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االعتبار  يف  تاأخذ  وواثقة  وا�ضحة  روؤية  متتلك  اأن 

منها  يتعلق  ما  ة  خا�ضّ واالعتبارات،  املعطيات  جميع 

بالواقع الراهن اأو بقادم االأيام، واأن متتلك خريطة عمل، 

تخ�ضع  ال  التي  الوثابة  املبادرة  بروح  تتحلّى  اأن  بد  ال 

اأن  بد  ال  فالروؤية  الفعل،  ل�ضناعة  واإمنا  الفعل،  لردة 

نّية  اأفكاًرا  يج�ّضد  ن�ضق واحد  املبادرة يف  ترتادف مع 

ومتقدة واإرادة فاعلة، كما هي لدى �ضاحب ال�ضمو امللكي 

االأمي �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء.

هذا  يف  ومهًما  منا�ضبًا  حيًزا  تاأخذ  ال�ضحافة  والأن 

الفكر املتقد والنّي، فقد ت�ضّرفنا يوم اأم�س بلقاء �ضاحب 

ال�ضمو امللكي االأمي �ضلمان بن حمد اآل خليفة، يف ديوان 

�ضموه يف الق�ضر الزاهر، هذا اللقاء الذي جاء تقديًرا من 

ال�ضحافة  الوزراء لدور  العهد رئي�س جمل�س  �ضمو ويل 

يف م�ضية التنمية والبناء ومواقفها الوطنية امل�ضهودة.

واأن ياأتي اللقاء يف هذا الوقت بالذات، ويف ظل هذه 

املزدحم  اليومي  االأعمال  جدول  و�ضط  ويف  الظروف، 

باأول  الوطنية  ال�ضحافة  �ضموه  يخ�ّس  واأن  ل�ضموه، 

حديث �ضحفي بعد ت�ضلّمه رئا�ضة جمل�س الوزراء، فهو 

مدعاة لل�ضرف واالعتزاز من قبل كامل االأ�ضرة ال�ضحفية 

يف البحرين، والذي ي�ضّكل لها هذا اللقاء حافًزا ودافًعا 

اإىل املزيد من العطاء من اأجل الوطن.

�ضمو  بها  يتحلّى  التي  واملبادرة  القيادة  مهارات  اإن 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ات�ضمت بو�ضوح خالل 

و�ضريًحا  ومتدفًقا  �ضل�ًضا  احلديث  اأتى  عندما  اللقاء، 

بحب  وعامر  دافئ  قلب  من  انطلق  اأنه  واالأهم  وعفوًيا، 

هذا الوطن ورفعة �ضاأنه، وحتقيق اخلي واالزدهار لكل 

اأبناء ال�ضعب.

يحملها  التي  واالآمال  والتطلعات  الهموم  حجم  اإن 

الوزراء يف فكره وقلبه  العهد رئي�س جمل�س  �ضمو ويل 

اإىل  حتتاج  فهي  بي�ضية،  لي�ضت  واأبنائه  الوطن  جتاه 

�ضحافة  نحن  تلّم�ضناه،  ومتوا�ضل  م�ضٍن  وجهد  عمل 

ومواطنني، يف �ضل�ضلة التحّركات امليدانية واالجتماعات 

امل�ضوؤولني  لتوجيه  يومي،  ب�ضكل  �ضموه  يعقدها  التي 

خ�ضائ�س  من  وهذا  امل�ضتجّدات،  كل  على  والوقوف 

القيادة الناجحة.

وبروح املبادرة ا�ضتطاع �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمي 

وكفاءة  بكل جناح  يدير  اأن  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان 

العديد من امللفات ال�ضائكة وال�ضعبة، يف خمتلف االأوقات 

اأبهرت  وحتت �ضتى الظروف، وحقق من خاللها نتائج 

االأو�ضاط العاملية التي اعتربتها منوذًجا ُيقتدى به.

طموحات  اأمام  عائًقا  يوًما  تقف  مل  التحديات  اإن 

فهو من يحب  الوزراء،  رئي�س جمل�س  العهد  �ضمو ويل 

التحدي ويع�ضق االإجناز، لذلك فقد ا�ضتطاع بجدارة اأن 

م�ضيته،  خالل  واجهته  التي  التحديات  جميع  يتخّطى 

اإجنازات  كبية،  اإجنازات  منها  يحقق  اأن  وا�ضتطاع  بل 

وطنية  نه�ضة  اإىل  �ضموه  خاللها  من  ي�ضعى  م�ضهودة 

جديدة تنطلق من �ضلب فريق البحرين.

اإننا مع �ضمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء نتطلع 

بثقة وتفاوؤل اإىل امل�ضتقبل، واإىل اأيام مب�ضرة مبزيد من 

م�ضتويات  وفق  واالإنتاج  العمل  واإىل  واخلي،  العطاء 

الكثي  فهناك  البالد،  اأبناء  كل  على  بالنفع  تعود  عالية 

من امل�ضاريع التي يعود الف�ضل اإىل �ضموه يف تاأ�ضي�ضها، 

يعّم  وخيها  وثمارها،  فوائدها  اليوم  جنني  والتي 

اجلميع.

ال�ضمو امللكي االأمي �ضلمان بن حمد  �ضكًرا �ضاحب 

التقدير  هذا  على  الوزراء؛  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

تكون  اأن  على  تعاهدكم  التي  الوطنية  لل�ضحافة  الكبي 

عوًنا و�ضاعًدا و�ضوًتا لكم يف كل م�ضاعيكم اخلّية؛ من 

اأجل حتقيق �ضالح هذا الوطن ومواطنية.

عي�شى ال�شايجي

روؤية ومبادرة

ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء يخ�ّص ال�شحف املحلية باأول لقاء منذ توليه م�شوؤولية رئا�شة الوزراء

اأعتز بثقة امللك واأعاهد جاللته مبوا�شلة العمل �شرًيا على نهجه

امل���ف���ت���وح���ة وف������ق ����ش���واب���ط مل�����راك�����ز الإ�������ش������الح وال���������ش����ج����ون  ب����رن����ام����ج  ت���ب���ّن���ي  اإىل  ن���ت���ط���ل���ع 

الوطن وب��ن��اء  احلكومي  العمل  تاأ�شي�ص  يف  �شلمان  ب��ن  خليفة  الأم���ري  اإ�شهامات  بفخر  ن�شتذكر 

لل�شباب اأكرب  وفر�شة  العمرية  الفئات  وخمتلف  الكفاءة  على  مبنية  ال��وزراء  جمل�ص  تركيبة  تكون  اأن  اإىل  نتطلع 

ن��وا���ش��ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات روؤي�����ة ال��ب��ح��ري��ن 2030 م���ن خ����الل ب��رن��ام��ج احل��ك��وم��ة

اأف������ت������خ������ر ب����ال����ع����م����ل م�������ع ع����م����ال����ق����ة ال�����ع�����م�����ل ال������وط������ن������ي م�������ن اأ�������ش������ح������اب اخل���������ربات

ل���ن ن��ن�����ش��ى دع����م ال�����ش��ع��ودي��ة والإم��������ارات وال���ك���وي���ت ورواب���ط���ن���ا م��ع��ه��م اج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت�����ش��ادي��ة

وامل�����واط�����ن�����ن ال�������وط�������ن  وم�����������ش�����ال�����ح  ح������ق������وق  ي����ح����ف����ظ  اأن  ي�����ج�����ب  ق�����ط�����ر  م�������ع  ح���������ّل  اأي 

ت������������ام ب�������������������ش���������ك���������ل  ال��������������ب��������������ريوق��������������راط��������������ي��������������ة  ُت�����������������������������������زال  اأن  ي������������ج������������ب 

ومت����ك����ي����ن����ه امل���������واط���������ن  خ�������دم�������ة  يف  جن����������اح  �����ة  ق�����������شّ ت�������ك�������ون  اأن  ي�����ج�����ب  ال�����ب�����ح�����ري�����ن 

زي�����������������������ادة ال���������ف���������ر����������ص ل��������ل��������م��������واط��������ن ب�������������������دلً م������������ن احل���������م���������اي���������ة والن������������غ������������الق

الإداري�����������������������ة امل�������ن�������ا��������ش�������ب  ج����������دي����������دة يف  ك������������ف������������اءات  ل���������������ش�������ّخ  ال����������وق����������ت  ح�������������ان 

امل��ت��ن��ّوع جمتمعنا  وت��ع��ك�����ص  ل��ل��وط��ن  وال�����ولء  ال��ك��ف��اءة  ع��ل��ى  مبنية  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات 
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بامل�ستقبل �ت��ف��ا�ؤٌل  الوطنية..  ب��ك��وادرن��ا  �اع��ت��زاٌز  فخٌر 

ن�����ع�����م�����ل ع������ل������ى ������س�����ي�����اغ�����ة ح�������ل�������ول م�����ب�����ت�����ك�����رة ل��������إ��������س�������ك�������ان �ال�������ب�������ن�������ى ال�����ت�����ح�����ت�����ي�����ة م���������ع ال�������ق�������ط�������اع اخل������ا�������ص

�امل�������واط�������ن�������ن ال��������وط��������ن  ل�����������س�����ال�����ح  ا������س�����ت�����ث�����م�����اره�����ا  اإىل  �ن�����ت�����ط�����ل�����ع  �اع����������������دة  ال�����ن�����ف�����ط�����ي�����ة  اال������س�����ت�����ك�����������س�����اف�����ات 

»ك����������ور�ن����������ا« ج������ائ������ح������ة  م���������ن  ال�������ت�������ع�������ايف  ب���������داي���������ة  اجل�����������������اري  ال���������ع���������ام  م����ن����ت���������س����ف  ي�������ك�������ون  اأن  اإىل  ن�����ت�����ط�����ل�����ع 

كتب - عي�شى ال�شايجي:

... يف الطريق اإىل ديوان �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، يف الق�سر الزاهر، ثمة الكثري من الأفكار تراودك، خا�سة اأننا اأمام اأول حديث �سحفي 

يتف�ّسل به �سموه لل�سحافة الوطنية بعد ت�سلّمه رئا�سة جمل�س الوزراء؛ وذلك تقديًرا من �سموه لدور 

ال�سحافة الوطني والتنموي.

عي�سى  بن  امللك حمد  اجلاللة  عندما كلف �ساحب  الأيام  تلك  اإىل  باأذهاننا  يعود  الزاهر  الق�سر  اإن 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

الذين  البحرين  الق�سر الذي �سم رجال ون�ساء  العمل الوطني، هذا  برئا�سة جلنة تفعيل مبادئ ميثاق 

كانوا يتحدثون فيما ي�سبه الع�سف الفكري يف ر�سم م�ستقبل البحرين، ويف كل ذلك كان �سمو ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء متابًعا وموجًها وم�سرًفا على ر�سم خريطة الطريق اجلديدة للبحرين.

ومنذ ذلك اليوم وحتى هذا اليوم، فقد جرت مياه كثرية، ويف كل ذلك فقد كان �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ميثل للبحرينيني جميًعا تلك ال�سعلة املتقدة باحلما�س دائًما واملت�سلحة 

بالأمل، والتي ل تعرف معنى للم�ستحيل.

ولأنه لي�س لديه ما يخفيه، ولأنه اأمري لكل البحرينيني، فدائًما ما يت�سم حديث �سمو ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء بال�سراحة املتناهية وباجلراأة وال�سجاعة، ل جمال للغمو�س اأو تطويع الكلمات مبا ل يتفق 

مع معناها الأ�سيل، بل تكون يف الغالب والأعم تلقائية.

وهذا ما عاد بذهني اإىل جتربة فريدة حدثت يل يف اأبريل من العام 2007، عندما كنا يف الطائرة يف 

طريق العودة مبعية �سموه من زيارة ر�سمية اإىل �سنغافورة، حيث �سّرفني �سموه يف الطائرة بحديث 

�سحفي خ�ّس فيه �سحيفة »الأيام«.

لقد تطّرق احلديث خالل هذا اللقاء اإىل موا�سيع عدة، وا�سرت�سل �سموه يف احلديث بينما اأنا منهمك 

بالكتابة، ولكني بني فرتة واأخرى كنت اأتوقف لربهة عند بع�س اجلمل والكلمات التي كان �سموه يتف�ّسل 

بها رًدا على الأ�سئلة، وذلك لأنها جمل وكلمات كانت جريئة وجديدة على م�سامعي ومل تكن ماألوفة يل يف 

م�سريتي ال�سحفية، وكنت يف كل مرة تبدو علّي عالمات الده�سة كان �سموه يطلب مني موا�سلة الكتابة، 

فقد كان واثًقا و�سريًحا و�سادًقا يف كل كلمة �سدرت عنه.

لي�س ذلك فقط، فعندما كنا يف �سنغافورة، يف زيارة اإىل اإحدى اجلامعات هناك، تف�ّسل �سموه باإلقاء 

كلمة يف جمع كبري من الأ�ساتذة والطلبة يف اإحدى قاعات اجلامعة، وقد حظيت كلمة �سموه بالت�سفيق 

والإعجاب ال�سديد؛ لأنها كانت تنّم عن ذهن متقد وطالقة متناهية و�سراحة و�سفافية متناهية، وقد كنا 

كبحرينيني جميًعا فخورين بهذه ال�سخ�سية التي متثل الوجه احل�ساري للبحرين.

البحرين، وما يتم طرحه من  املواقع يف  فاإن ما ن�ساهده ونتلّم�سه من حما�س يف خمتلف  واليوم، 

اأفكار جديدة وجريئة، اإمنا هو م�ستمد من هذه ال�سخ�سية القيادية الفذة التي ا�ستطاعت اأن ت�سيع الروح 

احلما�سية املتجددة واملتوقدة يف خمتلف املواقع.

ولي�س ببعيد عندما يقف �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف كل عام على املن�ّسة الرئي�سة يف 

امللتقى احلكومي، لي�سيع الثقة ويلهب احلما�س بني احل�سور من الكوادر القيادية يف العمل احلكومي 

اليوم يف خمتلف  املبادرة يف تطوير وجتويد اخلدمات والأداء، وهذا ما ن�ساهده ونتلّم�سه  لأخذ زمام 

مواقع العمل؛ وذلك بف�سل روؤية �سموه.

املواقع،  يدير يف خمتلف  وهو  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  �سمو ويل  �ساهدنا  احلدث،  عمق  ومن 

وب�سكل مبا�سر وميداين، اإجراءات الت�سدي لأزمة كورونا، وذلك بكل حرفية جنّبتنا الكثري من الويالت 

التي اأطاحت باقت�سادات دول، وانهارت ب�سببها اأنظمتها ال�سحية.

خالل هذا اللقاء كانت كلمات ال�سكر والتقدير تتدفق من قلب �سموه لكل اأع�ساء فريق البحرين الذين 

يت�سدون للجائحة، وكان هناك اإ�سرار من �سموه على اأن ي�سكر كل اأع�ساء الفريق بكل ما حتمله هذه 

الكلمة من معنى، فهي اأبعد من اأن تكون جمّرد كلمات تقال.

حول  احلديث  يف  م�سرت�سالً  �سموه  كان  وعندما  الطلق،  الهواء  ويف  للديوان  اخلارجية  الباحة  يف 

م�ستقبل البحرين، نزلت حبات املطر علينا، لريفع �سموه راأ�سه اإىل ال�سماء قائالً: »هذا املطر يدعونا اإىل 

التفاوؤل مب�ستقبل البحرين، فهي اأمطار خري وبركة، وم�ستقبل البحرين �سيكون مليئًا باخلري«.

ويف كل مرة يتحدث فيها �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء عن �سباب البحرين، كانت نظرات 

التفاوؤل ت�سّع من �سموه وتتملّكه م�ساعر احلما�س، فهو يثق جًدا يف كفاءة �سباب البحرين وقدرتهم على 

العمل والعطاء املتميز والبتكار، وي�سعى اإىل اإ�سناد امل�سوؤوليات واملواقع القيادية اإليهم، واإعطاء الفر�سة 

املنا�سبة لهم بهدوء، ولكن بعزم.

اإن �سمو ويل العهد رئي�س الوزراء حتدث عن حزمة من التغيريات وعملية التطوير والتجديد قادمة 

يف خمتلف املرافق واملوؤ�س�سات، ويف طريقة واأ�سلوب العمل، واإن من �ساأن ذلك اأن يحقق للبحرين قفزات 

نوعية كبرية.

كما اأن الولء للبحرين والكفاءة هما املعيار لدى �سموه يف التعاطي مع الكل، فلي�س هناك من فوارق 

بني اإن�سان واآخر، ول طائفة واأخرى، ول فئة من دون غريها.

اأول لرئي�س جمل�س الوزراء، قدم فيها الكثري للبحرين،  اأن كان �سموه نائبًا  اأعوام مّرت منذ  �سبعة 

القادم يف خدمة ح�سرة  العمل  الكثري من  فاإن هناك  الوزراء،  للعهد ورئي�س ملجل�س  واليوم وهو ويل 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، مثلما كان املغفور 

له باإذن اهلل تعاىل �سمو ال�سيخ خليفة بن �سلمان اآل خليفة، طيب اهلل ثراه، الذي قال عنه �سموه اإنه عمالق 

�سيا�سي ورجل دولة والأ�ستاذ الأول يف العمل احلكومي.

العهد رئي�س  اليوم، وهو نهج عمل ل�سمو ويل  اأمامكم  الذي هو  ال�سريح  وفيما يلي ن�س احلديث 

جمل�س الوزراء..

�يل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء يف لقاء مع ر�ؤ�ساء التحرير:

اأف������ت������خ������ر مب�������ا ل�����دي�����ن�����ا م�������ن ك���������ف���������اءات �ط�����ن�����ي�����ة �م����������ا ي������ت������م������ّي������ز�ن ب�������ه م�������ن ح�������ب ال������ت������ح������دي �ع�����������س�����ق االإجن������������از
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ال�������ص���ع���ودي���ة ه����ي ال���ع���م���ق اال����ص���رات���ي���ج���ي ل����اأم����ة ال���ع���رب���ي���ة واالإ����ص���ام���ي���ة وع����ام����ل ا����ص���ت���ق���رار ل��ل��م��ن��ط��ق��ة واالق���ت�������ص���اد ال��ع��امل��ي

ل����ل����وط����ن اخل�����������ر  ي�������ري�������د  ال  م���������ن  حم�����������������اوالت  ون���������������ص�������ّد   2011 اأح��������������������داث  اج�������ت�������زن�������ا  جم����ت����م����ع����ن����ا  ب�����ت�����ك�����ات�����ف 

»ك�������ورون�������ا« ج����ائ����ح����ة  م�����واج�����ه�����ة  ح���ق���ق���ن���ا جن������اح������ات يف  خ����ال����ه����ا  م������ن  ال�����ت�����ي  ال����ب����ح����ري����ن  روح  وال������ت������ف������ّوق  االإب���������������داع 

من������ّوه������ا م��������ن  ل������ا�������ص������ت������ف������ادة  امل�����ن�����ط�����ق�����ة  اق�������ت���������������ص�������ادات  خل�������دم�������ة  م����������رك����������ًزا  ال������ب������ح������ري������ن  ت�������ك�������ون  اأن  ن���������ص����ع����ى 

ال���ت���ن���م���ي���ة م����ت����ط����ل����ب����ات  م��������ع  ي����ت����ن����ا�����ص����ب  وب�����ح�����ج�����م  ك��������ف��������اءة  وع�������ل�������ى  ف�������اع�������ل  ح�����ك�����وم�����ي  ج�������ه�������از  اإىل  ن���������ص����ع����ى 

امل��ادي��ة القاطعة االأدل����ة  م��ن ذل��ك على  ب���دالً  اأم���ام املحكمة واالع��ت��م��اد  اأ���ص��ل��وب االع��ت��م��اد على االع����راف  اإىل جت���اوز  ال��ت��وّج��ه  اأه��م��ي��ة 

م���ع���ام���ل���ة ال���ب���ح���ري���ن���ي ب�����اأن�����ه ي���ح���ت���اج ح����م����اي����ًة م�����ن ال���ت���ن���اف�������ص���ي���ة واالن�����ف�����ت�����اح ان����ت����ق����ا�����صٌ مّم������ا ل����دي����ه م�����ن ت�����ف�����ّوق وع���زمي���ة

[ ن�صكر لكم تخ�صي�ص هذا اللقاء لل�صحافة املحلية 

�صموكم  وتركيز  وحيوية،  مهمة  موا�صيع  على  الإطاعها 

من�صب  �صموكم  تويل  بعد  االإعام  و�صائل  مع  ظهور  الأول 

املحلية،  ال�صحافة  مع  ليكون  الوزراء  جمل�ص  رئا�صة 

التي  الكلمة  باأكمله. ما هي  ال�صحفي  وهو فخٌر للج�صم 

اأن تفتتحوا بها هذا اللقاء ال�صحفي؟ توّدون �صموكم 

- اأ�الً اأ�د اأن اأعرب عن �شكري �اأ�ؤكد اعتزازي بثقة 

عي�شى  بن  حمد  الوالد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

�هذه  �رعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

اأت�شّرف  الثقة هي حمل تقدير �امتنان �م�شوؤ�لية كبرية 

بحملها، �اأعاهد جاللته بحملي م�شوؤ�لية موا�شلة العمل 

�شرًيا على نهجه لتنفيذ ر�ؤيته ال�شامية املتمثلة يف ميثاق 

اخلالدة  االإ�شهامات  بفخر  ا�شتذكر  كما  الوطني،  العمل 

ل�شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، 

بالعطاء يف  حافلة  م�شرية  طوال  به  قام  �ما  اهلل،  رحمه 

نهلُت  �اأعتز مبا  الوطن،  �بناء  العمل احلكومي  تاأ�شي�س 

من خربات طوال فرتة عملي مع �شموه، �كان رحمه اهلل 

املعلم االأ�ل يف العمل احلكومي.

يتميز�ن  �ما  �طنية  كفاءات  من  لدينا  مبا  اأفتخر 

التحدي �ع�شق االإجناز، �هو م�شدر اعتزاز  به من حب 

�تقدير لدينا، �اأنا متفائل مب�شتقبل �اعد للوطن �لكافة 

يثبت  كور�نا  لفري��س  الت�شدي  يف  حققناه  فما  اأبنائه، 

باأن لدينا تالحًما �تكاتًفا �عزمية.

رائًدا  د�ًرا  املحلية  لل�شحافة  اأن  لكم  اأ�ؤكد  اأن  �اأ�د 

يف  ك�شركاء  نهجهم  على  �ت�شري�ن  موؤ�ش�شوها،  حمله 

ي�شل  تكتبونه  ما  كل  �اأن  �التطوير،  �البناء  التنمية 

�اأمتنى  التطوير،  اأجل  من  اهتمام  حمل  �ن�شعه  اإلينا 

منكم موا�شلة الكتابة �التعبري بحرية م�شوؤ�لة من اأجل 

نب�س  �م�شاركتنا  االأعزاء،  �اأبنائها  الغالية  البحرين 

املجتمع من خالل اأمانة االأقالم التي حتملونها.

العمل  ميثاق  اإقرار  على  عاًما  ع�صرون  مّر   ]

العمل  توجهات  اإىل  �صموكم  تنظرون  كيف  الوطني، 

الوطني يف مملكة البحرين؟

م�شرية  البحرين  الوطني يف مملكة  العمل  م�شرية   -

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بقيادة  طموحة 

�رعاه،  اهلل  املفدى، حفظه  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

نهٌج  هي  �مباد�ؤه  الوطني  العمل  ميثاق  اإقرار  �منذ 

امليثاق انطلقنا ��شنوا�شل. للوطن، �من 

الوطنية  اجلهود  مرتكز  الوطني  العمل  ميثاق  اإن 

�ميثل الر�ؤية ال�شاملة لنماء �ازدهار الوطن، ��شنوا�شل 

االقت�شادية  البحرين  ر�ؤية  تطلعات  حتقيق  على  العمل 

الربامج  �اإطار  احلكومة  برنامج  خالل  من   2030

احلكومية ذات االأ�لوية حتقيًقا للغايات املن�شودة.

االإقليمية  بعاقاتها  متيزت  البحرين  مملكة   ]

ما  اإىل  ذلك  ويرجع  واالأ�صدقاء،  االأ�صقاء  مع  والدولية 

منذ  حنكة  من  البحرينية  الدبلوما�صية  به  حتظى 

املاثلة  التحديات  �صوء  يف  اليوم.  وحتى  تاأ�صي�صها 

للمرحلة  �صموكم  تطلعات  هي  ما  والعامل،  باملنطقة 

واالإقليمية  الدولية  اململكة  عاقات  م�صتوى  على  املقبلة 

وا�صتقرارها؟ اأمنها  وتعزيز 

املواطنني  حقوق  �حفظ  البحرين  اأمن  عن  الدفاع   -

هو  فاالأمن  عملنا؛  اأ�ليات  مقدمة  يف  ياأتي  �م�شاحلهم 

م�شوؤ�لية  هو  املواطنني  حقوق  �حفظ  التنمية،  اأ�شا�س 

االأمر،  كلف  مهما  عليها  احلفاظ  عن  نتوانى  �لن  الد�لة 

مي�شنا  منهم  فرًدا  مي�س  �ما  احلقيقية  الوطن  ثر�ة  فهم 

لد�ل  التعا�ن  جمل�س  باأن  اأنوه  اأن  �اأ�د  جميًعا، 

اأمان للمنطقة، �دعوين هنا  اخلليج العربية ميثل �شمام 

اململكة  يف  اأ�شقائنا  من  نن�شاه  لن  الذي  الدعم  اأ�شتذكر 

املتحدة  العربية  االإمارات  �د�لة  ال�شعودية  العربية 

اجتماعية  ر�ابط  من  معهم  يربطنا  فما  الكويت،  �د�لة 

�رعاية  اهتمام  حمل  العالقات  هذه  يجعل  �اقت�شادية 

االأ�شقاء،  مع  �التكامل  التعا�ن  من  ملزيد  �نتطلع  دائمة، 

امل�شرتك  العمل  ملوا�شلة  اجلهود  ت�شخري  على  �نحر�س 

يف املنطقة.

الد�ر املحوري لل�شقيقة  ال�شدد، نوؤكد على  �يف هذا 

العمق  فهي  ال�شعودية،  العربية  اململكة  الكربى 

عامل  اأنها  كما  �االإ�شالمية،  العربية  لالأمة  اال�شرتاتيجي 

ا�شتقرار للمنطقة �االقت�شاد العاملي، �نعتز مبا يجمعنا 

معها من �حدة ال�شف �الهدف.

�اململكة  العربية  م�شر  جمهورية  مع  �عالقتنا 

اعتزاز،  حمل  هي  املغربية  �اململكة  الها�شمية  االأردنية 

�لدينا اأ�ا�شر م�شرتكة ��شنوا�شل تعزيز عالقتنا معهم، 

بحاجة  العربية  �االأمة  ال�شقيقة،  العربية  الد�ل  �بقية 

امل�شالح  �فق  العالقات  �بناء  التكاتف  من  مزيد  اإىل 

على  �نعمل  �ع�شرية،  جديدة  اأ�ش�س  على  امل�شرتكة 

الواليات  اال�شرتاتيجيني  احللفاء  مع  عالقاتنا  تعزيز 

ال�شنني؛  املمتدة ملئات  املتحدة  االأمريكية �اململكة  املتحدة 

�حماربة  باملنطقة  اال�شتقرار  �تر�شيخ  التنمية  اأجل  من 

امل�شالح  على  ترتكز  عالقات  لبناء  ن�شعى  كما  االإرهاب، 

ال�شني  �جمهورية  االحتادية  ر��شيا  مع  امل�شرتكة 

ال�شعبية �بقية الد�ل ال�شديقة �د�ل العامل.

البحرين،  ململكة  اخلارجية  ال�صيا�صة  بخ�صو�ص   ]

اأفق للحل؟ فيما يتعلق بقطر، هل هناك 

- كما اأكدت لكم قبل قليل، اإن جمل�س التعا�ن لد�ل 

يتم  حل  �اأي  للمنطقة،  اأمان  �شمام  هو  العربية  اخلليج 

�يحمي  �يحفظ  اجلميع  ير�شي  اأن  يجب  اإليه  التو�شل 

اأن تكون املح�شلة ل�شالح  اإىل  املواطنني، �نتطلع  حقوق 

البحار  كانت  تاريخًيا  اأنه  اإىل  هنا  �ن�شري  اجلميع، 

ملمار�شة  بالبلدين  لل�شيادين  مفتوحة  البحرية  �احلد�د 

�شيا�شية  الأ�شباب  بداأ  �االنغالق  �احلماية  ن�شاطهم، 

طيبة  عالقات  يريد  من  ال�شمكية.  الرث�ة  �لي�س حلماية 

لن  �لكننا  لها،  الداعمني  اأ�ل  فنحن  البحرين  مملكة  مع 

��فق  �املواطنني.  الوطن  م�شالح  حماية  يف  نت�شاهل 

�اململكة  اجلميع،  من  التوا�شل مطلوب  فاإن  العال،  اتفاق 

�نرّحب  جتا�بهم،  �بانتظار  قطر  مع  بالتوا�شل  بادرت 

املبا�شر معهم. باللقاء 

قانون  م�صتجدات  على  �صموكم  يطلعنا  اأن  نود   ]

ال�صحافة الذي طال انتظار تطويره.

- تطوير هذا القانون مهم جًدا من اأجل احلفاظ على 

اأن  �يجب  الد�شتور،  كفلها  التي  �التعبري  الكلمة  حرية 

�نحن  بد�رهم،  للقيام  للجميع  احلماية  القانون  يوفر 

قانون  تعديل  م�شر�ع  من  االنتهاء  يتم  اأن  اإىل  نتطلع 

ال�شحافة يف اأقرب فر�شة ممكنة، حيث �شتتم اإحالته اإىل 

الت�شريعية. ال�شلطة 

يف  اإيرانًيا  اأمريكًيا  �صيا�صًيا  غزالً  هناك  اأن  نرى   ]

االآونة االأخرة، وهناك من يريد ا�صتثمار ذلك ال�صتح�صار 

2011 بامل�صهد املحلي واالإقليمي،  اأحداث �صابقة يف عام 

فما هو تقييم �صموكم؟

�ن�شد   2011 اأحداث  اجتزنا  جمتمعنا  بتكاتف   -

مواطنيه  �كافة  للوطن  اخلري  يريد  ال  من  حما�الت 

اأي  املواطنة فوق  اأن  نوؤكد  �له �الءات خارجية، �نحن 

فيه  ما  ل�شالح  جميعهم  املواطنني  �متكني  اآخر،  انتماء 

الطريق  هو  للوطن  �الوالء  الكفاءة  �فق  للوطن  اخلري 

ال�شحيح.

�نحن اأ�ل من يتطلع اإىل عالقات جيدة مع جريانه، 

اجلوار  ُح�شن  على  مبنية  عالقات  اإىل  دائًما  �ن�شعى 

التوا�شل مع اجلميع. �نحن مع  باملنطقة، �ال نرتدد يف 

ال�شالم �الُبعد عن احلر�ب �الت�شّنج يف املنطقة ل�شالح 

اال�شتعداد  اأمت  على  نحن  الوقت  نف�س  �يف  ال�شعوب، 

الت�شدي  �جهود  �املواطنني.  الوطن  م�شالح  عن  للدفاع 

االأقل  على  للتعا�ن،  جماالً  تفتح  اأن  املمكن  من  للجائحة 

جمل�س  اأن  �نوؤكد  باملنطقة،  االإن�شانية  النواحي  من 

يكون جزًءا يف  اأن  العربية يجب  اخلليج  لد�ل  التعا�ن 

اإن  حيث  املنطقة،  �ا�شتقرار  اأمن  ب�شاأن  مفا��شات  اأي 

م�شاركة د�ل املجل�س توؤمن الو�شول اإىل حلول م�شتدامة 

ا اأن تكون مبنية على اأ�ش�س �شليمة حتفظ  التي يجب اأي�شً

اجلميع. م�شالح 

التي  [ البحرين تزخر باخلربات والطاقات الوطنية 

املختلفة،  االأ�صعدة  على  اململكة  لنجاحات  اأ�صا�ٌص  هي 

ويفخر بها اجلميع، ما تعليقكم على ذلك؟

- اال�شتثمار يف املواطن من خالل التعليم �اخلدمات 

ال�شحية كّون لنا ثر�ة �طنية نعّول عليها لبناء م�شتقبل 

�ق�ش�س  التحديات،  خمتلف  على  �التغلب  االأجيال 

النجاح �شاهدة على مر التاريخ ي�شّطرها اأبناء الوطن يف 

البحرين  االإبداع �التفوق ر�ح  اأن  لكم  �اأ�ؤكد  كل جمال، 

جائحة  مواجهة  يف  جناحات  حققنا  خاللها  من  التي 

فري��س كور�نا.

�يف ظل هذه الظر�ف اال�شتثنائية لفري��س كور�نا، 

�يجب  م�شبوقة،  غري  اقت�شادية  حتديات  العامل  يواجه 

بالفعل،  �بداأنا  فر�س،  اإىل  التحديات  هذه  حتويل  علينا 

ارتكازنا  هو  �مبادراتنا  خططنا  بنجاح  اإمياننا  �منطلق 

على ثر�تنا الوطنية »املواطن«، فهو م�شدر قوة اقت�شادية، 

على  التناف�شية  اإىل  ��شلنا  الد�ؤ�ب  املخل�س  �بعمله 

خمتلف االأ�شعدة، �نوؤكد اأن معاملة املواطن باأنه بحاجة 

اإىل حماية من التناف�شية �االنفتاح انتقا�ٌس مّما لديه من 

ر�ح التفوق �العزمية، فاملواطن البحريني يحب التحدي 

�يع�شق االإجناز �يتمّيز يف اأجواء التناف�شية، �راأينا ذلك 

يف مواجهة حتدي فري��س كور�نا، حيث اأثبت جمتمعنا 

لديه كوادر �طنية خمل�شة �ر�ًحا جامعة �عزًما ال  اأن 

ين�شب يتغلب على اأكرب التحديات.

و�صابته  قوته  اأثبت  البحريني  اخلا�ص  القطاع   ]

بالرغم من التحديات التي تواجهه، ما هي نظرتكم لهذا 

احليوي؟ القطاع 

�الت�شريعات  ال�شيا�شات  تطوير  اأهمية  على  نوؤكد   -

��شنوا�شل  اخلا�س،  القطاع  �منو  لالنفتاح  الداعمة 

لال�شتدامة  �شعًيا  املايل  التوازن  حتقيق  على  العمل 

فر�شة  متثل  التحديات  هذه  اأن  نرى  حيث  االقت�شادية، 

بعيًدا  �االبتكار،  املبادرة  ر�ح  �اإذكاء  االأف�شل  لتحقيق 

عن البري�قراطية التي يجب اأن ُتزال ب�شكل تام.
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[ م���ا ه���ي ت��ط��ل��ع��ات��ك��م االق��ت�����ص��ادي��ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة يف 

القريب؟ امل�صتقبل 

فريق  متثل  ــوادر  ك من  البحرين  به  تزخر  مبا   -

واملكونات  االقت�صادية  القطاعات  كافة  من  البحرين 

مقومات،  من  ومتلكه  جهود  من  ت�صّخره  وما  املجتمعية، 

ن�صتطيع اأن نخلق نه�صة وطنية جديدة تكون ق�صة جناح 

يف خدمة املواطن ومتكينه، ومن املحلية ننطلق ون�صعى 

املنطقة  اقت�صادات  خلدمة  مركًزا  البحرين  تكون  اأن  اإىل 

لال�صتفادة من منوها. واأنا حري�س على موا�صلة الرتكيز 

)اخلدمات  االأولوية  ذات  االقت�صادية  القطاعات  على 

املالية، تقنية املعلومات واالت�صاالت، ال�صياحة، اخلدمات 

من  التحويلية(،  ال�صناعات  والغاز،  النفط  اللوج�صتية، 

التي  املتطلبات  كافة  وتوفري  تعزيزها  على  العمل  خالل 

منه  املوؤمل  القطاعات  قطاع من هذه  كل  تو�صع  ت�صهم يف 

الفر�س  وتوفري  وتعزيز منوه  الوطني  االقت�صاد  رفد  يف 

االقت�صاد  يف  والتو�صع  النمو  ينعك�س  بحيث  للمواطنني، 

كل  جانب  واإىل  املجتمع.  يف  اجلميع  على  مبا�صر  ب�صكل 

نتطلع  ونحن  واعدة  نفطية  ا�صتك�صافات  لدينا  فاإن  ذلك، 

ال�صتثمارها ل�صالح الوطن واملواطنني، ونبحث حالًيا عن 

النفط  ال�صتخراج  اخلربات  اأف�صل  جللب  عاملية  �صراكات 

املجال  هذا  يف  العاملة  الوطنية  كوادرنا  بجانب  والغاز، 

التي نعتز مبا لديها من كفاءة ومتّيز.

[ االإب�������داع وال��ت��م��ّي��ز ���ص��م��ة غ��ال��ب��ة ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع 

البحريني، و�صموكم مهتم بتعزيز ذلك، ما هي اخلطوات 

املقبلة التي تنوون فعلها ملوا�صلة حتفيز االإبداع؟

التعلم  �صغف  ولديه  مبدع  البحريني  املجتمع   -

ي�صعدين  االأمــر  وهذا  جمال،  كل  يف  ــداع  واالإب والتطور 

يحتاجه  ما  كل  توفري  اأجل  من  دوًما  اأ�صعى  ويجعلني 

لكم  واأوؤكد  وابتكارهم،  �صغفهم  حتقيق  ال�صتمرار  اأبناوؤنا 

تعزيز  خالل  من  املواطن  يف  اال�صتثمار  �صنوا�صل  اأننا 

الفر�س،  وتخلق  االإبداع  حتفز  التي  التناف�صية  مفاهيم 

فاملواطن البحريني مبتكر ولديه حٌب للعمل واالإبداع، وهو 

بحاجة لزيادة الفر�س والتمكني بدل احلماية واالنغالق، 

متينة  ج�صور  ذات  مفتوحة  تناف�صية  بيئة  �صنعزز  لذلك 

مع االقت�صاد العاملي تكافئ االإبداع والتميز، مبا ي�صهم يف 

تطلعاته  حتقيق  وبالتايل  اأمامه،  النوعية  الفر�س  خلق 

واآماله التي �صينعك�س اأثرها على جناحات الوطن ومنائه 

وازدهاره.

ب��اق��ي  ع��ن  مت��ّي��زه  ���ص��م��ات  ال��ب��ح��ري��ن��ي  للمجتمع   ]

املجتمعات، ما هي روؤية �صموكم حول ذلك؟

به،  يتميز  الذي  طابعه  له  البحريني  جمتمعنا   -

االجتماعي  الن�صيج  وتنوع  التعددية  تكون  اأن  ويجب 

التفرد  هذا  على  واحلفاظ  لنا،  قوة  م�صدر  جمتمعنا  يف 

تعزيز  يجب  ولتحقيقها  لدينا،  دائمة  اأولوية  ملجتمعنا 

نرى  لذا  االجتماعي،  لال�صتقرار  اأ�صا�صي  كمرتكز  العدالة 

اأنه حان الوقت ل�صخ كفاءات جديدة يف املنا�صب االإدارية، 

ويجب اأن تكون التعيينات احلكومية مبنية على الكفاءة 

الذي  املتنوع  جمتمعنا  ن�صيج  وتعك�س  للوطن،  والوالء 

متاحة  الفر�س  اأن  اجلميع  ليدرك  لنا،  قوة  م�صدر  ميثل 

لكل من يريد اأن ي�صهم يف بناء وطننا وازدهاره.

للمملكة  القانوين  النظام  لتطوير  روؤيتكم  هي  ما   ]

واملنظومة احلقوقية فيها؟

وتعزيز  القانوين  نظامنا  تطوير  موا�صلة  املهم  من   -

حلقوق  املتكاملة  ومنظومتنا  الفردية  واحلريات  العدالة 

االإن�صان، واملق�صود هنا املفهوم ال�صحيح حلقوق االإن�صان 

البعيد عن الت�صيي�س، وهو �صون احلقوق وحماية االأفراد، 

العقوبات  برنامج  يف  التو�صع  اأهمية  اإىل  هنا  ون�صري 

البديلة الذي اأود اأن اأ�صكر وزارة الداخلية على ما قامت به 

من ح�صن تنفيذ لهذا الربنامج، ونتطلع يف الفرتة املقبلة 

املفتوحة  وال�صجون  االإ�صالح  ملراكز  برنامج  تبّني  اإىل 

اأهمية  كذلك  �صوابط،  وفق  االجتماعي  الن�صيج  حلماية 

اأمام  االعرتاف  على  االعتماد  اأ�صلوب  جتاوز  اإىل  التوجه 

املحكمة واالعتماد بدالً عن ذلك على االأدلة املادية القاطعة 

ازدهار  يف  ي�صهم  مبا  العدالة،  مبداأ  تر�صيخ  يف  لن�صتمر 

القوانني  الت�صريع وتطوير  باأن عملية  واأنوه هنا  الوطن. 

احلكومة  مع  وبتعاونها  الت�صريعية  ولل�صلطة  م�صتمرة، 

الت�صريعية  منظومتنا  تطوير  م�صرية  لنوا�صل  مهم  دور 

والقانونية املتكاملة يف �صتى املجاالت.

ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  من�صب  �صموكم  ت��ويل  مع   ]

هي  ما  احلكومي،  للعمل  اأول��وي��ات  �صموكم  اأم��ام  اأ�صبح 

هذه االأولويات خالل املرحلة املقبلة؟ وكيف �صتعززون من 

املمار�صات ال�صحيحة يف العمل احلكومي؟

يف  اأ�صهمت  منجزات  من  حتقق  ما  على  �صنبني   -

وتوجيهات  روؤى  بف�صل  املختلفة  التنمية  م�صارات  رفد 

االأمري  واإ�صهامات  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  امللك  جاللة 

اأن ثوابت  اآل خليفة، رحمه اهلل. ونوؤكد  خليفة بن �صلمان 

بتنفيذ  ملتزمون  ونحن  وا�صحة،  احلكومي  العمل 

مع  التعاون  تعزيز  على  وحري�صون  احلكومة  برنامج 

منجزات  من  حتقق  ما  على  للحفاظ  الت�صريعية  ال�صلطة 

للمواطنني. واأود هنا اأن اأ�صكر اأع�صاء ال�صلطة الت�صريعية 

على تعاونهم البناء مع احلكومة.

احلكومي  العمل  اأولويات  هي  املواطنني  تطلعات  اإن 

اإجنازات  حتققت  قد  باأنه  هنا  وننوه  املقبلة،  باملرحلة 

وتطوير  التحتية  الُبنى  لتحديث  املا�صية  الفرتة  يف 

الت�صريعات وامل�صاريع اال�صكانية غري امل�صبوقة من حيث 

اأن  ويجب  الكربى،  التنموية  وامل�صاريع  والتنوع  احلجم 

لتعزيز  امل�صتقبل  وجناحات  التنمية  م�صاعي  عليها  نبني 

لن  اأننا  ونوؤكد  امل�صتويات،  كافة  على  البحرين  مكانة 

فاإجنازات  حتقق،  ما  برغم  للمزيد  ونحتاج  نتوقف 

و�صنوا�صل  اأبنائها.  عزمية  بف�صل  م�صتمرة  البحرين 

ل�صمان  والتعليمية  ال�صحية  اخلدمات  لتطوير  امل�صاعي 

وامل�صتقبل،  احلا�صر  متطلبات  وفق  وا�صتدامتها  جودتها 

والُبنى  لالإ�صكان  مبتكرة  حلول  �صياغة  على  نعمل  كما 

وترية  لت�صريع  اخلا�س  القطاع  مع  بال�صراكة  التحتية 

مع  متوافق  التنفيذ  يف  االإتقان  يكون  اأن  ويجب  االإجناز، 

جودة االأفكار املطروحة والتخطيط.

وننوه باأن املحا�صبة وامل�صوؤولية من ثوابت ومرتكزات 

العمل احلكومي التي ت�صهم يف �صون املال العام وتعزيز 

و�صمان  املــوارد  على  للحفاظ  ال�صحيحة،  املمار�صات 

ا�صتدامتها، مبا يحقق االأهداف املرجوة.

القادم،  ال��وزاري  الت�صكيل  يرتقب  الكل  �صموكم،   ]

هل لكم اأن تطلعونا على مالحمه؟

�صخ الكفاءات يف اجلهاز احلكومي عرب التعيينات يف 

تتابعون عملية م�صتمرة،  التنفيذية كما  االإدارية  املنا�صب 

لكبار  واالحرتام  وال�صكر  التقدير  كل  اأكّن  �صخ�صًيا  واأنا 

موظفي الدولة من وزراء وم�صت�صارين وم�صوؤولني حاليني 

و�صابقني؛ ملا قدموه من عطاء خمل�س للوطن عرب ال�صنوات، 

من  واخلربات  والكفاءات  التجربة  اأ�صحاب  يقدر  ال  ومن 

الفر�صة  نف�صه  على  فّوت  قد  يكون  الدولة  موظفي  كبار 

الوطنية،  واإ�صهاماتهم  وجتربتهم  خرباتهم  من  لال�صتفادة 

اأفتخر  فاأنا �صخ�صًيا  التغيري �صنة احلياة  اأن  وبالرغم من 

اخلربات  اأ�صحاب  من  الوطني  العمل  عمالقة  مع  بالعمل 

الذين نكّن لهم كل التقدير واالحرتام والذين ما زال بع�صهم 

ي�صهم يف منجزات العمل احلكومي، كما نتطلع اإىل اأن تكون 

الكفاءة، ومتثل  اأ�ص�س  الوزراء مبنية على  تركيبة جمل�س 

خمتلف الفئات العمرية، كما عك�س جمل�س النواب االإرادة 

ا لل�صباب. الوطنية، واإتاحة فر�صة اأكرب اأي�صً

اأن��ت��م ق��ائ��ًدا  ��ة جن��اح كنتم  [ ال��ب��ح��ري��ن ���ص��اغ��ت ق�����صّ

الوطنية  للجهود  امل�صتمرة  ومتابعتكم  روؤاك��م  عرب  لها 

التمّيز  ه��ذا  �صر  معرفة  ن��ود  ك��ورون��ا،  لفريو�س  للت�صدي 

الذي حتقق للمملكة يف تعاملها مع هذه اجلائحة.

- جمتمعنا اأثبت يف مواجهة جائحة فريو�س كورونا 

اال�صتباقية  اعتبار، وخططنا  الوطن فوق كل  اأن م�صلحة 

كانت  البحرين  وا�صرتاتيجية  للتنفيذ  وا�صحة  كانت 

اهلل  حفظه  املفدى،  امللك  جاللة  توجيهات  على  مرتكزة 

ورعاه، حلماية �صحة و�صالمة املواطن واملقيم، وا�صتطعنا 

املواطن  ل�صالح  الدولة  وبرامج  العمل  �صري  احلفاظ على 

املالية  احلزم  باإطالق  جاللته  توجيهات  تنفيذ  خالل  من 

دينار  مليار   4.5 تفوق  اإجمالية  بقيمة  واالقت�صادية 

�صحة  حفظ  يف  ت�صب  التي  املبادرات  وتنفيذ  بحريني، 

للقطاعات  احلماية  وتوفري  واملقيمني  املواطنني  و�صالمة 

االقت�صادية االأكرث ت�صرًرا من اجلائحة.

املختلفة  مبراحله  التحدي  هذا  �صنتجاوز  اهلل  باإذن 

مع  كافة  املجتمع  اأفراد  من  االإيجابي  التعاون  خالل  من 

االحرتازية  باالإجراءات  والتزامهم  ال�صادرة  التعليمات 

اخلطة  يف  اال�صتمرار  خالل  من  كذلك  البحرين،  اأجل  من 

ون�صع  املجتمع  ن  نح�صّ بها  التي  للتطعيم  الوطنية 

البحرين يف املوقع املنا�صب لال�صتفادة من التعايف العاملي.

حتمله  ما  بكل  الأ�صكر  الفر�صة  هذه  اأنتهز  ودعوين 

املواطنني  كافة  �صادقة  معاين  من  ال�صكر  كلمات 

واملقيمني؛ على تعاونهم �صمن اجلهود الوطنية للت�صدي 

االأمامية والكوادر  ال�صفوف  للجائحة، كذلك كافة كوادر 

ال�صحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة 

يف  يعملون  الذين  وخا�صة  امل�صاندة  احلكومية  اجلهات 

والقطاع  الت�صريعية،  وال�صلطة  البحرين،  منافذ  كافة 

االإعالمية  واملوؤ�ص�صات  املتطوعني،  وكافة  اخلا�س، 

املحلية على  للبنوك  ال�صكر  اأقدم  اأن  املحلية. وال يفوتني 

للمخاطر  الناجحة  واإدارتها  املركزي  البنك  مع  تعاونها 

املواطنني  دعم  مبا  والتح�صيل،  القرو�س  وتاأجيل 

اخلا�س. والقطاع 

بف�صل  البحرين  مملكة  حققته  مبا  نفخر  نحن 

لدينا  اإن  العامل، حيث  م�صتوى  على  تفوق  من  كواردها 

ونقوم  االحرتازية،  باالإجراءات  وملتزًما  واعًيا  جمتمًعا 

بعمل فحو�صات يومية تتجاوز 13 األف فح�س، ولدينا 

األف تطعيم،  قدرة على التطعيم ب�صكل يومي يفوق 12 

حيث  من  عاملًيا  اخلام�صة  املرتبة  يف  اليوم  والبحرين 

التطعيم،  بت�صنيع  نقوم  ال  اأننا  من  بالرغم  التطعيم 

ون�صبة الوفيات للحاالت القائمة من �صمن الن�صب االأقل 

عاملًيا، وحافظنا على حرية احلركة والتنقل ومل نفر�س 

ليوم واحد اإغالًقا تاًما اأو حظر جتوال جزئي، ونرى دوالً 

نتبع  ولكننا  تام،  انفتاح  اأو  تام  اإغالق  لديها  اإما  كثرية 

تتم  ومعطيات  معايري  على  ومبنية  متوازنة  �صيا�صة 

للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  مع  بال�صراكة  درا�صتها 

لفريو�س كورونا التخاذ القرارات وال�صيا�صات املنا�صبة، 

ولدينا خريطة طريق وا�صحة للتعايف، واإن كانت هناك 

فريو�س  جائحة  من  للخروج  العامل  دول  حتمل  �صفينة 

نقوم  اأننا  حيث  ال�صفينة  هذه  مقدمة  يف  فنحن  كورونا 

بدرا�صة وتقييم املعطيات ب�صكل دوري ملراجعة القرارات 

يكون  اأن  اإىل  ونتطلع  االحرتازية،  باالإجراءات  املتعلقة 

منت�صف العام اجلاري بداية التعايف من جائحة فريو�س 

كورونا.

عرب  والطموح  امل�صتقبل  فيكم  يرون  البحرينيون   ]

ثقتهم بروؤاكم التي ت�صّب يف �صالح ازدهار الوطن ومناء 

نود  �صموكم  مع  واملميز  الفريد  لقائنا  ختام  يف  املواطن، 

للم�صتقبل. تطلعاتكم  معرفة 

ونحن  م�صتمرة،  والنماء  التطوير  م�صاعي  اأن  نوؤكد 

له.  نهاية  ال  وحا�صرها  البحرين  مل�صتقبل  طموًحا  منلك 

وبحجم  كفاءة  وعلى  فاعل  حكومي  جهاز  اإىل  ون�صعى 

مفتوح  حر  واقت�صاد  التنمية،  متطلبات  مع  يتنا�صب 

وكافة  الوطن  حفظ  يف  واحلزم  القانون  حكم  وتر�صيخ 

العمل  تقييم  يتم  واأن  الو�صطية،  ومنهجيتنا  اأبنائه، 

بروح  نعمل  اأن  يجب  ــوال.  االأق ولي�س  االإجنــاز  وفق 

االأمن  واحة  دوًما  اململكة  لتكون  الواحد  البحرين  فريق 

االبتكار  دار  اأن تكون  اإىل  واالأمان واال�صتقرار، ون�صعى 

املنطقة  اقت�صادات  خدمة  على  وقادرة  االأعمال،  وريادة 

والنمو.

ال��������دف��������اع ع�������ن اأم�����������ن ال�����ب�����ح�����ري�����ن وح������ف������ظ ح������ق������وق امل������واط������ن������ن وم���������ص����احل����ه����م يف م�����ق�����ّدم�����ة اأول����������وي����������ات ع���م���ل���ن���ا

امل���������������������واط���������������������ن ال�����������ب�����������ح�����������ري�����������ن�����������ي م�����������ب�����������ت�����������ك�����������ٌر ول������������������دي������������������ه ح������������������ب ل���������ل���������ع���������م���������ل واالإب������������������������������������������داع

م����ل����ت����زم����ون ب���ت���ن���ف���ي���ذ ب�����رن�����ام�����ج احل�����ك�����وم�����ة وح�����ري�����������ص�����ون ع����ل����ى ت����ع����زي����ز ال������ت������ع������اون م������ع ال���������ص����ل����ط����ة ال���ت�������ص���ري���ع���ي���ة

ن����ح����ن ن���ف���خ���ر مب�����ا ح���ق���ق���ت���ه مم���ل���ك���ة ال����ب����ح����ري����ن ب���ف�������ص���ل ك�������وادره�������ا م�����ن ت�����ف�����ّوق ع����ل����ى م�������ص���ت���وى ال����ع����امل

م���وا����ص���ل���ة ت���ط���وي���ر ن���ظ���ام���ن���ا ال����ق����ان����وين وت����ع����زي����ز ال����ع����دال����ة وم���ن���ظ���وم���ت���ن���ا امل���ت���ك���ام���ل���ة حل����ق����وق االإن���������ص����ان
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أبرز ما جاء في اللقاء

نســـتذكر بفخر إسهامات األمير خليفة بن سلمان رحمه الله في 
تأسيس العمل الحكومي وبناء الوطن.

أفتخـــر بما لدينا من كفـــاءات وطنية وما يتميـــزون به من حب 
التحدي وعشق اإلنجاز، وهو مصدر اعتزاز وتقدير لدينا.

متفاءل بمستقبٍل واعد للوطن ولكافة أبنائه، فما حققناه في 
التصدي لفيروس كورونا يثبت بأن لدينا تالحًما وتكاتًفا وعزيمة.

ميثـــاق العمل الوطنـــي مرتكز الجهـــود الوطنية ويمثـــل الرؤية 
الشاملة لنماء وازدهار الوطن.

نواصـــل العمل علـــى تحقيق تطلعـــات رؤية البحريـــن 2030 من 
خالل برنامج الحكومة وإطار البرامج الحكومية ذات األولوية.

للصحافـــة المحليـــة دوٌر رائـــد فهم شـــركاء في التنميـــة والبناء 
والتطوير وما تكتبونه يصل لنا ونضعه محل اهتمامنا.

أجـــرى صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظه اللـــه لقاًء 
صحفيًا مع رؤساء تحرير الصحف المحلية 
للحديـــث حول العديد من المواضيع التي 

تمثل التوجهات االستراتيجية للحكومة.

أعتز بثقة جاللة الملك المفدى
وأعاهد جاللته بحملي مسؤولية مواصلة العمل 

سيًرا على نهجه 
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التوجهات االستراتيجية:

لن ننسى دعم أشقائنا في السعودية واإلمارات والكويت 
وروابطنا معهم اجتماعية واقتصادية

الدفاع عن أمن البحرين وحفظ حقوق المواطنين ومصالحهم في مقدمة أولويات 
عملنا.  

مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل صمام أمان للمنطقة.
الســـعودية هـــي العمق االســـتراتيجي لألمة العربية واإلســـالمية وعامل اســـتقرار 

للمنطقة واالقتصاد العالمي.
نعتـــز بعالقاتنا مـــع مصر واألردن والمغـــرب وبقية الدول العربية الشـــقيقة والدول 

الصديقة.
نعـــزز عملنا مع حلفائنا االســـتراتيجيين أمريكا وبريطانيا للتنمية وترســـيخ االســـتقرار 

بالمنطقة ومحاربة اإلرهاب.
نســـعى لبنـــاء عالقات ترتكـــز على المصالح المشـــتركة مع روســـيا والصيـــن والدول 

الصديقة وبقية دول العالم.
أي حـــل يتم التوصـــل إليه مع قطر يجب أن يحفظ ويحمـــي حقوق ومصالح الوطن 

والمواطنين، وأن تكون محصلته لصالح الجميع. 
بتكاتـــف مجتمعنـــا اجتزنا أحـــداث 2011 ونصد محـــاوالت من ال يريـــد الخير للوطن 

وكافة مواطنيه وله والءات خارجية.
المواطنـــة فوق أي إنتمـــاء آخر وتمكيـــن المواطنين جمعيهم لصالح مـــا فيه الخير 

للوطن وفق الكفاءة والوالء للوطن هو الطريق الصحيح.
من يريد عالقات طيبة مع مملكة البحرين فنحن أول الداعمين لها.

نسعى دائمًا لعالقات مبنية على حسن الجوار بالمنطقة وال نتردد في التواصل مع 
الجميع.

نحن مع السالم والبعد عن الحروب والتشنج في المنطقة لصالح الشعوب.
مجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية يجب أن يكون جزًءا في أي مفاوضات بشـــأن 

أمن واستقرار المنطقة.
7-2
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االقتصاد:

7-3

العالم يواجه تحديات اقتصادية غير مســـبوقة 
ويجب علينا تحويل هذه التحديات إلى فرص

االستثمار في المواطن من خالل التعليم والخدمات الصحية كّون لنا ثروة وطنية.
بما تزخر به البحرين من كوادر تمثل فريق البحرين من كافة القطاعات والمكونات 

المجتمعية نستطيع أن نخلق نهضة وطنية جديدة
اإلبـــداع والتفـــوق روح البحرين التي مـــن خاللها حققنا نجاحات فـــي مواجهة جائحة 

فيروس كورونا.
معاملـــة البحريني بأنه يحتاج حماية من التنافســـية واالنفتـــاح انتقاٌص مّما لديه من 

روح التفوق والعزيمة.
مجتمعنـــا أثبـــت في مواجهـــة كورونا أن لديه كـــوادر وطنية مخلصـــة وروٌح جامعة 

وعزٌم يتغلب على أكبر التحديات.
نؤكد على أهمية تطوير السياســـات والتشـــريعات الداعمة لالنفتـــاح ونمو القطاع 

الخاص.
نواصل العمل على تحقيق التوازن المالي سعيًا لالستدامة االقتصادية.

يجب أن ُتزال البيروقراطية بشكل تام.
البحرين يجب أن تكون قصة نجاح في خدمة المواطن وتمكينه.

نسعى بأن تكون البحرين مركًزا لخدمة اقتصادات المنطقة لالستفادة من نموها.
نواصـــل التركيز علـــى القطاعات االقتصادية ذات األولويـــة (الخدمات المالية، تقنية 
المعلومـــات واالتصاالت، الســـياحة، الخدمات اللوجســـتية، النفط والغـــاز، الصناعات 

التحويلية).
الوطـــن  لصالـــح  الســـتثمارها  نتطلـــع  ونحـــن  واعـــدة  النفطيـــة  االستكشـــافات 

والمواطنين. 
المواطن البحريني مبتكر ولديه حب للعمل واإلبداع. 

يجب علينا زيادة الفرص للمواطن البحريني بدًال من الحماية واالنغالق.
ســـنعزز بيئة تنافســـية مفتوحة ذات جســـور متينة مـــع االقتصـــاد العالمي تكافئ 

اإلبداع والتميز.
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حـــان الوقت لضخ كفـــاءات جديدة 
في المناصب اإلدارية

المجتمع:
يجـــب أن تكـــون التعددية وتنـــوع النســـيج االجتماعي في 

مجتمعنا مصدر قوة لنا.
التعيينـــات الحكومية يجـــب أن تكون مبنية علـــى الكفاءة 

والوالء للوطن وتعكس نسيج مجتمعنا المتنوع.
مواصلة تطوير نظامنا القانوني وتعزيز العدالة ومنظومتنا 

المتكاملة لحقوق اإلنسان.
أهمية التوســـع في برنامج العقوبات البديلة، وأشكر وزارة 

الداخلية على ما قامت به من حسن تنفيٍذ له.
نتطلع في الفترة المقبلة إلى تّبني برنامج لمراكز اإلصالح 
والســـجون المفتوحـــة لحمايـــة النســـيج االجتماعـــي وفـــق 

ضوابط.
أهميـــة التوجه إلى تجاوز أســـلوب االعتماد على االعتراف 
أمام المحكمة واالعتماد بدًال عن ذلك على األدلة المادية 

القاطعة.
للســـلطة التشـــريعية وبتعاونها مع الحكومـــة دوٌر هام 
لنواصـــل مســـيرة تطويـــر منظومتنـــا التشـــريعية والقانونية 

المتكاملة.
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العمل الحكومي:
ســـنبني على ما تحقق مـــن منجزات بفضل رؤى جاللة الملك المفدى وإســـهامات 

األمير خليفة بن سلمان رحمه الله.
ملتزمـــون بتنفيـــذ برنامـــج الحكومـــة وحريصـــون علـــى تعزيـــز التعـــاون مع الســـلطة 

التشريعية.
تحققـــت إنجـــازات في الفتـــرة الماضيـــة لتحديث البنـــى التحتية وتطوير التشـــريعات 
والمشـــاريع التنمويـــة الكبـــرى ويجـــب أن نبنـــي عليهـــا مســـاعي التنميـــة ونجاحـــات 

المستقبل.
نســـعى لتطوير الخدمـــات الصحيـــة والتعليمية لضمـــان جودتها واســـتدامتها وفق 

متطلبات الحاضر والمستقبل.
نعمـــل علـــى صياغة حلول مبتكرة لإلســـكان والبنـــى التحتية بالشـــراكة مع القطاع 

الخاص لتسريع وتيرة االنجاز. 
يجب أن يكون اإلتقان في التنفيذ متوافًقا مع جودة األفكار المطروحة والتخطيط.
أكـــن كل التقدير والشـــكر واالحترام لكبـــار موظفي الدولة من وزراء ومستشـــارين 

ومسؤولين حاليين وسابقين لما قدموه من عطاء مخلص للوطن عبر السنوات.
مـــن ال يقـــّدر أصحاب التجربة والكفاءات والخبرات من كبـــار موظفي الدولة يكون 
قـــد فـــّوت على نفســـه الفرصـــة لالســـتفادة مـــن خبراتهـــم وتجربتهم وإســـهاماتهم 

الوطنية.
أفتخـــر بالعمل مع عمالقة العمل الوطني من أصحاب الخبرات الذين نّكن لهم كل 

التقدير واالحترام والذين ما زال بعضهم يساهم في منجزات العمل الحكومي.
نتطلـــع بـــأن تكون تركيبة مجلس الوزراء مبنية على أســـس الكفاءة وتمثل مختلف 
الفئـــات العمريـــة كما عكس مجلس النـــواب اإلرادة الوطنية وإتاحة فرصـــة أكبر أيضًا 

للشباب.

والمسؤولية  المحاسبة 
مـــن ثوابـــت ومرتكـــزات 

العمل الحكومي
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الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا:
اســـتراتيجيتنا لمواجهة الفيروس كانت مرتكزة على توجيه جاللة الملك 

المفدى لحماية صحة وسالمة المواطن والمقيم.
ســـنتجاوز تحدي الفيروس بمراحله المختلفة من خالل التعاون اإليجابي 

من كافة أفراد المجتمع.
االستمرار في الخطة الوطنية للتطعيم يحّصن المجتمع ويضع البحرين 

في الموقع المناسب لالستفادة من التعافي العالمي.
أشـــكر المواطنيـــن والمقيمين علـــى تعاونهـــم ضمن الجهـــود الوطنية 
للتصـــدي للجائحـــة، وكذلـــك كافـــة كـــوادر الصفـــوف األماميـــة والكـــوادر 
الصحيـــة، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخليـــة، وكافة الجهات الحكومية 
المســـاندة وخاصـــة الذيـــن يعملون فـــي كافة منافـــذ البحرين، والســـلطة 
التشـــريعية، والقطـــاع الخـــاص والبنـــوك المحليـــة، وكافـــة المتطوعيـــن، 

والمؤسسات اإلعالمية المحلية.
نحـــن نفخـــر بما حققته مملكـــة البحرين بفضل كواردها مـــن تفوق على 

مستوى العالم.
نتبـــع سياســـة متوازنـــة ومبنيـــة علـــى معاييـــر ومعطيـــات تتم دراســـتها 
بالشـــراكة مـــع الفريـــق الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس كورونـــا التخاذ 

القرارات والسياسات المناسبة. 
إن كانت هناك ســـفينة تحمـــل دول العالم للخروج مـــن تحدي فيروس 

كورونا فنحن في مقدمة هذه السفينة.
نتطلـــع بـــأن يكـــون منتصف العـــام الجـــاري بدايـــة التعافي مـــن جائحة 

فيروس كورونا. 

حافظنا على سير العمل وبرامج الدولة لصالح المواطن

7-6
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مساعي التطوير والنماء مستمرة

نسعى إلى جهاز حكومي فاعل وعلى كفاءة وبحجم 
يتناسب مع متطلبات التنمية.

نسعى إلى اقتصاد حر مفتوح وترسيخ حكم القانون 
والحزم في حفظ الوطن وكافة أبنائه.

تقييم العمل وفق اإلنجاز وليس األقوال.
يجـــب أن نعمل بـــروح فريق البحريـــن الواحد لتكون 
مملكة البحرين دوًما واحة األمن واألمان واالستقرار.

نسعى بأن تكون مملكة البحرين دار االبتكار وريادة 
األعمـــال وقـــادرة علـــى خدمـــة اقتصـــادات المنطقة 

والنمو.
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�شكــر وتقديــر

نتقّدم بجزيل ال�شكر والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء؛ 

على تقديره لل�شحافة الوطنية وتخ�شي�شه اأول ظهور مع و�شائل 

الإعالم بعد تويّل �شموه من�شب رئا�شة جمل�س الوزراء لل�شحافة 

املحلية، ما يوؤكد اإميان �شموه باأهمية ال�شحافة الوطنية ودورها 

احليوي يف دعم م�شرية التنمية يف ظّل امل�شروع الإ�شالحي جلاللة 

امللك املفدى حفظه الـله.

رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير واأ�شرة التحرير
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