
تنفيذ توصيات

لجنة تقصي الحقائق

رئيس  مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس  التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير  التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

األربعاء 28 ربيع اآلخر 
1433 - العدد 8381

 Wednesday 21st -
March 2012 - No.8381

يوم تاريخي ي�صجل يف �صفحات البحرين.. جاللة امللك مت�صلماً تقرير تنفيذ تو�صيات جلنة تق�صي احلقائق:

نن�سد اال�ستقرار حلماية �سيادتنا.. وعقارب ال�ساعة لن تعود للوراء

وطننا احلبيب املوؤملة يف  االأح��داث  تكرار مثل هذه  بعدم  التق�سي  تقرير جلنة  ا�ستالم  منذ  تعهدنا 

فئة ع��ل��ى  ف��ئ��ة  تغليب  اأو  الأح���د  اإق�����س��اء  دون  وح��دت��ن��ا  ع��ل��ى  وي��ح��اف��ظ  �سعبنا  ينفع  م��ا  ن�ستقي 

ل��ه ل��������زوم  ال  ت�����اأخ�����ر  ال���ت���ع���ب���ر دون  ب����ح����ري����ة  ت���ت���ع���ل���ق  ال����ت����ي  ال���ق�������س���اي���ا  ك����اف����ة  اإجن����������از 

حرية التعبر يف اإطار القانون وال تت�سمن حتري�سًا على العنف اأيًا كانت �سفة مرتكبها اأو مهنته

خل�ص التقرير اإىل اتخاذ احلكومة خلطوات مهمة يف انتهاج ال�سفافية امل�ستمدة من قيم الدميقراطية

على احلكومة اأن ت�سع يف برنامج عملها املتابعة املثلى للتو�سيات والتاأكد من تنفيذها يف كافة املراحل

احل��ك��وم��ة ق��ب��ل  م��ن  اإل��ي��ه��ا  امل��ح��ال��ة  ال��ق��وان��ن  اإق�����رار  ت�����س��رع يف  اأن  الت�سريعية  ال�����س��ل��ط��ة  ع��ل��ى 

ن�سكر ونقدر جهود منت�سبي قوة الدفاع ووزارة الداخلية واحلر�ص الوطني وكذلك »درع اجلزيرة«

ت���ع���ك�������س���ه ه������ذه االإ�����س����الح����ات ال��������ذي  ب���ال���ت���غ���ي���ر احل���ق���ي���ق���ي  ي�������س���ع���ر  اأن  ل�����س��ع��ب��ن��ا  ن����ري����د 
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وال�سعادة..

اأيها الأخوة والأخوات، �سيوفنا الكرام..

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

الغايل  وطننا  على  اأنعم  اأن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  نحمد 

و�سعبنا الويف باالأمن واال�ستقرار، ومبا وقانا بف�سله ورحمته 

من الفنت وحفظ بالدنا من كل �سوء، فله احلمد وله ال�سكر.

اللجنة  واأع�ساء  لرئي�س  والتقدير  بال�سكر  نتقدم  بداية 

جهودهم  على  احلقائق  تق�سي  بتو�سيات  املعنية  الوطنية 

الوطنية املثمرة.. ون�سيف باأن اإن�ساء جلنة م�ستقلة لتق�سي 

احلقائق يف البحرين كان حدثاً فريداً يف املنطقة والعامل على 

حد �سواء، ومتّثل جزءا من تاريخنا الذي نفخر ونعتز به، اإذ 

كانت تو�سياتها وا�سعة النطاق، وميثل تنفيذها حتديا كبريا 

وموجهني  متابعني  الوطنية  اللجنة  يف  وكنتم  ذاته،  حد  يف 

التو�سيات  در�ستم  حيث  ال�ساأن،  هذا  يف  احلكومة  جلهود 

بعناية، وت�ساورمت مع اخلربات العاملية، من اأمثال الربفي�سور 

حممود �سريف ب�سيوين وال�سري دانيال بيت حلم، حر�سا منكم 

الدولية، فلكم  االأمثل للتو�سيات وفق املعايري  التطبيق  على 

جزيل ال�سكر والتقدير على جهودكم الوطنية املخل�سة.

التق�سي يف نوفمرب  ا�ستالم تقرير جلنة  لقد تعهدنا منذ 

املا�سي بعدم تكرار مثل هذه االأحداث املوؤملة يف وطننا احلبيب، 

االأفكار  ن�ستخدم  واأن  والعرب،  الدرو�س  منها  ناأخذ  اأن  على 

واإن  االيجابي.  التغيري  الإحداث  كمحفز  اجلديدة  والروؤى 

تقريركم الذي ت�سلمناه اليوم، يدل على حدوث ذلك التغيري 

االإيجابي الذي نن�سده، ونفتخر به، حيث خل�س التقرير اإىل 

اتخاذ احلكومة خلطوات هامة يف انتهاج ال�سفافية امل�ستمدة 

من قيم الدميقراطية، ومت و�سع االآليات االإدارية والقانونية 

الالزمة لتنفيذ ما يتطلب حتقيقه من خطط متو�سطة وطويلة 

والق�سائي  االأمني  القطاع  يف  اإ�سالحا  ذلك  و�سمل  املدى، 

الإ�سالح  مف�سلة  خطة  وو�سع  التعليمية  املناهج  وحت�سني 

االإعالم، والعمل.. من اأجل �سمان اإعادة املوظفني اىل اأعمالهم، 

االنت�ساف  �سبل  توفري  ل�سمان  التعوي�س  خطط  وو�سع 

لتحقيق  برامج  وبدء  ممكن،  وقت  اأقرب  يف  للمت�سررين 

االجتماعية  املجاالت  يف  الوطني  ال�سمل  مل 

الأمني  م�ستقل  مكتب  واإن�ساء  واالقت�سادية، 

عام التظلمات بوزارة الداخلية ومكتب م�ستقل 

للمفت�س العام بجهاز االأمن الوطني، واالأهم من 

للم�ساءلة  للتحقيق  خا�سة  وحدة  اإن�ساء  ذلك، 

يف االأحداث التي وقعت العام املا�سي.

احلكومة  بجهود  ن�سيد  اأن  اإال  املقام  هذا  يف  ي�سعنا  وال 

االأمثل خالل هذه  الوجه  التو�سيات على  تنفيذ  وجديتها يف 

الفرتة الزمنية الق�سرية.. هذه ال�سرعة يف االإجناز واجلودة 

يف العمل هو ما ندعو اإليه ونتمناه يف جميع اأعمال احلكومة 

ال�سلطة  من  وناأمل  فح�سب،  التو�سيات  تنفيذ  يف  ولي�س 

القوانني  اإقرار م�ساريع  ت�سرع يف  اأن  الت�سريعية من جانبها 

ذات العالقة املحالة اإليها من قبل احلكومة. ولقد �سهدنا اإقرار 

م�ساريع قوانني متعلقة بحرية التعبري وكذلك تعريف جرمية 

خ�سو�س  ويف  املا�سي،  العام  اقرتاحها  مت  التي  التعذيب 

النهو�س  يف  والنواب  ال�سورى  جمل�سي  جهود  ن�سكر  ذلك، 

باملنظومة الت�سريعية باململكة.

فاإننا  العبادة ورعايتها  دور  اعمار  الدولة  ترعى  وحيث 

املعمول  واالأنظمة  للقوانني  وفقاً  العمل  ا�ستمرار  اإىل  نوجه 

االإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزارة  بني  بالتن�سيق  وذلك  بها، 

ودائرتي االأوقاف واجلهات ذات العالقة حتى ال تتكرر نف�س 

فاإنه  املت�سررين،  بتعوي�س  يتعلق  وفيما  ال�سابقة.  االأخطاء 

الذي مت  ال�سحايا  لتعوي�س  الوطني  ال�سندوق  اإىل  واإ�سافة 

حماكم  اإن�ساء  مت  فقد  الدولية  املعايري  الأرقى  وفقاً  اإن�ساوؤه 

متخ�س�سة للنظر يف دعاوى التعوي�سات لالإ�سراع يف عملية 

ننوه  فاإننا  اخل�سو�س  هذا  ويف  التعوي�س.  دعاوى  ح�سم 

مببادرة الت�سوية املدنية التي تبنتها اللجنة الوطنية ملتابعة 

كافة  اتخاذ  اإىل  ونوجه  احلقائق،  تق�سي  تو�سيات  تنفيذ 

االإجراءات املمكنة ل�سرعة ح�سول املت�سررين على تعوي�سات 

عادلة.

تتعلق  التي  الق�سايا  كافة  اإجناز  اأهمية  على  ونوؤكد  كما 

بحرية التعبري دون تاأخري ال لزوم له، والتي تكون يف اإطار 

�سفة  كانت  اأياً  العنف،  على  حتري�ساً  تت�سمن  وال  القانون 

الوطنية  اللجنة  ت�سليم  وبعد  واليوم  مهنته.  اأو  مرتكبها 

لتقريرها، فاإن على احلكومة اأن ت�سع ذلك يف برنامج عملها 

كافة  يف  تنفيذها  من  والتاأكد  للتو�سيات  املثلى  للمتابعة 

احلقيقي  بالتغيري  ي�سعر  اأن  ل�سعبنا  نريد  فنحن  املراحل. 

حياتهم،  يف  االإ�سالحات  هذه  تعك�سه  الذي  وامللمو�س 

القادمة هي كيفية  االأ�سهر  التي �ستواجهنا خالل  والتحديات 

ترجمة ذلك اإىل تغيري ملمو�س يف ثقافة املجتمع. 

اإن امل�سوؤولية الوطنية هذه تقع على عاتق كافة االأطراف، 

ال�سلطة  وعلى  وحدها.  التنفيذية  ال�سلطة  على  ولي�س 

الت�سريع  يف  االأ�سيل  باخت�سا�سها  تقوم  اأن  الت�سريعية 

ومراقبة تنفيذ احلكومة خلططها يف هذا ال�ساأن.

اأن  يوؤكد  وطنية،  كلجنة  تقريركم  يف  اأثبتموه  ما  اإن 

البحرين قادرة بذاتها وب�سواعد اأبنائها على الرقي اإىل م�ساف 

من  واال�ستفادة  الدميقراطية،  املمار�سات  يف  املتقدمة  الدول 

اخلربات العاملية يف و�سع االأ�س�س القانونية التي حتفظ اأمن 

دون  التعبري  االإن�سان وت�سمن حرية  وتكفل حقوق  املجتمع 

التعدي على حقوق وحريات االآخرين، ون�سكر يف هذا ال�سدد 

�ساركتنا  التي  الدولية  واملنظمات  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول 

بخرباتها وجتاربها.

باالإ�سالح  البحرين  التزام  يعك�س  التو�سيات  تنفيذ  اإن 

اأال يتوقف، فالتطور  يف خمتلف املجاالت، واالإ�سالح ينبغي 

�سيا�ستنا  كانت  احلكم  مقاليد  تولينا  ومنذ  احلياة،  �سنة  هو 

وتقاليد  احلنيف  ديننا  مبادئ  على  نحافظ  اأن  التطوير  يف 

يف  ال�سري  على  جمددا  عزمنا  نوؤكد  كما  جمتمعنا،  واأعراف 

طريق االإ�سالح مبا ير�سي طموحات �سعبنا، واأن مند ال�سمع 

والب�سر يف ذات الوقت اإىل خمتلف التجارب العاملية لن�ستقي 

ينفع �سعبنا ويحافظ على وحدتنا وقوة جمتمعنا،  ما  منها 

اأو تغليب م�سلحة فئة على فئة، فالوطن  دون اق�ساء الأحد، 

للجميع.. واأبواب احلوار كانت و�ستظل مفتوحة. 

والتقدم  للنمو  رئي�سية  دعامة  واال�ستقرار  االأمن  اإن 

واالإ�سالح، وما يوؤثر على ا�ستقرار البالد يوؤثر على �سيادتها، 

اال�ستقرار  تن�سد  ال  فالدول  االأجنبي،  للتدخل  الباب  ويفتح 

�سيادتها  حلماية  تن�سده  واإمنا  فح�سب،  االقت�ساد  مل�سلحة 

ال�ساعة  اأبدا، ولن تعود عقارب  وكيانها، ولن نفرط يف ذلك 

للوراء، �ساكرين ومقدرين جهود منت�سبي قوة الدفاع ووزارة 

على  ي�سهرون  الذين  املخل�سني،  الوطني  واحلر�س  الداخلية 

اأمن هذا الوطن ويحمون حدوده واأرا�سيه والزالوا مرابطني 

حبا ووالء لوطنهم وحماية جلميع املواطنني واملقيمني، وكذلك 

حلماية  اجلماعي  بدورها  تقوم  التي  اجلزيرة«  »درع  قوات 

املن�ساآت احليوية يف البالد وذلك جزء من واجبها االأكرب يف 

حماية دول جمل�س التعاون كلما طراأت احلاجة. فلهم منا كل 

ال�سكر والتقدير والثناء.

الوطن،  لهذا  احل�سني  احل�سن  هي  الوطنية  وحدتنا  اإن 

التو�سيات،  بتنفيذ  احلكومة  التزام  عاليا  نقدر  اإذ  ونحن 

اأفراد املجتمع  اأي�سا على جميع  فاإن امل�سوؤولية الوطنية تقع 

ليقوموا  املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  ال�سيا�سية  واجلمعيات 

بدورهم املطلوب يف امل�ساركة والرقي باملمار�سة الدميقراطية 

اأخذ  اجلميع  على  اأخرى  ومرة  العام،  والنظام  القانون  وفق 

العرب مما مر بنا من اأحداث، واال�ستفادة من التجربة، وامل�سي 

نحو امل�ستقبل بخطى واثقة، ونوايا �سادقة.

حفظ اهلل البحرين، ووفقنا اهلل ملا فيه اخلري..

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأ�ساد بجهود احلكومة يف تنفيذ التو�سيات بال�سرعة املطلوبة.. جاللته يت�سلم تقرير اللجنة املعنية بالتو�سيات:

امللك: الوطن للجميع.. واأبواب احلوار كانت و�ستظل مفتوحة

ت�����اأخ�����ر دون  ال�����ت�����ع�����ب�����ر  ب�����ح�����ري�����ة  ت����ت����ع����ل����ق  ال�������ت�������ي  ال�����ق�����������س�����اي�����ا  ك�������اف�������ة  اإجن���������������از   ]

املجتمع وموؤ�س�سات  ال�سيا�سية  واجلمعيات  املجتمع  اأف���راد  جميع  على  تقع  الوطنية  امل�سوؤولية   ]

ت�سلم ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى ال خليفة عاهل البالد املفدى 

امل�ستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير  بتو�سيات  املعنية  الوطنية  للجنة  النهائي  التقرير 

لتق�سي احلقائق اأم�س يف مرا�سم جرت يف قاعة املنا�سبات امللكية بح�سور �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد ال خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى.

واأ�ساد جاللته بجهود احلكومة وجديتها يف تنفيذ التو�سيات على الوجه الأمثل 

خالل هذه الفرتة الزمنية الق�سرية، اآمالً جاللته من ال�سلطة الت�سريعية اأن ت�سرع يف 

اإقرار م�ساريع القوانني ذات العالقة املحالة اإليها من قبل احلكومة.

تنفيذ  ملتابعة  الوطنية  اللجنة  تبنتها  التي  املدنية  الت�سوية  ونوه جاللته مببادرة 

تو�سيات تق�سي احلقائق، ووجه اإىل اتخاذ كافة الإجراءات املمكنة ل�سرعة ح�سول 

املت�سررين على تعوي�سات عادلة. واأكد جاللة امللك على اأهمية اإجناز كافة الق�سايا 

التي تتعلق بحرية التعبري دون تاأخري ل لزوم له، والتي تكون يف اإطار القانون و ل 

تت�سمن حتري�ساً على العنف، اأياً كانت �سفة مرتكبها اأو مهنته.

احلقيقي  بالتغيري  ي�سعر  اأن  ل�سعبنا  »نريد  ال�سامية:  كلمته  يف  جاللته  وقال 

�ستواجهنا  التي  والتحديات  حياتهم،  يف  الإ�سالحات  هذه  تعك�سه  الذي  وامللمو�س 

خالل الأ�سهر القادمة هي كيفية ترجمة ذلك اإىل تغيري ملمو�س يف ثقافة املجتمع«. 

على  ولي�س  الأطراف،  كافة  عاتق  على  تقع  هذه  الوطنية  امل�سوؤولية  »اإن  واأ�ساف 

ال�سلطة التنفيذية وحدها، وعلى ال�سلطة الت�سريعية اأن تقوم باخت�سا�سها الأ�سيل يف 

الت�سريع ومراقبة تنفيذ احلكومة خلططها يف هذا ال�ساأن«.

واأكد جاللته العزم جمدداً على ال�سري يف طريق الإ�سالح مبا ير�سي طموحات 

العاملية  التجارب  خمتلف  اإىل  الوقت  ذات  يف  والب�سر  ال�سمع  »مند  وقال:  ال�سعب، 

لن�ستقي منها ما ينفع �سعبنا ويحافظ على وحدتنا وقوة جمتمعنا، دون اق�ساء لأحد، 

و�ستظل  كانت  احلوار  واأبواب  للجميع..  فالوطن  فئة،  على  فئة  م�سلحة  تغليب  اأو 

مفتوحة«. واختتم جاللة امللك كلمته موؤكداً اأن وحدتنا الوطنية هي احل�سن احل�سني 

لهذا الوطن، ونحن اإذ نقدر عاليا التزام احلكومة بتنفيذ التو�سيات، فاإن امل�سوؤولية 

وموؤ�س�سات  ال�سيا�سية  واجلمعيات  املجتمع  اأفراد  جميع  على  اأي�سا  تقع  الوطنية 

املجتمع املدين، ليقوموا بدورهم املطلوب يف امل�ساركة والرقي باملمار�سة الدميقراطية 

وفق القانون والنظام العام.

عاهل  ال خليفة  عي�سى  بن  امللك حمد  كلمة ح�سرة �ساحب اجلاللة  يلي  وفيما 

البالد املفدى:

نوجه اإىل اتخاذ الإجراءات 

ل�سرعة ح�سول املت�سررين 

على تعوي�سات عادلة

ي�سعر  اأن  ل�سعبنا  ن��ري��د 

الذي  احلقيقي  بالتغير 

تعك�سه هذه الإ�سالحات

�سعبنا  ينفع  م��ا  ن�ستقي 

وي��ح��اف��ظ ع��ل��ى وح��دت��ن��ا 

اأو  لأح������د  اق�������س���اء  دون 

تغليب فئة على فئة

تنفيذ توصيات

لجنة تقصي الحقائق
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ب�سم اهلل الرحمن الرحمن الرحيم

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه

ح�سرة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر حفظه اهلل

ح�سرة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى حفظه اهلل

اأ�سحاب ال�سمو، واملعايل وال�سعادة، اإخواين واخواتي، 

�سيوفنا الكرام،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

جاللتكم  فيه  ت�سلم  الذي  املكان  ذات  ويف  اليوم  اأمامكم  نقف 

اللجنة  تلك  احلقائق،  لتق�سي  امل�ستقلة  البحرينية  اللجنة  تقرير 

التي قمتم بقيادتكم وحكمتكم باإن�سائها وفتحتم الأبواب بكل �سدق 

و�سفافية اأمام خرباء دوليني م�سهود لهم بالكفاءة وطيب ال�سمعة 

يف خطوة غري م�سبوقة انعك�ست اإيجاباً على هذه اململكة الغالية 

ولقت تقدير وا�ستح�سان دول العامل.

لتق�سي  امل�ستقلة  البحرينية  اللجنة  تو�سيات  �سوء  ويف 

املجتمع  �سرائح  خمتلف  لإ�سراك  ال�سعي  من  بد  ل  كان  حلقائق، 

م�ستقبل  نحو  الوطن  هذا  خطى  تر�سيخ  يف  اأ�سا�سي  بدور  للقيام 

واخواين  اأنا  اجلاللة  �ساحب  يا  لنا  اختياركم  فجاء  اآمن،  زاهر 

اأع�ساء اللجنة حلمل �سرف هذه امل�سوؤولية الوطنية، وال�سعي اإىل 

احلقيقة والعمل على متابعة تنفيذ تلك التو�سيات، واأدرك كل فرد 

تطوير  م�ساهمة هامة يف  تقدمي  لنا  تتيح  الوطنية  اللجنة  اأن  منا 

وتنمية وطننا الغايل خالل فرتة حرجة من تاريخه، وعملنا جميعاً 

جاهدين لكي نكون على قدر امل�سوؤوليات اجل�سام التي ُكلفنا بها، 

فكانت اللجنة وبحق جلنة وطنية م�ستقلة وحيادية تعمل ل�سالح 

اجلميع مبهنية عالية بهدف متابعة تنفيذ التو�سيات.

لقد عكفت اللجنة منذ تاأ�سي�سها على درا�سة تو�سيات اللجنة 

كبار اخلرباء  احلقائق، و�ساركت مع  لتق�سي  امل�ستقلة  البحرينية 

ل�سمان  املنا�سبة  والآليات  الإجراءات  لو�سع  املوقرة  واحلكومة 

التنفيذ الكامل لتلك التو�سيات. وقد داأبت اللجنة يف جميع اأعمالها 

املعايري  اأف�سل  مع  يتوافق  التو�سيات  تنفيذ  اأن  من  التاأكد  على 

واملمار�سات الدولية.

ويف �سوء التو�سيات حمل البحث، قمنا بو�سع الأ�س�س الالزمة 

متطلبات  بني  الكبري  التباين  العتبار  بعني  اآخذين  قدماً،  للم�سي 

خالل  من  تف�سيله  �سياأتي  الذي  النحو  على  التو�سيات  تنفيذ 

اإجراءات حمددة  يتطلب  التو�سيات  بع�س  اأن  ففي حني  التقرير، 

ت�سريعية  اإجراءات  خالل  من  مبا�سرة  تنفيذها  ميكن  ووا�سحة 

الآخر  البع�س  اأن  الق�سائية، جند  ال�سلطة  اأو من خالل  اإدارية  اأو 

يتطلب تغيريات هيكلية على املوؤ�س�سات املعنية اأو بناء قدرات عن 

طريق التدريب اأو التاأهيل، وهناك من التو�سيات ما 

يتطلب تغيري ثقافات وو�سع برامج وا�سرتاتيجيات 

تتطلب زمناً لروؤية اآثارها على اأر�س الواقع.

ُكِلّفنا بها،  اأجل التنفيذ الأمثل للمهمة التي  ومن 

�سمن  كل  التو�سيات  لدرا�سة  فرقاً  اللجنة  �سكلت 

نطاق اخت�سا�سه. وتولت الفرق م�سئولية ال�سوؤون 

وامل�ساحلة  الإن�سان،  حقوق  �سوؤون  الت�سريعية، 

منذ  الأخرية  يوم  املائة  مدى  على  اللجنة  عقدت  وقد  الوطنية. 

الفرعية  املجموعات  عقدت  بينما  اجتماعاً،  ع�سر  ثمانية  تكليفها 

جانبية  اجتماعات  ثالثة  اإىل  بالإ�سافة  اجتماعاً،  وع�سرين  ثالثة 

احلكومة.  من  املنتدبني  نظرائهم  مع  اللجنة  خرباء  اأعمال  حول 

وعدداً  ب�سيوين  �سريف  حممود  الربوف�سور  اللجنة  ا�ستقبلت  كما 

من اخلرباء وعقدت معهم اجتماعني منف�سلني. وتربز هذه الأرقام 

اللجنة  اأع�ساء  التي بذلها  الفعلي واجلهود احلثيثة  مدى اللتزام 

وال�سرعة  الكفاءة  درجات  اأعلى  على  بواجباتهم  للوفاء  الوطنية 

ل�سمان ح�سن تنفيذ التو�سيات مبا يلبي هدف حتقيق تقدم بحلول 

نهاية �سهر فرباير.

وقد لقت اللجنة يف جميع مراحل عملها التعاون وال�سفافية 

من احلكومة املوقرة التي عملت على تقدمي الدعم وامل�ساندة لإجناح 

مهمتها الوطنية وا�ستجابت للتو�سيات واملقرتحات التي و�سعتها 

اللجنة.

لقد اأجنزت اللجنة اأعمالها ويبني تقريرنا التقدم الذي حتقق، 

كما يبني للمواطنني جميع الت�سريعات التي مت اإقرارها اأو اقرتاحها، 

النظر  مت  التي  والتقارير  وال�سرتاتيجيات  والآليات  والإجراءات 

القيام بها من  التي مت  الأعمال  فيها، وميكن للجميع الطالع على 

خالل التقرير.

مما ل �سك فيه اأن حجم الن�ساط كان كبرياً وغري م�سبوق يف 

تاريخ اململكة. ويجدر بنا جميعاً اأن نفخر بالتقدم الذي مت اإحرازه 

اأمام تعزيز  الطريق  الق�سرية مبا ميهد  الزمنية  الفرتة  خالل هذه 

عملية الإ�سالح يف مملكة البحرين.

املجالت احلياتية  التو�سيات جميع  تنفيذ  لقد لم�ست عملية 

املوظفني  من  املف�سولني  اإعادة  على  العمل  مت  حيث  البحرين  يف 

املف�سولني  الطلبة  حالة  ومعاجلة  واخلا�س  العام  القطاعني  يف 

واإعادتهم اإىل مقاعدهم الدرا�سية.

موقعاً   12 تخ�سي�س  مت  فقد  العبادة  دور  مو�سوع  وحول 

لبنائها ويجري الت�سييد الفعلي يف عدة مواقع، ويجري العمل على 

باقي املواقع التي وردت يف التقرير بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

املنفذة  التو�سيات  حجم  كان  فقد  الأمني،  املجال  يف  اأما 

هيئة  اإىل  الوطني  الأمن  جهاز  حتويل  مت  حيث  ومتكامالً،  �سامالً 

لأفراد  جماعي  تدريب  برامج  و�سع  مت  كما  فقط.  ا�ستخباراتية 

وبالطبع  تنفيذها.  الآن  الأخرى ويجري  الأمنية  والقوى  ال�سرطة 

الوقت،  بع�س  الأمن  قوى  اأع�ساء  جميع  تدريب  ي�ستغرق  �سوف 

الإجراءات  اأخرى يف  ت�سنى حتقيق حت�سينات  ذلك،  ويف غ�سون 

الأمنية بف�سل م�سورة وتوجيهات خرباء ال�سرطة الدوليني واإ�سدار 

و�سع  اأي�ساً  الأخرى  املهمة  العوامل  ال�سرطة. ومن  �سلوك  مدونة 

اآليات جديدة لتح�سني الإ�سراف وال�سفافية يف القطاع الأمني، كان 

يتيح  الداخلية  بوزارة  التظلمات  عام  اأمني  مكتب  اإن�ساء  اأبرزها 

عمل  �سالمة  على  الرقابة  �سوؤون  يف  امل�ساركة  اإمكانية  للجمهور 

ال�سرطة. وقد مت تطوير هذه الآليات بالتن�سيق الوثيق مع بع�س 

ا�ستيفائها  ل�سمان  العامل  يف  والأمنيني  القانونيني  اخلرباء  اأهم 

لأعلى املعايري الدولية.

كما تثني اللجنة على قرار النائب العام باإ�سقاط جميع التهم 

املتعلقة بحرية التعبري. وقد عملت اللجنة الوطنية على التحقق 

من برامج تدريب الق�ساة واأع�ساء النيابة العامة. كما تثني اللجنة 

التعذيب  ادعاءات  يف  التحقيقات  جميع  بنقل  القرار  على  اأي�ساً 

لتدخل �سمن نطاق اخت�سا�س النيابة العامة، وذلك باإن�ساء وحدة 

اإجراءات  كذلك  اللجنة  وتقدر  بامل�ساءلة.  تخت�س  خا�سة  حتقيق 

�سواء  الوطنية  ال�سالمة  حماكم  اأ�سدرتها  التي  الأحكام  مراجعة 

املجل�س  اأن�ساأها  التي  اللجنة  بوا�سطة  اأو  املدنية  املحاكم  بوا�سطة 

الأعلى للق�ساء.

مبا  والتعليم  الرتبية  جمال  يف  اتخاذها  مت  خطوات  وهناك 

الآخر.  بالراأي  والقبول  الت�سامح  زيادة  على  الت�سجيع  ي�سمن 

املناهج املدر�سية على مدى  و�سوف يتم تطبيق هذه اجلوانب يف 

الأ�سهر القادمة بالتعاون مع منظمة اليون�سكو.

التي  الروؤية  من  جزًءا  ي�سكل  واحلر  املنفتح  الإعالم  ان  كما 

امل�ستقلة لتق�سي احلقائق. ويف  البحرينية  اللجنة  ت�سمنها تقرير 

هذا ال�سدد، قمنا بدرا�سة اخلطة املتعلقة بهيئة �سوؤون الإعالم بناًء 

الفرن�سيني والتي من �ساأنها امل�ساعدة  الإعالم  على م�سورة خرباء 

على حتقيق هذه الأهداف.

التي  املدنية  الت�سوية  مبادرة  على  اأي�ساً  اللجنة  ركزت  كذلك 

اللجنة والتي يتم مبوجبها �سرف  مت �سياغتها يف �سوء مقرتح 

دومنا  ر�سائي  وب�سكل  �سريعة  كت�سوية  للمت�سررين  التعوي�س 

اإخالل بحق من ل يقبل باللجوء اإىل الق�ساء املدين ومبا ل يوؤثر على 

امل�سوؤولية اجلنائية.

ترى اللجنة اأن التقدم الذي حتقق حتى الآن جاء بف�سل اجلهود 

التو�سيات  تنفيذ  عملية  ان  غري  الفرتة،  هذه  خالل  ُبِذلت  التي 

وامل�سار نحو الإ�سالح اإمنا هما م�سرية متوا�سلة و�سوف ي�ستغرق 

يف  الوقت  بع�س  الإجراءات  هذه  عن  الناجتة  التغيريات  ظهور 

الدعوة  ملمو�سة، ونحن نوجه  تتجلى حقيقة  الحيان كي  بع�س 

جناح  ل�سمان  معاً  والعمل  للت�سافر  املجتمع  فئات  جميع  اإىل 

الإ�سالحات بروح النفتاح والوئام.

يا �صاحب اجلاللة،،،

اإن قدرنا اأن نعي�س يف وطن موحد، كوننا اأ�سحاب اإرث عظيم 

يف العي�س امل�سرتك على هذه الأر�س الطيبة، واإن ما مررنا به من 

اأحداث يجب اأن ل يلقي ظاللً ثقيلة على هذه ال�سورة اجلميلة التي 

اأ�سبحنا نباهي بها العامل عرب الع�سور، واأن تتجه اإرداتنا الوطنية 

بالتقاط هذه الفر�سة واأن نتجنب القراءات اخلاطئة.

وختاماً، تتقدم اللجنة بخال�س ال�سكر حل�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه 

البحرين  مملكة  حكومة  ن�سكر  كما  اإياها،  اأولنا  التي  الثقة  على 

اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�سها  وعلى 

خليفة حفظه اهلل على م�ساعدتها للجنة يف اإجناز املهمة املناطة بها، 

وال�سكر مو�سول اإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى على متابعته امل�ستمرة ودعمه 

الدائم لأعمال اللجنة.

كما ل يفوتنا اأن ن�سكر �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 

به  قاموا  ما  كل  على  احلكومي  والفريق  الوزراء  رئي�س  نائب 

لت�سهيل عمل اللجنة.

اأمانة  بكل  مب�سوؤولياتها  اأوفت  قد  تكون  اأن  اللجنة  تاأمل 

و�سدق، واأن تكون قد اأ�سهمت بدور بناء يف تنفيذ تو�سيات اللجنة 

البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق ملا فيه اخلري لوطننا، ون�سرع 

اإىل اهلل اأن يحمي البحرين واأهلها من كل مكروه.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ال�سالح ي�سلم جاللة امللك تقرير متابعة تو�سيات تق�سي احلقائق ويوؤكد اأن احلكومة تعاونت بكل �سفافية ويوؤكد:

قدرنا اأن نعي�ش يف وطن موحد ونحن اأ�صحاب اإرث عظيم يف العي�ش امل�صرتك

التو�صيات  تنفيذ  عملية 

الم�����ص��ت ج��م��ي��ع امل��ج��االت 

احلياتية يف البحرين

م��وق��ع��ًا   12 ت��خ�����ص��ي�����ش 

لبناء دور العبادة ويجري 

عدة  يف  الفعلي  الت�صييد 

مواقع

ك����ان ح��ج��م ال��ت��و���ص��ي��ات 

االأمني  املجال  يف  املنفذة 

�صاماًل ومتكاماًل

»الت�صامح والقبول بالراأي 

االآخر« �صتطبق يف املناهج 

املدر�صية قريبًا

اأكد رئي�س جمل�س ال�سورى ورئي�س اللجنة الوطنية املعنية بتو�سيات اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق علي ال�سالح يف كلمة األقاها اأمام جاللة امللك اأثناء مرا�سم ت�سليم جاللته لتقرير اللجنة، اأن اللجنة لقت 

يف جميع مراحل عملها التعاون وال�سفافية من احلكومة التي عملت على تقدمي الدعم وامل�ساندة لإجناح مهمتها الوطنية وا�ستجابت للتو�سيات واملقرتحات التي و�سعتها اللجنة.

واأكد ال�سالح اأن عملية تنفيذ التو�سيات لم�ست جميع املجالت احلياتية يف البحرين حيث مت العمل على اإعادة املف�سولني من املوظفني يف القطاعني العام واخلا�س ومعاجلة حالة الطلبة املف�سولني واإعادتهم اإىل 

مقاعدهم الدرا�سية. وحول مو�سوع دور العبادة اأكد اأنه مت تخ�سي�س 12 موقعاً لبنائها ويجري الت�سييد الفعلي يف عدة مواقع، ويجري العمل على باقي املواقع التي وردت يف التقرير بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

ويف املجال الأمني، كان حجم التو�سيات املنفذة �سامالً ومتكامالً، حيث مت حتويل جهاز الأمن الوطني اإىل هيئة ا�ستخباراتية فقط. كما مت و�سع برامج تدريب جماعي لأفراد ال�سرطة والقوى الأمنية الأخرى ويجري 

الآن تنفيذها. وبالطبع �سوف ي�ستغرق تدريب جميع اأع�ساء قوى الأمن بع�س الوقت، ويف غ�سون ذلك، ت�سنى حتقيق حت�سينات اأخرى يف الإجراءات الأمنية بف�سل م�سورة وتوجيهات خرباء ال�سرطة الدوليني واإ�سدار 

مدونة �سلوك ال�سرطة. واأكد اأن هناك خطوات مت اتخاذها يف جمال الرتبية والتعليم مبا ي�سمن الت�سجيع على زيادة الت�سامح والقبول بالراأي الآخر. و�سوف يتم تطبيق هذه اجلوانب يف املناهج املدر�سية على مدى 

الأ�سهر القادمة بالتعاون مع منظمة اليون�سكو.

وراأى ال�سالح اأن التقدم الذي حتقق حتى الآن جاء بف�سل اجلهود التي ُبِذلت خالل هذه الفرتة، غري اأن عملية تنفيذ التو�سيات وامل�سار نحو الإ�سالح اإمنا هما م�سرية متوا�سلة و�سوف ي�ستغرق ظهور التغيريات 

الناجتة عن هذه الإجراءات بع�س الوقت يف بع�س الحيان كي تتجلى حقيقة ملمو�سة، ونحن نوجه الدعوة اإىل جميع فئات املجتمع للت�سافر والعمل معاً ل�سمان جناح الإ�سالحات بروح النفتاح والوئام.

واختتم كلمته موؤكداً اإن قدرنا اأن نعي�س يف وطن موحد، كوننا اأ�سحاب اإرث عظيم يف العي�س امل�سرتك على هذه الأر�س الطيبة، واإن ما مررنا به من اأحداث يجب اأن ل يلقي ظاللً ثقيلة على هذه ال�سورة اجلميلة 

التي اأ�سبحنا نباهي بها العامل عرب الع�سور، واأن تتجه اإرداتنا الوطنية بالتقاط هذه الفر�سة واأن نتجنب القراءات اخلاطئة.

تنفيذ توصيات

لجنة تقصي الحقائق
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كتب - علي جميد:

اأكد رئي�س اللجنة الوطنية املعنية مبتابعة تنفيذ تو�صيات 

مفتوح  احلوار  باب  ان  ال�صالح  علي  احلقائق  تق�صي  جلنة 

التوافق  موؤمتراً حلوار  البحرين نظمت  اأن  اإىل  وم�صتمر، م�صرياً 

اكد ان احلوار  اأنه  اإال  اآخر،  الوطني، وكاد ان يكون هناك حوار 

ممهداً  تقريراً  يعد  الوطنية  اللجنة  تقرير  ان  اإىل  ولفت  م�صتمر. 

حلوار جاد وبناء.

واأ�صار اىل ان اللجنة حاولت اال�صتفادة من التجارب العاملية 

عامليني،  قانونيني  خرباء  با�صت�صارة  قامت  كما  عملها،  اإطار  يف 

باالإ�صافة اىل ا�صت�صارة رئي�س جلنة تق�صي احلقائق الربوف�صور 

ب�صيوين يف تف�صري بع�س التو�صيات.

اللجنة،  اأع�صاء  من  عدد  مع  عقده  موؤمتر �صحفي  وقال يف 

باالإ�صافة اىل وزير العدل ال�صيخ خالد بن علي، بعد انتهاء حفل 

ت�صلّم جاللة امللك لتقرير اللجنة الوطنية، ان لكل جمتمع ظروفه 

اخلا�صة وق�صاياه، اإال ان اللجنة ارتاأت اال�صتفادة من جتارب عدٍد 

من البلدان منها املغرب و�صمال ايرلندا.

لقد متثلت مهام اأع�صاء اللجنة يف درا�صة التو�صيات وكيفية 

تطبيقها ومتابعة عملية التنفيذ، باالإ�صافة اإىل و�صع املقرتحات 

التي ت�صمن اأن تكون عملية تنفيذ التو�صيات تتنا�صب مع اأعلى 

املعايري واملمار�صات الدولية، مبا يف ذلك التو�صية بالتعديالت 

على  العمل  تق�صيم  فتم  واالإجراءات،  القوانني  يف  ال�صرورية 

ثالث فرق من اأع�صاء اللجنة، من اأجل �صمان ال�صرعة والدقة يف 

تنفيذ التو�صيات، فريق يعني باجلانب احلقوقي من التو�صيات، 

وفريق ثان يعني باجلانب الت�صريعي، وفريق ثالث يعني مبجال 

امل�صاحلة الوطنية.

وذكر ال�صالح اأن »كافة االإجراءات التي اتخذتها احلكومة يف 

تنفيذ تو�صيات جلنة تق�صي احلقائق تتوافق مع اأف�صل املعايري 

تنفيذ ما  الذي يلبي  بها، وبال�صكل  املعمول  الدولية  واملمار�صات 

جاءت به هذه التو�صيات، فقد مل�صنا خالل عملنا يف اللجنة على 

مدى االأ�صهر املا�صية جهوداً حكومية حثيثة  للتعامل ال�صامل مع 

كافة الق�صايا والتو�صيات التي ت�صمنها تقرير اللجنة البحرينية 

امل�صتقلة لتق�صي احلقائق«.

واأفاد ال�صالح اأنه »مت تنفيذ ما جمموعه 15 تو�صية ب�صكل 

كامل، من اإجمايل التو�صيات البالغ عددها 26 تو�صية، اأي مبا 

يجاوز ن�صف عدد هذه التو�صيات، بينما هناك 10 تو�صيات مت 

بتعديالت  الرتباطها  التنفيذ  طور  يف  و�صتظل  منها  جزء  تنفيذ 

تت�صمنه  مبا  الوطنية  امل�صاحلة  وحتقيق  وقانونية،  ت�صريعية 

وتربوية  تعليمية  برامج  و�صياغة  االإعالم  تنظيم  اإعادة  من 

تتوافق وهذه املرحلة، باالإ�صافة اإىل تعوي�س املت�صررين يف ظل 

االإجراءات التي مت اعتمادها لذلك، فيما تظل تو�صية واحدة وهي 

لعدم  نظراً  الق�صاء  اأحكام  انتظار  يف  ط(   -  1722( التو�صية 

عن  الناجمة  االأحداث  من  اأي  على  باالإعدام  نهائي  حكم  �صدور 

االأحداث التي مرت بها اململكة«.

الداعية  ال�صامية  امللكية  التوجيهات  ال�صالح »يف ظل  وقال 

لالإ�صراع يف معاجلة االأ�صرار الناجتة عن االأحداث التي مرت بها 

اململكة يف فرباير ومار�س من العام املا�صي، وانطالقاً من اعتبارات 

اأولويات  �صمن  اللجنة  و�صعت  فقد  التاأخري،  تقبل  ال  اإن�صانية 

التو�صية  تنفيذ  العمل على �صرعة  االأول،  عملها ومنذ اجتماعها 

)1723( واملتعلقة باملف�صولني من العمال يف 

القطاعني العام واخلا�س والطلبة، واإعادة بناء 

دور العبادة، حيث مت تكليفي باعتباري رئي�صاً 

للجنة على متابعة هذا امللف مع اجلهات املعنية 

اأ�صهمت  والتي بذلت من جانبها جهوداً حثيثة 

العمل  مت  حيث  امللف،  هذا  طي  يف  احلمد  وهلل 

القطاع  املوظفني يف  من  املف�صولني  اإعادة  على 

اإىل  العام واخلا�س ومعاجلة حالة الطلبة املف�صولني واعادتهم 

مقاعدهم الدرا�صية«.

واأ�صاف »حول مو�صوع دور العبادة فقد مت تخ�صي�س 12 

موقعاً لبنائها، ويجري الت�صييد الفعلي يف عدة مواقع، ويجري 

مع  بالتن�صيق  التقرير  يف  وردت  التي  املواقع  باقي  على  العمل 

اجلهات املعنية«.

كافة  اأن  ال�صالح  اأكد  اللجنة،  مع  احلكومة  تعاون  وحول 

االإ�صراع  اللجنة بغر�س  بها  تقدمت  التي  االقرتاحات واملبادرات 

يف تنفيذ التو�صيات، قد لقيت اال�صتجابة من احلكومة، وت�صمل 

املبادرة التي تقدمت بها اللجنة يف �صبيل االإ�صراع بتنفيذ البندين 

بتعوي�س  يتعلق  فيما   )1722( التو�صية  من  و)ك(  )ي( 

املت�صررين من االأحداث التي مرت بها اململكة، حيث اأعلن املجل�س 

االأعلى للق�صاء بتاريخ 27 فرباير عن اإن�صاء حماكم متخ�ص�صة 

الدعاوى  �صت�صرع عملية  والتي  التعوي�صات،  للنظر يف دعاوى 

الدعاوى  ت�صوية  ت�صريع  اأجل  من  واأنه  الدولة،  �صد  املرفوعة 

اللجنة  مبادرة  احلكومة  تبنت  فقد  اأ�صهر،  خالل  املحاكم  خارج 

وال�صوؤون  العدل  وزارة  اأطلقت  حيث  املدنية،  الت�صوية  ب�صاأن 

من  املت�صررين  متكن  والتي  املبادرة  هذه  واالوقاف  اال�صالمية 

ت�صوية مطالبهم ب�صكل ر�صائي، وي�صتفيد منها عائالت املتوفني 

اأو  املا�صي  العام  من  اجل�صدية  اال�صابات  ذوي  واال�صخا�س 

الدولة  �صد  املدنية  للمحاكم  اللجوء  عليه  يتوجب  �صخ�س  اأي 

التعوي�س  �صتتم عملية  اأي تعوي�س كان، حيث  حل�صوله على 

بناًء على املبالغ املعتمدة قانونياً حلاالت الوفاة اأو اال�صابة.

واأ�صاف »كما مت اال�صتجابة لعدد من االقرتاحات التي تقدمت 

ما  ومنها  الت�صريعية،  التعديالت  بع�س  بخ�صو�س  اللجنة  بها 

يتعلق بتنفيذ كل من التو�صية )1718( و)1719(، حيث وافق 

جمل�س الوزراء يف 8 يناير 2012 على التعديالت الت�صريعية 

وفقاً  تتم  االأ�صخا�س  على  القب�س  اإلقاء  عملية  اأن  تت�صمن  التي 

»لقانون االإجراءات اجلنائية حتى اأثناء حالة ال�صالمة الوطنية«، 

العام  النائب  تعطي  التي  الت�صريعية  التعديالت  اإىل  باالإ�صافة 

من  وغريها  التعذيب  مزاعم  يف  للتحقيق  احل�صرية  ال�صالحية 

�صوء املعاملة، يف حني تعمل احلكومة يف �صياق تنفيذ التو�صية 

ب�صاأن  اللجنة  قبل  من  املقرتح  الت�صريع  و�صع  على   )1719(

ال�صحايا وال�صهود واخلرباء، يف �صورة م�صروع قانون  حماية 

لعر�صه على ال�صلطة الت�صريعية باأقرب وقت ممكن«.

وحول اجلانب االأمني، اأ�صار ال�صالح اإىل اأن حجم التو�صيات 

املنفذة �صامالً ومتكامالً، حيث مت حتويل جهاز االأمن الوطني اإىل 

هيئة ا�صتخبارية فقط، كما مت و�صع برامج تدريب جماعي الأفراد 

ال�صرطة والقوى االأمنية االأخرى ويجري االآن تنفيذها. وبالطبع 

�صوف ي�صتغرق تدريب جميع اأع�صاء قوى االأمن بع�س الوقت، 

ويف غ�صون ذلك، ت�صّنى حتقيق حت�صينات اأخرى يف االإجراءات 

الدوليني  ال�صرطة  خرباء  وتوجيهات  م�صورة  بف�صل  االأمنية 

واإ�صدار مدونة �صلوك ال�صرطة. 

جديدة  اآليات  و�صع  اأي�صاً  االأخرى  املهمة  العوامل  ومن 

لتح�صني االإ�صراف وال�صفافية يف القطاع االأمني، كان اأبرزها اإن�صاء 

مكتب اأمني عام التظلمات بوزارة الداخلية يتيح للجمهور اإمكانية 

وقد مت  ال�صرطة.  عمل  �صالمة  على  الرقابة  �صوؤون  امل�صاركة يف 

اخلرباء  اأهم  بع�س  مع  الوثيق  بالتن�صيق  االآليات  هذه  تطوير 

القانونيني واالأمنيني يف العامل؛ ل�صمان ا�صتيفائها الأعلى املعايري 

الدولية.

على  عملها  فرتة  خالل  حر�صت  اللجنة  اأن  ال�صالح  واأكد 

الناجحة يف عدد من  الدولية  التجارب  العديد من  االطالع على 

الواقعة يف �صياق تنفيذ التو�صيات، ومت لهذا الغر�س  املجاالت 

ال�صوؤون  العامليني املتخ�ص�صني يف  اللقاء مبجموعة من اخلرباء 

وذلك  الوطنية،  امل�صاحلة  واالإعالمية وجمال حتقيق  القانونية 

حر�صاً من اللجنة على اإثراء اآليات تفعيل التو�صيات واالأخذ منها 

ما يتنا�صب مع مملكة البحرين.

املتخذة  االإجراءات  اأن  ال�صالح  اأفاد  االإعالم،  اإ�صالح  وحول 

التو�صية  �صوء  على  والتعليم  االإعالم  من  كل  اإ�صالح  جتاه 

حالياً،  التنفيذ  قيد  هي  والتي   )1725( والتو�صية   )1724(

تعد خطوات مهمة على طريق حتقيق امل�صاحلة الوطنية، فخطة 

العمل  �صاأنها  من  موؤخراً،  احلكومة  اأقّرتها  التي  االإعالم  اإ�صالح 

على تخفيف الرقابة ومتويل الربامج لزيادة ن�صبة امل�صاركة من 

اجلميع، كما ترحب اللجنة باالإجراءات املتخذة من احلكومة جتاه 

اإ�صالح املناهج الدرا�صية وو�صع برامج تعليمية تتوافق واملرحلة 

احلالية. وفيما يتعلق بالتو�صية )1725- ب( الداعية لو�صع 

احلكومة برناجماً للم�صاحلة الوطنية، قال ال�صالح: »يف الوقت 

الذي ترى فيه اللجنة اأن تنفيذ ما جاء يف التو�صيات هو يف حد 

توؤكد  اأنها  اإال  الوطنية،  امل�صاحلة  ي�صب يف حتقيق  ذاته مدخالً 

البحرينيني  االأول واالأخري من  الهدف ينطلق يف  اأن حتقيق هذا 

اجلهود  ي�صاند  مبا  وتوجهاتهم  طوائفهم  مبختلف  اأنف�صهم 

مما  واالأخري  االأول  فاملت�صرر  ذلك،  لتحقيق  املوجهة  احلكومية 

عاي�صناه من اأحداث خالل االأزمة املوؤ�صفة التي مرت بها اململكة، 

هو املواطن البحريني، اإن التعامل بروح الت�صامح التي متيز بها 

ال�صعب البحريني، كفيٌل بعودة اللحمة والوحدة الوطنية اإىل ما 

كانت عليه«.

من جانبه، اأكد ع�صو اللجنة الوطنية عبداهلل احلويحي اىل ان 

تقرير اللجنة الوطنية ي�صب يف م�صلحة ملف امل�صاحلة الوطنية، 

الأن امل�صكلة بداأت �صيا�صية وتطورت اىل طائفية.

من  فقد مت و�صع جمموعة  التعليمي  اجلانب  اأنه يف  وذكر 

اآليات جديدة لالإعالم  االأهداف عرب ن�صر ثقافة الت�صامح وو�صع 

التي  اخلطوات  من  والكثري  لالإعالم،  اأعلى  جمل�س  ان�صاء  عرب 

ت�صب يف م�صلحة امل�صاحلة الوطنية.

بامل�صاحلة  يتعلق  فيما  بربامج  تقدمت  احلكومة  ان  وذكر 

الوطنية اإال انها قد ت�صتغرق بع�س الوقت لتنفيذها.

واأكد انه مت ايقاف اي �صكل من ا�صكال التحري�س يف و�صائل 

اعادة  يتم  ان  بعد  كثريا  �صيتطور  االعالمي  امللف  وان  االعالم، 

الهيكلة وتطوير املوؤ�ص�صة االعالمية.

قد  والتي  الدرا�صية  املناهج  مراجعة  �صيتم  انه  اىل  واأ�صار 

يوجد فيها بع�س من التمييز او التحري�س.

من جانبه، اكد ع�صو جمل�س ال�صورى وع�صو اللجنة الوطنية 

جمال فخرو ان ال�صلطة الت�صريعية �صرتاقب االداء احلكومي فيما 

يتعلق بتنفيذ تو�صيات اللجنة، منطلقة يف ذلك من التوجيهات 

امللكية بتحمل اجلميع م�صوؤولياته يف ذلك.

تنفيذ 15 تو�صية ب�صكل كامل و10 طور التنفيذ من اإجمايل 26 تو�صية.. ال�صالح يف موؤمتر �صحفي:

كل ممار�ضات احلكومة يف تنفيذ التو�ضيات تتوافق مع اأف�ضل املعايري الدولية

جانب من امل�ؤمتر ال�صحفي

نحن قوى »موالية« للوطن..  املحمود لـ »             «:

مقاطعة احلوار لي�س موقفنا النهائي بل مرتبط بت�ضاعد اأعمال العنف

نفى رئي�س جتمع الوحدة الوطنية عبداللطيف املحمود 

ان يكون قرار التجمع مبقاطعة اي حوار مرتقب هو قرار 

نهائي م�صددا على ان هذا املوقف جاء بعد ت�صاعد اعمال 

العنف �صد املواطنني ورجال االمن. 

مت�صك  اىل  »االيام«  لـ  ت�صريحات  يف  املحمود  وا�صار 

لنبذ  ال�صيا�صية  االطراف  جميع  الداعي  مبوقفه  التجمع 

امللكية  اللجنه  تقرير  يف  جاء  ما  بكل  واالعرتاف  العنف 

لتق�صي احلقائق والعمل امل�صتمر من اجل اال�صالحات دون 

�صغوط على املواطنني وعدم االنفراد بالراأي. 

ورحب املحمود باطالق ت�صمية قوى »املوالة« باعتبار 

املعار�صة  مبفهوم  متم�صكاً  للوطن  موالية  قوى  التجمع 

الذي يخدم البحرين ولي�س املعار�صة من اجل قلب نظام 

احلكم. وقال املحمود »لقد اتخذنا هذا املوقف بعد ت�صاعد 

ما دفعنا  االمن وهذا  املواطنني ورجال  العنف �صد  اعمال 

لدينا  لي�س  ال�صبب  هذا  زال  اذا  وفيما  املوقف  هذا  التخاذ 

حتفظ على اقامة حوار وطني«. 

وا�صاف »لقد كنا وا�صحني خالل موقفنا الذي اطلقناه 

يوم 11 فرباير املا�صي حني اكدنا على اهمية نبذ العنف 

احلقائق  تق�صي  جلنة  تقرير  يف  جاء  ما  بكل  واالعرتاف 

هناك  يكون  ان  دون  اال�صالح  اجل  من  امل�صتمر  والعمل 

�صغط على املواطنني واالنفراد بالراأي«. 

ي�صم  اي حوار  امل�صاركة يف  املعار�صة  رف�س  وحول 

اطيافا اخرى باعتبارها قوى »موالية« ح�صب و�صفها قال 

به،  نعتز  امرا  فهذا  للوطن  موالني  كنا  اذا  »هذه  املحمود 

ال�صائد لدى  املفهوم  ا�صتخدم  ومفهوم املعار�صة اف�صل ان 

الغرب الذي لديه معار�صة لكنها من اجل خدمة البلد اما 

ال  امر  فهذا  النظام  قلب  اجل  نكون قوى معار�صة من  ان 

نرت�صيه«. 

امل�صت�صار االأمريكي جون تيموين: تزايد يف اإلقاء املولوتوف على رجال ال�صرطة.. احل�صن:

برنامج عمل متكامل لتطوير العمل ال�ضرطي واالأمني و�ضوال اإىل املعايري العاملية
كتب- حمرر �صوؤون اجلمعيات:

اإن قرار عاهل  اللواء طارق احل�صن رئي�س االأمن العام  قال 

كان  احلقائق،  لتق�صي  امل�صتقلة  اللجنة  بت�صكيل  املفدى  البالد 

خطوة �صجاعة وغري م�صبوقة واإميانا من وزارة الداخلية بهذه 

الوزارة  تاأل  الواجب، مل  والتزاما مبا ميليه  التاريخية  املبادرة 

جهداً يف اتخاذ كافة االإجراءات الالزمة للتعاون مع اللجنة يف 

اإىل تنفيذ تو�صياتها ب�صورة تامة  جميع مراحل عملها، و�صوالً 

وبال�صرعة والدقة املطلوبة.

واأو�صح يف موؤمتر �صحفي اأم�س �صارك فيه اخلبري االمني 

امل�صت�صار  اىل  باالإ�صافة  تيموين،  جون  االمريكي  امل�صت�صار 

الربيطاين، والوكيل امل�صاعد لل�صوؤون القانونية حممد بوحمود، 

ال�صرطي  العمل  لتطوير  متكامل  عمل  برنامج  تبنت  الوزارة  اأن 

واالأمني، و�صوال اإىل املعايري واملعدالت العاملية، ويف هذا االإطار 

مت اال�صتعانة بخربات وكفاءات عاملية من خالل توظيف عدد من 

اخلرباء البارزين من الواليات املتحدة االأمريكية وبريطانيا مبا 

ال�صرطة  ودور  قيمة  من  تعلي  نوعية،  نقلة  ي�صاعد يف حتقيق 

البحرينية.

لتق�صي  امل�صتقلة  اللجنة  تقرير  اأن   اإىل  احل�صن  واأ�صار 

وزارة  عمل  نطاق  يف  تدخل  تو�صيات   )8( ت�صمن  احلقائق، 

يحتاج  فيما  منها،  عدد  تنفيذ  من  االنتهاء  جرى  وقد  الداخلية، 

البع�س االآخر، بع�س الوقت المتام تنفيذه، نظرا لطبيعة العمل 

املطلوب، منوها اإىل اأنه فيما يتعلق بالتو�صية 

)1722 الفقرة اأ( فقد مت اإحالة جميع املخالفات 

اإجراءاتها  التخاذ  العامة  النيابة  اإىل  القانونية 

دوليني  بخرباء  اال�صتعانة  مت  كما  القانونية، 

اأمني  من�صب  با�صتحداث  ملكي  مر�صوم  و�صدر 

تنفيذا  وذلك  الداخلية  بوزارة  التظلمات  عام 

للتو�صية )1717 الفقرة ب(.

الفقرة   1722( التو�صية  تنفيذ  �صبيل  يف  اأنه  واأ�صاف 

واملوؤ�ص�صات  اخلرباء  من  بعدد  الداخلية  وزارة  ا�صتعانت  ج(  

باآلية  تتعلق  تطوير،  برامج  و�صع  اأجل  من  الدولية  التدريبية 

ومناهج تدريب واإعداد رجال االأمن العام وخ�صو�صاً فيما يتعلق 

بالتعامل مع املتظاهرين وواجبات حفظ االأمن والنظام.

اإىل اتخاذ العديد من االإجراءات بخ�صو�س التو�صية  ونوه 

اللجنة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  ومنها  د(  الفقرة   1722( رقم 

اللجنة  الأع�صاء  مبقت�صاها  ي�صمح  احلمر،  لل�صليب  الدولية 

التوقيف،  ومراكز  والتاأهيل  االإ�صالح  مراكز  يف  النزالء  بزيارة 

االإن�صان  التدريبية يف جمال حقوق  الدورات  اإىل عقد  باالإ�صافة 

والقانون الدويل االإن�صاين.

للتو�صية  وتنفيذا  الداخلية  وزارة  اأن  احل�صن  واأو�صح 

)1722 الفقرة هـ( اأعلنت عن توظيف 500 �صرطي و�صرطية، 

الذين  البحرينيني  املواطنني  من  املجتمع،  خدمة  �صرطة  �صمن 

تنطبق عليه ال�صروط املقررة يف قانون قوات االأمن العام، حيث 

يتم حاليا اإجراء املقابالت واالختبارات للمتقدمني، وتعترب هذه 

الدفعة مقدمة لتوظيف دفعات اأخرى ح�صب املتطلبات واالأنظمة، 

لل�صراكة  وتعزيزاً  االأمني  للعمل  اإ�صافيا  دعماً  هوؤالء  و�صي�صكل 

املجتمعية.

واأ�صار اإىل ما قامت به وزارة الداخلية  ب�صاأن التو�صية رقم 

الالزمة  االإجراءات  اتخاذ  مت  اأنه  مو�صحا  و(،   الفقرة   1722(

بت�صجيل  التوقيف  ومراكز  املحا�صر  تدوين  غرف  كافة  لتزويد 

�صمعي وب�صري، ومن املوؤمل اأن ينتهي امل�صروع يف مدة اأق�صاها 

�صهر اأغ�صط�س املقبل.

البحرين  د�صتور مملكة  اأن  اأّكد احل�صن  �صياق مت�صل،  ويف 

كفل حرية التعبري ح�صب ال�صوابط القانونية، ودعا اجلميع اىل 

االلتزام بهذه ال�صوابط القانونية العمول بها يف البحرين.

يتم  خمالفات  اية  تتابع  الداخلية  وزارة  ان  بوحمود  واأكد 

اي  وان  التحقيق،  اىل  فيها  املتورطني  احالة  ويتم  عنها  االبالغ 

رجل امن يخالف القانون تتم احالته اىل املحاكمة.

من جهته، اكد امل�صت�صار االمريكي جون تيموين ان ال�صكاوى 

مزاعم  وهناك  ال�صوارع،  يف  القب�س  باإلقاء  تتعلق  والدعوات 

من  بدءا  برمتها  امل�صالة  هذه  نتابع  ونحن  خمالفات،  بوجود 

االعتقال حتى التوقيف.

وذكر ان وزارة الداخلية تنظر يف التعامل مع االحتجاجات 

هذه  كانت  �صواء  القانونية،  بالطرق  معها  التعامل  وكيفية 

غري  او  �صلمية  او  بها  م�صرح  غري  اأو  قانونية  االحتجاجات 

�صلمية.

لها   االنتباه  ت�صتدعي  التي  الق�صية  اىل  اي�صا  ننظر  وقال: 

احلارقة  الزجاجات  ا�صتخدام  عرب  العنف  باأعمال  واملتعلقة 

والتي توؤدي اىل تدمري مركبات ال�صرطة، وو�صف تيموين الذين 

يقومون بهذه االعمال بانهم لي�صوا متظاهرين بل يقومون باأعمال 

نهب وتخريب، ودعا اىل الف�صل بني فكرة التظاهر وفكرة العنف.

ال�صباب  مع  التعال  كيفية  يف  التدريب  ا�صتمرار  على  واأكد 

الذين يبدون وكاأنهم حمبطون ويدخلون يف �صلوك عنيف وغري 

قانوين.

وتابع: ما الحظته هنا ان هناك تزايًدا يف ا�صتخدام املولوتوف 

على  احلارقة  الزجاجات  هذه  رمي  اعمال  هناك  ان  وجدت  كما 

رجال االمن، وبالتايل ما تقوم به ال�صرطة هو القاء غاز امل�صيل 

للدموع لتفر�س م�صافة بني رجال ال�صرطة واملتظاهرين يف اطار 

حماية النف�س من هذه الزجاجات احلارقة التي يلقيها املعتدي.

وهم  كثرية  ال�صتفزازات  يتعر�س  ال�صرطة  جهاز  ان  واأكد 

يح�صلون على توجيهات ب�صرورة �صبط النف�س.

امللكية هو  ال�صرطة  اكادميية  االآن يف  به  واأ�صاف: ما نقوم 

تنفيذ كل ما يتعلق بحقوق االن�صان والتدريب عليها مبا فيها تلك 

املتعلقة باحلجز.

وذكر ان اال�صبوع املقبل �صيتم البدء يف التدريب على جماالت 

القب�س على املتهمني.

املواطنني  بيت�س  الربيطاين جون  امل�صت�صار  دعا  من جهته، 

تاأ�صي�س  بينها  من  والتي  املهمة  الثقة يف اخلطوات  البحرينيني 

من  العديد  يف  وجنحت  مهمة  انها  معتربا  املظامل  تلقي  وحدة 

املناطق و�صوف تنجح يف البحرين.

جانب من امل�ؤمتر ال�صحفي

تنفيذ توصيات

لجنة تقصي الحقائق
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جمل�س  رئي�س  الظهراين  خليفة  اأ�شاد 

اجلاللة  ل�شاحب  ال�شامية  بالكلمة  النواب 

البالد  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�شى 

ت�شليم  مرا�شم  بها خالل  تف�شل  التي  املفدى 

املعنية  الوطنية  للجنة  النهائي  التقرير 

بتو�شيات تقرير اللجنة البحرينية امل�شتقلة 

اإن�شاء جلنة  اأن  اىل  لتق�شي احلقائق م�شريا 

البحرين  يف  احلقائق  لتق�شي  م�شتقلة 

اللجنة  وحر�س  املتعددة  وتو�شياتها 

للتو�شيات  الأمثل  التطبيق  على  الوطنية 

مع  وبالت�شاور  الدولية  املعايري  وفق 

اخلربات العاملية تعد �شفحة وطنية متميزة 

تعزيز  نحو  البحرين  مملكة  تاريخ  يف 

الوحدة الوطنية ودولة القانون واملوؤ�ش�شات 

والنماء  والتطوير  البناء  نحو  قدما  للم�شي 

موؤكدا اأن تعاون احلكومة واللجنة الوطنية 

وتاأكيد  وال�شفافية  للدميقراطية  تعزيز 

والنوايا  ال�شادقة  للرغبة 

املخل�شة لدى الدولة.

اأ�شمى  الظهراين  ورفع 

والعرفان  ال�شكر  اآيات 

امللكي  ال�شمو  ل�شاحب 

�شلمان  بن  خليفة  الأمري 

الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل 

واإىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

على املتابعة امل�شتمرة والدعم الدائم لأعمال 

اللجنة.

والتقدير  ال�شكر  بخال�س  تقدم  كما 

اجلهات  وكافة  اللجنة  واأع�شاء  لرئي�س 

الوطني  بدورها  قامت  التي  وال�شخ�شيات 

مهام  من  لها  اأ�شند  وما  اللجنة  عمل  يف 

التزام  الظهراين  موؤكدا  وم�شئوليات 

التي  الرفيعة  بالتوجيهات  النواب  جمل�س 

تعك�س  والتي  ال�شامية  الكلمة  يف  جاءت 

النهج  لل�شري على  الر�شيدة  القيادة  حر�س 

اللتزام  يف  ال�شادقة  والرغبة  الإ�شالحي 

بتنفيذ تو�شيات اللجنة البحرينية امل�شتقلة 

الدولية  املعايري  وفق  احلقائق  لتق�شي 

وامل�شداقية  وال�شفافية  العدالة  وتطبيق 

ثقة  بكل  وال�شعي  الإن�شان  واحرتام حقوق 

وال�شتقرار  الأمن  تعزيز  على  وت�شميم 

وال�شلم الأهلي يف البالد. م�شددا على تنفيذ 

جمل�س النواب للتوجيهات امللكية ال�شامية 

مل�شاريع  الت�شريعية  ال�شلطة  اإقرار  ب�شرعة 

القوانني ذات العالقة بتنفيذ تو�شيات جلنة 

قبل  من  اإليها  واملحالة  احلقائق  تق�شي 

بخ�شو�س  ال�شامية  والتوجيهات  احلكومة 

باخت�شا�شها  الت�شريعية  ال�شلطة  قيام 

تنفيذ  ومراقبة  الت�شريع  يف  الأ�شيل 

احلكومة خلططها يف هذا ال�شاأن.

واعتزاز  فخر  عن  الظهراين  وعرب 

جمل�س النواب مبا جاء يف كلمة جاللة امللك 

الوطنية ودعوة  الوحدة  املفدى بخ�شو�س 

جميع اأفراد املجتمع واجلمعيات ال�شيا�شية 

بدورهم  للقيام  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات 

وامل�شاركة  الوطنية  امل�شئولية  يف  املطلوب 

وفق  الدميقراطية  باملمار�شة  والرقي 

القانون والنظام العام.

واأ�شار اإىل اأن جمل�س النواب �شيوا�شل 

دوره الرقابي يف متابعة برنامج احلكومة 

كافة  يف  التو�شيات  تنفيذ  ب�شاأن  املوقرة 

التو�شيات  تنفيذ  واأن  خا�شة  املراحل، 

يعك�س التزام البحرين بالإ�شالح يف خمتلف 

املجالت، مو�شحا باأن الفرتة القادمة ينبغي 

املواطن  به  ي�شعر  تغيريا حقيقيا  ت�شهد  اأن 

واملمار�شات  الإ�شالحي  العهد  خالل  من 

وجتاوز  الدولة،  موؤ�ش�شات  بها  تقوم  التي 

التحديات التي تواجه املجتمع مع �شرورة 

العاملية  التجارب  خمتلف  من  ال�شتفادة 

كل  ودعم  الوطنية  الوحدة  على  واحلفاظ 

توفري  �شاأنها  من  التي  الوطنية  املبادرات 

دولة  وتاأكيد  والتطوير  وال�شتقرار  الأمن 

املوؤ�ش�شات والقانون ب�شكل را�شخ وثابت.

واعرب عن رف�س املجل�س التام واملطلق 

الداخلية  �شوؤوننا  يف  اأجنبي  تدخل  لأي 

الت�شريعات  لكافة  املجل�س  دعم  وتاأكيد 

التي ت�شهم يف تعزيز القت�شاد وال�شتثمار 

والتي  واملحفزة  امل�شجعة  البيئة  وتوفري 

واأبناءه من خالل  الوطن  على  بالنفع  تعود 

فر�س  وتوفري  الوطني  القت�شاد  تعزيز 

العمل وحت�شني م�شتوى العي�س الكرمي.

ورئي�س  ال�شحفيني  جمعية  رئي�س  اأ�شاد 

جمعية املرا�شلني مب�شامني خطاب جاللة امللك 

ورعاه،  اهلل  حفظه  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

والذي جاء ردا على ت�شلم جاللته لتقرير جلنة 

البحرينية  اللجنة  تو�شيات  تنفيذ  متابعة 

امل�شتقلة لتق�شي احلقائق، موؤكدين اأن مبادرات 

الوحدة  اجتاه  يف  وت�شب  �شباقة  جاللته 

تعود  اأن  اإىل  جاللته  ي�شعى  كما  الوطنية، 

البحرين اإىل م�شارها الذي د�شنه يف م�شروعه 

تعر�شت  البحرين  اأن  اإىل  منوهني  الإ�شالحي، 

لت�شليل اإعالمي منظم وممنهج خالل الأحداث.

وقال ال�شايجي ان الرغبة امللكية ال�شادقة 

يتم  واأن  البحرين  يف  الأمور  ت�شتقر  اأن  يف 

حدث  وما  كانت  �شكل  باأي  احلقائق  ك�شف 

الأحداث  يف  الأطراف  جميع  من  �شلبيات  من 

جاللته  اأن  على  توؤكد  البحرين  �شهدتها  التي 

ي�شعى اإىل اأن تعود البحرين اإىل م�شارها الذي 

قرار  ان  كما  الإ�شالحي،  م�شروعه  يف  د�شنه 

بتق�شي  املعنية  اللجنة  تكون  باأن  امللك  جاللة 

دولية  خربات  ت�شم  م�شتقلة  جلنة  احلقائق 

م�شهودا لها بالنزاهة ول ميكن لأحد الت�شكيك 

اأ�ش�س  يف م�شداقياتها، ميثل حكمة ملك عظيم 

حكمه على العدل منذ البداية.

ك�شفت  مبا  التو�شيات  تلك  قبول  وجاء 

عنه من حقائق، والوعد بتنفيذها ومتابعة ذلك 

باإن�شائها  ملكي  مر�شوم  �شدر  من خالل جلنة 

وبداأت عملها منذ نوفمرب املا�شي ليوؤكد جدية 

واإ�شرار جاللة امللك على اأن تظل البحرين بلدا 

التعاي�س بني جميع اأطيافه والتي كانت مثال 

تاريخيا يحتذى به يف جميع دول املنطقة.

ال�شيا�شية  القوى  بع�س  ال�شايجي  ودعا 

طاولة  اإىل  واجللو�س  العقل  اإىل  الحتكام  اإىل 

الو�شول  بغية  م�شبقة،  �شروط  ودون  احلوار 

اإىل توائمات تر�شي جميع الأطراف، كما طالبها 

باإعادة التفكري يف لغة اخلطاب ال�شيا�شي غري 

املنتج والذي لن يوؤدي يف نهاية املطاف �شوى 

ملزيد من �شق ال�شف.

املرا�شلني  جمعية  رئي�س  اأو�شح  كما 

بالبحرين �شامي كمال انه، لوحظ اأن مبادرات 

الوحدة  اجتاه  يف  وت�شب  �شباقة  امللك  جاللة 

واإعادة  البحرين  على  واحلفاظ  الوطنية 

يف  الحداث  ت�شببت  الذي  امل�شرق  وجهها 

اأو باآخر بفعل عمليات ت�شليل  ت�شويهه ب�شكل 

اإعالمي منظمة وممنهجة وتتم بتخطيط داخلي 

وخارجي معا وهذا ما نلم�شه.

اللجنة  ت�شكيل  قرار  ان  اإىل  كمال  واأ�شار 

وما  احلقائق  لتق�شي  امل�شتقلة  البحرينية 

بقبول  والحتفال  تو�شيات  من  به  جاءت 

كامل تلك التو�شيات دون حتفظات يوؤكد على 

البحرين  عودة  يف  ال�شامية  امللكية  الرغبة 

اأكد يل كل من  اإىل �شابق عهدها، واأ�شاف: لقد 

حمي  خالد  والقا�شي  ب�شيوين  الربوفي�شور 

فوجئوا  باأنهم  �شابقة  ت�شريحات  يف  الدين 

نق�شان  دون  التو�شيات  كامل  امللك  بقبول 

امللك  اإ�شرار  على  يدل  وهذا  بذلك،  واأ�شادوا 

امل�شاحلة  اإىل  بتنفيذها  املدخل  تكون  اأن  على 

الوطنية واإعادة الهدوء وال�شتقرار للبحرين.

ي�شكل  التو�شيات  تنفيذ  تقرير  اأن  واأعتقد 

اأن  للجميع  بد  ل  فا�شلة  ونقطة  هامة  مرحلة 

ي�شتثمرها، 

اأ�شاد بالكلمة امللكية واأكد التزام النواب بت�شريع الت�شريع.. الظهراين:

تنفيذ تو�صيات »تق�صي احلقائق« �صفحة وطنية متميزة بتاريخ البحرين

وزير اخلارجية لـ »                    «: 

ما�صون يف االإ�صالح وال نلتفت  لل�صراخ

امل�صت�صار احلمر: كلمة امللك برهنت 

للعامل جدية تنفيذ التو�صيات

وزير  و�شف 

ال�شيخ  اخلارجية 

احمد  بن  خالد 

ت�شليم  خليفة  اآل 

اللجنة  تقرير 

لتق�شي  الوطنية 

باحلدث  احلقائق 

ل�شيما  الأهم 

خطاب جاللة امللك 

الذي حمل م�شامني 

ت�شري اىل امل�شي قدماً نحو ال�شالحات.

اىل  »الأيام«  لـ  ت�شريحات  يف  الوزير  وا�شار 

جل  تنفيذ  من  يوما   118 خالل  متكنت  البحرين  ان 

التو�شيات التي ت�شمنها تقرير اللجنه امللكية امل�شتقلة 

حممود  الربفي�شور  تراأ�شها  التي  احلقائق  لتق�شي 

امل�شوؤولني  بع�س  ت�شريحات  وحول  ب�شيوين.  �شريف 

اليرانيني الخرية جتاه البحرين علق الوزير بالقول« 

نلتفت  ول  �شوؤونها  بتطوير  قدماً  ما�شية  البحرين 

ل�شراخ الخرين«. وحول روؤية الوزير ملا ت�شمنه تقرير 

اللجنة الوطنية لتق�شي احلقائق قال الوزير« هذا اهم 

حدث، لقد جاءت جلنه لتق�شي احلقائق وقامت بعملية 

تق�شي �شامل ملختلف الوقائع على الر�س وقدمت تقريراً 

التو�شيات،  من  عددا  التقرير  حمل  وقد  امللك،  جلاللة 

ومت  التو�شيات  هذه  جل  تنفيذ  مت  يوماً   118 وخالل 

و�شع البقية على طريق التنفيذ لذلك ل اعتقد ان هناك 

�شيئاً اهم من هذا احلدث لذلك ن�شعر بال�شعادة«. 

وا�شاف« لقد حمل خطاب جاللة امللك م�شامني هامة 

جداً ل�شيما الفقرات التي تتعلق مب�شوؤولية اجلميع، نعم 

الدولة  هناك  بلد  كل  لكن يف  م�شوؤوليات  لديها  الدولة 

من  لبد  لذلك  املدنية  ومنظماته  املدين  املجتمع  واي�شاً 

اجلميع حتمل م�شوؤولياته«. 

اليرانيني  امل�شوؤولني  بع�س  ت�شريحات  وحول 

التي ل زالت حتمل عبارات ل تن�شجم مع ح�شن اجلوار 

الت�شريحات  هذه  الوزير«  قال  الدول  �شيادة  واحرتام 

اجلوانب  ا�شالح  يف  قدما  ما�شون  اننا  طاملا  تهمنا  ل 

اىل  والتطلع  البحريني   ال�شاأن  تخ�س  التي  املختلفه 

امل�شتقبل لذلك ل نلتفت ل »�شراخ« الخرين

الأمني  اأكد 

ملجل�س  العام 

لدول  التعاون 

العربية  اخلليج 

عبداللطيف  د. 

دول  اأن  الزياين 

التعاون  جمل�س 

اخلليج  لدول 

تدعم  العربية 

الجراءات  كافة 

واخلطوات الإ�شالحية غري امل�شبوقة التي قام بها ح�شرة 

عاهل  خليفة  ال  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �شاحب 

الزياين يف  الدكتور عبداللطيف  املفدى. وو�شف  البالد 

ت�شريح لوكالة اأنباء البحرين ت�شلم جاللة امللك املفدى 

جلنة  تو�شيات  بتنفيذ  املعنية  الوطنية  اللجنة  تقرير 

تق�شى احلقائق باليوم التاريخي يف مملكة البحرين.

امل�شتقلة  البحرينية  اللجنة  ت�شكيل  اأن  اىل  واأ�شار 

تبعتها  م�شبوقة  غري  بادرة  تعد  احلقائق  لتق�شى 

خطوة رائدة هي ت�شكيل اللجنة الوطنية املعنية بتنفيذ 

التو�شيات مع التزام احلكومة املوقرة بتنفيذها جميعا.

هذه  باأن  التعاون  ملجل�س  العام  المني  ونوه 

كل  جتعل  الجراءات 

اخلليجيني والبحرينيني 

مبا  بالفخر  ي�شعرون 

انتهجته مملكة البحرين 

ح�شارية  ا�شاليب  من 

اأي  مع  التعامل  فى 

اأي  بها  قد مير  مع�شلة 

�شعب اأو اأي اأمة. 

م�شت�شار  قال 

امللك  جاللة 

الإعالم  ل�شوؤون 

يعقوب  بن  نبيل 

الكلمة  ان  احلمر 

حل�شرة  ال�شامية 

اجلاللة  �شاحب 

بن  حمد  امللك 

خليفة  اآل  عي�شى 

عاهل البالد املفدى اأم�س برهنت للعامل املنظور احلقيقي 

ملا مت اإجنازه من تو�شيات اللجنة البحرينية امل�شتقلة 

ت�شريح  فى  احلمر  امل�شت�شار  واكد  احلقائق.  لتق�شى 

خا�س لوكالة انباء البحرين ان الكلمة ال�شامية جلاللة 

الوطنية  اللجنة  تقرير  ت�شلم جاللته  لدى  املفدى  امللك 

اظهرتا  اللجنة  ال�شالح رئي�س  اعلي بن �شالح  وكلمة 

ي�شمون  الخرون ومن  يتنا�شاها  التي  احلقيقة  للعامل 

انف�شهم باملعار�شة ويدعون اأنه لي�س هناك عمل اأُجنز 

م�شت�شار  وو�شف  الواقع.  اأر�س  على  حتقيقه  ومت 

مبتابعة  املعنية  الوطنية  اللجنة  تقرير  امللك  جاللة 

تنفيذ تو�شيات جلنة تق�شي احلقائق بالإجناز الكبري.

م�شوؤوليته  يتحمل  ان  اجلميع  على  انه  و�شدد 

يتم  الوطني وان يتخذ هذا الجناز كمرتكز  العمل  يف 

ال�شتناد عليه لبناء بحرين امل�شتقبل.

ال�شايجي يدعو بع�س القوى ال�شيا�شية لالحتكام اإىل العقل واجللو�س على طاولة احلوار دون �شروط

رئي�صا »ال�صحفيني« و»املرا�صلني« ي�صيدان مب�صامني خطاب امللك

الزياين: دول التعاون تدعم 

كافة خطوات امللك االإ�صالحية

د. عبداللطيف الزياين

وزير اخلارجية

نبيل احلمر

�سامي كمال عي�سى ال�سايجي

خليفة الظهراين

اأي �شخ�س متورّط بالعتداء على م�شجد �شيحا�شب.. وزير العدل رداً  على اأمني عام الوفاق:

الــ�ــصــحــة عــــن  عــــــارٍ   كـــــالم  يـــوجـــد 800 مــعــتــقــل وهــــــذا  ال 

علي  بن  خالد  ال�شيخ  العدل  وزير  اأكد 

وباأن  املواطن  ي�شت�شعره  �شوف  ال�شالح  ان 

البناء  اأن م�شوؤولية  اىل  حقوقه م�شانه، م�شرياً 

وامل�شاحلة واإعادة اللحمة تقع على جميع اأفراد 

املجتمع.

التعددية املجتمعية  اأن احلفاظ على  وذكر 

يف  حدث  وما  حكماً،  القانون  يكون  ان  تتطلب 

البحرين فر�شة لتعزيز ملف حقوق الن�شان.

البحرين،  مب�شتقبل  تفاوؤله  الوزير  واأبدى 

البالد.  عاهل  اأبداها  التي  ال�شواهد  خالل  من 

اىل  اأح�شن  من  تتجه  والبلد  متفاءل  اأنا  وقال: 

اأح�شن.

التدخالت  ب�شاأن  �شوؤال  على  رده  ويف 

اإل  اأكد الوزير وجود هذه التدخالت،  اليرانية، 

ان عمل اللجنة الوطنية هو عمل حقوقي، لفتاً 

اىل انه ل يوجد �شيء ا�شمه ف�شل للحوار، ولكن 

اي�شاً املقاطعة ل تبني، واأن البلد �شي�شري لالأمام، 

واأن البلد بكل اهلها م�شتمرون يف التقدم لالأمام.

اجلمعيات  بع�س  بتجاوزات  يتعلق  وفيما 

تتابع  العدل  وزارة  اإن  الوزير،  قال  ال�شيا�شية، 

يف  موؤكداً  �شيا�شية،  جمعية  لأي  التجاوزات 

اي جمعية  ت�شتهدف  ل  وزارته  ان  ذاته  الوقت 

�شيا�شية ب�شبب اآرائها ال�شيا�شية.

واأفاد الوزير اىل ان هناك ما يقارب من 50 

متهماً و121 ق�شية يتم تناولها ب�شبب ق�شايا 

لفتاً  الن�شان،  حلقوق  وانتهاكات  خمالفات 

�شيتم  التعذيب  اي �شخ�س م�شوؤول عن  اأن  اإىل 

متورط  اأنه  بالأدلة  ثبت  واإذا  معه،  التحقيق 

ف�شيتم حماكمته. وتابع: مت اإن�شاء وحدة حتقيق 

باإعالن  معنياً  ل�شت  اأنني  اإل  ذلك،  يف  خا�شة 

ا�شماء املتورطني، والقول ان هناك تهّرباً من ذلك 

لن  انه  اأوؤكد  ان  واأ�شتطيع  مقبول،  امر غري  هو 

يكون يف رقبتنا دم لأحد.

�شخ�س  اي  ان  اأبنّي  اأن  اأود  كما  واأ�شاف، 

ا�شا�س  على  بناوؤه  مت  م�شجد  هدم  يف  متورط 

العدل  وزارة  ان  كما  ف�شيتم حما�شبته،  قانوين 

اأبعد مما  وال�شوؤون ال�شالمية ذهبت اىل ما هو 

ذكره التقرير فيما يتعلق بهدم بع�س امل�شاجد.

لالأمني  ت�شريحات  ب�شاأن  �شوؤال  على  ورداً 

معتقل  عن وجود 800  الوفاق  العام جلمعية 

البحرين  يف  يوجد  ل  الوزير:  قال  الن،  حتى 

800 معتقل، وهذا الكالم عاٍر عن ال�شحة.

وزير العدل لـ »              «:

التعوي�صات لي�صت بدياًل عن امل�صاءلة اجلنائية وال فئة م�صتثناة من التعوي�صات
قال وزير العدل وال�شوؤون ال�شالمية ال�شيخ خالد بن علي 

ال خليفة ان الهدف من التعوي�شات هو الدفع نحو امل�شاحلة 

الوطنية و�شهولة الو�شول اىل ال�شحايا نافياً ان يكون اي تاأثري 

للتعوي�شات على امل�شاءلة اجلنائية. 

تقدير  ان  اىل  »اليام«  لـ  ت�شريحات  يف  الوزير  وا�شار 

ووفق  املحاكم  يف  به  معمول  هو  ما  وفق  �شيتم  التعوي�شات 

ن�شبة ال�شرر مو�شحا انه �شيتم تناول احلالت كال على حدة. 

دون  فئة  ت�شتهدف  ل  التعوي�شات  ان  على  الوزير  واكد 

الخرى- ح�شب ما ي�شاع- معتربا ان جميع الطراف قد وقع 

عليها ال�شرر بفعل الحداث التي �شهدته البحرين العام املا�شي.

للمت�شررين  التعوي�شات  �شرف  عملية  كانت  ما  وحول 

الوزير«التعوي�شات  قال  اجلنائية  امل�شاءلة  على  توؤثر  �شوف 

امل�شاءلة  مع  تعار�س  اي  يوجد  ول  امل�شاءلة  عن  بديال  لي�شت 

هناك  يكون  اما  امرين،  من  تنبع  التعوي�س  اجلنائية.م�شاألة 

م�شوؤولية على الدولة تقوم بها �شواء كان هناك �شخ�س ت�شرر 

اثناء مظاهرة ول يعرف من املعتدي او ت�شرر نتيجة ال�شراف 

با�شتخدام القوى وكذلك العتداء على جهات نفاذ القانون مما 

التي  الدولة  م�شوؤولية  فهذه  ا�شابتهم  او  وفاتهم  اىل  يوؤدي 

تتحملها ب�شكل وا�شح«. 

وا�شاف« ل نن�شى ان �شندوق التعوي�شات قد ان�شيء وفق 

قانون يحمل بطياته الكثري من امل�شوؤولية على الدولة وبالتايل 

الدعاوى  النا�س كي ليعودوا اىل  باملنت�شف  بني  الدولة تقف 

يتحمل  ال�شندوق  وبالتايل  البع�س   بع�شهم  بني  ما  املدنية 

تكلفة الدعاءات والهدف من ذلك الدفع نحو امل�شاحلة الوطنية 

و�شرعة الو�شول اىل املت�شررين«. 

تقدير  مبوجبه  يتم  الذي  القانوين  التكيف  وحول 

جابرا  يكون  ان  يجب  التعوي�س  الوزير«  قال  التعوي�شات 

هو  ذلك  يف  واملرجع  عادل،  يكون   ان  يجب  وبالتايل  لل�شرر 

ما ت�شرف عليه املحاكم ونحن لدينا تعاون مع املجل�س العلى 

يف  املتبع  القانوين  ال�شياق  اعتماد  من  ميكننا  مما   للق�شاء 

احلالت  وفق  خمتلفه  وبن�شب  التعوي�شات  ل�شرف  املحاكم 

ون�شبة ال�شرر لكل حالة على حداها«. 

فئة  على  تقت�شر  التعوي�شات  ان  حول  ي�شاع  ما  وحول 

واحدة  طائفة  او  فئة  وهل  الوزير«  اجاب  املجتمع  من  معينة 

غري�شحيح،  هذا  بالتاأكيد  البحرين؟  احداث  من  ت�شررت 

والتعوي�شات ل ت�شتهدف فئة دون اخرى«.

تنفيذ توصيات

لجنة تقصي الحقائق
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جلنة متابعة تنفيذ تو�سيات جلنة تق�سي �حلقائق قامت بالدور �لذي �أ�سند لها بكل حرفية و�إتقان.. فعاليات �سيا�سية:

اإ�شرار امللك على الإ�شلح جتّلى بعلجاته للأزمة باملكا�شفة وال�شفافية

كتب – حمرر �سوؤون �لربملان:

ا�صادت فعاليات �صيا�صية ونواب و�صوريون باخلطاب ال�صامي الذي القاه جاللة امللك اأثناء ت�صلمه تقرير اللجنة الوطنية اخلا�صة مبتابعة تنفيذ تو�صيات جلنة تق�صي احلقائق البحرينية ام�س، واأكدت  اأن البحرين 

اأمام �صفحة نا�صعة من �صفحات الوطن امل�صرقة وامل�صرفة، حيث ان عملية اال�صالح م�صتمرة مبا يحقق طموحات ال�صعب دون اق�صاء الأي اأحد، مقدرين جهود رجال قوة الدفاع واالمن الوطني ودرع اجلزيرة يف 

حفظ امن و�صالمة البلد. ونوهت الفعاليات ال�صيا�صية بالدور الذي قامت به اللجنة الوطنية اخلا�صة مبتابعة تنفيذ تو�صيات جلنة تق�صي احلقائق البحرينية، واأ�صارت اإىل  اأن اللجنة قد اجنزت ما انيط بها من مهمة 

وطنية كربى بكل حرفية وحيادية واتقان ما جعل البحرين جديرة بتجاوز ازمتها والعبور اىل بر االمان متهيدا ال�صتعادة اللحمة الوطنية التي �صتمكننا من العودة اىل طريق النه�صة ال�صاملة وا�صتئناف ا�صتكمال بناء 

�صروح اال�صالح التي حتتاج جهود كل مواطن على هذه االر�س الطيبة. وا�صاروت الفعاليات اىل ان اإ�صرار �صاحب اجلاللة امللك على نهج  اال�صالح وموا�صلة حتقيق املكت�صبات االن�صانية، تاأكد عرب عالجاته لالزمة 

يف البحرين بفتح امللفات واملكا�صفة بكل �صفافية واريحية.

�ل�سورى  مبجل�س  و�القت�سادية  �ملالية  �للجنة  رئي�س  و�أ�ساد 

�لع�سو خالد �مل�سقطي بالدور �لذي قامت به �للجنة �لبحرينية ملتابعة 

تنفيذ تو�سيات جلنة تق�سي �حلقائق، وقال »لقد �جنزت �للجنة كل 

�لبحرين  عالية مما جعل  ومهنية  بحيادية  �ليها  ��سندت  �لتي  �ملهام 

�لتي كادت �ن تع�سف بها ودفعت باململكة ملزيد من  �الأزمة  تتخطى 

�لتي  �ملوؤملة  �الحد�ث  �بان  و�لنه�سة وتعوي�س كل مت�سرر  �ال�سالح 

�سهدتها �لبالد«. 

فقد  �للجنة  �تخذتها  �لتي  باخلطو�ت  فخورون  »نحن  وو��سل 

كانت خطو�ت تنفيذية للتو�سيات �لتي جاءت يف تقرير جلنة تق�سي 

�حلقائق حيث �ن جلنة �ملتابعة �تخذت �سل�سة من �الجر�ء�ت لتنفيذ 

هذه �لتو�سيات وفقا للمعايري �لدولية �ملتبعة يف هذ� �ل�ساأن«.

جلنة  �ن�ساء  عند  �مللك  �جلاللة  �ساحب  به  قام  ما  »�ن  وتابع 

�لتق�سي يعترب حدثا فريد� يف �ملنطقة و�لعامل و�ن تنفيذ �لتو�سيات 

تاأكيد  �ن  كما  �ملنطقة،  لهذه  �ل�سوء  �ر�د  من  لكل  كبري�  يعترب حتديا 

جاللته على �همية �جناز كافة ق�سايا حرية �لتعبري يف �طار �لقانون 

دون حتري�س على �لعنف يدل على مدى �نفتاح جاللته وحر�سه على 

��ستمر�ر �لدميقر�طية يف �لبحرين.

لتنفيذ  جاهدين  �سن�سعى  ت�سريعية  ك�سلطة  »نحن  و��ساف 

تو�سيات �مللك ب�سرعة �قر�ر �مل�ساريع �لتي �حيلت �لينا من �حلكومة 

ومر�قبة تنفيذ �حلكومة للتو�سيات، فاإن �مل�سوؤولية �لوطنية تقع على 

�جلميع لذلك فنحن �سنبذل ق�سارى جهدنا لل�سري بعجلة �ال�سالح و 

�خر�ج �ململكة من هذه �الزمة«.

»�الآن  حفاظ  ندى  �لدكتورة  �ل�سورى  جمل�س  ع�سو  قالت  فيما 

تق�سي  جلنة  لتقرير  �مللك  جاللة  ت�سلم  على  �سهور   4 مرور  وبعد 

ب�سيوين،  تقرير  �ىل  فيه  ��ستمعنا  �لذي  �ملكان  نف�س  ويف  �حلقائق 

ب�سيوين،  تو�سيات  تنفيذ  متابعة  جلنة  تقرير  �ىل  �ليوم  ��ستمعنا 

�للجنة، على عك�س ما �سعرنا به باحلزن ملا  متفائلني مبا جاءت به 

ورد يف تقرير ب�سيوين، وما ي�سعرنا بالتفاوؤل هو �ن �ململكة ��سبحت 

تر�جع �مل�سروع بالتعاون مع �حلكومة وترى �ين نقاط �ل�سعف يف 

�الأنظمة وت�سلح فيه وذلك بناًء على �لتو�سيات«.

و��سافت »�ن �لنقاط �لتي جاءت بها جلنة متابعة تنفيذ تو�سيات 

ب�سيوين كانت كلها نقاط �يجابية وهي يف طور �لتطبيق لبدء �لتنفيذ 

فهناك  وقت  �ىل  حتتاج  �مور  الأنها  �حلكومة  من  �خلطط  وو�سع 

�ن  كما  و�الإعالم،  �لق�سائي  و�لنظام  �الأمني  �لنظام  يف  قادم  تطوير 

هناك تعوي�سا للمت�سررين و�لت�سويات �ملدنية وهناك تطوير� ملناهج 

للر�أي  و�لتقبل  �لت�سامح  قيم  على  �ملناهج  هذه  توؤكد  بحيث  �لتعليم 

و�لر�أي �الآخر، وتطوير نظام �لعمل، �ىل جانب �لت�سريعات �لتي �سوف 

تتطور وحتال للمجل�س �لت�سريعي منها قانون �لعقوبات لرفع �سقف 

حرية �لتعبري وتنظيمه وتعريف �لتعذيب، وو�سع بر�مج للم�ساحلة 

�لوطنية«.

و�المن  و�لدفاع  �خلارجية  جلنة  رئي�سة  قالت  �آخر  جانب  من 

ت�سري  �لبحرين  »�ن  تقوي  �سو�سن  �لنائب  �لنو�ب  مبجل�س  �لوطني 

بخطى ثابتة ناحية �ال�ستقر�ر و�نهاء كل ��سكال �لتاأزم وهذه �لنتيجة 

مل تاأت من تلقاء نف�سها بل بعد جهد جبار بذل خ�سو�سا ذلك �جلهد 

هذه  عرب  �ثبت  حيث  �ملفدى  �لبالد  ملك  �جلاللة  �ساحب  بذله  �لذي 

�الزمة �نه قائد يتمتع بكل مالمح �لقائد �حلكيم �لذي ي�سع م�سلحة 

�لوطن و�ل�سعب فوق كل �مل�سالح �ل�سخ�سية، وما نحن ب�سدده �ليوم 

هو عبارة عن نتائج ملبادرته �لتاريخية بت�سكيل جلنة حتقيق �نتدب 

وعمق  بجر�أته  �لعامل  ليبهر  �لدولية  �ل�سخ�سيات  كبار  مهامها  الأد�ء 

و�لعامل  �لبحرين  على  متر  و��ستثنائية  ح�سا�سة  مرحلة  يف  حكمته 

�لعربي ب�سورة عامة.

�ليوم ��سبح  �مللك  وتابعت »تلك خطو�ت كبرية بادر بها جاللة 

لز�ما على بقية �الطر�ف �ن يبادرو� بخطو�ت مماثلة توؤكد حر�سهم 

م�سرية  لتو��سل  �لدولة  ت�ستقر  �ن  �ل�سادقة يف  ورغبتهم  �لبلد  على 

�الن�ساين  �ل�سعيد  على  وخ�سو�سا  �ال�سعدة  خمتلف  على  �لنه�سة 

و�لدميقر�طي«.

و��سافت »�نا �سخ�سيا موؤمنة �ن طريق �ال�سالح طويل و�سائك 

لذ� علينا �ن نلتف حول جاللة �مللك �لذي يوؤكد وي�سر على ��ستمر�ره 

يف �سعيه �ال�سالحي و�ن ال رجعة عن خيار �لدميقر�طية، ولنتحلى 

جتربتنا  ي�سع  قد  �لذي  �ملر�حل  حلرق  �للجوء  وعدم  بال�سرب 

�لدميقر�طية يف حمك نحن يف غنى عنه«.

وو��سلت »ال يفوتني �ن ��سد على يد جلنة متابعة تنفيذ تو�سيات 

ب�سبب  لكنها  �سائك  طريق  يف  �سارت  حيث  �حلقائق  تق�سي  جلنة 

ت�سلحها بعزمية �ملو�طن �ل�سالح متكنت من بلوغ بر �المان وحتقيق 

تطلعات جاللة �مللك يف تنفيذ كل �لتو�سيات، ال �سك �ن طريق �للجنة 

مل يكن مفرو�سا بالورود لكن متتع رئي�سها و�ع�ساوؤها بعقلية متفهمة 

وعارفة باالأمور مكنها من عبور كل �لعقبات وتذليل كل �ل�سعاب«.

�ىل ذلك قال ع�سو كتلة �لبحرين �لنيابية �لنائب خالد عبد�لعال 

»�ن كلمة جاللة �مللك كانت و��سحة فقد خاطب من خالل كلمته جميع 

ومل  �ل�سيا�سية  مكوناته  كل  و�ىل  �لبحريني  �ملجتمع  وفئات  �أطياف 

�ليه  ي�ستثن �حد� من خطابه، كما مل يق�س �ي فئة، فما كان ي�سبو 

جاللته هو حث �جلميع على �لتكاتف من �جل م�سلحة �لوطن حيث 

�ن �لتغيري لن ياأتي �إال بتكاتف وتعاون جميع �لطو�ئف و�لفئات من 

�بناء هذه �الأر�س �لطيبة«.

وتابع »لقد �كد جاللته على �همية حترك كافة �الأطر�ف لعك�س 

لعك�س  لل�سعي  �جلميع  يدفع  وهذ�  �ملجتمع،  على  �لتو�سيات  تنفيذ 

هذه �لتو�سيات بطريقة �يجابية على �ملجتمع �لبحريني، م�سيد� بفتح 

جاللة �مللك باب �حلو�ر �ىل �جلميع مبا ير�سي طموحات �ل�سعب دون 

�ق�ساء �حد«.

للجميع  باب �حلو�ر  �مللك �ىل فتح  ��سار جاللة  و��ساف »عندما 

فاإنه يهدف من ور�ء ذلك لتعاون �جلميع )فاليد �لو�حدة ال ت�سفق( 

لذلك يجب على �طر�ف �ملعار�سة �لتعاون مع �ل�سلطة و�لدخول يف 

�حلو�ر من غري �سروط«.

باخلطو�ت  بوقي�س  حممد  �مل�ستقل  �لنائب  �أ�ساد  �آخر  جانب  من 

تو�سيات  وتنفيذ  تطبيق  جمال  يف  �حلكومة  �نتهجتها  �لتي  �لكبرية 

ي �حلقائق، حيث يظهر تقرير �للجنة �لوطنية  �للجنة �مل�ستقلّة لتق�سّ

�ملعنية باالإ�سر�ف ومتابعة تنفيذ تو�سيات قيام �حلكومة بالعديد من 

معاجلة  يف  �حلكومة  جدّية  عن  تك�سف  �لتي  و�خلطو�ت  �الإجر�ء�ت 

كاّفة مكامن �خللل وتطوير �أد�ئها يف كافة �جلو�نب ب�ساأن ما ورد يف 

ي �حلقائق. �للجنة �مل�ستقلّة لتق�سّ

�مللك  بوقي�س مبا ورد يف خطاب جاللة  �أكد  نف�سه،  �لوقت  ويف 

�أم�س، باأن �مل�سوؤولية �لوطنية تقع على عاتق كافة �الأطر�ف، ولي�س 

على �ل�سلطة �لتنفيذية وحدها، و�أن على �ل�سلطة �لت�سريعية �أن تقوم 

�لت�سريع ومر�قبة تنفيذ �حلكومة خلططها  �الأ�سيل يف  باخت�سا�سها 

يف هذ� �ل�ساأن.

بكافة  بالقيام  �لت�سريعية  �ل�سلطة  تبادر  �ن  �سرورة  �إىل  و�أ�سار 

كافة  تعاون  �سرورة  �إىل  �لوقت  ذ�ت  ويف  و�لتز�ماتها،  م�سوؤولياتها 

�الأطر�ف مع �ل�سطلة �لت�سريعية، م�سري�ً �إىل �ن جمل�س �لنّو�ب ميار�س 

دوره وي�ستثمر كافة �الأدو�ت �ملتاحة له من �أجل �لقيام بعملية �لبناء 

و�لتطوير، و�ملر�قبة و�ملحا�سبة.

و�عترب �أن تنفيذ �لتو�سيات يعك�س �لتز�م �لبحرين باالإ�سالح يف 

�سنة  هو  فالتطور  يتوقف،  �أال  ينبغي  و�الإ�سالح  �ملجاالت،  خمتلف 

�حلياة، و�أ�ساد بتاأكيد�ت جاللة �مللك من �أن �الأمن و�ال�ستقر�ر دعامة 

�لبالد  ��ستقر�ر  على  يوؤثر  وما  و�الإ�سالح،  و�لتقدم  للنمو  رئي�سية 

�الأجنبي، فالدول ال تن�سد  �لباب للتدخل  يوؤثر على �سيادتها، ويفتح 

�سيادتها  تن�سده حلماية  و�إمنا  �القت�ساد فح�سب،  �ال�ستقر�ر مل�سلحة 

وكيانها، ولن نفرط يف ذلك �أبد�، ولن تعود عقارب �ل�ساعة للور�ء.

جلنة  ع�سو  �ل�سيخ  حمد  بن  �سلمان  �مل�ستقل  �لنائب  �أ�ساد  فيما 

�خلطاب  مب�سامني  �لوطني  و�الأمن  و�لدفاع  �خلارجية  �ل�سوؤون 

�آل  �مللك حمد بن عي�سى  �لقاه ح�سرة �ساحب �جلاللة  �لذي  �ل�سامي 

بتنفيذ  �ملعنية  �لوطنية  للجنة  �لنهائي  �لتقرير  ت�سلمه  خالل  خليفة 

تو�سيات جلنة تق�سي �حلقائق.

وذكر �ل�سيخ �أن تّطرق جاللته ملحور �حلفاظ على �الأمن و�ال�ستقر�ر 

كدعامة رئي�سية للنمو و�لتقدم و�الإ�سالح ل�سمان ��ستقر�ر �لبالد من 

�لتدخل �الأجنبي هي داللة كبرية على مدى �لوعي و�حلكمة �لتي يتحلى 

بها جاللته لقطع �لطريق �مام كافة �لدول �ملعادية و�الطر�ف �لدولية 

و�لد�خلية �لتي �ر�دت حينها �ل�سرر للبحرين وماز�لت متار�سه بهدف 

هدم �ملكت�سبات �لتي حتققت للمملكة خالل �لع�سر �سنو�ت �ملا�سية يف 

جمال حقوق �الن�سان.

�ل�ساعر  خالد  �الأعمال  ورجل  �ل�سيا�سي  �لنا�سط  �أ�ساد  ذلك  �ىل 

�لوطنية  �للجنة  �أعدته  �لذي  وبالتقرير  �أم�س،  �مللك  جاللة  بخطاب 

و�جلهود  �حلقائق،  لتق�سي  �مل�ستقلة  �للجنة  تو�سيات  بتنفيذ  �ملعنية 

�لكبرية �لتي بذلتها يف جمال متابعة تنفيذ �لتو�سيات.

كما �أ�ساد �ل�ساعر باخلطو�ت �لكبرية �لتي قامت بها �حلكومة يف 

ي �حلقائق، حيث �نها تعاطت بكل جدّية مع  �سياق تنفيذ تو�سيات تق�سّ

�لتو�سيات وعملت على تنفيذها بكل ما متلك من جهود، حيث خل�س 

�لتقرير �إىل �تخاذ �حلكومة خلطو�ت هامة يف �نتهاج �ل�سفافية �مل�ستمدة 

�الإد�رية و�لقانونية �لالزمة  �الآليات  من قيم �لدميقر�طية، ومت و�سع 

�ملدى، و�سمل  ما يتطلب حتقيقه من خطط متو�سطة وطويلة  لتنفيذ 

ذلك �إ�سالح يف �لقطاع �الأمني و�لق�سائي وحت�سني �ملناهج �لتعليمية 

وو�سع خطة مف�سلة الإ�سالح �الإعالم، و�لعمل.. من �أجل �سمان �إعادة 

�سبل  توفري  ل�سمان  �لتعوي�س  خطط  وو�سع  �أعمالهم،  �ىل  �ملوظفني 

�النت�ساف للمت�سررين يف �أقرب وقت ممكن، وبدء بر�مج لتحقيق مل 

�ملجاالت �الجتماعية و�القت�سادية، و�إن�ساء مكتب  �لوطني يف  �ل�سمل 

م�ستقل الأمني عام �لتظلمات بوز�رة �لد�خلية ومكتب م�ستقل للمفت�س 

خا�سة  وحدة  �إن�ساء  ذلك،  من  و�الأهم  �لوطني،  �الأمن  بجهاز  �لعام 

للتحقيق للم�ساءلة يف �الأحد�ث �لتي وقعت �لعام �ملا�سي.

و�أّكد على ما ورد يف كلمة جاللة �مللك من �سرورة �ال�ستفادة من 

�الأحد�ث �ملوؤملة �لتي حدثت يف وطننا �حلبيب، و�أن ناأخذ منها �لدرو�س 

و�لعرب، و�أن ن�ستخدم �الأفكار و�لروؤى �جلديدة كمحفز الإحد�ث �لتغيري 

�اليجابي.

�حلو�ر من �سمات �ل�سعب �لبحريني.. هيا بنت ر��سد:

تقرير وطنية »تق�شي احلقائق« ميثل قمة ال�شفافية

خطو�ت �لبحرين للخروج من �الأزمة �إيجابية.. �خلازن:

الفريق املعار�ض ل يريد احلوار وهذا اأ�شلوب خاطئ
�لوطنية  �للجنة  تقرير  �أن  �آل خليفة  ر��سد  �ل�سيخة هيا بنت  �أكدت 

�حلقائق  لتق�سي  �مل�ستقلة  �لبحرينية  �للجنة  تو�سيات  بتنفيذ  �ملعنية 

ميثل قمة �ل�سفافية فى طرح �مل�سكلة و�يجاد �حللول وتنفيذ خطو�تها.

وقالت �ل�سيخة هيا بنت ر��سد �آل خليفة فى ت�سريح خا�س لوكالة 

�لبحريني  �ل�سعب  �سمات  من  ��سا�سية  �سمة  �حلو�ر  �أن  �لبحرين  �أنباء 

موؤكدة �أن كل فئات �ملجتمع �لبحرينى تريد �لبحرين �ن تعود كما كانت 

د�ئما منارة لل�سالم و�ال�ستقر�ر وتعي�س كاأ�سرة و�حدة مرت�بطة.

و�أ�سافت �لرئي�س �ال�سبق للجمعية �لعامة لالمم �ملتحدة فى دورتها 

برئا�سة  �حلقائق  لتق�سي  �مل�ستقلة  �لبحرينية  �للجنة  ت�سكيل  �ن   61

�لربوف�سيور حممود ب�سيوين كانت مبادرة غري م�سبوقة حظيت ب�سدى 

دويل منقطع �لنظري يعك�س جدية �حلكومة يف معاجلة �أي مو�طن للخلل 

قد تظهر هنا �و هناك.
هيا بنت را�صد جهاد اخلازن

�أ�ساد �لكاتب �ل�سحفي و�ملحلل �ل�سيا�سي جهاد �خلازن باخلطو�ت �لتي �تخذتها �لبحرين للخروج من 

�الزمة �لتي مرت بها �لعام �ملا�سي، بدء� من توجيهات �ساحب �جلاللة �مللك عاهل �لبالد �ملفدى باإجر�ء 

حو�ر �لتو�فق �لوطني ومن ثم ت�سكل �للجنة �مل�ستقلة لتق�سي �حلقائق يف �الحد�ث، ومن ثم �نبثاق جلان 

عن هذه �للجنة ممثلة يف فريق �لعمل �حلكومي، و�أي�سا �للجنة �لوطنية �لتي قامت بت�سليم تقريرها �ىل 

جاللة �مللك �ملفدى �أم�س، و��سفا هذه �خلطو�ت بااليجابية.

وقال �خلازن يف مقابلة مع تلفزيون �لبحرين �ن �مل�سكلة هي �ن �لفريق �ملعار�س ال يريد �حلو�ر  و�أن 

هذ� �الأ�سلوب خاطئ. وقال �ذ� كانت عند �ملعار�سة طلبات تريد �لتفاو�س عليها يجب عليها �ال�ستمر�ر 

�سائرة يف طريق  �لبحرينية  �حلكومة  باأن  �عتقاده  عن  و�أعرب  �لبيت.  �جللو�س يف  �أو  �ل�سكوت  ولي�س 

�حلو�ر و�ال�سالح وتنفيذ تو�سيات �للجة �مل�ستقلة، ولكن حتما مل تنته منه �ليوم �أو غد� �إمنا على مر�حل.

وقال �نه على ثقة �ن �حلكومة تريد �إجناز هذه �ال�سالحات و�أن هناك موؤ�سر�ت على جدية �حلكومة 

على مدى �ل�سنة �ملا�سية، د�عيا �ملعار�سة �ىل �لتجاوب مع �ال�سالحات.

خالد امل�صقطي

ابت�صام هجر�س

خالد عبدالعال

ندى حفاظ

�صو�صن تقويحممد بوقي�س

خالد ال�صاعر�صلمان ال�صيخ

امل���������ش����ق����ط����ي: ال�������ش���ل���ط���ة 

�شت�شعى جاهدة  الت�شريعية 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ ت���و����ش���ي���ات امل��ل��ك 

ب�شرعة اإقرار امل�شاريع

حفاظ: امللك يوؤكد دائما اأن 

م�شتمرة  عملية  التطوير 

و�شمة الع�شر

تلزم  امللك  خطوات  تقوي: 

ب��ق��ي��ة الط�����راف ان ي��ب��ادروا 

بخطوات اإيجابية مماثلة

 

جللة  خطاب  ال��ع��ال:  عبد 

امل���ل���ك ح���ث ل��ل��ج��م��ي��ع على 

م�شلحة  اأج��ل  من  التكاتف 

الوطن

التو�شيات  تنفيذ  بوقي�ض: 

ي��ع��ك�����ض ال����ت����زام ال��ب��ح��ري��ن 

خم��ت��ل��ف  يف  ب�����الإ������ش�����لح 

املجالت

ليزال  امللك  جللة  ال�شيخ: 

���ش��م��ل  ع���ل���ى مل  ي���ح���ر����ض 

مظلة  حت���ت  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ن 

واحدة

تعاطت  اللجنة  ال�����ش��اع��ر: 

ب���ج���دّي���ة م����ع ال��ت��و���ش��ي��ات 

وع��م��ل��ت ب��ج��ه��د وح��ي��ادي��ة 

على تنفيذها

تنفيذ توصيات

لجنة تقصي الحقائق
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قال رئي�س غرفة �صناعة وجتارة البحرين د. ع�صام 

فخرو اأن خطاب جاللة امللك ال ميكن ان يقابل اإال بارتياح 

دعم  موا�صلة  على  النهج  وموؤكد  �صامالً  جاء  منذ  كبري 

اللجنة  تو�صيات  اإمتام  اأن  واأ�صاف  االإ�صالح.  م�صاريع 

امل�صتقلة لتق�صي احلقائق اأكرب دليل على ا�صتمرار النهج 

الدميقراطي واال�صالحي.

واأو�صح اأن تو�صيات كبرية حتققت والبقية الباقية 

د�صتورية  تعديالت  حتتاج  الأنها  للتنفيذ  طريقها  يف 

من  اأ�صا�صية مت حتقيقها  مبادئ  هناك  وكذلك  واإجرائية 

امل�صتقلة  اللجنة  لتقرير  امللك  لت�صلم جاللة  االأول  اليوم 

خ�صو�صا فيما يتعلق مبلف املف�صولني التذي نال دعماً 

مت  حيث  العبادة  دور  بناء  واإعادة  جاللته  من  مبا�صراً 

اأنه  البدء يف بناء 12 م�صجداً والعملية م�صتمرة، مبيناً 

ا�صالحات  تعترب  اللجنة  نفذتها  التي  التو�صيات  من 

القب�س  واإجراءات  ال�صرطة  اأداء  تطوير  هي  �صا�صعة 

واإيجاد اآلية لنظر �صكاوي التعذيب وكذلك عودة الطلبة 

اإىل مقاعد الدرا�صة �صواء يف املدر�صة اأو يف اجلامعة.

واأ�صاف: ومت اال�صتعانة بخربات دولية من اأجل اأن 

تنفذ التو�صيات على قدر كبري من املهنية واالحرتافية.

جلنة  حققتها  كبرية  اجنازات  هناك  اأن  اإىل  واأ�صار 

تاأخذ  التو�صيات  بع�س  والزالت  التو�صيات  تنفيذ 

اأو  د�صتورية  باإجراءات  القرتانها  التنفيذ  اإىل  طريقها 

ت�صريعية اأو ق�صائية.

النية،  بح�صن  التعاطي  م�صاألة  على  فخرو  و�صدد 

مو�صحاً اأن امل�صاألة م�صاألة ح�صن نوايا وامل�صوؤولية تقع 

على عاتق اجلميع لي�س فقط اجلانب احلكومي بل على 

املتعلقة  امل�صائل  يف  التقدم  من  املزيد  حتقيق  اجلميع 

بالت�صامح ومل ال�صمل.

عي�صى  ال�صيا�صية  للتنمية  البحرين  معهد  مدير  اأما 

تاريخية  البحرين مقبلة نحو حقبة  ان  فاعترب  اخلياط 

وقال  احلديث.  ال�صيا�صي  البحرين  عمر  يف  جديدة 

قادمة  مبرحلة  ويب�صر  اأبوياً  جاء  اخلطاب  ان  اخلياط 

مليئة بالعمل واالأمل.

بتنفيذ  االلتزام  على  ا�صتمل  اخلطاب  اأن  وبني 

�صابقاً  امللك  جاللة  عليها  اأكد  والتي  ب�صيوين  تو�صيات 

ودعمها وحر�س على تنفيذها.

اأ�صاد باخلطوات التي اتخذتها  اأن اخلطاب  واأ�صاف 

وزارة  يف  ممثلة  التو�صيات  تنفيذ  جمال  يف  احلكومة 

العمل ووزارة الرتبية ووزارة الداخلية.

للحكومة  عمل  خطة  يعترب  اخلطاب  اأن  اإىل  ولفت 

اأجل  من  اجلميع  ليعمل  االأر�س  هذه  على  مواطن  ولكل 

امل�صاحلة.

واأو�صح اخلياط ان كلمات جاللة امللك كانت م�صمدة 

املا�صية،  ال�صنة  البحرين خالل  بها  التي مرت  للجروح 

النربة احلانية واالأبوية من جاللة  ومل�صنا من اخلطاب 

اجل  من  واالأمل  والعمل  للتفاوؤل  تدعونا  والتي  امللك 

م�صلحة البحرين.

ملجموعة  العام  املن�صق  قال  مت�صل،  �صعيد  على 

»توا�صل« د. علي البقارة والتي تهدف اإىل نبذ الطائفية 

ون�صر ثقافة الت�صامح بني اأبناء املجتمع بني جميع اأطيافه، 

اإىل  امللكي حمل م�صامني مهمة حيث تطرق  اأن اخلطاب 

بني  الت�صامح  روح  وتعزيز  الوطنية  الوحدة  �صيانة 

املواطنني وهو االأمر الذي ندعو له ونوؤكد عليه.

اأن  م�صلم وعليه  بلد  البحرين  ان  اإىل  البقارة  ولفت 

ي�صتمد اأفعاله من �صرية النبي )�س( حينما عفا عن اأهل 

الت�صامح  لزرع  االأطراف  جميع  ندعو  فاإننا  وعليه  مكة 

ال  الأنها  والطائفية  الع�صبيات  عن  واالبتعاد  البلد  يف 

امللك  جاللة  كلمة  تفتح  ان  اآمالً  الدمار،  اإال  البلد  تورث 

الوطني  ال�صعيد  على  االنفراج  لتحقيق  جديدة  اآفاقا 

ونتم�صك  الراهنة  املتاأزمة  احلالة  نتجاوز  يجعلنا  مبا 

بوحدتنا الوطنية.

اأما من�صق مبادرة موؤ�ص�صات املجتمع املدين »البحرين 

هدى  االجتماعيني  جمعية  رئي�س  نائب  يجمعنا«  وطن 

ملنظمات  فر�صة  جاء  امللكي  اخلطاب  ان  قالت  املحمود 

اللحمة  يف  املجتمعية  املبادرات  ودور  املدين  املجتمع 

الوطنية وتعزيز التعاي�س. واأكدت املحمود اإىل ان الدور 

االن�صان  وحقوق  االجتماعية  التنمية  وزارة  على  االأن 

املجتمعية  املبادرات  هذه  دعم  بطلب  لها  نتوجه  والتي 

الداعية للوحدة الوطنية.

الإ�سالح م�ستمر 

للموؤ�ص�صة  العام  االأمني  قال  مت�صل،  �صياق  يف 

»عودنا  فرحان:  اأحمد  االإن�صان  حلقوق  الوطنية 

جاللة امللك بتفاوؤله العميق يف قراءة االأحداث، فكان 

التي  التو�صيات  الأهم  وملخ�صاً  جامعاً  اخلطاب  هذا 

وتنفيذها  احلقائق  تق�صي  جلنة  تو�صيات  يف  وردت 

اللجنة  تقرير  يف  جاء  وما  احلكومية،  اللجنة  يف 

عدة  على  جاللته  اأكد  تقريرها  قدمت  التي  الوطنية 

واأن  ال�صاعة لن تتوقف  باأن عقارب  اأهمها  نقاط جاء 

يف  ال�صيا�صي  النظام  واأن  �صت�صتمر  االإ�صالح  م�صرية 

الوطنية  اللحمة  تعزيز  على  م�صمم  البحرين  مملكة 

املن�صو�س عليها  االن�صان واحلريات  وحماية حقوق 

يف الد�صتور«.

واأ�صاف فرحان اأن جاللة امللك ا�صاد بدور اللجنة 

احلكومية برئا�صة نائب رئي�س جمل�س الوزراء �صمو 

حقيقيا  تعاونا  قدمت  التي  مبارك  بن  حممد  ال�صيخ 

التي قامت بتفعيل جميع  الوطنية  اللجنة  مل�صناه يف 

توجيهه  على  اأكد  الوقت  ذات  ويف  التو�صيات، 

االإ�صالح  عملية  يف  اال�صتمرار  ب�صرورة  للحكومة 

احلقائق  تق�صي  جلنة  تو�صيات  يف  جاء  ما  وتنفيذ 

واقرتاحات اللجنة.

لل�صلطة  امللك  جاللة  دعم  اأن  فرحان  وبني 

الت�صريعية واإ�صادته باجلهود التي بذلوها يف مترير 

اجلهد  من  املزيد  بذل  يف  وحثها  بقوانني  امل�صروعات 

الوطن  تخدم  التي  الت�صريعات  من  املزيد  الإقرار 

واملواطنني.

وتابع: وحمل خطابه ا�صادة ملا يبذله رجال قوة 

كبرية  جهود  من  العام  االمن  وقوات  البحرين  دفاع 

حلماية الوطن، كما اأ�صاد ببدء التنفيذ احلقيقي للجنة 

تق�صي احلقائق واملتمثلة بقيام وزارتني يف البدء يف 

برامج التثقيف والتدريب خ�صو�صاً وزارتي الداخلية 

ووزارة الرتبية والتعليم، حيث قامت وزارة الداخلية 

باإن�صاء املفت�صية العامة التي �صيكون من اخت�صا�صها 

بف�صل  وذلك  العامة  االمانة  ثم  ال�صكاوي  تلقي 

العمليات  على  ذلك  واقت�صار  الوطني  االمن  جهاز 

اال�صتخباراتية«.

اإىل  تطرق  امللكي  اخلطاب  ان  اإىل  فرحان  ولفت 

وكل يف جمال  الثقة،  وبناء  الوطنية،  اللحمة  تعزيز 

من  املزيد  بذل  اإىل  اجلميع  ودعا  وعمله  تخ�ص�صه 

اجلهد الإعادة البحرين كما كانت وان �صاء اهلل �صعب 

البحرين قادرين على ذلك«. 

توجيه �ساٍم

من جانبه، قال املحامي فريد غازي: »اإن خطاب 

جاللة امللك جاء بتوجيه �صام جلميع اجلهات املعنية 

احلقائق  لتق�صي  البحرينية  اللجنة  تو�صيات  بتنفيذ 

التو�صيات فهناك من  ملتابعة تنفيذ ما تبقى من هذه 

احلكومة  قبل  من  بالفعل  تنفيذها  مت  ما  التو�صيات 

واجلهات املعنية وباالأخ�س املتعلقة بتعديل اجراءات 

التي حتد  الت�صريعات  اإزالة  العقوبات وتنفيذ  قانون 

ال�صالمة  قانون  احكام  ومراجعة  التعبري  حرية  من 

الوطنية«.

هناك  ولكن  تنفيذه  مت  هذا  وكل  اأن  غازي  وبني 

والتعليمي  الرتبوي  باجلانب  متعلقة  تو�صيات 

�صوف تاأخذ مزيداً من الوقت وف�صحة من الوقت مما 

يتطلب تعاون اجلهات املعنية لتنفيذ هذه التو�صيات 

فاأ�صتطيع اأن اأقول باأن كلمة جاللة امللك جاءت توجيها 

�صاميا ملتابعة هذه التو�صيات. 

االأعمال جواد احلواج: »لقد  اإىل ذلك، وقال رجل 

مل�صنا كل اجلدية يف تنفيذ التقرير الذي اأعدته اللجنة 

له  �صيكون  والذي  احلقائق  تق�صي  لتنفيذ  الوطنية 

اللحمة  وعلى  واملواطنني  ككل  البلد  على  انعكا�صات 

بتح�صن  كبري  اأمل  ولدينا  متفائلون  ونحن  الوطنية، 

االمور وعودتها كما كانت«.

واأ�صاف متفائلون بتوجيهات جاللة امللك وحكمته 

ونعترب ذلك بداية حلل االزمة التي حدثت ونتمنى اأن 

ي�صتفيد اجلميع من توجيهات جاللته، فالبلد بحاجة 

لهذا االإ�صالح الأن اجلرح كان عميقاً جداً.

تر�صم  االإيجابية  التطورات  هذه  اأن  اإىل  واأ�صار 

النواحي  جميع  من  البلد  لتطوير  امل�صتقبلية  اخلطط 

واال�صعدة مبا فيها التدريب والتعليم وكل ذلك ي�صب 

واملواطنني  الوطن  الوطن و�صيعود على  يف م�صلحة 

الهدف  اإىل  للو�صول  نتعاون  اأن  لنا  بد  فال  باخلري 

االأ�صا�صي باالأمن واال�صتقرار ورفع امل�صتوى املعي�صي 

يثري  ما  كل  عن  واالبتعاد  اجلرح  هذا  على  والعبور 

امل�صاكل ونحن متفائلون باأن التوجه اجلديد �صيوحد 

البحرين ويعالج ما حدث يف املا�صي.

مبادرات جادة

رئي�س  البحرينية،  املعلنني  جمعية  رئي�س  واأكد 

جمموعة »ماركوم« خمي�س املقلة على جميع االأطراف 

ال�صعي والتجاوب مع املبادرة املقدمة من جاللة امللك 

واملبادرات اجلادة املوجودة يف املجتمع، م�صدداً على 

اإىل  الن�صاط االقت�صادي والنمو فيه بحاجة  اأن عودة 

اأجل  من  اجلميع  من  ومطلوب  ال�صيا�صي  اال�صتقرار 

اإال  هي  ما  االقت�صادية  االأو�صاع  اأن  اإذ  ذلك،  حتقيق 

انعكا�س لالأو�صاع ال�صيا�صية.

واأو�صح باأن ما مرت به اململكة اأزمة كبرية تتطلب 

مبادرات جادة و�صادقة من قبل كل االأطراف للخروج 

منها، مبينا باأن ال توجد اأزمة بال حل اإذ �صدقت النوايا 

والنفو�س، ولقد م�صى اأكرث من عام على االأحداث التي 

مكونات  على  �صلبا  اأثرت  والتي  البحرين  بها  مرت 

املجتمع، واالأو�صاع ال�صيا�صية واالقت�صادية.

�صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  االأعمال  رجل  اأثنى 

ينتهجه  ما  على  الزين  نبيل  للمجوهرات«  »الزين 

اأبناء الوطن داعيا  جاللة امللك من توحيد ال�صف بني 

الداخلية  االأزمة  ملواجهة  جاللته  حول  االلتفاف  اإىل 

على  تنعك�س  التي  العاملية  االقت�صادية  واالأزمة 

القطاعات يف اململكة.  

اأن  على  معني  اأ�صامه  اال�صتثماري  اخلبري  واأكد 

كلمة جاللة امللك تبعث الطماأنينة يف نفو�س املواطنني 

وامل�صتثمرين،  البالد،  يف  املوجودة  املوؤ�ص�صات  و 

واملوؤ�ص�صات التي لها فروع يف اململكة، موؤكدا باأن ما 

ال�صالمة  امللك بحكمته من فر�س حالة  قام به جاللة 

اأف�صل  احلقائق،  تق�صي  جلنة  ت�صكيل  و  الوطنية 

املخطط الكبري لل�صيطرة على االقت�صاد. 

واأو�صح معني باأن من بني ما �صهدته اململكة خالل 

االقت�صاد  على  لل�صيطرة  حماولة  كان  االحداث  فرتة 

وتدمريه من اأجل ال�صيطرة على اململكة مدلل على ذلك 

واملرفاأ  اململكة  و�صط  منطقة  �صهدتها  التي  باالأحداث 

املايل الذي ي�صكل ع�صب االقت�صاد. 

اأ�سا�س التنمية 

 وقال ع�صو جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�صناعة 

البحرين »رجل االأعمال« �صقر �صاهني باأن �صمل كلمة 

اأ�صا�س  االأمن واال�صتقرار والذي هو  لبند  امللك  جاللة 

التنمية االقت�صادية وازدهار البلد ما هو اإال دليل على 

تخطي  اإىل  الفتا  اقت�صادية،  حركة  تعي�س  اململكة  اأن 

القطاع االقت�صادي » ال�صناعي، التجاري« يف اململكة 

االأحداث  نتاج عن  كانت  والتي  بها  مره  التي  لالأزمة 

املوؤ�صفة التي مرت بها البحرين يف العام املا�صي. 

عن  ال�صادرة  التو�صيات  تبني  باأن  واأو�صح 

قبل جاللة  �صجاعة من  االإن�صان خطوة  جلنة حقوق 

اإذ على اجلميع االلتفاف حول جاللته والعي�س  امللك 

على  االأزمة  اآثار  جتاوز  اجلميع  على  اأن  اإذ  مبحبة 

كافة امل�صتويات والتي منها امل�صتوى االقت�صادي الذي 

اأن يزدهر يف بع�س قطاعاته وبقاء امل�صاكل  اأ�صتطاع 

والقطاع  املقاوالت،  قطاع   « كـ  اأخرى  قطاعات  يف 

العقاري«. 

وقال �صاهني باأن كلمة جاللة امللك تبعث االأمل يف 

العام  االأو�صاع يف  اإىل حت�صن  تطرق  النفو�س عندما 

خطوات  من  املواطن  �صيلتم�صه  وما   ،2012 احلايل 

على  قادر  هو  من  كل  داعيا  املجتمع،  يف  اإيجابية 

االقت�صاد  دفع عجلت  اأجل  من  ي�صتثمر  اأن  اال�صتثمار 

البحريني وا�صتمرارها. 

ال�صتثمارات  التنفيذي  الرئي�س  قال  جانبه  من 

اأخذ  باأن  االإنتاج  لتح�صني  جعفري  اكرب  جفكون 

الو�صع  واملوؤ�صرات  االأو�صاع  لت�صحيح  اخلطوات 

االجتماعي وال�صيا�صي يف البحرين لهو حكمة من قبل 

جاللة امللك للخروج من االأزمة وذلك من خالل جلنة 

امل�صتقلة لتق�صي احلقائق. 

وبني باأن احللول املطروحة حتتاج اإىل وقت اإذ اأن 

عن�صر الزمن مهم لتخطى ما مرت به اململكة من اأجل 

اإعادة التوازن للجانب االأمني وال�صيا�صي واالجتماعي 

كبري،  ب�صكل  االقت�صادي  بالعامل  يرتبطون  الذين 

اأنه  اإذ  يتدهور  البحريني مل  االقت�صاد  اأن  على  موؤكد 

اأثبتته  يتميز بالتوازن واال�صتقرار وحم�صن وهذا ما 

لالأزمة  وتعر�صها  البحرين  بها  مرة  التي  الفرتة 

املفر�صة  القطاعات  تعر�س  مع  واخلارجية  الداخلية 

يف احل�صا�صية اإىل خ�صائر »قطاع التجزئة، الفندقة«. 

اأن  ا�صتطاعت  احلكيمة  القيادة  اأن  على  و�صدد 

التاريخ  يف  �صوء  االأوقات  اكرث  من  اململكة  تخرج 

اقت�صاديا  �صي�صهد منوا  احلايل  العام  اأن  اإذ  احلديث، 

عدد  اأن  اإذ  واالأمني،  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  ب�صبب 

امل�صاريع الفعلية يف اململكة بح�صب التقارير ت�صل اإىل 

152 م�صروعا مبيزانية ت�صل اإىل 87 بليون، كما ان 

النمو االقت�صادي يف اململكة حقق %2.2.

فعاليات جمتمعية واقت�صادية اأجمعت على اأهمية خطاب جاللة امللك

اخلطاب يفتح اآفاقاً  جديدة من العمل والإجناز ويدعو اإىل جتاوز اآثار الأزمة

[ دعوة كل الأطراف لتحمل م�سوؤوليتها من اأجل م�سلحة البحرين والوحدة الوطنية

كتب – حمرر ال�صوؤون املحلية:

�أجمعت فعاليات جمتمعية و�قت�سادية على �أهمية م�سمون �خلطاب �ل�سامي ل�ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل 

خليفة عاهل �لبالد �ملفدى عقب ت�سلمه تقرير جلنة تو�سيات �للجنة �مل�ستقلة لتق�سي �حلقائق.

و�أكدت هذه �لفعاليات باأن جاللة �مللك قد �أكد جمدد�ً حر�سه على ��ستمر�رية نهج �ال�سالح و�لتطوير و�مل�سي به �ىل 

�آفاق جديدة من �لعمل و�الجناز، كما برهن جاللته �ىل �لعامل بالنهو�ض بامل�سهد �ل�سيا�سي �لوطني عرب �ر�دة �سيا�سية 

�سادقة وخمل�سة.

و��سادت هذه �لفعاليات مبا ��ستملت عليه كلمة �ساحب �جلاللة من روؤى ثاقبة تدفع باجتاه ت�سميد للجروح �لتي 

مرت بها �لبحرين وترحب باحلو�ر حينما �كد جاللته باأن �بو�ب �حلو�ر كانت مفتوحة و�ستظل مفتوحة وتوؤكد على 

�لتم�سك بالوحدة �لوطنية.

�كرب جعفري ��سامة معني �سقر �ساهني

فريد غازي  �حمد فرحان عي�سى �خلياط هدى �ملحمود

د.علي �لبقارة جو�د �حلو�ج د. ع�سام فخرو

خمي�ض �ملقلة

فخرو : تو�سيات كبرية 

حتققت والبقية الباقية 

يف طريقها للتنفيذ 

اخلياط: خطاب 

جاللة امللك خطة عمل 

للحكومة ولكل مواطن 

بحريني

البقارة: اخلطاب 

امللكي حمل م�سامني 

اأهمها »�سيانة الوحدة 

الوطنية«

املحمود: يقع على 

عاتق »التنمية 

الجتماعية« دعم 

مبادرات الوحدة

فرحان: عودنا جاللة 

امللك بتفاوؤله العميق يف 

قراءة الأحداث

غازي: خطاب امللك 

توجيه جلميع اجلهات 

لتنفيذ تو�سيات اللجنة

احلواج: تطورات 

اإيجابية تر�سم اخلطط 

امل�ستقبلية لتطوير البلد

�ساهني: اخلطاب اأكد 

اأن الأمن اأ�سا�س التنمية 

القت�سادية

جعفري: القيادة 

احلكيمة اأخرجت 

اململكة من اأكرث الأوقات 

�سوء

تنفيذ توصيات

لجنة تقصي الحقائق
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عامة  حماور  خم�سة  على  التو�سيات  تنفيذ  ا�ستمل 

ومتداخلة: اإ�سالح القطاع الأمني، اإ�سالح الق�ساء والإجراءات 

والإعالم،  والتعليم  الجتماعية  وال�سيا�سة  الق�سائية، 

واملحا�سبة على النتهاكات ال�سابقة، وامل�ساحلة الوطنية. وقد 

مت اإجناز ما يلي خالل اأقل من 120 يوما منذ اإ�سدار التقرير:

اإ�صالح القطاع الأمني

توفري  �سمان  اإىل  والأمن  ال�سرطة  قطاع  اإ�سالح  يهدف 

الأمن بطريقة م�سوؤولة واحرتافية حتافظ على �سيادة القانون 

وحترتم حقوق الإن�سان لكل مواطن. وقد قامت احلكومة مبا 

يلي:

[ اإ�سدار مدونة قواعد �سلوك جديدة لل�سرطة مت و�سعها 

ا�سرت�ساداً مبدونات قواعد �سلوك ال�سرطة العاملية املتبعة يف 

دول خمتلفة، ومنها مدونة الأمم املتحدة لقواعد �سلوك املوظفني 

املكلفني باإنفاذ القوانني وقواعد �سلوكيات العمل الأمني يف دول 

الحتاد الأوروبي.

[ حتقيق تقدم ملحوظ نحو و�سع ال�سيغة النهائية لدليل 

ال�سرطة والذي يحدد واجبات رجال ال�سرطة، �سامالً الإجراءات 

املتبعة عند توقيف الأ�سخا�ص.

اخلدمات  جميع  يف  �ساملة  تدريبية  برامج  طرح   ]

الأمنية تر�سخ احرتام حقوق الإن�سان واللتزام باتباع القواعد 

الإجرائية ال�سحيحة.

املجتمع  فئات  جميع  من  �سرطي   500 توظيف  بدء   ]

البحريني.

ال�سوؤون  اإدارة  باإن�ساء  وامل�ساءلة  ال�سفافية  حت�سني   ]

الداخلية بوزارة الداخلية، ومكتب اأمني عام التظلمات بوزارة 

الداخلية، ومكتب جديد للمفت�ص العام يف جهاز الأمن الوطني.

والب�سرية  ال�سمعية  الت�سجيل  اأجهزة  تركيب  بدء   ]

يتم   – العامة  والنيابة  الداخلية  بوزارة  التحقيق  غرف  يف 

الداخلية، وخالل �سهرين  اأ�سهر بوزارة  ا�ستكمالها خالل �ستة 

فيما يتعلق بالنيابة العامة.

[ التوقيع على مذكرة تفاهم مع اللجنة 

بزيارة  لهم  ت�سمح  الأحمر  لل�سليب  الدولية 

اأماكن التوقيف ومعاينتها ب�سكل اأ�سبوعي.

[ و�سع م�سودة قانون لإن�ساء املوؤ�س�سة 

حقوق  ملراقبة  الإن�سان  حلقوق  الوطنية 

الإن�سان يف اأماكن التوقيف.

[ اإ�سالح جهاز الأمن الوطني وحتويله 

ا�ستخبارية فقط واإلغاء �سالحيات  اإىل هيئة 

التوقيف.

[ تطوير تدريب رجال ال�سرطة وحتديث وثائق ال�سرطة 

ل�سمان اتباع الإجراءات املنا�سبة عند التوقيف.

اإ�سالح الق�ساء والإجراءات الق�سائية

جتهيز النظام الق�سائي بال�سكل املنا�سب لكي يحكم بالعدل 

اأي  من  اأ�سا�سياً  جزءاً  يعترب  ما  وهو  اجلميع  بني  والإن�ساف 

البحرينية  اللجنة  تو�سيات  تنفيذ  اأجل  ومن  حديثة.  دولة 

امل�ستقلة لتق�سي احلقائق، قامت احلكومة مبا يلي:

الوفيات  يف  التحقيقات  جميع  اإجراء  �سالحيات  نقل   ]

والتعذيب و�سوء املعاملة من وزارة الداخلية اإىل النيابة العامة 

واإن�ساء هيئة م�ستقلة �سمن مكتب النائب العام لالإ�سراف على 

هذه احلالت.

[ متكني النظام الق�سائي املدين العادي من مراجعة جميع 

املحاكمات التي جرت يف حماكم ال�سالمة الوطنية.

اإعادة حماكمة الكادر الطبي املدان يف حماكم ال�سالمة   ]

اجلنائي  التهام  متابعة  عدم  العام  النائب  قرر  وقد  الوطنية. 

اإىل  ملفاتهم  �ستحول  الذين  متهماً   )20 اأ�سل  )من   15 بحق 

املجل�ص التاأديبي الطبي للتحقيق معهم ب�ساأن جتاوزاتهم مليثاق 

�سرف املهنة الطبية )ومنها القيام بتظاهرات داخل امل�ست�سفى، 

التعريفية  والبطاقات  املر�سى  ت�سوير  على  الإعالم  وت�سجيع 

ال�سرية اخلا�سة بهم، والتمييز املذهبي بني املر�سى(.

[ اإلغاء جميع التهم املتعلقة بحرية التعبري، والتي �سملت 

334 �سخ�ساً.

لدى  العامة  النيابة  لأع�ساء  تدريبي  برنامج  و�سع   ]

ورابطة  اجلنائية  العلوم  يف  العليا  للدرا�سات  الدويل  املعهد 

العامة على كيفية  النيابة  اأع�ساء  لتدريب  الأمريكية  املحامني 

الإن�سان  حلقوق  انتهاكات  ت�سمل  التي  احلالت  مع  التعامل 

وادعاءات ب�سوء املعاملة.

املخدرات  ملكافحة  املتحدة  الأمم  مكتب  مع  التعاون   ]

الأدلة  جمال  يف  امل�ستقلني  بخربائهم  لال�ستعانة  واجلرمية 

اجلنائية والإجراءات الت�سحيحية.

ال�صيا�صة الجتماعية والتعليم والإعالم

اللجنة  تو�سيات  تنفيذ  خالل  من  احلكومة  عملت  لقد 

عدالة  من  التاأكد  على  احلقائق،  لتق�سي  امل�ستقلة  البحرينية 

�سرائح  جلميع  و�سموليتها  والإعالم  الجتماعية  ال�سيا�سات 

ن�سر  �سمان  اإىل  الروح  بنف�ص  احلكومة  �سعت  كما  املجتمع. 

وتوطيد قيم الت�سامح وتقبل الآخر واحلوار يف الأجيال القادمة 

الدائم للبحرين. وقد قامت  ال�ستقرار  ب�سكل ي�سهم يف حتقيق 

احلكومة مبا يلي:

بالإجراءات  املتعلق  اجلامعة  نظام  بتعديل  جلنة  تكليف   ]

يتم  و�سوف   – الدولية  للمعايري  مطابقته  من  والتاأكد  التاأديبية 

تطبيق تلك الإجراءات يف املوؤ�س�سات اخلا�سة.

[ العمل بالتن�سيق الوثيق مع اخلرباء املحليني والإقليميني 

تدريبية  برامج  وو�سع  الدرا�سية  املناهج  لتحديث  والعامليني 

للمدر�سني والطلبة لت�سجيع الت�سامح وحماية حقوق الإن�سان.

[ توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة الرتبية والتعليم واملجل�ص 

على  احل�سول  للوزارة  تتيح  اليون�سكو  مبنظمة  للتعليم  الدويل 

امل�ساعدة وامل�سورة لإ�سالح املناهج الدرا�سية؛ حيث قام وفد من 

املنظمة بزيارته الوىل للبحرين يف 8 مار�ص 2012.

حقوق  حول  لالأطفال  العمل  ور�ص  من  العديد  تنفيذ   ]

الإن�سان.

امل�ستقلني  الفرن�سيني  الإعالم  خرباء  بتقرير  الرتحيب   ]

برامج  تنفيذ  وبدء  والتدريب  الإعالم  حوكمة  �سوابط  لإ�سالح 

تهدف اإىل زيادة م�ساركة كافة اجلماعات ال�سيا�سية.

لالإعالم،  م�ستقل  اأعلى  لإن�ساء جمل�ص  عن خطط  الإعالن   ]

املغربي  بالنموذجني  وي�سرت�سد  الإعالمي  املحتوى  ينظم 

والفرن�سي.

[ الت�سجيع على و�سع مدونة قواعد �سلوك لل�سحفيني من 

قبل اجلمعية البحرينية لل�سحفيني، )مت ن�سرها حديثا( وتوقيع 

مذكرة تفاهم مع مركز التميز لال�ست�سارات الإدارية لو�سع ميثاق 

ال�سرف الإعالمي لتلفزيون واإذاعة البحرين.

[ توقيع عقود للتدريب مع الـ »بي بي �سي« وراديو فرن�سا.

املحا�صبة على النتهاكات ال�صابقة

عن  والعادلة  التامة  امل�ساءلة  ب�سمان  احلكومة  التزام 

جميع الأفعال والأحداث التي جرت يف فرباير ومار�ص 2011. 

وقد قامت احلكومة الآن، بناًء على م�سورة اخلرباء القانونيني 

الدوليني، مبا يلي:

العامة  النيابة  �سمن  خا�سة  حتقيق  وحدة  اإن�ساء   ]

لتحديد م�سوؤولية الأ�سخا�ص يف احلكومة الذين ارتكبوا اأعمالً 

غري قانونية اأو اإهمالً اأدى اإىل وفاة، اأو تعذيب اأو �سوء معاملة 

املدنيني.

الأ�سخا�ص  التحقيق اخلا�سة من حتميل  [ متكني وحدة 

امل�سوؤولية مبوجب املعايري الدولية مل�سوؤولية القيادة وتوفري 

جنائيني  وحمققني  اأول،  عام  نائب  بتعيني  للوحدة  الدعم 

م�ستقلني، وم�ست�سار حتقيقات م�ستقل اأول، وهي وظيفة حديثة 

الإن�ساء.

[ متابعة النيابة العامة لق�سايا 121 حالة وفاة وتعذيب 

و�سوء معاملة ت�سمل 48 م�سوؤولً.

لتلقي  املت�سررين  لتعوي�ص  الوطني  ال�سندوق  اإن�ساء   ]

والتعذيب  الوفاة  بحالت  املت�سررين  من  التعوي�ص  طلبات 

و�سوء املعاملة واحلالت الأخرى.

يف  البت  لت�سريع  خا�سة  تعوي�سات  حمكمة  اإن�ساء   ]

حالت تقدمي ال�سكاوى املتعلقة مب�سوؤولية الدولة.

[ طرح »مبادرة الت�سوية املدنية« التي ت�ستهدف عائالت 

ال�سنة  خالل  لإ�سابات  تعر�سوا  والذين  املتوفني  ال�سحايا 

املا�سية لت�سوية مطالباتهم خالل اأ�سهر.

الوطني  الأمن  وجهاز  الداخلية  وزارة  تنظيم  اإعادة   ]

العام  التظلمات واملفت�ص  اأمني عام  ا�ستحداث مكتب  من خالل 

ل�سمان التعامل مع ال�سكاوى اجلديدة ب�سرعة واإن�ساف.

امل�صاحلة الوطنية

تلتزم احلكومة بو�سع برامج تدعم امل�ساحلة الوطنية الدائمة 

جلميع فئات املجتمع. وقد قامت احلكومة مبا يلي:

[ بدء اإعادة بناء 12 دور عبادة.

[ اإعادة جميع موظفي القطاع العام املف�سولني اإىل وظائفهم.

[ ت�سجيع �سركات القطاع اخلا�ص على اإعادة جميع املوظفني 

الآن  اقرتبت حتى  اإىل وظائفهم وحتقيق ن�سبة جناح  املف�سولني 

من 100% يف ال�سركات التي ت�ستثمر فيها الدولة.

املف�سولني  املوظفني  لإعادة  املراحل  ثالثية  عملية  تبني   ]

الدولية، تكللت بالتفاق  العمل  النقابة ومنظمة  العمل مع  ت�سمل 

على اإعادة املف�سولني اىل العمل.

[ اإعادة جميع الطالب غري املدانني باأعمال عنف اإىل مقاعدهم 

املحكومني  الطالب  عودة  لإتاحة  اإجراءات  وو�سع  الدرا�سية 

بق�سايا جنائية.

واقت�سادية  اجتماعية  وطنية  م�ساحلة  برنامج  و�سع   ]

مينح حلد الآن 500.000 دولر اأمريكي للمنظمات غري احلكومية 

العاملة على امل�ساحلة الجتماعية وتنفيذ تو�سيات البنك الدويل 

فيما يتعلق بالتحويالت النقدية ملعظم الأ�سر امل�ستحقة.

حملة  مثل  اأخرى  اجتماعية  م�ساحلة  مبادرات  تد�سني   ]

»وحدة وحدة«، وهي حملة موؤلفة من اأربع مراحل ت�سمل فعاليات 

م�ساركة  اإىل  تهدف  وبرامج  نف�سي،  ودعم  وثقافية،  اجتماعية 

املواطنني البحرينيني يف املجتمع.

تفا�سيل تنفيذ تو�سيات اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق

اإعادة املف�صولني.. اإ�صالح الأمن.. كفالة حرية التعبري.. حماكمات عادلة

يف 23 نوفمرب، قدم الربوف�سور حممود �سريف ب�سيوين تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق. واأتى هذا التقرير ثمرة اأ�سهر من اجلهود املكثفة قامت بها اللجنة التي تراأ�سها الربوف�سور 

ب�سيوين وت�سم خرباء يف جمايل القانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون اجلنائي الدويل اإ�سافة اىل مقرر الأمم املتحدة اخلا�س ال�سابق املعني بالتعذيب واأول رئي�س للمحكمة اجلنائية الدولية. ورحب 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، وحكومة مملكة البحرين بتو�سيات اللجنة واأمر بتنفيذها بالكامل.

در�ست احلكومة التو�سيات بعناية وا�ستقبلت خرباء دوليني بارزين يف القانون وال�سرطة وخرباء اآخرين لتقدمي امل�سورة حول اأن�سب الطرق التي ميكن اأن تتبعها البحرين لتنفيذ الإ�سالحات الهيكلية 

والتنظيمية والت�سريعية ال�سرورية. وعملت احلكومة على و�سع اأنظمة بعيدة املدى معرتف بها دولياً ل�سمان توافق التنفيذ ن�ساً وروحاً. اإن تنفيذ التو�سيات ي�ساهم يف حتقيق الهدف باأن ت�سبح البحرين 

دولة تعددية وعادلة و�سفافة تلتزم عملياً بالتطبيق التام حلقوق الإن�سان جلميع مواطنيها واملقيمني فيها.

دعت البحرينيني للوقوف �سفاً واحداً  خلف اجلهود الإ�سالحية 

احلكومة تعنينّ قريباًً وزيراً  م�صوؤولً وفريقاً  م�صانداً  للتاأكد من حتقق التو�صيات
اأعلنت حكومة البحرين وفقاً للتوجيهات ال�سامية ل�ساحب 

بتعيني  قريباً  �ستقوم  باإنها  املفدى  البالد  عاهل  امللك  اجلاللة 

وزيراً م�سوؤولً وفريقاً م�سانداً للقيام مبتابعة اخلطوات املتخذة 

حتى الآن واخلطوات التي �سيتم اتخاذها والتاأكد من اأنها حتقق 

تعّم  اأن  هو  ذلك  من  املرجو  والهدف  وروحاً.  ن�ساً  التو�سيات 

املنفعة من هذه التغيريات على جميع اأفراد ال�سعب البحريني. 

واأ�سارت احلكومة يف بيان ا�سدرته ام�ص اىل انه لقد م�سى 

امل�ستقلة  البحرينية  اللجنة  قدمت  اأن  منذ  يوماً   120 من  اأقل 

اململكة  يف  جرت  التي  الأحداث  عن  تقريرها  احلقائق  لتق�سي 

ال�سنة املا�سية. 

�سل�سلة  على  وال�سامل  ال�سريح  اللجنة  تقرير  احتوى  وقد 

من التو�سيات التي اأقرها �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة، معلناً »اإننا عاقدون العزم باإذن اهلل تعاىل على �سمان 

عدم تكرار الأحداث املوؤملة التي مر بها وطننا العزيز. بل �سنتعلم 

والتطوير  للتغيري  ويحفزنا  يعيننا  والعرب، مبا  الدرو�ص  منها 

الإيجابي«.

واأكد البيان انه منذ ذلك احلني واحلكومة تعمل دون كلل مع 

اللجنة الوطنية وكبار اخلرباء العامليني لتنفيذ التو�سيات والتي 

الأمني،  القطاع  اإ�سالح  ومتداخلة:  عامة  حماور  خم�سة  ت�سمل 

الجتماعية،  ال�سيا�سة  الق�سائية،  والإجراءات  الق�ساء  اإ�سالح 

التعليم والإعالم، واملحا�سبة على النتهاكات ال�سابقة، وحتقيق 

امل�ساحلة الوطنية. 

وميكن الإطالع على جميع امل�ستندات املوؤيدة لأعمال التنفيذ، 

اخلرباء،  وم�سورة  الت�سريعية،  والتعديالت  اخلطط،  �ساملًة 

http:// الإنرتنت  �سبكة  على  اللجنة  موقع  على  واملرا�سيم 

بهذه  اعتزازها  عن  احلكومة  واأعربت   ،biciactions.bh

الجنازات يف خدمة الوطن وامللك. فما من واجب اأ�سمى للدولة 

و�سوف  واحرتامه.  وكرامته  حريته  �سخ�ص  لكل  تكفل  اأن  من 

تلبية  يف  ن�ستمر  لكي  بو�سعنا  ما  كل  بذل  على  العمل  نوا�سل 

احتياجات وطموحات جميع اأفراد ال�سعب.

الأعمال  الرغم من  لذلك، وعلى  قائلة  واأ�سافت احلكومة 

اجليدة الكثرية التي بذلت يف التنفيذ، يجب اأن ل تكل عزميتنا، 

واأن ل يتوقف عملنا فبدءاً من الآن ووفقاً للتوجيهات ال�سامية 

بتعيني  قريباً  �ستقوم  احلكومة  فاإن  امللك  اجلاللة  ل�ساحب 

اخلطوات  مبتابعة  للقيام  م�ساند  وفريق  م�سوؤول  وزير 

والتاأكد  اتخاذها  �سيتم  التي  واخلطوات  الآن  حتى  املتخذة 

املرجو من  التو�سيات ن�ساً وروحاً. والهدف  اأنها حتقق  من 

اأن تعم املنفعة من هذه التغيريات على جميع اأفراد  ذلك هو 

ال�سعب البحريني.

�سبل  توفري  ل�سمان  برامج؛  و�سع  مت  قد  انه  واأكدت 

النت�ساف ب�سرعة وحتقيق اآليات للمحا�سبة العادلة.

ومن املهم العمل على مراقبة حتقيق جميع الأهداف بعيدة 

املدى يف جمالت الإعالم وامل�ساحلة الوطنية وبرامج التعليم 

التي مت ن�سرها اليوم.

الوطنية  اللجنة  تقرير  درا�سة  على  اأي�ساً  و�سنحر�ص 

حول تنفيذ التو�سيات و�سناأخذ يف عني العتبار هذا التقييم 

ملوا�سلة عملنا.

اأفراد املجتمع للوقوف  ودعت احلكومة يف بيانها جميع 

بناء  ملوا�سلة  الإ�سالحية  اجلهود  هذه  خلف  واحداً  �سفاً 

جمتمع اأكرث ازدهاراً، يغلب فيه ال�سعور بالإخاء والن�سجام 

والت�سامح.

تنفيذ توصيات

لجنة تقصي الحقائق


