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شهد تاريخ البحرين السياسي وقفات عديدة من ِقبل احلراك اجلماهريي املطليب ألجل االصالح 
والتطور الدميقراطي واملشاركة السياسية يف ادارة شؤون البالد، ففي بداية القرن املاضي كان يعتمد أهل 
البحرين يف مصدر رزقهم على الغوص والزراعة قبل ظهور النفط. فقد ظهرت أول حركة احتجاجية 
يف القرن املاضي عام 1919م على إثر الظلم الذي وقع على الغواصني والتسلط الذي مورس عليهم 

من قبل جتار اللؤلؤ، فكانت انتفاضة الغواصني اليت طالبت بتحسني أوضاعهم املعيشية.
وقد استمر احلراك السياسي يف البحرين شداً وجذباً حىت شهد شهر مايو من عام 1923م 
صراًعا أهلًيا وطائفًيا بالتزامن مع التدخل الربيطاين املباشر وقيام املستعمر بدعم املطالب الشيعية يف 
ذلك الوقت وعزل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة من إدارة شؤون البالد، فتشكلت ردة فعل من 
قبل شيوخ القبائل وعلماء الدين من الطائفة السنية آنذاك عرب تشكيل جبهة وطنية متثلت يف املؤمتر 
الوطين الذي عقد يف مدينة احملرق بتاريخ 26 أكتوبر 1923م ومت انتخاب ممثلني من اثنيت عشرة 
الشيخ عبدالوهاب بن  أمناء األمة أو »وكالء األمة« وهم :  شخصية وطنية أطلق عليهم مسمى 
حجي الزياين، والشيخ أمحد بن راشد بن الحج، وحممد بن راشد بن هندي، وعبداللطيف بن حممود، 
وعيسى بن أمحد الدوسري، والسيد عبدهللا بن ابراهيم، وشاهني بن صقر اجلالمهة، ومهنا بن فضل 
النعيمي، وحسني املناعي، وحممد بن صباح البنعلي، وجرب بن حممد املسلم، وأمحد بن جاسم اجلودر.

وأصدر املؤمتر الئحة تتضمن عدًدا من املطالب االصالحية منها: التمسك بالشيخ عيسى بن 
علي حاكماً للبالد، ورفض تدخل املعتمد الربيطاين يف الشؤون الداخلية، وتشكيل جملس شورى ينظر 
يف مصاحل العباد كاجملالس املوجودة يف كافة البالد، وإقامة النظام القانوين على أسس ومبادئ الشريعة 
اإلسالمية السمحاء، وتشكيل حمكمة للغوص. وكانت ردة فعل االستعمار الربيطاين أن قام باعتقال 

قيادات احلركة، ونفي الشيخني عبدالوهاب الزياين وأمحد بن الحج إىل اهلند يف نوفمرب 1923م.
وبعد الضربة املوجعة اليت تعرضت هلا قيادات حراك 1923م، بدأ احلراك الشعيب املطليب يأخذ 
نظام  بسبب  أخرى  احتجاجات  الغواصون  عام 1932م حيث شكل  أخرى يف  مرة  األمور  زمام 
»التسقام« الذي شكل ظلًما فادًحا للغاصة من خالل بقاء ديوهنم عاًما بعد عام وتوريثها عند وفاهتم 
ومت اعتقال عدد من قيادات ذلك احلراك، مما دفع جمموعة من الغاصة إىل التوجه للمعتقل لإلفراج 
عنهم، ومت قمعهم من قبل الشرطة البنجابية آنذاك حىت سقط بعض الضحايا بالرصاص ومت جلد 

آخرين يف سوق احملرق حتت رعاية مستشار احلكومة »بلغريف«.
بعريضة  تقدموا  إذ  1934م  عام  الطابع  شيعي  حراك  بدأ  األحداث،  تلك  أعقاب  ويف 
للمطالبة بإحداث إصالحات من خالل أن يكون هلم دور يف اجملالس البلدية، وأن يكون هناك 
جملس جتار منتخب، وأن يكون رئيس الشرطة من الطائفة الشيعية، وقد دفعت هذه األحداث إىل 
تشكل حراك وطين منظم، ضم خنبة من القيادات الشعبية البحرينية )السنية والشيعية( عام 1938م 
محل لواء املطالبة بتأسيس جملس تشريعي واحتاد للعمال وخفض أعداد العمالة األجنبية واصدار 
صحيفة سياسية وتنظيم العمل احلكومي مبوجب قوانني واصالح قطاع التعليم، إال أن السلطات 
قامت بإلقاء القبض على قيادات احلراك )سعد الشمالن، وأمحد الشرياوي، وعلي الفاضل(، وقام 
االضراب  عملية  يف  تدخلهم  ومنع  لتحييدهم  الشيعية  الطائفة  ممثلي  مع  باالجتماع  »بلغريف« 
واالحتجاجات اليت دعت إليها جمموعات وزعت منشورات مذيلة بتوقيع )رابطة الشباب األحرار( 

و)شباب األمة( وغريها.
وبعد ذلك ازدادت حدة التوتر السياسي خاصة مع بداية انتشار الفكر القومي يف اجملتمع 
البحريين، ودخول مرحلة جديدة تأثرت تأثرًا كبريًا باملد العرويب واحلراك التحرري ضد االستعمار 
الذي كان جيتاح الوطن العريب من احمليط إىل اخلليج، فقام القائد الوطين عبدالرمحن الباكر بالتحرك 
لتشكيل جتمع وطين – من السنة والشيعة – يقوم على األسس واملبادئ املذكورة، فتشكلت على 
إثر ذلك هيئة االحتاد الوطين عام 1954م، واليت مثلت أول حزب سياسي علين يف اخلليج العريب 
بعد أن حظي باالعرتاف الرمسي، وتكونت اهليئة من مائة وعشرين شخصية قامت بانتخاب جلنة 
عاماً( وعضوية كل من  الباكر )سكرترياً  تنفيذية تشكلت من مثانية أشخاص وهم : عبدالرمحن 
عبدالعزيز الشمالن، وعلي بن إبراهيم، وحمسن التاجر، وإبراهيم بن موسى، وعبدهللا أبو ديب، 

وعبدعلي العليوات، وإبراهيم فخرو .
وقد تبنت اهليئة مطالب عادلة يف تشكيل جملس تشريعي، واصدار قوانني مدنية وجنائية، 
احلركة  نقابات عمالية، وقد جنحت هذه  تشكيل  واإلقرار حبق  واإلبرام  للنقض  وتشكيل حمكمة 
أزمة  بعد  أنه  إال  قانون عمل عام 1957م،  أول  إصدار  إىل  باإلضافة  احتاد عمايل  تأسيس  يف 
قياداهتا وحماكمتهم  واعتقال  اهليئة  قرار حل  احلركة بصدور  انتهت هذه  السويس يف مصر،  قناة 
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عام 1956م ونفي كل من عبدالرمحن الباكر وعبدالعزيز الشمالن وعبدعلي العليوات إىل جزيرة 
»سانت هيالنه«، وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن قادة هيئة االحتاد الوطين - وأبرزهم القائد 
الوطين »عبدالرمحن الباكر« - كانت هلم مواقف واضحة وصرحية يف رفض التدخالت اإليرانية يف 
الباكر  البحرين لسيادهتا، كما كانت لدى  النظام اإليراين يطالب بضم  الشأن احمللي حيث كان 

مواقف واضحة يف ضرورة قيام احتاد خليجي بني إمارات اخلليج آنذاك.

وقد أدت التحوالت الصناعية واالقتصادية، يف أعقاب اكتشاف النفط عام 1932م، إىل 
تشكل طبقة عاملة بعد إنشاء شركة بابكو لتكرير النفط، حيث عمل البحرينيون يف قطاع النفط، 
بعد أن كان االقتصاد يعتمد على صناعة اللؤلؤ والزراعة والصيد، فتحول النظام االقتصادي إىل 
التحرر من االستعمار  اخلليج حنو  إمارات  الريعية، وتزاًما مع حراك شعيب يف بعض  الدولة  نظام 
الربيطاين مع استقالل دولة الكويت عام 1961م وصدور دستورها العقدي عام 1962م، فقد 
أقدمت شركة نفط البحرين على فصل حوايل 1500 عامل حبريين على دفعات، واندلعت على 
إثرها انتفاضة شعبية عارمة بتاريخ 5 مارس 1965م، حيث بادرت التيارات والتنظيمات السرية 
)القومية واليسارية( وقتها بقيادة املواجهات ضد قوى األمن، وسقط عدد من الشهداء يف تلك 
املواجهات اليت استمرت ما يقارب ثالثة أشهر، باإلضافة إىل مجلة من االعتقاالت طالت القيادات 

البارزة.
أقدمت السلطات اإليرانية على إحتالل اجلزر اإلماراتية يف خطوة تصعيدية أدت إىل توتر 
املنطقة، يف ظل  تزايد املطالبات اإليرانية بضم البحرين لسيادهتا، فقامت احتجاجات وطنية يف 
البحرين عام 1968م احتجاًجا على احتالل إيران للجزر اإلماراتية، ويف ظل تلك الظروف فقد 
تقدم املندوب الدائم إليران لدى األمم املتحدة خبطاب لألمني العام يف 9 مارس من عام 1970م 
بطلب حل اخلالف بني إيران وبريطانيا والتحقق من رغبات شعب البحرين، ومث قدمت بريطانيا - 
حبكم العالقة االستعمارية على أرض البحرين - خطابًا باملوافقة على الطلب اإليراين يف 20 مارس 
1970م، وأجاب األمني العام يف 28 من الشهر نفسه باملوافقة، عرب خطابني متشاهبني للجانبني 
اإليراين والربيطاين، وبعدها بدأت بعثة تقصي احلقائق عملها بالقيام بزيارة البحرين واستطالع اآلراء 

اليت انتهت برغبة شعب البحرين بقيام دولة عربية مستقلة ال ختضع للسيادة اإليرانية.
وبعد أن قررت السلطات الربيطانية االنسحاب من البحرين، ونالت البالد استقالهلا يف 14 
أغسطس 1971م كان من الضروري أن تنضم البحرين إىل عضوية اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
وهو ما يتطلب صدور دستور حيدد إطار احلكم يف البالد، فتم تشكيل اجمللس التأسيسي لوضع 
الدستور اجلديد، ويف هذه األثناء قامت حركة عمالية تطالب برفع األجور وحتسني املستوى املعيشي 
عام 1972م بدأت من عمال طريان اخلليج وأخذت يف التوسع يف أكثر من شركة لتفضي إىل 
إضراب عام أدى إىل شل احلركة الصناعية والتجارية، حيث يعّد أول إضراب مدين بعد استقالل 

البحرين، وللمرة األوىل يتم فيه نشر قوة دفاع البحرين الحتواء الوضع.
البالد،  تاريخ  برملانية يف  انتخابات  أول  البحرين وجرت  دستور  عام 1973م صدر  ويف 
واستمر اجمللس الوطين يف سجال مع احلكومة ملدة عامني، وقد سجلت أسعار النفط ارتفاًعا هائاًل 
إبان حرب أكتوبر 1973م حيث مت استخدام النفط كسالح يف املعركة القومية ألول مرة، ويف 
ظل عدم رغبة احلكومة ألي رقابة ميارسها ممثلو الشعب على تلك الثروة، قامت احلكومة بتقدمي 
مشروع باصدار قانون تدابري أمن الدولة، الذي يسمح باالعتقال التعسفي دون حماكمة ملدة ثالث 
سنوات، فرفضه ممثلو الشعب وقتها، وقد أدى االحتقان السياسي إىل اعتقال القيادات الشعبية 
ونواب الشعب، وصدور قرار حل اجمللس الوطين يف 26 أغسطس 1975م وتعطيل العمل بأحكام 

الدستور لتدخل البالد يف حالة فراغ دستوري وسياسي.
ومع قيام الثورة االيرانية اليت أطاحت حبكم شاه ايران، تأثرت األوضاع الداخلية يف البالد 
بذلك تأثرًا واضًحا، حيث احنسر املد القومي والعرويب شيًئا فشيًئا وتراجعت شعبية القوى اليسارية 
انقالبية  مناهج  بعضها  وتبنت  الشيعية،  اإلسالمية  السرية  والتنظيمات  االحزاب  تظهر  وبدأت 
ورفعت شعار )ال شرقية ال غربية .. مجهورية إسالمية( وهو شعار الثورة اإليرانية والنظام اإليراين فيما 
بعد، وقد كانت أبرز التيارات الشيعية : اجلبهة االسالمية لتحرير البحرين، وحزب الدعوة )فرع 
البحرين(، وقابلها مد اسالمي من الطائفة السنية، حيث بدأ التيار السلفي يف التشكل كما أخذ 

تيار األخوان املسلمني يف االتساع.
وبعد الضربة املوجعة اليت هزت الوطن العريب، بقيام القوات العراقية باجتياح دولة الكويت 
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)1990م-1991م(، وتدخل قوى التحالف إىل األراضي السعودية لتحرير الكويت، وما أعقب 
ذلك من عودة احلياة السياسية الكويتية، فقد دفعت هذه األحداث النخب السياسية البحرينية 
إىل التحرك إلعادة العمل بالدستور املعطل، ويف بداية أكتوبر من عام 1992م فوجئت الساحة 
السياسية يف البحرين حبديث وسائل اإلعالم عن عزم احلكومة على تأسيس جملس استشاري معني، 
ويف ضوء تلك التطورات احمللية واإلقليمية، بدأ احلراك الوطين املنظم يف التشكل مرة أخرى يف عام 
1992م، وقد قامت شخصيات وطنية ودينية بتشكيل جلنة »العريضة النخبوية« اليت وقع عليها 
365 شخصية، طالبت بإعادة العمل بدستور البحرين وإعادة احلياة النيابية، وقد شهدت تلك الفرتة 
حراًكا وطنياً )سنياً – شيعياً( ضم جناَحْي اجملتمع البحريين، ففي الطرف السين الشيخ عبداللطيف 
احملمود ويف الطرف الشيعي الشيخ عبداألمري اجلمري، باإلضافة إىل القوى الوطنية والدميقراطية، 
وُعقد االجتماع التمهيدي األول يف منزل علي ربيعة وحبضور كل من: حممد جابر صباح واحملامي 
أمحد الشمالن واملهندس هشام الشهايب والشيخ عبداللطيف احملمود وأمحد منصور واحملامي حمسن 
مرهون وعيسى اجلودر واملهندس سعيد العسبول وإبراهيم كمال الدين، ويف هذا االجتماع طرح 
الشيخ احملمود اسم الشيخ عبداألمري اجلمري كممثل للطائفة الشيعية، فوافق اجملتمعون على الرتشيح 

وكلفوا الشيخ احملمود مبخاطبته، وانضم إليهم أيضاً عبدالوهاب حسني.
إجراء  الوطين عن طريق  اجمللس  بالدستور وعودة  العمل  إعادة  العريضة مطلب  وتضمنت 
انتخابات حرة الختيار األعضاء وعودة الصالحيات الدستورية املخولة إىل جملس النواب بوصفه 
اجمللس  مع  يتعارض  ال  تشكيله  املزمع  الشورى  جملس  أن  العريضة  أكدت  وقد  تشريعية.  سلطة 
الوطين ولكنه ال حيل حمله، وُقدمت العريضة إىل أمري البالد حيث توجه وفد إىل قصر األمري مؤلًَّفا 
اجلودر  وعيسى  احملمود  عبداللطيف  والشيخ  صباح  جابر  وحممد  اجلمري  عبداألمري  الشيخ  من: 
وعبدالوهاب حسني، ومت اختيار الشيخ اجلمري متحدثًا باسم اجملموعة، ولكنها قوبلت بالرفض، 

مما أدى إىل التفكري يف عريضة أخرى.
ويف أكتوبر من عام 1994م بدأ الرتويج لعريضة أخرى مسيت بـ )العريضة الشعبية( اليت 
اكتسبت تأييًدا مجاهرييًا كبريًا، ووقع عليها أكثر من ثالثة وعشرين ألف مواطن، وميكن مالحظة 
أن احلراك يف هناية القرن املاضي كان حراًكا وطنيًّا يف بدايته حيث ضم أطياف اجملتمع البحريين 

وتياراته السياسية، متمثاًل يف الشيخني اجلمري واحملمود، باإلضافة إىل القوى الوطنية والدميقراطية، 
ويف ديسمرب من عام 1994م انفجرت األوضاع السياسية على إثر اعتقال قيادات من الشارع 
الشيعي ونفيهم وهم : الشيخ علي سلمان والشيخ حيدر السرتي والشيخ محزة الديري، وأدى كل 
ذلك إىل حراك عنيف من جانب املعارضة الشيعية وقتها، وقوبلت بضربة أمنية شديدة من قبل 

النظام السياسي، واستمرت املواجهات على مدى أعوام وأدت إىل سقوط ضحايا من اجلانبني.
ظلت األجواء األمنية واالحتقان السياسي خميمني حىت عام 1999م بعد وفاة املغفور بإذن 
هللا تعاىل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، فبعد أن توىل جاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة 
)أمري البحرين وقتها( مقاليد احلكم يف البالد، قام حبركة انفراج شجاعة متثلت يف إلغاء قانون تدابري 
أمن الدولة واالفراج عن السجناء وعودة املنفيني، وطرح مشروع ميثاق العمل الوطين الذي أخرج 
البحرين من عنق الزجاجة يف إطار مصاحلة وطنية شاملة، وقد وافق شعب البحرين على امليثاق 
بنسبة 98.4% يف فرباير 2001م، وصدر على ضوئه دستور البحرين 2002م )املعدل(، الذي 
تضمن بشكل أساسي تغيري مسمى دولة البحرين إىل مملكة البحرين وتغيري مسمى األمري إىل ملك، 
واستحداث نظام »اجمللسني« بداًل من نظام اجمللس الواحد كشكل للسلطة التشريعية اجلديدة، ومت 
انتخابات  العلين حتت قانون اجلمعيات األهلية، وبدأت الدعوة ألول  السماح بالعمل السياسي 

نيابية جمللس النواب بعد ميثاق العمل الوطين، وقد شاركت فيها املرأة البحرينية.
أول  مقاطعة  إىل  الوفاق«  »مجعية  وأبرزها  الشيعية  املعارضة  توجهت   ، األثناء  هذه  ويف 
آلية تعديل  )انتخابات 2002م(، يف خالف حول  الدستور اجلديد  انتخابات تشريعية يف ظل 
الدستور وقتها وانفراد احلكم بذلك دون إشراك بقية القوى الشعبية، وقاطعت املعارضة الشيعية 
السياسية  القوى  املدين، يف حني شاركت  الشيخ سليمان  تيار  باستثناء  النواب  انتخابات جملس 

السنية.
وبعد أربعة أعوام، وحتديًدا يف عام 2006م، أدركت املعارضة الشيعية خطأها اإلسرتاتيجي 
عندما قامت مبقاطعة انتخابات 2002م، وقررت املشاركة يف العملية السياسية، وأدى ذلك إىل 
خالف داخل التيار الشيعي أفضى إىل خروج زعامات بارزة منها، بالتزامن مع اخلالف حول قانون 
احلركة  فانقسمت  مظلته،  الوفاق حتت  وانضواء  عام 2006م  الذي صدر  السياسية  اجلمعيات 
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الشعبية الشيعية إىل قسمني، أوهلا الوفاق ومن معها اليت قررت املشاركة يف االنتخابات يف حماولة 
لإلصالح السياسي واالقتصادي من داخل قبة الربملان، وقد قام عدد من القيادات املنشقة من 
الوفاق بتأسيس حركة )حق( وتيار الوفاء اإلسالمي املتشددين،  حيث انتهجا منهًجا عنيًفا يف 
التعامل مع السلطة من خالل املواجهات يف الشارع مع قوات األمن اليت أدت إىل سقوط ضحايا 

من اجلانبني على مدى مخسة أعوام.
لقد أدى املشروع اإلصالحي إىل اسرتداد املعارضة الشيعية عافيتها، واستمرت يف عملية 
املطالب العنيفة من خالل تياراهتا املتشددة، يف الوقت الذي شاركت الوفاق يف جملس 2006م 
ِقَبل  التطورات باستياء عام من  وشكلت غطاًء سياسًيا لعمليات العنف، وقد جوهبْت كل هذه 
بالعجز احلاد من  املواطنون  الوقت نفسه شعر  العبثي املستمر. ويف  العنف  السين بسبب  املكون 
قبل جملس النواب عن حماسبة احلكومة ومكافحة الفساد الذي ازدادت وتريته، واحلد من االستئثار 
حساب  على  طائفية  صراعات  يف  والشيعية(  )السنية  النيابية  الكتل  ودخول  الوطنية،  بالثروات 
مصلحة الوطن واملواطن، حىت جاءت انتخابات 2010م لتفضي إىل جملس مكون من كتلة الوفاق 
وآخرين ظهروا مبظهر املستقلني السنة بعد تراجع شعبية الكتل اإلسالمية السنية وتراجع السلطة 

عن دعمها.

أحداث فرباير ومارس 2011م

اجلامعي  الشاب  أن حرق  بعد  تونس  احتجاجية يف  بدأت حركة  عام 2010م  هناية  يف 
معه،  األمنية  السلطات  تعامل  على  منه  احتجاًجا  نفسه  البوعزيزي«  العمل »حممد  عن  العاطل 
واشتعلت الثورة التونسية اليت أطاحت حبكم الرئيس التونسي »زين العابدين بن علي«، وانتقال 
تداعياهتا وتأثرياهتا إىل مجهورية مصر العربية اليت اندلعت فيها ثورة 25 يناير2011م اليت أطاحت 
حبكم الرئيس املصري »حسين مبارك«، وما أعقب ذلك من زلزال شعيب عنيف ضرب الوطن العريب 

يف سياق ربيع الشعوب العربية.

ويف ظل حاجة البحرين إىل اصالحات سياسية واقتصادية، ظهرت حركة احتجاجية مسيت 
حبركة شباب 14 فرباير، قامت بتنظيم حراك يف الشارع مطلع عام 2011م ورفعت شعار »إسقاط 
النظام«، مدعيًة بأنه حراك سلمي ال ينتهج العنف سبياًل لتحقيق املطالب الدميقراطية، وانضمت 
القوى السياسية الشيعية وبعض اجملموعات السياسية النخبوية إىل هذا احلراك الذي بدأ يتصاعد 
بشكل دراماتيكي خاصة مع حركة اإلعالم العربية والدولية يف ظل مناخات ثورات الشعوب العربية 

األخرى.
ويف ضوء ذلك، وتقديًرا حلجم األزمة اليت بدأت تلوح يف األفق، فقد تداعى لالجتماع عدد 
من الشخصيات الدينية والوطنية احملسوبة على التيار السين بكافة أطيافه خالل يومي 17 - 18 
فرباير 2011م، وقد أفضت املشاورات إىل تشكيل قوة وطنية حتت مسمى »جتمع الوحدة الوطنية« 
بتاريخ 19 فرباير 2011م، وتشكلت جلنة عليا لقيادة احلراك برئاسة الشيخ عبداللطيف احملمود 

باإلضافة إىل مثانية عشرة شخصية.
ومتت الدعوة إىل صالة جامعة يف مركز الفاتح اإلسالمي، وقد لىب الدعوة مجٌع كبري يقدر 
الوحدة  جتمع  وقام  الدينية،  األقليات  مبشاركة  فرباير 2011م   21 بتاريخ  مواطن  ألف  بـثالمثائة 
الوطنية بتوجيه خطاب إىل الشعب وقتها وقد تضمن اخلطاب رسائل هامة يف تأكيد الوحدة الوطنية 

واملطالبة بإجراء اإلصالحات السياسية واملعيشية ورفض التدخل األجنيب يف الشؤون احمللية.
ويف هذه األثناء كانت املعارضة الشيعية تشرتط إقالة حكومة األمري خليفة بن سلمان آل 
خليفة كأحد الشروط للدخول يف احلوار الذي أطلقه ويل العهد، كما قامت كتلة الوفاق النيابية 
بتعليق عضويتها يف جملس النواب. مث قام جتمع الوحدة الوطنية يف 2 مارس 2011م بالدعوة للقاء 
مجاهريي حاشد حتت شعار »لنا مطالب« أكد فيه على ما تضمنه اخلطاب األول واالستعداد 
للدخول يف احلوار فورًا، كما تضمن اخلطاب مطالب أساسية موجهة إىل النظام السياسي إلجراء 

إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
إن اختاذ قوى املعارضة الشيعية مسارًا آخر، ال يتناغم مع تاريخ احلركة الوطنية، خاصة بعد 
انسحاب قوات اجليش واألمن من دوار جملس التعاون »مركز االحتجاجات« والسماح بالتظاهر، 
من خالل ما طرح من شعارات عدائية ألسرة آل خليفة، وحتول االحتجاجات من اإلطار السلمي 
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إىل الطابع العنيف املتمثل يف قطع طريق املرفأ املايل، واإلضراب العام عن العمل الذي أعلنه االحتاد 
لتنظيم عصيان  توجه  أخرى كاملعلمني( يف سياق  قطاعات  البحرين )مشل  عمال  لنقابات  العام 
مدين عام قد يؤدي إىل حتقيق شعار »إسقاط النظام«، وذلك بالتزامن مع السيطرة على جممع 
السلمانية الطيب الذي شكل مركًزا آخر لالحتجاجات وإلقاء اخلطب السياسية، ويف ظل انقسام 
اجملتمع البحريين فقد قابل الشارع السين اإلضراب بالتطوع يف العمل لتسيري الدولة ومرافقها يف كافة 

القطاعات.
ويف ظل الدعوة اليت أطلقها املتشددون الشيعة لتشكيل »التحالف من أجل اجلمهورية« 
وفًقا للنموذج اإليراين، وبدأ مظاهر الشحن الطائفي بني مكونات اجملتمع، خاصة مع حادثة »بنت 
البسيتني« اليت مت اعرتاضها من قبل املتظاهرين الشيعة قرب املرفأ املايل بتاريخ 7 مارس 2011م، مما 
استدعى الدفاع عنها من قبل شرحية كبرية من املواطنني السنة قد جتمعوا بالقرب من منزهلا يف منطقة 
البسيتني يقدر عددهم بعشرة آالف شخص، يف الفرتة اليت انكفأت فيها أجهزة األمن وتعطلت 
الدولة تعطاًل جزئًيا ملدة أسبوعني تقريبا، مما دفع املواطنني إىل تشكيل جلان شعبية وأهلية للدفاع 
عن أنفسهم ومناطقهم، يف خطوة جريئة سجلت قدرة شعب البحرين على محاية نفسه بنفسه، 
ومقاومة أي مترد أو استئثار بالقرار الوطين ومواجهة أي تدخل أجنيب يف الشؤون الداخلية، يف ظل 
هذه التعاديات كانت حماوالت جتمع الوحدة الوطنية يف دعوة القوى السياسية الشيعية للدخول يف 
احلوار الذي أعلنه ويل العهد األمري سلمان بن محد آل خليفة، واالتفاق على املشرتكات، يف الوقت 
الذي طرح ويل العهد دعوته للحوار وفق النقاط السبع اجلريئة اليت أعلن عنها بتاريخ 13 مارس 
2011م )1- جملس نواب كامل الصالحيات 2- حكومة متثل إرادة الشعب 3- دوائر انتخابية 
عادلة 4- التجنيس 5– حماربة الفساد املايل واالداري 6– أمالك الدولة 7– معاجلة االحتقان 
الطائفي. وغري ذلك من مبادئ وحماور(، إال أهنا ُووجهت بتعنت الوفاق ومن معها وتنصلهم من 
إجياد حل توافقي بني مكونات الشعب وبني النظام ظًنا منهم أهنم كانوا قاب قوسني أو أدىن من 
سقوط النظام واستالم التيار الشيعي لزمام السلطة، حىت ترتب على ذلك دخول قوات درع اجلزيرة 
يف 14 مارس 2011م وإعالن حالة السالمة الوطنية يف 15 مارس 2011م ونزول قوات اجليش 
»قوة دفاع البحرين« إىل الشارع لفرض األمن املفقود، والذي أدى إىل محلة اعتقاالت واسعة وفصل 

عدد كبري من العمال واملوظفني، وقد أوردت اللجنة البحرينية املستقلة لتقصي احلقائق يف تقريرها 
التارخيي الشهري بـ »تقرير بسيوين« انتهاكات متعددة قامت هبا السلطة واملعارضة الشيعية على حد 

سواء.
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املنطلقات

 
املنطلقات

يف ظل األحداث املتالحقة يف البحرين والوطن العريب ودورها يف ترسيخ قناعات جديدة بني 
فئات اجملتمع وخاصة فئة الشباب، أمجع عدد من شباب الوطن  على ضرورة تأسيس حراك مستقل 
حلماية استقالل تيار الفاتح باعتباره إرادة شعبية وطنية، واتفق هؤالء الشباب بعد مشاورات على 
تشكيل تيار حتت مسمى »ائتالف شباب الفاتح« يستلهم التاريخ الوطين العريق الذي بدأ يف عام 
1923م بقيادة الشيخ املناضل عبدالوهاب الزياين والشيخ أمحد بن راشد بن الحج، مرورًا بالقائد 

الوطين التارخيي عبدالرمحن الباكر، وصواًل إىل حراك الفاتح مطلع عام 2011م.
وتأسيًسا على ضرورة تكوين ثقافة ووعي سياسيني بني أبناء الوطن، يأخذ العربة من تارخيه 
ويستقي منهجه السلمي منه، ويدحض االفرتاء القائل بأن البحرين تتكون من أغلبية شيعية حيكمها 
أقلية سنية، على أساس أن التكوين السياسي للمجتمع البحريين يتشكل وفق معادلة ثالثية األطراف 
)النظام السياسي بقيادة عائلة آل خليفة، واملكون السين، واملكون الشيعي( وأن لكل طرف من 
هذه األطراف عمقه االجتماعي وتارخيه السياسي، ويف ظل الظروف االقليمية، التارخيية والراهنة، 
اليت هتدد أمن الوطن وهويته وسيادته حيث التدخالت اإليرانية يف الشؤون الداخلية للبالد، وتسارع 
ثقافة  وانتشار  السلطات«،  مصدر  »الشعب  أن  يف  املتمثل  الدستوري  املبدأ  تفعيل  حنو  التوجه 
احرتام قيم حقوق االنسان واالجتاه حنو الدميقراطية لدى الشعوب العربية، والتحوالت اجلذرية اليت 
تشهدها عدد من األنظمة السياسية يف الوطن العريب الكبري، وما شكل ذلك من تأثريات واضحة 
على األنظمة السياسية اخلليجية، وعلى األخص نظام احلكم يف البحرين؛ فقد كان حتماً أن جتري 
حتوالت يف طريقة إدارة شؤون البالد حنو مشاركة شعبية أكرب، األمر الذي أدى إىل طرح مفهوم 
»احلكومة املنتخبة« من قبل القوى السياسية احملسوبة على الشارع الشيعي مع ربطها بتعديل الدوائر 
االنتخابية يف حماولة لالستحواذ على النظام السياسي من قبل قوى طائفية، قد تتكرر على إثرها 
جتربة احلكم يف اجلمهورية العراقية والسياسات اليت انتهجها النظام العراقي ضد أبناء املكون السين 

من قمع واقصاء وهتميش حبجة القضاء على اإلرهاب واجتثاث »البعث«.
لذلك أصبح من الضروري تأسيس تيار وطين شبايب يقوم على القيم واملنطلقات اليت حتفظ 
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سيادة الوطن واستقالله وتؤكد هويته العربية اإلسالمية وارتباطه الوثيق جبريانه من دول جملس التعاون 
التياُر حتقيَق أهداف حمددة  التاريخ واملصاحل واملصري املشرتك، كما يتبىن  اخلليجي الذين جيمعهم 
بشكل واضح، من أجل مستقبل أفضل للبحرين وشعبها، يسهم يف استقرار النظام السياسي وحيفظ 
السياسي  واالصالح  التنمية  ويدفع عجلة  له،  يتعرض  قد  أجنيب  أي خطر  ويدرأ  األهلي  السلم 

واالقتصادي واالجتماعي.
وانطالقًا مما شهده جملس النواب البحريين على مدى عقد من الزمن، من عجز كبري عن 
حماسبة احلكومة جرّاء استنزاف الثروات الوطنية واملال العام يف ظل هيمنة تيارات تقليدية استغلت 

الدين ملصاحل دنيوية وشخصية وفئوية.
وتأسيساً على ما تقدم، فقد أصبح ائتالف شباب الفاتح خيارًا حيقق طموح استقالل القرار 
السياسي ألهل الفاتح وحيقق املطالب السياسية واالقتصادية يف ظل أجواء من احلرية بعيًدا عن 
حالة التهميش، لذلك أمجع عدد من شباب الوطن املدرك للحقائق والقيم الواردة يف هذه الوثيقة 
بأنه بات من الضروري إحداث تغيري وحراك جيعل  تيار الفاتح طرفًا فاعاًل يف املعادلة السياسية 

وشريًكا يف إدارة شؤون البالد.

الرؤية
القيم واملبادئ
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الرؤية

بناء جمتمع مدين يقوم على قيم املواطنة واملساواة وحيقق العدالة االجتماعية والتنمية الشاملة   
املستدامة، ويصون حقوق اإلنسان، يف ظل نظام سياسي دميقراطي مستقر حيقق السلم األهلي 

ويرفض ثقافة ومناهج اإلقصاء.

املبادئ والقيم

• البحرين دولة عربية إسالمية مستقلة وسيادهتا يصوهنا الشعب جبميع طوائفه وفئاته وقواه 	
الوطنية.

• رفض التدخالت اخلارجية واملساس بالسيادة الوطنية من أي قوة إقليمية أو دولية.	
• الوحدة اخلليجية قائمة على اإلرادة الشعبية ويف سياق تطور دميقراطي، وصواًل إىل حتقيق 	

احتاد الشعوب العربية.
• الوحدة الوطنية فيما بني مكونات الشعب بطوائفه وأعراقه هي القاعدة الصلبة لتحقيق 	

السلم األهلي الذي يدرأ خماطر االنقسام والتناحر الطائفي.
• رفض االنفراد بالقرار الوطين واإلقصاء والتهميش.	
• الكرامة اإلنسانية واملساواة والعدالة من أسس قيام اجملتمع الدميقراطي.	
• الشعب مصدر السلطات مجيًعا.	
• القانون 	 اليت تكفل سيادة  املؤسسات والقانون  السلطات من أسس دولة  الفصل بني 

واستقالل القضاء.
• الثروات واملوارد الوطنية ملك للشعب، وتكفل الدولة توزيعها توزيًعا عاداًل وفق أحكام 	

القانون مبا حيفظ حقوق املواطنني.
• مناهضة ورفض العنف بكافة أشكاله وصوره.	

األهداف
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األهداف 

• حتقيق عدالة اجتماعية وحياة كرمية للمواطن، يف إطار دولة مدنية حترتم احلقوق واحلريات.	
• دفع عجلة التنمية املستدامة على كافة املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية.	
• السعي إلعادة التوازن بني مكونات اجملتمع من أجل حتقيق استقرار سياسي وجمتمعي 	

عام.
• حماربة الفساد املايل واإلداري بكافة اشكاله وأنواعه، ونشر ثقافة احملاسبة واملساءلة وحرمة 	

املساس باملال العام، وتقنني آليات التصرف يف الثروات واملوارد الوطنية.
• العمل على نشر الوعي السياسي واحلقوقي بني صفوف الشعب، وإحياء وترسيخ قيم 	

وثقافة احلق ونبذ ثقافة العطايا واملكرمات.
• دعم سيادة القانون واستقالل القضاء.	
• الدفاع عن حقوق املواطنة يف تويل الوظائف العامة وفًقا ملعايري الكفاءة، وحماربة احملسوبية 	

والطائفية والقبلية.
• مقاومة مجيع القوانني املقيدة للحريات العامة واخلاصة. 	
• تعزيز قيم املواطنة واحلكم الرشيد ودعم التعددية السياسية يف اجملتمع.	
• احلياة 	 مبا حيقق  والشعبية،  السياسية  القوى  توافقي بني  إطار  دفع عملية اإلصالح يف 

الكرمية واألمن االجتماعي ويصون حقوق االنسان.
• إقامة حتالفات مع خمتلف القوى السياسية واالجتماعية اليت تتقاطع أهدافها ومبادؤها 	

مع أهداف ومبادئ االئتالف.
• دعم اقتصاد منتج تتنوع فيه مصادر الدخل.	
• دعم سياسات التأهيل والتدريب للمواطنني ليتولوا قيادة القطاع العام واخلاص.	
• احلياة 	 يف  ومؤثًرا  فاعاًل  عنصًرا  ليكونوا  والطالب  للشباب  السياسي  بالدور  االرتقاء 

السياسية، والدفاع عن حقوق الطلبة واالرتقاء باحلركة الطالبية، وإطالق حرية العمل 
النقايب بداخلها، وتشكيل احتاد وطين لطالب البحرين.

• دعم ومساندة سياسات إصالح وتطوير العملية التعليمية يف كافة مراحلها ومستوياهتا.	
• دعم ومساندة السياسات اإلسكانية واخلدمات الصحية اليت توفر حياة كرمية للمواطنني.	

السلطات الثالث

أواًل - السلطة التنفيذية :  إن وظيفة السلطة التنفيذية )احلكومة( تقوم على أساس خدمة الشعب 
ال أن يكون الشعب يف خدمتها، وهذا ما يتطلب حكومة متثل اإلرادة الشعبية وختضع للمحاسبة 

واملساءلة الربملانية، ويتجلى ذلك من خالل املبادئ اآلتية:
• )الدفاع 	 السيادة  ووزراء  الوزراء  جملس  رئيس  تعيني  ملكي(  )بأمر  امللك  جاللة  يتوىل 

والداخلية واخلارجية( بعد التشاور مع الكتل الربملانية بعد كل انتخابات نيابية )مع بداية 
كل فصل تشريعي(.

• فيما عدا رئيس جملس الوزراء ووزراء السيادة الذين يتم تعيينهم مبوجب سلطة خالصة 	
جلاللة امللك، جيب أن حيصل بقية الوزراء على ثقة جملس النواب باألغلبية املطلقة.

• يصدر جاللة امللك )مرسوًما ملكًيا(  بتشكيل احلكومة. 	
• ال تتشكل احلكومة على أساس احملاصصة الطائفية، ولكن تعتمد على معيار الكفاءة.	
• يوافق جملس النواب على برنامج عمل احلكومة خالل فرتة حمددة يتم االتفاق عليها.	
• ال تتجاوز فرتة رئيس جملس الوزراء املعني فصلني تشريعيني.	
• ال جيوز أن يستمر الوزير يف احلكومة أكثر من فصلني تشريعيني. 	
• تستمر احلكومة يف عملها لفصل تشريعي واحد.	
• الوزراء مسؤولون مسؤولية فردية عن أعمال وزاراهتم.	
• احلكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية أمام جملس النواب متمثلة برئيسها.	
• رئيس جملس الوزراء والوزراء مجيًعا خيضعون للمساءلة الربملانية عن أعماهلم.	
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ثانياً - السلطة التشريعية :  تتكون السلطة التشريعية )اجمللس الوطين( من غرفتني: جملس النواب 
الرأي  الشورى املعني يضم أهل  التشريع والرقابة ، وجملس  يتمتع بصالحيات كاملة يف  املنتخب 

واخلربة، ويكون ذلك من خالل املبادئ اآلتية:
جملس نواب كامل الصالحيات: ويكون تشكيله وصالحياته وفًقا ملا يأيت: -1

• جملس نواب ميتلك كافة الصالحيات التشريعية والرقابية، وله حق اقرتاح القوانني وتعديلها، 	
وحق السؤال واالستجواب الفردي أو اجلماعي  للوزراء .

• جمللس النواب أن مينح أو يطرح الثقة يف احلكومة، وله حق املوافقة على برنامج عملها 	
عند تشكيلها.

• تبعية ديوان الرقابة املالية واإلدارية جمللس النواب، ويتم ترشيح رئيس ديوان الرقابة املالية 	
واإلدارية واختياره من قبل جملس النواب من خالل اقرتاع سري يف جلسة علنية، وال جيوز 

عزله  إال مبوافقة األغلبية املطلقة.
• يتم إعادة النظر يف تقسيم الدوائر االنتخابية لتحقق عدالة أكثر يف التمثيل الشعيب وفًقا 	

ملعايري التوسع السكاين والنمو العمراين واالقتصادي.
• إجراء تعديل على النظام االنتخايب )قانون اجمللسني وقانون مباشرة احلقوق السياسية( 	

حبيث يتم تقنني ما يأيت:
o  حرية املواطنني، مدنيني وعسكريني، يف التصويت احلر الختيار ممثليهم مبجلس

النواب، وجترمي كل توجيه أو أمر للعسكريني وذويهم، ضباطًا وأفراًدا، النتخاب 
مرشحني بعينهم.

o  إطالق احلرية للعسكريني يف حضور التجمعات والندوات االنتخابية اليت ينظمها
املرتشحون يف مجيع املناطق دون تقييد، ومنحهم احلق يف املشاركة يف املناقشات 

وإبداء الرأي.
o  حظر فتح أو تنظيم مراكز انتخابية داخل أو يف حميط منشآت عسكرية أيًّا كانت

طبيعتها.
o  تشكيل مفوضية عليا لالنتخابات من سبعة مفوضني يسميهم اجمللس األعلى

للقضاء، ويصدر بتعيينهم مرسوم ملكي ملدة معينة ال جيوز عزهلم خالهلا.
جملس شورى معني ومعرب عن مصاحل الشعب والقوى السياسية واملدنية ويشمل ذوي  -2

الكفاءات وأصحاب اخلربة والرأي : ويكون تشكيله وصالحياته وفقاً ملا يأيت:
• يتكون جملس الشورى من أعضاء يعادل عددهم نصف أعضاء جملس النواب، يعينون 	

مبوجب )أمر ملكي(، بعد مشاورات مع احلكومة والقوى السياسية والشخصيات العامة. 
• ميارس جملس الشورى صالحياته يف التشريع بالتعاون مع جملس النواب، حبيث يكون 	

جمللس الشورى حق التصويت يف اقرتاح القوانني وتعديلها، ويف حال اختالف اجمللسني 
مرتني حول أحد املوضوعات، ينعقد اجمللس الوطين.

ثالثًا – السلطة القضائية :  السلطة القضائية هي احلصن احلصني للحقوق واحلريات املكفولة 
للشعب، وجيب أن يكون القضاء نزيًها وبعيًدا عن التجاذبات السياسية، مبا يكفل حتقيق االستقاللية، 

ويكون ذلك من خالل املرتكزات اآلتية:
يقود السلطة القضائية اجمللس األعلى للقضاء : ويتشكل على النحو اآليت: -1

• يتشكل اجمللس األعلى للقضاء من ثالثة عشر عضًوا.	
• يتوىل رئيس حمكمة التمييز رئاسة اجمللس األعلى للقضاء حبكم منصبه.	
• يتم اختيار بقية أعضاء اجمللس األعلى للقضاء عن طريق االنتخاب السري املباشر وفًقا 	

ملا يقرره قانون السلطة القضائية.
• واإلداري، 	 املايل  باالستقالل  ويتمتع  خاصة  ميزانية  للقضاء  األعلى  للمجلس  يكون 

ويكون له سلطة تعيني وعزل القضاة وفًقا ملا يقرره قانون السلطة القضائية. 
قانون السلطة القضائية : سن قانون جديد ينظم عمل السلطة القضائية يتضمن أسس  -2

اختيار القضاة وأعضاء النيابة العامة، مبا يكفل استقالليتهم اإلدارية والفنية واملالية، وحيدد 
امتيازاهتم اليت تكفل عدم عوزهم، كما حيدد آلية تأهيلهم وترسيخ قيم الوظيفة القضائية 
من  والعزل  والتأديب  املساءلة  ونظام  القضائي،  للتفتيش  فاعل  ومبادئها، وتشكيل جهاز 

خالل حمكمة خاصة للقضاة، كما يتضمن استحداث »دعوى خماصمة القضاة«.
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تشكيل احملاكم : ويكون ذلك من خالل ما يأيت: -3
• احملكمة الدستورية : تتشكل احملكمة الدستورية من تسعة أعضاء، يتوىل جاللة امللك 	

بناًء على  األعضاء  بقية  تعيني  أمر ملكي، ويتوىل  ونائبة مبوجب  الرئيس  تعيني  سلطة 
ترشيح اجمللس األعلى للقضاء على أن يكونوا من ذوي الكفاءات القانونية واخلربات يف 

اجملال القضائي واحلقوقي والقانون الدستوري.
• )بأمر 	 ونائبه  التمييز  رئيس حمكمة  تعيني  سلطة  امللك  يتوىل جاللة   : التمييز  حمكمة 

ملكي(.
• القضاة يف كافة 	 للقضاء سلطة تعيني  يتوىل اجمللس األعلى  احملاكم املدنية واجلنائية : 

احملاكم املدنية واجلنائية، على أنه جيب أن يتم تعيني رؤساء احملاكم وفًقا ملعايري الكفاءة.
النيابة العامة : يقوم اجمللس األعلى للقضاء برتشيح ثالثة أمساء لشغل منصب النائب العام  -4

على أن حيوز املرشحون على ثقة جملس النواب باعتبار أن منصب النائب العام ميثل اجملتمع 
بأسره ، وترفع الرتشيحات إىل جاللة امللك ليختار من بينهم، وتكون مدة شغل منصب 

النائب العام مثان سنوات غري قابلة للتجديد.
القانون اإلداري : سن قانون إداري يتضمن ما يأيت: -5

• استحداث جهاز قضائي مستقل )قضاء إداري( حتت اسم جملس الدولة يتوىل مهمة 	
الفصل يف املنازعات اإلدارية اليت تكون فيها احلكومة خصًم اعلى غرار األنظمة القانونية 

املقارنة.
• وكذلك 	 استقالهلم،  وكفالة  وتأهيلهم  القضاة  بتعيني  خاصة  معايري  القانون  حيدد 

اختصاصات احملاكم اإلدارية وإجراءاهتا.
• الرسوم 	 من  اإلدارية  احلكومة  قرارات  يف  طعًنا  تتضمن  اليت  القضائية  الدعاوى  اعفاء 

القضائية.

احلقوق والواجبات 
واحلريات العامة
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احلقوق والواجبات واحلريات العامة

والقانون، ومجيع  املؤسسات  دولة  قيام  من خالل  تأيت  املواطنة  االنسانية وحقوق  الكرامة 
احلقوق واحلريات العامة واخلاصة مكفولة وفًقا ألحكام الدستور والقوانني اليت تنظمها، وتتكون رؤية 

ائتالف شباب الفاتح يف هذا الشأن مما يأيت:
• حق التجمعات العامة : احلق يف التجمع والتظاهر وإقامة املسريات، لألفراد واجلماعات، 	

دون فرض قيود وشروط تصادر هذا احلق.
• أراضي الدولة وأمالكها : أراضي الدولة وأمالكها جزء من املال العام والثروات الوطنية، 	

ويقع على عاتق الدولة محايتها من خالل مراجعة شاملة مللف أمالك الدولة واسرتجاع 
أراضي الدولة املنهوبة واملوهوبة بغري حق. 

• اجلنسية البحرينية : متنح وتسحب وتسقط اجلنسية البحرينية وفًقا ملعايري حيددها القانون 	
شريطة أن ال متنح وفًقا ملعايري سياسية تلحق الضرر بالنسيج االجتماعي.

• حق األفراد يف مباشرة النشاط االقتصادي : حق األفراد يف تأسيس املنشآت الصغرية 	
العمل احلر، ودعمه وفق شروط  ثقافة  الدولة يف تدعيم  التجارية، ومسؤولية  واحملالت 

عادلة وميسرة.
• البطالة، والدعم 	 البطالة : ويتجلى يف حلحلة ملف  ومكافحة  العمل  الفرد يف  حق 

احلكومي للعاملني البحرينيني اجلدد يف سوق العمل، واجياد آليات تتعلق بكفالة حقهم 
يف األمن الوظيفي وترقيتهم ورفع مستواهم املعيشي، وتوفري الضمان االجتماعي أسوة 

مبوظفي احلكومة. ومراجعة سياسات استقدام العمالة األجنبية.
• شفافية عقود الدولة وتعامالهتا املالية : ويكون ذلك من خالل رقابة فاعلة من أجل 	

ضمان النزاهة والشفافية يف املناقصات واملزايدات اليت تطرحها احلكومة للعموم، ويرتبط 
ذلك ارتباطًا وثيًقا بديوان الرقابة املالية واإلدارية.

• االقتصاد الوطين : اعادة صياغة نظم وآليات االقتصاد الوطين حبيث يتم دعم الطبقة 	
الوسطى، واحلد من حدوث فجوة واسعة بني طبقة عليا ثرية وطبقة دنيا تعاين الفقر، 

املنشآت  الدخل واستحداث نظام الضرائب على  النظر يف مستوى  ومن ذلك إعادة 
واملصانع الكبرية )شبه احلكومية واخلاصة( وفًقا ملعايري قانونية واقتصادية.

• حرية اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء: وذلك من خالل :	
قانون   وسن  واإللكرتونية،  منها  الورقية  الوطنية،  للصحافة  ضمانات  توفري   -  
ومؤسسات  والكتاب  للصحفيني  احلريات  من  مزيًدا  يتضمن  والنشر  للصحافة  جديد 
اجملتمع املدين، وتقلص من القيود وختفف من العقوبات، وأن يتيح حرية تبادل وتداول 

املعلومات وتسهيل احلصول عليها.
سن قانون جديد ينظم الوسائل احلديثة للتواصل االجتماعي، بطريقة تضمن     -
انتهاك  عدم  وتراعي  املعلومات،  وتداول  والنشر  الرأي  حرية  يف  ممثلة  العامة  احلريات 

خصوصية األفراد، وفق معايري قانونية ودولية واضحة.
• اجلمعيات 	 مرحلة  من  املنظم  السياسي  العمل  حتول   : احلزيب  والتنظيم  العمل  حرية 

السياسية إىل مرحلة األحزاب السياسية لتتناغم مع نظام تشكيل احلكومة ذات اإلرادة 
املطروح يف هذا املشروع، باإلضافة إىل ضمانات جدية حلرية االعالم احلزيب  الشعبية 
وتطوره. ومنح املوظفني املدنيني العاملني يف الوزارات واألجهزة العسكرية واألمنية حق 

االنتماء والعضوية يف التيارات السياسية املختلفة.
• حرية تشكيل مؤسسات اجملتمع املدين : إن تطور اجملتمع والبناء الدميقراطي والدولة 	

املدنية مرهون بشكل أو بآخر حبرية احلراك الذي متارسه مؤسسات اجملتمع املدين بكافة 
أنفسهم  تنظيم  يف  واجملموعات  األفراد  ينبغي كفالة حق  ذلك  ويف  أشكاهلا وصورها، 
وتشكيل حراك جمتمعي مستقل، والتقليل من القيود احلكومية يف هذا الشأن، ويتجلى 
ذلك من خالل إصدار قانون جديد ينظم عمل اجلمعيات األهلية واالجتماعية واألندية 

بكافة أشكاهلا.
• حرية التنظيم النقايب : حق التعددية النقابية واملهنية للنقابات العمالية واملهنية، وكذلك 	

بالنسبة لالحتادات النقابية، واستحداث قانون يكفل ملوظفي احلكومة تشكيل نقابات 
ترعى مصاحلهم املهنية والوظيفية.
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إن هذا املشروع السياسي الذي يتبناه ائتالف شباب الفاتح، جاء يف خضم املرحلة احلرجة   
البالد يف عامني ماضيني،  اليت مرت هبا  املؤسفة  السياسية  البحرين، وبعد األحداث  اليت متر هبا 
ويعتقد ائتالف شباب الفاتح أن هذا املشروع كفيل بإحداث عملية تطور وتقدم دميقراطي، يراعي 
يف مضمونه خصوصية احلالة البحرينية والظروف اإلقليمية اليت حتيط هبا، وهو مشروع قابل للتطوير 

والتحديث تبًعا لألحداث السياسية لكل مرحلة وظروفها احمللية واإلقليمية والدولية.

حفظ هللا الوطن من كل مكروه،
وعاش شعب البحرين احلر األيب،،

ائتالف شباب الفاتح - احملرق
األحد: 21 شعبان 1434هـ
املوافق: 30 يونيو 2013م
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