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 يمــلـتعــي الــييز فــالتمالموضوع: 

 

 المقدمة:

لك ية في السلبحرينيتناول هذا التقرير المبسط مجموعة عناوين تتحدث عن التمييز الطائفي الذي تقوم به السلطات ا
 حتى تاريخه.لما تمكنا من رصده  ، وذلك وفقا  التربوي والتعليمي

ن المواطني اة بين( من ميثاق العمل والوطني ينص على المساو على الرغم من أن الباب الثاني من البند ) ثانيا  ف

جنس م بسبب الز بينهوالعدالة وتكافؤ الفرص، وأن المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ، ال تميي
ذلك،  على تدل قع الواغة أو الدين أو العقيدة. إال أن الممارسات التي تقوم بها السلطة على أرض الأو األصل أو الل

 في تمييز فئة عن فئة أخرى.  بل إن السلوكيات القائمة تمعن

 : ناصب العليا التربوية والتعليمية: التمييز في الم أولا 

لتعليم 2011العام في السنوات الخمس األخيرة وبالتحديد منذ فبراير من  في البحرين من  زادت وزارة التربية وا

 تمييزها لم يعدومستوى التمييز المذهبي بنسبة كبيرة وبصورة واضحة في المناصب التربوية والتعليمية العليا ، 
لتمي حجم سنكتشفستعرضنا المناصب العليا واألسماء التي تشغلها ، على أحد في البالد ، فلو ا خافيا   ي ذهبيز الما

بوية وادر الترمى للكالواسع في مناصب وزارة التربية والتعليم العليا بكل وضوح ، واإلقصاء المفضوح للغالبية العظ
حد ألال يمكن  ي الذيتخاذ القرار ، والدليل من موقع الوزارة الرسما والتعليمية المنتمية للمذهب الشيعي عن مواقع

 .إنكاره أو التشكيك فيه

 المناهج الدراسية: في : التمييز ثانيا  

% ، ومن  65التركيبة الديمغرافية لسكان مملكة البحرين حسب التقارير الدولية ، يمثل الشيعة نسبة تزيد عن 

تكون نسبة الطلبة والطالبات الشيعة في مدارس البلد هي األكبر بين العدد الكلي لطلبة البحرين ، ومن  أن الطبيعي
وجود فقهي أو عقائدي في مناهج التربية اإلسالمية وليس لها وجود تاريخي في  أيون لمذهبهم ال يكأغير الطبيعي 

الطلبة  ويجبرالمناهج التاريخية التي تدرس في المدارس والجامعات البحرينية بنسبة تصل إلى صفر في المئة ، 
ن أن يكون لهم الحق في إبداء رأي والطالبات الشيعة على دراسة المناهج الدينية وفق المذاهب السنية ، ومن دو

مذهبهم في بعض القضايا الفقهية والعقائدية والتاريخية ، وإذا ما حاولوا تبيان رأي مذهبهم يتهموا بإثارة النعرات 
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الطائفية ويتعرضون إلى المحاسبة الشديدة ، وهذا السلوك يراد منه فصل الطلبة والطالبات الشيعة عن أخوانهم 
، ومنع إطالع الطلبة والطالبات البحرينيين  ونفسيا   وثقافيا   وتاريخيا   وفقهيا   والطالبات السنة ، عقائديا   وأخواتهم الطلبة

لتعليمية  السنة على الثقافة الشيعية بصورة ممنهجة ، وتعمدت وزارة التربية والتعليم في إقصاء الكوادر التربوية وا
للغة الشيعية وعدم إشراكهم في تأليف المناهج الدراس ية في جميع المراحل التعليمية والجامعية ، كاللغة العربية وا

لتعليم في  اإلنجليزية والعلوم والرياضيات والمواد االجتماعية والتربية اإلسالمية ، كل ممارسات وزارة التربية وا
لطائفي ، المجرم في مجال التأليف ومحتويات المناهج اإلسالمية والتاريخية تدل داللة واضحة على ترسيخ التمييز ا

 .العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان

 : التمييز في التوظيف:ثالثاا 

 1573ى وجود ، تشير إل 2017/  2016تقارير وزارة التربية والتعليم التي أصدرتها في بداية العام الدراسي 
أن  ل النيابيالسؤا على ) جميعهم من الطائفة الشيعة ( ، وقد جاء في إجابة وزير التربية والتعليم تربويا   عاطال  
بقها على لتي تطاعن معايير التوظيف  ، بعيدا   وتعليميا   تم توظيفهم من المتطوعين غير المؤهلين تربويا   3110

هم اآلن وجانب ، أتصريح لها أنها قامت بتوظيف العاطلين التربويين الجامعيين الشيعة ، وفي نفس الوقت قالت في 

 .وظفا  ألف م 23% من عدد القطاع التعليمي الكلي الذي يصل عدده إلى  20حسب تصريحات الوزارة يمثلون 

 : التمييز في الترقيات:رابعاا 

 ،ن الشيعة لمعلميم لها المئات من ادفي كل عام دراسي تعلن وزارة التربية والتعليم عن مسابقات الترقية ، فيتق
ا من إذا طلبوفذكر األسباب ، دون ويجتاز منهم المئات كل خطوات المسابقات ، ولكنهم يبعدوا عن الترقيات من 
 كلة طواله المش، وقد تكررت هذ الوزارة ممارسة الشفافية في هذا المجال ، ال تسجيب لطلبهم وتتجاهلهم تماما  

ز، لى التمييعيؤشر  ندما تغيب الشفافية في الترقيات والتوظيف بمؤسسة التعليم فإن ذلكرة . عالخمس األخي السنوات
يع أن د يستطحألى مناصب أخرى أقل ، فإن ذلك يؤشر على التمييز، وال إ وعندما يتم تنقيل المدرسين من مناصب

ة عكس د الشيعضمن خالل ممارساتها  يقول أن ذلك غير تمييز، ويبقى عنوان التمييز بارزا  و لم تثبت الوزارة 
 .ذلك

 :: التمييز في البعثات الدراسيةخامسا  

لبعثات ا ئج توزيععليم في البحرين نشر نتا، وللمّرة األولى منذ سنوات رفضت وزارة التربية والت 2011في العام 
لسري، ابإدخال رقمه الجامعية في الصحف المحلية، وحصرت معرفة النتيجة على الطالب، كل طالب على حده، 

 .إلى موقع الوزارة على اإلنترنت
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 ضّدها. فبراير، وحملة القمع الدمويّة 14هو العام الذي شهد انطالق االحتجاجات السياسية  2011العام 

مرة لى مؤاعجاء هذا القرار هو اآلخر ضمن هذه الحملة، بل ضمن رؤية استراتيجية استندت بشكل واضح ومباشر 
 .2006البندر، في محاولة لتسريع كل خططها التي وضعت قبل تقرير 

 سوا ما الروا، أو درسنوات، والنتيجة آالف الطاّلب الذين إما استنزفت أموال أهاليهم، أو تهجّ  5استمّرت المؤامرة 
 !ر ظالما  م، وصامنه العديديرغبون فيه ثم فشلوا، أو تأّخروا في الدراسة، أو تركوها كلّيا! لقد تحّطم مستقبل 

 
بل من  ، عدد الذين لم يحصلوا على أي من رغباتهم الثالث األولى، من طالب لوحة الشرف،2015في العام 

ى لم يحمجنونا   %، بلغ حدا  99الطالب الذي تزيد معدّالتهم عن   صل على أي بعثة:، أثار ثائرة الناس! بعضهم حتّ

 !عة% من تكاليف الدراسة في أي جام10ال تغطي دوالر(  1058دينار ) 400مجرد منحة دراسية مقدارها 

 
على  لحاصلةجليلة عبد الجليل حسن، صاحبة الترتيب الحادي عشر مكرر على البحرين، األولى على مدرستها، وا

لترتيب %، لن تدرس الطب. مع أن الوزارة أعطت زميالتها الثالث، التي اشتركن معها في ذات ا99.2معدل 

 !لدراسة الطب في جامعة الخليج العربي والكلية اإليرلندية للجراحين)الحادي عشر(، بعثات 

س ولي خاصواضطر أهلها لتدريسها على حسابهم ال  قبل عامين حرمت أختها من الحصول على بعثة الطب أيضا  و
 .لالثنتينبإمكانهم أن يدفعوا 

زينب  الشرف، السابع عشر على لوحة ، لم تحصل شريكتها في المركزلطالبة المتفّوقة فاطمة محمد علي وبخالف ا

 مد مهدي، على بعثة الطب هي األخرى!السيد مح

ـ  ، كي يقضي ما تبّقى له من  !، ابتعث بداية إلى السجن14مصطفى، ابن المعتقل محمد علي رضي، أحد الرموز ال

سجنه في شهر رمضان أشهر. اختار مصطفى أن يدخل  3عقوبة )انتقام(، بعد أن أدين بـ"التجمهر"، وحكم بالسجن 
 .، لكي يحافظ على كل ما تبقى من أمل في اللحاق بالدراسة الجامعية 2015
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%، والذي كان مرّشحا لبعثات ولي العهد، اضّطهد مّرتين: مرة حين دخل الّسجن 98.8مصطفى المتفّوق بنسبة 
بشهادة تفّوقه، والمّرة األخرى حين حرمته الوزارة من رغبته األولى )دراسة الطب(، رغم أنّه السابع على البحرين 

 !(الذكور)مدارس الحكومية بعثة طب لطالب ال 11من الذكور، ورغم أّن الوزارة خّصصت 
لم يقف األمر عند المدارس الحكومية: اثنان من أرفع الطالب المتفّوقين في المدارس الخاّصة، حاصالن على معّدل 

 ).بعثة الطب) %، لم يحصلوا على الرغبة األولى99.9

 3صل ت الطب، حن لبعثاالمستحقّوالتي تؤّكد األرقام، والشواغر، والمعايير التعليمية، أنهم هم  المقابل كل هؤالءفي 

 !، على بعثات لدراسة الطب%90%، و 93%، 94طالب معدّالتهم هي: 
ة على نسبة % لم تحصل على رغبتها األولى لدراسة الهندسة، بينما أعطيت زميلتها الحاصل97.7طالبة نسبتها 

 !% ذات البعثة، التي لم تكن رغبتها األولى94

ـ 77ة أن حوالي يؤّكد مسح أجرته جهة مستقلّ  لى ع، لم يحصلوا %95% من الطاّلب الشيعة الذين تفوق معدّالتهم ال

هم ؤالء رغبتهحت كل ذلك العام، الذي افتخرت فيه الوزارة بأنّها من رغباتهم الدراسية في البعثات! لم يكن بعيدا  
 .األولى

حة، شرة المتاعإلثني ، طالب في المسار العلمي )فيزياء، رياضيات(، يمأل كل الخيارات اأما البقيّة، فأفضلهم حّظا  

التي  بينما ينتهي توزيع البعثات بشواغر في ذات التخصصات !"فيحصل على رغبته األخيرة: تخصص "سياحة
 !كان يرغب في دراستها

 لمثال:، السعودية على سبيل ا خليحكيف يتم ابتعاث طالب بحرينيين إلى دول ال كشفت برقية ويكليكليس،

  !روفةسنّية مع عائلة تبعث سفارة المنامة إلى وزارة الخارجية السعودية رسالة تؤّكد فيها أن الطالب المرّشح هو من

هو األعلى في نسبة التمييز الطائفي في توزيع البعثات  2015أعوام تكشف:  5دراسة مقارنة خالل 

 الدراسية للمتفوقين

على  ناء  بشهد أعلى مستوى للتمييز في البعثات على أساس طائفي فاحش، وذلك  2015دراسة أن العام كشفت ال

 .2015و 2014و 2013و 2012و 2011دراسة مقارنة مع األعوام السابقة الخمسة أعدها الفريق، وهي األعوام 

والطلبة المتفوقين يمثل طعنة في وأكد في دراسته على أن التمييز المتصاعد الذي تتخذه السلطة ضد المتميزين 

مستقبل الوطن فهؤالء هم بناة الوطن وكوادره، وإذا كان التمييز يمارس معهم بهذا الحجم مع تميزهم وجهودهم 
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الواضحة فكيف باآلخرين من شباب البحرين ومواطنيها الذين يمارس التمييز ضدهم في الوظائف والفرص التعليمية 
 .وفي كل الخدماتوالتطور المهني  ةوالترقي

% في 99-% 95وأشار الفريق إلى أنه أجرى دراسة مقارنة على الطلبة الذين تتراوح معدالت التراكمية بين 

ائفي د تمييز طجة وجواألعوام الخمسة الدراسية الماضية بالنسبة إلى توزيع البعثات الرغبات الدراسية، فكانت النتي
 .بحجم مهول

 :طالب وطالبة، فكانت النتيجة كالتالي 166الدراسة على أجريت  2012-2011في العام   (1

  من المتفوقين من البعثة21حرمان % 

 منهم على الرغبة الدراسية األولى18ول حص % 

  ةمنهم على الرغبة الدراسية الثاني% 4حصول 

  متهم على الرغبة الدراسية الثالثة7حصول % 

  من الرغبات الثالث األولى الدراسية49حرمان % 

  منهم من البعثة والمنحة الدراسية1حرمان % 

 
 :طالب وطالبة، فكانت النتيجة كالتالي 101أجريت الدراسة على  2013-2012في العام  (2

 من الطلبة والطالبات من البعثة 25رمان ح % 

  منهم على الرغبة الدراسية األولى 7حصول% 

  منهم على الرغبة الدراسية الثانية3حصول % 

  على الرغبة الدراسية الثالثة% منهم 9حصول 

  منهم من الرغبات األولى الثالث الدراسية54حرمان % 
 

 طالب وطالبة 108أجريت الدراسة على  2014-2013في العام   (3

  منهم من البعثة 10حرمان % 

  منهم على إحدى الرغبات الثالث الدراسية30حصول% 

  منهم من الرغبات الثالث األولى الدراسية60حرمان % 
 

 طالب وطالبة 109أجريت الدراسة على  2015- 2014العام  في (4

  منهم من البعثة8حرمان % 

  منهم على الرغبة الدراسية األولى17حصول % 

  منهم على الرغبة الدراسية الثانية6حصول % 
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  منهم على الرغبة الدراسية الثالثة8حصول % 

  منهم من الرغبات الثالث األولى الدراسية61حرمان % 

 
-%95 طالب وطالبة تتراوح معدالتهم التراكمية بين 146أجريت الدراسة على  2016-2015م في العا (5

 :%، فكانت النتيجة كالتالي99.2

  من البعثة 33.6حرمان % 

  منهم على الرغبة الدراسية األولى17.8حصول % 

  منهم على الرغبة الدراسية الثانية0.7حصول % 

  الثالثة% منهم على الرغبة الدراسية  4.1حصول 

  ولى % منهم من الرغبات الدراسية الثالث األ77.4حرمان 

ة في توزيع الماضيالخمسة عوام الدراسية  بين األكثر تمييزا  هو األ 2016 – 2015راسة أن العام وأوضحت الد
مل عدد اسية من مجطالب وطالبة من البعثات الدر 127يز الطائفي حرم ين التمالرغبات الدراسية، وتبين أولبعثات ا

 .لدراسيةطالب وطالبة من الرغبات الثالث األولى ا 387الماضية، وحرم الخمسة ( في األعوام 630الطلبة )

 
ثات، وشملت % من أعلى الطلبة المتفوقين حرموا من البع34بينت أن  2015لعام وكانت دراسة أعدها فريق في ا

تساءلت عن %، و82من حرموا من الرغبة األولى  % وتبين أن نسبة95طالبا  ممن معدالتهم تفوق  146الدراسة 

بعثة في التخصصات الطبية في ظل حرمان الكثير من الطلبة من رغباتهم في دراسة هذه  228مصير 
 .التخصصات.

 : التمييز في معهد البحرين للتدريب:سادساا 

قل ح ، عبر نفي الواضالتمييز الطائسياسة  لقد مارست وزارة التربية والتعليم ضد الموظفين بمعهد البحرين للتدريب 
 إلى المدارس، وإحالل موظفين متدربين مكانهم من الطائفة السنية الكريمة  شيعيا   موظفا   70

ن ضال  عالتهميش الحاصل للموظفين في مواقع عملهم الجديدة وتجريدهم من مهمات وظائفهم، ف كذلك مارستو
هم من تبعادوتم اس حارس أمن معهم أثناء مراجعتهم، ل مرافقةالتصرفات االستفزازية من إدارة المعهد من خال

عنية لجهات المااطبوا خالترقيات والمميزات في الدرجة الوظيفية، بعد استبعاد نخبة أكاديمية ذات كفاءات عالية، وقد 
 .للتدخل في حل مشكلتهم وإنهاء معاناتهم
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ر/ شباط فبراي 9 في»حيال الموظفين ومن دون سابق إنذار: ومن اإلجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم 

هم في يوم ل أنه آخرمن المعهد يستوقفهم حارس األمن ويبلغهم  خروج العديد من الموظفين الشيعة وأثناء 2014
هم أخذ أغراضبلهم  سمحوا عن وزارة التربية بنقلهم إلحدى المدارس، من دون أن يصادرا   ن هناك قرارا  المعهد، إذ أ

 أحدهم في ، وكانالشخصية الموجودة في مكاتبهم، باإلضافة إلى بعض المستندات والمبالغ المالية التابعة للطلبة
غريب أنه تم ال، و عمله إلى إحدى اآلسيويات فضال  عن تغيير الرقم السري لمكتبه مهامنيطت رسمية، وأإجازة 

 .موظفا   70ابقين، ويقدر عددهم بـانتداب عدد من المتدربين وإحاللهم مكان الموظفين الس

برة، كما ءة والخالمتدربين يحصلون على المميزات والزيادة في الراتب، على رغم قلة الكفا»وأفاد موظف آخر بأن 
 «.أن الهيكل الوظيفي مجهول

ر من ثمنذ أك كنت أعمل في قسم اللغة االنجليزية، إال أنه تم نقلي إلى قسم حديث ومهمش»قالت موظف ثالثة : 

 .«ا  سنتين، باإلضافة إلى أن المكتب ال تتوفر فيه نافذة أو مكيف، وكأني في سجن، ما سبب لي أمراض

بها ال  تي أقومجاء قرار الوزارة بنقلي إلى إحدى المدارس بوظيفة فني إداري، إال أن مهمات العمل ال»وتابعت 

م الدخول جد نظارة التربية والتعليم ، إذ ال يوتتوافق مع المسمى الوظيفي، فضال  عن أن مصيرنا مجهول في وزا
لى نفسيا  ع ضغطا   واالنصراف، وال تمتلك الوزارة أية بيانات لنا من ناحية التقييم أو ما شابه ذلك، وهو ما شكل

 .«الموظفين

الخبرة  تلى سنوابدال  من تكريمي ع»من جانب آخر، انتقدت موظفة رابعة تعاطي وزارة التربية والتعليم، وقالت: 

العمل  سنوات متواصلة في مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين بوزارة 4التي أمتلكها والتي تفوق 
نوات وإخالصي في خدمة الوطن، حيث كانت تعمل في جهتين حكومتين وتبذل قصارى جهدها، إذ حصلت طوال س

لحسبان، وعمدت اأن الوزارة لم تضع ذلك في مدراء تسلموا إدارة القسم، إال  3خبرتي على درجة امتياز من خالل 
 .«إلى نقلي لمدرسة لقتل خبرتي في مجال المحاسبة

 ى الوظيفيى المسمعند ذهابنا الستالم القرار من الوزارة في قسم الموارد البشرية بالمنامة، اعترضت عل»وتابعت 

، د البشريةالمواربتخطيط والقوى العاملة وهو فني حاسب آلي بإحدى المدارس، إال أنهم أبلغوني بأن أراجع رئيس ال
لنظر عن بغض ا وأبلغني األخير أنه سينظر في الدرجة الوظيفية التي كنت عليها، والشاغر الموجود في أي مدرسة

 .«المؤهل العلمي أو منطقة السكن، علما  أن تخصصي ال يتفق وطبيعة الوظيفة التي أنيط بها

للمشروع  لحساباتابعد أن كانت تمتلك سنوات خبرة في مجال المحاسبة وإعداد القوائم المالية وإقفال وأضافت أنه 

امج في ت البرلكل عام، ينتهي بها المطاف ألن يقتصر عملها في الوظيفة الجديدة بالمدرسة على الكتابة وتثبي
 .الحاسب اآللي
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لنقل جا قرار» التربية والتعليم، وأهم ما جاء فيها أن ورفع الموظفون رسالة شكوى إلى لجنة التظلمات بوزارة ء ا

لى والتي تنص ع بإصدار قانون الخدمة المدنية، 2010لسنة  48( من المرسوم بقانون رقم 17مخالفا  لنص المادة )
ية رسممهمة  اده فيعارته أو إيفالديوان نقل الموظف أو ندبه أو إ أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة

تي لوظيفة الاقل من أوفقا  للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية، على أال يكون النقل أو الندب لوظيفة درجتها 
 .«يشغلها

 د البحرينفي معه قرار النقل إلى الوظيفة الجديدة هو أقل من الوظيفة التي كانوا يشغلونها واعتبر الموظفون أن

 .سب والمؤهالت وسنوات الخبرةللتدريب، فضال  عن أنها ال تتنا

يرهم عن بب تعبلقد عمدت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ بعض القرارات واإلجراءات على الموظفين الشيعة ، بس

لبحرين ا مملكة اعليه لتي وقعتآرائهم ، الذي كفله لهم الدستور وميثاق العمل الوطني ، والمواثيق والعهود الدولية ا
 .2011م نذ عام بصورة مباشرة على برامج المعهد التدريبية ، ومازال وضعهم الوظيفي معلقا   ا  ، ما انعكس سلب


