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ــي طمــوح الشــعوب وتكشــف  ــة التــي تلّب ــات هــي العملي لمــا كانــت االنتخاب
ــة تهــدف  ــة االنتخابي ــت العملي ــق اإلرادة الشــعبية، ولمــا كان عــن إرادتهــا لتحّق
إلــى تمكيــن الشــعوب مــن إدارة الشــؤون العامــة عبــر الممثــل الحقيقــي 
ليتبــوء الســلطة التشــريعية ويمــارس الــدور التشــريعي والرقابــي، ولمــا كانــت 
االنتخابــات هــي الميــزان للحيــاة الديمقراطيــة التــي تطمــح لهــا كل البشــرية 
وليتحمــل  وتطــّوره  المجتمــع  بنــاء  فــي  دورهــا  وممارســة  بالحريــة  لتتمتــع 

الواجبــات ِقبــال الحقــوق فــي ســعيه للتنميــة المســتدامة.

فلــم يعــد مقبــواًل عالميــا الحكــم الدكتاتــوري أو حاكــم يحتكــر الســلطة بيــده 
ــة هــي  منفــردًا بهــا، فأصبحــت الّســمة األهــم فــي المجتمعــات الديمقراطي
الشــراكة فــي إدارة شــؤون الدولــة وأن يكــون الشــعب مصــدر الســلطات 
جميعــًا ويســتمد ذلــك مــن حقــه فــي تقريــر مصيــره علــى المبــدأ العالمــي 
مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان وهــو حــق تقريــر المصيــر، ولمــا كانــت 
العمليــة  كانــت  الشــعبية ولمــا  اإلرادة  تعكــس  البحريــن ال  فــي  االنتخابــات 
القوانيــن  كانــت  ولمــا  شــفافة  وغيــر  نزيهــة  غيــر  البحريــن  فــي  االنتخابيــة 
والتشــريعات البحرينيــة مليئــة بالمــواد التــي تخالــف المبادئ العامــة لالنتخابات 
الديمقراطيــة عالميــًا وأدت هــذه التشــريعات إلــى جعــل الشــعب مســلوب 
الحقــوق األساســية ومنهــا مــا يتعلــق باالنتخابــات ولمــا كانــت الجهــة المشــرفة 
مــة لالنتخابــات متورطــة فــي انتهــاكات لحقــوق اإلنســان، فإننــا أعددنــا  والمنظِّ
هــذا التقريــر المشــترك ليســلط الضــوء علــى أبــرز االنتهــاكات والخروقــات 

القانونيــة فــي العمليــة االنتخابيــة.

إســتعراض وتحليــل االنتهــاكات والخروقــات القانونيــة فــي العمليــة االنتخابيــة 
لعــام 2018 للفصــل التشــريعي الخامــس فــي البحريــن، والتعليــق الحقوقــي 

والقانونــي علــى المــواد والتشــريعات المتصلــة بــذات الشــأن.
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تتزامــن العمليــة االنتخابيــة مــع اســتكمال الســلطات البحرينيــة فــي احــكام 
ماوصفــه المفــوض الســامي الســابق لحقــوق اإلنســان األميــر زيــد بــن رعــد 
الحســين »إغــالق الفضــاء الديمقراطــي«1؛ مــن خــالل تقييــد حريــة التعبيــر 
عــن الــرأي، ومصــادرة حريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات، وتفشــي سياســة 
االعتقــاالت  منهــا:  التــي  االنتهــاكات  وتصاعــد  العقــاب،  مــن  اإلفــالت 
التعذيــب وســوء  الجنســية،  اســقاط  العادلــة،  غيــر  المحاكمــات  التعســفية، 
المعاملــة، المداهمــات غيــر القانونيــة للمنــازل والمنشــآت الســكنية، انتهــاك 
حريــة التنقــل، المالحقــات القضائيــة للناشــطين، خطابــات الكراهيــة، القتــل 

خــارج إطــار القانــون، حــل الجمعيــات السياســية.

جــرى   2005 للعــام  السياســية  الجمعيــات  قانــون  أن  إلــى  اإلشــارة  »تجــدر 
المدنــي وتقييــد  المجتمــع  لقمــع  البحرينيــة  الحكومــة  مــن قبــل  اســتغالله 
ــات التســجيل،  ــات مــن خــالل: الرفــض التعســفي لطلب ــن الجمعي ــة تكوي حري
والتدخــل المباشــر فــي عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة، والحــل واالســتيالء 
مــن دون مبــررات قانونيــة علــى تلــك المنظمــات النتقــاد قادتهــا مســؤولي 
جمــع  علــى  الجمعيــات  لقــدرة  الشــديد  والتقييــد  وسياســاتها،  الحكومــة 
التبرعــات وتلقــي األمــوال مــن الخــارج... وغيــر ذلــك مــن إجــراءات وتدابيــر 

تقيــد عمــل الجمعيــات علــى اختالفهــا.

وعــوض تعديــل قانــون الجمعيــات السياســية للحــد مــن القيــود المفروضــة فيــه 
علــى عمــل الجمعيــات؛ أصــدر ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى قانوًنــا لتعديلــه 
يتعلــق بطريقــة وإجــراءات تكويــن الجمعيــات السياســية واختيــار قادتهــا، إذ نــص 
التعديــل علــى أال يكونــوا ممــن يعتلــون المنبــر الدينــي، مــا يعنــي فــي جميــع 
األحــوال عــدم جــواز الجمــع بيــن المنبــر الديني والعمل السياســي، وقد ســبقت 

اإلشــارة للحــوادث التــي تناولــت هــذا التعديــل ضمــن شــهر مايــو/ آيــار 2016.

وتشــير بيانــات الجريــدة الرســمية، إلــى أن الجهــات الرســمية حلــت خــالل الفتــرة 
ــة وسياســية، مــن  ــة أهلي ــر مــن 30 جمعي ــن 2000 و2016، أكث ــن العامي مــا بي

1-  https://www.youtube.com/watch?v=FloUY9Bnnnc.
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بينهــا جمعيــات حلــت نفســها اختيارّيــًا، ومــن بيــن الجمعيــات التــي تــم حلهــا 
فــي العــام 2016 ألســباب سياســية أو بســبب نشــاطها المعــارض للحكومــة أو 
لكونهــا جمعيــة دينيــة تابعــة لجماعــات معارضــة أو داعمــة لها، الجمعيــات اآلتية:

- قــرار وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة رقــم »59« لســنة 2016 بشــأن حــل 
جمعيــة التوعيــة اإلســالمية.

- قــرار وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة رقــم »60« لســنة 2016 بشــأن حــل 
جمعيــة الرســالة اإلســالمية.

- قــرار رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار رقــم »1« لســنة 2016 بشــأن حــل 
جمعيــة البحريــن للتصويــر الفوتوغرافــي، وهــو القــرار الــذي ُنشــر فــي الجريــدة 

الرســمية بتاريــخ 21 أبريــل/ نيســان 2016«2.

فضــال عــن حــل جمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســالمية »أكبــر األحــزاب السياســية 
الوطنــي  العمــل  جمعيــة  وحــل   ،2016 يوليو/تمــوز   17 فــي  المعارضــة« 

الديمقراطــي »وعــد« فــي 31 مايــو )أيــار( 2017.

كمــا تــم حــل المجلــس اإٍلســالمي العلمائــي »أعلــى هيئــة دينيــة للمســلمين 
الشــيعة« فــي 2014/1/29م بشــكل مخالــف للمــادة 27 مــن دســتور البحريــن، 
والمادة 19 و20 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

مــن  اإلفــالت  سياســة  اعتمــاد  فــي  البحرينيــة  الســلطات  اســتمرت  كمــا 
العقــاب بشــأن الحــاالت المعلــن عنهــا كحالــة قتــل تعســفي أو قتــل خــارج 
ــك الحــاالت التــي أعلــن عنهــا  ــذ العــام 2011، بمــا فــي ذل نطــاق القضــاء من
تنفيــذ  عــن  فضــال  الحقائــق،  لتقصــي  المســتقلة  الوطنيــة  اللجنــة  تقريــر 
عادلــة  غيــر  لمحاكمــات  تعرضهــم  بعــد  مواطنيــن   3 بحــق  اإلعــدام  أحــكام 
وانتــزاع اعترافاتهــم تحــت وطــأة التعذيــب، وحاليــا هنالــك 20 مواطنــا بحرينيــا 
التقاضــي فــي  درجــات  انهــاء كل  تــم  باإلعــدام وأربعــة منهــم  محكومــون 
ــن باإلعــدام قــد صــدرت بحقهــم  ــأنَّ كل هــؤالء المحكومي قضاياهــم؛ علمــا ب

هــذه األحــكام بعــد محاكمــات غيــر عادلــة.

2- راجع التقرير السنوي لمنتدى البحرين »خارطة االضطهاد: تقويض المجتمع المدني
.https://bfhr.org/article.php?id=875&cid=1
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ــه تعــداد مــن تعرضــوا لالعتقــاالت التعســفية  ــذي تجــاوز في وفــي الوقــت ال
منــذ 2011 )أكثــر مــن 14 ألــف( حالــة مــن المواطنيــن، وبينهــم أطفــال ونســاء، 
الزالــت الســلطات األمنيــة مســتمرة فــي حملــة االعتقــال التعســفي، كمــا 
حــدث للنائــب البرلمــان الســابق علــي العشــيري الــذي تــم توقيفــه بتهمــة 
ــاء )13 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي  ــوم الثلث ــى االنتخابــات فــي ي التشــويش عل
2018( بعــد تغريــدة لــه فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي »تويتــر« مــارس 
حقــه فــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي وانتقــد العــزل السياســي، وبحســب المتابعة 
فــإنَّ الكثيــر مــن حــاالت االعتقــال التعســفي تنــدرج فــي الحــد األدنــى ضمــن 
الفئتيــن الثانيــة أو الثالثــة أو كالهمــا، وفقــا للتعريــف اإلجرائــي الــذي يعتمــده 

الفريــق العامــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي باألمــم المتحــدة.

وفــي الوقــت الــذي يســتمر فيــه حظــر التجمــع الســلمي الشــامل منــذ 1513 
يومــا؛ حيــث دشــنت الســلطات البحرينيــة المرحلــة األخيــرة مــن الحظــر الشــامل 
للتظاهــرات فــي مطلــع العــام 2015 بعــد رفضــت الســلطات الترخيص لـــ )143( 
ــر  ــات السياســية، وقــد وّف ــل حــل الجمعي ــا بالتظاهــر لقــوى المعارضــة قب طلب
قانــون التجمعــات إلــى جانــب الممارســة التعســفية لتطبيقــه الفرصــة الســانحة 
للســلطات البحرينيــة للقضــاء علــى الحــق فــي حريــة التجمــع وتعطيلــه بالكامــل 
منــذ 2015 بســبب مقاطعــة قــوى المعارضــة لالنتخابــات النيابيــة قبــل أن 
تســتكمل التدابيــر العقابيــة بحــل الجمعيــات السياســية والمالحقــات القضائيــة 
لقياداتهــا، كمــا فــرض قانــون التجمعــات قيــودا غيــر ضروريــة أو متناســبة 
لتجريــم حــق التجمــع الســلمي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، اتســمت ممارســات 
الســلطات البحرينيــة لتطبيــق القانون بالتفســير التعســفي للقيود المنصوص 

عليهــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 

أو  العادلــة4  غيــر  المحاكمــات  أو  التعســفي3  االعتقــال  حمــالت  وضمــن 
تقييــد حريــة التنقــل أو التعذيــب وســوء المعاملــة فقــد كان للمدافعيــن عــن 
حقــوق اإلنســان نصيبــا وافــرا منهــا، فهــم »الهــدف األكثــر عرضــة للخطــر 
لحقــوق  الدوليــة  الفيدراليــة  تقريــر  بحســب  القمــع«5  أهــداف  بيــن  مــن 
اإلنســان الصــادر بســنة 2015، حيــث تعمــد الســلطات البحرينيــة إلــى تطويــع 

https://bfhr.org/ 3- راجع تقرير االعتقال التعسفي وتردي أوضاع السجون لمنتدى البحرين
.article.php?id=873&cid=1

http://arabic.salam-dhr. 4- راجع تقرير عن المحاكمات غير العادلة لمنظمة سالم
.org/?p=1965

5-  https://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_bahrain_web.pdf.



9

القوانيــن لمالحقــة النشــطاء وتقييــد نشــاطهم وتســتغل فــي ذلــك قانــون 
العقوبــات، وقانــون اإلرهــاب، وقانــون الجنســية، ومــا تــم اســتحداثه فــي 

هــذه التشــريعات لمضاعفــة العقوبــة.

وإن أبــرز المــواد المســتخدمة لتقييــد حريــة التعبيــر عــن الــرأي فــي قانــون 
العقوبــات البحرينــي هــي المــواد التاليــة: )160( الترويــج لتغييــر نظــام الدولــة 
بالقــوة، )165( التحريــض علــى كراهيــة النظــام، )173( التحريــض علــى عــدم 
االنقيــاد للقوانيــن، )214( إهانــة الملــك أو علــم الدولــة أو شــعارها الوطنــي، 
)215( إهانــة دولــة أجنبيــة أو منظمــة دوليــة، )216( إهانــة الهيئــات النظاميــة؛ 
لغــرض  للتهــم  التعســفي  التفســير  فــي  المــواد  هــذه  تكييــف  يتــم  حيــث 

اســتخدامها قضائيــًا.

وبحســب تقريــر المقــررة الخاصــة للمدافعيــن عن حقوق اإلنســان الصادر بســنة 
2015: »التحقيقــات األوليــة قــد تســتخدم لترهيــب المدافعيــن أو اســكاتهم 
أو ردعهــم عــن القيــام بأنشــطتهم المشــروعة لتعزيــز حقــوق اإلنســان«6 
ــة تســتخدم  ــة البحريني ــث أن وزارة الداخلي ــن؛ حي ــى البحري ــق عل وهــو أمــر ينطب
ســلطتها القانونيــة لــذات الغــرض وهــو األمــر الواضــح مــن خــالل انحيــاز الــوزارة 
مــن خــالل اجراءاتهــا وتوجيههــا للتهــم أو مــن خــالل التصريحــات الصحفيــة التــي 
تســبق انعقــاد المحاكمــات وتوجــه فيهــا االتهامــات وتوصــف فيهــا المواطنيــن 

فــي قضايــا سياســية بـــ »مجرميــن« أو »ارهابييــن« مــا يخــل بقرينــة البــراءة.

وباالضافــة لذلــك فقــد عمــدت الســلطات البحرينيــة إلــى انتهــاك حريــة التنقــل 
ضــد مجموعــة مــن المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان والمواطنيــن منــذ انعقــاد 
ــدورة 32 لمجلــس حقــوق اإلنســان فــي يونيــو 2016 وعــدم الســماح لهــم  ال
الدعــاوى  بعــض  تســجيل  يتــم  أن  قبــل  متكــررة،  لمــرات  البحريــن  بمغــادرة 
القضائيــة بحــق جــزء منهــم، أو مالحقــة جهــاز األمــن الوطنــي آلخريــن بعــد رفــع 
الحظــر مــن الســفر آلخريــن7، فضــال عــن توظيــف بعــض المؤسســات الرســمية 
فــي تلميــع االنتهــاكات بــدال مــن أن يكــون لهــا موقــف مســاند للنشــطاء 

الحقوقيــن مثــل المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان8.

6- http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=a/67292/.
http://www.gidhr.org/Home/ 7- راجع تقرير غرف الموت لثالث منظمات حقوقية بحرينية

.ReportsShare/20
http://www.gidhr.org/Home/ 8- راجع تقرير تقييم أداء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

.ReportsShare/12
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مــا بيــن العــام 2011 والعــام 2018 أصــدرت المحاكــم البحرينيــة العديــد مــن 
بعــد محاكمــات  والحقوقيــة،  السياســية  الخلفيــات  ذات  القضائيــة  األحــكام 
وصفــت أنهــا تفتقــر لمعاييــر المحاكمــات العادلــة، وجــاء عــدد منهــا فــي ظــل 
القضــاء  قانــون  ومؤخــرا  اإلرهابيــة؛  األعمــال  مــن  المجتمــع  حمايــة  قانــون 

العســكري المخالــف للمعاييــر الدوليــة9.

وبالرغــم مــن المطالبــات الحقوقيــة والسياســية التــي تطالــب بتحقيــق محايــد 
فــي بعــض األحــداث التــي وصفتهــا الحكومــة البحرينيــة بأنهــا حــوادث إرهابيــة، 
إال أن القضــاء البحرينــي يتجاهــل ذلــك ويحاكــم المتهميــن فــي الكثيــر مــن 
ــر مــن 50 ألــف جلســة  ــم عقــد أكث ــا فــي ظــل هــذه القوانيــن؛ حيــث ت القضاي
الــرأي  عــن  التعبيــر  بحريــة  تتصــل  قضايــا  خلفيــة  علــى  متهميــن  لمحاكمــة 

والتجمــع الســلمي.

ــة للتعســف فــي  ــة لنفســها الذريعــة القانوني كمــا وفــرت الســلطات البحريني
ــون اإلرهــاب، وأخفقــت  ــون الجنســية وقان ــر قان ــك عب إســقاط الجنســية، وذل
الفعالــة  القضائيــة  أو  اإلداريــة  المراجعــة  توفيــر  فــي  البحرينيــة  الســلطات 
إلــى تحريــك قضايــا ضدهــم  لألســخاص المســقطة جنســياتهم، وعمــدت 

باإلقامــة غيــر الشــرعية والترحيــل القســري لبعضهــم.

طالــت الحمــالت األمنيــة واالنتهــاكات نوابــا ســابقين اســتهدفتهتم الســلطه 
فــي البحريــن بســبب اســتخدام حقهــم فــي الــرأي والرقابــه والمحاســبه علــى 
أنَّ  كمــا  برلمانيــة،  التنفيذيــة فــي فتــرة تمتعهــم بحصانــة  الســلطة  أجهــزة 
اســتهداف بعــض النــواب أكــد بــأنَّ  الحصانــه البرلمانيــه المعطــاة للنــواب بقــوة 
الدســتور واســتنادًا الــى المــادة 89 هــي فــي الحقيقــة حبــر علــى ورق وال 
تطبــق عمليــًا، وفيمــا يلــي أســماء النــواب الذيــن اســتهدفوا بســبب مواقــف 

تتعلــق بحريــة التعبيــر عــن الــرأي10:

http://www.bahrainrights. 9- راجع تقرير الموت أو االعتراف ألربع منظمات حقوقية بحرينية
.org/ar/node/8942

10- http://arabic.salam-dhr.org/?p=735.
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1. النائــب الســابق الشــيخ علــي ســلمان: األميــن العــام لجميعــة الوفــاق 
ورئيــس أكبــر تكتــل معــارض فــي البرلمــان ســابقًا، معتقــل حاليــًا بســبب آراءه 
السياســية تــم الحكــم عليــه فــي القضيــة األولــى بالســجن أربع ســنوات، وفي 
ــر عــن  ــة التعبي ــق بحري ــد ألســباب تتعل ــة بالحكــم بالســجن المؤب ــة الثاني القضي
الــرأي وفــي محاكمــات كيديــة؛ علمــًا بأّنــه تــم اســتهدافه فــي إحــدى المســيرات 
مباشــرة بطلقــة مســيل للدمــوع متعمــدة كمــا اســتدعي للتحقيقــات عــدة 
مــرات وحقــق معــه فــي النيابــة عــدة مــرات كمــا كان منزلــه يتعــرض العتــداءات 

متكــررة بالغــازات الســامة قبــل احتجــازه تعســفيا.

2. النائــب الســابق خليــل المــرزوق: النائــب األول الســابق لرئيــس مجلــس 
النــواب، ورئيــس كتلــة المعارضــة فــي البرلمــان بـــ 2010؛ تــم اعتقالــه ومنعــه 

مــن الســفر لفتــرة طويلــة وبتهــم كيديــة وأفــرج عنــه الحقــًا.

ــم اســقاط جنســيته، وتعذيــب  ــب الســابق الشــيخ حســن ســلطان: ت 3. النائ
نجلــه محمــد فــي جهــاز األمــن الوطنــي، والحكــم عليــه بالســجن المؤبــد بعــد 

محاكمــة غيــر عادلــة.

4. النائــب الســابق علــي األســود: تــم الحكــم عليــه بالســجن المؤبــد بعــد 
محاكمــة غيــر عادلــة.

5. النائــب الســابق الســيد جميــل كاظــم: حكــم عليه بالســجن لمدة ســتة أشــهر 
بتهمــة التشــويش علــى االنتخابــات بســبب تغريــدة فــي مواقــع التواصــل 

اإلجتماعــي وأفــرج عنــه الحقــا.

6. النائــب الســابق جــالل فيــروز: تــم اســقاط جنســيته البحرينيــة انتقامــا منــه، 
كمــا اســتهدفت زوجتــه فــي عملهــا وفصلــت ابنتــه مــن الجامعــة تعســفيا، 

ــًا فــي خــارج البحريــن. ويعيــش حالي

ــه لعــدة أشــهر حيــث تعــرض  ــب الســابق مطــر مطــر: الــذي تــم اعتقال 7. النائ
للتعذيــب وســوء المعاملــة فــي ســنة 2011؛ واضطــر لتــرك البــالد ليقيــم فــي 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة اآلن.

8. النائب السابق مجيد السبع: تم اعتقاله تعسفيا لعدة أيام.
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ــة نتيجــة  ــه البرلماني ــب الســابق أســامة التميمــي: أســقطت عضويت 9. النائ
مواقفــه الناقــدة للســلطة، وحــرم مــن راتبــه التقاعــدي، كمــا تعــرض محلــه 
التجــاري لهجــوم باألســلحة الرشاشــة بعــد انتقــاده لرئيــس الــوزراء وســجن لمــدة 

شــهر تقريبــا حتــى أفــرج عنــه بكفالــة الحقــا.

ــوف عــدة  ــه بالملت ــم الهجــوم علــى منزل ــروز: ت ــواد في ــب الســابق ج 10. النائ
مــرات ثــم اعتقالــه وتعذيبــه وحرمانــه مــن راتبــه التقاعــدي، وأســقطت جنســيته 
البحرينيــة، كمــا اســتهدفت أســرته حيــث تــم اعتقــال زوجتــه وتعذيبهــا و يعيــش 

حاليــًا فــي خــارج البحريــن.

11. النائــب الســابق خالــد عبدالعــال: تــم الحكــم عليــه بالســجن ســنة حبــس مــع 
النفــاذ بســبب تغريــده انتقــد فيهــا ممارســات وزارة الداخليــه أثنــاء الفتــرة التــي 

كان فيهــا نائبــا فــي البرلمــان.

12. النائــب الســابق الشــيخ حســن عيســى: تعــرض لإلختفــاء القســري ومــن 
ثــم االحتجــاز التعســفي فــي العــزل االنفــرادي طــوال مــدة محاكمتــه ألكثــر مــن 
500 يــوم، قبــل أن يتــم الحكــم عليــه بالســجن عشــر ســنوات فــي محاكمــة غيــر 

عادلــة بتهمــة غيــر مرتبطــة بــذات القضيــة المحاكــم فيهــا.

13. النائــب الســابق علــي العشــيري: قضــت محكمــة بحرينيــة األربعــاء 18 
أبريل/نيســان 2018 بســجن النائــب الســابق فــي كتلــة الوفــاق علــي راشــد 
العشــيري، لمــدة 6 أشــهر بتهمــة التجمهــر، كمــا تــم احتجــازه تعســفيا أخيــرا 
بســبب ابــداءه موقــف سياســي معــارض للمشــاركة فــي االنتخابــات، وجــددت 

النيابــة العامــة فــي البحريــن اإلثنيــن 19 /11/ 2018 حبســه لمــدة 10 أيــام.

14. النائــب الشــيخ حمــزة الديــري: اعتقلتــه الســلطات األمنّيــة البحرينّيــة، يــوم 
األربعــاء 10 ينايــر/ كانــون الثانــي 2018 مــن قاعــة المحكمــة، وذلــك عقــب تأييــد 
الحكــم عليــه بالحبــس مــّدة ســنة، بعــد إدانتــه بتهمــة التضامــن مــع المرجــع 

الدينــي آيــة اللــه الشــيخ عيســى قاســم.

كل هــذه الشــواهد واألدلــه تؤكــد علــى انتقــام الســلطة مّمــن شــاركو فــي 
نــواب  بأســماء  قوائــم  نشــر  تــم  فقــد  لذلــك  اضافــة  االنتخابيــة،  العمليــة 

المعارضــة علــى دول الخليــج ليتــم منــع أغلبهــم مــن دخولهــا.
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 أ- بالميثاق:

نــصَّ ميثــاق العمــل الوطنــي البحرينــي فــي الفصــل الثانــي البنــد رابعــًا علــى 
أن نظــام الحكــم فــي دولــة البحريــن ديموقراطــي الســيادة فيــه للشــعب مصدر 
الســلطات جميعــًا وتكــون ممارســة الســيادة علــى الوجــه المبّيــن في الدســتور.

إذا نحــن أمــام نــص يســمو علــى كل النصــوص فــي التشــريعات البحرينيــة، 
إذ جــاء واضحــًا وجليــًا بــأن الشــعب مصــدر الســلطات، ولكــن هــذا النــص فــي 
عبارتــه األخيــرة جــاءت غامضــة حينهــا للشــعب ورغــم ذلــك ذهــب الشــعب 
بحســن نيــة مــن أجــل التوافــق علــى حــل األزمــة الدســتورية آنــذاك وهــذه 
العبــارة التــي تنــص علــى أن تكــون ممارســة الســيادة علــى الوجــه المبيــن فــي 
الدســتور الــذي كان معطــاًل حينهــا ولكــن كان الملــك يحّضــر لدســتور منحــة وهــو 
مــا حصــل بعــد عــام مــن أصــدار الميثــاق واالســتفتاء عليــه مــن الشــعب بنســبة 

عاليــة، إال أن دســتور المنحــة جــاء وقّيــد مــن ممارســة هــذه الســيادة.

كمــا أن ميثــاق العمــل الوطنــي نــصَّ فــي الفصــل الخامس )الحيــاة النيابية( بأن 
بــات مــن صالــح دولــة البحريــن أن تتكــون الســلطة التشــريعية مــن مجلســين، 
مجلــس منتخــب انتخابــا حــرًا مباشــرًا يتولــى المهــام التشــريعية إلــى جانــب 
مجلــس معّيــن يضــم أصحــاب الخبــرة واالختصــاص لالســتعانة بآرائهــم فيمــا 

تتطلبــه الشــورى مــن علــم وتجربــة.

إذا هنــا أطمــأن الشــعب البحرينــي علــى أن الســلطة التشــريعية والرقابيــة 
مــن  هــو منتخــب  الــذي  النــواب  بيــد مجلــس  تكــون  البرلمــان ســوف  فــي 
ــأن يكــون مجلــس  ــا مباشــرًا وحــرًا، وكمــا تعهــد الملــك بذلــك ب الشــعب انتخاب
الشــورى استشــاري ولالســتعانة بآرائــه. وبطبيعــة النصــوص فــي الميثــاق 
غــاب عنهــا التفصيــل خصوصــا فيمــا يتعلــق باالنتخابــات ولــم يضــع مبــادئ 
لتقســيم الدوائــر االنتخابيــة أو اعتمــاد البحريــن دائــرة واحــدة، ممــا جعــل األمــر 
فيــه غمــوض وقلــق لــدى الشــعب وهــو مــا حصــل بالفعــل عندمــا تــم تقســيم 
بــدون ضوابــط  الملــك  عــن  يصــدر  بمرســوم  )40دائــرة(  االنتخابيــة  الدوائــر 
22دائــرة  وأبقــى  دائــرة   18 فــي  المعارضــة  وحاصــر  ديمقراطيــة  ومعاييــر 
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ــرة وأخــرى  ــن دائ ــة بي ــل االنتخابي ــن الكت ــر بي للمــواالة، وقــد حصــل تفــاوت كبي
ممــا أفقدهــا مبــدأ صــوت لــكل مواطــن.

 ب- بالّدستور:

صــدر دســتور مملكــة البحريــن بتاريــخ 14 فبرايــر2002 بــإرادة منفــردة مــن الحاكــم 
وأول مخالفــة وجــدت فيــه بأنــه جــاء بشــكل عكســي لمضمــون ميثــاق العمــل 
الوطنــي لعــام 2001 خصوصــا فيمــا يتعلــق باستشــرافات المســتقبل التــي 
نــص عليهــا بالبنــد ثانيــًا )الســلطة التشــريعية(: تعــّدل أحــكام الفصــل الثانــي 
مــن البــاب الرابــع مــن الدســتور الخاصــة بالســلطة التشــريعية لتالئــم التطــورات 
الديموقراطيــة والدســتورية فــي العالــم وذلــك باســتحداث نظــام المجلســين، 
بحيــث يكــون األول مجلــس منتخبــا انتخابــا حــرا مباشــرا يختــار المواطنــون نوابهم 
ــن يضــم أصحــاب  ــب مجلــس معّي ــى جان ــى المهــام التشــريعية، إل ــه ويتول في
الخبــرة واالختصــاص لالســتعانة بآرائهــم فيمــا تتطلبه الشــورى من علم وتجربة.

ولكــن الدســتور جــاء عكــس ذلــك ووضــع التعديــل فــي الفصــل الثالــث وليــس 
الثانــي مــن البــاب الرابــع وســّمى الســلطة التشــريعية بالمجلــس الوطنــي 
فــي إشــارة للعمــل المشــترك وبنفــس الصالحيــات واالختصــاص التشــريعي 
والرقابــي وأكــد علــى ذلــك المــادة 70 مــن الدســتور التــي تنــص علــى أن ال 
يصــدر القانــون إال إذا أقــره كل مــن مجلســي الشــورى والنــواب أو المجلــس 

الوطنــي )اجتمــاع مشــترك( بحســب االحــوال، وصــدق عليــه الملــك.

الــذي  النــواب  يزاحــم  الملــك  مــن  المعّيــن  الشــورى  مجلــس  أصبــح  وهنــا 
يتســاوى معــه بنفــس المقاعــد، أي أربعــون عضــو فــي مجلــس الشــورى 
أن  علــى  يدلــل  ممــا  الشــعب،  ينتخبهــم  نائــب  وأربعــون  الملــك  يعينهــم 
الشــعب ال يمكنــه أن يغّيــر مــن واقعــه شــيء عبــر التشــريع أو ممارســة دوره 

الســلطات.  أعمــال  علــى  الرقابــي 

 ج- بالقوانين:

ــة لمجلــس الشــورى فــي الفــروع األربعــة مــن الفصــل  تنــص الالئحــة الداخلي
األول من الباب الرابع على الصالحيات المشــتركة واالختصاصات التشــريعية 
والرقابيــة المشــتركة بيــن مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب وتكشــف عــن 
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مــدى التزاحــم بينهــم ممــا يــؤدي إلــى تعطيــل دور مجلــس النــواب غالبــًا بســبب 
تفــوق مجلــس الشــورى، أي أنــه ال يمكــن أن يصــدر قانــون دون موافقــة 

مجلــس الشــورى المعّيــن.

 أ- قانــون مباشــرة الحقــوق السياســية - مرســوم بقانــون رقــم 14 
لســنة 2002:

هــو القانــون الــذي ينّظــم العمليــة االنتخابيــة وفــي هــذا القانــون نصــوص 
واضحــة علــى أن تــوكل إدارة العمليــة االنتخابيــة إلــى جهة حكوميــة )وزير العدل( 
يعّيــن أعضائهــا الملــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر دون الســماح إلــى أطــراف 
ــار  مــن المجتمــع الدنــي إلــى المشــاركة فــي اإلدارة ودون األخــذ بعيــن األعتب

إلــى مســألة ثقــة الناخــب فــي أعمــال اللجنــة المعنيــة بالعمليــة االنتخابيــة.

ــار المحاميــن فــي  مــن جهتــه قــال المحامــي عبداللــه الشــمالوي وهــو أحــد كب
البحريــن، عبــر حســابه علــى موقــع التواصــل االجتماعــي تويتــر فــي قــراءة 
قانونيــة، بــأنَّ التعديــل علــى قانــون مباشــرة الحقــوق السياســية هــو »نــوع مــن 
شــرعنة العــزل السياســي ويكــون معيبــا بعــدم الدســتورية، ألن المــادة 31 )مــن 
الدســتور( تصــرح بأّنــه ال يجــوز أن ينــال التنظيــم أو التحديــد مــن جوهــر الحــق أو 
الحريــة، وعــدم الجــواز هنــا توجيــه مــن الســلطة التأسيســية للســلطة التشــريعة 
أن تراعــي وهــي تنظــم الحقــوق والحريــات أن تكــون اداة التنظيــم هــي القانــون 
بالمفهــوم المحــدد لنــص المــادة )70( مــن الدســتور، وبشــرط عــدم مخالفة ذلك 

التنظيــم للدســتور كمــا هــو الظاهــر مــن االقتــراح المكارثــي ال بــل الكارثــي«.

وفيما يلي نص القراءة القانونية:

مــدى دســتورية قانــون العــزل السياســي ضــد أعضــاء الجمعّيــات السياســية 
التــي القــاء بطلــب اإلدارة العامــة
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لمــا كان المشــرع يملــك ســلطته التقديريــة وضــع شــروط يحــدد منهــا المراكــز 
القانونيــة التــي تســاوي فــي األفــراد أمــام القانــون ؛ ألنــه يكــون قــد أعمــل 
ســلطته التقديريــة المخولــة لــه أعمــاال لتفويــض الدســتوري الــذي أحــال إليــه 
ــود محــددة  ــم مباشــرة المواطــن للحقــوق الدســتورية، دون وضــع قي تنظي
لهــذا التنظيــم ؛ ذلــك أنــه وإن كان األصــل فــي ســلطة التشــريع عنــد تنظيــم 
الحقــوق أنهــا ســلطة تقديريــة ، مــا لــم يعبــر الدســتور بقيــود محــددة ، وأن 
ــدود  ــد بالح ــاءت ، دون التقّي ــن تنعقــد إذا ج ــى دســتورية القواني ــة عل الرقاب
والضوابــط التــي نــص عليهــا الدســتور، ومــن ثــم فــإن تنظيــم المشــرع 
لحــق المواطنيــن فــي االنتخــاب ينبغــي أال ُيضِعــَف هــذا الحــق أو ينــال منــه 
علــى نحــو مــا ســلكته نصــوص القانــون التــي حرمــت جموعــا مــن الماطنيــن 
مــن ممارســة حقوقهــم السياســية؛ إذ مــس ذاك القانــون بحقهــم فــي 
المســاواة، ومــن ثــم تكــون هــذه النصــوص قــد تعرضــت لحقــوق عامــة 
كفلهــا الدســتور وفرقــت فيمــا بيــن المواطنيــن فــي ممارســتها، فجــاوز 
ــذي يتــم إخضاعــه لمــا  ــرة، ذلــك الحــق ؛ األمــر ال بذلــك المشــرع العــادي دائ

تتــواله المحكمــة الدســتورية.

ــا  ــة باإلنســان باعتبارهــا حقوق ــة لصيق ــات العام ــت الحقــوق والحري وإذا كان
أصليــة، فــإن دور المشــرع الدســتوري ال يعــدو أن يكــون كاشــفا عنهــا. 
وإذا كان األمــر كذلــك فــإن دور المشــرع العــادي فــي تنظيمهــا ال يجــوز أن 
يتخــذ ذريعــة لالنتقــاص منهــا فضــال عــن إهدارهــا ، وإن تنظيــم الحــق فــي 
ممارســة أيــة حريــة ال يمكــن أن يصــل إلــى حــد اإلجهــاز عليهــا وإال كان هــذا 
التنظيــم غيــر دســتوري . إذن فالقضــاء قــد أبــاح تنظيــم الحــق بشــرط أال 
يترتــب عليــه العصــف أو النيــل بضــرر جســيم مــن حــق أي مواطــن فــي 
االنتخــاب علــى قــدم المســاواة علــى أســاس تكافــؤ الفــرص مــع غيــره مــن 

ــي. ــز القانون ــه فــي المرك ــن مع ــن المتماثلي المواطني

– مجموعــة  131 – س6  ق   –  1987.5.16 فــي  العليــا  الدســتورية  حكــم 
ــر  ــي عبدالب ــور زك ــف الدكت ــم 5 ص31 – منشــور فــي مؤل المحكمــة ج4 رق
دور المحكمــة الدســتورية فــي حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة – ص679.

وعلى ذلك جرت نصوص الدستور البحريني ذات الصلة

م-4: الـمـسـاواة- وتـكـافـؤ الـفـرص بـيـن الـمـواطـنـيـن دعـامـات لـلـمـجـتـمـع 
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تـكـفـلـهـا الـدولـة.

م-18: النــاس سواســية فــي الكرامــة اإلنســانية ويتســاوى المواطنــون 
لــدى القانــون فــي الحقــوق والواجبــات العامــة، ال تمييــز بينهــم فــي ذلــك 

ــدة. ــن أو العقي ــس أو األصــل أو اللغــة أو الدي بســبب الجن

عليهــا  المنصــوص  العامــة  والحريــات  الحقــوق  تنظيــم  يكــون  ال   :31 م- 
فــي هــذا الدســتور أو تحديدهــا إال بقانــون، وبنــاء عليــه، وال يجــوز أن ينــال 

التنظيــم أو التحديــد مــن جوهــر الحــق أو الحريــة.

ولقــد ُعنــي القضــاء الدســتوري المقــارن فــي الديموقراطيــات العريقــة 
بإقامــة مبــادئ ســلطات األزمــة بمــا يتفــق مــع الدســتور وأكــد أن واجــب 
الدولــة هــو كفالــة الحتــرام مؤسســات الدولــة واســتمرار حياة األمــة وضمان 
حقــوق وحريــات المواطــن، وأن المهــام الدســتورية تقــع بوجــه خــاص علــى 
ــة وعلــى الحكومــة، كل فــي حــدود  الســلطة التشــريعية وعلــى رأس الدول
اختصاصــه، وفــى ســبيل ذلــك يكــون للمشــرع فــي حالــة الضــرورة أن يجــرى 
توازنــا ضروريــا يبــن احتــرام وحمايــة النظــام العــام الــذي ال يمكــن بدونــه 

كفالــة الحريــات وبيــن ممارســة الحريــات، بشــكل ال حيــف فيــه.

وقــد طــرح األســتاذ الفقيــه الدكتــور عبــد الــرزاق الســنهوري نظريــة فــي 
نطــاق الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن ؛ إذ يــرى وجــوب النظــر فيمــا إذا كان 
التشــريع يخالــف روح الدســتور، أي يعتــوره عيــب االنحــراف فــي اســتعمال 
الســلطة التشــريعية. وقــد أثــارت هــذه النظريــة لغطــًا كثيــرًا فــي الفقــه 
الدســتوري بيــن مؤيــد ومعــارض، وُنحيــل بشــأنها إلــى الدراســات المتعمقــة 
بهــذا الشــأن لمــن أراد التفصيــل، ولكــن يمكــن التعــرض لبعــض مالمــح هــذه 
النظريــة الرائــدة وبعــض صورهــا التــي تتعلــق بموضوعنــا، فقــد أســس 
ــاس ، حيــث قــاس فكــرة االنحــراف  ــه علــى القي العالمــة الســنهوري نظريت
التشــريعي علــى فكــرة االنحــراف اإلداري، ورتــب عليــه ســلطة القضــاء 
الدســتوري فــي إلغــاء القانــون الــذي يخــرج عــن روح الدســتور. ومعيــاره فــي 
ذلــك المصلحــة العامــة التــي يجب أن يتوخاها المشــرع دائمًا في تشــريعاته، 
وكذلــك الغايــة المخصصــة المرســومة لتشــريع معيــن، ضــرب لذلــك فروضــًا 
ــة؛ خصوصــًا  ــات والحقــوق العامــة فــي حدودهــا الطبيعي ــة الحري منهــا كفال
بالنســبة للحريــات المطلقــة كحريــة االعتقــاد وعــدم جــواز إبعــاد المواطنيــن، 
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وعــدم  المكتســبة  الحقــوق  واحتــرام  السياســيين  الالجئيــن  تســليم  أو 
ــر تعويــض، ومخالفــة التشــريع  ــر ضــرورة أو مــن غي المســاس بهــا فــي غي
ــو مــا  ــه، وه ــى نصوص ــن عل ــي تهيم ــروح الت ــا وال ــتور العلي ــادئ الدس لمب
يمكــن أن ُيســتخَلَص مــن مجمــوع نصــوص الدســتور والفلســفة التــي أقيــم 

عليهــا، كالمســاس باســتقالل القضــاء أو بحــق التقاضــي.

وهنــا يثــور تســاؤل مفــاده هــل يجــوز للقضــاء الدســتوري رقابــة مــدى ضرورة 
التشــريع، أو مالءمتــه، أو بواعثــه؟، ونجــد اإلجابــة فــي أنَّ القضاء الدســتوري 
ضــرورة  مــدى  نظــر  يجــوز  ال  أنــه  علــى  اســتقر  قــد  العريــق،  المصــري، 
ــل  ــى اختصــاص صاحــب الســلطة األصي ــٍد عل ــك تع التشــريع؛ ألنَّ فــي ذل
فــي التشــريع، وهــو هنــا الســلطة التشــريعية المنتخبــة، ويخضــع التشــريع 
مــن ثــم لتقديراتهــا وحدهــا دون رقابــة مــن القضــاء الدســتوري فــي ذلــك، 
وكذلــك الحــال مــع مالءمــة التشــريع ؛ إال أن ذلــك ال يعنــي إطــالق يــد 
ــط التــي  ــد بالحــدود والضواب الســلطة التشــريعية فــي التشــريع دون التقي
نــص عليهــا الدســتور، كأن يتخــذ المشــرع مــن التشــريع وســيلة إلــى حظــر 
ــن  ــا يمك ــه، وهــو م ــل من ــى جوهــره أو الني ــق أو إهــداره، أو التعــدي عل الح
تطبيقــه علــى التشــدد والصرامــة الــواردة فــي ثنايــا مشــروع قانــون العــزل 
السياســي محــل حديثنــا فــإن أقــل مــا يعتــوره هــو عيــب عــدم المالئمــة 
والتطويــح بالحقــوق مــن خــالل الصياغــة الفضفاضــة لنصوصــه، وهــو عيــب 
فــي ذاتــه ُينافــي حســن الصناعــة التشــريعية حتــى أنــه يمكــن القــول بــأن 
أعــداد المســودة ليســت صيغــة بــل هــي اقــرب ألعمــال الحــدادة ، منهــا 
ألعمــال الصياغــة. وإن المحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر نظــرت فــي 
ــا  ــزاءات ومــدى ُمالءمته ــة فــي الج ــدود المنطقي ــاوز التشــريع للح مــدى تج
مــع الفعــل المؤثــم، وعليــه فــإن القضــاء الدســتوري المقــارن لــم يســتنِكف 
عــن مــد رقابتــه حتــى علــى مآلءمــة التشــريع. وإن إقــرارم مجلــس النــواب  
ــات السياســية  ــادات الجمعي ــون يقضــي بحرمــان قي البحرينــي ُمقترحــا بقان
الفعلييــن ، التــي جــرى حلهــا قضائيــا بطلــب مــن الســلطة التفيذيــة مــن َحــِق 
الترشــح فــي اإلنتخابــات البلديــة والنيابيــة ،لهــم ممــا يتعــارض مــع الدســتور 
ــي فــي ســلطاته؛ خصوصــا اذا  ــس النياب ــة مــن تعســف المجل ــل حال ويمث
ــي كفلهــا الدســتور  ــن الت ــب يمــس اي حــق مــن حقــوق المواطني كان الطل

ــن المنظمــة .وعلــى الخصــوص المــواد: ــح والقواني واللوائ

ــن ، رجــااًل ونســاًء، حــق المشــاركة فــي الشــؤون العامــة  )م1-5( للمواطني
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وذلــك  والترشــيح  االنتخــاب  بمافيهاحــق  السياســية  بالحقــوق  والتمتــع 
وفًقالهــذا الدســتور وللشــروط واألوضــاع التــي یبينهــا القانــون . وال یجــوز 
أن یحــرم أحــد المواطنيــن مــن حــق االنتخــاب أو الترشــيح إال وفقــا للقانــون. 

كمــا نصــت المــادة-18- مــن الدســتور علــى أن : النــاس سواســية فــي 
الكرامــة اإلنســانية، ویتســاوى المواطنــون لــدى القانــون فــي الحــق وفــي 
والواجبــات العامــة، ال تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب الجنــس أو األصــل أو 

اللغــة أو الدیــن أو العقيــدة.

واســتطردت المــادة -31- مــن الدســتور علــى أن ال یكــون تنظيــم الحقــوق 
والحریــات العامــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدســتور أو تحدیدهــا إال 
بقانــون، أو بنــاًء عليــه. وال یجــوز أن ینــال التنظيــم أو التحدیــد مــن جوهــر 

ــة. ــق أو الحری الح

مــن   57  - المــادة  قــررت  النــواب  مجلــس  وفــي شــأن شــروط عضويــة 
النــواب مجلــس  عضــو  فــي  یشــترط   - مايلــي:   الدســتور 

    أ- أن یكون بحرینيا ، متمتعًا بكافة حقوقه المدنية والسياسية ، وأن 

       یكون اسمه مدرًجا في أحد جداول االنتخاب

    ب- أال تقل سنه یوم االنتخاب عن ثالثين سنة ميالدیة كآملة

    ج- أن یجيد قراءة اللغة العربية وكتآبتها

    د- أال تكون عضویته بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد ُأسقطت 

        بقرار من المجلس الذي ینتمي إليه بسبب فقد الثقة واالعتبار أو 

        بسبب اإلخالل بواجبات العضویة

االمــر الــذي يجعــل القانــون هــذا، نوعــا مــن شــرعنة العــزل السياســي ويكــون 
معيبــا بعــدم الدســتورية ؛ الن المــادة 31 تصــرح بانه ال یجــوز أن ینال التنظيم 
أو التحدیــد مــن جوهــر الحــق أو الحریــة  وعــدم الجــواز هنــا توجيــه مــن الســلطة 
التأسيســية للســلطة التشــريعة ان تراعــي وهــي تنظــم الحقــوق والحريــات 
أن تكــون اداة التنظيــم هــي القانــون بالمفهــوم المحــدد لنــص المــادة - 
-70مــن الدســتور، وبشــرط عــدم مخالفــة ذلــك التنظيــم للدســتور كمــا هــو 
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الظاهــر مــن االقتــراح المكارثــي البــل الكارثــي، وال ُيــرُد علــى ذلــك بالتســاند 
لذيــل الفقــرة الخامســة مــن المــادة األولــى مــن الدســتور التــي تقــرر : وال 
یجــوز أن یحــرم أحــد المواطنيــن مــن حــق االنتخــاب أو الترشــيح إال وفقــا 
للقانــون  فلــو نــص القانــون علــى ِحرمــان أحــد مــن ذلــك الحــق ، لُصرنــا أمــام 
ُمخالفــة لحكــم المــادة 31 مــن الدســتور المذكــورة التــي تقــرر أنــه :  ال یجــوز 
ــاب أولــى  ــة، ومــن ب ــد مــن جوهــر الحــق أو الحری ــال التنظيــم أو التحدی أن ین
إذا كان مــن شــأن القانــون المقيــد للحــق أن ُيطــوح بــه ويســبيه تمامــا وهــو 
مــا وصفــه العآلمــة الســنهوري بعيــب االنحــراف فــي اســتعمال الســلطة 

التشــريعية الــذي ُيوجــب علــى القضــاء الدســتوري التصــدي لــه بإلغائــه. 

 ب- اللجنة العليا لإلشراف العام على سالمة االنتخابات: 

صــدر قــرار مــن وزيــر العــدل بتعييــن المديــر التنفيــذي للعمليــة االنتخابيــة وبــدور 
األخيــر )رئيــس هئيــة التشــريع واالفتــاء القانونــي – المعّيــن مــن الملــك( يعيــن 
الموظفيــن لتســيير األعمــال اإلداريــة والتقنيــة لالنتخابــات، ومــن المالحــظ 
والموظفيــن  حكومــي  جهــاز  إلــى  المهمــة  يــوكل  بأنــه  القــرار  هــذه  علــى 
حكومييــن، كمــا صــدر قــرار أخــرى مــن الوزيــر نفســه بتســمية أعضــاء اللجنــة 
العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخابــات، والتــي غلــب عليهــا اعضــاء 
ــل بوعــالي  ــة الســابق وائ ــل النياب ــن بانتهــاكات حقــوق االنســان كوكي متورطي

وأســامة العوفــي.

- التعليق الحقوقي -

نــا نجــد أنَّ »اللجنــة العليــا لإلشــراف علــى ســالمة االنتخابــات«، التقــوم علــى  إنَّ
المبــادئ الدوليــة لنزاهــة االنتخابــات؛ مــن حيــث طريقــة تشــكيل اللجنــة، التــي 
يعّينهــا الملــك، بأمــر ملكــي يصــدر قبــل انعقــاد االنتخابــات، وتكــون مكونــة من 
أعضــاء الســلطة التنفيذيــة باإلضافــة إلــى قضــاة فــي األســاس هــم معّينــون 
بخــالف المعاييــر الدوليــة لتعييــن القضــاة؛ فالنتيجة واحــدة: أنَّ التعيين الملكي 
ســّيد الموقــف، ويســلب اللجنــة اســتقالليتها ونزاهتهــا، فضــال عــن أنَّ رئيــس 

اللجنــة هــو أحــد المفلتيــن مــن العقــاب لجرائــم التعذيــب فــي البحريــن.

والكفــاءة  النزاهــة  بمبــادئ  البحريــن  فــي  االنتخابيــة  اإلدارة  تتمتــع  ال  كمــا 
والفاعليــة، وتفتقــر إلــى ثقــة الجمهــور واألحــزاب السياســية؛ وذلــك لعــدم 
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وجــود معاييــر محــددة لتعييــن الموظفيــن فــي اللجــان العليــا ولجــان االنتخابيــة 
لإلشــراف  العليــا  اللجنــة  أنَّ  عــن  فضــال  العامــة؛  أو  الفرعيــة  كانــت  ســواء 
علــى ســالمة االنتخابــات ال تراعــي متطلبــات الكفــاءة فــي اختيــار أعضائهــا 
ــا نتــج عــن ذلــك الكثيــر مــن المخالفــات القانونيــة  والعامليــن فــي اللجــان، ممَّ
قــة فــي تقاريــر منظمــات  والممارســات الخاطئــة فــي تجربــة 2014، وهــي موثَّ
ــة بنشــرها وخضعــت هــذه  ــم تســمح الســلطات البحريني المجتمــع المدنــي، ل
ــر عــدم ســماح القانــون البحرينــي  المنظمــات إلــى التهديــد، وهــو مــا يفسِّ

بمراقبــة المنظمــات الدوليــة علــى العمليــة االنتخابيــة فــي البحريــن.

 ج- جداول الناخبين: 

ــواب إعــداد  ــة اإلشــراف علــى ســالمة انتخــاب أعضــاء مجلــس الن ــى لجن تتول
فــي  وذلــك  أيــام،  لمــدة ســبعة  الجــداول  هــذه  وتعــرض  الناخبيــن  جــداول 
المقــار واألماكــن العامــة التــي يحددهــا وزيــر العــدل والشــئون اإلســالمية 
واألوقــاف، ويتــم هــذا اإلجــراء قبــل الموعــد المحــدد إلجــراء االنتخــاب بخمســة 

ــى األقــل. ــًا عل ــن يوم وأربعي

 د- شروط حق االنتخاب:

1. أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم االنتخاب.

2. أن يكون كامل األهلية.

3. أن يكــون مقيمــًا إقامــة عاديــة فــي الدائــرة االنتخابيــة طبقــًا لمــا هــو ثابــت 
فــي بطاقــة الهويــة، وفــي حالــة إقامتــه فــي الخــارج يكــون آخــر محــل إقامــة لــه 
فــي مملكــة البحريــن هــو دائرتــه االنتخابيــة، فــإن لــم يكــن لــه محــل إقامــة فــي 

المملكــة فيعتــد فــي هــذه الحالــة بمحــل إقامــة عائلتــه.

ــة بالشــرف أو  ــة أو فــي جريمــة مخل ــة جناي ــه بعقوب ــا علي 4. أال يكــون محكوًم
ــاره. األمانــة حتــى يــرد إليــه اعتب

5. أال يكــون محكوًمــا عليــه بالحبــس فــي إحــدى الجرائــم االنتخابيــة المنصــوص 
عليهــا فــي قانــون مباشــرة الحقــوق السياســية رقــم )14( لســنة 2002، مــا لــم 

يكــن الحكــم موقوفــًا تنفيــذه أو كان قــد ُردَّ إليــه اعتبــاره.
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- التعليق الحقوقي -

أو  لألشــخاص  الدولــة  تعطيــه  امتيــازا  ليــس  التصويــت  حــق  أو  االنتخــاب 
المواطنيــن، بــل هــو حــق غيــر قابــل للتحويــل، غيــر أنــه وعلــى غــرار كل الحقــوق، 
ليــس حقــًا مطلقــا، فــكل الــدول تضــع حــدود وشــروط للتصويــت واالقتــراع 
بموجــب قوانيــن عادلــة ومتوائمــة مــع النصــوص مــن القوانيــن الدوليــة، 
فالــدول تعطــي حــق التصويــت والمشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة فقــط 
هــو  والــذي  الشــعب  بســيادة  أساســًا  متعلقــة  مســألة  ألنهــا  لمواطنيهــا 
ــدًا تكــون الشــروط شــكلية متعلقــة  مصــدر لجميــع الســلطات،ولكن دائمــًا وأب
بالســن واألهليــة وعــدم وجــود عقوبــة جنائيــة، وتبقــى مســألة العقوبــة أو 
األحــكام الجنائيــة مؤقتــه وغيــر دائمــة. والمعاييــر الدوليــة التــي حددتهــا النظــم 

الديمقراطيــة هــي:

 أ. المواطنة.         ب. اإلقامة.         ج. السن.

إال أن التجربــة االنتخابيــة فــي البحريــن قــد كشــفت عــن اســتبعاد )بــدون مســّوغ 
قانونــي( مواطنيــن مــن جــداول الناخبين. 

وبحســب إحصائيــة أعلنهــا معهــد البحريــن للتنميــة السياســية ونشــرتها جريــدة 
الوطــن البحرينيــة بلغــت الكتلــة االنتخابيــة التــي يحــق لهــا التصويــت فــي 
انتخابــات 2018 424 ألــف صــوت، بزيــادة 47 ألفــًا و287 صوتــًا عــن حجــم 
الكتلــة فــي انتخابــات 2014؛ فيمــا قالــت  اللجنــة التنفيذيــة لالنتخابــات 2018 
فــي 2018/10/17 أن إجمالــي الكتلــة االنتخابيــة بلــغ 365467 ناخبــا، وهــو مــا 
يعنــي ســقوط 58533 اســما مــن كشــوف الناخبيــن وفــق األرقــام الرســمية.

كمــا تبلغنــا مئــات الشــكاوى لســقوط أســماء مــن راجعــو أســمائهم مــن جــداول 
الناخبيــن؛ حيــث كانــت تظهــر لهــم عبــارة إمــا »)لســت مؤهــال للمشــاركة فــي 
االنتخابــات(، أو )لــم يتــم العثــور علــى نتائــج( مايعنــي أنــه تم شــطب أســمائهم 

نهائيــا مــن جــداول الناخبيــن.

وكانــت اللجــان اإلشــرافية فتحــت أبوابهــا لعــرض جــداول الناخبيــن11، حيــث 
عرضــت الجــداول لمــدة 7 أيــام، وذلــك خــالل الفتــرة مــن 27 ســبتمبر إلى الثالث 

11- http://alwatannews.net/article/795978/.
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مــن أكتوبــر، وأعلــن رئيــس هيئــة التشــريع واإلفتــاء القانونــي المديــر التنفيــذي 
النتخابــات 2018 المستشــار نــواف عبداللــه حمــزة بــأن إجمالــي عــدد مراجعــي 
جــداول الناخبيــن علــى الموقــع اإللكترونــي vote.bh خــالل الســبعة أيــام وصــل 
إلــى 131640 ناخبــًا، فيمــا بلــغ عــدد الناخبيــن الذيــن قامــوا بزيــارة المراكــز 

اإلشــرافية للتأكــد مــن بياناتهــم 2997 ناخبــًا خــالل الســبعة أيــام الماضيــة.

شــفاف  غيــر  للمعلومــات  المركــزي  الجهــاز  أن  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  ومــع 
فــي نشــر المعلومــات اإلحصائيــة الخاصــة بعــدد الســكان، ويعتمــد علــى 
اســتيراتيجية ال تكشــف أرقــام التجنيــس غيــر القانونــي، وهــو مــا يعرقــل 
بخــالف  تجنيســهم  تــم  لمــن  الكلــي  للتعــداد  الدقيقــة  المعرفــة  فرصــة 
القانــون، والذيــن تجــاوزوا 120 ألــف، ويشــكلون مــا يزيــد علــى %20 مــن 
نســبة الســكان، وهــم مــن األصــوات االنتخابيــة المتحركــة التــي تــم تذويبهــا 

المعارضــة ألغــراض سياســية. دوائــر  بعــض  فــي 

وفــي الوقــت الــذي ســادت فيــه أجــواء مــن عــدم الشــفافية فــي طريقــة عــرض 
جــداول الناخبيــن؛ حيــث ال يتــم تســليم المرشــحين نســخ إلكترونيــة مــن جــداول 
الناخبيــن واالكتفــاء بالنســخ الورقيــة، قــد أظهــرت أيضــا بعــض المراجعــات 
العشــوائية عــن وجــود خلــل كبيــر، حيــث كشــف النائــب الســابق جــالل المحفــوظ 
عــن اختفــاء أســماء ربــع ســكان بنــي جمــرة والدراز مــن جدول الناخبين، وســقوط 
أســماء 25 ناخبــا مــن بيــن كل 100 مــدرج بالكشــوف، وأنَّ أســماء 25 % مــن 
ســكان الدائــرة الثانيــة بالمحافظــة الشــمالية )بنــي جمــرة والــدراز( غيــر مدرجيــن 

مــن جــداول الناخبيــن بالرغــم مــن ســكنهم بمناطــق ومجمعــات الدائــرة12. 

القانونــي  »الخبيــر  لســان  علــى  ورد  مــا  البحريــن  مــرآة  صحيفــة  ونشــرت 
المعــروف المحامــي عبداللــه الشــمالوي الــذي عّلــق  فــي حســابه بموقــع 
التواصــل االجتماعــي تويتــر قائــاًل »ذكــرت وســائل إعــالم  وجــود نظــام آلــي 
يزيــل أســماء المتخلفيــن عــن التصويــت لمرتيــن متتاليتيــن، مــع أن المــادة )3( 
مــن قانــون مباشــرة الحقــوق السياســية تقصــر الحرمــان علــى المحكــوم بجنايــة 
أو جريمــة ماســة بالشــرف. أي أنــه حــق قائــم ال يســقط بعــدم مباشــرته. فهــل 

ــة  اآللــي؟«. ــون أم نظــام اإلزال ــع القان نتب

12- جريدة البالد البحرينية
http://www.albiladpress.com/newspaper/3637523578/.html
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بدورهــا، رأت المحاميــة فاطمــة الحــواج عبــر حســابها فــي تويتــر أن »مــن حــق 
أي إنســان أن يصــوت أو ال يصــوت فــي االنتخابــات، أمــا أن تصــل  الــى 
ــه مخالفــة  ــم يصــوت ســنتين متتاليتيــن )فهــذا( في ــه ل إســقاط هــذا الحــق ألن
قانونيــة ودســتورية، وتعــّدي علــى حريــات النــاس«، مضيفــة »وّدي أعــرف مــن 

ــن أو القــرارات؟«. ــن الدســاتير أو القواني ــرة خياطي ــدع هــذه الفك ابت

وتابعــت »إســقاط حــق المواطــن فــي التصويــت بدعــة قانونيــة، إســقاط 
الجنســية بقانــون اإلرهــاب بدعــة قانونيــة، شــنو باقــي مــا ســّقطوه بقانــون! 
المفــروض القوانيــن تحمــي الفــرد والمجتمــع ال أن تكــون القوانيــن عصــاة 

تســتخدم ضــد النــاس«13.

هــذه ليســت المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا اســقاط أســماء الناخبيــن وبطريقــة 
التجربــة فــي  تكــررت  اإلجــراءات؛ حيــث  التأكــد مــن ســالمة  ال يمكــن فيهــا 
عّمــا ورد فــي صحيفــة  البحريــن14 نقــال  2010، وفــي تقريــر لموقــع مــرآة 
الوســط البحرينيــة، ورد التالــي: وفــي انتخابــات 2010 أيضــًا، تجــد الخبــر التالــي 
»قــال المركــز االنتخابــي بجمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســالمية فــي بيــان صــدر 
عنــه أمــس إنــه: »أســقطت أســماء المئــات مــن المواطنيــن البحرينييــن فــي 
دوائــر مختلفــة ودوائــر تترشــح فيهــا الوفــاق بحجــة عــدم وجــود أســمائهم فــي 
كشــوف الناخبيــن فــي الدائــرة وعــدم اســتطاعتهم التصويــت فــي الدائــرة 
ذاتهــا لذلــك الســبب«. وبيــن أنــه »ُوجــه الناخبــون إلــى الذهــاب للمراكــز العامــة 
لمعرفــة الدائــرة التــي يحــق لهــم التصويــت فيهــا بعــد تغييــر عناوينهــم، لكنهــم 
فوجئــوا بعــدم وجــود أســمائهم فــي أي مــن الدوائــر، األمــر الــذي يعنــي 

حرمانهــم مــن حقهــم فــي االقتــراع«.

األمــر لــم يتعلــق فقــط بالدوائــر التــي نافســت عليهــا جمعيــة »الوفــاق« آنذاك. 
ــر مــن 150 اســمًا مــن جــداول  ــة »وعــد« أيضــًا إســقاط أكث ــدت جمعي فقــد أك
ــة العمــل الوطنــي  ــر الناطــق اإلعالمــي باســم قائمــة جمعي الناخبيــن15، إذ عب
الديمقراطــي )وعــد( لالنتخابــات النيابيــة رضــي الموســوي آنــذاك فــي تصريــح 
هــام ومفّصــل »رصدنــا أكثــر مــن 150 حالــة، رفــض فيهــا الســماح للمواطنيــن 
مــن ممارســة حقهــم فــي التصويــت بحجــة عــدم وجــود أســمائهم فــي قوائــم 

13- http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/49600.html.
14- http://bmirror14feb2011.no-ip.org/news/49600.html.
15- http://www.alwasatnews.com/news/494315.html.
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الناخبيــن«، مضيفــًا »عــدد مــن الناخبيــن راجعــوا المراكــز اإلشــرافية الرئيســية 
فــي محافظتــي المحــرق والوســطى لالستفســار عــن أســباب رفــع أســمائهم 
مــن القوائــم رغــم أنهــم مارســوا حقهــم فــي التصويــت فــي انتخابــات 2006، 
وكان رد المركــز بأنــه كان يتوجــب عليهــم مراجعــة كشــوف الناخبيــن قبل اليوم«.

وتابــع »فــي دائــرة منيــرة فخــرو )رابعــة الوســطى( حصلــت ظاهــرة غريبــة 
تمثلــت فــي وجــود عوائــل كثيــرة ســاكنة فــي الدائــرة منــذ ســنوات طويلــة 

غيــر موجــودة«. أن أســماءهم  2006، إال  وصوتــت فــي 

ــر مــع  ــة تتشــابه بشــكل كبي ــذاك، أن العملي ــح الموســوي آن واضــح مــن تصري
مــا يجــري حاليــًا مــن غيــاب آالف األصــوات االنتخابيــة، إنهــا عمليــة تفصيــل 
لألصــوات وأعدادهــا، بعــد تفصيــل كل العمليــة االنتخابــي، ودور الجهــات 
التــي تمتلــك »داتــا« المعلومــات مثــل الجهــاز المركــزي للمعلومــات، والحكومة 

ــن. ــر مــرآة البحري ــة«، انتهــى تقري اإللكتروني

 ه- شروط حق الترّشح:

البحرينيــة  الجنســية  اكتســب  مــن  علــى  بحرينيــًا، وأن يمضــي  يكــون  أن   .1
عشــر ســنوات علــى األقــل، وغيــر حامــل لجنســية أخــرى، باســتثناء مــن يحمــل 
جنســية إحــدى الــدول األعضــاء بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بشــرط 
أن تكــون جنســيته البحرينيــة بصفــة أصليــة، ومتمتعــًا بكافــة حقوقــه المدنيــة 

والسياســية.

2. أن يكــون اســمه مدرجــًا فــي جــدول انتخــاب الدائــرة التــي يرشــح نفســه 
فيهــا.

3. أال يقــل ســنه يــوم االنتخــاب عــن ثالثيــن ســنة ميالديــة كاملــة، ويتــم 
التحقــق مــن هــذا الشــرط مــن خــالل شــهادة الميــالد أو بطاقــة الهويــة.

4. أن يجيــد قــراءة اللغــة العربيــة وكتابتهــا. )ويراعــى أن حصــول المرشــح علــى 
مؤهــل دراســي يــدل علــى إتمــام مرحلــة دراســية يعــد بمثابــة قرينــة علــى 
إجــادة القــراءة والكتابــة، وعنــد عــدم وجــود المؤهــل الدراســي يتــم اســتكتاب 

المرشــح للتحقــق مــن اســتيفاء هــذا الشــرط(.
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5. أال تكــون عضويتــه بمجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب قــد أســقطت بقــرار 
مــن المجلــس الــذي ينتمــي إليــه بســبب فقــد الثقــة أو االعتبــار أو بســبب 
اإلخــالل بواجبــات العضويــة ومــع ذلــك يجــوز لمــن أســقطت عضويتــه الترشــيح 
إذا انقضــى الفصــل التشــريعي الــذي صــدر خاللــه قــرار إســقاط العضويــة، أو 
صــدر قــرار مــن المجلــس الــذي كان عضــوًا فيــه بإلغــاء األثــر المانــع مــن الترشــيح 
المترتــب علــى إســقاط العضويــة بعــد انقضــاء دور االنعقــاد الــذي صــدر خاللــه 

قــرار إســقاط العضويــة.

6. أال تكــون عضويتــه بمجلــس النــواب قــد زالــت بســبب االســتقالة وذلــك 
خــالل الفصــل التشــريعي الــذي قــدم فيــه اســتقالته.

7. أال يكــون محكوًمــا عليــه بعقوبــة جنايــة حتــى وإن صــدر بشــأنه عفــو خــاص 
عــن العقوبــة أو ردَّ إليــه اعتبــاره.

8. أال يكــون محكوًمــا عليــه بعقوبــة الحبــس فــي الجرائــم العمديــة لمــدة تزيــد 
علــى ســتة أشــهر حتــى وإن صــدر بشــأنه عفــو خــاص عــن العقوبــة.

9. أال يكــون ممــن تعمــد اإلضــرار أو تعطيــل ســير الحيــاة الدســتورية أو النيابيــة 
وذلــك بإنهــاء أو تــرك العمــل النيابــي بالمجلــس أو تــم إســقاط عضويتــه لــذات 

األسباب.

10. أال يكــون محكوًمــا عليــه باإلدانــة اســتنادًا للقانــون رقــم )32( لســنة 2010 
بشــأن الكشــف عــن الذمــة الماليــة، مــا لــم يــرد إليــه اعتبــاره.

11. أن يرفــق المرشــح بطلــب الترشــيح إيصــال يفيــد إيــداع مبلــغ مائتــي دينــار 
لخزانــة وزارة العــدل والشــئون اإلســالمية واألوقــاف.

وأمــام هــذه الشــروط المعّقــدة والغيــر مبــررة فــي أغلبهــا خصوصا في الشــرط 
التاســع الــذي تســبب فــي العــزل السياســي لألحــزاب والجمعيــات المعارضــة، 
فقــد أدى ذلــك إلــى فقــدان الثقــة بكاملهــا مــن العمليــة االنتخابيــة وأصبحــت 

ذات لــون واحــد وال يمكــن أن تعكــس اإلرادة الشــعبية.
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 و- الدوائر اإلنتخابية:

إنَّ مــن أحــد أهــم المشــاكل التــي تواجــه العمليــة االنتخابيــة هــو وجــود نظــام 
انتخابــي غيــر عــادل؛ فالنظــام االنتخابــي الحالــي ال يتضمــن دوائــر انتخابيــة 
عادلــة تحقــق المســاواة بيــن المواطنيــن والمبــدأ العالمــي فــي االنتخابــات 

»صــوت لــكل مواطــن«.

كمــا يتبيــن مــن خــالل مراجعــة الدوائــر اإلنتخابيــة؛ بــأنَّ منطقــة الرفــاع التــي 
تقطنهــا العائلــة الحاكمــة وتعتبــر مواليــة للحكــم، تفــرز 6 مقاعــد نيابيــة؛ حيــث 
تــم توزيعهــا فــي الدوائــر االنتخابيــة التاليــة فــي المحافظــة الجنوبيــة، الدائــرة 
الثالثــة، الدائــرة الرابعــة، الدائــرة الخامســة، الدائــرة السادســة، الدائرة الســابعة، 
ــأنَّ منطقــة الرفــاع تتحكــم فــي نســبة %15 مــن  الدائــرة الثامنــة؛ مــا يعنــي ب
مجلــس النــواب، بينمــا فــي المحافظــة الشــمالية 40 منطقــة اضافــة إلــى 
مدينــة حمــد تفــرز 12 نائبــا فقــط، ومحافظــة العاصمــة تتكــّون مــن 47 منطقــة 

تفــرز 10 نــواب فقــط.

ويتبيــن أيضــا مــن خــالل المقارنــة بيــن بعــض الدوائــر التالــي فــي المحافظــات 
التالــي: الدائــرة العاشــرة فــي المحافظــة الجنوبيــة بهــا 1608 ناخــب، فيمــا 
ــرة واحــدة  ــأنَّ دائ ــرة الســابعة مــن محافظــة المحــرق 15363، مــا يعنــي ب الدائ
تمّثــل%10 مــن دائــرة أخــرى، وهــي معادلــة انتخابيــة ال مثيــل لهــا فــي العالــم.

ــرة العاشــرة  ومــن خــالل مراجعــة نمــوذج آخــر فــي محافظــة أخــرى، فــإنَّ الدائ
فــي محافظــة الجنوبيــة تعــادل %12 فقــط مــن الكتلــة الناخبــة فــي الدائــرة 

الثانيــة عشــر فــي المحافظــة الشــمالية.

- لعبة المراكز العامة -

تعــد المراكــز العامــة مــن مــن الحيــل االنتخابيــة التــي تســتخدمها الســلطات 
البحرينيــة فــي العمليــة االنتخابيــة وتثيــر الشــكوك؛ خصوصــا مــع عــدم توفــر 
القــدرة علــى مراقبتهــا مــن قبــل المنظمــات المحليــة والدولية بشــكل حقيقي، 
ــه فــي المراكــز العامــة يســتطيع الناخبيــن مــن 40 دائــرة  يضــاف إلــى ذلــك فإنَّ
أن يصوتــوا مــن دون أن تكــون هنالــك قــدرة حقيقيــة علــى التدقيــق فــي 
بياناتهــم مــن قبــل المجتمــع المدنــي، وقــد تحدثــت بعــض األحــزاب السياســية 



28

المعارضــة فــي التجــارب االنتخابيــة الســابقة عــن شــكاوى تزويــر كبيــرة فــي 
ــة فــي االســتفادة  ــة العامــة، وعــن قــدرة الســلطات البحريني ــز االنتخابي المراك

مــن األصــوات المتحركــة للمجنســين بخــالف القانــون فــي هــذه المراكــز.

العامــة  المراكــز  بعــض  بيــن  الجغرافيــة  المســاحة  بقيــاس  قــد قمنــا  لذلــك 
والفرعيــة مــن خــالل برنامــج »جوجــل إيــرث - Google Earth«16، وهــو برنامــج 
 EarthViewer خرائطــي وجغرافــي معلوماتــي كان يطلــق عليــه فــي األصــل
3D أنشــأته شــركة كــي هــول Keyhole وهــي شــركة امتلكتهــا جوجــل ســنة 
2004. يرســم البرنامــج خريطــة لــألرض عــن طريــق تركيــب الصــور التــي تــم 
ونظــم  الجــوي  والتصويــر  الصناعيــة،  األقمــار  صــور  مــن  عليهــا  الحصــول 
المعلومــات الجغرافيــة الثالثيــة األبعــاد الخاصــة بالكــرة األرضيــة، وقــد وصلنــا 

للنتائــج التاليــة، لبعــض هــذه النمــاذج:

ويظهــر التحليــل لبعــض هــذه النمــاذج فــي المحافظــة العاصمــة، كالتالــي: 
المســافة بيــن الدائــرة األولــى والمركــز العــام – المعهــد الدينــي فــي الجفيــر 
)1500 متــر(، ويمكــن قطعهــا بـــالسيارة 6 دقائــق، والدائــرة الثالثة والمركز العام 
)850 متــر( يمكــن قطعهــا بـــالسيارة 3:15 دقيقــة، والدائــرة الرابعــة والمركــز 
العــام )1250 متــر( يمكــن قطعهــا بالســيارة فــي 5 دقائــق، والدائــرة الخامســة 
والمركــز العــام )1800 متــر( يمكــن قطعهــا بالســيارة في 7:15 دقيقــة، والدائرة 

الســابعة والمركــز العــام )2000 متــر( يمكــن قطعهــا بالســيارة فــي 8 دقائــق.

ويظهــر التحليــل لبعــض هــذه النمــاذج فــي المحافظــة الجنوبيــة، كالتالــي: 
ــا  ــر(، ويمكــن قطعه ــز العــام )1500 مت ــى والمرك ــرة األول ــن الدائ المســافة بي
بـــالسيارة 6 دقائــق، المســافة بيــن الدائــرة الخامســة والمركــز العــام )1900 
متــر(، ويمكــن قطعهــا بـــالسيارة 7:30 دقيقــة، المســافة بيــن الدائــرة التاســعة 
والمركــز العــام - حلبــة البحريــن الدولــي )1900 متــر(، ويمكــن قطعهــا بـــالسيارة 
7:30 دقيقــة، المســافة بيــن الدائــرة التاســعة والمركــز العــام - جامعــة البحريــن 

)2000 متــر(، ويمكــن قطعهــا بـــالسيارة فــي 8 دقائــق.

ويظهــر التحليــل لبعــض هــذه النمــاذج فــي محافظــة المحــرق، كالتالــي: 
الدولــي  البحريــن  مطــار   - العــام  والمركــز  األولــى  الدائــرة  بيــن  المســافة 

16- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D988%%D8%AC%D984%_%D8%A
5%D98%A%D8%B1%D8%AB.
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)2000متــر(، ويمكــن قطعهــا بـــالسيارة 8 دقائق، المســافة بيــن الدائرة األولى 
ــالسيارة 7:30  ــر(، ويمكــن قطعهــا بـ ــادي المحــرق )1900 مت والمركــز العــام - ن
دقيقــة، المســافة بيــن الدائــرة الثانيــة والمركــز العــام - مطــار البحريــن الدولــي 

ــالسيارة فــي 7:15 دقيقــة. ــا بـ ــر(، ويمكــن قطعه )1700مت

ويظهــر التحليــل لبعــض هــذه النمــاذج فــي المحافظــة الشــمالية، كالتالــي: 
التجــاري  الســيف  مجمــع   - العــام  والمركــز  األولــى  الدائــرة  بيــن  المســافة 

)2000متــر(، ويمكــن قطعهــا بـــالسيارة 8 دقائــق.

- جداول المقارنة -

                                       محافظة العاصمة

الدائرة األولى: مدرسة رابعة العدوية االبتدائية للبنات

المدة الزمنية بالسيارةالمسافةالمنطقةالمركز العامالرقم

 6 دقائق1500 مترالجفيرالمعهد الديني1

الدائرة الثالثة: مدرسة السنابس االعدادية للبنات

المدة الزمنية بالسيارةالمسافةالمنطقةالمركز العامالرقم

3:15 دقيقة850 مترضاحية السيفمجمع السيف التجاري1

الدائرة الرابعة: مدرسة أم الحصم االبتدائية للبنين

المدة الزمنية بالسيارةالمسافةالمنطقةالمركز العامالرقم

5 دقائق1250 مترالجفيرالمعهد الديني1

الدائرة الخامسة: مدرسة حليمة السعدية االعدادية للبنات

المدة الزمنية بالسيارةالمسافةالمنطقةالمركز العامالرقم

7:15 دقيقة1800 مترالجفيرالمعهد الديني1

الدائرة السابعة: مدرسة الوفاء الثانوية للبنات

المدة الزمنية بالسيارةالمسافةالمنطقةالمركز العامالرقم

8 دقائق2000 مترمدينة عيسىصالة وزارة التربية والتعليم1
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المحافظة الجنوبية

محافظة المحرق

المحافظة الشمالية

الدائرة األولى: مدرسة مدينة عيسى االبتدائية للبنين

المدة الزمنية بالسيارةالمسافةالمنطقةالمركز العامالرقم

6 دقائق1500 مترمدينة عيسىصالة وزارة التربية والتعليم1

الدائرة الثانية: مدرسة البسيتين االبتدائية للبنات

المدة الزمنية بالسيارةالمسافةالمنطقةالمركز العامالرقم

 7:15 دقائق1700 مترالمحرقمطار البحرين الدولي 1

الدائرة األولى: مدرسة كرانة االبتدائية للبنات

المدة الزمنية بالسيارةالمسافةالمنطقةالمركز العامالرقم

8 دقائق2000 مترضاحية السيفمجمع السيف التجاري1

الدائرة الخامسة: مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين

المدة الزمنية بالسيارةالمسافةالمنطقةالمركز العامالرقم

مدرسة وادي السيل 1
اإلعدادية للبنين

 7:30 دقيقة1900 متروادي السيل

الدائرة التاسعة: مدرسة الزالق اإلبتدائية االعدادية للبنات

المدة الزمنية بالسيارةالمسافةالمنطقةالمركز العامالرقم

7:30 دقيقة1900 مترالصخيرحلبة البحرين الدولية1

8 دقائق2000 مترالصخيرجامعة البحرين2

الدائرة األولى: معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا

المدة الزمنية بالسيارةالمسافةالمنطقةالمركز العامالرقم

 8 دقائق2000 مترالمحرقمطار البحرين الدولي1

7:30 دقيقة1900 مترالمحرقنادي المحرق 2
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ز- المسلك القانوني لالعتراض على جداول الناخبين:

• يحــق لــكل مــن لــم يــدرج اســمه فــي جــدول الناخبيــن، أو حــدث خطــأ فــي 
البيانــات الخاصــة بقيــده فيهــا، أن يطلــب مــن اللجــان اإلشــرافية قيــد اســمه أو 
تصحيــح البيانــات الخاصــة بقيــده، كمــا يحــق لــكل مــن زالــت عنــه موانــع القيــد 
فــي الجــدول بعــد تحريــره أن يطلــب إدراج اســمه أو تصحيــح البيانــات الخاصة به.

• يجــوز لــكل ناخــب أدرج اســمه فــي أحــد جــداول الناخبيــن، أن يطلــب إدراج 
اســم مــن أهمــل إدراج اســمه بغيــر وجــه حــق أو حــذف اســم مــن أدرج بغيــر 
حــق، أو تصحيــح البيانــات الخاصــة بالقيــد، وذلــك كلــه بالنســبة لجــدول الدائــرة 

االنتخابيــة المقيــد فيهــا الطالــب.

• يقــدم طلــب االعتــراض علــى جــداول الناخبيــن علــى األنمــوذج المعــد لهــذا 
الغــرض أمــام اللجــان اإلشــرافية أو مــن خــالل الموقــع اإللكترونــي لالنتخابــات 
)www.vote.bh( وذلــك خــالل مــدة عــرض الجــداول وهــي ســبعة أيــام مــن 

تاريــخ العــرض. 

• يتعيــن علــى اللجنــة أن تصــدر قرارهــا فــي الطلــب خــالل ثالثــة أيــام مــن 
تاريــخ تقديمــه إليهـــا، ويعتبــر فــوات هــذه المــدة دون إصــدار القــرار بمثابــة قــرار 

ضمنــي بالرفــض.

• يحــق لصاحــب الشــأن الطعــن علــى القــرار الصــادر برفــض الطلــب - ســواء 
ــة بمحكمــة االســتئناف  ــرة المدني ــًا – أمــام الدائ كان الرفــض صراحــة أو ضمني
ــخ صــدوره، وتفصــل  ــام مــن تاري ــة أي ــد أقصــاه ثالث ــة فــي موع ــا المدني العلي
المحكمــة فــي تلــك الطعــون خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ إقامــة الدعــوى بحكــم 

نهائــي غيــر قابــل للطعــن.

• تقــوم اللجــان اإلشــرافية بتعديــل جــداول الناخبيــن بصفــة نهائيــة وفقــًا 
لألحــكام أو القــرارات النهائيــة الصــادرة – وفقــًا لمــا ســلف بيانــه – وتعتبــر هــذه 

ــة وال يجــوز إدخــال أي تعديــالت عليهــا. الجــداول نهائي
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- التعليق الحقوقي -

هــذه اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون غيــر منتجــة وغيــر فّعالــة 
الســترداد الحــق فــي الترشــح واالنتخــاب خصوصــا بعــد التجربــة التــي خاضهــا 
انتمائاتهــم  بســبب  الترشــح  حــق  مــن  اســمائهم  ســقطت  ممــن  العديــد 
السياســية، وكذلــك ممــن ســقطت اســمائهم مــن قوائــم الناخبيــن بســبب 

الســابقة. لالنتخابــات  مقاطعتهــم 

 ح- الدور القضائي في العملية االنتخابية:

القضــاء الــذي فقــد ثقــة الشــعب بســبب أنــه معّيــن وغيــر مســتقل وأحكامــه 
التعســفية علــى المعارضــة السياســية وأغلــق الجمعيــات السياســية وحكمــه 
علــى قادتهــا عّمــق الجــرح فــي ضميــر الشــعب وأصبــح مــن المســتحيل أن يثــق 
ــل للشــعب أنهــا  ــة التــي تمث ــة االنتخابي ــه فــي مواضــع أخــرى، منهــا العملي ب
مجــّرد عمليــة شــكلية ال تكشــف إال عــن إرادة النظــام السياســي بعيــدًا عــن 

تطلعــات وطمــوح الشــعب أو إرادتــه.

فالقضــاء وإن كان فاقــد للنزاهــة والمهنيــة فــي اإلشــراف علــى ســير العمليــة 
االنتخابيــة إال أنــه عجــز أن يتثبــت قدرتــه علــى أســترداد حقــوق الناخبيــن ســواء 

فــي كشــوف الناخبيــن أو حقــوق الترّشــح.

كمــا أن أســماء القضــاة المشــهورة بأحكامهــا المغلظــة والتعســفية لهــا نصيــب 
وافــر فــي تشــكيلة اللجنــة العليــا لإلشــراف العــام علــى ســالمة االنتخابــات أو 

رؤســاء فــي اللجــان الفرعيــة والعامــة.

 أ- أهمية عملية المراقبة االنتخابية:

حقــوق  لضمــان  مراحلهــا  كل  فــي  االنتخابيــة  العمليــة  مراقبــة  مــن  الغايــة 
المواطنيــن وبنــاء الثقــة، فعمليــة المراقبــة تســعى لتســليط الضــوء علــى 
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مواقــع الخلــل والخروقــات القانونيــة مــن أجــل تقليــص مســاحتها ســواء كانــت 
قانونيــة أو ممارســة بشــرية مــن المعنييــن بــاإلدارة االنتخابيــة، ولــذا يتطلــب 
أن تكــون المنظمــات والمؤسســات األهليــة مســتقلة وتتمتــع بكامــل الحريــة 
لمراقبــة االنتخابــات انطالقــًا مــن اليــوم األول لدعــوة الناخبيــن مــرورًا بعــرض 
جــداول الناخبيــن والمترشــحين ومــا يرافقهــا مــن حمــالت انتخابيــة وممارســة 

ــاء الثقــة وتعزيزهــا. ــة، وكل ذلــك مــن اجــل بن اجهــزة الدول

وهــذا غيــر متوفــر بالعمليــة االنتخابيــة فــي البحريــن خصوصــًا بعــد صــدور 
ــات،  ــا لســالمة االنتخاب ــة العلي ــذي هــو رئيــس اللجن ــر العــدل وال قــرار مــن وزي
ــات  ــة بتنظيــم االنتخاب ــة اداء الجهــة المعني حيــث جــاء القــرار بعــدم جــواز مراقب
ــة تكــون مــن  ــة تكــون علــى المرشــح والناخــب فقــط، وأن المراقب وان المراقب

منظمــات محليــة فقــط دون الســماح لجهــات دوليــة أو إعالميــة دوليــة.

 ب- دور منظمات المجتمع المدني في المراقبة:

المنظمــات األهليــة المحليــة المســتقلة غيــر متاحــة فــي البحريــن عــدا جمعيــة 
التــي تخضــع للتهديــد والتقييــد القانونــي واســتبعاد  الشــفافية البحرينيــة 

ــن. ــر مــن أعضائهــا مــن كشــوف المراقبي الكثي

فقــد صــرار قــرار مــن اللجنــة العليــا لالشــراف العــام علــى ســالمة االنتخابــات 
ــة دون الســماح  ــات المحلي ــة مقتصــرة علــى الجمعي ــة المراقب ــأن تكــون عملي ب
للمنظمــات والجمعيــات الدوليــة الحقوقيــة المعنيــة بمراقبــة االنتخابــات أن 
تراقــب أو حتــى اإلعــالم الدولــي أن يحضــر ويغطــي مســار العمليــة االنتخابية.

ولذلــك ال يتمكــن المراقبــون فــي البحريــن والجمهــور بشــكل عــام مــن االطــالع 
ــات عــد وفــرز األصــوات ونتائجهــا، كمــا حصــل  ــات عملي ــأول علــى مجري أوال ب
ــج  ــن النتائ ــة ال تعل ــات الســابقة فــي 2014، كمــا أنَّ اللجن ــة االنتخاب فــي تجرب
أوال بــأول فــي اللجــان الفرعيــة والعامــة، بــل تتعمــد اللجنــة العليــا فــي تأخيــر 
اإلعــالن عــن نتائــج اإلنتخابــات، وهــو مــا يثيــر الشــكوك حــول نســبة المشــاركة 
ــدة بقــرار مــن  وتدويــر األصــوات، باإلضافــة إلــى أنَّ جمعيــات المراقبــة مقيَّ
ــا لإلشــراف علــى ســالمة  ــة العلي ــر العــدل لعــدم التعليــق علــى أداء اللجن وزي

ــات وموظفيهــا. االنتخاب
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 ج- دور وكالء المرشحين في المراقبة:

حضــور وكيــل المرشــح لمراكــز اإلقتــراع مهــم جــدًا مــن عــدة نواحــي ســواء 
لدعــم المرشــح فــي الطعــون علــى النتائــج التــي قــد تكــون ســلبية أو مــن أجــل 
اإلطــالع علــى ســير العمليــة بسالســلة ويســر ، فوكيــل المرشــح هــو مراقــب 

بالدرجــة األولــى ليحــرز الثقــة بالعمليــة ويبســط رقابتــه علــى التصويــت.

وأمــا فــي البحريــن فــإن القانــون يســمح للمرشــح أن يكــون لــه وكيــل واحــد 
فقــط رغــم أن نظــام الدوائــر فرعيــة إال أن هنــاك مراكــز عامــة )14مركزعــام( 
يكــون فيــه تصويــت لــكل الدوائــر، وهــذه المراكــز يكــون الوكيــل محــروم واقعيــا 
مــن الحضــور إلنــه ال يســتطيع أن يغطــي كل المراكــز العامــة فــي آن واحــد.

 د- دور اإلعالم في العملية االنتخابية:

االنتخابــات  تعكســها  التــي  الشــعب  إرادة  مــن  تســتمد  أي ســلطة  شــرعية 
الديموقراطيــة النزيهــة، وليــس ممكــن أن تتجلــى هــذه الســلطة إال إذا اختــار 
واعيــًا وحــرًا  اختيــارا  السياســيين  المتنافســين  أحــد  المقترعــون  المواطنــون 
ــدور األساســي واألهــم فــي نشــر المعلومــات  ــك يلعــب اإلعــالم ال وكل ذل
الضروريــة بمهنيــة وموضوعيــة، ومــن هنــا يكــون اإلعــالم ســالح ذو حديــن 

يجــب أن تحكمــه المبــادئ والقيــم والقوانيــن والمهنيــة اإلعالميــة.

ــي  ــة مــن المجتمــع المدن ــة أن يكــون اإلعــالم تحــت المراقب ــذا تكمــن أهمي ول
ــع اإلعــالم المحلــي والدولــي  واألهلــي، وفــي نفــس الوقــت يجــب أن يتمت

ــة. ــة االنتخابي ــة العملي ــة فــي تغطي ــة كامل بحري

وفــي الوقــت الــذي وصلــت فــي الحريــات الصحفيــة فــي البحريــن إلــى درجــات 
ــل خــارج  ــا القت ــت االنتهــاكات الصحفييــن فمنهــم: ضحاي بالغــة الخطــورة، وطال
إطــار القانــون، واالعتقــاالت التعســفية، والتعذيــب، والفصــل التعســفي، 
المحاكمــات غيــر العادلــة، فضــال عــن »احتــكار الســلطة لإلعــالم التلفزيونــي 
واإلذاعــي والمكتــوب، وإغــالق صحيفــة الوســط البحرينيــة وهــي الصحيفــة 
ــاخ العــام للصحافــة لســنة 1999، باإلضافــة  ــاد المن ــدة مــا أع المســتقلة الوحي
لســحب تراخيــص مراســلي الــوكاالت األجنبيــة، واعتقالهــم وفــرض غرامــات 
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عليهــم بتهــم »العمــل مــن دون رخصــة« 17، واســتمر اإلعــالم الرســمي فــي 
التحريض ضد المعارضين بسبب ممارستهم لحرية التعبير عن الرأي، وانعكس 

ذلــك علــى أداء اإلعــالم  الرســمي فــي التعاطــي مــع الشــأن اإلنتخابــي.

- الصحافة الرسمية -

يتضــح مــن خــالل رصــد مــا تنشــره الصحــف الرســمية األربــع: جريــدة األيــام 
البحرينيــة، جريــدة الوطــن البحرينيــة، جريــدة أخبــار الخليــج، جريــد البــالد، اســتمرار 
خطابــات الكراهيــة ضــد معارضــي العمليــة االنتخابيــة؛ حيــث تــم رصــد 281 
الكراهيــة  علــى  التحريــض  فــي  تســاعد  أو  تحــرض  اعالميــة ورســائل  مــادة 
ضــد المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان والنشــطاء السياســيين والمواطنيــن 
ــة فــي الصحافــة الرســمية »  ــي 81 مــادة اعالمي ــر التال ــن توزعــت عب البحرينيي
جريــدة األيــام البحرينيــة، صحيفــة أخبــار الخليــج البحرينيــة جريــدة البــالد البحرينية، 
صحيفــة الوطــن البحرينيــة«، و 200 مــادة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
واســتمر الصحفيــون التاليــة أســمائهم فــي نشــر مــواد الكراهيــة: فيصــل 

ــد حســن، منــى مطــوع، ســعيد الحمــد، سوســن الشــاعر. الشــيخ، فري

17- http://www.bahrainpa.org/?p=720.

أخبار الخليج البالد الوطن األّيام المحافظات

8 75 115 67 الّشمالّية

10 74 168 61 الجنوبّية

8 52 107 53 المحّرق

11 66 112 43 العاصمة

72 58 248 95 عام

109 325 750 319 المجموع



36

يضــاف إلــى ذلــك، فقــد نشــرت 2070 مــادة إعالميــة فــي الصحــف الرســمية 
األربع في الفترة ما بين 202/ 10 / 2018/ لغاية 21 / 11 / 2018، كان نســبة 

اآلراء المعارضــة للعمليــة االنتخابيــة فيهــا 0%.

- تلفزيون البحرين -

ومــن خــالل مراقبــة مــا نشــر فــي تلفزيــون البحريــن فــي البرامــج التلفزيونيــة، 
والفواصــل الفنيــة، والموقــع الرســمي لوكالــة أنبــاء البحريــن، نصــل إلــى 

ــة:  النتيجــة التالي

البرامج التلفزيونية

مــن خــالل اجــراء مقارنــة بيــن أربــع برامــج خاصــة باالنتخابــات أو تضمنــت حلقــات 
خاصــة، منــذ 29 / 08 / 2018 لغايــة 21 / 11 / 2018 وهــي البرامــج التاليــة: 
برنامــج انتخابــات 2018، عرضــت منــه 19 حلقــة، وبرنامــج »نلبــي الواجــب / 
ــه  ــه 8 حلقــات، وبرنامــج »عيــن االنتخابــات« عرضــت من مجالســنا« عرضــت من
4 حلقــات، وبرنامــج حديــث اليــوم، الــذي خصــص 13 حلقــة حــول االنتخابــات، 
نصــل إلــى النتيجــة التاليــة: مجمــوع المــدة الزمنيــة للبرامــج: 945:02 دقيقــة، 
 ،25 العــام:  الــرأي  75 ضيفــا، ومجمــوع اســتصراحات  ومجمــوع الضيــوف: 
64 تغريــدة،  13 تقريــرا اســتعرض  إلــى  32، باإلضافــة  التقاريــر:  ومجمــوع 

ــة: ــى النتيجــة التالي ومجمــوع الحلقــات المعروضــة: 44 حلقــة، نصــل إل

مقاالتتقاريرأخبار صحفيةالجريدة

1062152أخبار الخليج

66127266الوطن

3494647البالد

3156966األيام

1431408231المجموع
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• %0 نسبة الرأي اآلخر المعارض لالنتخابات في التقارير المعروضة.

• %0 نسبة الرأي اآلخر المعارض لالنتخابات في الضيوف.

• %0 نسبة الرأي اآلخر المعارض لالنتخابات في استصراحات الرأي العام.

• %0 نسبة الحيادية في إدارة الحلقات الحوارية وتقديم البرامج.

حــول  المختلفــة  اآلراء  اســتعراض  فــي  المتوازنــة  التغطيــة  نســبة   0%  •
االنتخابــات.

الفواصل الفنية

ومــن خــالل تحليــل 14 فاصــل فنــي عــن االنتخابــات تــم عرضهــم فــي الفتــرة 
15 / 11 / 2018 لغاية 18 / 11 / 2018، تم فيها اســتعراض الفواصل الفنية 
243 مــرة، ومنهــا: انفوجرافيــك االنتخابــات فــي الخــارج، أقــوال ملــك البحريــن 
أناشــيد  فواصــل   ،201 النتخابــات  الشــاملة  التغطيــة  فاصــل  لالنتخابــات، 
فاصــل  الواجــب«،  »نلبــي  البحريــن  انتخابــات  أناشــيد  فواصــل   ، البحريــن 
ومضــات انتخابيــة »نصيحــة قانونيــة«، فواصــل برامــج االنتخابــات ، فاصــل 
نلبــي الواجــب، فاصــل اللجنــة اإلعالميــة لالنتخابــات، عيــن االنتخابــات، قالــوا 
عــن البحريــن، انفوجرافيــك نلبــي الواجــب، فاصــل هويــة انتخابــات البحريــن 

ــة: ــى النتيجــة التالي 2018، نصــل إل

• %0 نسبة الرأي اآلخر في الفواصل الفنية.

»قانونيــًا،  االنتخابــات  حــول  اآلراء  اســتعراض  فــي  الحياديــة  نســبة   0% •
وسياســيًا«.

البرنامج االنتخابي

هــو فاصــل دعائــي يســتضيف المرشــحين لالنتخابــات النيابيــة، تــم خاللــه 
 07 بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  األربــع  المحافظــات  مــن  167 مرشــحا  اســتضافة 
الســاعة  بتمــام   2018  /  11  /  22 الخميــس  يــوم  2018 لغايــة عصــر   /  11  /
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ــه يتضــح أنَّ تلفزيــون البحريــن  ــد أنَّ مراجعــة مــا ورد خالل الخامســة مســاءا، بي
مــارس التمييــز حتــى بحــق المرشــحين لالنتخابــات، مــن خــالل إقصائــه لبعــض 
ــر  المشــاركين وعــدم تســجيل مشــاركات لهــم وعرضهــا الحقــا فــي كل الدوائ
تــم  الذيــن  أنفســهم  المرشــحين  بيــن  التمييــز  عــن  فضــال  والمحافظــات، 
تســجيل مشــاركاتهم فــي الوقــت المتــاح لهــم، وهــذه بعــض النمــاذج: مرشــح 
فــي الدائــرة األولــى بمحافظــة الشــمالية: 5 ثوانــي، ومرشــح فــي الدائــرة 
األولــى بمحافظــة الجنوبيــة 7 ثوانــي، ومرشــح بالدائــرة األولــى فــي محافظــة 
المحــرق: 8 ثوانــي، مرشــح فــي الدائــرة السادســة بمحافظــة المحــرق تــم منحــه 
10 ثوانــي فقــط، فــي حيــن أن أحــد المرشــحين فــي الدائــرة التاســعة فــي 
محافظــة العاصمــة تــم منحــه 2:05 دقيقــة، وأحــد المرشــحين فــي الدائــرة 
السادســة بالمحافظــة الجنوبيــة تــم منحــه 1:42 دقيقــة، وبحســب األعــراف 

اإلعالميــة فــإّن لــكل دقيقــة تلفزيونيــة أهميــة.

أما التركيز على المرشحين في المحافظات فقد كان كالتالي:

المحافظــة الشــمالية: الترويــج لـــ 54 مرشــحا، فــي حين أّن هنالك 105 مرشــحا 
فــي دوائــر هــذه المحافظة.

محافظــة العاصمــة: الترويــج لـــ 46 مرشــحا، فــي حيــن أّن هنالــك 69 مرشــحا 
فــي دوائــر هــذه المحافظــة.

المحافظــة الجنوبيــة: الترويــج لـــ 32 مرشــحا، فــي حيــن أّن هنالــك 61 مرشــحا 
فــي دوائــر هــذه المحافظــة.

محافظــة المحــرق: الترويــج لـــ 35 مرشــحا، فــي حيــن أّن هنالــك 60 مرشــحا في 
دوائــر هــذه المحافظة.

ــزا، فإّنهــا تكشــف عــن وجــود  ــى أّن هــذه الممارســات تشــكل تميي يضــاف إل
ــات واالســتعانة بوســائل اإلعــالم  ــج االنتخاب توجــه رســمي فــي اللعــب بنتائ
لتحقيــق ذلــك، وهــو مــا يبــرزه التركيــز فــي الترويــج اإلعالمــي لـــ %51 فقــط 

ــال. ــى ســبيل المث مــن مرشــحي المحافظــة الشــمالية عل
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وكالة أنباء البحرين

ومــن خــالل رصــد مــا نشــر مــن أخبــار خاصــة باالنتخابــات فــي وكالــة أنبــاء 
البحريــن الرســمية منــذ 10 / 09 / 2018 لغايــة 21 / 11 / 2018 جــرى خاللهــا 
ــا نصــل إلــى  ن نشــر 103 مــادة اعالميــة خاصــة باالنتخابــات فــي البحريــن، فإنَّ

النتيجــة التاليــة:

• %0 نسبة الرأي اآلخر المعارض لالنتخابات في التقارير المعروضة.

• %0 نســبة الــرأي اآلخــر المعــارض لالنتخابــات فــي اســتصراحات الشــخصيات 
المنشورة.

• %0 نسبة الرأي اآلخر المعارض لالنتخابات من قبل الجمعيات السياسية.

• %0 نسبة الرأي اآلخر المعارض لالنتخابات من قبل النواب السابقين.

حــول  المختلفــة  اآلراء  اســتعراض  فــي  المتوازنــة  التغطيــة  نســبة   0%  •
االنتخابــات.

 ه-دور المجتمع الدولي في المراقبة:

مــن  الدوليــة  المراقبــة  أن  الديموقراطيــة  الــدول  فــي  التجربــة  أثبتــت 
المنظمــات المتخصصــة فــي مجــال مراقبــة االنتخابــات أنهــا لعبــة دورًا مهمــًا 
فــي تعزيــز ثقــة الناخــب فــي العمليــة االنتخابيــة، كمــا أن المنظمــات الدوليــة 
أكثــر وأصبحــت فــي  المتخصصــة فــي مجــال مراقبــة االنتخابــات تطــورت 
ــى  ــات حت ــة باالنتخاب ــل للجهــات المعني ــدول تقــدم التدريــب والتأهي بعــض ال
وصــل فــي بعــض الحــاالت أن تشــارك فــي هــذه اإلداراة، وكل ذلــك مــن 

أجــل أن تكــون االنتخابــات ديموقراطيــة.

المنظمــات الدوليــة المتخصصــة فــي مراقبــة االنتخابــات لهــا ميثــاق شــرف 
يتضمــن مبــادئ وقواعــد تحكــم العمــل، ومــن هــذه المبــادئ والقواعــد التالــي:

1. إحترام السيادة وحقوق اإلنسان العالمية.
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2. إحترام قوانين الدولة وسلطة الهيئات االنتخابية.

3. إحترام نزاهة بعثة المراقبة الدولية لالنتخابات.

4. المحافظة على الحياية السياسية الكاملة طيلة الوقت في المراقبة.

5. عدم عرقلة العملية االنتخابية.

6. المحافظة على دقة المراقبات واالحترافية عند استخالص النتائج.

7. عدم التدخل في العملية االنتخابية.

8. عدم اإلدالء بالتعليقات أمام الناخبين والمرشحين واإلعالم بالمالحظات.

9. اصدار تقارير محايدة ومهنية بمنهجية موضوعية.

ترهيب مقاطعي االنتخابات

تنــص القواعــد القانونيــة والدســتورية علــى أنَّ خيــار المشــاركة أو المقاطعــة 
هــو حــق مــن الحقــوق التــي ليــس فيهــا التــزام بالمقابــل، وحريــة الفــرد مطلقــة 
ــاره  ــا بالمشــاركة أو المقاطعــة، وفــي حــال المشــاركة فــي أي مرشــح يخت إمَّ
المواطــن؛ ولذلــك ســمّيت باالنتخابــات الحــرة علــى مبــدأ الســرية؛ فــإذا تمــت 
مصــادرة الفــرد منهــا هــذه الحريــة وإجبــاره علــى المشــاركة فــي االنتخابــات 
لعــدم  تكــون  قــد  المقاطعــة  أســباب  ألنَّ  ومصداقيتهــا؛  نزاهتهــا  فقــدت 
وجــود مرشــح يســتحق التصويــت أو ألســباب أخــرى ليســت مــن منطلقــات 
االنتخابــي  النظــام  انتقــاد  مثــل  سياســية  ألســباب  كانــت  ولــو  سياســية، 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  الحقوقيــة  واألزمــات  الدســتوري  والواقــع 
والسياســية وغيرهــا؛ فــال يوجــد مبــرر أيضــا لترهيــب المواطنيــن بنصــوص 
قانونيــة كالعــزل السياســي أو باســتخدام الشــائعات بتنفيــذ عقوبــات أمنيــة 
أو اقتصاديــة أو خدميــة، وهــذا ينطبــق علــى الحالــة البحرينيــة التــي شــهدت 

ــل الســلطة. ــل هــذه التجــاوزات مــن قب مث

وقــد بــدأت إجــراءات الترهيــب الرســمية عبــر إعــالن وزارة الداخليــة رصدهــا ألي 
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أخبــار أو رســائل تدعــو لعــدم المشــاركة فــي االنتخابــات النيابيــة القادمــة، وإحالــة 
المتورطين إلى النيابة العامة، في بيان لها )6 أكتوبر/تشــرين الثاني 2018(18.

ــه بعــد انتشــار شــائعات لبــث الرعــب والترهيــب لمــن  وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن
إلــى  اإللكترونيــة  الجرائــم  جهــاز  عمــد  فقــد  االنتخابيــة؛  العمليــة  ســيقاطع 
تلــك  القانونيــة والتهــاون فــي مالحقــة مصــدر  القيــام بمســؤوليته  عــدم 
الشــائعات؛ وبعــد ذلــك صــدر تأكيــد لبعــض هــذه الشــائعات علــى لســان 
رئيــس مجلــس النــواب الحالــي أحمــد المــال الــذي فــاز بـــ 22 صوتــا فــي اللجنــة 
الفرعيــة فــي انتخابــات 2014، وهــو مــا يثيــر الشــكوك حــول وجــود تواطــئ 
رســمي فــي إســناد حــرب الشــائعات ضــد المواطنيــن، فضــال عــن الشــكاوى 
التــي تلقينــاه حــول تعــرض بعــض المواطنيــن لالبتــزاز عبــر حرمانهــم مــن 

حقوقهــم الخدميــة أو االقتصاديــة.

  قائمة بأسماء رؤساء لجان انتخابية متورطين بانتهاكات حقوق اإلنسان

18- http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1139667.

الّلجنة الفرعّية االسمالّرقم
أو العاّمة

االنتهاكاتالمحافظة

القاضي جمعة 1
عبدالله محمد 

الموسى

رئيس لجنة 
الدائرة الثانية

أصدر حكم إغالق جمعية الوفاق العاصمة
الوطني اإلسالمية وجمعية العمل 

الوطني الديمقراطي »وعد«، 
وأصدر حكم السجن المؤبد بحق 

األمين العام لجمعية الوفاق 
الوطني اإلسالمية الشيخ علي 
سلمان والنائبين السابقين علي 
األسود والشيخ حسن سلطان.

القاضي 2
محمد خميس 

الرميحي

رئيس لجنة 
الدائرة األولى

متورط في التعذيب لمتهمي العاصمة
قضية )قروب البسطة(.

رئيس النيابة 3
محمد صالح 
حسن صالح

رئيس لجنة 
الدائرة األولى

متورط بقضايا تعذيب وسوء المحرق
المعاملة، وانتزاع االعترافات باإلكراه 
من سجناء الرأي داخل مبنى النيابة 

العامة.

رئيس النيابة 4
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علي النعار

رئيس لجنة 
الدائرة الرابعة

متورطة بتعذيب بعض سجينات المحرق
الرأي، والتستر على جرائم التعذيب 
بحق األطفال المعتقلين ألسباب 
تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، كما 
حدث للطفل مهدي مفتاح الذي 

تم استئصال احدى خصيتيه بسبب 
التعذيب في مبنى التحقيقات 

الجنائية.

القاضي 5
الشيخ راشد 
بن احمد بن 
عبدالله آل 

خليفة

رئيس لجنة 
الدائرة 
الخامسة

أصدر عشرات األحكام التعسفية المحرق
بحق معتقلي الرأي بعد محاكمات 

غير عادلة.

رئيس النيابة 6
محمد علي 

محمد المالكي

رئيس لجنة 
الدائرة الثامنة

متورط بقضايا التعذيب وسوء الشمالية
المعاملة بحق معتقلي الرأي في 

داخل مبنى النيابة العامة.
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الدائرة الثانية
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القاضي 10
الشيخ حمد 
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الدائرة 
التاسعة

له أحكام باإلعدام ومتورط بإصدار الجنوبية
عشرات األحكام التعسفية بحق 

سجناء الرأي، ومتستر على جرائم 
التعذيب.

القاضي 11
خليفة راشد 
احمد مجيران

رئيس اللجنة 
الثانية – 

المراكز العامة 
– المعهد 

الديني

العاصمة 
- الجفير

أصدر عشرات األحكام التعسفية 
بحق معتقلي الرأي بعد محاكمات 

غير عادلة.
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العامة – مطار 
البحرين 
الدولي
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الرسمي.
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محمد محمود

رئيس اللجنة 
الحادية عشر 

– المراكز 
العامة – حلبة 

البحرين 
الدولية

الجنوبية  
- الصخير

مهندس ملف محاكمة فريضة 
الخمس والزكاة وتجريم الحريات 

الدينية. وتولى ملف حكم اإلعدام 
على ماهر الخباز.
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رئيس النيابة 3
محمد صالح 
حسن صالح

رئيس لجنة 
الدائرة األولى

متورط بقضايا تعذيب وسوء المحرق
المعاملة، وانتزاع االعترافات باإلكراه 
من سجناء الرأي داخل مبنى النيابة 

العامة.

رئيس النيابة 4
موزة حسن 
علي النعار

رئيس لجنة 
الدائرة الرابعة

متورطة بتعذيب بعض سجينات المحرق
الرأي، والتستر على جرائم التعذيب 
بحق األطفال المعتقلين ألسباب 
تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، كما 
حدث للطفل مهدي مفتاح الذي 

تم استئصال احدى خصيتيه بسبب 
التعذيب في مبنى التحقيقات 

الجنائية.

القاضي 5
الشيخ راشد 
بن احمد بن 
عبدالله آل 

خليفة

رئيس لجنة 
الدائرة 
الخامسة

أصدر عشرات األحكام التعسفية المحرق
بحق معتقلي الرأي بعد محاكمات 

غير عادلة.

رئيس النيابة 6
محمد علي 

محمد المالكي

رئيس لجنة 
الدائرة الثامنة

متورط بقضايا التعذيب وسوء الشمالية
المعاملة بحق معتقلي الرأي في 

داخل مبنى النيابة العامة.

رئيس النيابة 7
حمد شاهين 

محمد 
البوعينين

رئيس لجنة 
الدائرة األولى

متورط بالتعذيب وسوء المعاملة الجنوبية
بحق معتقلي الرأي في داخل مبنى 

النيابة العامة.

القاضي 8
جاسم محمد 
جاسم الجبن

رئيس لجنة 
الدائرة الثانية

أصدر عشرات األحكام التعسفية الجنوبية
بحق معتقلي الرأي بعد محاكمات 

غير عادلة.

القاضي 9
د.علي محمد 
احمد الجزاف

رئيس لجنة 
الدائرة 
الخامسة

أصدر عشرات األحكام التعسفية الجنوبية
بحق معتقلي الرأي بعد محاكمات 

غير عادلة.

القاضي 10
الشيخ حمد 
بن سلمان 

بن محمد آل 
خليفة

رئيس لجنة 
الدائرة 
التاسعة

له أحكام باإلعدام ومتورط بإصدار الجنوبية
عشرات األحكام التعسفية بحق 

سجناء الرأي، ومتستر على جرائم 
التعذيب.

القاضي 11
خليفة راشد 
احمد مجيران

رئيس اللجنة 
الثانية – 

المراكز العامة 
– المعهد 

الديني

العاصمة 
- الجفير

أصدر عشرات األحكام التعسفية 
بحق معتقلي الرأي بعد محاكمات 

غير عادلة.

المحامي العام 12
المستشار 

هارون عثمان 
يوسف 
الزياني

رئيس اللجنة 
الخامسة 
– المراكز 

العامة – مطار 
البحرين 
الدولي

متورط بتعذيب وسوء المعاملة المحرق
بحق الكثير من معتقلي الرأي، 

داخل مبنى النيابة العامة، وعرف 
عنه بالتحقيق الليلي خارج الدوام 

الرسمي.

المحامي العام 13
المستشار 

نايف يوسف 
محمد محمود

رئيس اللجنة 
الحادية عشر 

– المراكز 
العامة – حلبة 

البحرين 
الدولية

الجنوبية  
- الصخير

مهندس ملف محاكمة فريضة 
الخمس والزكاة وتجريم الحريات 

الدينية. وتولى ملف حكم اإلعدام 
على ماهر الخباز.
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االنتهاكاتالمحافظة
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الوطني اإلسالمية الشيخ علي 
سلمان والنائبين السابقين علي 
األسود والشيخ حسن سلطان.

القاضي 2
محمد خميس 

الرميحي

رئيس لجنة 
الدائرة األولى

متورط في التعذيب لمتهمي العاصمة
قضية )قروب البسطة(.

رئيس النيابة 3
محمد صالح 
حسن صالح

رئيس لجنة 
الدائرة األولى

متورط بقضايا تعذيب وسوء المحرق
المعاملة، وانتزاع االعترافات باإلكراه 
من سجناء الرأي داخل مبنى النيابة 
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بحق األطفال المعتقلين ألسباب 
تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، كما 
حدث للطفل مهدي مفتاح الذي 

تم استئصال احدى خصيتيه بسبب 
التعذيب في مبنى التحقيقات 

الجنائية.

القاضي 5
الشيخ راشد 
بن احمد بن 
عبدالله آل 

خليفة

رئيس لجنة 
الدائرة 
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رئيس النيابة 7
حمد شاهين 

محمد 
البوعينين

رئيس لجنة 
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النيابة العامة.
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جاسم محمد 
جاسم الجبن
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أصدر عشرات األحكام التعسفية الجنوبية
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أصدر عشرات األحكام التعسفية الجنوبية
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القاضي 10
الشيخ حمد 
بن سلمان 

بن محمد آل 
خليفة

رئيس لجنة 
الدائرة 
التاسعة

له أحكام باإلعدام ومتورط بإصدار الجنوبية
عشرات األحكام التعسفية بحق 

سجناء الرأي، ومتستر على جرائم 
التعذيب.

القاضي 11
خليفة راشد 
احمد مجيران

رئيس اللجنة 
الثانية – 

المراكز العامة 
– المعهد 

الديني

العاصمة 
- الجفير

أصدر عشرات األحكام التعسفية 
بحق معتقلي الرأي بعد محاكمات 

غير عادلة.

المحامي العام 12
المستشار 

هارون عثمان 
يوسف 
الزياني

رئيس اللجنة 
الخامسة 
– المراكز 

العامة – مطار 
البحرين 
الدولي

متورط بتعذيب وسوء المعاملة المحرق
بحق الكثير من معتقلي الرأي، 

داخل مبنى النيابة العامة، وعرف 
عنه بالتحقيق الليلي خارج الدوام 

الرسمي.

المحامي العام 13
المستشار 

نايف يوسف 
محمد محمود

رئيس اللجنة 
الحادية عشر 

– المراكز 
العامة – حلبة 

البحرين 
الدولية

الجنوبية  
- الصخير

مهندس ملف محاكمة فريضة 
الخمس والزكاة وتجريم الحريات 

الدينية. وتولى ملف حكم اإلعدام 
على ماهر الخباز.

- التعليق الحقوقي -

جهــة  أو  جهــاز  لــدى  تكــون  أن  تقتضــى  الديموقراطيــة  االنتخابيــة  العمليــة 
مســتقلة ماليــًا وإداريــًا  تتمتــع بالنزاهــة والحياديــة لضمــان ســالمة عملهــا 
وعــدم التدخــل بالتأثيــر علــى خيــار الناخــب وتتحقــق اإلرادة الشــعبية فــي اختيــار 
ممثليهــم عــن طريــق انتخابــات حــرة ونزيهــة ودوريــة ، تجــرى علــى أســاس 
االقتــراع الســري وعلــى قــدم المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن ، وال يتحقــق 
ــادئ والقواعــد التــي تحكــم  ــدأ إال بدســتور ديموقراطــي يضــع المب هــذا المب
العمليــة االنتخابيــة الكفيلــة لتحقيــق ذلــك، ومــن هــذه القواعــد والمبــادئ التــي 
جــاءت كآليــات اعتمدتهــا الــدول الديموقراطيــة بــأن تكــون لجنــة وطنيــة تنــال 
مــن ثقــة الشــعب واألحــزاب السياســية،وأن يكــون القضــاء مراقبــًا فــي حــال 
وجــدت طعــون انتخابيــة، وليــس كمــا هــو الحاصــل فــي البحريــن بــأن يكــون 
القضــاء يديــر العمليــة االنتخابيــة ممــا يجعــل الطعــون االنتخابيــة غيــر مجديــة 
وال تنــال مــن ثقــة الشــعب فــي العمليــة االنتخابيــة، وبمــا أن القضــاء البحريني 
متــورط الكثيــر مــن قضاتــه ووكالء نيابتــه فــي االنتهــاكات بحــق معتقلــي الــرأي 
ــه ال يمكــن أن يحــوز هــؤالء علــى ثقــة النــاس مــا  والمعارضــة السياســية فإن

ــراع. ــدوق االقت دام الجــالد يهيمــن علــى صن
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يتبيــن مــن خــالل هــذا التقريــر وبعــد أن تــم اســتعراض وتحليــل االنتهــاكات 
للفصــل   2018 لعــام  االنتخابيــة  العمليــة  فــي  القانونيــة  والخروقــات 
التشــريعي الخامــس فــي البحريــن، والتعليــق الحقوقــي والقانونــي علــى 

التالــي: الشــأن،  بــذات  المتصلــة  والتشــريعات  المــواد 

- النتائج -

1. تتزامــن العمليــة االنتخابيــة مــع اســتكمال الســلطات البحرينيــة فــي إحــكام 
ــرأي، ومصــادرة  إغــالق »الفضــاء الديمقراطــي«، وتقييــد حريــة التعبيــر عــن ال
حريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات، وتفشــي سياســة اإلفــالت مــن العقــاب، 
وتصاعــد االنتهــاكات التــي منهــا: االعتقــاالت التعســفية، المحاكمــات غيــر 
غيــر  المداهمــات  المعاملــة،  وســوء  التعذيــب  الجنســية،  اســقاط  العادلــة، 
القانونيــة للمنــازل والمنشــآت الســكنية، انتهــاك حريــة التنقــل، المالحقــات 
القضائيــة للناشــطين، خطابــات الكراهيــة، القتــل خــارج إطــار القانــون، حــل 

السياســية. الجمعيــات 

اســتهدفتهتم  ســابقا  نائبــا   14 واالنتهــاكات  األمنيــة  الحمــالت  طالــت   .2
والرقابــه  الــرأي  فــي  حقهــم  اســتخدام  بســبب  البحريــن  فــي  الســلطه 
التنفيذيــة فــي فتــرة تمتعهــم بحصانــة  والمحاســبه علــى أجهــزة الســلطة 
برلمانيــة، ومنهــم األميــن العــام لجمعيــة الوفــاق الشــيخ علــي ســلمان الــذي 

.  60% يزيــد علــى  الكتلــة االنتخابيــة لحزبــه السياســي يمثــل مــا  كانــت 

والكفــاءة  النزاهــة  بمبــادئ  البحريــن  فــي  االنتخابيــة  اإلدارة  تتمتــع  ال   .3
السياســية. واألحــزاب  الجمهــور  ثقــة  إلــى  وتفتقــر  والفاعليــة، 

4. »اللجنــة العليــا لإلشــراف علــى ســالمة االنتخابــات«، التقــوم علــى المبادئ 
ــة، التــي يعّينهــا  ــات؛ مــن حيــث طريقــة تشــكيل اللجن ــة لنزاهــة االنتخاب الدولي
انعقــاد االنتخابــات، وتكــون مكونــة مــن  بأمــر ملكــي يصــدر قبــل  الملــك، 
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أعضــاء الســلطة التنفيذيــة باإلضافــة إلــى قضــاة فــي األســاس هــم معّينــون 
بخــالف المعاييــر الدوليــة لتعييــن القضــاة.

5. 13 رئيــس لجنــة فــي المراكــز الفرعيــة والعامــة الخاصــة لالقتــراع والفــرز 
النتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب متورطيــن بانتهــاكات جســيمة فــي مجــال 
حقــوق اإلنســان، وهــم كالتالــي: 10 رؤســاء لجــان فــي المراكــز الفرعيــة، و 3 

ــز العامــة. رؤســاء لجــان فــي المراك

فالنظــام  عــادل؛  غيــر  انتخابــي  نظــام  علــى  تقــوم  االنتخابيــة  العمليــة   .6
االنتخابــي الحالــي ال يتضمــن دوائــر انتخابيــة عادلــة تحقــق المســاواة بيــن 
المواطنيــن والمبــدأ العالمــي فــي االنتخابــات »صــوت لــكل مواطــن«، ومــن 
أمثلــة ذلــك: منطقــة الرفــاع التــي تفــرز 6 مقاعــد نيابيــة وتتحكــم فــي نســبة 
%15 مــن مجلــس النــواب، بينمــا المحافظــة الشــمالية تتكــون مــن 40 منطقــة 
وتفــرز 12 نائبــا فقــط، والدائــرة العاشــرة فــي محافظــة الجنوبيــة تعــادل 12% 
فقــط مــن الكتلــة الناخبــة فــي الدائــرة الثانيــة عشــر فــي المحافظــة الشــمالية.

جــداول  علــى  لالعتــراض  القانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  اإلجــراءات   .7
الناخبيــن غيــر منتجــة وغيــر فّعالــة الســترداد الحــق فــي الترشــح واالنتخــاب 
خصوصــا بعــد التجربــة التــي خاضهــا العديــد ممــن ســقطت أســمائهم مــن حــق 
الترشــح بســبب انتمائاتهــم السياســية، وكذلــك ممــن ســقطت أســمائهم مــن 

قوائــم الناخبيــن بســبب مقاطعتهــم لالنتخابــات الســابقة.

8. القضــاء البحرينــي يفتقــر للثقــة المدنيــة ومحــل إدانــة مــن قبــل المجتمــع 
الحقوقــي الدولــي ألنــه معّيــن وغيــر مســتقل ولديــه ســجل كبيــر مــن أحــكام 
يكــون  أن  ويســتحيل  الزائفــة،  العدالــة  ويعكــس  السياســي«  »االضطهــاد 
محــل ثقــة فــي دوره فــي العمليــة االنتخابيــة، وعلــى الرغــم مــن كــون القضــاء 
فاقــد للنزاهــة والمهنيــة فــي اإلشــراف علــى ســير العمليــة االنتخابيــة إال أنــه 
عجــز أن يتثبــت قدرتــه علــى اســترداد حقــوق الناخبيــن ســواء فــي كشــوف 

ــن أو حقــوق الترّشــح. الناخبي

9. الحريــات الصحفيــة فــي البحريــن وصلــت إلــى درجــات بالغــة الخطــورة، 
خــارج  القتــل  ضحايــا  فمنهــم:  الصحفييــن  الصحفييــن  االنتهــاكات  وطالــت 
إطــار القانــون، واالعتقــاالت التعســفية، والتعذيــب، والفصــل التعســفي، 
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المحاكمــات غيــر العادلــة، فضــال عــن »احتــكار الســلطة لإلعــالم التلفزيونــي 
واإلذاعــي والمكتــوب، وإغــالق صحيفــة الوســط البحرينيــة باإلضافــة لســحب 
تراخيــص مراســلي الــوكاالت األجنبيــة، واعتقالهــم وفــرض غرامــات عليهــم 

بتهــم »العمــل مــن دون رخصــة«.

بســبب  المعارضيــن  ضــد  التحريــض  فــي  الرســمي  اإلعــالم  اســتمر   .10
اإلعــالم  أداء  علــى  ذلــك  وانعكــس  الــرأي،  عــن  التعبيــر  لحريــة  ممارســتهم 
الرســمي فــي التعاطــي مــع الشــأن اإلنتخابــي؛ فمــن خــالل رصــد 2070 مــادة 
إعالميــة فــي الصحــف الرســمية األربــع فــي الفتــرة مــا بيــن 202/ 10 / 2018/ 
لغايــة 21 / 11 / 2018، كان نســبة اآلراء المعارضــة للعمليــة االنتخابيــة فيهــا 
%0، ورصــد 81 مــادة اعالميــة ورســائل تحــرض أو تســاعد فــي التحريــض 
علــى الكراهيــة ضــد المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان والنشــطاء السياســيين 

والمواطنيــن البحرينييــن فــي الصحــف الرســمية األربــع.

البرامــج  فــي  البحريــن  تلفزيــون  فــي  نشــر  مــا  مراقبــة  خــالل  ومــن   .11
التلفزيونيــة، والفواصــل الفنيــة، والموقــع الرســمي لوكالــة أنبــاء البحريــن، 
نصــل إلــى النتيجــة التاليــة: أوال: البرامــج التلفزيونيــة: مــن خــالل اجــراء مقارنــة 
بيــن أربــع برامــج خاصــة باالنتخابــات أو تضمنــت حلقــات خاصــة، منــذ 29 / 08 
/ 2018 لغايــة 21 / 11 / 2018 نصــل إلــى النتيجــة التاليــة: مجمــوع المــدة 
الزمنيــة للبرامــج: 945:02 دقيقــة، ومجمــوع الضيــوف: 75 ضيفــا، ومجمــوع 
اســتصراحات الــرأي العــام: 25، ومجمــوع التقاريــر: 32، باإلضافــة إلــى 13 
تقريــرا اســتعرض 64 تغريــدة، ومجمــوع الحلقــات المعروضــة: 44 حلقــة، ومــن 
خــالل تحليــل 14 فاصــل فنــي عــن االنتخابــات تــم عرضهــم فــي الفتــرة 15 / 
11 / 2018 لغايــة 18 / 11 / 2018، تــم فيهــا اســتعراض الفواصــل الفنيــة 
243 مــرة، ومــن خــالل رصــد مــا نشــر مــن أخبــار خاصــة باالنتخابــات فــي وكالــة 
أنبــاء البحريــن الرســمية منــذ 10 / 09 / 2018 لغايــة 21 / 11 / 2018 جــرى 
خاللهــا نشــر 103 مــادة اعالميــة خاصــة باالنتخابــات فــي البحريــن، فضــال عــن 
أن التمييــز طــال حتــى المرشــحين فــي الفاضــل الفنــي »البرنامــج االنتخابــي« 
مــن خــالل إقصائــه لبعــض المشــاركين وعــدم تســجيل مشــاركات لهــم وعرضها 
الحقــا فــي كل الدوائــر والمحافظــات، فضــال عــن التمييــز بيــن المرشــحين 
أنفســهم الذيــن تــم تســجيل مشــاركاتهم فــي الوقــت المتــاح لهــم، وهــذه 
بعــض النمــاذج: مرشــح فــي الدائــرة األولــى بمحافظــة الشــمالية: 5 ثوانــي، 
ومرشــح فــي الدائــرة األولــى بمحافظــة الجنوبيــة 7 ثوانــي، ومرشــح بالدائــرة 
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األولــى فــي محافظــة المحــرق: 8 ثوانــي، مرشــح فــي الدائــرة السادســة 
بمحافظــة المحــرق تــم منحــه 10 ثوانــي فقــط.

• %0 نسبة الرأي اآلخر المعارض لالنتخابات في التقارير المعروضة.

• %0 نسبة الرأي اآلخر المعارض لالنتخابات في الضيوف.

• %0 نسبة الرأي اآلخر المعارض لالنتخابات في استصراحات الرأي العام.

• %0 نسبة الحيادية في إدارة الحلقات الحوارية وتقديم البرامج.

حــول  المختلفــة  اآلراء  اســتعراض  فــي  المتوازنــة  التغطيــة  نســبة   0%  •
االنتخابــات.

12. تعــد المراكــز العامــة مــن مــن الحيــل االنتخابيــة التــي تســتخدمها الســلطات 
البحرينيــة فــي العمليــة االنتخابيــة وتثيــر الشــكوك؛ خصوصــا مــع عــدم توفــر 
بشــكل  والدوليــة  المحليــة  المنظمــات  قبــل  مــن  مراقبتهــا  علــى  القــدرة 
حقيقــي، وقــد تحدثــت بعــض األحــزاب السياســية المعارضــة فــي التجــارب 
االنتخابيــة الســابقة عــن شــكاوى تزويــر كبيــرة فــي المراكــز االنتخابيــة العامــة، 
وعــن قــدرة الســلطات البحرينيــة فــي االســتفادة مــن األصــوات المتحركــة 
للمجنســين بخــالف القانــون فــي هــذه المراكــز، ويظهــر التحليــل لبعــض هــذه 
ــى  ــرة األول ــن الدائ ــي: المســافة بي النمــاذج فــي المحافظــة العاصمــة، كالتال
ــر(، ويمكــن قطعهــا  ــر )1500 مت والمركــز العــام – المعهــد الدينــي فــي الجفي
بـــالسيارة 6 دقائــق، والدائــرة الثالثــة والمركــز العــام )850 متــر( يمكــن قطعهــا 
بـــالسيارة 3:15 دقيقــة، والدائــرة الرابعــة والمركــز العــام )1250 متــر( يمكــن 
قطعهــا بالســيارة فــي 5 دقائــق، ويظهــر التحليــل لبعــض هــذه النمــاذج فــي 
المحافظــة الجنوبيــة، كالتالــي: المســافة بيــن الدائــرة األولــى والمركــز العــام 

ــق. ــالسيارة 6 دقائ ــر(، ويمكــن قطعهــا بـ )1500 مت

13. بــدأت إجــراءات الترهيــب الرســمية عبــر إعــالن وزارة الداخليــة رصدهــا ألي 
أخبــار أو رســائل تدعــو لعــدم المشــاركة فــي االنتخابــات النيابيــة القادمــة، 
وإحالــة المتورطيــن إلــى النيابــة العامــة، فــي بيــان لهــا )6 أكتوبر/تشــرين الثاني 
2018(، وتجــدر اإلشــارة إلــى أّنــه بعــد انتشــار شــائعات لبــث الرعــب والترهيــب 
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لمــن ســيقاطع العمليــة االنتخابيــة؛ فقــد عمــد جهــاز الجرائــم اإللكترونيــة إلــى 
تلــك  فــي مالحقــة مصــدر  والتهــاون  القانونيــة  بمســؤوليته  القيــام  عــدم 
الشــائعات؛ وبعــد ذلــك صــدر تأكيــد لبعــض هــذه الشــائعات علــى لســان رئيــس 
مجلــس النــواب الحالــي أحمــد المــال الــذي فــاز بـــ 22 صوتــا فــي اللجنــة الفرعيــة 
ــر الشــكوك حــول وجــود تواطــئ رســمي  ــات 2014، وهــو مــا يثي فــي انتخاب
فــي إســناد حــرب الشــائعات ضــد المواطنيــن، فضــال عــن الشــكاوى التــي 
تلقينــاه حــول تعــرض بعــض المواطنيــن لالبتــزاز عبــر حرمانهــم مــن حقوقهــم 

ــة. ــة أو االقتصادي الخدمي

- التوصيات -

إلدارة  مدنــي  المجتمــع  مؤسســات  بمشــاركة  مســتقلة  لجنــة  تشــكيل   .1
االنتخابيــة. العمليــة 

ــة  ــادل ومتوافــق مــع المحــددات الدولي ــة بشــكل ع ــر االنتخابي ــع الدوائ 2. توزي
وتحقيــق التــوازن والمســاواة فــي الصــوت االنتخابــي بيــن المواطنيــن، وفــق 

مبــدأ صــوت لــكل مواطــن، أو جعــل البحريــن دائــرة واحــدة.

التشــريعية  الســلطة  يمّكــن  بمــا  الســلطات  بيــن  الفصــل  مبــدأ  تحقيــق   .3
التنفيذيــة. الســلطة  هيمنــة  عــن  بعيــدا  بدورهــا  بالقيــام 

4. تحقيق أرفع مستويات الرقابة الدولية على العملية االنتخابية.

5. إلغــاء مشــروع العــزل السياســي وتمكيــن كل المواطنيــن مــن المشــاركة 
الجمعيــات  حــل  قــرارات  وإلغــاء  االنتخابيــة  العمليــة  فــي  وبفاعليــة  بحريــة 
السياســية وإعطائهــا مســاحة حقيقيــة لحريــة العمــل السياســي واإلفــراج عــن 

السياســية. القيــادات 

6. اإلفــراج عــن كافــة ســجناء الــرأي، وإيقــاف االنتهــاكات، ووضــع حــد لسياســة 
اإلفــالت مــن العقــاب، ومحاســبة المســؤولين المتورطيــن باالنتهــاكات.
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الخــاص  الدولــي  العهــد  لجنــة  توصيــات  فــي  ورد  لمــا  الفــوري  التنفيــذ   .7
الحقائــق  لتقصــي  المســتقلة  واللجنــة  والسياســي  المدنيــة  بالحقــوق 

و2017(.  2012( فــي  الشــامل  الــدوري  االســتعراض  وتوصيــات 

8. إيقاف التغطيات اإلعالمية التحريضة في وســائل اإلعالم الرســمية وتنفيذ 
التوصية رقم )1724( في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

9. تشــريع قانــون يضمــن اختصــاص العمليــة االنتخابيــة بــإدارة هيئــة مســتقلة 
ويســمح للمنظمــات الدوليــة بمراقبــة االنتخابــات.

10. إلغــاء جميــع التشــريعات والقــرارات المقيــدة للحريــات العامــة أو المنتهكــة 
لحقــوق المواطنــة أو المقوضــة لحريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات.

11. إلغاء التشريعات والقوانين التي تصادر حق االقتراع والترّشح.

12. إلغاء المراكز االنتخابية العامة. 

13. السماح بتشكيل األحزاب المعارضة السياسية وعملها دون عوائق.

14. التعامل الشفاف في نشر قائمة الناخبين والكتل اإلنتخابية.

15. العمــل علــى إيجــاد توافقــات سياســية مــن خــالل الحــوار المباشــر مــع 
إطــار  فــي  االنتخابــات  فــي  مشــاركتها  لضمــان  المعارضــة  أطيــاف  جميــع 
مشــروع المصالحــة الوطنيــة لتحقيــق اإلصــالح السياســي الشــامل، وتقديــم 
ــات. ــك مــن خــالل إشــرافها علــى االنتخاب األمــم المتحــدة للمســاعدة بعــد ذل
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Three human rights organisations: Bahrain Forum for Human 
Rights, Salam for Democracy and Human Rights )Salam DHR(, 
and Gulf Institute for Democracy and Human Rights )GIDHR(, 
have released a new report titled: “Bahrain- Elections Without 
Integrity”. The report looks at the violations and legal breaches 
which have taken place ahead of the upcoming 2018 elections 
for Bahrain’s fifth parliamentary term. The report, consisting of 
44 pages, covers the following topics: the restricted political 
environment, reprisals taken against former MPs, the constitutional 
makeup, forms of political isolation, the election’s violations of 
international standards, the absence of international monitoring, 
and the marginalisation of electoral districts. 

The following topics are also covered in detail: breaches of electoral 
register lists )numbering tens of thousands(, unfair distribution of 
electoral districts, the role of state media in excluding opposing 
views, and heads of electoral committees involved in human rights 
violations. 

- Results -

1. The electoral process coincided with Bahraini authorities shutting 
down the democratic space in Bahrain, restricting freedom of 
expression, clamping down on freedom of assembly and association, 
and carrying out and escalating violations with total impunity, 
including: arbitrary arrests, unfair trials, citizenship revocations, 
torture and ill-treatment, illegal raids on homes and structures, 
restricting freedom of movement, prosecuting activists, hate-speech, 
extra-judicial killings, and dissolving political parties. 
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2. Governmental security campaigns have ensued against 14 former 
MPs, targeted for exercising their free speech, including by Secretary-
General of Al-Wefaq Sheikh Ali Salman, who chaired electoral bloc 
represented more than 60%. 

3. The electoral process does not abide by principles of integrity, 
efficiency and effectiveness, and lacks the confidence of the public 
and political parties.

4. The Supreme Committee for General Supervision of the Soundness 
of Elections does not abide by international electoral standards, in 
terms its formation, which is appointed by the King and is composed 
of members of the executive branch, as well as its judges who are 
also appointed in contravention of international standards. 

5. Some heads of the committees are involved in gross human rights 
violations, including: 13 heads of supervisory centres and three heads 
of public centres. 

6. The electoral process is based on an unfair electoral system, 
which does not distribute electoral districts fairly among citizens, 
contravening the international electoral standard of “one vote for 
every citizen”. An example of this in the area of al-Riffa )southern 
province( which votes for six parliamentary seats, comprising 15% 
of the parliament, whereas the northern province, consisting of 40 
areas, only votes for twelve MPs. Number ten constituency in the 
southern province make up only 12% of the electorate in number 
twelve constituency in the northern province. 

7. Electoral register lists prevent many from running or casting their vote 
due to their political affiliation or having boycotted previous elections. 

8. The Bahraini judiciary lacks public confidence and has been
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condemned by international lawyers for not being independent, 
carrying out sentences as a form of “political persecution”, and 
reflecting a false form of justice. As such, it is impossible to be 
confident in its role in overseeing the electoral process and granting 
voter rights, including the right to vote or run as a candidate. 

9. Press freedom in Bahrain has reached a dangerous scale, and 
violations against journalists continue, including: extrajudicial killings, 
arbitrary arrests, unfair trials, the monopoly of state TV, radio and 
newspapers, the closing down of al-Wasat newspaper, withdrawing 
journalism licences for foreign journalists, and arresting and fining 
journalists for “working without a permit”. 

10. State media continues to carrying out incitement against the 
opposition for exercising its free speech, and this has been reflected in 
the behaviour of state media towards the elections. After monitoring 
a total of 2070 media articles from the four state newspapers 
between 20 October 2017 and 21 November 2018, the percentage 
of opinions opposing the electoral process was 0%. Furthermore, 
81 media articles from these same newspapers included incitement 
against human rights defenders, political activists and citizens. 

11. By monitoring what was published on Bahrain state TV and the 
official website of the Bahrain News Agency, we found the following

-TV programmes- by comparing four electoral programmes from 29 
August 2018 and 21 November 2018 we found the following: 

Total duration of programs: 945:02 minutes; Total number of guests: 
75 guests; Total public opinion reviews: 25; Total of Tv reports: 32; In 
addition to 13 Tv reports reviewed 64 tweets, and total episodes 
offered: 44 episodes, and by analyzing 14 short advertising 
breaks were held between 15/11/2018 and 18/11/2018, in which
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been reviewed 243 times; and through monitoring of the election 
news published by the official Bahrain News Agency )BNA( from 
10/09/2018 until 21/11/2018, during which 103 media items were 
published about the elections, as well as that the discrimination 
been imposed on the candidates while presenting their »electoral 
program« through the exclusion of some of candidates, as well as the 
distinction between the candidates themselves, who have registered 
their participation in the time available to them, and these are some 
models: candidate in the first district in the northern province: 5 
seconds, 7 seconds, and a candidate in the first circle in the province 
of Muharraq: 8 seconds, a candidate in the sixth circle in Muharraq 
was given only 10 seconds.

• 0% of the opinion of the opposition to the elections in these 
programs were presented.

• 0% opinion of the opposition to the elections among the guests.

• 0% of the opinion of the opposition to the elections in the public 
opinion surveys.

• 0% impartiality in conducting dialogues and presenting programs.

• 0% coverage in reviewing different moderate views on elections

12. The public voting centers are one of the electoral scandals used 
by the Bahraini authorities in the electoral process and raise doubts, 
especially with the lack of capacity to be monitored by local and 
international organizations in real terms. Some opposition political 
parties have spoken in previous electoral trials about complaints of 
fraud in the centers and the ability of the Bahraini authorities to 
benefit from the “floating votes” of new naturalized citizens in these 
centers. The analysis of some of these models in the capital province
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is shown as follows: The distance between the first voting center 
and the general center is )1500 meters(, can be derived by car in 6 
minutes, and from the third voting center to the next general center 
is )850 meters( which can be traveled by car in 3:15 minutes, and 
the fourth voting center and the next general center is )1250 meters( 
can be traveled by car in 5 minutes, and analysis shows some of 
these models in the southern province the distance between the first 
voting center and the general center is )1500 meters( and can be 
traveled by car in 6 minutes!

13. The official intimidation measures were launched through 
the Ministry of the Interior that any news or messages calling for 
boycotting the upcoming parliamentary elections and referral of 
those implicated to the Public Prosecutor›s Office )6 October 2018(. 
After rumors spread, and intimidation for those who boycott the 
electoral process; it has deliberately a cyber crime not to carry out its 
responsibility and legal laxity in pursuing the source of those rumors; 
and some of these rumors been confirmed by the president of the 
current parliament, Ahmed Al-Mulla, who won 22 votes in the Sub-
Committee in the 2014 elections, which raises doubts about the 
existence of official complicity in attributing the war of rumors against 
citizens, as well as the complaints we received about the exposure of 
some citizens to blackmail by denying them their general services, 
housing benefits or economic rights if they boycotted the election.

- Recommendations -

1. Form an independent committee with the participation of civil 
society institutions to manage the elections.

2. Distribute constituencies fairly and in conformity with the 
international parameters, and achieve balance and equality among 
citizens in terms of the electoral vote, according to the principle, 
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“one vote for each citizen,” or make Bahrain one constituency.

3. Achieve the principle of separation of powers so that the legislative 
authority can play its role away from the hegemony of the executive 
authority.

4. Obtain the highest levels of international supervision over the 
elections.

5. Abolish the project of political isolation, enable all citizens to 
participate freely and effectively in the elections, cancel the decisions 
of dissolving political associations and give them real space to practice 
freedom of political action, and release political leaders.

6. Release all prisoners of conscience, stop violations, put an end 
to the policy of impunity, and hold those responsible for violations 
accountable.

7. Immediately implement the recommendations of the committee 
of the International Covenant on Civil and Political Rights, the 
Independent Commission of Inquiry and the Universal Periodic Review 
of 2012 and 2017.

8. Suspend provocative media coverage by the official media and 
implement recommendation no. 1724 of the Bahrain Independent 
Commission of Inquiry.

9. Legislate a law that guarantees that an independent body 
manages the elections and allows international organizations to 
monitor the elections.

10. Abolish all legislations and decisions that restrict public 
freedoms, violate the rights of citizenship or undermine freedom
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of assembly and association.

11. Abolish legislations and laws that confiscate the right to vote and 
run for office.

12. Cancel public electoral centers.

13. Allow the formation and work of political opposition parties 
without hindrance.

14. Publish voter lists and electoral blocs transparently.

15. Work on finding political agreements through direct dialogue 
with all opposition factions to ensure their participation in the 
elections, within the framework of the national reconciliation project, 
to achieve comprehensive political reform, while the United Nations 
provide help afterwards through its supervision of the elections.
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