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 تقدم

ا العام العري أمع عر تركيزها على  ليج لتطرح موم  تتعدى أمية هذ الدراسة ضفاف جزيرة البحرين، بل هي تتجاوز حدود ا
زبية".   تقل اأحزاب دمقراطياً؟ وما الذي مكن  لأحزاب السياسية أن تقوم به لكي تكتسب صفة الدمقراطية مفهوم "الدمقراطية ا كيف ت

زبية كم الدمقراطي؟ وكيف مكن لأحزاب السياسية أن تشجع الدولة على توسيع  ا اجحة؟ وما الدور الذي تقوم به ي عملية التحول إ ا ال
 هامش الدمقراطية والدخول ي ترتيبات توافقية لعملية تقاسم السلطة؟ 

وهرية، يركز الكتاب على دراسة حالة التحوا ت ال طرأت على التيارات السياسية ي البحرين ي الفرة ال ميت للتطرق ا هذ اأسئلة ا
ركة ااحتجاجية اموسعة ي فراير  1002ب"ااصاح السياسي"، بن اطاق ميثاق العمل الوط ي فراير  . ويرتكز 1022، ا انطاق ا

تلفة اش ر الوط الكتاب على دراسة ميدانية لثاث معيات سياسية ذات توجهات  هرت نفسها رميا ي هذ الفرة، وهي معية ام
زيرة، ومعية ااسامي، وال مثل تيار اإخوان امسلمن ي البحرين، و معية الوفاق اإسامي، وال مثل التيار ااسامي الشيعي اأكر ي ا

ترها الدراسة هي: العمل الوط الدمقراطي )وعد(، وال مثل التوجه العروي/اليس . والفرضية اأساسية ال  أن اانتقال الدمقراطي اري/الليرا
ية أحزاب دمقراطية مارس الدمقراطية ي أجهزها هوض إا عر وجود ب ه ال وتصوغ خطاها ومطالبها وفق القواعد الدمقراطية امتفق  ،ا مك

ظيمات أو اا عليها، قيق قدر كاف من الدمقراطية الداخلية يقود إ اهيار عملية اإصاح وبالتا فإن إخفاق الت حزاب السياسية ي 
 .السياسي

ليج العري وشبه طقة ا ا فإن أهم امسامات امتعددة هذ الدراسة هو تركيزها على جانب كان مغيبا ي اأدبيات السابقة عن م زيرة  وبرأي ا
اكمة، ومدى قابليتها للدمقراطية، والعوائق ال قد تقف ي وجه التحول الدمقراطي. العربية، حيث ركز أغلب ما سبق ليل اانظمة ا ها على 

راطية ي ي امقابل، تركز هذ الدراسة على الوجه اآخر من هذ العملة، وهي مدى قابلية وتطبيق التيارات السياسية ي اجتمع مفاهيم الدمق
اذ القرار. هذا رؤاها وعلى ارض الو  ظيمية، واآليات اانتخابية، وطرق ا ليل أديبات التيارات السياسية، وهياكلها الت اقع. وتباشر الدراسة عر 

ليل اهم التحوات ي فرة حرجة وبالغة اأ ية الثاث، و معيات السياسية البحري ية عن نشأة وتطور هذ ا مية من باإضافة ا توفر مادة غ
 .1022ريخ البحرين امعاصر، وال سبقت ااحتجاجات ال عمت العام العري ي عام تا

مية، يدرس فيها بشكل معمق حالة التيارات السياسية  ليج لسياسات الت تصة من الدراسات مركز ا هذا ااصدار  هو اأول ي سلسلة 
ليج العربية. وعل لس التعاون لدول ا ا قد ا نتفق مع كل ما جاء ي الكتاب، اا أن أمية موضوع الدراسة، امختلفة ي أقطار  ى الرغم من ان

علها مرجعا أساسيا ليس فقط للمهتمن طقة بأكملها،  هجها العلمي احكم، وغزارها امعلوماتية، وإثارها أسئلة وجودية هم ام بالتطورات  وم
الة ال زيرة العربية و العام العري اأوسع. فمما ا شك السياسية ي البحرين، بل أي دارس  دمقراطية و اأحزاب السياسية امعاصرة ي شبه ا

ركات التيارا اكمة  تلعب دورا اساسيا ي  شرح تعثر التحول الدمقراطي ي اجتمع العري، اا أن طبيعة و ت السياسية فيه ان طبيعة اأنظمة ا
ا تلعب دورا ا تمعات طلق نعع بن ايديكم هذا الكتاب كمحاولة علمية جادة وعميقة إجابة هذ اأسئلة املحة ي   يقل أمية. ومن هذا ام

ليج العربية.    وذات التبعات امصرية للبحرين ودول ا
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 امقدمة

وات اأخرة دائرة  ديثة. اتسعت ي الس اء الدولة ا اقشات العامة حول قعايا اإصاح السياسي، ودور الدمقراطية ي ب البحث وام
قاش، خصوصًا و أن أغلب التجارب اقشة نتائجها ومشاريعها على قائمة القعايا امطروحة لل زبية وم  وكان من الطبيعي أن تكون التجارب ا

قيق زبية ي العام العري عجزت عن  ية السياسية  ا بش ي عمق الب شعاراها ال تأسست عليها، وهذا ما دعا بعض امفكرين العرب إ ال
زبية العربية. اولة تفكيكها على اعتبار أها تقف وراء فشل التجارب ا ية و ومن جهة أخرى، شكك بعض الباحثن ي إمكانية وجود  2التار

صوص، انطاقًا من تعارض الدمقراطية مع الب التقليدية الق ليج العري على وجه ا طقة ا ية دمقراطية ي العام العري، وي م ائمة أو مع ب
ية ااستبداد غر القا 1امفاهيم اإسامية السائدة؛  بلة للمحو والراجع من الثقافة العربية. أو تأسيساً على وجود ب

ياتمهما يكن فقد كانت  وات ال تلتها، مثقلة باهموم الدمقراطية وتقوية اجتمع امدي كرديف للمؤسسات  القرن اماضي تسعي والس
و التحول الدمقراطي. وتعكس وجهات ا يات اهيكلية الرمية، وأفرزت إرثًا سياسيًا إصاحيًا وحراكًا  ظر ال شاعت ي بداية التسعي وما -ل

سم   -زالت مستمرة لية م  دال حول أطر الدمقراطية، وكيف مكن ها أن ترسخ ي ظل وجود وسيادة ثقافات  قاش وا جانبًا حيويًا من ال
اك جدال يظهر ي دعوات رفض الدمقراطية أو رفض تطبيق  كثرًا من القعايا امتعلقة بالعملية الدمقراطية؛ فعلى سبيل امثال ا يزال ه

طلق من طرف بعض التيارات الفكرية أو من طرف  الدمقراطية كاملة، وحول تصا الدمقراطية والقيم اإسامية السائدة، وهي دعوات ت
اك جدل أيعًا حول مقومات الدمقراطية كاجتمع امدي، وهل هو مؤه ة على السلطة. وه ل أن يكون مساندًا للتحول اأنظمة امهيم

دل العميق داخل أنصار الدمقراطية ووجهة نظرهم حول اأداء السياسي،  ب أن يكون عليه. باإضافة إ ا الدمقراطي وما الذي 
اميات الداخلية امتبعة،  مراجع.وما إذا كانت تؤدي إ مسار بطيئ للتحول الدمقراطي أم أها تأخذ العملية إ مسار  3والدي

ية، و  الة البحري تورية حادة على م مض أكثر من عام على انطاقة مشروع اإصاح السياسي، ح نشأت أزمة دسي سياق متصل با
وكان ذلك مثابة البداية لتشكيك ي قدرة اانفتاح السياسي على مواصلة  2793صدار دستور جديد للباد بدا من دستور اإثر تفرد املك ب

يُثار جدل حاد ونقاشات واسعة حول مفاصل مشروع . نتيجة لذلك 1000الزخم السياسي وااجتماعي الذي انطلق هما مطلع العام 
قبة ال افتتحت بإقرار ميثاق العمل الوط ي شباط/فراير اإصاح السياسي، ومدى ماءمته متط لبات اانتقال الدمقراطي، وما إذا كانت ا

ظات اانفتاح السياسي الذي يتعمد تأجيل اانتقال الدمقراطي. وي ت 1002 ظة من  رد  فاصيل مثل مساراً دمقراطياً قابًا للتطوير أم أها 
خرطة ي ذلك ترز مسألة التعدد ظيمات السياسية ام ية السياسية كأساس تقوم عليه فكرة مشروع اإصاح السياسي، إذ يدور جدل حول الت

روع مشروع اإصاح السياسي وما إذا كانت مثل أحزابًا سياسية أم ماعات سياسية، وخصوصًا أن البيئة القانونية والدستورية ال رسخها مش
افسة اإصاح السياسي ا تسمح  معيات السياسية ال ا تبلغ هدف تداول السلطة وتكتفي بام باأحزاب عانية، وتفعل عليها ا

لس  ه ملك الباد ) واب(، واآخر يعي لس ال تخب ) لسن: أحدما م اانتخابية على نصف مقاعد السلطة التشريعية امكونة من 
 الشورى(.

ية أحزاب دمقراطية مارس عليها هذ الدرا تتأسسالفرضية ال  هوض إا عر وجود ب ه ال سة تقوم على أن اانتقال الدمقراطي ا مك
ظيمات أو ااحزاب السياسية ي  الدمقراطية ي أجهزها وتصوغ خطاها ومطالبها وفق القواعد الدمقراطية امتفق عليها، وبالتا فإن إخفاق الت

هايات قيق قدر كاف من الدمقراطية ا تهي حلقات اانفتاح السياسي ب لداخلية يقود إ اهيار عملية اإصاح السياسي، ويقود أيعا أن ت
افسية. وهذا يتفق بدرجة   مأساوية زئي ما يعرف ي اأوساط البحثية بالسلطوية الت اعها التام أو ا كبرة تعيد انتاج ااستبداد والسلطوية عر اقت

دث توازنًا اسراتيجيًا للتفاعات بن Adam Przeworskiرسكي )آدم برجو مع أطروحة  فيذ، كي  ب أن تكون ذاتية الت ( بأن الدمقراطية 
ل اأفعل لعمان يار الدمقراطي هو ا ااستقرار  الاعبن السياسين الرئيسن. بعبارة أخرى إن الدمقراطية امستدامة ا تتحقق إا إذا كان ا

تلف  د   الفاعلن السياسين.ع

معيات السياسية باعتبارها عوامل رئيسة ي مشروع اإصاح السياسي، فذلك يع اهتمام الدراسة برصد  إن كون الدراسة تركز على ا
معيات السياسية ي س الة الدمقراطية. وستقوم الدراسة بتحليل ودراسة دور ا معيات السياسية إ ا ليل خرة انتقال ا ليل عملية و ياق 

 اانتقال الدمقراطي من حيث:
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  .طق التحول أو التغر ي الصيغة امؤسسية من صيغة سياسية ا حزبية، إ نظام حزي مؤسسي دمقراطي  ليل م
 معيات السياسية بالدمقراطية ي داخلها تعتر من العوامل امهمة  الدمقراطية الداخلية للجمعيات السياسية، باعتبار أن درجة التزام ا

 امؤثرة ي قدرها على امسامة ي إرساء نظام دمقراطي أكثر استقراراً وفاعلية.

  ظيمات اجتمع امدي عن ارجية، فكلما زادت درجة استقال اأحزاب وغرها من ت معيات السياسية عن امؤثرات ا مدى استقالية ا
ظيم شأة أو الت ظام الدمقراطي.  هذ امؤثرات من حيث ال  أو التمويل، ساعد ذلك على إرساء قيم وقواعد ال

  ميع يد السياسي، و شئة السياسية، والتج معيات السياسية، حيث تقوم ببعض الوظائف وهي امشاركة السياسية، والت وظائف ا
خبوية أ ، وهي مصا عامة، ومدى مواءمة ذلك مع امصا الصغرى، كامصا ال  و امذهبية أو الفئوية.امصا

ية ال قيقا هذا الفرضية انتهجت الدراسة مسار دراسة التيارات السياسية البارزة ومقاربتها دمقراطيا هدف رسم درجات الدمقراطية الداخل
ظيمات. فقد  ها على امدخل امؤسساي )تعيشها تلك الت معيات السياسية  ( ي در institutionalاعتمدت الدراسة ي جزء كبر م اسة ا

ظامية للفاعلن فيها. وما يدعو إ اختيار هذا ظمة لعملها، وامعوقات القانونية وال ظيمية متلك القوانن ام هج أنه  كمؤسسات ذات هياكل ت ال
هجية ضرورية وازمة لدراسة نشأة امؤسسات السياسية وتطورها ومدى التغير الذي مكن أن يط رأ عليها. واشك أن إسهامات يوفر أرضية م

اصر لقياس  موعة من الع اصرها تعتر مهمة وأساسية لتحليل اأحزاب كمؤسسات سياسية، فقد قدم  غتون بشأن امؤسسية وع ت صموئيل ه
اصر مكن تطبيقها على اأحزاب  6فاعلية امؤسسات، هي: قدرة امؤسسة على التكيف، والتعقد، وااستقال، والتماسك أو التجانس. وهي ع

 باعتبارها مؤسسات سياسية. 

غتون تعد إ حد ما مؤشرات صلبة تعرض امؤسسة بشكل جامد، وهو ما يدعو إ أن تتجاوز دراسة  ت ها ه دث ع إن امؤشرات ال 
صوص امؤسسات السياسية اإطار امكتوب، إ دراسة شبكة التفاعات والعاقات داخل ام ظيمية ام ؤسسة وخارجها، فبعض الوحدات الت

ر امرسوم ها، إما عليها ي القوانن الداخلية للجمعيات السياسية غر فاعلة وا مارس نشاطاً سياسياً مؤثراً أحياناً، أو أها ا تستطيع مارسة الدو 
ديدات الدور والوظيفة نفسها أو لتأثرات وتفاعات سيا معيات السياسية لوجود عيوب ي  ربة ا سية واجتماعية مؤسسية أخرى. وما تفرز 

معيات امؤسسية، خصوصًا ي  معيات، تكون أقوى من أنظمة وقوانن ا ي البحرين هو أن شبكة العاقات الفعلية ال تعمل من خاها ا
اذ القرار و  اذ القرارات امركزية، حيث تتعدد مصادر ومرجعيات ا تتجاوز ي بعض اأحيان اأطر القانونية وامؤسسية للجمعيات. وهذا عملية ا

معية ع القرار داخل ا انب التفاعلي والواقعي للجمعيات، مثل عملية ص هجية امؤسسية ودعمها مؤشرات فرعية تتعلق با ، يفرض تطوير ام
خبة واأععاء فيها افات الداخلية، وطبيعة العاقات بن ال  ، وغرها. وإدارة ا

وانب امتعلق هج يهتم بدراسة ميع ا معيات السياسية، إذ إن هذا ام الة أميته ي دراسة ا هج دراسة ا ا تستخدم الدراسة م ة من ه
هج دراسة ظام السياسي وحدة الدراسة. ويقوم م ماعة أو ال اات الفردية موقف واحد، فتعتر امؤسسة أو ا الة على  بدراسة الظواهر وا ا

تلف مراحل تطورها بغرض الوصول إ تعميمات علمية متعلقة  ة من تاريخ هذ الوحدة أو  اصة مرحلة معي التعمق ي تقصي امعلومات ا
تلف تشابكاها ما يوفر عمق  معية امبحوثة ي  هج دراسة ا الدراسة ودقة بوحدة الدراسة، وبغرها من الوحدات امشاهة ها، ويتيح هذا ام

تائج.  ال

زبية ي البحرين اعتمادًا على ثاث مسَلمات  ا باانطاق ي دراسة الظاهرة ا هجية امتداخلة تسمح ل إن اللجوء إ مثل هذ ام
از التحول الداخلي أساسية:  ، إا أها تعتمد ي جزء كبر ومهم على إ اأو هي  أن عملية التحول الدمقراطي رغم طول عمرها الزم

تيجة رفعًا لطموحاها السياسية من جهة، وتر  قيقي؛ وهو ما يوفر للجمعيات السياسية، بال يز الدمقراطي ا ظيمات السياسية إ ا سيخ للت
جز ي فراغ أو ي معزل عن باقي وامسّلمة الثانية هي أن راطية داخل اجتمع من جهة أخرى. ثقافة دمق صياغة الفكرة الدمقراطية ا مكن أن ت

تويه من تعددية سياسية واجتماعية. أما امسلمة الثالثة فهي أن الشروط امتشددة والقيود سق السياسي العام للمجتمع، وما  ال  مكونات ال
اكمة والقوى السياسيي خب ا اشئة، هي شروط قابلة للتفاوض بن ال ظام السياسي ي بيئة سياسية قريبة من بيئة الدمقراطية ال ة فرضها ال

ديد ميادين استخدامها  ظر ي مواقع القوة لكا الطرفن، و فيف حدة ذاك التشدد من خال ال انية وإمكامطالبة بالدمقراطية الكاملة، ومكن 
يف. اد والع اجة للوصول إ درجة اانقسام السياسي ا ي، دون ا  استغاها حسب التطور السياسي التدر
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زبية ي البحرين، وخصوصًا أها م تدرس بعض التيارات بغي القول أخرًا إن هذ الدراسة ا تّدعي إحاطتها بكافة تفاصيل الظاهرة ا  ي
مَثل ي معية اأصالة اإسامية، أو التيار القومي امتجسد ي معية التجمع القومي الدمقراطي ومعية التجمع الوط امؤثرة؛ كالتيار السلفي ام

معيات  اات الثاث يشكل موذجًا استجابات تتوزع عليها استجابات ا الدمقراطي ومعية الوسط العري الدمقراطي، إا أن اختيار ا
 السياسية اأخرى.
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