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الملك: األحداث المؤلمة لن تتكّرر؛
واإلصالح ضمن سقف طموحات الشعب
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أولوية معالجة
التجاوزات الحقوقية
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البحرين: هل الديمقراطية التوافقية ممكنة؟

حسن موسى الشفيعي
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علي الصالح: توصيات أُنجزت،
وأخرى تستغرق وقتًا لتصبح حقيقة
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رئيس اللجنة الوطنية في حوار مع (المرصد البحريني)

التوصيات تنّفذ بشكل متسارع، والمصالحة الوطنية أولوية
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■ رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ 
التوصيات السيد علي بن صالح 

الصالح: تحقيق المصالحة 
الوطنية أولوية ويحظى العمل 

على تحقيقها باهتمام كبير على 
مستوى القيادة والحكومة واألفراد

■ الصالح: تقرير لجنة تقصي 
الحقائق يمثل مخرجًا من األزمة، 
والهدف األساسي منه هو أن 
يكون منطلقًا لمرحلة جديدة من 
المصالحة والتعايش المجتمعي
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■ طالبت اللجنة الوطنية، 
الحكومة، بأن تعمل على وضع 

برنامج للمصالحة الوطنية يتناول 
الجوانب السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية، ويراعي المبادئ 
الدستورية وحقوق اإلنسان

■ تعويض عائالت الضحايا 
المتوفين، وضحايا التعذيب، وسوء 
المعاملة، والحبس االنفرادي، يسّرع 
بعملية المصالحة الوطنية

■ الصالح: إعادة بناء أماكن العبادة 
من القضايا الملحة التي ال تحتمل 
التأخير، الرتباطها بأبعاد إنسانية، 

وقد بدأت عملية إعادة البناء 
والعمل جار على استكمال التنفيذ
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■ رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ 
التوصيات السيد علي بن صالح 

الصالح: تحقيق المصالحة 
الوطنية أولوية ويحظى العمل 

على تحقيقها باهتمام كبير على 
مستوى القيادة والحكومة واألفراد

■ الصالح: نعمل على أن تكون 
اقتراحاتنا التي تحال للحكومة في 
سبيل ضمان التنفيذ الكامل 
للتوصيات، كصمام أمان يحول دون 
تكرار ما مّرت به المملكة من أحداث
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تنفيذ توصيات بسيوني:

أُنجز الكثير، وبقيت (المصالحة الوطنية)
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تنفيذ التوصيات

 

      
     
      

 


     
     


     
      
      
       

  
      
    


     
       
       
      





     




      
       
     
      


      





     
     

       
   
 
      
      
      
      
      


    



       
      
      
      
    


    

البحرين: تنفيذ التوصيات والحوار

يضبطان إيقاع الشارع للخروج من األزمة
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إجراءات رسمية تعّقد العالقة مع منظمات حقوق اإلنسان الدولية
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خلفية اتخاذ 
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ردود الفعل الدولية على تقرير (الصالح):

ترحيب بما أُنجز، وإصرار على (الحوار السياسي)
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ملكية.. توافقية.. ديمقراطية
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أخبار
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ندوة في جنيف: البحرين أمام استحقاقات حقوقية وسياسية
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