون الثاني   6�كافة حقوقه المدنیة والسیاسیة".
. وقد أبلغ  الُمَخاطبةالجمعیات تعلنه الحكومة ولكن منظمة العفو الدولیة تلقت نسخة منه عن طر�ق عضو في إحدى 

التعمیم المنظمات البحر�نیة غیر الحكومیة أنه "سوف یتم التدقیق األمني على مرشحي مجلس اإلدارة"، �غرض استبعاد  
وُ�عد مثل هذا  7حقوقه المدنیة والسیاسیة"، �ما في ذلك أعضاء أحزاب المعارضة المحظورة.  ةال "�كون متمتًعا �كاف منْ 

 أو االنضمام إلیها.   ًكا للحق في حر�ة تكو�ن الجمعیات الحظر الشامل انتها

وصفیة الحسن، اللتین   على سیدتین، هما ز�نب الدرازي  طبَّقت الحكومة القانون الجدید ، 2020وفي ینایر/كانون الثاني  
كانتا قد انُتخبتا �الفعل لعضو�ة مجلس إدارة االتحاد النسائي البحر�ني في االنتخا�ات التي ُأجر�ت في سبتمبر/أیلول 

وطلبت وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة، التي تتولى صالحیة اإلشراف على جمیع المنظمات غیر الحكومیة   .2019
ا �فتقران إلى شرط التمتع "�كافة  ملنسائي استبعاد السیدتین من موقعهما في مجلس اإلدارة ألنه المرخَّصة، من االتحاد ا

ة قانوًنا. وفي ینایر/كانون الثاني الحقوق المدنیة والسیاسیة"، �النظر إلى أنهما �انتا من أعضاء جمعیة وعد المنحلَّ 
في الجمعیة البحر�نیة لحقوق اإلنسان من   ثالثة أعضاءالستبعاد   قانون الجمعیات السیاسیةالحكومة ، طبَّقت 2022

و�ان استبعاد المرشحین الثالثة �عني   أعضاًء في جمعیة وعد.في السابق الترشح لمجلس إدارة الجمعیة، ألنهم �انوا 
أ�ًضا استبعاد رئیس مجلس اإلدارة، عبد الجلیل یوسف، وعضو آخر، هو عیسى إبراهیم، وهما من أعضاء مجلس 

 اإلدارة و�انا �خوضان االنتخا�ات إلعادة انتخابهما. 

 قمع حر�ة التعبیر 

 "أخل �حر�ة... االنتخا�ات أو بنظام إجراءاتها... م �ل منْ یتضمن القانون البحر�ني بنوًدا مبهمة وفضفاضة ُتجرِّ 
ف ر ش ان �ل مْن "أهان" اللجان التي تُ ن ُ�جرِّما وهناك بندان آخر  8�االشتراك في التجمهر والمظاهرات"، أو "التشو�ش". 

 9نتیجة" االنتخا�ات. نشر أو أذاع "أقواًال �اذ�ة" عن االنتخا�ات والمرشحین "�قصد التأثیر في   وأ ،على إجراء االنتخا�ات 
  16وفي  10وُتعتبر جمیع هذه األفعال جرائم �جوز للمحاكم معاقبة مرتكبها �السجن مدة ال تز�د عن سنتین.

، من خالل حسابها على موقع تو�تر، تحذر فیه �ل ینشر أو تنبیًهاأصدرت النیا�ة العامة  ،2022أكتو�ر/تشر�ن األول  
 یذ�ع "أقواًال �اذ�ة" عن االنتخا�ات �أن ذلك ُ�عتبر جر�مة ُ�عاقب علیها �السجن. 

 
من قانون الجمعیات واألند�ة االجتماعیة والثقافیة والهیئات الخاصة العاملة في میدان الشباب والر�اضة والمؤسسات الخاصة،  1، الفقرة 43المادة  6

ل �موجب   .2018لسنة  36القانون رقم المعدَّ
، وهي منظمة معنیة �حقوق اإلنسان تر�ز على منطقة الخلیج العر�ي، هذا منظمة سالم للد�مقراطیة وحقوق اإلنسان المنظمة المعروفة �اسم  نشرت 7

 قعها اإللكتروني.   التعمیم على مو 
ل �موجب  4-30المادة  8  .  2016لسنة  14القانون رقم من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة، المعدَّ
ل �موجب  7-30و 6-30المادة  9  . 2016لسنة  14القانون رقم من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة، المعدَّ

ل �موجب  30الفقرة االفتتاحیة من المادة  10  .2016لسنة  14القانون رقم من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة، المعدَّ

https://albiladpress.com/news/2020/4125/bahrain/623408.html
https://twitter.com/BHRS2001/status/1488036486603853828
https://twitter.com/bppbahrain/status/1581652764387856385?s=20&t=gPWXY1zTkdhEsKykBeOayg
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/K3618.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/K3618.pdf
https://salam-dhr.org/wp-content/uploads/2022/03/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85.pdf
https://salam-dhr.org/language/ar/
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/K1416.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/K1416.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/K1416.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/K1416.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/K1416.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/K1416.pdf
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، جرَّمت 2022، الصادرة عن وزارة شؤون البلد�ات والزراعة في سبتمبر/أیلول مجموعة جدیدة من القواعد التنظیمیةوفي 
ما یثیر الُفرقة أو السلطات البحر�نیة أي محتوى انتخابي یتضمن "المساس �أسس العقیدة اإلسالمیة ووحدة الشعب، أو 

وتحظر القواعد التنظیمیة على المرشحین إجراء أنشطة الدعا�ة االنتخابیة، "�ما في ذلك  11الطائفیة بین المواطنین". 
للخدمات العامة"، تنظیم وعقد االجتماعات و�لقاء الخطب االنتخابیة" في "دور العبادة" و"األماكن العامة المخصصة 

�ما  12الُنصب التذ�ار�ة.. والمباني األثر�ة". وجمیع المعاهد العلمیة والجامعات والمدارس العامة والخاصة، وفي مواقع "
�حظر بند ختامي أي خطب أو أنشطة للدعا�ة االنتخابیة "ُتخل �األمن العام أو اآلداب العامة أو العقائد الدینیة أو  

تجمع وال تتماشى هذه القیود الُمبهمة والفضفاضة مع ضمانات حر�ة التعبیر وحر�ة ال 13التقالید السائدة في المجتمع". 
 السلمي.

في  الحكومة، ، لم تسمح السلطات البحر�نیة ألي وسیلة إعالمیة مستقلة �العمل في البالد، حیث أغلقت 2017ومنذ عام  
المنفذ اإلخباري المستقل الوحید، وهو صحیفة الوسط. وقد قررت وزارة شؤون اإلعالم   ،یونیو/حز�ران من ذلك العام

، نشرت "ما یثیر الُفرقة �المجتمع و�ؤثر على عالقات مملكة البحر�ن �الدول  حسب قول الوزارةإغالق الصحیفة، ألنها 
، قد أشار إلى أن "البث اإلذاعي  2011لتقصي الحقائق، الصادر عام  اللجنة البحر�نیة المستقلة  تقر�رو�ان  األخرى".

والتلیفز�وني في البحر�ن" �خضع "لسیطرة هیئة إذاعة وتلیفز�ون البحر�ن"، �ما ذ�ر أنه "ال توجد صحف ُتصنف 
�اعتبارها من صحف المعارضة من بین الصحف السبعة سوى صحیفة واحدة هي صحیفة الوسط، حیث �مكن تصنیف  

  صحف الست الباقیة �اعتبارها صحًفا موالیًة للحكومة ومملو�ًة لشخصیات تر�طها عالقات وطیدة �حكومة البحر�ن".ال
في البحر�ن على ذلك الحال نفسه، واالختالف الوحید هو أن صحیفة الوسط لم تعد  المشهد اإلعالميوالیوم، یبدو 

 موجودة ضمن الصحف الست التي تسمح لها الحكومة حالًیا �الصدور. 

 تجر�م حر�ة التجمع 

ُ�جرِّم القانون البحر�ني �ل "تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على األقل، الغرض منه... اإلخالل 
�ل مْن �شارك في البند القانوني، �مكن أن ُ�عاقب و�موجب هذا  14العام ولو �ان ذلك لتحقیق غرض مشروع". �األمن

  2013ین. و�اإلضافة إلى ذلك، أقرت الحكومة في عام  ت "التجمهر غیر القانوني" �السجن لمدة تصل إلى سن مثل هذا
یرات أو التجمعات أو االعتصامات في مدینة المنامة قانوًنا جدیًدا نص على أنه "ُ�حظر تنظیم المظاهرات أو المس

 15[العاصمة]".

 
 .2، المادة 2022لسنة  141رقم قرار وزارة شؤون البلد�ات والزراعة   11
 ..4-4إلى  1-4، الفقرة االفتتاحیة، والفقرات من 4، المادة 2022لسنة  141قرار وزارة شؤون البلد�ات والزراعة رقم  12
 ، الفقرة الختامیة". 4، المادة 2022لسنة  141قرار وزارة شؤون البلد�ات والزراعة رقم  13
 من قانون العقو�ات.  178المادة  14
ل �موجب  11المادة  15  .    2013لسنة  22المرسوم �قانون رقم من قانون االجتماعات العامة والمسیرات والتجمعات، الُمعدَّ

https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/RMAA14122.pdf
https://www.alayam.com/online/local/655591/News.html
https://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf
https://www.bna.bh/...aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDu1qqoMtfKkuuLBtPgAT%2b%2bs%3d
https://www.bna.bh/...aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDu1qqoMtfKkuuLBtPgAT%2b%2bs%3d
https://www.bna.bh/...aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDu1qqoMtfKkuuLBtPgAT%2b%2bs%3d
https://legalaffairs.gov.bh/PDF/L2213.pdf
https://legalaffairs.gov.bh/PDF/L2213.pdf
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االحتجاجات تقع في البلدات واألحیاء الشیعیة خارج العاصمة، ومنها  المظاهرات. فال تزال  �لوال تتدخل الشرطة ضد 
، للتعبیر  2022أكتو�ر/تشر�ن األول   2یوم  على سبیل المثال احتجاجات ُنظمت في قر�ة سماهیج، �محافظة المحرق، 

أكتو�ر/تشر�ن األول   18یوم من الشیعة، واحتجاجات ُنظمت في بلدة السنا�س الشیعیة،  عن التضامن مع سجناء 
، للدعوة إلى مقاطعة االنتخا�ات. ولم تتدخل الحكومة لتفر�ق هذه المظاهرات، أو للقبض على أي من المشار�ین  2022

ها. إال إن الدولة �موجب القانون تحظر جمیع هذه الممارسات للحق في حر�ة التجمع السلمي، ومن ثم فإن المواطنین  فی
 .الحقةالذین �شار�ون فیها �عرِّضون أنفسهم لخطر الم

، في محاكمة شخًصا 167، على سبیل المثال، أصدرت السلطات أحكاًما �السجن على 2019ففي فبرایر/شباط  
". و�ان ضحا�ا هذه تجمهر في مكان عام"شخًصا، �موجب القانون الدي �حظر أي  171ملت إجماًال  جماعیة ش

، �إسقاط  2016المحاكمة الجماعیة قد تجمعوا في بلدة الدراز الشیعیة لالحتجاج على قرار الحكومة، في یونیو/حز�ران  
عن رجل الدین  مرسوًما �إسقاط الجنسیةالجنسیة البحر�نیة عن رجل الدین الشیعي الشیخ عیسى قاسم. وقد أصدر الملك 

ب في اإلضرار �مصالح المملكة وعدم  ، حسب قول الحكومة، "التسبُّ حیث ُنسب إلیهبناًء على توصیة من وزارة الداخلیة، 
في بلدة الدراز في اعتصام دام فترة   منزلهمراعاته لواجب الوالء لها". وفي أعقاب ذلك، تجمع أنصار رجل الدین حول 

ة، وذلك على سبیل االحتجاج وللتعبیر عن التضامن مع الشیخ عیسى قاسم، ولمنع أي إجراء لترحیله، حیث إن طو�ل
وفي  16إلجراء اإل�عاد من البالد �اعتباره من غیر المواطنین.   قرار الحكومة البحر�نیة �إسقاط جنسیته جعله ُعرضة

القوة حول منزل الشیخ عیسى قاسم في بلدة الدراز �استخدام   تظاهرةالبحر�نیة ال حكومة، اقتحمت ال2017مایو/أ�ار 
إلى المحاكمة. و�الرغم من أن الهو�ة الطائفیة ال ُتثبت في الوثائق  لمشار�ینمن ا شخًصا 171، وأحالت المفرطة

الرسمیة البحر�نیة، فقد تأكدت منظمة العفو الدولیة، �استخدام االسم ومحل اإلقامة و�التشاور مع مصادر في البحر�ن،  
وا من المواطنین الشیعة.  شخًصا) من ضحا�ا تلك المحاكمة الجماعیة �ان 162�المئة على األقل (أي   94,7أن 

 لم تكن البیانات الُمتاحة تشیر بوضوح إلى الطائفة التي ینتمون إلیها). (و�النسبة للمتهمین التسعة الباقین، 

 
 ًیا في إیران. ، وهو �ستقر حال2018نتیجة إلسقاط الجنسیة عن الشیخ عیسى قاسم، فقد غادر البحر�ن في عام  16

https://twitter.com/ALWEFAQ/status/1576837444636651520
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/1576837444636651520
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/1582405930448060417
https://twitter.com/ALWEFAQ/status/1582405930448060417
https://www.legalaffairs.gov.bh/PDF/D5516.pdf
https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2017/05/bahrain-at-least-one-dead-and-hundreds-injured-as-government-violently-cracks-down-on-opposition/
https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2017/05/bahrain-at-least-one-dead-and-hundreds-injured-as-government-violently-cracks-down-on-opposition/
https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2017/05/bahrain-at-least-one-dead-and-hundreds-injured-as-government-violently-cracks-down-on-opposition/
https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2017/05/bahrain-at-least-one-dead-and-hundreds-injured-as-government-violently-cracks-down-on-opposition/

