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المقدمة
مــن  الشــرقية  الجهــة  فــي  البحريــن  مملكــة  تقــع 
مجلــس  فــي  عضــو  وهــي  العربــي،  الخليــج  منطقــة 
الخليــج العربيــة ونظامهــا السياســي  التعــاون لــدول 
البحريــن  تعتمــد  الدســتورية".  الملكيــة   " نظــام  هــو 
الســلطة  وهــو  النــواب  المجلســين: مجلــس  نظــام 
 40 ويضــم  ســنوات   4 كل  انتخابــه  يتــم  التشــريعية، 
علــى  ُينتخبــون  محافظــات  أربــع  يمثلــون  عضــوًا 
ي  ــؤد ي ــا  ــة بم ــر االنتخابي الدوائ ــيم  ــام تقس ــاس نظ أس
المحســوبين  مــن  نصفهــم  مــن  أكثــر  وصــول  الــى 
ى  ــور ــس الش ــمي؛ ومجل الرس ــي  ــط السياس الخ ــى  عل
ــة  ــل جالل ــن قب ــم م ــم تعيينه يت ــًا  ــوًا أيض ــدد 40 عض بع
الــوزراء وهــو الســلطة  الــى مجلــس  الملــك، باإلضافــة 
بــن حمــد آل  التنفيذيــة ويترأســه ولــي العهــد ســلمان 
بــن ســلمان  الشــيخ خليفــة  وفــاة عمــه  بعــد  خليفــة 
يزيــد عــن 42 عامــًا. كمــا أن  ي بقــي فــي منصبــه مــا  الــذ
القضائيــة  الســلطة  وهــي  الثالثــة  الســلطة  هنــاك 
يرأســه  ي  الــذ للقضــاء  األعلــى  المجلــس  برئاســة 
الملــك وينــوب عنــه وزيــر العــدل الســابق الشــيخ خالــد 
بــن أحمــد ويــرأس اجتماعاتــه، ويتــم تعيينــه مــن قبــل 
الرئيســية  الملــك رئيســًا للســلطات  الملــك. وُيعتبــر 
التنفيذيــة والقضائيــة( . وهنــاك  الثــالث )التشــريعية، 
التــي تحكــم باســم الملــك  أيضــًا المحكمــة الدســتورية 
ويعّيــن أعضاؤهــا بأمــر ملكــي لمــدة خمــس ســنوات. 
هــذه المحكمــة مســتقّلة عــن المنظومــة القضائيــة 
القوانيــن  دســتورية  علــى  الرقابــة  إعمــال  حــَق  ولهــا 

ائــح.  اللو و

 1,504,365 البحريــن  ســكان  إجمالــي  عــدد  بلــغ 
و785,032  مواطنــًا   )47.8%(  719,333 منهــم  نســمة، 
وذلــك  المواطنيــن،  غيــر  المقيميــن  )%52.2( مــن 
حســب إحصائيــة 2021، يعيشــون فــي مســاحة يابســة 
أصغــر  البحريــن  ُتعتبــر  مربعــًا.  كيلومتــرًا   786.5 مــن 
وأكثرهــا كثافــًة ســكانية نظــرًا لتركــز  العربيــة،  الــدول 
ثلــث  عــن  يزيــد  ال  مــا  فــي  والمقيميــن  المواطنيــن 
ي  المســاحة الجغرافيــة. ويبلــغ الناتــج المحلــي الســنو
النمــو 4.9%- )2020(.  32.8 مليــار دوالر أميركــي، ومعــدل 
بســبب جائحــة كورونــا  وهــو معــدل نمــو ســالب   )1(

معــدل  بــأن  علمــًا  المحلــي،  االقتصــاد  علــى  وأثرهــا 
الجائحــة  انتشــار  النمــو فــي الســنوات الســابقة علــى 
بلــغ نســبة %2.1 فــي عــام  كان %4.3 فــي عــام 2017 فيمــا 
2018 ونســبة %2.2 فــي العــام 2019، ثــم عــادت للتحســن 
ــه  ــن عن ــبما أعل ــت %2.2 حس ــث بلغ ــام 2021 حي الع ــي  ف

)2( الدولــي(.  البنــك 

ي الوضع االقتصاد
الَدين العام

نهايــة  فــي  البحريــن  فــي  العــام  الَديــن  مجمــل  بلــغ    
شــهر تموز/يوليــو 2022 أكثــر مــن 15 مليــار دينــار بحرينــي 
)مــا يعــادل 40 مليــار دوالر أميركــي( مــن ضمنــه حوالــي 
أو  حكوميــة  شــركات  علــى  كقــروض  دوالر  مليــار   2
وبذلــك تصــل نســبة  ي.  المركــز البنــك  اقتــراض مــن 
ــا  ــي )%122( فيم ــي حوال ــج المحل النات ــن  ــام م الع ــن  الدي
كان فــي نهايــة 2020 بحجــم 14 مليــار دينــار )مــا يعــادل 
 113% مــن  أكثــر  بنســبة  ي  أ أميركــي(  دوالر  مليــار   37
العــام  الديــن  الناتــج المحلــي. وتبلــغ تكلفــة  تقريبــًا مــن 
يصــل  مــا  ي  أ  2022 لعــام  دينــار  مليــون   700 مــن  أكثــر 
ــى  ال ــارة  ــدر اإلش ــنويًا. تج ــي س ــار دوالر أميرك ــى 1.9ملي ال
وضعهــا  البحريــن تلقــت دعمــًا خليجيــًا لمواجهــة  أن 
علــى  حصلــت  حيــث   2023 العــام  حتــى  يمتــد  المالــي 
شــكل  علــى  أميركــي  دوالر  مليــارات   10 عــن  يزيــد  مــا 
بــدون فائــدة. وتأمــل  مســاعدات ومشــاريع وقــروض 
بيــن  المالــي  التعــادل  الــى نقطــة  الوصــول  الحكومــة 
برنامــج  علــى  لذلــك  وتركّــز  والمصاريــف  اإليــرادات 
الدعــم  اســتمرار  أحــد شــروط  وهــو  المالــي"  "التــوازن 

 )3( الخليجــي. 

أسعار النفط
 لقــد نتــج عــن ارتفــاع أســعار النفــط الخــام بمعــدل 120 
 كبير 

ٍ
دوالرًا للبرميــل )فــي فتــرة مــن الفتــرات( الى إرتفــاع

الخــام،  النفــط  بيــع  الناتجــة عــن  البحريــن  يــرادات  فــي إ
الميزانيــة  ي ســاهم فــي تغطيــة متطلبــات  الــذ األمــر 
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ٍ

فائــض عــن  الحكومــة  وإعــالن  بــل  و2022   2021 لعــام 
أميركــي(  بلــغ 33 مليــون دينــار )87 مليــون دوالر  مالــي 
العــام 2022، بينمــا كان ســعر  النصــف األول مــن  عــن 
النفــط المعتمــد فــي ميزانيــة عامــي 2021 و2022 هــو 60 
أن  االقتصاديــة  المؤسســات  بعــض  وتقــّدر  دوالرًا. 
نسبة الفائض ال بد أن تكون أكبر من ذلك. بيد أن هذا 
التــوازن  الــى نقطــة  االرتفــاع ســاعد كثيــرًا فــي الوصــول 
التــي اعتمدتهــا الحكومــة كخطــة اســتراتيجية  المالــي 
كمــا  للبحريــن.  الخليجــي  التمويــل  شــروط  ضمــن 
الــى 10%  المُضافــة  الضريبــة  البحريــن نســبة  رفعــت 
الماليــة. وبالرغــم ممــا  ممــا أعطــى مزيــدًا مــن العوائــد 
تتأثــر  لــم  كورونــا،  جائحــة  بســبب  البــالد  لــه  تعرضــت 
برامــج الحمايــة االجتماعيــة لألســر الفقيــرة بــل دعمــت 
ــة  ــع المعون ــزام بدف ــل االلت ــج مث البرام ــذه  ــة ه الحكوم

ــوزارة. ال ى  ــد ــجلة ل ــة المس ــر المحتاج ــهرية لأُلس الش

التضخم
الروســي ألوكرانيــا فــي موجــة تضّخــم  الغــزو  ب 

ّ
تســب

الحيــاة،  عالميــة كان لهــا تداعياتهــا علــى جميــع نواحــي 
الغــذاء   ضخــم فــي تكاليــف 

ٍ
ارتفــاع الــى  وأدت باألخــص 

الكثيــر  فــي  والنقــل  اإلنتــاج  سالســل  توقــف  بســبب 
 فــي تكاليــف الطاقــة إنعكــس 

ٍ
الــدول، والــى ارتفــاع مــن 

 مباشــر علــى كل شــيء ورفع نســبة التضخم 
ٍ
علــى نحــو

الــدول. بــه جميــع  الــى %9 تقريبــًا وتأثــرت  العالمــي 

أثر جائحة كورونا على الوضع 
ي االقتصاد

ودعــم  تحفيــز  حزمــة  عــن  الحكومــة  أعلنــت  لقــد 
لالقتصــاد الوطنــي بمبلــغ 4.3 مليــار دينــار بحريني )11.4 
أميركــي( مــن خــالل عــّدة خطــوات منهــا  مليــار دوالر 
القطــاع  فــي  العامليــن  البحرينييــن  لرواتــب  تحمّلهــا 
 3 لمــّدة  ثــم  اولــى،  فتــرة  فــي  أشــهر   3 لمــدة  الخــاص 
الفيــروس. كمــا  انتشــار  شــهور إضافيــة بعــد اشــتداد 
للعقــارات  المســتأجرة  الشــركات  الحكومــة  أعفــت 
الحكوميــة فتــرة ثالثــة أشــهر مــن اإليجــارات، وتحمّلــت 

شــهور   3 لمــدة  المواطنيــن  عــن  الكهربــاء  فواتيــر 
ى. كمــا وّفــرت الحكومــة  باإلضافــة إلــى برامــج دعــمٍ أخــر
ــمّ  ــن. وت ــت ممك ــرع وق ــات وبأس التلقيح ــواع  أن ــع  جمي
اإلعــالن عــن حملــة جمــع  الشــعبي  ى  المســتو علــى 
والشــركات  والمقيميــن  المواطنيــن  مــن  تبرعــات 
الخيريــة وبلــغ  لدعــم جهــود الهيئــة الملكيــة لألعمــال 
ــون  ــن 100 ملي ــر م أكث ــا  ــي جمعته الت ــوال  ــوع األم مجم
يتــم اإلفصــاح  دوالر أميركــي. كل هــذه الخطــوات، لــم 
ســواَء  بهــا،  المتعلقــة  والبيانــات  المعلومــات  عــن 
التكاليــف  أو  المشــتريات  أمــوال  بحجــم  يتعلــق  مــا 
ــي  الت ــركات  أو الش ــة  ــا الحكوم ــي تحمّلته الت ــة  الحقيقي
تكشــف  لــم  كمــا  ماليــًا.  دعمــًا  الحكومــة  لهــا  قّدمــت 
ــة  ــوّل كيفي ــات ح بيان ــة  أي ــن  ــة ع ــة الملكي الخيري ــة  الهيئ
التــي جمعتهــا. تعّرضــت بعــض  التصــرف فــي األمــوال 
الشــركات والمؤسســات الفردية الــى انهيار وإفالس، 
والموظفيــن ممــا  العمــال  الكثيــر مــن  وتــمّ تســريح 
مالــي.  دعــمٍ  ي  أ بــدون  الطريــق  قارعــة  علــى  تركهــم 
الجائحــة  آثــار  مــن  تضــررًا  األكثــر  القطاعــات  وكانــت 
بالتجزئــة  والبيــع  والطيــران  الســياحة  هــي قطاعــات 
الصغيــرة  والمنشــآت  والمواصــالت  والمطاعــم 
بالرغــم  التــي بقيــت شــبه خاليــة   عــام والفنــادق 

ٍ
بشــكل

المتنّوعــة لتشــغيل ولــو جــزء بســيط  مــن المحــاوالت 
منهــا. 

التــي   )19  – )كوفيــد  الكورونــا  جائحــة  أثــرت  لقــد 
مؤسســات  عمــل  علــى   2020 منــذ  العالــم  ضربــت 
زالــت  التــي كانــت ومــا  المجتمــع المدنــي وخاصــًة تلــك 
التواصــل  وســائل  ولتطبيقــات  للتكنلوجيــا  تفتقــد 
هــذه  حــّدت  حيــث  زووم(  تطبيــق  )مثــل  الحديثــة 
وزارة  بعــد صــدور تعليمــات  اللقــاءات  الجائحــة مــن 
األزمــة  بدايــة  فــي  الجمعيــات  إلــى  والتنميــة  العمــل 
فيهــا  بمــا  حضوريــة  لقــاءات  يــة  أ بوقــف  الصحيــة 
باللقــاءات  واالكتفــاء  العموميــة،  الجمعيــات  عقــد 
زاد مــن  المرئــي. هــذا الوضــع  التواصــل  والبرامــج عبــر 
ب فــي تراجــع برامــج المجتمــع 

ّ
التحّديــات وتســب حجــم 

المدنــي التــي كانــت أساســًا تتعــّرض لعقبــات تختلقهــا 
الجائحــة   آلخــر، حيــث إنهــا اســتغّلت 

ٍ
الــوزارة مــن وقــت

التعاميــم واإلجــراءات للحــّد مــن  المزيــد مــن  إلصــدار 
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تمّكنــت  عليــه.  والســيطرة  المدنــي  المجتمــع  حركــة 
مــن  ماديــة  قــدرات  تمتلــك  التــي  الجمعيــات  بعــض 
عليهــا،  جزئيــًا  والتغلــب  الجائحــة  تأثيــرات  تخفيــف 
بيــن  أيضــًا فــي إيجــاد تجانــس  الوضــع  وســاهم هــذا 
ى  أخــر جمعيــات  أداء  وانخفــاض  الجمعيــات  بعــض 

اآلثــار.  لــم تتمّكــن مــن تجــاوز هــذه 

الوضع السياسي
العــام  أحــداث  السياســي، فــإن  ى  المســتو أمــا علــى 
ــا  ــي بظالله ــت ترم زال ــا  ــن م البحري ــهدتها  ــي ش الت  2011
علــى الحيــاة السياســية، ومــن أهــم معالمها اســتمرار 
المحســوبة  السياســية  القيــادات  بعــض  اعتقــال 
ــه  أن ــة  ى الحكوم ــر ي ت ــذ ال ــيعي  ــي الش الدين ــار  التي ــى  عل
المســؤول المباشــر عن أحداث 2011 حيث حكم عليها 
البدايــة، صــدرت األحــكام  جميعــًا بالحكــم المؤبــد. فــي 
ــي  الت ــادات  ــبب االنتق ــم وبس ــكرية ث ــة عس ــن محكم ع
تقّصــي  لجنــة  قبــل  مــن  المحاكمــة  لهــا  تعّرضــت 
ــؤالء  ــة ه ــدت محاكم ــك، أعي المل ــا  ــي عّينه الت ــق  الحقائ
نفســها،  األحــكام  وصــدرت  المدنيــة  المحاكــم  فــي 
أعــداد كبيــرة مــن  السياســية  القيــادات  الــى  ويضــاف 
قضــوا  الذيــن  العادييــن  والمناضليــن  النشــطاء 
أحكامــا تتجــاوز عشــر ســنوات أو أقــل منهــا بينمــا تبلــغ 
مــدة الحكــم علــى بعضهــم أكثــر مــن 80 عامــًا. ومــا زالت 
هنــاك أحــكام باإلعــدام صــدرت بحــق 12 مواطنــًا فيمــا 
بلــغ عــدد  آخريــن. فــي حيــن  اإلعــدام علــى 5  ُنّفــذ حكــم 
أكثــر  األحــداث  هــذه  فــي  ســقطوا  الذيــن  الشــهداء 
أكثــر مــن 6 االف مواطــن  مــن 100 مواطــن، وتــمّ فصــل 
البيئــة  الــى وظائفهــم(. هــذه  مــن عملــه )أعيــد أغلبهــم 
السياســية الضاغطــة إذا لــم تتقّدم الحكومــة )النظام 
بطــرح  الحاكمــة(،  خليفــة  آل  أوعائلــة  السياســي 
األحــداث،  هــذه  كل  لمعالجــة  ي  جــّد  

ٍ
ر حــوا مشــروع 

هــذه  إنعكســت  حيــن.  حتــى  معّلقــة  األمــور  ســتبقى 
البحريــن  البرلمانيــة فــي  البيئــة أيضــًا علــى االنتخابــات 
برلمــان 2010، حيــث  الوفــاق مــن  انســحاب كتلــة  منــذ 
قاطعــت المعارضــة االنتخابــات النيابيــة والبلديــة فــي 

العــام 2022. واألخيــرة فــي  ســنوات 2011، 2014، 2018 

تطبيع العالقات مع "إسرائيل" 
)اتفاقية أبراهام(

  وّقعــت البحريــن كمــا دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 
أيلــول/ الكيــان الصهيونــي فــي 11  أبراهــام مــع  اتفاقيــة 
)دولــة  مــع  للعالقــات   

ٍ
تطبيــع فــي   2020 ســبتمبر 

الدولتيــن أن هــذا  إســرائيل(. واّدعــى المســؤولون فــي 
فــي  الفلســطينيين  علــى  بالفائــدة  ســيعود  اإلتفــاق 
الكيــان الصهيونــي. اتفاقيــة ســالم مــع  الــى  التوصــل 

فــي  البحريــن  علــى  االتفاقيــة  هــذه  انعــكاس  يتجّلــى 
والتعبيــر  ي  الــرأ يــة  حّر علــى  الضغــوط  مــن  المزيــد 
والمعارضيــن لهــا. فقــد  النشــطاء  والتضييــق علــى 
بســبب  للتحقيــق  النشــطاء  بعــض  اســتدعاء  تــمّ 
الجهــات  واتخــدت  اإلتفاقيــة.  هــذه  ضــد  تغريــدات 
تشــرين  شــهر  فــي  للجــدل  مثيــرة  خطــوًة  المعنيــة 
ي  الهــاد عبــد  الحقوقــي  بتقديــم   2022 الثاني/نوفمبــر 
الخواجــه )محكــوم مؤبــد فــي ســجن جــّو( لمحاكمــة 
جديــدة بعــّدة تهــم منهــا تهمــة إهانتــه لدولــة صديقــة 
ي  أ اإلتفاقيــة  لهــذه  يكــن  لــم  فيمــا  )إســرائيل(. 
المجتمــع  مؤسســات  أداء  علــى  مباشــر   

ٍ
انعــكاس

القــرارات الصــادرة عــن وزارة  المدنــي )حتــى اآلن( إذ إن 
بالحــّد مــن حركــة  وحدهــا  االجتماعيــة كفيلــة  التنميــة 
ي قضيــة، وال تنســى الــوزارة  هــذه المؤسســات حــول أ
 آلخــر تذكيــر هــذه المؤسســات بشــأن عــدم 

ٍ
مــن وقــت

بالسياســة.  واإلنشــغال  اإلشــتغال 

بيــن 23 جمعيــة مدنيــة  المقابــل تشــّكل تحالــف  فــي 
البيانــات  المبــادرة" ويســتهدف إصــدار  ســمي "تحالــف 
التضامنيــة  الوقفــات  مثــل  الفعاليــات  وإعــداد 
ى التــي تتم خاللهــا المطالبة بإلغاء  واالحتفــاالت األخــر
البحريــن منهــا دعمــًا للقضيــة  وانســحاب  اإلتفاقيــة 
صفوفــه  فــي  التحالــف  هــذا  يضــم  الفلســطينية. 
مؤسســات مــن المجتمــع المدنــي )مثل االتحــاد العام 
جمعيــة  النســائي،  االتحــاد  البحريــن،  عمــال  لنقابــات 
مقاومــة  جمعيــة  نســائية،  جمعيــات  الشــفافية، 
سياســية  جمعيــات  الــى  إضافــة  وغيرهــا(  التطبيــع 
)المنبــر التقّدمــي، التجمّــع القومي، المنبر اإلســالمي(. 
المعارضــة  الجمعيــات محســوب علــى  بعــض هــذه 
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وبعــض  السياســي  النظــام  ى محســوبة علــى  وأخــر
الفلســطينية  القضيــة  أن  يعنــي  مــا  المســتقلين، 
وقــد عمــل  البحرينــي.  الشــعب  أبنــاء  وتوّحــد  حيوّيــة 
ــى  ــطيني عل ــعب الفلس ــم الش ــادرة" لدع المب ــف  "تحال
إقامــة عالقــات مــع مؤسســات مــن المجتمــع المدنــي 
خليجيــة. أو  فلســطينية  مؤسســات  مــع  والتحالــف 

ازدادت  فقــدت  االجتماعــي،  ى  المســتو علــى  أمــا 
التــي تعتمــد علــى المســاعدات االجتماعيــة  العوائــل 
بلــغ عــدد المســتفيدين  التــي تقّدمهــا الحكومــة، حيــث 
ــن 126  ــر م أكث ــام 2020  ــي ع ــالء ف ــالوة الغ ــج ع ــن برنام م
مليــون   113 مــن  أكثــر  بلغــت  بتكلفــة  مواطــن  ألــف 
دينــار )حوالــي 300 مليــون دوالر أميركــي(، فيمــا بلغــت 
ي االحتياجــات الخاّصــة أكثر  مســاعدات األفــراد مــن ذو
مــن 15 مليــون دينــار حوالــي )42 مليــون دوالر أميركــي( 
وزارة  موقــع  بحســب  مواطــن،  12ألــف  تجــاوز  لعــدد 
بســبب  االجتماعيــة )4(. حيــث إنــه،  والتنميــة  العمــل 
التجاريــة  المؤسســات  بعــض  وتعّثــر  جائحــة كورونــا 
الشــركات  بعــض  ــه 

ّ
وتوج وإفالســها  الصغيــرة 

مــن  العديــد  وفصــل  لديهــا  العمالــة  لتقليــص 
األجنبيــة  بالعمالــة  االســتعانة  مقابــل  المواطنيــن 
مــا  العمــل  عــن  العاطليــن  عــدد  ازداد  األرخــص، 
ى المعيشــة للمواطنيــن.  انعكــس ســلبًا علــى مســتو
هــذا الوضــع زاد مــن االعتمــاد علــى الجمعيــات الخيريــة 
وأتــت  العوائــل.  لهــذه  المســاعدات  تقــّدم  والتــي 
ممارســات وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بمنــع 
هــذه الجمعيــات مــن الحصــول علــى تمويــل لبرامجهــا 
الــوزارة هــذه  التحّديــات أمامهــا. حيــث تمنــع  لتزيــد مــن 
الماليــة  التبرعــات  علــى  الحصــول  مــن  الجمعيــات 
وتغطيــة  حاجاتهــا  لتلبيــة  األفــراد  أو  الشــركات  مــن 
اســتيفاء  بعــد  المحتاجــة إال  األســر  بدعــم  التزاماتهــا 

الشــروط.  مــن  طويلــة  سلســلة 

اإلطار القانوني لمؤسسات 
المجتمع المدني

المجتمع المدني
هنــاك مــا يزيد عــن 600 جمعية أهلية تقع تحت إشــراف 
رقــم   ( القانــون  بموجــب  االجتماعيــة  التنميــة  وزارة 
وعملهــا  اهتماماتهــا  21 لســنة 1989( تتنــّوع مجــاالت 
المحاميــن  المهنيــة مثــل  الجمعيــات  الــى  باإلضافــة 
تعمــل  خيريــة  وجمعيــات  والمهندســين  واألطبــاء 
فــي مجــال دعــم العوائــل المتعّســرة أو الفقيــرة والتــي 
وزارة  مــن  عليهــا  تحصــل  ال  مســاعدات  الــى  تحتــاج 
التنميــة االجتماعيــة. كمــا تتنــّوع مؤسســات المجتمــع 
المدني حيث تشــمل االتحادات والجمعيات النســائية 
والجمعيــات  والنقابــات  العماليــة  واالتحــادات 
وجمعيــات  الحقوقيــة  والجمعيــات  االجتماعيــة 
والثقافيــة.  الرياضيــة  واألنديــة  األجنبيــة  الجاليــات 
العــام 2000 منــذ أن تســّلم  ازداد عــدد الجمعيــات بعــد 
ولكــن  البحريــن.  فــي  الحكــم  مقاليــد  حمــد  الملــك 
التعامــل مــع هــذه  الحكومــي فــي  ــه 

ّ
التوج يؤخــذ علــى 

ــذ  ــًة من ــا وخاص ــق عليه ــل التضيي ــات، تواص المؤسس
أحــداث 2011 ســواًء عبــر حــّل مجموعــة مــن الجمعيــات 
خــالل  مــن  أو  ى  أخــر جمعيــات  تأســيس  ومنــع 
رقــم  بقانــون  المرســوم  المتواصلــة علــى  التعديــالت 
ــة  ــة واألندي ــات األهلي ــاص بالجمعي الخ ــنة 1989  21 لس
التعديــالت منــع  آخــر هــذه  الرياضيــة، حيــث تــمّ بموجــب 
ــح  الترّش ــن  ــي م ــع المدن ــطاء المجتم ــن نش ــد م العدي
لعضويــة مجالــس إدارات هــذه الجمعيــات مــا حــّد مــن 
التحــاق كــوادر جديــدة مــن الشــباب بهــذه الجمعيــات 
الوظيفــي  وضعهــم  انعــكاس ذلــك علــى  خوفــًا مــن 
بســبب  الحكومــة لألفــراد  التــي تقدمهــا  الخدمــات  أو 
تغــّول اإلجــراءات األمنيــة وربــط كل ذلــك بالموافقــات 

المعروفــة.  وغيــر  المعلومــة  األمنيــة 

التــي نشــرتها  الســابقة  التقاريــر  الــى  العــودة  يمكــن   
 )ANND( ــة ــة للتنمي ــر الحكومي ــات غي ــبكة المنظم ش
لمؤسســات  القانونيــة  البيئــة  تفاصيــل  لقــراءة 
المجتمــع المدنــي فــي البحرين، وســنكتفي هنا بشــيء 
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الســلبية  واآلثــار  الوقائــع  االختصــار مــع إضافــة  مــن 
البيئــة خــالل الســنتين الماضيتيــن. المتعلقــة بهــذه 

المــادة  الــوارد فــي  ي  النــص الدســتور الــى     باإلضافــة 
الجمعيــات  تكويــن  "حرّيــة  علــى  تنــص  التــي   )27(
والنقابــات علــى أســس وطنيــة وألهــداف مشــروعة 
للشــروط  وفقــًا  مكفولــة  ســلمية،  وبوســائل 
عــدم  بشــرط  القانــون،  يبّينهــا  التــي  واألوضــاع 
ــوز  ــام. وال يج الع ــام  ــن والنظ الدي ــس  ــاس بأس المس
أو  ــة  أو نقاب ــة  ي جمعي ــى أ ــام إل ــى االنضم ــد عل ــار أح إجب

 ." فيهــا  االســتمرار 

 1989 لســنة   21 رقــم  بقانــون  المرســوم  ُينظــم 
مؤسســات  عمــل  عليــه  أجريــت  التــي  والتعديــالت 
علــى  أيضــًا  وينّفــذ  البحريــن،  فــي  المدنــي  المجتمــع 
النســائية  واالتحــادات  والثقافيــة  الرياضيــة  األنديــة 
تشــرف  األجنبيــة.  الجاليــات  وجمعيــات  والرياضيــة 
ــذ  ــون. ومن القان ــذ  ــى تنفي ــة عل ــة االجتماعي التنمي وزارة 
ُأدخلــت  األلفيــة،  بدايــة  فــي  اإلصالحــي  المشــروع 
فــي  المرســوم  هــذا  علــى  التعديــالت  مــن  مجموعــة 
آخــران  ســنوات 2002 و2009 و2010 و2013 ثــم تعديــالن 
التعديــالت عبــارة  فــي ســنة 2018. وكانــت أغلــب هــذه 
قــدرات  مــن  والحــّد  الجديــدة  القيــود  مــن  مزيــد  عــن 
المجتمــع.  التفاعــل مــع  المدنيــة علــى  المؤسســات 
مــن  الــوزارة  تصــدره  مــا  التعديــالت  هــذه  الــى  أضــف 
بحيــث  القيــود،  حجــم  مــن  تزيــد  وإجــراءات  تعاميــم 
بسالســل  مقّيــدة  المؤسســات  هــذه  أصبحــت 
وقــرار سياســي  ــه 

ّ
بــدون توج الفــكاك منهــا  يصعــب 

وســنأتي الحقــًا  المؤسســات.  االعتبــار لهــذه  إلعــادة 
ــي  ــت ف ــي حدث الت ــات  ــن التضييق ــة م ــر مجموع ــى ذك عل
هــذه  علــى  القيــود  حجــم  لتبيــان  األخيــرة  الســنوات 

)5( المؤسســات. 

بالقانــون هــي  المرســوم  التعديــالت علــى  أهــم    مــن 
التعديــل علــى  إذ نــص  العــام 2018:  ُأدخلــت فــي  التــي 
ادارة  ــس  ــة مجال ــروط عضوي ــق بش ــادة 43 المتعل الم
ــس  ــح لمجل ي مرّش ــرط أل ــى ش ــات عل ــذه المؤسس ه
عضــو  فــي  "ُيشــتَرط  وهــو:  األهليــة  الجمعيــة  إدارة 
حقوقــه  بكافــة  متمتعــًا  يكــون  أْن  اإلدارة  مجلــس 

ــن  ــد م ــل لمزي التعدي ــذا  ــاء ه ــية". ج ــة والسياس المدني
 2011 العــام  أحــداث  بعــد  النشــطاء  علــى  التضييــق 

واالجتماعيــة. السياســية  وآثارهــا 

بــوزارة    وبعثــت مديــرة إدارة دعــم المنظمــات األهليــة 
للمنظمــات  تعميمــًا  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل 
يوجــب   2020 الثاني/ينايــر  كانــون   15 بتاريــخ  األهليــة، 
المطلوبــة لعقــد  المســتندات  عليهــا تســليم كاّفــة 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة وذلــك قبــل 15 
الــوزارة  يومــًا مــن موعــد االجتمــاع المحــّدد. كمــا تطلــب 
مجلــس  لعضويــة  المرّشــحين  بأســماء  كشــفًا 
أرقــام هواتفهــم الشــخصية،  اإلدارة مــع نســخة مــن 
بشــرطه  أعــاله  التعديــل  علــى  ذلــك  فــي  مســتندًة 
وزارة  المرّشــحين علــى  ويتــم عــرض قائمــة  الجديــد. 
أو  النهائيــة علــى قبولهــم  الداخليــة إلعطــاء الموافقــة 
الــوزارة: "فــي  رفضهــم. وقالــت مديــرة المنظمــات فــي 
إطــار التعاون والتنســيق المســبق مــع وزارة الداخلية 
التدقيــق األمنــي علــى مرّشــحي مجلــس اإلدارة  ســيتم 
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  عقــد  قبــل  وذلــك 
ي") 5( . وال يســمح بعقــد الجمعيــة العموميــة  العــاد
هــذا  الداخليــة.  وزارة  مــن  رد  علــى  الحصــول  بعــد  إاّل 
التعميــم هــو مجــّرد حلقــة مــن حلقــات الســيطرة علــى 

المدنــي.  المجتمــع  مؤسســات 

التعديــل  بــأن  إســماعيل،  حســن  المحامــي  ى  ويــر
المــادة )20(  بإضافــة كلمــة "السياســية" يخالــف نــّصّ 
ــة وال  ــول أن )ال جريمــ ي يق ــذ ال ــتور  ــن الدس ــد )أ( م البن
بنــاًء علـى قانون، وال عقاب إاّل على األفعال  عقوبــة إاّل 
عليهــا(.  ينــص  ي  الــذ بالقانــون  للعمــل  الالحقــة 
جــاءت   43 المــادة  بــأن  القــول  عــن  غنــيٌّ  واضــاف:" 
ــات  ــق واالتفاقي ــتور والمواثي ــكام الدس ــة ألح بالمخالف
الدوليــة وتتعــارض مــع طبيعــة العمــل األهلــي باعتبار 
مؤسســات  مــن  مؤسســة  األهليــة  الجمعيــة  أن 
أن قانــون  التعديــل،  ومــن مثالــب  المدنــي.  المجتمــع 
1989بموجــب  عــام  صــدر  حيــن  األهليــة  الجمعيــات 
ينــص علــى ضــرورة  رقــم )21( لــم  بقانــون  المرســوم 
األهليــة  الجمعيــات  إدارة  مجالــس  أعضــاء  تمّتــع 
معقولــة،  شــروطًا  وضــع  بــل  السياســية  بالحقــوق 
يكــون عضــو هــذه  أن  المــادة )43( منهــا  فنــّص فــي 
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ــق  ــا يتف ــو م ــة، وه ــه المدني ــًا بحقوق ــس متمتع المجال
بمــا   )43( المــادة  أن  كمــا  الدوليــة،  التشــريعات  مــع 
السياســية  بالحقــوق  التمّتــع  نّصــت عليــه مــن قيــد 
ويتمثــل  ى.  األخــر القانــون  نصــوص  مــع  تتعــارض 
الفــرد  ينــّص علــى حــق  القانــون  التعــارض فــي أن  هــذا 
فــي  والمشــاركة  األهليــة  للجمعيــة  االنضمــام  فــي 
إدارتهــا  مجلــس  انتخــاب  وفــي  العموميــة  الجمعيــة 
بشــرط أن ال يكــون محكومــًا عليــه فــي جريمــة مخّلــة 
ــي  ــّص ف ــاره، وين ــه اعتب ُرّد إلي ــة إاّل إذا  أو األمان ــرف  بالش
المــادة المذكــورة علــى منعــه مــن أن  الوقــت ذاتــه فــي 

إدارتهــا. )6( ُينتخــب عضــوًا فــي مجلــس 

  التعديــل الثانــي علــى القانــون وضع شــرطًا لمرّشــحي 
وهــو  الرياضيــة  واالتحــادات  األنديــة  إدارات  مجلــس 
لقــد    ." سياســية  جمعيــة  فــي  عضــوًا  يكــون  ال  "أن 
الخبــرات  أصحــاب  التحــاق  التعديــالن مــن  حــّد هــذان 
واألنديــة  األهليــة  الجمعيــات  إدارة  فــي  المتراكمــة 
ي  الــذ األمنــي  التدقيــق  ويأتــي  والثقافيــة.  الرياضيــة 
مرّشــحي  قائمــة  اعتمــاد  قبــل  الــوزارة  بــه  تقــوم 
لعضويــة  الشــباب  تقــّدم  مــن  ليحــّد  اإلدارة  مجلــس 
انعــكاس  مــن  خوفــًا  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
أو  الترقيــات  أو  التوظيــف  فــي  فرصهــم  علــى  ذلــك 
الحصــول علــى الخدمــات العامــة مثــل بيــوت اإلســكان 
القيــود إلــى تفريــغ هــذه  ي هــذه  وغيرهــا، وســوف تــؤد
اإلدارة  مــن  وبالتالــي  الكفــاءات  مــن  المؤسســات 
العــام 2022 علــى  آخــر تعديــل فــي  وجــاء  الجيــدة لهــا. 
هــذا المرســوم بقانــون رقــم 21 ليمنــع بموجبــه أعضــاء 
ى  الشــور وأعضــاء مجلســي  السياســية  الجمعيــات 
إدارات  الدخــول فــي عضويــة مجالــس  والنــواب مــن 

الشــبابية.  والمراكــز  الرياضيــة  واألنديــة  االتحــادات 

التعديليــن، تعديــالت اســتهدفت  وكان ســبق هذيــن 
تقليــص مســاحة عمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي 
 21 رقــم  بقانــون  المرســوم  منهــا:  عليهــا  والضغــط 
المــال  ينــّص علــى عــدم جــواز جمــع  ي  لســنة 2013 والــذ
مــن  الرســمية  الموافقــات  علــى  الحصــول  بعــد  إاّل 
وشــدّد  ومعاييــر صرفــه.  بشــروط  وااللتــزام  الــوزارة، 
بحيــث  للشــروط  خالفــًا  المــال  جمــع  عقوبــات  مــن 
ألــف  وغرامــة 500  الســجن عشــر ســنوات  تصــل إلــى 

إذا  أميركــي(  دوالر  مليــون   1.330 ي  يســاو )مــا  دينــار 
 إرهابّيــة.

ٍ
المــال ألغــراض ُصّنــف جمــع 

أعــاله  اليهــا  المشــار  التعديــالت  ُيالحــظ مــن جميــع    
الجمعيــات  وحــّدت مــن عمــل  القيــود  زادت مــن  أنهــا 
بعــض  حرمــان  الــى  وأدت  بــل  الرياضيــة،  واألنديــة 
ينــصُّ  التــي  الدســتورية  حقوقهــم  مــن  المواطنيــن 
تنــصُّ  ومــا   )27( رقــم  مادتــه  فــي  الدســتور  عليهــا 
التــي  الدوليــة  والمدنيــة  السياســية  الحقــوق  عليــه 
لمواجهــة  محاولــة  وفــي  البحريــن.  عليهــا  صادقــت 
بيــن  وإلغائهــا، تــمّ تشــكيل تحالــف  التعديــالت  هــذه 
هــذه  أن  إاّل  جهــات،  عــّدة  مــع  والتواصــل  جمعيــة   23
 فــي الوضــع ممــا 

ٍ
ي تعديــل الــى أ المحــاوالت لــم ُتفــّض 

أصبــح  المدنــي  المجتمــع  التضييــق علــى  بــأن  يوحــي 
. منهجــًا

أمــا فيمــا يتعلــق بالحركــة العمّاليــة، فُينّظم المرســوم 
بتأســيس  المتعلــق   2002 لســنة   33 رقــم  بالقانــون 
االتحــادات  عمــل  الشــركات،  فــي  العمّاليــة  النقابــات 
مظّلــة  تحــت  أيضــًا  يقــع  ي  الــذ والنقابــات  العمّاليــة 
المرســوم تعديــالت  ُأدخلــت علــى هــذا  العمــل.  وزارة 
بعــد  ي جــاء  الــذ التعديــل  باســتثناء  ليســت جوهريــة 
إتحــاد  مــن  أكثــر  بتأســيس  ليســمح   2011 أحــداث 
الواحــدة، األمــر  عمّالــي وأكثــر مــن نقابــة فــي الشــركة 
ي ســاهم فــي انشــقاق الحركــة العمّاليــة ودخــول  الــذ
القانــون  بــأن  ــال فــي تنافــس فيمــا بينهــم. علمــًا  العمّ
نقابــات  بتأســيس  يتعلــق  مــا  فــي  واضحــًا  يكــن  لــم 
لذلــك  الحكوميــة،  والهيئــات  الــوزارات  فــي  عمّاليــة 
ي نــوع مــن أنــواع التنظيــم  منعــت الحكومــة تأســيس أ

فيهــا. العمّالــي 
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بيئة عمل الجمعيات  
التنميــة  وزارة  حّلــت  األخيرتيــن  الســنتين  فــي 
وزارة  عــن  التنميــة  وزارة  فصــل  )تــمّ  االجتماعيــة 
مجالــس   )2022 عــام  ي  الــوزار التعديــل  فــي  العمــل 
مدينــة  جمعيــة  منهــا  الجمعيــات  بعــض  إدارات 
ي  عيســى االســتهالكية، ومجلــس إدارة جمعيــة عــذار
الــى تعييــن مجالــس  القديــم والزنــج، وعمــدت  وبــالد 
جمعيــة  البحرينييــن،  األطبــاء  لجمعيــة  مؤّقتــة  إدارة 
الخيرّيــة، جمعيــة  البحرينيــة، جمعيــة ســار  المحاميــن 
وجمعيــة  عــراد  قريــة  وجمعيــة  الخيرّيــة،  جنوســان 
التوعّيــة اإلســالمية. وســبق أن قامــت الــوزارة فــي عــام 
2019 بحــّل أو تعييــن مؤّقــت لمجالــس إدارة 16 جمعيــة 

 )7( أهليــة. 

مؤسســات  مــن  مجموعــة  التنميــة  وزارة  اســتّدعت 
المدنــي للتحقيــق حــول مصــادر إيراداتهــا،  المجتمــع 
 عــام مــن 

ٍ
اتُّهمــت بعــض الجمعيــات بجمــع مــال حيــث 

الــوزارة. وفــي تفاصيــل  دون الحصــول علــى موافقــة 
ببيــع  قامــت  انهــا  الجمعيــات  هــذه  لبعــض  التهمــة 
القانــون  بــأن  الــوزارة، علمــًا  الكتــب مــن دون موافقــة 
األنشــطة،  مــن  الجمعيــات  يــرادات  إ دعــم  ُيبيــح 
اإلهتمــام  الجمعيــات  مــن  الــوزارة  طالبــت  ولطالمــا 

إيراداتهــا.  مصــادر  بتنويــع 

ــات  ــض الفعالي ــف بع ــي وق ــوزارة ف ال ــل  ــا تتّدخ ــرًا م كثي
عنــوان  تحــت  النســائي  االتحــاد  ى  منتــد منهــا 
القانــون مســتمر(. ولــم  )مسلســل قتــل اإلنــاث خــارج 
ي كان  ــذ ال ى  ــد المنت ــف  ــباب لوق ــة أس أي ــوزارة  ال ــّدم  تق

2021م. أيار/مايــو   5 بتاريــخ  عقــده  المفتــرض  مــن 

التعميــم الصــادر  الــوزارة عــّدة تعاميــم منهــا  أصــدرت 
الجمعيــات  يحــذر   )731/807/2022 )رقــم   2022 بعــام 
مــن المشــاركة فــي االنتخابــات مــن خــالل تبنــي بعــض 
قاعــات  باســتغالل  لهــم  الســماح  أو  المرّشــحين 
بدعــم  الجمعيــة  بإســم  المشــاركة  أو  الجمعيــات 
القيــام بأنشــطة  أو  ّي دعــم مالــي  أ أو تقديــم  مرّشــحين 

المرّشــحين. )8( بعــض  لصالــح دعــم 

مــا  الــوزارة  تصدرهــا  التــي  التعاميــم  ضمــن  ومــن 
التــي  التدريــب  أو ورشــات  الدراســية  بالبعثــات  يتعلــق 

البحريــن  فــي  العاملــة  الســفارات  بعــض  تقّدمهــا 
أو األميركيــة(  البريطانيــة  أو  اليابانيــة  )مثــل الســفارة 
منّظمــات  عمــل  واســتطالع  التعــارف  زيــارات  أو 
الــدول أو حضــور فعاليــات  المجتمــع المدنــي فــي تلــك 
البحرين...إلــخ.  فــي  الجمعيــات  وأنشــطة  تتناســب 
التعاميــم منعــت مؤسســات المجتمــع المدنــي  هــذه 
الســفريات  أو  البعثــات  هــذه  قبــول  مــن  البحرينيــة 
مــن  مُســبقة  موافقــة  علــى  الحصــول  دون  مــن 
والتنميــة  العمــل  وزارة  موافقــة  ثــم  الخارجيــة  وزارة 
ى، مــا  األخــر الرســمية  الجهــات  وبعــض  االجتماعيــة 
الدوليــة  المنّظمــات  أو  الســفارات  بعــض  جعــل 
يقتصــر  وال  الفــرص.  تتحّفــظ عــن تقديــم مثــل هــذه 
الموافقــات  الحصــول علــى هــذه  المنــع علــى شــرط 
ــذه  ــام ه ــدم اهتم ــي ع ــو ف ــي ه ــبب األساس ــل إن الس ب
ي  العــروض والــذ بالــرد علــى هــذه  الرســمية  الجهــات 
الفــرص. )تعميــم  وضيــاع  بالرفــض  ُيفّســر  عــادًة مــا 
 2022 الثاني/ينايــر  كانــون   10 بتاريــخ  الصــادر   25 رقــم 
الــى  الرجــوع  التنميــة االجتماعيــة المعنــون"  مــن وزارة 
الــوزارة فــي كاّفــة العــروض التــي تقــّدم إلــى المنّظمــات 

األجنبيــة"(. والجهــات  الســفارات  مــن 

التعديــل  الــوزارة منــذ  اّتبعتــه  ي  الــذ األمنــي  التدقيــق 
إدارات  مجالــس  عضويــة  شــروط  علــى  ُأدخــل  ي  الــذ
تقّدمــت  2020م،  العــام  نهايــة  حتــى  المؤسســات. 
ــة وغيرهــا بأســماء مرّشــحي  أكثــر مــن 15 جمعيــة خيرّي
مــا  رفــض  فتــمّ  الجديــدة  إداراتهــا  مجالــس  عضويــة 
هــذه  ومــن  المرّشــحين.  هــؤالء  مــن  عــن50%  يزيــد 
االتحــاد  التطبيــع،  لمقاومــة  البحرينيــة  الجمعيــات: 
كــرزكان  جمعيــة  البحريــن،  فتــاة  جمعيــة  النســائي، 
الخيرّيــة،  الــدراز  جمعيــة  ســار،  جمعيــة  الخيرّيــة، 
وجمعيــة  اإلنســان  لحقــوق  البحرينيــة  الجمعيــة 

ى.  أخــر وجمعيــات  مبــادرات 

التشــّدد غيــر المبــّرر فــي حصــول مؤسســات المجتمع 
المدنــي علــى تمويــل لتنفيــذ مشــاريعها ســواًء مــن 
داخــل البحريــن أو مــن منّظمــات خــارج البحريــن إال بعــد 
التــي فــي  الــوزارة،  الحصــول علــى موافقــة رســمية مــن 
الســنوات  وباألخــص فــي  األحيــان ال تتحّقــق  مُجمــل 

العــام 2018 حتــى اآلن. األخيــرة منــذ 
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العــدل والشــؤون اإلســالمية تعميمــًا  أصــدرت وزارة 
إلــى  هــًا 

ّ
موج  15/109/2022 س  ح  ش  م  رقــم  جديــدًا 

مــع  اللقــاءات  مــن  يمنعهــا  السياســية  الجمعيــات 
الســفراء أو ممّثلــي القنصليــات أو األحــزاب والجهــات 
ذلــك  يتطّلــب  بحيــث  البحريــن  خــارج  مــن  األجنبيــة 
أيــام  اللقــاء بثالثــة  الخارجيــة قبــل  التنســيق مــع وزارة 
علــى األقــل، وبوجــود ممّثــل عــن وزارة الخارجيــة أو مــن 
وقــد  االجتماعــات،  أو  اللقــاءات  ترتائيــه لحضــور هــذه 
ــرت لجنــة التنســيق بيــن الجمعيــات السياســية عن 

ّ
عب

أّيدتــه جمعيــات  رفضهــا لهــذا التضييــق الجديــد، فيمــا 
الحكومــي. الخــط  سياســية محســوبة علــى 

يتعلــق  فيمــا  القضــاء  بأحــكام  الــوزارة  التــزام  عــدم 
بتاريــخ  اإلداريــة  المحكمــة  مــن  الصــادر  بالحكــم 
وزيــر  قــرار  بإلغــاء   2019 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   27
التوعيــة  بحــّل جمعيــة  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل 
بإلغــاء قــرار  المحكمــة  اإلســالمية. حيــث صــدر حكــم 
لــم  ذلــك  ومــع  الجمعيــة،  بإغــالق  المتعلــق  الوزيــر 
النتخــاب  عموميــة  جمعيــة  بعقــد  الــوزارة  تســمح 
ولــم  الســابق  اإلدارة  أو إعــادة مجلــس  مجلــس إدارة 
تســّلم مقــر الجمعيــة ولــم تعــد األمــوال والموجــودات 
عّينــت  حيــث   2022 يوليــو  تمــوز/  حتــى  صادرتهــا،  التــي 
انعقــاد  لحيــن  جانبهــا  مــن  مؤّقــت  إدارة  مجلــس 

)9( عموميــة.  جمعيــة 

الجمعيات الموالية
  ولمزيد من تهميش ومضايقة مؤسسات المجتمع 
المحســوبة  الشــخصيات  بعــض  ســعت  المدنــي، 
الــى دعــم تأســيس جمعيــات مــن  الرســمي  ي  الــرأ علــى 
وخاّصــًة  أو غيــر مســتقّلين  أفــراد محســوبين عليهــا 
انتقــادات النشــطاء  فــي المجــال الحقوقــي لمواجهــة 
المدنــي  المجتمــع  التضييــق علــى منظمــات  بســبب 
Gov� اســم )- باإلنجليزيــة  ُيطلــق عليهــا   المســتقلة، 

 ernment For Non-Government Organization
تأســيس  خــالل  مــن  الحكومــة  تعمــل   .)GNGO’S
بديــل  مدنــي  مجتمــع  إيجــاد  الــى  الجمعيــات  هــذه 
جوهريــة  اعتراضــات  ّي  أ ي  يبــد ال  لهــا  مواليــًا  يكــون 
الرســمية ويعتبر مجتمعــًا  الجهــات  علــى ممارســات 

ــي  ــي ف ــب الحقوق الجان ــى  ــزت عل ركّ ــي  ــًا. وه ــًا مزّيف مدني
ــم  ــرًا لحج ــا نظ ــة له ــات الموالي ــذه الجمعي ــيس ه تأس
مــن  آلخــر  وقــت  مــن  لهــا  تتعــّرض  التــي  االنتقــادات 
الدوليــة مثــل مجلــس حقــوق  الهيئــات والمنظمــات 
الخارجيــة األميركيــة )التــي تعتبــر  اإلنســان، تقريــر وزارة 
البحريــن حليفــًا اســتراتيجيًا( ومنظمــة هيومن رايتس 
ووتــش. فقــد ناقــش مجلــس حقــوق اإلنســان التقرير 
الثانــي/  الطوعــي )UPR( للبحريــن فــي شــهر تشــرين 
ــة  ــن 92 دول ــة م ــة مقّدم ــدر245 توصي ــر 2022 وأص نوفمب
تتعلــق بحالــة حقــوق اإلنســان فــي البحريــن، وهــو عــدد 
آذار/ وفــي شــهر  ى.  األخــر بالــدول  جــدًا مقارنــًة  كبيــر 

انتقــد  ًا  ر قــرا األوروبــي  البرلمــان  أصــدر   2021 مــارس 
البحريــن، كمــا وّقــع 14  فيــه حالــة حقــوق اإلنســان فــي 
ي رســالًة حــول االنتهــاكات  البرلمــان اإلنجليــز نائبــًا فــي 
ــرور  ــبة م ــن بمناس البحري ــي  ــرت ف ــي ج الت ــاالت  واالعتق
ي ُقمــع فــي  الــذ الحــراك الشــعبي  عشــر ســنوات علــى 
بعــض  وأصــدر   .2011 العــام  مــن  آذار/مــارس  شــهر 
ي بيانــًا باللهجــة نفســها.  النــواب فــي البرلمــان اإليرلنــد
ورّدت الجمعيــات والمؤسســات الحقوقيــة المواليــة 
األوروبــي  البرلمــان  فهاجمــت   )GNGOS( للحكومــة 
واعتبــرت قــراره  وإرهابييــن  بدعــم مخربيــن  واتهمتــه 
البحرينــي. ويتّضــح  الداخلــي  تدّخــاًل ســافرًا فــي الوضــع 
بالكامــل  تبنيهــا  خــالل  مــن  الجمعيــات  هــذه  دور 
التشــويه  لحمــالت  وقيادتهــا  الحكومــة،  لمواقــف 
بيانــات  التــي ُتصــدر  والدوليــة  المحليــة  للمؤسســات 
فتهاجــم  االنتهــاكات،  حجــم  فيهــا  تكشــف  تقاريــر  أو 
وتســعى  بالخيانــة  وتتهمهــا  المســتقّلة  األصــوات 
الترهيــب والتهديــد بالقبضــة  الــى إســكاتها مــن خــالل 

)10( األمنيــة. 

المدنــي  المجتمــع  لمنّظمــات  واضــح   
ٍ

تجاهــل وفــي   
دور  تعظيــم  علــى  الحكومــة  عملــت  المســتقّلة، 
الجمعيــات  وباألخــص  الحكوميــة،  غيــر  الجمعيــات 
التــي مــن أجــل أن تكــون مقبولــة  الحقوقيــة المواليــة 
المباشــر  ي  والمعنــو المالــي  الدعــم  وتضمــن  دوليــًا 
ممّثليــن  تعييــن  علــى  تعمــل  لهــا،  المباشــر  غيــر  أو 
التــي  الجمعيــات  بعــض  إدارات  مجالــس  فــي  عنهــا 
أو فــي  أو فــي مناصــب قياديــة  بحّلهــا  الــوزارة  قامــت 
حقوقيــة  مؤسســات  فــي  إدارات  مجالــس  عضويــة 
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مثــل المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان لضمــان 
والمقبولــة  المُهنّدســة  الحقوقيــة  التقاريــر  إصــدار 

الدوليــة. للمنظمــات  نســبيًا 

ي والتعبير وحرّية  حرّية الرأ
التنقل

مصادرة الحق في المشاركة 
السياسية )اإلنتخاب والترّشح(

مباشــرة  قانــون  علــى  ُأدخــل  ي  الــذ التعديــل  ى  أد
مواطــن  ألــف   70 حرمــان  الــى  السياســية  الحقــوق 
الرقــم   – النشــطاء  بعــض  تقديــرات  )حســب   )11(
أعضــاء  وهــم  لالنتخابــات  الترّشــح  مــن  مؤكــد(  غيــر 
بحكــمٍ  حّلهــا  تــمّ  التــي  السياســية  الجمعيــات  فــي 
ى. ويعتبــر محامــون  قضائــي وشــخصيات وطنيــة أخــر
الدســتور  وروح  نصــوص  يخالــف  التعديــل  هــذا  إن 
أن  علــى  هـــ  األولــى  مادتــه  فــي  ينــّص  ي  الــذ البحرينــي 
فــي  المشــاركة  حــق  ونســاًء،  رجــااًل  للمواطنيــن،   "
السياســية،  بالحقــوق  والتمّتــع  العامّــة  الشــؤون 
بمــا فيهــا حــق االنتخــاب والترّشــح، وذلــك وفقــًا لهــذا 
القانــون.  يبّينهــا  التــي  الدســتور وللشــروط واألوضــاع 
ُيحــرم أحــد المواطنيــن مــن حــق االنتخــاب  وال يجــوز أن 
أو الترّشــح إاّل وفقــًا للقانــون." كمــا أنــه يخالــف الحقوق 
عليهــا  صادقــت  التــي  الدوليــة  والسياســية  المدنيــة 
التعديــل  هــذا  أن  الــى  اإلشــارة  مــن  بــد  وال  البحريــن. 
السياســية  الحقــوق  أدخــل علــى قانــون مباشــرة  قــد 
الوطنــي  العمــل  بعــد حــّل جمعيتــي  العــام 2018  فــي 
الوطنــي  الوفــاق  وجمعيــة  "وعــد"  الديمقراطــي 
ــي  ــة ف البرلماني ــات  ــل االنتخاب ــاء قب ــه ج ــالمية، وأن اإلس
العــام 2018، ومنــع هــؤالء المواطنيــن مــن حق الترّشــح 
أن  الــى  ذلــك  فــي  وسيســتمر   2022 العــام  النتخابــات 
تبــدأ الحكومــة والمعارضــة حــوارًا وطنيــًا جــادًا إلنهــاء 
الديمقراطيــة.  التــي ال تتوافــق والمعاييــر  الحالــة  هــذه 
المــادة  بإدخــال تعديــالت علــى  التعديــل ســمح  هــذا 
الخــاص  43 مــن المرســوم بقانــون رقــم 21 لســنة 1989 
الفئــة  ي بموجبــه ُحرمــت هــذه  الــذ بالجمعيــات األهليــة 
مؤسســات  إدارات  لمجالــس  الترّشــح  مــن  نفســها 

اســتعراضه ســابقًا(.  تــم  المدنــي )كمــا  المجتمــع 

ر فــي  المقــّر أن  المحامــي حســن إســماعيل "  ويقــول 
ي علــى أن حّقــي االنتخــاب و  الفقــه والقضــاء الدســتور
النيابيــة  الحيــاة  الترّشــح همــا حّقــان متكامــالن ال تقــوم 
الشــعبية  للســيادة  تتحّقــق  وال  منهمــا  ي  أ بــدون 
ي  أبعادهــا الكاملــة إذا ما همــا ُأفرغا من المضمون الذ
ومــن  و فّعالــة،  يكفــل ممارســتهما ممارســًة جدّيــة 
الحّقــان الزميــن لزومــًا حتمّيــًا إلعمــال  ثــم كان هــذان 
الديمقراطيــة فــي محتواهــا المقــّرر دســتوريًا و ضمــان 
حقيقتهــا  النيابيــة كاشــفًة فــي  المجالــس  أن تكــون 
 )12(." عنهــا   

ٍ
بصــدق ــرة 

ّ
ومعب الشــعبية  اإلرادة  عــن 

والبلديــة  النيابيــة  االســتعداد لالنتخابــات  بدايــة  مــع 
اللجنــة  الثاني/نوفمبــر 2022، نشــرت  فــي شــهر تشــرين 
الناخبيــن،  المشــرفة علــى ســالمة االنتخابــات ســجل 
الكثيــر مــن المواطنيــن ُأســقطت  وأتّضــح أن أســماء 
لكيفيــة  شــرح  أو  توضيــح   أو  أســباب  ذكــر  دون  منــه 
ــاء  ــدت إللغ ــي اعتم الت ــر  ــجل والمعايي ــذا الس ــداد ه إع
األســماء. فّســر بعــض النشــطاء وبعــض جمعيــات 
الــى مقاطعــة  بــإن هــذا اإلجــراء ربمــا يعــود  المعارضــة 
عامــي  انتخابــات  فــي  التصويــت  المواطنيــن  بعــض 
المــادة رقــم )4(  التعديــل علــى  أو 2018. حيــث جــاء   2014
الــوارد فــي قانــون مباشــرة  الناخبيــن  مــن إعــداد جــدول 
ــى  ــي: "وُيراع التال ــص  الن ــف  ــية ليضي ــوق السياس الحق
فــي ذلــك المشــاركة ســابقًا فــي العمليــة االنتخابيــة 
التعديــل  هــذا  منــح  لقــد  الســجالت".  واقــع  مــن 
قيــد  مــن  هــؤالء  أســماء  شــطب  حــق  الحكومــة 
ــقاط  ــي اس ــي ف الرئيس ــبب  ــد أن الس ــن، ونعتق الناخبي
الــى  يعــود  الناخبيــن  أســماء  مــن  الكبيــر  الكــمّ  هــذا 
إيجابيــًا  والتأثيــر  المعارضــة  مــن  السياســي  االنتقــام 

انتخابــات 2022. المشــاركة فــي  علــى نســبة 
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الصحافة ووسائل التواصل 
االجتماعي 

  ُينّظم المرســوم بقانون رقم )47( لســنة 2002 العمل 
الصحفــي والنشــر فــي البحرين فيما ال تمتلــك البحرين 
الرغــم مــن  الــى المعلومــات علــى  قانــون حــق الوصــول 
مطالبــات الجمعيــات المهنيــة والحقوقيــة كمــا تنــّص 
اتفاقيــة األمــم المتحــد لمكافحــة الفســاد. وفــي  عليــه 
أثنــاء وبعــد أحــداث 2011،  الســنوات الســابقة وخاّصــًة 
الهــروب  أو  تعــّرض العديــد مــن الصحفييــن للســجن 
ُقتــل  فيمــا  الوظيفــة،  مــن  الفصــل  أو  المنفــى  الــى 
تحــت التعذيــب بعــض الصحفييــن ونشــطاء وســائل 
بســبب نشــرهم ألحــداث 2011،  االجتماعــي  التواصــل 
ي- ناشــط فــي وســائل التواصــل  منهــم زكريــا العشــير
جريــدة  مؤسســي  أحــد  ي  فخــراو وكريــم  االجتماعــي، 
وصاحــب دار للنشــر تعّرضــت للتوقيــف فــي  الوســط 
والتعبيــر  ي  الــرأ حريــة  أن  يؤكــد  مــا   )13(.2017 العــام 
ازدادت  شــديدة   

ٍ
ضغــوط تحــت  تــرزح  البحريــن  فــي 

اســتغلت  حيــث  الكورونــا،  جائحــة  انتشــار  بعــد  حــّدًة 
األجهــزة األمنيــة ظــروف الجائحــة وزادت مــن مراقبتهــا 
التواصــل االجتماعــي. لقــد منعــت الحكومــة  لوســائل 
ــي،  ــع العرب بالربي ــمي  ــا س أو م ــام 2011  الع ــداث  ــد أح بع
حتــى  احتجاجيــة  وقفــات  أو  مســيرات  أو  تجمهــر  ي  أ
بتحســين  للمطالبــة  كانــت  ســواَء  فرديــة،  كانــت  لــو 
أو  السياســية  بالحقــوق  للمطالبــة  أو  الخدمــات 
يــار/ أ مــن  األول  مســيرة  منــع  فتــمّ  آخــر.   

ٍ
غــرض ي  أل

ــال  العــام لنقابــات عمّ التــي كان يقيمهــا االتحــاد  مايــو 
ــوع  ي ن ــع أ ــا من ــة )2001(، كم ــة األلفي ــذ بداي ــن من البحري
أنــواع االحتجاجــات وحوكــم العديــد مــن النشــطاء  مــن 
فــي  المشــاركة  بتهــم  األمنــي  للتحقيــق  ُقّدمــوا  أو 
فــي  الحكومــة  كانــت  فقــد  مرّخصــة،  غيــر  مســيرات 
الســابق تشــترط الحصــول علــى تصريــح أمنــي للقيــام 
القانــون ســبق أن  الــى أن  ّي مســيرة، هــذا باإلضافــة  بــأ
ي  حــّدد المواقــع الجغرافيــة التــي ُيمنــع فيهــا القيــام بــأ
نــوع مــن أنــواع المســيرات أو االحتجاجــات أو الوقفات، 
عــن  آلخــر  وقــت  مــن  يتغاضــى  بالمقابــل  كان  بينمــا 
قيــام بعــض األفــراد بمســيرات وخاّصــة تلــك المؤيــدة 
للحكومــة.  الداعمــة  الفعاليــات  أو  األعمــال  لبعــض 

تقــام  زالــت  مــا  المنــع  هــذا  كل  مــن  وبالرغــم  لكــن، 
ى  القــر احتجاجــات ســلمية مــن وقــت آلخــر فــي بعــض 
أو تقديــم  ليليــًا للمطالبــة بإطــالق ســراح المعتقليــن 
الرعايــة الصحيــة لهــم عندمــا انتشــر وبــاء الكورونــا فــي 
ســجن جــّو أو لرفــض التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي.

انتقــادات الذعــة  الصحفييــن  العديــد مــن  ــه 
ّ

وج   لقــد 
ــا  ــيطر عليه ــي يس الت ــة  البحريني ــن  ــة الصحفيي لجمعي
عــدم  بســبب  الحكومــة،  ــه 

ّ
لتوج موالــون  صحفيــون 

أثنــاء  دعــم الجمعيــة للصحفييــن والوقــوف بجانبهــم 
ــه  ــّص علي ين ــا  ــق كم التحقي أو  ــتجواب  ــم لإلس تعّرضه
قانــون الصحافــة والنظــام األساســي للجمعيــة. لقــد 
اســتغلت األجهــزة األمنيــة ظروف الجائحــة وزادت من 
التواصــل االجتماعي واألشــخاص،  مراقبتهــا لوســائل 
تطرحهــا  التــي  البرامــج  بعــض  مــن  واســتفادت 
)BE Aware Bahrain("مــن  تطبيــق  مثــل  الحكومــة 
ــات  ــض المنظم ــرت بع ــث اعتب "، حي

ٍ
ــع واع ــل مجتم أج

إن  المعلومــات  أمــن  مجــال  فــي  العاملــة  الدوليــة 
مــن  األمنيــة  االســتفادة  مــن  يمًكــن  البرنامــج  هــذا 
التــي يوّفرهــا حــول األفــراد. كمــا تــمّ فصــل  المعلومــات 
ى  أخــر وظائفهــم فــي جرائــد  الصحفييــن مــن  بعــض 
انتقاداتهــم ألداء  أو  السياســية  آرائهــم  علــى خلفيــة 
الرحمــن  الحكومــة )علــى ســبيل المثــال، المرحــوم عبــد 
النعيمــي أوقــف عن الكتابــة في جريــدة الخليج( وزادت 
الصحافــة  اإلعــالم مــن تدّخلهــا فــي مــا تنشــره  وزارة 
تّتبــع  مناســبة،  غيــر  تراهــا  مواضيــع  أيــة  تلغــي  حيــث 
يتــم  المســبقة علــى مــا  الرقابــة  أســلوب  المبــدأ  فــي 
الجرائــد المتبقّيــة هــي محســوبة  بالرغــم مــن أن  نشــره 
تشــتّد  ذلــك  ومــع  الحكومــي،  الخــط  علــى  بالكامــل 
أو  ي  الــرأ كّتــاب  مــن  ســواًء  تنشــره  مــا  علــى  الرقابــة 
سوســن  الصحفيــة   تقــول  الصحفيــة.  المقابــالت 
ى الصحفيات  الشــاعر مــن صحيفــة الوطــن، وهــي إحــد
"لقــد  السياســي،  النظــام  خــط  علــى  المحســوبات 
بحرينيــة  ي صحيفــة  أ التعدّديــة فــإذا فتحــت  اختفــت 
اليــوم ســتجد أخبــاَر البحريــن فــي الصفحة األولــى عبارًة 
عــن نــّص صحفــي واحــد مكتــوب ومــّوزع علــى الصحــف 
بــال تغييــر،  رليــزPress release « تنشــره  كلهــا »بــرس 
ــذا  ــف، ل ــن الصح ــًة ع ــا نياب ــم اختياره يت ــن  ــى العناوي حت
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يكفيــك أن تقــرأ صحيفــة واحــدة وال داعــي للبقيــة. ومــا 
ي الســلطة التنفيذيــة وقــد تمّــت صياغتــه  ُينشــر هــو رأ
علــى  ومــا  الوطنــي،  االتصــال  مركــز  عبــر  إرســاله  ثــم 
بــدًا  أ الصحيفــة إال نقلــه حرفيــًا. إنهــا خطــوٌة ال تّتســق 
ي وال مــع تاريــخ  البحريــن وعمقهــا الحضــار مــع تاريــخ 
ي ُيقــارب المائــة عــام، إنها خطــوة أعادتنا  الصحافــة الــذ
إلــى أكثــر مــن مائــة ســنة إلــى الــوراء". هنــا ينطبــق المثــل 
ــذا  ــس ه ــه(. يعك ــن أهل ــاهد م ــهد ش ــهور )وش المش
ي  الــرأ أزمــة حرّيــة   مباشــر عمــق 

ٍ
الموضــوع علــى نحــو

ــد  التقيي ــة  ــوم وحال الي ــن  البحري ــا  ــّر به ــي تم الت ــر  والتعبي
ي تعيشــه خاصــّة بعــد إغــالق جريــدة الوســط وهي  الــذ
التــي يمكــن أن تعتبــر مُحايــدة فــي  الوحيــدة  الصحيفــة 

الكّتــاب. )14( وآراء  األخبــار  نقــل 

  وحيــن أصــدرت منظمــة مراســلون بــال حــدود تقريرهــا 
بتاريــخ   ،2022 لعــام  الصحافــة  حرّيــة  حــول  ي  الســنو
 167 المركــز  البحريــن  فيــه  تبــوأت  ي  الــذ مايــو،  يــار/  أ  5
 2021 العــام  عــن  واحــدة  درجــًة  مــن   

ٍ
بتحســن عالميــًا 

أنــه مــا زال  واحتّلــت المركــز 17 عربيــًا، ذكــرت المنّظمــة 
فــي  الســجن  عقوبــة  يقضــون  صحفييــن   10 هنــاك 

)15( البحريــن. 

استخدام التكنولوجيا في المراقبة
   ُتعتبــر البحريــن واحــدة مــن دول العالم التي تســتخدم 
أنظمــة الرقابــة علــى النشــطاء وغيرهــم، ومنهــا نظــام 
ي  الــذ  "Pegasus"بيغاســوس العالمــي  التجّســس 
حيــث  اإلســرائيلية،   )NSO(أو إس  إن  شــركة  تصــدره 
ونشــطاء  السياســيون  النشــطاء  زال  ومــا  كان 
بعــض  باإلضافــة إلــى  والمحامــون  األنســان  حقــوق 
الحاكمــة،  األســرة  مــن  وأفــراد  البرلمــان  أعضــاء 
وبنــاء علــى نتائــج  هدفــًا للتجّســس علــى هواتفهــم. 
النظــام األمنــي شــديد التحصيــن، تــمّ  اســتخدام هــذا 
النشــطاء للتحقيــق فيمــا تعــّرض  بعــض  اســتدعاء 

والســجن. للمحاكمــة  بعضهــم 

الســلطات  إن  األلمانيــة:   Zeit صحيفــة  وقالــت 
البحريــن اســتهدفت أعضــاء مــن  األمنيــة فــي مملكــة 
السياســيين  العديــد مــن  إلــى  باإلضافــة  المعارضــة 
التجســس  برنامــج  باســتخدام  ى  المســتو رفيعــي 

فيهــا  يمكــن  حــاالت  ثــالث  توثيــق  وتــمّ   Pegasus
الهواتــف  علــى  تجّســس  لهجــوم  آثــار  اكتشــاف 
المتضــّررة. فــي أيلول/ســبتمبر 2021، تــمّ اختــراق هاتف 
ي ســبق لــه  المحامــي البحرينــي البــارز محمــد التاجــر، الــذ
ــد  ــمّ تحدي ــث ت ــان. حي ــوق اإلنس ــاكات حق بانته ــد  التندي
 ،Citizen Lab بواســطة iPhone اإلصابــة علــى جهــازه
ي فــي جامعــة تورنتــو مهتــمّ  بحثــي كنــد وهــو معهــد 
األمــن  باحثــو  يتولــى  اإلنترنــت  علــى  الرقابــة  بجوانــب 
Pega�  لديــه تحليــل الهجمــات اإللكترونيــة باســتخدام

البحريــن لبرنامــج  sus. كشــف المعهــد عــن اســتخدام 
"بيغاســوس" للتجّســس علــى تســعة مــن النشــطاء 
 2020 حزيران/يونيــو  بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  البحرينييــن 
النشــطاء  ضمــن  مــن  وكان   .2021 وشــباط/فبراير 
جمعيــة  أعضــاء  مــن  ثالثــة  اختراقهــم،  تــمّ  الذيــن 
تجمّــع  )وهــو  "وعــد"  الديمقراطــي  الوطنــي  العمــل 
ــز  ــن مرك ــاء م ــة أعض ــي(، وثالث ــي بحرين ــي علمان سياس
نشــطاء  الــى  باإلضافــة  اإلنســان،  لحقــوق  البحريــن 

ومحاميــن. آخريــن 

  وقالــت ليــن معلــوف، نائبــة مديــرة المكتــب اإلقليمــي 
للشــرق األوســط وشــمال إفريقيا في منظمة العفو 
البحرينيــة قمعهــا  الدوليــة: "لقــد واصلــت الســلطات 
للمعارضــة فــي الســنوات األخيــرة، وشــدّدت مراقبتها 
الوحيــد  التــي كان الفضــاء  الرقميــة،  لوســائل اإلعــالم 
حّظــرت  أن  بعــد  المفتــوح،  للنقــاش  لهــا  المتبقــي 
ــت:"  ــة."  أضاف القانوني ــة  ــات المعارض ــة جماع الحكوم
الخصوصيــة  فــي  للحــق  المــروع  اإلنتهــاك  هــذا  يأتــي 
عــن  المدافعيــن  ضــد  المضايقــات  ســياق  فــي 
المعارضــة،  وقــادة  والصحفييــن،  اإلنســان،  حقــوق 
ي  الكنــد والمحاميــن. )16(" وبحســب تقريــر المعهــد 
لحظــر  الوســائل  مــن  العديــد  توّظــف  البحريــن  فــإن 
الرقابــة علــى  ى اإلنترنــت أو قمعــه. وهــي تطبــق  محتــو
اإلنترنــت باســتخدام تقنيــة حجــب المواقــع مــن شــركة 
أنهــا تلجــأ إلــى التشــويش  الكنديــة، كمــا   Netsweeper
التظاهــرات.  إلحبــاط  اإلنترنــت  علــى  الممنهــج 
الذيــن ينشــرون علــى اإلنترنــت  البحرينيــون  ويتعــّرض 
ًى ينتقــد الحكومــة، للمالحقــات مــن قبــل وحــدة  محتــو
أنهــم  كمــا  الداخليــة،  وزارة  فــي  اإللكترونيــة  الجرائــم 

)17( لالعتقــال.  يتعرضــون 
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 الرقابة على وسائل التواصل 
االجتماعي والنشطاء

Intelligence on� أوناليــ إنتليجنــس  موقــع  نشــر  ن  
البحريــن  الثاني/ينايــر 2022 أن  بتاريــخ 27 كانــون   ))line
 

ٍ
بشــكل المخابــرات للعمــل  أجهــزة  ســتعيد تنظيــم 

)إســرائيل(،  الصهيونــي  الكيــان  دولــة  مــع  أوثــق 
ألجهــزة  التكنولوجيــة  القــدرات  تعزيــز  ســتتولى  التــي 
علــى  عاليــة  خطــورة  يشــّكل  ممــا  اســتخباراتها، 
اإلنســان  حقــوق  ونشــطاء  السياســيين  النشــطاء 
ي والتعبيــر.  الــرأ ب بضغــط إضافــي علــى حرّيــة 

ّ
ويتســب

البحريــن  المواقــع تراجــع مركــز  بعــض  أظهــرت  كمــا 
علــى   111 الموقــع  الــى   104 مــن  اإلنترنــت  لســرعة 
النطــاق  فعاليــة  مؤشــر  وفــق  العالمــي،  النطــاق 
هــذا  فــي  المتخّصــص   Cable موقــع  عــن  الصــادر 
التواصــل االجتماعــي  المجــال. فيمــا تتعــّرض وســائل 
ــو  ــهر حزيران/يوني ــالل ش ــة. وخ ــديدة ويومي ــة ش لرقاب
اإللكترونيــة  للجرائــم  العامّــة  اإلدارة  أصــدرت   2021
اإلشــاعة" إعالنــًا تطلــب فيــه  تحــت عنــوان "مكافحــة 
مــن الجمهــور نســخ بعــض المداخــالت علــى وســائل 
واتســاب،  إنســتغرام،  )تويتــر،  االجتماعــي  التواصــل 
عبــر  اإللكترونيــة  الجرائــم  لحســاب  وإرســالها  إلــخ( 
تطبيــق  علــى  اســتخدامه  يمكــن  خــاص،   

ٍ
هاتــف رقــم 

التواصــل  علــى  ُتنشــر  مــواد  أيــة  لتوصيــل  واتســاب 
ــن  ــالغ ع ــالن لإلب ــذا اإلع ــتغالل ه ــمّ اس ــي. وت االجتماع
أنهــا تنتقــد األداء الحكومــي  أيــة تغريــدات يشــمّ منهــا 
ى اســتدعاء كثــر  الرســمية وجــر أو تعــارض السياســة 
بــل وللســجن  الناشــطين وســوقهم للمحاكمــة  مــن 

الحــاالت.  بعــض  فــي 

الحقوقــي  الناشــط  علــى  ُحكــم  المثــال،  ســبيل  علــى 
ــق  ــدة عّل ــبب تغري ــنوات بس ــجن 3 س ــب بالس ــل رج نبي
ى زادت  أخــر اليمــن وتغريــدات  الحــرب فــي  فيهــا علــى 
الــى خمــس ســنوات. كمــا ُحكــم علــى  مــن مــّدة ســجنه 
بســبب  ســنتين  بالســجن  الزيانــي  محمــد  الناشــط 
تغريــدة اتُّهم فيها بالتحريــض بتاريخ 23 حزيران/يونيو 
2021، وتــم اســتدعاء المحامــي عبــد هللا هاشــم بشــهر 
األمــن )المخابــرات(  أمــام  أيار/مايــو 2022م للتحقيــق 
بســبب تغريــدة يدعــو فيهــا العاطليــن عــن العمــل الى 

هــت 
ّ

البطالــة لتصحيــح أوضاعهــم، فوج التحــرك ضــد 
الــى  وُأحيــل  االحتجاجــات،  علــى  التحريــض  تهمــة  لــه 
ُأطلــق ســراحه. كذلــك  بعــد ثــم  العامــة فيمــا  النيابــة 
أيار/مايــو 2021  بتاريــخ 13  الليــث  تــمّ اســتدعاء مرتضــى 
مــن  ويتــمّ  الداخليــة.  وزارة  بانتقــاد  اتهامــه  بســبب 
ي بســبب  ي جعفــر الجمــر وقــت آلخــر اســتدعاء التويتــر
تغريداتــه )23 تموز/يوليــو 2019م، 26 تموز/يوليــو 2021 
الخدمــات  ينتقــد فيهــا  التــي  و27 تموز/يوليــو 2022م(. 
الحكوميــة، كمــا ُحكــم  الجهــات  بعــض  التــي تقّدمهــا 
ي بالغرامة الماليــة بتهمة  علــى المغــّرد محمــد العــراد
إهانــة وزارة التربيــة والتعليم عندما طالب بالشــفافية 
الدراســية. ولــم يكــن األكاديميــون  البعثــات  فــي توزيــع 
والكّتــاب فــي مأمــن مــن المالحقــات األمنيــة إذا وجــد 
ــى  ــمية، عل الرس ــة  ــارض السياس ــا يع ــم م ــي كتاباته ف
والناقــد  والمؤلــف  األكاديمــي  اختفــى  المثــال  ســبيل 
جامعــة  فــي  االجتمــاع  مــادة  )أســتاذ  كاظــم  نــادر  د. 
يوليــو 2022  يوميــن فــي شــهر تمــوز/  البحريــن( لمــّدة 
بســبب  األمــن  ى  أنــه موقــوف لــد بعــد  ليّتضــح فيمــا 
وتــمّ فصلــه  البحريــن  التــي نشــرها عــن تاريــخ  الكتــب 
توقيفــه،  مــن  يوميــن  بعــد  الجامعيــة  وظيفتــه  مــن 
العامــة  النيابــة  أن  المصــادر  بعــض  أفــادت  حيــث 
الكتــب  حققــت معــه فــي جميــع إصداراتــه األدبيــة مــن 

)18( الصحفيــة.  والكتابــات 

التضييق على حّرية التنقل والسفر
الكورونــا للحــّد مــن  البحريــن جائحــة  اســتغلت حكومــة 
إغــالق  بســبب  إمــا  المواطنيــن،  وســفر  حركــة  حرّيــة 
بعــض  والــى  مــن  ى  العــدو انتقــال  لمنــع  البحريــن 
الــدول التــي صّنفتهــا منظمة الصحــة العالمية كدول 
ــن  ــال م ــى االنتق ــّددة عل ــود مش ــع قي أو بوض ــوءة،  موب
ى، وكانــت تلــك اإلجــراءات مفهومــة  الــى أخــر منطقــة 
ــدول  ال ــدأت  ب ــر  ــذا الحظ ــن ه ــنتين م ــد س ــّدرة. بع ومق
ي،  بتخفيــف القيــود الصحيــة لتعزيــز الوضــع االقتصــاد
بالتقليــل  البحريــن نفــس الخطــوات العالميــة  اتبعــت 
ر  مبــّر اســتغلت  الحكومــة  ولكــن  الموانــع،  هــذه  مــن 
مــن  الشــيعة  المواطنيــن  لتمنــع  الكورونــا  انتشــار 
ــزارات  الم ــا  ــع فيه ــي تق الت ــدان  البل ــض  ــى بع ال ــفر  الس
ــا  ــوريا )كم ــراق، س الع ــران،  ــل إي ــيعية، مث ــة الش الديني
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 غريبــة 
ٍ
الخارجيــة(. وفــي مفارقــة ورد علــى موقــع وزارة 

ى  األخــر الطوائــف  أبنــاء  مــن  للمواطنيــن  يســمح 
ُيطلــب  بينمــا  البلــدان،  الســفر إلــى هــذه  والمقيميــن 
الرغبــة فــي الســفر  مــن المواطنيــن الشــيعة فــي حــال 
وُيعــد   مســبق، 

ٍ
الحصــول علــى ترخيــص العــراق  الــى 

الحصــول  طلــب  إن  إذ  للحريــات  تقييــدًا  اإلجــراء  هــذا 
ــة  الفردي ــة  ــرٌق للخصوصي ــو خ ــبق ه  مس

ٍ
ــح ــى تصري عل

مــن  وبالرغــم  التنقــل.  لحرّيــة  وانتهــاٌك  للمواطنيــن 
الكثيــر مــن المواطنيــن طلــب الحصــول علــى  تقديــم 
ــل  ب ــًا  ــم مكتوب يأتيه ــرد ال  ال ــبقة إاّل أن  ــة المس الموافق
وُيعتمــد  يــام.  أ عــّدة  بعــد  شــفهيًا  بــه  إبالغهــم  يتــم 
وجــود إثباتــات لمثــل هــذه  اإلجــراء لتجنــب  مثــل هــذا 
ــان  ــوق اإلنس ــر حق ــق ومعايي ــي ال تتواف الت ــات  التصرف
ــز  ــود تميي ــدًا لوج ــل وتأكي التنق ــي  ــق ف ــًا للح ــر خرق وتعتب
يعّرضهــم  مــا  المواطنيــن  مــن  الفئــة  هــذه  ضــد 
بيــن  الطيــران  زالــت خطــوط  لخســائر ماليــة. كمــا مــا 
عــودة  مــن  بالرغــم  متوقفــة  الــدول  وهــذه  البحريــن 
انحســار جائحــة  بعــد  الطبيعــي  وضعهــا  الــى  األمــور 
بعــض  ويقــول   .2021 العــام  منتصــف  منــذ  الكورونــا 
المواطنيــن والنشــطاء أن هنــاك اســتهدافًا وتمييــزًا 
فــي  يــزداد  عــام   

ٍ
بشــكل الشــيعة  المواطنيــن  ضــد 

التوظــف  مــن  منعهــم  ُيتــم  حيــث  المجــاالت  بعــض 
فــي بعــض الــوزارات والهيئــات الحكوميــة، والتضييــق 
أو الخضــوع للتحقيــق عنــد  عليهــم بالمنــع مــن الســفر 
العــودة مــن الســفر أو اســتدعائهم الــى وزارة الداخليــة 
لهــذه  الســفر  بعــدم  تعهــدات  علــى  وتوقيعهــم 

ى.  أخــر البلــدان مــرًة 

نظام العقوبات البديلة والسجون 
المفتوحة

 )18( رقــم  قانــون  البرلمــان  أقــّر   2017 العــام  فــي 
البديلة فــي  والتدابيــر  العقوبــات  بشــأن  لســنة 2017 
ى العقوبــات  البحريــن. وُيقَصــد بالعقوبــة البديلــة إحــد
ــون،  القان ــذا  ــن ه ــادة )2( م الم ــي  ــا ف ــوص عليه المنص
بــداًل  بهــا  يأمــر  أو  يقضــي  أن  للقاضــي  يجــوز  والتــي 
نــة فــي هــذا  المبيَّ مــن العقوبــة األصليــة، فــي األحــوال 
نشــطاء  استحســان  القــت   

ٍ
خطــوة وفــي  القانــون. 

فــي  الداخليــة  وزارة  منــدوب  أعلــن  اإلنســان،  حقــوق 
بتاريــخ 15 حزيران/يونيــو2022 أن عــدد  النــدوات  ى  إحــد
أحــدث  وفــق  البديلــة  العقوبــات  مــن  المســتفيدين 

)19( مســتفيدًا.   4235 إلــى  وصــل  قــد  اإلحصائيــات 

إضافيــة  خيــارات  هــي  البديلــة،  والتدابيــر  العقوبــات 
مُنحــت للقاضــي فــي تقريــر العقوبــة بخــالف العقوبــة 
تنفيــذ  قبــل  ســواًء  )الســجن(،  للحرّيــة  الســالبة 
القانــون  أو بعدهــا. وتــمّ إدخــال تعديــل علــى  العقوبــة 
 13 المــادة  بتعديــل   2021 لســنة   24 رقــم  بالمرســوم 
مُنحــت بموجبــه وزارة الداخليــة مســاحًة أكبــر في طلب 
اســتبدال العقوبــة للمحكــوم عليــه. ومــن العقوبــات 
أو  معيــن،   

ٍ
عمــل علــى  التدريــب  المعتمــدة،  البديلــة 

أو  ــل  ــدون مقاب ب ــع  ــة المجتم ــي خدم ــل ف ــه بعم إلحاق
اإلقامــة  أو  الداخليــة،  وزارة  يتفــق عليــه مــع  بمقابــل 

أماكــن معينــة. زيــارة  االمتنــاع عــن  أو  الجبريــة 
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جائحة الكورونا
جائحــة  آثــار  مــن  التخفيــف  مــن  البحريــن  تمكنــت    
اتبعتهــا  التــي  الصحيــة  التدابيــر  بســبب  الكورونــا، 
المحــالت  إغــالق  مــن  الجائحــة  انتشــار  يــة  بدا منــذ 
مــن   70% نســبته  مــا  وتحويــل  التجــّول  مــن  والحــّد 
للعمــل  الحكوميــة  والهيئــات  المؤسســات  عمــل 
القطــاع  علــى  قــت 

ّ
ُطب نفســها  التدابيــر  عــد. 

ُ
ب عــن 

الخــاص، وتــمّ إغــالق جميــع األنشــطة ذات االتصــال 
المباشــر بيــن الجمهــور والحــّد مــن الخدمــات الصحيــة 
ى  العــدو انتقــال  مــن  التخفيــف  أجــل  مــن  ذلــك  كل 
الــى  الرســمية  اإلحصائيــات  وتشــير  اإلمــكان.  قــدر 
الوفيــات  بلغــت   2022 أيلول/ســبتمبر   8 حتــى  أنــه 
كمــا  إصابــة،   673,314 واإلصابــات  وفــاة  حالــة   1,518
فــردأً   1,225,577 األشــخاص الملٌقحين  عــدد  بلــغ 
ســاهم  لقــد  الســكان.)20(  مــن  بنســبة   79.4%  ي  أ
بعيــد   

ٍ
حــد الــى  الصحــي  القطــاع  فــي  المتطوعــون 

متابعــة  فــي  الصحــة  وزارة  جهــود  وتعزيــز  دعــم  فــي 
المصابيــن وفــي تقديــم الخدمــات والتســهيالت لهــم، 
العــالج.  ومتابعــة  لإلصابــات  المبكــر  الفحــص  وفــي 
لكــن جهــود المتطوعيــن من خــارج منظومــة الحكومة 
يتــم تقديرهــا كمــا يجــب مــن قبــل الحكومــة، حيــث  لــم 
إن بعــض هــؤالء المتطوعيــن ممــن يحمــل شــهادة 
التمريــض وكانــوا عاطليــن  فــي الطــب أو شــهادة فــي 
وفــي  خدماتهــم،  عــن  االســتغناء  تــم  العمــل،  عــن 
بعــض الحــاالت مــن دون حتــى تقديــر مالــي، بالرغــم مــن 

عاميــن. خــالل  اكتســبوها  التــي  الخبــرة 

 التوصيات وتمكين 
المجتمع المدني

التــي  والضغــوط  والمنــع  التقييــد    فــي ظــل ظــروف 
أن  المهــم  مــن  أصبــح  المدنــي،  المجتمــع  يعانيهــا 
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  بــأن  الــوزارة  تعتــرف 
الواقــع االجتماعــي وفــي تنفيــذ  هــي شــريك فــي تنميــة 
ــوزارة أن  ــد لل ب ــه ال  ــتدامة، وعلي المُس ــة  التنمي ــداف  أه
ــذه  ــع ه ــا م ــة تعامله ــات لكيفي آلي ــر  ــى تطوي ــل عل تعم
الــى  فيهــا  التشــكيك  نظــرة  وتحويــل  المؤسســات 
الــى تحقيــق أهــداف هــذه  ي  نظــرة شــراكة إيجابيــة تــؤد
وتحقيــق  المجتمــع  وتنميــة  دعــم  فــي  المؤسســات 
الــوزارة فــي هــذا المجــال. هــذه المؤسســات  أهــداف 
المباشــر  والتواصــل  الــالزم  الدعــم  تســتطيع تقديــم 
الــى  بالوصــل  المصلحــة  وأصحــاب  المواطنيــن  مــع 
بمتطلبــات  الحكومــة  التــزام  وســيكون  الجمهــور، 
اتفاقيــات األمــم المتحدة والشــرعة الدوليــة التي تنظر 
للحكومــات   

ٍ
كشــريك المدنــي  المجتمــع  لمنّظمــات 

وعلــى هــذه  وليــس كمنافــس لهــا، عامــاًل مســاعدًا. 
فــي  أوســع   

ٍ
بشــكل التفكيــر  كذلــك  المؤسســات 

ــات والضغــوط المســتمرة  التحدّي كيفيــة تجــاوز هــذه 
ــن أن  ــة يمك التالي ــوات  ــد أن الخط ــّددة. ونعتق والمتج
اســتهداف مؤسســات  تســاعد فــي تجــاوز جــزء مــن 

المدنــي:  المجتمــع 

ــات  التحالف ــة  ــيق وإقام ــة للتنس ــة ملّح الحاج ــت  أصبح
 مدنــي واســع 

ٍ
بيــن الجمعيــات فــي تحالــف والتشــبيك 

المجتمــع،  والتفاعــل مــع  التحّديــات  لمواجهــة هــذه 
وإقامــة ورش العمــل والنــدوات وإشــراك المجتمــع 
يقيمهــا. مثــل هــذا  التــي  والفعاليــات  األنشــطة  فــي 
الجمعيــات  هــذه  ومرونــة  قــّوة  مــن  ســيزيد  األمــر 
مواجهــة  فــي  الجماعــي  التعامــل  علــى  وقدرتهــا 
ومحــاوالت تقليــص مســاحات  الضاغطــة  الظــروف 
العمــل  أعبــاء  توزيــع  فــي  كمــا  المدنــي،  المجتمــع 
الجماعــي. كمــا يجــب العمــل علــى وضع آلّية للتنســيق 
والتواصــل بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، وبينها 

الــوزارة. وبيــن 
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ووســائل  الحديثــة  التكنلوجيــا  وســائل  اســتخدام 
النــاس  تحفيــز  أجــل  مــن  االجتماعــي  التواصــل 
للمطالبــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية. والضغــط 
خــالل  مــن  والتعبيــر  ي  الــرأ حرّيــة  مــن  المزيــد  باتجــاه 
اإلصــرار علــى تنفيــذ مــا نــّص عليــه الدســتور مــن مــواد 

والتعبيــر. ي  الــرأ حرّيــة  تدعــم 

تفعيــل أكبــر لــدور المجتمع المدنــي على تبّنــي القضايا 
الظــروف  بــه  تســمح  لمــا  مراعــاة  مــع  الحقوقيــة 

المجــال. السياســية فــي هــذا 

واالقتصاديــة  االجتماعيــة  المواضيــع  علــى  التركيــز 
نظــرًا لمــا خلفتــه جائحــة الكورونــا والحــرب فــي أوكرانيــا 
آثــار ســلبية فــي  ارتفــاع لتكاليــف المعيشــة ومــن  مــن 

المجتمــع. 

المالــي  التمكيــن  باتجــاه  الــوزارة  علــى  الضغــط 
الــى  بالوصــول  لهــا  والســماح  الجمعيــات  لهــذه 
يســاعدها  مــا  والدولــي  المحلــي  التمويــل  مصــادر 
اســتراتيجياتها  تنفيــذ  وفــي  المالــي  االســتقرار  علــى 

الســنوية. وبرامجهــا 

والبرلمــان،  النقابيــة،  االتحــادات  مــع  العمــل  توثيــق 
الرســمية. الجهــات  مــع  المســتمر  والتواصــل 

النســائية،  تلمّــس احتياجــات المجتمــع مثــل الحقــوق 
الشــبابية، خدمــات الجمعيــات المهنيــة، بهــدف إعــداد 

اســتراتيجيتها وخططهــا التشــغيلية الســنوية.

واســتيعاب  األهليــة  الجمعيــات  حوكمــة  تطويــر 
إســطنبول  ئ  لمبــاد المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
تحقيــق  علــى  والعمــل  المؤسســات،  هــذه  لتطويــر 
أو  العموميــة  للجمعيــة  الفّعالــة  الرقابــة  مبــدأ 
إداراتهــا  مجالــس  أعمــال  علــى  متخّصصــة  لجــان 
ــاب  ــن أصح ــا وبي ــة بينه ــار العالق ــن االعتب ــذ بعي واألخ

. لمصلحــة ا

والتهميــش  التمييــز  حــاالت  كشــف  علــى  العمــل 
الذيــن ينتمــون لفئــة  المّتبــع مــع بعــض المواطنيــن 
معينــة. ومنهــا وقــف منــع الســفر للــدول، والمطالبــة 

العبــادة. يــة  بمزيــد مــن حّر

مــع  العالقــة  تطويــر  عبــر  الضغــط  باتجــاه  العمــل 
النــواب مــن أجــل حــّث الحكومــة علــى تطويــر  مجلــس 

الرياضيــة. واألنديــة  األهليــة  الجمعيــات  قانــون 

انتهى.
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