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 رينـفي  البح الديمقراطية لتعزيز مرحميةمداخل * 

 الدكتور عمي خميفة الكواري                                                                       
 01/7/1110: الدوحة                                                    

باتجاه  منعطفا آمنا أميرىا يدة ،واخذحقبة جد 0222دخمت البحرين منذ شير نوفمبر 
كما حسمت نتيجة .  (1)وبرنامجو السياسي هو ـوقد عبر الميثاق الوطني عن توجيات سم . الديمقراطية

وكان ذلك اثر لقاء األمير مع عدد من وجوه المعارضة . التصويت عمي الميثاق قبل طرحو لالستفتاء 
بأن أمير  –عمي اثر االجتماع  -اب حسين ـد الوىـصرح عبد أن ـ، بع0221فبراير  6البحرينية بتاريخ 

المجمس المعين  سيكون الميمات التشريعية ستكون لممجمس المنتخب فيما" د لالجتمـاع أن ـالبحرين أك
ير سيكون يوالتغ"  "لن يمس  1751دستور العام " ، وان سموه قد أكد أيضا عمي أن " لممشورة والرأي 

 .(  0)  "ة فيوبموجب اآلليات الوارد
طالق سراح المسجونين ىو ما تتطمع  وكان ىذا التأكيد و ما سبقو وتاله من عودة المبعدين وا 

، والذي عطمت بعض مواده  (1) 1751إليو الحركة االىميو المطالبة بعودة العمل بدستور البحرين لعام 
ا وفق ميثاق الشرف ىذا عمي وبذلك تم التوافق بين أىل البحرين أميرا وحكومة وشعب. 1753منذ عام 

ة ـمعيـو جـور وضعتـمن دست ـودوا عميـق أن تعاقـودة إلى ما سبـوالع ، وطي صفحة الماضي ، تجديد البيعة
 .حكومتيا  ووعممت بموجب -ذاكنآ-رين ـواقره سمو أمير البح ،ةـة منتخبـتأسيسي

مداخل  ح لممناقشة أطر  ، وفي ضوء ىذه القراءة ومن منطمق الحب لمبحرين وأىمو جميعا
ممارستيا عمي ارض الواقع تحقق تاستراتيجية متاحة ألىل البحرين حتى يتم االنتقال إلى الديمقراطية و 

 .   0212خالل مرحمة انتقالية تغطي عقدا من الزمن إلي 
ن حضاريا وموضوعيا ونفسيا ومصمحيا لبدء عممية تحول ديمقراطي رائد أو أىل البحرين ميي إن
من ناحية والتعاون األىمي من ناحية أخري ، الرسمي واألىمي  يينة، إذا تم التعاون عمي المستو في المنطق

وىذه المداخل يمكن إجماليا في . عمي تحري المداخل اإلستراتيجية والعمل المشترك من اجل تحقيقيا 
  :التالي 

 
عقدت في البحرين " ي الديمقراطية في أقطار مجمس التعاون رؤية مستقبمية لتعزيز المساع" في األصل ورقة أعدت في ندوة حوار حول *

 .02/4/0221بدعوة من نادي العروبة بتاريخ 
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تكريس : تجسيد الحركـة الديمقراطيـة في تجمـع دستوري ، ثالثا: تعديل الدستور وفقا ألحكامو ثانيا: أوال
سائل المشاركة السياسية، تنمية مصادر وو : االندماج الوطني في تنظيمات المجتمع المدني، رابعا

 .تنمية الثقافة الديمقراطية ونشرىا: خامسا
 
 
 

 تعديل الدستور وفقا ألحكامه: أوال
في تقديري المتواضع أن أول المداخل االستراتيجية  لتكريـس مبادرة سمو أمير البحرين ىذه 

ضافتيا إلى مبادر  جراء التعديالت الدستورية وفق  تمثل في إي،  (2) الرائدة في  المنطقة عبد اهلل سـالم ةوا 
تعديمين  إجراءلقد توافق أىل البحرين في ميثاق العمل  الوطني عمي . من الدستور( 122)المادة 

 وتعديل التسمية الرسمية لدولة البحرين بناء عمي الطريقة التي يقرىا سمو األمير وشعب:" أوليما.دستوريين 
يتولى الميام التشريعية ، "(" 222) " بحيث يكون األول منتخبااستحداث نظام المجمسين، : " وثانييما". 

 ، " إلى جانب مجمس يضم أصحاب الخبرة واالختصاص لالستعانة بآرائيم فيما تطمبو الشورى من عمم
وىذان التعديالن ليس ثمة خالف عمييما من حيث المبدأ بين أىل البحرين ، .  (3) كما جاء في الميثاق
من الدستور بعد عودة العمل بالدستور،وانتخاب ( 122)ىما وفق المادة ؤ ب إجراومن السيل والمناس
، وتكريس امتجدد امجتمعي ادـوفي ىذا اإلجراء تأسيس سميم لمديمقراطية باعتبارىا تعاق.المجمس التشريعي

 .1751 امـلمشرعية الدستورية التعاقدية التي يمثميا دستور البحرين لع
ق آليات الدستور ، فيو ضمان منطقي لضرورة التوافق في المستقبل كما أن تعديل الدستور وف

ن تعديل الدستور من خارج ألبين المجمـس التشريعي المنتخب  وسمو األمير عمي أي تعديل دستوري، 
األحكام الدستورية يفتح مجال الطعن الدستوري ويضر باستقرار الممارسة الديمقراطية وتطويرىا في 

 . المستقبل
حكمة ديمقراطية في ىذين التعديمين، إذا تم أجراءىما  أيضا قديري المتواضع ، ىناكوحسب ت

من أىل الرأي وأصحاب  االستشاري سوف يتكونمجمس ال فإذا كان .من الدستور( 122)وفقا لممادة 
، الدور الوطني المتميزرموز المجتمع المدني وأصحاب االختصاص ومن أصحاب المكانة االجتماعية و 

طرح تمك الخيارات عمي المجمس  إذا أحسنيفتح المجال لمتداول المتأني لمخيارات الوطنية  قدفإنو 
في الصحافة والمنتديات  أيضا مناقشتيامواصمة  االستشاري لسماع مختمف اآلراء و االجتيادات و
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منتخب المختصة قبل أن تطرح تمك الخيارات عمي التصويت في المجمس التشريعي ال المينية والجمعيات
واالستماع إلى أراء أصحاب  وأخذ المشورةففكرة توسيع دائرة الحوار  . أو يتخذ فييا قرار حكومي ممزم

 ة الديمقراطية التداوليةمالوصول إلى مرح ويتحقق بموجب مرغوباالخبرة و أصحاب الحكمة، تمثل انتقاال 
ىذا . الوطنية والقرارات العامةالقائمة عمي توضيح وجيات النظر قبل التصويت عمي الخيارات  ،( 4)

ويت ،الذي ىو شرط الزم في الديمقراطية ـلديمقراطية اإلجرائية التي تتمثل في التصابالطبع إلى جانب 
فالشفافية و الوضوح وسماع اآلراء وأخذ مختمف  .ليس شرطا كافيا لسالمة الممارسة الديمقراطية  وولكن

 برأي عام تتم بمورتو من خالل ، ة التشريع والتنفيذـسمطالمصالح في االعتبار ىي السبيل إلى ضبط 
ىي أولى بالرعاية من وجية نظر الممزمين  التي مصمحة،ال وتتضح بموجبوالحوار اليادئ المتأني 

وىذا حسب تقديري مما يمكن  .بالقرارات والخيارات  التي تتخذىا السمطة التنفيذية أو التشريعية المنتخبة
 .يفو لتقويم الممارسة الديمقراطية واالرتقاء بيا لمبدأ الشورى أن يض

ولعل ضعف التداول المتأني وانعدام الحوار حول الخيارات الوطنية في تجارب االنفتاح السياسي  
الذي يحول دون ارتقاء تمك التجارب إلى مرتبة الممارسة الديمقراطية الحقة حيث  األمرىو  ، العربية

لديمقراطية دون مضمونيا لكثرة ما تستخدم التعديالت الدستورية وتسن تقتصر تمك التجارب عمي شكل ا
رغبة السمطة الحاكمة في احتكار الحكم وضمان عدم تداول السمطة  والقوانين المستعجمة وفق ما تممي

وعدم السماح لمممارسة أن ترتقي إلى مرتبة الديمقراطية،باعتبار الديمقراطية مشاركة سياسية فعالة في 
 .( 5)الممزمين بياقبل القرارات وتحديد الخيارات من اتخاذ 

وكذلك فإن تعديل مسمي الدولة من دولة البحرين إلى مممكة البحرين كما يتوقع المراقبون ، 
نيما إجراء مقبول وليس أفييما مضمون ديمقراطي إلى جانب  قد يكون وتعديل مسمي األمير إلى ممك

ديمقراطي ليذا التعديل يتمثل في تكريس فكرة الممكية الدستورية والمضمون ال. يما ىناك من يعترض عمي
ة، ـة الكويتيـوىـذا قد يساعد عمي تجنب  العرف الذي أخذت بو الممارسة السياسي. التي تممك وال تحكم

" التي تنص عمي أن ( 34)والمادة  (6) م1740ام ـويت لعـور  الكـالف ذلك مع روح دستـبالرغم من اخت
ولقد أدى ىذا التساىل مع روح الدستور ". ر رئيس مجمس الوزراء ، بعد المشاورات التقميديةيعين األمي

دخل الكويت في مصيدة المجامالت واالعتبارات الشخصية، األمر الذي أدى أعرف  وءونصو إلى نش
مان والي ربع قرن من الز ـو منذ حـإلى استمرار تولي ولي العيد منصب رئيس الوزراء، ولم يتغير شخص

والحكومة  األمةوقد أصبح ذلك العرف مصدر أزمة ليس بين مجمس . بصرف النظر عن أداء الوزارة
 .الحاكمة والنخب الكويتية األخرىاألسرة فقط بل داخل 
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عرف يحول  وءولعل تكريس المضمون الديمقراطي لمممكية الدستورية في البحرين يحمييا من نش
يز بين وزارات السيادة  يكما يحول دون استمرار التم ، تمثميا الوزارةدون تداول السمطة  التنفيذية التي 

أن . كما ىو األمر اآلن في دول المنطقـة  وغيرىا من الوزارات واحتكار األولي ألفراد اآلسر الحاكمة
يس من حيث الشكل فقط ول -داء ـى االقتـاق إلـح  اآلفـة في البحرين قد يفتـتكريس مفيوم الممكية الدستوري

سة الوزراء ئايوجد احتكار من حيث المبدأ لر ال ب حيث ر بالتجربة الممكية في األردن  والمغ –المضمون 
ذا ع .ادةـأو وزارات الس ة التي ـة التنفيذيـرأس السمط -كما ىو في الكويت–ممنا أن األمير في البحرين ـوا 
ن تداول السمطة عمي إالدستور، ف من"( ب"فقرة  10)ادة ـص المـلن ـامس الوزراء وفقـيتوالىا مع مج

-وكذلك الكويت -دستور البحرين  ومستوي رئيس الوزراء والوزراء عامة ال يخل بالتوافق الذي عبر عن
 . عندما تم إقرار الدستورين وتم االنتقال إلى الديمقراطية 

                                           
 في تجمع دستوريتجسيد الحركة الديمقراطية : ثانيا  

شيدت البحرين عبر عقد التسعينيات األخير، حركة ديمقراطية عبرت عنيا العرائض الداعية 
.  (7)وما ارتبـط بيا من نشاطات داخل البحـرين وخارجـيا  1751لعام إلى عودة العمل بدستور البحرين 

ءاتيم العقائدية وطوائفيم من سنة عبر تياراتيم الفكرية وانتما ةوقد توافق الداعون إلي عودة الديمقراطي
وىي الدعوة التي استجاب ليا سمو أمير البحرين  .1751 لعاموشيعـة، عمى عودة العمل بدستور البحرين 

 .وكرسيا بميثاق العمل الوطني
اليوم فإن عمي تمك الحركة الديمقراطية أن تؤطر نفسيا وأن تعمل عمي تفعيل مطالبيا من و      

غرضو تفعيل الدستور ووضع مبادئو وأحكامو موضع التطبيق، من خالل ، دستوريخالل إنشاء تجمع 
التوعية السياسية وتنمية رأي عام مستنير يرتكز عمي مجتمع مدني فاعل، ومن خالل العمل البرلماني 

. م الموحد الذي يتيح ليذا التجمع فرص التشريع والمسألة والرقابة عمي أداء السمطة التنفيذية والمال العا
بل إن إنشاء ىذا التجمع الدستوري بين أطراف الحركة الديمقراطية ىو اليوم ضرورة لدرء األخطار التي 

ويذكر منصور الجمري ثالثة أخطار عمي المستوي األىمي أصبحت . بدأت تظير عمي المستوي األىمي
ت غائبة في فترة ظيور جماعات واتجاىات كان: أوليا. تيدد وحدة الحركة الديمقراطية في البحرين

ثني أو حزبي: ثانييا. التسعينيات ظيور التعاضديات : وثالثيا. تفرق المجتمع عمي أساس طائفي أو اوا 
 . وأصحاب المصمحة والواسطة بدال من نمو مجتمع مدني يقوم عمي أسس وطنية
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الحكم ومن ىنا فإن الحركة الديمقراطية عمييا أن تتوحد في تجمع دستوري حتى يتم إرساء نظام 
أن الدعوة إلي ىذا التجمع الدستوري يمكن أن تبدأ من خالل لجنة وفي تقديري الديمقراطي عمي األقل ، 

، ربما إضافة إلي  (12)1770تحضيرية تضم الثالثمائة شخصية الذين وقعوا عمي العريضة األولى عام 
كما .  (11)ة بحرينية شخصية نسائي 101التي وقعت عمييا   1773شخصيات العريضة النسائية لعام 

يمكن أن يضاف إلي الييئة التأسيسية ليذا التجمع شخصيات بحرينية اخري إضافة إلي الذين نشطوا في 
أما عضوية ىذا التجمع فإنيا يجب أن . إطار الحركة الدستورية في الداخال والخارج طوال العقد األخير 

ويمكن أن . لدستور ووضع مبادئو موضع التنفيذتكون مفتوحة لكل البحرينيين الذين يمتزمون بتفعيل ا
يشكل الموقعون عمي العريضة الشعبية البالغين خمسة وعشرين ألفا ، نواة العضوية عمي أن ينضم إلييم 

 .كل حائز لشرط العضوية عمي قاعدة المواطنة دون تمييز
المرحمية  وغني عن القول أن نجاح ىذا التجمع الدستوري في تحقيق أغراضو واداء الميام

أطرافو وبينيم  نالممقاة عمي عاتقو يتطمب أن يكون ديمقراطي اإلدارة ، وتكون العالقات ديمقراطية أيضا بي
ربما أعضاء  -وفيما بين الدولة والمجتمع ، األمر الذي يسمح بنموه واستقـرار وببـروز تيارات داخميـو فيـو 

ره مصغرة لممجتمع السياسي الديمقراطي الذي باعتبار ذلك التجمع صو  -في جماعات وجمعيات قائمة
قواسم مشتركة دون أن تمغي التنافس المشروع لممصالح وتنوع االتجاىات  -أفرادا وجماعات -تربط أطرافو

فيو تجمع أقرب إلى الحركة أو الجبية والتحالف السياسي . واختالف اآلراء الذي ال يفسد لمتوافق قضية 
اجية أحزاب وتكتالت أخري ال تشارك أطرافو قواسميم المشتركة وال تعمل في النظم الديمقراطية في مو 

 .مثميم مرحميا لتحقيق نفس األىداف 
لقد عممتنا التجارب واإلحباطات ، أن االنتقال إلى الشرعية وفق دستور ديمقراطي شرط الزم 

مية التحول الديمقراطي لعممية التحول الديمقراطي، ولكنو شرط غير كاف الستقرار الديمقراطية وبدء عم
الشاقة والمستمرة والتي تتطمب استمرار وجود إرادة سياسية ونمو رأي عام مستنير ومجتمع مدني فاعل 
باتجاه تحويل الديمقراطية من مجرد توافق سياسي إجرائي إلى قيمة إجتماعية ومعيار أخالقي تخضع 

 . معات الديمقراطيةممارستيا لعممية الضبط االجتماعي كما ىي اليوم في المجت
وقد فشل مجرد االنتقال إلى الحياة الدستورية في كثير من التجارب بصورة عامة ، وفي 
. التجـارب العربية عمي وجو الخصوص ، نتيجة التمزق الذي يصيب الحركة الديمقراطية بمجرد االنتقال 

. تحققت وآن آوان قطاف ثمارىاو نتيجة اعتقاد كل حزب أو حركة أو تيار أو شخصية أن الديمقراطية قد 
فيتحول حمفاء األمس إلى أعداء منغمسين في التنافس غير الشريف عمي المواقع والمناصب و المكاسب 
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قبل أن يحين آوانيا ، فتذىب ريحيم ويضعف الطمب الديمقراطي الفعال الذي وضعوه كحركة عمي 
 .              ب دستورية محددةالسمطة عندما كانوا متحالفين في حركة ديمقراطية ذات مطال

والحق أن ىناك فرقا شاسعا بين مجرد االنتقال الديمقراطي وبين إرساء الممارسة الديمقراطية 
كما أن ىناك نضاال شاقا مطموبا عمي المستوي الرسمي وفي المنظمات األىمية وفيما بينيا . عمي األرض 

مارسة الديمقراطية في مؤسسات الدولة والمجتمع حتى ىذا إضافة إلى م. لتكريس الممارسة الديمقراطية 
تطبق الديمقراطية عمي األرض ، وتصبح ممارسة حقيقية في الحياة السياسية عمي مستوي الدولة 

 .والمجتمع بشكل عام
وفي البحرين حسب تقديري ، ىناك  حاجة إلى عقد أو عقدين من الزمن عمي األقل لتفعيل 

المتمثمة في مواطنة متساوية  –في البحرين وفي غيرىا  -الديمقراطي الخمسةفمبادئ الدستور . الدستور 
والشعب مصدر السمطات وال سيادة لفرد وال لقمة عمي الشعب،إلي ما يمي ذلك من مبادئ عدم الجمع بين 
السمطات ، وكفالة الحريات العامة وضمانات ممارساتيا، وسيطرة أحكام القانون، وأخيرا وليس آخرا مبدأ 

كميا مطموب وضعيا تدريجيا وفي سياق نضال ديمقراطي ....ما تداول السمطة كتداول السمطة وما أدرا
 .شاق موضع التطبيق

ومن ىنا فإن الحركة الديمقراطية في البحرين عبر العقد الماضي والحركة الوطنية فيما سبقو 
مشترك من أجل تفعيل دستور من عقود ، مطالبة أن تبدع صيغة تنظيمية مناسبة تسمح ليا بالعمل ال

وعمي القوى و التيارات األىمية التي تؤمن بالديمقراطية باعتبارىا منيجا يحقق . بعد عودة العمل بو 1751
مشاركة سياسية فعالة ويسمح بإدارة أوجو التعارض في المصالح واختالف االجتيادات واآلراء سمميا ، أن 

حول برنامج عمل يمثل قواسم مشتركة وحدا أدني يتم  –ألقل لمدة عقد من الزمان عمي ا -تمتقي مرحميا
بمقتضاىا تفعيل الدستور  ونمو مصادر المشاركة السياسية الفعالة لممواطنين جميعا و إتاحة وسائميا 

 .الفعالة
 تكريس االندماج الوطني في تنظيمات المجتمع المدني: ثالثا

لي حد أقل جماعات من الحقائق المعروفة في البحرين ، تنوع سكانيا  ما بين شيعة وسنة وا 
إثنية ، إضافة إلي وضوح معالم التميز االجتماعي واالقتصادي بين الشعب واألسرة الحاكمة عبر تاريخ 

وحتى . تكاد تخمو منو دولة من الدول العربية بل دول العالم أجمع ومثل ىذا التنوع ال. البحرين الحديث
غناء الحياة السياسية في المجتمع والدولة ، فإن الدول الديمقراطية يبقي ىذا التنوع في إطار اإليجاب ية وا 
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تتخذ من اإلجراءات الدستورية والقانونية والسياسية و االجتماعية واالقتصادية ما يكرس الوحدة الوطنية 
 .ويعزز عممية االندماج الوطني عمي قاعدة المواطنة

وع الذي يوجد في المجتمع ، كما أن عمييم دراسة وعمى أىل البحرين أن ينتبيوا إلي حقيقة التن
و ىو استقطاب يبرز في وقت األزمات  –من أجل معالجتيا والحد منيا  –أسباب االستقطاب الطائفي 

والتوترات  الكبرى وتبدو فيو الدولة منقسمة الي أقمية سنية يتمتع بعض أفرادىا بامتيازات سياسية وفرص 
األمر الذي يجعل من األخيرة في بعض األحيان . لمعظم األغمبية الشيعيةاقتصادية أكثر مما ىو متاح 

 .تبرز بأنيا معارضة و أن معارضتيا تعود ألسباب طائفية
ومن ىنا فإن تعزيز عممية االندماج الوطني عامة تتطمب تنمية مجتمع مدني عمي أساس غير 

عمي قاعدة  ة، ويتكرس بتحقيق المساواوىذا اليدف الوطني العظيم يتحقق بالوعي . مناطقي وال طائفي 
، الذي يضعف حاجة المواطن إلي التضامنيات من  -عمي المستويين الرسمي و األىمي  -المواطنة 

طائفية وقبمية ومناطقية وكل أشكال اإلنتماءات التي يكتسبيا اإلنسان بحكم الوراثة والوالدة في طائفة أو 
الل تشجيع قيام التنظيمات الطوعية التي يتكون منيا المجتمع ويكون ذلك من خ. قبيمة أو منطقة معينة

 . المدني الحديث مقارنة بالمجتمع األىمي التقميدي الذي تغمب عمى الروابط فيو االعتبارات الوراثية
أو  يأو الدين ياإلثنـي أو العرق بوقد اتخذت بعض الدول التي تعاني من مسألة االستقطا

سياسات  وسنت قوانين تحد من قيام تنظيمات المجتمع المدني  -ا الوطنيةحفاظا عمي وحدتي -يالطائف
الحديث عمي أساس وراثي وتشجع قياميا عمي االعتبار الطوعي و الرابطة الوطنية ، الذي يجب أن 
تعكسو عضوية تنظيمات المجتمع المدني ، كما يجب أن تعكسو أىداف تمك التنظيمات التي يشترط أن 

أو الميني أو الفكري أو  يت توجو وطني عام في مجال تخصصيا السياسي أو النقابتكون أغراضيا ذا
 .الثقافي واالجتماعي 

التثقيف و التوعية بمخاطر تأسيس  –عمي المستوي الرسمي واألىمي  -ويمكن لمبحرين  
كما . منظمات المجتمع المدني ذات االىتمامات العامة والنطاق الواسع ، عمي أساس طائفي أو قبمي

وذلك من . يمكن لمتشريع أن يقوم بدور موجو وضابط ورادع لمنظمات المجتمع المـدني في ىذا الصـدد 
خالل التشجيع عمي ان تبتعد عن صفـة الطائفيـة والقبمية الضيقة من خالل اشتراطات العضوية المتنوعة 

 .أو القبمية وتبني األىداف التي تبتعد عن شبية الطائفية –من مختمف مناطق البحرين –
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 تنمية مصادر ووسائل المشاركة السياسية: رابعا
العامة و التأثير عمي الخيارات الوطنية،  تيتطمب أمر مشاركة المواطن في اتخاذ القرارا   

وىذا يتطمب في البحرين  وخالل عقد من الزمن . امتالك مصادر ووسائل المشاركة السياسية الفعالة 
ن عمي كامل حقوقو االقتصادية واالجتماعية و الثقافية التي يكفميا دستور العمل من أجل حصول المواط

وكذلك حصولو عمي حقوقو ( . المقومات األساسية لممجتمع)في الباب الثاني  1751البحرين لعام 
المجتمع المدني ومن وسائل  من تنظيماتالسياسية المتعمقة بحرية التعبير و التنظيم وامتالك وسائميما 

) وىذه الحريات ووسائميا يكفميا الدستور أيضا في بابو الثالث . واتصال وثقافة أىمية حرة ونزييةإعالم 
 ( .الحقوق والوجبات العامة

 ةالسياسية شرط الزم ولكنو ليس كافيا لتحقيق ممارس ةالدستوري لممواطن في المشارك قإن الح
عمي القرارات العامة الممزمـة لو و المساىمة في  المواطن لممشاركة السياسية الفعالة التي تؤدي إلي تأثيره

أن المواطن ال بد أن يمتمك . تحديد الخيارات التي يتوقف عمييا حاضره ومستقبمو ومصير مجتمعو 
مصادر المشاركة السياسية من حق العمل والضمان االجتماعي وحماية األسرة ورعايتيا إلي جانب إلزامية 

لصحية والمسكن المالئم ، في إطار تكافؤ الفرص بين المواطنين وفي ظل التعميم ومجانيتو والرعاية ا
العدالة االجتماعية وخضوع الممكية والثروة العامة والخاصة العتبارات أداء الوظيفة االجتماعية ، وذلك 

 .من خالل توظيفيما لتحقيق التنمية الشاممة المستدامة ذات الوجو اإلنساني
طن بشكل فعال في الحياة السياسية وممارسة الديمقراطية عمي وكذلك تتطمب مشاركة الموا

األرض ، تصاعد نسبة انخراط المواطنين في حركات سياسية ديمقراطية اإلدارة ، إلي جانب جمعيات 
كما يتطمب ذلك أيضا تنمية . ثقافية ومينية ونقابات، إضافة  إلى سائر أشكال تنظيمات المجتمع المدني 

اطنين عمي المعمومات البديمة من مصادرىا األصمية حتى يتمكنوا من المشاركة ، عن إمكانية حصول المو 
إن ذلك التأثير ال . عمم في اتخاذ أو التأثير عمي اتخاذ القرارات العامة والخيارات الوطنية الممزمة ليم 

 يتحقق بدون الحصول عمي المعمومات  الصحيحة ، وتوفر مصادر المشاركة السياسية من حقوق
واجتماعية و ثقافية لممواطن وقيام مجتمع مدني فاعل ونمو رأي عام مستنير، يستند عمي  اقتصادية

منظومة من مؤسسات الدولة وتنظيمات المجتمع المدني ، وتتاح لو  وسائل إعالمية  حرة ونزيية رسمية 
 . والتحميالت  ءوأىمية تحيطو بالمعمومات و تزوده باآلرا
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، في العقد األول من " تنمية مصادر ووسائل المشاركة السياسية"دف من ىنا تأتي أىمية ى
عودة العمل بالدستور وتأسيس الديمقراطية في البحرين في ضوء توجيات األمير ، باعتبار ذلك مدخال 
إستراتيجيا لوضع الديمقراطية موضع التطبيق عمي أرض الواقع ، وعدم بقائيا نصوصا  دستوريو وحقوقا 

وقف التنفيذ ، كما نشاىد ذلك في اغمب الدول العربية التي تدعي بالديمقراطية وصال دون إن قانونية مع 
تؤكد عمى تنمية مصادر ووسائل المشاركة السياسية ، بل تعمل جيدىا إلعاقة الممارسة الديمقراطية ومنع 

اتيما وأن يصال إلي عمميو االنفتاح السياسي واالنتقال إلي الديمقراطية والحياة الدستورية من أن يؤتيا ثمر 
تحول ديمقراطي مستقرة بفضل اتساع نطاق امتالك المواطنين لمصادر ووسائل المشاركة السياسية الفعالة 

تمك المصادر والوسائل بما يؤكد دور المواطن في الحياة السياسية ويفعل مشاركتو في الشؤون  ةونمو قدر 
 .العامة 

 
 ونشرها تنمية الثقافة الديمقراطية: خامسا

إن تنمية الثقافة الديمقراطية ونشرىا حتى تصبـح الديمقراطية قيمة ومعيارا أخالقيا في المجتمع ، 
نما ىي ميمة قد تحتاج إلي قرن أو اكثر حتى  ليست فقط مدخال استراتيجيا لمدة عقد من الزمن ، وا 

ومعيارا أخالقيا تخضع تستقر الديمقراطية في ضمير الفرد وتنعكس عمى سموكو وتصبح قيمة ثقافية 
 .بالعبث بيا  ىلمضبط االجتماعي مثل أي قيمة يجميا المجتمع وال يرض

والديمقراطية في المجتمعات العربية ، التي مازالت قطاعات كبيرة من الجماىير فييا تنتظر 
تبداد في الحياة قبوال ويتفشى االس"   دإنما العاجز من ال يستب" وحيث تمقى فكرة "  العادل المستبد  " قدوم 

السياسية عمى المستوى الرسمي واألىمي وفي األسرة والمدرسة ومكان العمل ، تحتاج إلي تأصيل يؤكد 
عمى تصالح الديمقراطية مع ثوابت المجتمع ويؤكد انتماءىا إلى قيم العدل واألنصاف والمساواة التي يجميا 

تيا من خالل توظيف نظام  التربية والتعميم و كما تحتاج إلي غرس ونشر ثقاف. المجتمع وينشدىا الناس 
ىذا إضافة إلى تكريس ممارستيا . أجيزة الثقافة األعالم واالتصال  ومن خالل منابر الوعظ و اإلرشاد 

 .في الحياة السياسية عمي مستوي الدولة وفي تنظيمات  المجتمع المدني وفي البيت والمدرسة
مات المجتمع المدني واألىمي عامة وأصحاب الفكر ومن ىنا فإن عمي مؤسسات الدولة وتنظي

ورجال التربية واألعالم ونسائيما ، إضافة إلي أىل المكانة الرسمية والدينية واالجتماعية في البحرين 
وخالل العقد القادم أن يمتفتوا إلي أىمية تنمية الثقافة الديمقراطية والعمل عمي نشرىا باعتبار ذلك مدخال 
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تقرار الممارسة الديمقراطية في البحرين وتأسيسيا في الثقافة حتى تبدأ عممية التحول إستراتيجيا الس
 .الديمقراطي المستمرة 

وحسب اعتقادي  المتواضع ، ىناك ميمتان رئيسيتان في جيود تنمية الثقافة الديمقراطية 
: مع اإلسالم وثانيتيماتعارضيا   تمقاربة إشكاليات الديمقراطية وعمي األخص احتماال: أوالىما. ونشرىا

توسيع قاعدة أصحاب المصمحة قي الديمقراطية من خالل تضييق الخناق عمي الفساد واإلفساد والحد من 
المصالح غير المشروعة وكشفيا، والتعويض مرحميا وبشكل مؤقت عمي أصحاب المصالح التي تقف 

. الديمقراطية عمي ارض الواقع  ةالممارس مصالحيم التي اكتسبوىا ورتبوا أمور حياتيم عمييا،  عائقا  أمام
يوسعان من قاعدة أصحاب المصمحة في الديمقراطية بعد أن يخففا من سوء الفيم  نلعل ىذين اإلجرائي

ويحدا من تأثير سوء القصد عمي حد قول أحد األصدقاء ، عندما تسود الشفافية وتيم نشر  نوسوء الظ
 .ح من الممكن اتضاح األمور عمي حقيقتـيا المعمومات المتعمقة بالمال العام و يصب

*********************** 
 

ىذه خمسة مداخل استراتيجية لتعزيز الديمقراطية في البحـرين بعد العودة المنتظرة لمعمل 
أن تكون تفكيرا بصوت مسموع بين ميتمين ومعنيين بانتقال  وبالدستور ، أطرحيا لمحوار وىي ال تعد

في تنمية  ةالذي جعل التقاءنا في نادي العروبة ممكنا، نناقش فيو جيود أبناء المنطق البحرين الديمقراطي
إلي  -برحابة صدر  -رؤية مستقبميـة لتعزيز المساعي الديمقراطية في دول مجمـس التعـاون ، و نتطرق 

 .          المداخل اإلستراتيجية لتعزيز الديمقراطية في البحرين الحبيبة
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