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الرئيسية  كل األراء 

  االفتتاحية
تنويع مصادر الدخل أشبه بـ”تحضير بيض الصعو” ومنا إلى
الكبار… ال تفوتكم قصة صاحب الثور والسلطان

اقرأ المزيد   

Follow @Ahmadaljaralah

رئيس التحرير

أحمد عبد العزيز الجارهللا

عبدالنبي الشعلة

في البحرين، عندما تولى جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في عام 1999 استشعر أجواء المزاج
العالمي، وأدرك طبيعة وحجم التحديات المقبلة، وأراد استباق األحداث وقطع الطريق على المتربصين؛ فأرسى برنامج
نهضة وطنية شاملة هو في الواقع أكثر من كونه برنامجا إصالحيا، كما أطلق عليه، كان الهدف منه تطوير نظام الحكم
 .واالرتقاء به إلى مرتبة “نظام الملكية الدستورية” المرتكز على قواعد ومبادئ الديمقراطية المسؤولة
وقتها كنُت وزيرا للعمل والشؤون االجتماعية، وهي الجهة المنوط بها الترخيص إلنشاء مؤسسات المجتمع المدني، مثل
الجمعيات، واألندية، واللجان العمالية وما شابه، وكانت هذه المؤسسات في أغلبها مهنية أو اجتماعية، وكان القانون ال
يجيز لها أو لغيرها التعاطي بالشأن السياسي كما هو معمول فيه بدول المنطقة، وكان تأسيس األحزاب السياسية
محظورا كما هو سائد في كل دول المنطقة أيضا، وكانت هناك مجموعات من المواطنين المعارضين في الخارج أسسوا
 .”تجمعات سياسية معارضة أطلق على كل واحد منها اسم “جبهة
وفور إرساء المشروع اإلصالحي أطلق سراح كل المعتقلين السياسيين، وعاد كل المعارضين الموجودين في الخارج إلى
وطنهم، وانتعشت الحياة السياسية في البالد، واكتظ الشارع بحراك سياسي ملحوظ، وأقيمت بشكل متتابع الندوات
والمؤتمرات التي شاركت فيها وجوه سياسية من الخارج، ونظمت المسيرات والمظاهرات بشكل متالحق، وعدلت
القوانين بحيث أجيز تشكيل “الجمعيات السياسية” تجنبا لعبارة “األحزاب”، وانهالت على وزارة العمل والشؤون
 .االجتماعية طلبات تأسيس الجمعيات؛ الجديدة منها والعائدة من المهجر بحلة جديدة واسم جديد
كان جاللة الملك على قناعة راسخة بأن تأسيس مؤسسات المجتمع المدني يعتبر من أهم قواعد وأعمدة النظام
الديمقراطي، فكان التوجيه الملكي بضرورة تسهيل تسجيلها واالسراع في الترخيص لها لمزاولة أنشطتها بحرية تامة؛
 .وهذا ما تم بالفعل رغم ارتفاع بعض األصوات المحذرة من ذلك، إال أن حسن النوايا تغلب على ما بدا أنه سوء ظن
عند هذا المنعطف بدأت الفعاليات واألدوات الناعمة بالتحرك، فبدأت بعض السفارات األجنبية باالتصال والتواصل المباشر
مع الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني األخرى، وأخذت قيادات وأعضاء بعض الجمعيات بالتردد على عدد
من العواصم، منها لندن وطهران وبيروت ودمشق والدوحة، وبدأنا نسمع عن برامج ومبادرات مثل “مبادرة الشرق
األوسط الكبير”ومبادرة “الشراكة األميركية مع شعوب وحكومات الشرق األوسط”. وبدأت أنا أسمع عن منظمات
ومؤسسات أجنبية لم أسمع عنها من قبل؛ ربما لجهل وقصور مني، منها، وليس بالضرورة أهمها، من الواليات المتحدة،
على سبيل المثال ال الحصر “المعهد الديمقراطي الوطني” و”المعهد الجمهوري الدولي” الممَوَلين من الكونغرس األميركي،
 !واللَذين كانا يسعيان إلى مساعدة مؤسسات المجتمع المدني على إرساء أسس النظام الديمقراطي
وُنظمت لهذا الغرض، من دون التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، زيارات ميدانية لبعض القادة والمسؤولين في هذه
الجمعيات إلى عواصم ومراكز مختلفة للمشاركة في دورات تدريبية، وورش عمل، وندوات ومؤتمرات، كما كان هناك دور
 .لـ”الوكالة األميركية للتنمية الدولية” التي كانت تدشن برامج لدعم الديمقراطية
وتجنبا للمزيد من االستطالة واالستطراد لنقفز ونعود إلى عام 2011 لنرى، من دون أن نستغرب، عواصف أو نيران “الربيع
.العربي” وهي تأتي على األخضر واليابس في بعض الدول العربية والتي حمانا هللا من لهيبها وسعيرها

وزير العمل البحريني السابق
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