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  مضبطة اجللسة األوىل
 ٥  )حفل االفتتاح(

  دور االنعقاد العادي الثاني
  الفصــل التشريعــي األول

  
  

 ١٠  ١: الرقـم 

  هـ١٤٢٤ شعبــان ١٥:  التاريخ 
  م٢٠٠٣ أكتوبــر ١١     

ل خليفة ملك البالد تفضل حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آ
برعايته الكرمية حفل افتتاح دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل  املفدى فشمل

 ١٥للمجلس الوطين ، وذلك يف متام الساعة الرابعة عصرا من يوم  التشريعي األول

ه املوافق للحادي عشر من شهر ١٤٢٤شعبان  السبت اخلامس عشر من شهر
وقد شرف حفل االفتتاح . بالقضيبية  لس الوطينم ، وذلك مبقر ا٢٠٠٣أكتوبر 

خليفة رئيس الوزراء املوقر ،  باحلضور صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل
القائد العام لقوة دفاع  وصاحب السمو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة ويل العهد

 ٢٠زراء وصاحب والسادة الو كما حضر االفتتاح أفراد العائلة الكرمية. البحرين املوقر 

الس  السعادة الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الشورى رئيس
 الوطين ، وصاحب السعادة السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملس النواب ،

   :وأعضاء الس الوطين ، وهم 

  :من جملس الشورى  •
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   . إبراهيــم حممد بشمـــــيالعضو -١
   .ــــو داود نونـإبراهيـــم العضو  -٢
   . عبدالكرمي بوعـــــاليأمحـد العضو  -٣
   . تومـاس مسعــــــانألـس العضو  -٤
 ٥   . أمحــد العالـــــيجـالل العضو  -٥

   . حممــد فخــــــرومجـال العضو  -٦
   . علـــي املتــــروكمجـيل العضو  -٧
   . السيـد حبيب مكي هاشــــمالعضو  -٨
   .ــيمحـد علــي السليطــ. د العضو  -٩

 ١٠   . مبـارك النعيمــــــيمحـد العضو  -١٠

   . حسـني املسقطـــــيخالـد العضو  -١١
  .الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة . د العضو  -١٢
   . عبدالرسول الشريــــفخالـد العضو  -١٣
   .كانـــــو  عبدالعزيـز سعـود العضو  -١٤
 ١٥   . إبراهيـم الطريـــفعبداجلليل العضو  -١٥

  . إبراهيم بوحســــني بداحلسنع العضو  -١٦
   . عبداحلسني جواهــريعبدالرمحن العضو  -١٧
   . حممد الغـــــتمعبدالرمحــن العضو  -١٨
   . حممد مجشــــريعبدالرمحــن العضو  -١٩
 ٢٠   . عبدالرضــا العصفــورداهللاـعب العضو  -٢٠

   . يوسـف احلـــواجعبداـيد العضو  -٢١
   .ناحــي يوســـف جعصــام العضو  -٢٢
   .الشيخ علي بن عبداهللا آل خليفـة. د العضو  -٢٣
   .فخريـــة شعبــان ديـري. د العضو  -٢٤
 ٢٥   .ـةـ فهــد بن أمحد آل خليفالشيخ العضو  -٢٥
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   . أمحـد احلاجــــــيفـؤاد العضو  -٢٦
 ٥   .فوزيـة سعيد الصالـــــح. د العضو  -٢٧

  . حســن فـــوالذ فيصـــل العضو  -٢٨
   . إبراهيـــم الشروقــيحممـد عضوال  -٢٩
   . حســن باقــر رضـيحممـد العضو  -٣٠
   . هــادي احللواجـــيحممــد العضو  -٣١
 ١٠   .مصطفــى علــي السيــد. د العضو  -٣٢

   . حســن بن رجـــبمنصـور العضو  -٣٣
  . ضـالعري دـحممـ ـورـمنص .د العضو  -٣٤
  .اظـــحف ـاسـعب دىـنـ .د العضو  -٣٥

   .ريـالدوس لــفيص ةـنعيم .د العضو -٣٦ 
 ١٥  . البـــاش نــحس هاشـم .د العضو  -٣٧

  . الفاضــل  حسـن حممـدوداد العضو  -٣٨
   . الصالــحلـحصا يوســف العضو -٣٩

  
  :ومن جملس النواب  •

 ٢٠  . داهللاـــإبراهيم يوسف العب. ائب دـالن -١

    .ادــــزم ــد إبراهيــالنائب أمح -٢
  . اســــعب نيــد حســالنائب أمح -٣
  . يـد حاجـداهللا أمحـد عبــالنائب أمح -٤
  . ديــد السعيـــم أمحـالنائب جاس -٥
 ٢٥   . الــعبدالعن ـــم حسـالنائب جاس -٦
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    .وايلـــد املـــم حممـالنائب جاس -٧
  .الــن بوكمــاد حســالنائب جه -٨

  

   .بومخــاس د ـــن عيــالنائب حس -٩
 ٥    .ديـليل املهنـــد خـــالنائب مح -١٠

  . رييــالبحن ــي حمســ سامالنائب -١١
  . داهللاـد عبــدي حممــسع. النائب د -١٢
  . خـداهللا الشويـــ عبســمريالنائب  -١٣
  . دــي حممــالح علــص. النائب د -١٤
 ١٠   .املعـاودة من ـادل عبدالرحــالنائب ع -١٥

  . انـــسلمن ــاس حســالنائب عب -١٦
   .امليــر  جــالل عبدالعزيــز النائب  -١٧
   .ىـداهللا املوســب ععبدالعزيــزالنائب  -١٨
  .خـد الشيــف أمحـعبداللطي. النائب د -١٩
 ١٥  .    النائب عبداللــه جعفــر العالـــي  -٢٠

  .النائب عبداللــه خلــف الدوسـري  -٢١
  .النائب عبدالنيب سلمــان أمحد ناصــر  -٢٢
   . مرهــونالنائب عبداهلــادي أمحــد  -٢٣
  . النائب عثمــان حممـد شريـف الريس  -٢٤
 ٢٠  . ي أمحـد عبـــداهللا علــ. النائب د  -٢٥

  . علــي حممـد علـي مطـر . النائب د  -٢٦
   . السماهيجـيالنائب علــي حممـد علي  -٢٧
  . النائب عيسـى أمحـــد أبو الفتــح  -٢٨
  . عيسى جاســم املطـــوع . النائب د -٢٩
 ٢٥  . النائب عيسـى حسـن بن رجــــب  -٣٠
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  . النائب غــامن فضــل البوعينـــني  -٣١
  . اسم رفيـع النائب فريــد غــازي ج -٣٢
  . النائب حممــد إبراهيــم الكعبــي  -٣٣
   . اخليــاطالنائب حممــد حســـني  -٣٤
 ٥  . النائب حممــد خالـــد إبراهيــم  -٣٥

  . النائب حممــد عبــداهللا آل عبـاس   -٣٦
  . النائب حممــد فيحــان الدوسـري  -٣٧
  . النائب يوسـف حســـن اهلرمــي  -٣٨
 .النائب يوســف زيـن العابدين زينـل  -٣٩

 ١٠كما وحضر االحتفال سعادة الشيخ عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم أمني عام 

الشورى أمني عام الس الوطين ، وسعادة الدكتور عبدالناصر بن حممد جناحي  جملس
جملس النواب ، وكبار املسئولني يف الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي ورجال  أمني عام
  .وعدد من املدعوين  اإلعالم

اإلدارات ورؤساء   حضر احلفل أيضا األمناء العامون املساعدون ، ومدراءوقد
 ١٥  .األقسام مبجلسي الشورى والنواب 

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

  :الكرمية ، وهذا نصها 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ٢٠  أيها اإلخوة واألخوات أعضاء الس الوطين ،

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،
للمجلس ، متمنني لكم مجيعا يف جملس الشورى  يسعدنا أن نفتتح دور االنعقاد الثاين
اكب ملا يتطلع إليه املواطنون من أداء الربملاين املو وجملس النواب دورةً مثمرة أخرى من العمل

  .البحرين  فعال للسلطة التشريعية يف
 ٢٥  ملا أجنزمتوه يف ويطيب لنا بدايةً يف هذا املقام أن نعرب لكم عن تقديرنا وتقدير الوطن
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  املتجـددة   العام األول من عمر الس ، حيث مثل بداية مشجعة وموفقة يف مسريتنا الربملانية             
  

االستفتاء العام على   لإلصالح والتحديث الشامل الذي أقرته اإلرادة الوطنية يفضمن مشروعنا
يتوقف لبناء حبرين الغد ، يداً  امليثاق الوطين ، وهو ما سيبقى موضع اعتزازنا واملنطلق الذي لن

 ٥  .بيد مع كل حبريين وحبرينية 

م الـرواد يف    لكم من القلب عن عميق التقدير والشكر ، فـأنت          فباسم الوطن ، نعرب   
الربملانية الدستورية املباركة ، اليت نعتربها من أعز أمانينا من أجل  جتديد وانطالقة هذه املسرية

فشكرا لكم مجيعا كأعضاء يف جملس الشورى امتثلوا ألمانة التكليف ، وكأعضاء  شعبنا الويف ،
  .النواب امتلكوا شجاعة االحتكام إلرادة الشعب  يف جملس
 ١٠ 

   واألخوات ، خوة أيها اإل
 علـى  إن البدايات واملراحل االنتقالية يف جتارب الشعوب متثل مقياسا دقيقًا لقـدرا           

البحرين قد  التكيف مع التطور يف واقعها ، واالنتقال به إىل األفضل ، وميكننا القول إن شعب
ين ومنـابره  املـد  استطاع بفضل اهللا ، ممثالً يف جملسكم املوقر ، وكذلك يف مؤسسات جمتمعه   

 ١٥حتقيق ذلك بنجاح كبري  السياسية احلرة ، وعلمائه وعماله ومثقفيه ، بل رجاله ونسائه كافة ،

معا للبحرين ، وذلك مـا ينبغـي         يف زمن قياسي يدفعنا إىل أن نبين عليه بعزم وثقة ما نريده           
 االنفتـاح علـى   البناء والتحديث باملرونة و    ترمجته يف برنامج عملنا الوطين الشامل باملزيد من       

ومبا حيقق اهلدف املنشود ، الـذي يعـزز الثقـة يف             العامل ، مبشاركة كافة القوى الوطنية ،      
أمهها ترسيخ دولة القانون واالقتصاد احلر ورفع مـستوى          االستراتيجية الوطنية ومبادئها ومن   

 ٢٠قـى مفهـوم   والتعددية واالعتدال واحترام حقوق اإلنسان ، مبا ير معيشة املواطن ، والشفافية   

األمن اإلنساين الذي تنشده األمم قاطبة ، وبقوات مـسلحة حتفـظ    األمن الوطين إىل مصاف   
متماسكة تكون رديفة لالستراتيجية الدفاعية الوطنية من أجل سـالمة           الكيان وجبهة داخلية  

نراه يتحقق بفضل اهللا ، مث بتعاونكم واحلكومة املوقرة برئاسـة صـاحب              الوطن ، وذلك ما   
 العزيز الوالد الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الذي ال يألو جهدا  العمالسمو

 ٢٥املطلقة ليصل  بعميق خربته من أجل الصاحل العام ، فهذا التعاون البناء بني السلطتني له األولوية

ء وطيدة من البنـا    االزدهار إىل كل مواطن وأسرة ، فيترسخ اإلصالح الدميقراطي على أسس          
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  فئـات  قتصادي الذي ينبغي أن حنرص يف برناجمنا االجتماعي على أن يشمل مردوده خمتلف       اال
  

مـن    املواطنني وعلى األخص ذوي الدخل احملدود ، ومبا يعزز األمن االقتصادي للمـواطن            
اجلاريـة ،    ويف ضوء اخلطط  . مسكن وعمل ، ويزيد إنتاجيته يف عملية التنمية الشاملة لوطنه           

 ٥خليفـة يف   ادة بإسهامات ويل عهدنا صاحب السمو الشيخ سلمان بن محـد آل      فإنا نود اإلش  

دعائم مشروع اإلسكان  تفعيل حركة االقتصاد الوطين واإلعداد إلقامة املدن اجلديدة اليت متثل
  .الشامل يف حبرين املستقبل 

ذاتـه  الواقعية املؤدية إىل الرخاء الوطين العام ، فإننا يف الوقـت             وبتعميق هذه األسس  
الوطيدة والدائمة لوحدتنا الوطنية اليت حتققت بالتفاعل اإلجيايب بـني خمتلـف             نرسخ الدعائم 

 ١٠ وضمن سياستنا تعزيز االقتصاد احلر ، فقد حان الوقت. الوطنية ملصلحة أبناء الوطن  مؤسساتنا

رين آخذة  البح إن ريادة . لتنامي الدور األهلي وإسهام القطاع اخلاص يف االنطالقة االقتصادية          
متطور للمنطقة  يف التجدد على خمتلف األصعدة ، وهي إذ تواصل دورها احليوي كمركز مايل

للتحاور الفكـري بـني      والعامل ، فقد غدت أيضا مركزا للقضاء اإلقليمي املتقدم ، ومنتدى          
ز الفعاليات وإنشاء مراك املسلمني ، وكذلك للحوار بني خمتلف الثقافات ، وستشهد املزيد من

ــستقبل  ــدارس امل ــزة وم ــتراتيجية املتمي ــات االس ــات والدراس ــدة  املعلوم  ١٥  .الرائ

 
  أيها اإلخوة واألخوات ،

األعوام اليت مرت علـى املنطقـة العربيـة        ال خيفاكم أن العام اجلاري هو من أصعب       
فقد أمكن عقد القمة العربية الـيت كـان          وخاصة يف فلسطني والعراق ، ورغم دقة األوضاع       

 ٢٠جنم عنها توافق القادة األشقاء على طـرح         وأهم ما . شرف رئاستها يف هذه الدورة      للبحرين  

تفعيالً للعمل العريب املشترك يف هذا املنعطف التـارخيي   تصورات لتطوير ميثاق اجلامعة العربية
وينبغي أن تكون الرسالة جلية واملوقف واضحا ، . املتابعات اجلادة  وذلك ما يتطلب املزيد من

تريد السالم ، وتنشد العدل ، وترغب يف املشاركة البناءة يف احلضارة اإلنسانية  ه األمةإن هذ
 كانت ، لكنها لن تقبل أن ان كرامتها وتنتهك قيمها وحقوقها ، ويف اية األمر لـن  كما

 ٢٥ وال بد لنا يف هذا الصدد من ثالثة انعطافـات أساسـية           . يساعدها أحد إن مل تساعد نفسها       

احلـضاري   ضاعنا ، وإحياء تضامننا بفاعلية ، والعودة اجلادة إىل اكتساب التقدم          إصالح أو :
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  .الالزم لبناء األمم يف عـصرنا ، فاألمـة يف خطـر وال بـد مـن صـحوة مـسؤولة        
 

مكثفًا يتطلب املزيد مـن   وبعد ، فهذه النظرة الشاملة لألفق الوطين والعريب تضع أمامنا برناجما
الربملاين أن تطلعات املواطنني ال  ملتكاتف ، ولقد أثبتم من خالل عملكمالعمل والفكر واجلهد ا

 ٥وعرب عملية التراكم القانوين املتنامي من خـالل   ميكن أن تتحقق إال مبثل هذه املشاركة البناءة

بثوابت نظامنا السياسي القائم على التسامح واالنفتاح ،  القنوات الشرعية ، وبالتمسك الواعي
منجزاته ، وقاد ضته ، فاحتًا اال للمزيد من التطـوير العـام              وطن ، ورسخ  والذي صان ال  

  .الطبيعي واملدروس  حسب سنن التقدم
املربور عنـد اهللا سـبحانه ،        ويف اخلتام نعرب لكم جمددا عن تقديرنا العميق جلهدكم        

 ١٠  .ولدى كل مواطن خملص 

  .ي يف مساء الكرامـة والعـزة   خفاقة يف كل اآلفاق وه هكذا نرفع معا راية البحرين
   .العطاء ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  وفقكم اهللا ، وإىل املزيد من

  
مث تفضل صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الشورى 

 ١٥  :الوطين بإلقاء كلمته ذه املناسبة ، وهذا نصها  رئيس الس

 
  الرحيم بسم اهللا الرمحن

 
  ة صاحب اجلاللة الشيخ محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ،حضر

 ٢٠  صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ،

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

  أصحاب الفضيلة ،
  لكرام ،ضيوفنا ا

  ٢٥ 

  صاحب اجلاللة ،
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إخواين أعضاء الس  امسحوا يل يا صاحب اجلاللة أن أرحب بكم بامسي ونيابة عن
دور االنعقاد الثاين من  ، وأن أعرب لكم عن سعادتنا مجيعا لتشريفكم حفل افتتاح الوطين

 شيدمتوه ، حصن الدميقراطية الذي الفصل التشريعي األول للمجلس الوطين ،فأهالً جباللتكم يف
  .ومرحبا بكم قائدا ملسريتنا املباركة

 ٥  مليكنا املفدى ،

على اخلري واحملبة  لقد عرفنا فيكم يا صاحب اجلاللة صفة متميزة يف توحيد القلوب
وقوفكم الدائم مع احلق مما  واإلصرار على الدميقراطية طريقًا هلذا الشعب ، كما عرفنا فيكم

صاحب اجلاللة آماهلم  ليكم وعلى إصالحاتكم ياوحد قلوب شعبكم حولكم معلقني ع
  .وطموحام 

  ١٠ 

  صاحب اجلاللة ،
أستطيع أن أؤكد لكم أن  وحنن يف مستهل دور االنعقاد العادي الثاين للمجلس الوطين

مسئولياته وصالحياته  هذا الس وخالل الدور األول قد اضطلع بكل كفاءة ورشد بكامل
وشئوم ، فكان زخم العمل  الوطين وتلمس مهوم املواطننيالدستورية يف دفع مسرية العمل 

 ١٥كفاءة واقتدار مناقشة خطة  كبريا بالرغم من قصر دور االنعقاد السابق إذ استطاع بكل

منها ، كما ناقش بعض  احلكومة املستقبلية ، وكذلك مشروعات القوانني واقتراح عدد
االس والربملانات ومؤسسات  صال بكافةالوزراء يف شئون وزارام وقام بدور بارز يف االت
وناشرا ومبشرا ا ، مما مكنه من استكمال  اتمع الوطين عاكسا جتربة البحرين الربملانية ،

الربملانية اإلقليمية والعربية والدولية واليت كان آخرها قبول  عضويته يف االحتادات والتجمعات
 ٢٠ اين الدويل مما يدل داللة واضحة على ما تتمتع به جتربتنايف االحتاد الربمل مملكتنا عضوا كامالً

 .الدميقراطية من تقدير ومسعة طيبة يف احملافل الدولية والعاملية 
 

 إال يف إطار التعاون البناء -يا صاحب اجلاللة -لتلك اإلجنازات أن تتحقق  ومل يكن        
  إياها حضرة صاحب السمو الشيخ خليفةحكومتكم املوقرة ، والثقة واملساندة اليت أوالنا مع

 ٢٥واحلكمة  بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر يف سياسته الثابتة اليت تقوم على الدراية

وكذلك بفضل . وتقدير مجيع من خيدمون الوطن بإخالص وحيرصون على استقراره وتقدمه 
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العهد األمني القائد  ويلمتابعة ودعم ومساندة صاحب السمو الشيخ سلمان بن محد آل خليفة 
  .العام لقوة دفاع البحرين 

 
  طريق اخلري خطاكم ، وكذلك بفضل التعاون بني  حفظهما اهللا وحفظكم وسدد على

 ٥  إجناح التجربة الربملانية ورفع مسرية العمل الوطين إىل  جملسي الشورى والنواب وإصرارمها على

  .األمام 
  

  صاحب اجلاللة ،
سوف تناقش يف دور االنعقاد  نني والقضايا اليت م املواطنني واليتهناك الكثري من القوا

 ١٠هذه القضايا بنفس الروح اليت  العادي الثاين ، وحنن نعاهد جاللتكم بأن نستمر يف مناقشة

الرأي والرأي اآلخر ، واضعني  سادت دور االنعقاد األول وبكل مسؤولية وحرية واحترام
الدستورية والقوى الوطنية يف اململكة من  ع كافة املؤسساتنصب أعيننا أن نتفاعل ونتعاون م

   .أجل إجناح املسرية الدميقراطية يف مملكتنا
  

 ١٥  صاحب اجلاللة ،

الفردية اليت يقوم ا  إن أعضاء جملسي الشورى والنواب يشجبون بكل قوة احملاوالت
 شعب البحرين جلاللتكم أن البعض إلجهاض اإلصالحات اليت حتققت يف مملكتنا ، مؤكدين
مرددا وراءكم بأن عقارب  ، بكل فئاته وبكل طوائفه يقف معكم مؤيدا ملسريتكم اإلصالحية

  .الساعة لن تتوقف ولن ترجع إىل الوراء 
  ٢٠ 

  صاحب اجلاللة ،
فخر واعتزاز  إن أعضاء جملسي الشورى والنواب مع الشعب البحريين ليسجالن بكل

البحرين، فتحية  دكم املخلصة املتواصلة من أجل رفعةدوركم الكبري ومساعيكم الدائمة وجهو
وتكامل مع كافة القوى  لكم يا صاحب اجلاللة ، وعهدا أن نبذل اجلهد متواصالً يف تعاون

 ٢٥للوطن يف املسرية احلضارية ،  الوطنية حتت قيادتكم احلكيمة من أجل حتقيق اخلري والتقدم

واحدة ، نسعى لطريق واحد ، مواصلني  عا يداونعاهد اهللا ونعاهدكم ونعد شعبنا بأن نكون م
  .البناء بثبات وإميان 

  .وأعز شعبكم بكم  أعزكم اهللا بشعبكم ،
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  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،

بعد ذلك تشرف رئيس جملس الشورى رئيس الس الوطين ورئيس جملس النواب 
اجلاللة ملك البالد جملسي الشورى والنواب بالسالم على حضرة صاحب  اءـوأعض

 ٥السمو رئيس الوزراء املوقر ، وعلى صاحب السمو ويل العهد  املفدى ، وعلى صاحب

   .دفاع البحرين  األمني القائد العام لقوة
  

  )انتهى احلفل يف متام الساعة الرابعة والنصف عصرا  (
  
  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
   بن رضي املوسوي     الدكتور فيصل               عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم 

       رئيس جملس الشورى                   أمني عام جملس الشورى
     رئيس الس الوطني                
    ٢٠ 

  
  
  
  
  ٢٥ 
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 ٥ )انتهت املضبطة ( 


