
º«MôdG øªMôdG ˆG º°ùH

 

,ΩGôµdG ¿ƒæWGƒŸG

 ,¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdG 

 ‘ kÉeób »°†‰ øëfh ,Ωƒ«dG ºµ«dEG çóëàf ¿CG Éæd Ö«£j 

 øe kGójõe É¡JÉÑ°ùàµe ¤EG  øjôëÑdG  ∞«°†àd  ,ôjƒ£àdG  ≥jôW

 ,ΩGôµdG ¬FÉæHCG áë∏°üeh ‹É¨dG Éfó∏H ÒN ¬«a ÉÃ ,äÉÑ°ùàµŸG

 íeÉ°ùàdG  º«≤H  Úµ°ùªàeh ,¤É©Jh ¬fÉëÑ°S  ˆÉH  Úæ«©à°ùe

 »gh ,á«Hô©dG  ÉæJGOÉYh ˆG  ´ô°T πX ‘ ∑Î°ûŸG  ¢û«©dGh

 ¿ÉeRC’G  ôe ≈∏Y Éæd  âfÉµa ,É©«ªL É¡«∏Y Éæ«HôJ »àdG  º«≤dG

.á«ØFÉ£dGh Ö°ü©àdG äÉYõf ó°V É«bGh ÉYQO

 πc  ÈY  â¡ŒG  ób  ¬JOGQEG  ¿CG  ‘ƒdG  ÉæÑ©°T  âÑKCG  ó≤d

 ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ,»MÓ°UE’G  ´hô°ûŸG  ájQGôªà°SG  ¤EG  çGóMC’G

 ≥jôW øY Ωó≤àdG  á∏éY ™aOh ,Qƒà°SódGh ¥Éã«ŸG äÉÑ°ùàµe

 øe  πc  ™e  IÒ°ùŸG  πªµà°ùf  Ωƒ«dGh  ,ájQƒà°SódG  ¬JÉ°ù°SDƒe

 ìÓ°UE’Gh  Ωó≤àdG  øe  ójõe  ‘  ábOÉ°U  á«æWh  áÑZQ  ¬jód

 ,á«YÉªàLG  hCG  ájOÉ°üàbG  hCG  âfÉc  á«°SÉ«°S  √Qƒ°U  áaÉµH

 »Ñ∏Jh ô°ü©dG ìhQ »©J »àdG ácÎ°ûŸG ÉæJÉYÉæb øe kÉbÓ£fG

 øe Gójõe ≥≤ëj ÉÃh ,øWƒdG AÉæHCG áaÉµd áYhô°ûŸG äÉ©∏£àdG

.á«ª∏°ùdG á«WGô≤ÁódG ¢ù°SC’G ™e ≥Øàj …òdG Qƒ£àdG

,äGƒNC’Gh IƒNC’G 

 Éæ¡Lh …òdG  »æWƒdG  ≥aGƒàdG  QGƒM äÉ«Fôe ¿CG  ∂°T ’ 

 •hô°T É‰hO ,¬«dEG IƒYó∏d á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG Úà£∏°ùdG

 º«ª°üJ πµH Éæ©ªà› äÉYÉ£b ∞∏àfl ¬«a âcQÉ°Th ,á≤Ñ°ùe

 …òdG »æWƒdG πª©dG CGóÑÃ ¿ÉÁEGh ∑GQOEG  πµHh kÉeób »°†ª∏d

 ,√Oó°üH øëf …òdG ìÓ°UE’G íeÓe â∏µ°T ób ,™«ª÷G πª°ûj

 ≈°SQCG  »àdG  ,á«æWƒdG  ÉæàHôéàd áÑ∏°üdG  IóYÉ≤dG  øe ™HÉædGh

 .»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e ≈∏Y »îjQÉàdG ´ÉªLE’G É¡ªFÉYO

 Qƒà°SódG πjó©J ìGÎbG ‘ ÉæJÉ«MÓ°U QÉWEG ‘h ¬«∏Yh

 iQƒ°ûdGh ÜGƒædG »°ù∏éŸ π«ëf ±ƒ°ùa ,¬H ÉfóYh ÉŸ AÉahh

 äÉ«Fôe  ‘  OQh  Ée  ≈∏Y  kAÉæH  ájQƒà°SódG  äÓjó©àdG  Ö∏£H

 .kÉ≤M’  √Qó°üæ°S  »µ∏e  Ωƒ°Sôe  ∫ÓN  øe  »æWƒdG  QGƒ◊G

 ΩÉeCG  íàØ«d  ¬JÉ≤∏£æeh  ¬àØ°ù∏a  ‘  Ö∏£dG  Gòg  »JCÉjh

 ôØ°SCG  »àdG  äÉ«FôŸG  ¤EG  Ióæà°ùe  ,IójóL  ÉbÉaBG  Éæà«WGô≤ÁO

 QGô≤à°SG ≈∏Y Éæ°UôM Aƒ°V ‘h ,»æWƒdG ≥aGƒàdG QGƒM É¡æY

 ÉæJÉYGôeh  Ö©°ûdG  ∫ÉeB’  kÉ≤«≤–h  ¬FÉæHCG  IóMhh  øWƒdG

 ºgô°VÉM  ‘  kÉ©«ªL  ÉæFÉæHCGh  øWƒ∏d  É«∏©dG  ídÉ°üª∏d

.á«°SÉ«°ùdG Éæ›GôHh Éæà«WGô≤Áód kGôjƒ£J º¡∏Ñ≤à°ùeh

,äGƒNC’Gh IƒNC’G 

 ‘  º«¶æàdG  øe  ójõÃ  πjó©àdG  äÉMÎ≤e  äAÉL  ó≤d  

 ≥≤ëj  ÉÃ  á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  Úà£∏°ùdG  ÚH  ábÓ©dG

 .Éª¡æ«H ¿RGƒàdG øe Gójõe

 ‘ ≥◊G ΩGóîà°SG óæY ≥Ñ£J IójóL äÉfÉª°V âaÉ°VCÉa

 ¢ù∏› ¢ù«FQ …CGQ òNCG ≈∏Y ¢üædÉH ∂dPh ÜGƒædG ¢ù∏› πM

 ájQƒà°SódG áªµëŸG ¢ù«FQh ÜGƒædG ¢ù∏› ¢ù«FQh iQƒ°ûdG

 ¢ù«FQ ™e ∂∏ŸG ¬«a ≥Øàj Ée ≈∏Y GQƒ°ü≤e ∂dP ¿Éc ¿CG ó©H

 ¢ù∏›  AÉ°†YCG  Ú«©àd  áÑ°ùædÉH  âæª°†Jh  .AGQRƒdG  ¢ù∏›

 º¡æ««©J ôeCG ≈∏Y É≤HÉ°S É«µ∏e GôeCG ∂∏ŸG Qó°üj ¿CG ,iQƒ°ûdG

 á«∏ªY ºµ– »àdG §HGƒ°†dGh äGAGôLE’Gh á≤jô£dG ¬«a Oóëj

  .AÉ°†YC’G QÉ«àNG

 ø°Sh ádhódG  á«fGõ«e  OGóYEG  ‘ Ú°ù∏éŸG  Qhód  Ó«©ØJh

 IóŸG  IOÉjR  ¤EG  áMÎ≤ŸG  äÓjó©àdG  â¡ŒG  ,äÉ©jô°ûàdG

 âÑ∏d ÜGƒædGh iQƒ°ûdG  ¬«MÉæLh »æWƒdG  ¢ù∏éª∏d IQô≤ŸG

 ájOÉ°üàbG  äÉYƒ°Vƒe  º¶æJ  »àdG  ÚfGƒ≤dG  äÉYhô°ûe  ‘

 ¤EG â¡ŒG Éªc .á∏é©à°ùe áØ°üH Égô¶f áeƒµ◊G âÑ∏W GPEG

 ™°Vƒd äÉ©jô°ûàdG OGóYEG ΩÉ¡Ã á°üàîŸG á¡÷G QhO π«©ØJ

 á¨«°U ‘ ÚfGƒ≤dG ìGÎbGh ájQƒà°SódG äÓjó©àdG äÉMGÎbG

 Ióe  ójó–h  ,¿ƒfÉb  ´hô°ûe  hCG  Qƒà°Só∏d  πjó©J  ´hô°ûe

 ¬æe  OQh  …òdG  ¢ù∏éŸG  ¤EG  äÉYhô°ûŸG  √òg  ádÉME’  á«æeR

 á«fGõ«ŸG OGóYEG  Ú°ù∏éª∏d äÓjó©àdG √òg âMÉJCGh .ìGÎb’G

 á«fGõ«ŸÉH πª©dG øe øqµÁ ÉÃ ,ô°ùjCG á≤jô£H ádhó∏d áeÉ©dG

 QGó°UEÉH  íª°ùj  ’  ÉÃh  ,á«dÉŸG  áæ°ùdG  ájGóH  ‘  Iójó÷G

 .Úà«dÉe Úàæ°S øe ÌcC’ á«fGõ«ŸG

 â¡ŒG »æWƒdG ≥aGƒàdG QGƒM ¬«dEG ≈¡àfG Ée ™e ÉbÉØJGh

 ‘  á«Ñ©°ûdG  IOGQE’G  π«©ØJ  ¤EG  ájQƒà°SódG  äÓjó©àdG  √òg

 á°ûbÉæe  ºàj  å«M  É¡›ÉfôH  ≥jôW  øY  áeƒµ◊G  π«µ°ûJ

 É¡FGOCG  ó©H  ÜGƒædG  ¢ù∏éŸ  áeƒµ◊G  ¬eó≤J  …òdG  èeÉfÈdG

 ‘h ,√QGôbEG ΩóY hCG èeÉfÈdG Gòg QGôbE’ ,ájQƒà°SódG Úª«dG

 ,¢ù∏éŸG  á≤K  ≈∏Y  äRÉM  ób  áeƒµ◊G  ¿ƒµJ  √QGôbEG  ádÉM

 »HÉbôdG  QhódG  õjõ©J  ≈∏Y  áMÎ≤ŸG  äÓjó©àdG  â∏ªY  ∂dòc

 ,GOôØæe QhódG Gò¡H ¢ù∏éŸG ΩÉ«b ¤EG …ODƒj ÉÃ ÜGƒædG ¢ù∏éŸ

 ¿hÉ©àdG  ¿ÉµeEG  ΩóY  ôjô≤J  ≥ëH  ¢ù∏éŸG  Gòg  OGôØfG  äQô≤a

 Éªc  ,á°ûbÉæª∏d  ΩÉY  ´ƒ°Vƒe  ìôW  ≥Mh  ,áeƒµ◊G  ™e

 ≥«≤ëàd IójóL äÉfÉª°V áaÉ°VEG ≈∏Y äÓjó©àdG √òg â°UôM

 äÉHGƒéà°S’G  á°ûbÉæe óæY É©ªà› ÜGƒædG  ¢ù∏› ácQÉ°ûe

 áeƒµ◊G AGóHE’ á«æeR IÎa ójó–h ,AGQRƒdG ¤EG ¬LƒJ »àdG

 ∂dPh ,¢ù∏éŸG Gòg É¡jóÑj »àdG äÉÑZôdÉH òNC’G Qò©J ÜÉÑ°SCG

 Qƒà°SódG  πX  ‘  ¢ù∏éŸG  Gòg  ¬H  ¢üàîj  Ée  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH

 π«µ°ûJh  AGQRƒdG  øe  á≤ãdG  Öë°Sh  ÜGƒéà°SÓd  áÑ°ùædÉH

  .≥«≤ëàdG ¿É÷

 iQƒ°ûdG  ¢ù∏›  ¢ù«Fôd  ≈£YCG  ób  Qƒà°SódG  ¿Éc  GPEGh

 á≤aGƒŸG  ºàj  »àdG  ÚfGƒ≤dG  äÉYhô°ûe  ádÉMEÉH  ¢UÉ°üàN’G

 PÉîJ’  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ¤EG  Ú°ù∏éŸG  øe  É¡«∏Y

 äÉYÉªàLG  á°SÉFQ  ájƒdhCG  ¬ëæe  Éªc  ,ÉgQGó°UEG  äGAGôLEG

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  âëæe  ób  äÓjó©àdG  ¿EÉa  ,»æWƒdG  ¢ù∏éŸG

.ájƒdhC’G √ògh äÉ°UÉ°üàN’G √òg ÜGƒædG

,äGƒNC’Gh IƒNC’G 

 ¢†¡æà°S á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ¿CG øe áeÉJ á≤K ≈∏Y »æfEG 

 á≤≤fi äÓjó©àdG √òg êôîJ »c ,ájQƒà°SódG É¡JÉ«dhDƒ°ùÃ

 á«îjQÉàdG Iƒ£ÿG ¿EG Éªc .»æWƒdG ≥aGƒàdG QGƒM √ÉNƒJ ÉŸ

 á«WGô≤ÁódG  ΩÉeCG  á©°SGh  ÉHGƒHCG  íàØJ  Ωƒ«dG  Égƒ£îf  »àdG

 ∫ƒ°Uƒ∏d πÑ≤à°ùŸG ∫É«LCG É¡«∏Y ≈æÑJ »c ,É¡à°SQÉ‡ ôjƒ£Jh

.IójóL m¥ÉaBG ¤EG

 â°ù«d á«WGô≤ÁódG ¿CG ócDhCG ¿CG ΩÉ≤ŸG Gòg ‘ »æJƒØj ’h

 á«WGô≤ÁódÉa ,á«©jô°ûJh ájQƒà°SO ΩÉµMCGh ¢Uƒ°üf Oô›

 ÇOÉÑª∏d  ΩGÎMGh  ,¿ƒfÉ≤dG  ºµëH  ΩGõàdGh  ,á°SQÉ‡h  áaÉ≤K

 OÉL »æWh »°SÉ«°S πª©H áfÎ≤e ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ á«dhódG

 .á°ü°UÉfi hCG AÉ°übEG ¿hO ™ªàéŸG ±É«WCG áaÉc πãÁ

 á«∏°üØŸG  Iƒ£ÿG  √òg  ™e  iRGƒàJ  ¿C’  ƒYOCG  »æfEGh

 áaÉ≤K  õjõ©àd  á«ªgCG  π≤J  ’  äGƒ£N  Ωƒ«dG  Égƒ£îf  »àdG

 Éªc  ,‹É¨dG  ÉææWh  ¢VQCG  ≈∏Y  É¡à°SQÉ‡h  á«WGô≤ÁódG

 ¿CG  -Iô°SC’G  ,á∏FÉ©dG  ,á∏«Ñ≤dG-  ™ªàéŸG  äÉÄa  áaÉµH  Ö«¡fh

 »gh ,¿ƒfÉ≤dG  ΩGÎMÉH ÉgDhÉæHCG  Ωõà∏j ¿CG  ≈∏Y É©«ªL πª©J

 §ÑJôj  ÉeóæY  á°UÉN  ,™«ª÷G  É¡∏ªëàj  ¿CG  Öéj  á«dhDƒ°ùe

 áØdC’Gh  íeÉ°ùàdGh  ∑Î°ûŸG  ¢ûjÉ©àdG  CGóÑÃ ¿ƒfÉ≤dG  ΩGÎMG

 .áÑëŸGh

 .øjôëÑdG  ïjQÉJ  øe  áeÉg  á∏Môe  Ωƒ«dG  RÉà‚  ÉæfEG

 ÆGôa ‘ π°UGƒàj hCG ºàj ’ »°SÉ«°ùdGh …Qƒà°SódG ìÓ°UE’Gh

 …OÉ°üàb’G  ìÓ°UE’ÉH  É≤«Khh  ÉjRGƒe  ÉWÉÑJQG  §ÑJôj  É‰EGh

 áaÉc  ídÉ°üe  ≈Yôj  »YÉªàLG  ìÓ°UEÉHh  ,á«ªæàdG  Oƒ¡Lh

 .øWƒdG Gòg AÉæHCG

 Ωõ©H  ∂dP  πc  ≥«≤ëàd  á∏MôŸG  √òg  ‘  É©e  »°†ªæ°S

 ÉææeCGh  ÉfOÓH  ßØëj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ˆG  ÚYGO  ,äÉÑKh

 ™«ª°S ¬fEG  ,Éæàª∏c IóMh Ëójh ÉfÉ£N ∑QÉÑjh ÉfQGô≤à°SGh

.AÉYódG

 ¬≤«aƒJh ¬fƒ©H ÉfóeCGh ΩGôµdG É¡∏gCGh øjôëÑdG ˆG ßØM

.Ò°üædG º©fh ¤ƒŸG º©f ¬fEG ,¬àjÉYQh

 

.¬JÉcôHh ˆG áªMQh ºµ«∏Y ΩÓ°ùdGh

 »eÉ°ùdG ¬HÉ£N ‘ ióØŸG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U ócG

 ¤EG  øjôëÑdG  ∞«°†àd ôjƒ£àdG  ≥jôW ‘ kÉeób »°†ŸG  ¢ùeG  ìÉÑ°U ÚæWGƒŸG  ¤G ¬¡Lh …òdG

 ˆÉH Úæ«©à°ùe ΩGôµdG ¬FÉæHCG áë∏°üeh ‹É¨dG Éfó∏H ÒN ¬«a ÉÃ äÉÑ°ùàµŸG øe k Gójõe É¡JÉÑ°ùàµe

 á«Hô©dG ÉæJGOÉYh ˆG ´ô°T πX ‘ ∑Î°ûŸG ¢û«©dGh íeÉ°ùàdG º«≤H Úµ°ùªàeh ¤É©Jh ¬fÉëÑ°S

 Ö°ü©àdG äÉYõf ó°V É«bGh ÉYQO ¿ÉeRC’G ôe ≈∏Y Éæd âfÉµa É©«ªL É¡«∏Y Éæ«HôJ »àdG º«≤dG »gh

.á«ØFÉ£dGh

 ájQGôªà°SG ¤EG çGóMC’G πc ÈY â¡ŒG ób ¬JOGQEG ¿CG ‘ƒdG ÉæÑ©°T âÑKCG ó≤d ¬àdÓL ∫Ébh

 ≥jôW øY Ωó≤àdG á∏éY ™aOh Qƒà°SódGh ¥Éã«ŸG äÉÑ°ùàµe ≈∏Y ®ÉØ◊Gh »MÓ°UE’G ´hô°ûŸG

 ójõe ‘ ábOÉ°U á«æWh áÑZQ ¬jód øe πc ™e IÒ°ùŸG πªµà°ùf Ωƒ«dGh ájQƒà°SódG ¬JÉ°ù°SDƒe

 øe  kÉbÓ£fG  á«YÉªàLG  hCG  ájOÉ°üàbG  hCG  âfÉc  á«°SÉ«°S  √Qƒ°U  áaÉµH  ìÓ°UE’Gh  Ωó≤àdG  øe

 ÉÃh ,øWƒdG AÉæHCG áaÉµd áYhô°ûŸG äÉ©∏£àdG »Ñ∏Jh ô°ü©dG ìhQ »©J »àdG ácÎ°ûŸG ÉæJÉYÉæb

.á«ª∏°ùdG á«WGô≤ÁódG ¢ù°SC’G ™e ≥Øàj …òdG Qƒ£àdG øe Gójõe ≥≤ëj

 á«©jô°ûJh  ájQƒà°SO  ΩÉµMCGh  ¢Uƒ°üf  Oô›  â°ù«d  á«WGô≤ÁódG  ¿EG  ¬àdÓL  ∫Ébh

 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ á«dhódG ÇOÉÑª∏d ΩGÎMGh ¿ƒfÉ≤dG ºµëH ΩGõàdGh á°SQÉ‡h áaÉ≤K á«WGô≤ÁódÉa

.á°ü°UÉfi hCG AÉ°übEG ¿hO ™ªàéŸG ±É«WCG áaÉc πãÁ OÉL »æWh »°SÉ«°S πª©H áfÎ≤e

 π≤J ’ äGƒ£N Ωƒ«dG Égƒ£îf »àdG á«∏°üØŸG Iƒ£ÿG √òg ™e iRGƒàJ ¿CG ¤G ¬àdÓL ÉYOh

.‹É¨dG ÉææWh ¢VQCG ≈∏Y É¡à°SQÉ‡h á«WGô≤ÁódG áaÉ≤K õjõ©àd á«ªgCG

 Ωõà∏j ¿CG ≈∏Y É©«ªL πª©∏d -Iô°SC’G ,á∏FÉ©dG ,á∏«Ñ≤dG- ™ªàéŸG äÉÄa áaÉµH ¬àdÓL ÜÉgGh

 ΩGÎMG §ÑJôj ÉeóæY á°UÉN ™«ª÷G É¡∏ªëàj ¿CG Öéj á«dhDƒ°ùe »gh ¿ƒfÉ≤dG ΩGÎMÉH ÉgDhÉæHCG

.áÑëŸGh áØdC’Gh íeÉ°ùàdGh ∑Î°ûŸG ¢ûjÉ©àdG CGóÑÃ ¿ƒfÉ≤dG

 »°SÉ«°ùdGh …Qƒà°SódG ìÓ°UE’Gh øjôëÑdG ïjQÉJ øe áeÉg á∏Môe Ωƒ«dG RÉà‚ ÉæfEG ∫Ébh

 Oƒ¡Lh …OÉ°üàb’G ìÓ°UE’ÉH É≤«Khh ÉjRGƒe ÉWÉÑJQG §ÑJôe É‰EGh ÆGôa ‘ π°UGƒàj hCG ºàj ’

.øWƒdG Gòg AÉæHCG áaÉc ídÉ°üe ≈Yôj »YÉªàLG ìÓ°UEÉHh á«ªæàdG

 á«MÓ°U ÜGƒædG ¢ù∏› ¢ù«FQ âëæe ájQƒà°SódG äÓjó©àdG ¿G ióØŸG OÓÑdG πgÉY ócGh

.AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ¤G É¡«∏Y á≤aGƒŸG ºàj »àdG ÚfGƒ≤dG äÉYhô°ûe ádÉMG

 ádÉMEÉH  ¢UÉ°üàN’G  iQƒ°ûdG  ¢ù∏›  ¢ù«Fôd  ≈£YCG  ób  Qƒà°SódG  ¿Éc  GPEG  ¬àdÓL  ∫Ébh

 PÉîJ’ AGQRƒdG  ¢ù∏› ¢ù«FQ  ¤EG  Ú°ù∏éŸG  øe É¡«∏Y  á≤aGƒŸG  ºàj  »àdG  ÚfGƒ≤dG  äÉYhô°ûe

 ób  äÓjó©àdG  ¿EÉa  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  äÉYÉªàLG  á°SÉFQ  ájƒdhCG  ¬ëæe  Éªc  .ÉgQGó°UEG  äGAGôLEG

.ájƒdhC’G √ògh äÉ°UÉ°üàN’G √òg ÜGƒædG ¢ù∏› ¢ù«FQ âëæe

 ¢†¡æà°S á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ¿CG øe áeÉJ á≤K ≈∏Y »æfCG »eÉ°ùdG ¬HÉ£N ‘ ¬àdÓL ±É°VGh

.»æWƒdG ≥aGƒàdG QGƒM √ÉNƒJ ÉŸ á≤≤fi äÓjó©àdG √òg êôîJ »c ájQƒà°SódG É¡JÉ«dhDƒ°ùÃ

 á«WGô≤ÁódG ΩÉeCG á©°SGh ÉHGƒHCG íàØJ Ωƒ«dG Égƒ£îf »àdG á«îjQÉàdG Iƒ£ÿG ¿EG ¬àdÓL ∫Ébh

.IójóL m¥ÉaBG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d πÑ≤à°ùŸG ∫É«LCG É¡«∏Y ≈æÑJ »c É¡à°SQÉ‡ ôjƒ£Jh

:Qƒà°SódG OGƒe ¢†©H πjó©J Ö∏W áÑ°SÉæÃ »eÉ°ùdG ÜÉ£ÿG ¢üf

 ÚæWGƒŸG ƒYój ¬àdÓL

 äÉ°SQÉªŸÉH ΩGõàdÓd

 ΩGÎMGh á«WGô≤ÁódG

ÚfGƒ≤dG

 ôjƒ£àdG ≥jôW ‘ ¿ƒ°VÉe

 íeÉ°ùàdG º«≤H ¿ƒµ°ùªàeh

 ÜGƒædG ¢ù∏› ¢ù«FQ íæe

 äÉYhô°ûe ádÉMEG á«MÓ°U

 áeƒµë∏d ÚfGƒ≤dG

 ‘ á«Ñ©°ûdG IOGQE’G π«©ØJ

áeƒµ◊G π«µ°ûJ

 â∏µ°T QGƒ◊G äÉ«Fôe

 øëf …òdG ìÓ°UE’G íeÓe
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جاللته يوؤكد اأن حرية التعبري ال�سلمي مكفولة للجميع على اأن ال تتعار�ض مع القوانني.. امللك: 

ن�شعى لتطوير موؤ�ش�شاتنا الد�شتورية ليتمكن املواطنون من امل�شاركة يف بناء الوطن

اآل  امللك حمد بن عي�سى  ا�ستقبل ح�سرة �ساحب اجلاللة 

اجلمعيات  وممثلي  روؤ�ساء  اأم�ض  ال�سافرية  ق�سر  يف  خليفة 

ال�سيا�سية، وامل�ساركني يف املحور ال�سيا�سي يف حوار التوافق 

الوطني وممثلي موؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ستقلني.

وتبادل جاللته مع اجلميع االأحاديث التي تناولت خمتلف 

الق�سايا ذات ال�ساأن املحلي.

واأكد جاللته اأن ما حققته البحرين من منجزات ومكت�سبات 

والتوافق  للت�سامن  طبيعية  نتيجة  جاءت  اإمنا  وجناحات 

وراية  قيادتهم  والتفافهم حول  البحرين  اأبناء  بني  والتعاون 

التقدير  مو�سع  هي  التي  ال�سبيل  هذا  يف  وجهودهم  وطنهم 

واالعتزاز.

وعرب جاللته عن �سكره للجميع على ما يقومون به من 

جهود وطنية �سادقة وحر�سهم على وطنهم.

الد�ستورية  التعديالت  عن  اللقاء  خالل  جاللته  وحتدث 

التي وردت يف خطاب جاللته املوجه اإىل املواطنني والتي تهدف 

اإىل تر�سيخ �سيا�سة االإ�سالح والنهج الدميقراطي وتعطي املزيد 

من امل�ساركة ال�سعبية يف احلياة العامة والتنمية والبناء من 

خالل ال�سالحيات املمنوحه ملجل�ض النواب.

مكفولة  ال�سلمي  التعبري  حرية  اأن  جاللته  واأو�سح 

وان  بها  املعمول  القوانني  مع  تتعار�ض  ال  اأن  على  للجميع 

ثوابتنا الوطنية معلنه يف ميثاقنا الوطني ود�ستورنا ويجب 

مراعاتها.

موؤ�س�ساتنا  تطوير  اإىل  ن�سعى  اأننا  جاللته:  واأ�ساف 

يف  وامل�ساهمة  امل�ساركة  من  املواطنون  ليتمكن  الد�ستورية 

اأهمية دعم  اإىل  بناء الوطن وتقدمه وازدهاره، م�سرياً جاللته 

ال�سلطة الت�سريعية لت�ستمر يف دورها الفاعل يف م�سرية البناء 

والتنمية، وعرب جاللته عن دعمه وموؤازرته للحياة الربملانية 

وتطورها يف البحرين.

ا�ستقاللية  ل�سمان  الدائم  ال�سعي  اإىل  جاللته  واأ�سار 

بع�سها  مع  الوقت  ذات  يف  تتعاون  واأن  الثالث  ال�سلطات 

البع�ض، موؤكداً حر�سه الدائم على اال�ستماع اإىل جميع االآراء 

اإىل خري ورقي وطننا العزيز، م�سيفاً جاللته ان  التي تهدف 

الوطن وذلك عرب  بناء  اأطيافهم �سركاء يف  بكل  البحرين  اأهل 

تاريخ البحرين العريق القائم على الرتابط والتكاتف واملحبة 

بني اجلميع.

اأن دول جمل�ض التعاون متوجهًة  اإىل  واأ�سار جاللة امللك 

اليوم نحو االحتاد ملا فيه خري وم�سلحة �سعوب دول املجل�ض 

االأ�سعدة،  كافة  على  واالإجنازات  املكا�سب  من  املزيد  لتحقيق 

متمنياً جاللته للجميع دوام التوفيق وال�سداد.
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:¿hócDƒjh ∂∏ŸG ádÓL ÜÉ£îH ¿hó«°ûj ¿ƒjQƒ°T

á«WGô≤ÁódG áaÉ≤K AÉ°SQE’ Ö©°ûdG ájDhQ ™e ≈°TÉªàJ ÜGƒæ∏d ÈcCG äÉ«MÓ°U AÉ£YEGh ájQƒà°SódG äÓjó©àdG

 øªMôdGóÑY  iQƒ°ûdG  ¢ù∏›  ƒ°†Y  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe

 ï°SGôdG  ¬fÉÁEG  iôNCG  Iôe  âÑKCG  ∂∏ŸG  ádÓL  ¿EG  …ôgGƒL

 èeÉfÈdG  ‘  QGôªà°S’G  ≈∏Y  »æÑe  øjôëÑdG  πÑ≤à°ùe  ¿CÉH

 ™e  ≈°TÉªàjh  ôªà°ùe  èeÉfÈdG  Gò`̀g  ¿CGh  ,»MÓ°U’G

 ¿EG{ :…ôgGƒL ™HÉJh .‘ƒdG øjôëÑdG Ö©°T iDhQh äÉÑ∏£àe

 ™e  ≈°TÉªàJ  ájQƒà°SO  äÓjó©J  ∂dÉæg  ¿CG  óYh  ∂∏ŸG  ádÓL

 ≥aGƒàdG QGƒM ∫ÓN øe ¬«∏Y ¥ÉØJ’G ” ÉÃh ,Ö©°ûdG ájDhQ

 ∫ÓN »æjôëÑdG  Ö©°ûdG  ±É«WCG  ∞∏àfl ™ªL …òdG  »æWƒdG

 ,QGƒ◊G  Gòg  äÉ«FôÃ  ¬àdÓL  òNCG  óbh  ,á«°VÉŸG  ô¡°TC’G

.zájQƒà°SódG äÓjó©àdG ‘ ¬Ñ©°T äÉÑ∏£àeh

 ¬JÉ°ù°SDƒe  ∫ÓN  øe  Ö©°ûdG  »£©«°S  ∂dP  ¿CG  ±É°VCGh

 ÈcCG  äÉ«MÓ°U  iQƒ°ûdGh  ÜGƒædG  »°ù∏›  ájQƒà°SódG

 ,ájò«ØæàdGh  á«©jô°ûàdG  Úà£∏°ùdG  ÚH  ábÓ©dG  ï°SôJh

 ±ƒ°S  »àdG  ájQƒà°SódG  äÓjó©àdG  äÉMÎ≤e  ™«ªL  ¿EG  PEG

 »g  ÉgQGôbE’  iQƒ°ûdGh  ÜGƒædG  ¢ù∏éŸ  ∂∏ŸG  ádÓL  É¡∏«ëj

 ‘ ¬JÉ«Fôe ∫ÓN øe Ö©°ûdG ¬H ÖdÉW »àdG äÓjó©àdG ¢ùØf

.»æWƒdG QGƒ◊G

 ∂∏ŸG  ádÓL  ¬¡Lh  …òdG  ÜÉ£ÿG  ¿CG  …ôgGƒL  ÚHh

 ÜGƒædG  ¢ù∏›  ¢ù«Fôd  »æWƒdG  ¢ù∏éŸG  á°SÉFQ  ≈£YCG  ób

 ÚfGƒ≤H  äÉMGÎb’Gh  ÚfGƒ≤H  äÉYhô°ûŸG  ™aQ  á«MÓ°Uh

 ‘  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  ¤EG  ÜGƒædG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  πÑb  øe

 ¢ù«FQ  πÑb  øe  ¿B’G  ¬«∏Y  ƒg  É‡  ’óH  √QGó°UEGh  ¬àZÉ«°U

 ÜGƒéà°S’G  ≥M  ÜGƒædG  ¢ù∏›  AÉ£YEGh  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏›

 ÖfÉL ¤EG ,¿Éé∏dG ‘ AGQRƒdG ÜGƒéà°SG øe ’óH ¢ù∏éŸG ‘

 ÜGƒædG  ¢ù∏›  ¤EG  ÜGƒéà°S’G  äÉ«MÓ°U  ™«ªL  AÉ£YEG

 áeƒµ◊G èeÉfôH ∫ÓN øe áeƒµ◊G ‘ á≤ãdG ìôWh ,¬∏ªcCÉH

.ÜGƒædG ¢ù∏› ≈∏Y ¬°Vô©Jh ¬eó≤J »àdG

 AÉ£YEG  ≈∏Y  ¢üf  ób  ∂∏ŸG  ádÓL  ÜÉ£N  ¿CG  í°VhCGh

 ájQƒà°SódG áªµëŸG ¢ù«FQh ÜGƒædGh iQƒ°ûdG ¢ù∏› ¢ù«FQ

 πM  QGôbEG  πÑb  hCG  πM  QGôbG  óæY  …CGôdG  AGóHEG  ‘  ácQÉ°ûŸG

 ,ájôgƒL äÓjó©J »g äÓjó©àdG ™«ªL h ,ÜGƒædG  ¢ù∏›

 äÉ«MÓ°U  ÚÑîàæŸG  Ö©°ûdG  »∏ã‡  AÉ£YEG  ‘  Ö°üJh

 äÉ°ù°SDƒŸGh  áeƒµ◊G  AGOCG  ≈∏Y  áHÉbôdG  ‘  ºgOGôØfGh  ÈcCG

 á∏MôŸ  øjôëÑdG  òNCÉJ  ±ƒ°S  äGƒ£ÿG  √ògh  ájò«ØæàdG

.á«WGô≤ÁódG á°SQÉ‡ øe áeó≤àe

 øjôëÑdG Ö©°T ±É«WCG  ™«ªéH ¬àdÓL OÉ°TCG  ó≤d{ :∫Ébh

 äÉMÓ°UE’Gh  á«WGô≤ÁódG  ácô◊G  ‘  á∏YÉØdG  ácQÉ°ûª∏d

 ¬àdÓL øe Éfó¡Y Éªch ,á©ÑàŸG  ÚfGƒ≤dGh  Qƒà°SódG  Ö°ùëH

 ,»MÓ°UE’G èeÉfÈdG Ú°TóàH ¬àdÓL ΩÉb ÚM ,ÉeÉY 11 πÑb

 äÉMÓ°UE’G ò«ØæJh á°SQÉ‡ øe ó≤Y Qhôe ó©H ¿B’G ƒg Égh

 ¬àdÓL  ƒg  Ég  »WGô≤ÁódG  πª©dG  ‘  Iõ«ªàe  IóYÉb  AÉæHh

 äÓjó©àH  øjôëÑdG  πÑ≤à°ùe  AÉæÑd  áeOÉ≤dG  á∏MôŸG  ø°Tój

 ¬JÉ°ù°SDƒe  ∫ÓN  øe  Ö©°ûdG  AÉ£YEGh  ájôgƒL  ájQƒà°SO

.zÈcCG äÉ«MÓ°U á«HÉbôdGh á«©jô°ûàdG

 ,Ohófi ÓdG  ¬ÑM  ‘ ∂∏ŸG  ádÓL ≈∏Y  …ôgGƒL  ≈æKCGh

 ≥M º¡FÉ£YEÉH ∂dPh ,‘ƒdG Ö©°ûdG Gò¡d IOhófi ÓdG ¬à≤Kh

 »MÓ°U’G ¬›ÉfôH ò«ØæJh õjõ©dG øWƒdG AÉæH ‘ ácQÉ°ûŸG

 ‘ áµ∏ªŸG  óah øª°V ∑QÉ°ûe Ωƒ«dG  ÉfCGh{ :ÉØ«°†e ,ìƒª£dG

 ÉÃ  äó©°S  ºch  ,»°ùfƒàdG  Ö©°û∏d  ÊÉ¡àdG  Ëó≤àd  ¢ùfƒJ

 ∂∏ŸG  ádÓ÷  ÚcQÉ°ûŸG  ™«ªL  øe  ôjó≤Jh  ÖM  øe  ¬àjCGQ

 ‘  á«Hô©dG  Üƒ©°û∏d  Ihób  ¬àdÓéa  ,øjôëÑdG  Ö©°Th

.z∫hDƒ°ùŸGh AÉæÑdG »WGô≤ÁódG πª©dG á°SQÉ‡

:ájQƒà°SódG äÓjó©àdG ≈∏Y ó«cCÉJ ƒg ∂∏ŸG ádÓL ÜÉ£N

 ¿CG »HÉ¡°ûdG ¥OÉ°U iQƒ°ûdG ¢ù∏› ƒ°†Y ôcP ¬à¡L øe

 »eÉ°ùdG ¬HÉ£N øe ÉÑjô≤J ô¡°T ó©H »JCÉj ∂∏ŸG ádÓL ÜÉ£N

 ∫DhÉØàdG ´É°TCG …òdGh ,»æWƒdG Ωƒ«dG ‘ ¬Ñ©°ûd ¬¡Lh …òdG

 ,øjôëÑdG ‘ Úª«≤ŸGh ÚæWGƒŸG ™«ªL ¢SƒØf ‘ ìÉ«JQ’Gh

 á©HÉàeh  ,¢ûjÉ©àdGh  äÉ°ù°SDƒŸGh  ¿ƒfÉ≤dG  ó∏H  áµ∏ªŸG  ¿CGh

.ìÓ°UE’G IÒ°ùe

 äÓjó©àdG  ≈∏Y  ó«cCÉJ  ƒg  ∂∏ŸG  ádÓL  ÜÉ£N{  :∫Ébh

 »æWƒdG ≥aGƒàdG QGƒM ó©H á«µ∏ŸG IOGQEÓd áé«àf ájQƒà°SódG

 ƒëf  »MÓ°UE’G  ´hô°ûŸG  Ò°ùj  ¿CG  ≈∏Y  ¬àdÓL  ¢UôMh

 á«ªgCG  ≈∏Y  ∂∏ŸG  ádÓL  ó«cCÉJh  ,ôªà°ùŸG  Ωó≤àdGh  Qƒ£àdGh

 ,á«µ∏ŸG  IOGQE’G  ≈∏Y  ó«cCÉJ  ƒg  √Oó°üH  øëf  …òdG  ìÓ°UE’G

 IÒ°ùŸG  ‘  øWƒdG  AÉæHCG  ácQÉ°ûe  ≈∏Y  ¬àdÓL  ¢UôMh

.zá«MÓ°UE’G

 ¬Lh  »eÉ°ùdG  ¬HÉ£N ájGóH  ‘ ∂∏ŸG  ádÓL ¿CG  ±É°VCGh

 Ò°ùJ ≈àM ,¢†©H ™e ∞JÉµà∏d øWƒdG AÉæHC’ ábOÉ°U IƒYO

 Qƒ°üdG  áaÉµH  Qƒ£àdGh  Ωó≤àdG  ƒëf  á«WGô≤ÁódG  IÒ°ùŸG

 äÉ©∏£àdG  »Ñ∏J  »àdG  ,á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG

.øWƒdG AÉæHCG áaÉµd áYhô°ûŸG

 ÚH  ¿RGƒàdG  á«ªgCG  ≈∏Y  õcQ  ∂∏ŸG  ádÓL  ¿EG{  :™HÉJh

 äÉ«MÓ°U »£©j ÉÃh ,ájQƒà°SódG äÓjó©àdG ‘ äÉ£∏°ùdG

 ¿CG  ≈∏Y  ¬HÉ£N  ‘  ¬àdÓL  Úª£Jh  ,ÜGƒædG  ¢ù∏éŸ  ÈcCG

 IóMƒdG  ⁄  IQhô°Vh  äÉ°ù°SDƒŸGh  ¿ƒfÉ≤dG  ó∏H  øjôëÑdG

 É¡H  äôe  »àdG  á«ØFÉ£dG  áæàØdG  ≈∏Y  AÉ°†≤dGh  á«æWƒdG

 ’EG  ¢SÉædG  ≈∏Y  á£∏°S  ’  ¬fCG  ¬HÉ£N  ‘  GócDƒe  ,øjôëÑdG

 ∂∏àH  òNCÉà°S  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ¿EG  Éªc  ,¿ƒfÉ≤dG  ∫ÓN øe

 ,øWƒdG πÑ≤à°ùe ‘ áª¡e ¿ƒµà°S »àdG ájQƒà°SódG äÓjó©àdG

 ócDƒf iQƒ°ûdG ‘ øëfh ,É¡à°SGQOh É¡«∏Y ´ÓW’G ó©H ∂dPh

 »àdG  ájQƒà°SódG  äÓjó©àdÉH  ¬àdÓL  äÉÑZQ  ≥«≤–  ≈∏Y

.z¥ô°ûeh π°†aCG πÑ≤à°ùe ƒëf øjôëÑdG π≤æà°S

:Ωó≤àdGh äÉMÓ°UE’G øe ójõŸG ≈∏Y øgGôj ÜÉ£ÿG

 …ƒ°SƒŸG AÉ«°V ó«°ùdG iQƒ°ûdG ¢ù∏› ƒ°†Y ∫Éb ∂dP ¤EG

 øjôëÑ∏d á«∏Ñ≤à°ùe Iô¶f πªëj Ée kÉªFGO ∂∏ŸG ádÓL ÜÉ£N ¿EG{

 ¿EGh  á«æWƒdG  IóMƒdG  øe kÉbÓ£fG  ™ªàéŸG  ‘ ´ó°U …CG  ·ôjh

 ¤EG k GÒ°ûe ,Ωó≤àdGh äÉMÓ°UE’G øe ójõŸG ≈∏Y øgGôj ÜÉ£ÿG

 »£°SƒdG  ÜÉ£ÿG  ï«°SôJh  ìGô÷G  áª∏ª∏d  ƒYój  ÜÉ£ÿG  ¿CG

 ´QÉ°ûdG  ¢†Ñfh  ™ªàéŸG  Üƒ∏b  ó«MƒJ  ¤EG  ƒYójh  ÊÓ≤©dG

 ≈∏Y »æjôëH øWGƒe πµd áÁôµdG IÉ«◊G øe ójõŸG ≈∏Y ócDƒjh

 πª©«°S  …òdGh  »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’Gh  »°SÉ«°ùdG  ó«©°üdG

 ájƒªæJ  ¥ÉaBG  íàah  áeƒµMh  kÉ©ªà›  øjôëÑdG  ájƒ≤J  ≈∏Y

 ¤EG  ≈©°ùJ  äÉMÓ°UE’G  ‘  IOÉjR  …CG  ¿EGh  ,øWƒdG  Gò¡d  ™°ShCG

 óYÉ°ùJ Iƒ£îH Iƒ£ÿG á°SÉ«°S ¿EGh øjôëÑ∏d IójóL Iƒb ≥∏N

 áHÉãÃ  »g  πMGôŸG  ¥ôM  á°SÉ«°S  ¿CG  k GócDƒe  ,ó∏H  …CG  AÉæH  ≈∏Y

 øe  ójõª∏d  Oƒ≤à°S  »àdG  á≤ãdGh  AÉ≤àd’G  õcGôe  πµd  ¥Gô`̀MEG

 óH’h É¡H  iƒ≤fh ÉæH  iƒ≤J  øjôëÑdG  ¿CG  ≈∏Y kÉgƒæe  ,ôFÉ°ùÿG

 …CG  øY  OÉ©àH’G  IQhô°Vh  á«æWƒdG  âHGƒãdG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  øe

 ≈∏Y ∫É¨à°T’G á«ªgCGh ,áÄa …CG  Ωóîj ’ »ØFÉW ÜÉ£N hCG  AGOCG

 á«∏ªY  ‘  ™«ª÷G  ∑Gô°TEGh  ¿ÉjOC’G  ΩGÎMGh  á«æWƒdG  âHGƒãdG

 ™bGƒe íàØH ôNBÉH hCG πµ°ûH ºgÉ°ùà°S É¡fCG ∂°T ’ »àdGh á«ªæàdG

 .øWƒdG Gòg áeóNh á«ªæàdG

 ájò«ØæàdG  Úà£∏°ùdG  ÚH  ábÓ©dG  º«¶æJ  ¢Uƒ°üîHh

 …ƒ°SƒŸG  ócCG  ,¬àdÓL  ÜÉ£N  ‘  äAÉL  »àdGh  á«©jô°ûàdGh

 ¿RGƒàdG øe ádÉM ≥∏N πLCG øe ƒg iQƒ°ûdG ¢ù∏› OƒLh ¿CG

 ‘  ¿RGƒàdG  øe  ádÉM  »£©j  …òdGh  »°SÉ«°ùdGh  »©jô°ûàdG

 ´É≤jE’G  øe  ádÉM  OÉéjE’  ƒg  ¢ù∏éŸG  Gòg  OƒLƒa  ,ÉjDhôdG

 ™HÉJh  ;á«WGô≤ÁódG  á«aÉY  ájƒ≤J  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  »àdGh  ºZÉæàdGh

 ,É¡∏ãÃ  ’EG  á«WGô≤ÁódG  èdÉ©J  ’h  ¿ÉeCG  ΩÉª°U  á«WGô≤ÁódG

 ójõª∏d  ™aódÉH  áë°VGh  á«∏ªY  ƒg  ¬àdÓL ÜÉ£N ‘ AÉL  Éeh

 ájô◊G øe ójõŸG  »gh kÉªFGO ¬«∏Y Oó°ûj Ée ƒgh äÉjô◊G øe

 ¿hO ájôµØdG ÉfôWCG  ≥ah ¢û«©dG ≈∏Y ÉfóYÉ°ùJ »àdG á«dGÈ«∏dG

 .»æjO Ö«bQ Éæ«∏Y ¿ƒµj ¿CG

 »°ü≤J áæ÷ ôjô≤J ¿CG ≈∏Y …ƒ°SƒŸG √ƒf ¥É«°ùdG äGP ‘h

 πÑb  øe  ádhO  …CG  ‘  çó–  ⁄  á«îjQÉJ  á≤HÉ°S  ƒg  ≥FÉ≤◊G

 QGƒ◊G ádhÉW ≈∏Y ¢Sƒ∏é∏d áëfÉ°S âfÉc á«ÑgP á°Uôa »gh

 ÚHh iÈc á«bGó°üe ôjô≤àdG Gòg ≈£YCG å«M QƒeC’G á∏ë∏◊h

 ìÓ°UE’G  á«∏ªY  QGôªà°SG  ‘  ∂∏ŸG  ádÓ÷  IOÉ÷G  ä’hÉëŸG

 ¿hÉ©àdG  IQhô°V  ≈∏Y  kGócDƒe  ,¬àdÓ÷  »MÓ°UE’G  ´hô°ûŸGh

.kÓÑ≤à°ùe á∏µ°ûe …CG çhóM ≈∏Y ≥jô£dG ™£≤d

:á«WGô≤Áó∏d í°VGhh πeÉ°T ≥«Ñ£J ÜÉ£ÿG ‘ AÉL Ée

 ¿EG ∑QÉÑe á°ûFÉY .O iQƒ°ûdG ¢ù∏› ƒ°†Y âdÉb É¡à¡L øe

 äÉ«Fôe øY ¢†î“ Ée ¢ùµ©j OÉL ÜÉ£N ∂∏ŸG ádÓL ÜÉ£N

 ¢ùµ©j …òdGh ±É«WC’G πc ™ªL …òdGh »æWƒdG ≥aGƒàdG QGƒM

 ‘ â∏ªM á«eÉ°ùdG áª∏µdGh ìÓ°UE’G á«∏ªY ‘ IOÉ÷G ∂∏ŸG áÑZQ

 Iƒ£ÿG ¿CGh »WGô≤ÁódG Ò«¨à∏d áª¡e äGƒ£Nh ÊÉ©e É¡JÉ«W

 á«WGô≤ÁódG  ƒëf áeó≤àeh áÄjôL Èà©J ¬àdÓL É¡H  ΩÉb  »àdG

 ¬jód  ÖîàæŸG  ¢ù∏éŸG  ¿CG  ∑QÉÑe  äôcPh  ,ä’ÉéŸG  ™«ªL  ‘

 â°ù«d ¬àdÓL É¡eób »àdG OƒYƒdG ¿CGh ™°ShCGh ÈcCG äÉ«MÓ°U

 ≥«Ñ£J  »g  πH  á≤jô©dG  äÉ«WGô≤ÁódG  ‘  ±ƒdCÉŸG  øY  áLQÉN

 Iƒ£ÿG √òg ¿CGh ábÓ©dG º«¶æàdh á«WGô≤Áó∏d í°VGhh πeÉ°T

 ±ó¡J  É¡fCGh  á≤£æŸGh  ∫hódG  iƒà°ùe  ≈∏Y  á«eó≤J  Iƒ£N  »g

 øe  Òãµ∏d  ∫ƒ∏◊Gh  äÉ÷É©ŸG  øe  ójó©dG  ™°Vh  ¤EG  k GÒNCG

 á«©jô°ûàdG  Úà£∏°ùdG  ÚH  ábÓ©dG  º«¶æJ  QhO  øYh  .äÉØ∏ŸG

 »g  Ú°ù∏éŸG  ÚH  ábÓ©dG  º«¶æJ  ¿EG{  ∑QÉÑe  âdÉb  ájò«ØæàdGh

.záeó≤àe Iƒ£N »gh kGóL á«ë°U IôgÉX

 :º«gGôHEG »∏Y / »≤jó°üdG á°ûFÉY - âÑàc

 ÖfÉL ¤EG ,»æWƒdG ≥aGƒàdG QGƒM äÉ«Fôe ™e ≥ØàJ »àdG ájQƒà°SódG äÓjó©àdG ≈∏Y ¬«a õcQ …òdGh ,ióØŸG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M ÜÉ£îH ¿ƒjQƒ°T OÉ°TCG

 º°SôJ »àdG á«ª∏°ùdG á«WGô≤ÁódG áaÉ≤K AÉ°SQEGh øWGƒŸGh øWƒdG áë∏°üe ‘ Ö°üJ äÓjó©àdG ∂∏J ¿CG øjócDƒe ,ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG Úà£∏°ùdG ÚH ábÓ©dG ï«°SôJh ÜGƒædG ¢ù∏éŸ ÈcCG äÉ«MÓ°U AÉ£YEG

 .øjôëÑdG πÑ≤à°ùe

 Ωó≤àdGh äÉMÓ°UE’G øe ójõŸG ≈∏Y øgGôj ÜÉ£ÿG ¿CGh á«æWƒdG IóMƒdG øe kÉbÓ£fG ™ªàéŸG ‘ ´ó°U …CG ·ôjh øjôëÑ∏d á«∏Ñ≤à°ùe Iô¶f πªëj Ée kÉªFGO ∂∏ŸG ádÓL ÜÉ£N ¿CG ¤EG ¿ƒjQƒ°ûdG âØdh

 äÉ«WGô≤ÁódG ‘ ±ƒdCÉŸG øY áLQÉN â°ù«d ¬àdÓL É¡H ΩÉb »àdG Iƒ£ÿG ¿CG ¤EG øjÒ°ûe ,áÄa …CG Ωóîj ’ »ØFÉW ÜÉ£N hCG AGOCG …CG øY OÉ©àH’Gh á«æWƒdG âHGƒãdG ≈∏Y ó«cCÉàdG IQhô°V ≈∏Y Úgƒæe

.á≤£æŸGh ∫hódG iƒà°ùe ≈∏Y á«eó≤J Iƒ£N »g Iƒ£ÿG √òg ¿CGh ábÓ©dG º«¶æàdh á«WGô≤Áó∏d í°VGhh πeÉ°T ≥«Ñ£J »g πH á≤jô©dG

∑QÉÑe á°ûFÉY .O …ôgGƒL øªMôdGóÑY »HÉ¡°ûdG ¥OÉ°U …ƒ°SƒŸG AÉ«°V
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   :ÜGƒf ..»MÓ°UE’G ´hô°ûŸG IÒ°ùe πªµà°ùj Qƒà°SódG OGƒe πjó©J

ÊÉŸÈdG πª©dG áfÉµe õjõ©Jh á«WGô≤ÁódG áaÉ≤K ï«°SÎd AÉL ..∂∏ŸG ÜÉ£N

 äÓjó©àdG  ¿CÉH  »eƒ°ù©dG  ôcPh

 º¶æJ  ‘  kGÒÑc  kGQhO  Ö©∏à°S  ájQƒà°SódG

 á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  Úà£∏°ùdG  πªY

 ™∏£àJ  Éªc  ¿GRGƒàdG  ≥«≤–  ±ó¡H

 AGƒLCÓd  ñÉæe  íàa  øe  ójõª∏d  IOÉ«≤dG

 ,»°SÉ«°ùdG  ìÉàØf’Gh  á«WGô≤ÁódG

 Ö©d  »æWƒdG  ≥aGƒàdG  QGƒM  ¿CÉH  kÉØ«°†e

 ±hô◊G  ≈∏Y  •É≤ædG  ™°Vƒd  kGÒÑc  kGQhO

 á«æÑŸG  äÉMÓ°UE’G  øe  ójõŸG  ≥«≤ëàd

 Ö©°ûdG  äÉfƒµe  áeóÿ  á°SGQódG  ≈∏Y

.»æjôëÑd G

 ójó°ûJ  ¿CG  ¤EG  »eƒ°ù©dG  QÉ°TCGh

 òÑfh  íeÉ°ùàdG  á«ªgCG  ≈∏Y  OÓÑdG  ∂∏e

 ≥∏£æe  øe  äAÉL  ,»ØFÉ£dG  Ö°ü©àdG

 íeÉ°ùàŸG  »æjôëÑdG  ™ªàéŸG  á©«ÑW

 áªë∏dG  QhO  õjõ©J  πLC’  ºMÓàŸGh

.™«ª÷G  ÚH  á«æWƒdG

 Ú°ùMƒH  OGƒL  ÖFÉædG  ∫Éb  ∂dP  ¤EG

 AÉL  ∂∏ŸG  ádÓ÷  »eÉ°ùdG  ÜÉ£ÿG  ¿CÉH

 ìÓ°UE’G  Qƒ°ùL  óŸ  Ö°SÉæŸG  âbƒdG  ‘

 á«WGô≤ÁódG  Ωƒ¡ØÃ  ¢SÉædG  ájò¨Jh

 ,áeÉ©dG  äÉjôë∏d  ™°ShCG  ∫É›  íàa  ™e

 äGõµJôŸG  ≈∏Y  πgÉ©dG  õ«côJ  å«M

 á«©jô°ûàdG  Úà£∏°ùdG  ÚH  á«°SÉ«°ùdG

 ñÉæŸG  áfÉµe  øe  Rõ©à°S  ájò«ØæàdGh

 ¢ùµ©æ«°S  ∂dPh  ,áµ∏ªŸG  ‘  »WGô≤ÁódG

 ´hô°ûŸG  IÒ°ùe  ≈∏Y  »HÉéjE’G  πµ°ûdÉH

.»MÓ°UE’G

 IQhô°V  ≈∏Y  Ú°ùMƒH  Oó°Th

 á«æWƒdG  áªë∏dG  IOÉYE’  »NBÉàdGh  ∞JÉµàdG

 »æjôëÑdG  ™ªàéŸG  äÉfƒµe  ™«ªL  ÚH

 è«°ùædGh  §HGhôdG  ájƒ≤J  á«ªgC’  ∂dPh

 óMGƒdG  ∞bƒŸG  áfÉµe  õjõ©Jh  »YÉªàL’G

 ‘  kÉ«YGO  ,ìÓ°UE’G  ƒëf  Ö©°ûdG  IóMhh

 õjõ©àd  ™«ª÷G  ¿hÉ©àj  ¿CÉH  âbƒdG  äGP

 äÉYGõædG  øY  OÉ©àH’Gh  íeÉ°ùàdG  º«b

 å«M  ,á«ØFÉ£dG  äÉ°SQÉ‡h  Ö°ü©àdGh

 π≤æd  ¿hÉ©àdGh  ∞JÉµà∏d  âbƒdG  ¿B’G  ¿ÉM

.¿ÉeC’G  ôH  ¤EG  ó∏ÑdG

 øe  ójõŸG  íàa  ¿CÉH  Ú°ùMƒH  ÈàYGh

 ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG Ú°ù∏éª∏d äÉ«MÓ°üdG

 ¿Éc å«M ,ÜGƒædG  äÉMƒªW ∂dP ≥≤ë«°S

 ÚfGƒ≤dG  ¤EG  ô¶ædÉH  ÜGƒædG  ¢†©H  íª£j

 ¢†©H  á©LGôeh  ájQƒà°SódG  äÓjó©àdGh

 ¿ƒµàd  ÚfGƒ≤dG  í«≤æJh  πjó©J  ™e  OƒæÑdG

 åjó◊G  ô°ü©dG  äGóéà°ùe  ™e  á≤aGƒàe

 »àdG  á«°SÉ«°ùdG  äGõµJôŸG  ¤EG  áªFÓeh

 ÜGƒædG  äÉ©∏£J  ≥«≤–  øe  ójõŸÉH  ™aóJ

.Ö©°ûdG  áeóÿ

 Oƒ©≤dG  áØ«£d  áÑFÉædG  âdÉb  ÉgQhóHh

 ócDƒj   ∂∏ŸG  ádÓ÷  »eÉ°ùdG  ÜÉ£ÿG  ¿CÉH

 ´hô°ûŸG  ‘  ìÓ°UE’G  á∏éY  Ò°S  ™«ªé∏d

 ¬«dƒJ òæe πgÉ©dG ¬H AÉL …òdG »MÓ°UE’G

 øe  ójõŸG  ¿ÉŸÈdG  íæeh  ,ºµ◊G  ó«dÉ≤e

 Qƒ£à∏d  ™«ªé∏d  ∂dP  øgÈj  äÉ«MÓ°üdG

 ä’É›  øe  ójõŸG  íàØd  kÉeób  »°†ŸGh

 .OÓÑdG  ‘  á«WGô≤ÁódGh  ôjƒ£àdG

 ∂∏ŸG  ádÓL  ÜÉ£N  Oƒ©≤dG  äÈàYGh

 ÚæWGƒŸG  äÉ©∏£J  ≥«≤ëàd  ô°TDƒe  ƒg

 ¢†©H  πjó©J  ∫ÓN  øe  Ö©°ûdG  »∏ã‡h

 ´hô°ûŸG  IÒ°ùe  QGôªà°S’  Qƒà°SódG  OGƒe

 ,º«∏°ùdGh í«ë°üdG √ÉŒ’G ‘ »MÓ°UE’G

 ¿ÉŸÈ∏d  äÉ«MÓ°üdG  øe  ójõŸG  íæe  å«M

 ºé◊  ÈcCGh  ™°ShCG  áfÉµe  ∂dP  »£©j

 ∫hO  ÚH  É¡à«bGó°üe  Rõ©jh  øjôëÑdG

.⁄É©dG

 á«WGô≤ÁódG  Ωƒ¡Øe ¿EG  ,á∏FÉb  â©HÉJh

 Éªc  áaÉ≤K  ¬fCÉH  ™«ª÷G  áª¡Øj  ¿CG  Öéj

 á«WGô≤ÁódG  áaÉ≤K  Ωƒ¡Øe  ∂∏ŸG  ádÓL ÚH

 ™«ª÷G  ≈∏Yh  ,á«eÉ°ùdG  áª∏µdÉH

 πLCG  øe  í∏£°üŸG  Gòg  ≈æ©e  ÜÉ©«à°SG

 øjôNB’G  AÉ°übEG  ΩóYh  ∑Î°ûŸG  ¢û«©dG

 ¿CG  ™«ª÷G  ≈∏Yh  ,¢†©ÑdG  ¢û«ª¡J  hCG

 ¢†©H  ™e  ¢û«©∏d  íeÉ°ùàdG  á¨d  Gƒª¡Øj

 å«M  ,ÚfGƒ≤dG  ΩGÎMG  øe  óH’h  ,Üô≤H

 ¿hO  ¢û«©j  ¿CG  øWGƒe  …C’  øµÁ  ’

 á«WGô≤ÁódG  ¢ù°SCGh  ÚfGƒ≤dG  ΩGÎMG

 âbƒdG  äGP  ‘  IócDƒe  ,í«ë°üdG  πµ°ûdÉH

 á«WGô≤ÁOh  ádGó©H  ™àªàJ  øjôëÑdG  ¿CÉH

.IGhÉ°ùeh

 ™ªàéŸG  OGôaCG  Oƒ©≤dG  âYOh

 ≈°VƒØdG  ≈∏Y  OÉ©àH’ÉH  »æjôëÑdG

 á«LPƒ‰  IQƒ°U  º°SQ  πLC’  AÉ°Vƒ°†dGh

 ÖJGôe  ∫ÓàMG  É¡dÓN  øe  øµÁ  øjôëÑ∏d

 .ä’É› IóY  ‘ á«ŸÉYh  áeó≤àe

 ø°ùM  ÖFÉædG  ∫Éb  π°üàe  ¥É«°S  ‘h

 Iô°†◊  á«eÉ°ùdG  áª∏µdG  ¿CÉH  …ô°ShódG

 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ŸG  ádÓ÷G  ÖMÉ°U

 á«∏ªY  QGôªà°S’  ó«cCÉJ  »g  áØ«∏N  ∫BG

 ΩÉªàg’Gh  »MÓ°UE’G  ´hô°ûª∏d  ôjƒ£àdG

 å«M  ,»æWƒdG  ≥aGƒàdG  QGƒM  äÉ«FôÃ

 ¬HÉ£N  ∫ÓN  øe  ∂∏ŸG  ádÓL  âÑKCG

 QGƒM  ‘  AÉL  Ée  ¿CÉH  ⁄É©∏d  »eÉ°ùdG

 k GOÉLh  kÉaOÉg  kGôeCG  ¿Éc  »æWƒdG  ≥aGƒàdG

 äÓjó©àdÉH  QGƒ◊G  èFÉàf  ™«ªé∏d  âÑãj

 iQƒ°ûdG  »°ù∏›  ¢üîJ  »àdG  ájQƒà°SódG

 ‘  ÒÑc  QhO  ÜGƒæ∏d  ¿ƒµ«d  ,ÜGƒædGh

 ¿ƒµj  ¿CGh  á«©jô°ûàdG  á«∏ª©dG  AGôKEG

.Ö©°ûdG  áeóÿ  á«∏YÉa  ÌcCG  ¢ù∏éŸG

 øe  ójõŸG  íæe  ¿CÉH  …ô°ShódG  ócCGh

 ∂dP  Rõ©«°S  ÜGƒædG  ¢ù∏éŸ  äÉ«MÓ°üdG

 ,áfRGƒŸG  É¡æe QƒeCG  IóY ‘ ∫É©ØdG  QhódG

 ,»æWƒdG  ¢ù∏éŸG  á°SÉFQ  ,ÜGƒéà°S’G

.¢ù∏éŸG  πª©d  äÉ©jô°ûàdG  øe  ójõŸGh

 OÓÑdG  πgÉY ¢UôëH …ô°ShódG  OÉ°TCGh

 kÉ«YGO  ,∑Î°ûŸG  ¢û«©dGh  íeÉ°ùàdG  á«ªgC’

 á«æWƒdG  á◊É°üŸG  ÜGƒHCG  íàØd  ™«ª÷G

 øeC’G  õjõ©Jh  áµ∏ªŸG  ¿CÉ°T  ™aQ  πLC’

 OGôaCG  ÚH  ΩÓ°ùH  ™«ª÷G  ¢û«©«d  ¿ÉeC’Gh

 ∞∏àîÃ  »æjôëÑdG  Ö©°ûdG  äÉfƒµeh

 äGP  ‘  kÉ«YGO  ,º¡JÉ«LƒdójCGh  º¡fGƒdCG

 ádhÉW  ≈∏Y  ™«ª÷G  ¢ù∏éj  ¿CÉH  âbƒdG

 ÉjGƒædG  ø°ùM  äGQOÉÑe  ¥ÓWE’  QGƒ◊G

.íeÉ°ùàd Gh

 áÑFÉædG  äOÉ°TCG  á∏°U  …P  ¥É«°S  ‘h

 ¬àæª°†J  Ée  ¿CG  ≈∏Y  ¢Sôég  ΩÉ°ùàHG

 ™aóà°S  á«æWh ÚeÉ°†eh iDhQ  øe áª∏µdG

 ¤EG  OÓÑdG  ‘  »°SÉ«°ùdG  ™°VƒdÉH  q∂°T  ÓH

 ‘ ∂dPh ,äÉÑ°ùàµŸGh äGõéæŸG øe ójõŸG

 ,∂∏ŸG  ádÓ÷  »MÓ°UE’G  ´hô°ûŸG  QÉWEG

 ∂°ù“ IQhô°V ≈∏Y âbƒdG äGP ‘ IOó°ûe

 á«YÉªàL’G  äÉfƒµŸGh  íFGô°ûdG  áaÉc

 ΩóYh  ,¬H  åÑ°ûàdGh  »MÓ°UE’G  ´hô°ûŸÉH

 QÉªãà°SGh ,≥≤– Ö°ùàµe …CG ‘  §jôØàdG

 »àdG  äÉ«fÉµeE’Gh  äÉ«MÓ°üdGh  äGhOC’G

 áaÉc  áHQÉfi  πLCG  øe  ´hô°ûŸG  É¡ë«àj

 áHôéàdG  ôjƒ£J  πLCG  øeh  OÉ°ùØdG  ¬LhCG

.øjôëÑ∏d  ájOÉ°üàb’Gh  ájƒªæàdG

 »àdG  zájQƒà°SódG  äÓjó©àdG{  ∫ƒMh

 ¿CÉH  ¢Sôég  âdÉb  ,¬àdÓL  É¡æY  ø∏YCG

 øe  kGó¡L  ƒdCÉJ  ød  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG

 äÓjó©àdG  ∂∏J  QGôbEG  ‘  ´Gô°SE’G  πLCG

 ≥aGƒàdG  QGƒM  øe  kÉ°SÉ°SCG  â≤ãÑfG  »àdG

 ô¡°T  ‘  ¬àdÓL  ¬d  ÉYO  …òdG  »æWƒdG

.»°VÉŸG  ƒ«fƒj

 ¢Uôë«°S  ÜGƒædG  ¢ù∏› ¿CÉH  äôcPh

 äÓjó©àdG  ∂∏J  º°ùM  ‘  ´Gô°SE’G  ≈∏Y

 å«M  ,É¡H  πª©∏d  kGó«¡“  ÉgQGôbEG  ídÉ°üd

 ¤EG  IÒÑc  áaÉ°VEG  äÓjó©àdG  πqµ°ûà°S

 áÑ°ùædÉH  kÉ°Uƒ°üNh  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG

 øe  ójõ«°S  É‡  ,ÜG qƒædG  ¢ù∏›  ¤EG

 á°SÉFQ  ó«©°U  ≈∏Y  ÜGƒædG  äÉ«MÓ°U

 áfRGƒŸG  á°ûbÉæe  ó«©°U  ≈∏Yh  ,¢ù∏éŸG

 èeÉfÈdG  á°ûbÉæeh  ádhó∏d  áeÉ©dG

 »£©«°S  …òdG  ôeC’G  ƒgh  ,»eƒµ◊G

 ‘ ™°ShCG  äÉ«MÓ°Uh  ÈcCG  k’É› ÜGƒædG

 Úª°†Jh  ,áª¡ŸG  äÉ«ã«◊G  ∂∏J  á°ûbÉæe

 ‘  á«eóÿG  ¢SÉædG  äÉ©∏£Jh  iDhQ

.á qeÉ©dG  äÉfRGƒŸGh  áeƒµ◊G  èeGôH

 ΩGÎMG  IQhô°V  ¤EG  ¢Sôég  âg qƒfh

 áeÉg  á«Fõ÷G  ∂∏J  ¿CG  IÈà©e  ,¿ƒfÉ≤dG

 AÉæH  πLCG  øe  áë«ë°U  áeó≤e  »gh  ,kGóL

 ádGó©dG  ≥«≤–  πLCG  øeh  ,¿ƒfÉ≤dG  ádhO

 IÒ°ûe  ,äÉfƒµŸG  áaÉc  ÚH  á«YÉªàL’G

 áaÉc  ∫òÑ«°S  ÜGƒædG  ¢ù∏›  ¿CG  ¤EG

 ‘  ¿ƒfÉ≤dG  ò«ØæJ  ¿Éª°V  πLCG  øe  √Oƒ¡L

 ádhódG  áÑ«g  øe  Rõ©j  ÉÃ  ä’ÉéŸG  áaÉc

.QGô≤à°S’Gh  øeC’G  ≥≤ëjh

 »µdÉŸG  ¿ÉfóY  ÖFÉædG  ∫Éb  √QhóHh

 Rõ©j  OÓÑdG  πgÉ©d  »eÉ°ùdG  ÜÉ£ÿG  ¿CÉH

 ∫ÓN øe  »HÉ«ædG  πª©∏d  á«fÉŸÈdG  áfÉµŸG

 áª¡ŸG  å«M  ,ájQƒà°SódG  äÓjó©àdG

 íæeh  ,IÒÑc  ÜGƒædG  ≥JÉY  ≈∏Y  IÉ≤∏ŸG

 »HÉ«ædG  ¢ù∏éª∏d  äÉ«MÓ°üdG  øe  ójõŸG

 πª©dG  á«ªgCÉH  ≠dÉHh  ÒÑc  ôKCG  ¬d  ¿ƒµ«°S

 »àdG  äÓjó©àdGh  äÉ©jô°ûàdG  ø°S  ≈∏Y

 áaÉ°VEG  ÊÉŸÈdG  πª©dG  áeóN  ‘  Ö°üJ

.ÚæWGƒŸGh  øWƒdG  áeóÿ

 äÓjó©àdG  ¿CG  »µdÉŸG  ÈàYGh

 ôjƒ£J  ‘  k’É©ah  kÉeÉg  kGQhO  Ö©∏à°S

 ∂dPh  ,áµ∏ªŸG  ‘  »HÉ«ædG  πª©dG  IÒ°ùe

 ≈∏Y  OÓÑdG  πgÉY  ¢UôM  ⁄É©∏d  âÑãj

 AÉL  …òdG  »MÓ°UE’G  ´hô°ûŸG  IÒ°ùe

 ¿CG  k GÈà©e  ,ºµ◊G  ó«dÉ≤e  ¬«dƒJ  òæe  ¬H

 ºµ◊G  º«gÉØe  ⁄É©∏d  âÑKCG  OÓÑdG  πgÉY

 ÇOÉÑe  ï«°SôJ  ∫ÓN  øe  »WGô≤ÁódG

 OGƒe  πjó©Jh  á«WGô≤ÁódG  º«bh  º«gÉØeh
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فعاليات �شعبية ووطنية 

كلمة جاللة امللك جاءت لتوؤكد امل�ضي قدمًا نحو تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني

العام  الأم���ن  ق��ال  جهته  م��ن 

الوطني  العمل  ميثاق  جلمعية 

كلمة  اإن  البوعينن  حممد 

م�شداقاً  جاءت  امللك  جاللة 

ل��دع��وة ج��الل��ت��ه حل��وار 

دون  من  الوطني  التوافق 

للموا�شيع  حم��دد  �شقف 

اأحد،  لأي  اإق�شاء  اأو  املطروحة 

�شارك  الذي  احل��وار  اأن  اإىل  م�شرياً 

والكيانات  الفعاليات  جميع  مظلته  حتت 

الر�شمية والأهلية، وما متخ�ض عنه من مرئيات 

يف  الدميقراطية  العملية  لتعطي  قريباً،  النور  ترى  �شوف 

البحرين دفعة اأكرب لالأمام.

وراأى اأن ما �شري�شل من مرئيات لل�شلطة الت�شريعية ما 

املجتمعن يف  قبل  من  عليها  التوافق  قد مت  توافقات  اإل  هي 

حوار التوافق الوطني، مو�شحاً اأن »جاللة امللك ومنذ ت�شلمه 

اأتت  حيث  بتنفيذها،  لل�شرعة  احلكومة  وجه  املرئيات  لهذه 

اإليه  ثمار ما تو�شل  املنا�شب لقطف  دعوة جاللته يف وقتها 

جميع اأطياف هذا ال�شعب.

ونوه البوعينن اإىل اأن عدداً من املرئيات التي مت التوافق 

للجمعيات  الوطني  الإئتالف  قبل  من  تقدميها  مت  عليها، 

ال�شيا�شية والتي تتقدمه جمعية ميثاق العمل الوطني، عرب 

م�شاركتها يف حوار التوافق الوطني.

واأكد على اأن كلمة جاللة امللك جاءت لزيادة التاأكيد على 

اأن مرئيات حوار التوافق الوطني ما�شية للتنفيذ، خ�شو�شاً 

واأنها دخلت حيز التطبيق من قبل احلكومة فور دعوة جاللة 

امللك بذلك اأثناء ا�شتالمه للمرئيات املتوافق عليها.

موا�شيع،  من  امللك  جاللة  كلمة  له  تعر�شت  ما  وحول 

قال البوعينن »تعر�شت كلمة جاللة امللك اإىل عدة م�شامن 

وكان اأهم تلك امل�شامن تاأكيد جاللته على اأنه ما�ٍض ب�شفينة 

والقت�شادية،  ال�شيا�شية  الإ�شالحات  من  مزيد  نحو  البالد 

حيث تعر�ض يف كلمته اإىل اأن مرئيات حوار التوافق الوطني 

�شوف تر�شل مبر�شوم ملكي اإىل املجل�ض الوطني«.

�شتعزز  التي  التعديالت  اأهم  �شمن  من  »اإن  واأ�شاف 

برنامج  بعر�ض  يتعلق  ما  الدميقراطي  الإ�شالح  م�شرية 

رئا�شة  وحتويل  الثقة  لأخذ  النواب  جمل�ض  على  احلكومة 

النواب،  اإىل  ال�شورى  جمل�ض  رئي�ض  من  الوطني  املجل�ض 

واإر�شال القوانن اإىل احلكومة من قبل رئي�ض جمل�ض النواب 

واإعطاء املجل�ض النيابي املزيد من ال�شالحيات«.

ا�شتقرار  على   حر�شه  ت�شمنت  جاللته  كلمة  اأن  وراأى 

توجيهه  خالل  من  خ�شو�شاً  الدميقراطية،  وتعزيز  الوطن 

امل�شاريع  ملناق�شة  النواب  ملجل�ض  املقررة  امل��دة  لزيادة 

على  لالإجابة  حم��ددة  مدة  اإعطاء  وكذلك  القت�شادية، 

الرغبات املقدمة من النواب، وتاأكيد جاللته على اأن املواطنة 

والبتعاد عن املحا�ش�شة الطائفية هي ركيزة اأ�شا�شية لبناء 

املجتمع واإدماجه باملفاهيم الدميقراطية، ف�شالً عن مطالبته 

ال�شيا�شية  املكت�شبات  تعزيز  على  بالعمل  البحرين  ل�شعب 

والقت�شادية واملحافظة على اأمن وا�شتقرار البلد.

اإىل ذلك قالت الأمن العام جلمعية الفكر احلر ليلى رجب 

اأن كلمة جاللة امللك ي�شت�شرف من خاللها ا�شتمرارية امل�شرية 

الإ�شالحي  امل�شروع  وا�شتمرار  البحرين  يف  الدميقراطية 

مرئيات  ترجمة  على  تاأكيد  خالل  من  خ�شو�شاً  ال�شيا�شي، 

حوار التوافق الوطني اإىل اأر�ض الواقع.

اأهمية  على  اأك��دت  امللك  جاللة  كلمة  اأن  اإىل  ولفتت 

اليام  هذه  الد�شتورية و�شرورتها خ�شو�شاً يف  التعديالت 

التي متر البحرين فيها باأزمة �شيا�شية.

يتعلق  فيما  جاللته  عليها  ركز  التي  النقاط  اأن  وراأت 

املرتابطة  وو�شيلتها  الد�شتورية،  الإ�شالحات  مب�شاألة 

مع  الوطني،  واملجل�ض  ال��وزراء  وجمل�ض  امللكية  ب��الإرادة 

تطرح  التي  احلوارات  ذلك عرب  ال�شعبية يف  الروؤية  اإ�شراك 

بن اآن واآخر كحوار التوافق الوطني.

الوطني  التوافق  حوار  اإليه  تو�شل  ما  اأهم  اإن  وذكرت 

امللك،  كلمة جاللة  �شمن  حا�شراً  كان  النواب  ب�شاأن جمل�ض 

فيما يتعلق باإعطاء �شالحيات رقابية اأو�شع ملجل�ض النواب، 

العالقة  تعزيز  اإىل  اإ�شافة  الرقابة،  مبو�شوع  ينفرد  بحيث 

توازن  خلق  نحو  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتن  بن 

وتعاون اأكرب بينهما.

واأ�شارت اإىل اأن اأبرز م�شامن اخلطاب تاأكيد جاللة امللك 

على اأن دولة املوؤ�ش�شات والقانون تكر�ض اإلغاء اأي متييز يف 

القانون الذي ل مييل لأحد على ح�شاب اأحد اآخر.

واقعنا  وترجمتها يف  الدميقراطية  تعزيز  اأن  على  واأكد 

اأن  باحلكومة  نناأى  ل  »نحن  م�شتدركة  اجلميع،  م�شوؤولية 

تطور نف�شها بل املجتمع بكل مكوناته، وخ�شو�شاً اجلمعيات 

املدين،  املجتمع  وموؤ�ش�شات  الأهلية  واجلمعيات  ال�شيا�شية 

فيبنغي  الدميقراطية،  لالأ�شاليب  وفقاً  الوعي  بث  خالل  من 

اأن ل ن�شع الالئمة على احلكومة دائماً، كوننا جزء من هذه 

نحو  ببالدنا  النطالق  يف  اجلميع  يعمل  اأن  ولبد  العملية، 

الأف�شل«.

ولكل  للجميع  موجه  امللكي  اخلطاب  اأن  وذك��رت 

اأن  باأهمية  تعي  لأن  والدعوة  بالبحريني،  املجتمع  مكونات 

باملمار�شة  بل  فقط  بالقوانن  تاأتي  ل  الدميقراطية  املطالبة 

الت�شريعات  حبي�شة  لي�شت  فالدميقراطية  الدميقراطية، 

قبول  قائمة على  ثقافة وممار�شة دميقراطية  بل هي  املهنية 

الآخر.

ودعت اإىل �شرورة العمل وفقاً لروؤية جمتمعية م�شرتكة 

من اأجل بناء الوطن، معتربة اأن امل�شكلة يف البحرين متمثلة 

اأنهم  اأثبتوا  الفرقاء  جميع  اأن  بالرغم  الآخ��ر،  اإق�شاء  يف 

قادرون على جتاوز هذا الأمر من خالل جلو�شهم على طاولة 

بالعملية  تدفع  نتائج  اإىل  والو�شول  الوطني  التوافق  حوار 

الدميقراطية البحرينية لالأمام.

خالد  ال�شمالية  بلدي  ع�شو  اأ�شاد  ال�شياق  ذات  ويف 

التعديالت  باإقرار  يتعلق  فيما  امللك،  جاللة  بخطاب  الكعبي 

يعطي  ومبا  البحرين  م�شلحة  يف  ي�شب  مبا  الد�شتورية 

ويقوم مبهامه  قوياً  ليكون جمل�شاً  للربملان  اأكرب  �شالحيات 

الرقابية والت�شريعية على اأكمل وجه.

وقال الكعبي »نطمح خالل املرحلة املقبلة اأن يتم و�شع 

احلكومي  والدعم  الرواتب،  وزيادة  الإ�شكانية  للم�شكلة  حل 

اإ�شدار  على  والعمل  واملتقاعدين،  املحدود  الدخل  لذوي 

مع  املخالفن  على  القانون  وتطبيق  التموينية،  البطاقات 

لتعزيز  اخلليجية  الكونفدرالية  اإعالن  يف  الإ�شراع  �شرورة 

الأمن للبحرين وجلميع دول اخلليج العربية«.

غازي  املنامة  بلدي  جمل�ض  ع�شو  قال  مماثلة  جهة  من 

الدو�شري »نحن مع توجيهات جاللة امللك وما ركز عليه يف 

اخلطاب ال�شامي نحو التعديالت الد�شتورية مبا تتوافق مع 

مرئيات حوار التوافق الوطني واإي�شال اململكة اإىل بر الأمان 

وحفظ النظام والقانون«.

واأ�شاد الدو�شري بخطاب جاللة امللك الذي ركز فيه اأي�شاً 

على اإعطاء �شالحيات اأكرب للنواب، واإعطائهم �شالحيات حل 

الدميقراطية  امل�شرية  وحتقيق  الوزراء  وا�شتجواب  املجل�ض 

لبحرين الغد، وتلبية التطلعات امل�شروعة لأبناء الوطن ومبا 

يحقق املزيد من التطور وير�شي روح الدميقراطية ال�شلمية 

واأ�ش�شها.

باأن  املقابي  د.عبداهلل  ال�شيخ  قال  مماثل  جانب  ومن 

مرحلة  بن  يف�شل  مف�شلياً  خطاباً  كان  امللك  جاللة  خطاب 

باحليوية  مليئة  متحركة  مرحلة  اإىل  جامدة  تعترب  كانت 

عنها  عرب  كما  وهي  والقانونية  الد�شتورية  والتطبيقات 

جاللة امللك مرحلة ل�شتكمال امل�شرية مع كل من لدية رغبة 

يف امل�شي قدماً يف م�شروع جاللة امللك الإ�شالحي.

اإىل نقطة  اأ�شار يف خطابه  امللك  املقابي »جاللة  واأ�شاف 

التحول املدين وهذه النقطة تعترب منوذجاً لدول اخلليج كلها 

موؤ�ش�شات  اإىل  العادية  املوؤ�ش�شات  من  التحول  نقطة  وهي 

رائعاً  منوذجاً  البحرين  �شت�شبح  النقطة  وبهذه  مدنية 

�شت�شبح  اأ�شح  ومبعنى  القانونية  املوؤ�ش�شات  تطبيق  يف 

نهائية  مرحلة  اإىل  ن�شل  وبذلك  املوؤ�ش�شات،  دولة  البحرين 

الذي  وال�شك  والقلق  اخلوف  حاجز  تخطت  البحرين  باأن 

حيث  القانونية  والتعديالت  م�شتقبله  حول  املواطن  اأ�شاب 

على  و�شت�شبح  احلكومة  ت�شكيل  يف  �شعبية  اإرادة  تكون 

وعلى  احلكومة  على  �شيعر�ض  برنامج  يف  التحقق  طريق 

وتابع  اجلميع«،  بن  �شراكة  �شتكون  اأي  النواب  جمل�ض 

امللك على  ال�شلطات و�شكر جاللة  �شي�شبح م�شدر  »ال�شعب 

معاين  كل  لل�شعب  �شتحقق  والتي  النه�شوية  املبادرة  هذه 

الدميقراطية وتطوير ممار�شة العملية الد�شتورية متمنياً اأن 

يحفظ اهلل مملكة البحرين من كل �شوء«.

اإىل ذلك قال رئي�ض جمعية البحرين ال�شبابية علي �شريف 

»اإن الكلمة ال�شامية جلاللة امللك تثبت باأن البحرين ما�شية 

واملزيد  العديد  للمملكة  وت�شيف  التطوير  جمال  يف  قدماً 

على  مثنياً  واملواطنن،  للوطن  اخلري  فيه  ملا  املكت�شبات  من 

بلد  يف  امل�شرتك  والعي�ض  الت�شامح  بند  يف  وخا�شة  الكلمة 

ي�شم العديد من الأديان، فقد اأثبت جاللة امللك باأن البحرين 

اأكد  كما  الطائفية  وحماربة  وتقاليدها  عاداتها  يف  متم�شكة 

جاللة امللك يف كلمته ال�شامية اأن البحرين �شت�شتمر يف املزيد 

اأن  وبالأخ�ض  امل�شرية  لتكملة هذه  الإ�شالحية  امل�شاريع  من 

وفيما  اأف�شل«،  ب�شكل  البحرين  �شتجعل  احلوار  مرئيات 

يخ�ض اإحالة بع�ض التعديالت الد�شتورية اأثنى �شريف على 

هذه اخلطوة التي �شتجعل مزيداً من التوازن بن املجل�شن ملا 

فيه م�شلحة الوطن واملواطن متمنياً اأن يكون دور املجل�شن 

كبرياً يف حل العديد من الق�شايا لتعطي كل ذي حق حقه.

واأ�شاف �شريف »اإن البحرين ما�شية قدماً يف ظل العهد 

الزاهر جلاللة امللك املفدى وقيادته التي ت�شعى دوماً لتوفري 

كالأب  امللك  جاللة  يعترب  حيث  املواطن  اإليه  يحتاج  ما  كل 

الذي يحب ال�شتماع اإىل اأبنائه ليقدم لهم كل ما فيه م�شلحة 

من  مزيداً  املقبلة  الأيام  ت�شهد  اأن  متمنياً  واملواطن  الوطن 

الإ�شالحات التي �شيقدمها جاللة امللك لأبنائه املواطنن«.

كلمة  »اإن  معروف  عبداحلميد  اأحمد  املواطن  قال  بدوره 

جاللة امللك املفدى بيّنت الروؤية الإيجابية جلاللة امللك فيما 

م�شرياً  املواطنن  وم�شتقبل  البحرين  مملكة  م�شتقبل  يخ�ض 

اإىل اأن قرارات جاللة امللك جميعها ت�شب يف م�شلحة الوطن 

واملواطن م�شيداً بتعزيز الدور الرقابي ملجل�ض النواب والذي 

يوؤدي اإىل قيام املجل�ض بهذا الدور منفرداً، الأمر الذي ي�شيف 

جمتمعاً  النواب  جمل�ض  م�شاركة  لتحقيق  جديدة  �شمانات 

عند مناق�شة ال�شتجوابات التي توجه اإىل الوزراء«.

واأ�شاف باأن كلمة جاللة امللك املفدى ت�شمنت ما جاء من 

مرئيات حوار التوافق الوطني وهذا ما يجعلنا نطمئن على 

الكلمات  هذه  تعد  البحرين حيث  م�شتقبلنا وم�شتقبل مملكة 

الذي  امل�شتقبل  خلطط  كر�شم  امللك  جاللة  قبل  من  ال�شامية 

اأن تتحقق املزيد من  يطمح اإليه كل مواطن ومواطنة متمنياً 

الإجنازات الوطنية يف ظل العهد الزاهر جلاللة امللك املفدى.

كتب - حمرر ال�شوؤون ال�شيا�شية:  

اأكدت فعاليات وطنية على اأن كلمة جاللة امللك جاءت لتوؤكد امل�سي قدماً نحو تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، وترجمتها على اأر�ض الواقع، خ�سو�ساً تلك املتعلقة بالتعديالت الد�ستورية الرامية للدفع 

بالعملية الدميقراطية لالأمام، والنطالق بامل�سروع الإ�سالحي الذي بداأُه جاللة امللك منذ اأكرث من عقد نحو اآفاق اأرحب.

وا�ست�سرفت الفعاليات من خطاب جاللة امللك ا�ستمرارية امل�سرية الدميقراطية يف البحرين، وا�ستمرار للم�سروع الإ�سالحي ال�سيا�سي، موؤكدين اأن كلمة جاللته جاءت يف وقتها.

واعتربوا اأن اأبرز ما تناولته الكلمة هو التاأكيد على املواطنة احلقة، والبتعاد عن املحا�س�سة الطائفية التي تعد ركيزة اأ�سا�سية لبناء املجتمع واإدماجه باملفاهيم الدميقراطية، ف�سالً عن مطالبة جاللته من �سعب 

البحرين العمل على تعزيز املكت�سبات ال�سيا�سية والقت�سادية واملحافظة على اأمن وا�ستقرار البلد.

غازي الدو�سريخالد الكعبيعبداهلل املقابيعلي �سريفحممد البوعينني ليلى رجب
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اأ�صاد  مبا جاء يف الكلمة امللكية ال�صامية من م�صامني حددت خارطة واآفاق العمل ال�صيا�صي والإ�صالحي.. وزير العدل:

التعديالت الد�ستورية  تُ�سكل ف�سالً تاريخياً  جديداً  من التطور ال�سيا�سي والدميقراطي

اأ�صاد وزير العدل وال�ص�ؤون الإ�صالمية والأوقاف ال�صيخ 

ال�صامية  امللكية  الكلمة  اآل خليفة مبا جاء يف  بن علي  خالد 

ال�صيا�صي  العمل  واآفاق  خارطة  حددت  م�صامني  من  ام�س 

تاأتي تفعيالً  التي  املقبلة  والإ�صالحي للمملكة خالل املرحلة 

البالد  م�صلحة  يخدم  ومبا  ال�طني  الت�افق  ح�ار  ملرئيات 

وم�صتقبل ابنائه.

املقرر  الد�صت�رية  التعديالت  اأن  العدل  وزير  وقال 

اإحالتها لل�صلطة الت�صريعية ُت�صكل ف�صال تاريخيا جديدا من 

التط�ر ال�صيا�صي والدميقراطي للمملكة، واأن اخلطاب امللكي 

ال�صامي ج�صد مدى حر�س ورغبة جاللته باأهمية الإ�صراع يف 

ا�صتجابة ملخرجات احل�ار  التي متثل  التعديالت  اإقرار هذه 

ويحفظ التقدم املت�ازن امل�صتقر.

اأن انطالقة هذه املرحلة اجلديدة من  وذكر وزير العدل 

الإ�صالحي وبناًء على  امل�صروع  التي تاتي يف �ص�ء  التط�ر 

منجزات  من  املا�صي  العقد  البحرين خالل  حققته مملكة  ما 

كبرية، �صُي�صكل نقلة مهمة يف م�صرية العمل ال�طني وتكري�س 

امل�صاركة ال�صعبية يف القرار وحتقيق املزيد من ال�صالحيات 

الت�صريعية والرقابية ملجل�س الن�اب.

ون�ه وزير العدل مبا ورد يف اخلطاب امللكي من تاأكيد 

على وج�ب اللتزام واحرتام القان�ن انطالقاً من »امل�ص�ؤولية 

يرتبط  عندما  خا�صة  اجلميع،  يتحملها  اأن  يجب  التي 

والألفة  والت�صامح  امل�صرتك  التعاي�س  مببداأ  القان�ن  احرتام 

بحكم  والتزام  وممار�صة،  ثقافة  فالدميقراطية  واملحبة،... 

للمبادئ  واحرتام  القان�ن، 

الإن�صان،  حلق�ق  الدولية 

وطني  �صيا�صي  بعمل  مقرتنة 

جاد ميثل كافة اأطياف املجتمع 

حما�ص�صة«،  اأو  اإق�صاء  دون 

امللكية  الكلمة  يف  جاء  كما 

ال�صامية.

اأعربت النائب �ص��صن تق�ي رئي�س جلنة ال�ص�ؤون اخلارجية 

والدفاع والأمن ال�طني مبجل�س الن�اب عن بالغ تقديرها وتثمينها 

امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صامي  امللكي  للخطاب  الكبري 

حمد بن عي�صى اآل خليفة الذي اأكد اأن عملية الإ�صالح والتط�ير 

م�صتمرة ومتقدمة بخط�ات ن�عية هي حمل اإجماع وطني �صامل، 

تعك�س الرغبة امللكية ال�صامية يف حتقيق ما ت�افقت عليه الإرادة 

ال�صعبية يف مرئيات ح�ار الت�افق ال�طني.

الد�صت�رية تعد نقلة ن�عية يف  التعديالت  اأن  واأكدت تق�ي 

تاأ�صي�س  اأجل  من  الإ�صالحي  وامل�صروع  الدميقراطية  التجربة 

م�صتقبل زاهر لأجمل اأيام العمر، وكي يكمل اجليل القادم م�صرية 

التط�ير والإ�صالح على اأ�ص�س �صليمة وق�ية.

القان�ن  ودولة  الدميقراطية  الثقافة  تعزيز  اأن  اإىل  واأ�صارت 

هي مطلب اجلميع وهي دع�ة �صادقة للم�صاركة يف عملية البناء 

خالل  من  الد�صت�رية،  الدولة  م�ؤ�ص�صات  عرب  ال�صاملة  والتنمية 

ال�صراكة  واأن  والق�صائية،  والتنفيذية  الت�صريعية  ال�صلطات: 

وال��صائل  الأ�صاليب  املرحلة عرب  باتت لزمة يف هذه  املجتمعية 

القان�نية واحل�صارية. واأعربت تق�ي باأن تاأخذ كافة م�ؤ�ص�صات 

ال�صادقة  امللكية  الدع�ة  البحريني  املجتمع  وجمعيات ومك�نات 

من اأجل تعزير الثقافة الدميقراطية ودولة القان�ن للحفاظ على 

والتعاي�س  الت�صامح  قيم  على  القائم  املتاآلف  البحريني  املجتمع 

التام يف  الن�اب �صيق�م ب�اجبه  باأن جمل�س  وامل�صاحلة، م�ؤكدة 

ال�صعب  تطلعات  يحقق  مبا  الد�صت�رية  التعديالت  مع  التعامل 

البحريني وم�صتقبل اأجياله.

وقالت اإن التعديالت الد�صت�رية ت�ؤ�ص�س ملرحلة وطنية ذات 

قاعدة �صلبة وق�ية، دميقراطية وح�صارية، ت�صع اجلميع وتنقل 

وتاأ�صي�س  الإيجابية،  املمار�صات  يف  اأرحب  اآفاق  نح�  البحرين 

لأمن�ذج راق ومتقدم يف امل�صاركة ال�صيا�صية.

اأعرب عن اأ�صفه لأن ال�فاق تتعامل مع ال�صاأن ال�طني بعناد.. النائب ال�صاعاتي:

اخلطوات التي اأعلنها امللك بداية املرحلة الثانية من م�سروعـه الإ�سالحـي

اأعلنها  التي  اخلط�ات  ال�صاعاتي  اأحمد  النائب  و�صف 

التعديالت  من  حزمة  باحالة  خطابه  يف  امللك  جاللة 

بداية  باأنها  لإقرارها  الت�صريعي  املجل�س  اىل  الد�صت�رية 

الذي د�صنه غداة  الثانية من م�صروعه ال�صالحي  املرحلة 

ت�صلمه للحكم قبل اكرث من اثنتي ع�صر عاما.

�صالحيات  تعطي  اجلديدة  التعديالت  باأن  واأ�صاف 

والت�صريع  الرقابة  يف  املنتخب  النيابي  للمجل�س  وا�صعة 

جمل�س  اىل  ال�ص�رى  ملجل�س  املمن�حة  ال�صلطات  وينقل 

الن�اب.

برنامج  على  الثقة  طرح  ه�  تعديل  اهم  ان  وذكر 

احلك�مة يف الربملان ومنحه �صالحية حجب الثقة عنها بل 

اي�صا تقرير عدم التعاون مع احلك�مة بالإ�صافة اىل العديد 

او  ال�زراء  وا�صتج�اب  ملحا�صبة  الد�صت�رية  الأدوات  من 

مناق�صة اي م��ص�ع عام.

معظم  تلبي  التعديالت  هذه  اأن  ال�صاعاتي  واأو�صح 

الطلبات التي تنادي بها املعار�صة وتقرتب كثريا مما ت�صفه 

احلك�مة  برنامج  على  امل�افقة  لأن  الد�صت�رية  باحلك�مة 

لديه  اأي�صاً  الذي  النيابي  املجل�س  اخت�صا�س  من  �صتك�ن 

�صالحية الإطاحة باحلك�مة ان مل تتعاون معها.

وقال ان جاللة امللك اأكد يف خطابه على جمم�عة من 

اهمها  من  ال�صيا�صي  والإ�صالح  احلكم  املتقدمة يف  املبادئ 

اعتماد ال�صريعة ال�صالمية والقان�ن ل�صد نزعات التطرف 

والطائفية وم�اكبة روح الع�صر وتلبية تطلعات امل�اطنني 

مع ما يتفق مع اأ�ص�س الدمي�قراطية ال�صلمية.

واأ�صار اىل ان م�افقة جاللته على جميع مرئيات م�ؤمتر 

لتطلعات  جاللته  ا�صتجابة  ي�ؤكد  ال�طني  الت�افق  ح�ار 

الذي  بال�صكل  الدمي�قراطية  املمار�صة  تط�ير  يف  �صعبه 

يرت�ص�نه.

والأ�صرة  والعائلة  للقبيلة  جاللته  دع�ة  ان  وقال 

التعاي�س  راأ�صها  وعلى  الق�انني  احرتام  اأبنائها  اإلزام  اىل 

والت�صامح واملحبة دليل على اإميانه بخ�ص��صية جمتمعنا 

يف  اجلميع  ودور  للدمي�قراطية  ممار�صته  يف  البحريني 

تر�صيدها وتفادي اي �صلبيات قد تظهر بني حني واآخر.

التي  ال�صالحيات  باأن  ال�صاعاتي  اأحمد  النائب  وذكر 

اأعطيت للمجل�س النيابي �صت�صع م�ص�ؤوليات وطنية كربى 

م�صت�اها،  يف  يك�ن�ا  اأن  يجب  الذين  الن�اب  عاتق  على 

انه  على  املجل�س  اىل  يتطلع�ن  امل�اطنني  اأن  اىل  م�صريا 

والنه��س  معي�صتهم  م�صت�ى  لتح�صني  الم�صى  و�صيلتهم 

خدمة  احلك�مة  اداء  على  الرقابة  وت�صديد  بال�طن 

للم�اطنني.

واأكد اأهمية وج�د معار�صة وطنية ق�ية داخل وخارج 

املجل�س النيابي لتعزيز الرقابة على احلك�مة وتفعيل دوره 

كثرياً  خ�صرت  ال�صيا�صية  اجلمعيات  ان  وقال  الت�صريعي 

جراء ت�صرعها يف الن�صحاب من الربملان ومقاطعة جل�صات 

م�ؤمتر احل�ار ال�طني وكان باإمكانها ان حتقق مزيدا من 

الإ�صالحات والإجنازات مب�صاركتها لباقي مك�نات املجتمع 

يف العمل ال�طني بعيدا عن حت�صيد ال�صارع.

ام�س  �صارعت  التي  ال�فاق  جمعية  م�قف  وانتقد 

برف�س ما جاء يف خطاب جاللة امللك دون ان تعطي نف�صها 

الفر�صة لدرا�صة م�صامينه والتعاطي باإيجابية مع النقاط 

التي طاملا طالبت بها هذه اجلمعية.

ال�صاأن  مع  تتعامل  ال�فاق  لأن  ا�صفه  عن  واأعرب 

الت�صبث  خالل  من  له  مربر  ل  بعناد  وال�طني  ال�صيا�صي 

مب�اقفها حتى ان اجمع الآخرون على عدم م�افقتهم معها 

راأي  واحرتام  الدمي�قراطية  مفه�م  مع  يتناق�س  ما  وه� 

الآخر.

وقال ان ا�صتمرار املعار�صة امل�صي قدما عك�س ال�صري 

دفعها  باه�صة  اأثمانا  ال�طن  ويكلف  كلف  املجه�ل  ونح� 

واأرزاقهم  معي�صتهم  و  ارواحهم  ح�صاب  على  امل�اطن�ن 

النف�س  لذلك نطالب هذه املعار�صة اىل وقفة حما�صبة مع 

وعدم ال�صتمرار يف املغامرة ال�صيا�صية التي �صقت اللحمة 

ال�طنية وكادت ان تدمر ال�صلم الهلي.

النتخابات  عن  ق�صرية  فرتة  تف�صلنا  انه  واأ�صاف 

تنظيم  اىل  املعار�صة  ندع�  لذلك  القادمة..  الت�صريعية 

بق�ة  والع�دة  خل��صها  وال�صتعداد  الآن  منذ  �صف�فها 

للربملان وامل�صاركة يف القرار ال�صيا�صي، م�صريا اىل ان ذلك 

ال�طن  ولتجنب  ماأزقها  من  تخرج  لكي  ال�حيد  احلل  ه� 

مزيدا من الن�صطار.

يف  اإ�صافية  خط�ة  هي  الإ�صالحات  هذه  ان  وقال 

حاجة  هناك  ان  �صك  ول  ال�ليدة  دميقراطيتها  م�صرية 

على  املمار�صة  تعزيز  بعد  اخلط�ات  من  للمزيد  م�صتمرة 

ابناء  بني  بالت�افق  وذلك  احلاجة  تطلبت  وكلما  الر�س 

مع  العريقة  الدميقراطيات  م�صاف  ن�صل يف  حتى  ال�طن 

الحتفاظ بخ�ص��صياتنا ال�طنية.

املحمود: جاللة امللك اأتاح للمجل�س 

الت�سريعي �سالحيات غري م�سبوقة عربيًا 

نائب  املحم�د  امل�صتقل حمم�د  النائب  اأ�صاد 

ورئي�س  والقت�صادية  املالية  اللجنة  رئي�س 

جلنة حق�ق الإن�صان، مب�صامني الكلمة ال�صامية 

ل�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

من  الكثري  ت�صمنت  والتي  ورعاه  اهلل  حفظه 

والدميقراطية  الإ�صالح  نح�  الكبرية  القرارات 

يف مملكة البحرين.

امللك  جاللة  اأن  امل�صتقل  النائب  واأكد 

التعديالت  و�صمن  الت�صريعي  للمجل�س  اأتاح 

م�صب�قة  غري  �صالحيات  اجلديدة  الد�صت�رية 

على �صعيد ال�طن العربي كافة، وقال: ل ي�جد 

زعيم عربي واحد اتخذ قرارات مماثلة يف �صبيل 

امللك  فعل جاللة  كما  لبلده  ال�صيا�صي  الإ�صالح 

املفدى.

واأ�صار املحم�د اإىل اأن جاللة امللك يف خطابه 

والتعاي�س  الت�صامح  قيم  على  اأخرى  مرة  اأكد 

ي�ؤكد  ما  املجتمع،  اأطياف  جميع  بني  ال�صلمي 

حر�س جاللته على اأن يعي�س ال�صعب البحريني 

يف �صالم ووئام وتع�د الأم�ر اإىل �صابق عهدها، 

وه� الأمر الذي يجب اأن ينتبه اإليه من ي�صم�ن 

انتهاج  على  والعمل  باملعار�صة،  اأنف�صهم 

ال��صع  تاأزمي  عن  والبتعاد  مماثلة  �صيا�صات 

يف ال�صارع وجر البالد اإىل �صراع طائفي، وبعد 

اأن دعا جاللة امللك اجلميع للجل��س اإىل طاولة 

احل�ار بدلً من الن�صقاق عن اللحمة ال�طنية.

واأكد رئي�س جلنة حق�ق الإن�صان اأن ح�ار 

انطالقه،  منذ  الكثري  عن  اأثمر  ال�طني  الت�افق 

ما  نتاج  ه�  الي�م  ن�صهده  ما  اإن  واأ�صاف: 

متخ�صت عنه اجتماعات ح�ار الت�افق ال�طني، 

ونحن على ثقة باأن ما ت�افق عليه املتحاورون 

لن يذهب اأدراج الرياح، وهذا ما اأكدته القرارات 

امللك،  جاللة  كلمة  ت�صمنتها  التي  ال�صجاعة 

من  مبزيد  لل�صعب  كن�اب  علينا  يلقي  اأنه  كما 

امل�ص�ؤولية ندع� اهلل اأن يعيننا عليها واأن نحقق 

القيادة  ظل  يف  اإليه  ي�صب�  ما  كل  للم�اطن 

الأحداث  مع  التعامل  يف  وحكمتها  الر�صيدة 

واتخاذ القرارات امل�صريية احلا�صمة.

وزير العدل

اأحمد ال�ساعاتي

نقلة ن�عية على �صعيد امل�صروع الإ�صالحي تتطلب تكاتف اجلميع

ال�ساعر ي�سيد باخلطاب ال�سامي ويدعو لالإ�سراع بتنفيذ ماورد فيه
اإن ماورد  ال�صاعر  الأعمال خالد  ال�صيا�صي ورجل  النا�صط  قال 

يف خطاب جاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه من م�صامني اإ�صالحية وتن�يرية تعربرّ عن تطلعات 

واآمال ال�صعب البحريني بتط�ير جتربة الإ�صالح ال�صيا�صي وامل�صي 

بها نح� اآفاق جديدة.

تت�صافر  اأن  �صرورة  على  �صحفي  ت�صريح  يف  ال�صاعر  واأكد 

كافة اجله�د من اأجل تنفيذ وحتقيق تلك التطلعات امللكية ال�صامية 

التي تتقاطع وتتفق مع تطلعات �صعب البحرين يف العي�س الكرمي 

والدفع بعجلة الإ�صالح ال�صيا�صي نح� الأمام.

بها  يتمتع  التي  والفطنة  باحلكمة  اإعجابه  عن  ال�صاعر  وعربرّ 

دت يف تعاطيه الدقيق مع خمتلف الأحداث  جاللة امللك، والتي جت�صرّ

التي  الإجراءات  كافة  اتخاذ  على  وحر�صه  البالد،  �صهدتها  التي 

وامل�صاواة  العدالة  وحتقق  امل�اطنني،  لكافة  والأمان  الأمن  حتقق 

الذي  ال�صامي  اخلطاب  اأن  ال�صاعر  د  واأكرّ للجميع.  الكرمي  والعي�س 

ن مرحلة تاريخية جديدة يف تاريخ  ل به جاللته اأم�س �صيد�صرّ تف�صرّ

البحرين، وهي مرحلة غري منف�صلة عن املراحل ال�صابقة للم�صروع 

الإ�صالحي، واإمنا ت�صبرّ يف ذات النهج وامل�صار ال�طني، ويف ذات 

الأهداف النبيلة التي يطمح لل��ص�ل اإليها، كما اأن هذه النقلة ما هي 

امللكية  الإرادة  التي حتققت بف�صل  اإلرّ مراكمة ومتابعة لالإجنازات 

اأعلن  التي  الد�صت�رية  التعديالت  اأن  اإىل  ال�صاعر  واأ�صار  ال�صامية. 

ن�عية على  نقلة  تعترب  ال�طني،  املجل�س  اإىل  اإحالتها  جاللته عن 

ومتكني  الت�صريعية،  لل�صلطة  ال�صالحيات  من  املزيد  منح  �صعيد 

اإعطاء  �صيتم  حيث  اأكرب،  دور  ممار�صة  من  فيه  املنتخبة  الغرفة 

رئا�صة املجل�س ال�طني بغرفتيه اإىل رئي�س جمل�س الن�اب املنتخب، 

وما ينط�ي عليه هذا ال�صتحقاق من اإ�صافة �صالحيات ودور اأكرب 

الت�صريعية  لل�صلطة  تتيح  التعديالت  اأن  كما  املنتخبة،  للغرفة 

للدولة  العامة  امليزانية  اإعداد  التنفيذية  ال�صلطة  مع  وبالتعاون 

بطريقة اأي�صر واأف�صل مما �صبق، حيث كانت ت�اجه مناق�صة امل�ازنة 

يف ال�صلطة الت�صريعية عدرّة عقبات، يف حني اأن التعديالت اجلديدة 

تت�خى اإزالتها.

كما اأ�صار اإىل اأن التعديالت تت�صمن مناق�صة ال�صلطة الت�صريعية 

لربنامج احلك�مة، الأمر الذي يعني اإ�صافة املزيد من ال�صالحيات 

ملجل�س الن�اب، وما ينط�ي عليه ذلك من تر�صيخ عملية ال�صراكة 

يف القرار، وخ�ص��صاً القرارات املهمة املتعلقة بربامج احلك�مة.

ويف ذات ال�صياق، اأ�صاد ال�صاعر مبا ت�صمنته الكلمة ال�صامية من 

تاأكيد على �صرورة اأن حترتم كافة ال�صرائح واملك�نات الجتماعية 

والتاأكيد  الثقافة  هذه  تر�صيخ  اأهمية  اإىل  ال�صاعر  م�صرياً  القان�ن، 

البداية  ه�  القان�ن  دولة  تر�صيخ  اأن  من  انطالقاً  وذلك  عليها، 

ال�صرورية من اأجل حتقيق الأمن وال�صتقرار والعدالة للجميع.
خالد ال�ساعر

�سو�سن تقوي

اخلطاب ال�صامي ي�ؤكد اأن عملية الإ�صالح والتط�ير م�صتمرة ومتقدمة.. �ص��صن تق�ي:

التعديالت الد�ستورية نقلة نوعية من اأجل امل�ستقبل

حممود املحمود
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يوؤ�ش�س لأمنوذج راق من الدميقراطية والعدالة.. نواب و�شوريون:

اخلطاب امللكي عالمة فارقة ونقلة نوعية بتاريخ م�صرية الإ�صالح

التي  الد�شتورية  ال�شالحات  باأن  واأكدوا 

�شتبنى على مقرتحات التعديالت الد�شتورية 

والتي �شتنظم العالقة بني ال�شلطتني التنفيذية 

ال�شورى  جمل�شي  و�شالحيات  والت�شريعية, 

والنواب جاءت ترجمة للروؤية امللكية ال�شامية 

وطموحات املواطنني باأ�شلوب ح�شاري �شارك 

فيه جميع فئات واطياف ال�شعب وموؤ�ش�شات 

املجتمع املدين خالل حوار التوافق الوطني.

اعتزازهم  عن  وال�شوريون  النواب  وعرب 

الثاقبة  امللكية  بالروؤية  البالغ  وتقديرهم 

امللك  جاللة  وحر�س  للم�شتقبل  وا�شت�شرافها 

نحو  ال�شالح  ب�شفينة  ال�شري  على  امل�شتمر 

فيه  ملا  واعدة  افاق  اىل حتقيق  بثبات  التقدم 

اخلري مل�شتقبل املواطنني.

من  انطلق  جاللته  ان  على  و�شددوا 

مفهوم ا�شالحي حديث يهدف اىل بناء مملكة 

على  واملبنية  املعتمدة  املعا�شرة  البحرين 

التنمية  مكت�شبات  وتوزيع  وامل�شاواة  العدل 

على جميع مناطق اململكة بعدالة معتمدا بذلك 

على م�شاركة املواطنني يف �شناعة القرار من 

خالل قوانني ترتجم طموحاتهم وتطلعاتهم.

ال�شامل  ال�شالح  ان م�شرية  اىل  وا�شاروا 

تراكميا  عمال  ت�شكل  البحرين  مملكة  يف 

ملتطلبات  ال�شتجابة  اىل  يهدف  ومتوا�شال 

املرحلة وامل�شتجدات يف املنطقة والعامل, ومبا 

وطموحاته  البحريني  املواطن  تطلعات  يلبي 

وبالتايل تر�شيخ الثقافة الدميقراطية لت�شبح 

نهج حياة يتطور با�شتمرار.

جمل�س  رئي�س  و�شف  ال�شدد,  هذا  ويف 

النواب معايل ال�شيد خليفة بن اأحمد الظهراين 

ينري  الذي  بالتاريخي  امللك  جاللة  خطاب 

الدرب على طريق ال�شالح لإ�شافة مزيد من 

املكت�شبات للمواطن البحريني .

وقال ان مقرتحات التعديالت الد�شتورية 

التي انبثقت عن مرئيات التوافق الوطني الذي 

�شارك فيه خمتلف اطياف املجتمع املدين ت�شكل 

مالمح ال�شالح الذي نن�شده, وتوؤكد ا�شتمرار 

التي  البحرين  مملكة  يف  ال�شالح  م�شرية 

املفدى وتعرب عن ح�شن  البالد  يقودها عاهل 

لت�شتكمل  المام  اىل  المور  دفع  يف  النوايا 

ال�شالح  نحو  امل�شتمرة  م�شريتها  مملكتنا 

والتقدم.

التعديالت  ان  اىل  الظهراين  ونوه 

الد�شتورية �شيكون لها الولوية يف مناق�شات 

املر�شوم  ت�شلم  عقب  املقبلة  النواب  جمل�س 

والذي  اخل�شو�س  بهذا  ال�شامي  امللكي 

اىل  ال�شطرار  مت  لو  حتى  لحقا,  �شي�شدر 

هذه  لإجناز  احلايل  الت�شريعي  الف�شل  متديد 

بني  العمل  ان  على  موؤكدا  املهمة,  التعديالت 

ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية قائم منذ بدء 

امل�شروع ال�شالحي جلاللة امللك وهو ما اثمر 

عن الكثري من الجناز والتطور يف املجتمع.

واأو�شح ان هذه التعديالت التي �شتعطي 

�شتمثل  النواب  ملجل�س  كبرية  �شالحيات 

لتحقيق  املجل�س  اع�شاء  على  اكرب  م�شوؤولية 

تطلعات كافة املواطنني على خمتلف ال�شعد.

وحول ما جاء يف خطاب جاللة امللك حول 

اأهمية تعزيز اللحمة الوطنية 

اأكد رئي�س جمل�س النواب ان عاهل البالد 

و�شوح  بكل  ال�شامي  اأ�شار يف خطابه  املفدى 

القائد امل�شوؤول بالواجب وامل�شوؤولية  وحكمة 

بلدنا  لنه�شة  جميعا  عاتقنا  على  امللقاة 

وا�شتقراره وتعزيز امنه.

امل�شوؤولية  اأهمية  على  الظهراين  و�شدد 

التجاوزات  لوقف  الفئات  لكافة  املجتمعية 

وتفعيل التما�شك الوطني والبعد عن الفو�شى 

ت�شر  امور  يف  البلد  وا�شغال  الوقت  واهدار 

ام�س  يف  نحن  وقت  يف  الوطنية  امل�شلحة 

احلاجة اىل الهدوء والعمل والجناز.

ال�شورى  جمل�س  ع�شو  اأكد  جانبه,  من 

جاللة  خطاب  اأهمية  اأبل  عبدالعزيز  الدكتور 

ان  مبينا  وامل�شمون,  التوقيت  امللك من حيث 

املقبلة  جاللته  خطوة  يرتقب  كان  اجلميع 

الف�شل يف تعزيز م�شريتنا  والتي متثل كلمة 

ال�شيا�شي  ال�شالح  وا�شتمرار  الدميقراطية 

والد�شتوري. 

وقال اننا داعمون وم�شاعدون بكل ما اتينا 

عاهل  ياأمله جاللة  ما  على  نبني  ان  قوة  من 

الوطني  امل�شار  ن�شحح  وان  املفدى  البالد 

لبناء م�شتقبل اف�شل لالأجيال القادمة, م�شددا 

البحرين  مملكة  يف  الوطنية  اللحمة  ان  على 

را�شخة اجلذور, غري ان البع�س حاول عابثا 

الن�شيج  ي�شق  ان  امل�شوؤولة  غري  مبمار�شاته 

الجتماعي والتما�شك الوطني يف البالد.

وقال اأبل ان اخلطاب ال�شامي بعث بر�شائل 

الطرح  خالل  من  العقالء  جلميع  ايجابية 

التعديالت  ظل  يف  املحلي  للو�شع  العميق 

الد�شتورية وال�شيا�شية القائمة, منوها اىل ان 

بني  التوازن  �شتعزز  الد�شتورية  التعديالت 

الد�شتورية  امللكيات  نحو  والجتاه  املجل�شني 

والعريقة.

النواب  جمل�س  ع�شو  ثمنت  جهتها,  من 

لطيفة القعود خطاب ح�شرة �شاحب اجلاللة 

عاهل البالد املفدى, موؤكدة ان اخلطاب ال�شامي 

والب�شرى  اخلري  يحمل  دائما  كعادته  جاء 

ل�شعب مملكة البحرين.

واأو�شحت ان التعديالت الد�شتورية التي 

اجنازا  تعد  ال�شامي  اخلطاب  ثنايا  جاءت يف 

كبريا اأ�ش�س على حوار التوافق الوطني الذي 

البحريني,  ال�شعب  اطياف  كافة  فيه  �شارك 

جمل�س  بها  �شيتمتع  التي  ال�شالحيات  وان 

وت�شيف  �شعبية,  رغبة  تعك�س  النواب 

م�شئوليات, واأمانة  كبرية  لتحقيق طموحات 

ابناء اململكة.

ونوهت اىل ان هذه التعديالت تعترب دليال 

كبريا على ان جاللة امللك املفدى ينقلنا دائما 

من تطور وتقدم اىل حقبة اخرى من الجناز, 

م�شرية اىل ان هذه التعديالت جاءت لتحقيق 

رغبات �شعب البحرين, و�شت�شفي على العمل 

الربملاين املزيد من احلراك ال�شيا�شي على كافة 

امل�شتويات.

اأكد  ال�شامي  اخلطاب  ان  القعود  واأكدت 

اىل  الدعوة  يف  امل�شتمر  املفدى  العاهل  نهج 

والعي�س  الوطنية  اللحمة  تعزيز  اأهمية 

امل�شرتك املتعاون لرفعة البحرين ونه�شتها .

امل�شتدام  القت�شادي  التطور  ان  وقالت 

م�شتقرة  بيئة  ظل  يف  جماعي  عمل  ي�شتلزم 

ل�شيما  طرف  اي  اق�شاء  عدم  مع  مت�شاحمة 

واننا منتلك الكثري من الر�شيات امل�شرتكة. 

ال�شورى  جمل�س  ع�شو  قال  جانبه,  من 

خليل الذوادي ان خطابات عاهل البالد املفدى 

�شعبه,  لرغبات  القائد  ا�شتجابة  دوما  تعك�س 

ل�شيما وان التعديالت الد�شتورية مت الت�شاور 

ال�شيا�شي حلوار  املحور  والتوافق حولها يف 

التوافق الوطني الذي �شارك فيه جميع اطياف 

ومكونات ال�شعب البحريني.

وا�شاف ان توافقات جميع امل�شاركني كانت 

الت�شريعية  ال�شلطة  تطوير  �شالح  يف  ت�شب 

لتلبية طموح املواطنني, والتي عززتها الرادة 

التطور  موا�شلة  اجل  من  ال�شامية  امللكية 

الدميقراطي والزدهار القت�شادي يف اململكة, 

من  ال�شامي  اخلطاب  اليه  ا�شار  مبا  منوها 

والت�شامح  امل�شرتك  التعاي�س  مبداأ  اأهمية 

والألفة واملحبة يف ظل احرتام القانون.

ومازالت  كانت  البحرين  مملكة  ان  واأكد 

ال�شلمي  والتعاي�س  الوئام  يف  يحتذي  مثال 

امل�شرتك بني كافة مكونات واطياف املجتمع.

النواب  النائب يف جمل�س  قال  من جانبه 

جاء  ال�شامي  امللكي  اخلطاب  ان  الزايد  علي 

�شامال ومتكامال وموؤكدا على ا�شتمرار م�شرية 

دعائمها  ار�شى  التي  الدميقراطية  ال�شالح 

جاللة العاهل املفدى.

اخلطاب  عليه  ا�شتمل  مبا  الزايد  ونوه 

ثقافة وممار�شة,  الدميقراطية  ان  ال�شامي من 

والتزام بحكم القانون, مقرتنة بعمل �شيا�شي 

دون  املجتمع  اأطياف  كافة  ميثل  جاد  وطني 

توىل  منذ  انه  موؤكدا  حما�ش�شة,  اأو  اإق�شاء 

الكثري  املفدى �شدة احلكم حتقق  البالد  عاهل 

على  املواطن  ين�شدها  كان  التي  المنيات  من 

ار�س الواقع.

اىل  نكون  ما  احوج  اليوم  اننا  وقال 

الوطنية  والوحدة  والتوافق  الوئام  تعزيز 

واحة  دائما  كان  كما  العزيز  بلدنا  يظل  حتى 

كافة  ت�شافر  يتطلب  ما  وهو  وا�شتقرارا  امن 

املجتمع  وطوائف  فئات  جميع  من  اجلهود 

وحتقيق اجندة ال�شالح فقط دون �شواها وال 

, واأن تقف جميع  العزة بالإثم  البع�س  تاأخذ 

مكونات ال�شعب داعمة ل�شفينة ال�شالح التي 

يقودها ربان ماهر حكيم.

د.عبد�لعزيز �أبل علي �لز�يدخليل �لذو�دي خليفة �لظهر�ين

�أكد نو�ب و�سوريون �ن خطاب ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى �ل�سامي �ليوم �سكل عالمة فارقة ونقلة نوعية على طريق م�سرية �ال�سالح �لتي �ر�سى 

جاللته دعائمها لبناء قاعدة �سلبة لبناء مملكة ع�سرية حديثة وبرهن جمدد� على �ن �لبحرين بف�سل قيادتها �حلكيمة وتكاتف �سعبها تعي�ش حالة فريدة من �جو�ء �لدميقر�طية.

وقالو� يف ت�سريحات خا�سة لوكالة �نباء �لبحرين �ن خطاب جاللة �مللك �لتاريخي وما ��ستمل عليه من م�سامني ر�ئدة وع�سرية ميثل خطو�ت جادة يف جمال �ال�سالح �لد�ستوري و�ل�سيا�سي 

و�لو�سول �ىل �ق�سى درجات �مل�ساركة �ل�سعبية يف مر�كز �سنع �لقر�ر ويعد نقطة م�سيئة �خرى ت�ساف ملا �سبق, ويوؤ�س�ش الأمنوذجا ر�ق من �لدميقر�طية �ملفعمة بالعد�لة و�مل�ساو�ة و�مل�ساركة 

�لفاعلة من �جلميع بالعملية �ل�سيا�سية.
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قراءة يف الكلمة ال�سامية لعاهل البالد املفدى..االأبعاد والدالالت..
�أم�س  �ملفدى  �لعاهل  �ألقاها  �لتي  �لكلمة  جاءت 

ب�شاأن  �لوطني  �حلو�ر  مرئيات  فيها  �أحال  و�لتي 

لتوؤكد  ملناق�شتها،  �لربملان  �إىل  �لد�شتورية  �لتعديالت 

على �لكثري من �لدالالت:

�أولها: �إن �لنهج �الإ�شالحي �لذي �ختطته �لقيادة 

�لر�شيدة وو�شعته نرب��شا لروؤيتها منذ نحو عقد من 

�لزمان �شيو��شل تقدمه ولن يتوقف ومبا يتو�فق مع 

�لتطلعات �مل�شروعة الأبناء �لوطن �لر�مية �إىل حتقيق 

�ملزيد من �لتطور وبناء جمتمع قوي يو�كب م�شار�ت 

�لتقدم �لدميقر�طي �ملحققة يف دول �لعامل �ملختلفة.

بال  ي�شغل  �لذي  �لرئي�شي  �لهدف  �أن  ثانيها: 

كان  �ملبادر�ت،  هذه  �إطالق  من  �لر�شيدة  �لقيادة 

عهدها  �شابق  �إىل  �لوطنية  �للحمة  �إعادة  يز�ل  وال 

وجت�شيد �مل�شاحلة �حلقيقية على �أر�س �لو�قع ومن 

قبل  منها  �ملعنوية  �ملو�طنني،  �حتياجات  تلبية  ثم 

�أية ممار�شات غري قانونية  �أن  �ملادية، و�لتاأكيد على 

�أو مطالبات غري م�شروعة لن تقف حجر عرثة �أمام 

مو��شلة �مل�شرية �الإ�شالحية للعاهل �ملفدى.

و�ل�شروع  فعليا  للبدء  حاجة  هناك  �أن  ثالثها: 

�مل�شروع  ال�شتكمال  �ل�شرورية  �خلطو�ت  تبني  يف 

�مل�شار�ت  كافة  على  و�لتقدم  �لبناء  يف  �لوطني 

و�مل�شتويات، خا�شة �أن هناك من �لدو�فع و�لبو�عث 

ما يوجب �لتحرك وب�شرعة لال�شتجابة لكل ما ياأمله 

يف  �شيما  طموحات،  من  �ملجتمع  وقوى  �ملو�طنون 

مو�جهة �أولئك �لذين يحاولون جر �لبالد �إىل �لور�ء 

و�النتقا�س من �الإجناز�ت �لتي حتققت طو�ل �لعقود 

�ل�شابقة من �لعمر �ملديد للبحرين.

لتوؤكد  تاأتي  �ل�شامية  �مللكية  �ملبادرة  �أن  ر�بعها: 

�ململكة يف  عليها  تقوم  �لتي  و�الأركان  �لثو�بت  على 

توجهها �حلاكم ناحية �ل�شعب، وت�شتند �إليها �لقيادة 

�شيادة  و�أهمها:  �الإ�شالحية،  �لر�شيدة يف حتركاتها 

�ملوؤ�ش�شات  ودور  �لق�شاء  و��شتقاللية  �لقانون 

�لد�شتورية �لقائمة يف مو��شلة ما مت �ل�شروع فيه منذ 

�أمد الإيجاد منوذج �إيجابي فاعل للعالقة بني �لدولة 

و�ملجتمع، و�أنه ال �شبيل �أمام �ملغر�شني للت�شكيك يف 

�أي من هذه �لثو�بت �أو �لتقليل منها.

جتيء  �ل�شامية  �مللكية  �ملبادرة  �أن  خام�شها: 

لتكلل وبنجاح �لعديد من �ملبادر�ت و�لتحركات �لتي 

�الأخرية  �لفرتة  �لبحرينية خالل  �ل�شاحة  ظهرت يف 

ب�شاأن �مل�شاحلة و�إطالق مرحلة جديدة من �لتاريخ 

�لز�هي للمملكة، خا�شة �أن �ملبادرة تكر�س ملا حققته 

�لدولة من تقدم ملمو�س على �شعيد �جتياز تد�عيات 

بت�شكيل  �ملتعلقة  �لنجاحات  �إىل  �إ�شارة  �الأحد�ث، يف 

تقرير  يف  �لو�ردة  �لتو�شيات  تنفيذ  متابعة  جلنة 

تق�شي �حلقائق و�إعادة ت�شكيل بع�س �أجهزة �الأمن 

�لوطنية وغري ذلك  �ل�شالمة  �أحكام  ومر�جعة جميع 

�لكثري.

�خلطاب  وبعد  �لر�شيدة،  �لقيادة  كانت  و�إذ� 

�مللكي �الأخري، مل تدخر جهد يف �تخاذ ما يلزم من 

�حلا�شل  �ل�شعبي  �الرتياح  يف  �أ�شهمت  �إجر�ء�ت 

�أنها  خا�شة  �ل�شحيح،  م�شارها  �إىل  �الأمور  و�إعادة 

لتعزيز  �أخرى  خطو�ت  خطوتها  تتلو  باأن  طالبت 

ورموزه  �لبحريني  �ملجتمع  قوى  فاإن  �لدميقر�طية، 

مطالبون �الآن ـ وقبل �أي وقت �آخر وتبعا للتوجهات 

طريق  على  بهم  �ملناط  بالدور  بالقيام  ـ  �ل�شامية 

�أبناء �ململكة،  حتقيق �مل�شاحلة �لوطنية �ل�شاملة بني 

وال يتطلب ذلك �شوى ح�شد �لر�أي �لعام بكل فعالياته 

مع  �ملختلفة  �لقوى  بني  �لتو�فق  الإعادة  وطاقاته 

�لتوجه �ل�شامي �لد�عم لذلك.

بحا�شر  �الأمل  على  يبعث  ذلك  كل  �أن  �شك  وال 

مزهو بالفخر للبحرين وبغد �أكرث �إ�شر�قا ملو�طنيها، 

�شيما �إذ� ما مت �لتدقيق يف توجهات ومفرد�ت �لكلمة 

�شري للعديد من �لق�شايا �لتي 
ُ
�مللكية �ل�شامية، حيث �أ

و�اللتفات  بها  �الهتمام  يجب  جوهرية  نقاطا  متثل 

�إ�شافات  �الأمر  و�قع  يف  ومتثل  بها،  و�لعناية  �إليها 

�شيا�شية ل�شجل �ململكة �حلافل باالإجناز�ت، ولعل ما 

يوؤكد ذلك:

1 ـ �شوف ت�شهم مقرتحات �لتعديالت �لد�شتورية 

�ملحالة للربملان يف �ملزيد من �لتنظيم يف �لعالقة بني 

�ل�شلطتني، �لتنفيذية و�لت�شريعية، ومبا يحقق مزيد� 

�أبرز  من  �شمة  وهي  بينهما،  و�لتو�زن  �لتعاون  من 

�لدميقر�طية  �ل�شيا�شية  �لنظم  وخ�شائ�س  �شمات 

هذه  تعطي  حيث  �لقائمة،  �لد�شتورية  و�مللكيات 

لكي  �ملنا�شب  �حليز  �ل�شلطتني  من  لكل  �خلا�شية 

ومبا  �لتد�خالت،  عن  بعيد�  �شالحياتها  متار�س 

ي�شمن �أن لكل منها دوره يف بناء �ملجتمع و��شتقر�ره.

2 ـ توفري �شمانات �إ�شافية عند ��شتخد�م �حلق 

يف حل جمل�س �لنو�ب باعتباره �لغرفة �لثانية �ملنتخبة 

�إىل  �ل�شامي  �خلطاب  �أ�شار  حيث  �لوطني،  للمجل�س 

�ل�شورى  روؤ�شاء جمل�شي  بر�أي  �ال�شتنارة  �شرورة 

ذلك  كان  �أن  بعد  �لد�شتورية  و�ملحكمة  و�لنو�ب 

�حلكومة،  ورئي�س  �مللك  بني  �تفاق  على  مق�شور� 

وهي �شمانة مهمة �شتحد �إىل درجة كبرية من فكرة 

ثغر�ت  �إحدى  ت�شكل  �لتي  �لنيابي  �ال�شتقر�ر  عدم 

بع�س �لنظم �ل�شيا�شية.

3ـ  طريقة �ختيار وتعيني �أع�شاء جمل�س �ل�شورى، 

�لدميقر�طي  للنظام  جديدة  �إ�شافة  ت�شكل  وهي 

كان  �أن  فبعد  �الإ�شالحي،  تطوره  وم�شار  باململكة 

من  ملكي  باأمر  مبا�شرة  �ملجل�س  �أع�شاء  تعيني  يتم 

�لذين  �خلربة  و�أهل  و�ملتخ�ش�شني  �الأكادمييني 

تذخر بهم �لبحرين، فاإنه يتعني �الآن �أن ي�شدر �أمر 

�لطريقة  �أمر تعيينهم بحيث حُتدد فيه  ملكي ي�شبق 

�ختيار  عملية  حتكم  �لتي  و�ل�شو�بط  و�الإجر�ء�ت 

�الأع�شاء، وذلك بهدف حتقيق �ملزيد من �مل�شاركة يف 

ذلك و�شبط وتقنني عملية �ختيارهم.

�لوطني  للمجل�س  �لرقابي  �لدور  تطوير  4ـ 

حيث  �لدولة،  ميز�نية  �إعد�د  يف  �لنظر  عند  بغرفتيه 

زيدت �ملدة �ملخ�ش�شة له للبت يف م�شروعات �لقو�نني 

�لتي تنظم مو�شوعات �قت�شادية �إذ� طلبت �حلكومة 

نظرها ب�شفة �ال�شتعجال، وهو ما �شي�شهم بالتاأكيد 

يف تفعيل �لدور �لربملاين للمجل�س يف �لرقابة، ومبا 

�ل�شنة  بد�ية  �جلديدة يف  بامليز�نية  �لعمل  من  ميّكن 

من  الأكرث  �مليز�نية  باإ�شد�ر  ي�شمح  ال  ومبا  �ملالية، 

�شنتني ماليتني، مثلما �أ�شارت �إىل ذلك �لكلمة �مللكية 

�ل�شامية.

5 ـ كيفية و�شع �قرت�حات �لتعديالت �لد�شتورية 

للجهة  �إحالتها  وطريقة  �لفعلي  �لتطبيق  مو�شع 

�ملخت�شة ل�شرعة مناق�شتها و�إقر�رها، �إذ بات مي�شور� 

�شاأنا،  �لقو�نني  �أعلى  تخ�س  مقرتحات  طرح  �الآن 

من  �لكثري  ذلك  يتطلب  كان  �أن  بعد  �لد�شتور،  وهو 

�الإجر�ء�ت �ملطولة، كما مت حتديد مدة زمنية الإحالة 

�لذي  �ملجل�س  �إىل  باالأمر  �خلا�شة  �ملقرتحات  هذه 

وت�شريع  تي�شري  يف  �شي�شهم  ما  وهو  منه،  وردت 

م�شتقبال  �لد�شتورية  �لتعديالت  �إىل  �لنظر  عجلة 

و�إقر�رها.

جمل�س  �أمام  �حلكومي  �لربنامج  مناق�شة  ـ   6

�لد�شتورية،  �ليمني  �حلكومة  توؤدي  �أن  بعد  �لنو�ب 

�الإر�دة  دور  وتفعيل  زيادة  �إىل  �شيوؤدي  ما  وهو 

مبقدور  �شيكون  �إذ  �حلكومة،  ت�شكيل  يف  �ل�شعبية 

ممثلي �الأمة من مناق�شة �لربنامج، ومن ثم �شيكون 

مفرد�ت  من  الأي  عدمه  من  �الإقر�ر  لهم حق  متاحا 

تت�شمنه،  �لتي  و�مليز�نيات  و�خلطط  �لربنامج  هذ� 

�الأمر �لذي يكفل حتقيق فائدة مزدوجة للنو�ب من 

عليها  متفق  �لتنفيذية  �لعمل  �أن خطط  باعتبار  جهة 

تعمل  باعتبارها  �أخرى  من جهة  وللحكومة  �شعبيا، 

و�شط دعم ور�شاء �شعبي مينع من �إمكانية �لتنازع، 

�إذ يعني �إقر�ر �لربنامج �حلكومي �أن �لوزر�ء حازو� 

على ثقة �ملجل�س �لوطني.

7 ـ دعم دور جمل�س �لنو�ب للقيام منفرد� بحق 

تقرير عدم �إمكان �لتعاون مع �حلكومة، وهو �حلق 

وكذلك  �لثقة،  �شحب  حق  �لدول  بع�س  يف  �ملو�زي 

للمناق�شة  دعم دوره يف �حلق بطرح مو�شوع عام 

ذلك  ويف  �ملجل�س،  الأع�شاء  متاح  غري  كان  �أن  بعد 

�لتعديالت  �شتوليه  �لذي  �ملتعاظم  �لدور  على  داللة 

�لد�شتورية الأع�شاء �ملجل�س �ملنتخبني.

8 ـ كفالة حق �أع�شاء جمل�س �لنو�ب جمتمعني يف 

للوزر�ء،  توجه  قد  �لتي  �ال�شتجو�بات  �مل�شاركة يف 

باإبد�ء  حمددة  زمنية  فرتة  خالل  �حلكومة  و�إلز�م 

�أ�شباب تعذر �الأخذ بالرغبات �لتي يبدونها، وهو ما 

يحق  �لتي  �الأخرى  �لرقابية  �الأدو�ت  �إىل  �شي�شاف 

�شو�ء  �حلكومة  مناق�شة  عند  لها  �للجوء  للمجل�س 

كانت �أ�شئلة �أو جلان حتقيق �أو غري ذلك.

ولي�س  �لنو�ب،  لرئي�س جمل�س  �أولوية  منح  ـ   9

قبل  به  معموال  كان  مثلما  �ل�شورى  لرئي�س جمل�س 

�لتعديالت، �شلطة تروؤ�س �جتماعات �ملجل�س �لوطني 

و�شلطة �إحالة م�شروعات �لقو�نني �إىل رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء التخاذ �إجر�ء�ت �إ�شد�رها بعد �ملو�فقة عليها 

�أكرب  ثقال  بالتاأكيد  يعطي  ما  وهو  �ملجل�شني،  من 

للمجل�س �ملنتخب يف �حلياة �ل�شيا�شية خالل �لفرتة 

�ملقبلة.

�لتعديالت  �أن  على  �لتاأكيد  �إال  ميكن  ال  و�أخري�، 

�ملقرتحة تلك بكل ما �شتفرزه من مناق�شات وردود 

�لدميقر�طية  �أمام  جديدة  �آفاقا  �شتفتح  �أفعال، 

بدوره  �لقيام  �لوطني  للربملان  و�شتتيح  �لبحرينية، 

�ملناط به كبوتقة تن�شهر فيها وتخرج منها �ملطالب 

�ل�شعبية ومبا ينه�س مب�شوؤوليات كل �لقوى، ويدفع 

عجلة �لتقدم �نطالقا من �لقناعة باأن �لوطن مبقدوره 

�أن ي�شتوعب �جلميع �شريطة �أن ينخرطو� يف كل ما 

ي�شهم يف رفعته ونه�شته.

»بنا«

الزيـاين ي�سيـد مب�سـامني اخلطاب ال�سـامي جلاللة امللك
الزياين  را�شد  بن  د.عبداللطيف  اأ�شاد 

اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العام  الأمني 

ال�شامي حل�شرة  العربية مب�شامني اخلطاب 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة ملك مملكة البحرين الذي وجهه اأم�س 

واإعالن جاللته  البحريني،  ال�شعب  اأبناء  اإىل 

الواردة  الد�شتورية  التعديالت  طلب  باإحالة 

يف مرئيات حوار التوافق الوطني اإىل جمل�شي 

النواب وال�شورى للبدء يف اتخاذ الإجراءات 

الالزمة لإقرارها.

يف  التعاون  ملجل�س  العام  الأمني  وقال 

البحرين  اأنباء  لوكالة  �شحفي  ت�شريح 

حكمة  تعك�س  التاريخية  اخلطوة  هذه  اإن 

الدائم  وحر�شه  الثاقبة  وروؤيته  امللك  جاللة 

اأن مت�شي م�شرية التقدم والإ�شالح يف  على 

التطوير  طريق  على  قدماً  البحرين  مملكة 

�شعب  لتطلعات  حتقيقاً  وذلك  والتحديث، 

البحرين الويف.

الزياين  را�شد  بن  د.عبداللطيف  واأ�شاف 

اأن جاللة امللك حمد وعد فاأوفى، وبرهن بهذه 

اخلطوة املباركة على اأنه حامي الدميقراطية 

وحقوق الإن�شان و�شيادة القانون، واأن مملكة 

الإ�شالحي  م�شروعها  يف  م�شتمرة  البحرين 

�شعبها  وتكاتف  والتفاف  قيادتها  بحكمة 

العزيز.

اأن  التعاون  ملجل�س  العام  الأمني  واأكد 

التعديالت الد�شتورية التي اأعلن عنها جاللته 

مبا ت�شمنته من رغبة يف تنظيم العالقة بني 

وتو�شيع  والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطتني 

دوره  وتعزيز  النواب  جمل�س  �شالحيات 

الرقابي، تاأتي حتقيقاً ملرئيات حوار التوافق 

البحرين  �شعب  لإرادة  وا�شتجابة  الوطني 

واحلفاظ  الإ�شالحي  امل�شروع  با�شتمرار 

واأن  الوطني،  العمل  ميثاق  مكت�شبات  على 

�شاأنها  من  املقرتحة  الد�شتورية  التعديالت 

مملكة  يف  الدميقراطية  امل�شرية  تطوير 

يتوافق مع  حكيماً  باعتبارها نهجاً  البحرين 

الدولية  املبادئ  مع  ويتما�شى  الع�شر  روح 

�شعب  تطلعات  ويحقق  الإن�شان،  حلقوق 

البحرين يف املزيد من التقدم والتطور.

د.عبداللطيف  قال  ت�شريحه  ختام  ويف 

وجهها  التي  ال�شادقة  الدعوة  اإن  الزياين 

جاللته اإىل اأبنائه املواطنني باحرتام القانون 

تتم  باأن  الدائم  جاللته  حر�س  من  نابعة 

البحرين،  مملكة  يف  الدميقراطية  املمار�شة 

يف  عليها  واملتفق  املن�شو�شة  القواعد  وفق 

الد�شتور وميثاق العمل الوطني، ومبا يحفظ 

العليا  امل�شالح 

للوطن واملواطنني 

املكت�شبات  ويعزز 

منذ  حتققت  التي 

امل�شروع  انطالق 

الإ�شالحي جلاللة 

امللك املفدى.

 ال�سيد: الكلمة ال�سامية ت�سكل اإ�سافة تاريخية لتجربتنا الدميقراطيـة
الكلمة التاريخية ال�شامية التي تف�شل 

عاهل  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بها 

للمواطنني  وجهها  والتي  املفدى  البالد 

لتجربتنا  تاريخية  اإ�شافة  ت�شكل  الكرام 

خري  فيه  مبا  ومكت�شباتها  الدميقراطية 

بلدنا الغايل وم�شلحة اأبنائه الكرام.

امللك  جاللة  روؤية  جتلت  حيث 

حفظه اهلل ورعاه يف الو�شول اإىل البيئة 

من  كثري  عرب  ال�شليمة  الدميقراطية 

الد�شتوري  والتعديل  والتنظيم  التطوير 

لإجراءات نيابية وت�شريعية التي توافق 

التوافق  حوار  يف  امل�شاركون  عليها 

ال�شلطتني  جاللته  وجه  والذي  الوطني 

التنفيذية والت�شريعية للدعوة اإليه، دون 

خمتلف  فيه  و�شاركت  م�شبقة،  �شروط 

قطاعات املجتمع بكل ت�شميم للم�شي قدماً 

اإىل الأمام وبكل اإدراك واإميان مببداأ العمل 

اجلميع.  ي�شمل  الذي  املخل�س  الوطني 

اأن  الكرمي  البحريني  ال�شعب  اأثبت  حيث 

اإىل  الأحداث  كل  عرب  اجتهت  قد  اإرادته 

وروح  الإ�شالحي،  بامل�شروع  التم�شك 

الت�شامح وال�شالم والوحدة الوطنية.

واخلطوات  الإجراءات  جميع  اأن  كما 

التاريخي  بينها جاللته يف خطابه  التي 

لربناجمه  وتطوير  منطقية  اإجراءات 

اأمام م�شوؤولية  الإ�شالحي ت�شع اجلميع 

اأف�شل  حياة  توفري  اأجل  من  التحدي 

احلياة  مبمار�شة  وذلك  للمواطنني 

باأنها  جاللته  اأكد  والتي  الدميقراطية 

ثقافة مبعناها ال�شامل يف ا�شتعمال العقل 

التحديات  ملواجهة  والتفاهم  واملنطق 

القت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية.

الكلمة  هذه  خالل  من  يت�شح  كما 

والروؤية  ال�شرتاتيجي  البعد  ال�شامية 

به  وعد  ملا  ووفاء  جلاللته،  امل�شتقبلية 

جاللته ليفتح اآفاقا جديدة لدميقراطيتنا، 

عنها  اأ�شفر  التي  املرئيات  اإىل  م�شتندة 

حوار التوافق الوطني، ويف �شوء حر�س 

ووحدة  الوطن  ا�شتقرار  على  جاللته 

اأبنائه.

ون�شاأل اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يبارك 

واأن يحفظ  املفدى  امللك  يف خطى جاللة 

من  واحد  قلب  على  ويجمعنا  البحرين 

اأجل البناء يف ظل اأجواء ت�شودها املحبة 

والت�شامح والإخال�س للوطن.

د. عبد�للطيف �لزياين

م�شطفى �ل�شيد

ثّمن جتمع الوحدة الوطنية عالياً ما ت�شمنه 

اخلطاب امللكي ال�شامي حل�شرة �شاحب اجلاللة 

امللك عاهل البالد املفدى. م�شريا اىل انه خطاب 

البحرين  واقع  على  واأبعاده  دللته  يف  قيم 

وم�شتقبلها.

وا�شاد التجّمع مببادرة تعديل بع�س املواد 

التوافق  حوار  يف  عليها  املتوافق  الد�شتورية 

بني  العالقة  ذات  منها  الأخ�س  وعلى  الوطني 

لتحقيق  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتني 

والن�س  بينهما  العالقة  يف  املطلوب  التوازن 

ال�شورى ورئي�س  راأي رئي�س جمل�س  اأخذ  على 

جمل�س النواب ورئي�س املحكمة الد�شتورية عند 

ا�شتخدام احلق يف حل جمل�س النواب وحتديد 

اإجراءات و�شوابط حتكم عملية اختيار اأع�شاء 

للمجل�س  املقررة  املدة  وزيادة  ال�شورى  جمل�س 

يف  للبت  والنواب  ال�شورى  وجناحيه  الوطني 

مو�شوعات  تنظم  التي  القوانني  م�شروعات 

ب�شفة  نظرها  احلكومة  طلبت  اإذا  اقت�شادية 

لربنامج  النواب  جمل�س  ومناق�شة  م�شتعجلة 

الدور  اقراره وتعزيز  اأو عدم  لإقراره  احلكومة 

يف  املجل�س  وحق  منفرداً  للمجل�س  الرقابي 

تقرير عدم التعاون مع احلكومة وطرح مناق�شة 

وحق طرح مو�شوع عام للمناق�س ومنح رئي�س 

ممنوحة  كانت  اخت�شا�شات  النواب  جمل�س 

لرئي�س جمل�س ال�شورى.

م�شاء  عنه  �شدر  بيان  التجّمع يف  واأ�شاف 

مرئيات  من  قدمه  ما  على  يوؤكد  باإنه  ام�س 

ويعتربها  الوطني  التوافق  حوار  يف  �شيا�شية 

ال�شيا�شية  الأزمة  من  للخروج  منا�شبا  متهيدا 

يف البالد، منها: اأن يكون تعيني رئي�س الوزراء 

)وزارة  الثالث  ال�شيادية  الوزارات  ووزراء 

�شاحب  قبل  من  اخلارجية(  الدفاع،  الداخلية، 

اجلاللة امللك عاهل البالد املفدى،  حيازة الوزراء 

على الثقة الربملانية كالً على حده،  تبعية ديوان 

الرقابة املالية والإدارية ملجل�س النواب.

و�شعبنا  عزوجل  موىل  التجمع  وعاهد 

وجماهرينا ال�شري يف طريق الإ�شالح ال�شيا�شي 

والد�شتوري بكافة الو�شائل امل�شروعة.

التجمع ُي�سيد باخلطاب امللكي 

ال�سامي وبالتعديالت الد�ستورية




