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 مضبطة الجلسة السابعة عشرة

 دور االنعقاد العادي الرابع

 الفصل التشريعي الرابع

 10 

 17الرقـم:    

 هـ1439جمادى األولى  25 التاريخ:  

 م2018فبراير  11    

 

 15من دور االنعقاد العادي  ةعقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشر

الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس 

الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم األحد الخامس 

هـ الموافق الحادي عشر من شهر 1439جمادى األولى  شهر والعشرين من

لسيد جمال محمد فخرو ا سعادةم، وذلك برئاسة صاحب ال2018فبراير 

 20رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء األول لنائب ال

 المجلس وهم: 
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ـــــــ اد  ــــــــ ــــــــ ـــــــم بهـ ــــــــ ـــــــد  براهيـ ــــــــ  العضو أحمـــــــــ

 الــــد تور أحمــــد ســــــــــــالم العري  العضـــــــــو 

ــــــحــــــداد  ــــــدي ال ــــــه ــــــد م ــــــعضــــــــــــــو أحــــــم  ال

بنمحمــــد  ل عيــــل ا لعضـــــــــو بســــــــــــام  ســـــــــمــــا  ا

ـــــمـــــهـــــ    ـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد ال  ال

ــــي  ــــب ــــكــــع  الــــعضــــــــــــو جــــمــــعــــة مــــحــــمــــد ال

 الـــــعضــــــــــــو جـــــمـــــيـــــلـــــة عـــــلـــــي ســــــــــــلـــــمـــــا  

 العضــــــــو الـــد تورة جهـــاد عبـــدا  الفـــا ـــــــــــل 

 الــــــعضـــــــــــــو جــــــواد حــــــبــــــيــــــب الــــــخــــــيــــــا  

 الـــــــعضــــــــــــــو جـــــــواد عـــــــبـــــــدا  عـــــــبـــــــا  

 مـــــي الـــــعضـــــــــــــو حـــــمـــــد مـــــبـــــار  الـــــنـــــعـــــيـــــ

 الـــــعضــــــــــــو  ـــــالـــــد مـــــحـــــمـــــد الـــــمســــــــــــلـــــم 

 الـــــعضــــــــــــو  ـــــمـــــيـــــس حـــــمـــــد الـــــرمــــيـــــحــــي 

ـــــاعـــــي  ـــــن ـــــم ـــــد ال ـــــ  أحـــــم ـــــعضـــــــــــــو دروي  ال

ـــــــر   ـــــــدا  ف ـــــــب ـــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا ع  ال

 الــــــعضـــــــــــــو  هــــــوة مــــــحــــــمــــــد الــــــكــــــواري 

 الـــــعضــــــــــــو ســــــــــــامــــيــــة  ــــلــــيــــل الــــمــــ يــــد 

 العضــــــــو الــــد تور ســــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا  

ــــد تورة ســــــــوســــــــن حــــاجي  قوي   العضــــــــو ال

 الــــــعضـــــــــــــو صـــــــــــــاد  عــــــيــــــد  ل رحــــــمــــــة 

 يحيى الموســــــــوي العضــــــــو الســــــــيــــد  ــــــــيــــاء 

 العضـــــــــو الــــد تور عبــــدالع ي  حســـــــــن أبــــل 

 العضــــــــو الــد تور عبــدالع ي  عبــدا  العجمــا  

 العضــــــــو عبــدالوهــاب عبــدالحســــــــن المنصــــــــور 
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ــــــي عــــــيســــــــــــــى أحــــــمــــــد  ــــــعضــــــــــــــو عــــــل  ال

 العضــــــــو الد تورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي 

ــــــحــــــاجــــــي  ــــــد ال ــــــ اد أحــــــم ــــــعضــــــــــــــو ف  ال

 العضــــــــو الــــد تور محمــــد علي حســــــــن علي 

 د علي محمـــد الخ اعي العضــــــــو الـــد تور محمـــ

 العضــــــــو الــد تور منصــــــــور محمــد ســــــــرحــا  

 الــعضــــــــــو نــــانســــــــــي ديــنــــا  يــلــي  ضــــــــــوري 

ــــــعضــــــــــــــو  ــــــمــــــحــــــمــــــود  ال ــــــي ال ــــــوار عــــــل  ن

 الــــــــعضــــــــــــــــو هــــــــالــــــــة رمــــــــ ي فــــــــايــــــــ  

 

 سعادة السيد عبدالجليل  براهيم  ل طريفوقد حضر الجلسة 

األمين العام لمجلس الشورى  هذا وقد مثل الحكومة سعادة األخ غانم 

 وعينين و ير ش و  مجلسي الشورى والنواب بن فضل الب

 

 5  ما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 :من و ارة ش و  مجلسي الشورى والنواب 

السيد عبدالعظيم محمد العيد الو يل المساعد لش و   -1

 مجلسي الشورى والنواب 

 السيد أ بر جاسم عاشور مستشار قانوني  -2

 10 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة  ــ 

 

 ما حضرها الد تورة فو ية يوسف الجيب األمين العام 

المساعد لش و  العالقات واإلعالم والبحوث، والسيد عبدالناصر 

محمد الصديقي األمين العام المساعد لش و  الجلسات واللجا ، 
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تشارين سس هيئة الموالد تور عصام عبدالوهاب البر نجي رئي

القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، 

 ما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي 

 رئيس للسعادة النائب األول األمانة العامة، ثم افتتح 

 5 الجلسة:

 

 النائب األول للرئيس:

صباحكم بكل  ير، نفتتح بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  

من دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي  ةالجلسة السابعة عشر

 10الرابع، ونبدأ بتالوة أسماء األعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة 

 السابقة   فضل األخ عبدالجليل  براهيم  ل طريف األمين العام للمجلس  

 

 األمين العام للمجلس:

السالم عليكم ورحمة ا  وبر ا ه، لرئيس، شكرًا سيدي ا

 15اعتذر عن حضور هذه الجلسة  وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل  ير،

صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للسفر  ار  

عبدالرحمن و ،أصحاب السعادة: دالل جاسم ال ايدالمملكة، و ل من 

عادل عبدالرحمن ومحمد جمشير في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، 

 الد حسين والمعاودة في مهمة رسمية بتكليف من جهة أ رى، 

 20سمير صاد  البحارنة لظرف صحي والمسقطي للسفر  ار  المملكة، 

 طارئ منّ ا  عليه بالصحة والعافية، وشكرًا 

 

 النائب األول للرئيس:

ذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا  شكرًا، وبه
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 لى البند التالي من جدول األعمال والخاص بالتصديق على  اآل وننتقل 

 فهل هنا  مالحظات عليها؟مضبطة الجلسة السابقة، 
 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 النائب األول للرئيس:

وننتقل اآل   لى البند التالي    ذ   قر المضبطة  ما وردت  ليكم 

الجليل من جدول األعمال والخاص بالرسائل الواردة،  فضل األخ عبد

  براهيم  ل طريف األمين العام للمجلس  
 10 

 األمين العام للمجلس:

رسالة معالي السيد الرسائل الواردة:  شكرًا سيدي الرئيس، 

تهى  ليه أحمد بن  براهيم المال رئيس مجلس النواب بخصوص ما ان

مشرو  قانو  بتعديل بع  مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأ  

 15م بشأ   نظيم السياحة 1986لسنة ( 15أحكام المرسوم بقانو  رقم )

وقد  مت  ،()المعد في  وء االقتراح بقانو  المقدم من مجلس النواب

 حالته  لى لجنة الخدمات  واقتراح بقانو  بتعديل بع  أحكام قانو  

م، 2002( لسنة 42السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

المقدم من أصحاب السعادة األعضاء: بسام  سماعيل البنمحمد، ودالل 

 20، جاسم ال ايد، والد تورة سوسن حاجي  قوي، ونوار علي المحمود

اقتراح بقانو  وقد  مت  حالته  لى لجنة الش و  التشريعية والقانونية  و

( من قانو   يجار العقارات، الصادر بالقانو  رقم 43لمادة )بتعديل ا

، جميلة علي سلما ، المقدم من صاحبتي السعادة: م2014( لسنة 27)

وقد  مت  حالته  لى لجنة المرافق العامة والبيئة،  ،دالل جاسم ال ايدو

 25 مع   طار لجنة الش و  التشريعية والقانونية، وشكرًا 
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 النائب األول للرئيس:

اإل وة واأل وة األعضاء، السالم عليكم ورحمة ا  شكرًا،  

وبر ا ه  باسم معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى 

حضرة صاحب الجاللة  وباسمكم جميعًا يشرفني أ  أنقل  لى مقام

 5 الملك حمد بن عيسى  ل  ليفة عاهل البالد المفدى حفظه ا  ورعاه

عشرة  السابعةبمناسبة الذ رى  التبريكاتأسمى  يات التهاني و

للتصويت على ميثا  العمل الوطني، معربين عن بالغ اعت ا نا بهذه 

ا بالتوافق على الثوابت الوطنية والعمل التي  ذ رنا دائمً مناسبة الوطنيةال

على قيادة فيه  رادة الشعب مع ال التقتهو اليوم الذي وفي  طارها، 

 10 لى صاحب السمو الملكي أ قدم بالتهنئة ا للميثا    م «نعم» لمة 

األمير  ليفة بن سلما   ل  ليفة رئيس الو راء الموقر، و لى صاحب 

السمو الملكي األمير سلما  بن حمد  ل  ليفة ولي العهد نائب القائد 

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الو راء حفظهم ا  ورعاهم، و لى 

همة م مثل مرحلة التي رى المجيدة هذه الذ ب شعب البحرين الكريم

 15ونقلة نوعية في مسيرة العمل الوطني، والتي عكست مدى التحام الشعب 

البحريني ووحد ه بكل أطيافه والتفافه حول قياد ه الحكيمة، وو ع 

يده في يد قائده لتنفيذ مشاريع التحديث الرائدة التي جعلت مملكة 

ية  اإل وة واأل وات؛ يعد ميثا  اإلصالح في منطقتنا العرب رائدةالبحرين 

العمل الوطني وثيقة متكاملة لإلصالح والتحديث في جميع المجاالت، 

 20فإقراره شكّل لحظة  اريخية في مسيرة مملكتنا الحبيبة وذ رى  الدة 

نجا ات الكبيرة التي   نفخر باإلأ في قلوب جميع أبنائها، فيحق لنا

وغيرها  ةوالثقافي ةواالقتصادي ةواالجتماعي ةعد السياسي حققت على الصُ

في جميع  لحقوقه البحريني اإلنسا  من األصعدة  فعلى صعيد ممارسة

 عربية  سالمية أطر وفق األسس الوطني العمل ميثا  المجاالت رسخ
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 القيادة بين التام اال فا  منطلق من  رامته و صو   كفل و نسانية

للوطن   الحقيقية الثروة هو اإلنسا  أ  على الكريم والشعب الحكيمة

لقد  فل ميثا  العمل الوطني  ع ي  العمل األهلي و شجيعه وممارسة 

العمل السياسي بما في ذلك حرية  كوين الجمعيات السياسية واألهلية 

 5على أسس وطنية وبأهداف مشروعة، وفتح المجال واسعًا أمام الجميع 

مقراطية  و فل للمساهمة في  نمية المجتمع وبناء أسس الدولة الدي

الميثا  احترام مبادئ حقو  اإلنسا  وع   نشر ثقافتها حتى أصبحت 

للمجتمع البحريني وبما يتفق مع اال فاقيات  الرئيسية المر ك ات  حدى

العقيدة، وحرية  وحرية المساواة، مبدأ  فل حيث الدولية، والمعاهدات

 10وغيرها من الحريات العامة والخاصة حتى استطاعت  ،التعبير والنشر

المملكة أ   حقق  نجا ات شاملة ورائدة باالنضمام  لى العديد من 

اال فاقيات الدولية والتعاو  مع الم سسات الحقوقية الدولية في هذا 

المجال  لقد أسس الميثا  القتصاد وطني متنو  قادر على مواجهة 

ة شاملة للمعادلة االقتصادية في التحديات  افة، حيث رسم صور

 15المملكة، وأ د أسس الحرية والعدالة االقتصادية واحترام الملكية 

الخاصة،   افة  لى  نويع النشا  االقتصادي ومصادر الد ل القومي 

وحماية الثروات والموارد الطبيعية والمال العام  لقد ساهم الميثا  في 

رين و نشاء الم سسات الدستورية التعجيل ببناء الدولة الحديثة في البح

التي  ع    حقا  الحق والرقابة على المال العام وحسن استخدام موارد 

 20ة شعب ااعتبر  ا تلالدولة، فأنشئت المحكمة الدستورية والنيابة العامة ال

أصيلة من شعب السلطة القضائية، و م استحداث ديوا  الرقابة المالية 

يرها من الم سسات  لقد منح ميثا  واإلدارية ومجلس المناقصات وغ

العمل الوطني المرأة البحرينية العديد من الحقو  التي لم  تحقق لها 

سابقًا، فكفل لها حقوقها السياسية و صوصًا حقي الترشيح والتصويت 
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في االنتخابات العامة، وأقر نصوصًا  تعلق بالمساواة بين المواطنين أمام 

وأعطى حماية األمومة واألسرة أهمية القانو  في الحقو  والواجبات 

 اصة، ودَعَمَ  نشاء م سسات  هتم بالنهوض بالمرأة ومشار تها في 

العمل الوطني، وعلى رأسها المجلس األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو 

 5الملكي األميرة سبيكة بنت  براهيم  ل  ليفة قرينة جاللة الملك 

 ملك المفدىتطا  جاللة اللقد اسحفظهما ا   اإل وة واأل وات؛ 

سن القوانين على  ةقادرسلطة  شريعية أ  يرعى مسيرة  أسيس بحكمته 

والتشريعات، والرقابة على أعمال الحكومة والتعاو  معها لمصلحة 

المواطن والوطن  لقد حرص مجلسا الشورى والنواب طوال السنوات 

 10ر ، و مكنا الما ية على  حمل مس وليا هما الوطنية في الدا ل والخا

محافل اإلقليمية والدولية المعنية بالشأ  من استثمار المشار ة في ال

التي  حققت في ظل  نجا ات الحضاريةإلا إلبرا  التشريعي والبرلماني

المسيرة المبار ة لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه ا  

مختلف في ورعاه، وما وصلت  ليه من  طوات ديمقراطية و قدم 

 15جاالت   تامًا أدعو المولى العلي القدير أ  يعيد هذه المناسبة الوطنية الم

الع ي ة بالخير والع ة على القيادة الحكيمة والوطن الغالي والشعب 

الكريم، وأ  يحفظه لنا من  ل سوء ومكروه، والسالم عليكم 

ورحمة ا  وبر ا ه  وننتقل اآل   لى البند التالي من جدول األعمال 

ببيا  مجلس الشورى بمناسبة الذ رى السابعة عشرة للتصويت  والخاص

 20الجليل  براهيم  ل طريف على ميثا  العمل الوطني،  فضل األخ عبد

 األمين العام للمجلس  

 

 األمين العام للمجلس:

بيا  مجلس الشورى بمناسبة الذ رى  شكرًا سيدي الرئيس، 
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 االحتفاء بمناسبة: السابعة عشرة للتصويت على ميثا  العمل الوطني

 مجلس يسر الوطني، العمل ميثا  على للتصويت عشرة السابعة بالذ رى

 صاحب حضرة مقام  لى والتبريكات، التهاني أسمى يرفع أ  الشورى

 حفظه المفدى، البالد عاهل  ليفة  ل عيسى بن حمد الملك الجاللة

 5  ليفة،  ل سلما  بن  ليفة األمير الملكي السمو وصاحب ورعاه، ا 

 األمير الملكي السمو وصاحب ورعاه، ا  حفظه الموقر الو راء رئيس

 األول النائب األعلى القائد نائب العهد ولي  ليفة،  ل حمد بن سلما 

 المناسبة هذه بأ  م  دًا ورعاه، ا  حفظه الو راء، مجلس لرئيس

 محطة  عد الحكيمة، وقياد ها البحرين شعب على الع ي ة الوطنية

 10 المنج ات، واستذ ار والشعب، القيادة بين والوالء العهد لتجديد

 بالتقدم واالعت ا  الفخر عن والتعبير المتواصلة، الوطنية والمكتسبات

 والقطاعات المجاالت في البحرين مملكة  شهده الذي واال دهار،

 ويشيد  ا  رعاه المفدى الملك لجاللة ال اهر العهد ظل في  افة،

 اهتمام من الحكيمة القيادة  وليه بما المناسبة هذه في الشورى مجلس

 15 ومحورها المستدامة، التنمية  حقق التي سترا يجياتواال بالخطط  بيرٍ

 معاني أصد  واالعت ا  الفخر بكل سجل الذي البحريني، المواطن

 ميثا  على التصويت  الل من الحكيمة والقيادة للوطن والوفاء الوالء

 الحقة، المواطنة روح عكس ما وهو ،%98.4بنسبة  الوطني العمل

 الشورى مجلس   َّ  والتقدم لإلصالح منارة المملكة جعل على والحرص

 20 الشاملة النهضة مسيرة المبار ة، الوطنية المناسبة هذه في ليستذ ر

 لجاللة اإلصالحي المشرو  انطال  مع البحرين مملكة شهد ها التي

 الشعب وحدة أسا  على وقامت ورعاه، ا  حفظه المفدى، الملك

 عهدًا  عي  البحرين مملكة جعل ما وهو و آلفه، و عايشه و الحمه،

 الفصل مبدأ على القائم واالنفتاح، والحرية، الديمقراطية، من حديثًا
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 رسم من مكّنها بما والقانو ، الم سسات دولة و كريس السلطات، بين

 المدنية بحقوقه يحظى متجانس، لمجتمع األساسية المقومات

 المملكة  نمية في المحوري ودوره الوطنية، واجبا ه ويدر  والسياسية،

 السلطة أ َّ الشورى مجلس وي  د   افة المجاالت في و قدمها وبنائها

 5 المملكة، في والتقدم اإلصالح مسيرة ر ائ  أحد باعتبارها التشريعية،

 القيادة لد  من اندةومس دعم من به  حظى ما بفضل استطاعت

  طلعات  حقق أ  الموقرة، الحكومة مع بناء و عاو  الحكيمة،

 الوطني، العمل ميثا  عليها نص التي المفدى، الملك جاللة وطموحات

 ومبادئ قيم مع لتتوا ب والقوانين؛ التشريعات و حديث  طوير  الل من

 10 القائم الرئيسية والمر ك ات فيه، الواردة السامية والمفاهيم الميثا ،

 لشعب ليُبار  المبار ة، المناسبة هذه الشورى مجلس وينته   عليها

 من به يقومو  ما عاليًا ويقدّر المخلصين، أبناءه ويحيي الوفي، البحرين

 المولى سائالً الع ي ة، مملكتنا وسمو رفعة أجل من وطنية ومسا ٍ جهود

 وشعبها، وقياد ها المملكة على الوطنية المناسبة هذه يعيد أ  وجل ع ّ

 15 واألما  األمن نعمة جميعًا علينا يديم وأ  والتقدم، الر اء من بم يد

 ا  حفظه المفدى، الملك لجاللة الحكيمة القيادة ظل في واالستقرار،

 من م يد نحو  طانا يسدد أ  و عالى سبحانه ا  وندعو  ورعاه

 الوطن قيادة و طلعات  مال و حقيق الوطنية، والمكتسبات اإلنجا ات

 الكريم، وشكرًا  والشعب
 20 

 األول للرئيس: النائب

وننتقل اآل   لى البند التالي من جدول األعمال والخاص  شكرًا، 

الذ رى السابعة عشرة لميثا  العمل بمدا الت اإل وة األعضاء بمناسبة 

  فضل األخ السيد  ياء يحيى الموسوي   الوطني

 25 
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 السيد ضياء يحيى الموسوي: العضو

جاللة بسم ا  الرحمن الرحيم  نبار  ل شكرًا سيدي الرئيس، 

سمو رئيس الو راء الموقر حفظه ا  لالملك المفدى حفظه ا  ورعاه، و

ي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس ولورعاه، ول

 5لبحرين هذا اليوم الكبير، ، ولشعب مملكة احفظه ا  ورعاه الو راء

هذا اليوم الذي  حدينا فيه العصر، و حدينا التاريخ، وأثبتنا بجدارة وقوة 

و رادة مستحكمة  ننا قوة ال  قهر، و   هذه السفينة ال يمكن أ  يوقفها 

محتر ، وال مواقف مشتعلة، وال أفاعي  قليمية  حاول النيل من قليم  ال 

م منو   يمانًا  بيرًا بمقولة أبو فرا  هذه الج يرة الجميلة؛ ألننا 

 10 الحمداني:

 ونحن أنا ٌ ال  وسط بيننا           لنا الصدر دو  العالمين أو القبر،  

نحن سبقنا الكثيرين حيث  ا  العالم العربي مليئًا بحالة من الغليا ، 

وحالة من الكبت السياسي، و نا أمام الكثير من التحديات، ولكننا 

ابتدأنا، فهذا هو ربيعنا، ربيعنا البحريني الذي وقف موقفًا وا حًا قبل 

 15 اآل رين، قبل هذا الربيع البالستيكي الذي انطلق بعد ذلك، هذا هو

بقائد  بير، بقائد يمتلك  طلعًا، ناه أابتدربيعنا البحريني الذي 

يستشرف العلياء، ينظر  لى حيث يريد الشعب أ  يكو ، أمام الشمس 

بمواقف  بيرة، وبأساليب مختلفة عبر ديمقراطية قوية، وعبر برلما  

حر، وعبر حكومة مدنية، وعبر جامعة م دهرة     ميثا  العمل الوطني 

 20ة المضيئة في  ا  الديمقراطية البحرينية، وهو المصباح هو الماس

المتدلي على البوابة البحرينية التي من  اللها انطلقنا لنثبت للعالم، 

ولنثبت للجميع أننا نستطيع أ  نكو  بعمق التحدي الحضاري، وبعمق 

التحدي المدني، وبأننا نستطيع أ  نغير بدو   مالءات أطراف أ رى، 

من قوى عظمى، لكن عن طريق قو نا، عن طريق  والال من سفارات، 
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 ماسكنا، فنحن نمتلك  اريخًا متينًا من التواصل مع العائلة الحا مة 

جدًا عن جد، وفا حًا عن فا ح، وحا مًا عن حا م، أثبتنا في ظل 

ظروف قاهرة وقوية أ  بإمكاننا أ  نتجاو   ل الجروح، و ل اآلالم، 

د، لنثبت هذا الربيع الحمدي، وأنا أسميه و ل األوجا  لنثبت هذا العه

 5ربيعًا حمديًا ألنه سبق  لك الربيعات، ليأ ي ربيع يقوم على التالحم، 

يقوم على الوحدة الوطنية، يقوم على التوافق، لنصل  لى شاطئ األما  

بقو نا، ولهذا نقول وقف جاللة الملك على ناصية  بلبدو   مالء من أحد 

حر، وبقضاء عادل، وبجامعة م دهرة، وأيضًا المجد ليقا ل ببرلما  

بحكومة مدنية  وقف الملك أمام هذه التحديات، ولملك مملكة 

 10البحرين نقف موقف  جالل، وموقف صمود، وموقف مجد؛ أل  هذا 

الملك وقف أمام األعاصير، وأمام عصف الرياح، وأمام أموا   قليمية 

ا البلد، ولكن عا ية  ريد أ   خطف البحرين،  ريد أ   سر  هذ

بصموده وبقو ه وبصبره استطا  أ  ينجي مملكة البحرين ويوصلها  لى 

شاطئ األما   نحن أمام ملك التاريخ، نحت حجر  مثال الحرية بهذا 

 15الميثا  قبل اآل رين، وقبل  ل  لك الدعوات التي انطلقت هنا وهنا  

  ريد أ   فرض علينا  مالءات أ رى  نحن أمام ملك عاقب الحجر

بالعمرا ، ألوى عنق الما ي، وانتصر للحا ر، ليحيل الحا ر مستقبالً 

جميالً، حيث  ا  اإلقليم يحتر ، وسفينة البحرين في اإلقليم، ولكنه 

روض المو ، وسخر من األعاصير، راهن على البشر قبل الحجر، قاوم 

 20الحريق بالرحيق، ونجح الربا  وسقط الرها   عندما نقول  ننا  نا أمام 

حدٍ فهذا القولُ ليس مجرد  لمات نقولها، فنحن  نا أمام  حديات  

م، ولكن انظروا  لى مملكة البحرين 2011 بيرة و صوصًا في عام 

اليوم، اليوم نحتفل احتفاالً  بيرًا، وا عين الجرح على الجرح، واأللم 

على األلم لنقول هذه هي البحرين بكل طوائفها     الشعب البحريني 
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لة الملك وقف أمام  ل الطائفيين الذين وقفوا ليصنعوا من بقيادة جال

مملكة البحرين هي   أالبلد طائفة  اصة هنا أو هنا ، ليثبت لهم 

لإلنسا ؛ أل  ملكها ملك اإلنسانية، لهذا نقول وقفنا حينما  حولت 

الحناجر  لى  ناجر، والنفو   لى سيوف، والرجال  لى نبال، 

 5فنا أمام  ل  لك التحديات مع جاللة والمسا ين  لى سكا ين  وق

الملك لنقول هذه هي البحرين، البحرين المدنية، بحرين الحضارة، 

بحرين حقو  اإلنسا ، بحرين حقو  المرأة، بحرين العمرا   نحن ال 

نقول    البحرين ال  وجد بها سلبيات، هنا  سلبيات، ولكن السلبيات 

قام، وبالم يد من المشاريع، نستطيع أ  نتجاو ها بالمنطق، وبلغة األر

 10بدو  ايديولوجيات  هنو ية  ريد أ   خطف البلد  لى هذا الموقع، لذلك 

نحن  د السلفية الشيعية والسلفية السنية وسلفية االيديولوجيات، نحن 

مع اإلصالح، مع التنوير على جميع المستويات، لذلك نقول    يوم 

و   مملكة البحرين بقيت  الميثا  يوم  بير، لنا فيه ذ ريات جميلة،

 منة وفق القيادة السياسية، وفق حكمة جاللة الملك و الحم الشعب، 

 15نجونا من اإلعصار، نجونا من السيوف المسلطة ننا أوالدليل على هذا 

علينا، نجونا من  ل هذا، والدليل على ذلك أيضًا هو أننا اليوم نحتفل 

هذا الشعب، والسالم  بميثا  العمل الوطني وفق هذه القيادة، ووفق

 عليكم ورحمة ا  وبر ا ه، وشكرًا 
 

 20 األول للرئيس: النائب

 شكرًا،  فضلي األ ت جميلة علي سلما    
 

 جميلة علي سلمان: العضو

 ننا في   أسعد ا  صباحكم بكل  ير شكرًا سيدي الرئيس، 

 25هذا اليوم المبار ، نحيي ذ رى مناسبة وطنية مجيدة، وغالية على 
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جميع أبناء هذا الوطن الع ي ، ورغم مرور سبعة عشر عامًا على  قلوب

انطال  هذه المناسبة،  ال أنها ما الت ماثلةً أمام أعيننا، بكل  فاصيلها 

قراطي جديد، و ع بذر ه حضرة مالجميلة، التي أسست لبداية عهد دي

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى  ل  ليفة، عاهل البالد المفدى 

 5  ورعاه، عندما جاء بمشروعه اإلصالحي الرائد والشامل حفظه ا 

نحتفل اليوم بالذ رى السابعة عشرة النطال  ميثا  العمل الوطني، 

وبكل فخر واعت ا  نرفع أجمل التهاني والتبريكات  لى مقام جاللة 

سمو رئيس الو راء الموقر حفظه  لى الملك المفدى حفظه ا  ورعاه، و

ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس ا  ورعاه، و لى 

 10أصحاب السعادة  معالي الرئيس، مجلس الو راء حفظه ا  ورعاه 

لقد نَقَلنا ميثا  العمل الوطني من البحرين الجميلة،  لى البحرين  األعضاء

رأينا  ت غالبية الشعب بالموافقة على الميثا ،األجمل، فبعد أ  صوّ

الديمقراطية بكل صورها،  بصورة أ بر على ذحرين  نفمملكة الب

وعلى أسمى مبادئ الحرية والعدالة والمساواة واحترام اآل رين، 

 15الم سسات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، ت ئوأنشفتأسست 

وأصبح  ل فرد يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية واالجتماعية 

صبحنا بكل فخر دولة الم سسات واالقتصادية وغيرها من الحقو ، وأ

والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية  مار  أدوارها  ،والقانو 

 بكل مس ولية و فاءة واقتدار، من أجل رفعة و قدم مملكتنا الغالية 

 20لقد أصبح ميثا  العمل الوطني البوصلة التي وحدت جميع البحرينيين 

نا نتفا ر بين بقية الدول با تالف مكونا هم ومذاهبهم وشرائحهم، وصر

من أبناء المملكة، وأسماؤهم ستبقى  %98.4صوت عليه  ابأ  لدينا ميثاقً

محفورة في صرح الميثا ، الذي يعتبر  حدى عالمات التفاف الشعب 

حول قياد ه الحكيمة، و وحّدهم ووقوفهم صفًا واحدًا من أجل ا دهار 
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يقودها جاللة الملك  مملكتنا، ومضيها في مسيرة نهضة  نموية شاملة،

نبار  لقياد نا الحكيمة، ولشعب البحرين  المفدى حفظه ا  ورعاه 

الوفي، هذه المناسبة المبار ة، وسنبقى نحييها ونستلهم منها درو  

الوحدة والتعاي  والتآلف، و ل قيم ومبادئ الديمقراطية الحقيقية، 

 5، جاالت  افةالتي  حفظ البحرين، و ضمن لها التقدم والتطور في الم

 وشكرًا 

 

 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضل األخ الد تور سعيد أحمد عبدا   

 10 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

شكرًا سيدي الرئيس،  حتفل مملكة البحرين ونحتفل جميعًا  

في هذه األيام بذ رى التصويت على ميثا  العمل الوطني، الذي  رجع 

نقلة نوعية متمي ة في العمل الوطني و طوة متقدمة  أهميته  لى أنه يمثل

 15في مسيرة التطور الديمقراطي في البحرين  فقد وصفه جاللة الملك 

 ذ  ضمن  ؛المفدى حفظه ا  ورعاه بأنه فتح جديد في  اريخ البحرين

الكثير من المبادئ السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، التي 

ا  العمل الوطني يثفقد مهد م ،اطي في البحرين   د النهج الديمقر

الطريق نحو  عال  البحرين مملكة دستورية و جراء انتخابات المجالس 

 20البلدية ومجلس النواب وممارسة المرأة حقوقها السياسية  املة ألول 

مرة في  اريخ هذا الوطن العريق   ما  حققت الكثير من اإلنجا ات 

ت وبناء الم سسات الدستورية، والتي والمكتسبات في مختلف المجاال

من أبر ها  نشاء المحكمة الدستورية وديوا  الرقابة المالية واإلدراية 

والم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا   وفي هذه المناسبة يسرني أ  
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 بع  من  لك اإلنجا ات في مجال التربية والتعليم والتدريب ستعرض أ

يتكلمو  عن  لك اإلنجا ات في  وأنا متأ د أ  اإل وة واأل وات سوف

فمنذ  نطال  مشرو  ميثا   ،قطاعات ومجاالت أ رى في هذا البلد

ومن  الل مشرو  جاللة الملك حمد لمدرا  المستقبل  العمل الوطني،

 5و نشاء الهيئة الوطنية لضما  جودة التعليم والتدريب، د ل التعليم في 

عام   افة الم يد البحرين مرحلة التمكين الرقمي، حيث يشهد  ل 

باستخدام األجه ة  ىالذي يعن ،هذا المشرو  الرائد لى من المدار  

ملحوظًا من  الكترونية في التعليم   ما شهد القطا  التعليمي  طورًاإل

 الل  دشين العديد من المشروعات والبرامج  من المشرو  الوطني 

 10دة التعليم ر قاء بجووالتي أسهمت في اال ،لتطوير التعليم والتدريب

ونموذ  المدرسة  ،ومخرجا ه، مثل برنامج  حسين أداء المدار 

و طوير  ادر المعلمين   ،و حسين ال من المدرسي ،البحرينية المتمي ة

ومن بين المشاريع المتمي ة أيضًا على صعيد التعليم العام والفني بشكل 

ج  اص، مر   ناصر للتأهيل والتدريب المهني، الذي يعمل على  خري

 15 فاءات وطنية على مستوى عالٍ من التمي  المهني، وذلك من  الل 

 وفير مسار  عليم مهني بديل للشباب البحريني   ما شهد قطا  التربية 

والتعليم أيضًا مشرو  المدار  المع  ة للمواطنة وحقو  اإلنسا  والعديد 

اطنة من البرامج والمشاريع الريا ية التي  حث على مبدأ  ع ي  قيم المو

سا  ومبادئ التعاو  والتسامح والتعاي  السلمي نالرشيدة وحقو  اإل

 20 م  نشاء الم يد من المدار    لى أنهحترام التنو  واال تالف    افة او

يير جودة البيئة المدرسية، مع االذ ية والصديقة للبيئة وفق أحدث مع

رعاية التوسع في مشرو  دمج ذوي االحياجات الخاصة القابلين للتعلم و

الطلبة الموهوبين في العديد من المدار  الحكومية   ما  م  نشاء 

، (بولتيكنك البحرين) البحرينية الفنية لية البحرين للمعلمين والكلية 
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ة د  و تامًا يسعدني اإلشاوغيرها من المشاريع في قطا  التربية والتعليم

 ،ج مشرفةبنتائج التقييم الدولي، حيث حصلت مملكة البحرين على نتائ

العلوم  ماد ي و حديدًا مستوى طلبة المدار  في اال تبارات الدولية في

وفي  ،المدار في المهارات القرائية  ةجييو طبيق استرا  ،والريا يات

 5اإلنجا  المشرف والمتمي  الذي حصلت بة أيضًا دهذا الصدد أود اإلشا

و  بالمر   عليه م  رًا مدرسة اإليما  ومدرسة بيا  البحرين، وهو الف

األول في الدورة الثانية من  حدي القراءة العربي والفو  بجائ ة الشيخ 

  ايد لطاقة المستقبل، وشكرًا 

 

 10 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضلي األ ت الد تورة جهاد عبدا  الفا ل   

 

 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

أصبح عليكم جميعًا بصباح الميثا ،  شكرًا سيدي الرئيس، 

 15صباح الكرامة، صباح اإلصالح والديمقراطية  سيدي الرئيس، لقد 

أعددت  لمة مكتوبة بمناسبة احتفاء مجلسكم الموقر بالذ رى 

السابعة عشرة للتصويت على ميثا  العمل الوطني، ولكني م قتها 

وعدد  لمات  لسببين: السبب األول هو أ  الميثا  أ بر من مساحة ور 

نتنفسها يوميًا، فهي روح  %98.4للتعبير عنه، الميثا  في قلوبنا، ونسبة 

 20الديمقراطية البحرينية الممي ة  أما السبب اآل ر فهو قرار صاحبة السمو 

الملكي األميرة سبيكة بنت  براهيم  ل  ليفة بتخصيص يوم المرأة 

التشريعي والبلدي، البحرينية لهذا العام لالحتفاء بالمرأة في المجال 

وهذا اإلعال  جدد روح الميثا ، فنحن اليوم أمام ميثا  جديد متجدد، 

أمام لحظات جميلة  ذ رنا بالقرار السامي لجاللة الملك المفدى 
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بإشرا  المرأة البحرينية في اللجنة العليا لصياغة الميثا ، وفي االستفتاء 

المواطن البحريني في عليه أيضًا، طبعًا ال يوجد شعور أجمل من شعور 

استفتاء رأيه في بناء ورسم مستقبل بالده، أما قرار صاحبة السمو 

رائعة وذ ية من سموها، ذ ية في التوقيت  ةالتفا الملكي فهو 

 5واال تيار، فنحن نعلم جميعًا أ  البحرين ستشهد عرسًا انتخابيًا ممي ًا 

لديمقراطية في نهاية هذا العام، والعيو  جميعها  ترقب التجربة ا

البحرينية، ومستوى حضور المرأة في المجالس البلدية والنيابية أيضًا  

سيدي الرئيس، اسمح لي في الذ رى السابعة عشرة للتصويت على 

هم في  مكين المرأة االميثا  أ  أوجه سبع عشرة  حية  لى  ل من س

 10دورهن البحرينية، وأيضًا  لى النساء البحرينيات الال ي أثبتن جدار هن و

في بناء التنمية في البالد  التحية األولى والكبرى لجاللة الملك المفدى، 

المصلح الواثق بدور نساء البحرين  والتحية الثانية لصاحب السمو 

الملكي رئيس مجلس الو راء، والد الجميع، الحكيم، الموفق دائمًا 

 كي وليالسلطتين  أما التحية الثالثة فهي  حية لصاحب السمو الملين ب

 15  والتحية الرابعة لصاحبة 2030العهد األمين، صاحب الرؤية االقتصادية 

السمو الملكي رئيسة المجلس األعلى للمرأة على  أسيسها هذا المجلس 

الذي أصبح مالذًا لكل البحرينيات  والتحية الخامسة لمعالي رئيس 

ة مجلس الشورى على  يمانه بدور المرأة، سواء  انت عضوًا أو موظف

في األمانة العامة  والتحية السادسة أل وا ي الشوريات والنائبات الال ي 

 20أثبتن جدار هن في المجال التشريعي  والتحية السابعة للجمعيات النسائية 

ألنها صوت الوعي  أما التحية الثامنة فهي لنساء يعتلين منصة العدل 

في الحكومة  والتحية التاسعة للموظفات  من السلطة القضائية %9بنسبة 

في القطا  العام  و حية للعامالت في القطا  الخاص بنسبة  %52بنسبة 

  أما التحية الحادية عشرة فهي لكل من عمل وسهر على  طبيق 32%
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ا فاقية )السيداو(  و حية لمن يرعى حق المرأة في الحصول على  جا ة 

و ع مدفوعة األجر  و حية لمن يكفل حقو  المرأة في مساعدات 

لضما  االجتماعي  أما التحية الرابعة عشرة فهي  حية لصندو  النفقة، ا

ثم  حية للم  منين على  وفير الحقو  اإلسكانية للمرأة  والتحية ما قبل 

 5األ يرة لمن يعمل على حصول العاطالت على التأمين  د التعطل  و حية 

 أ يرة لكل رجل بحريني ساند المرأة ووقف بجانبها  هذه سبع عشرة

 حية من القلب في هذا اليوم التاريخي العظيم الغالي على قلوبنا  واسمح 

لي ــ سيدي الرئيس ــ في الختام أ  أقول باسمي وباسم جميع نساء 

البحرين: شكرًا لجاللة الملك، وشكرًا لكل مواطن بحريني صوت 

 10 على الميثا ، وشكرًا 

 

 النائب األول للرئيس:

 م ي فاي   شكرًا،  فضلي األ ت هالة ر 

 

 15 العضو هالة رمزي فايز:

اإل وة واأل وات الكرام، صبحكم ا   شكرًا سيدي الرئيس، 

فبراير أحد أهم األيام  14يعتبر يوم بالخير، و ل عام وأنتم بخير  

المضيئة والخالدة في  اريخ البحرين الحديث، يوم عبر فيه شعب 

الوطن، والتفافهم هم لهذا ئالبحرين بكل مس ولية و  الص عن انتما

 20حول القيادة الحكيمة لجاللة الملك المفدى، وحرصهم على مقدرات 

الوطن، ومستقبل أجياله القادمة، فهنيئًا لهذا الوطن بقياد ه الحكيمة، 

ويشرفني في هذه المناسبة الوطنية  وهنيئًا لقياد نا بهذا الشعب الوفي 

لى القيادة الحكيمة الع ي ة أ  أرفع أسمى  يات التهاني والتبريكات  

حفظها ا ، و لى شعب البحرين الكريم، مجددين العهد والوالء 
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بمواصلة العطاء لخدمة الوطن الع ي      االحتفال بذ رى ميثا  العمل 

يأ ي  عبيرًا صادقًا عن الفخر واالعت ا  بما  حقق من  نجا ات الوطني 

عن شكرنا متعددة، فشمل جميع المجاالت، هو أيضًا  عبير صاد  

و قديرنا لما أسس له ميثا  العمل الوطني من مبادئ وقيم  رسخت في 

 5جاء الميثا  المجتمع، متضمنًا حقوقًا وحريات لكل أبناء الوطن، فقد 

منذ لحظة  عداده حريصًا على مراعاة القيم والمبادئ الراسخة والسائدة 

ة ي  والوحدفي البحرين، وليبلور  راث و جربة الشعب البحريني في التعا

ما  ،العدالة والمساواةمن ين جميع الطوائف واألديا  في  طار ب الوطنية

، و حداث نقلة نوعية على انعكس بشكل  يجابي على  ع ي  االستقرار

 10 ع ي  الوحدة الوطنية ورعاية التعددية مستوى الحريات العامة     

ميثا  وحرية ممارسة الشعائر الدينية للكل هي ثوابت في  والتسامح

العمل الوطني والدستور،  ما عبر عنه المشرو  اإلصالحي لجاللة 

الملك المفدى، والذي يرى في التنو  الديني والمذهبي الذي يمي  

، يدفعنا  لى م يد من اإلنجا اتمملكة البحرين عامل قوة و ثراء لبلدنا 

 15ونشيد هنا بالمبادرات الملكية السامية وحرص جاللة الملك المفدى 

 شجيع الحوار بين الحضارات والثقافات واألديا ، من أجل دعم  على

، ولعل والكراهيةالفكر المتطرف السلم واألمن واالستقرار، ومناهضة 

  ر هذه المبادرات الرائدة لجاللته  دشين مر   الملك حمد العالمي 

للحوار والتعاي  السلمي في مار  المقبل، والذي سيكو  منارة سالم 

 20ع   الميثا  الحقو  السياسية ع  وعلى صعيد المرأة، فقد للعالم أجم

، لتحتل بذلك المرأة البحرينية مكانة متقدمة والقانونية للمرأة البحرينية

بين نظيرا ها في العديد من دول العالم من حيث ممارسة حقوقها 

السياسية  املة  رشحًا وانتخابًا، لتواصل بعدها المرأة البحرينية وفي 

الدعم والرعاية من جانب القيادة الحكيمة والحكومة الموقرة  طار من 
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األميرة سبيكة الملكي والمجلس األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو 

؛  حقيق اإلنجا ات والمكتسبات على مختلف بنت  براهيم  ل  ليفة

األصعدة  و نه من دواعي الفخر واالعت ا  أ   عتمد صاحبة السمو 

ة بنت  براهيم  ل  ليفة حفظها ا  يوم المرأة الملكي األميرة سبيك

 5البحرينية لهذا العام لالحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي 

و برا  الصورة المشرفة للمرأة البحرينية و نجا ا ها في هذا المجال، 

فشكرًا لصاحبة السمو رئيسة المجلس األعلى للمرأة  و ل عام 

ة بالمحبة والخير والتسامح في ظل قياد ها ومملكة البحرين عامر

 الحكيمة حفظها ا ، وشكرًا 

 10 

 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي  

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 15بسم ا  الرحمن الرحيم، معالي الرئيس،  شكرًا سيدي الرئيس، 

االحتفال      اإل وة األعضاء، السالم عليكم ورحمة ا  وبر ا ه

عشرة للتصويت على ميثا  العمل الوطني  عد مناسبة  السابعةبالذ رى 

وطنية ع ي ة على القلوب، نجدد  اللها فخرنا واعت ا نا والتفافنا حول 

بقيادة سيدي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى  قياد نا الحكيمة

 20الديمقراطية، ا في المسيرة للمضي قدمً ل  ليفة عاهل البالد المفدى، 

واالنطال  نحو م يد من البناء والتطوير  من مسيرة التنمية والتحديث 

 التي ا تارها الشعب بقيادة حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى 

الذي استنّه حضرة صاحب الجاللة    النهج الحضاريمعالي الرئيس،  

طني هو العاهل المفدى في  ع ي  المشار ة الشعبية ولم الشمل الو
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الر ائ  األساسية لدولة الم سسات والقانو  التي ينشدها   حدى

  مفر ات ميثا  العمل الوطني الذي أسس لتع ي   ما أ الجميع،

المشار ة الشعبية ولم الشمل الوطني، نجدها حا رة اليوم بكل قوة، 

، والحفاظ هحيث  تواصل المسيرة لتحقيق الخير لهذا الوطن ومواطني

 5ة  معالي الرئيس، باعتباري ه واستقراره ووحد ه الوطنيعلى مكتسبا 

، ال الهيئة العامة للموا ب الحسينية مجلس شورى وعضوًا في عضو

أجد بدًا من اإلشارة  لى الحريات الدينية والممارسات العقائدية في 

البحرين التي  ع  ت بأبهى صورها في عهد سيدي صاحب الجاللة، 

تفاالت العقائدية لمختلف األديا  والمذاهب حرية ممارسة الشعائر واالح

 10دو  أي قيود حكومية، فالبحرين بها أعلى نسبة للمساجد والجوامع من 

الكنائس عدد سكانها ومساحتها، والعديد من با في العالم قياسً

األ رى، ويمار  الجميع شعائره الدينية في  طار من  لألديا  والمنشآت

، لمذاهب والحضارات والثقافات المتنوعةالتعاي  البناء بين األديا  وا

ولنا الفخر وعلينا واجب الحفاظ على هذه اللوحة المجتمعية الفنية الرائعة 

 15أ  رى الحاجة ماسّة  لى اليوم أ س،معالي الرئيالتي رسمها عاهل البالد  

بشكل أ بر لحماية ما  حقق من مكاسب ــ مشرعين باعتبارنا ــ نعمل 

ظل   حتها جهوده لرفعة راية الوطن عالية  فاقة، وطنية بذل الجميع في

لميثا  بشبه  جما  اقرار الشعب إلالدستور والنظام والقانو ، فلقد  ا  

الدور األعظم في بدء االنطالقة نحو النهضة الشاملة التي أرست دعائم 

 20حبنا للوطن  يدفعنامعالي الرئيس،  .ثابتة  قوم على الحرية والديمقراطية

ا في المسيرة الديمقراطية للمضي قدمً عهد في هذه الذ رىأ  نجدد ال

التي ا تارها شعب البحرين الوفي بكامل حريته و راد ه ومس وليته 

بالتفافه حول قياد ه الحكيمة لبدء حقبة جديدة في مسيرة التنمية 

القوانين ، من  الل  أ يد أهمية والتحديث على هذه األرض الطيبة
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ا الشورى والنواب في مختلف المجاالت سياسيً السمجوسنّها التي شرّعها 

 ، وهذا وحققت غايا ها والمس نتاجها المواطنو ،اا واجتماعيًواقتصاديً

دافع لتقديم الم يد من البذل والعطاء  دمة لديننا وقياد نا ووطنا   تامًا، 

أ  يحفظ البحرين من  ل سوء ومكروه،  سبحانه و عالىا   أدعو

 5وأ  يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن الغالي، ويديم على مملكة البحرين 

 ،  نه سميع مجيب، وشكرًا وشعبها نعمة األمن واألما 

 

 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضلي األ ت نانسي دينا  يلي  ضوري   

 10 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

بسم ا  الرحمن الرحيم، بمناسبة  الرئيس، شكرًا سيدي 

الذ رى السابعة عشرة لميثا  العمل الوطني لمملكة البحرين، يسرني 

أ  أهنئ صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى  ل  ليفة حفظه ا  

 15ورعاه، والحكومة الرشيدة وشعب البحرين األصيل  لقد استطاعت 

والع يمة، أ   كو  على  المملكة  الل السنوات الما ية، باإلصرار

القائمة العالمية للدول ذات التجارب الممي ة في مجال التنمية والتطوير، 

وهو ما شهدت به المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية  وهذا اإلنجا  

الحضاري الكبير بقدر ما يشكل مفخرة لبلدنا الغالية، يضعنا أمام 

 20على المر   المتقدمة التي  حدٍ مستمر للحفاظ على هذه اإلنجا ات و

حققناها، وهو أمر يحتا   لى  خطيط علمي وأداء جيد والت ام وع يمة 

وجهد متواصل،  ما يقتضي  عاو  الجميع لتضافر  ل الجهود من 

أجل  حقيق الم يد من األمن والر اء لهذا الجيل واألجيال القادمة في 

الرؤية التي يبديها  ظل العهد ال اهر لصاحب الجاللة الملك حمد     قوة
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صاحب الجاللة  جاه احترام التعدد العرقي والثقافات،  ضع حجر ال اوية 

للسالم ولألجيال المقبلة، حيث ستظل مملكتنا ملت مة بااللت امات 

الدولية في مجال حقو  اإلنسا ، وسوف  ستمر حماية التعددية الدينية 

 العبادة، وشكرًا ألنها مكرسة في القانو  الذي يضمن للجميع حرية 

 5 

 األول للرئيس: النائب

 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد  

 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

 10صباح الخير جميعًا  بداية أود أ  أ قدم  شكرًا سيدي الرئيس، 

بالتهنئة الخالصة  لى صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه ا  بمناسبة 

فبراير  14العمل الوطني في الذ رى السابعة عشرة إلقرار ميثا  

م، و ذلك  لى صاحب السمو الملكي األمير  ليفة بن سلما  2001

 ل  ليفة رئيس الو راء الموقر على ما يقوم به من جهود مخلصة من 

 15أجل المواطن والوطن، و ذلك صاحب السمو الملكي األمير سلما  

ة بن حمد  ل  ليفة، و ما نعهده ونعرف نشاطه الدؤوب في محاول

الحصول على أرقى وأحدث السياسات االقتصادية التي  ستطيع أ   وفر 

للمواطن البحريني العمل الالئق، و ذلك جلب االستثمارات من 

الشر ات األجنبية وغيرها  الجميع  طر   لى ما احتواه الميثا  ولكن 

 20اسمحوا لي أ  أشير  لى نقطتين مهمتين، األولى: هذا الميثا  ومبادرة 

المفدى بالنسبة  لى نشا  البحرين في المحافل الدولية، ع   العاهل 

هذا الميثا  أنشطة مملكة البحرين بالرغم من صغرها ولكن  ا  

لها ــ  اصة عندما أُقر هذا الميثا  ــ أنشطة دولية  ثيرة، ففي عام 

م  رأست المملكة الجمعية العامة لألمم المتحدة وهي المرة األولى 2006
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مرأة مسلمة عربية هذا المنصب، والجميع شهد بذلك   الل التي  ترأ  ا

م الجمعية العامة لألمم المتحدة أقرت مجلس حقو  اإلنسا ، 2006عام 

و انت البحرين من  من الدول التي انتمت  لى هذا المجلس، وهذا 

م و الل  رؤ  مملكة البحرين للجمعية 2006فخر للبحرين  وفي عام 

 5لإلعاقة، وهذا يعتبر  نجا ًا قرت اال فاقية الدولية لمتحدة أُ العامة لألمم ا

 بيرًا بالنسبة  لى المعاقين في جميع الدول  اسمح لي سيدي الرئيس 

أ  أشير  لى نقطة أ رى بخصوص  قرار هذا الميثا ، ودور البحرين 

الرائد وجاللة الملك المفدى في التسامح الديني، وهذه نقطة مهمة  في 

ن الشهر الما ي  م  دشين مر   حمد الدولي الثالث والعشرين م

 10لحوار الحضارات والتسامح الديني، وأود هنا أ  أقتبس  الم رجل دين 

مسيحي  الل  طرقه  لى هذا المو و  حيث قال بكل صراحة: نحن 

نفتخر في العالم بأ  هنا  رجالً في قامة الملك حمد بن عيسى  ل 

ة، ونحن في هذا الوقت بالذات  ليفة حفظه ا  يحتضن مثل هذه المبادر

نحتا   لى مثل ه الء الرجال الذين يسعو  إليجاد نو  من الحكمة، 

 15ونو  من قبول الطرف اآل ر فيما يخص األديا  السماوية الحنيفة، 

وشَكَرَ بشكل  اص جاللة الملك على هذه الرؤية الشجاعة، واعتبره 

مثل ه الء الرجال؛  رجالً شجاعًا، وقال نحن في هذا العالم نحتا   لى

فألف  حية  لى جاللة الملك، و   شاء ا  في ظل حكمه الرشيد ينعم 

 اللهم اجعل هذا البلد  منًا،   شعب البحرين الوفي باألمن واألما 

 20 وشكرًا 

 

 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضل األخ  الد محمد المسلم  
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 العضو خالد محمد المسلم:

يشرفني أ  أسعد ا  صباحكم جميعًا،  شكرًا سيدي الرئيس، 

برفع أسمى  يات التهاني والتبريكات  لى مقام حضرة  أستهل مدا لتي

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى  ل  ليفة عاهل البالد المفدى 

 5حفظه ا  ورعاه بهذه المناسبة الكريمة التي  حتفل  اللها مملكتنا 

جاء  تويجًا  يالذ ميثاقنا الوطني،الغالية بالذ رى السابعة عشرة لصدور 

بتوافق  يحظ يلمبادرة جاللته الكريمة في  طال  مشروعه الوطني الذ

و جما  شعبي، والذي مثّل نقلة حضارية، وعالمة  اريخية بار ة، و طوة 

 ما  نحو ديمقراطية حقيقية، ومشار ة فعلية في  دارة دفة الوطن 

 10المجيد أ  أرفع أسمى  يات يطيب لي أيضًا في هذا اليوم التاريخي 

التهاني والتبريكات  لى حضرة صاحب السمو الملكي األمير  ليفة بن 

سلما   ل  ليفة رئيس الو راء الموقر، وصاحب السمو الملكي األمير 

سلما  بن حمد  ل  ليفة ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب 

هنئة موصولة  لى عموم األول لرئيس مجلس الو راء حفظهما ا ، والت

 15و نه لمن دواعي الفخر واالعت ا ، ونحن نحتفل  شعب البحرين الكريم 

الغالية على قلوب الجميع، أ  ن  د أ  هذه  سنويًا بهذه المناسبة

المناسبة هي فرصة للتعبير عن الوالء والوفاء للوطن والقيادة الحكيمة، 

دمة الوطن الع ي ، و جديد العهد بمواصلة العطاء،  ل في موقعه، لخ

ا لإلجما  والوحدة الوطنية، التي حيث سيظل ميثا  العمل الوطني رم ً

 20 مي  بها نسيجنا المجتمعي، وهي القيم التي  رسخت في وجدا  هذا 

منها أبناؤنا منها   ذا على أ  يتخالشعب الكريم، والتي نحرص جميعً

المودة واأللفة  حياة، ونقلها  لى األجيال القادمة، لتظل هذه الروح من

يفو ني   ما ال سائدة بين شرائح وأطياف هذا المجتمع اآلمن المسالم 

ة حفظها ا  مفي هذه المناسبة الوطنية أ  أ قدم  لى القيادة الحكي
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ورعاها بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذ رى الخمسين لقوة 

ها قوة دفا  بالمكانة المرموقة التي وصلت  لي امشيدً دفا  البحرين،

البحرين بفضل االهتمام والرعاية الكريمة من لد  القيادة الحكيمة، 

ا يذود عن حياض الوطن ا حصينًا ودرعًا شامخًحتى أصبحت صرحً 

 5أ  أشيد  ييفو ن  ما ال ويصو  مكتسبا ه ومقدرا ه، ويحمي شعبه 

بجهود معالي المشير الر ن الشيخ  ليفة بن أحمد  ل  ليفة القائد 

لقوة دفا  البحرين وجميع منتسبي قوة دفا  البحرين، منوهين بما  العام

قطعته قوة دفا  البحرين من أشوا  واسعة في ميادين اإلعداد والتأهيل 

ندعو الجميع في هذه  والتدريب المستمر لهذا الصرح الوطني الشامخ 

 10وليات الوطن  ف أمام مس المناسبات الوطنية المجيدة  لى التكا

سهام في علو الوطن وأ  يعمل الكل بروح متجددة من أجل اإل ومتطلبا ه،

ورفعة شأنه، سائلين ا  العلي القدير أ  يحفظ مملكتنا الحبيبة من 

 ل سوء ومكروه، وأ  يديم عليها نعمة األمن واألما  واالستقرار 

والر اء والتقدم واال دهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب 

 15  وأقول    المعالي حدثتني د المفدى حفظه ا  ورعاهالجاللة عاهل البال

 وهي قائلة: وقف الخلق لهذا الوطن، وشكرًا 

 

 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد  براهيــم بهـــ اد  

 20 

 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

نحتفل اليوم في مجلس الشورى بمرور  شكرًا سيدي الرئيس، 

على التصويت على ميثا  العمل الوطني الذي يعتبر وثيقة وطنية عامًا  17

احتوت مبادئ عامة وأفكارًا رئيسية الهدف منها  حداث  غييرات جذرية 
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في منهج العمل واألداء، و حديث سلطات الدولة وم سسا ها  نفيذًا لرغبة 

جاللة الملك حفظه ا  و طلعات شعبه  اليوم ونحن نحتفل بذ رى 

على ميثا  العمل الوطني الذي مهد الطريق نحو البدء في التصويت 

المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين نتقدم  لى جاللة الملك حفظه 

 5ا  وأبقاه بأجمل التهاني والتبريكات لجاللته على هذا اإلنجا  الكبير 

الذي حققه لوطنه وشعبه،  ما نتقدم بالتهاني والتبريكات نفسها  لى 

و الملكي األمير  ليفة بن سلما   ل  ليفة رئيس مجلس صاحب السم

الو راء، وصاحب السمو الملكي األمير سلما  بن حمد  ل  ليفة ولي 

العهد األمين  معالي الرئيس، لقد ار أت اإلرادة الملكية طرح بنود 

 10الميثا  الوطني على عموم الشعب لالستفتاء فكانت النتيجة المذهلة 

هي أعلى نسبة ألي استفتاء في جميع دول العالم  ، و%98.4التي  جاو ت 

لقد صوّت شعب مملكة البحرين بهذه النسبة ألنه أدر  المستقبل الباهر 

بإشراقا ه عندما  وافقت اإلرادة الشعبية مع  رادة جاللة الملك لبناء 

مستقبل  اهر للوطن والمواطنين، لذا لم يم ِ يوم منذ  عال  نتائج 

 15لسياسي  ال وهو يحمل  برًا جديرًا بإقامة االحتفاالت؛ الميثا  واإلصالح ا

وبسببه صارت الشعوب في المنطقة الخليجية والعربية، بل والدولية، 

 راقب النهضة اإلنسانية في مملكة البحرين، و راقب ا دهار الحريات 

بوصفها النموذ  والطموح الذي يتمنو  بلوغه  سيدي الرئيس،    من 

ويتآلف الحا م مع أماني عموم الشعب، م اءيتوأندر المصادفات أ  

 20وهذا بالتحديد ما  حقق في مملكة البحرين، لقد  ا  لجاللة الملك 

المفدى نظرة ثاقبة حينما أصر على أ   د ل البحرين مرحلة جديدة من 

اإلصالح، وال يمكن ألحد مهما  ا  أ  يتجاو  حقيقة أ  البحرين 

من الريادة على الصعيد اإلنساني وملكها بالمشرو  اإلصالحي  مكنا 

والحضاري، لقد الحظنا ذلك وشعرنا به في  يارا نا المتكررة للعديد 
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من الدول األ رى  معالي الرئيس،    مملكة البحرين وهي  بني  جربتها 

اإلنسانية الجديدة حجرًا حجرًا، لفي أمس الحاجة  لى  كا ف  ل 

لبيت ال يكتمل بناؤه  ال عبر التيارات، فمهما  ا  الدور صغيرًا فإ  ا

اللبنات الصغيرة  حفظ ا  البحرين وحفظ مليكها وحفظ شعبها  

 5 والسالم عليكم ورحمة ا ، وشكرًا 

 

 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضل األخ صاد  عيد  ل رحمة  

 

 10 العضو صادق عيد آل رحمة:

أسعد ا  صباحكم بكل  ير  في  شكرًا سيدي الرئيس، 

خ األمم والشعوب هنا  عالمات مضيئة  بقى عبر مرور ال من راسخة  اري

في وجدا  هذه األمم،  فخر بها األجيال جيالً بعد جيل  هذه العالمات 

عادة ما  كو  عبر قرارات  تخذها هذه األمم  غير فيها واقعًا  لى واقعٍ 

 15اء فت  ر  في وطننا الغالي مملكة البحرين يجد المتتبع للتاريخ أ  االست

الشعبي الذي أراده صاحب الجاللة ملك البالد حفظه ا  على ميثا  

العمل الوطني ربما يكو  أهم عالمة مضيئة في  اريخنا المعاصر  نحن 

جميعًا عاصرنا هذه الفترة التي  جسدت فيها أسمى معاني التالحم بين 

الشعب وقياد ه،  الحم أظهر مستوى الثقة الكبيرة، ثقة الحا م في 

 20لشعب ومستوى وعيه، وثقة الشعب في الحا م وقياد ه  أجدها فرصة، ا

ومن هذا المنبر البرلماني الذي هو ثمرة من ثمار المشرو  اإلصالحي 

لجاللة الملك حفظه ا ، وثمرة من ثمار ميثا  العمل الوطني، لكي 

أقدم  الص الوالء وعظيم الشكر والعرفا   لى قائد المسيرة المبار ة 

لملك حفظه ا  الذي في عهده ال اهر نقل البحرين وشعبها نقلة جاللة ا
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 بيرة وجعلنا جميعًا نعت  ونفخر بأ  ننتمي لهذه األرض ولهذه الدولة، 

 وشكرًا 

 

 النائب األول للرئيس:

 5 شكرًا،  فضل األخ بسام  سماعيل البنمحمد  

 

 العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

قائد عربي ويقدم لشعبه  عندما يأ ي شكرًا سيدي الرئيس، 

فرصة ا تساب  ل الحقو  وبناء ديمقراطيتهم الخاصة، ديمقراطية 

 10قائمة على المساواة والعدل و جربتهم الخاصة، وقائمة على  اريخهم، 

ومنسجمة مع هويتهم لبناء مستقبلهم الخاص، وال  أ ي من  د الت 

قراطيتهم  ارجية، وال اقتباسًا من ديمقراطيات أ رى، و نما هي ديم

الخاصة؛ عندما قدّم جاللة الملك هذه الفرصة للشعب، قدّمها هدية، 

الميثا  هو هدية ثمينة، هدية  اريخية من جاللة الملك لشعب البحرين، 

 15ا تسب من  اللها العديد من الحقو ، وانتقل من  اللها  لى مرحلة 

 بناء الدولة المدنية الحديثة بكل م سسا ها وعناصرها؛ ومن أ بر

المكتسبات أ  جاللة الملك أمر باستفتاء الشعب على الميثا ، ورد 

شعب البحرين بوفاء و قدير  بير عندما صوّت بالموافقة على الميثا  

وعلى مشرو  جاللة الملك بنسبة لم  حصل في التاريخ القريب   ا  

 20وعي الشعب البحريني  بيرًا وأدر  أ  الميثا  سوف يكو  محطة 

ومهمة للبحرين، وأ  قائد هذه المسيرة يمتلك رؤية  مفصلية  اريخية

استباقية عصرية، ومن مبادرة من جاللته في سابقة  اريخية يجب علينا 

أ  نستذ رها بوفاء ونحتفل فيها باستمرار  سيدي الرئيس، من الميثا  

استمد الدستور البحريني روحه وجوهره، وصار دعامة رئيسية لالستقرار 
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وأعاد  ثبيت الشرعية التاريخية بروح عصرية سبقت والبناء السليم، 

مثيال ها بسنوات، ومن  اللها  م  أسيس العديد من المكتسبات 

والم سسات، مثل االنتخابات النيابية والبلدية، والمجلس األعلى للمرأة، 

والم سسة الوطنية لحقو  اإلنسا ، ومعهد التنمية السياسية، وغيرها 

 5بعة عشرة الما ية  م  رسيخ دعائم ومبادئ الكثير  في السنوات الس

الميثا  القائمة على بناء الدولة العصرية الحديثة، واستلهمت من روح 

الميثا   ل القوانين والتشريعات لتع ي  هذه المسيرة، و ل جيل 

سيأ ي سوف ينعم بمكتسبات أ بر وأ ثر، أل  عملية البناء  را مية 

لكنها  أسيس و حديث و طوير للمراحل، وق لحومستمرة وليس فيها 

 10مستمر حتى نصل  لى مرحلة النضو   في الختام نسأل ا  أ  يوفقنا 

لتحقيق  طلعات وطموح جاللة الملك في البحرين، فطموحه  بير 

 ومشروعه الرائد عظيم، وشكرًا 

 

 األول للرئيس: النائب

 15 شكرًا،  فضل األخ ر ا عبدا  فر   

 

 رضا عبداهلل فرج: العضو

أصحاب السعادة، صباح الخير جميعًا   شكرًا سيدي الرئيس، 

لطالما  انت مملكة البحرين بكل أسمائها التاريخية من  ايلو   لى 

 20أوال المهد الحا ن لمختلف الثقافات واألديا ، ومحط رحال للتسامح 

الفكري والبوابة األوسع للتجارة، حيث ا دهرت المنطقة منذ ذلك 

األر بيل عن النمو الفكري والتمي  الحضاري  الحين، ولم يتوقف هذا

والرؤية المستقبلية من  الل قياد ه الحكيمة وشعبه الوفي، فكا  

ميثا  العمل الوطني  حدى الر ائ  القوية والنقطة األولى في  حول 
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جذري و ع مملكة البحرين على  ارطة الدول المتقدمة، فكا  هذا 

ة التي التحمت  حت رايا ها  ل من الميثا  القلب الناب  للدولة الحديث

القيادة الرشيدة والشعب البحريني،  يمانًا منهم بإمكانية  حويل هذه 

الرؤية  لى واقع حقيقي،  جلّت معالمه عندما طرحت هذه الوثيقة 

 5 14للتصويت في داللة وا حة على الديمقراطية في أبهى صورها في 

وبا تساح مبهر وصلت  م، حيث  م اإلجما  للمرة األولى2001فبراير 

من أصوات الشعب الوفي على وثيقة  آلفية وطنية  %98.4نسبته  لى 

جاعلة من مملكة البحرين منارة اقتصادية وسياسية ودينية وثقافية، 

ولتعكس للعالم حجم التطور الهائل الذي مرت به البحرين  ومنذ ذلك 

 10جاللة الملك الحين، بدأت المسيرة الديمقراطية، بقيادة سيدي صاحب ال

حمد بن عيسى  ل  ليفة، وبسواعد هذا الشعب األبي في بناء صرحٍ 

ثابت و ينونة أساسية دائمة لدولة عمرانية حديثة،  تكر  من  اللها 

 لك المبادئ العامة التي  حفظ األديا  والتعدد والثقافات والتطلعات 

االقتصادية، وأصبحت هي العالمة الفارقة في مملكة البحرين، 

 15األنموذ  الذي يُحتذى به  وقد انعكس ميثا  العمل الوطني بشكل و

 بير على مجاالت  ثيرة وعديدة، ولعل أهمها مجال التعليم الذي 

أولت له هذه الرؤية حي ًا واسعًا من االهتمام، فالتعليم لم يكن فكرة 

مستحدثة، وال  لية جديدة يُراد  طبيقها، و نما  انت ــ وما الت ــ 

فكانت أولى المدار  النظامية مدرسة الهداية الخليفية النبع موجودة، 

 20األول للتعليم والمحطة الرئيسية لقطار التعليم  وقد جاء المشرو  

اإلصالحي لي طر العملية التعليمية ويرسخها بمبادئ وقوانين وأحكام 

وي  د األحقية المطلقة لكل مواطن بأ  يتعلم، وأ  يكو  مثاالً 

كاسًا مشرّفًا لوطنه، فدأبت الم سسات والو ارات يُحتذى به، وانع

الحكومية على التنويع في الطر  التعليمية الدا لية والخارجية على حد 
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سواء، منها دعم الم سسات البحثية والعلمية و أهيل  وادرها على 

الصعيد المحلي والدولي، عن طريق االبتعاث الدا لي والخارجي في 

أجل استقطاب األفكار الجديدة، ومن أجل شتى المجاالت العملية من 

 يجاد جيل جديد وا ٍ يلبي حاجات البالد ويواجه التحديات والصعاب  

 5ولعل من أسمى أهداف المشرو  اإلصالحي هو  شجيع و أ يد أهمية 

التعليم، بإقرار  ل اميته ومجانيته حتى المرحلة الثانوية سعيًا للقضاء على 

 افة  لى  ذليل  ل العقبات األمية ومحوها بشكل  امل،  

والصعوبات نحو الحصول على أفضل  عليم من حيث الجودة عبر  خفي  

الرسوم الجامعية لجامعة البحرين في عهد سيدي صاحب الجاللة الملك 

 10بعد اآل  حمد بن عيسى  ل  ليفة رعاه ا ، والذي نقطف ثماره الطيبة 

مين الجامعيين، الذين عدة سنوات من  الل األعداد الغفيرة من المتعل

يشكلو  اآل  القوى البشرية في المملكة والحجر األسا  للنهضة بها  

ولم يتوقف األمر عند هذا الحد، بل نص الميثا  على أهمية الحرية 

األ اديمية و وفير  ل الضمانات من أجل ممارستها على أ مل وجه 

 15ات والمعاهد فيما يتفق مع  طلعات الدولة الحديثة، فتم  أسيس الجامع

الخاصة وبرامج االبتعاث دا ليًا و ارجيًا من أجل مكافأة  ل فرد 

يعكف على  دمة مجتمعه، ويقدم ما يمكنه لرفعته  وباإلجمال، فإ  

المشرو  اإلصالحي ال يمتلك  اريخ انتهاء صالحية،  نما هو رؤية 

متجددة، وشعلة  تناقلها األجيال، وعمل دؤوب على درب  حقيق  ل 

 20من ميثا  العمل الوطني، الذي  ا  ــ وال ي ال ــ يشكل قف ة  جانب

 منية ونوعية في مجال التعليم واالنفتاح على شتى أنوا  المعرفة   وقد 

جاء المشرو  اإلصالحي لجاللة الملك لي  د  رورة االستثمار في هذا 

المجال الذي يشكل الثروة الحقيقية التي ال  نضب، والمورد الذي ال 

، فالتعليم  ما هو انعكا  لميثا  العمل الوطني، فهو أيضًا ينتهي
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القائمة على  2030 حدى الر ائ  األساسية في الرؤية االقتصادية 

مواجهة التحديات من  الل التقدم العلمي، والتنو  الفكري الذي  حظى 

به مملكة البحرين   و تامًا، أنته  هذه المناسبة الكريمة أل قدم  لى 

الجاللة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي األمير سيدي صاحب 

 5 ليفة بن سلما  رئيس الو راء الموقر، وصاحب السمو الملكي األمير 

سلما  بن حمد  ل  ليفة ولي العهد األمين، والشعب البحريني الوفي 

 الكريم بأسمى  يات التهاني بهذه المناسبة المبار ة، وشكرًا 

 

 النائب األول للرئيس:

 10 ا،  فضل األخ الد تور عبدالع ي  حسن أبل شكرً 

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

أسعد ا  صباحك وصباح الجميع بكل  شكرًا سيدي الرئيس، 

 ير وسرور، اسمح لي أ  أ شرف بأ  أرفع  لى المقام السامي لجاللة 

 15الملك المفدى و لى مقام صاحب السمو الملكي رئيس الو راء، و لى 

مقام صاحب السمو الملكي ولي العهد األمين، و لى شعب البحرين 

بة الع ي ة على قلوبنا الع ي  أجمل التهاني والتبريكات بهذه المناس

م  رافق مع 2001فبراير  14جميعًا      طال  ميثا  العمل الوطني في 

 طوة جبارة ا خذها جاللة الملك المفدى من دو  أ  ينتبه  ليها الجميع  

 20م أصدر جاللة الملك المفدى مرسومين مهمين 2001فبراير  18في يوم 

نعتبر قانو  أمن الدولة  ألغى بموجبهما قانو  أمن الدولة ــ ونحن  نا

بصيغة معينة لن أذ رها هنا ــ وأيضًا محكمة أمن الدولة  هذه النقلة 

النوعية    د رؤية جاللته االسترا يجية، ألنه ال يمكن بناء ديمقراطية 

في ظل وجود قانو  أمن دولة ومحكمة أمن دولة؛ ولذلك أنا أعتقد أ  
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اد بها، وأنا هنا أ شرف هذه من الخطوات الجبارة التي يجب أ  ُيش

باإلشادة بهذه الخطوة الجبارة ألنها فتحت اآلفا ، وربما معالي الرئيس 

يدر  أننا عندما  نا طالبًا نعرف ماذا يعني قانو  أمن الدولة أو 

محكمة أمن الدولة حتى بالنسبة  لى الطلبة في الخار   أعتقد أ  هذه 

 5ارة التي  فضل بها جاللة الخطوة  طوة جبارة،  ضاف  لى الخطوات الجب

الملك من دو  أ  يُطلب منه شيئًا، أي من دو  أ  يتقدم أحد بهذا 

الطلب، حيث  نها  عبر عن رؤية استرا يجية لجاللته وحرصه على بناء 

الديمقراطية من دو  مخاوف، و طال  الحريات  افة، وبالتالي رفع 

أود أ  أشكر  ، وهناDisguise the Limitالسقف عاليًا، و ما يقال 

 10جاللة الملك على هذه الخطوة، باإل افة  لى الميثا ، وأود أ  أشكر 

القيادة السياسية  ذلك على  ل ما  تيحه لشعب البحرين من  فا ، 

وأ منى فعالً أ  يدر  الجيل القادم ما  عيشه البحرين من استقرار 

ار، و قدم، وأ  نعمل جميعًا على االستمرار في هذا التقدم واال ده

 وشكرًا 

 15 

 األول للرئيس: النائب

 شكرًا،  فضل األخ الد تور محمد علي حسن علي  

 

 الدكتور محمد علي حسن علي: العضو

 20بسم ا  الرحمن الرحيم، في هذه البالد  شكرًا سيدي الرئيس، 

الطيبة، الصغيرة بمساحتها والكبيرة بإنسانها، والعريقة بتاريخها 

عام  لت، يقف ميثا  العمل الوطني شامخًا  البشري الممتد ألربعة  الف

ليكو  من أهم وثائق التاريخ لهذه البالد   لك الوثيقة ــ وثيقة العهد ــ 

التي أجمع عليها  ل البحرينيين بعقولهم وقلوبهم، متطلعين  لى مستقبل 
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 اهر وأيام مشرقة مضيئة بقيادة جاللة الملك المفدى الذي جعل الميثا  

قديره حفظه ا ، فالحديث عن الميثا  حديث غير مو ع عنايته و 

متناه، فقد أحدث نقلة  برى في  اريخ البحرين الحديث على األصعدة 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتنمية العمرانية والبشرية  

 5ولقد أرسى الميثا  الم سسات اإلدارية والرقابية والدستورية المختلفة 

القائمة على نظام المجلسين المتناغمين اللذين يعمال  معًا والتشريعية 

 مانًا لعمل رقابي و شريعي رصين  هذا الميثا  الذي رفع شأ  الدولة 

وحافظ على الوحدة الوطنية وأسس لسيادة القانو  والحرية واألمن 

والتضامن االجتماعي وصا  الحريات الشخصية وحرية العقيدة والتعبير 

 10المجتمع المدني والحرية االقتصادية والملكية الفكرية، والنشر ونشا  

فقد  ناول الميثا  أمرًا هامًا في الفصل الثالث منه وهو ــ أنا أعتقد أنه 

أمر مهم ــ  مسك الدولة باألسس االقتصادية وما يتصل منها بالبيئة 

والحياة الفطرية والسعي  لى االستغالل األمثل للموارد الطبيعية ومعالجة 

لمشكالت البيئة وا خاذ التدابير التشريعية للحد من التلوث والتحول ا

 15فة، وهذه ل لى اإلنتا  النظيف واعتماد التقويم البيئي للمشاريع المخت

األسس هي من أهم مقومات  حقيق التنمية المستدامة، وفي هذا المقام 

يسعدني ويشرفني أ  أرفع أسمى  يات التهنئة  لى مقام صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى  ل  ليفة عاهل البالد المفدى، وصاحب السمو 

الملكي األمير  ليفة بن سلما   ل  ليفة رئيس مجلس الو راء الموقر، 

 20وصاحب السمو الملكي األمير سلما  بن حمد  ل  ليفة ولي العهد نائب 

القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الو راء، وشعب البحرين الوفي 

المناسبة الكريمة، سائالً من ا  أ   عود هذه المناسبة العظيمة  بهذه

على قيادة وشعب البحرين  ل عام وهو يتمتع بالع ة والمنعة والكرامة 

بقيادة القائد العظيم صاحب البصيرة النافذة والرؤية الثاقبة قائد هذه 
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، المسيرة المبار ة الملك حمد حفظه ا  ورعاه، فكل عام وأنتم بخير

 والسالم عليكم ورحمة وا  وبر ا ه، وشكرًا 
 

 النائب األول للرئيس:

 5 شكرًا،  فضل األخ جمعة محمد الكعبي  

 

 العضو جمعة محمد الكعبي:

اإل وة واأل وات، أسعد ا  صباحكم  شكرًا سيدي الرئيس، 

 ستذ ر مملكة البحرين الذ رى السابعة عشرة للتصويت بكل  ير  

 10( %98.4الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين بنسبة )على ميثا  العمل 

ووافق على  حول النظام السياسي  لى مملكة دستورية  تبنى النهج 

الديمقراطي سبيالً للحكم، و رسي دعائم دولة الحرية والديمقراطية 

بذلك أجمل صور التالحم  والعدل في ظل الدستور والقانو ، مسجالً

مناسبة الوطنية المجيدة أ  أرفع  الص والتعا د  ويسعدني في هذه ال

 15 التهاني والتبريكات  لى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى

 ل  ليفة ملك البالد المفدى، و لى صاحب السمو الملكي األمير  ليفة 

بن سلما   ل  ليفة رئيس الو راء الموقر، و لى صاحب السمو الملكي 

عهد نائب القائد األعلى النائب األمير سلما  بن حمد  ل  ليفة ولي ال

األول لرئيس مجلس الو راء حفظهم ا  ورعاهم، و لى شعب البحرين 

 20مجددين في هذه المناسبة الوطنية المجيدة فخرنا واعت ا نا ، الكريم

سيرة الديمقراطية، الم في قدمًا للمضي الحكيمة قياد نا والتفافنا حول

والتطوير  من مسيرة التنمية والتحديث واالنطال  نحو م يد من البناء 

التي ا تارها الشعب بقيادة حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى 

عاشت مملكة البحرين وعاشت قياد ها الحكيمة   حفظه ا  ورعاه

 25 ، وشكرًا وشعبها الوفي
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 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضلي األ ت سامية  ليل الم يد   

 

 سامية خليل المؤيد: العضو

 5مع  طاللة الذ رى التاريخية الوطنية  شكرًا سيدي الرئيس، 

فبراير من  ل عام،  14 فيجما  الشعبي على ميثا  العمل الوطني لإل

 مقام صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى  لى أ شرف بأ  أرفع 

و لى صاحب السمو  ، ل  ليفة ملك مملكة البحرين حفظه ا  ورعاه

لكي األمير  ليفة بن سلما   ل  ليفة رئيس الو راء الموقر حفظه الم

 10و لى صاحب السمو الملكي األمير سلما  بن حمد  ل  ليفة  ،ا  ورعاه

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الو راء الموقر 

  و لى أبناء وطننا الع ي ،حفظه ا  ورعاه، أسمى التهاني والتبريكات

مع أمنيات بمستقبل  اهر و نجا ات مثمرة  في  اريخ األمم وحياة الشعوب 

م 2001و قرار ميثا  العمل الوطني في عام  ة،أيام ال  نسى وأحداث ممي 

 15نطال  حيث أ اء صفحة في التاريخ الحديث وهيأ ال أحدها،هو 

البحرين نحو  فا  رحبة من  الل رؤية جاللة الملك المفدى الذي أسس 

عد هذا البناء الحديث وشيد منطلقا ه وثوابته  هو اليوم الذي ال ينساه قوا

أي بحريني مخلص ومحب لوطنه  نتذ ر في هذا اليوم معاني التالحم 

 ما نتذ ر  يف  ،نتماء والوالءم االقيالوطني و ع ي  الهوية الوطنية و

 20ملتفًا  ،جماعًا وطنيًا غير مسبو   ر  شعب البحرين ملبيًا النداء ليحقق 

و أسست حينها مملكة  ،العمل والبناءية ارل الجميع يحمحول قياد ه ل

البحرين مملكة دستورية حديثة قائمة على الم سسات والقانو  والفصل 

بين السلطات  ومن  الل بنوده ع   الميثا  النظام الديمقراطي 

والمشار ة في الحياة العامة والمواطنة وحقو  اإلنسا  والتعاي  
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ومن حسن الطالع أ   أ ي هذه المناسبة ونحن نشهد  نجا ات  ،سامحوالت

الميادين بفضل جهود القيادة الرشيدة التي ما  لفي   راقيةحضارية 

دولة عصرية بين دول العالم، حفظ باعتبارها فتئت  ع   مكانة البحرين 

 ا  المملكة وقاد ها وشعبها، وشكرًا  

 5 

 النائب األول للرئيس:

 فضل األخ الد تور محمد علي محمد الخ اعي شكرًا،   

 

 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

 10ونحن  ناواعت ا  نا نه لمن دواعي فخر شكرًا سيدي الرئيس، 

نحتفل سويًا بمناسبة ذ رى التصويت على ميثا  العمل الوطني، أ  أرفع 

شعب البحرين الكريم  الص التهاني  لى و  لى القيادة الحكيمة

التبريكات، مشيدًا بما حققته مملكتنا الع ي ة في ظل ميثا  العمل و

الوطني على صعيد احترام الحريات والحقو  وحمايتها، و رساء مبادئ 

 15العدالة والمساواة و ع ي ها، و قرير أسس دولة القانو  والم سسات 

و دعيمها، وهو ما  ا  مو ع  شادات دولية و قليمية بما أنج ناه، 

ا بمثابة شهادة  اريخية لد ول مملكتنا القر  الحادي و ا  أيضً

لنا ولألجيال  مستقبل  اهر بشر ب والعشرين بإنجا ات ومكتسبات

 ساحقة      التصويت على ميثا  العمل الوطني بأغلبية شعبيةالقادمة

 20حققت للمواطنين الكثير من التطلعات  ، اريخية  بيرة ةانعطافشكل 

 اسياسيً اواقعً لتنشئوالمملكة بشكل عام وساهمت في  طوير المجتمع 

، شار  من  الله الجميع في  ع ي  مفهوم اجديدً اواقتصاديً  اواجتماعيً

  المواطنة وشهد مشار ة فاعلة للمرأة، وع   الحقو  وصا  الحريات

طة طريق رييمكننا أ  نعتبر ميثا  العمل الوطني بحق  سيدي الرئيس، 
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التغيير المطلوب لشعب يتطلع  لى  قدم نسير على هديها في  حداث 

وا دهار بالده  ولعل أهم األسس التي  ضمنها الميثا  هو  ع ي  

الديمقراطية في البالد و حويلها  لى مملكة دستورية من  الل   أسيس 

األول  ،نظام برلماني ذي غرفتين هما مجلس الشورى ومجلس النواب

 5والثاني ينتخب  ،والكفاءةيعين جاللة الملك أعضاءه من ذوي الخبرة 

فصل  وا  لعل أهم مبادئ الميثا  ها مباشرًا حرًالشعب ممثليه فيه انتخابً

واستقالل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية و أ يد المساواة 

ومشار ة المرأة في االنتخابات  لى جانب  ،ونساءً بين المواطنين رجاالً

األمر الذي نعت   ،ومبادئها العامة ا لمسيرة الديمقراطيةالرجل  أ يدً

 10وبهذه المناسبة نتوجه  لى صاحب الجاللة الملك حمد  ا ونفخر به جميعً

بن عيسى  ل  ليفة حفظه ا  و لى قياد نا الرشيدة و لى شعب البحرين 

حفظ ا  البحرين وشعبها  الوفي بأحر التهاني في هذه الذ رى الوطنية 

 ، وشكرًا من  ل سوء

 

 15 األول للرئيس: النائب

 شكرًا،  فضل األخ  ميس حمد الرميحي  

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

س،  حتفل البحرين في يوم الرابع عشر من شكرًا سيدي الرئي 

 20فبراير من  ل عام بيوم ميثا  العمل الوطني، ففي ذلك اليوم من عام 

ي م صوت البحرينيو  على ميثا  العمل الوطني، هذا العهد التاريخ2001

الذي سطروه  ما أرادوه، ففتح لهم  فا  المستقبل والتنمية المستدامة، 

وما  ا  له أ  يستمر ــ هذا العهد ــ لوال العناية والتقدير اللذين يحظى 

بهما من لد  صاحب الجاللة الملك المفدى أيده ا ، وثقته المطلقة 
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ذه بأبناء شعبه الع ي ، وع مه و صراره على المضي قدمًا نحو ه

التطلعات واآلمال التي ننشدها جميعًا، فهنيئًا لهذا الشعب بهذه القيادة 

الحكيمة المنفتحة الحريصة على  حقيق هذه اآلمال والتطلعات، وهنيئًا 

   حضارة األمم لهذه القيادة أيضًا بهذا الشعب الواعي والمكافح  

 5و   حضارة ونهضة هذا الوطن سطرها  ،ونهضتها يسطرها أبناؤها

فتجسدت بروح هويتها الوطنية التي وحد نا جميعًا بكل  ،بناؤها أيضًاأ

فانصهرت وامت جت لتشكل لونًا  ،أطياف هذا الشعب وبجميع ألوانه

بحرينيًا أصيالً محبًا لوطنه عاشقًا لترابه يبذل الغالي والنفيس في سبيل 

 ةالواعي ةوحد ه وسالمة أرا يه  فلوال لطف ا  ثم قياد ه الحكيم

 10لمدر ة لبواطن األمور الحريصة والمحبة لهذا الوطن والشعب ووقفته ا

 الشجاعة والصلبة في العواصف والمحن التي مرت علينا في السنوات

 اموالدستور، متمسكًا بمبادئه تسلحًا بسالح الميثا مالما ية  القليلة

ت عليها الم امرات التي حيكت في ليلٍ دامس را التي  كسمونصوصه

لكنا اآل  في عداد الدول التي دُمرت لوال ذلك ؛ الموطننحو هذا 

 15على فلله الحمد والمنة والشكر  ، الت، نتيجة الفو ى التي أرادوهاماو

هذا الوطن بهذه القيادة الشجاعة، فال غرو أ  بادلها الشعب  احبأ  

الوالء الصاد  والعهد الوثيق  ما سطر ه وثيقة العهد  يمانًا واعترافًا 

قفة، مجددًا البيعة في  ل عام ومستذ رًا على الدوام باإلجالل بهذه الو

في ذلك اليوم المشهود الذي ــ ا   أيدهــ واإل رام  طاب جاللة الملك 

 20   نجا  مشرو  ميثا  العمل الوطني يمثل الخطوة المتقدمة  »قال فيه 

من مسيرة التحديث السياسي للدولة والنظم والم سسات بما يلبي 

التطور وشعب البحرين الناه  نحو الم يد من التقدم  طلعات 

  و الل مسيرة األعوام السبعة عشر من الميثا  ما ال هذا «الحضاري

وفي  ل يوم  حقق البحرين من  الله  ،العهد قويًا ي داد صالبة و وهجًا
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العديد من اإلنجا ات الكبيرة في شتى الصُعد، أهمها  رساء قواعد 

ومن  الل سلطة  ،ة القانو  والم سسات الدستوريةدول ،الدولة العصرية

 شار  في صنع القرار وصياغة التشريعات والقوانين والرقابة   شريعية

 ا  لهذه األعمال أ   نج  لوال الدعم ما على أعمال الحكومة، و

 5صالح مر مع الحكومة الموقرة للدفع بمسيرة اإلثالواسع والتعاو  الم

  رحبة     اإلنجا ات التي  حققت بفضل والتطوير المنشودة نحو  فا

ميثا  العمل الوطني  ثيرة و بيرة منها دعم  مكين المرأة ودعم 

 نا ميل  ا   ذا :وقبل أ  أ تم الكلمة أقول  ام طلعات الشباب وغيره

نه إأبي فرا  الحمداني فللشاعر استشهد ببيت  الموسوي السيد  ياء

 10عر معاصر له أال وهو أبو الطيب بيت لشابستشهد أمن المناسب أيضًا أ  

 :، الذي قال فيهأبيات الفخر أعظممن  يعد المتنبي في بيت

 وأسمعت  لما ي من به صممُ  أنا الذي نظر األعمى  لى أدبي 

، في  ل وقت ا  أ  يردد هذا البيت أيدهفيحق  لجاللة الملك المفدى 

 ،   أعمال جاللته الجليلة  جاه هذا الوطن ال يمكن ألحد نكرانها ،نعم

 15ت اآلفا  وأسمعت األمم بأسرها، و ل عام وأنتم ألم هو لما ه وأفعال

 بخير، وشكرًا  

 

 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضل األخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور  

 20 

 عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: العضو

يشرفني في هذه الجلسة التي  صصت  الرئيس،شكرًا سيدي  

لالحتفاء بالذ رى السابعة عشرة للتصويت على ميثا  العمل الوطني أ  

أرفع  لى القيادة الحكيمة حفظها ا  ورعاها و لى شعب البحرين 



 

 17المضبطة       م11/2/2018 ( 43)  4/ الدور  4 الشورى / الفصلمجلس 

الكريم أسمى  يات التهاني والتبريكات، معبرًا عن بالغ االعت ار بهذه 

ا دائمًا بالتوافق على الثوابت الوطنية والعمل المناسبة الوطنية التي  ذ رن

في  طارها، وهو اليوم الذي التقت فيه  رادة الشعب مع القيادة على 

للتطوير والتحديث، فهذا اإلجما   «نعم»للميثا  و «نعم» لمة 

 5الشعبي الخالد سيبقى محفورًا في ذا رة التاريخ على حب الوطن والعمل 

ة واأل وات، يحق لنا أ  نفخر بعد سبعة عشر على ا دهاره و نميته  اإل و

عامًا على ذ رى التصويت على ميثا  العمل الوطني باإلنجا ات الكبيرة 

التي  حققت على أرض المملكة على مختلف الصُعد السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتنمية البشرية التي أسس لها 

 10 ،ها بالبنا يل لكة ناهضة يشار  لى ممفقد  حولت البحرين الميثا ، 

جميع الصالحيات التشريعية  ا يحت لهأُ  سلطة  شريعية قوية متلك 

  دشين   فمنذكو  شريكًا في العمل الوطني والرقابية من أجل أ  

  بيرة جذرية  حوالت شهدت مملكة البحرين الوطني العمل ميثا 

 هو األول سببها  ا  البحريني، المواطن حياة في  بيرة طفرة أحدثت

 15 العديد النهج هذا  ضمن حيث المفدى، الملك لجاللة اإلصالحي النهج

  حداث في أسهمت التي واالجتماعية واالقتصادية السياسية المبادئ من

 الم سسات و دارات النظم  حديث في  مثلت مدنية نوعية حضارية نقلة

 المجاالت في البالد بتطور المساهمة في المواطنين بيد واأل ذ الدستورية

 مبدأ و كريس البرلمانية الحياة  فعيله هو الميثا  مي  وما   افة

 20 ة،التشريعي السلطة مع والتفاعل للتواصل قنوات وفتح الشعبية المشار ة

 السلطات، بين والفصل القضاء، واستقاللية  يجابية، منا ات و وفير

البالد   تامًا، ندعو  مواطني لدى واالقتصادي السياسي الوعي و نمية

ا  العلي القدير أ  يديم على مملكتنا نعمة األمن واألما  واالستقرار 

هذه المناسبة الوطنية  علينا جميعًاأ  يعيد ، والتقدم واال دهار والنماءو
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  والسالم عليكم ورحمة ا  وبر ا ه، الع ي ة وأمثالها بالخير والع ة

 وشكرًا 

 

 النائب األول للرئيس:

 5 شكرًا،  فضلي األ ت  هوة محمد الكواري   

 

 العضو زهوة محمد الكواري:

أسعد ا  صباحكم بكل  ير، و ل  شكرًا سيدي الرئيس، 

عام ومملكة البحرين قيادة وشعبًا بخير ويسر وسعادة  معالي الرئيس، 

 10اإل وة واأل وات،  مر هذه الذ رى المجيدة والممي ة إلطال  ميثا  

نحن ننعم في مملكتنا الغالية بقيادة حكيمة، وشعب العمل الوطني، و

وفي، وباألمن واالستقرار، وبمستويات متقدمة من النمو واال دهار، وهي 

الذ رى السابعة عشرة لليوم الذي بادر فيه جاللة الملك المفدى حفظه 

ا  ورعاه،  من مشروعه اإلصالحي المبار ، بتقديم مشرو  الميثا ، 

 15كو  و حة متنوعة من أبناء المجتمع، لتُصهر نصوصه شريقبل المعد من 

لبنة في بناء المجتمع، وينتقل به من مرحلة  لى مرحلة،  ا  الو ع 

اإلقليمي والدولي يطلبها، و ا  جاللته بنظر ه الثاقبة قد قرأ هذا 

الواقع  وجاءت نتائج االستفتاء م شرًا وا حًا وجليًا للتوافق بين فكر 

ى وشعبه الوفي،  ذ أظهرت نتائج التوافق بنسبة جاللة الملك المفد

 20، دليالً وا حًا على هذا التوافق، نظرًا  لى ما يحمله الشعب 98.4%

البحريني من وعي سياسي واجتماعي قدًّر القيم التي جاء بها الميثا ، 

و من بأ  ذلك سينقله  لى مرحلة جديدة  الميثا  هو المظلة التي يستقي 

رؤى الشعب، و يمانه  وافقتري القيم والمبادئ التي منها المشر  الدستو

بأهميتها لتطوير المجتمع وا دهاره، وجعل مملكة البحرين في مصاف 
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الدول المتقدمة دائمًا  نبار  لمملكتنا الغالية، والقيادة الحكيمة، 

والشعب البحريني الوفي، هذه الذ رى المبار ة إلطال  ميثا  العمل 

 الدة نفخر بها، ونجعلها مرجعًا لكل  ططنا الوطني، وستبقى ذ رى 

واسترا يجيا نا التي نريد بها  عالء اسم المملكة، والمضي قدمًا نحو 

 5طريق التنمية والنهضة الشاملة  والسالم عليكم ورحمة ا  وبر ا ه، 

 وشكرًا 

 

 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضل األخ علي عيسى أحمد  

 10 

 العضو علي عيسى أحمد:

، بسم ا  الرحمن الرحيم، معالي الرئيس، شكرًا سيدي الرئيس 

 أصحاب السعادة اإل وة واأل وات، أسعد ا  صباحكم بكل

يسعدني في هذا اليوم البهيج ذ رى الميثا  الوطني، ذلك اليوم  ير   

 15الذي سطر ملحمة  اريخية وطنية في سجل هذا الوطن الغالي وأعطى 

ط القائم على أسا  المحبة واإل وة الصادقة أعلى قيم التالحم والتراب

في التسامح والتصالح نموذجًا أواالستعداد الدائم أل  يكو  هذا البلد 

يشرفني و ،مما جعله مثاالً يحتذى في جميع األوسا  اإلقليمية والدوليّة

أ  أرفع أسمى وأصد  وأجمل  يات التهاني والتبريكات  لى القيادة 

 20صاحب الجاللة ملك البالد المفدى حفظه ا   الواعية الواعدة لحضرة

ورعاه، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الو راء 

الموقر، وصاحب السمو الملكي ولي العهد األمين نائب القائد األعلى 

جميع المواطنين والمقيمين راء، و لى النائب األول لرئيس مجلس الو 

السيدات والسادة، الميثا  بما يمثله من حالة  .على هذه األرض الطيبة
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انتقالية واستثنائية يحتم علينا وعلى جميع المراقبين والمتابعين للشأ  

  والباحثفيهم رجال السياسة والصحافة واإلعالم و ذلك  نالبحريني بم

ة  أ  ينظروا  ليه نظرة شمولية وحيادية وأ  يتناولوه بكل صد  وأمان

هذه المناسبة الوطنية المتجددة فرصة سانحة لتجديد أ يرًا، أقول    

 5ب في  طار ما يتمتع به المجلس والعهد بمواصلة مسيرة العمل الجاد والدؤ

من صالحيات  شريعية، وبما يصب في صالح الوطن والمواطنين، ويدفع 

بم يد من التقدم واال دهار لمسيرة النهضة الشاملة والمبار ة التي 

 .لي  حت قيادة ملك البالد المفدى حفظه ا  ورعاهيعيشها الوطن الغا

 تامًا، أسأل ا  العلي القدير أ  يديم نعمه علينا وأ   كو  هذه 

 10الذ رى الطيبة نبراسًا لأليام القادمة، والسالم عليكم ورحمة ا  

   عالى وبر ا ه، وشكرًا 

 

 النائب األول للرئيس:

  شكرًا،  فضل األخ دروي  أحمد المناعي 

 15 

 العضو درويش أحمد المناعي:

بمناسبة   صبحكم ا  بالخير جميعًا شكرًا سيدي الرئيس، 

عامًا على ميثا  العمل الوطني أُهنئ جاللة الملك حمد بن  17مرور 

وصاحب السمو ، عيسى  ل  ليفة ملك مملكة البحرين حفظه ا  ورعاه

 20ا  فظه ح  ليفة بن سلما   ل  ليفة رئيس الو راء األمير الملكي

وصاحب السمو الملكي األمير سلما  بن حمد  ل  ليفة ولي ، ورعاه

، العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس الو راء حفظه ا  ورعاه

والحكومة الموقرة وشعب البحرين الوفي     ذ رى ميثا  العمل 

و ما ، الجميع في ظل المشرو  اإلصالحي  نجا  يفخر بههي الوطني 
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وصفه جاللة الملك بأنه  ا  )فتحًا جديدًا في  اريخ البحرين(، الذي 

واالقتصادية التي    د النهج   ضمن الكثير من المبادئ السياسية

الديمقراطي االنفتاحي للبحرين، حيث أقر ميثا  العمل الوطني في عام 

م بأحرف من نور  وسنظل نذ ر دومًا هذا الحدث بكل فخر 2001

 5هد الطريق لتحقيق طموحات الشعب البحريني و ماله من واعت ا ،  ذ م

 الل  نفيذ الرؤية الثاقبة لجاللة الملك حمد بن عيسى  ل  ليفة لتطوير 

وباإلجما   مكونا ه لبكلقد صوت شعب البحرين   و حديث البحرين

مع على ميثا  العمل الوطني، وهو م من بأنه على موعد  %98.4بنسبة 

م على هذا 2001فبراير  14جاللته في  مستقبل مشر ، حيث صد 

 10وها نحن اآل  نحتفل به سنويًا   نه يوم مشهود ساد ه  ،النهج الديمقراطي

الن اهة وحسن التنظيم، و ا  بداية لنهضة شاملة في جميع المجاالت  

لجميع التغيرات السياسية التي  ةأساسيوأصبح هذا الميثا  قاعدة 

عامًا  17 يمضوبعد   حي ال اهرشهد ها المملكة في عصرها اإلصال

على التصويت على الميثا   ا  من حق الجميع أ  يفتخر باإلنجا ات 

 15الكبيرة التي  حققت على أرض المملكة على جميع األصعدة السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتنمية البشرية، و ما أعطى المرأة 

يثا   حولت البحرين  لى دورًا أ بر في المجتمع، وبفضل هذا الم

 لى مملكة ناهضة يشار  ليها بالبنا      شعب مملكة البحرين ينظر 

ذ رى التصويت على الميثا  بكل فخر واعت ا  و جديد  اليومهذا 

 20الوالء لهذا الوطن الغالي وقياد ه الرشيدة، معتبرًا هذه الذ رى الغالية 

اية جاللة الملك في بهذه المناسبة أقيم  حت رع  وطني يوم فرح وعر 

م م  مر ميثا  العمل الوطني بعنوا  ) فا  2018فبراير  8الخميس  يوم

لمستقبل والتنمية المستدامة والسالم(  وبكل فخر واعت ا  حضرت ا

جلسات الم  مر حيث استعرض الم  مر أهم المحطات الوطنية في عمل 
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 تامًا،  يات اللجنة العليا لميثا  العمل، بعدها قدم العديد من التوص

حفظ ا  المملكة والقيادة وشعبها الوفي من  ل شر، وأدام ا  علينا 

 ، وشكرًا األمن واالستقرار ومتعنا بالرفاهية والتقدم

 

 5 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضلي األ ت الد تورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي   

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

السالم عليكم ورحمة ا  وبر ا ه   سيدي الرئيس،شكرًا  

 10جميعًا بالذ رى السابعة ل فنحتسيدي الرئيس، اإل وة األعضاء، اليوم 

هذه المناسبة الغالية والع ي ة عشرة للتصويت على ميثا  العمل الوطني، وب

على قلب  ل بحريني، نرفع  الص التهاني وأطيب التبريكات  لى 

صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه ا  المقام السامي لحضرة 

ورعاه، و لى صاحب السمو الملكي رئيس الو راء الموقر، وصاحب 

 15مين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس السمو الملكي ولي العهد األ

ا ، و لى عموم شعب البحرين، الذي سطر  امجلس الو راء حفظهم

من  الل  صويته على ميثا  العمل  أسمى معاني الوالء للوطن وقياد ه

الوطني،  لك الوثيقة التي احتوت على مبادئ وقيم أحدثت  غييرات جذرية 

ويشرفني  .في منهج العمل واألداء، بما يتماشى و طلعات شعب البحرين

 20ريده ن»في هذا المقام أ  أقتبس من جاللة الملك حفظه ا  حينما قال 

ي ة لعقد اجتماعي جديد في مسير نا ميثاقًا للوطن ووثيقة للعهد ور 

مستكملة لم سسات جاءت نصوص ميثا  العمل الوطني لذا  ،«الوطنية

قيم الديمقراطية، واحترام المواطنة، ودعم قضايا حقو  الدولة وداعمة ل

د لت نسا ، ومن بينها حقو  المرأة، التي جسد ها التعديالت التي أُاإل
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أ يد مبدأ المساواة بين جميع على الدستور، من  الل   م2002م عا

دو  أي  ميي  بينهم في الحقو  والواجبات، وحماية األمومة من المواطنين 

المشرو  اإلصالحي للعاهل المفدى نطال  او  فمنذ  قرار الميثا  واألسرة

ومملكة البحرين  شهد الكثير من اإلنجا ات على مختلف األصعدة 

 5 والتي هي مصدر فخر واعت ا  للجميع، ومن بينها  ع ي  المكتسبات 

النصوص التي  من  الللمرأة البحرينية في المشار ة السياسية، ل

 اوأساسيً امهمً اشريكً بصفتها في دعم دور المرأة ومكانتها أسهمت 

في بناء الوطن ونهضته، وأصبح لها دور فاعل في الش و  العامة على 

 ا طارًباعتباره  أسيس المجلس األعلى للمرأة للعمل وجاء  .ا تالفها

 10نقلة نوعية في حا ر  تحقق التيلدعم هذه المكتسبات  ام سسيً

دة األسا  والقاع حجريشكل ميثا  العمل الوطني      ومستقبل الوطن

الصلبة للبناء والتنمية القائمة على جهود مشتر ة ألبناء الوطن نساءً 

و تامًا، نحيي في ذ رى هذا اليوم الوطني الرؤية الملكية  .ورجاالً 

المستنيرة والمتطورة التي أولت احتياجات البحرين  ل الرعاية 

 15واالهتمام، بما حقق لمملكة البحرين المكانة المتقدمة التي  حتلها 

؛ لذا نجدد العهد ونقول: نعم للميثا ، وم بين الدول الديمقراطيةالي

 والسالم عليكم ورحمة ا ، وشكرًا  
 

 النائب األول للرئيس:

 20 شكرًا،  فضل األخ الد تور منصور محمد سرحا   

 

 العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

أ قدم بالشكر الج يل  لى جميع اإل وة  شكرًا سيدي الرئيس، 

وات الذين سبقوني حيث لم يبقَ لنا شيء نقوله، و ما قال الشاعر واأل 

 25هل »عنترة بن شداد في  حدى قصائده عندما لم يبقَ له شيء يقوله: 
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، ويقصد أنه لم يبقَ شيء يقال  معالي الرئيس «غادر الشعراء من متردمِ

نحتفل اليوم بذ رى ميثا  العمل الوطني الذي يمثل اللبنة األساسية 

الدولة العصرية، وهي مناسبة محفورة في ذا رة جميع أبناء لبناء 

مملكة البحرين ألهميتها وبالغ  صوصيتها، بل هي جذوة  الدة الي ال 

 5سناها يشع على  فاف الوطن  فمنذ أ   ولى صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى  ل  ليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه ا  ورعاه 

م بدأ عهد جديد من 1999اد  من مار  عام مقاليد الحكم في الس

األمن واالستقرار واال دهار في جميع المجاالت على ا تالف أنواعها، 

فقد أ ذ على عا قه  بني مسيرة اإلصالح، و رساء دعائم الر اء 

 10والطمأنينة بين جميع فئات المجتمع البحريني، و جلت بشائر المشرو  

ى لتوليه مقاليد الحكم، فقد رسم اإلصالحي لجاللته منذ األيام األول

 طابه التاريخي األول بعد  وليه مقاليد الحكم في البالد، الذي ألقاه 

م، الخطو  العريضة 1999في يوم الثالث عشر من مار  عام 

السترا يجيته في الحكم، مشددًا على مبدأ  رسيخ العدل بين جميع 

 15كالً متوا نًا فئات المجتمع، م  دًا  حقيق نهج ديمقراطي يرسي هي

ي  د الشرا ة السياسية والدستورية بين السلطة والشعب، والفصل 

بين السلطات الثالث و ع ي   ليات السلطة القضائية  عمل جاللته حفظه 

ا  ورعاه على  حقيق الديمقراطية بكل أبعادها م  دًا أنها بداية 

ح فقد الطريق نحو اإلصالح، ومن أجل السير قدمًا في عملية اإلصال

 20رأى جاللته بثاقب بصير ه أنه البد من وجود عقد اجتماعي متوافق عليه 

بين الحا م والمحكوم الذي  مثل في ميثا  العمل الوطني الذي  م 

    لك النسبة العالية  ،%98.4بنسبة عالية بلغت  «نعم»التصويت عليه بـ

قد    د بجالء أ  شعب البحرين  ا  والي ال على قدر المس ولية، ف

للميثا   عني الخير لصالح الوطن والمواطن،  «نعم»أدر  أ   لمة 
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 ما أنها  مثل النضج السياسي ألبناء البحرين الذين  مي وا بواقعهم 

الحضاري الذي  متد جذوره في عمق  ربة البحرين   ما أنها  عني 

الحفاظ على وحدة النسيج الوطني، و حقيق التنمية المستدامة في جميع 

ت، بل هي  عني سيادة القانو  ونشر األمن والطمأنينة، و طبيق المجاال

 5مبدأ العدالة، و كاف  الفرص بين المواطنين، والمساواة وعدم التميي  

بين أبناء المجتمع الواحد، مع  أ يد مبدأ الفصل بين السلطات  هكذا 

يعد ميثا  العمل الوطني على درجة  بيرة من األهمية، وله  صوصيته 

بنا جميعًا ألنه يمثل لنا الع ة والكرامة والمجد في ظل قيادة في قلو

صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه ا  ورعاه، والسالم عليكم ورحمة 

 10 ا  وبر ا ه، و ل عام وأنتم بخير، وشكرًا 

 

 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضل األخ الد تور عبدالع ي  عبدا  العجما   

 

 15 دالعزيز عبداهلل العجمان:العضو الدكتور عب

بسم ا  الرحمن الرحيم، والحمد    شكرًا سيدي الرئيس، 

رب العالمين، والصالة السالم على سيدنا ونبينا محمد وعلى  له وصحبه 

أجمعين  معالي الرئيس، اإل وة واأل وات السالم عليكم ورحمة ا  

ني والتبريكات  قدم بخالص التهاأأ  في هذا اليوم يشرفني  وبر ا ه 

 20لسيدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى  ل  ليفة عاهل 

البالد المفدى، و لى صاحب السمو الملكي األمير  ليفة بن سلما   ل 

 ليفة رئيس الو راء الموقر، و لى صاحب السمو الملكي األمير سلما  

ئيس بن حمد  ل  ليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لر

، و لى شعب البحرين الوفي الذي مجلس الو راء حفظهم ا  ورعاهم
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الع ي ة، أعني مناسبة للميثا   بهذه ال« نعم»سطر بكل اعت ا  

بما  نشيدالذ رى السابعة عشرة للتصويت على ميثا  العمل الوطني، 

حققه الميثا  من  نجا ات طالت مختلف القطاعات، لتكو  بذلك دليالً 

م العالم على وحدة شعب البحرين والتفافه حول قياد ه ناصعًا أما

 5الحكيمة، وعلى االنسجام التام بين القيادة والشعب لتحقيق التطلعات 

و نني أستذ ر بكل اعت ا  وافتخار   المستقبلوبناء دولة  المستقبلية،

عامًا على  أسيس قوة دفا  البحرين، الحصن والسد  50ذ رى مرور 

ستقالل وسيادة مملكة البحرين، فلجاللة سيدي المنيع لحفظ أمن وا

القائد األعلى حفظه ا  ورعاه أسمى  يات التهاني والبريكات، ولرجالنا 

 10في قوة دفا  البحرين  ل التقدير واالحترام واإلع ا  والتعاو  والتأييد 

عامًا من  17بعد  معالي الرئيس،في مختلف المجاالت التشريعية  

لعمل الوطني البد لنا من وقفة  أمل فيما حققه التصويت على ميثا  ا

دعونا جميعًا  قرار الميثا ، فاألسس التي قام عليها ميثا  العمل الوطني  

مة، فالوطن يحتا  يلتفاف حول القيادة الحك لى الوحدة والتكا ف واال

 15منا جميعًا  لى أ  نكو  أ ثر وعيًا واستعدادًا للمحافظة على  اليوم

نية، وعليه فإ  الوحدة الوطنية هي الطريق األمثل مكتسبا نا الوط

واألسلم لتخطي الصعاب، والقاعدة التي  ر ك  عليها الجهود لتحقيق 

حياة  ريمة و منة لجميع المواطنين،  ما نود في هذا المناسبة  أ يد 

أ  الر ائ  الوطنية التي  ضمنها ميثا  العمل الوطني هي مسارات انطلق 

 20ة في المس ولية من قبل جميع مكونات المجتمع، بها الوطن للمشار 

التي نالت احترام العالم و قديره  ونحن جميعًا مدعوو   لى استكمال 

نجا ا ه، لتحقيق الم يد  صالح والحفاظ على مقدرات الوطن ومسيرة اإل

 ما أ  للميثا  أيضًا  نجا ات لما فيه الخير للوطن والمواطن من اإل

المرأة  ل التقدير والمكانة الالئقة بها، وذلك  دورًا  بيرًا في  عطاء
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من  الل المجلس األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة 

سبيكة بنت  براهيم  ل  ليفة وأ ذها دورًها متمي ًا في بناء الوطن 

دعو المولى العلي القدير أ  و دمته في مختلف المجاالت  وأ يرًا، أ

طنية الع ي ة بالخير والع ة على القيادة الحكيمة يعيد هذه المناسبة الو

 5والوطن الغالي والشعب الكريم، وأ  يحفظ بلدنا من  ل سوء 

  والسالم عليكم ورحمة ا  وبر ا ه، و ل عام والبحرين ومكروه

 بخير، وشكرًا 
 

 النائب األول للرئيس:

 10 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عبا   

 

 عباس:العضو جواد عبداهلل 

يطيب لي أ  أرفع أسمى  يات التهاني  شكرًا سيدي الرئيس، 

والتبريكات  لى مقام حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى الملك 

 15حمد بن عيسى  ل  ليفة حفظه ا  ورعاه، و لى صاحب السمو الملكي 

األمير  ليفة بن سلما   ل  ليفة رئيس الو راء الموقر حفظه ا  ورعاه، 

صاحب السمو الملكي األمير سلما  بن حمد  ل  ليفة ولي العهد  و لى

األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الو راء الموقر 

حفظه ا  ورعاه،  ما أهنئكم   واني وأ وا ي جميعًا وشعب البحرين 

 20الكريم بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة  معالي الرئيس، أمام هذه 

الوطنية الجميلة والسعيدة نقف وقفة  أمل لذ ريا نا الوطنية الذ ريات 

باإلرادة والع ة والكرامة وفيها ار فعت راية البحرين عالية متا ت االتي 

 فاقة  من ذ ريا نا الوطنية التي مرت علينا منذ أيام قليلة، وهي 

 تكرر في  ل عام، ذ رى  أسيس قوة دفا  البحرين، و ننا نفخر 

 25دفا  البحرين وبما قدمته و قدمه من جهود و ضحيات  بيرة ونعت  بقوة 
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حتى أصبحت في أعوام قليلة صرحًا وطنيًا شامخًا رافعًا لراية القوة 

والدفا  عن حياض البحرين لصيانة استقاللها وحماية مكتسبا ها   ما 

نحتفل اليوم بالذ رى السابعة عشرة للتصويت الشعبي على ميثا  العمل 

د لنا أوالً عندما نحتفل بذ ريا نا الوطنية أ  نشكر ا  الوطني، والب

 5سبحانه و عالى على نعمه الكثيرة، وثانيًا نشكر قيادة هذا البلد الطيب 

وباأل ص عاهل البالد المفدى حفظه ا  ورعاه الذي قدم الرؤى السديدة 

والمشاريع الكبيرة، فتأسيس قودة دفا  البحرين وميثا  العمل الوطني 

ا  من رؤية عاهل البالد رعاه ا ، والميثا  يمثل الرسالة اإلصالحية نابع

المفتوحة للجميع من رجل مثقف ي من بالحرية واالستقالل والسالم 

 10الواقعي والحقيقي،  ما ي من بمنطق الحوار ومحاججة الرأي بالرأي 

اآل ر،  نها رسالة البحث عن الهوية الوطنية، ورسالة االنتماء العربي 

خليجي، وفي هذا السيا  علينا أ  نقبل بشجاعة أ  الرسالة التي وال

والفكر الذي  ،ن من بها ــ ويجب أ  نرو  لها ــ هي الرسالة الوطنية

يجب أ  نعممه ونربي األجيال القادمة عليه هو الذي ي من بهذه الرسالة 

 15اإلصالحية، وفي  وء ذلك يجب أ  نعطي حبنا وقو نا وانتماءنا لهذه 

الطيبة، فليكن  ل مواطن  جسيدًا للمواطن الصالح والحريص  األرض

على هويته وانتمائه ووطنيته من عبث العابثين و يد الحاسدين     ميثا  

العمل الوطني هو المشرو  الحضاري الذي صوّت عليه شعب البحرين، 

وهو أحد اإلنجا ات الكبيرة التي قام بها عاهل البالد المفدى حفظه 

 20 لبية لمطالب الشعب البحريني الكريم و طلعا ه نحو مستقبل ا  ورعاه 

مشر ، فكا   طورًا نوعيًا مهمًا و جسيدًا أمينًا لروح العطاء والبذل بما 

يلبي حاجات المجتمع البحريني ومصالحه  معالي الرئيس،    ميثا  

العمل الوطني أوجد المناخ المالئم لتحقيق العديد من اإلنجا ات 

المهمة لمصلحة الوطن الع ي  والمواطن الكريم حيث والمكتسبات 
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 ا  في طليعتها  عادة الحياة النيابية التي من  اللها د لت البحرين 

مرحلة جديدة من حيا ها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعمرانية، 

حيث شهدت  حوالت عديدة منها:  ع ي  التعددية السياسية، وهي  حدى 

ديمقراطية البحرينية التي  عني  وفير أفضل الظروف ر ائ  الحياة ال

 5التي  مكن من  اللها المواطن من  حقيق اال تيار الحر بما في ذلك 

ا تيار ممثليه، ومن القيام بكل ما يخدم البحرين وشعبها الكريم  

 ذلك ع   من  عميق و فعيل دور الجمعيات والمنظمات الشعبية 

المختلفة   ما أعطى الميثا  الحرية وحق والنقابات المهنية واال حادات 

التعبير واال تيار وسمح بالممارسة الفعلية  من حدود الدستور والقانو  

 10والمس ولية وااللت ام وحماية المصلحة العامة ومصالح اآل رين  معالي 

الرئيس،    الحريات في بالدنا لها امتيا   اص لن يجده أحد في أي 

المتوافرة لدينا ال  توافر لغيرنا في سائر  بلد من البلدا ، فالحريات

البلدا ، فيجب الحفاظ عليها و يجاد المناخ المالئم لحفظها وبقائها 

واستمرارها لنا وألوالدنا ولألجيال القادمة من بعدنا، أطال ا  في أعمار 

 15أ ده ميثا  العمل الوطني هو أ  يفكر ي ذالالجميع     مفهوم الحرية 

عقله في مجال العلم والمعرفة الملت مة بخير البلد  المواطن ويستخدم

وصالحها العام، وأ  يستخدم مواهبه وطاقا ه في اإلنتا  والعمل  من 

حدود االلت ام بالقانو  وحماية المصالح العامة والخاصة، وأ  يستخدم 

حقه السياسي وفق الضوابط القانونية ومفهوم السياسة الذي يعنى برعاية 

 20ا لوطنه و وجيه النا  في طريق الخير والسالم، وأ  المصلحة العلي

يستخدم حريته الشخصية فال يعتدي على حريات اآل رين   ما ع   

الميثا  الحريات السياسية واالقتصادية والتجارية والدينية والثقافية 

والعلمية والفكرية، وأ د  فالة حرية الصحافة، حيث  م  صدار 

ت وصحيفتين  لكترونيتين، مما  مس صحف يومية جديدة وست مجال
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يعني  صدار ثالثة أ عاف الصحف الموجودة، حيث يكشف صدور هذا 

العدد الكبير من الصحف في فترة  منية قصيرة من التصويت على 

ميثا  العمل الوطني السماح لجميع اال جاهات والتوجهات في المجتمع 

 وليها المملكة  بالتعبير عن نفسها بدو  قيود، و أ يدًا لألهمية التي

 5للصحافة وحريتي التعبير والرأي فقد  م افتتاح نادي البحرين للصحافة 

م  م  نشاء نادٍ للمراسلين األجانب 2005م، وفي عام 2012في مايو 

للتواصل مع الجهات المعنية والمس ولين في المملكة  أما في عام 

ء الهيئة م بإنشا2013( لسنة 47م فقد صدر المرسوم الملكي رقم )2013

العليا لإلعالم واال صال، التي من شأنها العمل على  ع ي  حرية 

 10م أصبحت مملكة البحرين 2009واستقاللية وسائل اإلعالم  وفي عام 

مقرًا للمكتب اإلقليمي لال حاد الدولي للصحفيين      اريخ الحريات 

على أرض مملكة البحرين يشير  لى  مي  نمط العي  المشتر  الذي 

مواطنو ومقيمو هذا البلد منذ سنوات طويلة  من الوا ح أ   هداعتا

اإلنجا ات والمكاسب التي حققتها المملكة في أغلب المجاالت من 

 15التشريعات الوطنية وانسجامها مع اال فاقيات األممية المختلفة، 

واالستفادة من التجارب العربية واألجنبية المتقدمة في  ل المجاالت، 

عاش والملمو  يوميًا في مملكتنا الحبيبة التي  انت دليل الواقع الم

وما الت  مثل النموذ  األمثل للتعاي  والتسامح الديني واحترام المذاهب 

واألديا  المتعددة  افة، وذلك في ظل المبادرات اإلنسانية والحضارية 

 20التي يتبناها عاهل البالد المفدى حفظه ا  ورعاه، و ل عام والجميع 

 وشكرًا   بألف  ير،
 

 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضل األخ الد تور أحمد سالم العري   

 25 
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 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

والشكر موصول  لى األخ جواد عبا   شكرًا سيدي الرئيس، 

فقد  فى ووفى ولم يبق لنا شيئًا نقوله، فشكرًا لك يا أخ جواد مرة 

أ رى  يسعدني أ  أ قدم بالشكر الج يل  لى جاللة الملك الذي منحنا 

 5هذا الميثا ، فهو منارة لهذا البلد وهذا الشعب، فنشكره لموافقته على 

قب رجاالت الحكم في هذا البلد، الذي جاء نتيجة  عا ،هذا الميثا 

فمع بداية هذا القر  أسس الشيخ عيسى بن علي  ل  ليفة هذه الدولة 

الحديثة، ثم أ ى بعده رجاالت  ل  ليفة الشيخ حمد بن عيسى  ل  ليفة، 

والشيخ سلما  بن حمد  ل  ليفة، والشيخ عيسى بن سلما   ل  ليفة، 

 10ث مُنحنا هذا الميثا ، وهنا حتى وصلنا  لى هذه الحقبة من التاريخ حي

فقد حصلنا من  الله على دستور عقدي  ،يجب أ  ننظر  لى نتائجه

رسخ الديمقراطية في هذا البلد بمجلسين ــ هما مجلس النواب ومجلس 

الشورى ــ لتقديم المشورة للحكومة وللشعب في مجاالت  ثيرة  هذا 

م رواده في قوة الميثا  جاءنا باستقرار سياسي مبني على األمن،  قد

 15دفا  البحرين وو ارة الدا لية فيما نراه من أمن حاليًا نتيجة هذا الميثا ، 

 ما ساهم هذا الميثا  في  طوير مملكتنا، و وني طبيبًا أرى 

الكثير من الم سسات الطبية والمستشفيات والمرا   قد  طورت 

ي وصارت معظم العالجات متوافرة في البحرين،  ل هذه التطورات ه

من نتائج هذا االستقرار الذي جاءنا نتيجة هذا الميثا ، فشكرًا لك يا 

 20جاللة الملك على هذه الهدية التي قدمتها لشعبك، والتي ستعطي الم يد 

من االستقرار الذي سنواجه به هذه الهجمة اإلرهابية التي  تبناها دول 

هذا صخرة على  قليمية، و ل أمنيا نا أ   تحطم  ل هذه الم امرات 

 الميثا ، وشكرًا 
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 األول للرئيس: النائب

 شكرًا،  فضلي األ ت الد تورة سوسن حاجي  قوي   

 

 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

 5أصحاب السعادة ، معالي الرئيس شكرًا سيدي الرئيس، 

أسعد ا  صباحكم  ه،السالم عليكم ورحمة اللّه وبر ا  األعضاء،

لي أ  أقدم أسمى  يات التهاني بداية يطيب  جميعًا بكل  ير 

والتبريكات،  لى جاللة الملك المفدى حفظه ا  ورعاه، و لى سمو 

رئيس الو راء الموقر حفظه ا  ورعاه، و لى سمو ولي العهد األمين نائب 

 10القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الو راء حفظه ا  ورعاه، 

تصويت على ميثا  االنطالقة بمناسبة حلول الذ رى السابعة عشرة لل

الجديدة لمملكتنا الغالية، ميثا  وحّد الشعب بمختلف مكونا ه وفئا ه؛ 

 بيرة لميثا  العمل الوطني، ميثا  الوالء واالنتماء  «نعم»ليقول  لمة 

للوطن وقياد ه الحكيمة، ميثا  اإل الص والعطاء والبذل من أجل رفعة 

 15ألي بحريني أ  ينسى  لك اللحظة  يمكن ال .وا دهار مملكتنا الع ي ة

الفارقة في  اريخ البحرين الحديث، عندما جاء جاللة الملك المفدى 

 من مشروعه اإلصالحي الشامل، وقدم ميثاقًا ديمقراطيًا جامعًا، رسم 

للبحرين طريقًا نحو المنج ات والمكتسبات الوطنية، التي شملت 

سيما مجالَي الشباب مختلف المجاالت والقطاعات بدو  استثناء، وال

 20والريا ة، اللذين نراهما مجالين ا تُشفت من  اللهما المواهب 

الريا ية، واإلبداعات الشبابية، وأ اءا درًبا لالبتكارات والطموحات 

   الروح الوطنية العالية، التي يتحلى بها الشباب والريا يو ،  .الشابة

 الشباب دتوحّ التي  انت  حدى ثمار ميثا  العمل الوطني وهي

البحرين،  مملكة راية  حت والريا يات، والريا يين والشابات
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 راية يحملو  والدولية، والعربية الخليجية المحافل في حا رين فرأيناهم

 حققها التي والمكتسبات أ رى  فاإلنجا ات بيد واإلنجا  بيد، البحرين

 المفدى البالد ملك الجاللة صاحب لحضرة ال اهر العهد  الل شبابنا

 في بصمة و عوا فالبحرينيو  عد، وال لها حصر ال ورعاه، ا  حفظه

 5 الشعر، األدب، القراءة، اال تراعات، المختلفة، الريا ة مجاالت

 المناسبة بهذه نحتفي ونحن  األ رى المجاالت من والعديد التعليم،

 المكانة على الضوء نسلط أ  البد جميعًا، علينا والع ي ة المجيدة

 يوالت البحرينية، المرأة  ليها وصلت التي المتقدمة والمستويات الرفيعة،

  بيرين ومساندة بدعم وحظيت الوطني، العمل ميثا  ب وغ مع انطلقت

 10 السمو صاحبة المفدى البالد عاهل وقرينة الحكيمة، القيادة لد  من

 األعلى المجلس رئيسة  ليفة،  ل  براهيم بنت سبيكة األميرة الملكي

 األساسية اللبنة الوطني العمل ميثا  و ع لقد  ورعاها ا  حفظها للمرأة

 النهضة في و سهامها  افة، المجاالت في البحرينية المرأة إلدما 

 للمرأة األعلى للمجلس و ا  المملكة،  شهدها التي الشاملة التنموية

 15 ن مكي في األبر  الدور الميثا ، صدور من قليلة أشهر بعد  أسس الذي

 في شريكًا وجعلها واجتماعيًا، واقتصاديًا سياسيًا البحرينية المرأة

 والهندسية، والمصرفية، التعليمية، القطاعات في النجاح قصص  سجيل

 السياسية المجاالت جانب  لى والصحية، والطبية والقضائية،

  الل البحرينية للمرأة االستحقاقات  والت لقد  والتشريعية واالجتماعية

 20 التشريعات في و قدمًا  طورًا وشهدنا الما ية، سنة عشرة السبع

 والمساواة العدالة و حقق البحرينية، المرأة حقو   ع   التي والقوانين

: قال عندما الميثا  عليه نص ما وهذا المجتمع، أفراد ولجميع لها

 واألمن والحرية القانو  وسيادة والمساواة الحكم، أسا  العدل»

 المواطنين بين الفرص و كاف  االجتماعي والتضامن والعلم والطمأنينة
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 البحرينية، المرأة لواقع المتابع     «الدولة  كفلها للمجتمع دعامات

 هذا و ع   القيادية، المناصب من العديد في حضورها  طور يلحظ

 المفدى، الملك لجاللة اإلصالحي المشرو  بدء مع الفعّال الحضور

 وعضوًا القضائية، السلطة في وعضوًا ودبلوماسية و يرة المرأة فأصبحت

 5 بميثا  نحتفل  البلدية المجالس و ذلك والنواب الشورى مجلسي في

 لما واالعت ا ، الفخر من بم يد نشعر ونحن العام، هذا الوطني العمل

 وبانضمام التشريعي، المستوى على البحرينية واألسرة للمرأة  حقق

 علىالتي    د  ةالدولي والمعاهدات اال فاقيات من للعديد البحرين

 من مار  شهر في األسرة قانو  بإصدارنفخر  و ذلك المرأة، حقو 

 10 و شرفت الشورى، مجلس من انطالقته بذرة  انت الذي الما ي، العام

 و امنًا شامالً قانونًا ليكو  المتقدم، التشريع هذا مقدمي أحد بأنني

  والضيا  التفكك من البحرينية األسرة لكيا  وحافظًا المرأة، لحقو 

 سبيكة األميرة الملكي السمو صاحبة بقرار المناسبة، هذه في ونشيد

 المرأة يوم بتخصيص للمرأة األعلى المجلس رئيسة  ليفة  ل براهيم  بنت

 15 والعمل التشريعي المجال في بالمرأة لالحتفاء العام لهذا البحرينية

 المرأة  ليها وصلت التي المرموقة المكانة ي  د ما وهذا البلدي،

 أ  البد  قدم أو نجاح أي   و المهمّين، المجالين هذين في البحرينية

 مملكة ستبقى  صناعته في أساسيًا وعنصرًا شريكًا المرأة  كو 

 والسالم والتسامح العدالة بقيم   من ومتماسكة، قوية البحرين

 20 وولي الموقر، و رائها ورئيس المفدى، ملكها بفضل والتآلف، والتعاي 

 قياد ه حول وبالتفافه ووحد ه، شعبها وبتماسك األمين، عهدها

 ومملكة عام واألما ، و ل باألمن ننعم ونحن عام الحكيمة، فكل

 ا  ورحمة عليكم  ير، والسالم بألف وشعبها وقياد ها البحرين

 وبر ا ه، وشكرًا 
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 النائب األول للرئيس:

  فضل األخ حمد مبار  النعيمي شكرًا،  
 

 العضو حمد مبارك النعيمي:

 5لميثا   ةبمناسبة الذ رى السابعة عشر شكرًا سيدي الرئيس، 

أسمى  يات التهاني والتبريكات  لى مقام سيدي العمل الوطني، أ قدم ب

 ــ حفظه ا  ورعاهــ صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى  ل  ليفة 

كي األمير  ليفة بن سلما   ل  ليفة رئيس و لى صاحب السمو المل

و لى صاحب السمو الملكي األمير  ــ حفظه ا  ورعاهــ الو راء الموقر 

 10سلما  بن حمد  ل  ليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

ــ و لى شعب مملكة  حفظه ا  ورعاهــ لرئيس مجلس الو راء الموقر 

ت التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الع ي ة  البحرين الوفي بأسمى  يا

ال يسعني في هذه المناسبة الغالية علينا جميعًا  ال أ  أشيد بإنجا ات 

جاللة الملك في  برا  مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة رغم 

 15 ل األحداث التي مرت بها المنطقة بشكل عام، ومملكتنا الع ي ة 

لته بع مه ومسير ه المبار ة الوصول بشكل  اص، حيث استطا  جال

بمملكتنا الع ي ة  لى بر األما ، وما نراه اليوم ما هو  ال ثمرة هذه 

المسيرة المبار ة   ما أشيد بشهدائنا األبرار الذين  حوا بأرواحهم 

في سبيل وطنهم، راجيًا من المولى ع  وجل أ  يتقبلهم من الشهداء، 

 20المنيع المتمثل في قوة دفا    ذلك أوجه الشكر  لى سيا  الوطن

البحرين وو ارة الدا لية والحر  الوطني وجها  األمن الوطني على 

سهرهم الدائم والمتواصل للمحافظة على أمن هذا الوطن الغالي   تامًا 

أرجو من المولى ع  وجل أ  يوفقنا جميعًا لخدمة ديننا الحنيف، و دمة 

، والسالم عليكم ورحمة ا  مملكتنا الغالية في ظل قياد نا الرشيدة

 25 وبر ا ه، وشكرًا 
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 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضل األخ نوار علي المحمود  

 

 العضو نوار علي المحمود:

 5بسم ا  الرحمن الرحيم، في الرابع عشر  شكرًا سيدي الرئيس، 

ذ رى التصويت  ،من فبراير من  ل عام نحتفل بالذ رى الغالية علينا

العمل الوطني، والذي يعد وثيقة متكاملة للنهضة واإلصالح على ميثا  

والتحديث في جميع المجاالت، ونجدد في هذا اليوم البيعة والوالء لقائد 

مسير نا حفظه ا   بعد سبعة عشرة عامًا على التصويت على ميثا  

 10العمل الوطني، يحق للجميع أ  يفتخر باإلنجا ات الكبيرة التي  حققت 

مملكة على جميع األصعدة التي أسس لها الميثا ، ولكن على أرض ال

 بقى الطموحات عند الجميع عالية و بيرة، فتلك هي صفات أصحاب 

الهمم، ولتحقيق  لك الطموحات البد من العمل الجاد المخلص والدؤوب 

دو   لل أو ملل، وبالتأ يد جميعنا يتحمل  لك المس ولية، بوالشا  

 15لعامل البسيط والموظف الصغير مرورًا  لٌ في موقعه بدءًا من ا

بالمس ول،  لٌ في وظيفته، وانتهاءً  لى أعلى المناصب     ميثا  العمل 

الوطني اشتمل على معظم المبادئ واألفكار التي  كفل و ضمن 

النهوض بمملكة البحرين، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، لذلك 

ننشده جميعًا هو موجود من أقول    الطريق نحو التغيير والتقدم الذي 

 20 الل العمل بتلك المبادئ التي صوت عليها شعب مملكة البحرين بنسبة 

   جاللة الملك دائمًا وأبدًا يراهن على سواعد شعبه، وعقول  98.4%

أبنائه ليضع مملكة البحرين على الخريطة العالمية، وباإلرادة والع يمة 

ا،  حية  قدير واحترام والصد   تحقق الطموحات واألمنيات   تامً

 لى صاحب السمو ، وسيدي صاحب الجاللةو جالل  لى قائد مسير نا 
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و لى صاحب السمو الملكي ولي العهد ، رئيس الو راء الموقر كيالمل

و لى ، نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الو راء الموقر

ي ة، و ل عام شعب مملكة البحرين الوفي بهذه المناسبة الوطنية الع 

 والجميع بأحسن حال، وشكرًا 

  5 

 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضل األخ جاسم أحمد المه    

 

 جاسم أحمد المهزع: العضو

 10   ما  فضل به اإل وة األعضاء الكرام  شكرًا سيدي الرئيس، 

لن ف الم في منتهى الروعة والوالء والوفاء، ولو أردت أ  أ يف عليهم 

مما قالوا، ولكن هذا يوم وطني، ويوم  ريم على النفس، أقول أ ثر 

لذلك ال أريد أ  أفوت الفرصة من دو  التشرف بقول  لمة بهذه 

المناسبة الغالية علينا  بدايةً أ وجه بكلمة حق في شأ  سعادة األخ علي 

 15تخصيص هذه الجلسة من بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ل

، وللحديث عن ر هذه المناسبة الغاليةالموقر الستذ ا مجلسالجلسات 

هذا اليوم التاريخي، هذا اليوم الوطني، هذا اليوم الذي بيّن فيه شعب 

مملكة البحرين محبتهم للقيادة الرشيدة، ولجاللة الملك ــ حفظه ا  

ـ وألرض مملكة البحرين التي يعيشو  عليها، والتي  رعاهم والتي  ورعاه ـ

 20لهم   ما أ وجه بالشكر  لى األخ جمال عاش عليها أجدادهم من قب

رئاسة هذه الجلسة،  ه وليفخرو النائب األول لرئيس مجلس الشورى على 

الفرصة للجميع للتحدث بكل أريحية بمناسبة ذ رى يوم عطائه  وعلى 

ميثا  العمل الوطني، هذا اليوم الجميل، هذا اليوم البحريني، فكل 

 ريات جميلة     هذا اليوم  نسا  لديه يوم يحبه، ويتذ ر فيه ذ
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سيسجله التاريخ لمملكة البحرين، سيسجل حب هذا الشعب الوفي 

للقيادة ولألرض التي  رعاهم والتي يعيشو  عليها  أسأل ا  أ  يحفظ 

مملكة البحرين وشعبها الوفي، وأ  يحفظ جاللة الملك ويبار  لنا فيه  

فيه الشعب البحريني     ما حصل في يوم ميثا  العمل الوطني الذي صوت

 5لم يأت من فراغ، بل أ ى من مودة ومحبة و قدير، و ل  %98.4بنسبة 

 عام وأنتم بخير، وشكرًا 

 

 النائب األول للرئيس:

شكرًا،  فضل سعادة األخ غانم بن فضل البوعينين و ير ش و   

 10 مجلسي الشورى والنواب  

 

 وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:

السالم عليكم ورحمة ا  وبر ا ه،  س،شكرًا سيدي الرئي 

بمناسبة حلول الذ رى السنوية السابعة عشرة لميثا  العمل الوطني 

 15يسرني أ  أرفع من مجلسكم الموقر أسمى  يات التهاني والتبريكات 

حفظه ــ  لى مقام سيدي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى  ل  ليفة 

األمير  ليفة بن سلما   ل و لى صاحب السمو الملكي  ه ــا  ورعا

و لى صاحب السمو  ــ حفظه ا  ورعاهــ  ليفة رئيس الو راء الموقر 

الملكي األمير سلما  بن حمد  ل  ليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 

 20و لى  ــ حفظه ا  ورعاهــ النائب األول لرئيس مجلس الو راء الموقر 

نثمن عاليًا  خصيص هذه الجلسة شعب البحرين الع ي   في هذه المناسبة 

 ما ، من جلسات مجلسكم الموقر الستذ ار هذه المناسبة الغالية

 واننا في مجلس النواب بتنظيم الم  مر النيابي بهذه المناسبة  نثمن قيام 

 في ا حت مسمى ) فا  المستقبل والتنمية المستدامة والسالم(  ال يسعن



 

 17المضبطة       م11/2/2018 ( 65)  4/ الدور  4 الشورى / الفصلمجلس 

ر من التقدير ما حققه ميثا  يثهذا المقام  ال أ  نستذ ر جميعًا بك

ورفعة لشأ   ،و ع ي  للتالحم الشعبي، العمل الوطني من وحدة وطنية

و دشين لما نعيشه اليوم من حياة ،  افة البحرين على األصعدة

ديمقراطية في ظل مبادئ وأحكام الدستور  لقد  ا   صويت الشعب 

 5التي بنيت عليها  هو الخطوة األولى %98.4بالموافقة على الميثا  بنسبة 

العديد من اإلنجا ات الدستورية لتصبح البحرين بحق مملكة دستورية  

 ال أ  أؤ د الدور الكبير الذي  ،وال يسعني في الختام أ ي الرئيس

فقد أسهم المجلس ، يضطلع به مجلسكم الموقر في العملية التشريعية

فع بالعملية  سهامًا  بيرًا والي ال من  الل  برا ه المتنوعة في الد

 10السياسية  افة التشريعية و طوير مخرجا ها وأحكامها على األصعدة 

المولى أ  يحفظ بالدنا وأ  ل أأس  جتماعية واالقتصادية والخدميةواال

يديم علينا نعمة األمن واألما  وأ  يعيننا جميعًا على الخدمة الوطنية بما 

حفظه ا  من رفعه  يحقق األهداف والغايات التي يصبو لها جاللة الملك

 وشكرًا ، للبحرين وع ة لشعبها

 15 

 النائب األول للرئيس:

 شكرًا،  فضلي األ ت الد تورة سوسن حاجي  قوي   

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 20في بند ما يستجد من أعمال، أود  شكرًا سيدي الرئيس، 

ظيم  بالغكم أ  لجنة ش و  الشباب والريا ة بمجلس الشورى  عت م  ن

ار )البحرين  تكلم ريا ة(، فعالية اليوم الريا ي البحريني  حت شع

وبهذه المناسبة أدعو جميع األعضاء وموظفي األمانة العامة وجميع اإل وة 

 13واأل وات اإلعالميين حضور الفعالية التي ستقام يوم الثالثاء الموافق 
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ء ا  م، في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، و   شا2018فبراير 

 جميعنا نكو  ريا يين بلبس ريا ي، وشكرًا  

 

 األول للرئيس: النائب

 5ننتهي من بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم، ولم وبهذا  ،شكرًا 

يتبق لدينا سوى أ ذ صورة  ذ ارية بمناسبة الذ رى السابعة عشرة 

لميثا  العمل الوطني، و ذلك لدينا احتفالية بهذه المناسبة في القاعة 

 وأرفع الجلسة  ننهي هذه الجلسة، أشكر م جميعًا  الرئيسية  وبهذا 

 

 10 

 (ظهرًا 12:30)رفعت الجلسة عند الساعة 

 

 

 

 علي بن صالح الصالح  عبدالجليل إبراهيم آل طريف

 رئيس مجلس الشورى  األمين العام للمجلس
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