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  مضبطة اجللسة األوىل
  ) حفل االفتتاح ( 

  دور االنعقاد العادي األول
  )الفصل التشريعي األول(

  ١٠ 
  

  هـ١٤٢٣ شـــوال ١٠:  التاريخ 
  م٢٠٠٢ ديسمرب ١٤         

  

 ١٥تفضل صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك البالد املفدى فشمل برعايته   

 العادي األول من الفصل التشريعي األول للمجلس الوطين ، الكرمية حفل افتتاح دور االنعقاد
هـ ١٤٢٣وذلك يف متام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم السبت العاشر من شهر شوال 

وقد . م ، وذلك مبقر الس الوطين بالقضيبية ٢٠٠٢املوافق للرابع عشر من شهر ديسمرب 
 خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء شرف حفل االفتتاح باحلضور صاحب السمو الشيخ

 ٢٠املوقر ، وصاحب السمو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد القائد العام لقوة دفاع 

كما حضر االفتتاح أفراد العائلة الكرمية والسادة الوزراء وصاحب السعادة . البحرين املوقر 
الس الوطين ، وسعادة الشيخ الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الشورى رئيس 

عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم أمني عام جملس الشورى أمني عام الس الوطين ، وأعضاء 
  :جملس الشورى وهم السيدات والسادة 

  ٢٥ 

  العضو إبراهيــم حممد بشمــــــي  -١
  العضو إبراهيـــم داود نونــــــو  -٢
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  العضو أمحـد عبدالكرمي بوعــــــالي  -٣
  العضو ألـس تومـاس مسعـــــــان  -٤
  
  العضو جـالل أمحــد العالـــــــي  -٥
 ٥  العضو مجـال حممــد فخـــــــرو  -٦

  العضو مجـيل علـــي املتــــــروك  -٧
  العضو السيـد حبيب مكي هاشــــــم  -٨
  محـد علــي السليطـــــي. العضو د  -٩
  العضو محـد مبـارك النعيمـــــــي  -١٠
 ١٠  لعضو خالـد حسـني املسقطــــــيا  -١١

  الشيخ خالد بن خليفة آل خليفــة . العضو د  -١٢
  العضو خالـد عبدالرسول الشريـــــف  -١٣
  كانــــــو العضو سعـود عبدالعزيـز   -١٤
  العضو عبداجلليل إبراهيـم الطريـــــف  -١٥
 ١٥  العضو عبداحلسن إبراهيـم بوحســـــني   -١٦

  بداحلسني جواهــــريالعضو عبدالرمحن ع  -١٧
  العضو عبدالرمحــن حممد الغــــــتم  -١٨
  العضو عبدالرمحــن حممد مجشــــــري  -١٩
  العضو عبداهللا عبدالرضــا العصفـــــور  -٢٠
 ٢٠  العضو عبداــيد يوســف احلــــواج  -٢١

  العضو عصــام يوســـف جناحــــي  -٢٢
  ـــةالشيخ علي بن عبداهللا آل خليف. العضو د  -٢٣
  فخريــــة شعبـــان ديــري. العضو د  -٢٤
  العضو الشيخ فهــــد بن أمحد آل خليفــة  -٢٥
 ٢٥  العضو فــؤاد أمحـد احلاجــــــــي  -٢٦

  فوزيـة سعـيد الصالـــــــح. العضو د  -٢٧
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  العضو فيصــــل حســـن فــــوالذ   -٢٨
  العضو حممــد إبراهيــــم الشروقـــي  -٢٩
  ـد حســـن باقــر رضــيالعضو حممـ  -٣٠
  العضو حممـــد هـــادي احللواجــــي  -٣١
 ٥  دـــالسيمصطفــى علــــي . العضو د  -٣٢

  العضو منصــور حســـن بن رجــــب  -٣٣
  منصـور حممــــد العريــــض. العضو د  -٣٤
  نـدى عبـاس حفــــــــاظ. العضو د  -٣٥
  نعيمـة فيصل الدوســـــــري. العضو د  -٣٦
 ١٠  هاشـم حسن البـــــــــاش. العضو د  -٣٧

  العضو وداد حممـد الفاضــــــــــل   -٣٨
  العضو يوســف صالــح الصالــــــح  -٣٩
  فيصل رضي املوسوي .  الرئيس د-٤٠

  
 ١٥  :كما حضر احلفل أعضاء جملس النواب وهم السادة   

  إبراهيم يوسف العبـداهللا . د  -١
  أمحد إبراهيم ــــزاد   -٢
  حسني عبـــــاس أمحد   -٣
  أمحد عبداهللا أمحد حاجــي   -٤
 ٢٠  جاسم أمحد السعيـــدي   -٥

  جاسم حسن عبدالعــال   -٦
  جاسم حممد املــــوايل   -٧
  جهاد حسن بوكمـــال   -٨
  حسن عيد بوخـــماس   -٩
 ٢٥  محد خليل املهنــــدي   -١٠

  خليفة أمحد الظهـــراين   -١١
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  سامي حمسن البحـــريي   -١٢
   حممد عبــداهللا سعدي. د  -١٣
  مسري عبداهللا الشويـــخ   -١٤
  صالح علي حممـــد . د  -١٥
 ٥  عادل عبدالرمحن املعـاودة   -١٦

  عباس حسن سلمـــان   -١٧
  عبدالعزيز جالل الــمري   -١٨
  عبدالعزيز عبداهللا املوسـى   -١٩
  عبداللطيف أمحد الشيخ . د  -٢٠
 ١٠  عبداهللا جعفر العـــايل   -٢١

  لدوسـري عبداهللا خلف ا  -٢٢
  عبدالنيب سلمان أمحد ناصر   -٢٣
  عبداهلادي أمحد مرهــون   -٢٤
  عثمان حممد شريف الريس   -٢٥
 ١٥  علي أمحـــد عبداهللا .د  -٢٦

  علي حممد عبداهللا مطــر   -٢٧
  علي حممد علي السماهيجي   -٢٨
  عيسى أمحد أبوالفتـــح   -٢٩
  عيسى جاسم املطــوع .د  -٣٠
 ٢٠  عيسى حسن بن رجــب   -٣١

  غامن فضل البوعينـــني   -٣٢
  فريد غازي جاسم رفيـع   -٣٣
  حممد إبراهيـــم الكعيب   -٣٤
  حممد حسني اخليـــاط   -٣٥
 ٢٥  حممد خالد إبراهيـــم   -٣٦

  حممد عبداهللا آل عبـاس   -٣٧
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  حممد فيحان الدوســري   -٣٨
  يوسف حسن اهلرمــي   -٣٩
  يوسف زين العابدين زينل  -٤٠

   
 ٥ار املسئولني يف الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال اإلعالم وقد حضر احلفل أيضاً كب

  .وعدد من املدعوين 
  

وقد بدأ احلفل بتالوة عطرة آليات من الذكر احلكيم ، مث تفضل صاحب اجلاللة امللك 
محد بن عيسى آل خليفة ملك البالد املفدى بإلقاء كلمته السامية ذه املناسبة الكرمية ، وهذا 

 ١٠  :نصها 

  
  سم اهللا الرمحن الرحيمب

  
  أيها اإلخوة واألخوات أعضاء الس الوطين ،

 ١٥  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،

يسعدنا غاية السعادة أن يأيت العيد الوطين ايد هذا العام حامالً بني إجنازاته هذا اإلجناز   
ئناف احلياة الربملانية وتفعيل التارخيي الذي حنتفل به معكم اليوم ، وهو افتتاح الس الوطين واست

  . السلطة التشريعية يف البالد ، مبا يليب أمجل تطلعاتنا 
 حلظة من أعز حلظات حياتنا وحياة الوطن ، حلظة انتظرا معكم - أيها اإلخوة -إا   

 ٢٠ ومتنيتها دائماً ، وعملنا ألجلها مجيعاً من خمتلف املواقع والتوجهات قيادة وشعباً ، بل ناضل يف

سبيلها اآلباء واألجداد منذ فجر النهضة عندما أرسوا دعائم الدولة احلديثة املتطورة ، واتمع املدين 
املتقدم ، تطلعاً إىل املشاركة والشورى والدميقراطية يف ظل الدستور وسيادة القانون اليت بلغنا اليوم 

لوقت ذاته شرف املسئولية الوطنية بفضل اهللا املزيد من مراحل اكتماهلا وجين مثارها ، حاملني يف ا
  . والتارخيية من أجل صيانتها والسري ا حنو األفضل 

 ٢٥فلقد جتددت املسرية الواحدة ، واستعدنا زمام املبادرة معاً ، وانفتح طريق األمل والعمل   

ق على أوسع أبوابه ، وأصبح من مسئولية اجلميع احلفاظ عليه تكاتفاً ومشاركة وتطويراً ، حنو آفا
الدميقراطية املتنامية اليت ال تبلغها الشعوب إال بنهج التطور املتدرج ، وإغناء التجربة خطوة بعد 
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فمنذ بداية حتديث الدولة يف . أخرى ، واالستفادة من دروس العمل الوطين يف خمتلف مراحله 
لتنمية والتوعية البحرين ، ظل هدفها األمسى يف كل مرحلة إشراك أكرب عدد من املواطنني يف عملية ا

والتأهيل للمسامهة يف مسرية البناء يف القطاعني العام واخلاص ، وذلك ما سيبقى هدف مشروعنا 
فقد عقدنا العزم يف هذا املنعطف من تارخينا الوطين على توفري املزيد . لإلصالح والتحديث الشامل 

 ٥ن أجل الغد األفضل ،  وذلك ما من فرص العمل واملشاركة ، داعني كل حبريين وحبرينية الغتنامها م

سيكون من مقاييس النجاح لعملنا الوطين يف احلاضر واملستقبل ، يف هذه التجربة البحرينية األصيلة 
اليت ستبقى منفتحة على العامل ، مواكبة لتقدمه ، لكنها لن تستوحي توجهاا من أي مصدر غريب 

ا دامت املعارضة مرتبطة بتراب هذه األرض عنها ، كما ستبقى متقبلة لكل رأي واجتهاد معارض م
  .حمافظة على نقائها الوطين يف الروح والتوجه والوالء اخلالص للبحرين أوالً وأخرياً 

 ١٠هذا ولقد شاءت إرادة اهللا أن تكونوا أنتم يف السني رواد هذا التجديد التارخيي يف هذه   

قاليد العمل الدميقراطي املتجدد يف اململكة الدورة األوىل للمجلس الوطين اليت سوف ترسى خالهلا ت
على خمتلف األصعدة ، وأمهها املشاريع والتشريعات اليت سيتضمنها برنامج العمل احلكومي الذي 

  . ستتقدم به احلكومة املوقرة إليكم والذي سيصبح برناجمنا الوطين للفترة املقبلة بإذن اهللا 
ة الوطنية ، ومعاًَ سنعمل لنمو البحرين االقتصادي ، ومعاً سنعمل بإذن اهللا لتعزيز هذه الوحد  

 ١٥ومعاً سنعمل على حل مشكلة البطالة ومكافحة الفساد ، ومعاً سنبقى حبول اهللا أوفياء لعروبتنا 

كما سنبقى متمسكني مبواقف البحرين الثابتة من التكامل . وشريعتنا قوالً وعمالً ، تشريعاً وتنفيذاً 
ملشترك ، ساعني إىل السالم العادل بني اجلميع بعودة القدس حبول اهللا اخلليجي والعمل العريب ا

  . عاصمة لفلسطني 
ولن ينظر . حان وقت العمل ، ووجب اإلجناز :  يف اخلتام - أيها اإلخوة -وكلميت إليكم   

 ٢٠املواطنون إال إىل األفعال ، وكما عودناهم منذ بدء االنطالقة على سرعة اإلجناز ، فليكن قيامكم 

وسأتابع عملكم . بالواجب حبجم تطلعات الوطن وسرعة العصر وجودة اإلتقان الذي ميز البحرين 
  .حبول اهللا بكل االهتمام الذي عهدمت والذي نوليه لكل شأن من شئون املواطنني 

 كما يريدكم صوتاً واحداً وعيناً ساهرة ، وضمرياً حياً - أيها اإلخوة -فكونوا لوطنكم   
  .ته الوطنية وإرادته يف احلياة احلرة الكرمية ، وثقتنا كبرية يف أنكم ستؤدون األمانة معرباً عن وحد

 ٢٥  . حنمد اهللا سبحانه أن جعل أيام البحرين أعياداً متصلة وفرحة مضاعفة وكل عام وأنتم خبري   

  .وفقكم اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
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ن رضي املوسوي رئيـس جملـس مث تفضـل صاحـب السعـادة الدكتور فيصل ب  
  :الشـورى رئيس الس الوطين بإلقـاء كلمتـه ـذه املناسبــة ، وهذا نصها 

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ٥ 

  حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين املفدى ،
  ،صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر

  صاحب السمو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين املوقر،
  أصحاب السعادة ،
 ١٠  أصحاب الفضيلة ،

  ضيوفنا الكرام ،
  حضرة صاحب اجلاللة ،

     بكل معاين الوفاء والوالء نستقبل جاللتكم ملكاً متوجاً يف قلوب شعبكم ، وبكل العرفان 
يي فيكم عظمة القيادة يف أروع صورها ، ومشوخ اإلرادة يف أمسى معانيها ، وقوة العزمية واالمتنان حن

 ١٥  .يف أصدق جتلياا 

     فأهالً وسهالً بكم يف جملسكم الوطين الذي أرسيتم به دعائم فجر حياة دميقراطية دستورية ، 
  .وأعليتم به بناء احلريـة واإلنسانية 

  

  حضرة صاحب اجلاللة ،
 ٢٠إن العامل أمجع يشهد معنا اليوم مولد حياة دميقراطية دستورية يف مملكتنا ، قائمة على أساس ج      

  دميقراطي حيقق توازناً يف املشاركة السياسية بني الشعب واحلكومة ، مرسخة للثوابت الوطنية 
   احلكم والدستورية ، مستفيدة من التجارب الدميقراطية يف توسيع املشاركة الشعبية يف أعباء

واإلدارة ، آخذة بنظام السني يف العمل التشريعي والذي يتيح اجلمع بني ميزة االستفادة من حكمة 
ذوي العلم واخلربة من أعضاء جملس الشورى وتفاعل اإلرادة الشعبية من كافة االجتاهات اليت تشكل 

 ٢٥  . والقيم اإلنسانية الرفيعة منها جملس النواب ، حمافظة على احلقوق واحلريات والضمانات الدستورية
  

     وقد اكتملت هذه اإلجنازات الرائدة اليت حققتموها يف خمتلف جماالت العمل الوطين داخلياً 
وخارجياً بالعمل املخلص والنظرة الثاقبة واملتابعة املستمرة حلضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
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اه وحكومته الرشيدة ، ومساندة ودعم صاحب سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر حفظه اهللا ورع
السمو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين وما يبذله من 

  .جهود بناءة وعطاء وطين متميز 
  

 ٥  حضرة صاحب اجلاللة ،

ون اهللا       إن أعضاء الس الوطين الذين حظوا بشرف متثيل الشعب ورعاية مصاحله ، يعاهد
والوطن أن يكون جملسهم ترمجة صحيحة إلرادة الشعب ، حكيماً يف سن التشريعات ، أميناً يف 
الرقابة ، معززاً مسرية العمل الوطين ، مستلهماً من ذلك األهداف واملبادئ العليا اليت حكمت مسرية 

  .البحرين يف عهدكم امليمون 
  ١٠ 

 الدولة بكل ما ميلكون من فكر وجهد ليتحقق      ويؤكدون تعاوم الكامل مع كافة مؤسسات
للبحرين وشعبها العظيم كل ما نصبو إليه من رفعة وتقدم ، ويعلنون وقوفهم خلف قيادتكم احلكيمة 
والتزامهم باألسس واملبادئ الثابتة اليت تقوم عليها سياستكم ومواقفكم املشهودة على كافة 

  .املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية 
  ١٥ 

  حضرة صاحب اجلاللة ،
     لقد وعدمت فأوفيتم ، وعاهدمت فصدقتم ، وعملتم فأصلحتم ، فحق علينا أبناء وطنكم أن نسري 
معكم مؤيدين ومساندين وحمافظني على العهد ، فبكم نواجه العامل بقلوب مفتوحة ، وهامات 

  .مرفوعة ، وسواعد متعانقة وقلوب مؤتلفة 
  ٢٠ 

 وسدد على طريق احلق والعدل خطاكم ، وحقق على –ب اجلاللة  يا صاح–     حفظكم اهللا 
  .أيديكم كل ما تصبو إليه إرادتكم من خري لشعبكم ووطنكم 

  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،،
  ٢٥ 

بعد ذلك تشرف رئيس جملس الشورى رئيس الس الوطين وأعضاء جملسي الـشورى               
لبالد املفدى وعلى صاحب السمو رئيس الـوزراء       والنواب بالسالم على صاحب اجلاللة ملك ا      

  . املوقر وعلى صاحب السمو ويل العهد األمني القائد العام لقوة دفاع البحرين 
كما تشرف بالسالم على صاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى ومسو رئيس الوزراء املوقر               
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ـ              دان رئـيس احملكمـة     ومسو ويل العهد األمني صاحب السعادة السيد إبراهيم حممد حسن محي
  . الدستورية 

  

  ) انتهى احلفل يف متام الساعة الرابعة والنصف مساًء (
  ٥ 

  
  عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم                                  الدكتور فيصل بن رضي املوسوي

                            رئيس جملس الشورى            أمني عام جملس الشورى
                             رئيس الس الوطني      أمني عام الس الوطني      

  ١٠ 

  
  )انتهت املضبطة  ( 

 


