


يصــدر هــذا التقريــر بالتزامــن مــع إطــالق فلــم العدالــة المفقــودة الــذي 
ــث الحظــور النظــري  ــن مــن حي ــة فــي البحري ــة االجتماعي ــاول العدال يتن

وغياب التطبيق والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

فــي  الــوارد  االختالفــات  مــع 
العدالــة  مفهــوم  تحديــد 
اإلجتماعيــة؛ ثمــة تقــارب علــى 
تحديــد  فــي  الكلــي  المســتوي 
ــدول  ــا ال ــي تتخذه ــات الت السياس
إقتصاديــة  أوضــاع  لتحقيــق 
أكثــر  وسياســية  واجتماعيــة 
عدالــة وأكثــر قــدرة علــى إعــاداة 
توزيــع الثــروة مــن اإليــرادات 
مؤشــرات  وتقليــل  والدخــول 
بشــكل  والألمســاواة  التمييــز 

مطرد.

لألمــم  العــام  األميــن  يختــزل 
المتحــدة الســيد بــان كيمــون 
ــي  ــة ف ــة اإلجتماعي ــوم العدال مفه

رسالته فيقول:
"العدالــة اإلجتماعيــة مبــدأ أساســي 
الســلمي  التعايــش  مبــادئ  مــن 
ــذي  ــا ال ــا بينه ــم وفيم ــل األم داخ
يتحقــق فــي ظلــه اإلزدهــار، ومــن 
ــق  ــى تحقي ــل عل ــا نعم ــم فعندم ث
المســاواة بيــن الجنســين أو تعزيــز 
األصليــة  الشــعوب  حقــوق 
ــالًء  ــك إع ــون ذل ــن يك والمهاجري

منا لمبادئ العدالة االجتماعية

وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
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فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
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يصــدر هــذا التقريــر بالتزامــن مــع إطــالق فلــم العدالــة المفقــودة الــذي 
ــث الحظــور النظــري  ــن مــن حي ــة فــي البحري ــة االجتماعي ــاول العدال يتن
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عدالــة وأكثــر قــدرة علــى إعــاداة 
توزيــع الثــروة مــن اإليــرادات 
مؤشــرات  وتقليــل  والدخــول 
بشــكل  والألمســاواة  التمييــز 

مطرد.

لألمــم  العــام  األميــن  يختــزل 
المتحــدة الســيد بــان كيمــون 
ــي  ــة ف ــة اإلجتماعي ــوم العدال مفه

رسالته فيقول:
"العدالــة اإلجتماعيــة مبــدأ أساســي 
الســلمي  التعايــش  مبــادئ  مــن 
ــذي  ــا ال ــا بينه ــم وفيم ــل األم داخ
يتحقــق فــي ظلــه اإلزدهــار، ومــن 
ــق  ــى تحقي ــل عل ــا نعم ــم فعندم ث
المســاواة بيــن الجنســين أو تعزيــز 
األصليــة  الشــعوب  حقــوق 
ــالًء  ــك إع ــون ذل ــن يك والمهاجري
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وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.
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المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.



يصــدر هــذا التقريــر بالتزامــن مــع إطــالق فلــم العدالــة المفقــودة الــذي 
ــث الحظــور النظــري  ــن مــن حي ــة فــي البحري ــة االجتماعي ــاول العدال يتن

وغياب التطبيق والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

فــي  الــوارد  االختالفــات  مــع 
العدالــة  مفهــوم  تحديــد 
اإلجتماعيــة؛ ثمــة تقــارب علــى 
تحديــد  فــي  الكلــي  المســتوي 
ــدول  ــا ال ــي تتخذه ــات الت السياس
إقتصاديــة  أوضــاع  لتحقيــق 
أكثــر  وسياســية  واجتماعيــة 
عدالــة وأكثــر قــدرة علــى إعــاداة 
توزيــع الثــروة مــن اإليــرادات 
مؤشــرات  وتقليــل  والدخــول 
بشــكل  والألمســاواة  التمييــز 

مطرد.

لألمــم  العــام  األميــن  يختــزل 
المتحــدة الســيد بــان كيمــون 
ــي  ــة ف ــة اإلجتماعي ــوم العدال مفه

رسالته فيقول:
"العدالــة اإلجتماعيــة مبــدأ أساســي 
الســلمي  التعايــش  مبــادئ  مــن 
ــذي  ــا ال ــا بينه ــم وفيم ــل األم داخ
يتحقــق فــي ظلــه اإلزدهــار، ومــن 
ــق  ــى تحقي ــل عل ــا نعم ــم فعندم ث
المســاواة بيــن الجنســين أو تعزيــز 
األصليــة  الشــعوب  حقــوق 
ــالًء  ــك إع ــون ذل ــن يك والمهاجري

منا لمبادئ العدالة االجتماعية

وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

العدالــة  لمفهــوم  تجســيد  وفــي 
اإلجتماعيــة قــال ملــك البحرين عــام ٢٠٠١ 
ــي  ــاق العمــل الوطن بمناســبة تدشــين ميث
ــروف  ــذه الظ ــل ه ــي ظ ــه: "وف ــا نص م
التاريخيــة يتطلــع الشــعب بــكل ثقــة 
وعــزم إلــى مســتقبل مشــرق، ملــؤه 
ــة  ــه العدال ــاواة، وركيزت ــة والمس الحري
والشــورى، وقاعدتــه المشــاركة الشــعبية 
مســئوليات  فــي  الشــعب  فئــات  لــكل 

الحكم"
ــن  ــة م ــرة الثاني ــي الفق ــاء ف ــا ج كم
ــد أوًال  ــن البن ــي م ــل الوطن ــاق العم ميث

حول أهداف الحكم وأساسه: 
والمســاواة  الحكــم.  أســاس  "العــدل 
واألمــن  والحريــة  القانــون  وســيادة 
والتضامــن  والعلــم  والطمأنينــة 
بيــن  الفــرص  وتكافــؤ  االجتماعــي 
المواطنيــن دعامــات للمجتمــع تكفلهــا 

الدولة"
بكفالــة  يتعلــق  فيمــا  ثانيــا:  وفــي 
الحريــات الشــخصية والمســاواة جــاء مــا 
نصــه: "الحريــات الشــخصية مكفولــة، 
والمســاواة بيــن المواطنيــن والعدالــة 
أساســية  دعامــات  الفــرص،  وتكافــؤ 
للمجتمــع. ويقــع علــى الدولــة عــبء 
كفالتهــا للمواطنيــن جميعــًا، بــال تفرقــة. 
ويأتــي ذلــك ضمــن مبــدأ أعــم وأشــمل، 
ــي  ــاس ف ــن الن ــاواة بي ــدأ المس ــو مب ه

الكرامة اإلنسانية".

فضال عن ذلك كفلت المواد ٤ و ٩  و ١٠ و 
البحريــن  دســتور  مــن   ١٦ و   ١٥ و   ١٣

العدالة االجتماعية بين المواطنين.

كل مــا ســبق مــن أدبيــات حقوقيــة 
وتصريحــات تؤكــد وجــود النصــوص 
الكفيلــة بضمــان العدالــة االجتماعيــة فــي 
هــذه  وجــود  مــع  ولكــن  البحريــن، 
الفعلــي  التطبيــق  يغيــب  القوانيــن 
والممارســات واإلجــراءات والتدابيــر التــي 

تحقق العدالة اإلجتماعية.
ــة  ــة البحريني ــل الحكوم ــوض أن تعم فع
ــع  ــة للمجتم ــوق العام ــة الحق ــى رعاي عل
ــراد  ــن أف ــرد م ــاء كل ف ــراد، وإعط واألف
يســتحقه مــن حقــوق  مــا  المجتمــع 
ــروات  ــادل للث ــع ع ــتحقاقات، وتوزي واس
ــرص،  ــي الف ــاواة ف ــاس، والمس ــن الن بي
وتوفيــر الحاجــات الرئيســة بشــكل عــادل، 
المعنويــة  اإلنســان  حقــوق  واحتــرام 

والمادية ... وغيرها.
ــة  ــة البحريني ــات الحكوم ــد أن ممارس نج
ــأنه  ــن ش ــا م ــرس كل م ــا تك وتدابيره
غيــاب العدالــة اإلجتماعيــة وعــدم احتــرام 
ــية  ــادئ األساس ــات والمب ــوق والحري الحق
ــزًا  ــد مرتك ــي تع ــان والت ــوق اإلنس لحق
ــا يؤكــد  ــة م ــة اإلجتماعي ــيًا للعدال أساس
ذلــك الكثيــر مــن المعطيــات والمؤشــرات 
والتمييــز،  الفقــر،  انتشــار  منهــا: 
ــكانية،  ــكلة اإلس ــم المش ــة، وتفاق والبطال
وضعــف البنيــة التحتيــة للكثيــر مــن 

مناطق البحرين، .... وغيرها

ــود  ــال وج ــبيل المث ــى س ــا عل ــدة منه ــرات ع ــك موش ــزز ذل ــا يع م
انتقــادات دوليــة واســعة، فعنــد قــراءة الرســالة التــي بعثهــا ثالثــة مــن 

مقرري األمم المتحدة يتأكد ذلك، والتي قالوا فيها:

ــي  ــرر الخــاص المعن ــة، والمق ــوق الّثقافي ــال الحق ــي مج ــرر الخــاص ف "نحــن المق
ــن أو  ــة الّدي ــي بحري ــاص المعن ــرر الخ ــان، والمق ــوق اإلنس ــع وحق ــر المدق بالفق
المعتقــد يشــّرفنا أن نخاطبكــم بالّصالحيــات الممنوحــة لنــا بمقتضــى قــرارات مجلــس 
نلفــت  أن  نــود  الّصــدد،  هــذا  وفــي   ،٢٠/٢٢ و   ٣/٢٦ و   ٩/٢٨ اإلنســان  حقــوق 
ــة  ــم المتعلق ــأن المزاع ــا بش ــي تلقيناه ــات اّلت ــى المعلوم ــعادتكم إل ــة س ــر حكوم نظ
ــم  ــة والعج ــا البحارن ــيعة وخصوًص ــن الّش ــّد المواطني ــتمّر ض ــز المس ــاذج الّتميي بنم
حريــة  فــي  حقوقهــم  تقــّوض  واّلتــي   ٢٠١١ العــام  منــذ  تحــدث  اّلتــي 
ــادة  ــن العب ــر أماك ــكال تدمي ــز أش ــذا الّتميي ــذ ه ــة. يأخ ــر والّثقاف ــن والّتعبي الّدي
وغيرهــا مــن شــواهد تــدل علــى وجــود مواطنيــن شــيعة فــي البــالد، وتهميشــهم فــي 
الكتــب الّتاريخيــة للبــالد، ونشــر معلومــات مضللــة بشــأن هويتهــم الّدينيــة والّثقافيــة 
مــن خــالل الّنظــام الّتعليمــي واإلعــالم، باإلضافــة إلــى اســتخدام العنــف. تأتــي هــذه 
المراســلة فــي أعقــاب مراســالت ســابقة تــم إرســالها مــن قبــل اإلجــراءات الخاصــة 
بشــأن وضــع الّشــيعة فــي البــالد، وبالخصــوص المراســالت المتعلقــة بتدميــر المســاجد 
ــي  ــد ف ــن أو المعتق ــة الّدي ــي بحري ــاص المعن ــرر الخ ــلها المق ــي أرس ــيعية اّلت الّش
٥ أيــار/ مايــو ٢٠١١، والمتعلقــة بســحب الجنســية اّلتــي أرســلها المقــررون الخاصــون 
ــن أو  ــة اّلدي ــلمي، وبحري ــع الّس ــة الّتجم ــر، وبحري ــّرأي والّتعبي ــة ال ــون بحري المعني
 / الّثانــي  تشــرين   ٢٩ فــي  اإلنســان  حقــوق  عــن  وبالمدافعيــن  المعتقــد، 
نوفمبرمــن العــام ٢٠١٢  " يذكــر ان الحكومــة البحرينيــة لــم تــرد علــى غالبيــة هــذه 

المراسالت."



وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

ــود  ــال وج ــبيل المث ــى س ــا عل ــدة منه ــرات ع ــك موش ــزز ذل ــا يع م
انتقــادات دوليــة واســعة، فعنــد قــراءة الرســالة التــي بعثهــا ثالثــة مــن 

مقرري األمم المتحدة يتأكد ذلك، والتي قالوا فيها:

ــي  ــرر الخــاص المعن ــة، والمق ــوق الّثقافي ــال الحق ــي مج ــرر الخــاص ف "نحــن المق
ــن أو  ــة الّدي ــي بحري ــاص المعن ــرر الخ ــان، والمق ــوق اإلنس ــع وحق ــر المدق بالفق
المعتقــد يشــّرفنا أن نخاطبكــم بالّصالحيــات الممنوحــة لنــا بمقتضــى قــرارات مجلــس 
نلفــت  أن  نــود  الّصــدد،  هــذا  وفــي   ،٢٠/٢٢ و   ٣/٢٦ و   ٩/٢٨ اإلنســان  حقــوق 
ــة  ــم المتعلق ــأن المزاع ــا بش ــي تلقيناه ــات اّلت ــى المعلوم ــعادتكم إل ــة س ــر حكوم نظ
ــم  ــة والعج ــا البحارن ــيعة وخصوًص ــن الّش ــّد المواطني ــتمّر ض ــز المس ــاذج الّتميي بنم
حريــة  فــي  حقوقهــم  تقــّوض  واّلتــي   ٢٠١١ العــام  منــذ  تحــدث  اّلتــي 
ــادة  ــن العب ــر أماك ــكال تدمي ــز أش ــذا الّتميي ــذ ه ــة. يأخ ــر والّثقاف ــن والّتعبي الّدي
وغيرهــا مــن شــواهد تــدل علــى وجــود مواطنيــن شــيعة فــي البــالد، وتهميشــهم فــي 
الكتــب الّتاريخيــة للبــالد، ونشــر معلومــات مضللــة بشــأن هويتهــم الّدينيــة والّثقافيــة 
مــن خــالل الّنظــام الّتعليمــي واإلعــالم، باإلضافــة إلــى اســتخدام العنــف. تأتــي هــذه 
المراســلة فــي أعقــاب مراســالت ســابقة تــم إرســالها مــن قبــل اإلجــراءات الخاصــة 
بشــأن وضــع الّشــيعة فــي البــالد، وبالخصــوص المراســالت المتعلقــة بتدميــر المســاجد 
ــي  ــد ف ــن أو المعتق ــة الّدي ــي بحري ــاص المعن ــرر الخ ــلها المق ــي أرس ــيعية اّلت الّش
٥ أيــار/ مايــو ٢٠١١، والمتعلقــة بســحب الجنســية اّلتــي أرســلها المقــررون الخاصــون 
ــن أو  ــة اّلدي ــلمي، وبحري ــع الّس ــة الّتجم ــر، وبحري ــّرأي والّتعبي ــة ال ــون بحري المعني
 / الّثانــي  تشــرين   ٢٩ فــي  اإلنســان  حقــوق  عــن  وبالمدافعيــن  المعتقــد، 
نوفمبرمــن العــام ٢٠١٢  " يذكــر ان الحكومــة البحرينيــة لــم تــرد علــى غالبيــة هــذه 

المراسالت."



يصــدر هــذا التقريــر بالتزامــن مــع إطــالق فلــم العدالــة المفقــودة الــذي 
ــث الحظــور النظــري  ــن مــن حي ــة فــي البحري ــة االجتماعي ــاول العدال يتن

وغياب التطبيق والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

فــي  الــوارد  االختالفــات  مــع 
العدالــة  مفهــوم  تحديــد 
اإلجتماعيــة؛ ثمــة تقــارب علــى 
تحديــد  فــي  الكلــي  المســتوي 
ــدول  ــا ال ــي تتخذه ــات الت السياس
إقتصاديــة  أوضــاع  لتحقيــق 
أكثــر  وسياســية  واجتماعيــة 
عدالــة وأكثــر قــدرة علــى إعــاداة 
توزيــع الثــروة مــن اإليــرادات 
مؤشــرات  وتقليــل  والدخــول 
بشــكل  والألمســاواة  التمييــز 

مطرد.

لألمــم  العــام  األميــن  يختــزل 
المتحــدة الســيد بــان كيمــون 
ــي  ــة ف ــة اإلجتماعي ــوم العدال مفه

رسالته فيقول:
"العدالــة اإلجتماعيــة مبــدأ أساســي 
الســلمي  التعايــش  مبــادئ  مــن 
ــذي  ــا ال ــا بينه ــم وفيم ــل األم داخ
يتحقــق فــي ظلــه اإلزدهــار، ومــن 
ــق  ــى تحقي ــل عل ــا نعم ــم فعندم ث
المســاواة بيــن الجنســين أو تعزيــز 
األصليــة  الشــعوب  حقــوق 
ــالًء  ــك إع ــون ذل ــن يك والمهاجري

منا لمبادئ العدالة االجتماعية

وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

كذلــك، ومــا يؤكــد عــدم توافــر الحــد األدنــى مــن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة، 
التقريــر الســنوي الــذي أصدرتــه وزارة الخارجيــة األميركيــة فــي ١٣ أبريــل 
/ نيســان ٢٠١٦ عــن حالــة حقــوق اإلنســان في العالــم للعام ٢٠١٥، فقــد قدم التقريــر تقريرًا 
مفصــًال عــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي البحريــن فــي حوالــي ٤٥ صفحــة، توزعــت علــى 

سبعة أبواب هي:
الباب األول: احترام كرامة الشخص.
الباب الثاني: احترام الحريات المدنية.

الباب الثالث: حرية المشاركة في العملية السياسية.
الباب الرابع: الفساد وانعدام الشفافية في الحكومة.

ــة  ــة الدولي ــات الحقوقي ــات المنظم ــاه تحقيق ــي تج ــلوك الحكوم ــس: الس ــاب الخام الب
والمحلية فيما يخص انتهاكات حقوق اإلنسان.

الباب السادس: التمييز واإلساءات المجتمعية واإلتجار باألشخاص.
الباب السابع: حقوق العمال.

يتأكــد مــن خــالل عــرض التقريــر لمعلومــات وحقائــق وأرقــام وحــاالت مختلفــة أن 
ــن  ــا بي ــة فيم ــة اإلجتماعي ــورة وأن العدال ــن متده ــي البحري ــان ف ــوق اإلنس ــة حق حال

المواطنين مفقودة.

أن غيــاب العدالــة اإلجتماعيــة نتــج عنــه تفاقــم ملفــات إجتماعيــة وحقوقيــة وسياســية 
أثــرات وبشــكل مباشــر علــى حيــاة األفــراد فــي البحريــن فنتيجــة للسياســات الحكوميــة 
ــات  ــوق والحري ــز الحق ــاب تعزي ــادل وغي ــر الع ــف غي ــز والتوظي ــى التميي ــة عل القائم
ــوارد  ــروات والم ــوازن للث ــادل والمت ــع الع ــدم التوزي ــان وع ــوق اإلنس ــاك حق وانته
ــة  ــاب العدال ــي غي ــاهمت ف ــور س ــن أم ــا م ــتبداد... وغيره ــم واالس ــار الظل وانتش

اإلجتماعية.
ففيمــا يتعلــق بالتمييــز تكشــف اإلحصــاءات واألرقــام عــن مشــروع طائفــي كبيــر تقــوم 
ــذي  ــج ال ــم والممنه ــي المنظ ــز الطائف ــالل التميي ــن خ ــن م ــي البحري ــلطة ف ــه الس ب
ــا،  ــه ووزاراته ــل الدول ــف مفاص ــي مختل ــات ف ــي التعيين ــم ف ــط محك ــه بتخطي تمارس

ومؤسساتها، وشركاتها، وإداراتها الحكومية.
لذلــك اجهظــت الحكومــة مشــروع تجريــم التمييــز الــذي تقــدم بــه نــواب مــن جمعيــة 
العــام ٢٠١٠،  النــواب فــي  انعقــاد مجلــس  المعارضــة قبــل إنتهــاء دور  الوفــاق 
فــي إشــارة واضحــة لعــدم رغبــة الحكومــة تحقيــق العدالــة اإلجتماعيــة واإلصــرار علــى 
ــي  ــة الت ــريعات البحريني ــع التش ــقًا م ــاء متناس ــرح ج ــم أن المقت ــز، رغ ــة التميي سياس

تؤكد مضامين العدالة ومنع التمييز.

ــز،  ــم التميي ــي بتجري ــات تقض ــون العقوب ــى قان ــادة إل ــة م ــرح بإضاف ــب المقت إذ طال
ــي  ــرة الت ــي الفت ــام ٢٠١٢ وه ــي الع ــا ف ــم رفضــه الحق ــه ت ــره إال أن ــتطاعوا تمري وأس

لم يكن فيها وجود لنواب الوفاق بسبب اإلستقالة بعد أحداث فبراير ٢٠١١.

ــق  ــا تحقي ــن خالله ــن م ــي يمك ــة الت ــر المهم ــد التدابي ــو أح ــز ه ــم التميي إن تجري
ــات  ــكال التعدي ــاف كل أش ــي إيق ــذي يعن ــة وال ــة اإلجتماعي ــن العدال ــي م ــتوى راق مس
ــى  ــا إل ــّدد بتحويله ــات السياســية ويه ــي تنخــر فــي الكيان والتجــاوزات والواســطات الت
ــن  ــذي يضم ــرص، ال ــؤ الف ــدأ تكاف ــرام مب ــي احت ــز يعن ــم التميي ــلة، وتجري دول فاش
ــة، ال  ــه الذاتي ــه ومؤهالت ــق كفاءت ــب وف ــكان المناس ــب للم ــخص المناس ــول الش وص
ــي  ــلطة ف ــه الس ــا ترفض ــو م ــه، وه ــه وطائفت ــبه وقبيلت ــبه وحس ــى نس ــتنادًا إل اس

البحرين.

علــى العكــس مــن ذلــك يؤكــد نهــج الحكومــة علــى سياســة التمييــز المنهجيــة، ففيمــا 
يتعّلــق بالتعيينــات فــي الوظائــف العليــا فــي الــوزارات الســيادّية، وتلــك التــي تتعّلــق 
ــة والدفــاع والحــرس الوطنــّي، وكذلــك فــي وزارة  باألمــن، كمــا فــي وزارة الداخلّي
الخارجّيــة فــإّن التعيينــات لــم تشــمل الشــيعة، إذ تشــكل نســبتهم فــي مجمــوع التعيينــات 

صفر بالمئة صفر٪ 

أمــا ألســلطة التنفيذّيــة المتمثلــة فــي مجلــس الــوزراء علــى ســبيل المثــال تأتــي أبــرز 
ــيعة ٢٨٪  ــبة الش ــكل نس ــة إذ تش ــنوات طويل ــذ س ــياق من ــي ذات الس ــا ف ــات فيه التعيين
فقــط كلهــم مــن عوائــل شــيعية مواليــة للحكــم فــي حيــن تشــكل نســبة الســنة ٧٢٪ 

غالبيتهم من عائلة آل خليفة الحاكمة.



وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

ــز،  ــم التميي ــي بتجري ــات تقض ــون العقوب ــى قان ــادة إل ــة م ــرح بإضاف ــب المقت إذ طال
ــي  ــرة الت ــي الفت ــام ٢٠١٢ وه ــي الع ــا ف ــم رفضــه الحق ــه ت ــره إال أن ــتطاعوا تمري وأس

لم يكن فيها وجود لنواب الوفاق بسبب اإلستقالة بعد أحداث فبراير ٢٠١١.

ــق  ــا تحقي ــن خالله ــن م ــي يمك ــة الت ــر المهم ــد التدابي ــو أح ــز ه ــم التميي إن تجري
ــات  ــكال التعدي ــاف كل أش ــي إيق ــذي يعن ــة وال ــة اإلجتماعي ــن العدال ــي م ــتوى راق مس
ــى  ــا إل ــّدد بتحويله ــات السياســية ويه ــي تنخــر فــي الكيان والتجــاوزات والواســطات الت
ــن  ــذي يضم ــرص، ال ــؤ الف ــدأ تكاف ــرام مب ــي احت ــز يعن ــم التميي ــلة، وتجري دول فاش
ــة، ال  ــه الذاتي ــه ومؤهالت ــق كفاءت ــب وف ــكان المناس ــب للم ــخص المناس ــول الش وص
ــي  ــلطة ف ــه الس ــا ترفض ــو م ــه، وه ــه وطائفت ــبه وقبيلت ــبه وحس ــى نس ــتنادًا إل اس

البحرين.

علــى العكــس مــن ذلــك يؤكــد نهــج الحكومــة علــى سياســة التمييــز المنهجيــة، ففيمــا 
يتعّلــق بالتعيينــات فــي الوظائــف العليــا فــي الــوزارات الســيادّية، وتلــك التــي تتعّلــق 
ــة والدفــاع والحــرس الوطنــّي، وكذلــك فــي وزارة  باألمــن، كمــا فــي وزارة الداخلّي
الخارجّيــة فــإّن التعيينــات لــم تشــمل الشــيعة، إذ تشــكل نســبتهم فــي مجمــوع التعيينــات 

صفر بالمئة صفر٪ 

أمــا ألســلطة التنفيذّيــة المتمثلــة فــي مجلــس الــوزراء علــى ســبيل المثــال تأتــي أبــرز 
ــيعة ٢٨٪  ــبة الش ــكل نس ــة إذ تش ــنوات طويل ــذ س ــياق من ــي ذات الس ــا ف ــات فيه التعيين
فقــط كلهــم مــن عوائــل شــيعية مواليــة للحكــم فــي حيــن تشــكل نســبة الســنة ٧٢٪ 

غالبيتهم من عائلة آل خليفة الحاكمة.



يصــدر هــذا التقريــر بالتزامــن مــع إطــالق فلــم العدالــة المفقــودة الــذي 
ــث الحظــور النظــري  ــن مــن حي ــة فــي البحري ــة االجتماعي ــاول العدال يتن

وغياب التطبيق والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

فــي  الــوارد  االختالفــات  مــع 
العدالــة  مفهــوم  تحديــد 
اإلجتماعيــة؛ ثمــة تقــارب علــى 
تحديــد  فــي  الكلــي  المســتوي 
ــدول  ــا ال ــي تتخذه ــات الت السياس
إقتصاديــة  أوضــاع  لتحقيــق 
أكثــر  وسياســية  واجتماعيــة 
عدالــة وأكثــر قــدرة علــى إعــاداة 
توزيــع الثــروة مــن اإليــرادات 
مؤشــرات  وتقليــل  والدخــول 
بشــكل  والألمســاواة  التمييــز 

مطرد.

لألمــم  العــام  األميــن  يختــزل 
المتحــدة الســيد بــان كيمــون 
ــي  ــة ف ــة اإلجتماعي ــوم العدال مفه

رسالته فيقول:
"العدالــة اإلجتماعيــة مبــدأ أساســي 
الســلمي  التعايــش  مبــادئ  مــن 
ــذي  ــا ال ــا بينه ــم وفيم ــل األم داخ
يتحقــق فــي ظلــه اإلزدهــار، ومــن 
ــق  ــى تحقي ــل عل ــا نعم ــم فعندم ث
المســاواة بيــن الجنســين أو تعزيــز 
األصليــة  الشــعوب  حقــوق 
ــالًء  ــك إع ــون ذل ــن يك والمهاجري

منا لمبادئ العدالة االجتماعية

وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

 تجــدر اإلشــارة إلــى أّنــه يتــم اســتبعاد المــرأة البحرينيــة مــن التعيينــات فــي الوظائــف 
ــي  ــض ف ــبة تنخف ــذه النس ــًا ١٧٪، وه ــرأة عموم ــور الم ــبة حظ ــدى نس ــا، إذ ال تتع العلي
تعييــن المــرأة الشــيعّية، إذ ال تتعّدى ٣٪ مــن مجمل التعيينات، وهذا األمــر الذي ينطبق على 
المجلــس األعلــى للمــرأة؛ إذ بلغــت مجمــوع تعييــن المــرأة الشــيعّية فيــه ٣٥٪ 

من ستة تعيينات ضمن تشكيلة تضّم ١٧ امرأة.

كذلــك، وعنــد اســتحداث "لجنــة تنظيــم التعيينــات فــي المناصــب العليــا فــي الجهــاز 
الحكومــّي "، بالقــرار ٥ لســنة ٢٠١٤ الصــادر عــن رئيــس الــوزراء، كجهــة تختــّص بتنظيم 
ــى  ــا عل ــري اختصاصه ــث يس ــة، بحي ــي الحكوم ــا ف ــي المناصــب العلي ــن ف ــة التعيي آلّي
ــة أو المرشــحين لهــا مّمــن يصــدر بتعيينهــم  جميــع شــاغلي المناصــب العليــا الحكومّي
ــوكالء  ــوزارة وال ــف وكالء ال ــمل وظائ ــوزراء، وتش ــس ال ــن رئي ــرار م ــوم أو ق مرس
المســاعدين والمــدراء ومــن فــي حكمهــم؛ نســبة الشــيعة فــي هــذه اللجنــة جــاءت صفــر 
بالمئــة، وأمــا الفريــق الفّنــّي التابــع لهــذه اللجنــة الــذي عّيــن بقــرار الحــق، لــم يكــن 

بينهم سوى فرد من الطائفة الشيعّية. 

ــادة  ــات أو إع ــت التعيين ــد كان ــة فق ــي المناصــب الحكومّي ــات ف ــق بالتعيين ــا يتعل وفيم
التعيين بعد انتهاء انتخابات ٢٠١٤ عبر ٢٨ مرسومًا ملكيًا، و٢٤ أمرًا ملكيًا، إضافة إلى ٣٤ قرارًا 
وزاريــًا، أفــرزت ٣٦٢ منصبــًا حكوميــًا، ال يتجــاوز مجمــوع الشــيعة مــن هــذه التعيينــات 

والوظائف العليا ١٣,٥٪ من اجمالي التعيينات.

ــل العــادل بيــن  ــة فــي ممارســة الحقــوق السياســية والتمثي ــاب العدال ــق بغي فيمــا يتعل
المواطنيــن فــي مجلــس النــواب الــذي ال يتمتــع بصالحيــات واســعة قامــت الســلطة فــي 
مراســيم  ثالثــة  بإصــدار   ٢٠١٤ فــي  النيابيــة  االنتخابــات  قبــل  البحريــن 
ــن خــالل  ــك م ــة وذل ــر عادل ــة بصــورة غي ــر االنتخابي ــيم الدوائ ــادة تقس ــة إلع ملكي
تذويــب نحــو ٣٢ ألــف صــوت للمعارضــة فــي دوائــر المــواالة حتــى ال تســتفيد منهــا 
ــال  ــي ح ــات وال ف ــت االنتخاب ــال قاطع ــي ح ــيعية، ال ف ــة الش ــة ذات الغالبي المعارض

المشاركة. 

وأدخلــت المراســيم نحــو ٩٥ ألــف صــوت مــن المحســوبين على المــوالة من الســنة وبعض 
الحاصليــن علــى الجنســية البحرينيــة حديثــا فــي الدوائــر االنتخابيــة للمعارضــة، االمــر 
الــذي ينتــج عنــه حصــول الشــيعة علــى ١٦ مقعــدًا بــدًال مــن ١٨ مقعــدًا كمــا 
ــالت  ــد التعدي ــة بع ــر االنتخابي ــع الدوائ ــي أن توزي ــا يعن ــابقة، م ــس الس ــي المجال ف
الحاصلــة أكثــر بعــدًا عــن العدالــة بيــن المواطنيــن فــي مباشــرة الحقــوق السياســية. 
األمــر المخالــف لمــادة ٦ مــن إعــالن األمــم المّتحــدة للقضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز العنصــرّي (١٩٦٥)، وللمــاّدة الثانيــة مــن العهــد الدولــّي الخــاّص بالحقوق 
المدنّيــة والسياســّية. واللتــان تؤكــدان علــى حــّق االشــتراك فــي االنتخابــات باالقتــراع 
ــدم  ــى ق ــة عل ــف العاّم ــي الوظائ ــّق توّل ــم، وح ــي الحك ــهام ف ــاوي، واإلس ــاّم المتس الع

المساواة.

ــى الســنة فــي  ــواب الشــيعة إل ــن عــدد مقاعــد الن ــي يتبي ــى الجــدول التال وبالنظــر إل
الســلطة التشــريعية فــي مجلســي الشــورى المعيــن والنــواب المنتخــب، فالبرغــم مــن أن 
الكتلــة االنتخابيــة لدوائــر المعارضــة أعلــى بكثيــر مــن كتلــة المــوالة نجــد أن نصيــب 
 ١٤ هــي  االربيعــن  النــواب  مجلــس  مقاعــد  مــن  الشــيعة 
بعــد انتخابــات ٢٠١٤، وعــدد المعينيــن فــي مجلس الشــورى هو ١٦ مــا يعكس عدم المســاواة 

في التمثيل الحقيقي وغياب العدالة في مباشرة الحقوق السياسية.



وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

ــل العــادل بيــن  ــة فــي ممارســة الحقــوق السياســية والتمثي ــاب العدال ــق بغي فيمــا يتعل
المواطنيــن فــي مجلــس النــواب الــذي ال يتمتــع بصالحيــات واســعة قامــت الســلطة فــي 
مراســيم  ثالثــة  بإصــدار   ٢٠١٤ فــي  النيابيــة  االنتخابــات  قبــل  البحريــن 
ــن خــالل  ــك م ــة وذل ــر عادل ــة بصــورة غي ــر االنتخابي ــيم الدوائ ــادة تقس ــة إلع ملكي
تذويــب نحــو ٣٢ ألــف صــوت للمعارضــة فــي دوائــر المــواالة حتــى ال تســتفيد منهــا 
ــال  ــي ح ــات وال ف ــت االنتخاب ــال قاطع ــي ح ــيعية، ال ف ــة الش ــة ذات الغالبي المعارض

المشاركة. 

وأدخلــت المراســيم نحــو ٩٥ ألــف صــوت مــن المحســوبين على المــوالة من الســنة وبعض 
الحاصليــن علــى الجنســية البحرينيــة حديثــا فــي الدوائــر االنتخابيــة للمعارضــة، االمــر 
الــذي ينتــج عنــه حصــول الشــيعة علــى ١٦ مقعــدًا بــدًال مــن ١٨ مقعــدًا كمــا 
ــالت  ــد التعدي ــة بع ــر االنتخابي ــع الدوائ ــي أن توزي ــا يعن ــابقة، م ــس الس ــي المجال ف
الحاصلــة أكثــر بعــدًا عــن العدالــة بيــن المواطنيــن فــي مباشــرة الحقــوق السياســية. 
األمــر المخالــف لمــادة ٦ مــن إعــالن األمــم المّتحــدة للقضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز العنصــرّي (١٩٦٥)، وللمــاّدة الثانيــة مــن العهــد الدولــّي الخــاّص بالحقوق 
المدنّيــة والسياســّية. واللتــان تؤكــدان علــى حــّق االشــتراك فــي االنتخابــات باالقتــراع 
ــدم  ــى ق ــة عل ــف العاّم ــي الوظائ ــّق توّل ــم، وح ــي الحك ــهام ف ــاوي، واإلس ــاّم المتس الع

المساواة.

ــى الســنة فــي  ــواب الشــيعة إل ــن عــدد مقاعــد الن ــي يتبي ــى الجــدول التال وبالنظــر إل
الســلطة التشــريعية فــي مجلســي الشــورى المعيــن والنــواب المنتخــب، فالبرغــم مــن أن 
الكتلــة االنتخابيــة لدوائــر المعارضــة أعلــى بكثيــر مــن كتلــة المــوالة نجــد أن نصيــب 
 ١٤ هــي  االربيعــن  النــواب  مجلــس  مقاعــد  مــن  الشــيعة 
بعــد انتخابــات ٢٠١٤، وعــدد المعينيــن فــي مجلس الشــورى هو ١٦ مــا يعكس عدم المســاواة 

في التمثيل الحقيقي وغياب العدالة في مباشرة الحقوق السياسية.



يصــدر هــذا التقريــر بالتزامــن مــع إطــالق فلــم العدالــة المفقــودة الــذي 
ــث الحظــور النظــري  ــن مــن حي ــة فــي البحري ــة االجتماعي ــاول العدال يتن

وغياب التطبيق والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

فــي  الــوارد  االختالفــات  مــع 
العدالــة  مفهــوم  تحديــد 
اإلجتماعيــة؛ ثمــة تقــارب علــى 
تحديــد  فــي  الكلــي  المســتوي 
ــدول  ــا ال ــي تتخذه ــات الت السياس
إقتصاديــة  أوضــاع  لتحقيــق 
أكثــر  وسياســية  واجتماعيــة 
عدالــة وأكثــر قــدرة علــى إعــاداة 
توزيــع الثــروة مــن اإليــرادات 
مؤشــرات  وتقليــل  والدخــول 
بشــكل  والألمســاواة  التمييــز 

مطرد.

لألمــم  العــام  األميــن  يختــزل 
المتحــدة الســيد بــان كيمــون 
ــي  ــة ف ــة اإلجتماعي ــوم العدال مفه

رسالته فيقول:
"العدالــة اإلجتماعيــة مبــدأ أساســي 
الســلمي  التعايــش  مبــادئ  مــن 
ــذي  ــا ال ــا بينه ــم وفيم ــل األم داخ
يتحقــق فــي ظلــه اإلزدهــار، ومــن 
ــق  ــى تحقي ــل عل ــا نعم ــم فعندم ث
المســاواة بيــن الجنســين أو تعزيــز 
األصليــة  الشــعوب  حقــوق 
ــالًء  ــك إع ــون ذل ــن يك والمهاجري

منا لمبادئ العدالة االجتماعية

وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

ــة  ــلطة القضائي ــق بالس ــا يتعل ــا فيم وأم
ــة  ــت المفوضي ــد وصف ــن فق ــي البحري ف
ــنوات  ــل س ــان قب ــوق اإلنس ــامية لحق الس
العدالــة فــي البحريــن بالعدالــة الزائفــة، 
فإلــى جنــب التمييــز فــي التعيينــات 
يتمتــع  ال  الذكــر  ســابقة  القضائيــة 
باالســتقاللية  البحريــن  فــي  القضــاء 
ويفتقــر إلــى المعاييــر الدوليــة الخاصــة 
ــاكات  ــة المح ــة خاص ــم العدال بالمحاك
السياســية  بالنشــاطات  المرتبطــة 
وممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر، كمــا 
ــن دور ســلبي  ــي البحري ــب القضــاء ف يلع
مــن  النــاس  بحمايــة  يتعلــق  فيمــا 
االنتهــاكات التــي تقــع عليهــم مــن قبــل 
ــاذ  ــال انف ــن أو رج ــؤولين الحكوميي المس
المرتبطــة  تلــك  وخاصــة  القانــون 
ــوة  ــرط للق ــتخدام المف ــب واالس بالتعذي
ــان  ــوق اإلنس ــة بحق ــاكات المتعلق واالنته
االخــرى، هــذا األمــر يجعــل مــن القضــاء 
ــي  ــل الت ــم العوام ــن أحــد أه ــي البحري ف

تساهم في غياب العدالة االجتماعية.

وإذا مــا اســتثنيا المناصــب القضائّيــة فــي 
ــي   ــد ف ــي تعتم ــرعّية الت ــم الش المحاك

التعيين على المذهب كشرط  للتعين،

فــإن المعطــى الــذي تكشــفه األرقــام 
للتعينــات فــي قطــاع القضــاء تّتجــه إلــى 
الطائفــّي  التمييــز  منحــى حــادٍّ مــن 
وغيــاب العدالــة، علــى جميــع المســتويات 
آذ يشــكل الشــيعة تســعه بالمائــه مــن 
مجمــوع المناصــب القضائيــة ويشــكل 
ــتويات  ــة المس ــي غالبي ــيعة ف ــبة الش نس

صفر بالمئة.

وعنــد اســتحدث نيابــة الجرائــم اإلرهابّيــة 
ــي  ــة الت ــياق األزم ــي س ــاءت ف ــي ج الت
 ،٢٠١١ العــام  منــذ  البحريــن  تشــهدها 
وتشــّكلت بأمر ملكّي رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٤، أنها 
ــذا  ــط. ه ــد فق ــّي واح ــف طائف ــن طي م
تّمــت  إذا  سياســّية  داللــة  ذا  التعييــن 
قراءتــه فــي ســياق األزمــة الراهنــة، 
أمــن  لقانــون  إحيــاء  يعتبــر  بحيــث 
ــع  ــر كــون جمي ــا يفس ــو م ــة، وه الدول
أعضــاء هــذه النيابــة مــن طائفــة واحــد، 
ــة  ــا بمعرف ــد وضوح ــة أش ــدو الدالل وتب
ــن  ــم تعيي ــي يت ــى الت ــّرة األول ــا الم أّنه

أعضاء من النيابة العسكرّية فيها. 

ــة  ــدول النفطي ــر مــن ال ــن تعتب ــق بالفقــر فبالرغــم مــن أن البحري أمــا فيمــا يتعل
ــر  ــرات األس ــر فعش ــر الفق ــن مظاه ــو م ــا ال تخل ــة إال أنه ــز المالي ــد المراك وأح
تســكن فــي بيــوت غيــر قابلــة للســكن والكثيــر منهــا ال يملــك قــوت يومــه، فيمــا 
تواصــل الســلطات فــي البحريــن تهربهــا ورفضهــا إلصــدار إحصــاءات رســمية عــن 
نحــو  هنــاك  إن  تقــول  أنهــا  رغــم  البحريــن،  فــي  الفقــر  حــاالت 
ــة، وتتلقــى  ــة اإلجتماعي ــى قوائــم وزارة العمــل والتنمي ١١٦ ألــف أســرة مدرجــة عل

الدعم المالي والضمان اإلجتماعي.



وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

ــة  ــدول النفطي ــر مــن ال ــن تعتب ــق بالفقــر فبالرغــم مــن أن البحري أمــا فيمــا يتعل
ــر  ــرات األس ــر فعش ــر الفق ــن مظاه ــو م ــا ال تخل ــة إال أنه ــز المالي ــد المراك وأح
تســكن فــي بيــوت غيــر قابلــة للســكن والكثيــر منهــا ال يملــك قــوت يومــه، فيمــا 
تواصــل الســلطات فــي البحريــن تهربهــا ورفضهــا إلصــدار إحصــاءات رســمية عــن 
نحــو  هنــاك  إن  تقــول  أنهــا  رغــم  البحريــن،  فــي  الفقــر  حــاالت 
ــة، وتتلقــى  ــة اإلجتماعي ــى قوائــم وزارة العمــل والتنمي ١١٦ ألــف أســرة مدرجــة عل

الدعم المالي والضمان اإلجتماعي.



يصــدر هــذا التقريــر بالتزامــن مــع إطــالق فلــم العدالــة المفقــودة الــذي 
ــث الحظــور النظــري  ــن مــن حي ــة فــي البحري ــة االجتماعي ــاول العدال يتن

وغياب التطبيق والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

فــي  الــوارد  االختالفــات  مــع 
العدالــة  مفهــوم  تحديــد 
اإلجتماعيــة؛ ثمــة تقــارب علــى 
تحديــد  فــي  الكلــي  المســتوي 
ــدول  ــا ال ــي تتخذه ــات الت السياس
إقتصاديــة  أوضــاع  لتحقيــق 
أكثــر  وسياســية  واجتماعيــة 
عدالــة وأكثــر قــدرة علــى إعــاداة 
توزيــع الثــروة مــن اإليــرادات 
مؤشــرات  وتقليــل  والدخــول 
بشــكل  والألمســاواة  التمييــز 

مطرد.

لألمــم  العــام  األميــن  يختــزل 
المتحــدة الســيد بــان كيمــون 
ــي  ــة ف ــة اإلجتماعي ــوم العدال مفه

رسالته فيقول:
"العدالــة اإلجتماعيــة مبــدأ أساســي 
الســلمي  التعايــش  مبــادئ  مــن 
ــذي  ــا ال ــا بينه ــم وفيم ــل األم داخ
يتحقــق فــي ظلــه اإلزدهــار، ومــن 
ــق  ــى تحقي ــل عل ــا نعم ــم فعندم ث
المســاواة بيــن الجنســين أو تعزيــز 
األصليــة  الشــعوب  حقــوق 
ــالًء  ــك إع ــون ذل ــن يك والمهاجري

منا لمبادئ العدالة االجتماعية

وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

فــي يونيــو حزيــران مــن العــام ٢٠١٥ تقــدم النائــب خالــد الشــاعر إلــى وزيــرة التنميــة 
اإلجتماعيــة (آنــذاك) فائقــة الصالــح بشــأن خــط الفقــر فــي البحريــن، متســائًال "لمــاذا 
لــم يتــم تحديــد خــط الفقــر فــي البحريــن حتــى اآلن"، إال أنــه لــم يحصــل علــى أجوبــة 
آذار  مــارس/  فــي  كان  الفقــر  لخــط  تحديــد  آخــر  بــأن  علمــًا  ألســئلته، 
ــة فاطمــة البلوشــي  ــة االجتماعي ــوزارة التنمي ــرة الســابقة ل ٢٠١١ عندمــا كشــفت الوزي
ــدة  ــم المتح ــج األم ــع برنام ــاون م ــوزارة بالتع ــا ال ــت به ــي قام ــة الت ــن أن الدراس ع
اإلنمائــي والبنــك الدولــي لتعريــف خــط الفقــر فــي مملكــة البحريــن أشــارت إلــى أن 
ــارًا، وأقــل مــن  ــل فــي أن يكــون دخــل الفــرد أقــل مــن ســبعين دين خــط الفقــر يتمث
٣٣٧ دينــارًا لألســر المكونــة مــن خمســة أفــراد. ومنــذ ذلــك العــام ليومنــا هــذا ارتفعــت 
ــرًا، إال أن وزارة  ــي أن هــذا الرقــم ارتفــع كثي ــاة بشــكل ملحــوظ مــا يعن كلفــة الحي

التنمية ترفض نشر أي إحصاءات رسمية عن حاالت الفقر في البحرين.

ــة فمــن المهــم  ــق بالبطال أمــا فيمــا يتعل
ــن  ــى م ــة العظم ــى أن الغالبي ــارة إل اإلش
مــن  هــم  العمــل  عــن  العاطليــن 
يمنــع  الذيــن  الشــيعة  المواطنيــن 
توظيفهــم فــي قطاعــات حكوميــة عديــدة 
خاصــة األجهــزة األمنيــة، إذ يتــم توظيــف 
أعــداد كبيــرة مــن األجانــب مــن بلــدان 
ــه  ــزداد في ــذي ت ــت ال ــي الوق ــة ف مختلف
مــن  العمــل  عــن  العاطليــن  أعــداد 
يمنــع  القانــون  أن  مــع  البحرينييــن، 
توظيــف غيــر البحرينييــن فــي مثــل 

هذه األجهزة.

ذ تنــص المــادة ٣٠ الفقــرة ب مــن دســتور 
البحريــن علــى أن "الدولــة هــي وحدهــا 
التــي تنشــئ قــوة الدفــاع والحــرس 
ــر  ــى غي ــام، وال يولَّ ــن الع ــي واألم الوطن
ــة  ــي حال ــام إال ف ــذه المه ــن ه المواطني
الضــرورة القصــوى، وبالكيفيــة التــي 

ينظمها القانون." 
يمنــع  التــي  ذاتهــا  األجهــزة  وهــي 
ــم  ــا ويت ــن توليه ــيعة م ــن الش المواطني

توظيف األجانب فيها.

ــدل  ــل أن مع ــد وزارة العم ــن، تؤك ــي البحري ــة ف ــبة البطال ــق بنس ــا يتعل ــي م ــا ف أم
البطالــة هــو ٤,١٪ وذلــك فــي يونيــو/  حزيــران  ٢٠١٤ هــذا المعــدل انخفــى وفــق تصريح 
وزيــر العمــل الســيد جميــل بــن محمــد حميــدان مــن ٣,٨٪  فــي ديســمبر ٢٠١٤ الــى ٣,٥٪ 

في مارس  ٢٠١٥، في حين ظل المعدل الفصلي للبطالة في العام ٢٠١٥ عند  ٣,٧٪

فــي المقابــل كشــف تقرير دافــوس الصادر فــي أكتوبر/ تشــرين األول ٢٠١٤ عــن معدالت 
البطالة في البحرين، هي ٧,٤ ٪، وليست ٣,٨ ٪ كما تدعي وزارة العمل البحرينية.

مــن ناحيــة أخــرى هناك قرابة٤٧٤  ألــف أجنبي يعملون في البحرين وهنــاك ٢٦ ألف وظيفة 
ــة  ــف قيادي ــون بوظائ ــم يحظ ــر منه ــنويًا، الكثي ــن س ــر البحرينيي ــا غي ــل عليه يحص
ــاب  ــن أصح ــن م ــن البحرينيي ــر م ــد الكثي ــذي نج ــت ال ــي الوق ــة، ف ــب عالي وروات
المؤهــالت العليــا يعملــون فــي وظائــف دونيــة والكثيــر مــن الجامعييــن عاطلــون عــن 

العمل.

لــذا فــأن المعــدل الحقيقــي للبطالــة قــد يتجــاوز األرقــام المعلــن عنهــا ألن هنــاك اآلالف 
مــن العاطليــن الذيــن اضطــروا للعمــل فــي وظائــف ال تتناســب مــع مؤهالتهــم، وبالتالــي 
ــرص  ــن ف ــون ع ــم يبحث ــن أنه ــي حي ــن ف ــجالت العاملي ــي س ــميًا ف ــجيلهم رس ــم تس ت
تتناســب مــع مؤهالتهــم األكاديميــة، إذ ال يدخــل هــؤالء ضمــن احصــاءات العاطليــن عــن 

العمل.

ففــي بيانــات رســمية نشــرتها صحيفــة الوســط البحرينيــة فــي اكتوبــر مــن العــام ٢٠١٤ 
تبيــن أن ٤٢٢٧  بحرينيــًا يعملــون فــي القطــاع الخــاص يتقاضــون رواتــب أقــل مــن ٢٠٠ 

دينار. وأن نحو ٤١١٥٩ بحرينيًا تتراوح رواتبهم بين ٢٠٠ و٤٠٠  دينار

ــب  ــد أن نصي ــن نج ــن البحرييني ــة بي ــب البطال ــه نس ــزداد في ــذي ت ــت ال ــي الوق وف
البحرينييــن مــن الوظائــف  ٤٠٪ واألجانــب  ٦٠ ٪وأن معــدل الرواتــب العالية هــو من نصيب 

األجانب.

ومــع غيــاب االحصــاءات الرســمية المتعلقــة بالقطــاع الحكومــي إال أن بعــض المتابعيــن 
يؤكــدون وجــود نســبه كبيــره مــن االجانــب يعملــون فــي القطــاع العــام مــع تزايــد 
معــدل البطالــة بيــن البحريينيــن خاصــة االجهــزة االمنيــة وبعــض الــوزارات كــوزارة 
ــب مــع وجــود اآلف مــن  ــد مــن األجان ــف العدي ــم توظي ــة ووزارة الصحــة، إذ يت التربي

الجامعيين العاطلين عن العمل.



وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

ــدل  ــل أن مع ــد وزارة العم ــن، تؤك ــي البحري ــة ف ــبة البطال ــق بنس ــا يتعل ــي م ــا ف أم
البطالــة هــو ٤,١٪ وذلــك فــي يونيــو/  حزيــران  ٢٠١٤ هــذا المعــدل انخفــى وفــق تصريح 
وزيــر العمــل الســيد جميــل بــن محمــد حميــدان مــن ٣,٨٪  فــي ديســمبر ٢٠١٤ الــى ٣,٥٪ 

في مارس  ٢٠١٥، في حين ظل المعدل الفصلي للبطالة في العام ٢٠١٥ عند  ٣,٧٪

فــي المقابــل كشــف تقرير دافــوس الصادر فــي أكتوبر/ تشــرين األول ٢٠١٤ عــن معدالت 
البطالة في البحرين، هي ٧,٤ ٪، وليست ٣,٨ ٪ كما تدعي وزارة العمل البحرينية.

مــن ناحيــة أخــرى هناك قرابة٤٧٤  ألــف أجنبي يعملون في البحرين وهنــاك ٢٦ ألف وظيفة 
ــة  ــف قيادي ــون بوظائ ــم يحظ ــر منه ــنويًا، الكثي ــن س ــر البحرينيي ــا غي ــل عليه يحص
ــاب  ــن أصح ــن م ــن البحرينيي ــر م ــد الكثي ــذي نج ــت ال ــي الوق ــة، ف ــب عالي وروات
المؤهــالت العليــا يعملــون فــي وظائــف دونيــة والكثيــر مــن الجامعييــن عاطلــون عــن 

العمل.

لــذا فــأن المعــدل الحقيقــي للبطالــة قــد يتجــاوز األرقــام المعلــن عنهــا ألن هنــاك اآلالف 
مــن العاطليــن الذيــن اضطــروا للعمــل فــي وظائــف ال تتناســب مــع مؤهالتهــم، وبالتالــي 
ــرص  ــن ف ــون ع ــم يبحث ــن أنه ــي حي ــن ف ــجالت العاملي ــي س ــميًا ف ــجيلهم رس ــم تس ت
تتناســب مــع مؤهالتهــم األكاديميــة، إذ ال يدخــل هــؤالء ضمــن احصــاءات العاطليــن عــن 

العمل.

ففــي بيانــات رســمية نشــرتها صحيفــة الوســط البحرينيــة فــي اكتوبــر مــن العــام ٢٠١٤ 
تبيــن أن ٤٢٢٧  بحرينيــًا يعملــون فــي القطــاع الخــاص يتقاضــون رواتــب أقــل مــن ٢٠٠ 

دينار. وأن نحو ٤١١٥٩ بحرينيًا تتراوح رواتبهم بين ٢٠٠ و٤٠٠  دينار

ــب  ــد أن نصي ــن نج ــن البحرييني ــة بي ــب البطال ــه نس ــزداد في ــذي ت ــت ال ــي الوق وف
البحرينييــن مــن الوظائــف  ٤٠٪ واألجانــب  ٦٠ ٪وأن معــدل الرواتــب العالية هــو من نصيب 

األجانب.

ومــع غيــاب االحصــاءات الرســمية المتعلقــة بالقطــاع الحكومــي إال أن بعــض المتابعيــن 
يؤكــدون وجــود نســبه كبيــره مــن االجانــب يعملــون فــي القطــاع العــام مــع تزايــد 
معــدل البطالــة بيــن البحريينيــن خاصــة االجهــزة االمنيــة وبعــض الــوزارات كــوزارة 
ــب مــع وجــود اآلف مــن  ــد مــن األجان ــف العدي ــم توظي ــة ووزارة الصحــة، إذ يت التربي

الجامعيين العاطلين عن العمل.



يصــدر هــذا التقريــر بالتزامــن مــع إطــالق فلــم العدالــة المفقــودة الــذي 
ــث الحظــور النظــري  ــن مــن حي ــة فــي البحري ــة االجتماعي ــاول العدال يتن

وغياب التطبيق والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

فــي  الــوارد  االختالفــات  مــع 
العدالــة  مفهــوم  تحديــد 
اإلجتماعيــة؛ ثمــة تقــارب علــى 
تحديــد  فــي  الكلــي  المســتوي 
ــدول  ــا ال ــي تتخذه ــات الت السياس
إقتصاديــة  أوضــاع  لتحقيــق 
أكثــر  وسياســية  واجتماعيــة 
عدالــة وأكثــر قــدرة علــى إعــاداة 
توزيــع الثــروة مــن اإليــرادات 
مؤشــرات  وتقليــل  والدخــول 
بشــكل  والألمســاواة  التمييــز 

مطرد.

لألمــم  العــام  األميــن  يختــزل 
المتحــدة الســيد بــان كيمــون 
ــي  ــة ف ــة اإلجتماعي ــوم العدال مفه

رسالته فيقول:
"العدالــة اإلجتماعيــة مبــدأ أساســي 
الســلمي  التعايــش  مبــادئ  مــن 
ــذي  ــا ال ــا بينه ــم وفيم ــل األم داخ
يتحقــق فــي ظلــه اإلزدهــار، ومــن 
ــق  ــى تحقي ــل عل ــا نعم ــم فعندم ث
المســاواة بيــن الجنســين أو تعزيــز 
األصليــة  الشــعوب  حقــوق 
ــالًء  ــك إع ــون ذل ــن يك والمهاجري

منا لمبادئ العدالة االجتماعية

وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.

جدول صحيفة الوسط المشار إليه في الصفحة السابقة
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فيمــا يتعلــق بالمشــكلة اإلســكانية وضمــن 
ــات  ــر الخدم ــي توفي ــز ف ــية التميي سياس
اإلســكانية خــالل الســنوات الماضيــة، فإنــه 
ــة  ــي الجنوبي ــن محافظت ــة بي وبالمقارن
والشــمالية فــإن الحكومــة لــم تنفــذ فــي 
الكثافــة  ذات  الشــمالية  المحافظــة 
ــاريع  ــبعة مش ــوى س ــة س ــكانية العالي الس
مبــرر  دون  وألغــت  إســكانية، 
١٣١٨ بيتــًا و١١٨٨  شــقة، فيمــا نفــّذت فــي 
الكثافــة  ذات  الجنوبيــة  المحافظــة 
الســكانية األقل خمســة مشاريع شــملت ٩٩٣  
بيتــًا ألنهــا مــن المناطــق المواليــة للحكــم 

وذات الغالبية السنية.

ــى  ــي وعل ــف التعليم ــق بالمل ــا يتعل فيم
ــى  ــنة ٢٠١٥ أعل ــهدت س ــال ش ــبيل المث س
ــدى  ــيعة ل ــاه الش ــز تج ــتويات التميي مس
وزارة التربيــة والتعليــم فــي توزيــع 
البعثــات الدراســية؛ فقــد تعــرض ٣٤٪ مــن 
ــن  ــة المتفوقي ــن الطلب ــة م ــن ١٤٦ حال بي
الشيعة إلى الحرمان، وجرى حرمان ١٢٧ طالبا 
البعثــات  فــي  الدخــول  مــن  وطالبــة 
الدراســية مــن مجمــل عــدد الطلبــة 

(٦٣٠) في األعوام الخمسة الماضية.

كمــا يطــال التمييــز باقــي الوظائــف فــي 
التربيــة  وزارة  فــي  العليــا  المناصــب 
ــاء  ــر، ورؤس ــة المدي ــم كـــ: رتب والتعلي
األقســام فــي الــوزارة، باإلضافــة إلــى 
ــر  ــن أكب ــة البحري ــي جامع ــات ف التعيين
جامعـة حكـومية، وعرقلة طلبـات الطلبـة 

ــى  ــول عل ــي الحص ــن ف ــيعة الراغبي الش
ــا،  ــوراه فيه ــتير والدكت ــهادات الماجس ش
غالبيــة  علــى  ينعكــس  األمــر  هــذا 
ومؤسســاتها  الحكوميــة  الــوزارات 

وإداراتها وشركاتها.

في الختام،

واإلســتبداد  الظلــم  هــذه  انتشــار  إن 
والسياســات  والتهميــش  والتمييــز 
واإلجــراءات والتدابيــر التــي تنتهجهــا 
ــوض  ــا تق ــن كله ــي البحري ــة ف الحكوم
مــن تحقيــق العدالــة االجتماعيــة وتجعــل 
ــن  ــل م ــا يجع ــودة، م ــة مفق ــا عدال منه
غيــاب العدالــة االجتماعيــة فــي البحريــن 
أحــد األســباب األساســّية لألزمــة فــي 
 ،٢٠١١ فبرايــر  منــذ  البــالد 
ــة  ــاب العدال ــة لغي ــورة العملّي وأن الخط
التمييــز  سياســة  واتبــاع  االجتماعيــة 
غالبيــة  ضــّد  وتحديــدًا  والتهميــش، 
إرتــدادات  عنــه  ينجــم  قــد  الشــيعة، 
ــم  ــا ل ــات، م ــر واألزم ــة بالمخاط محفوف
تّتخــذ الدولــة خطــوات ســريعة لمعالجــة 
مظالــم التمييــز القائمــة وغيــاب العدالــة 

اإلجتماعية.



وعندمــا نزيــل الحواجــز التــي تواجههــا الشــعوب بســبب نــوع الجنــس أو 
الســن أو العــرق أو االنتمــاء اإلثنــي، أو الديــن أو الثقافــة أو العجــز نكــون 

قد قطعنا شوطا بعيدًا في النهوض بالعدالة اإلجتماعية."

فــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن مرتكــزات العدالــة اإلجتماعيــة تتمثــل 
في:

تعزيز الحقوق والحريات في شتى المجاالت السياسية  •    
      واإلجتماعية واإلقتصادية.

العدل والمساواة بين الناس وإلغاء الفوارق ألي سبب كان.  •    
التوزيع العادل والمتوازن للثروات والموارد والمكاسب بحيث  •    

      يكون لكل فرد في المجتمع نصيب منها.
تكافؤ الفرص بين المواطنين في مختلف االمتيازات التي  •    
      تقدمها الدولة للمواطنين، ونبذ كل أشكال التمييز بين

      المواطنين.

لذلــك تحــرص الــدول الديمقراطيــة علــى أن تتضمــن تشــريعاتها 
ــذه  ــب ه ــى جن ــة، إل ــة اإلجتماعي ــق العدال ــن تحقي ــا يضم ــا م وقوانينه
ــق  ــل تحقي ــر تكف ــدول إجــراءات وتدابي ــن تتخــذ ال التشــريعات والقواني
ــا  ــق بموجبه ــة تتحق ــة والعدال ــم والحري ــش الكري ــن العي ــتوى م مس

العدالة اإلجتماعية.

ــدأ  ــى مب ــن عل ــريعات والقواني ــن التش ــد م ــت العدي ــن نص ــي البحري ف
المســاواة والعدالــة بيــن المواطنيــن ولكــن وفــي المقابــل يالحــظ وبشــكل 
العدالــة  التــي ترتكــز عليهــا  األساســية  المرتكــزات  جلــي غيــاب 
ــة  ــق للعدال ــاب التطبي ــري وغي ــور النظ ــي الحظ ــا يعن ــة، م اإلجتماعي

اإلجتماعية والتي يجعل منها عدالة مفقودة.
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والشــمالية فــإن الحكومــة لــم تنفــذ فــي 
الكثافــة  ذات  الشــمالية  المحافظــة 
ــاريع  ــبعة مش ــوى س ــة س ــكانية العالي الس
مبــرر  دون  وألغــت  إســكانية، 
١٣١٨ بيتــًا و١١٨٨  شــقة، فيمــا نفــّذت فــي 
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وذات الغالبية السنية.
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الدراســية مــن مجمــل عــدد الطلبــة 

(٦٣٠) في األعوام الخمسة الماضية.
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ــى  ــول عل ــي الحص ــن ف ــيعة الراغبي الش
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ــوض  ــا تق ــن كله ــي البحري ــة ف الحكوم
مــن تحقيــق العدالــة االجتماعيــة وتجعــل 
ــن  ــل م ــا يجع ــودة، م ــة مفق ــا عدال منه
غيــاب العدالــة االجتماعيــة فــي البحريــن 
أحــد األســباب األساســّية لألزمــة فــي 
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