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Abstract: 

 Since ancient times, Bahraini society has been distinguished by its cultural and social 

diversity, and that diversity reflects a strong social reality from which the elements of strength 

were drawn from behind this diversity, and a society prevailed of cohesion and intimacy 

between the various sects in light of the diversity of their religious beliefs, contrary to what 

some societies witness in internal conflicts and wars Eligibility and supremacy of the largest 

number over religious or ethnic minorities. 

Bahrain has drawn a number of internal practices at the governmental and private levels, 

which have been implemented on the ground, which has made it an affliction of developed 

countries in the field of social contract and coexistence in light of the existence of major 

differences within society. Belief and belief, in addition to the establishment of many 

institutions that support pluralism and pluralism in establishing peace and security there, have 

made this a unique model in the Arab world that can be emulated . 

 ملخص البحث 
منذ قدمي الزمان ميتاز اجملتمع البحريين بتنوعه الثقايف واالجتماعي، وهذا التنوع عكس واقعاً اجتماعياً قوايً 
استمد منه عناصر القوة من وراء هذا التنوع، وساد جمتمع من التسامح واأللفة بني خمتلف األطياف يف ظل وجود 
تنوع عقائدهم الدينية، على خالف ما تشهده بعض اجملتمعات من صراعات داخلية وحروب أهلية وسيادة العدد 

 األكرب على األقليات الدينية أو العرقية.
دداً من املمارسات الداخلية على الصعيد احلكومي واألهلي، واليت مت تنفيذها على وقد رمست البحرين ع 

أرض الواقع، ما جعلها يف مصاف الدول املتقدمة يف جمال العقد االجتماعي، والتعايش يف ظل وجود اختالفات 
الت  سامح والتعايش، وحرية كبرية داخل اجملتمع، وما دعم ذلك قيام الدولة إبنشاء قواعد قانونية ودستورية حتمي 

املعتقد، ابإلضافة إىل قيام العديد من املؤسسات اليت تدعم التسامح والتعددية إلرساء األمن والسالم فيها، وهذا ما 
 جعلها منوذجاً متميزاً يف الوطن العريب ميكن االحتذاء به. 

 

Keywords: Tolerance ،Coexistence ،Religious pluralism. 
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 مقدمة: 
مملكة البحرين مهد حضارة طويلة متتد عرب التاريخ، اتسم شعبها ابلعيش يف ألفة وحمبة، جعلها اترخيها وموقعها 

الدايانت والثقافات املختلفة. ويف هذا   للتعايش بني معتنقي  اإلطار، ظلت مملكة اجلغرايف وتراثها اإلنساين ملتًق 
البحرين تؤكد دوماً قيم التسامح واحرتام كرامة اإلنسان. وتعد مملكة البحرين منذ القدم بوابة جلميع الزوار واملقيمني 
فيها مبختلف دايانهتم ومعتقداهتم، حبكم متتع حكامها وشعبها بروح التسامح والتعايش مع اآلخرين بسبب انفتاحهم 

ذ عقود طويلة، ابعتبار أن موقع البحرين اجلغرايف يف وسط اخلليج العريب، جعلها بوابة وتفاعلهم مع اآلخرين من
للتجارة بني الشرق والغرب، تتوافد إليها خمتلف اجلنسيات وتتعايش فيها بسالم وأمان، يف ظل عدم وجود العنصرية 

 والتمييز ضد أصحاب الدايانت األخرى واألعراق املختلفة. 
حرين منذ أتسيسها على احرتام حقوق اإلنسان وضمن ذلك دستورها وتشريعاهتا الداخلية، وقد دأبت مملكة الب

وكان من أهم أهدافها اخلارجية االنضمام لالتفاقيات الدولية املتضمنة لتلك احلقوق، فانضمت لالتفاقية الدولية 
داة دائماً يف املنابر الدولية واإلقليمية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وعملت على االلتزام أبحكامها واملنا

 مبنع التمييز العنصري وحق العيش للجميع بدون متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللون. 
وهذا املقال يلقي الضوء على سياسة مملكة البحرين حكومة وشعباً اليت تنطلق من ثوابت راسخة، حترص من 

حرتام املتبادل والتفاهم، واحلوار والتعاون ونبذ كافة أشكال اإلرهاب خالهلا على تعزيز عالقاهتا على أساس من اال
والعنف والتطرف، سواًء على الصعيد اخلارجي أو احمللي، يف ظل وجود إشكاليات احلروب األهلية على أساس حرية 

طالقاً من القناعة االعتقاد والتفريق على أساس الدين يف بعض الدول األخرى، وعليه مت استخدام املنهج التارخيي ان
 أبمهية املصادر التارخيية يف التعايش بني اجملتمع الواحد منذ ما قبل استقالل البحرين.

واملعتقدات    األداين  األقليات أصحاب  واحرتام  السلمي  التعايش  البحرين لرتسيخ أسس  وتتوضح سياسة 
لتآخي والتعايش والوسطية اليت تربز عرب األخرى من خالل الوحدة واملواطنة واإلصالح والتسامح، لتكوين جمتمع ا

 ما يلي: 

 أوالً: اإلرث التارخيي 
أهل البحرين اترخيياً كان لديهم من االنفتاح الكبري لدرجة ترحيبهم برسالة الرسول صلى هللا عليه وسلم، اليت 

لك البحرين آنذاك محلها العالء بن احلضرمي، عند دعوته أهل البحرين "بقسميه الربي والبحري" إىل اإلسالم، وم
املنذر بن ساوى، حيث رحبوا ابإلسالم، وأقبلوا على الدخول فيه سريعاً، فكانت رسالة رسول هللا )صلى هللا عليه 
وسلم(، خري دليل وأتكيداً على مكانة البحرين منذ آالف السنني وأمهيتها ملا نقله التاريخ عنها من وفرة خرياهتا 
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جود تراث اترخيي وحضاري عريق، ولكون اترخيها يستشهد به دائماً عند استحضار الطبيعية ومواردها املالية، وو 
الديين  االنفتاح  الدائم، يف حتقيق  التارخيي  تستلهم ذلك اإلرث وتستكمل منهجها  اليوم  الدول، والبحرين  اتريخ 

 (1) الكبري، والتعايش بني خمتلف الدايانت واملذاهب. 
مملكة قائمة على السالم والتسامح والتعايش السلمي واحرتام احلقوق واحلرايت وقد كانت البحرين وستظل  

السياسية واملدنية والثقافية واالجتماعية، ويف القلب منها حرية الفكر والعقيدة يف إطار من التنوع الثقايف والعرقي 
ض حمبة للسالم وتساحًما وقبواًل واحلضاري النابع من اترخيها العريق ومسات شعبها املتحضر، كأكثر شعوب هذه األر 

ابآلخر والتسامح وقبول اآلخر يف سياق االحرتام املتبادل، وهلذا ارتقت مملكة البحرين إىل مصاف الدول املتقدمة 
 يف احرتام الكرامة اإلنسانية.

اتريخ مشرف لذلك، فقد جاء احرتام التعددية الدينية والتعايش يف مملكة البحرين، لُيشكل تتوجًيا إلرث كبري و 
ودور رائد تتميز به منذ قيامها، دولة مدنية حديثة هبويتها العربية واإلسالمية يف عهد املؤسس أمحد الفاتح يف العام 

م، كما أنه يُعد إضافة مهمة لسلسلة املبادرات املتميزة جلاللة امللك املفدى، على الصعيد العاملي يف جمال 1783
 (2) واألداين. احلوار بني احلضارات والثقافات  

ومنذ صدر اإلسالم األول، كان أهل البحرين يتقامسون خريات هذه األرض الطيبة مع كل إنسان يفد إليهم 
للعيش يف دايرهم، واحتفاء برسالة اإلسالم اليت محلها العالء بن احلضري من النيب صلى هللا عليه وسلم، إىل ملكها 

للميالد(، دخل أهلها إىل اإلسالم، لكنهم فتحوا   628سابع )العام  املنذر بن ساوی التميمي يف القرن اهلجري ال
 أبواب بالدهم ألتباع كل الدايانت، وعلى ذات املنهج والثوابت. 

أرض الفردوس اليت عرفها السومريون، وحضارات توالت يف "دملون وأوال وأرادوس" وهي البحرين اليت ال يزال 
البعيد لآلن، وقد نقشت الكتاابت املسمارية القدمية اليت تعود إىل األلف إشعاعها احلضاري ميأل الكون منذ املاضي  

الثالث قبل امليالد، وفنون الرسم على جدران املعابد واملقابر واأللواح والقطع الفخارية، أن هذه األرض احتضنت 
تبادل أهلها املعارف   مستوطنات من املدن والقرى كثرت فيها املعابد املقدسة واملدافن، حيث نشأت حضارة متقدمة

مع حضارات عريقة بقيت حىت عصران احلاضر، معلنة أن مملكة البحرين، ظلت وستظل حتتضن بوفاء كل األداين 

 
1  -mna 'ely almtw'e, "alt'eaysh alslmy fy albhryn lys mfajah ll'ealm", jrydh alwtn alywmyh, mmlkh albhryn, tarykh 

alnshr alahd 22 aktwbr 2017m. 
2  -m'ealy alshykh khald bn ahmd bn mhmd al khlyfh, wzyr kharjyh mmlkh albhryn, "'eahl alblad almfda wt'ezyz 

alhwar byn alhdarat", mjlh alnshrh aldblwmasyh alshhryh, wzarh kharjyh mmlkh albhryn, al'edd alrab'e 'eshr (14), 

mars 2018m . 
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السماوية واملذاهب واملعتقدات، وتنشر السالم والتسامح الديين والتعايش والتعددية، ويتميز شعبها الكرمي بسمات 
 ( 3) لديين واألخوة اإلنسانية، لتصبح منوذجاً قل نظريه على خارطة العامل.كرمه وأخالقه وإميانه بقيم التنوع ا

ففي اجملتمع البحريين يرحب ابلكاثوليكية واألرثوذكسية واإلجنيلية يف نفس الوقت، وال غضاضة بوجود مواطنني 
اخلاصة هبم ويقع عام، ويتزين ابلرسومات    200من اهلندوس ميكنهم ممارسة العبادة يف معبد مضى على بنائه حنو  

ابلقرب من معبد لطائفة السيخ ومساجد املسلمني. إن روح املودة واحملبة هذه كانت وستبقى متجلية بني أبناء 
الشعب البحريين على اختالف شرائحهم، بفضل اترخيها العريق يف االنفتاح والتسامح وتقبل اآلخر واحرتامه، والرؤية 

ا وإمياهنم ابلرسالة السامية لألداين يف الدعوة إىل احملبة والسالم، ونبذ الفرقة الثاقبة للقيادة احلكيمة، ووعي شعبه
 (4) والكراهية العنصرية أو الدينية أو الطائفية.

إن مملكة البحرين وعلى مر العصور كانت ومازالت أرضاً خصبة للتعايش املتميز بني مجيع األداين ملا تقره 
، حيث يتمتع أتباع الدايانت املختلفة يف مملكة البحرين حبرية إقامة شعائرهم تشريعاهتا من احرتام حلقوق اإلنسان 

كنيسة وكنيساً لليهود، وعدد من دور العبادة ملعتقدات   14الدينية وبناء دور العبادة، إذ يوجد على أرض اململكة  
يتمتعون جبميع احلقوق اليت تكفلها هلم الدولة، مواطنني كا نوا أو وافدين، وهذا التعايش دينية أخرى، وهم مجيعاً 

 (5) الديين واملذهيب يزيد البحرينيني فخراً بثقافتهم التنوعية املنفتحة املنطلقة من قيم اإلسالم السامية.

 اثنياً: دعم احلرايت الدينية 
منذ عقود ومملكة البحرين، رائدة يف املنطقة من حيث التعددية الدينية والقبول الثقايف، حيث اتسمت برتابط  

، وهنا بعض (6) النسيج االجتماعي للمجتمع البحريين وتسعى ابستمرار إىل خلق جمتمع أكثر ثراًء وترحيًبا ابآلخر
 عناصر دعم التعددية والتسامح والتعايش:

 دة يف البحرين حنو التعدد الديين والتعايش  سياسات القا  -1
أثبتت مملكة البحرين فعلًيا عرب اترخيها العريق، ويف إطار النهج اإلصالحي جلاللة امللك املفدى، أن أخالقيات 
 التسامح السائدة يف املورواثت الثقافية لشعب البحرين، كانت وال تزال عاماًل رئيًسا يف تقدم واستدامة مسرية التنمية

الشاملة واالستقرار السياسي والرخاء االقتصادي والرقي الثقايف والفكري، وعنصرًا جوهراًي يف ترسيخ األمن واألمان 

 
3  -zhra' almrzwq, "khwatr mn ard alslam.. albhryn walensan mnd ghabr alazman", mjlh alnshrh aldblwmasyh, 

wzarh kharjyh mmlkh albhryn, al'edd (21), mars 2019m . 
4"  - mmlkh albhryn mnarh altsamh walt'eaysh byn aladyan walthqafat", mjlh alnshrh aldblwmasyh alshhryh, wzarh 

kharjyh mmlkh albhryn, al'edd alrab'e 'eshr (14), mars 2018m. 
5  -klmh sahb jlalh mlk mmlkh albhryn, aljlsh alafttahyh lhwar aladyan, mqr aljm'eyh al'eamh balamm almthdh, 

nywywrk, 26 nwfmbr 2008m . 
6 -wzyr alkharjyh: albhryn mn afdl nmadj alt'eaysh aldyny", shyfh alblad, mmlkh albhryn, 27 ywlyw 2018m . 
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والسلم اجملتمعي، وأن هذا التنوع الديين واملذهيب والثقايف، هو مصدر ثراء هلذا الوطن الغايل، يف إطار متسك مجيع 
إطار من املساواة أمام القانون يف احلقوق والواجبات، وإدراكهم املشرتك أن أبنائه بقيم وثوابت املواطنة الصاحلة يف  

 (7) تكريس ثقافة احلوار والتعايش واحرتام اآلخر هي الركيزة الرئيسة يف استقرار اجملتمعات وتقدمها.
ه األسالف وتستمد مملكة البحرين قوهتا احلضارية من التنوع الثقايف الذي تعيشه منذ قرون، الذي أرسى دعائم

كما أشار إىل ذلك جاللة ملك البحرين محد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا جاللته إىل أن العامل سيكون أكثر أمناً 
وبعضهم  الناس  بني  وتكامل  وقوة  األفراد، ابعتبارها عنصر دعم  بني  التمايزات  يستوعب  تعلم كيف  إذا  وازدهاراً 

 عنصر ضعف وهوان.  البعض، وليس كما يراها شرذمة قليلون ابعتبارها
املؤمنني  جنب  إىل  جنباً  فيها  يعيش  حيث  والتسامح،  التعايش  يف  بنموذجها  التأكيد  البحرين  وجتدد 
ابلكاثوليكية واألرثوذكسية واإلجنيلية، وشعورهم ابلفخر أبن مواطنينا اهلندوس ميكنهم ممارسة العبادة يف معبد مضى 

صة هبم ويقع ابلقرب من معبد لطائفة السيخ ومساجد املسلمني، عام يتزين ابلرسومات اخلا  200على بنائه حنو  
مساجد  جبوار  بنيت  اليت  واملعابد  الكنائس  بناء  عرب  البحريين  التقليد  هذا  بدأوا  النبالء  البحرين  أن شعب  كما 

 (8) املسلمني.

 واحلضارات والثقافات من أبرزها: وتبىن جاللة ملك مملكة البحرين مبادرات عديدة لتعزيز احلوار بني األداين  

وختصيص كرسي    السلمي،  والتعايش  الدينية  احلرايت  لتعزيز  عاملية  وثيقة  وإطالق  دولية،  مؤمترات  تنظيم 
لدراسات احلوار والسالم والتعايش بني األداين يف جامعة إيطالية مرموقة، فضاًل عن مساندة جهود األمم املتحدة 

، فاستحق جاللته عن جدارة لقب (9) ودعم التنمية املستدامة ومتكني املرأة والشباب  ووكاالهتا يف خدمة اإلنسانية
وجوائز التعايش بني   2016، وجائزة منظمة اليونيدو لعام  (10) "ملك السالم" من جملة مرموقة وهي األهرام العريب

أمريكية ودولية، وغريها من األداين واحلضارات، و)اإلجناز مدى احلياة( و)صموئيل زومير( من منظمات ومؤسسات  
أوجه التكرمي العاملي، تقديرًا ألدوار وجهود جاللته الدؤوبة يف هذا اجملال اإلنساين الذي يعود ابلنفع واخلري على 

 البشرية كلها.

وحيق للمجتمع البحريين أن يفخر ويعتز بوجهه احلضاري املشرق يف التسامح والتعايش السلمي بني مجيع 
تالف مشارهبم الدينية والعرقية والثقافية، حيث يعيش املسلمون وبينهم مسيحيون ويهود وبوذيون مكوانته على اخ

 
7 -mjlh alnshrh aldblwmasyh alshhryh, al'edd alrab'e 'eshr (14), mrj'e sabq . 
8"  -almlk fy mqal bwashntn taymz: altnw'e aldyny balmmlkh n'emh lsh'eb ystnd ltrath 'eryq mn altsamh", jrydh 

alwtn, mmlkh albhryn, 11 aktwbr 2017m . 
9 -m'ealy alshykh khald bn ahmd al khlyfh, mrj'e sabq. 
10" -alahram al'erby tkhtar almlk dmn akthr 30 shkhsyh 'erbyh m'ethrh", jrydh alayam, mmlkh albhryn, 29 dysmbr 

2017m . 
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وهندوس وهبائيون وهبرة وغريهم، يف جو من السالم واألمان يف صورة تساحميه مجيلة، وميارس كل منهم شعائره الدينية 
الع املعتقد، فرتى بال أية قيود أو تدخالت حكومية وفق ما يكفله الدستور وميثاق  الوطين من احرتام حلرية  مل 

املتبادل،  واالحرتام  الود  من  روحانية  أجواء  تسودها  جغرافية صغرية  مساحة  يف  واملعبد  والكنيسة  واملأمت  املسجد 
 (11) فاستحقت اململكة أن تكون وطًنا للتسامح ومنارة للتعايش بني األداين والثقافات. 

 اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان يف البحرين   - 2
 2001من املواطنني عام ) 98.4حرص جاللة امللك املفدى منذ تدشني ميثاق العمل الوطين )مبوافقة %  

وانطالق هنج جاللته اإلصالحي، على ترسيخ هذه القيم واملبادئ ضمن إطار عام من حرية الرأي والتعبري والفكر 
يخ الوسطية واالعتدال ونشر قيم السالم والعدالة والتعايش املشرتك. فتم النص على التسامح يف ميثاق واملعتقد، وترس

، مما انعكس على ازدهار أجواء احلرايت الدينية واملدنية 2002العمل الوطين ويف دستور مملكة البحرين املعدل لعام  
امل البحريين  تسامح واملسامل يف إطار من املساواة والعدالة واالحرتام والدميوقراطية والتعايش احلضاري داخل اجملتمع 

 املتبادل، والتمسك ابلوحدة الوطنية احلقيقية اليت مل متسها شوائب الفكر الضال والعقائد اهلدامة.
جتسد مملكة البحرين منوذًجا اترخيًيا فريًدا يف التسامح الديين واالعرتاف ابآلخر والتعايش السلمي واحلضاري 

خم النهج بني  رسخه  وما  وأخالقي،  وقيمي  اترخيي  موروث  من  متتلكه  مبا  والثقافات،  واألداين  اجلنسيات  تلف 
اإلصالحي الرائد لصاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى من إصالحات دستورية 

 (12) ق اإلنسان وحرايته وكرامته.وتشريعية عززت من قيم السالم واخلري والعدل واملساواة يف إطار احرتام حقو 
إن مملكة البحرين لديها سجل يف حماربة كافة أشكال التمييز العنصري، ويشهد اترخيها على مدى تسامح 
اجملتمع البحريين وترابط مجيع مكوانته على أسس من املساواة وسيادة القانون وعدم التمييز على أي أساس، كما أن 

رم األفعال املرتبطة ابزدراء األداين ومقدساهتا، ومكافحة مجيع أشكال التمييز العنصري الدستور والقانون البحريين جي
والطائفي والعرقي، ونبذ كافة أشكال العنف والكراهية، والنهج اإلصالحي جلاللة امللك املفدى ميثل داعماً أساسياً 

رية وسيادة القانون والعدالة الناجزة يف يف مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، حيث أرسى قواعد املساواة واحل
 ( 13)ميثاق العمل الوطين والدستور. 

 

 
11 -m'ealy alshykh khald bn ahmd al khlyfh, mrj'e sabq. 
12 -mjlh alnshrh aldblwmasyh alshhryh, al'edd alrab'e 'eshr, mrj'e sabq . 
13"  -mmlkh albhryn tharb da'emaan kafh ashkal altmyyz al'ensry", jrydh akhbar alkhlyj, mmlkh albhryn, 21 mars 

2018m . 
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 سيادة املساواة:   -3
الدولية ملا بعد العام   مبدأ "املساواة وعدم التخلي عن أحد"، أحد ركائز أهداف التنمية املستدامة يف األجندة

م. لذا حترص مملكة البحرين دائماً يف على تعزيز قيمة التسامح الديين والتعايش السلمي ومكافحة مجيع 2015
 أشكال التمييز داخل اجملتمع البحريين وبني مجيع شرائح السكان. 

جلنسني، أو التمييز على أساس وتؤكد البحرين موقفها احلازم ضد مجيع أشكال التمييز، مبا فيها التمييز بني ا
العرق أو اللون أو اللغة أو التمييز السياسي أو الطائفي أو العرقي أو غري ذلك من أشكال التمييز. وكذلك تتصدى 

 اململكة جلميع أشكال العنف والكراهية مما جيعل الكل متساٍو حتت حكم القانون. 
ا لتحقيق  أمراً ضروراًي  يعد  اإلنسان  التزامها إن احرتام حقوق  البحرين  تؤكد مملكة  املستدامة، وعليه  لتنمية 

الوطين الذي أكد على سيادة  العمل  البحرين وميثاق  ابحرتام وتعزيز هذه احلقوق، كما نص عليه دستور مملكة 
 القانون ونزاهة القضاء واستقالليته كأساس للحكم والعدالة يف مملكة البحرين. 

ديث عن اجمللس األعلى للمرأة الذي أنشئ لدعم ومتكني املرأة وتعزيز وعند احلديث عن املساواة، يتقدم احل
تكافؤ الفرص يف مجيع جوانب احلياة العملية واالجتماعية. ويعترب اجمللس األعلى للمرأة الداعم الرئيس للمرأة البحرينية 

 للوقوف ضد العنف والتمييز يف اجملتمع البحريين. 
األمانة العامة للتظلمات، وجلنة حقوق كافحة أشكال التمييز ومسبباته مثل  ومتتلك البحرين نظاماً متكاماًل مل

الداخلية، واملفتش العام املستقل بوزارة الداخلية، واملؤسسة السجناء واحملتجزين، ووحدة التحقيق اخلاصة يف وزارة  
ووزارة العمل رين للتنمية السياسية،  واللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق، ومعهد البحالوطنية حلقوق اإلنسان،  

 والتنمية االجتماعية، واللجنة الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشر.
وذلك يف  االجتار ابألشخاص،  مكافحة  العاملي يف  املستوى  على  ابرزاً  إجنازاً  البحرين  مملكة  وقد حققت 

ا بتصنيف  اخلاص  آنفاً،  إليه  املشار  األمريكية  اخلارجية  وزارة  االجتار تصنيف  مكافحة  يف  جناحاً  األكثر  لدول 
(، وهو ما Tier 1ابألشخاص كأول دولة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا تصنف ضمن الفئة األوىل ) 

يعكس مدى التزام اململكة ابملعايري الدولية ومشاركتها للمجتمع الدويل متاشياً مع التوجهات اهلادفة ملكافحة االجتار 
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ز ثقافة حقوق اإلنسان يف ظل احلرص الدائم على تطبيق القيم املبنية على مبادئ االحرتام واملساواة ابألشخاص وتعزي
 (14) والعدل.

 الدستور والتعددية والتعايش   - 4
لدى ملكة البحرين جتربتها املتميزة يف كفالة احلرايت الدينية وحرية ممارسة الشعائر واالحتفاالت العقائدية 
ملختلف االداين واملذاهب. يضمن دستور البحرين محاية حرية الفكر والدين أو املعتقد وقد سنت قوانني لتفعيل 

دنية والسياسية، ال توجد قيود يف القانون أو الدستور هذه احلماية، فهي طرف يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق امل 
 (15) البحريين متنع األفراد من التحول إىل الدين أو الطائفة اليت خيتاروهنا.

وتؤمن مملكة البحرين أن العامل يف ظل ما ميوج به من صرعات دينية وطائفية دموية واعمال عنف وإرهاب، 
يبته السكانية الغنية واملتنوعة من أجل تكريس قيم السالم واحملبة والتسامح بني أحوج اىل تعميم النموذج البحريين برتك

( على: "حرية 22الشعوب واالمم واحلضارات، وضمان أمان وخري وسعادة البشرية. وقد نص الدستور يف مادته )
االجتماعات الدينية طبقاً الضمري مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر األداين واملواكب و 

 ( 16) للعادات املرعية يف البلد".
م، مبدأ املساواة وعدم التمييز أايً كانت األسس اليت يستند عليها 2002كّرس دستور مملكة البحرين لعام  

سواء على أساس العرق أو اللغة أو الدين، حيث نصت على أن: "الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية، ويتساوى 
اطنون لدى القانون يف احلقوق والواجبات العامة، ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو املو 

 ( 17) الدين أو العقيدة".

( 16وحيظر قانون العمل البحريين مجيع أشكال التمييز يف بيئة العمل، حيث نصت الفقرة )ب( من املادة )
 ( 18) ويل الوظائف العامة وفقا لشروط اليت يقررها القانون".من الدستور على أن "املواطنون سواء يف ت

املادة ) القيام بشعائر األداين 22ويف  العبادة، وحرية  الدولة حرمة دور  الضمري مطلقة، وتكفل  (: "حرية 
 واملواكب واالجتماعات الدينية طبقا للعادات املرعية يف البلد".

( منه: "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه ونشره ابلقول 23ويف املادة )
أو الكتابة أو غريمها، وذلك وفقا للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون، مع عدم املساس أبسس العقيدة اإلسالمية 

 
14 -m'ealy alshykh khald bn ahmd al khlyfh, mrj'e sabq. 
15" -alahram al'erby tkhtar almlk dmn akthr 30 shkhsyh 'erbyh m'ethrh", mrj'e sabq. 
16 -m'ealy alshykh khald bn ahmd al khlyfh, mrj'e sabq. 
17 -almadh (18) mn dstwr mmlkh albhryn 1971m . 
18" -mmlkh albhryn tharb da'emaan kafh ashkal altmyyz al'ensry", mrj'e sabq . 
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لكرامة حقوق االنسان والتعددية الدينة والتعايش السلمي   ووحدة الشعب، ومبا ال يثري الفرقة أو الطائفية". وحلفظ
 ( 19)يف جمتمع البحرين، أحلق بدستور البحرين مذكرة تفسريية.

 اثلثاً: التشريعات الوطنية 
حلماية التعددية الدينية لألجيال القادمة سّنت مملكة البحرين، القانون الذي يضمن لكل شخص احلق يف 

، ومتت ترمجة املبادئ اإلنسانية ومحاية األفراد، يف التشريعات الوطنية، (20) وكذلك بناء بيوت العبادةالعبادة دون عوائق  
حيث جرم قانوين العقوابت ومحاية اجملتمع من مجيع األعمال اإلرهابية، التحريض على الطائفية والعنصرية ودعم 

وقضائية ض قانونية  إجراءات  اختاذ  ويتم  والتخريب،  العنف  والعنف أعمال  الطائفية  على  دعوات حتريضية  أي  د 
والكراهية القومية أو الدينية أو العنصرية، مشرياً يف ذات الوقت إىل تدريب وأتهيل العاملني يف جمال تنفيذ القانون 
للتأكيد على حق اجلميع يف الوصول على قدم املساواة وبال متييز إىل أي مكان وإىل االستفادة من اخلدمات العامة 

ذلك كفالة حق اللجوء إىل احملاكم الوطنية وغريها من مؤسسات الدولة املختصة وتوفري احلماية الالزمة إذا تطلب وك
 األمر ذلك، واختاذ التدابري الالزمة لضمان تكافؤ الفرص أمام اجلميع يف اللجوء إىل القضاء. 

لقطاع األهلي على: "حيظر التمييز ( من قانون العمل يف ا39وفيما يتعلق ابلقطاع اخلاص فقد نصت املادة ) 
يف األجور جملرد اختالف اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". وذكر مساعد وزير اخلارجية أن فلسفة 
التسامح  إىل  وتدعو  اإلنسانية،  واملبادئ  العريب واإلسالمي  والرتاث  الدستور  تنبثق من  اململكة  والتعليم يف  الرتبية 

 ( 21)مي مع اآلخر، ونبذ العنف والكراهية والتمييز.والتعايش السل
أصدرت مملكة البحرين عدداً من التشريعات اليت يتم تطبيقها يف القطاعني العام واخلاص، حيث حتظر املادة 

(:" التمييز يف األجور على أساس اجلنس 2012لسنة    36( من قانون العمل يف القطاع األهلي )قانون رقم  39)
)أ( تنص على اعتبار إهناء خدمة املوظف تعسفية إذا   41للغة أو الدين أو العقيدة. كما أن املادة  أو األصل أو ا

 ( 22) كان القرار مبنياً على جنس أو لون أو دين أو عقيدة أو احلالة االجتماعية أو املسؤوليات العائلية للموظف.
التشريعات الوطنية للبحرين، دون قيود سوى وفيما يتعلق حبرية التجمع والرأي والتعبري مكفولة يف الدستور و 

الضوابط املهنية واألخالقية املنصوص عليها يف الدستور والقانون واملواثيق الصحفية واإلعالمية احمللية والدولية واليت 
والنظام حتظر أي دعوات مثرية للطائفية أو الكراهية الدينية أو العرقية أو املذهبية أو من شأهنا هتديد األمن القومي  

 
19 -alhy'eh alwtnyh lhqwq alensan, mmlkh albhryn, 'ela alrabt alelktrwny altaly: http://www.nihr.org.bh  
20  -almlk fy mqal bwashntn taymz: altnw'e aldyny balmmlkh n'emh lsh'eb ystnd ltrath 'eryq mn altsamh", mrj'e 

sabq. 
21" -mmlkh albhryn tharb da'emaan kafh ashkal altmyyz al'ensry", mrj'e sabq . 
22" -wzyr alkharjyh: albhryn mn afdl nmadj alt'eaysh aldyny", mrj'e sabq. 
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العام أو التعدي على حقوق اآلخرين ومسعتهم وكرامتهم أو خمالفة اآلداب العامة أو انتهاك أي من مبادئ حقوق 
 (23) اإلنسان.

 قرار إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة:   -1
البحرين لسنة   الشرطة مبملكة  قرار إصدار مدونة سلوك رجال  اجملال حلرية    2012يعطي  املعتقد بشأن، 

واحرتام كرامة اإلنسان على اختالف دينه أو مذهبه أو طائفته دون التمييز بني اطياف اجملتمع ليعم التعايش السلمي، 
، وقامت حكومة البحرين، 2011حيث جاء القرار بعد أحداث االحتجاجات غري الشرعية يف مملكة البحرين عام  

ا اللجنة  تقرير وتوصيات  فرباير ومارس عام ابستدعاء خرباء إلعداد  احلقائق حول أحداث شهر  لتقصي  ملستقلة 
البحرين من 2012 الداخلية مبملكة  التابعني لوزارة  البحريين من جانب ورجال الشرطة  ، لرتشيد وتوجيه اجملتمع 

جانب آخر، لصياغة عقد اجتماعي جديد بني اجملتمع ورجال الشرطة لبناء جسور الثقة بينهم على اساس سيادة 
ون والنزاهة والشفافية والتسامح، وعدم التفرقة يف التعامل فيما بينهم على اساس الدين أو الطائفة أو العرق، القان

 واحرتام كرامة اإلنسان يف جمتمع متعدد االداين واألعراق. 
واألفكار    األداين  خمتلف  بني  السمح  والتعايش  للحرايت  وبلداً  واملؤسسات  القانون  بلد  البحرين  تبقى 

 ( 24) افات، وأهنا ستبقى للجميع، وأننا على ثقة من أن األايم املقبلة ستعكس الصورة احلقيقية لألوضاع يف البلد. والثق

 التسامح والتعددية إبنشاء مركز امللك محد العاملي للتعايش السلمي:   -2
سعي اىل التعايش بناء على رغبة البحرين يف محاية التعددية الدينية والتعايش السلمي بني خمتلف شعبها، وال

إبنشاء "مركز امللك محد العاملي للتعايش السلمي"، وجاءت   2018بني األداين على املستوى الدويل. مت يف عام  
مواد االمر امللكي حمققة للتعددية الدينية والتعايش، فقد أشارت املادة االوىل منه على أن يكون املركز على عالقة 

 سالمية واألوقاف من أجل حتقيق أهدافه.تنسيقية بوزير العدل والشئون اإل
وأوضحت املادة الثانية على أن املركز جيّسد يف رؤيته ورسالته وأهدافه املبادئ املستخَلصة من اتريخ وحضارة 
التعايش  مملكة البحرين عرب عصورها، واملتمثلة يف االنفتاح على مجيع احلضارات واألداين والثقافات، وتعزيز قيم 

 م. 2017سبتمرب    13سالم، مستلهماً يف ذلك إعالن البحرين الصادر يف  والتسامح وال
الثالثة )  لرؤيته 3وجاءت املادة  ( لتحدد مقر املركز يف مملكة البحرين، متتد أنشطته وفعالياته دولياً؛ حتقيقاً 

 ورسالته وأهدافه.
 

23" -albhryn fy jnyf: enjaz 139 'ela ard alwaq'e mn 175", jrydh alwtn, mmlkh albhryn, 21 sbtmbr 2017m . 

24 -aljrydh alrsmyh, mmlkh albhryn, al'edd 3041, 'edd alawl mn mars 2012m, s45 ela s55 . 
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 على النحو التايل:   ( من األمر امللكي وهي4وفيما يتعلق أبهداف املركز بينتها املادة الرابعة )
بيان منظومة القيم واملشرتَكات اجلامعة بني احلضارات والثقافات، والتعريف هبا، والعمل على إثراء مسرية   -

 التسامح والتعايش السلمي من خالهلا. 

ْلم العاملي والعيش اإلنساين املشرتك.  -  التوعية أبمهية تالقي احلضارات ومتازُِجها لتحقيق السِّ

ده املشرتَكات اجلامعة بني احلضارات.  - ْلم العاملي والعيش املشرتك بني البشر من خالل ما جتسِّ  تعزيز السِّ
إحداث حركة تنويرية من خالل التوعية أبمهية احلوار وااللتقاء على ما اتَّفقت عليه احلضارات والثقافات   -

 من مشرتَكات أخالقية وحقوقية.

 ذِّي للعنف والكراهية واإلرهاب.مكافحة الفكر املتطرف املغ  -

 إظهار إجيابية التعددية والتنوع والتعايش والتسامح يف حاضر اجملتمع البحريين وموروثه الثقايف.  -

وحرصاً على تطبيق التعددية الدينية يف مملكة البحرين وسنها يف التشريعات الوطنية، نص األمر امللكي يف 
ويراعى عند تشكيل اجمللس متثيل خمتلف اجلماعات الدينية والثقافية والِعْرقية،   مادته السادسة أن يكون للمركز جملس، 

ْلم العاملي والعيش اإلنساين املشرتك.   مبا يعربِّ عن التعايش يف اجملتمع وكذلك حتقيق السِّ

 ي: ( طرق لتحقيق أهداف املركز حنو التعددية والتعايش من خالل القيام مبا يل5وحددت املادة اخلامسة ) 

 إقامة املعارض والندوات واملؤمترات داخل وخارج مملكة البحرين. -

ْلم العاملي.   -  توظيف وسائل اإلعالم مبستوايهتا كافة لتعزيز ثقافة احلوار ودعم مسرية العيش اإلنساين والسِّ
يات املهتمة التنسيق والتعاون مع املراكز واملنظمات العاملية وسائر اجلمعيات واملؤسسات واجلهات والشخص  -

 حبوار احلضارات والثقافات. 
الرائدة يف جمال حوار   -  لألعمال واجلهود  لألشخاص واملنظمات تشجيعاً  تنظيم جائزة دولية مُتنح سنوايً 

 احلضارات والتعايش. 
اإلشراف بوجه عام على الفعاليات اليت تقوم هبا أو تشارك فيها اجلاليات األجنبية، داخل مملكة البحرين  - 

 ( 25)ارجها، واليت تدخل ضمن أهدافه.أو خ 

 
25  -aljrydh alrsmyh, mmlkh albhryn, amr mlky rqm (15) lsnh 2018, 'enwan "bensha' mrkz almlk hmd al'ealmy 

llt'eaysh alslmy", al'edd 3357, 15 mars 2018m . 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) 155\174 Vo: 6, No:1, 2020 

 

167 
 

 اثلثاً: جناح التعايش الثنائي بني السنة والشيعة منذ زمن
خبالف بعض الدول اليت تعاين من حرب طائفية بني السنة والشيعة. يشهد جمتمع البحرين منوذًجا للتعايش 
بني الطائفتني السنية والشيعية، بينما يشكل اخلالف بني الطائفتني يف دول اخرى، وقود حروب ونزاعات أهلية حىت 

. وتشكل الطائفتان السنة والشيعة، (26) لف نسمة أ  200يومنا هذا، حيث يبلغ تعداد سكان البحرين قرابة مليون و 
 غالبية السكان يف مقابل ابقي لدايانت خمتلفة، وتتقارب الرؤى جتاه القضااي احمليطة جيمع الطائفتني.

وعلى أرض الواقع أرض البحرين تضم مساجد السنة اليت جتاور من مآمت الشيعة، وكثري من أصحاب املذهب 
مساجد أهل السنة والعكس صحيح، بل إن منازهلم يف االحياء واملناطق العريقة مفتوحة   الشيعي يقيمون صلواهتم يف 

 على بعضها البعض. 
املساجد   عدد  الـ  2091ويبلغ  الشيعية  للطائفة  الدينية  واحلوزات  املآمت  عدد  ويتجاوز  ، 3000مسجدا، 

ايم شهر حمرم ولياليه حبرية اتمة، ابإلضافة إىل وأبناؤها ميارسون شعائرهم احلسينية املتمثلة يف إقامة مواكب العزاء يف أ
أن احلكومة البحرينية متنح إجازة سنوية يومي التاسع والعاشر من حمرم مشاركة منها يف ممارسة هذه الشعائر واحرتاما 

 (27) هلا.
وحرص املغفور له إبذن هللا تعاىل، مسو الشيخ سلمان بن محد بن عيسى بن علي آل خليفة، على تنفيذ 

عمال ومشاريع تصون احلرايت الدينية، واحرتام اخلصوصية املذهبية، وتطوير مؤسسات القضاء، وإدارات األوقاف، أ
وتستمر يف رعاية الشعائر الدينية واألوقاف السنية واجلعفرية، يف مملكة البحرين بشكل اثبت، وتواصال مع ما قام به 

مللك املفدى وضع التشريعات العصرية، والتدابري واإلجراءات  األمري الراحل الشيخ عيسى بن سلمان، ابدر جاللة ا
 القانونية، يف رعاية وصون حرية املعتقدات واملمارسات، وبناء دور العبادة، وتطوير عمل مؤسسات دولة القانون. 

للمذهب  أوقاف  إدارة  هبا  تتواجد  اليت  املنطقة  دول  بني  الوحيدة  البحرين هي  مملكة  تكاد  بنظرة حمايدة، 
عفري، وختصص يومي إجازة خالل أايم عاشوراء يف شهر حمرم، ومثل هذه األمور تفتقدها عديد من الدول، حىت اجل

 (28) تلك الدولة اليت تدعي التمسك برعاية املذهب الشيعي ال توفر ما تقدمه مملكة البحرين لشعبها العزيز.

 رابعاً: الدعم املؤسسي 

 
26" -skan albhryn", almwsw'eh alhrh wykybydya, 30 mayw 2019m . 
27 -slam alshma'e, "albhryn nsyj mn alt'eaysh fshlt eyran fy tmzyqh", jrydh al'erb, 20 aktwbr 2016m . 
28 -mhmd almhmyd, "wtn alwhdh walmwatnh waltsamh", jrydh akhbar alkhlyj, 2 abryl 2017m. 
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لتعزيز مناخ احلرية الدينية والفكرية، مبا يف ذلك االستجابة الفورية يف حال تتخذ احلكومة اخلطوات الالزمة  
 حصول انتهاكات من جانب بعض األفراد أو اجملموعات من شأهنا املساس حبق التمسك أبي دين.

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:  -1
إجراءات ملكافحة مجيع الدعوات إىل التمييز أو العنف أو تتخذ وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف  

نشر خطاب الكراهية على أساس الدين أو املعتقد، فعلى سبيل املثال يف أعقاب هجمات )داعش( اإلرهابية يف 
، شارك وزير العدل 2015اململكة العربية السعودية والكويت، اليت استهدفت املساجد يف بعض املناطق يف عام  

مواجهة   والشؤون الوحدة يف  البحريين إلظهار  اجملتمع  واألوقاف يف صالة مشرتكة مع مجيع مكوانت  اإلسالمية 
 اإلرهاب الطائفي. 

وخيضع مجيع األئمة واخلطباء لألنظمة اليت حتظر الدعوة للتطرف والعنف، والطائفية ونشر الكراهية. وتنظم  
اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية الذي يضم علماء من السنة   وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ابلتعاون مع

والشيعة، جمموعة من األنشطة لرفع الوعي ابحلرية الدينية والفكرية ومكافحة التطرف، وحترص على تنظيم دورات 
 م. 2009سنوية لألئمة والوعاظ لتنفيذ ذلك منذ العام  

لسياسة، وضمان عدم استخدام املنرب الديين يف وتتخذ اإلجراءات الضرورية لفرض معيار فصل الدين عن ا
الربامج السياسية أو الطائفية أو املتطرفة، حيث حيظر القانون البحريين استخدام املنرب الديين يف بث أجندات سياسية، 

، مت تعديل القانون لينص على أنه “ال جيوز ألي عضو اجلمع بني عضوية مجعية مع الوعظ الديين، 2016ويف عام  
 (29) اخلطب، أو التوجيه الروحي أو اخلطاب الديين".  أو

تتخذ وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف إجراءات ملكافحة مجيع الدعوات إىل التمييز أو العنف أو 
 (30) نشر خطاب الكراهية على أساس الدين أو املعتقد.

 املبنية على التعايش والتسامح: حكم قضائي حبل مجعية الوفاق بسبب عدم احرتام املواطنة  -2
م، حبل مجعية الوفاق الوطين اإلسالمية، 2016يوليو    17حكمت احملكمة الكربى املدنية يف البحرين بتاريخ  

وذلك ملا قامت به اجلمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احرتام حكم القانون وأسس املواطنة املبنية على التعايش  

 
29" -wzyr alkharjyh: albhryn mn afdl nmadj alt'eaysh aldyny", mrj'e sabq. 
30" -jhwd albhryn fy t'ezyz alhryh aldynyh walqbwl althqafy", jrydh akhbar, mmlkh albhryn٢٧  , ywlyw٢٠١٨ m . 
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فري بيئة حاضنة لإلرهاب والتطرف والعنف، فضاًل عن استدعاء التدخالت اخلارجية والتسامح واحرتام اآلخر، وتو 
 (31) يف الشأن الوطين.

 ديوان اخلدمة املدنية واملساواة بني خمتلف دايانت الشعب يف تعينهم ابلوظائف احلكومية:   -3
 سوق العمل اخلاص أو العام، يستقبل ديوان اخلدمة املدنية املتخرجني من اجلامعات واملقبلني على االخنراط يف

ويكون التوظيف عشوائيا دون متييز على أساس الدين أو الطائفة، ولكن يتم النظر يف طلبات التخصصات يف الدوائر 
وتكون  والنسب،  املئوية  واملعدالت  الوظيفي  والكادر  املتوفر  العلمي  املؤهل  التوزيع على أساس  ويكون  احلكومية 

 فني من أصحاب الدرجات العليا. األفضلية يف توظيف املوظ
ومن جانب آخر تفخر البحرين مبواطنيها مبختلف دايانهتم سواء كانوا مسلمني أو يهود، حيث يستطيعون 
بكل حريه ارتداء )ايرمولك( والعبادة يف كنيسهم اخلاص، حيث إن اجلالية اليهودية تلعب دوراً نشطاً جداً على أعلى 

م، وهي أول دبلوماسي يهودي إىل 2008ذلك سفرية البحرين لدى واشنطن يف العام    املستوايت يف اجملتمع، مبا يف
الوالايت املتحدة من دولة عربية. لقد أرادت مملكة البحرين أن حتمي التعددية الدينية لألجيال القادمة، لذلك فقد 

 (32) ك بناء بيوت العبادة. كرست هذه احلماية يف القانون الذي يضمن لكل شخص احلق يف العبادة دون عوائق وكذل 

 

 

 وزارة الرتبية والتعليم: -4
اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم مناهج لضمان التعددية والتسامح الديين والتسامح بني املعتقدات والثقافات. 
وتعامل وزارة التنمية االجتماعية مع اهتمامات املعتنقني لألداين غري االسالم وتضمن هلم القدرة على أداء شعائرهم 

ألتباع الدايانت األخرى لبناء دور العبادة وغريها من األنشطة وطقوسهم يف حرية كاملة، مبا يف ذلك إصدار تصاريح  
 . (33)املتعلقة مبعتقداهتم الدينية

أتيت جهود وزارة الرتبية والتعليم لبلورة سياسات مبتكرة للتعامل مع احتياجات اجملتمع البحريين يف جمال تنشئة 
لعاه املشروع اإلصالحي  توجيهات  الوطنية ضمن  قيم  املفدى، وما جاء يف دستور مملكة الطلبة وتعزيز  البالد  ل 

 
31  -ahmd 'ebd alhmyd, "alqda' ysdr hkmh: hl jm'eyh alwfaq wtsfyh amwalha", jrydh akhbar alkhlyj, mmlkh 

albhryn  ,١٨  ywlyw  ٢٠١٦ m . 
32"  - almlk fy mqal bwashntn taymz: altnw'e aldyny balmmlkh n'emh lsh'eb ystnd ltrath 'eryq mn altsamh", mrj'e 

sabq. 
33" -wzyr alkharjyh: albhryn mn afdl nmadj alt'eaysh aldyny", mrj'e sabq. 
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البحرين، كما أتيت جهود الوزارة من خالل مناهج الرتبية للمواطنة ومشروع املدرسة املعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان، 
الذي يهدف إىل تكوين منوذج وطين للمدرسة املعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان مبا تشمله من قيم الوالء واالنتماء، 

 ( 34) جانب العيش املشرتك والتسامح وتقبل اآلخر يف نفوس الطلبة، وذلك بتحويلها إىل ممارسات إجيابية لديهم.إىل 

 وزارة الداخلية:   -5
تواصل وزارة الداخلية اختاذ التدابري الالزمة ملساءلة من يتورط يف انتهاك احلرايت الدينية، والعمل على منع 

س الدين أو املعتقد، اختذت وزارة الداخلية إجراءات استباقية لزايدة وجود القوات أعمال العنف اليت ترتكب على أسا
املكلفة إبنفاذ القانون حول املساجد يف اجملتمعات الشيعية، وكذلك أماكن عبادة غري املسلمني ومت نشر الدورايت 

 ( 35) خالل اجللسات الدينية لضمان سالمة املصلني.
كما تقوم وزارة الداخلية مبملكة البحرين مبواجهة كافة قوى التطرف والتبعية ملرجعية سياسية دينية خارجية، 
سواء متثل ذلك يف اجلمعيات أو أفراد خيرجون على واجبات املواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم 

وكل مؤسسات الدولة، وشق اجملتمع طائفًيا سعًيا الستنساخ الطائفية السياسية، وترسيخ اخلروج على الدستور والقانون  
 (36) مناذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.

 وزارة اإلعالم:   -6
م، 2015تبث وزارة اإلعالم وتنتج برامج لتعزيز احلرية الدينية والتسامح يف البحرين ويف ديسمرب من العام  

 ( 37) لصحافة، اليت ترفض أي طائفية أو تطرف أو كراهية يف قطاع الصحافة.افتتحت وزارة اإلعالم مدونة أخالقيات ا

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية:   -7
تتعامل وزارة التنمية االجتماعية مع اهتمامات املعتنقني لألداين غري اإلسالم وتضمن هلم القدرة على أداء 
شعائرهم وطقوسهم يف حرية كاملة، مبا يف ذلك إصدار تصاريح ألتباع الدايانت األخرى لبناء دور العبادة وغريها 

كذلك حبرية ممارسة الشعائر الدينية، من خالل ما تقوم به من من األنشطة املتعلقة مبعتقداهتم الدينية. تقوم الوزارة  
 ( 38) املشرفة على الكنائس ودور العبادة لألقليات.

 
34"  -alt'eaysh fy 'eywn altlab, altrbyh llmwatnh  t'ezyz alwhdh alwtnyh wqym altsamh", jrydh alayam, mmlkh 

albhryn, 21 aktwbr 2017m . 
35" -wzyr alkharjyh: albhryn mn afdl nmadj alt'eaysh aldyny", mrj'e sabq. 
36"  -aldakhlyh: esqat aljnsyh albhrynyh 'en almd'ew 'eysa qasm", jrydh alayam, mmlkh albhryn٢١  , ywnyw٢٠١٦  m . 
37" -wzyr alkharjyh: albhryn mn afdl nmadj alt'eaysh aldyny", mrj'e sabq. 
38" -etlaq jm'eyh hdh hy albhryn rsmyana", shyfh alblad, mmlkh albhryn, 4 mayw 2017m . 
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متت املوافقة من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية مبملكة البحرين على أتسيس مجعية “هذه هي البحرين” 
األمني العام الحتاد اجلاليات األجنبية يف البحرين حلضور م، ومت تعيني السيدة بيتسي ماتيسون  2017مايو    3بتاريخ  

إشهار مجعية “هذه هي البحرين”، واليت مت أتسيسها بعد سلسلة من الفعاليات الناجحة اليت أقامتها اجملموعة داخل 
 وخارج مملكة البحرين، وفكرة اجلمعية وهي محل رسالة حضارية سامية من شعب البحرين إىل مجيع أفراد شعوب 

 (39)العامل بكل ثقافاهتم ودايانهتم وطوائفهم.

 إطار احلملة الوطنية لللحمة الوطنية: 
"، تستهدف مل الشمل ومتتني اللحمة احلملة الوطنية اليت تقودها وزارة التنمية االجتماعية بعنوان "ِوحدة َوحدة

اجملتمعية وإحياء قيم التعايش بني أبناء خمتلف الطوائف الدينية يف البحرين، ويف إطار احلملة الوطنية للحمة الوطنية 
)وحدة وحدة( اليت تبنتها وزارة التنمية االجتماعية للتأكيد علي فكرة املواطنة والتعايش السلمي والتالحم بني أفراد  

 ( 40) شعب البحريين، وضمن مشروعات وبرامج احلملة املتعددة واملتواصلة.ال

 إنشاء مركز امللك محد العاملي للتعايش السلمي: 
م، لتؤكد البحرين أهنا مهد اترخيي 2018مارس    15مت إنشاء مركز امللك محد العاملي للتعايش السلمي يف  

اء يف املادة الثانية من األمر امللكي أن املركز جيسد يف للتعايش والسالم والوائم، ومنارة إشعاع حضاري حيث ج
رؤيته ورسالته وأهدافه املبادئ املستخلصة من اتريخ وحضارة مملكة البحرين عرب عصورها، واملتمثلة يف االنفتاح على 

ا إعالن  ذلك  مستلهما يف  والسالم،  والتسامح  التعايش  قيم  وتعزيز  والثقافات،  واألداين  احلضارات  لبحرين مجيع 
 م. 2017سبتمرب   13الصادر يف 

ويف املادة الرابعة من األمر امللكي ما يرسخ جهود مملكة البحرين يف إبراز منظومة القيم واملشرتكات اجلامعة   
بني احلضارات والثقافات، والتعريف هبا، والعمل على إثراء مسرية التسامح والتعايش السلمي من خالهلا، والتوعية 

احلضارات ومتازجها لتحقيق وتعزيز السلم العاملي والعيش اإلنساين املشرتك بني البشر من خالل ما أبمهية تالقي  
جتسده املشرتكات اجلامعة بني احلضارات، أضف إىل ذلك اجلانب املهمة يف دور املركز وهو إحداث حركة تنويرية 

ات والثقافات من مشرتكات أخالقية وحقوقية، من خالل التوعية أبمهية احلوار وااللتقاء على ما اتفقت عليه احلضار 

 
39

 ' -ebd allh al'elmy, "albhryn hadnh aljmy'e", jrydh al'erb allndnyh, 17 mayw 2017m . 
40"  -wzarh al'eml waltnmyh alajtma'eyh tdshn fylmaan wtnyaan bhrynyaan qsyraan b'enwan "syrh wtn" dmn hmlh 

whdh", almwq'e alrsmy llwzarh, 5 ywlyw 2013m. 'ela alrabt alelktrwny altaly: http://www.mlsd.gov.bh 
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ومكافحة الفكر املتطرف املغذي للعنف والكراهية واإلرهاب، وإظهار إجيابية التعددية والتنوع والتعايش والتسامح 
 (41) يف حاضر اجملتمع البحريين وموروثه الثقايف. 

ا املستوى  على  البحرين  مملكة  مكانة  ترسيخ  يساهم يف  املركز سوف  الستضافة وهذا  عاملي  لدويل كمركز 
املؤمترات واحملاضرات اهلادفة لتعزيز ثقافة السالم واالنفتاح والتعايش بني الثقافات املختلفة، ويتطلع املسؤولون أن 
يشكل املركز مصدر إهلام لباقي األمم والشعوب ملا متثله اململكة وشعبها من منوذج انجح جيسد احتضان مبادئ 

 (42)والتقارب اإلنساين، وسوف يقوم أبعضائه ابجمللس يف أداء رسالة املركز وأهدافه النبيلة.الصداقة واالحرتام  

 اخلامتة:
احلكومية  سياساهتا  من خالل  استطاعت  البحرين  مملكة  أن  إىل  نصل  وحتليله  عرضه  سبق  ما  على  بناء 

املنطقة العربية للتعددية الدينية والتعايش السلمي، وتشريعاهتا الوطنية وممارساهتا الشعبية أن تصبح منوذجاً رائداً يف  
حيث إهنا تقدم أفكاراً ومناذج جليلة يف التسامح والتعايش بني خمتلف األطياف يف اجملتمع البحريين ميكن االستفادة 

 منه ملنع الصراعات واحلروب األهلية. 
بشرية دون التفريق او عنصرية، حيث وتستثمر البحرين تنوعها الشعيب كمصدر من مصادر القوة الداخلية وال

الوطنية  اللحمة  الطبيعية والنفطية ابخلصوص، والرجوع اىل  املوارد  القليل من  أهنا بلد صغري املساحة جغرافيا وهبا 
 والتكاتف على خمتلف أطياف اجملتمع خللق نسيج داخلي قوي يبين بلداً متماسكاً يعتمد على املوارد البشرية والفكرية. 

هم مبكان وجود البيئة املناسبة ألي جمتمع خللق عناصر التعددية الدينية والتسامح والتعايش السلمي، ومن امل
واليت منها سن قوانني وتشريعات وطنية حتمي كرامة االنسان واليت من بينها حق حرية املعتقد بناء على أسس احرتام 

جملتمع مبختلف معتقداته، والنظر إىل العقل البشري، دين الدولة االم، وإجياد ممارسات حكومية تساوي بني أطياف ا
 ابإلضافة إىل إنشاء هيئات وطنية الحرتام حقوق وكرامة اإلنسان. 
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