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الـر أ ي

   
     
      

     
     
     


      
     
   
       

    
     
     
     
     


     


     
      
    
      

     
     
      






 

 
  
       


    

     



      



    
      
    
     
     
     


     
    
       
      
    
     


    
     
    
     
    

     
     
   
    
   
    



    
    
     

    
    

     


    
      
     
     


     
      
    


    
 
   
     



ال ديمقراطية بدون حقوق إنسان

البحرين.. موعد مع التغيير واإلصالح
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عودة تجّدد األمل
حسن موسى الشفيعي

ا لـخـبـر
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ا لحـد ث

بيان هيومن رايتس ووتش
     
     
     
      
     
      
   


      


       

      



     
      
    
 
       
    

     

 
      
     


    
     

     



      



      
       
 
      
      
    


         
       
      
        
     
      
       
       
        


 

الموقف الرسمي

      
     
      






      
     


       
     
     
     
      
     
      
     
      
      
       


     
     
     
    
    
      



     

       
     

      


      


     
      
       
    
      
      

إستياء من نتائج زيارة هيومن رايتس ووتش
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كرة الثلج تكبر
     
   
     

       

     
    

     

      
     


     


     

      
     
 

      





      


      
     
      
     


 



     
    
     
      
      
     
      
     



مواقف إعالمية
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قـضـيـة

     

    
   
    
     
     
     
    
      
      
    
     




     
     
     

     
     

  
    

     
    
    



   
   
   




      



    
    
    

     


    

      
     

    
     
     



    




     
      


      
    
    
      

      
   

   




     

ال تخسروا العالقة مع المنظمات الحقوقية الدولية
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ا لـمـقـا ل

      
    
    
    

    
      

     


     
    


  
     
     



لماذا الحوار اآلن؟

      
     
      
       

  



   
  
    
      
     


      
      
      
    
      


 
    

      
      
     
     
     


     

    
     
 
 

     


    
      

    

   
    
   
      



     


هل هو حوار جاد؟




    




    
      
     


    
      
     
      



وهل الظرف الداخلي ناضج 
للحوار؟

     

     

     
   

      

     




     
 
      


البحرين وأسئلة الحوار الوطني

 







9



ما هي إمكانية نجاح الحوار؟

       
     
     




     

     




    
     






        

     
    
    
    


ما هي معوقات نجاح 
الحوار؟


    

     
    
 
     
     
      


     
     
     

    


 
     
    
      


     

    



     



ما هي الخطوات التي يمكن 
اتخاذها إلنجاح الحوار؟

     
       
    
     
    
    
     
     
       







    
     



ماذا اذا فشل الحوار؟

      


     
     


     
    
    






      
    


وماذا سيحقق نجاح الحوار؟
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قـضـيـة

   

    
    
     
    
      
     
 
    
     


     
     
      
     
   
    
    
 

     
      






   

    


    

    
      
     
     
      


 

    
       

     
      
     

     




 
     

     

 
    
     

     

 

   

     


    
    
     


    
     

اإللتزام بالمعايير الحقوقية أوًال

معركة كسب ثقة المنظمات الحقوقية الدولية
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مـتـابـعـة

    
     
     
    
 
    


     
    

    

     
     
   


     
     
     
    
    
 
     
    
     
     
     

     




    
    
     
     



الرد الحكومي


    
     
      
    

     

     
      

    
     
  
      
     




     

     

     
     
  
      

    

   

     
    
     
     




      
     
     
     
   
    
     
     




مالحظات ودالالت

      
    
     
     


      
     
     
     
   
    



     

   


     
     


    
  



بيان ٤٤ دولة في جنيف

البحرين: إنه ينتقص جهودنا


