.4

العضـــــــــــو حيــــــــــــــد براهيـــــــــــــم ب ــــــــــــــ اد.

.2

العضـــــو الـــــداتور حيـــــد ةـــــا العـــــري .

.1

العضـــــــــــــو حيـــــــــــــد م ـــــــــــــدي ا ـــــــــــــداد.

.4

العضــــــــــو بســــــــــام مساعيــــــــــل البنم مــــــــــد.

.5

العضــــــــــــــو جاةــــــــــــــم حيــــــــــــــد امل ــــــــــــ ـ .

.6

العضـــــــــــــــــو مجـــــــــــــا

مـــــــــــــد ف ـــــــــــــرو.

.1

العضـــــــــــــــو مجعـــــــــــة

مـــــــــــد ال عـــــــــ ـ .

.8

العضــــــــــــــو مجيلــــــــــــــة علــــــــــــــي ةــــــــــــــلما .

.9

العضــــو الــــداتورة ج ــــاد عبــــدا

الفا ــــل.

.41

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد حبيـــــــــــ ـ اخليـــــــــــــا .

.44

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد عبـــــــــــــدا

عبـــــــــــــا .

.42

العضـــــــــــــو يـــــــــــــد مبـــــــــــــار النعيمـــــــــــــي.

.41

العضــــــــــــــــو الــــــــــد حســــــــــ املســــــــــقطي.

.44

العضــــــــــــو حــــــــــــيس يــــــــــــد الرمي ــــــــــــي.

.45

العضــــــــــــو درويــــــــــ ـ

حيــــــــــــد املنــــــــــــاعي.

.46

العضـــــــــــــــــــو دال جاةـــــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.41

فــــــــــــــر .

العضــــــــــــــو ر ــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

مــــــــــــد ال ــــــــــــواري.

.48

العضــــــــــــو وهــــــــــــوة

.49

العضــــــــــــــو ةــــــــــــــامية ليــــــــــــــل امل يــــــــــــــد.

.21

العضــــــــو الـــــداتور ةـــــعيد حيـــــد عبـــــدا .

.24

العضــــــــــــو مســــــــــــ حــــــــــــاد الب ارنــــــــــــة.

.22

العضـــــــــــــو ةوةـــــــــــــن حـــــــــــــاجي قـــــــــــــوي.

.21

العضــــــــو ةــــــــيد

ــــــــي اء حييــــــــ .املوةــــــــوي.

.24

العضـــــــــــــو حـــــــــــــاد عيـــــــــــــد

.25

العضــــــــــو عــــــــــاد عبــــــــــدالرين املعــــــــــاودة.

.26

مـــــــــد مجشـــــــ ـ .

العضـــــــــو عبـــــــــدالرين
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.21

العضـــــو الـــــداتور عبـــــدالع ي حســـــن حبـــــل.

.28

العضــو الــداتور عبــدالع ي عبــدا

الع.مــا .

.29

العضــــــــــــــو علــــــــــــــي عيســــــــــــــ .حيــــــــــــــد.

.11

العضـــــــو فا مـــــــة عبـــــــدا بار ال ـــــــوه.ي.

.14

العضـــــــــــــو فـــــــــــ ـ اد حيـــــــــــــد ا ـــــــــــــاجي.

.12

العضــ ـــــــــو الـــداتور

مـــد علـــي حســـن علـــي.

.11

العضــــــو الداتور

مد علي

مد اخل اعـي.

.14

العضـــــــــو الـــداتور منصـــور

مـــد ةـــرحا .

.15

العضــــــــو نانســــــــي دينــــــــا يلــــــــي ضــــــــوري.

.16

العضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــــي ا مـــــــــــــــود.

.11

العضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ ي فـــــــــــــــاي .

وقد حضر ا لسة ةعادة السيد عبدا ليل بـراهيم
لــس الشــورى .ه ـ ا وقــد مثــل ا

ريـا األمـ العـام

ومــة ةــعادة الســيد عيســ .بــن عبــدالرين

ا مادي ووير ر و اإلعالم ور و جملسي الشورى والنوا .
اما حضر ا لسة بع

ممثلي ا

5

ال الرمسية وهم:

 من ووارة ر و اإلعالم ور و جملسي الشورى والنوا :
 - 4السيد عبدالعظيم

مد العيد الوايـل املسـاعد لشـ و جملسـي

الشورى والنوا .
 - 2السيد عبدا

عبدالرين عبداملل املستشار القانوني.
41

 - 1السيد حارب جاةم عارور املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارال ورؤةاء األقسام وموظفي الووارة.
اما حضرها الداتور حيد عبدا

ناحر األم

العام املساعد

للموارد البشرية واملالية واملعلومال ،والداتورة فووية يوةا ا ي األم
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العام املساعد لش و العالقال واإلعالم والب وث ،والسيد عبدالناحر

مد

الصديقي األم العام املساعد لش و ا لسال والل.ا  ،والداتور عصام
عبدالوها الربوجني رايس هيئة املستشارين القانوني

با لس ،وحعضاء

هيئة املستشارين القانوني با لس ،اما حضرها عدد من مديري اإلدارال
5

ورؤةاء األقسام وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرايس ا لسة:

الرئيـــــــــــــــس:
الرين الرحيم ،نفتتح ا لسة السابعة عشرة من دور االنعقاد

بسم ا

العادي الثاني من الفصل التشريعي الراب  ،ونبدح بتالوة حمساء األعضاء
املعت رين والغااب

عن ا لسة السابقة .فضل األخ عبدا ليل براهيم 41

ريا األم العام للم.لس.

األمني العام للمجلس:
ر رًا ةيدي الرايس ،السالم علي م ورية ا
ا

حباح م مجيعًا ب ل

ه ه ا لسة ال من حاح
ح ي ارئ منّ ا

وبراا ه ،وحةعد

 ،وال عام وحنتم خب  ،اعت ر عن حضور 45
السعادة :عبدالوها عبدا سن املنصور لظرف

عليه بالص ة والعافية ،و الد

مد املسلّم للسفر ار

اململ ة ،ور رًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،وب ا ي و النصا
وننتقل اآل

القانوني النعقاد ا لسة متوافرًا.

ىل البند التالي من جدو األعما واخلاص بالتصديق عل.

مضبطة ا لسة السابقة ،ف ل هنا

مالحظال علي ا؟ فضل األخ حيد

م دي ا داد.
25

العضو أمحد مهدي احلداد:
ر رًا ةيدي الرايس ،حبام اخل معالي الرايس ،وحبام اخل
مجيعًا .يف الصف ة  24السطر  41وردل عبارة «ومشرو جاللة املل
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

()9

2146/2/44م

فيه

املضبطة 41

در وا ح» ،والص يح هو« :ومشرو جاللة املل فيه رؤية وا

ة» .ويف

السطر نفسه وردل عبارة ...« :وليس من العي ح ننتقدهم ونو ح هلم،»...
والص يح ...« :وليس من العي ح نو ح هلم .»...يف الصف ة  41السطر 1
حرجو ح ف عبارة «وال ين يغيبو حو ال ين اجتمعوا م حعضاء الربملا
األوروبي ويأ و

ىل الب رين حو اخلليج ال مي ن م االةتفادة من ه ه 5

املوا ي » ألنه ليس هلا معن ،.ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،هل هنا مالحظال ح رى؟

41

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
ذ

قر املضبطة لا ةيُ.رى علي ا من عديل .وننتقل اآل ىل البند

التالي من جدو األعما واخلاص بالرةاال الواردة ،فضل األخ عبدا ليل 45
براهيم

ريا األم العام للم.لس.

األمني العام للمجلس:
ر رًا ةيدي الرايس ،الرةاال الواردة :اقرتام بقانو
االةتثمار ،واملقدم من ةعادة العضو دروي
ىل

نة الش و املالية واالقتصادية م

بشأ

حيد املناعي .وقد متت حالته 21
طار

نة الش و التشريعية

والقانونية ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،يا
العمل الو

وا

علمو حننا صصنا جلسة اليوم ل ارى ميثا

 ،ه ه ال ارى الع ي ة عل .نفوةنا مجيعًا ،ولي المة ب ه

املناةبة حبدح ب ا حعما جلستنا اليوم .ح وا ي و واني األع اء ،السالم
علي م ورية ا
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2
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25

ا اللة املل يد بن عيس.

ليفة عاهل البالد املفدى حفظه ا

ورعاه

حمس .يال الت اني والتربي ال لناةبة ال ارى اخلامسة عشرة للتصويت
 ،معرب عن بالغ اعت اونا ب ه املناةبة الو نية اليت

عل .ميثا العمل الو

ارنا داامًا بالتوافق عل .الثوابت الو نية والعمل يف
ال ي التقت فيه رادة الشع
ح قدم ىل حاح

ارها ،وهو اليوم

م القيادة عل .المة «نعم للميثا » .اما 5

السمو املل ي األم

ليفة رايس

ليفة بن ةلما

ليفة

الووراء املوقر ،و ىل حاح السمو املل ي األم ةلما بن يد

ولي الع د ناا القااد األعل .الناا األو لرايس جملس الووراء حفظ م ا
مجيعًا ورعاهم ،و ىل رع

الب رين ال ريم ب ه ال ارى ا يدة اليت

متثل مرحلة م مة ونقلة نوعية يف مس ة العمل الو
الت ام الشع
ا

الب ري

يمة ،وو

 ،واليت ع ست مدى 41

ووحد ه ب ل ح يافه والتفافه حو

قياد ه

يده يف يد قااده لتنفي مشاري الت ديث الراادة اليت

جعلت ممل ة الب رين راادة عل .الصعيدين الدميقرا ي واإلحالحي.
ح وا ي و واني ،من

ال املراجعة السريعة ملا حتقق يف ظل املشرو

اإلحالحي وما رجم من معا ٍ من ال ميثا العمل الو

فإنه حيق لنا ح

45

نف ر باإلجناوال ال ب ة اليت حتققت عل .الصُعد السياةية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية يف البالد .فعل .حعيد ممارةة اإلنسا الب ري مجي
حقوقه السياةية واالقتصادية واالجتماعية فقد رةخ ميثا العمل الو
األةس وفق ح ر عربية ةالمية و نسانية
اال فا التام ب

القيادة ا

يمة والشع

فل و صو ارامته من منطلق
ال ريم عل .ح اإلنسا هو 21

الثروة ا قيقية هل ا الو ن .اما ح ميثا العمل الو

فتح البا واةعًا

لتأةيس ودعم منظمال ا تم املدني ،و أةيس ا معيال السياةة،
ومنظمال حقو اإلنسا  ،اليت اانت ححد املر
مبادا ا ميثا العمل الو

ال الرايسية اليت حرة.

 ،ونص علي ا دةتور ممل ة الب رين بش ل

يتوافق م اال فاقيال واملعاهدال الدولية يف ه ا ا ا  ،حيث افل مبدح 25
املساواة ،وحرية التعب  ،وحنن يف جملس الشورى ن اد حننا عاومو عل.
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قو الص في

قرار وةن التشريعال ا امية

وا تم عل .حد ةواء،

لا يع و حرية الرحي والتعب بالتوافق م حرق .املعاي ا قوقية العاملية،
املقروء واملراي

وعل .رحة ا قرار قانو رامل ومتطور لإلعالم الب ري
واملسمو واإلل رتوني ،وا رص عل .ضم مشرو القانو
يف السلطة التشريعية ما ي فل

ل النقاش

ما عدم عرض الص في لإلهانة حو 5

ا بس بسب ممارةة حقه القانوني والدةتوري يف التعب عن الرحي.

واني

وح وا ي األع اء ،لقد اةتطا جاللة املل املفدى لا أةس لديه من قيادة
وح مة وقدرة متواحلة عل .العمل ح يرع .مس ة أةيس ةلطة شريعية
قادرة عل .ةن القوان والتشريعال ،واالنفتام عل .مجي برملانال العا

يف

الدو الشقيقة والصديقة ،وعليه فقد حرص جملس الشورى وا السنوال 41
املا ية عل .اةتثمار املشاراة يف ا افل اإلقليمية والدولية املعنية بالشأ
التشريعي والربملاني إلبراو اإلجناوال ا ضارية اليت حتققت يف ظل املس ة
املباراة

ضرة حاح ا اللة املل املفدى حفظه ا

ورعاه ،وما وحلت

ليه من طوال دميقرا ية و قدم يف خمتلا ا االل .اما ال يفو نا ح
نشيد بالتعاو ال ب من جان

اإل وة يف جملس النوا

املوقر ،وال ي 45

نعتقد بأنه يس يف االجتاه الت املي ال ي حيقق التواو التشريعي املنشود،
وال ي نص عليه الدةتور وحاده ميثا العمل الو
جملسي الشورى والنوا  ،الل ين حثبتا من

 ،بتضافر ج ود

ال حدوار االنعقاد السابقة

حرح م عل .حتقيق امل يد من اإلجناوال الو نية عل .املستويال والصعد
اافة .حح ا السعادة ،الو ن حمانة ،و ننا ححو ما ن و ىل رعاية ه ا 21
الو ن والتماة من حجله ،وح ن و حاثر وعيًا واةتعدادًا للم افظة عل.
م تسبا نا الو نية ،وعليه فإ الوحدة الو نية هي الطريق األمثل لت طي
الصعا  ،والقاعدة اليت ر

علي ا ا

ود لت قيق حياة ارمية و منة

مي املوا ن ؛ م ادين ح الرااا الو نية اليت ضمن ا ميثا العمل
الو

هي مسارال انطلق ب ا الو ن للمشاراة يف املس ولية من قبل مجي

م ونال ا تم واليت نالت احرتام العا
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25

ىل اةت ما مس ة اإلحالم وا فاظ عل .مقدرال الو ن و جناوا ه،
لت قيق امل يد من اإلجناوال ملا فيه اخل للو ن واملوا ن .تامًا ،حدعو املوىل
العلي القدير ح يعيد ه ه املناةبة الو نية الع ي ة باخل والع ة عل .القيادة
ا

يمة والو ن الغالي والشع ال ريم ،وح حيفظ بلدنا من ال ةوء
وبراا ه .اآل لدي عدد من ال

وم روه ،والسالم علي م ورية ا

ال الم ،وةوف نبدح باأل ت الداتورة ج اد عبدا

5

الفا ل فلتتفضل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
ر رًا ةيدي الرايس ،حةعد ا

حباح م مجيعًا ب ل

ه ه املناةبة الع ي ة عل .قلو مجي الب ريني
الدور التارخيي

 .يف

حود ح حةلط الضوء عل41 .

لس الشورى يف الطريق ىل امليثا

الو

 ،وذل

باةت اار حدث ارخيي ر د ه قبة ه ا ا لس يف منعطا م م بالتاريخ
ا ديث للب رين؛ من حتت ه ه القبة ،ويف الثالث من حاتوبر من عام
2111م ،افتتح جاللة املل

املفدى دور االنعقاد السنوي

لس الشورى،

وحتدث جاللته من منرب ا لس ــ وللمرة األوىل ــ عن امليثا  ،وحعلن صورًا 45
للنظام الدةتوري ا ديد ،ومالمح املشرو اإلحالحي الشامل .اما حعلن
جاللته يف المته السامية با لس بداية مرحلة جديدة يف مستقبل الب رين
السياةي ،واشا عن
الب رين

من حوار و

رم صور نظيمي ودةتوري جديد عل .رع
و نتي.ته ميثاقًا و نيًا يض املبادئ ويع و

النمو واالودهار النطالقة جديدة للدولة والدميقرا ية الب رينية .ومن حهم 21
ا ُمل الواردة يف المة جاللة املل

املفدى قوله نه ةي و

لس م

املوقر ــ ويقصد جملس الشورى ــ دور ارخيي ميثل االنتقا حنو اهلدف
املنشود .معالي الرايس ،يف ه ا اليوم ا يد ،يوم امليثا  ،يوم الب رين
األارب ،حيث امليثا
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

هو «الولد الب ر» للدةتور ،فإن
( ) 41

2146/2/44م

ح ل

من

املضبطة 41

جملس م ح يعاهد جاللة املل عل .االةتمرار يف لع الدور التارخيي لا
حيقق م يدًا من النمو واالودهار والتقدم للدولة والدميقرا ية الب رينية .يف
يوم امليثا لنت ار روم امليثا  ،والروم الب رينية ا ميلة ،ومشاعر ا
للو ن ومس ال الفرم و

ووحد ه الو نية.

ا ا ا تم ووحدة الشع

لت ن مجي حيامنا الب رينية بروم امليثا  ،وال ن تفي بيوم واحد نت ار 5
فيه امليثا ةنويًا ،فامليثا مشرو مل

موم لدولة القانو وامل ةسال .و

ي ن يومًا عابرًا حو بطاقة ُو ِعت يف حندو االةتفتاء ،ف نيئًا للب رين ب ا
اليوم ،وال عام والب رين والب رينيو خب وح ة وحمن وةعادة

راء

ا  ،ور رًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضل األخ الد حس املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
ر رًا ةيدي الرايس ،امسح لي يف بداية ه ه ال لمة ح حرف حمس45 .
يال الت اني والتربي ال ىل مقام حضرة حاح
عيس.

ا اللة املل

يد بن

ليفة عاهل البالد املفدى و ىل حاح السمو املل ي األم

بن ةلما

ليفة

ليفة رايس الووراء املوقر و ىل حاح السمو املل ي األم

ةلما بن يد

ليفة ولي الع د ناا القااد األعل .الناا األو لرايس

جملس الووراء حفظ م ا

ورعاهم و ىل رع

الب رين ال ريم لناةبة 21

ال ارى اخلامسة عشرة للتصويت عل .ميثا العمل الو

 .ميثل ه ا امليثا

والتصويت عليه باملوافقة بنسبة  %9884مجاعًا و نيًا لتدر

مرحلة جديدة

من اإلحالم والدميقرا ية ،و احة ح ميثا العمل الو

جاء رامالً

ليغطي ال ا وان األةاةية لبناء الدولة .معالي الرايس ،لقد اا لي
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الشرف بأ حاو

من

نة اإلعداد مليثا العمل الو

م  48عضوًا من

الش صيال الو نية الباروة ،حيث ناقشت الل.نة مسودة املشرو و رجت
باال فا عل .مشرو ميثا

العمل الو

ال ي رُف

ىل جاللة املل .

وحةت ار هنا وب ه املناةبة ح.م العمل واملبادرال واملدا الل اليت قدم
ب ا ا مي يف ذل الوقت ،وحرح م عل .ح ي و املشرو رامالً ويل
طلعال رع
حبمد ا

5

الب رين واحتياجا ه ال املرحلة املقبلة ،وهو ما وفقنا له
عاىل ،حت .ر دل اململ ة بعد فعيل امليثا حتوالل ج رية

اب ة ،ححدثت فرة اب ة يف حياة الب ريني  ،اا ةبب ا األو هو
الن ج اإلحالحي للعاهل املفدى وحرص جاللته عل .رمجة بنود امليثا

ىل

واق حي يستشعره ال موا ن ومقيم عل .حرض الب رين ا بيبة .معالي 41
الرايس ،وحنن نست ضر ه ه ال ارى الع ي ة عل .قلوبنا مجيعًا ،البد من
اإلرارة ب لمة حد وا

ة ىل حاجتنا يف ه ا اليوم ىل الروم اليت ةادل

لدى ا مي يوم حعلن جاللة العاهل املفدى عن ب

ه ا امليثا  ،حنن حباجة

اليوم وحاثر من حي وقت مض .ىل االلتفاف حو قياد نا ،حو مشروعنا
اإلحالحي ،حو وحد نا الو نية ،حو مالنا و طلعا نا حنو املستقبل ،نريد 45
ح يرى العا بأةره مرة ح رى ومن جديد قدرة رع الب رين عل .التسامي
عن ال ا راحال ومواج ة الت ديال بوحدة وع م و حرار ثبته التاريخ
الواحد والدين الواحد واملستقبل الواحد .معالي الرايس ،حنن مجيعًا نس
ونب ر يف مرا واحد ربانه جاللة املل يد بن عيس.
ا

ليفة حفظه

ورعاه ،والنا ثقة بأ ه ا القااد ا ن قادر عل .ح يعرب بنا ىل بر 21

األما م ما اودادل العواحا حو حعبت الظروف ،وحنن من ه ا املنرب جندد
اللته الع د بأ نبق .داعم لن .ه اإلحالحي ومساندين له وحتت رايته
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العلي القدير ح يعيد ه ه املناةبة الع ي ة

لبناء حبرين املستقبل .حةا ا

عل .ا مي ل يد من اخل والتقدم ،وال عام وحنتم خب  ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

ر رًا ،فضل األخ ةيد ياء حيي .املوةوي.

العضو سيد ضياء حييى املوسوي:
ر رًا ةيدي الرايس ،يوم ذارى ميثا العمل الو

يوم بداية

اب ة وعيد و ن و الحم رع  ،ومتثل ذل يف موقا جاللة املل .
41

ذا غامرل يف ررف مروم
فال قنــ لا دو النــــــ.وم
فطعم املول يف حمر حق
اطعم املول يف حمر عظيم
يرى ا با ح الع .عقل
ول

45

ديعة الطبــ اللئيــــم

اث منا عاش غربة واحتقانًا ووجعًا ...خل من ظروف ا ياة ،ول ن اانت
هنا يد سللت لينا لتأ

نا ىل حيث النور و ىل حيث الضياء و ىل حيث

قناديل الصبام ،واانت ه ه اليد راء من راء وحب .من حب .يد يد بن
عيس .جاللة املل  ،ه ا الرجل عيناه ج ير ا وقلبه مرافئ ،وحثبتت الظروف
اليت مرل ب ا البلد من ح

ووج  ،عواحا انطلقت يف اإلقليم ،وحرااق 21

وحرااق ،ول ن ه ا القااد حرب وحمد ،رغم الوج ال ي حُ
اث من حيتا اإلعالم وهي حتاو حو توحم عل.

من قبل

م الب رين ،ل نه

حرب وحمد ،داعيًا الشع الب ري  :قا عل .ناحية ا لم وقا ل ،قا ل من
حجل الب رين يف ةبيل ا رية ويف ةبيل ال رامة ويف ةبيل ررعية ه ا
النظام ،وةتبق .ررعية ه ا النظام حت.
التالحم الو

ر يوم؛ ألنه حثبت جدار ه يف ةبيل 25

ب ال وااا ا تم  ،ودليل عل .ذل ح هنا انيسة

ومأمتًا ومس.دًا ،ال ا ع س حورة وا
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ا

يمة ،وهل ا رجل ال يتس له امل ا  ،ونقو لإلعالم :جاذبيته غ قابلة

للتطويق حو االةتن اف ،حاولوا

عاف ه ا الرجل بوةاال خمتلفة،

بتشوي ال خمتلفة ،حوروا الب رين واأن ا اومة من الفساد ومن الرع ،
وحت .البارحة نسم  44فرباير حالة من الضيا  ،وحريق هنا و ...خل ،ول ن
ختر ىل الشوار فال جتد ال قليل هنا وهنا يف م ا
اإلعالم؟ ألن م يريدو

يق ،ملاذا ه ا 5

طويق جاذبية ه ا الرجل ،ول ل نقو يف ظل ه ا

الواق  :ه ا اإلنسا ةيبق .داامًا يف ةبيل ه ا البلد ،ويف ةبيل التغي ،
ول ل عاقبت النتي.ة والتغي الت ري جبما املشاري  ،وهنا حفقال م
روةيا وحفقال م الص  ،ألنه م ما اا اإلعالم اخلارجي يريد النيل من
ه ا البلد فسيبق .الرد األةاةي وا قيقي هو م يد من ا رية وم يد من 41
التالحم وم يد من املشاري  9884 .رقم ارخيي حغاض ال ث ين ،ل ل هنا
من احتقن ــ وحنا ح
اثر ال ث

لم عن اخلار ــ أل ه ا الرقم حثار رعبًا و افة وهل ا

من ال الم واألقاويل عن الب رين ،واما يقو نابليو

بونابرل :التاريخ ما هو ال حااذي
الب رين ،حنن ال نقو
ول ن نقو هنا

موثقة ،هنا

حااذي

حدرل عن

الب رين هي واحة األمن بطريقة حفال ونية45 ،

جيابيال جي ح نرا علي ا ،وةلبيال حنل ا بالعقل

والوعي والتالحم ،ونب الطاافية ،ه ا السل األحفر ،ه ا السل ال ي بدح
ين ر يف ج ء من وحد نا الو نية ،ول ل نقو  :الب رين حباجة ىل غي يف
بع

األمور ،يف حي جما  ،ول ن بأ نض يدنا يف يد القيادة ،ح نرد عل.

حولئ  ،ال وجد دولة بال حومال ،ال وجد دولة بال مشاال ،ول ن ا ل 21
ليس باالحتقا وليس ب ه األمور .تامًا حقو  :اهلدف هو رةيخ الدولة
املدنية ،وال نريد دولة هم.ستا  ،ونقو حيضًا ألي نسا  ،ألي مجعية
ححيبت بااتئا

ةياةي:

عي يد ِ ،ا ل ليس يف امل ابرة وليس يف

العناد ،والعناد ليس ةياةة ،و منا بو

يدنا يف يد القيادة ،ونلملم ا رام

يف ةبيل ه ا الو ن ونعطي حورة قوية .من ه ا املنطلق حقو  :ايا ن من 25
بدولة مدنية لرجعية دينية ،ما دولة مدنية و ما مرجعية دينية ،ال مي ن،
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ما دولة مدنية و ما دولة دينية ،وحنا بصفيت نسانًا حقو  :ال حؤمن بالدولة
الدينية ألن ا

د اإلبدا و د الدين حيضًا؛ أل الدولة املدنية هي اليت حتفظ

املأمت واملس.د وال نيسة و عطي ا ريال وال نريد سلط حرية دينية عل .حي
حبري

أل الدين يف القل

والدين معاملة ب

الفرد وربه وليس بأنا

يعتمدو ةياةة رر ة العقيدة .تامًا حقو  :الب رين ةتبق .دولة اإلنسا 5 ،
و ْ

صل ىل املستوى ال ب لدولة اإلنسا فسنعمل عل .يصاهلا ىل

دولة اإلنسا وليست دولة قمعستا حو يرانستا  .ه ه حقيقة جي ح يف م ا
من يف م ا .ونقو
وا

تامًا :التغي بأ نض يدنا يف يد جاللة املل والقيادة

ومة ونعمل حيضًا عل .قوية ال املساال االقتصادية لرف معيشة

املوا ن ،والضما ا قيقي للبقاء القوي للب رين هو با فاظ عل .الطبقة 41
الوةط .وا فاظ عل .الفقراء بأ نعمل عل .دعم م و طويرهم وح نرف من
املعيشة .ه ا هو يوم الب رين ،يوم مجيل ،وةيبق .عرةًا مجيالً ،و حمجل
األيام يوم

يألِ بعد ،ور رًا.
45

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضلي األ ت نانسي دينا يلي ضوري.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
يمة

ر رًا ةيدي الرايس ،يف البداية حود ح حهنئ قياد نا ا
وح ومتنا الرريدة ورع الب رين اافة ،ب ارى ميثا العمل الو

21 .

وحنن نشيد لن .ال ه ا امليثا  ،وباملوا ن الب ري  ،ومدى وعيه و درااه
و حساةه العالي بأهمية املشاراة السياةية ،وحهمية حقه االنت ابي .وقد
رحينا ذل من ال نسبة املشاراة غ املسبوقة يف التصويت عل .ميثا
العمل الو

عام 2114م ،حيث

امليثا حظ .لوافقة ةاحقة ،بلغت

نسبت ا  %9884من الب ريني ال ين حدلوا بأحوا م يف االةتفتاء ،ويف بداية 25
ا تيار حعضاء جملس النوا  ،حدر املوا ن الب ري
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من ميثله يف ا لس التشريعي ويعرب عن مطالبه ،وهي نسبة

ت قق حت.

يف الدو ذال الدميقرا يال العريقة .مرل ممل ة الب رين يف ل الفرتة
لراحل وبش ل ةلس بفضل ح مة حاح ا اللة املل يد بن عيس.
ورعاه ،وحققت قف ال

ليفة عاهل البالد املفدى ،مل القلو حفظه ا

واةعة يف عمر الدميقرا ية .وبالنظر ىل التعديالل الدةتورية األ
حن ا حعطت دورًا حارب وويادة الصالحيال التشريعية والرقابية
ميثا العمل الو

وغ ها من التعديالل السياةية.

ة ،نرى 5
لس النوا

ححدث جمموعة من

اإلجناوال اإلحالحية وبناء العديد من امل ةسال الو نية حبروها ا
الدةتورية حيث توىل مراقبة مدى دةتورية القوان

مة

واللوااح ،و عترب

حح ام ا مل مة لسلطال الدولة ،وحيضًا نشاء ديوا الرقابة املالية واإلدارية 41
ا .او مستقل ماليًا و داريًا للرقابة عل .حموا الدولة .ا ل
امل ةسة الو نية

نشاء

قو اإلنسا ملتابعة الس.ناء ور اواهم ،واال ال عل.

ححواهلم يف جو من الدميقرا ية .اما ار ف عدد م ةسال ا تم املدني
و طور االنفتام السياةي والدميقرا ي ،و ذا

لمنا حو حقو اإلنسا

عل .الصعيد الدولي ،نرى ح ممل ة الب رين قد انضمت ىل حوالي 45 24
ا فاقية دولية .حيتوي ميثا العمل الو
للم.تم  ،واألمن الو

عل .املبادئ االقتصادية األةاةية

 ،والعالقال م دو اخلليج ا اورة والبلدا
التعديالل اليت حد لت عل .الدةتور

األ رى يف خمتلا ححناء العا .

ا الي ،و م انية فعيل األف ار الرايسية الواردة فيه عترب حةاةًا
مشرتاًا لدور ا معية الو نية بغرفيت جملس الشورى والنوا  .حما ذا 21
لمنا عن ا ريال الدينية يف ممل ة الب رين ف ي موجودة من القدم وال
ا  ،وبقدوم ميثا العمل الو
ةبيل املثا التعاي

اودادل مساحة ا رية الدينية ،فنرى عل.

والتسامح ال ي حيظ .به رع ممل ة الب رين مما

جيعل ا ياة حاثر اةتقرارًا وةالمًا و ف مًا ب
ا بيبة امل يد من التقدم واالودهار بإذ ا
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الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضلي األ ت ةامية ليل امل يد.

العضو سامية خليل املؤيد:
ر رًا ةيدي الرايس ،متر علينا ه ه األيام ذارى ميثا العمل 5
الو

اليت صادف  44فرباير من ال عام ،وةتظل ه ه ال ارى ا يدة

مل مة ارخيية باروة ،ومناةبة و نية جليلة يعي ا ال موا ن حبري

غيور،

وحف ة مضيئة يف اريخ الب رين ا ديث ،حيث حول مجو الشع
الب ري
الو

يف مثل ذل اليوم من عام 2114م بنسبة  %9884عل .ميثا العمل
ال ي حاد جنام رؤية مل ية ثاقبة ،وحقق نقلة ارخيية م مة يف 41

مس ة الب رين ا ديثة حنو التطوير والت ديث يف خمتلا ا االل السياةية
واالقتصادية واالجتماعية ،ولي و ه ا امليثا حبق من حرو اإلجناوال
وامل تسبال اليت حتققت يف التاريخ ا ديث ململ ة الب رين ،ولي و
النواة ا قيقية ملس ة اإلحالم الشاملة يف اململ ة .لقد اا رع الب رين
األبي عل .موعد م املستقبل ،حيث اب عن اث ال ما حتقق من قدم 45
واودهار وراهد مدى جتلي ح مة جاللة املل املفدى ــ حفظه ا
وحن ته يف ا ت ا األيام والسن
الو

ورعاه ــ

و فعيل ما ارتمل عليه ميثا العمل

من طلعال و ما  ،وما انبثقت من الله من طورال جيابية عديدة

يف خمتلا ا االل ،اليت اا من حهم ا التطور الدميقرا ي يف ممل ة
الب رين ال ي وحفه جاللة املل بالفتح ا ديد يف اريخ ممل ة الب رين لا 21
ضمنه من مبادئ ةياةية واقتصادية هامة

اد الن ج الدميقرا ي

السليم ،واالنفتام االقتصادي الرريد ململ ة الب رين ،ولعل من املناة يف
ه ه ال ارى ح ن ار حرم امليثا الو
جاللة املل

ال ي رُيد ليرتجم حف ار ورؤى

يف ح ي و جتسيدًا و أايدًا لوثيقة التأييد اليت ة.لت

املواقا الو نية

مي املوا ن

وامل ةسال األهلية والشبابية والثقافية 25

واالجتماعية والعمالية والنسااية ،معاهدين القيادة الرريدة عل .الوقوف
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لف ا دفاعًا عن ا ق ،وحونًا مل تسبال الو ن ،وال ود عن رابه الغالي،
ورم ًا الةتمرار عملية اإلحالم الشامل من قبل جاللة املل املفدى ــ حفظه
ا

ورعاه ــ و أايدًا

جاللة املل واهتمامه بشعبه .يوم  44فرباير هو

مدعاة للف ر ،وه ا الف ر ميت

بالتقدير للقيادة الرريدة ،ودافعًا ل ل منا

يف ح يسع .لت قيق ما ضمنه الدةتور وميثا العمل الو

حنو حقوقه 5

وواجبا ه ،أل حرض ه ا الو ن ،وه ا الشع الطي األحيل يست ق من
ا مي ح يب
رايته ،و بقاا ا
وملي

من حجله الغالي والنفيس ،ولنسع .خلدمته من حجل رف
فاقه يف األعالي .حفظ ا

ممل ة الب رين وقياد ا

ا املفدى جاللة املل يد بن عيس.

ليفة ،وةدد عل .ريق

اخل وا ق طاه ،وحنن نعاهده بأننا عل .الدر ةاارو وبالوالء والوفاء 41
متمس و  ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضل األخ الداتور حيد ةا العري .

45

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
ر رًا ةيدي الرايس ،ب ه املناةبة ال رمية ح قدم بالت نئة ىل
جاللة املل  ،و ىل حاح السمو رايس جملس الووراء املوقر ،و ىل حاح
السمو ولي الع د ناا القااد األعل .الناا األو لرايس جملس الووراء ،و ىل
رع ممل ة الب رين جبمي

واافه وحعراقه وحديانه.

امليثا عندما حدر 21

اا منارة اجت ت لي ا مجي قوار وةفن املعار ة واملواالة ،ووجدل فيه
املرفأ اآلمن ،وبدح ا را

السياةي واالجتماعي والثقايف يأ

ه ا البلد الطي بقيادة حاح ا اللة ــ حفظه ا

جمراه يف

ورعاه ــ وح ومته .لقد

اةتفاد الو ن ال ث من جتم ال قوى املعار ة واملواالة عل .حر ه،
ونتي.ة هل ه املنارة ،وهل ا التوجه جند حنفسنا نتمت با را

السياةي 25

املوجود حاليًا يف ممل ة الب رين .الميت ةت و قص ة ،ول ن
ا

ار ا

حقو :

ار حي ا الو ن من الل.وء ىل اخلار ةواء انا مواالة حو
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معار ة؛ ألننا عانينا من  511عام يف ه ه املنطقة من التد الل اخلارجية،
ومن الل.وء ىل البلدا اخلارجية ةواء اانت ه ه البلدا قليمية حو دولية،
فلقد عانينا من ا ال ث  ،وفقدنا ال ث من حريا نا ،وفقدنا ال ث من
حو اننا ،فلن.لس م بعضنا معار ة ومواالة ونت اور ملصل ة و ننا .مرة
ح رى حبار هل ا الو ن ه ا اإلجناو ال ي بدحه جاللة املل  ،وحرجو ح نتعلم 5
من املا ي ال ث  ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
مد علي حسن علي.

ر رًا ،فضل األخ الداتور

41

العضو الدكتور حممد علي حسن علي:
ر رًا ةيدي الرايس ،حةعد ا

حباح م مجيعًا .امس وا لي ب ه

املناةبة ا يدة ذارى ميثا العمل الو
ملقام حاح

ا اللة املل

ــ حفظه ا

ورعاه ــ و ىل حاح

ا يد ح ح قدم خبالص الت نئة

يد بن عيس.

ليفة عاهل البالد املفدى

السمو املل ي األم

ليفة رايس جملس الووراء املوقر ،و ىل حاح
ةلما بن يد

ليفة بن ةلما

45

السمو املل ي األم

ليفة ولي الع د ناا القااد األعل .الناا األو لرايس

جملس الووراء ب ه املناةبة ال رمية ،و ىل رع ممل ة الب رين العظيم،
حعاد ا

ه ه املناةبة وممل ة الب رين نعم باألمن واالودهار .يف مثل ه ا

اليوم قبل  45عامًا حول رع ممل ة الب رين يف اةتفتاء غ مسبو عل21 .
وثيقة ارخيية وهي ميثا العمل الو

ال ي حةس قواعد ومبادئ الدولة

ا ديثة املدنية اليت حتقق ا رية واملساواة والدميقرا ية واملساءلة
وا اةبة ،وحراد الشع من ه ا االةتفتاء حتقيق حا ر حفضل ومستقبل
حاثر اودهارًا له ولألجيا القادمة ،ومن حهم ما ميي بنود امليثا املتعددة هو
مبدح الفصل ب
من ا ا

السلطال و واون ا ،ومن ا السلطة التشريعية ،اليت يضطل

ء امل م وهو جملس الشورى بدور هام يف حياغة القوان

والتشريعال من ال وجود حهل اخلربة واال تصاص.
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25

ملس ة الدميقرا ية املبنية عل .حةس العدالة واملساواة وا رية ،واملستل مة
للقيم وللمبادئ الدينية واالجتماعية املالامة هل ا ا تم  ،واما حدد امليثا
األةس الدةتورية للدولة فقد رةم هويت ا وعالقت ا بالغ  ،ل
املبنية عل .الصداقة والسالم ورف

العالقة

التد ل يف الش و الدا لية ،ف ري بنا

وحنن نست ار ه ه املناةبة ال رمية ح نسع .مجيعًا بصفتنا ةلطال 5
قضااية و شريعية و نفي ية باإل افة ىل الشع
ا اللة املل

املفدى يف ح نن .حاثر ،ويف ح

للتوجه بتوجه حاح
و ممل ة الب رين

راادة يف جماالل التنمية والثقافة والريا ة .يف ه ا السيا علينا ح نض لنا
عل .حعل .مستوى حهدافًا لت قيق جناوال ضاف ىل ما حتقق من ا يف
التعليم والص ة وجودة قديم اخلدمال ا

ومية و نوي مصادر الد ل 41

القومي والتنمية املستدامة وياية البيئة ،وعلينا ا ل
والطاافية والتميي واالهتمام ب وي الد ل ا دود.
واالقتصادية اليت حتيط بنا تطل

مواج ة اإلرها
األو ا السياةية

من ا مي مس ولية اربى ،وحداءً

اةتثناايًا اي بق .حهداف امليثا قاامة ومستمرة .حفظ ا
الب رين بقيادة حاح

ممل ة

ا اللة ورعب ا ال ريم ،وال عام وحنتم خب 45 ،

ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،قبل ح نواحل مسا مدا الل ال

ال الم ،امس وا لي

ح حرح بامسي وامس م مجيعًا بأبناانا وبنا نا لبة و البال مدرةة البيا

21

النموذجية ومرافقي م ،مثمن الدور ال ي قوم به ووارة الرتبية والتعليم و دارة
املدرةة يف رعايت ا ال رمية ألبناانا وبنا نا الطلبة والطالبال ،و س

ال

اإلم انيال هلم لا يعود بالنف علي م من ال ال يارال امليدانية للتعرف
عن قر عل .ة عمل جملس الشورى ،وهو ما يس م بال ر يف ع ي
القدرال واملعلومال يف املواد الدراةية ،متمن
والن.ام ،ومرحب

هلم االةتفادة ودوام التوفيق 25

ب م ولرافقي م مرة ح رى يف جملس الشورى ،فأهالً

وة الً ب م مجيعًا .قبل ح حعطي ال لمة لبقية اإل وا لل الم ،ححببت ح
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حقو ل م

عدد ال

و مدا ال نا

ال الم اب  ،فأمتن .ح

مرا ة وخمتصرة ،وةنرت البا ل ل من يريد ح يت دث من دو حتديد
وقت ،ف ه املناةبة ست ق .فضل ةعادة األخ السيد عيس .بن عبدالرين
ا مادي ووير ر و اإلعالم ور و جملسي الشورى والنوا .
5

وزير شؤون اإلعالم وشؤون جملسي الشورى والنواب:
ر رًا معالي الرايس ،السالم علي م ورية ا

وبراا ه ،يطي

لي يف البداية ح حرف حمس .يال الت اني والتربي ال ىل حاح ا اللة
املل

املفدى حفظه ا

ورعاه و ىل حاح

السمو املل ي رايس جملس

الووراء املوقر حفظه ا  ،و ىل حاح السمو املل ي ولي الع د ناا القااد 41
األعل .الناا
الشع الب ري

األو لرايس جملس الووراء حفظه ا  ،و ىل مجي حبناء
لناةبة ال ارى اخلامسة عشرة مليثا العمل الو

لنا يف ممل ة الب رين ح نف ر ب ا امليثا ف و مجا و جناو و
مسبو جاء بإقرار رع

 .حيق
غ

غ مسبو حيضًا بنسبة  ،%9884حيث درن ع دًا

جديدًا من اإلجناوال الدميقرا ية وا قوقية والتنموية يف رت .ا االل45 ،
وحةس قواعد دولة القانو وامل ةسال يف

ار املل ية الدةتورية .جاء ه ا

امليثا بفضل رؤية ثاقبة لسيدي حضرة حاح ا اللة املل املفدى ،وقد
حظي ه ا امليثا بتوافق رع واةتطاعت الب رين ح قدم منوذجًا راادًا يف
التطور الدميقرا ي ومسألة الفصل ب

السلطال والتعاو فيما بين ا ،وها

حنن اليوم نقا يف ه ا ا لس املوقر لنش د ــ وليسطر التاريخ ــ الدور ال ي 21
قوم به السلطة التشريعية من شري ٍ ورقابةٍ عل .السلطة التنفي ية ممثلة يف
ا

ومة ،اليت قوم بدورها يف ممارةة عمل ا وحالحيا ا الدةتورية بعد

ح قوم السلطة التشريعية بإقرار برنامج عمل ا و قرار املي انية العامة للدولة،
اما قوم السلطة القضااية بدورها حيضًا ب ل حيادية واةتقاللية ،وه ا
حارب دليل عل .ما حتقق يف ممل ة الب رين من طور دميقرا ي وحقوقي25 ،
اما ال ننس .حيضًا ح ه ه الت.ربة الدميقرا ية الراادة هلا حف ال من نور
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املرحة من حداء دورها ،فن ن نف ر لا قوم به املرحة

فيما يتعلق ب يادة مت

الب رينية يف رت .ا االل .اما ر دل الب رين حيضًا من عام 2112م
فرة نوعية يف جما حقو اإلنسا و ع ي ا رية وا ماية الفردية وفق
حح ام الدةتور ومبادئ ميثا العمل الو

والتشريعال الو نية اليت قمتم

بصياغت ا و أايدها ،باإل افة ىل االنضمام مل تلا املواثيق الدولية5 ،
وهنا

حمثلة اث ة عل .ما حتقق يف ممل ة الب رين ول ن

ةأذار

ثالثة من ا فقط فيما يتعلق با قو الفردية ،فلدينا اليوم وب ل ف ر
امل ةسة الو نية

قو

وحيادية ،لت و عامالً
لي و
األ

اإلنسا

اليت متار

دورها ب ل اةتقاللية

ر للرقابة فيما يتعلق حبقو اإلنسا وفق منظور

 ،ووفق األةس واملعاي الدولية .اما مت حيضًا ال الفرتة 41

ة در

الوحدة اخلاحة بالنيابة العامة واألمانة العامة للتظلمال

ومفو ية حقو الس.ناء وا ت .ين جبان العديد من املبادرال األ رى،
وجاءل ال ا وفق رؤية و ميا و
ا قو الفردية ،حبيث ميار

بأننا حباجة ىل ع ي ا ماية هل ه

ال فرد حو م ةسة عمل م بأما ولينعم

حبناؤنا با ماية الالومة ويتمتعوا حبقوق م اي ي دوا واجب م وفق

ار 45

دةتوري وقانوني؛ ال منتثل يف مثل ه ه املبادرال ملا يقا لنا من اخلار و منا
لي بأ ما يت قق عل .ه ا الصعيد هو خل حبناانا يف

وفق ميا و

ا ا ر واملستقبل .حما عل .الصعيدين اإلقليمي والدولي فمن در و قرار
ميثا العمل الو
جملس التعاو

واحلت ممل ة الب رين عاون ا م حرقاا ا يف دو
لدو

اخلليج العربي ،وا ل

عل .املستوي

واإلةالمي ،فقد اا هلا دور بارو يف ا تم الدولي يف

العربي 21

اربة التطرف

واإلرها  .حنن حنتفل اليوم بال ارى اخلامسة عشرة مليثا العمل الو
لن اد ل م معالي الرايس حرص ا

،

ومة املوقرة والسلطة التنفي ية عل.

مواحلة التعاو م السلطة التشريعية وم جملس م املوقر بالت ديد؛
لي و ه ا التعاو لصاي ا مي  ،ولنعاهدام عل .ذل معالي الرايس25 ،
متمن

ح يت قق األفضل
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ممل ة الب رين ــ من

ال ه ا التعاو القاام واملستمر ب

السلطت

التشريعية والتنفي ية ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

ر رًا ،فضل األخ ف اد حيد ا اجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
ر رًا ةيدي الرايس ،يف عام 2114م حذهل ةيدي جاللة املل العا
بتصديقه عل .ميثا العمل الو
يف ه ا األر بيل من ا
األوةط ،ح

خير

ميثا

 ،حيث بدح العا يتساء هل من املعقو ،

ر الصغ ة ،ويف ه ا ا
عمل و

ء الصغ من الشر

41

ب ه ا رحة يف اإلحالحال

والدميقرا ية ويف عطاء ا قو  ،ويف عطاء املرحة حق ا ودورها يف
ا تم ؟! قرار املل

ىل اليوم ،حيث بدحل ه ه

ه ا امليثا حذهل العا

املس ة الدميقرا ية ــ وحنا ال حمسي ا جتربة ــ حيث الن ا نطور في ا ونأ
من جتار اآل رين ةواء عل .الصعيد الدا لي حو عل .حعيد عالقتنا م دو

45

العا ؛ وال غرابة ذا علمنا ح الن بة ــ من رجا ونساء الب رين ــ اليت و عت
مسودة ميثا العمل الو

ن در من باء وحجداد ــ آلالف السن

التسامح واملودة والرتاحم هي السمال الداامة هلم .الب رين املعروفة

ــ اا
اربل

حو حغرل جغرافيًا ،ال ح ه ا األر بيل يبق .القل للب رين ال ربى حو
للب رين اما هي اليوم ،فقد ح ت ححداث ممن حراد بنا ةوءًا وباأل ص يف 21
ذارى ه ه املناةبة ،حيث مير العا

بأحداث الربي العربي اليت عمت

حقطار الدو العربية اافة وم قت ا ،فمن ا من داول جراح ا ومن ا من
ال ا

عاني ه ا التم

والتشرذم ،والعا

ممل ة الب رين اخلرو من ه ا األومة؟!

يتساء  :ايا اةتطاعت

ةعة حدر جاللة املل وح مته

وح مه هي ما حفظت لنا البلد ،فلوال ةعة حدره وح مته وحن ته وح مه 25
ل ا مص نا مص حرقاء لنا ،ماوالت مآةي م واوارث م مستمرة ،حيث
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نرى امل .رين والتف .ال اليت قتل اآلالف من م ومت ق م،
بعد؛ و

التفاف الشع ــ وا مد

يستقر حاهلم

ــ حو قياد ه وحبه هلا ليس بالشيء

ا ديد ،فقد التا ه ا الشع حو قياد ه يف بدايال القر املنصرم من
ليفة ،حيث رُفضت التد الل األجنبية يف

ع د الشيخ عيس .بن علي

ه ا البلد من حو جملس رورى 4926م ،اما رُفضت ه ه التد الل يف 5
حسينيال القر املا ي ح ةاند الشيخ يد بن عيس .بن علي
يف حالحا ه يف ذل
رف

ليفة

الوقت ،ف ا ليس بغري ٍ عل .ه ا الشع  ،اما

التد الل األجنبية وعان .حومال ا ر العاملية الثانية عندما رف
السمو األم

التد الل ودعم حاح

ليفة يف

عيس .بن ةلما

حالحا ه م بداية أةيس الدولة ا ديثة وفصل السلطال في ا .وقد جاءل 41
البيعة الثانية من ه ا الشع لقياد ه من
المته بصول واحد:
آل

ليفة يف عام 4911م عندما قا

الب رين دولة عربية ةالمية ررعية ،ا

ليفة ،عندما ح ت

م في ا

نة قصي ا قااق من األمم املت دة ورفضت

املطالبال اخلارجية وحب .رع الب رين ــ لدنه وقراه وج ره ــ ال ح ي و
و ررعية ا

هلم االةتقال  ،و

م في ا

ليفة .حما 45

ام م من

البيعة الثالثة ف.اءل لسيدي حضرة حاح ا اللة املل يد بن عيس.
ليفة عندما ح ّد رع

الب رين عل .ميثا العمل الو

بنسبة غ

مسبوقة ،ه ا امليثا ال ي ح ت فقرا ه من روم الدةتور ،وحنا ةأ
فقرة واحدة من فقرا ه ،حع

لم عن

النص الثالث من الفصل األو  ،ال ي يُعن.

حبرية املعتقد وياية دور العبادة ،وبالت ديد املادة  22من الدةتور ،اليت 21
نقلت ه ا النص .ومن هنا ح قدم ــ اوني عضو جملس رورى وعضو يف اهليئة
العامة للمواا

ا سينية اليت أةست من  61عامًا ونيفًا ــ بالش ر

والتقدير ىل املقام السامي

ضرة حاح ا اللة عل .رعايته و وجي ا ه

ال رمية ل ل ج ال وووارال الدولة بتس يل وياية دور العبادة واملواا
والت.معال ا سينية ،حيث اا ر ر
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وجي ال جاللة املل

اليت مرل علينا م ح.م الت ديدال اخلارجية ،ال ح

وقيام م ةسال الدولة لس وليا ا حفظت ه ا البلد وحهله ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

ر رًا ،فضل األخ يد مبار النعيمي.

العضو محد مبارك النعيمي:
ر رًا ةيدي الرايس ،بسم ا
عل .حررف األنبياء واملرةل نبينا

الرين الرحيم ،والصالة والسالم
مد وعل .له وح به حمجع  .لناةبة

ه ا اليوم التارخيي ح قدم ىل مقام حاح

ا اللة املل

يد بن عيس41 .

ليفة مل ممل ة الب رين ،و ىل حاح السمو املل ي األم
ةلما

ليفة رايس الووراء املوقر ،و ىل حاح

ةلما بن يد

ليفة بن

السمو املل ي األم

ليفة ناا القااد األعل .لقوة دفا الب رين الناا األو

لرايس جملس الووراء ،بأمس .يال الت اني والتربي ال لناةبة ال ارى
 ،لا حوجده ه ا 45

اخلامسة عشرة للتصويت التارخيي عل .ميثا العمل الو

امليثا من فا جديدة ململ ة الب رين حيث رةم ريق ا للمستقبل املشر
و ع ي م انت ا عل .مجي األحعدة اإلقليمية والعربية والعاملية .وال يسع
ال ح حريد بالوقفة الو نية لشع الب رين الويف لدى مشاراته يف التصويت
عل .امليثا  ،ال ي حمثر نتي.ة  .%9884بفضل من ا

ثم برؤية جاللة املل

حتقق للب رين ال ث من اإلجناوال عل .مجي املستويال و احة السياةية 21
وا قوقية .يف ه ا اليوم ح وجه برةالة أييد ووالء ىل جاللة املل املفدى
معاهدين ا

ح نبق .الرجا امل لص

ثوابتنا الو نية ،اما حوجه الش ر ا

افظ

هل ا الو ن الغالي

يل ىل مجي القطاعال العس رية

ومنتسبي م يف خمتلا القطاعال عل .فاني م يف واجبا م

فظ األمن ،وال

ننس .ر داءنا األبطا ال ين قدموا حرواح م هل ا الو ن الغالي ،راج
ا

عل.

من 25

ع وجل ح يتقبل م م األبرار ،ا ل حوجه ر ري و قديري ىل ال

جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 28

2146/2/44م

املضبطة 41

موا ن حاي ةاهم يف رفعة ورقي ه ا البلد الع ي  .حفظ ا
والسالم علي م ورية ا

الب رين،

وبراا ه ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
ر رًا ،اةتلمت اآل اقرتاحًا مقدمًا من بع

اإل وة واأل وال 5

األعضاء وهم :دال ال ايد ،وعاد املعاودة ،ونوار ا مود ،ووهوة ال واري،
وج اد الفا ل ،وةامية امل يد ،وفا مة ال وه.ي ،يطلبو ح يسمح ل ل
عضو بال الم ملدة  1دقااق فقط .فضل األخ عاد عبدالرين املعاودة.
41

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
ر رًا ةيدي الرايس ،حرى ح نعرض االقرتام للتصويت و ذا اانت
هنا

المة ألحد األعضاء في ا نقا

م مة فبإم انه ح يطل

من

معالي م وقتًا اافيًا و أذ له ب ل  ،ور رًا.
45

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضل األخ حيد براهيم ب اد.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
ر رًا ةيدي الرايس ،انت حمتن .لو ح حتديد الوقت اا يف
بداية ا لسة وليس بعد ح
ومعالي م

لم عدد من األعضاء وح

لمتم وح مت راحت م يف الوقت .فأعط

الوقت ال ايف21 ،
ا ا ح ح

لم،

ه ه املناةبة ةعيدة فلنسمح لل.مي بال الم ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،عل .الٍ حنا ةعيد با ما
يت لم .حنا

املوجود وح ال ل يريد ح

رحت االقرتام ورحيت ح اإل وا مصرو عل .ح

ال ايف .لن حندد وقتًا ول ن حرجو ح
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25

و راء ا

ةنعطي ال واحد الوقت الالوم ل ي يوحل الرةالة اليت يود

ح يوحل ا يف ه ه املناةبة .جلستنا خمصصة هل ه املناةبة وال نريد ح حنبط
اإل وا  ،واألخ حيد ا م
حمن غ ي من ح

ح ل راحيت يف ال الم فال جيوو ح

بأن

راحته يف ال الم .عل .ال حعت ر عن اإل الة .فضل

األخ الداتور منصور

5

مد ةرحا .

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
السعادة،

ر رًا ةيدي الرايس ،حح ا

ا

 .مثّل اإلعال عن مشرو ميثا العمل الو

حباح م ب ل
فرة يف مسار العمل
اإلحالحي .فقد 41

الدميقرا ي ،بل هو مثرة من مثار مشرو جاللة املل

متثل

اانت وماوالت المال جاللة املل املفدى حو ميثا العمل الو

الراي ة األةاةية ملا ححب ت عيشه البالد من نظام متقدم جتسد يف
اململ ة الدةتورية اليت نعي
لثابة عقد اجتماعي ب

حتت ظالهلا .بل
ا اام وا

ميثا العمل الو

هو

وم ،وال ي لوجبه ححب ت

الب رين ش د فرة نوعية يف جما العمل السياةي.

اخلطا التارخيي 45

ال ي حلقاه حاح ا اللة املل املفدى يف  46ديسمرب عام 2111م وال ي
حعلن فيه عن مشروعه اإلحالحي املتمثل يف انبثا ميثا العمل الو
ممل ة الب رين عي

عرةًا ةياةيًا واهيًا من

جعل

ل الل ظة وحت .حيامنا

ه ه ،حيث مت بناء دولة امل ةسال ب ل ما هل ه ال لمة من معن ..لقد
وحل حبناء ا تم الب ري

ل تلا فئا ه ،و واافه ول تلا مشارب م 21

الف رية والثقافية والسياةية ىل قناعة امة بأ ميثا العمل الو
امل ما ب
يع

رؤية جاللة املل ا

هو

يمة و طلعال الشع الب ري  ،مما

مباراة ا مي هل ا املشرو الو

الرااد وال ي ححرو مجاعًا قل

نظ ه .لقد حول يف مثل ه ا اليوم  44فرباير من عام 2114م ما نسبته %9884
ب لمة (نعم) مليثا العمل الو

باعتبار المة (نعم) ع

اخل لصاي 25

الو ن واألمة ،اما حن ا متثل النضج السياةي ألبناء الب رين ال ين متي وا
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بواقع م ا ضاري ال ي متتد ج وره يف حعما

ربته التارخيية .اما ع

المة (نعم) ا فاظ عل .وحدة النسيج الو

 ،وحتقيق التنمية الشاملة

واملستدامة يف ا االل االجتماعية واالقتصادية والسياةية والثقافية،
وافالة ا ريال الش صية ،واملساواة وعدم التميي ب
لبدح

الواحد ،واأل

حبناء ا تم

اف الفرص ب املوا ن  .لقد حتققت عل .حرض 5

الواق ال ث من امل تسبال الو نية اليت انا نتطل لي ا بشو اب ،
واانت ةياةة حاح ا اللة املل يد بن عيس.
املفدى وا

ة للعيا من ح وىل مقاليد ا

م يف مار

وهي ةياةة ا سمت بالعد والشفافية ،وا
وبتولي جاللته ا
ح

ليفة عاهل البالد
من عام 4999م

مة واملو وعية ،وبعد النظر.

م بدح ع د جديد من األمن واالةتقرار واالودهار .فقد 41

عل .عا قه الس يف ريق اإلحالم ،و رةاء دعاام الر اء والطمأنينة

ب مجي فئال ا تم الب ري  .وجتلت بشاار املشرو اإلحالحي
من األيام األوىل لتوليه مقاليد ا
 41من ر ر مار

م .فقد رةم طابه األو وال ي حلقاه يف

4999م اخلطو

مشددًا عل .مبدح رةيخ العد ب
العا

اللته
م،

العريضة الةرتا ي.يته يف ا

مجي فئال ا تم  .لقد بدحل حنظار 45

ت.ه حنو ممل ة الب رين ،راق

األجواء ا ديدة اليت ححدثت ا

حالحال جاللته ،لدرجة ح املعني بالف ر والسياةة وجدوا ح ما قام به
جاللة املل املفدى من حالحال يف فرتة ومنية قص ة حدل ىل ا تصار ريق
ويل ،اا علينا ح نقطعه عرب ةنوال عديدة ،قد نش د ن ايته حو يش ده
األبناء ،ال ح جاللته حراد لنا ح نش د يف بداية ع ده قيام دولة امل ةسال 21
وا تم املدني ،ف.اء انبثا ميثا العمل الو

اضمانة حايدة

دميقرا ية راة ة ،مفعمة باألمل املشر وبالع ة وال رامة

ياة

مي حبناء

الب رين .وحيق لنا حنن حبناء الب رين مجيعًا ح نف ر لا حجن ه ممل تنا يف
ظل قياد نا ا

يمة ،وهي من .ال يصع ذارها ل ثر ا واليت من ا

عل .ةبيل املثا ال ا صر ما حدث يف ن اية العام املا ي 2145م من بوا ا 25
املرا املتمي يف جما النتا الف ري ا لي املتمثل يف حدار ال ت
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عل .مستوى الو ن العربي ،و حراوها املرا األو يف جما العطاء عل.
مستوى الدو العربية واملرا الثالث عشر عل .املستوى العاملي ب

448

دولة .ه ه هي ممل تنا ،ه ه هي قياد نا ،وه ا هو ميثاقنا ،و ل

هي

الب رين بقيادة مل نا املفدى ،ور رًا.

من .ا نا ،فلي فظ ا

5

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضل األخ عبدالرين

مد مجش .

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
ر رًا ةيدي الرايس ،وحةعد ا

حباح م مجيعًا وال عام وحنتم 41

خب  .وحنن حنتفل بال ارى اخلامسة عشرة مليثا العمل الو
البداية ح نرج الفضل بعد ا

البد لنا يف

ةب انه و عاىل ىل جاللة املل حفظه ا

ورعاه ،وح نقدم ىل جاللته الش ر والتقدير عل.

القه مس ة اإلحالم

والت ديث يف ممل ة الب رين ،واليت اانت بدايت ا مشرو ميثا العمل
الو

 .ف الص الت نئة رف ىل جاللة املل املفدى حفظه ا

حاح السمو املل ي األم

ليفة بن ةلما

ورعاه ،و ىل 45

ليفة رايس الووراء املوقر،
ليفة ولي الع د األم

و ىل حاح السمو املل ي األم ةلما بن يد

الناا األو لرايس جملس الووراء ،و ىل رع الب رين الويف ال ي وقا م
يمة وحول بنعم ملشرو امليثا بنسبة  %9884وو

قياد ه ا

التارخيية يف حعل .املرا
ا
الو

السياةية والقانونية .واما قا جاللة املل حفظه 21

يف حفل سلمه ه ه الوثيقة التارخيية
ميثل

ه ه الوثيقة

جناو مشرو ميثا العمل

طوة متقدمة يف مس ة الت ديث السياةي للدولة والنظم

وامل ةسال لا يل

طلعال رع الب رين الناه

حنو امل يد من التطور

والتقدم ا ضاري .وقا جاللته ةنبق .مع م يدًا بيد عل .امتداد املس ة
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وحبرينية اما امتدل يف بيعة الع د

وه ه يدي ممدودة ىل ال حبري

واما ةتمتد يف بيعة الت.ديد والت ديث الو
حمجل حيامنا املقبلة بإذ ا

الشامل ال ي تمي به

عاىل .وقد بدحل ه ه املس ة التارخيية واأليام

ا ميلة بإلغاء قانو و اام حمن الدولة و بيي
حقو اإلنسا وعودة حبناء الو ن

الس.و و رةيخ مبادئ

ضن الو ن و ال ا ريال واملساواة يف 5

ا قو والواجبال ول ل موا ن حق التعب عن رحيه ،ومت جراء االنت ابال
البلدية والتشريعية وها حنن يف الفصل التشريعي الراب من ه ه املس ة
الدميقرا ية و يع ر حفونا ال ما مررنا به من ححداث م ةفة يف 2144م
ثر نطال موجال ما يسم .الربي العربي و جنراف البع
التأويم يف العا

ىل مشرو

العربي ال ي ح لقه ا افظو ا دد يف حمري ا ب دف 41

قسيم الشر األوةط ،ول ن ممل ة الب رين بقيادة جاللة املل حفظه
ا

ورعاه اانت عصية عل .امل امرة واملتآمرين وذل بفضل ا

ةب انه

و عاىل وح مة قياد نا الرريدة ،ووعي رع الب رين ،ووقوفه ب ل ح م
د ال املتآمرين عل .حمنه واةتقراره ،فش رًا

اللة املل حفظه ا

ورعاه ،ور رًا لقياد نا الرريدة ،ولقوى األمن والدفا ال ين ة روا الليالي 45
لتأم األمن واالةتقرار ،ور رًا لشع الب رين الويف عل .وقفته الصلبة.
ونصي ة ح

ة ملستعملي مواق التواحل االجتماعي ( Facebookو )Twitterح

حي روا وينتب وا جيدًا للم رب

ال ين يستغلو ه ه املواق إلحداث الفتنة

والت ري  .لقد ات الص في األمري ي ( وما

فريدما ) مقا ًال بعنوا

هل مواق التواحل االجتماعي خمربة حم بناءة؟ وحتدث في ا عما اعتربه ثورال 21
حرعل ا الـ ( )Facebookومن ا الربي العربي ،ول ن حبس رحي (فريدما )
فبم.رد انقشا الغبار فشلت ل الثورال يف بناء ايا ةياةي مستدام،
و ساء حو هل ا ضح ح مواق التواحل االجتماعي جن ت فقط يف حتطيم
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األرياء ال يف بناا ا؟ ولنا عربة فيما حيدث اآل يف
و ونس ومصر وةوريا والعرا واليمن .األمن حةا

االةتقرار ،واألمن حةا

الن وض االقتصادي واالجتماعي ،واألمن هو األةا
و نًا لل.مي  ،حدام ا

يطنا العربي يف ليبيا
و الب رين

يف ح

علينا نعمة األمن واألما  ،ور رًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضل األخ الداتور عبدالع ي عبدا

الع.ما .

العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:
ر رًا ةيدي الرايس ،بداية حر ر معالي رايس ا لس عل41 .
ختصيص ه ه ا لسة ملناةبة االحتفا ب ارى ميثا
ويشرف

العمل الو

ح حرف ملقام ةيدي حاح ا اللة املل يد بن عيس.

.
ليفة

و ىل القياد الرريدة حمس .الت اني والتربي ال ب ه املناةبة السعيدة .ه ا
اليوم يدفعنا ىل امل يد من العمل واإلحرار عل .مواج ة الت ديال ا مة اليت
منر في ا ،ةواء اانت حمنية حو اقتصادية حو ةياةية ،وةط حبر متال م من 45
املتغ ال اإلقليمية والعاملية .ل املتغ ال ال مناص من مواج ت ا ال بالتالحم
وااللتفاف حو القيادة الرريدة .ويف ذال السيا حعتقد حننا ــ السلطة
التشريعية ــ مطالبو اليوم حاثر من حي يوم مض .ــ احة يف ظل الظروف
السياةية االةتثنااية اليت متر ب ا ممل ة الب رين ودو املنطقة ــ بإثبال
دورنا عرب التشريعال اليت يد من قوة حمننا واقتصادنا ،وح
منطلقة من روم امليثا الو

و قرارا نا 21

وما حرةاه من قواعد متينة اد اةتمرار

اإلجناوال وامل تسبال لصاي الو ن واملوا ن  ،وال عام وحنتم والب رين
ورعب ا من  ،وال عام وا مي خب  ،ور رًا.
25

الرئيـــــــــــــــــس:
ر رًا ،فضل األخ حيد براهيم ب اد.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
ر رًا ةيدي الرايس ،حعت ر عما قلته وهو حن ح ل راحت يف
ال الم ،ألن

حدرات ح ما حيق للرايس ال حيق لغ ه .بداية حنت

املناةبة املباراة عل .قل ال حبري
والتربي ال

وقلوبنا مجيعًا وح قدم بأحر الت اني

اللة املل يد بن عيس.

ممل ة الب رين ،و ىل حاح

ه ه

ليفة حفظه ا

السمو املل ي األم

ورعاه مل

5

ليفة بن ةلما

ليفة رايس جملس الووراء ،و ىل حاح السمو املل ي األم ةلما
بن يد

ليفة ولي الع د ناا القااد األعل .وناا رايس جملس الووراء،

و ىل رع الب رين ال ريم ،ةااالً املوىل ع وجل ح يعيد ه ه املناةبة
السعيدة وممل ة الب رين قيادة ورعبًا يف قدم واودهار وحمنٍ وحما  .نه من 41
دواعي الشرف ح حقا اليوم مشاراًا يف ال ارى اخلامسة عشرة مليثا
العمل الو

ال ي هو عنوا ن ضة الب رين الشاملة ورعلة الت ديث

واإلحالم ال ي انبثق من فقه حاح ا اللة مل البالد املفدى ،وحرار
ب ل ف ر من منرب جملس الشورى حدى غرفيت السلطة التشريعية االبن
الشرعي للميثا  ،ال ي ر الشع الب ري

تفالً لالةتفتاء عليه ،ليقو

45

نعم بصولٍ واحد ،ذابت فيه ال اال تالفال الف رية والدينية والعرقية،
لتس.ل الب رين درة ا التارخيي يف معن .الو نية اليت ينبغي ح
الشعو جتاه قضايا الو ن ال ربى.

ت ل .ب ا

ححد ما قيل عن األهداف السامية

للميثا  ،وما فضل به جاللة مل البالد املفدى ،ويشرف
جاللته ،حيث يقو  :نست مل عل .حةا

ح حعيد ما قاله

ــ حي امليثا ــ حتديث م ةسال 21

الدولة وةلطا ا الدةتورية ونن .منه يف ال مرحلة ما نراه متماريًا م
طلعال املوا ن  .حي ا اإل وة واأل وال ،ةنبق .مع م يدًا بيد عل .امتداد
املس ة ،وه ه يدي ممدودة ل ل حبري

وحبرينية ،اما امتدل يف بيعة

الع د واما ةتمتد يف بيعة الت.ديد ،وه ا الت.ديد هو الت ديث الو
الشامل ال ي ةتتمي به حمجل حيامنا املقبلة .متر علينا ذارى امليثا عامًا 25
بعد عام ،وحنن نش د مجيعًا حتقق ل األهداف ،فالب رين ال  45عامًا
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اةتطاعت ح

ن.

طوال جبارة عل .حعيد حتديث م ةسال الدولة

و طوير دما ا املقدمة للموا ن واملقيم عل .حدٍ ةواء ،ناهي عن بلور
ةلطال الدولة الدةتورية اليت ححب ت اليوم عمل وفق رؤية ورةالة
وا

ت  ،تعمق في ا مبادئ الفصل ب

ححدث وحفضل التقنيال واألةالي

السلطال والعمل بشفافية وفق

اإلدارية اليت ضمن منو و نتاجية ل

5

السلطال لا يفضي ىل اودهار الدولة .و ذ ميد حاح املشرو اإلحالحي
يده لشعبه ،فإن

حدعو ال فئال ا تم الب ري

وال م ةسال ا تم

املدني العتبار ه ه املناةبة هي الفرحة الو نية الساحنة واليت ت رر يف 44
فرباير من ال عام ،ليمدوا حيادي م بنية مواحلة البناء واإلحالم هل ا الو ن
ال ي حيتا ــ يف ظل األومال الدولية املتالحقة ــ من ال حبنااه ىل ح

41

ي ونوا القلعة ا صينة ا امية ل ل املن .ال وامل تسبال والن ضة اليت
حتققت بفعل امليثا ال ي عاهدنا عليه مجيعًا .نعلم حي ا اإل وة واأل وال ح
الب رين رأن ا رأ دو املنطقة عاني من ان يار حةعار النفط و داعيا ه
االقتصادية ،ونتي.ة ل ل يتم حاليًا اختاذ طوال عل .مستوى الدولة من
رأن ا قليص النفقال و نمية موارد الدولة من ال اخلدمال ،وه ا ب ل 45
أايد ةوف ينع س عل .املوا ن ،وةوف يتطل من م الوقفة الو نية م
الدولة ،ول ننا ندعو الدولة حيضًا ونطالب ا بأ
املطلوبة من النا
اما جي و

تعامل بشفافية م األدوار

بشر حال ثقل ااهل م وال متس حةاةيال ا ياة لدي م،
حلو اقتصادية عملية قلل من مدة حالة التأوم اليت نعيش ا

اليوم ويت مل ج ءًا من داعيا ا املوا نو ب ل مستويا م .اما حدعو يف 21
ه ا اليوم املبار

ال السلطال يف الدولة ىل النظر بع

ا

مة

لألولويال ،وعدم هماهلا لصاي املقتضيال السنوية ،بل علينا الرتاي
مجيعًا ومراجعة ما جاء يف ميثا العمل الو

الّفَت ب ا السلطال
من م ام ُ

باعتبار دورها يف املشرو اإلحالحي الشامل .وال يفو

يف ه ه املناةبة ح

حمتن .عل .القطا االقتصادي ممثالً يف غرفة جتارة وحناعة الب رين ح
يعيدوا ر ي األورا وح يفت وا حوارًا بناءً يفضي ىل اةتعادة م انة بيت
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25

الت.ار ىل ةابق ع ده باعتباره ححد حعمدة الدولة األةاةية ،ول ي
يتم نوا من حداء حدوارهم الو نية اهلامة اليت نصب ا هلم امليثا  .حي ا اإل وة
واأل وال ،يف ه ا اليوم ،وهو اليوم املناة للمراجعة و عادة التقييم واملبادرة
باملشاري اليت حتقق االةتقرار واهلدوء للشار الب ري ؛ ل ا فإن
ال ل من موقعه بالتف

اإلجيابي و بداء حسن النوايا والعودة ىل جادة 5

الطريق اليت رمس ا ميثا العمل الو
و

ح ال

من  44فرباير 2114م .علينا مجيعًا

الب رين ورعب ا يف مقدمة األولويال ،ف ا هو اهلدف السامي ال ي

جي ح يوحدنا اما يوحدنا امليثا  .حفظ ا

الب رين ورعب ا من ال

ةوء ،ور رًا.

41

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضل األخ دروي

حيد املناعي.

العضو درويش أمحد املناعي:
ر را معالي الرايس ،حرف حمجل الت اني ىل القيادة ا

يمة 45

ورع

الب رين لناةبة  45ةنة مضيئة يف عمل امليثا الو

الو

نتي.ة حتمية ألةبا وظروف عارت ا الب رين نظامًا ورعبًا ،وقد

حمج عليه الب رينيو حبما

 .امليثا

منقط النظ  ،جتل .ذل يف اإلقبا الشديد

عل .التصويت ،حيث بلغت املشاراة الشعبية حاثر من نسبة  ،%91ووافق
الشع الب ري

عل .ميثا العمل الو

بص ة األرقام حو نتي.ة التصويت ،حو
وقد الق .امليثا

بنسبة فاقت  ،%98و يطعن ححد 21
يد ِ ححد بأ النسبة اانت م ورة.

أييد ال التيارال السياةية عل .ا تالف وج ا ا .لقد

اا امليثا الو

وثيقة ف رية ا فقت علي ا مجي القوى والتيارال

السياةية امن ج لت قيق اإلحالم الشامل يف ال امليادين ،وحةس مرجعية
للمشاراة الشعبية يف حن القرار وحتمل املس ولية م ا
الت ديال عل .حةا

احرتام القانو  .حقق امليثا

ومة يف مواج ة 25

وافقًا اجتماعيًا مل وظًا،

اما حنه حُةس ملرحلة جديدة ،حيث مأ ألمور عديدة ناولت حالحال
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ةياةية واقتصادية واجتماعية و ربوية و شريعية ليُش ل اللبنة األةاةية
تم من منفتح عل .طلعال الشع واحتياجا ه ،وواد من الوعي السياةي
لدى املوا ن  .ح حيقق امليثا يف الفرتة اليت لت قراره ن ً.ا جديدًا للتعامل
ا

ب

ومة وا تم عل .حةا

للمصا ة الو نية؟ م األةا

بع

القانو

األةس الص ي ة

وو

القوى السياةية انت .ت نشا ًا ةعت 5

من الله ىل التعب عن طلعا ا ومصا

ا لتوهم البع

ح ه ه ظاهرة

مودة ع س حرارة املنافسة السياةية لالر قاء بالعمل السياةي .وما
األحداث امل ملة اليت مرل ب ا الب رين ال نتي.ة حتمية لنشا ا ه ا ال ي
ف.ر األومة السياةية واالقتصادية اليت مست معظم فئال الشع الب ري ،
ونشوء حالة من التو ر

الت مجي الب رين .وعل .ا تالف املعاي

فقد 41

ر لت ه ه األحداث نقطة حتو دعت ىل مراجعة راملة للسياةال
واملواقا واملمارةال ،واليت جتلت بدعوة حاح السمو املل ي ولي الع د
ىل الدعوة لطاولة املفاو ال.

امليثا الو

ماوا الوثيقة األاثر حضورًا

بعد الدةتور ،وماوا يتمت حب.ة ح القية ةياةية جي
في .علينا نمية ا س الو

االحت ام ليه.

و عميق الوعي العام بأهمية امليثا و ش.ي

45

الن ج األ القي و ع ي القيم واملفاهيم األ القية لدى فئال الشع  .وعلينا
قامة الندوال واللقاءال والقيام حبمالل وعوية للموا ن  ،و رةيخ اإلميا
بأ القيال امليثا الو
يتناق

م مبادئ امليثا .

 ،و أايد دور املوا ن يف طبيق ومناهضة ما
اهلوية الب رينية ليست

الً للمساومة باعتبار

ح الو ن مظلة لل.مي من حيث ةيادة القانو واملوا نة .جي علينا جياد 21
ار و

يلتقي عل .األهداف ويت.اوو اخلالفال .وعلينا االر قاء بالف ر

املتقدم ال ي يرق .بسلو

املوا ن خلدمة الو ن و احة يف ظل الت والل

السياةية اليت مير ب ا الو ن العربي ،ور رًا.
25

الرئيـــــــــــــــــس:
ر رًا ،فضلي األ ت وهوة
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العضو زهوة حممد الكواري:
يف ه ه املناةبة

ر رًا ةيدي الرايس ،حبام اخل مجيعًا .يشرف

ح حرف حمس .يال الت اني والتربي ال ىل مقام حضرة حاح ا اللة
املل

يد بن عيس.

املل ي األم

ليفة مل

ليفة بن ةلما

البالد املفدى ،و ىل حاح

السمو

ليفة رايس الووراء املوقر ،و ىل حاح

السمو املل ي األم ةلما بن يد

5

ليفة ولي الع د األم ناا القااد
ورعاهم ،و ىل رع

األعل .الناا األو لرايس جملس الووراء حفظ م ا

الب رين ال ريم .يعترب يوم  44فرباير يومًا حغر يف اريخ ممل ة الب رين ويف
مس ة ن ضتنا الو نية ،وحةاةًا من حةس الت ديث واإلحالم ،ففي مثل ه ا
 ،وال ي ارتمل 41

اليوم جتسدل معا الدولة العصرية عرب ميثا العمل الو

عل .مبادئ وقيم رة ت من قيام الدولة ،متضمنًا حقوقًا وحريال ل ل
حبناء ا تم  ،حقو وحريال مووونة بالواجبال ،فا رية من دو
هي الفو  ،.وحقو من دو حدود هي انت ا حارخ
وثيقة نبعت من قل ا تم الب ري

وابط

قو اآل رين ،وهي

واتبت بيد حبنااه .وب ل ما ميل ه

رع الب رين من وعي وحتضر حدر قيمة امليثا  ،وما يشتمل عليه من قيم45 ،
فأ ت نتي.ة االةتفتاء معربة عب ًا حادقًا عن ه ا الوعي والت ضر.
اإلجناوال اليت حتققت متعددة ،و شمل مجي ا االل ،والقادم بإذنه عاىل
ةي و حمجل بتظافر ا
وحيث

ود والوعي العملي بت ديد حولويال ال مرحلة،

حتقيق التنمية املستدامة و لق اقتصاد مت

وثابت وقادر عل.

مواج ة وختطي األومال االقتصادية اإلقليمية والعاملية وا د من ثارها هما 21
حبرو حولويال ه ه املرحلة ،فإننا نأمل ونتمن .ح

تضافر ا

ود وح نعمل

عل .اةت ما اإلجناوال اليت حتقق طلعال ا مي للمساهمة يف بناء
وار قاء ا تم الب ري

ال ريم ،دعمًا واةتمرارًا ملس ة اخل والن ضة

الو نية الشاملة اليت حةس هلا عاهل البالد املفدى ،واملوج ة ىل االر قاء
لصل ة الو ن واملوا ن ةويًا ،ور رًا.
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الرئيـــــــــــــــس

:

ر رًا ،حةتأذن م يف عطاء ال لمة لأل ت

دال ال ايد وهالة

رم ي؛ أل األ ت دال ةتضطر ىل مغادر نا ،واأل ت هالة رم ي لدي ا
موعد الساعة  42م اإل وة يف م ةسة ( )konrad edenauerال ين ةيقيمو
5

الوررة غدًا .فضلي األ ت دال جاةم ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
ر رًا ةيدي الرايس ،بداية نبار للقيادة الرريدة ب ا اليوم ال ي
نعتربه حنن الشع

الب ري

يومًا عظيمًا يف ارخينا وبال ال يف ا ياة

السياةية؛ ومن الطبيعي ح ال الم ا ميل عن الو ن ومن .ال الدولة 41
ومدى قديرنا لقياد نا الرريدة ولشع الب رين ،ال مي ن ح خنت له يف
عدد من الدقااق ،ول ن مجلة ما قاله اإل وة واأل وال األعضاء يف ه ا
ا ان نتفق عليه مع م .ححببت ح حر
وثيقة ةياةية ،قد
امليثا  ،قد جاء

ىل ميثا العمل الو

باعتباره

و قلة من الدو العربية هي اليت عملت لثل ه ا
ريسًا ملبدح السيادة الشعبية واملشاراة الشعبية يف و

45

العديد من التوجي ال واملبادئ اإلل امية بالنسبة ىل املشر الدةتوري يف
ليال عديله ألي ح م من األح ام الدةتورية ،وبالتالي هنا ي من مدى
قدير السيادة الشعبية وما ةبق ا من
فعالً االر
يف و

نة عداد مشرو امليثا  ،ىل ح مت

ا يف الت والل الدميقرا ية يف البلد ىل ةيادة رعبية الصة

املبادئ األةاةية ،وحهم ما جاء يف ذل عودة ا ياة النيابية وهو حمر 21

وران حةاةي يف حي دولة ضفي عل .بيعت ا بيعة دميقرا ية وهو ما
حتقق ،وا ل وجود السلطال الثالث ،اليوم ال من هو موجود يف مرا
حن القرار يف السلطال الثالث يف املناح العليا املتقدمة وحعضاء السلطة
التشريعية حب م وظااف م التشريعية والرقابية ،ق علي م مس ولية اب ة
حب م حن م وجدوا يف ه ا امل ا خلدمة الشع  ،وبالتالي جي ح ي و
لدينا حتمل ملس ولية العمل ونقد التقص واالعرتاف بالتقص  ،حت .ي و
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25

لدينا عمل حةاةي متقدم ومتطور ،وهو ما نلمسه داامًا حت .يف اخلطابال
السامية

اللة املل عند افتتام حدوار االنعقاد اليت حتمل وجي ال وا

ة

و الصة ،لعن .ح حتقيق الر ا العام للشع ي من يف مدى ار فا حداء
األعضاء يف ال السلطال يف الدولة ،والر ا العام هو ال ي حيقق االةتقرار
السياةي يف حي دولة وهو ال ي يدف جماالل التنمية ،وهو ال ي حيقق ح

5

ي و الشع عضيدًا حةاةيًا يف دعم بالده وقياد ه يف عمل ا ،وهو األمر
ال ي جتل .اث ًا يف منامٍ ومواقا متعددة للشع

الب ري

ال ي ةطر

مواقا اث ة يف جماالل مساندة الدولة والقيادة والتنمية ،ويبق .العمل
الرايسي بش ل حةاةي عل .السلطة التنفي ية وعل .السلطة التشريعية يف
ايفية لبية ل الطموحال واالةتشراقال اليت ر ها املوا ن يف ميثا العمل 41
الو

 .داامًا ما نت لم عن األمور السياةية ونالحظ ح الب رين من ال

ميثا العمل الو

را ل عل .مدى

رورة وعمق العالقال اخللي.ية،

وهو األمر ال ي نعو عليه يف الوقت الراهن يف الوقوف لوقا حاوم حمام
ا تم الدولي ،و احة ال ي يست دف حمن واةتقرار الدو اخللي.ية،
وبش ل عام فإ ما رمسناه من طوال حنو الدميقرا ية يف املساواة يف 45
ا قو والواجبال حمام القانو ب الرجا والنساء يف الب رين حعط .م ررًا
ملدى قدم التشريعال الب رينية يف ه ا ا ان  ،وعل .املستوى اإلقليمي
ةواء اخللي.ي حو العربي ملسنا حنه مت االر

ا اث ًا ىل ما حققته الب رين

يف ا ان التشريعي ومت االةرتراد به واإلرارة ليه ،وبالتالي اما فضل
بع

اإل وة ْ اانت الب رين حغ ة املساحة فإن ا بو ع ا ل ث من 21

القواعد التشريعية والقواعد الدةتورية ح افت نصوحًا حو حح امًا نوعية،
وجند حيضًا ح العديد من الفق اء القانوني يف ا ا الدولي العام قد حراروا
ىل ما حققته الب رين يف جما و
املستوى الدولي ،ويالوم ذل

نفي

نصوحًا شريعية .و راء ا

عي

النصوص النوعية اليت يُشار لي ا عل.
ل

النصوص وال ي تف .ب ون ا

الب رين داامًا عامرة بقياد ا ورعب ا 25

ويت قق هلا باةتمرار النمو واالةتقرار ،ور رًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضلي األ ت هالة رم ي فاي .

العضو هالة رمزي فايز:
ر رًا ةيدي الرايس ،يف ه ا اليوم الغالي عل .قلوبنا ،ال ارى 5
اخلامسة عشرة للتصويت عل .ميثا العمل الو

 ،بامسي وباةم مسي يي

الب رين مجيعًا نرف حمس .يال الت اني والتربي ال ىل جاللة املل يد بن
عيس.
بن ةلما

ليفة عاهل البالد املفدى حفظه ا

ورعاه ،و ىل مسو األم

ليفة

ليفة رايس الووراء املوقر ،و ىل مسو األم ةلما بن يد

ليفة ولي الع د ناا القااد األعل .الناا األو لرايس جملس الووراء 41
و ىل رع الب رين الويف ،راجية من ا

ح يعيد ه ه املناةبة علي م مجيعًا

باخل واألمن والسالم .لقد حرة .ميثا العمل الو
من حهم ا ح الشع مصدر السلطال،

جمموعة من املبادئ

افة ىل الفصل ب ةلطال الدولة
يغفل جوان

التنفي ية والتشريعية والقضااية .اما ح ميثا العمل الو

م مة يف مقدمت ا حقو اإلنسا وحرية ممارةة الشعاار الدينية ،وحارر 45
حرية ممارةة الشعاار الدينية لل.مي وحرية التعب وحرية اإلعالم ،وال
ذل

دليل عل .رغبة القيادة ورع

ممل ة الب رين عل .املضي قدمًا يف

ريق التطور واالودهار هل ه األرض الطيبة .معالي الرايس،

ما حققته

اليوم املرحة الب رينية من جناحال وم تسبال هلو حدى مثار العمل الو

،

حيث ع و امليثا ا قو السياةية والقانونية للمرحة الب رينية اليت شار

21

الرجل يف مس ة اإلحالم واإلجناو ،وقد افل هلا ممارةة حقوق ا السياةية
ااملة ،حيث نص امليثا عل .منح املرحة حقوق ا السياةية ااملة رر ًا
وانت ابًا ومت نت من د و جملس النوا وا لس البلدي والسل القضااي
والسل الدبلوماةي ،ومتت مساوا ا م الرجل يف مجي ميادين ا ياة ميانًا
ل انة املرحة ودورها امل م والبارو يف بناء ون ضة الو ن.
بقيادة عاهل البالد املفدى حققت ال ث
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دو

والتطورال السياةية والدميقرا ية وحاسب ا ذل م انة مرموقة ب

العا  ،اما رفعت رحيدها يف ا افل الدولية حبيث ححبح القاحي
والداني يشيد ب ه الت.ربة اإلحالحية الراادة يف اململ ة.
يف ه ا الع د هو لثابة بداية جديدة ملس ة
وا تم  ،وذل

عن

ما مت حتقيقه

ولن توقا يف بناء الو ن

ريق ررااة حقيقية ب

الدولة وا تم املدني 5

لت قيق التنمية املستدامة واالةتقرار التام القاام عل .حةس العمل
الدميقرا ي.

األجيا القادمة ةتت ار ميثا العمل الو

واالعت او ،ففي اريخ األمم والشعو

بالف ر

حيام ال نس .وحوادث ي ت

هلا

اخللود ،ويف اريخ ممل ة الب رين ةتس.ل ذارى قرار ميثا العمل
الو

يف عام 2114م بأحرف من نور ،وةتت ار األجيا القادمة ه ا 41

ا دث باإلابار واالعت او ،ف نيئًا لشع

الب رين ه ا امليثا الو

وال عام وممل ة الب رين قيادة ورعبًا بألا

،

 ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
45

ر رًا ،فضل األخ الداتور عبدالع ي حسن حبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
ر رًا ةيدي الرايس ،حؤيد ما فضلت به يف المت معالي الرايس
وما جاء يف مدا الل اإل وة األعضاء وحاتفي ب ل  ،ور رًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضل األخ جواد عبدا

عبا .

العضو جواد عبداهلل عباس:
ر رًا ةيدي الرايس ،ن نئ القيادة الرريدة لناةبة ال ارى 25
اخلامسة عشرة مليثا العمل الو
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من م انة اب ة يف قلو
الب ريني

الب ريني  ،وما حتمله من حمل ور

هلمم

للمضي قدمًا وخبط .ثابتة راة ة ،بروم و نية عالية ،و رادة

جمتمعية راملة ،حنو و ن األمن واألما والتسامح والتعاي

املشرت  ،يف

ظل دولة امل ةسال والقانو  ،وجمتم ا رية والعدالة و ع ي حقو اإلنسا
يف بلد اإلحالم والتطوير ،يف ظل املشرو اإلحالحي الرااد واملس ة 5
الدميقرا ية املتمي ة.
اجتماعي وا ح ب
الو

الغالبية الشعبية حو ت يف عام 2114م عل .عقد
ا اام وا

اليت حظيت لوافقة  %9884من الشع الب ري

ل ل الب ريني قيادة ورعبًا.
الو

وم ،ون اد ح وثيقة ميثا العمل

حاد للعا

االلتفاف الشع ال ي حظي به ميثا العمل

حمج ررعية ا

واخللي.ي ،وح ا تم الب ري
وهو ميثا العمل الو

هي الوثيقة املرجعية

م ،واالنتماء العربي واإلةالمي 41

رع واحد متوافق عل .عقد دةتوري،

ال ي ر ل مرحلة فارقة يف اريخ الب رين ،وبداية

لع د حتديثي مل ةسال الدولة ،وهو امتداد لعام 4911م حينما حول رع
الب رين عل .عروبة الب رين ،وقا المته يف اةتفتاء عام حضر ه مجي
م ونا ه الو نية بوجود العظماء من
بالعمل ليثا العمل الو

ليفة ال رام .جي

االةتمرار 45

من حجل ح يواحل دوره و طوره ،وجي ح نتبن.

ا وان اإلجيابية يف جتسيد القيم اليت بن .عل .قاعدة املوا نة ،واحرتام
القانو  ،وحيانة م تسبال و جناوال البلد وثوابته الو نية ،وا فاظ عل.
االنفتام السياةي ،وا ريال املدنية ،فا ريال يف ممل ة الب رين هلا
امتياو اص لن جيده ححد يف حي بلد من البلدا األ رى ،ل ل حنن ن من 21
بضرورة انطالقنا رعبًا ي من بالتسامح واألةرة الواحدة ،اما ينبغي علينا
ح نسع .لدراةة مشاالنا ةواء اانت ثقافية حو اقتصادية حو ةياةية حو
اجتماعية حو حمنية ،أل ذل حقر للعمل عل .حالم حمرنا و نظيم ر وننا
الدا لية ،وحعتقد ح امل و الب ري

ذا اةتطا ح جيد وحد ه الو نية،

ويع و من واجدها وقدر ا وثبا ا ،فإنه مي ن ح يواجه األ ما والفنت 25
واإلرها  .ننا ندين العنا واإلرها ونرف
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املضبطة 41

تصاعد منه راا ة الفتنة والنفا والشقا والفو  .والت ري
وةف الدماء وحر النفو

والتدم

واألروام وقتل رجا الشر ة ،وندعو ىل ع ي

الوحدة الو نية ،فامل و الب ري

حباجة ىل التعاو والتنسيق والوحدة،

وجي ح ننطلق باجتاه الوحدة يف الدا ل ،وذل لت و حراتنا م اخلار
من موق ه ه الوحدة ،ف ا هو السبيل ال ي مي ن ح حيقق النتااج 5
اإلجيابية عل .املستوى الشع

ال ي جيم امل و

وعل .املستوى الو

الب ري املتنو  ،لن و وحدة يف التنو حو نوعًا يف الوحدة ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
41

ر رًا ،قبل ح نستمر يف ال الم،
First of all I would like to welcome the members of konrad edenauer
from west Germany, welcome to Bahrain, and we thank you for your
support and cooperation. Everybody in this council is looking forward
to see you tomorrow to benefit from the rich experience of west
Germany in democracy, and we enjoy a very good relation with
Germany in all fields economically, politically, and I think this visit
will enhance the cooperation also with our council and your
institution, welcome again to Bahrain and welcome to shura council.

فضل األخ حيس يد الرمي ي.

45

21

العضو مخيس محد الرميحي:
ر رًا ةيدي الرايس ،يسرني ح ح قدم بالت نئة اخلالصة ىل ةيدي
حاح ا اللة املل املفدى حيده ا  ،و ىل حاح السمو املل ي رايس
جملس الووراء املوقر ،و ىل حاح السمو املل ي ولي الع د ناا القااد
األعل .الناا

األو لرايس جملس الووراء ،و ىل رع

ممل ة الب رين 25

الع ي لناةبة ال ارى اخلامسة عشرة مليثا العمل الو
عامًا ،ويف مثل ه ا اليوم

ر رع

 ،فقبل 45

الب رين رجاالً ونساءً ،اب هم

وحغ هم للتصويت عل .امليثا  .ه ه املبادئ والنصوص اليت اةتمد من ا
دةتور ممل ة الب رين نصوحه ،لي و حوىل مثرال مشرو اإلحالم ال ي
حرةاه جاللة املل  ،وقد اا اإلنسا الب ري
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املشرو  ،والثروة ا قيقية هل ا الو ن .حاح ا اللة،
يبادل م ا

رعب م الع ي

والوالء ،ويتفق م جاللت م عل .الثوابت الو نية ،اليت

حهم ا ح رع ممل ة الب رين رع واحد ال يقبل الت .اة ،وةوف يداف
عن ه ه الثوابت لا ميل من قوة وع مية ،وما اا هل ا املشرو اإلحالحي
ح يس ب ه اخلط .الثابتة الواثقة لوال الدعم واملساندة اليت حوالها جاللته 5
لل ار

األم

للو ن وللشع

حال وهي قوة دفا الب رين وقياد ا اليت

اانت حمام حمن ه ا الو ن ،ف مت الو ن ورعبه من االن ال حنو
الفو  ،.اما ال ننس .ج ود رجا األمن حيضًا وما ب لوه وا السنوال
املا ية يف ا فاظ عل .األمن ،مست ارين ر داءنا األبرار ال ين
بأرواح م فداءً هل ا الو ن .حاح ا اللة ،ةر عل .براة ا

وا

وحفظه41 ،

ورعب م من لف م يس  ،ةاال املوىل القدير ح يل م م الصرب والثبال
يف الشدااد ،والع مية يف األمر ،واإل الص يف العمل ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
45

ر رًا ،فضل األخ حيد م دي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
اللة املل

ر رًا ةيدي الرايس ،بداية حبار
اخلامسة عشرة للتصديق عل .ميثا العمل الو
الووراء املوقر ،ولسمو ولي الع د األم

ناا

املفدى ال ارى

 ،ولسمو رايس جملس
القااد األعل .الناا

لرايس جملس الووراء ،ولشع ممل ة الب رين الطي الويف.

األو

21

التصديق

عل .ه ا امليثا هلو ر.اعة ح ت من جاللة املل املفدى ،وه ه الش.اعة يف
الواق فاجأل ــ ليس الب رين وحدها بل ــ دو اخلليج والو ن العربي والعديد
من دو العا .

امليثا يت دث يف فصو ةبعة عن مجي حوجه ا ياة

السياةية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية يف ممل ة الب رين ،وحود ح
ححتدث هنا بع.الة عن فصل السلطال الثالث وهي السلطة التشريعية
والسلطة القضااية والسلطة التنفي ية وعل .رحة ا جاللة املل  ،ف ه اخلطوة
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25

ا بارة اليت طت ا ممل ة الب رين يف ع د جاللة املل

هلي بادرة نعت

ونفت ر ب ا مجيعًا يف ممل ة الب رين ويف دو اخلليج اافة ،وه ه املبادرة
املباراة حينعت وحمثرل مثارها ،ولقد اةتفاد من ا العديد من املوا ن
واملقيم

جتربة ممل ة الب رين الدميقرا ية هلي

يف ه ا البلد الطي .

حديثة الع د ،ولقد ةبقتنا دميقرا يال اث ة يف العا

مثا عل .ذل

5

بريطانيا وحمري ا وفرنسا واهلند وغ ها من الدو  ،ولقد اةتطعنا ال
ه ه الفرتة الوجي ة ح نس يف مسارال ه ه الدو اليت ةبقتنا يف ه ا
الشأ  .ةيدي الرايس ،هنا

ح بار ةارة للو ن وهي ح بع

املوا ن

ومة املوقرة بدحوا التف

يف الن و يف

ال ين اا هلم رحي قد خيالا ا

انت ابال 2148م ،وه ه بادرة جيدة ،وحةا ا
يدًا واحدة

ح يوفق ا مي  ،وح ن و

41

ماية ه ا الو ن ا بي  ،اما ح هنا ح بارًا ةارة ا ل

بأ ه الء املوا ن

ال رام يتمنو ويتطلعو

ىل لقاء مشرت

جيمع م

وجيم الن بة اليت عمل من حجل ممل ة الب رين عل .ال املستويال،
وذل

ا اللة ب ا الشأ  .لقد حتدث

لل رو برؤى ع و مشرو حاح

ال ث و عما حققته ممل ة الب رين دا ليًا ،وحود ح حذار با تصار ه ا 45
املشرو ال ي حتقق يف جما حقو اإلنسا  ،فبسب ه ا املشرو مت نشاء
النيابة العامة ،وامل ةسة الو نية

قو اإلنسا  ،واألمانة العامة للتظلمال،

ووحدة الت قيق اخلاحة ،ومفو ية حقو الس.ناء وا ت .ين وغ ها،
ولقد اا ررفًا لل.نة حقو اإلنسا ح

لتقي ه ه امل ةسال اليت من

الهلا اةتطعنا ح نطل عن اث عل .ما يقومو به من ج ود مثمرة للقيام 21
بواجب م اإلنساني والو

ماية ه الء املوقوف  ،واا هلم دور فاعل،

وحنن نش ر جاللة املل عل .ه ا املشرو  .ةيدي الرايس ،طر اإل وا
مجيعًا ىل ما حققه ميثا العمل الو
يف ه ه الع.الة ح حر

يف ممل ة الب رين ،ول ن بودي

ىل ما حققه ه ا امليثا عل .املستوى الدولي ،فب ه

املبادرة الطيبة من قبل جاللة املل اةتطاعت ممل ة الب رين ح ثبت نفس ا 25
عل .املستوى الدولي ،ومت نت من رااةة ا معية العامة لألمم املت دة يف
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دور ا الـ  64عام 2116م ،ولقد حيدل مجي دو ةيا وعددها  54دولة ررح
الب رين بإمجا وبدو حي حتفظ لتبوء ه ا املرا امل م ،واانت الشي ة
هيا بنت رارد

ليفة هي من رحةت ه ه ا معية ملدة ةنة وثالثة حر ر

ااملة .وحود هنا يف ع.الة ح حذار نقطة م مة فيما خيص حقو اإلنسا
وهي حنه ال رااةة ممل ة الب رين لل.معية العامة ،مت انت ا  41دولة 5
لتأةيس جملس حقو اإلنسا  ،و سن ا ظ فاول ممل ة الب رين
بالقرعة
ا

من ه ه الدو ملدة ةنة واحدة ،ول ن بفضل ا

ود اليت ب لت ا

ال املعنية وعل .رحة ا ووارة اخلارجية املوقرة اةتطاعت ممل ة

الب رين ح نضم من جديد ىل ه ا ا لس ،حيث مت انت اب ا ملدة  1ةنوال
متتالية .النا حمل ــ

ــ ح

راء ا

الو ن ،وحنن واثقو ح القيادة ا
ج دًا يف ه ا االجتاه؛ حفظ ا

ت د القلو و توافق عل .ح ه ا 41
يمة وعل .رحة ا جاللة املفدى لن ألو

ممل ة الب رين من ال رر ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
45

ر رًا ،فضل األخ عاد عبدالرين املعاودة.

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
ر رًا ةيدي الرايس ،بسم ا
رةو ا

وا مد

والصالة والسالم عل.

وعل .له وح به ومن وااله وبعد ،ال ر ح ما ذاره األخ حيد

م دي ا داد من ح بار ريء نتمناه رغم اخلالف ،ول ن عندنا يف ه ا البلد 21
ةليمًا،

اخلالف ال يفسد للود قضية ذا اا القصد ح ي ًا ،والسلو
ومن يت لا فال يلومن ال نفسه اما قا الشاعر:
ح رت من حتـ

وحنت جـــار * و طلب ـــــم وقــد بعـــد املــــــ ار

و ب ي بعد نأي ـم ارتياقـــًا * و ســأ يف املنــاو حين ةــاروا
25

رات ة اهلم وهم حضـورٌ * و رجـــــو ح ختبـــر الديـــــار
فنفســ لُمْ وال لــم املطايــا * ومت امدًا فليس ل اعت ار
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علمنا من الواق ال ي نعيشه ح جاللة املل مقدام ــ وه ه حقيقة ــ ال
يرتدد فيما يراه حوابًا ،حيث حثبت للعا جرح ه وربا ة جأره فيما مرل به
البالد من ححداث ،حيث ظن ال ث و من قصار النظر حن م وحلوا ىل ريء
فأثبت يف

ة بصر حنه

ماء حت .ذا جاءه

ي ن ريئًا ،منا اسرا بقيعة حيسبه الظمآ

جيده ريئًا.

يألِ بامليثا اف رة 5

جاللة املل

اراة بل لو رجعنا ىل اتابه الضوء األو ال ي حلفه يف ريعا ربابه ــ ح ا
ا

عمره يف اخل ــ لوجدنا ح القصد من ه ا التوجه موجود ،وح جاللة

املل اا يف غن .حت .عن رم امليثا  ،فقد جاء يف حقبة قد ع الشع
في ا من ححداث التسعينيال وملَّ ،واانت البالد يف ححسن حاال ا متفاالة
بالشأ

فقا ــ واما مسعته بأذني عندما مج رجا ونساء من امل تم

41

العام ــ قولته :ني حريدام ح شاراوني يف مس ولية الدولة .حنا موا ن مثل
ةاار املوا ن

حان يف

نة عداد امليثا  ،و

حان يف

نة حياغته

حيضًا ،منا موا ن عُرض عليّ ميثا فصولُّ عليه اما حَولَ عليه حاثر من
 %91من املوا ن  ،وجاءل النتي.ة اما هي معروفة نسبة

اد

و

 %411ممن حو وا عليه بنعم .ويف لقاء حبضور جاللته م رموو العمل 45
السياةي يف الب رين حيث اانوا جيادلو يف امليثا قلت ــ وحارر اليوم
عل .املأل ــ حنا ال يل م

ف م ا معية الفالنية ،وال رايس ا معية الفالنية،

وال الشيخ الفالني ،وال العالّمة الفالني ،وال ا اام الفالني ،حنا موا ن
عُرض عليّ ميثا قرح ه وف مته ،ف ا ال ي ح ال به وحنافح عنه ،حما ح
يل م

ححد بتفس ه هو وبف مه هو فأين الدميقرا ية يا من

عمو

21

الدميقرا ية؟ فقد جاء يف امليثا مما حول عليه ــ حنا وغ ي من املوا ن ــ
يف الفصل الثاني يف نظام ا

م« :نظام ا

م يف دولة الب رين مل ي

وراثي دةتوري» ،وحما الس ا ملاذا انتقلنا ىل املل ية؟ فا وا هو ه ا ما
حو نا عليه ،ولسنا مل م

ب الم فال وال عال  ،حنا موا ن ح ال ب ا

ال الم وه ا من حقي ،فلم يعد ه ا امليثا حق للقيادة وحدها وال للشع
وحده ،بل هو عقد حو نا عليه ونلت م به ،فليس ال ما هو موجود فيه ــ حنا
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25

ر صيًا ــ حوافق عليه ،ل ن با ملة وافقت عليه ذ حلت م به ،وا ل
ال من حوّل عليه ليس من واجبه ح ي من ب ل فاحيله ل ن با ملة
جي ح نلت م به وحال نفرض رحينا عل .غ نا .جاء يف الفصل اخلامس ،ويف
ا ياة النيابية بعد االم عن جملس م املوقر ،ال ي
التعديالل الدةتورية األ
وب

ا

ة ،اما

دم البلد قبل

ر ا لس مثالً حسنًا يف التعاو بينه 5
طور املمارةة الدميقرا ية

ومة من حجل دمة البالد ،غ ح

ينبغي حال يقا عند حدود معينة املا ح هنال

مي ن

مساحال حرح

ار يادها هل ه املمارةة من حجل فتح فا حوة مل يد من الدميقرا ية ،ف ي
يدي الشع  ،وهنا جتدر اإلرارة ىل ح

نية جاءل من القيادة ووُ عت ب

بنظام ا لس  ،وال نعرف بلدًا في ا 41

العديد من الدميقرا يال العريقة أ

جملسا  :جملس حوري واآل ر حقيقي ،ال دولة في ا جملسا ذ النظام
في ا يقوم عل .ا لس قيامًا ح ي ًا واقعيًا حقيقيًا ،وه ا ما حاده امليثا
قبل التفصيل ،فقا « :ححدهما ميثل االجتاهال واألف ار املتنوعة ووج ال
النظر امل تلفة ب
ام.لس للم تص

حفراد الشع

يف القضايا املعاحرة ،واآل ر يعمل

وحهل اخلربة» ،وقد حثبتت الت.ار

يف ه ه الدو

45

الدميقرا ية فاادة ه ا التش يل الثنااي للم.لس التشريعي ،وه ا حتته
ط .ذ امليثا ي اد حاثر من مرة حنه جملس شريعي ثنااي ،ف يا
نُل م بغ ذل ؟ ومن ثم رةو ه نظرًا ىل عااده السياةي ،ومن حجل م يد من
املشاراة يف الش و العامة واةتل امًا ملبدح الشورى بوحفه ححد املبادئ
اإلةالمية األحيلة اليت يقوم علي ا نظام ا

م يف دولة الب رين ،و ميانًا 21

حبق الشع مجيعه وبواجبه حيضًا يف مباررة حقوقه السياةية الدةتورية
ت و

وحةوة بالدميقرا يال العريقة بال من حاي دولة الب رين ح

السلطة التشريعية من جملس ــ وه ا نص حريح يف امليثا ــ جملس منت
انت ابًا حرًا مباررًا يتوىل امل ام التشريعية ىل جان

جملس مع

يضم

حح ا اخلربة واال تصاص لالةتعانة بآراا م فيما تطلبه الشورى من علم 25
وجتربة .هما جملسا جنبًا ىل جن ــ وه ه لغة عربية ح ي ة فصي ة ــ
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حيث يتمي ه ا الت وين الثنااي ــ وهو أايد مرة بعد مرة ــ املتواو
واحد جمموعة من امل ايا اليت تضافر م

للسلطة التشريعية بأ يقدم يف

بعض ا البع  ،ف و يسمح باملشاراة الشعبية يف الش و التشريعية ويسمح
بتفاعل ال اآلراء واالجتاهال يف

ار جملس شريعي واحد ،وه

ه ا التش يل املقرتم للم.لس التشريعي ال ي ةوف يتطل
ةوف يتيح له ح يستمد ا
العامة للنا
املوا ن الب ري

الب ري

عديالً دةتوريًا 5

مة والدراية من جان ومن مجي التوج ال

من جان

ر ،ه ا هو امليثا ال ي حوّل عليه

بدو مالءال ارجية وبدو فس ال ارجية حو ح بية حو

حهواء ر صية ،ه ا ما عُرض عل .املوا ن الب ري
حمثل م ،ف

ا فإ

ا قرحل وه

ا ف مت وه

تامًا :حنن عل .ةفينة واحدة ،وقد

وحنا واحد من م ولست

ا اليوم حداف وحنافح عنه .وحقو

ر رةو ا

حل .ا

41

عليه وعل.

له وح به وةلم مثالً لألمة اإلةالمية حن م عل .ةفينة واحدة وعلي م ح
يأ وا بيد بعض م؛ ونقو ماذا جن .من حراد التشوي

عل .البلد؟ لقد ح ر

باالقتصاد ،وح ر بالسياةة ،وح ر بالل مة االجتماعية ،حليس في م رجل
رريد؟ لِم ال ه ا؟ حنن ن من ح هنا ح طاء يف ال جما من ا االل 45
ل ن لنتعاو ولننظر ىل البلدا اليت هاجت وماجت عل .والة حمورها ماذا
جنت؟ جنت اخلرا والدمار ،بل ن م اآل متفقو عل .ةوء ما اا لدي م
ول ن

اعت لدي م البوحلة فال يستطيعو ح يعودوا ،ةا معالي الرايس

لإل الة ول ن ه ا يوم ارخيي وه ا االم حريد قوله ،ور رًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضلي األ ت فا مة عبدا بار ال وه.ي.

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
ر رًا ةيدي الرايس ،يعد ه ا اليوم يومًا و نيًا يف ر ا تم ب ل 25
م ونا ه ب ه الثقة والنقلة املمي ة يف اريخ الب رين السياةي واالجتماعي
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واالقتصادي ،ومن ه ا املنطلق نرف حمس .يال الت اني ىل القيادة ا
و ىل رع الب رين .حيرص جاللة املل حفظه ا

يمة
م

من وليه مقاليد ا

عل .التطوير والتنمية والن ضة ،حيث ححر جاللته عل .امليثا ل ةخ
الشفافية واإلحالم ،ويعترب امليثا نقلة نوعية اب ة يف العمل الو

و طوة

متقدمة ومتمي ة يف مس ة اإلحالم السياةي .اما يعترب النواة اليت قامت 5
م عل .مبدح

علي ا حةس الدولة الدميقرا ية ،وحاد امليثا قيام نظام ا

الفصل ب السلطال الثالث :التشريعية والتنفي ية والقضااية .لقد جاء الع د
اللة املل

اإلحالحي

ودةتور عام 2112م

ليض ميثا العمل الو

مقدمة ملشروعية حقو املرحة ،حيث حادل التعديالل اليت حد لت عام
2112م عل .دةتور 4911م حهمية مبدح املساواة ،فاملوا نو متساوو حمام 41
القانو يف ا قو والواجبال ،ال متيي بين م بسب ا نس حو األحل حو اللغة
حو الدين حو العقيدة ،و صو الدولة حرمة دور العبادة و ضمن حرية قامة
الشعاار الدينية ،وي اد امليثا حرية التعب عن الرحي بالقو حو بال تابة حو
بأي ريقة ح رى من ر التعب  ،وه ه التعديالل جاءل اةت.ابة
و

رارات فيه

وااا الشع

وار

اله ،وافل الدةتور حقو املرحة 45

ةياةيًا ،وحقر حق املشاراة السياةية للمرحة والرجل ،ومن ه ا املنطلق ح .
نشاء ا لس األعل .للمرحة برااةة حاحبة السمو املل ي األم ة ةبي ة
بنت براهيم
مجي ا

ليفة يف  22حغسطس 2114م ،واعترب ا لس املرج لدى

ال الرمسية فيما يتعلق بش و املرحة ،حيث يعمل ا لس األعل.

للمرحة عل .دعم ا

املرحة الب رينية و عالء رأن ا 21

ود الو نية لتم

واملساهمة يف دماج ا يف مسار التنمية الو نية ،وذل
الو نية العليا ملتابعة فعيل النموذ الب ري
برنامج عمل ا

ومة من ال

ب

من

ال الل.نة

إلدما احتياجال املرحة يف

طة و نية تضمن جراءال وو

مواونال مست.يبة الحتياجال املرحة ،و نشاء وحدال

اف الفرص يف

ووارال وم ةسال الدولة الرمسية ،إلجياد فرص مت افئة للمرحة والرجل يف 25
الربامج واملشاري واخلدمال اليت قدم ا الدولة ،و ش.ي راادال األعما
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الب رينيال الشابال ،و براو ال فاءال الشابة يف جما ريادة األعما  ،ونشر
ثقافة الروم الريادية ب الشابال ،و ش.يع ن عل .املبادرة واإلبدا يف جاا ة
سم .امتياو الشرف لراادال األعما الب رينيال الشابال ،و در برنامج
التم

االقتصادي للمرحة الب رينية ال ي ي دف ىل ختفي

نسبة

العا الل عن العمل .ةيدي الرايس ،حح ا السعادة ،ال ذل جاء يف 5
الع د اإلحالحي

ودةتور عام

اللة املل  ،ليض ميثا العمل الو

2112م مقدمةً لدولة نتطل لي ا مجيعًا ،ونتطل ىل املستقبل ال اهر يف ظل
االةتقرار والسالم والوحدة الو نية اليت جتم حبناء ه ا الشع  ،والعمل عل.
ريس التفاعل والتالحم من حجل الوحو

ىل مرحلة االةتقرار وفرض
41

األمن والتفاعل ا تمعي ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضلي األ ت مجيلة علي ةلما .
45

العضو مجيلة علي سلمان:
ر رًا ةيدي الرايس ،بداية حهنئ القيادة ا

يمة ورع الب رين

الويف ب ه املناةبة ،اما البد ح حوجه ر ري ىل معالي م القرتاح م
ختصيص ه ا اليوم لالحتفاء لناةبة ذارى امليثا  ،ال ي اا نتا عادة
ا ياة الربملانية يف اململ ة ،وال ي جاء بفضل رؤية عاهل البالد املفدى.
معالي الرايس ،ال مي ننا يف ا قيقة حصاء امل تسبال واإلجناوال اليت 21
حتققت يف خمتلا ا االل من بدء املشرو اإلحالحي

اللة املل

وامليثا  ،ف ي ال حتص ،.وثق ا اريخ الب رين املعاحر ب لمال من ذه ،
واإل وة واأل وال ال ميالل ناولت الما م العديد من ه ه اإلجناوال ،ولن
حاررها؛ ما حود اإلرارة ليه هو حنه م ما حاو املش

و حو ا ر و

يف الدا ل واخلار النيل من ه ه امل تسبال فلن يستطيعوا ألن ا ححب ت 25
واقعًا ملموةًا .معالي الرايس ،حؤاد ح واجبنا اليوم بصفتنا حعضاء ةلطة
شريعية حو م ةسال جمتم مدني ،حو حت .ا
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احتفالنا يف اململ ة ب ارى امليثا

يف س

األحوال النشاو واألحوال الت ريضية من بع
دّعي الدفا عن حقو اإلنسا  ،وبع

م انيا نا إلة ال
ال يف اخلار اليت

ا

الربملانال اليت ش

وباأل ص ا قوقية .وحرى حنه اا األجدر ب ه ا

يف اإلجناوال

ال حشد ج ودها

و م انيا ا من حجل الدفا عن حقو اإلنسا جتاه حفظ جراام عل5 .
مستوى العا

ار

بت حبق املس.ون

ا قو  ،باإل افة ىل جتاهل ا وغ
الن اعال والتط

يف جوانتنامو من دو مراعاة ألدن.
رف ا عما حيدث يف الدو اليت ش د

العرقي ،والدو اليت قوم بتنفي اإلعدام با ملة بدو

اامال عادلة حو

مانال

قو اإلنسا ؛ وذل بدالً من ضيي وقت ا يف

اةت داف اململ ة يف ه ا التوقيت ال ي حوّل فيه رع الب رين بإمجا
ر د له العا عل .جناوا ه ال ب ة اليت حتققت من عال امليثا الو
معالي الرايس،

41
.

ه ه امل امرال واهل.مال اليت تعرض هلا الب رين من بدء

املشرو اإلحالحي

ذا ا

اللة املل

تغ  ،و

ولن وقا مس ة

اململ ة وع ميت ا الصادقة يف املضي قُدمًا يف ةبيل ع ي ودعم ياية حقو
اإلنسا  ،فالب رين اةتطاعت ح ُفْشل امل امرال ا ااة
مي ن ألي ج ة ن ي ة اانت ح

دها داامًا ،وال 45

غفل ما حتقق بش ل عملي عل .حرض

الواق من جناوال عل .حعيد حقو اإلنسا  ،ليس بدءًا بامل ةسة الو نية
قو اإلنسا اليت عمل باةتقاللية امة وم نية عالية ومعاي دولية ،وال
انت اء باألمانة العامة للتظلمال حو مفو ية حقو الس.ناء ،وامل ةسال
ا قوقية املتنوعة املستقلة يف ا تم  .معالي الرايس ،اليوم من ال ه ه 21
املناةبة حؤاد حاجتنا ىل التآور والوحدة يف وجه من يبتغي النيل من
اةتقرارنا و جناوا نا ،اما ينبغي ح نراعي الظروف اإلقليمية املتغ ة ةواء
السياةية حو األمنية حو االقتصادية اليت متسنا بش ل مبارر ،وح نعي ح.م
ه ه الظروف ون و ةندًا وعونًا ةواء السلطة التشريعية حو السلطة
التنفي ية حو م ةسال جمتم مدني حو املوا ن
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بقياد ا والتفاف رعب ا حوهلا ودعم ج ان ا من دو اخلليج العربي الشقيقة،
وه ا االلتفاف ةي.عل ا ب ل أايد حتبط ه ه امل امرال ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

ر رًا ،فضل األخ بسام مساعيل البنم مد.

العضو بسام إمساعيل البنمحمد:
ر رًا ةيدي الرايس ،ةبقت
ةبق

اإل وة واأل وال بال الم ،و

ح يا بع

معالي

ب لمة راملة ،وا ل

يبقَ لي ريء حقوله ،ول ن حح ح

ال لمال با تصار .معالي الرايس ،من عام 4182م وح ام 41

الب رين بالت ا ا م الشع

يبنو دولة قوية متطورة ،ويت.اووو ب ا

الت ديال الصعبة ،ويبنو امل تسبال ويع وون ا حاامًا بعد حاام،
ول ل حاام بصمته وعصره ال ي عرف به ،ةواء اا عصر حيد الفا ح
حو مسو األم الراحل عيس .بن ةلما

ي ا

ثراه ،ال ي عُ ِرفَ ع ده ببناء

الب رين ا ديثة وم ةسا ا ،وحصلت الب رين يف ع ده عل .عضويت ا يف 45
األمم املت دة ،ل ن ال ه ه املراحل السابقة يف افة ،وع د جاللة املل
يد بن عيس.

ليفة ومشروعه اإلحالحي وعل .رحةه امليثا يف افة

ثانية .ه ا الع د حد لنا مرحلة جديدة من اريخ الب رين ،واإلنسا بطبيعته
ينس ،.وال ث و نسوا األو ا يف الب رين قبل امليثا وبعده .اهلوية الو نية
اليت ولدل م امليثا وم املشرو اإلحالحي ةواء اانت عل .املستوى 21
السياةي حو االقتصادي حو الثقايف وا ل
اإلحالحي حعط .مساحة غ

مسبوقة من ا ريال واسر احت ار

الشراال لقطاعال معينة ،فرحينا
املستويال ،لا يف ذل

ال املستويال ،املشرو

فرة اقتصادية وانفتاحًا يف ال

أةيس م ةسال دةتورية حديثة نقلت الب رين من

مرحلة اون ا دولة م ةسال ىل اون ا دولة نافس الدو املتطورة؛ ول ن 25
هل حققنا ال الطموم ال ي اا يسع .له جاللة املل
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اإلحالحي ويف مقدمته امليثا ؟ هل اا الطريق اليًا من العثرال؟ بعًا ال،
وهنا دورنا مجيعًا اآل  ،يف ه ه الفرتة ،من ال

ا ا ــ اما عودنا من

حهل الب رين ــ القيادة والشع وامل ةسال ،لتوعية النا

دا ليًا و ارجيًا

بامليثا ا ام ول تسبا ه اليت حتققت ،وب ل جيابيا ه ،وةد الثغرال
ــ

وجدل ــ اليت لألةا حاو البع

اةتغالهلا ،وا مد

ممن ال يتمنو اخل هل ا البلد 5

ال ي حفظ الب رين من مشروع م ،وحبق .مشرو

جاللة املل  .من وج ة نظري ،لو مت طبيق ه ا املشرو بالش ل ال ي يتمناه
جاللة املل لنقل الب رين ةنوال ويلة حمام دو املنطقة ،وهي دو نت امل
مع ا ونعت بدورها اإلجيابي م الب رين ،ول ن ه ه المة واجبة ،وهي
الش ر

اللة املل عل .املشرو اإلحالحي وعل .امليثا ال ي حو نا عليه 41

مجيعًا ،وةوف نداف عنه
نشرم للنا

راء ا  ،وةوف نع و من م تسبا ه ،وةوف

دا ليًا و ارجيًا ما ال ي حققه ه ا امليثا  ،وماذا بن .من

م تسبال هل ا الو ن .حنن حاليًا ننس ،.وحنتا حنن حيضًا ىل

ا

حنفسنا ،وعل .م ةسال الدولة ال ا ح قوم بدورها يف ا ال النا
45

بدور امليثا وماذا حعط .للموا ن وهل ا البلد ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضل األخ مجعة

مد ال ع .
21

العضو مجعة حممد الكعيب:
ر رًا ةيدي الرايس ،نه من دواعي ةروري ح ح قدم يف ه ا اليوم
األغر بأحد الت اني والتربي ال لسيدي حضرة حاح ا اللة املل يد
بن عيس.

ليفة عاهل البالد املفدى ،و ىل حاح السمو املل ي األم

ليفة بن ةلما
األم ةلما بن يد

ليفة رايس الووراء املوقر ،و ىل حاح السمو املل ي
ليفة ولي الع د ناا القااد األعل .الناا األو

لرايس جملس الووراء حفظ م ا

ورعاهم ،لناةبة حلو

اخلامسة عشرة للتصويت باملوافقة عل .ميثا العمل الو
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25

يف ه ه املناةبة ح حريد لا حققه عصر امليثا من جناوال لملت مجي
ا االل لت و ب ل

دليالً ناحعًا حمام العا

عل .وحدة رع الب رين

والتفافه حو قياد ه الرريدة ،وعل .االنس.ام التام ب

القيادة والشع

لت قيق التطلعال املستقبلية ،مقدرًا عاليًا مجي من يعمل بصمت إلجنام
املشرو اإلحالحي ال ب

ضرة حاح ا اللة املل املفدى ال ي ميثل 5

األمل الراةخ لدى املوا ن

اافة لت قيق التنمية والتقدم وبناء دولة

امل ةسال والقانو  .معالي الرايس ،وبعد  45عامًا من التصويت عل .ميثا
العمل الو

البد لنا من وقفة للتأمل فيما حققه قرار امليثا من ع ي

ألواحر الوحدة الو نية وبدء مرحلة جديدة من العمل الو
امليادين ،لن اد جتديد موقفنا ووالانا لقياد نا ا
امل يد من ا

يمة وع منا عل .ب

ود واملساعي للوحو باململ ة ىل حعل .املرا

األاثر جناوًا وانفتاحًا ليس عل .مستوى اإلقليم ف س
العا

يف خمتلا

حمج  .حةأ ا

41

من البلدا
بل عل .مستوى

ح يعيد ه ه املناةبة عل .ا مي ل يد من اخل

والنماء ،وال عام وحنتم خب  ،ور رًا.

45

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضل األخ حاد عيد

رية.

العضو صادق عيد آل رمحة:
ر رًا ةيدي الرايس ،بداية ح قدم خبالص الت اني ىل املقام السامي 21
لسيدي حاح ا اللة املل يد بن عيس.
و ىل ةيدي حاح السمو املل ي األم

ليفة حفظه ا

ليفة بن ةلما

ورعاه،
ليفة رايس

الووراء املوقر ،و ىل ةيدي حاح السمو املل ي األم ةلما بن يد
ليفة ولي الع د األم

ناا

القااد األعل .الناا

األو لرايس جملس

الووراء .اما بودي معالي الرايس ح ح قدم لي بالش ر

عل اجتما ه ا 25

اليوم الراب عشر من فرباير يومًا حنتفل ونست ار فيه ميثا العمل الو
ال ي ار ضاه رع الب رين وجعله نرباةًا ين
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 51

ريقه ىل املستقبل .معالي
2146/2/44م

املضبطة 41

الرايس ،حجدها فرحة يبة يف ه ا اليوم ألوجه من ال جملسنا املوقر
رةالت  :الرةالة األوىل ىل قااد املس ة وربا السفينة ،حقو في ا :ر رًا
يا حاح

ا اللة ،ر رًا وحلا ر ر ،لقد وعدل وحوفيت ،ونقلت

الب رين ورعب ا نقلة اب ة لتصبح ممل ة دةتورية ننعم في ا حبياة
دميقرا ية ،ورمست لنا ريطة ريق املستقبل لنعي
جعلتنا ررااء ل يف ا

حياة ارمية .لقد 5

م من ال االنت ابال النيابية وا تيار ممثلي

الشع  ،وا تيار حعضاء جملس الشورى من ذوي اخلربة ،لن و مجيعًا يف
ا لس ررااء يف القرار وحتمل املس ولية ،وها حنن اليوم يف بيت الشع
نقا ونت لم وننتقد ب ل حرية .حس عشرة ةنة مضت حجن نا في ا
ال ث وحمامنا ال ث من العمل ،وحنن بعو ا

قادرو  ،وحتت رايت م 41

رعاام ا  .الرةالة الثانية ىل حهلي رع الب رين األحيل ،حقو في ا:
لت ن ه ه املناةبة

طة لنا مجيعًا نراج في ا عملنا وحنفسنا و جناوا نا

ونقيّم مس نا؛ رلا

نتم ن من حتقيق ال ما متنيناه ،ول ن حنن بعو

ا

قادرو عل .جتاوو ال الصعا اليت مرل علينا ،وةننطلق من جديد

يدنا بيد قياد نا .لقد حبانا ا

ةب انه بقااد عظيم حاح قل اب يتس

لنا مجيعًا ،وداامًا ميد يده لنا يف ال مناةبة وال

فل ،قااد ي من بنا

وبقدر نا عل .جعل ه ا البلد يف مصاف حعظم األمم .حفظ ا
الغالية ،وحفظ ا

حاح ا اللة املل

45

الب رين

املفدى ،وحفظ م ا

واني

وح وا ي ،وال عام وحنتم خب  ،والسالم علي م ،ور رًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضل األخ نوار علي ا مود.

العضو نوار علي احملمود:
ر رًا ةيدي الرايس ،بسم ا
القيادة الرريدة ورع

الرين الرحيم ،يسعدني ح حهنئ 25

الب رين الويف ب ه املناةبة الو نية الع ي ة علينا

مجيعًا .معالي الرايس ،وحنن حنتفل ب ارى ميثا العمل الو
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غر

والوالء واالنتماء ىل الو ن واالعت او به يف ه ه املرحلة البد

روم ا

لنا من نشر الوعي الو
و

ب

ب ل

حبناء ا تم الب ري

واافه

وينا ه وفئا ه ،و وعيت م لا جي علي م ف مه و درااه يف ه ه املرحلة

ا ساةة من اريخ الو ن ،علينا ح نغل
والعي

مقتضيال التعاي

والواجبال ،وح الو ن ح

املصل ة العليا للو ن ،وندر

بصفتنا حبناء و ن واحد نتساوى يف ا قو
وعطاء.

يع

الوعي الو

درا احتياجال

الو ن والعمل عل .املشاراة يف جناوها وا فاظ علي ا ،ويع
مقدرا ه وحو
رفعته.

5

ا فاظ عل.

جناوا ه وال ود عنه وحتييد ال دعوة فئوية نتقص من

املسا

بأي من م تسبال الو ن الع ي باالعتداء عل .األمال

العامة ،وغ ها من ةلوايال خمالفة لشر ا

وةنة الرةو حل .ا

41

عليه و له وةلم هو عب عن نقص يف اةتيعا املف وم و راج يف الوعي
الو

املنشود ،فعلينا ح ن من بأ الب رين و ن ا مي  .تامًا حةأ ا

ح يديم نعمة األمن واألما عل .بلدنا الع ي  ،ور رًا.
45

الرئيـــــــــــــــــس:
ر رًا ،فضل األخ الداتور

مد علي

مد اخل اعي.

العضو الدكتور حممد علي حممد اخلزاعي:
ر رًا ةيدي الرايس ،يف ه ا اليوم الراب عشر من ر ر فرباير
حيتفل العشا يف بع

دو العا لا عارفوا عليه بيوم القديس فالنتاين حو 21

عيد العشا  .وحنن هنا يف ممل ة الب رين الع ي ة جدير بنا ح حنتفل ب ا
اليوم ،ف و يوم عشا الب رين لو ن م الغالي حيضًا .ه ا يوم من حيام البالد
وعيد من حعيادها الو نية حري بنا ح حنتفل به ال عام وجندد الع د ب
العاهل ورعبه الويف .ماذا يع

ه ا اليوم بالنسبة لينا؟ نه يوم امليثا ال ي

وافق عليه رع الب رين عندما حول عليه يف اةتفتاء عام بأغلبية ااة ة 25
بلغت نسبت ا  %9884من جممو املصو
اإلحالحي

اللة املل حفظه ا .
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للع د ،وال حراه اما يعتقد البع

منا حنه ريطة ريق أل اخلريطة ينت ي

مفعوهلا والغرض من ا بانت اء املرحلة اليت يقصدها مست دمو ذل الطريق.
ن ا طة عمل لطريقة حياة و عت من حجل رع الب رين .وما حد عل .ذل
تناو ال مناحي ا ياة األةاةية الالومة

من احتواا ا عل .ةبعة فصو

ألي دولة حو ايا ةياةي يريد ح ي و عضوًا فعاالً يف املنظومة الدولية5 .
لقد بينت حيغة امليثا املقومال األةاةية لل

م وحهدافه وحةاةه مثل

افالة ا ريال الش صية واملساواة وحرية العقيدة والتعب

بأر اله

امل تلفة وحهمية نشا ا تم املدني و ما ا ق يف العمل والتعليم .اما
م ممل ة دةتورية ستل م الشريعة اإلةالمية باعتبارها

حددل نظام ا

مصدرًا حةاةيًا للتشري  ،وح رع الب رين هو مصدر السلطال مجيعًا يف 41
ظل نظام دميقرا ي يقوم عل .مبدح الفصل ب

السلطال اما يقوم عل.

مبدح ةيادة القانو واةتقال القضاء وحق الشع يف املشاراة يف ر ونه
العامة من ال

جياد نظام برملاني يعتمد عل .حيغة الغرفت

ا ا يف العديد من بالد العا

اما هو

املتقدم .بينت نصوص امليثا األةس اليت

يقوم علي ا النظام االقتصادي القاام عل .مبدح ا رية االقتصادية واحرتام 45
املل ية اخلاحة ،ا ل

طرقت ىل حهمية األمن الو

ادر وا ٍ

للم.تم وحافظ ألمنه وحدوده .وحرارل حيضًا ىل عالقال الب رين بالدو
اخللي.ية واألجنبية .ه ا امليثا هو وثيقة ع د اما حةلفنا واملواثيق مل مة ملن
يتع د ب ا وليست جمرد نصوص حماء والمال ال معن .هلا .ال حيام الراب
عشر من فرباير وبالدنا نعم باألمن واألما واالودهار .حفظ ا

الب رين 21

ورعب ا ،ور رًا.

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضل األخ ر ا عبدا

فر .

25

العضو رضا عبداهلل فرج:
ر رًا ةيدي الرايس ،حعتقد ح الميت هي حقصر المال ا ضور
راء ا  .مساء اخل مجيعًا .لناةبة حلو ال ارى السنوية ا يدة
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لصدور ميثا العمل الو

يسرني ح ح قدم ىل قيادة البالد املوقرة و ىل

رع الب رين ال ريم خبالص الت نئة والتربي  ،وح حُريد بالدور ال ي لعبه
ة يف مسار العمل الو

ه ا امليثا يف حداث النقلة الوا

يف

الب ري

ال ا االل و احة يف ا االل السياةية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،و وحيد طلعال ا مي من حجل بناء و ن مستقر و من سود فيه 5
ال رامة والع ة لل.مي  ،وب ه املناةبة نضم طلعا نا م
يمة وامل لص

ا

طلعال القيادة

من حبناء و ننا الغالي ىل العمل يدًا واحدة من حجل
ود من حجل املساهمة يف حياغة حا ر

رفعة ه ا الو ن ،وح لتقي ال ا

ومستقبل الب رين ،والةيما يف الظروف االقتصادية الصعبة اليت مير ب ا
االقتصاد العاملي األمر ال ي انع س حثره ةلبًا عل .اقتصادنا .و مل ح ميثل 41
احتفالنا ه ا العام ب ه املناةبة امليمونة انطالقة جديدة يساهم في ا ا مي
وحتقق طلعال ا مي  .وال عام وحنتم خب  ،والسالم علي م ورية ا
وبراا ه ،ور رًا.
45

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضلي األ ت ةوةن حاجي قوي

العضو سوسن حاجي تقوي:
ر رًا ةيدي الرايس ،بسم ا

الرين الرحيم .اليوم هو يوم ممي ،

وامس وا لي أل حو ي ممي حيضًا اليوم .بداية حود ح حهنئ القيادة ا
حفظ ا ا

ورعاها ورع الب رين لناةبة حلو ال ارى اخلامسة عشرة

للتصويت عل .ميثا العمل الو

 .ف ه املناةبة الو نية الغالية يف وجدا

مجي الب ريني متثل منعطفًا ارخييًا
الشع

يمة 21

فورًا يف ال اارة الو نية للتالحم

ال ب  ،حيث ور رع الب رين ل تلا م ونا ه وح يافه يار

التقدم واإلحالم واملضي قدمًا لبناء دولة القانو وامل ةسال .معالي الرايس25 ،
امليثا ميثل جسر العبور للب رين حنو الدميقرا ية اليت ع ول دور
امل ةسال الدةتورية وحرةت مبادئ املوا نة والعدالة والتقدم لا حة م يف
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حتقيق م يد من امل تسبال الو نية للموا ن .

ما حتقق من قرار امليثا

وحت .اليوم حنعته اإلرادة املل ية والشعبية لت قيق الت والل الدميقرا ية،
و القادم حفضل وحاثر وذل لل رص املل ي الداام عل .اةتمرار مس ة
التنمية والبناء لا حيقق م يدًا من االةتقرار واالودهار للب رين .وذارى
امليثا هي ذارى لت.ديد الع مية واإلحرار عل .مواحلة ا
لالةتمرار يف العمل الو

د الو

5

بو ة متسارعة من حجل حتقيق معدالل حارب

من اإلجناو ململ ة الب رين ،ف ي البلد ال ي حيتضن مجي حبنااه امل لص
هلا بالوالء واالنتماء النقي ،وح مصل ة ه ا الو ن هي األوىل وفو ال
التوجي ال املل ية السامية متثل ريطة

املصاي األ رى .معالي الرايس،

الطريق لب رين حفضل وغد حمجل للممل ة ،ف.اللته هو األم

عل .وحدة 41

الب رين ورااد دميقرا يت ا ،اةتطا جاللته ح ينقل الب رين ىل مصاف
الدو الدميقرا ية خبصوحية جتربت ا اإلحالحية يف املمارةة الدميقرا ية،
وذل عل .قاعدة التوافق الو
الدولة وا

الشع  ،ال ي ميثل منطلقًا حةاةيًا يف دارة

م .اما ح ميثا العمل الو

للمرحة الب رينية ــ اوني حداهن ــ

يعترب م سبًا دميقرا يًا

ة ع ي مشارات ا يف ا ياة العامة 45

ودعم مت ين ا يف خمتلا ا االل السياةية واالقتصادية وبناء الدولة
ا ديثة من ولي جاللة املل مقاليد ا

م يف مار

4999م .ميثل امليثا

ح.ر ال اوية يف اإلحالحال الدميقرا ية اليت قادها جاللة املل وحدر عل.
هديه دةتور ممل ة الب رين ال ي رةخ التوج ال املل ية والشعبية الداعمة
لتم

املرحة من املشاراة يف حن القرار ،وذل من ال عضوية املرحة يف 21

الل.نة الو نية العليا إلعداد مشرو ميثا العمل الو
مجالي  46ر صية من رموو ا تم  ،ومت
االةتفتاء عل .امليثا ومن ثم جاوة ررح وانت ا

بواق  6ةيدال من
املرحة من املشاراة يف
املرحة

لس النوا

وا الس البلدية و عي عدد من الوجوه النسااية يف جملس الشورى وجملس
حمانة العاحمة وغ ها من ا

ال الرمسية ،وهو ما ميثل م سًبا حضاريًا 25

حبرينيًا للمرحة اخللي.ية عمومًا ،والب رينية حتديدًا .ولوج ما نص عليه
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امليثا من مبدح املساواة ب

يف ا قو والواجبال ،فقد

مجي املوا ن

رارات املرحة وب ثافة اب ة يف دعم مشرو امليثا وذل من ال نسبة
مشاراة بلغت  %49من مجالي عدد املصو  ،وهو ما ي اد موقا نساء
الب رين من مشرو امليثا وثقت م بقااد املس ة الدميقرا ية جاللة املل
الب رين قيادة ورعبًا من ال رر5 .

باعتباره ربا ةفينة الب رين .حفظ ا

اما حود ح حة.ل من ال جملس م املوقر الش ر لووارة الدا لية عل.
ما يقومو به من حفظ األمن يف البلد فل م ج يل الش ر واالمتنا ،
ور رًا.
41

الرئيـــــــــــــــس:
مد ف رو.

ر رًا ،فضل األخ مجا

العضو مجال حممد فخرو:
ر رًا ةيدي الرايس ،حود ح ح م حو ي ىل ما جاء يف طاب م
ال ريم و ىل ما جاء عل .لسا ال ومالاي األعضاء .ه ا اليوم يوم ميثا
العمل الو

ال ي هو يوم ارخيي يف الب رين ،وحنا ةعيد جدًا بأننا يف ه ا

ا لس حنتفي به ه ا االحتفاء وه ه االحتفالية .ميثا العمل الو
نربا

45

هو

ريقنا ىل املستقبل عل .مجي األحعدة السياةية واالقتصادية

واالجتماعية والثقافية اما ذار العديد من ال مالء .وحمتن .عل .ا مي يف
السلطة التشريعية حو السلطة التنفي ية حو السلطة القضااية واملوا ن بش ل 21
ب

عام الرجو ىل ميثا العمل الو

فرتة وح رى ل ي يستل موا منه

مستقبلنا .ه ا امليثا اُت ل ي ي و نرباةًا ول ي ي و
املستقبل وليس للما ي .اُت

ل ي يغ

ريقنا ىل

حيا نا السياةية واالقتصادية

واالجتماعية والثقافية ،وفعالً غيّر ه ا امليثا وما جاء فيه جممل حيا نا،
واا باإلم ا ح تغ حيا نا ىل األفضل عل .مجي األحعدة ،وحنا هنا 25
ةأ ص ا ان االقتصادي ،وامسح لي ــ ةيدي الرايس ــ ح حقرح من امليثا
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ألني انت حمتن .عل .املس ول يف السلطت التنفي ية والتشريعية ح يرجعوا
ليه ب

فرتة وح رى ل ي ي تدوا به دمة هل ا الو ن واملوا ن  .الفصل

الثالث :حوالً :مبدح ا رية االقتصادية« :يقوم النظام االقتصادي يف ممل ة
الب رين عل .املبادرة الفردية ،وحرية رح

املا يف االةتثمار والتنقل م دعم

و أايد دور القطا اخلاص يف نمية املوارد و نشيط ا راة االقتصادية»5 .
ه ا ال الم ذارناه يف عام 2114م ون رره اليوم ،اما نص حيضًا« :اما
ح يصاح

جي

اإلدارة العامة حنو

االنفتام االقتصادي غي يف ف

بسيط اإلجراءال والشفافية ،والقضاء عل .التدا ل يف املس وليال،
وحتس

مستوى اخلدمال ،وحتديث التشريعال االقتصادية ،وح حت م

ال ذل معاي الن اهة و

اف الفرص» .ه ا ال الم اتبناه يف 2114م 41

وال ن ا نراج يومًا بعد يوم وجند حمورنا و شريعا نا
ب

ُ دّث ،وح التدا ل

الووارال ي رب ،واإلجراءال صع  ،والشفافية غي وهلم جرا .حمتن.

عل .مجي ومالانا ةواء يف السلطة التشريعية حو يف ا
امليثا وي تدوا به؛ ألننا ذا

نراجعه و

ومة ح يراجعوا

ن تدِ به فسوف رج حمورنا ىل

الوراء ولن تقدم ىل األمام اما متنينا عندما اتبنا امليثا  ،ور رًا.

45

الرئيـــــــــــــــس:
ر رًا ،فضل األخ جاةم حيد امل

.
21

العضو جاسم أمحد املهزع:
ر رًا ةيدي الرايس ،ن نئ جاللة املل

بيوم امليثا

الو

التارخيي ،وح م الميت ىل المت والمال مجي اإل وة ال رام ،اليت
طرقوا في ا ىل فاحيل يوم امليثا الو

ومدى والء الشع يف مثل ه ا

اليوم ال ي ححبح يومًا ارخييًا يف حياة الب رين وحهل ا .ال ما حود قوله هو
ح حهل الب رين حيبو الب رين و راء ا
 ،وةوف نرى ــ
نفو

راء ا

و حمور الب رين داامًا حمور 25

ــ ح نسبة التصويت الـ  %9884موجودة يف

رع الب رين يف ال املراحل اليت يريد جاللة املل التطر لي ا يف
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البلد وحهله .الب رين ست ق ،وحهل ا يست قو  ،وقل

املستقبل من حجل

جاللة املل اب  ،وحدعو ا

ح يديم ع ه ويبار لنا فيه ،ويبار ح ومته

الرريدة ،ور رًا.
5

الرئيـــــــــــــــــس:
ر رًا ،فضل األخ الداتور ةعيد حيد عبدا .

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
ر رًا ةيدي الرايس ،بداية يسعدني ح ح قدم خبالص الت اني
والتربي ال ىل حاح ا اللة ربا السفينة و ىل حاح السمو املل ي 41
رايس الووراء و ىل حاح السمو املل ي ولي الع د و ىل رع الب رين ب ا
اليوم الراا وا ميل ،ولن حويد عل .ما فضل به ومالاي و منا عل .ع.الة من
األمر ةأ طر

ىل الفصل األو يف املقومال األةاةية للم.تم يف البند

الثامن منه ،وةوف حر

ىل ما طر ليه ميثا العمل الو

حو حهمية

التعليم والثقافة والعلوم ،حيث مت أايد ل امية التعليم وجمانية التعليم 45
و و األمية ،والعناية بالرتبية الدينية والو نية ،والتأايد بشأ الوحدة
الو نية والقومية العربية ،واالهتمام بامل ةسال التعليمية العليا مثل ا امعال
و ش.ي التعليم ودعم م ةسال الب ث العلمي والت نولوجي وربط نظام
التعليم بسو العمل .امليثا رامل ــ اما فضل اإل وة ــ

مي مناحي

ا ياة ،والشيء ا يد ح الش ص يستم ىل اإل وة واأل وال ال مالء ومن 21
ال مجي ما قدموا به جند لدي م النظرة اإلجيابية ىل امليثا وما هو
موجود يف الب رين .حعتقد ح األخ حاد

رية واألخ مجا ف رو حادا

ذل ا ان  ،ح يح ح امليثا رامل

مي مناحي ا ياة ــ اما فضل

الداتور
املوا ن

مد اخل اعي وغ ه من ال مالء ــ ول ن لدي دعوة

مي

ىل اال ال عل .امليثا والرجو مرة لو األ رى للعمل عل .نفي ه25 .

امليثا رامل فعالً ول ن االةتفادة من مقوما ه ومباداه ق عل .عا ق
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