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تقرير- وكالة أنباء البحرين:

اإقرار  بذكرى  جمددا  االحتفال  مع  اململكة  هي  وها 

امليثاق مقبلة على قفزات نوعية اأخرى ال تقل اأهمية يف 

الد�ستوري،  لنظامها  الرا�سخ  البناء  هذا  اأركان  تعزيز 

التي تتمتع بها  قفزات تعك�س يف جمملها مدى احليوية 

ال�ساحة الوطنية، وتوؤكد اأن اململكة مل ولن تدخر و�سعا 

ذات  القوية  الدولة  وموؤ�س�سات  ودعائم  اأركان  لرت�سيخ 

ال�ساأن.

ويبدو مهما هنا التاأكيد على اأن ال�سنوات املا�سية من 

الر�سيد  احلكم  مقومات  من  كر�ست  الوطني  امليثاق  عمر 

عليه  تعارفت  الذي  االأمثل  النموذج  باعتباره  اململكة  يف 

اأقرته  وكما  احلكم،  دميقراطية  يف  والدول  ال�سعوب 

اإىل  باالإ�سافة  وهو  املختلفة،  والدولية  العربية  املواثيق 

اأنه منوذج من�سود تتطلع اإليه ال�سعوب الطاحمة، وحققت 

جيدة  اأداة  فاإنه  موؤ�سره،  على  جوهرية  نتائج  البحرين 

وموؤ�س�ساتها  واأجهزتها  الدولة  اأداء  لتقومي  فقط  لي�س 

املختلفة خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، واإمنا باعتباره 

النيل  التي حتاول  واملزاعم  املغالطات  لتفنيد  مهمة  اآلية 

من �سمعة البحرين اأو الت�سكيك يف منجزاتها.

بداية، البد من االإ�سارة اإىل اأن مفهوم احلكم الر�سيد من 

املفاهيم ال�سيا�سية احلديثة التي مت تداولها خالل الفرتة 

امل�سطلحات  من  بالعديد  يرتبط  مفهوم  وهو  االأخرية، 

كالدميقراطية والتنمية امل�ستدامة وغريها، وقد بات اأحد 

منظومة  فعالية  بها  يقا�س  اأن  ميكن  التي  االأدوات  اأهم 

النا�س  خيارات  ات�ساع  ومدى  دولة،  اأية  يف  ككل  احلكم 

املتاحة وفر�سهم يف ال�سعود والتطور، وهو على هذا ـ 

كما ت�سري تعريفات البنك الدويل وبرنامج االأمم املتحدة 

االإمنائي ـ يعد اأ�سا�سا جيدا لفهم طريقة عمل املوؤ�س�سات 

املختلفة يف الدولة، الر�سمية منها وغري الر�سمية، ومدى 

خا�سة  منها،  املطلوبة  الفرو�س  اإجناز  على  قدرتها 

االقت�سادية  النا�س  حريات  وحماية  توفري  �سعيد  على 

واالجتماعية قبل ال�سيا�سية.

واملدقق يف م�سار وحركة التطور ال�سامل التي �سهدتها 

اإقرار امليثاق  البحرين خالل العقد املا�سي، خا�سة عقب 

بن�سبة  امل�ستفتيني  اأغلبية  تاأييد  على  حاز  الذي  الوطني 

98.4% عام 2001، ي�ستطيع اأن يخل�س اإىل اأن البحرين 

اأ�سحت اإحدى الدول ال�سغرية الرائدة يف املنطقة والعامل 

اأو  اأطرافه  لكل  �سواء  الر�سيد  احلكم  منوذج  جت�سيد  يف 

وم�ساءلة  و�سفافية  م�ساركة  من  املعروفة  معايريه  بكل 

التحوالت  بالنظر ملجمل  قراءاته  وغريها، وهو ما ميكن 

التي اختربتها اململكة خالل ال�سنوات االأخرية.

التطور املوؤ�س�سي والوظيفي للدولة

يرتبط جناح اأية دولة بنجاحها يف اإيجاد املوؤ�س�سات 

بالكفاءة  العامة  املوارد  اإدارة  على  القادرة  ال�سرورية 

يعرف  ما  اأو  النا�س  قدرات  وتوظيف  جهة  من  املطلوبة 

باملوارد الب�سرية بال�سكل االأمثل من جهة ثانية، ف�سال عن 

ا�ستيعاب احتياجاتهم والوفاء بها قدر امل�ستطاع من جهة 

ثالثة واأخرية.

وقد جنحت البحرين يف حتقيق هذا النجاح على اأكرث 

من م�ستوى، ومل تدخر اأي جهد يف ا�ستكمال ما ن�س عليه 

اإىل  بالدعوة  للم�ستقبل  ا�ست�سرافه  عند  الوطني  امليثاق 

الواردة فيه«، والتي  ال�سيا�سية  االأفكار  �سرورة »تفعيل 

التي  الد�ستورية  االإ�سالحات  من  جملة  اإدخال  تطلبت 

اأ�سبه بلبنات �سروريات يف بنيان �سرح  كانت وال �سك 

هذه الدولة املتني..

اعتبارات،  عدة  من  اأهميتها  اللبنات  هذه  وتكت�سب 

اأنها جاءت متدرجة �سملت كافة القطاعات، ووفق  منها: 

به  مرت  الذي  املرحلي  التطور  مع  يتنا�سب  زمني  خط 

اأتت لت�ستكمل ما �سرع فيه االآباء  الدولة وعا�سته، واأنها 

مقومات  و�سعوا  ممن  الدولة  لهذه  املوؤ�س�سون  االأوائل 

تتوقف  اأنها مل  كما  اللحظة،  بها وحتى  احلديثة  االإدارة 

عند �سقف معني، بل توالت اخلطوات بعد ذلك الإن�ساء عدد 

وا�ستكمال  اأركانها  ودعم  والدوائر  املوؤ�س�سات  من  اأكرب 

باعتبارها  و�سفها  ميكن  التي  املوؤ�س�سات  وهي  بنيانها، 

القيام  وا�ستطاعت  املجاورة،  بالدول  باملقارنة  رائدة 

اأُنيطت بها على اأكمل وجه، خا�سة ناحية  باالأعباء التي 

تطوير البنيان التنظيمي للدولة، وحتديد امل�سلحة العليا 

للمجتمع، والعمل من اأجل جت�سيدها على اأر�س الواقع.

الد�ستورية  التعديالت  اأن  اإىل  هنا  االإ�سارة  وجتدر 

 ،2013 عام  الوطني  املجل�س  اأقرها  التي  االأخرية 

الت�سريعية  الدولة ودور موؤ�س�ساتها  وكر�ست من �سلطة 

والتنفيذية والق�سائية يف بنية املجتمع، ما هي اإال خطوة 

طوال  الر�سيدة  القيادة  اتخذتها  عديدة  خطوات  �سمن 

الدولة  واأنظمة  اأطر  لتعزيز  للمملكة  املجيد  التاريخ 

الد�ستورية والقانونية ومن ثم دعم دورها الوظيفي يف 

خدمة اأبناء هذا الوطن الكرمي وحماية م�ساحلهم، بداية 

البحرين عام 1920  قانون مكتوب يف  اأول  من �سدور 

ومرورا باإ�سدار اأول د�ستور للدولة عام 1973 الذي اأقر 

اإن�ساء املجل�س الوطني واأجرى اأول انتخابات ت�سريعية، 

اإقرار  ثم   1992 عام  ال�سورى  جمل�س  اإن�ساء  وحتى 

امليثاق الوطني يف فرباير 2001 وانتهاء بالطبع باإقرار 

جهود  تالها  والتي  الد�ستورية،   2002 عام  تعديالت 

املجتمع  مع  بامل�ساركة  ال�سالح  احلكم  لتحقيق  جبارة 

وموؤ�س�ساته..

وحتى يومنا هذا مل تبخل القيادة الر�سيدة بتوجيهات 

ال خليفة  عي�سى  بن  امللك حمد  اجلاللة  ح�سرة �ساحب 

ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  وبرعاية  املفدى  البالد  عاهل 

امللكي االمري خليفة بن �سلمان ال خليفة رئي�س الوزراء 

ال  بن حمد  �سلمان  االمري  امللكي  ال�سمو  املوقر و�ساحب 

خليفة ويل العهد نائب القائد االعلى النائب االول لرئي�س 

لتوفري  بذله  ميكن  جهد  باأي  االأمني  الوزراء  جمل�س 

الظروف املالئمة التي ت�سمح باالنطالق املوؤ�س�سي القادر 

على اأداء الوظائف احليوية للدولة وب�سكل متوا�سل ومبا 

يلبي حاجات املجتمع وتطلعاته يف بيئة اآمنة تتوفر بها 

املقومات الالزمة للعي�س الكرمي.

امليثاق الوطني يف الذكرى الـ 13.. تطورات نوعية وجناحات متتالية رغم التحديات

تقدم ملحوظ يف م�ستوى الرقابة وامل�ساءلة على اأداء املوؤ�س�سات

ذكرى هذا العام 

تتوج عملية بناء 

النظام الد�ستوري 

والقانوين للدولة

ال�سنوات املا�سية 

كر�ست من 

مقومات احلكم 

الر�سيد باعتباره 

النموذج الأمثل 

لدميقراطية احلكم

زيادة حيوية 

املجتمع املدين 

البحريني وت�ساعد 

قدرته على تاأطري 

ومتثيل املواطنني

قد يك�ن الفتا اأن يجيء احتفال هذا العام بامليثاق ال�طني و�سط هذه التط�رات التي ت�سهدها اململكة، حيث اإعادة بعث الروح ال�طنية واإحياء ث�ابت اله�ية واالحتفاء باأجهزة وم�ؤ�س�سات الدولة الرائدة 

التي ت�ستحق االإ�سادة والثناء لعظم دورها.

لكن االأكرث اأهمية يف احتفال هذا العام بذكرى امليثاق ه� اأنه يجيء ليت�ج عملية بناء النظام الد�ست�ري والقان�ين للدولة، ذلك النظام الذي �سهد عدة قفزات ن�عية يف غ�س�ن فرتة ق�سرية ن�سبيا مل 

تتجاوز عدة �سن�ات يف وقت ا�ستغرقت عملية البناء تلك يف الدول الدميقراطية العق�د ورمبا مئات ال�سنني.
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خليل الذوادي
والد�ست�ر  امليثاق  اإن  الي�م  نق�ل  عندما 

مرجعيتنا يف تناول ق�سايانا ومناق�سة اأم�رنا، فهي 

االأر�سية ال�ساحلة النطالقة احل�ار والبناء عليهما.

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اأطلق  اأن  فمنذ 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

م�سروع امليثاق عام 2001م وجرى اال�ستفتاء عليه 

اأكد:  قد  وجاللته   %98.4 بن�سبة  ال�سعب  قبل  من 

»اإن م�سروع امليثاق )وثيقة للعهد( �سيك�ن م��سع 

عنايتنا وتقديرنا، واأمانة بني اأيدينا«.

على  بيد  يداً  معكم  »�سنبقى  جاللته:  واأ�ساف 

امتداد امل�سرية، وهذه يدي ممدودة اإىل كل بحريني 

وبحرينية كما امتدت يف بيعة العهد، وكما �ستمتد 

ال�طني  والتحديث  التجديد  هذا  التجديد،  بيعه  يف 

باإذن  املقبلة  اأيامنا  اأجمل  به  الذي �ستتميز  ال�سامل 

اهلل«.

عظم  ي�ست�سعر  امليثاق  على  الي�م  واملطلع 

عندما  خ�س��سا  عاتقنا  على  امللقاة  امل�س�ؤولية 

ارت�سينا هذا امليثاق، والظروف التي مرت ببالدنا، 

واأ�سبحنا الي�م بحاجة اإىل اأن ن�ستذكر ف�س�ل هذا 

فعندما  فقرة  فقرة  فقراته  ونقراأ  ونتلم�س  امليثاق 

احلكم  اأهداف  اإىل  ي�سري  والذي  االأول  البند  تقراأ 

واأ�سا�سه نرى »اأن احلكم يهدف اإىل �سيانة البالد، 

ورفعة �ساأن الدولة، واحلفاظ على ال�حدة ال�طنية 

املجاالت  يف  ال�ساملة  امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق 

والثقافية  واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

من  وهي  م�سرتكة  فامل�س�ؤولية  ولهذا  وغريها« 

لزوميات العمل ال�طني وكل يف م�قعه ي�ستطيع اأن 

ي�سهم يف رفع �ساأن ال�طن، ويحافظ على كين�نته 

اأن  فيها  اأيام وجدنا  بنا  واأمنه، ومرت  وا�ستقراره 

كل ما كنا ننادي به واتفقنا ب�ساأنه يتعر�س الأق�سى 

�سن�ف اجلح�د والنكران وبتنا يف خطر داهم على 

ث�ابت ع�سنا عليها وعا�س عليها ال�سابق�ن من اآبائنا 

واأجدادنا وبات من الالزم الع�دة اإىل تلك الث�ابت 

حياتنا  يف  وتبنيها  بها  وااللتزام  عليها  والتاأكيد 

العملية وحياتنا ال�سخ�سية.

نظام  فيها  ي�سرتك  وم�س�ؤولية  التزام  وامليثاق 

و�سلطتها  الت�سريعية  مب�ؤ�س�ساتها  والدولة  احلكم 

املدين  واملجتمع  الق�سائية  و�سلطتها  التنفيذية، 

واجلمعيات ال�سيا�سية اإذ ان امليثاق ي�سري اإىل »العدل 

اأ�سا�س احلكم، وامل�ساواة و�سيادة القان�ن واحلرية 

االجتماعي  والت�سامن  والعلم  والطماأنينة  واالأمن 

للمجتمع  دعامات  امل�اطنني  بني  الفر�س  وتكاف�ؤ 

تكفلها الدولة«.

اأن  جند  فاإننا  التمييز  م�ساألة  تثار  وعندما 

مفنداً  جلياً  ذلك  اأو�سح  قد  ال�طني  العمل  ميثاق 

هذا الزعم عندما اأ�سار يف البند الثاين الذي يتناول 

»امل�اطن�ن  وامل�ساواة:  ال�سخ�سية  احلريات  كفالة 

مت�ساوون اأمام القان�ن يف احلق�ق وال�اجبات، ال 

اأو  اللغة  اأو  االأ�سل  اأو  ب�سبب اجلن�س  بينهم  متييز 

الدين اأو العقيدة«.

كما ان ما اأثري ويثار ب�ساأن الت�سييق على اإقامة 

ال�سعائر الدينية جند اأن امليثاق ي�ؤكد يف بند »حرية 

العقيدة«: »تكفل الدولة حرية العقيدة، وتك�ن حرية 

ال�سمري مطلقة. وت�س�ن الدولة حرمة دور العبادة 

وت�سمن حرية اإقامة ال�سعائر الدينية وفق العادات 

ال�سائدة يف البالد«. ومملكة البحرين مبا فيها من 

ومعابد  ويه�دية  م�سيحية  اإ�سالمية  عبادة  دور 

ت�سهد  البالد  اأن  على  دليالً  ينه�س  اأخرى  لديانات 

للمزايدة  جمال  وال  الزمن،  قدمي  منذ  احلرية  هذه 

عليها وا�ستقدام مفاهيم من دول اأخرى ت�سيق على 

ال�اقع  اأر�س  الديانات وحماولة تطبيقها على  هذه 

االأمر الذي يعد جتنياً على حقيقة االأمر.

مبرور  نحتفل  الذي  ال�طني  العمل  ميثاق  اإن 

ذكراه ي�ؤخذ كله، ويدر�س كل حم�ر ورد فيه، وال 

ميكن جتزئته وناأخذ منه ما ي�افق اله�ى واملق�سد 

ونرتك ما ال ي�افقهما.

واإجنازاته  تاريخه  يلغي  اأن  املرء  ي�ستطيع  وال 

املتعارف  الأن  �سعبة  ظروف  من  عليه  مرت  مهما 

البحرين  جمتمع  تبناه  وما  ب�ساأنه  واملت�افق  عليه 

اإليه يف  ونلجاأ  الطريق  ينري  الذي  امل�سعل  يظل ه� 

واإىل  املن�سفة  االأقالم  اإىل  بحاجة  ونحن  امللمات 

وال�سفافية  بامل�سداقية  تتحلى  التي  النرية  العق�ل 

ت��سلنا  ما  ندر�س  لكي  وامل��س�عية  واحليادية 

اأن نق�م امل�سرية، ونك�ن  اإليه واأجنزناه ون�ستطيع 

ن�جه  لكي  اجلرح  على  اأيدينا  ون�سع  واقعيني 

اإال من  يك�ن  بالث�ابت؛ وذلك ال  امل�سرية ونتم�سك 

خالل احل�ار، وتبادل االآراء وال�سراحة واملكا�سفة 

والبغ�ساء  والكراهية  وال�سحن،  الت�سنج  عن  بعيداً 

منهم،  ونحن  املتح�سرة،  فال�سع�ب  وال�سحناء؛ 

التدخالت  اإن �ساء اهلل، تناق�س ق�ساياها بعيداً عن 

يف  ه�  ما  وتن�سد  الدولية،  واالأجندات  اخلارجية 

ال�طنية  امل�سلحة  الأن  منها،  ينا�سب  وما  �ساحلها 

ف�ق كل اعتبار واملحافظة على االأوطان من اأوجب 

االأبناء واالأحفاد تظل  ال�اجبات، و�سيانة م�ستقبل 

اأن  اأجل  من  جميعاً  ي�ؤرقنا  الذي  الهاج�س  هي 

امل�ستقبل  لهم  الكرمي، ون�سمن  العي�س  لهم  ن�سمن 

الذي ي�ستطيع�ن من خالله م�اجهة احلياة بالعلم 

االقت�سادي  والتقدم  واملعرفة واالإجناز احل�ساري 

اللحمة  ظل  يف  امل�سرتك  والعي�س  والتجاري، 

وال�حدة ال�طنية اجلامعة.

وعلى اخلري واملحبة نلتقي

مرجعية امليثاق

مرت بنا اأيام وجدنا 

فيها اأن كل ما كنا 

ننادي به واتفقنا 

ب�ساأنه يتعر�ض 

لأق�سى �سنوف 

اجلحود والنكران 

وبتنا يف خطر 

داهم على ثوابت 

ع�سنا عليها وعا�ض 

عليها ال�سابقون

جمتمع فاعل قادر على امل�ساركة

اأن يقوم ويتفاعل  ال ميكن للنظام املوؤ�س�سي للدولة 

مفرداته  عن  ويعرب  عنا�سره  ميثل  مدين  جمتمع  دون 

اإر�ساء  ميكن  ال  كما  ويحركها،  وفاعليه  قواه  ويكتل 

البنيان الد�ستوري للدولة دون �سياغة عالقاته و�سبكة 

م�ساحله ومراجعيه بالو�سط املجتمعي الذي يحيط به 

للنظام  الركني  الركن  هو  املدين  فاملجتمع  فيه،  ويعمل 

املوؤ�س�سي للدولة، وبه تكتمل حيويته ودينامياته.

ويف احلقيقة، مل يغفل قادة هذه البالد ومنذ القدم 

لتحقيق  املجتمع  به  يقوم  اأن  ميكن  الذي  الدور  اأهمية 

لتوفري  قوة  من  اأوتوا  ما  بكل  وعملوا  املن�سودة،  االآمال 

اخلطط  يف  وي�ساركوا  يتفاعلوا  كي  لهم  املالئم  االإطار 

الوطن  بهذا  لالرتقاء  املو�سوعة  الطموحة  والربامج 

وال�سعود به يف م�ساف الدول الناه�سة، وميكن تلم�س 

هذا املعنى بالنظر اإىل ما ميكن اعتباره امل�ساركة ال�سعبية 

املبكرة يف تاريخ البحرين ورمبا اإمارات اخلليج العربي 

باأ�سره، وذلك خالل اأول انتخابات بلدية جرت يف البالد 

عام 1924 و�ساركت فيها املراأة يف �سابقة هي االأوىل من 

نوعها يف املنطقة ورمبا يف اأكرث دول العامل دميقراطية 

التي مل تعط حق االنتخاب للمراأة اإال موؤخرا.

وكفى،  احلد  هذا  عند  ال�سعبية  امل�ساركة  تقف  ومل 

البحرين،  بها  مرت  التي  املنا�سبات  مع  تطورت  لكنها 

واع  مدين  جمتمع  بلورة  يف  كبري  حد  اإىل  و�ساهمت 

بدوره، ولعل اأبرزها انتخاب اجلمعية التاأ�سي�سية التي 

وهو   ،1972 دي�سمرب  يف  للبالد  د�ستور  اأول  و�سعت 

وطني  جمل�س  اأول  اأع�ساء  انتخاب  بدء  مع  جتدد  ما 

اال�ستفتاء  يف  ذاته  االأمر   ،1973 دي�سمرب  يف  بحريني 

جمل�س  انتخابات  يف  ثم  �سلفا،  اأُ�سري  كما  امليثاق،  على 

النواب االأول يف اأكتوبر 2002، والتي ا�ستمرت بعد ذلك 

و2010   2006 اأعوام  هذا  يومنا  اإىل  منتظمة  بوترية 

وغريها،  البلدية  لالنتخابات  باالإ�سافة  هذا  و2011، 

وهو ما عك�س قوة املجتمع املدين البحريني وقدرته على 

امل�ساركة والتفاعل، ف�سال عن ثقله لدى القيادة الر�سيدة 

مراحل  اجتياز  يف  الفاعلة  وقواه  باأهميته  اآمنت  التي 

اأن تنخرط فيها ومتر  البحرين  التي يتعني على  البناء 

بها للو�سول لهدفها يف التطوير املن�سود.

اإقرار امليثاق الوطني وبعد مرور �سنوات من  ومع 

الدولة  بني  الفعل  ورد  الفعل  حلقة  اكتملت  به،  العمل 

من  وقواه  بعنا�سره  واملجتمع  جانب  من  وموؤ�س�ساتها 

جانب اآخر، وبدا ذلك وا�سحا يف زيادة حيوية املجتمع 

ومتثيل  تاأطري  على  قدرته  وت�ساعد  البحريني  املدين 

اأدل  وال  احتياجاتهم،  وعن  عنهم  والتعبري  املواطنني 

على ذلك من و�سول عدد اجلمعيات واملنظمات االأهلية 

ُين�سب  جمعية   562 من  اأكرث   2012 عام  نهاية  مع 

وحلقة  ندوة   4423 من  اأكرث  تنظيم  يف  الف�سل  لها 

نقا�سية ونحو 1589 م�سرية واعت�سام وتظاهرة منذ 

مطلع العقد االأول من االألفية الثالثة حتى نهاية يوليو 

.2013

الدولة واملجتمع �سركاء التنمية

جهاز  بكل  امل�سوؤولية  واأُنيطت  املهام  ُحددت  ما  اإذا 

النجاح  ليكون  والعمل  املبادرة  غري  يبقى  لن  وفرد، 

عنوانا، وهو ما اأجنزته البحرين فعليا خالل ال�سنوات 

القليلة املا�سية..

اململكة هنا  الذي �سهدته  التطور  ال�سهل قراءة  ومن 

وهناك عرب ر�سد املوؤ�سرات واالأرقام وبيان االإح�سائيات 

يف  الو�سع  من  املختلفة  الدولية  التقارير  ومواقف 

تعك�س يف  والتي  املا�سي،  العقد ونيف  البحرين خالل 

جمملها قدرا من النجاح ال باأ�س به �سمل كافة القطاعات 

التي  والتهديدات  التحديات  من  بالرغم  هذا  واملجاالت، 

حاولت تقوي�س الدولة ودعائم موؤ�س�ساتها..

حتقق  ما  ح�سرا  ال  مثال  يالحظ  ذلك،  من  وبدال 

للوطن واملواطنني عرب القنوات االآتية: العناية باالإن�سان 

اأمامه  املتاحة  والفر�س  خياراته  وزيادة  البحريني 

لراأ�س  الطبيعي  ال�سعود  يالحظ  كما  والتطور،  للنماء 

االأهلي واخلا�س، حجم  القطاع  الوطني ممثال يف  املال 

التفاهم والتوافق العام بني الدولة مبوؤ�س�ساتها واملجتمع 

واملجتمع  للدولة  املتزايدة  القدرة  ومكوناته،  بعنا�سره 

كل  تعي�سه  طبيعيا  اأمرا  باعتبارها  امل�سكالت  حل  على 

الدول، واحلوار يقدم منوذجا مهما يف هذا ال�سدد.

اأمام  املتاح  احلركة  هام�س  ات�ساع  اأي�سا  ويالحظ 

�سلفا  اإليه  اأُ�سري  ما  بدليل  وا�ستقالليته،  العام  الراأي 

من تظاهرات وم�سريات وغري ذلك، وهو ما يتزامن مع 

ات�ساع نطاق احلريات، خا�سة ما يتعلق منها بالتجمع 

اأمام  وامل�ساواة  املعلومات  وتداول  والن�سر  والتعبري 

القانون، االأمر الذي انعك�س يف زيادة م�ستوى ال�سفافية 

الرقابة  م�ستوى  ثم  ومن  القطاعات،  من  الكثري  يف 

الفرد  بها  يقوم  التي  املوؤ�س�سات  اأداء  على  وامل�ساءلة 

العادي قبل اجلهاز املخول بذلك، وهو ما يتم عرب و�سائل 

الراأي  متكني  عن  ف�سال  منها،  اجلديدة  خا�سة  االإعالم، 

العام بكافة مفرداته وعنا�سره وعلى كل امل�ستويات من 

براأيه حولها، وهي  واالإدالء  العام  ال�ساأن  االنخراط يف 

بذكرى  االحتفال  عن  ف�سلها  ميكن  ال  التي  االإجنازات 

امليثاق الوطني.

امل�ساركة ال�سعبية 

تطورت و�ساهمت 

اإىل حد كبري يف 

بلورة جمتمع مدين 

واع بدوره

متكني املواطنني من 

النخراط يف ق�سايا 

ال�ساأن العام

التعديالت 

الد�ستورية 

الأخرية كر�ست 

من �سلطة الدولة 

ودور موؤ�س�ساتها 

الت�سريعية 

والتنفيذية 

والق�سائية
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م�سيدة بالدعم الذي تلقاه من القيادة الر�سيدة.. اجل�سي:

»امليثاق« كفل اأهم احلقوق ال�سيا�سية للمراأة البحرينية

مع  خا�س  لقاء  يف  اجل�سي  وقالت 

الذي  االإ�سالحي  امل�سروع  باأن  »االأيام« 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  د�سنه 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

ما  نحو  االنطالق  نقطة  يعترب  بامليثاق 

وطنية  واإجنازات  مكا�سب  من  حتقق 

خمتلف  على  وا�سع  ب�سكل  انعك�ست 

يف  متثلت  اململكة،  يف  احلياة  مناحي 

البالد  �سهدته  الذي  الوا�سع  التطور 

وب�سكل  واجتماعياً،  واقت�سادياً  �سيا�سياً 

وا�سح ما كر�سه امليثاق من تعزيز مكانة  

ال�سيا�سية  اجلوانب  يف  ودورها  للمراأة 

واالجتماعية  واالقت�سادية جتلت نتائجه 

يف واقع املراأة ب�سكل وا�سح للجميع.

 فلقد كان اإقرار ال�سعب للميثاق ب�سبه 

االنطالقة  بدء  يف  االأعظم  الدور  اإجماع 

نحو النه�سة ال�ساملة التي اأر�ست دعائم 

والدميقراطية،  احلرية  على  تقوم  ثابتة 

الد�ستور  العدالة يف ظل  مبادئ  وتعزيز 

امليثاق  باأن  موؤكدة  والقانون،  والنظام 

ال�سيا�سية حتى  اأهم حقوقها  للمراأة  كفل 

احلق  فاإن  احلقوق  كل  على  ح�سلت  لو 

ال�سيا�سي هو اأبرز تلك احلقوق الفعلية.

اإزالة قوانني التمييز �سد املراأة

ورفعت النائب الثاين لرئي�س جمل�س 

ال�سورى اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اإىل 

املفدى  البالد  عاهل  اآل خليفة  عي�سى  بن 

بن  االأمري خليفة  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان 

و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن 

نائب  االأمني  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

املنا�سبة، معربة عن  االأعلى، بهذه  القائد 

بالغ اعتزازها وتقديرها ملا حققته اململكة 

من اإجناز ومكا�سب تاريخية.

وقالت خالل اللقاء اإن م�ساألة حقوق 

املراأة يف مملكة البحرين حتظى باهتمام 

وال�سيا�سات  اال�سرتاتيجيات  خالل  من 

اأن  اإىل  اأ�سارت  كما  للمملكة،  الوطنية 

باملراأة  للنهو�س  الوطنية  اال�سرتاتيجية 

االأعلى  املجل�س  د�سنها  التي  البحرينية 

اإىل  تهدف  بها  العمل  وخطة  للمراأة 

متكني املراأة ورفع قدرتها التي ت�ساعدها 

من  ومتكينها  باأو�ساعها  النهو�س  على 

عن  والدفاع  العامة  احلياة  امل�ساركة يف 

حقوقها.

قد  البحرين  مملكة  باأن  واأفادت 

عملت من خالل ال�سلطة الت�سريعية على 

النافذة  والقوانني  الت�سريعات  مراجعة 

الإزالة اأي متييز فيها �سد املراأة، اإذ تعترب 

على  تعمل  التي  الدول  اإحدى  اململكة 

يف  »ال�سيداو«  اتفاقية  مبادئ  ت�سمني 

ت�سريعاتها الوطنية.

   جائزة �سمو الأمرية �سبيكة

ال�سمو  �ساحبة  جائزة  باأن  وذّكرت 

اإبراهيم  بنت  �سبيكة  االأمرية  امللكي 

املفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  اآل 

لتمكني  للمراأة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة 

رائدة  مبادرة  تعترب  البحرينية  املراأة 

�سكلت حافزاً الإثارة الوعي حلقوق املراأة 

باأن  التمييز عنها، الفتة  برفع  واالهتمام 

من  املراأة  حماية  هي  االآتية  ر�سالتهم 

التي  الر�سالة  اأن  فيما  والتمييز،  العنف 

الطويل  املدى  على  حتقيقها  اإىل  نهدف 

املهارات  امتالك  من  املراأة  تتمكن  اأن  هي 

تكون  اأن  لت�ستطيع  بحقوقها  واملعرفة 

اأن  كما  االأقوى عن هذه احلقوق.  املدافع 

التعليم واال�ستغالل االقت�سادي ي�سكالن 

اأي  من  للمراأة  وحماية  اأ�سا�سية  �سمانة 

ا�ستغالل اأو تعد على حقوقها.

خارج  البحرينية  املراأة  اأن  واأكدت 

حقوقها  من  الكثري  ا�ستثمرت  الربملان 

ال�سيا�سي يف  ال�سيا�سية يف ظل االنفتاح 

عملية منو املجتمع املدين وظهور العديد 

املراأة  وانخراط  الن�سائية  اجلمعيات  من 

يف العمل العام والعمل ال�سيا�سي، الفتة 

الر�سمي  امل�ستوى  على  اململكة  اأن  اإىل 

فتقلدت  االهتمام  من  الكثري  املراأة  اأعطت 

وزيرة  واأ�سبحت  العليا  املنا�سب  املراأة 

ال�سورى  جمل�س  يف  وع�سوة  و�سفرية 

اإن�ساء  اأن  كما  وهكذا..  وزارة..  ووكيلة 

من  ثمرة  يعترب  للمراأة  االأعلى  املجل�س 

امللك  جلاللة  االإ�سالحي  امل�سروع  ثمرات 

رئي�ساً يف  املراأة جزءاً  الذي جعل  املفدى 

هذا امل�سروع.

اأ�سارت  االأ�سرة،  اأحكام  قانون  وعن 

اأنه من ال�سروري جداً اأن ي�سدر القانون 

جاللة  اأن  مبينة  قريباً،  النور  ويرى 

املجل�س  بافتتاح  خطابه  يف  املفدى  امللك 

على  ركز  اجلديدة  الدورة  يف  الوطني 

اإ�سدار  ب�سرورة  وطالب  املو�سوع  هذا 

وهذا  االأ�سرة،  باأحكام  اخلا�س  القانون 

القانون لن ت�ستفيد منه املراأة فقط واإمنا 

فهو  برمته،  واملجتمع  بكاملها  االأ�سرة 

قانون ينظم العالقات ب�سكل عام.

هذا  يكون  اأن  واأ�سافت »نحن نطلب 

ال�سريعة  اأحكام  من  م�ستمداً  القانون 

هناك  يكون  باأن  نطالب  كما  االإ�سالمية، 

املجل�س  قبل  من  حوله  جمتمعي  توافق 

االأعلى للمراأة وجمل�سي النواب وال�سورى 

والعلماء ورجال الدين وكل من له عالقة 

املجتمع  موؤ�س�سات  من  املو�سوع  بهذا 

ير�سي  متكامالً  يخرج  بحيث  املدين 

جميع االأطراف واالأطياف، ويف اعتقادي 

االأ�سرة  الأحكام  واحد  قانون  اإ�سدار  اأن 

نحافظ  حتى  قانونني  اإ�سدار  من  اأف�سل 

االحتفاظ  مع  الوطنية  وحدتنا  على 

نطالب  فنحن  مذهب،  كل  بخ�سو�سية 

املجتمعية  الوحدة  يحقق  مرن  بقانون 

حوله«.

   ال�سرتاتيجية الوطنية

الوطنية  اال�سرتاتيجية  اأن  وذكرت 

للمراأة  االأعلى  املجل�س  اعتمدها  التي 

بحيث  املجاالت  ملختلف  �ساملة  جاءت 

ميكن اأن ت�سكل نقلة نوعية يف العمل من 

اأجل النهو�س باملراأة وحتقيق م�ساهمتها 

التنمية،  جوانب  جميع  يف  الفاعلة 

مكانتها  على  �سك  وال  �سينعك�س  مما 

ف�سالً  القرار،  �سنع  ملراكز  وو�سولها 

ال�سيا�سية،  العملية  يف  م�ساركتها  عن 

اأ�سا�سياً  هدفاً  ذاته  حد  يف  ي�سكل  وهذا 

براجمه  خالل  من  املجل�س  له  ي�سعى 

وعليه  وامل�ستقبلية،  احلالية  وخططه 

 خديجة العرادي

اأن ذكرى الي�م الرابع ع�سر من فرباير من كل عام تعترب ي�ماً خالداً يف تاريخ  اأكدت د.بهية اجل�سي ع�س� املجل�س االأعلى للمراأة والنائب الثاين لرئي�س جمل�س ال�س�رى 

البحرين، وحلظة جميدة �سمن م�سريتها امل�سرقة، اإذ مت يف هذا الي�م الت�س�يت على م�سروع امليثاق الذي ميثل خط�ة رائدة ومتقدمة يف اإطار م�سرية التحديث ال�سيا�سي للدولة 

والنظم امل�ؤ�س�ساتية مبا يلبي تطلعات �سعب البحرين نح� مزيد من التط�ر على طريق التقدم احل�ساري. 

اأثبتت التجربة 

قيام املراأة بدور 

رائد يف جمال 

الت�سريع و�سن 

القوانني

متكني املراأة 

اقت�ساديًا عن�سر 

مهم يف الرتقاء 

باأو�ساعها 

وم�ساركتها يف 

التنمية
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يف  املناف�سة  فر�سة  املراأة  اإعطاء  فاإن 

يحقق  اأن  �ساأنه  من  ال�سيا�سية  العملية 

القدرة  املراأة  اكت�ساب  اأولهما  اأمرين 

والقدرة  العملية  التناف�س واخلربة  على 

والثاين  املعيقة.  الظروف  حتدى  على 

وم�ساركتها  وخربتها  مكانتها  يعزز  اأنه 

اأن يعطيها قوة  العملية، وهذا من �ساأنه 

ويحقق لها املكانة والتقدير والقدرة على 

امل�ساهمة ب�سورة اإيجابية وفاعلة.

الذي  الدور  اأهمية  عن  وحتدثت 

يف  ال�سيا�سية  القيادة  به  ا�سطلعت 

البحرينية  املراأة  ودور  مكانة  تعزيز 

االأحكام  وفق  حقوقها  على  وح�سولها 

وامل�ساندة  بالدعم  م�سيدة  الد�ستورية، 

البحرين  مملكة  يف  املراأة  تلقاه  الذي 

واحلكومة  املفدى  البالد  عاهل  قبل  من 

الر�سيدة، موؤكدة اأن دور �ساحبة ال�سمو 

اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  االأمرية  امللكي 

املفدى رئي�سة  البالد  خليفة قرينة عاهل 

ق�سايا  تبني  يف  للمراأة  االأعلى  املجل�س 

املراأة ومتابعتها املتوا�سلة ل�ساأنها العام 

املراأة  ت�سجيع  يف  االأثر  كبري  له  كان 

م�ساركتها  وتو�سيع  للتعزيز  البحرينية 

ا�ستطاعت  التي  املجاالت  من  العديد  يف 

على  وقدرتها  كفاءاتها  اإثبات  من خاللها 

اإىل  الفاعلة  وامل�ساركة  امل�سوؤولية  حتمل 

جانب الرجل لتحقيق التنمية امل�ستدامة. 

  املراأة والعملية الدميقراطية

املراأة  و�سول  اأن  اجل�سي  واأفادت 

البحرينية ملجل�س النواب وح�سولها على 

وم�ساركتها  ال�سورى  جمل�س  ع�سوية 

امل�سروع  �سمن  الدميقراطية  العملية  يف 

املفدى،  امللك  جلاللة  الكبري  االإ�سالحي 

كان من اأهم ال�سمات التي بينت امل�ستوى 

التجربة  اأثبتت  اإليه، حيث  الذي و�سلت 

املا�سية  الت�سريعية  الف�سول  ومن خالل 

جمال  يف  رائد  بدور  القيام  على  قدرتها 

الت�سريع و�سن القوانني التي تخدم عامة 

مراقبة  يف  دورها  عن  ف�سالً  املواطنني، 

والطفولة  باالأمومة  املتعلقة  القوانني 

والعمل على تطويرها �سمن جلنة دائمة 

من  تكونت  والطفل  املراأة  ب�سوؤون  تعنى 

ع�سوات واأع�ساء جمل�س ال�سورى. 

لتمكني  اململكة  روؤية  وا�ستعر�ست 

مهم  عن�سر  اأنه  مبينة  اقت�سادياً،  املراأة 

وم�ساركتها  املراأة  باأو�ساع  االرتقاء  يف 

يف التنمية، مبينة جهود املجل�س االأعلى 

ا�ستطاعت  وكيف  املجال  هذا  يف  للمراأة 

تغيرياً  حتدث  اأن  املطروحة  املبادرات 

احلر،  العمل  اإىل  والنظرة  العقليات  يف 

مت  التي  الربامج  من  عدد  اإىل  م�سرية 

تطبيقها بالتعاون مع موؤ�س�سات التمويل 

الن�ساء،  من  وجتاوباً  اإقباالً  لقيت  والتي 

اأن  ميكن  باأنه  مقتنعات  اأ�سبحن  بحيث 

يكون لهن دخل خارج اإطار الوظيفة.

 م�ساركة فعالة يف �سوق العمل

املجل�س  ب�سعي  اأ�سادت  كما 

ال�سمو  �ساحبة  برئا�سة  للمراأة  االأعلى 

اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة  االأمرية  امللكي 

اإىل  املفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة 

عن  املنبثقة  والربامج  امل�ساريع  دمج 

املراأة  لتمكني  الوطنية  اال�سرتاتيجيات 

البحرينية يف برامج عمل احلكومة ودمج 

العامة  امليزانية  يف  املراأة  احتياجات 

للدولة.

م�ساركة  ن�سبة  ارتفاع  اإىل  واأ�سارت 

ملحوظ يف  ب�سكل  العمل  �سوق  املراأة يف 

دخلت  حيث  االأخرية،  الثالثة  العقود 

كانت  وظائف  وتولت  جديدة  قطاعات 

يف ال�سابق حكراً على الرجل مما اأدى اإىل 

زيادة ح�ستها من اأجمايل القوى العاملة 

بتعزيز  اململكة  اهتمت  وقد  املنتجة، 

امل�ساواة بني اجلن�سني يف جميع القوانني 

باالقت�ساد  تعنى  والتي  اأ�سدرتها  التي 

و�سوق العمل كقانون ال�سركات التجارية 

وقانون ال�سجل التجاري وقانون التجارة 

اىل  االأهلي،  القطاع  يف  العمل  وقانون 

جانب االأجر حيث �ساوت اململكة االأجور 

بني الرجل واملراأة.

تكافوؤ  وحدات  اإن�ساء  اإن  وقالت 

الفر�س يف الوزارات والهيئات واالأجهزة 

الإيجاد  متقدمة  خطوة  تعد  احلكومية 

يف  والرجل  للمراأة  متكافئة  فر�س 

التي  واخلدمات  وامل�ساريع  الربامج 

من  عدداً  اأن  مبينة  الدولة،  تقدمها 

بادرت  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  الوزارات 

على  الفر�س  تكافوؤ  وحدات  باإن�ساء 

بلغ  حيث  والتنظيمية  االإدارية  هياكلها 

 18 احلكومي  القطاع  يف  الوحدات  عدد 

كما  اخلا�س،  القطاع  يف  وواحدة  وحدة 

للتميز  البحرين  مركز  اإعالن  ذلك  عزز 

منوذج  معايري  وتعديل  مراجعة  ب�ساأن 

تكافوؤ  مبداأ  مع  لتتالءم  للتميز،  البحرين 

من  الفر�س  تكافوؤ  واأن  ال�سيما  الفر�س، 

اأكد عليها  التي  الرئي�سية واملهمة  املبادئ 

ن�سعى  والتي  البحرين،  مملكة  د�ستور 

اإىل تفعيلها وحتقيق اأهدافها ب�سكل اأ�سمى 

وهو  املرجو  الهدف  مع  يتنا�سب  ومبا 

الق�ساء على كل اأ�سكال التمييز �سد املراأة.

اإىل جانب ذلك، اأ�سادت اجل�سي مبنح 

البحرينية  الأبناء  البحرينية  اجلن�سية 

املجل�س  اأن  مبينة  اأجنبي،  من  املتزوجة 

االأعلى للمراأة يعمل من خالل مركز دعم 

طلبات  تلقي  على  مبا�سر  ب�سكل  املراأة 

ظل  البحرينية يف  املراأة  الأبناء  اجلن�سية 

مبا  اجلن�سية  قانون  تعديل  اإىل  �سعيه 

البحرينية  املراأة  اأبناء  ح�سول  ي�سمن 

بع�س  بتجارب  ا�ستهداًء  اجلن�سية  على 

ال�سروط  ومبراعاة  العربية  الدول 

وال�سوابط التي يقت�سيها هذا املنح. 

ارتفاع ن�سبة م�ساركة 

املراأة يف �سوق العمل 

ودخولها قطاعات 

كانت حكراً على 

الرجل

دمج امل�ساريع 

والربامج املنبثقة 

عن ال�سرتاتيجيات 

الوطنية لتمكني 

املراأة

جائزة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم مبادرة لتمكني املراأة البحرينية
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يف ندوة ا�ست�سافتها »           «.. اقت�ساديون:

العودة اإىل بنود امليثاق كفيلة بتحقيق الزدهار وا�ست�سراف امل�ستقبل

االأيام: ما هي اأبرز مالمح التطور االقت�سادي 

يف مملكة البحرين بعد �سدور امليثاق؟

الدكتور اأكربي: لقد �سكل امليثاق نقطة فارقة 

املجاالت  خمتلف  يف  البحرين  مملكة  تاريخ  يف 

متو�سط  ورفع  االقت�سادية  التنمية  جمال  ومنها 

الطبيعية  الرثوات  قلة  رغم  فيها،  الفرد  دخل 

والكثافة  االأر�س  رقعة  وحمدودية  املياه  وندرة 

ال�سيا�سة  نتيجة  وذلك  العالية،  ال�سكانية 

وح�سن  تر�سيد  يف  وحكومتها  لقادتها  احلكيمة 

جعل  مما  للبالد،  املتاحة  املوارد  ا�ستخدام 

التنمية  يف  متقدماً  م�ستوى  حتقق  البحرين 

االقت�سادية. واحلرية  الب�سرية 

امليثاق  اأثر  الرتكيز على  اأود  املهدي:  الدكتور 

قبل  لكن  االجتماعي،  باالقت�ساد  ي�سمى  ما  على 

اإن امليثاق اأعطى فر�سة  كل �سيء ال بد من القول 

فعلى  اأكرب،  ب�سورة  للتحرك  البحريني  للمجتمع 

�سبيل املثال يف �سنة 2000 مل يكن يف البحرين 

املرخ�سة،  اجلمعيات  من  ع�سرات  ب�سعة  �سوى 

اأكرث من 600 جمعية تعمل يف  فلدينا  اليوم  اأما 

امليثاق  ان  اأي  والتوجهات،  التخ�س�سات  خمتلف 

االأهلي. وفر بيئة انطالق للعمل 

ذات  كانت  الوليدة  اجلمعيات  هذه  بع�س 

ومنها  باالقت�ساد  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  عالقة 

ومكافحة  بال�سفافية  العالقة  ذات  اجلمعيات 

هو  االأهلي  احلراك  عن  احلديث  وطبعا  الف�ساد، 

املجتمع  يف  ح�سل  الذي  التطور  جوانب  اأحد 

البحريني بعد �سدور امليثاق ولي�س كل اجلوانب، 

حتى  االنرتنت  م�ستخدمي  عدد  منو  مثال  لناأخذ 

املليون  ون�سف  مليون  من  اأكرث  اإىل  االآن  و�سل 

هناك  اأن  كما  جدا،  مهم  موؤ�سر  وهذا  م�ستخدم، 

الكثري من االأرقام التي ال ي�سع املجال لذكرها هنا 

والداخلي  اخلارجي،  اال�ستثمار  حجم  منو  عن 

اأي�سا.

واحداً  اأكون  اأن  ال�سرف  يل  كان  بومطيع:  د. 

�سوتت  التي  البحريني  ال�سعب  جموع  من 

زاهرة  فرتة  عقبه  �سهدنا  الذي  امليثاق  على 

االجنازات  اإىل  هنا  و�ساأتطرق  االجنازات،  من 

باجلودة  اخت�سا�سي  جمال  يف  حتققت  التي 

لل�سركات. االجتماعية  وامل�سوؤولية 

خالل  حتقق  اأن  البحرين  ا�ستطاعت  لقد 

والعامل  املنطقة  يف  مرموقة  مكانة  ق�سرية  فرتة 

التعليم  جماالت  يف  وخا�سة  اجلودة،  جمال  يف 

جهات  وت�سكلت  والتدريب،  العايل  والتعليم 

قواعد  و�سعت  التي  اجلودة  �سمان  هيئة  مثل 

واأ�س�س العمل، ونحن االآن جنني ثمار هذا العمل 

حماوالت  وهناك  مالحظات،  من  عليه  ما  رغم 

ظاهرة  نراها  اجلودة  جمال  يف  متخ�س�سني  من 

للعيان.

اإيجابا  والتدريب  التعليم  جودة  وانعك�ست 

بناء  اأثمر  حيث  الوطني،  االقت�ساد  على  �سك  بال 

مبا  االقت�ساد  حت�سني  اإىل  للجودة  املنظومة  هذه 

ينطبق متاما مع روؤية اململكة 2030 يف حتقيق 

التناف�سية.

هي  لها  ا�سري  اأن  اأود  التي  االأخرى  النقطة 

الذي  الربنامج  هذا  احلكومي«،  التميز  »برنامج 

انطلق من ديوان �سمو رئي�س الوزراء وبداأ يحقق 

ونحن  احلكومي،  العمل  يف  اجلودة  ثقافة  ن�سر 

اأن القائمني على هذا الربنامج يريدون  نرى االآن 

نقول  كمتخ�س�سني  لكننا  �سريعة،  نتائج  ح�سد 

اإىل  حتتاج  اجلديدة  الفل�سفة  اأو  الثقافة  هذه  اإن 

وقت حتى ت�سل اإىل جميع اأجزاء ومفا�سل العمل 

اإطار  يف  ي�سب  االآن  حتى  اأجنز  وما  احلكومي، 

التطور االإداري الكبري الذي تقوم به احلكومة.

التعليم،  يف  اجلودة  هي  الثالثة  النقطة 

الوزراء،  رئي�س  �سمو  جائزة  من  انطلق  والذي 

كبري  نطاق  على  اجلودة  ثقافة  ن�سر  اإىل  وادى 

جدا، حيث يعترب اأحد اأهم التحديات التي تواجه 

اأو  البحرين  يف  موؤ�س�سة  اأي  يف  اجلودة  تطبيق 

اإىل حتدي  اإ�سافة  ثقافة اجلودة،  العامل هو ن�سر 

قيادات اجلودة.

نوؤكد  ومراقبتها  مالحظاتنا  خالل  من  نحن 

واأنا  جدا،  كبريا  �سوطا  قطع  اجلودة  نظام  اأن 

 2002 �سبتمرب  يف  معي  حدثت  بق�سة  ا�ست�سهد 

ورقتني  وقدمت  للتعليم  موؤمتر  اإىل  دعيت  عندما 

ملديري  اال�سرتاتيجي  والتخطيط  اجلودة  عن 

وعند  البحرين،  يف  التعليمة  والقيادات  املدار�س 

و�سعوبة  ا�ستغراب  هناك  كان  ذلك  عن  احلديث 

الفهم. لكن االآن كل املدار�س يف املدن والقرى  يف 

تصوير ـ عبداهلل الخالخالد موسى

 اأكد خرباء اإداري�ن واقت�سادي�ن اأن ميثاق العمل ال�طني الذي اأقر عام 2001 �سيبقى �ساحلاً على الدوام لت�جيه ال�سيا�سات االقت�سادية ور�سم حمددات ومالمح االقت�ساد 

البحريني وا�ست�سراف اآفاقه امل�ستقبلية.

واو�سح�ا يف ندوة اأقامتها �سحيفة االأيام مبنا�سبة الذكرى ال�سن�ية الـ 14 ل�سدور امليثاق اأن التغيريات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية واالأزمة التي مرت على البحرين 

عام 2011 وتداعياتها ت�ؤكد اأهمية التم�سك بروح امليثاق الذي التف ح�له البحريني�ن بن�سبة فاقت الـ 98 باملئة.

وخالل الندوة جرى القاء نظرة عامة على التط�ر االقت�سادي يف مملكة البحرين و�سبل الدفع به ب�سرعة اأكرب، كما جرى احلديث عن اأهم التحديات التي ت�اجه االقت�ساد البحريني 

وكيفية تالفيها، وعقدت الندوة بح�س�ر اخت�سا�سي التدريب والتنمية الب�سرية الرئي�س التنفيذي ال�ست�سارات جافك� لتح�سني االإنتاجية الدكت�ر جعفر اأكربي، واملحلل االقت�سادي 

واالأمني العام للمنتدى اخلليجي للتجارة االإلكرتونية الدكت�ر ح�سني املهدي، ورئي�س جمعية البحرين للج�دة الدكت�ر خالد ب�مطيع، ورجل االأعمال رئي�س جلنة املعار�س يف غرفة 

التجارة كاظم ال�سعيد.
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االآن  ونتحدث  ا�سرتاتيجية،  روؤية  لديها  اأ�سبح 

جناح  وموؤ�سرات  عمل  خطط  لديها   مدار�س  عن 

متيز. وموؤ�سرات 

ال زلت اأقول اإن طموحات القيادة وطموحاتنا هي 

اأكرب مما حتقق، لكننا ن�سري يف االجتاه ال�سحيح.

ال�سعيد: امليثاق كان ظاهرة جديدة فاجاأت حتى 

على  امليثاق  ح�سل  عندما  وخا�سة  املنطقة،  دول 

يف  البحرين  اأدخل  وامليثاق  كا�سح،  �سعبي  تاأييد 

مرحلة تطور جديدة �سملت كل املجاالت.

زيادة  هناك  اأن  الحظنا  امل�ستثمرين  قطاع  ففي 

وطفرة يف امل�ساريع حتى اأن امل�ستثمر االأجنبي ارتاح 

امل�ساريع عقب  الكثري من  امليثاق، وظهرت  اإىل  كثريا 

ال�سفافية،  اأجواء  �سادت  اأن  بعد  مبا�سرة،  امليثاق 

وتعززت  املتطورة  القوانني  من  الكثري  ظهرت 

وتن�سط  واحلكومة،  اخلا�س  القطاع  بني  ال�سراكة 

واالقت�ساد. املدين  املجتمع 

الذي  الزخم  بنف�س  يحظى  امليثاق  زال  ال  هل 

انطلق به؟ وملاذا؟

املاثلة  االجنازات  من  كثري  هناك  اأكربي:  د. 

يجب  كان  ما  هناك  الوقت  نف�س  يف  لكن  للعيان، 

تباطوؤ  حدث   2006 عام  ففي  يتحقق،  ومل  حتقيقه 

االإ�سالحي  امل�سروع  تنفيذ  يف  وا�سحة  اأ�سباب  دون 

اإىل  جرتنا  اأمور  حدثت  امليثاق،  مع  تزامن  الذي 

تفاعالت �سعبية غري مريحة رغم اأن جتاوب القيادة 

با�ستمرار. يتطور  كان 

ن�سبة  زادت  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  وخالل 

كما  ال�سفافية،  ملوؤ�سر  وفقا  باملئة   111 الف�ساد 

التنمية  وزارة  من  مل�ساعدة  املحتاجني  عدد  ازداد 

االجتماعية 100 باملئة يف اأول ت�سعة اأ�سهر من عام 

اأملنيوم  �سركة  يف  اأعمل  كنت  وعندما  فقط!   2012

اآخر  راتب  كان  �سنة   24 نحو  قبل  )األبا(  البحرين 

اليوم  فيما  دينار،   800 يتجاوز  وظفته  �سخ�س 

راتب  على  احل�سول  يتمنى  اجلامعة  خريج  نرى 

400 دينار!

و�سحيح اأن هناك االآن الكثري من االجنازات من 

اأنا  لكن  م�ست�سفيات ومدار�س وبنى حتتية وغريها، 

امليثاق  اأن  واعتقد  وا�سحا،  االآن  اجتاهنا  اأن  اظن  ال 

ال زال �ساحلا الإعادة ت�سحيح االجتاه، كما اأن لدينا 

لكن  العامل،  يف  الد�ساتري  اأف�سل  من  هو  د�ستور 

التنفيذ. يف  امل�سكلة 

وما يهمني بب�ساطة هو م�ستوى معي�سة املواطن، 

فموؤ�سرات النمو االقت�سادي غري مهمة بقدر انعكا�س 

ا�ست�سهد  وهنا  املواطن،  معي�سة  على  النمو  هذا 

ال  املواطن  يفيد  ال  الذي  »النمو  امللك  جاللة  مبقولة 

نريده«.

القوة  اأداء  حت�سني  يكون  اأن  يجب  اأنه  اأرى 

م�سار  وت�سحيح  احلكومة  يف  املتمثلة  التنفيذية 

العام  يف  اأولوية  مب�ستوياته  واالرتقاء  االأداء 

اجلاري.

امليثاق على  االنطالقة بعد  املهدي: مل حتافظ  د. 

وما  ال�سكان  عدد  بزيادة  ذلك  ارتبط  ورمبا  زخمها، 

مدار�س  من  التحتية  البنى  على  طلب  من  يرافقه 

كان   2003 عام  ففي  وغريها،  و�سكن  وم�ست�سفيات 

عدد ال�سكان يف البحرين وفق االأرقام الر�سمية نحو 

االآن  اأما  املليون،  األفا، ويف عام 2008 قاربنا   450

 2015 وتوقعات  ن�سمة،  مليون   1.2 تخطينا  فقد 

اإىل 1.5 مليون ن�سمة. ت�سري 

العامة  املوازنة  هو  جدا  مهم  اآخر  موؤ�سر  هناك 

يف  �سهدناه  فائ�س  اآخر  اأن  جند  حيث  للدولة، 

املوازنة كان عام2003، ويف عام 2009 حتول اإىل 

عجز بنحو ن�سف مليار دينار، اأما االآن فقط بلغ حد 

الدين العام نحو 5 مليارات دينار.

اأما االإعانات احلكومية فقد كانت يف عام 2003 

اإىل قرابة  ال تتعدى ن�سف مليون دينار، ثم �سعدت 

700 األف، ويف عام 2012 قاربت املليون.

اأننا  على  تدل  الكثري  وغريها  املوؤ�سرات  هذه 

النمو  م�ستقبل  يهدد  بات  كبري  حتد  اأمام  اأ�سبحنا 

اأو�سلتنا  التي  االأ�سباب  تاليف  ويتطلب  االقت�سادي، 

اإىل هنا والبحث عن بدائل اقت�سادية جديدة.

 2030 اململكة  روؤية  ت�سمنت  لقد  بومطيع:  د. 

لتوجه  البحرين  قيادة  �ساأنها  من  رائدة  مبادرة 

هو  الروؤية  هذه  ينق�س  ما  لكن  �سحيح،  اقت�سادي 

متجه  هو  وهل  البحريني  االقت�ساد  توجه  حتديد 

وهنا  املعريف،  اأم  ال�سناعي  اأم  البنكي  للقطاع 

يف  فمثال  وا�سح،  توجه  بناء  �سرورة  على  اأوؤكد 

وحققنا  امل�سريف  للقطاع  اجتاهنا  كان  ال�سبعينات 

وخا�سة  والثمانينات  ال�سبعينات  يف  باهرة  نتائج 

االإ�سالمية. ال�سريفة  يف قطاع 

االقت�سادي  التوجه  يف  الو�سوح  عن  واحلديث 

يف  التحتية  والبنية  التعليم  خدمة  �ساأنه  من 

املدار�س  توجه  مواءمة  تتم  حيث  البحرين، 

ويجري  العام،  االقت�سادي  التوجه  مع  واجلامعات 

تعليم وتدريب طالبها اأكرث على االقت�ساد املعريف اأو 

مثال  ن�ساهد جامعات  نعود  وال  �سابه،  ما  اأو  البنكي 

يجد  ال  �سنوات  اأربع  وبعد  معني  تخ�س�س  تطرح 

عمال. خريجوها 

باآليات  وربطه  االقت�سادي  التوجه  حتديد  اإن 

�سورة  ت�سكيل  اأي�سا  �ساأنه  من  باأهداف  حمددة 

و�سناع  العامة  ال�سيا�سات  را�سمي  لدى  وا�سحة 

القرار على و�سع اآليات واأنظمة وبنية حتتية ت�سب 

جميعها يف خدمة ذلك التوجه. 

وال �سك اأن هناك فجوة بني طموحات امليثاق وما 

هي  امليثاق  �ساغت  التي  الفئة  الأن  االآن،  حتى  اجنز 

نخبة من البحرينيني، ونحن ال نتحدث عن �سالحية 

اأهدافه. امليثاق واإمنا كيفية حتقيق 

وهو  الف�ساد،  ملف  هو  الثاين  التحدي  اأو  املحور 

البحرين،  مملكة  تواجه  التي  التحديات  اأكرب  اأحد 

واإن  حتى  جدية،  بكل  معها  التعامل  يتم  اأن  ويجب 

اأو  اجلانب  هذا  تنا�ست  ال�سيا�سية  املطالب  كل  كانت 

اآليات  و�سعنا  هل  اأ�ساأل:  وهنا  اأهميته،  من  قللت 

اآليات ترتبع الف�ساد؟!. اأم و�سع  للحد من الف�ساد 

مع  زلنا  فما  البريوقراطية،  هو  الثالث  التحدي 

املتطورة  والتكنلوجيا  االإلكرتونية  احلكومة  وجود 

العقلية  من  نعاين  االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل 

اقت�ساد  لنمو  كبري  ب�سكل  حتد  وهي  البريوقراطية، 

البحرين  ت�ستطيع  ما  بقدر  اإنه  واأقول  البحرين، 

حتقق  ت�سطيع  ما  بقدر  البريوقراطية،  من  التخل�س 

امليثاق. معطيات 

اإىل  ال�ساعني  املرتب�سني  من  كثري  هناك  ال�سعيد: 

الوراء، وتعطيل االإ�سالح، بينما مت�سكنا  اإىل  اإعادتنا 

ذلك. يجنبنا  بامليثاق 

امليثاق  تواجه  التي  الكربى  التحديات  ومن 

فمع  الطائفية،  هي  عام  ب�سكل  البحرين  وتواجه 

من  كثري  يف  االآن  ظهرت  حماربتها  ورغم  االأ�سف 

اأو  ب�سكل  يعمل  جمعينا  اليوم  اأننا  كما  االأ�سكال، 

اأو  تتي�سر  من  وهناك  وموؤ�س�سات  وزارات  مع  باآخر 

كلما  اأنه  هنا  واأوؤكد  لطائفته،  تبعا  اأموره  تتعوق 

ابتعدنا عن الطائفية اقرتبنا اإىل روح امليثاق، واأوؤكد 

اأن احلل االأجدى يكمن يف العودة اإىل روح امليثاق.

االأيام: هل ميكن اأن تف�سي اأجواء احلوار احلالية 

ما  جتاوز  اإىل  �سيا�سية  لت�سوية  التو�سل  وبوادر 

اإىل امليثاق؟ �سبق والعودة 

قوية  طردية  عالقة  هناك  اأن  �سك  ال  اأكربي:  د. 

اال�ستثمار،  وجذب  ال�سيا�سي  الو�سع  ا�ستقرار  بني 

توظيفها  ومت  مفتعلة  كانت  بها  مررنا  التي  واالأزمة 

مل  االأحداث  اأن  كيف  وراأينا  دنيئة،  اأ�ساليب  وفق 

انفجرت  واإمنا  مراحل  على  تتطور  ومل  حقيقية  تكن 

فجاأة، واالآن هناك من يريد لهذه االأزمة اأن ت�ستمر. 

لكنه  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  على  منبئ  واحلوار 

الراحل  هو  حي  مثال  ولدينا  �سجاعة،  يتطلب 

نيل�سون منديال الذي دعا اإىل نبذ الكراهية والعنف، 

القوة  الك�سب عن طريق  اأن مرحلة  االآن  ونحن نرى 

والتح�سر،  والتمدن  احلوار  حقبة  واالآن  انتهت، 

اأفر�س  اأن  اليوم  اأ�ستطيع  ال  اأنني  نعرف  ان  ويجب 

دائمة،  حلول  اإىل  الو�سول  يجب  بل  فر�سا،  روؤيتي 

كرة  وتثبيت  االإم�ساك  يحاول  كمن  اأ�سبحنا  واإال 

حتت املاء، لكنها �ستطفح يف نهاية املطاف.

وانعكا�ساته  مطلوب،  اجلاد  احلوار  املهدي:  د. 

واال�ستقرار  الثقة  روح  ت�سود  وعندما  ايجابية، 

واأجواء احلوار اجلاد من قبل اجلميع �سينعك�س ذلك 

اإيجابا ب�سورة عامة. االقت�ساد  على 

ويف  اجلذور،  من  ينطلق  امل�ستقبل  بومطيع:  د. 

التعاي�س اجلميل بني كل  اأجواء  البحرين كلنا ع�سنا 

الطوائف واملذاهب وا�ستطاع هذا التعاي�س اأن يعطي 

واالزدهار  والتح�سر  التمدن  على  ناجحا  منوذجا 

االقت�سادي.

النقاط  كل  ي�سع  جادا  احلوار  يكون  ان  بد  وال 

االعتماد  دون  جدية  بكل  ويناق�سها  الطاولة  على 

ما  بكل  العدالة  ويحقق  االإعالمية،  الفرقعات  على 

ذلك  ا�ستطعنا  اإذا  اأننا  واعتقد  معنى،  من  ت�سمله 

الزجاجة. ف�سنخرج من عنق 

هو  احلوار  مو�سوع  يف  الالفت  من  ال�سعيد: 

حت�سن اأ�سعار العقارات فور االإعالن عنه، وهذا اأكرب 

احلوار  باأجواء  اإيجابيا  االقت�ساد  تاأثر  على  دليل 

نرتقب  اأعمال  كرجال  ونحن  لال�ستقرار،  املف�سي 

مناطق  جميع  الكامل  واال�ستقرار  االأمن  ي�سود  اأن 

البحرين جمددا ملا لذلك من انعكا�سات اإيجابية على 

اجلميع.

ال�سعيد: امليثاق 

كان ظاهرة جديدة فاجاأت 

حتى دول املنطقة

 د.بومطيع: امليثاق اأ�سفر 

عن ظهور موؤ�س�سات نوعية 

ل�سبط اجلودة

د. جعفر اأكربي: 

امليثاق ما زال �ساحلًا لإعادة 

ت�سحيح الجتاه

د.ح�سني املهدي: امليثاق 

اأعطى فر�سة للمجتمع البحريني 

للتحرك ب�سورة اأكرب
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ال حب�س لل�سحفي يف عهد امليثاق 

حرية ال�سحافة كفلها امل�سروع الإ�سالحي جلاللة امللك

منذ تويل ح�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى مقاليد احلكم يف مار�س 

هام�س  رفع  اأهمية  على  اأكد   1999

امل�سروع  �سمن  التعبري  حرية 

على  يقوم  الذي  ال�سامل  االإ�سالحي 

اململكة،  يف  الدميقراطي  التحول 

النظرة جاءت من قبل جاللته  وهذه 

و�سل  الذي  التطور  مب�ستوى  اإمياناً 

حق  تعزيز  اإىل  واحلاجة  املحلي،  املجتمع  اإليه 

حرية التعبري املكفول د�ستورياً. 

من  الوطني جمموعة  العمل  ميثاق  اأُقر  لذلك 

حيث  احلق،  هذا  كفلت  التي  املهمة  الن�سو�س 

راأيه  التعبريعن  حق  مواطن  »لكل  اأن  فيه  جاء 

من  اأخرى  طريقة  باأي  اأو  بالكتابة  اأو  بالقول 

ال�سخ�سي،  االإبداع  اأو  الراأي  عن  التعبري  طرق 

العلمي  البحث  حرية  فاإن  املبداأ  هذا  ومبقت�سى 

يف  مكفولة  والطباعة  وال�سحافة  الن�سر  وحرية 

احلدود التي يبينها القانون«.  

هذا  يف  امللك  جاللة  خطوات  تتوقف  ومل 

ال�ساأن لهذا احلد بل �سّدق جاللته على التعديالت 

التي   ،2002 فرباير  منت�سف  يف  الد�ستورية 

بحرية  خا�ساً  اهتماماً  التعديالت  ت�سمنت 

التعبري والن�سر، كما تاله �سدور القانون احلايل 

اأكتوبر   30 يف  والن�سر  والطباعة  لل�سحافة 

.2002

تعاقبت  فقد  االآن  وحتى   1952 العام  منذ 

حرية  لتنظيم  اململكة  على  قوانني  خم�س 

اإليه  التعبري وال�سحافة فكان نتاجها ما و�سلت 

اليوم من عدم وجود قيود عليها، مما  ال�سحافة 

واالإعالمي  واالأدبي  الفكري  للن�ساط  املجال  اأتاح 

وا�سع النطاق منذ نحو عقد من الزمن. 

التعبري والن�سر  الد�ستورية حلرية  ال�سمانة 

املتاح  احلرية  هام�س  رفع  يف  فقط  ت�ساهم  مل 

املمار�سات  تطوير  يف  �ساهمت  ولكنها  اليوم، 

احلق  هذا  ممار�سة  كيفية  يف  املحلية  والتجارب 

االإن�سان،  حقوق  من  حقاً  يعد  والذي  الد�ستوري 

ما  مرحلة  يف  اليومية  ال�سحف  عدد  ارتفع  فقد 

�سحف  ثالث  من  االإ�سالحي  امل�سروع  بدء  قبل 

اأكرث من �سبع �سحف يومية مبختلف  اإىل  يومية 

اللغات. 

ال�سحافة  دعم  على  القيادة  وحتر�س 

تقوم  الذي  الدور  باأهمية  منها  اإمياناً  الوطنية 

قبل  من  التوجيهات  من خالل  ذلك  ويتج�سد  به، 

واملوؤ�س�سات  امل�سوؤولني  لكافة  الر�سيدة  احلكومة 

ال�سحافة الأنها  التعاون مع  الدولة ب�سرورة  يف 

وت�ساهم  املحلي،  املجتمع  اجتاهات  تعك�س  مراآة 

يف ت�سكيل اجتاهات الراأي العام. 

خالل  من  املرحلة  هذه  جت�سيد  وياأتي   

يوؤكد من خاللها على  التي  امللك  خطابات جاللة 

البحرينية  ال�سحافة  الذي تقوم به  الكبري  الدور 

تعزيز  يف  الدائم  و�سعيها  املجتمع  خدمة  يف 

التي  الق�سايا  وتبني  الوطنية  الوحدة  روح 

تخدم الوطن، �سواء خالل املنا�سبات الوطنية اأو 

اللقاءات مع ادارة جمعية ال�سحفيني البحرينية. 

اأن  على  اللقاءات  اأحد  يف  جاللته  �سدد  كما 

مهنة ال�سحافة لها اأهميتها واحرتامها وتقديرها 

يتوفر  اليوم  ال�سحفيني  اإن  حيث  البحرين،  يف 

الراأي  عن  التعبري  وحرية  االنفتاح  مناخ  لهم 

االأخبار  على  للح�سول  املتعددة  وامل�سادر 

والتقارير.

 وا�ستذكر جاللته بكل التقدير رواد ال�سحافة 

تاريخها  عرب  دعائمها  اأر�سوا  الذين  البحرينية 

العريق واأن البحرين اليوم هي مركز ريادي يف 

اخلليج نظراً الأهميتها اال�سرتاتيجية ووعي اأهلها 

ون�ساطهم ومثابرتهم واأكد جاللة امللك ان الكلمة 

ال�سادقة والر�سالة الوا�سحة هي هدف لل�سحافة 

ال�سادقة ملا فيه م�سلحة اجلميع، م�سيفاً جاللته 

اإننا فخورون ب�سبابنا ومبا حققوه من اجنازات 

مميزة يف خمتلف املجاالت.

 اأكد عاهل البالد ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

امل�سوؤولية  اأهمية  ة  اآل خليف      عي�سى  بن  حمد 

امللقاة على عاتق االإعالم والعمل على تعزيز روح 

مب�ستوى  واالرتقاء  الفرقة  ونبذ  الوطنية  الوحدة 

وتقدم  خري  فيه  ما  لكل  وال�سحافة  االإعالم  مهنة 

البحرين وتطورها.

البحرين  مملكة  اأن  اإىل  امللك  جاللة  واأ�سار 

املوؤ�س�سات  دولة  ظل  يف  للجميع  مفخرة  هي 

التطور  يف  ما�سية  اهلل  باإذن  واأنها  والقانون، 

ح�سارتنا  من  انطالقاً  امل�ستمرين،  واالإ�سالح 

رجاالً  البحرين  اأهل  وبتكاتف  العريقة  البحرينية 

ون�ساًء وحر�سهم الدائم على اأمن وطنهم و�سيانة 

مكت�سباته؛ فاإننا وهلل احلمد ن�سري بثقة نحو التقدم 

وتعاون  حمبة  من  يجمعنا  ما  ظل  يف  والرقي 

وروح االأ�سرة الواحدة.

جمل�س  البالد  عاهل  ا�ستقبال  لدى  ذلك  جاء 

يف  االأجنبية  االإعالم  و�سائل  مرا�سلي  نادي  اإدارة 

اأعرب  حيث   ،2012 العام  يف  البحرين  مملكة 

التي  الطيبة  اجلهود  لكل  تقديره  عن  جاللته 

اإىل  للمملكة  احلقيقية  ال�سورة  لنقل  املبذولة 

اأهمية  موؤكداً  االإعالم،  و�سائل  خمتلف  عرب  العامل 

الراأي  اأمام  التي تو�سح احلقائق  ال�سادقة  الكلمة 

العام.

اإبراز  يف  البحريني  االإعالم  بدور  واأ�ساد 

النظر  ووجهات  االآراء  وطرح  الوطنية،  املنجزات 

موؤكداً  والدولية،  والعربية  الوطنية  الق�سايا  يف 

حر�سه على حرية ال�سحافة للنهو�س مب�سوؤوليتها 

وامل�ساهمة يف تعزيز امل�سرية الدميقراطية. 

حرية  يوم  مبنا�سبة  جاللته  كلمة  ويف   

ال�سحافة العاملي يف العام 2010 فقد اأكد �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة على اأنه لن 

ير�سى يف عهد جاللته باأن يعاقب �سحفي بال�سجن 

اإعالمية  موؤ�س�سة  اأي  اأو  اإغالق �سحيفة  يتم  اأن  اأو 

عن  التعبري  يف  الد�ستوري  احلق  ممار�سة  ب�سبب 

الراأي، حيث اأن اململكة تكفل حرية الراأي والتعبري 

ومبادئ  الد�ستور  اأحكام  العلمي مبوجب  والبحث 

ونزاهة  وعدالة  القانون  و�سيادة  الوطني  امليثاق 

االإ�سالحي  امل�سروع  اأن  على  و�سدد  الق�ساء، 

بحاجة اإىل كل �ساحب قلم حر ومو�سوعي. مبيناً 

باالأداء  االرتقاء  يف  حمورياً  دوراً  لل�سحافة  اأن 

احلكومي عرب املتابعة الدقيقة والرقابة الفعالة. 

امللك يف ر�سالة وجهها مبنا�سبة  وجدد جاللة 

ب�سمان  االلتزام  ال�سحافة،  حلرية  العاملي  اليوم 

اأ�سا�سًيا  ركًنا  باعتبارها  ال�سحافة  حرية  وحماية 

من  يقدمه  وما  والتحديث،  االإ�سالح  م�سروع  يف 

يف  الراأي  عن  والتعبري  االإعالم  حلرية  �سمانات 

اإطار دولة القانون واملوؤ�س�سات. 

اآل  وجاء يف كلمة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

ال�سحافة  حلرية  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  خليفة 

جموع  ن�سارك  ونحن  »اإننا   2009 العام  يف 

العامل  دول  وخمتلف  اململكة  يف  ال�سحافيني 

ال�سحافة  حلرية  العاملي  باليوم  االحتفال 

م�سروعنا  ثبتها  التي  العالية  االأهمية  لن�ستح�سر 

اأ�سا�سية  ركيزة  باعتبارها  لل�سحافة  االإ�سالحي 

من ركائز احلوار والتنمية والتطوير. 

انفتاح  على  ال�ساهدة  الرمزية  ت�سكل  كما 

ويف  االأ�سا�سية،  للحريات  و�سيانتها  البحرين 

املقدمة منها حرية الراأي والتعبري، �سيانة ال تقبل 

املزايدة، م�سمونة مبوجب الد�ستور والقانون.

كبرياً يف  اململكة قطعت �سوطاً  ان  و�سدد على 

اختطته  الذي  التاريخ  ومازال  ال�سحافة،  جمال 

على  �ساهداً  البحرين  اأبناء  من  ال�سحفيني  اأقالم 

حجم املكت�سبات اجللية التي حتققت، ال�سيما خالل 

ال�سنوات املا�سية من عمر م�سرية االإ�سالح، وذلك 

ما ميثل حافزاً ال يفرت لدعم املمار�سة االإعالمية مبا 

املجتمع  قيم  املاأمول يف حماية  يتوافق مع دورها 

تلزم  ما  والتطوير عرب  التجديد  م�سارات  وتوجيه 

به نف�سها من مهنية وا�ستقاللية.

 أحالم معيوف

جاللة امللك:

اللتزام ب�سمان 

وحماية حرية 

ال�سحافة 

ركًنا  باعتبارها 

اأ�سا�سًيا يف م�سروع 

الإ�سالح والتحديث
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رئي�س جمعية ال�سحفيني موؤن�س املردي:

عهد الإ�سالح رفع �سقف حرية التعبري.. وال�سحافة مرتبطة بتطور املجتمع

ميثاق  ومبادئ  الد�ستور  الأحكام  تفعيال  وذلك 

العمل الوطني فيما يتعلق بكفالة حرية ال�سحافة 

يبينها  التي  واالأو�ساع  لل�سروط  وفًقا  واالإعالم 

البحرين  مملكة  التزامات  مع  ومتا�سًيا  القانون، 

�سيما  ال  الدولية،  احلقوقية  والعهود  باملواثيق 

الدويل  والعهد  االإن�سان  حلقوق  العاملي  االإعالن 

اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لالأمم املتحدة، 

وميثاق ال�سرف االإعالمي العربي. 

بدور  الر�سيدة  احلكومة  اإميان  يج�سد  وهذا 

تنمية  يف  املو�سوعية  واالآراء  النزيهة  الكلمة 

والوحدة  االألفة  روح  وتعميق  البحريني  املجتمع 

والراأي  االختالف  حق  احرتام  اإطار  يف  الوطنية 

االآخر يف �سياق من التعددية واحليادية وامل�سداقية 

اأو  الكيان  بتوحيد  واالهتمام  القانون،  و�سيادة 

اجلماعة ال�سحفية البحرينية على اأ�سا�س من الود 

ال�سحفي  باالأداء  يرتقي  مبا  املتبادل  واالحرتام 

واأخالقيات  اآداب  على  احلفاظ  وي�سمن  واالإعالمي 

املهنة، ويحمي حقوق ال�سحفيني. 

جمعية  املجال  هذا  يف  الفاعلة  اجلهات  ومن 

للج�سم  الرئي�سي  املنرب  البحرينية  ال�سحفيني 

ال�سحفي والذي يلعب دورا مهما يف تالحم املجتمع 

ويف  لل�سحفي  امليثاق  كفله  ما  اإطار  يف  ال�سحفي 

ال�سحافيني  جمعية  رئي�س  قال  فقد  ال�سان  هذا 

امليثاق  ان  »االأيام«  لـ  املردي  موؤن�س  البحرينية 

على  يدل  وما  البحريني  احلكم  م�سيئة يف  عالمة 

الذي  امليثاق  ال�سعب ومت�سكه بثوابت  التفاف  ذلك 

حظي بن�سبة ت�سويت تبلغ 98.4% لتم�سك ال�سعب 

البحريني بثوابته الوطنية. 

عهد  يف  وال�سحفي  االإعالمي  اأن  املردي  وتابع 

يف  احلرية  من  �سقف  له  االإ�سالح  وعهد  امليثاق 

التعبري بكفالة من قبل جاللة امللك الإميان جاللته 

ال�سحافة  بتطور  مرتبط  اململكة  يف  تطور  اأي  اأن 

ال�سيا�سي،  احلراك  يف  مكانتها  لها  اأ�سبحت  التي 

وحرية الكلمة، وهذا ما يج�سده عدد ال�سحف التي 

�سهدتها ال�ساحة البحرينية منذ بداية عهد امليثاق.

ولكن  التعبري  حق  كفل  الد�ستور  اأن  واو�سح 

يف  ومتجدد  متنوع  بقانون  املطالبة  مينع   ال  هذا 

ظل التغريات احلا�سلة وهذا ما يتج�سد يف »قانون 

واحلكومة  الربملان  حبي�س  مازال  الذي  االإعالم« 

يف  الدميقراطية  امل�سرية  من  يحد  مل  ذلك  ان  اإال 

البحرين. 

وبح�سب تعبريه فاإننا كاأ�سحاب مهنة نرى اأن 

حقوق ال�سحفيني جدا طيبة اإال اأننا نطالب باملزيد 

اجلاذبة  ال�سحفية  والبيئة  الوظيفي  االأمان  من 

االقت�سادي  الو�سع  بها  يتحكم  التي  ال�سحف  يف 

واالإقليمي. 

م�سددا  ال�سحفي  حب�س  اإىل  املردي  وتطرق 

�سحفي  حب�س  ي�سهد  مل  امللك  جاللة  عهد  اأن  على 

ب�سبب التعبري عن راأيه وهذا اإميان من جاللة امللك 

بعدم حب�س ال�سحفي ويتج�سد ذلك يف ت�سريحات 

جاللته يف هذا ال�ساأن. 

ال�سحفيني  على  ترفع  التي  الق�سايا  اأن  وبني 

رفع  حال  ويف  موؤ�س�سات  اأو  اأ�سخا�س  من  تكون 

الق�سيه اأو وجود مبادرات لرفع ق�سية �سد �سحفي 

املو�سوع  حل  اىل  تبادر  ال�سحفيني  جمعية  فاإن 

ب�سكل ودي، ولكن يف حال اإدانة ال�سحفي ال نريد 

خالل  اأنه  اإىل  الفتا  جنائي،  كمتهم  حب�سه  يتم  اأن 

العامني املا�سيني ال توجد اأي ق�سايا ر�سمية �سد اأي 

من ال�سحفيني. 

اأي  ت�سجل  مل  ال�سحفيني  جمعية  ان  واو�سح 

ال�سحفيني  مبفهوم  �سحفيني،  العتقال  �سكوى 

كما  لهم  اخلدمات  بتقدمي  اجلمعية  تخت�س  الذين 

هو معرف يف الئحتها الداخلية، كما مل يتقدم اإليها 

اأي �سحفي يعمل الأي جهة معرتف بها اأو معروفة 

بال�سكوى الإلقاء القب�س عليه، ومل ي�سل للجمعية 

عاملني  �سحفيني  على  القب�س  اإلقاء  عن  اأنباء  اأية 

الأي �سبب يخ�س مهنتهم باأي �سكل من االأ�سكال.

 أحالم معيوف

�سمل امل�سروع االإ�سالحي حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى تعزيز دور ال�سحافة ال�طنية احلرة وامل�ستقلة يف تدعيم م�سرية الدميقراطية 

واحرتام احلق�ق واحلريات االأ�سا�سية، ويف مقدمتها حرية الراأي والتعبري يف اإطار من ال�س�ابط االأخالقية واملهنية مبا يحقق امل�سلحة العليا لل�طن وجميع امل�اطنني. وذلك تفعيال الأحكام 

الد�ست�ر ومبادئ ميثاق العمل ال�طني فيما يتعلق بكفالة حرية ال�سحافة واالإعالم وفًقا لل�سروط واالأو�ساع التي يبينها القان�ن، ومتا�سيًا مع التزامات مملكة البحرين بامل�اثيق والعه�د 

احلق�قية الدولية، ال �سيما االإعالن العاملي حلق�ق االإن�سان والعهد الدويل اخلا�س باحلق�ق املدنية وال�سيا�سية لالأمم املتحدة، وميثاق ال�سرف االإعالمي العربي. 

�سمل امل�سروع االإ�سالحي حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى تعزيز دور ال�سحافة ال�طنية احلرة وامل�ستقلة يف تدعيم م�سرية الدميقراطية 

واحرتام احلق�ق واحلريات االأ�سا�سية، ويف مقدمتها حرية الراأي والتعبري يف اإطار من ال�س�ابط االأخالقية واملهنية مبا يحقق امل�سلحة العليا لل�طن وجميع امل�اطنني.

م�ؤن�س املردي
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اأكدوا على �سرورة نبذ العنف ووقف اآلة التحري�س ودعوات الكراهية.. نواب و�سوريون وفعاليات �سيا�سية:

احلوار يجب اأن ينطلق من الثوابت واملرجعيات وعلى راأ�سها »امليثاق« و»الد�ستور«

 مرحلة تاريخية حا�سمة 

ال�سوؤون اخلارجية والدفاع واالأمن  اأكد رئي�س جلنة  ال�سياق  ويف ذات 

البحرين  لتاريخ  ان  خليفة  اآل  خالد  ال�سيخ  ال�سورى  مبجل�س  الوطني 

ال�سيا�سي عمق يف الثوابت الوطنية ومنها احلراك ال�سيا�سي منذ الع�سرينيات 

من القرن املا�سي والذي مر مبراحل وتطورات اىل ان مت الو�سول اىل ميثاق 

عليه  ُبني  والذي  احلا�سمة  التاريخية  املرحلة  يعترب  الذي  الوطني  العمل 

العمل  ميثاق  عن  ونتج  املجتمع،  وتنمية  لالآخرين  واحرتام  الدميقراطية 

الوطني الد�ستور الذي يعترب املرجعية االأوىل وبدون اي مناف�س.

االآليات  خالل  من  الد�ستور  نغري  ان  ن�ستطيع  كنا  وان  »لذلك  وقال 

ميثاق  من  بندا  او  واحدة  مادة  نحرك  ان  ن�ستطيع  ال  اننا  اال  الت�سريعية 

فيها  عليه  التي �سوتنا  التاريخية  املرحلة  بداية  الأنه ميثل  الوطني  العمل 

وقد انتهى 

وال ميكن ان يكون هناك ا�ستفتاء بجانب هذا امليثاق فذلك لي�س معتادا يف 

اي من الدول الدميقراطية، اما الديكتاتوريات فلها يف كل انقالب ميثاق عمل 

احلالية  املرحلة  الوطني يف  التوافق  فاإن حوار  لذلك  �سيا�سي،  او  ع�سكري 

او امل�ستقبلية ال ميكن ان مي�س الثوابت واملرجعيات ال�سيا�سية والتي يلتف 

حولها املجتمع وينت�سر بها ال�سعب، فمن ال�سرورة ان تكون قاعدة احلوار 

هي تلك الثوابت واملرجعيات وعدم امل�سا�س بها 

واإال انه يعترب هدما ملا يرتكز عليه املجتمع البحريني«.

اأما بالن�سبة للعنف واالرهاب، قال ال�سيخ خالد »ان العنف الذي ميار�س 

توافق  عنه  ينتج  ان  ميكن  حوار  اي  �سد  االأوىل  العقبة  هو  ال�سوارع  يف 

وطني وذلك الن املبداأ الذي يبنى عليه العنف هو فر�س اآراء و�سروط من 

خالل ورقة العنف وبالتايل فاإن الطرف االآخر ي�ستخدم هذه الورقة بنف�س 

الطريقة او بطرق اأخرى لتحقيق �سروطه او النتائج التي ي�سعى اليها«.

وتابع »بال �سك فاإن اي جمتمع كان ال ي�ستطيع ان يتحاور وهو يتقاتل 

من  تتعلم  ان  املعار�سة  جمعيات  وعلى  املجتمع،  االأخرى يف  االطراف  مع 

لتحقيق  �سغط  كورقة  وا�ستخدامه  العنف  بتحري�س  ال�سابقة  حتركاتها 

الكثري من موؤيديها يف  انها خ�سرت  ان تعلمت  مكا�سب والنتائج كما تراها 

البحرين  بالعنف يف  الداخل واخلارج فكل يوم ن�سمع قوى خارجية تندد 

وت�سفه باالإرهاب، ولذلك فاإن ال�سيا�سة لي�ست جامدة وعلى هذه القوى ان 

�سمعتها  اىل  ت�سيء  ملمو�سة وال  نتائج  اىل  للو�سول  اآمنة  تبحث عن طرق 

ال�سيا�سية«.

وذكر »انه ال ميكن ان نخرج من هذه االأزمة اال باإعالن وطنيتنا ب�سكل 

ذلك مبختلف  على  والعمل  حياء  دون  العنف  نبذ  واإعالن  و�سفاف  وا�سح 

االآليات املتاحة جلميع القوى الوطنية ثم احلديث عن اجلانب االأمني الهام 

ومن  الوطن  خلدمة  ملمو�سة  نتائج  اىل  للتو�سل  ناجحة  ار�سية  لو�سع 

جانب اآخر الإجناح احلوار يجب على كل االأطراف ان حترتم بع�سها البع�س 

وان ال تنظر لالآخرين بتعال وتهديد با�ستخدام اي ورقة كانت ومنها العنف 

الأن ذلك �سيبطل احلوار واننا نريد ان نوؤكد على ان ف�سل هذا احلوار ال يعني 

نيتهما وجنحا  ابديا ح�سن  العهد  وويل  امللك  الأن جاللة  اليه  الدعوة  ف�سل 

يف التهيئة وجلب االأطراف باأكملها لطاولة احلوار ويبقى على املتحاورين 

م�سوؤولية اجناح هذا احلوار لل�سلم واالأمن والتنمية«.

  الد�ستور وامليثاق املرجعية احلاكمة للحوار 

واالأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�سة  قالت  جانبها  من 

الوطني مبجل�س النواب وممثلة ال�سلطة الت�سريعية بحوار التوافق الوطني 

لتحقيق  ال�سامن  ال�سبيل  هو  الوطني  احلوار  ان  تقوي  �سو�سن  النائب 

امل�سرية  ت�سهدها  عوار�س  الأي  امل�ستدمي  احلل  وتوفري  واال�ستقرار  االأمن 

الدميقراطية.

طاولة  على  امل�ساركة  االأطراف  جميع  تتحلى  اأن  �سرورة  على  واأكدت 

احلوار، وبخا�سة اجلمعيات ال�سيا�سية ال�ست، باجلدية لالنخراط يف حوار 

يف�سي اإىل نتائج توافقية ولي�ست نتائج باملغالبة من طرف على طرف اآخر.

الت�سريعية  ال�سلطة  اأع�ساء  من  امل�ستقلني  زمالئها  اأنها وجميع  وذكرت 

ومازالوا  احلوار  عجلة  انطالق  منذ  دعوا  احلوار  طاولة  على  امل�ساركني 

وطنية  اأر�سية  على  مناق�سته  اأجل  من  احلوار  اأعمال  جدول  يف  لل�سروع 

والثوابت  االأ�سا�سية  املرجعية  ميثالن  الأنهما  وامليثاق  الد�ستور  قاعدتها 

الوطنية الأّي تقدم يف امل�سرية الدميقراطية.

التعديالت  اقرار  يف  الت�سريعية  للموؤ�س�سة  الكبري  الدور  اىل  واأ�سارت 

واأن  امل�سروعة  الوطنية  للمطالب  ملبية  جاءت  والتي  االأخرية  الد�ستورية 

االأو�سع  والرقابية  الت�سريعية  ال�سالحيات  املنتخب  النواب  ملجل�س  يكون 

الالزمة  ال�سوابط  و�سع  عن  ف�سال  املعني  ال�سورى  جمل�س  ح�ساب  على 

على  الت�سريعية  التعديالت  من  وغريها  ال�سورى  مبجل�س  للتعيينات 

النواب  ملجل�سي  احلكومة  اأحالتها  التي  واأخرى  النافذة  القوانني  من  كثري 

وال�سورى و�سدر عدد كبري منها.

وقالت »انه يتوجب على جميع االأطراف امل�ساركة باحلوار التوافق على 

راأ�سها  وعلى  جميعا  للبحرينيني  اجلامعة  الوطنية  الثوابت  على  االرتكاز 

العنف  نبذ  فاإن  ثم  ومن  احلاكمة،  املرجعية  باعتبارهما  وامليثاق  الد�ستور 

من جميع االأطراف يجب اأن يكون حا�سرا وبقوة وذلك ملا ت�سبب نتيجة ذلك 

من اأ�سرار يف الن�سيج االجتماعي والن�ساط االقت�سادي وامل�سرية التنموية 

وغريها من املجاالت.

 اللتزام بالثوابت الوطنية

مبجل�س  االقت�سادية  وال�سوؤون  املالية  اللجنة  رئي�س  اأكد  جانبه  من 

خالد  الع�سو  الوطني  التوافق  بحوار  الت�سريعية  ال�سلطة  ال�سورى وممثل 

امل�سقطي اأن مرئيات امل�ستقلني من ال�سلطة الت�سريعية �ستعتمد على مرجعية 

الد�ستور وميثاق العمل الوطني م�سرياً اإىل ان امل�ستقلني يعكفون حالياً على 

�سياغة مرئياتهم �سمن وثيقة واحدة �ستقدم للديوان امللكي خالل اأ�سبوعني 

التوافق  اأهمية  على  �ستوؤكد  امل�ستقلني  مرئيات  اأن  اإىل  الفتاً  اأق�سى،  كحد 

اأي  االأهلي واالبتعاد عن  ال�سلم  الوطنية واحلفاظ على  بالثوابت  وااللتزام 

نوع من املحا�س�سة التي تق�سم املجتمع لفئات كاأ�سا�س الأي حل يطبق يف 

املرحلة القادمة.

من  العديد  الت�سريعية  ال�سلطة  من  امل�ستقلني  لدى  اأن  امل�سقطي  وبني 

يعقد  اأن  املقرر  من  حيث  املقبلة،  املرحلة  يف  التوافقي  احلل  جتاه  االأفكار 

امل�ستقلون من ال�سلطة الت�سريعية جمموعة من االجتماعات للتباحث حول 

اأهم البنود التي �سيتم ادراجها �سمن املرئيات التي �سرتفع للديوان امللكي.

واأ�سار اإىل اأن مبادرة العاهل املفدى بالدفع باحلوار الوطني وتوجهات 

جاللته مبزيد من االنفتاح على تطلعات املواطنني عرب ممار�سة احلوار بعيداً 

عن التفرقة والتنازع بني اأطراف املجتمع، يعرب عن مدى حر�س جاللته على 

الوحدة الوطنية وراأب اأي �سدع يف العالقة بني مكونات الن�سيج الوطني، 

ح�سن  مبادرات  تقدمي  اجلميع  من  الراهنة  املرحلة  يف  املطلوب  باأن  مفيداً 

نية تت�سمن نبذ العنف والتربوؤ منه واالبتعاد عن كل ما من �ساأنه اأن يثري 

االأطراف االأخرى ويوؤثر على اال�ستقرار االجتماعي يف اململكة.

االأداء  باأن  امل�سقطي  اأفاد  الت�سريعية،  ال�سلطة  بتطوير  يتعلق  وفيما 

سماء عبدالجليل

من  جمم�عة  ـــدت  اأك

ال�سيا�سية  الــفــعــالــيــات 

واأعــــ�ــــســــاء الــ�ــســلــطــة 

ـــراف  واالأط الت�سريعية 

حـــ�ار  يف  املــ�ــســاركــة 

الــ�طــنــي على  الــتــ�افــق 

االأطراف  اتفاق  �سرورة 

الث�ابت  على  املختلفة 

ميثاق  واعتماد  ال�طنية 

والد�ست�ر  ال�طني  العمل 

�سددوا  كما  كمرجعيات، 

العنف  نبذ  اأهمية  على 

متزنة  اأر�ــســيــة  وتهيئة 

ــاف احلـــــ�ار  ــن ــئ ــت ــس ال�

واملــ�ــســاركــة االإيــجــابــيــة 

اآلة  ووقف  ورجاله  االأمن  احرتام  مع  فيه، 

والت�سليل  الكراهية  ــ�ات  ودع التحري�س 

االعالمي.

واأ�ساروا اىل ان احل�ار الناجح يجب ان 

يق�م على ا�سا�س االحرتام املتبادل بني جميع 

االأطراف كما يجب ان تك�ن لدى املتحاورين 

على  امل�ج�دة  االأزمــة  فهم  يف  م��س�عية 

م�ازين  لديهم  يك�ن  وان  ال�اقع،  ار�ــس 

ناجح، وان يك�ن هناك  لتاأمني ح�ار  الق�ة 

اجندة وا�سحة للعمل بها مع �سرورة وج�د 

اآليات للح�ار ت�سمن ال�سفافية وال��س�ح.

ال�سيخ خالد:

يجب  نبذ

العنف قبل

البدء يف احلوار

تقوي: وقف

 اآلة التحري�ض

 ودعوات الكراهية

امل�سقطي: الد�ستور 

وميثاق العمل

 الوطني هما 

الأ�سا�ض

ال�سيخ خالد اآل خليفة�س��سن تق�يخالد امل�سقطي

حممد العماديعبداهلل احل�يحيعلي الزايد
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امللك  وجاللة  اململكة  يف  التطور  يف  اآخذ  الربملاين 

هو اأول من اأخذ بزمام املبادرة واأكد على اأهمية 

عرب  القرار  �سنع  يف  امل�ساركة  اآليات  تطوير 

وجاللته  املهمة،  الد�ستورية  ال�سلطة  هذه 

التحديث  اأهمية  على  يوؤكد  ما  دائماً 

الت�سريعي  املجالني  يف  والتطوير 

ل�سبل  احلوار  تناول  فاإن  لذا  والرقابي، 

املرحلة  يف  الت�سريعية  ال�سلطة  تطوير 

املواتية  الفر�سة  يكون  قد  القادمة 

اجلديد  التطوير  نوع  على  للتوافق 

اأن تقدم ال�سلطة الت�سريعية  ومداه، مفيداً 

وتطويرهما  والنواب  ال�سورى  بجناحيها 

خالل  حدث  ما  مياثل  وطني  توافق  عرب 

فرتة تويل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى 

الثانية  االنطالقة  مبثابة  �سيكون  احلكم  مقاليد 

اأهمية  تاأتي  هنا  ومن  الكبري،  االإ�سالحي  للم�سروع 

عن�سر التوافق بني كافة االأطراف على دور جمل�سي ال�سورى 

والنواب وعالقتهما ببع�سهما وال�سلطتني التنفيذية والق�سائية.

  حلول واقعية ومنطقية

من جانبه، اأكد القيادي يف جمعية اال�سالة النائب علي زايد على ان البحرين 

الد�ستور  واأولها  واملحكوم  احلاكم  بني  العالقة  حتكم  وامور  �سوابط  لديها 

ومبادئ امليثاق وهي املرجعيات املتوافق عليها من قبل ال�سعب البحريني وهي 

املرتكزات االأ�سا�سية التي يجب ان ينطلق منها اي حوار واي نقا�س، وقال »ال 

الن�سبة  هذه  نلغي  وان  وجيزة  فرتة  يف  املبادئ  هذه  عن  نخرج  ان  ن�ستطيع 

الكبرية التي وقعت على امليثاق«.

وا�سار اىل انه ال بد من ت�سفية النيات وو�سع حلول بحرينية واالبتعاد عن 

مرجعية موجدة  ولدينا  دولية  ياأتون مبعايري  »كيف  وقال  اخلارجية  احللول 

يف البلد، فنحن ن�ستغرب منهم ما يقومون به من تاأزمي البلد وو�سع حلول ال 

منطقية واال�ستقواء باخلارج«.

مت�سائالً  احلوار،  النطالق  ا�سا�سي  امر  يعترب  العنف  نبذ  ان  على  و�سدد 

موجود  والعنف   ، ا�سدرتها  انها  املعار�سه  ادعت  التي  االعنف؟؟  وثيقة  »اأين 

اال ويالت  فالعنف ال يجر  االآمنني،  ترويع  ت�سبب يف  ال�سوارع وموؤيد، وقد  يف 

ان تكون  البع�س للخارج«. وتابع »نتمنى  للبلد، وكل ما يحدث ب�سبب تبعية 

هناك معار�سة وطنية وت�سع احللول �سمن القنوات ال�سرعية، فهناك تالعب يف 

فكر ال�سباب لذلك نحن نحتاج اىل االأمن الفكري لتوعية ال�سباب �سد هذا العنف 

ال�سباب  فاأهايل  التحري�سية،  الفتاوى  عن  واالبتعاد  ال�سباب  تركيبة  وتغيري 

قلوبها تتقطع ملا يحدث الأبنائهم املغرر بهم«. وا�ساف »نحن ل�سنا يف اأزمة وامنا 

ب�سيطة  فاحللول  الع�سل،  ال�سم يف  ود�س  ال�سعب  بني  املنت�سر  الفكر  االأزمة يف 

وذلك بت�سفية النيات والرغبة اجلادة يف ال�سلح، فمهما تع�سرت احللول �سوف 

امل�سالح  ولي�س  الوطن  ابناء  االأ�سا�سي  الهدف  فلنجعل  ال�سادقة،  بالنية  تفرج 

م�ساحنات  دون  احلوار  طاولة  على  اجللو�س  يكون  ان  يجب  كما  ال�سخ�سية، 

فما  اأخرى،  مب�سكلة  امل�سكلة  حل  وعدم  واملنطقية  الواقعية  احللول  وو�سع 

ونقوم  طفولتنا  منذ  عهدنها  كما  وامان  امن  واحة  البحرين  تعود  ان  هو  نريد 

بحمل هموم الوطن مع بع�س ونحل م�ساكلنا مع بع�س دون اي تدخل خارجي 

و�سنتمكن من ذلك بالفكر امل�ستنري البعيد عن الطائفية«.

 امليثاق نقطة النطالق للحوار

حممد  النائب  اال�سالمي  املنرب  كتلة  ع�سو  �سدد  جانبه،  من 

العمادي على اهمية االتفاق بني جميع االطراف على ان الد�ستور 

وامليثاق هما نقطة االنطالق للحوار، م�سرياً اىل ان اخلطورة 

وفتح  الد�ستورية  املوؤ�س�سات  باإلغاء  املطالبة  يف  تكمن  

املجال للتدخالت اخلارجية، وقال » اال�سالح ال يكون اال 

بامليثاق والرجوع اىل ا�سوله وتف�سرياتها وعدم الغائه 

والرجوع اىل نقطة ال�سفر«.

ا�ستنكار  عدم  يف  تقع  الكربى  »اال�سكالية  وتابع 

وادعاء  امل�سوؤولية  من  والتن�سل  ال�سارع  يف  العنف 

املعار�سة بعدم ملكها ال�سارع وتربيها من هذا العنف، 

الذراع  للّي  كو�سيلة  العنف  بهذا  تقوم  فاملعار�سة 

م�سدر  العنف  معتربين  احلوار  طاولة  على  وال�سغط 

العملية  يريد  من  نقول  ونحن  مطالبهم،  لتحقيق  لهم  قوة 

ار�سية �سلبة وهي م�سلحة  يقف على  ان  الدميقراطية عليه 

الوطن وعدم �سر الوطن بزعزعة االقت�ساد واالأمن خلدمة م�سالح 

فئوية �سيقة«.

هناك  يكون  ان  اىل  يحتاج  احلوار  طاولة  على  اجللو�س  »اإن  وا�ساف 

هذه  فدون  الوطن   وم�سلحة  باملبادئ  يخل  ال  مبا  االأطراف  جميع  من  تنازل 

التنازالت لن يكون هناك توافق ولن يكون هناك حوار ناجح«.

    رف�ض املحا�س�سة الطائفية

من جانبه، اأكد رئي�س اللجنة املركزية يف جتمع الوحدة الوطنية والقيادي 

التوافق على اي حوار  الفاحت عبداهلل احلويحي انه ال ميكن ان يتم  يف ائتالف 

دون ان يتم التوافق على الثوابت واملرجعيات، وقال »ان اهم بند لدينا ونوؤكد 

واال  احلوار  انطالق  اطار  ي�سكل  املحور  فهذا  واملرجعيات  الثوابت  هو  عليه 

واالآليات  الوطني  العمل  ميثاق  واأهمها  ال�سري  يحدد خط  اطار  هناك  يكون  لن 

الد�ستورية يف اي تعديالت، كما يجب على اجلميع رف�س املحا�س�سة الطائفية 

فالبحرين دولة مدنية، فال ميكن اخلروج عن هذه الثوابت واملرجعيات وبالتايل 

فاالأ�سا�س لنجاح احلوار وجود هذه الثوابت واملرجعيات، لذلك نراها يف مقدمة 

كل �سيء قبل ان يبداأ احلوار يف مناق�سة الق�سايا املو�سوعية«.

اأما فيما يتعلق بنبذ العنف واالرهاب، قال احلويحي اأنه يجب على كل القوى 

املختلفة التي تاأزم الو�سع يف ال�سارع ان تعي اهمية نبذ العنف واالرهاب، وكل 

من يعطي املظلة ال�سيا�سية لهذه االأفعال يجب ان يجرم هذه املمار�سات، وقال 

»اريد ان اوجه خطابي لكل فرد يف املجتمع ولكل من يعطي املربرات الأي فعل 

يدفع باجتاه العنف واىل كل من ميار�س بهذه االأفعال االإجرامية اجتاه الوطن«.

ا�سا�سيا  مطلبا  واالرهاب  العنف  نبذ  يكون  ان  »يجب  احلويحي  واأ�ساف 

ايجابية  ا�ستجابة  النا�س  لدى  تتكون  لكي  وذلك  للحوار  هادئة  اجواء  لتوفري 

وبال�سرورة وقف العنف مل�ساعدة املتحاورين على الو�سول اىل نتيجة ايجابية 

وهذا ما نقوله دائما فاننا لن نقبل بوجود �سغط على طاولة احلوار بوا�سطة 

اعمال العنف والتخريب«.

واأ�ساف احلويحي »ان احلوار هو الطريق ال�سحيح واملوؤدي حلل االأزمة، 

لذلك يجب ان يكون لدى املتحاورين مو�سوعية يف فهم االأزمة املوجودة على 

يكون  وان  ناجح،  لتاأمني حوار  القوة  موازين  لديهم  يكون  وان  الواقع،  ار�س 

هناك اجندة وا�سحة للعمل بها مع �سرورة وجود اآليات للحوار ت�سمن ال�سفافية 

والو�سوح كما يجب ان يتحلى جميع االطراف باالحرتام املتبادل بني بع�سهم 

البع�س للخروج من االزمة، وو�سوح املرئيات املقدمة من جميع االطراف كما 

يجب ان تقبل جميع االطراف باحللول التوافقية بدون �سروط م�سبقة«.

زايد: »امليثاق« 

هو مرجعية �سعب 

البحرين

احلـــــويحـــي:

التـــوافــــق علــــى 

الثوابت واملرجعيات

 ي�سكالن اإطــــار 

انطالق احلوار

العمـــــادي: 

اإلغاء املوؤ�س�سات 

الد�ستورية خط 

اأحمــــــــر



مل ي�سع لالإ�سالح �سقفاً حمدداً، بل جعله مفتوحاً.. امل�ست�سار احلمر:

امليثاق مبثابة الربيع البحريني الذي �سق �سخور الأر�ض واأنبت لنا ورداً

الوثيقة التي بنيت عليها النه�سة احلديثة وو�سع عليها د�ستور اململكة.. حمافظو املحافظات:

 امليثاق اأحدث طفرة يف احلياة الدميقراطية وال�سيا�سية احلديثة التي يعي�سها املواطنون

امللك  جاللة  م�ست�سار  احلمر   نبيل  اأكد 

ل�سوؤون االعالم ان ميثاق العمل الوطني يعترب 

اال�سالحي حل�سرة  امل�سروع  معلما من معامل 

�ساحب جلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

مو�سحا »اأنه كان حقا مبثابة الربيع البحريني 

وردا  لنا  لينبت  االأر�س  �سخور  �سق  الذي 

ن�ست�سف من خالل عبريه ن�سمات هذا امل�سروع 

االإ�سالحي«.

مبنا�سبة  ت�سريح  يف  احلمر  نبيل  وقال 

مليثاق  ع�سر  الثالثة  بالذكرى  البحرين  مملكة  احتفاالت 

الوطني  العمل  ميثاق  جتربة  كانت  »لقد  الوطني  العمل 

متعدد  �سامل  و�سيا�سي  اإداري  الإ�سالح  الطريق  بداية 

املواطن  عرف  مثال  ال�سيا�سي  �سعيده  فعلى  االأ�سعدة، 

البحريني مدى وعيه باأهمية امل�ساركة ال�سيا�سية واأهميه 

امل�ساركة  ن�سبة  خالل  من  ذلك  ظهر  وقد  االنتخابي  حقه 

العمل  ميثاق  على  الت�سويت  يف  امل�سبوقة  وغري  العالية 

الوطني عام 2001.

هو  امليثاق  على  الت�سويت  يكن  »مل  قائال  وا�ساف    

يلبث  بل مل  البحرينيون،  مار�سه  الذي  نوعه  من  الوحيد 

كل مواطن اأن اأدرك اأهمية �سوته يف اختيار من ميثله يف 

مع  احلال  وا�ستمر  مطالبه..  عن  ويعرب  النواب  جمل�س 

كل دورة انتخابية وتكميلية، م�سريا اىل اأن هذه ال�سورة 

العمل  ميثاق  مع  تزامن  حيث  العام  امل�سهد  من  جزء  هي 

الوطني جمموعة من االجنازات اال�سالحية وبناء العديد 

اململكة  تطور  على  تنعك�س  التي  الوطنية  املوؤ�س�سات  من 

وعلى و�سع املواطن البحريني.

اإن�ساء املحكمة  ابرز هذه االجنازات    واأو�سح ان من 

مراقبة  تتوىل  حيث   2002 �سبتمرب   14 يف  الد�ستورية 

اأحكامها ملزمة  مدى د�ستورية القوانني واللوائح وتعترب 

الرقابة  ديوان  اإن�ساء  عن  بالطبع  ناهيك  اململكة  ل�سلطات 

اخت�سا�ساته  وتطور  العام،  نف�س  يف  واالإدارية  املالية 

اململكة  اموال  على  للرقابة  واإداريا  ماليا  م�ستقل  كجهاز 

الوطنية  املوؤ�س�سة  اإن�ساء  ان  اىل  ذاته  الوقت  يف  م�سريا 

حلقوق االإن�سان ياأتي كواحد من الدالئل على النقلة النوعية 

ميثاق  بعد  ويعي�سها  يدركها  البحريني  املواطن  بداأ  التي 

احلقوقية  للجمعيات  احلق  اأعطي  حيث  الوطني،  العمل 

يف متابعة ال�سجناء و�سكواهم واالطالع على اأحوالهم يف 

اجواء من الدميقراطية، لي�س ذلك فح�سب، بل مت ا�ستحداث 

اإدارة لل�سكاوى وحقوق االإن�سان بوزارة �سوؤون حقوق 

االن�سان بهدف االرتقاء مب�ستوى االأداء العام، ناهيك عن 

والتي  ال�سيا�سية،  اجلمعيات  الإن�ساء  املنظمة  القوانني 

�ساهمت يف تطوير احلياة الدميقراطية يف اململكة والعمل 

علي ممار�سة الفرد حلقوقه ال�سيا�سية.

االعالم  ل�سوؤون  املفدى  امللك  جاللة  م�ست�سار  وقال 

ي�سع  مل  اأنه  هو  الوطني  العمل  ميثاق  ت�سمنه  ما  اأجمل 

من  انطالقا  مفتوحا  جعله  بل  حمددا،  �سقفا  لالإ�سالح 

رغبة وقناعة نواب ال�سعب يف الكيفية التي يريدون بها 

النهو�س باململكة وباملواطن البحريني على كافة االأ�سعدة 

م�سريا ان جاللة امللك املفدى اكد اأكرث من مرة ويف اأكرث من 

منا�سبة »اأن مملكة البحرين ما�سية يف م�سرية االإ�سالح يف 

خمتلف املجاالت مبا ينا�سب �سعب البحرين وتقدمي اأف�سل 

اململكة  مناطق  خمتلف  يف  واملقيمني  للمواطنني  اخلدمات 

ويحظى  ومتقدما  متح�سرا  بلدا  البحرين  واأن  خا�سة، 

االإ�سالح  وان  العامل،  دول  خمتلف  بني  ومكانة  بتقدير 

يف البحرين �سي�ستمر يف تطوره، بالتوافق الذي يوؤ�س�س 

اإىل حكومة ذات اأداء اأكرث فعالية، و�سلطة ت�سريعية اأكرث 

حتقيقاً لطموحات ال�سعب«.

واأكد حمافظ اجلنوبية اأن ميثاق العمل الوطني هو »الوثيقة« التي 

بنيت عليها النه�سة احلديثة يف البحرين وو�سع عليها د�ستور مملكة 

البحرين ليواكب املتغريات وامل�ستجدات على �سعيد ال�سلطات واحلريات 

واحلقوق والواجبات، م�سرياً اىل اأن هذا اليوم يعترب يوماً وطنًيا زاهراً 

لتقدمي الوالء وجتديد العهد للقيادة الر�سيدة وتوطيد اللحمة الوطنية 

بني مكونات ال�سعب كافة لتحقيق املزيد من االجنازات حتت راية ميثاق 

ومثل  قطاعاتها  خمتلف  يف  الدولة  اأركان  اأ�س�س  الذي  الوطني  العمل 

ووحدة  التحام  مدى  عك�ست  الوطني  العمل  م�سرية  يف  هامة  مرحلة 

ال�سعب البحريني بكل اأطيافه وطوائفه والتفافه حول قيادته احلكيمة.

خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  �سعادة  اأكد  جانبه،  ومن   

ع�سرة  الثالثة  بالذكرى  البالد  احتفال  اأن  العا�سمة  حمافظة  حمافظ 

قلوب  على  �سعيدة  منا�سبة  هي  الوطني  العمل  ميثاق  على  للت�سويت 

جميع البحرينيني الذين جتمعهم هذه املنا�سبة على احلب واالإخال�س 

لقيادتنا احلكيمة ووطننا الغايل وقال، حيث انها تعترب ذكرى جميلة 

اململكة  حققتها  التي  واملكت�سبات  واالإجنازات  التنمية  مب�سرية  تذكرنا 

على خمتلف االأ�سعدة يف العهد الزاهر جلاللة امللك املفدى«.

واأو�سح حمافظ العا�سمة اإن احتفال مملكة البحرين بهذه الذكرى 

ما هو اإال تعبري عن الوالء للوطن وقيادته الر�سيدة الذي يتجدد كل عام 

يف اأبهى حلله، موؤكدين اأن االنتماء لهذا الوطن فخر وعز لكل بحريني، 

امللك  جلاللة  الوطني  العمل  ميثاق  اإجناح  يف  امل�ساهمة  اأن  اإىل  م�سرياً 

املفدى واجب وطني ملا ت�سمنه من ارتقاء باالإن�سان باعتباره اداة التنمية 

االقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية.

اما �سلمان بن عي�سى بن هندي حمافظ حمافظة املحرق فقد اكد من 

التقدير  اإىل هذه املنا�سبة الغالية علينا جميعا بعني  اإننا ننظر  جانبه، 

من  جتاه  والتقدير  ال�سكر  لتجديد  دائما  تدعونا  ذكرى  فهي  واالمتنان 

حمل لواء تاأ�سي�س اإن�ساء مملكة البحرين احلديثة وتدفعنا ال�ستح�سار 

التي  املتطورة  اململكة  هذه  اأركان  بناء  يف  امل�سرفة  املجيدة  اللحظات 

مدى  يف  والتاأمل  العامل  خارطة  على  املفدى  امللك  جاللة  اأوجدها 

االإقليمية  املحافل  يف  البحرين  حققتها  التي  االيجابية  االنعكا�سات 

والدولية فميثاق العمل الوطني ي�سكل منعطفا تاريخيا هاما يف م�سرية 

الدميقراطية ويج�سد بوابة التحديث احل�ساري وال�سيا�سي والتعاي�س 

االإن�ساين الرفيع امل�ستوى الذي اأطلق قنواته جاللة امللك يف �سبيل اإيجاد 

هذه احل�سارة الدميقراطية للبحرين و�سعبها.

وو�سف ميثاق العمل الوطني بانه م�سروع رائد فتح اآفاقا للبحرين 

ويف  امل�ستدامة  التنمية  جمال  يف  اإليه  نتطلع  كنا  مما  اكرب  و�سعبها 

ذكرى منا�سبة ال ين�ساها �سعب البحرين االأغر، فهذه الذكرى هي حمور 

مللك حمل  الوطنية  الذاكرة  و�ستبقى حمفورة يف  لنا  بالن�سبة  التاريخ 

النماء  من  مملكة  تاأ�سي�س  يف  وامل�سي  االرتقاء  م�سوؤولية  عاتقه  على 

والتطور والتقدم، فامليثاق يج�سد خارطة طريق و�سعت مملكة البحرين 

يف م�ساف الدول احلديثة املتمدنة وميثل واجهة البحرين املتطورة التي 

تبواأت اأمام العامل مركزا متقدما فيما يخ�س جمال الدميقراطية واحلرية 

يتابع  العامل  بات  حتى  البحريني  ال�سعب  وتطلعات  اآمال  وحتقيق 

جتربتنا الرائدة هذه ويف ظل كل ما حتقق باإعجاب وتقدير واإ�سادة.

ومن جانبه اكد مبارك بن اأحمد الفا�سل حمافظ املحافظة الو�سطى، 

الوطني  العمل  مليثاق  ع�سرة  الثالثة  ذكرى  االأيام يف  هذه  نعي�س  اإننا 

والتي تعترب العالمة املميزة لعهد �سيدي �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه باالتفاق بني جاللته و�سعب البحرين 

الذي �سوت على امليثاق مبا ن�سبته 98،4% والتي تعترب االنطالقة نحو 

الدميقراطية لتنفيذ امل�سروع االإ�سالحي جلاللة امللك حفظه اهلل.

وقال ان ميثاق العمل الوطني يعترب من اأرقى امل�ساريع على م�ستوى 

الوطن العربي والذي يحظى بتاأييد دويل والذي حتققت فيه االإجنازات 

الوطنية مب�ساركة وطنية فاعلة يف الت�سريع والرقابة واملحا�سبة، وكذلك 

امل�ساركة يف �سوؤون البلديات باإن�ساء املجال�س البلدية مما يعترب اهتماماً 

للمرا�سيم  كان  كما  البلدية،  اخلدمات  تطوير  يف  بامل�ساركة  الدولة  من 

امللكية التي اأ�سدرها جاللة امللك حفظه اهلل ورعاه من تعديالت د�ستورية 

يف  لت�سهم  القوانني  و�سن  الت�سريعات  يف  الربملان  �سالحية  من  لتزيد 

خدمة الوطن واملواطنني ودعم للحكومة املوقرة بقيادة �ساحب ال�سمو 

املوقر وكذلك  الوزراء  اآل خليفة رئي�س  االأمري خليفة بن �سلمان  امللكي 

ل�ساحب  م    2030 للعام  امل�ستقبلية  االقت�سادية  الروؤية  حتقيق  يف 

ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد النائب االأعلى 

لرفع م�ستوى  امل�ستقبل  اأجل بحرين  الوزراء وذلك من  لرئي�س جمل�س 

املعي�سة والرفاهية للوطن وللمواطنني يف ظل االأمن والنمو االقت�سادي 

والتعليمي واالجتماعي، داعيا اهلل عز وجل اأن يحفظ مملكتنا الغالية يف 

ظل قيادة �سيدي ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

حفظه اهلل ورعاه.

ال�سيخ  بن  علي  ال�سمالية  املحافظة  حمافظ  اكد  جانبه  ومن 

�سمن  الوطني  العمل  ميثاق  على  الت�سويت  ان  الع�سفور  عبداحل�سني 

امل�سروع االإ�سالحي الذي اأطلقه �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة، ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، اأف�سح املجال لكل املبادرات 

الوطنية البناءة التي ت�سهم يف نه�سة الوطن يف كل املجاالت.

حملية  ظروف  يف  ياأتي  العام  هذا  االحتفال  اإن  الع�سفور،  وقال 

واإقليمية ودولية توجب امعان النظر يف كل اخلطوات التي يلزم اتخاذها 

تطلعات  توحدت  املحلية،  ال�ساحة  فعلى  االإ�سالح،  م�سرية  ملوا�سلة 

بناًء  الوطني  احلوار  الإجناح  الويف  البحرين  و�سعب  الر�سيدة  القيادة 

على الثوابت الوطنية التي كانت وال تزال هي حمور االنطالق للتحديث 

حتوالت  والدولية  االإقليمية  ال�ساحة  ت�سهد  فيما  والتطوير،  االإداري 

املكا�سب  حتقيق  وفق  معها  التعاطي  تفر�س  مت�سارعة  ومتغريات 

واحد  هدف  نحو  اجلهود  وت�سافر  البالد،  م�سلحة  وتقدمي  الوطنية 

والتنمية  االجتماعي  وال�سلم  واال�ستقرار  االأمن  على  احلفاظ  وهو  اأال 

والت�سدي لكل اأ�سكال التاأثري ال�سلبي على �سالمة اجلبهة الداخلية، ثم 

االجتاه باخلطط التنموية نحو تعزيز االقت�ساد وتنويع م�سادر الدخل 

على  باحلفاظ  مبدئياً  التزاماً  يتطلب  ذلك  وكل  القومي،  الناجت  ورفع 

الوطن ومكت�سباته للدفع بامل�سرية الدميقراطية و�سمان العي�س الكرمي 

للمواطنني.

ال�سيخ عبداهلل بن را�سد

 

علي الع�سف�رمبارك الفا�سل�سلمان بن هنديال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن

نبيل احلمر

رفع حمافظ� حمافظات مملكة البحرين اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى واىل �ساحب ال�سم� امللكي 

االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س ال�زراء امل�قر واىل �ساحب ال�سم� امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد االأمني ونائب القائد االعلى والنائب االول لرئي�س جمل�س 

ال�زراء واىل �سعب البحرين ال�يف مبنا�سبة حل�ل الذكرى ال�سن�ية الثالثة ع�سرة الإقرار ميثاق العمل ال�طني الذي اأجمع عليه ال�سعب.

وقال ال�سيخ عبداهلل بن را�سد اآل خليفة حمافظ املحافظة اجلن�بية اإن هذه املنا�سبة تعترب ذكرى عزيزة على قل�بنا ن�ستذكر فيها حني �سّ�ت كل م�اطن بحريني على ميثاق العمل 

ال�طني، هذا امليثاق الذي اأحدث نقلة ن�عية �ساملة يف حياة امل�اطنني من الناحية ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية، اإ�سافة اإىل جانب احلريات وحق�ق االإن�سان يف جتربة رائدة 

اأحدثت طفرة ملح�ظة يف احلياة الدميقراطية واحلياة ال�سيا�سية احلديثة التي يعي�سها امل�اطن�ن.

جتربة ميثاق 

العمل الوطني 

بداية الطريق 

لإ�سالح اإداري 

و�سيا�سي �سامل 

متعدد الأ�سعدة
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وزير ال�سحة: امليثاق وثيقة للعهد وبيعة للتجديد
ال�سحة  وزير  ال�سهابي  �سادق  قال 

ياأتي  الوطني  العمل  ميثاق  م�سروع  ان 

بني  والتكامل  للتوافق  وجت�سيدا  تاأكيدا 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  روؤية 

وتطلعات  املتقدمة  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

كافة،  الوطنية  الق�سايا  جتاه  الوطن  اأبناء 

وثيقة  مبثابة  يكون  باأن  جديرا  يجعله  مبا 

لعقد  وركيزة  للتجديد،  وبيعة  للعهد، 

الوطني  للتحديث  ويوؤطر  يوؤ�س�س  جديد  اجتماعي 

ال�سامل يف عهده امليمون، وهو ما يعرب عن عمق التالحم 

ت�سويت  اأن  وا�ساف  العزيز.  الوطن  هذا  يف  الوطني 

ميثاق  على   %98.4 بن�سبة  باالإجماع  البحرين  �سعب 

العمل الوطني جاء من اأجل موعد مل�ستقبل م�سرق، وهي 

املهمة  املراحل  من  تعد  التي  املقبلة  للمرحلة  انطالقة 

اجلميع  ي�سع  اأن  فيها  ينبغي  والتي  اململكة،  تاريخ  يف 

اأخرى،  م�سلحة  اأية  اأو  م�سلحته  فوق  الوطن  م�سلحة 

واملواطنني،  الوطن  ل�سالح  املكا�سب  من  ملزيد  حتقيقاً 

باإذن  القادمة  االأيام  لتكون  القادمة،  االأجيال  وم�ستقبل 

اأن حتتل البحرين  اأجل  اأيام خرٍي وبناٍء وتقدم، ومن  اهلل 

ال�سيا�سي  ون�سجها  احل�سارية  بعراقتها  الالئقة  املكانة 

قيادة  لذلك،  ا�ستحقاقها  اأثبتت  اأن  بعد  العامل  دول  بني 

خمتلف  عرب  والتقدم  واالإنتاج  والعمل  باجلهد  و�سعبا، 

اأهمية  على  بدورنا  نوؤكد  ونحن  والتجارب،  املراحل 

البحرين.  اأبناء  بني  والتاآلف  واملحبة  الوطنية  الوحدة 

ورفع اإىل جاللة امللك عميق الوالء وبذل الغايل والنفي�س 

ان  موؤكد  احلكيمة،  بقيادته  الوطنية  اخلدمة  جمال  يف 

ا�ستعداده يف كل وقت وحني لتلبية النداء الوطني حتت 

احلكيمة. قيادته  وزير ال�سحةظل 

مبنا�سبة ذكراه الـ 13.. وزير الرتبية والتعليم: 

امليثاق فتح مرحلة جديدة ور�سم ثوابت جامعة للبحرينيني

وجه  الوطني،  العمل  ميثاق  ذكرى  مبنا�سبة 

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 

مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  والتعليم 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  االأمري 

املوقر، و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 

�سعب  واإىل  ورعاهم،  اهلل  حفظهم  الوزراء،  لرئي�س 

مملكة البحرين مبنا�سبة هذه الذكرى ال�سعيدة.

جديدة  مرحلة  فتح  امليثاق  اأن  الوزير  واأ�ساف 

اأمام  واالجتماعية  ال�سيا�سية  احلياة  من  ومتطورة 

جميع البحرينيني بكافة فئاتهم، من خالل ما ر�سمه 

البحرينيني  يجمع  ما  اليوم  هي  جامعة  ثوابت  من 

على  ووطني،  واجتماعي  �سيا�سي  م�سرتك  كقدر 

والقواعد  الثوابت  �سعيد  وعلى  الهوية  �سعيد 

بالعمل  قامت  قد  الوزارة  اأن  موؤكدا  ال�سيا�سية، 

امليثاق  بها  جاء  التي  والثوابت  القيم  ترجمة  على 

املدر�سية،  اأن�سطتها  ويف  الدرا�سية  مناهجها  يف 

من  واملواطنة  االنتماء  قيم  وتعزيز  دمج  مت  حيث 

املناهج،  يف  بذلك  املتعلقة  املفاهيم  اإدخال  خالل 

القيم،  هذه  لتكري�س  خا�سة  مناهج  وا�ستحداث 

املهارات  املجتمع،  خدمة  للمواطنة،  )الرتبية  مثل 

احلياتية(، كما عملت من خالل براجمها ومناهجها 

التعليم  مع  الرتبية  تتكامل  اأن  على  واأن�سطتها 

الروحية  االأبعاد  متوازن  كمواطن  الطالب  الإعداد 

وال�سلوكية،  واملعرفية  والوطنية  واالجتماعية 

ذوي  الرتبويني  و�سائر  املعلمني  تدريب  جانب  اإىل 

العالقة على كيفية التعامل مع هذا اجلانب احليوي 

واإلزام  للطلبة،  الوطنية  ال�سخ�سية  بناء  من 

بالهوية  املرتبطة  املواد  بتدري�س  اخلا�سة  املدار�س 

االإ�سالمية  والرتبية  العربية  اللغة  مثل  الوطنية، 

للمواطنة،  والرتبية  البحرين  مملكة  وتاريخ 

مبختلف  املدر�سية  املجال�س  تطوير  اإىل  باالإ�سافة 

والت�سامن  والتعاون  احلوار  قيم  لرت�سيخ  حلقاتها 

الوطني، م�سريا اإىل اأن االحتفال بذكرى امليثاق يعد 

للوطن  والوالء  املواطنة  قيم  لتعزيز  مهمة  فر�سة 

الوطن  لهذا  قدمت  التي  احلكيمة  للقيادة  والوفاء 

كل العطاء والنماء واالزدهار الذي نعي�س يف كنفه 

والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأن  الوزير  واأكد  اليوم.  

خالل  من  حتاول  االحتفايل،  البعد  اإىل  باالإ�سافة 

امللك  جاللة  روؤية  جت�سيد  وفعالياتها  براجمها 

خمتلف  يف  البحرين  مملكة  م�ستقبل  نحو  املفدى 

وال�سبابي،  التعليمي  املجال  ذلك  يف  مبا  املجاالت 

التنمية  بناء  يف  البحرين  �سباب  دور  يعزز  مبا 

اإن�ساين  كنموذج  الوطنية  الوحدة  وتعزيز  ال�ساملة 

الوالء  ير�سخ  ومبا  واحلوار،  والت�سامح  للتعاي�س 

الوطني لدى االأجيال اجلديدة، واأهمية تعزيز ثقافة 

مبا  ال�سليم  واملو�سوعي  العلمي  والتفكري  احلوار 

طريقهم  وينري  وال�سيا�سي  الفكري  ن�سجهم  ينمي 

الوحدة  وتعزيز  الدميقراطية  بناء  يف  االإ�سهام  يف 

الوطنية.

معاين  عن  ت�سريحه  ختام  يف  الوزير  وعرّب 

ال�سكر واالمتنان جلاللة امللك املفدى، موؤكدا اأننا يف 

الوطني  العمل  ميثاق  اإقرار  بذكرى  االحتفال  غمرة 

العهد  فتحها  التي  الطيبة واخلرية  املعاين  ن�ستذكر 

الزاهر جلاللة امللك يف ربوع هذا الوطن.

وزير الرتبية

عا�سم بن عبد اللطيف

اإجنازات العمل البلدي وتطور التنمية احل�سرية امل�ستدامة اإحدى ثمار امليثاق

وا�ساف واإننا ومع الذكرى الثالثة العا�سرة 

مت  ما  واعتزاز  فخر  وبكل  لن�ستذكر  للميثاق 

من  الكثري  امل�سيئة  ال�سنوات  هذه  حتقيقه خالل 

الرائدة يف جميع االأ�سعدة  العديد من املبادرات 

واالقت�سادية،  واخلدمية  والثقافية  االجتماعية 

اهلل  من  بف�سل  البحرين  مملكة  م�ست  حيث 

م�سرية  عاتقها  على  حملت  ر�سيدة  وبقيادة 

النماء  روؤية  حتقيق  نحو  الوطن،  هذا  نه�سة 

م�ستدامة  تنمية  اإىل  ت�ستند  والتي  واالزدهار 

بحريني  مواطن  كل  لينعم  اجلميع  مب�ساركة 

احلا�سر  بحرين  معا  ونبني  التنمية  بثمار 

مل�ستقبل. وا

انطالقة  مثل  الوطني  العمل  ميثاق  واإن 

يف  اأف�سل   مل�ستقبل  رحبة  اآفاق  نحو  مهمة 

بف�سل  البالد  انتقلت  حيث  البحرين،  مملكة 

ح�سرة  لدن  من  رائد  وطني  ومب�سروع  اهلل  من 

الدول  م�ساف  من  املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب 

خطت  حيث  احلديثة،  املمالك  اإىل  الع�سرية 

جمال  يف  وا�سعة  خطوات  العزيزة  مملكتنا 

مبادئ  واإر�ساء  وحمايتها  واحلقوق  احلريات 

�سيا�سية  و�سراكة  وتعزيزها  وامل�ساواة  العدالة 

اقت�سادية  �سراكة  اأي�سا  رافقها  بحريني  لكل 

تهدف اإىل حتقيق املزيد من الرخاء والتنمية لكل 

الطيبة. االأر�س  املواطنني على هذه  

ميثاق  ذكرى  ان  الكعبي،  وا�ساف   

البحرين  �سعب  اعتمده  الذي  الوطني  العمل 

تن�ساه  لن  توافق  يف  املخل�سني  ون�سائه  برجاله 

اأبدا هي ذكرى لالإ�سادة بروؤية  الوطنية  الذاكرة 

وفكر ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى حفظه 

البحرين  مبملكة  للو�سول  الرائدة  ورعاه  اهلل 

جت�سد  حيث  الدميقراطية،  الدول  م�ساف  اإىل 

والقيادة،  ال�سعب  بني  التالحم  البالد  احتفاالت 

الر�سيدة،  لقيادتنا  والوالء  البيعة  وجتديد 

الوطني  العمل  يف  قدما  امل�سي  على  معاهدينها 

بلدنا  يف  ومناء  وازدهار  وتقدم  رفعة  لتحقيق 

العزيز. 

الوزير  او�سح  البلدي  العمل  �سعيد  وعلى 

احلديث  ال�سمويل  بنظامه  البلدي  العمل  بان 

حل�سرة  الوطني  امل�سروع  ثمار  احدى  يعترب 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  اجلاللة  �ساحب 

املنتخبة  البلدية  املجال�س  تعترب  حيث  ورعاه، 

اال�سا�سية  الركيزة  املواطنني  من  حرا  انتخابا 

يف املنظومة، وقد ا�سهمت يف م�ساركة املواطنني 

البلدي  العمل  القرار يف جمال  واتخاذ  يف �سنع 

والربامج  امل�ساريع  الأولويات  املواطنني  واقرار 

املختلفة. التنموية 

البلدية  املجال�س  حظيت  ))لقد  م�سيفا 

بداية  منذ  الر�سيدة  القيادة  ودعم  باهتمام 

ال�سامية  جاللته  مقولة  جاءت  حيث  تاأ�سي�سها، 

اجلديدة  البلدية  جمال�سنا  تتمتع  ))�سوف 

عليها  املتعارف  ال�سالحيات  بكافة  املنتخبة 

ال�سحيحة  البداية  باعتبارها  البلدي  العمل  يف 

االنطالقة  القاعدة((  م�ستوى  على  للتمثيل 

البحرين((. مملكة  يف  احلديث  البلدي  للعمل 

موظفو بلدية املنطقة اجلنوبية 

يحتفلون بذكرى امليثاق 

بالذكرى  اململكة  احتفاالت  مبنا�سبة 

العمل  ميثاق  على  للت�سويت  ع�سرة  الثالثة 

اجلنوبية  املنطقة  بلدية  اأقامت  الوطني 

احتفاال ملوظفيها بهذه املنا�سبة العزيزة على 

الذي  الكعك  توزيع  مت  حيث  اجلميع  قلوب 

يحمل �سورة علم مملكة البحرين على جميع 

املوظفني وتزيني مبنى البلدية باأعالم مملكة 

البحرين، كما مت تركيب لوحة تهنئة للقيادة 

الر�سيدة وال�سعب عند مدخل البلدية.

ومن جهته تقدم مدير عام بلدية املنطقة 

اللطيف  عبد  بن  عا�سم  املهند�س  اجلنوبية 

اإىل  والتربيكات  التهاين  بخال�س  عبداهلل 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اهلل  حفظه  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل 

االأمري خليفة  امللكي  ال�سمو  ورعاه و�ساحب 

املوقر  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن 

�سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  واإىل 

نائب  االأمني  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد 

الوزراء وذلك مبنا�سبة الذكرى الثالثة ع�سرة 

للت�سويت على ميثاق العمل الوطني.

واأكد املدير العام باأن هذا االحتفال ياأتي 

القيادة  بني  والوالء  البيعة  ملظاهر  جتديدا 

حتقق  ما  على  وتاأكيدا  وال�سعب  الر�سيدة 

االإ�سالحي من اجنازات  امللك  يف عهد جاللة 

ومكت�سبات وطنية على كافة االأ�سعدة.

التجمع: امليثاق القنطرةالتي 

اأخرجت البالد من الأزمة ال�سيا�سية

بالتهنئة  الوطنية  الوحدة  جتمع  يتقدم 

اإىل جماهري �سعب البحرين يف هذه الذكرى 

العمل  ميثاق  فيها  �سدر  التي  الوطنية 

عقدا  ميثل  والذي  �سعبي  وباإجماع  الوطني 

كان  والذي  واحلكم  ال�سعب  بني  اجتماعيا 

من  البالد  اأخرجت  التي  القنطرة  مبثابة 

كانت تعاين منها يف  التي  ال�سيا�سية  االأزمة 

اللحمة  من  مزيد  اإىل  اأداة  وكان  الوقت  ذلك 

واإن  ال�سعب  هذا  مكونات  بني  الوطنية 

�سعب  فيه  يهنئ  الذي  الوقت  يف  التجمع 

بقلق  يتابع  الوطنية  الذكرى  بهذه  البحرين 

من  ال�سيا�سي  ال�سارع  يف  االأحداث  تطور 

واالإرهاب  العنف  الأعمال  ت�سعيد  خالل 

يدين  الذي  الوقت  ويف  املواطنني،  جلموع 

تخريب  ت�ستهدف  والتي  االأعمال  هذه  مثل 

االأجواء االحتفالية للمواطنني واأجواء احلوار 

ال�سيا�سي الوطني الذي نحن ب�سدده.

جاللة  مبادرة  ي�ستذكر  االإطار  هذا  ويف 

امللك يف الدعوة اإىل ا�ستئناف جل�سات احلوار 

ائتالف  بها  تقدم  التي  املبادرة  ي�ستذكر  كما 

اجلمعيات الوطنية والذي اكد على جملة من 

املبادئ والق�سايا التي تهم ال�سارع البحريني 

املبادئ  على  نوؤكد  االإطار  هذا  يف  ونحن 

التالية:

امللكي  وحكمها  البحرين  عروبة  اأوال: 

باعتبار  الدميقراطي  ونظامها  الد�ستوري 

ال�سعب م�سدر ال�سلطات.

باعتباره  الوطني  العمل  ميثاق  ثانيا: 

والدولة  ال�سعب واحلكم  بني  اجتماعيا  عقدا 

املدنية ورف�س املحا�س�سة الطائفية.

ياأتي  ال�سيا�سية  اخلالفات  حل  اإن  ثالثا: 

باالتفاق حول امل�سالح الوطنية.

�سبيل  يف  واالإرهاب  العنف  نبذ  رابعا: 

تهيئة اأجواء للم�ساحلة الوطنية.

به  وااللتزام  القانون  تطبيق  خام�سا: 

وتنفيذ كافة االأحكام ال�سادرة يف هذا االجتاه.

املتدرج  الدميقراطي  التطور  �ساد�سا: 

وعدم حرق املراحل ومبا يتنا�سب مع الو�سع 

االجتماعي واالإقليمي.

االأطراف  كافة  نحمل  االإطار  هذا  ويف 

اأي  الدينية  واملنابر  ال�سيا�سية  واجلمعيات 

االنق�سام  وتعميق  الو�سع  لتاأزمي  حماولة 

الطائفي الذي �ستدفع ثمنه جميع االأطراف.
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وزير ال�سحة

احلديث  ال�سم�يل  بنظامه  البلدي  العمل  بان  العمراين  والتخطيط  البلديات  �س�ؤون  وزير  الكعبي  اأحمد  بن  الدكت�ر جمعة  �سرح 

وما حققه من اجنازات خمتلفة احدى ثمار ميثاق العمل ال�طني.

اآيات التهاين والتربيكات اىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد  ومبنا�سبة ذكرى ميثاق العمل ال�طني رفع الكعبي ا�سمى 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى و�ساحب ال�سم� امللكي االمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س ال�زراء   و�ساحب ال�سم� 

البحرين  �سعب  ال�زراء   واىل  لرئي�س جمل�س  االول  النائب  االعلى  القائد  نائب  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  االمري  امللكي 

ال�يف.

يف  ونقطة  احلديث،  البحرين  مملكة  تاريخ  يف  فا�سلة  عالمة  �سكل  ال�طني  العمل  ميثاق  بان  ت�سريحه  يف  ال�زير  وا�ساف 

اأبناء هذا ال�طن، وان امليثاق وثيقة للعهد، وجتديد للبيعة، وركيزة لعقد  التنمية امل�ستدامة مب�ساركة جميع  اإىل  الروؤية امل�ستندة  االنطالق لتحقيق 

البالد  عاهل  اآل خليفة  عي�سى  بن  امللك حمد  الزاهر حل�سرة �ساحب اجلاللة  العهد  ال�سامل يف  ال�طني  للتحديث  وي�ؤطر  ي�ؤ�س�س  اجتماعي جديد 

املفدى.
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اأن�سف املراأة.. وال زالت »ال�سلطة الت�سريعية« بحاجة لـ »ال�سورى«.. ندى حفاظ:

»امليثاق« هو نقطة لقاء كل الأطراف وج�سر العبور من الأزمة

[ كنِت اأحد االأطراف الذين عمل�ا و�ساهم�ا 

يف اإ�سدار امليثاق.. هل تعتقدين اأن هذه ال�ثيقة 

للروؤية  دائمة  �سيغة  ت�سكل  اأن  املمكن  من 

الدميقراطية يف البحرين؟

ال�سعب  من  عليها  املتفق  القاعدة  اأراه  امليثاق 

البحريني بن�سبة عالية، وهي القاعدة االأ�سا�سية التي 

والذي  احلديث  الدميقراطي  للنظام  اإنطالقة  �سكلت 

و�سع اأ�س�سه جاللة امللك منذ توليه مقاليد احلكم، فهو 

التي ح�سلت  االختالفات  من  وبالرغم  لليوم  زال  ما 

بني االآراء املجتمعية، وبالرغم من االأزمة التي ع�سفت 

بالبحرين، متفق عليه من قبل اجلميع.

ترجمة  هو  البع�س  لدى  احلا�سل  فاالختالف 

امليثاق يف الد�ستور، اأو تطبيق ما ذهب اإليه على ار�س 

امليثاق  على  ومبا�سرا  حقيقيا  خالفا  اأن  اإال  الواقع، 

نف�سه غري موجود، ومنذ �سدر للت�سويت التف حوله 

نظر  وجهات  هناك  اأن  اإال  البحريني،  ال�سعب  اأبناء 

املعار�سة،  �سفوف  ال�سيما يف  الحقا  ظهرت  خمتلفة 

ب�ساأن ترجمة امليثاق يف بنود امليثاق.

بها  منر  التي  االأزمة  اأن  اأجد  املنطلق،  هذا  ومن 

املطلوب  بال�سعبة،  ولي�ست  حلول  لها  البحرين  يف 

علنا  اخلالفية  النقاط  ونناق�س  البداية  منذ  نقف  اأن 

وبو�سوح، ويجب اأن ال نقفز على اأي ت�سور خمتلف 

عليه، ونتحدث عن نقطة نقطة ب�ساأن ترجمة ميثاق 

خالل  من  االأزمة  معاجلة  ونحاول  الوطني  العمل 

اإيجاد ت�سورات وا�سحة يتفق عليها اجلميع، فنحن 

نتكلم  واأن  امليثاق  بنود  اأمام  الوقفة  لهذه  بحاجة 

ب�سفافية وطالقة، ون�سع خارطة طريق للخروج من 

امليثاق يعترب جامعا  واأن  االأزمة احلالية، خ�سو�سا 

يف  تطلقه  ما  وبح�سب  املعار�سة  فحتى  للجميع، 

وتراه  امليثاق،  مع  تقف  زالت  ال  اأدبياتها وحتليالتها 

وثيقة جيدة.

اأن  عاما  مرور 13  بعد  الق�ل  [ هل ميكن 

روؤية  اإىل  حاجة  وهناك  اأوانه«  »فات  امليثاق 

جديدة؟

ت�سورات  ويحمل  عليه،  متفق  امليثاق  اأعتقد،  ال 

بل �سدرت وجهات  اختالفا عليه  راقية، ومل ي�سجل 

فهو  امليثاق،  ترجمة  ب�ساأن  حتفظات  ت�سع  نظر 

ال  بعيدة  روؤية  متثل  واملحكوم،  احلاكم  بني  كوثيقة 

فامليثاق  اأخرى،  لروؤية  هناك  الرجوع  املبكر  من  زال 

الكثري من  الكثري  اأن يقدم ويعطي  ال زال قادرا على 

خالل ما وردت فيه من مبادئ على جميع امل�ستويات 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية.

[ هل ترين اأن امليثاق مت تطبيقه على اأر�س 

ال�اقع، وفقا ملا وردت فيه من تطلعات واآمال؟

عاما   13 فخالل  طويل،  امل�سوار  اأن  املوؤكد  من 

الكثري  وهناك  هذا،  يومنا  حتى  امليثاق  �سدور  منذ 

من اجلهود تبذل من اأجل تطبيقه، اإال اأن هناك بع�س 

البنود والت�سورات حتتاج اإىل اأمد طويل، وال يعني 

اأننا و�سلنا ملرحلة الكمال، ومت تطبيق كل �سيء.

اأن هناك بطئا يف تنفيذ  اأي�سا  اأن نعرتف  ويجب 

لدى  اإحباطات  اأحدث  مما  امليثاق،  وبنود  ت�سورات 

كيفية  ملعرفة  بحاجة  يجعلنا  الذي  االأمر  البع�س، 

مع  االأطراف،  كل  يجمع  نقا�س  يف  امليثاق،  ترجمة 

العمل على االإ�سراع يف تنفيذ بع�س االأمور التف�سيلية 

واأن  خ�سو�سا  الوطني،  العمل  مبيثاق  املرتبطة 

م�ساحة من امليثاق ال زالت بحاجة للتطبيق من اأجل 

الدفع بالعملية الدميقراطية لالأمام ب�سورة اأكرب.

ومن ال�سروري اأن يعرف اجلميع اأن كل بند يف 

امليثاق يحتاج لع�سرات القوانني وم�ساريع القوانني، 

اأن  اإال  القانون،  اأننا يف دولة تقوم على  فبالرغم من 

العمل يكمن يف امل�ساريع التي تتبع تلك القوانني، فحني 

نتحدث من مطلب اأ�سا�س مطروح على طاولة احلوار 

واملتعلق بـ »العدالة االجتماعية واالقت�سادية«، فمن 

حتى  طويل  لوقت  نحتاج  القليلة  الكلمات  هذه  اأجل 

تتحول اإىل قوانني ت�ساغ، وتبنى على اأثرها م�ساريع 

كانت  التي  بامل�ساريع  الدفع  عن  ف�سال  معينة، 

اأدى  مما  مطلوبة  ب�سورة  مفعلة  تكن  ومل  موجودة 

االإ�سكانية،  كامل�سكلة  وتفاقمها،  م�سكلة  ح�سول  اإىل 

اإال  التي خلفت قوائم طويلة تنتظر الطلب االإ�سكاين، 

اأن هناك حلوال ظهرت االآن، وحماولة ت�سريع العملية 

من قبل وزارة االإ�سكان، وب�سغط من قبل جاللة امللك 

لتحقيق اأف�سل خدمة للمواطن، وهي امللفات التي لو 

فمن  اأخرى  ملفات كثرية  اإىل  باالإ�سافة  مت معاجلتها 

املمكن مع االإ�سراع يف التنفيذ اأن تعالج االأزمة القائمة.

التعبري،  كحرية  االأخرى  املو�سوعات  يف  اأما 

اإىل  ن�سل  عديدة حتى  قوانني  لتطوير  كذلك  احتجنا 

من  فالكثري  حاليا،  البحرين  تعي�سه  الذي  الو�سع 

القوانني التي كانت موجودة احتاجت اإىل اإعادة روؤية 

زال  ال  بع�سها  فيما  ال�سورة،  بهذه  النور  ترى  حتى 

بحاجة اإىل م�سوار طويل، وترجمتها ب�سورة متطورة 

يحتاج للكثري من العمل.

باإن�ساء  املتعلق  الق�سم  اأن  هناك  نوؤكد  اأن  والبد 

املوؤ�س�سات وفقا لت�سورات امليثاق حتقق الكثري منها، 

املتطورة،  املوؤ�س�سات  من  بالعديد  البحرين  وتقدمت 

الت�سريعية، والق�ساء وا�ستقالليته، واالأمر  كال�سلطة 

يف ا�ستكمال حتى هذه اللحظة، اإال اأن البدء يف اإن�ساء 

املوؤ�س�سات وحده ال يكفي، البد من البدء بالعمل وبكل 

كفاءة، ثم نتطور �سيئا ف�سيئا، فجهاز االإعالم مثالً يف 

البحرين يحتاج لكثري من التطوير.

[ براأيك.. ما اأهم بند يف امليثاق، ال زال حتى 

الي�م بحاجة لتكري�س اجله�د من اأجله؟

اأكرب،  اجلانب االقت�سادي ال زال بحاجة الهتمام 

فبالرغم مما منلكه من روؤية اقت�سادية، فنحن بحاجة 

اإىل تطبيق الكثري من امل�ساريع من اأجل تطوير الو�سع 

االقت�سادي البحريني، خ�سو�سا واأن االقت�ساد ميثل 

مفتاحا لكل �سيء الوطن، وميكن اأن يوؤثر على املجال 

ال�سيا�سي واالجتماعي.

اأكرث  خالل  بذلت  التي  اجلهود  من  وبالرغم 

اأكرب،  لتطوير  بحاجة  زال  ال  اأنه  اإال  م�سى،  قرن  من 

ن�ستطيع  ملمو�سة، حتى  اقت�سادية  لقفزات  وبحاجة 

املفتاح  فهو  و�سيا�سيا،  واجتماعيا  اأمنيا  ن�ستقر  اأن 

ملعاجلة كل الق�سايا، فاالإن�سان يف خمتلف بقاع الدنيا 

ت�سعى  البحرين  يف  والقيادة  الكرمي،  العي�س  يريد 

لذلك، واإن حتقيق مثل هذا االأمر ميكن اأن يجعل البلد 

تعي�س حالة مميزة من اال�ستقرار.

[ فيما يتعلق بال�سلطة الت�سريعية، خ�س��سا 

دوره  من  حت�ل  الذي  ال�س�رى  جمل�س  ب�ساأن 

كمجل�س لال�ست�سارة اإىل جمل�س ي�سارك جمل�س 

الن�اب يف ال�س�ؤون الت�سريعية.. ما تعليقك؟

اأحد نقاط التي حتدثنا عنها حول مو�سوع  هذه 

مو�سوع  ب�ساأن  اختالف  فهناك  الد�ستور،  ترجمة 

ال�سلطة الت�سريعية وهي نقطة يجب اأن تناق�س علناً، 

ويف يف طاوالت مغلقة.

ا�ست�سراقات  يف  امليثاق  بنوج  اإىل  نعود  فحني 

فعالً  وا�سحة  غري  ب�سورة  الكلمات  نقراأ  امل�ستقبل، 

فيما يتعلق بال�سلطة الت�سريعية، فالبع�س يقراأ البند 

املطروح اأن جمل�س ال�سورى ا�ست�ساري فقط، وينفرد 

البع�س  يقراأها  فيما  بالت�سريع،  املنتخب  املجل�س 

االآخر، على اأن ال�سورى له احلق كما ملجل�س النواب 

بحل،  نخرج  اأن  يجب  هنا  ومن  الت�سريع،  يف  احلق 

ونعرتف اأنه مما ال �سك فيه و�سمن روؤية بعيدة اأن 

اأي دولة يكون الهدف االأ�سمى لديها هو وجود جمل�س 

نحتاج  لذلك  ن�سل  وحتى  اأننا  اإال  بالكامل،  منتخب 

خلطوات.

فاأول خطوة يجب اأن ننظر لها، اأن الهدف االأ�سمى 

يف العامل املتطور من املنظور الدميقراطي اأن املجال�س 

تكون منتخبة، ونحن جربنا خالل 13 عاماً املجل�س 

املعني مقابل املنتخب، وال مانع يف مراجعة هذا االأمر، 

واإعادة درا�سته من جديد.

بالتدريج،  املعني  املجل�س  تطوير  املمكن  فمن 

يتطلع  التي  للدميقراطية  االأقرب  احلالة  ليحقق 

معني،  املجل�س  ن�سف  جعل  خالل  من  البع�س،  لها 

عرب  مبا�سر،  غري  انتخابات  منتخب  االآخر  والن�سف 

االنتخاب مبا يحقق  يتم  اأن  على  املهنية،  اجلمعيات 

التخ�س�سات  و�سول  وي�سمن  الت�سريعات،  اأف�سل 

املهمة يف املجل�س الت�سريعي.

من الوا�سح اأن املجل�س املنتخب ال ي�سمن و�سول 

كافة التخ�س�سات، فاملجل�س احلايل مثال ال يوجد به 

حمام، ف�سال عن غياب تخ�س�سات اأخرى، فهي وجوه 

اأتت بخيار ال�سعب، وهنا ياأتي املجل�س املعني ليكامل 

التخ�س�سات  يف  النق�س  وي�سد  املنتخب،  املجل�س 

عن  ف�سال  املعني،  املجل�س  عن  الغائبة  والكفاءات 

الن�سائية  الوجوه  عنه  تغيب  املنتخب  املجل�س  اأن 

من  ملجموعة  فر�سة  وكانت  الطبيعي،  الو�سع  يف 

الن�ساء الو�سول ب�سبب مقاطعة اجلمعيات ال�سيا�سية 

لالنتخابات، يف الوقت الذي يهتم جاللة امللك بوجود 

كفاءات من الن�ساء يف جمل�س ال�سورى، وكل املذاهب 

واالأديان.

ن�سع  اأن  املرحلة  هذه  يف  ن�ستطيع  فاإننا  لذلك 

ن�سف  يكون  بحيث  املعني  للمجل�س  و�سطية  حلوالً 

غري  االنتخاب  تطبيق  عرب  املعنية،  اجلمعيات  من 

املبا�سر، فبدال من اأن ياأتي منتخب من النا�س، ينتخب 

االأهلية، ف�سال  من اجلمعيات والنقابات واملوؤ�س�سات 

عن وجود حلول عديد كتقلي�س عدد جمل�س ال�سورى 

مقارنة مبجل�س النواب.

وميكن فيما يتعلق بالف�سل فيما يتعلق بامللفات 

والنواب حتت  ال�سورى  بني جمل�سي  عليها  املختلف 

العدد مت�ساٍو  واإن كان  الوطني، حتى  املجل�س  مظلة 

اأن يوؤخذ الت�سويت باالأغلبية بدالً من  بني الغرفتني، 

يقلل  ت�سويت  هناك  يكون  ال  الثلثني، حتى  ت�سويت 

من الغرفة املعني.

وميكن القول باأن ع�سو جمل�س ال�سورى املعني، 

يعي�س  ال  فهو  املنتخب،  من  ا�ستقاللية  اأكرث  يكون 

�سغطاً من موؤ�س�سات يعود له اأو �سغط ال�سارع كما 

يح�سل عند تناول امللفات املطروحة بني يديه.

ال�سلطة  تط�ير  يف  التدرج  مع  اأنِك  مبا   ]

فهل  املنتخبة..  الغرفة  تق�ية  باجتاه  الت�سريعية 

اأنت مع جعل ال�س�رى للم�س�رة فقط، واأن يرتك 

الت�سريع للربملان؟

يف هذه املرحلة ال، ال زلت اأرى �سرورة اأن يكون 

اأن املعني ال يقع  ال�سورى م�سرعاً، خ�سو�سا  جمل�س 

حتت �سغط ال�سارع، وي�سرع با�ستقاللية اأكرب، لكون 

اأع�ساء جمل�س ال�سورى ال يعود الأحزاب اأو جمعيات، 

فمثالً حني ي�سرع الربملان يف مناق�سة ملف املرور اأو 

قالت ع�س� اللجنة العليا الإعداد امليثاق وع�س� جمل�س ال�س�رى د. ندى احلفاظ اأن 

ميثاق العمل ال�طني من املمكن اأن يك�ن النقطة التي يجتمع عليها كافة االأطراف يف 

البلد، وميكن اأن ي�سكل ج�سر العب�ر الإنهاء االأزمة يف البحرين، خ�س��سا واأن كافة 

االأطراف مقتنعة مبا جاء يف امليثاق قبالً واالآن.

بال�سفافية وامل�سارحة، ومعاجلة  تت�سم  اإىل �سرورة اجلل��س على طاولة  ودعت 

من  الكثري  حقق  امليثاق  اأن  م�ؤكدة  ال�طني،  العمل  ميثاق  برتجمة  املتعلقة  اخلالفات 

اإال اأن ترجمة بع�س ت�جهاته �سابها البطء يف التنفيذ،  املكا�سب على مدى 13 عاماً، 

داعية اإىل مزيد من التط�ير.

اإىل  احلاجة  مع  الن�اب،  اإىل جانب جمل�س  ال�س�رى  ا�ستمرار جمل�س  على �سرورة  واأكدت 

تط�ير ال�سلطة الت�سريعية ب�س�رة تدريجية مبا يخدم متكني املجل�س النيابي وتق�يته، معتربة 

اأن جمل�س ال�س�رى قادر على اأن ي�سرع ب�س�رة اأف�سل من قدرة »الن�اب« على ذلك، لك�نه ال 

يقع حتت �سغط ال�سارع، كا�سفة عن اأن بع�س الن�اب بعد مترير ملف اأو قان�ن معني، يدع�ن 

ال�س�رى ملراجعته ودرا�سته مبهنية، لك�نهم مرروه بدافع ال�سغط.

عدة  من خالل  الد�ست�ر  يف  ذلك  وترجم  وا�سع،  ب�سكل  املراأة  اأن�سف  امليثاق  اأن  واعتربت 

ق�انني ت�سعها جنباً اإىل جنب مع الرجل.

وفيما يلي ن�س احل�ار:

حقق الكثري

من املكا�سب على

مدى 13 عامًا 

ويحتاج اإىل مزيد 

من التطور

نحتاج لقفزات 

اقت�سادية ملمو�سة، 

حتى ن�ستطيع 

اأن ن�ستقر اأمنيا

واجتماعيًا و�سيا�سيًا

وجود جمل�ض 

ال�سورى �سمن ال�سلطة 

الت�سريعية �سروري، 

وذلك من واقع التجربة 

التي مرت علينا

 حسين العابد
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مبهنية  ي�سرع  فاإنه  اأخرى،  موا�سيع  اأية  اأو  االإ�سكان 

وا�ستقاللية ولي�س ثمة �سغوط تدفعه لنتيجة معينة، 

القوانني  اأ�سبحت  اأكرب  اال�ستقاللية  كانت  ما  وكل 

اأنه  اأف�سل، فاملعني ال يعي�س هاج�س  م�ستقلة ب�سورة 

ال يعاد انتخابه يف االنتخابات الربملانية اإذا مل يذهب 

مع قانون اأو مقرتح اأو مو�سوع معني، يف الوقت الذي 

قبل  من  مطروقا مبو�سوعية  القانون  يكون  اأن  يجب 

املعينة  الغرفة  يف  �سواء  الت�سريعية  ال�سلطة  جلان 

نحتاج  مرحلة  اأننا يف  اأرى  زلت  ال  واأنا  املنتخبة،  اأو 

ملجل�س معني يحتاج اأن يتطور بعد جتربة 13 عاماً.

ال�سلطة  �سمن  �سورى  جمل�س  وجود  اأن  واأرى 

التجربة  واقع  من  وذلك  �سروري،  الت�سريعية 

الت�سريعية التي مرت علينا، اإال اأننا نرى باأن االآوان قد 

اآن لتطوير ال�سلطة الت�سريعية �سواء يف االنتخاب من 

خالل االختيار الواعي، اأو يف املعني من خالل االأع�ساء 

واجلدارة.

اأع�ساء يف  من  االآراء  بع�س  هناك  ولكن   ]

يعيق  املعني  املجل�س  اأن  يرى  املنتخب  املجل�س 

�سري  اأمام  عقبة  وي�سكل  الق�انني،  من  الكثري 

املقرتحات؟ بع�س  اأمام  الت�سريعية  العملية يف 

هذا غري �سحيح، نحن ما زلنا نتكلم عن املهنية، 

معيق  املعني  املجل�س  نقول  اأن  املمكن  غري  فمن 

فيه  يقرتح  حني  الذي  الوقت  يف  املنتخب،  للمجل�س 

�سغط  حتت  ويقرها  القوانني  بع�س  النواب  جمل�س 

النواب  بع�س  لنا  فياأتي  معني،  �سغط  اأو  ال�سارع، 

ب�سورة  بدرا�سته  يطالبون  الكوالي�س،  خلف  من  لنا 

لتمرير  ا�سطروا  اأنهم  بذريعة  اأف�سل  ومبهنية  اأكرب 

ال  فنحن  لذلك  ال�سغط،  بدافع  القانون  اأو  املقرتح 

للربملان،  وداعم  معني  بل  عائقا  املعني  املجل�س  جند 

اأن نناق�س  الكمال، ونحاول  فاإننا ال ندعي  ومع ذلك 

االإمكان. االأ�ساليب قدر  املو�سوعات مبهنية وباأف�سل 

عرب  املرات  من  العديد  يف  ال�سارع  حتى   ]

عن ا�ستيائه من بع�س ت�جهات جمل�س الن�اب، 

الرواتب،  من   %1 الـ  ا�ستقطاع  كم��س�ع 

مع  تتعاط�ن  كيف  م�ؤخراً..  املرور  وعق�بات 

هذا االأمر؟

ب�سورة طبيعية  ال�سورة  بهذه  يتعاطى  ال�سارع 

ما دام هناك دفع ملال يف جانب، ومن جانب اآخر تكون 

فمو�سوع  القوانني،  لبع�س  دقيقة  غري  قراءة  هناك 

موؤخراً،  اأعلنت  التي  وعقوباتها  املرورية  املخالفات 

للعقوبات،  الق�سوى  الن�سبة  فيها  ال�سحافة  اأعلنت 

اأن  عن  ف�سال  القا�سي،  يحدده  تفاوت  هناك  بينما 

العديد  مراجعة  بعد  اإال  يتم  مل  املرور  قانون  اإقرار 

من القوانني يف دول العامل، وهناك خمالفات مماثلة، 

بعدالة،  القانون  يطبق  اأن  �سرورة  اإىل  التوجيه  مع 

املجتمع  حتمي  الأن  بحاجة  البحرين  واأن  خ�سو�سا 

تكون  اأن  يفر�س  مما  واحلوادث،  الوفيات  هذه  من 

ال�سكل. بهذا  هناك عقوبات 

فاإن   ،%1 الـ  ا�ستقطاع  ملو�سوع  بالن�سبة  اأما 

الب�سر يف طبيعتهم اإذا اأخذت منهم اأمواال »يزعلون«، 

يف الوقت الذي يعترب م�سروع �سد التعطل م�سروع 

من  ويعد  تكافلي،  اإىل جمتمع  املجتمع  ويحول  راٍق، 

امللك،  جلاللة  االإ�سالحي  امل�سروع  انتجه  ما  اأف�سل 

االإيجابية مليثاق العمل الوطني. االآثار  اأفرزته  وما 

امليثاق  جاء  هل  امليثاق..  مل��س�ع  ع�ًدا   ]

وقفات  من  وهل  البحرينية؟  للمراأة  من�سفاً 

الدع�ة  ظل  يف  حقها  املراأة  الإعطاء  �سجلها 

الرجل؟ وبني  بينها  للم�ساواة 

ال �سك اأن امليثاق ان�سف املراأة البحرينية وترجم 

ذلك يف قوانني الد�ستور، فلي�س ثمة اإ�سكالية يف هذا 

اأكدت  امليثاق،  الإعداد  العليا  اللجنة  اأن  كما  ال�ساأن، 

يف  امل�ساركة  تكون  اأن  الوثيقة،  لهذه  مراجعتها  يف 

ال�ساأن العام للمواطنني رجاال ون�ساء، حتى ال ي�سلب 

اإيجاد  نقطة  امليثاق  تناول  عن  ف�سال  املراأة،  حق 

اأجواء خللق توزان بني عمل املراأة واأ�سرتها، وترجم 

ذلك يف الد�ستور.

ت�سكل  التي  القوانني  بقية  على  نعمل  زلنا  وال 

اإعطاء  كمو�سوع  النقاط،  بع�س  على  فيها  حتفظا 

اأجنبي،  من  املتزوجة  البحرينية  الأبناء  اجلن�سية 

التجارب  بع�س  ا�ستدعاء  حماولة  عن  ف�سال 

العمالة  يف  توازن  هناك  مثالً  فنلندا  ففي  الناجحة، 

حا�سنات  توفري  ذلك  و�سبب  والن�ساء،  الرجل  بني 

منذ احل�سانة حتى مرحلة  العامالت  الن�ساء  الأطفال 

ال  ملن  جمانية  اخلدمة  توفر  بحيث  املدر�سة،  دخول 

للعوائل  حمددة  تكلفة  وتخ�س�س  الدفع،  ي�ستطيع 

مادياً. املتمكنة 

م�سروع �سد 

التعطل م�سروع 

راٍق  ويعد 

من اأف�سل ما 

اأنتجه امل�سروع 

الإ�سالحي

صالح الجودر

الدار�س مليثاق العمل الوطني منذ انطالقته 

يف الرابع ع�سر واخلام�س ع�سر من فرباير عام 

2001م وحتى يومنا هذا ال�سك واأنه �سيعرتف 

فكراً  باملجتمع،  اأحدثها  التي  التغريات  بحجم 

ووعياً وعمالً، فقد كان اأبرز املبادرات ال�سيا�سية 

التي �سهدتها املنطقة اخلليجية والعربية مطلع 

امل�سروع  �سبقت  التي  فالفرتة  اجلديد،  القرن 

د�سن  اأن  بعد  ولكن  للغاية،  �سعبة  كانت 

جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة امل�سروع، 

وحوله من جمرد فكرة اإىل واقع معا�س، وقام 

ببناء ج�سور الثقة بني االأطراف انطلق اجلميع 

للعمل والبناء، والت�سحيح واالإ�سالح.

العمل  ميثاق  عمر  من  عاماً  ع�سر  ثالثة 

الوطني واجلميع يعمل الأجل هذا الوطن، رغم 

بع�س االأخطاء التي وقعت يف االأعوام الثالث 

املا�سية حني مت طرح م�سروع تغري هوية اأبناء 

اإال اأن االإجنازات كانت اأكرب واملكا�سب  املنطقة 

التي  هي  الواعية  وال�سعوب  ملمو�سة،  كانت 

تقييم  الإعادة  فر�سة  منا�سباتها  من  تاأخذ 

ومراجعة اأو�ساعها ملزيد من االإ�سالح. 

نوعية  نقلة  اأحدث  الوطني  العمل  ميثاق 

باملنطقة، فهو امل�سروع االأول الذي مت التوافق 

عليه بن�سبة بلغت 98.4%، وهي ن�سبة التاأكيد 

ذكرى  ي�ستقبل  اليوم  فاجلميع  التغيري،  على 

اأف�سل،  للتاأكيد على غد  الوطني  العمل  ميثاق 

واأبرزها القوى ال�سيا�سية التي حتملت العبء 

فاملرحلة  املا�سية،  ال�سنوات  خالل  االأكرب 

القادمة حتتاج منها اإىل تروي�س اأتباعها على 

املرونة وقبول االآخر، وتدريبها على االإ�سغاء 

ال�سيا�سية  باأن  وتعليمها  والتعاون،  والهدوء 

املرحلة  هذه  اإن  بل  املمكن،  فن  على  قائمة 

حتتاج من املعنيني بال�ساأن الديني اإىل جتديد 

خطابتهم مبا يتوافق مع حركة التاريخ وفقه 

الواقع، والتنازل وخف�س ال�سوت الأجل العبور 

من عنق الزجاجة، ل�سنا يف مرحلة ت�سمح لنا 

فثقافة  االأخطاء،  االآخرين  وحتميل  بالتالوم 

املظلومية والتباكي اأبداً ال تعزز اال�ستقرار وال 

تن�سر ال�سالم!.

الرابع ع�سر واخلام�س ع�سر من فرباير هي 

االأيام التي توافق فيها اجلميع على قيام الدولة 

املدنية القائمة على اأ�س�س الدميقراطية واحلرية 

والتعددية وحقوق االإن�سان، وهي االأيام التي 

بعدها  واأقاموا  املوؤ�س�سات،  دولة  فيها  عززوا 

م�ساربها  مبختلف  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 

حراك  يف  املجتمع  واأ�سحى  وتوجهاتها، 

ينتقد وي�سوب وي�سحح، يف ظاهرة  م�ستمر، 

فريدة من نوعها يف اخلليج والوطن العربي.

املجال  الوطني  العمل  ميثاق  اأف�سح  لقد 

بينها،  فيما  تتمازج  اأن  ال�سيا�سية  للقوى 

ديني وليربايل ودميقراطي ون�سوي، وما كان 

العمل  ميثاق  لوال  تتعاي�س  اأن  التيارات  لتلك 

اأن ي�سطروا  الوطني، فيحق الأبناء هذا الوطن 

هذه امللحمة التاريخية، واأن يعتربوها املنا�سبة 

الهوية  امليثاق على  اأكد  فقد  الكربى،  الوطنية 

العروبية الأبناء هذا الوطن، واأ�سبح املرجعية 

التي ال يختلف عليها اأحد.

امليثاق ذكرى للحوار ال لل�سدام، ومنا�سبة 

للمراجعة ال الرتاجع، يتم فيها اإبراز املكت�سبات 

ومعاجلة االإخفاقات، فلنكن من�سفني مع اأنف�سنا 

العمل  ميثاق  مبكت�سبات  باالعرتاف  قليالً 

عن  الدول  من  الكثري  عجزت  الذي  الوطني 

كان  اأنه  الوطني  العمل  ميثاق  يكفي  حتقيقه، 

�سهده  الذي  ال�سيا�سي  االحتقان  الإيقاف  �سبباً 

املا�سي،  القرن  من  الت�سعينيات  يف  املجتمع 

االقتتال  من  البالد  حفظ  اأنه  فخراً  ويكفيه 

اأطلت فتنة  الطائفي واالحرتاب االأهلية حينما 

2011م، فقد اأثبت اأبناء هذا الوطن باأنهم اأكرث 

وعياً واإدراكاً للم�ساريع التدمريية والتخريبية 

التي حتاك �سدهم.

وطنيني  لقادة  حاجة  يف  اليوم  املجتمع 

واأدواء  الع�سر  ل�سموم  للت�سدي  ي�سعون 

ذكرى  من  اأكرب  منا�سبة  من  ولي�س  املرحلة، 

تقام  اأن  يجب  لذا  الوطني،  العمل  ميثاق 

الفعاليات للتاأكيد على هذا احلدث البارز الذي 

ال�سيا�سية  للقوى  وا�سعاً  وف�ساًء  اجواء  خلق 

تتحلى  اأن  اجلميع  ياأمل  هنا  من  فيها،  للعمل 

احلكمة  من  ب�سيء  وال�سيا�سية  الدينية  القوى 

يف ادارة امللفات ال�ساخنة، فاإن االأيام اجلميلة 

البحرين  الأبناء  هنيئاً  حمالة،  ال  �ستاأتي 

الوقفة  تلك  لقادته  وهنيئاً  الرائد،  م�سروعهم 

ال�سجاعة للمحافظة على اأمنه وا�ستقراره.

امليثـاق الوطنـي ميثــاق الربيــع العربـــــي

اأحدث نقلة نوعية 

باملنطقة، فهو 

امل�سروع الأول 

الذي مت التوافق 

عليه بن�سبة بلغت 

98.4%، وهي ن�سبة 
التاأكيد على التغيري

sh.s.aljowder@gmail.com



دبلوما�سيون يهنئون البحرين بذكرى ميثاق العمل الوطني وي�سيدون بريادة البحرين
البحرين  مملكة  لدى  اأجانب  �سفراء  تقدم 

الذكرى  مبنا�سبة  والتربيكات  التهنئة  اآيات  باأ�سمى 

مت  الذي  الوطني  العمل  ميثاق  الإقرار  ع�سرة  الثالثة 

بلغت  �ساحقة  باأغلبية    2001 عام  عليه  الت�سويت 

بها  تقوم  ما  نادرا  خطوة  باعتباره  املئة  يف    98،4

البلدان  هذه  تكون  حني  اإال  كان،  بلد  اأي  يف  القيادة 

و  تقدم  على  �ساهرون  ا�ستثنائيون  حكام  ي�سغلها 

ال�سدارة  احتالله  على  وحري�سون  بلدهم  ازدهار 

الدويل. امل�ستوى  على 

با�سمه  عبدال�سمد  �ساهيزان  اأحمد  املاليزي  ال�سفري  هناأ  وقد 

ع�سرة  الثالثة  الذكرى  مبنا�سبة  البحرينية  القيادة  بالده  وبا�سم 

امللك حمد  ت�سور  الذي يج�سد  الوطني  العمل  ميثاق  للت�سويت على 

النوعية  النقلة  لتحقيق  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

والتطور  واال�ستقرار  باالأمن  ينعم  بلد  نحو  والدميوقراطية 

البحرين،  ململكة   2030 االقت�سادية  الروؤية  مع  متا�سيا  واالزدهار 

واأن  ومزدهرا  التقدم  م�ستمر  بلداً  البحرين  نرى  اأن  »نتمنى  وقال 

البلدين  عالقات  تتطور  اأن  ناأمل  كما  الطليعة  يف  وماليزيا  يكون 

اأي�سا«.

بني  التوا�سل  توثيق  املاليزي عن متنياته يف  ال�سفري  اأعرب  كما 

�ست�سهد  املقبلة  االيام  اأن  مو�سحا  والبحريني  املاليزي  ال�سعبني 

عالقات  تعزيز  بهدف  البلدين  يف  امل�سوؤولني  بني  للزيارات  تبادال 

املجاالت. التعاون يف خمتلف 

 وابدى ال�سفري املاليزي يف ت�سريح لوكالة انباء البحرين ثقته 

باأن تتبواأ مملكة البحرين مكانة رائدة يف العديد من املجاالت وقال: 

»اأمتنى اأن تكون مملكة البحرين �سباقة يف كل امليادين واملجاالت«.

رو�سيا  جمهورية  �سفري  �سمرينوف  فيكتور  اأعرب   جانبه  من 

بن  حمد  امللك  جلاللة  تهانيه  عن  البحرين  مملكة  لدى  االحتادية 

االأمري  امللكي  ال�سمو  البحرين و�ساحب  ملك مملكة  اآل خليفة  عي�سى 

و�ساحب  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

النائب  العهد  وىل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو 

ذكرى  وا�سفا  البحريني،  ولل�سعب  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  االأول 

البحرين. تاريخ  واملهم يف  الكبري  باحلدث  الوطني  العمل  ميثاق 

بهذه  البحرين  اأنباء  لوكالة  خا�س  ت�سريح  يف  واأو�سح 

اأن وثيقة ميثاق العمل الوطني متثل نهجا متقدما  املنا�سبة العزيزة 

يف تاريخ مملكة البحرين التي تعترب اأمة �سابة تتخذ الدميوقراطية 

م�سارا لها وجتعل من االزدهار هدفا لها ميكنها من التميز واحتالل 

دولة  اأ�سبحت  البحرين  اأن  واأكد  العاملي،  ال�سعيد  على  املراكز  اأهم 

متلك  اأ�سحت  البحريني  املجتمع  مكونات  كل  اإن  بحيث  معا�سرة 

للبلد. الدميوقراطي  والتطور  املحلي  ال�ساأن  التاأثري يف  الفر�سة يف 

اإقرار  منذ  املا�سية  �سنة  ع�سرة  ثالث  اإن  الرو�سي  ال�سفري  وقال 

مملكة  ان  اال  ق�سرية  فرتة  تعترب  اأنها  رغم  الوطني  العمل  ميثاق 

رغم  الدول  بني  مكانتها  تفر�س  واأن  تتقوى  اأن  ا�ستطاعت  البحرين 

واجهتها. التي  واملخاطر  التحديات 

البحرين من مكانة على ال�سعيد  اليه مملكة  واكد ان ما و�سلت 

من  البحرينية  القيادة  به  تتمتع  ما  اإىل  يعزى  والعاملي  االقليمي 

حتل  كيف  وتعرف  ال�سواب  االأمر  »تعرف  اإنها  قال  والتي  حكمة 

م�ساكلها بطرق ح�سارية وهو ما متثل يف اإقامة حوار وطني جامع 

املجتمع«. اأطراف  لكل 
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ال�ساعر )حممد  ومن جانبه ذكر 

ال�سيخ( باأننا �سنحتفل يف الرابع ع�سر 

من فرباير بحدث تاريخي وجذري يف 

العمل  ميثاق  بيوم  مملكتنا احلبيبة 

جاللة  من  حكيمة  وبروؤية  الوطني، 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة حول 

متهيد الطريق نحو البدء يف امل�سرية 

الدميقراطية يف مملكة البحرين ورقي 

ال�سعب واحلياة الكرمية حيث �سوت 

بن�سبة  باالإجماع  البحرين  �سعب 

العمل  ميثاق  على  املئة  يف   98،4

امل�ستقبل  مع  موعد  على  الوطني 

�سنة  يف  التقدم  وب�سائر  باإ�سراقه 

2001 وقد حتقق بف�سل اهلل وحكمة 

جاللة امللك حفظه اهلل الهدف املن�سود، 

ن�ساأل اهلل اأن يحفظ مملكتنا ومليكنا 

الغايل من كل �سر، وامل�سي قدماً يف 

م�سرية العطاء بتكاتف اأبناء ال�سعب 

مع قيادته احلكيمة.

 اأما املمثل واملذيع )ع�سام نا�سر( 

امللك  جاللة  يا  ميثاقنا  �سيبقى  قال: 

واالعتزاز  الفخر  معاين  لكل  باعثا 

النوعية  النقلة  تلك  على  و�ساهدا 

احلياة يف  مناحي  �ستى  طالت  التي 

بحريننا الغالية حتت رايتكم اخلفاقة 

بكل معاين العزة وال�سموخ و�سنبقى 

نحن اأبناء البحرين جنودا خمل�سني 

والتحديث  والتطوير  البناء  مللحمة 

تقدمونها  زلتم  وال  قدمتوها  التي 

بكل اإخال�س وحب عنوانها حمد بن 

عي�سى.

املو�سيقي  املوؤلف  قال  وبدوره 

)جمال القائد( يف ذكرى ميثاق العمل 

الوطني كلنا ن�سعد ونفتخر مبا حتقق 

يف ظل �سيدي �ساحب اجلاللة امللك 

�سواء يف  خليفة  ال  عي�سى  بن  حمد 

االجتماعي،  اأو  ال�سيا�سي  االإ�سالح 

للنهو�س  ثابتة  خطوات  فهي 

بالوطن واملجتمع البحريني اإىل كافة 

امل�ستويات املحلية اأو العاملية، متمنيا 

البحرين  و�سعب  الر�سيدة  للحكومة 

كل االزدهار والتوفيق.

وتوؤكد االإعالمية )فاطمة العلي(: 

هي  االأمر  اأولو  هم  من  يف  الثقة  اأن 

عزمنا  من  ي�سد  ميثاقا  يعترب  ما 

كاإعالميني وتفتح اأمامنا املجال لنعمل 

بكل جهد ونرفع ا�سم مملكة البحرين 

عاليا ون�سع د�ستور اململكة وميثاقها 

و�ساما على �سدورنا.

املطرب  و�سف  جانبه  ومن 

اليوم  هذا  اأ�سريي(  )ح�سني  وامللحن 

تاريخ  يف  االأيام  اأجمل  من  بانه 

البحرين حيث اجتمعت البحرين بكل 

وقال  للميثاق،  نعم  وقالوا  طوائفها 

كانت بداية لعهد جديد وحياة جديدة، 

واالأمان  االأمن  نعمة  علينا  اهلل  اأدام 

وحفظ اهلل مليكنا بو�سلمان.

)ح�سام  املطرب  قال  وبدوره 

امليثاق  يوم  ومبنا�سبة  اإنه  اأحمد( 

التهاين  واأغلى  اأحلى  نزف  الغايل 

ال  عي�سى   بن  حمد  الغايل  ملليكنا 

خليفة حفظه اهلل ورعاه واإىل �ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 

ال خليفة رئي�س الوزراء واىل �ساحب 

امللكي االمري �سلمان بن حمد  ال�سمو 

ال خليفة ويل العهد االمني مبنا�سبة 

ذكرى الت�سويت الثالثة ع�سرة على 

ميثاق العمل الوطني. 

واما املمثل حمد عتيق فاأعرب عن  

�سروره بهذه املنا�سبة ورفع خال�س 

امللك  جلاللة  والتربيكات  التهاين 

حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة 

بهذه  الر�سيدة  والقيادة  البحرين 

الذكرى الوطنية الغالية، �سائال املوىل 

واأن  جميعا  يحفظهم  اأن  وجل  عز 

يدمي عليهم موفور ال�سحة وال�سعادة 

ملوا�سلة م�سرية اخلري والعطاء التي 

يقودونها بكل حكمة الزدهار مملكتنا.

وتقدم املمثل )من�سور اجلداوي( 

بكل حمبة واإخال�س ووفاء بخال�س 

التربيكات اإىل �سيدي �ساحب اجلاللة 

ملك  اآل خليفة  عي�سى  بن  امللك حمد 

ورعاه  اهلل  حفظه  الغالية  مملكتنا 

ال�سنوية  الذكرى  حلول  مبنا�سبة 

ميثاق  توقيع  على  ع�سرة  الثالثة 

العمل الوطني، وقال نحن فداء لهذا 

الوطن وجنوده املخل�سون.

االإعالمية  اأعربت  جانبها  ومن 

تهانيها  عن  حممد(  اإبراهيم  )مرفت 

للقيادة الر�سيدة مبنا�سبة مرور 13 

عاما على ذكرى ميثاق العمل الوطني، 

ما  تكتب  اأن  احلروف  تعجز  وقالت 

ثناء  من  يختلجه  وما  القلب  يحمله 

بقيادة  الر�سيدة  لقيادتنا  واعجاب 

هذه  د�سن  الذي  املفدى  امللك  جاللة 

املنا�سبة الغالية على كل البحرينيني.

االإعالمية  قالت  جانبها  ومن 

امللك  جاللة  نهنئ  القا�سم(  )هيا 

بذكرى  اأنف�سنا  ونهنئ  اهلل  حفظه 

الثالثة  البحرين  مملكة  على  غالية 

ع�سرة  للت�سويت على ميثاق العمل 

احلناجر  به  �سدحت  يوم  الوطني 

ونب�ست به القلوب )نعم للميثاق(، 

عانقت  ميمون  فجر  انبثاق  يوم 

اأ�سعته اأرجاء هذا الوطن، يوم اأغر لن 

تن�ساه االأجيال املتالحقة، يوم م�سيء 

وفا�سل يف تاريخ البحرين، من اأجل 

ال�سيا�سي  والتقدم والتحديث  التميز 

والتطوير والرفعة، فامليثاق يعد نقلة 

تاريخية فريدة نابعة من رجل حكيم 

م�سرية  �سفحات  على  املجد  نق�س 

البالد، للميثاق. 

قالت  خنجي(  )دينا  املمثلة  اما 

ميكن النظر اإىل ميثاق العمل الوطني 

ويف  احلبيبة  مملكتنا  يف  اأقر  الذي 

ا�ستفتاء �سعبي عام باعتباره تتويجا 

نوعيا مل�سرية التحديث التي يقودها 

جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

يف  امليثاق  هذا  جاء  وقد  اهلل،  حفظه 

م�سمونه و�سياقه الزمني ليعرب عن 

تطلع مديد ل�سعب البحرين ويرتجم 

الدول  بني  مكانه  اأخذ  يف  طموحه 

املتقدمة.

اأما امللحن واملوزع )اأحمد ناجم( 

قال اأهنئ �سيدي جاللة امللك حمد بن 

حتقق  فما  املفدى  خليفة  اآل  عي�سى 

ي�ستحق  ال�سابقة   12 الـ  باالأعوام 

االإجنازات  على  والثناء  احلديث 

والتاأييد  ح�سلت  التي  والتطورات 

على امليثاق الوطني والذي حاز على 

4ر98 % من امل�سوتني الزلنا جنني 

للملك  االإ�سالحي  وامل�سروع  ثماره 

جعلت  الدميقراطية  والتحوالت 

اأكرب،  التعبري  حرية  �سقف  م�ساحة 

و�سمو  املفدى  امللك  جاللة  اهلل  حفظ 

ويل  و�سمو  املوقر  الوزراء  رئي�س 

احلب  ومملكة  و�سعب  االأمني  العهد 

وال�سالم مملكة البحرين من كل �سر.

كان نقطة االإنطالق للمملكة للم�ستقبل الزاهر بقيادة جاللة امللك.. فنانون:

ميثاق العمل يوم م�سيء وفا�سل يف تاريخ البحرين

واأكدوا، يف ا�ستطالع ل�كالة اأنباء البحرين )بنا( مبنا�سبة الذكرى الثالثة ع�سرة الإقرار ميثاق العمل ال�طني، اأن امليثاق كان 

نقطة االنطالق ململكة البحرين اإىل امل�ستقبل الزاهر بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى، ووفق روؤى وخطط جاللته اأن تك�ن البحرين دولة متح�سرة ت�ساهي الدول املتقدمة. ويف هذا ال�سدد اأكد )الفنان واملاكري 

فهد مندي( ان ي�م ميثاق العمل ال�طني ه� ي�م ال�فاء الذي عرب من خالله �سعب البحرين عن اإخال�سه جلاللة امللك املفدى 

والقيادة الر�سيدة ولهذا ال�طن الغايل. وقال وبكل حمبة واإخال�س اأود اأن اأهنئ جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى والقيادة احلكيمة حفظهم اهلل ورعاهم مبنا�سبة ي�م 14 فرباير ي�م تد�سني ميثاق العمل ال�طني.

اأ�سامة ال�ساعر :امليثاق كفل للمواطن 

العديد من احلريات واحلقوق
 

اأ�سامة  االجتماعي  النا�سط  رفع 

ال�ساعر اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة 

بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه، 

خليفة  االأمري  امللكي  ال�سمو  ول�ساحب 

الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن 

�سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  ول�ساحب 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

االأعلى، مبنا�سبة ذكرى الت�سويت على ميثاق العمل 

الوطني.

  وقال ال�ساعر اأن �سعب البحريـن الويف �سوت 

يف يوم 14 فرباير 2001عرب ا�ستفتاء �سعبي على 

تاأييد  ن�سبة  على  حاز  الذي  الوطني  العمل  ميثاق 

بلغت 90.3  م�ساركة  اإىل 98.4 % وبن�سبة  و�سلت 

% معلنا جناح الروؤية امللكية الثاقبة بتكاتف �سعب 

الغايل و بوقوفهم  اأجل وطنهم  الواحد من  البحرين 

الوالء  اإعالنهم  و  الأوطانهم  املخل�سني  الرجال  وقفة 

لالأر�س املعطاءة و القيادة الكرمية الر�سيدة.

اأن امليثاق كفل للمواطن البحريني  واأكد ال�ساعر 

رجال كان اأو امراأة العديد من احلريات واحلقوق دون 

متييز اأو تفريق فعمل على حتقيق العدل وامل�ساواة 

واحلرية واأعطى الفرد حق التعليم وال�سحة والتعبري 

عن راأيه واأر�سى نهج االنفتاح على العامل وقيام دولة 

املوؤ�س�سات والقانون واإطالق احلريات واإقامة الندوات 

وطرح الق�سايا ووجهات النظر �سواء كانت �سيا�سية 

اأو اقت�سادية اأو اجتماعية على طاولة للحوار يف اإطار 

التم�سك بالثوابت الوطنية واالإ�سالمية.

�سوق الب�سطة 2 ي�سارك

 البحرينيني بيوم امليثاق الوطني 

مدير  �سهاب  حممد  �سالح  قال 

باملحافظة  واملتابعة  املعلومات  اإدارة 

اجلنوبية اإن �سوق الب�سطة 2 يوا�سل 

على  ال�ساد�س  لالأ�سبوع  فعالياته 

التوايل، ويقيم اليوم )اجلمعة(  بحلبة 

الفقرات  من  العديد  الدولية  البحرين 

اأن  مو�سحاً  ال�سعبية،  والفعاليات 

هذا  عرو�ساً  �سيقيم  الب�سطة  �سوق 

بيوم  احتفاال  البحرينية  العر�سة  لفن  االأ�سبوع 

امليثاق الوطني للبحرين، كما ت�سارك يف االحتفاالت 

الدار ال�سغرية للفنون ال�سعبية.

ال�سعبية  االألعاب  »و�ست�ستمر  �سهاب  ووا�سل 

لالأطفال  م�سابقات  الب�سطة، و�ستقام  اأطفال  قبل  من 

البحرين  مملكة  الأو�سحة  توزيعات  ت�ساحبها 

واالأعالم لرواد ال�سوق، باالإ�سافة اإىل خدمات ال�سوق 

تنظمه  الذي   2 الب�سطة  �سوق  اأن  يذكر  الثابتة«. 

املحافظة اجلنوبية بدعم من )متكني( يقام هذا العام 

حتت رعاية كرمية من �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد 

اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى لل�سباب والريا�سة، 

ويحظى بدعم موؤ�س�سات وطنية هي )متكني(، وبلدية 

)بناغاز(،  البحرين  غاز  و�سركة  اجلنوبية،  املنطقة 

واملبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، ومنظمة 

للبرتوكيماويات  اخلليج  و�سركة  املتحدة،  االأمم 

اأملنيوم البحرين )األبا(، و�سركة  )GPIC(، و�سركة 

نفط البحرين )بابكو(، و�سركة زاجل بر�س.

اجلمعة  يومي  ال�سوق  فعاليات  و�ست�ستمر 

مار�س   29 تاريخ  لغاية  اأ�سبوع  كل  من  وال�سبت 

2014، حيث �سي�ستقبل ال�سوق الزوار اأيام اجلمعة 

خالل الفرتة )3 م�ساًء لغاية 8 م�ساًء( واأيام ال�سبت 

خالل الفرتة )10 �سباحاً لغاية 8 م�ساًء(، والدعوة 

عامة للجمهور.

حمد عتيقع�سام نا�سرفاطمة العلي  

ح�سني اأ�سريي  جمال القائدحممد ال�سيخ   



 وقال اإن يوم 14 فرباير 2001 هو 

البحرين  مملكة  تاريخ  يف  م�سهود  يوم 

احلب  �سور  واأروع  اأجمل  فيه  جتلت 

البحريني  ال�سعب  يكنه  الذي  والوالء 

بقيادة  الر�سيدة  وقيادته  لوطنه  الكرمي 

جاللة امللك باملوافقة على امليثاق بن�سبة 

98.4%، مثمًنا حكمة جاللة امللك وروؤيته 

الثاقبة يف احلاجة اإىل ميثاق عمل وطني 

ير�سم م�سارات للعمل الوطني.

بتاريخها  البحرين  اإن  واأ�ساف 

يف  ح�سارات  حا�سنة  كانت  العريق 

الع�سر  يف  ال�سبق  ق�سب  ولها  املا�سي، 

جماالت  يف  التطور  خالل  من  احلديث 

للذكور  النظامي  التعليم  ال�سيما  عدة، 

يف  االأوىل  الركيزة  يعد  الذي  واالإناث 

نهو�س ورقي االأمم.

ال�سفري  رفع  املنا�سبة،  وبهذه   

ملقام  التهاين  اآيات  اأ�سمى  ال�سعودي 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

عي�سى اآل خليفة و�ساحب ال�سمو امللكي 

االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س 

االأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الوزراء، 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 

الوزراء.

ال�سيخ  اآل  عبدامللك  عبداهلل  واأعرب   

ال�سعودية  العربية  اململكة  �سفري 

ال�سقيقة لدى اململكة عن اأمله يف اأن يعيد 

العزيزة  املنا�سبة  هذه  القدير  العلي  اهلل 

اىل مملكة البحرين و�سعبها وهي تنعم 

بوافر االأمن واال�ستقرار ومزيد من التقدم 

احلكيمة  القيادة  ظل  يف  واالزدهار 

جلاللة امللك وحكومته الر�سيدة.

 من جهته رفع ال�سفري ع�سام عواد 

لدى  العربية  م�سر  جمهورية  �سفري 

التهنئة  اآيات  اأ�سمى  البحرين  مملكة 

البحريني  وال�سعب  الر�سيدة  للقيادة 

بالذكرى  االحتفال  مبنا�سبة  ال�سقيق 

العمل  ميثاق  الإقرار  ع�سرة  الثالثة 

اأنه حمل اأهمية بالغة  الوطني، مو�سحاً 

يف م�سار الدميقراطية وتعزيز املُ�ساركة 

عقب  �سهدت  التي  باململكة،  ال�سيا�سية 

مرور ما يقرب من عقد ون�سف على هذه 

اخلطوة الفا�سلة يف تاريخها العديد من 

االإجنازات يف ظل عهد جاللة امللك املفدى 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة. 

اأبرز  عن  امل�سري  ال�سفري  حتدث 

امل�ستوى  على  احلالية  االجنازات 

�سياق  يف  باململكة  الداخلي  ال�سيا�سي 

اأ�ساد  حيث  الوطني،  العمل  ميثاق 

لالأمور  الر�سيدة  القيادة  اإدارة  باأ�سلوب 

الداخلية، وتعاملها احلكيم مع جمريات 

املا�سية  الثالثة  االأعوام  خالل  االأحداث 

اإ�سرار  على  �ساهداً  خري  كانت  والتي 

تعزيز  نحو  ُقدماً  وُم�سيها  اململكة 

تعزيز  مبداأ  واأبرزها  امليثاق،  مبادئ 

اأبناء  جلميع  ال�سيا�سية  املُ�ساركة 

املُتابع  اأن  مو�سحاً  البحريني،  املجتمع 

رغم  الوطني  للحوار  امللكية  للدعوة 

له  يت�سح  تواجهه،  التي  العقبات  كافة 

جيداً تاأكيد اململكة حر�سها على حتقيق 

البحريني  ال�سعب  اأفراد  كافة  تطلعات 

رغم كافة ال�سعوبات.

عواد  ع�سام  ال�سفري  اأ�ساد  كما   

ال�ستئناف  للمملكة  االأخرية  بالدعوة 

احلوار الوطني، والتي ياأمل اجلميع اأن 

جتد �سدًى اإيجابياً لدى جميع االأطراف 

ميكن  حتى  احلوار،  هذا  يف  املُ�ساركة 

اجلولة  هذه  اإجناح  نحو  ُقدماً  املُ�سي 

حر�س  توؤكد  والتي  للحوار،  اجلديدة 

اململكة امل�ستمر على مبداأ احلوار الوطني، 

برغم كل ما ي�سهده من �سعوبات يف هذا 

االإطار. 

ال�ساأن على دعم م�سر  واأكد يف هذا 

لال�ستمرار  البحرين  ململكة  الكامل 

وا�سادتها  الوطني،  احلوار  جهود  يف 

ورف�سها  املفدى،  البالد  عاهل  مببادرة 

ال�ساأن  يف  اخلارجية  للتدخالت  التام 

البحريني.

اأن  على  امل�سري  ال�سفري  و�سدد   

اللجنة  باإن�ساء  امللك  جاللة  ُمبادرة 

احلقائق  لتق�سي  امل�ستقلة  البحرينية 

الدويل  القانوين  اخلبري  )برئا�سة 

امل�سري د. �سريف ب�سيوين( للتحقيق يف 

االأحداث التي �سهدتها اململكة يف فرباير/ 

ُمبادرة تاريخية  مار�س 2011، �ستظل 

ودولياً،  عربياً  بها  االإ�سادة  ا�ستحقت 

اأكرث من عامني  اأنه عقب مرور  مو�سحاً 

جلياً  يت�سح  اللجنة  تقرير  �سدور  على 

الداخلي  ال�سيا�سي  لل�ساأن  ُمتاِبع  لكل 

اإ�سالح  لتحقيق  اململكة  اإجنازات  مدى 

وفق  حقيقي  ودميقراطي  �سيا�سي 

اململكة  التزام  وتاأكيد  اللجنة،  تو�سيات 

اي�ساً مببادئ امليثاق الوطني، رغم كافة 

اأزمة  اأثناء  واجهتها  التي  ال�سعوبات 

ربيع 2011.

الد�ستورية  التعديالت  اأن  وذكر   

العامني  خالل  املتعاقبة  والت�سريعية 

على  اململكة  حر�س  توؤكد  االأخريين 

الوطني،  امليثاق  مبادئ  كافة  تطبيق 

من  املزيد  لتحقيق  الدوؤوب  و�سعيها 

�سبيل  على  ومنها  ال�سيا�سي،  االإ�سالح 

التعديالت  احل�سر  ولي�س  املثال 

عام  اإقرارها  مت  التي   – الد�ستورية 

دور  بتعزيز  واخلا�سة   -  2012

جمل�سي النواب وال�سورى على �سعيدي 

لل�ُسلطة  القانونية  واملُ�ساءلة  الت�سريع 

التنفيذية باململكة. 

ال�سوداين بامليثاق  ال�سفري  اأ�ساد  كما 

للرقي  كرمية  رعاية  خ�س�س  الذي 

احلياة  يف  واإ�سهامها  املراأة  مبكانة 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية يف 

حراك  من  نراه  ما  اأن  م�سيفا  البحرين، 

ثالث  دام  دوؤوب  عمل  نتيجة  هو  اإمنا 

باالأغلبية  الت�سويت  منذ  �سنة  ع�سرة 

ال�ساحقة على هذا امليثاق.

تقديرها  توؤكد  ال�سودان  اإن  وقال   

اأن  واعترب  امليثاق،  هذا  الإجنازات  التام 

كل اخلدمات التي ينعم بها اأهل البحرين 

لهذا  ثمار  هي  املقيمني  من  وغريهم 

امليثاق. واأ�ساد يف هذه املنا�سبة باملكانة 

البحرين  بها مملكة  التي حتظى  املميزة 

�سواء على م�ستوى البيت اخلليجي لدول 

العربي  اأو  االإقليمي  اأو  التعاون  جمل�س 

واالإ�سالمي والتي عزاها اإىل امليثاق الذي 

التطورات  لكل  الرا�سخة  القاعدة  يعترب 

الد�ستورية واملوؤ�س�سية يف اململكة.

 واأكد اأن العالقات بني البلدين عرفت 

وثبة كربى وتقدما ملحوظا يف فرتة ما 

االإيجابي  امليثاق، معربا عن موقفه  بعد 

باخلري  يعود  مبا  اأف�سل  تطور  جتاه 

على �سعبي البحرين وال�سودان يف ظل 

ل�ساحب  واحلكيمة  الر�سيدة  القيادة 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة.

من جهته رفع �سفري دولة فل�سطني 

لدى مملكة البحرين طه حممد عبدالقادر 

وقيادته  الفل�سطيني  ال�سعب  با�سم 

حممود  الرئي�س  فخامة  راأ�سها  وعلى 

اجلالية  وبا�سم  مازن«،  »اأبو  عبا�س 

فل�سطني  دولة  و�سفارة  الفل�سطينية، 

ململكة  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى 

البحرين ال�سقيقة حكومة و�سعباً وقيادة 

وعلى راأ�سها جاللة امللك املفدى حمد بن 

االحتفال  مبنا�سبة  خليفة،  اآل  عي�سى 

امليثاق  وثيقة  الإقرار  الـ13  بالذكرى 

الوطني البحريني.

احتوت  الذي  امليثاق  هذا  اإن  وقال 

و�سفاء  بن�ساعة  النا�سعة  �سفحاته 

واالأعزاء،  الطيبني  البحرين  اأهل  قلوب 

الرئي�سية  واالأفكار  العامة  املبادئ  على 

تغريات جذرية يف  الإحداث  تهدف  التي 

�سلطات  وحتديث  واالأداء،  العمل  منهج 

الدولة وموؤ�س�ساتها، تنفيذاً لرغبة جاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، وتطلعات 

�سعب البحرين ال�سقيق.

واأ�ساف اأن احتفاالت مملكة البحرين 

ال�سقيقة تاأتي هذا العام بالذكرى الـ13 

وطني  حوار  و�سط  امليثاق،  الإقرار 

واأهله  بالبلد  للو�سول  و�سادق  جاد 

وتوجهاتهم  اأطيافهم  بكافة  جميعاً 

والت�سامح  املحبة  بر  اإىل  ال�سيا�سية 

العليا  امل�سلحة  ي�سمن  مبا  والوئام 

كما  �سواء،  حد  على  واملواطنني  للوطن 

العربي  العامل  من  اعرتاف  و�سط  تاأتي 

والعامل اأجمع باملكانة املرموقة للبحرين 

وباالإجنازات ال�سيا�سية التي حتققت يف 

اأو�سلت  والذي  املفدى  امللك  جاللة  عهد 

مملكة البحرين اإىل مراتب متقدمة، هذه 

ثابتة  بخطى  �سارت  التي  االإجنازات 

االإجنازات  مع  جنب  اإىل  جنباً  وواثقة 

التنموية  ال�سعد  خمتلف  على  املحققة 

اأ�سبحت  حيث  والثقافية،  واالقت�سادية 

من  اإليها  ينظر  م�سعة  منارًة  البحرين 

يحتذى  اأنها منوذجاً  على  املراقبني  قبل 

به.

امللك  جاللة  ت�سلم  منذ  اأن  واأو�سح 

عينيه خطة  ن�سب  احلكم و�سع  ملقاليد 

�ستى  يف  البحرين  مبملكة  النهو�س 

من  الكثري  اأجنز  نهو�ساً  املجاالت، 

خالل  من  وخارجياً،  داخلياً  خططه 

وبنود  والتنمية  االإ�سالح  م�سرية 

امليثاق التي حر�س عليها جاللته، ومنذ 

�سنوات وحتى يومنا هذا يتلم�س املراقب 

ال�سيا�سية  احلياة  يف  املتغريات  جممل 

الوطن  م�سلحة  فيه  ملا  واالجتماعية 

ب�سكل عام وم�سلحة املواطن واملقيم مما 

يحقق االحتياجات التي ي�سبو لتحقيقها 

اجلميع لرفعة مكانة اململكة واملجتمع.

الكرمية  املنا�سبة  هذه  يف  وذكر 

للمملكة  الر�سيدة  القيادة  حر�س 

واأداء  عمل  وتطوير  القوانني  بتحديث 

والق�سائية  الت�سريعية  ال�سلطات 

حرية  اأمام  املجال  وفتح  والتنفيذية، 

بنود  هدى  على  �سرياً  والتعبري،  الراأي 

امليثاق الوطني وتنفيذاً للروؤية والرغبة 

امللكية ال�سامية مبواكبة تطورات الع�سر 

املتقدمة  الدول  جتربة  من  واال�ستفادة 

متقدماً  اأ�سلوباً  الوطني  احلوار  واعتماد 

ال�سعب  عموم  تطلعات  اإىل  للو�سول 

البحريني �سيا�سياً واجتماعياً، قائالً: اإن 

املفدى حمد بن  امللك  اأكده جاللة  ما  هذا 

خليفة  االأمري  و�سمو  خليفة،  اآل  عي�سى 

الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن 

حمد  بن  �سلمان  االأمري  و�سمو  املوقر، 

كافة  يف  االأمني  العهد  ويل  خليفة  اآل 

مواقفهم وت�سريحاتهم »لكل املواطنني«، 

باأن القيادة الر�سيدة يف مملكة البحرين 

واملواطنني  الوطن  على  ال�ساهرة  هي 

اأمنهم  على  االأحر�س  وهي  واملقيمني، 

وا�ستقرارهم.

واأ�سار يف هذا ال�سدد اأنه لي�س بجديد 

على حكام البحرين الذين مل ياألو جهداً 

اإن  وقال  الطيب،  البلد  بهذا  االرتقاء  يف 

ما �سهدته البحرين يف ال�سنوات االأخرية 

يف  ملحوظ  تقّدم  من  حالياً  وت�سهده 

وتعليم  احلياة من �سّحة  كافة جماالت 

وات�ساالت وعمران وريا�سة خلري دليل 

و�ساهد على حكمة جاللته وبعد نظره، 

اأن  على  وحر�سه  باالإن�سان  فاهتمامه 

بناء  اأ�سا�س  البحريني  املواطن  يكون 

وقال  للعيان،  وا�سح  ورقيه  وطنه 

لها  اأ�سحى  البحرين  مملكة  اإن  اأي�سا 

مكانة مميزة على �سعيد العامل يق�سدها 

االآالف من ال�سواح، وما هذا اإال دليل على 

وح�سن  اأهلها  وكرم  اململكة  تطّور  مدى 

ا�ست�سافتها للوافدين.

واأكد اأن م�سرية التطور والبناء التي 

اأداء  عن  ت�سغلها  مل  البحرين  انتهجتها 

وخا�سة  والعاملية  االإقليمية  واجباتها 

كانت  حيث  فل�سطني،  �سقيقتها  جتاه 

املدافعني  من  تزال  وما  البحرين  مملكة 

الفل�سطيني وحقوقه  ال�سعب  عن ق�سية 

امل�سروعة. وقال: »ال نن�سى كفل�سطينيني 

خطاب جاللة امللك املفدى اأمام اجلمعية 

دافع  والذي  املتحدة  لالأمم  العامة 

ال�سعب  حقوق  عن  جراأة  وبكل  فيه 

الفل�سطيني يف بناء دولته احلّرة،

اأ�سبحت اململكة منارًة م�سعة ينظر اإليها من قبل املراقبني على اإنها اأمنوذج يحتذى به.. �سفراء عرب:

ميثاق العمل الوطني حقق نقلة نوعية للبحرين مكنتها من التميز اإقليميا ودوليًا
ا�ساد �سفراء عرب لدى مملكة البحرين بالذكرى الثالثة ع�سرة للت�س�يت على ميثاق العمل ال�طني، باعتباره الركيزة االأ�سا�سية للم�سروع االإ�سالحي الذي يق�ده بكل حكمة واقتدار ح�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى لالرتقاء باململكة على درب التقدم واالزدهار، ولتتب�اأ مكانتها بني دول العامل املتط�رة واملزدهرة واملتقدمة.

واأكدوا يف ت�سريحات خا�سة ل�كالة انباء البحرين »بنا« ان ميثاق العمل ال�طني الذي حظي مب�افقة �سعبية منقطعة النظري بن�سبة بلغت 4ر98 يف املائة حقق نقلة ن�عية وتاريخية للبحرين 

مكنتها من التميز اإقليميا ودولياً باعتباره خط�ة متقدمة ومميزة يف م�سرية التحديث ال�سيا�سي، مع تر�سيخ امل�ؤ�س�سات الد�ست�رية مبا يلبي التطلعات واالمال نح� مزيد من التقدم والتط�ر والرقي 

احل�ساري يف ظل االإجنازات املحققة على خمتلف ال�سعد التنم�ية واالقت�سادية والثقافية حيث اأ�سبحت البحرين منارًة م�سعة ينظر اإليها من قبل املراقبني على اإنها من�ذجاً يحتذى به.

 وقد اأ�ساد  عبداهلل عبدامللك اآل ال�سيخ �سفري اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة لدى مملكة البحرين بالذكرى الثالثة ع�سرة للت�س�يت على ميثاق العمل ال�طني، باعتباره الركيزة االأ�سا�سية 

للم�سروع االإ�سالحي الذي يق�ده �ساحب اجلاللة امللك املفدى لالرتقاء باململكة على درب التقدم واالزدهار، ولتتب�اأ مكانها الطبيعي بني دول العامل املتط�رة واملزدهرة واملحبة لل�سالم.

ائتالف �سباب الفاحت يهنئ �سعب البحرين بذكرى ميثاق العمل الوطني
االأبي  البحرين  �سعب  الفاحت  �سباب  ائتالف  يهنئ 

الوطني  العمل  مليثاق  ع�سرة  الثالثة  الذكرى  مبنا�سبة 

النحو  النظري، على  اجماع وطني منقطع  الذي حاز على 

واالإ�سالمية  العربية  لالأمتني  البحرين  انتماء  اأكد  الذي 

جمل�س  دول  منظومة  يف  اأ�سا�سا  ركنا  باعتبارها 

للتطور  رغبتهم  عن  جميعاً  البحرينيون  وعرب  التعاون 

ال�سيا�سي. الدميوقراطي واالإ�سالح 

نفو�س  على  الغالية  الذكرى  هذه  يف  ون�ستذكر 

جاللة  لدن  من  ال�سجاعة  املبادرة  جميعاً  البحرينيني 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة الإطالق م�سروعه االإ�سالحي وحتقيق 

انفراجة �سيا�سية الحتقان دام ل�سنوات طويلة.

واليوم، بعد مرور 3 �سنوات على اأحداث فرباير ومار�س 2011، 

جمود  ب�سبب  م�ستمر  وطائفي  �سيا�سي  احتقان  اإىل  اأف�ست  التي 

على  حم�سوبة  اأطراف  قبل  من  العنف  وت�ساعد  ال�سيا�سي  الو�سع 

ا�ستهداف  املا�سية  القليلة  االأيام  يف  بلغت  الفئوية  املعار�سة  قوى 

اأهايل القرى وطالب املدار�س ومرتادي االأ�سواق واملجمعات التجارية 

بالزيت وال�سال�سل واالأ�سياخ وا�سعال  الطرقات  العنف و�سد  باأعمال 

من  وبالقرب  بال�سكان  مكتظة  اأماكن  يف  ال�سيارات  وتفجري  النريان 

املدار�س وامل�ست�سفيات يف بع�س حمافظات اململكة.

امل�سينة  االأعمال  الفاحت ندين ب�سدة تلك  ائتالف �سباب  ونحن يف 

وحرية  والتعليم  احلياة  كحق  االإن�سان  حقوق  مع  تتنافى  والتي 

املعار�سة  ال�سيا�سية  للقوى  املطبق  ال�سمت  ندين  كما  التنقل، 

فيه  تغ�س  الذي  الوقت  يف  ال�سلم  تدعي  التي  الدينية  ومرجعيتها 

يخفف  وال  الوطن  م�سلحة  يخدم  ال  العبثي، مما  العنف  عن  الطرف 

االحتقان الطائفي وال يحفظ اأرواح االأبرياء.

ويرى االئتالف باأن البحرين باأم�س احلاجة ملبادرة �سجاعة من 

قبل احلكم والقوى ال�سيا�سية مبختلف اأطيافها للو�سول اإىل توافقات 

اآمنة بعد اتخاذ خطوات لبناء  تاريخية عرب احلوار اجلاد يف اأجواء 

الثقة اأبرزها وقف العنف وحما�سبة مرتكبي اأعمال العنف واالإرهاب، 

يف  ورد  كما  ب�سيوين  تو�سيات  متابعة  جلنة  ت�سكيل  اإعادة  بجانب 

واجلمعيات  ال�سيا�سية  القوى  جميع  مب�ساركة   1715 التو�سية 

وملف  الوطنية  امل�ساحلة  واأبرزها  العالقة  امللفات  النهاء  احلقوقية، 

التعوي�سات.

لالأزمة  الوحيد  املخرج  هو  اجلاد  احلوار  باأن  جمدداً  ونوؤكد 

ال�سيا�سية التي نعي�سها يف البحرين ويجب ا�ستثمار مبادرة ر�سمية 

ت�سب يف هذا االإطار.

17 www.alayam.comالميثاق
الجمعة 14 ربيع اآلخر 1435 - العدد 9076

Friday 14th - February 2014 - No.9076

طه حممد عبدالقادرع�سام ع�اد عبداهلل عبدامللك اآل ال�سيخ



18www.alayam.com الميثاق
الجمعة 14 ربيع اآلخر 1435 - العدد 9076
Friday 14th - February 2014 - No.9076

»امليثاق« نقلة تاريخية على م�ستوى احلقوق واحلريات

فتح املجال اأمام املجتمع املدين ملمار�سة العمل احلقوقي

بالإجنازات حافلة  جتربة 

 

التي  امليثاق  عهد  �سنوات  فكانت 

من  بالعديد  حافلة  جتربة  م�ست 

وكذلك  الناجحة  واملحاوالت  االأفكار 

املبادئ واالأ�س�س التي ر�سختها التجربة 

م�ستوى  على  بينها  ومن  واملمار�سة، 

املواطنون  والواجبات،  احلقوق 

متييز  دون  القانون  اأمام  مت�ساوون 

مواطن،  لكل  وحق  واجب  العمل  بينهم، 

ال  القانون،  يكفلها  ال�سخ�سية  احلرية 

العقوبة  بقانون،  اإال  عقوبة  وال  جرمية 

�سخ�سية واملتهم برئ حتى تثبت اإدانته.

جمرد  تكن  مل  واالأفكار  املبادئ  هذه 

واإمنا  اإن�سائية،  عبارات  اأو  ن�سو�س 

الأمناط  ترجمتها  اإىل  اململكة  �سعت 

املمار�سات  ت�سهده  وواقع  �سلوكية 

متنحها  التي  االأولوية  وتوؤكد  اليومية 

التي  واملبادئ  االإن�سان  حلقوق  اململكة 

ت�ستلزمها املمار�سة الدميقراطية.

ا�ستطاعت  قليلة  �سنوات  فخالل   

اخلريطة  على  مكانتها  تتبواأ  اأن  اململكة 

احرتاما  االأكرث  البلدان  كاأحد  الدولية 

للحريات وحقوق االإن�سان على امل�ستوى 

ترجمته  ما  ذلك  والعاملي.  االإقليمي 

الدويل،  الثقل  ذات  احلقوقية  التقارير 

اخلارجية  وزارة  تقرير  ت�سمن  حيث 

االإن�سان  حلقوق  ال�سنوي  االأمريكية 

اإ�سادة   2005 مار�س  يف  ال�سادر 

بالتقدم الذي حققته البحرين يف تعزيز 

الدميقراطية.

تعترب حقوق االإن�سان حجر الزاوية 

والقانون.  املوؤ�س�سات  دولة  اإقامة  يف 

التي  الرئي�سة  املرتكزات  اأحد  كانت  فقد 

الوطني  العمل  ميثاق  مبادئها  اأر�سى 

البحرين  مملكة  د�ستور  عليها  ون�س 

ب�سكل يتوافق مع االتفاقيات واملعاهدات 

مبداأ  كفل  حيث  املجال،  هذا  يف  الدولية 

امل�ساواة، وحرية التعبري.

تقدم ملحوظ يف

احلقوقية            الثقافة  ن�سر   

البحرين يف جمال  لقد تقدمت مملكة 

وتعهدت  ملحوظا  تقدما  االإن�سان  حقوق 

االإن�سان  حقوق  ثقافة  وتعزيز  بن�سر 

والدولية  املحلية  االأ�سعدة  خمتلف  على 

وال�سواهد على ذلك كثرية منها:

املفدى  امللك  جاللة  تويل  منذ   -1

مقاليد احلكم عام 1999 �سعى اإىل و�سع 

نحو  الدولة  لتوجهات  االأوىل  اللبنات 

بت�سكيل  وذلك  االإن�سان،  حقوق  حماية 

مبجل�س  االإن�سان  حلقوق  جلنة  اأول 

متابعة  اخت�سا�ساتها  اأهم  من  ال�سورى 

على  والعمل  االإن�سان  حقوق  م�سائل 

لها،  املنا�سبة  احللول  واقرتاح  حمايتها 

ودرا�سة الت�سريعات والنظم املعمول بها 

مب�سائل  يتعلق  فيما  البحرين  مملكة  يف 

االإن�سان،  حقوق  جمـاالت  �سمن  تدخل 

واقرتاح التعديالت التي قد تراها اللجنة 

منا�سبة يف هذا ال�ساأن

جمل�س  اعتمد   2005 عام  يف   -2

االإن�سان  حقوق  بتدري�س  قرارا  النواب 

املناهج  م�ستقلة يف  كمادة  والدميقراطية 

الرتبية  وزارة  مناهج  �سمن  الدرا�سية 

ال�سباب  تن�سئة جيل من  بهدف  والتعليم 

يدرك هذه احلقوق ويدرك احرتامها.

من  البحرين  مملكة  �سهدته  ما   -3

انتخابات نيابية وبلدية نزيهة وحرة مت 

نزاهة  بكل  االإعالم  و�سائل  يف  تغطيتها 

و�سفافية وم�سداقية وح�سول املراأة على 

وامل�ساركة  واالنتخاب  الرت�سح  يف  حقها 

االإيجابية يف احلياة النيابية والربملانية.

البحرين من خالل  تتبنى مملكة   -4

ا�سرتاتيجيات  واملوؤ�س�سات  الوزارات 

تعزيز ون�سر ثقافة حقوق االإن�سان، ويف 

مقدمة هذه املوؤ�س�سات:

يف اأغ�سط�س 2001 مت اإن�ساء املجل�س 

ح�سرة  قرينة  برئا�سة  للمراأة  االأعلى 

�ساحبة  املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب 

ال�سمو امللكي االأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم 

يف  تاريخية  حلظة  ليمثل  خليفة،  اآل 

م�سرية املراأة البحرينية من حيث موقعها 

على خريطة العمل العام وم�ساركتها يف 

ق�سايا جمتمعها، وموؤ�سراً �سادقاً ومعرباً 

املراأة يف  قطاع  ي�سهده  الذي  التطور  عن 

البحرين.

امللك  جاللة  قرينة  لقيادة  وكان   

االأثر  اأكرب  للمراأة  االأعلى  للمجل�س  املفدى 

اإدماج  اإىل  الهادفة  توجهاته  اإجناح  يف 

يف  م�ساهمتها  وتاأكيد  املجتمع،  يف  املراأة 

عاتقه  على  املجل�س  اأخذ  كما  التنمية. 

تنفيذ  �سلطة  لها  التي  اجلهات  مراقبة 

باملراأة ومبا  املعنية  االتفاقيات والقوانني 

يحقق تكافوؤ الفر�س بني اجلن�سني.

الدميقراطية الثقافة  ن�سر 

ال�سيا�سية  للتنمية  البحرين  معهد 

تنويرية  اأن�سئ عام 2005 كجهة  الذي 

ذلك  يف  مبا  الدميقراطية،  الثقافة  لن�سر 

تقرير – عارف الحسيني

حقق امل�سروع االإ�سالحي ل�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى اإجنازات مت�ا�سلة طالت كافة جماالت احلياة، وحت�لت واقعاً ملم��ساً على خمتلف االأ�سعدة 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية واحلق�قية يف اململكة.

وانطلق واقع البناء والتغيري باإعالن نتيجة الت�س�يت على اأوىل خط�ات اال�سالح املتملثة يف ميثاق العمل ال�طني بن�سبة 98.4%، فكان ذلك م�عدا للبدء يف احلياة الدميقراطية وبناء �سياج 

احلرية واحلق�ق.

واأ�سبح امليثاق من�سة تاريخية انطلقت من عمقها جل م�ساريع اال�سالح والبناء فكان من اأبرز ما حتقق يف عهد جاللته ه� بناء تر�سانة احلق�ق واحلريات العامة و�س�نها بالق�انني واملعاهدات 

الدولية وفتح املجال اأمام املجتمع املدين لالنخراط يف �سلكها وممار�سة العمل احلق�قي تعزيزا ملبادئ احلق�ق واحلريات.

 ال�سنوات املا�سية 

حافلة بالعديد 

من التجارب 

لن�سر ثقافة حقوق 

الإن�سان

وتقارير  �سهادات   

الدولية  املنظمات 

جناح  على  موؤ�سر 

يف  البحرين 

احلقوقي املجال 
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إبراهيم بوهندي

اأهاًل بذكرى تلك الأيام

 2001 يناير  �سهر  من  والع�سرين  الثالث  يف 

بدعوة   2001 ل�سنة   8 رقم  االأمريي  االأمر  �سدر 

املواطنني البحرينيني لال�ستفتاء على م�سروع ميثاق 

العمل الوطني يومي االأربعاء واخلمي�س الرابع ع�سر 

واخلام�س ع�سر من �سهر فرباير 2001.  لقد غمرت 

الفرحة قلوبنا بذلك االأمر ال�سامي حيث كان �سدوره 

بعودة احلياة الدميوقراطية، لتنطلق امل�سرية  اإيذاناً 

الوطنية بروٍح ا�ستنه�سها امل�سروع االإ�سالحي الكبري 

جلاللة امللك املفدى حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه 

اهلل ورعاه. فت�سارع نب�س احلياة على االأوتار املفعمة 

باالآمال على طريق ق�سرت فيها امل�سافات نحو االأيام 

اجلميلة.

لبلوغ  حثيثة  امتدت  التي  اخلطى  وقع  وعلى   

االإقبال  نغمات  ت�ساعدت  للوطن  انت�ساراً  الغاية 

م�سيئة  �سفحات  اإىل  احلبيبة  البحرين  زفاف  على 

يف تاريخها احلديث.  راحت اجلموع تتكاثر يف ذلك 

نك�ست  التي  القلة  اآمال  فت�ساءلت  البهيج،  العر�س 

عن امل�ساركة وحبط �سعيها، بارتفاع ن�سبة امل�ساركة 

وموافقة  للت�سويت  املوؤهلني  من  املئة  90.3 يف  اإىل 

بن�سبة  الوطني  م�سروعه  على  البحريني  ال�سعب 

كبرية بلغت 98.4 يف املئة.  

نهجنا  بداية  كانت  املباركة  اخلطوة  تلك 

ال�سعبية  االإرادة  فيه  تالقت  الذي  الدميوقراطي 

ومت�سالً  متوا�سالً  يكون  اأن  على  امللكية  باالإرادة 

من  بوحي  االإ�سالحية  اخلطوات  فتوالت  باحلداثة، 

مليكنا احلبيب،  بروؤى  الذي متت �سياغته  امل�سروع 

م�سوؤوليتها  حتمل  على  ال�سيا�سية  القوى  لتجمع 

الوطنية �سعياً الإجناح التجربة بامل�ساركة الفاعلة يف 

احلياة الدميوقراطية.  لقد اختارت القوى ال�سيا�سية 

الوطنية التقدمية اأن تتوج تاريخها الن�سايل الطويل 

باإن�ساج جتربتنا احلديثة يف ممار�سة الدميوقراطية، 

االأخرى  ال�سيا�سية  االأطياف  مع  التفاعل  خالل  من 

كمعار�سة �سيا�سية ال حتيد عن ال�سلمية يف ال�سعي 

الوطن  م�سلحة  يف  االإجنازات  من  املزيد  لتحقيق 

اأن  ارت�ست  امل�سرية  تتعرث  ولئال  مكوناته،  بجميع 

ترتاكم مكت�سبات امل�ساركة الدميوقراطية بالتدرج يف 

التطوير.  

ال�سيا�سي  امل�سهد  الذي طغى على  التوتر  وبرغم 

باملكابرة واالمتناع عن امل�ساركة من قبل البع�س يف 

بعد  القبول  ثم  االأول  الت�سريعي  الف�سل  انتخابات 

-2002( ت�سريعيني  ف�سلني  �سهدنا  اننا  اإال  حني، 

بع�س  فيهما  حتققت   ،)2010-2006 ثم   2006

بها،  باأ�س  ال  خربة  خاللهما  وات�سحت  املكا�سب 

تاأثريها  لها  كان  النواب  من  جمموعة  مب�ساركة 

كمعار�سة �سلمية حقيقية عرفت كيف توؤدي واجبها 

النيابي با�ستخدام االأدوات الد�ستورية املتاحة، وبذلك 

ازدهار  به  ا�ستب�سرنا  حقيقياً  بحرينياً  ربيعاً  �سهدنا 

اأوقاتنا بانتظار الثمر اجلني.   اأما هذا الذي نعي�سه 

منذ فرباير 2011 ـ بعد اأن افُتِت البع�س يف )ربيع( 

الدم املتدفق من فعل باطن ال�سغائن واالأحقاد -  فما 

هو اإال واأٌد ملا توّلد فينا من روح تلك االأيام اجلميلة، 

وابت�ساٌر ملا كنا نتطلع اإىل اكتمال تخلقه يف ما �ساع 

اأو �سي�سيع من �سنوات حياتنا الغالية.

�سيم  يف  والعفو  واحللم  ال�سدر  ب�سعة  وتيمناً 

اإدراك  على  معقودة  فاالآمال  املباركة،  م�سريتنا  قائد 

احلقيقة بب�سرية من يقف على اأر�س الواقع ال بعماء 

ال�سياطني.  ليل  ظالم  يف  االأحالم  وراء  يحلق  من 

الفر�س  من  فات  ما  اجلميع  ي�ستدرك  اأن  نتمنى  لذا 

هذا  يف  حتقق  ما  على  حفاظاً  العقل  اإىل  بالعودة 

العهد امليمون، فلن يذكر التاريخ يف �سفحات اأيامنا 

اأهوائهم  اأولئك الرجال الذين جتردوا من  اإال  املجيدة 

يبذل  حيث  احلق،  �سبيل  يف  ال�سخ�سية  وميولهم 

املخل�سون اأنف�سهم بكل غاٍل وعزيز يف �سبيل احلفاظ 

على الوطن اآمناً م�ستقراً ينعم بالرخاء والتقدم، وتلك 

خدمة جليلة لالإن�سانية على اأر�س اهلل يف هذه احلياة 

الدنيا.

فاأهالً بذكرى الت�سديق على ميثاق العمل الوطني 

املباركة فكان  اأر�سنا  بكل من ح�سنته ورعته  واأهالً 

يف  للعهد  وحافظاً  لها  عا�سقاً  وحبيباً  بها  باراً  ابناً 

حمايتها. واأختتم باأجمل التهاين لقائد م�سرية املحبة 

اهلل  حفظه  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  واخلريامللك 

و�سدد خطاه املباركة فاأقول:

يا �سيدي لك يف نوا�سينا �سـنا 

�ساعُد ــك  وجنــم تــخــبــوا  ــٌب  ــواك ــك ف

لك يف ال�سدائد ن�ستحثُّ ركابنا  

القائــــُد واأنـــت  ـــدٌة  واح ــس  ــاالأر� ف

احلريات  وق�سايا  االإن�سان  حقوق 

ال�سيا�سية والعامة.

الوطنية حلقوق  املوؤ�س�سة  اإن�ساء 

اأهم  من  والتي   2009 عام  االإن�سان 

ا�سرتاتيجية  و�سع  اخت�سا�ساتها 

حقوق  وحماية  لتعزيز  متكاملة 

والتو�سية  اململكة،  يف  االإن�سان 

�سلة  ذات  ت�سريعات  باإ�سدار 

مع  يتوافق  مبا  االإن�سان  بحقوق 

الدولية، ويكون من  التزامات اململكة 

اخت�سا�ساتها اأي�سا ن�سر ثقافة حقوق 

يعر�س  فيما  الراأي  واإبداء  االإن�سان، 

وتلقي  املخت�سة،  اجلهات  من  عليها 

االإن�سان،  بحقوق  املتعلقة  ال�سكاوى 

الدولية  املنظمات  مع  والتعاون 

والوطنية ذات ال�سلة بتعزيز حقوق 

االإن�سان مبا ي�سهم يف حتقيق اأهداف 

املوؤ�س�سة، كذلك يكون من اخت�سا�سها 

اإعداد  يف  الدولة  اأجهزة  مع  التعاون 

بتقدميها  الدولة  تلتزم  التي  التقارير 

وتنظيم  املوؤمترات  وعقد  دوريا، 

الدورات، واإ�سدار الن�سرات والتقارير 

وتطور  املوؤ�س�سة  باأهداف  املت�سلة 

حقوق  جمال  يف  اململكة  جهود 

االإن�سان.

العاملني  تدريب  يف  ت�سهم  كما   

العالقة  ذات  اململكة  موؤ�س�سات  يف 

باحلريات العامة واحلقوق ال�سيا�سية 

لرفع كفاءاتهم.

على  البحرين  مملكة  ح�سول  اإن 

املنظمات  قبل  من  وتقارير  �سهادات 

الدولية لهو موؤ�سر على جناحها.

دولية اإ�سادات 

احلقوقي ال�سجل  لتطور   

االجتماعي،  ال�سعيد  فعلى   

ر�سالة خطية  البحرين  ت�سلمت مملكة 

من املفو�سة ال�سامية حلقوق االإن�سان 

خالل عام 2010 اأ�سادت فيها باجلهود 

تعزيز  اأجل  من  اململكة  بذلتها  التي 

حقوق االإن�سان. كما اأ�سادت املفو�سية 

ال�سامية باالأمر امللكي باإن�ساء املوؤ�س�سة 

والتي  االإن�سان،  حلقوق  الوطنية 

ململكة  الطوعية  التعهدات  �سمن  تاأتي 

التي  باري�س  ملبادئ  وفقاً  البحرين 

املجال.  هذا  يف  لالأمام  خطوة  تعترب 

لدعم  تاأكيدها  املفو�سة  اأبدت  وقد 

اجلهود التي تبذلها مملكة البحرين يف 

االإن�سان  وتعزيز حقوق  تطوير  جمال 

وا�ستعدادها لتقدمي الدعم الفني الإن�ساء 

االإن�سان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة 

املعتمدة يف  املوؤ�س�سات  لكي تكون من 

جمال حقوق االإن�سان من قبلها.

من  البحرين  مملكة  حققته  وما 

تطور ملمو�س يف جمال حماية حقوق 

م�سهودا  اإجناز  بحق  يعد  االإن�سان 

التي  الزمنية  الفرتة  بق�سر  مقارنة 

وهو  االإ�سالحات  هذه  ا�ستغرقتها 

وما  امل�ستقبل  ب�ساأن  التفاوؤل  يثري  ما 

يحمله من اآمال م�سرتكة على اجلانبني 

املزيد  حتقيق  يف  وال�سعبي  الر�سمي 

من االإ�سالحات التي ترتقي باملمار�سة 

�سراكة  عرب  وتاأكيدها  احلقوقية 

الوحدة  روح  عن  تعرب  جمتمعية 

والتما�سك التي ينعم بها املجتمع. 

 امليثاق من�سة تاريخية انطلقت من عمقها جّل م�ساريع الإ�سالح والبناء

اإن�ساء املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لو�سع ال�سرتاتيجيات احلقوقية املتكاملة

ورفع رئي�س الغرفة بهذه املنا�سبة التهنئة للقيادة 

اإن هذا امليثاق قد  ال�سيا�سية ول�سعب البحرين، وقال 

عرب عن عمق التالحم واجتماع الوطن على قلب واحد 

تاريخية  والء  بيعة  خملدا  امليثاق  مببادئ  ينب�س 

وموؤ�س�سا ار�سية �سلبة قامت عليها مملكة د�ستورية 

التي  وح�سارية وع�سرية، فالقيم واملبادئ واالأ�س�س 

باجلانب  يت�سل  ما  مقدمتها  ويف  امليثاق،  عليها  اأكد 

والتناف�سية،  اال�ستدامة،  مبادئ  عزز  قد  االقت�سادي، 

التنمية  برامج وخطط وم�ساريع  والعدالة يف جميع 

االقت�سادية.

واأ�ساف باأننا نعي�س هذه االيام ذكرى الت�سويت 

ايجابية  اجواء  الوطني ونحن يف  العمل  ميثاق  على 

و�سعباً  قيادة  البحرين  ململكة  اخلري  بكل  مب�سرة 

واملتمثلة يف جهود القيادة احلكيمة يف الدفع باحلوار 

�ساحب  حل�سرة  ال�سامية  التوجيهات  عرب  الوطني 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ل�ساحب  الوطنية  واملبادرة  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى 

ال�سمو امللكي االمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

الكفيلة  ال�سبل  ببحث  الوزراء  لرئي�س  االول  النائب 

بتجاوز التحديات التي واجهت تقدم جل�سات ا�ستكمال 

من  منه،  املرجوة  النتائج  وحتقيقه  الوطني  احلوار 

كل  نحو  احل�سنة  والنوايا  اجلهود  ا�ستنها�س  اجل 

ما يلم �سمل املجتمع البحريني وي�سون وحدة �سفه 

البحرين  التنوع والتعددية يف مملكة  ليظل  وكلمته، 

�سمات متيزها وتعزز مقوماتها احل�سارية.

املنا�سبة  هذه  بان  فخرو  ع�سام  الدكتور  واأكد 

يعمل  اأن  ت�ستوجب  البحرينيني  قلوب  على  العزيزة 

التي ت�سهم يف  االيجابية  االأجواء  اجلميع على تهيئة 

اإجناح هذا احلوار وتغليب امل�سلحة الوطنية وحتكيم 

العقل لكي يف�سي هذا احلوار اإىل حتقيق اآمال �سعب 

البحرين الكرمي يف االأمن وال�سلم والعدالة وا�ستمرار 

والتعددية  التنوع  ليظل  والتقدم،  التنمية  عجلة 

مقوماتها  وتعزز  متيزها  �سمات  البحرين  مملكة  يف 

الوطنية  امل�سوؤولية  حتمل  اإن  حيث  احل�سارية، 

التاريخية يتطلب من اجلميع ال�سعي بفاعلية لتهيئة 

االأجواء واأال نتيح الفر�سة ملن يريد اأن يعرقل م�سرية 

احلوار مع �سرورة البحث عن القوا�سم امل�سرتكة مع 

جامعة  وطنية  توافقات  اإىل  للتو�سل  االأطراف  بقية 

البحريني  املجتمع  مكونات  كافة  �سالح  يف  ت�سب 

لتظل البحرين دائماً اأوالً واأمالً للجميع.

ونا�سد رئي�س الغرفة اجلميع اإىل بذل كل ما من 

�سانه الإجناح هذا احلوار لتعزيز جتربتنا الدميقراطية 

االجتماعي  وال�سالم  والوئام  االإخاء  روح  وا�ستعادة 

والتعاي�س  املتبادلة  والثقة  االألفة  م�ساعر  واإحياء 

ا�سرتاتيجي  خيار  هو  احلوار  باأن  م�سدداً  امل�سرتك، 

وطني للو�سول اإىل احللول املطلوبة واملتوافق عليها 

لذلك  احلايل،  الو�سع  من  للخروج  الوحيد  وال�سبيل 

البد من توفر احلكمة واجلدية من قبل جميع القوى 

مع  والتعاطي  احلوار  هذا  يف  املنخرطة  ال�سيا�سية 

خمتلف الق�سايا التي �سوف تطرح على مائدته بروح 

�سرورة  على  موؤكداً  الوطنية،  امل�سئولية  من  عالية 

يلبي  ب�سكل  احلوار  هذا  اإجناح  اإىل  اجلميع  �سعي 

وجتنب  البحريني،  املجتمع  اأطياف  كافة  تطلعات 

عجلة  الإعادة  وذلك  كان،  طرف  اأي  من  املزايدات 

فيه  ما  والرتكيز على  ال�سحيح  م�سارها  اإىل  التنمية 

باأنه  ثقة  على  ونحن  املواطنني،  ورفاهية  البلد  خري 

بتوفيق من اهلل عز وجل وباإخال�س ال�سعب البحريني 

�سوف نتجاوز كل التداعيات وان تعود البحرين اإىل 

�سابق عهدها بل واأف�سل اإن �ساء اهلل.

ومن جانب اآخر قال الدكتور ع�سام فخرو اأن هذه 

على  نثني  اأن  ت�ستلزم  العظيمة  التاريخية  املنا�سبة 

اجلهود التي تبذلها احلكومة املوقرة برئا�سة �ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س 

امل�ستوى  رفع  ت�ستهدف حتقيق هدف  والتي  الوزراء 

الوطني،  االقت�ساد  وتنمية  للمواطنني،  املعي�سي 

للقطاع  واملحفزة  املالئمة  والبيئة  الظروف  واإتاحة 

ليتوىل  والتطور  النمو  على  ت�سجعه  والتي  اخلا�س 

هذا القطاع دوره الوطني يف خدمة اقت�ساد البحرين 

البحرين  و�سعب  احلكيمة  قيادتنا  لتطلعات  تلبية 

امللكي  �سموه  توا�سل  بالغ  باعتزاز  م�ستذكراً  الكرمي، 

مع الغرفة وتعاطيه االيجابي البناء مع كل ما يت�سل 

ب�ساأن الغرفة وتعزيز دورها يف احلراك االقت�سادي.

بكل  ن�ستذكر  جتعلنا  املنا�سبة  هذه  ان  كما 

�سلمان  االمري  امللكي  ال�سمو  مبادرات �ساحب  اعتزاز 

لرئي�س  االول  النائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

التنمية  ملجل�س  رئا�سته  خالل  من  الوزراء  جمل�س 

ململكة  االقت�سادي  امل�ستقبل  �سياغة  االقت�سادية، يف 

البحرين، واالهتمام مبختلف اجلوانب التي ت�ستهدف 

والرتويج  فاعلة،  وتنموية  اقت�سادية  تنمية  حتقيق 

املحافل  خمتلف  يف  للمملكة  اال�ستثماري  للمناخ 

القطاع  جلعل  الدوؤوب  و�سعيه  والعاملية،  الدولية 

اخلا�س املحرك االول للنمو االقت�سادي، واأكد رئي�س 

العمل  �سرورة  على  ت�سريحه  ختام  يف  الغرفة 

الوطن  وحدة  على  احلفاظ  ا�ستمرار  �سبيل  يف  معا 

م�سئولية  يعترب  ذلك  اإن  وقال  االجتماعي،  ون�سيجه 

الوطن  لهذا  كاأبناء  جميعاً  نتحمل  وج�سيمة  كبرية 

م�سوؤوليته، فيجب ان نعمل جميعاً على احداث نقلة 

نوعية جتدد مقومات العقد االجتماعي باأفق وا�سعة 

مدين  جمتمع  اإقامة  تن�سد  ع�سرية  ح�سارية  وروؤية 

بان  موؤكداً  والقانون،  املوؤ�س�سات  بدولة  حمكوماً 

دائماً  �ستكون  متثله  الذي  اخلا�س  والقطاع  الغرفة 

داعمة وم�ساندة لكل توجهات القيادة احلكيمة ممثلة 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  بح�سرة 

امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  االمري 

املوقر، و�ساحب ال�سمو امللكي االمري �سلمان بن حمد 

جمل�س  لرئي�س  االول  النائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

الوزراء.

اأ�ساد باالإجنازات التي حتققت بف�سل امليثاق الوطني.. د. ع�سام فخرو:

البحرين تعي�ض اأجواء اإيجابية مب�سرة بكل اخلري للقيادة وال�سعب

اأعرب رئ�س غرفة جتارة و�سناعة البحرين الدكت�ر ع�سام عبداهلل فخرو عن اعتزازه بالذكرى الثالثة ع�سرة للت�س�يت على ميثاق 

العمل ال�طني، وثمن عالياً ما حققته مملكة البحرين بف�سل امل�سروع االإ�سالحي ل�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

البالد حفظه اهلل والذي كان امليثاق ال�طني اأحد ثماره، وحك�مته امل�قرة برئا�سة �ساحب ال�سم� امللكي االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، 

بدعم وم�ؤازرة �ساحب ال�سم� امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد النائب االول لرئي�س جمل�س ال�زراء.

د. ع�سام فخرو
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قــــالـــــــوا عــــــــن املـــيـــثـــاق

العليا  اللجنة  يف  ع�سوا  باعتباري 

امليثاق هو  ان  ارى  الوطني  العمل  مليثاق 

الوثيقة التي �سوت عليها �سعب البحرين، 

جاء  وما  بامليثاق  التم�سك  ان  واعتقد 

من  خلروجنا  الوحيد  املنقذ  هو  بامليثاق 

االزمة التي تعي�سها البالد منذ 3 �سنوات، 

ولو قراأت يف امليثاق وتعمقت فيه �ستجد 

انه كتب بتمعن وطريق امليثاق هو انتقال 

كنت  دائما  وانا  متقدمة  ملرحلة  البحرين 

كنموذج  امليثاق  يوؤخذ  اأن  يجب  اقول 

لباقي دول املنطقة، فامليثاق احتوى على 

كل �سبل العي�س الكرمي للمواطن من كرامة 

النه  وثيقة  اهم  يعترب  امليثاق  وان  االن�سان،  وحقوق  االن�سان 

حظي باجماع بحريني ال مثيل له، ولو مت�سك اجلميع به لع�سنا 

االيام اجلميلة التي وعدنا بها جاللة امللك.

درا�سة  االطراف  كل  على  احلوار  من  بنجاح  وحتى نخرج 

خال�ساً،  بحرينياً  احلل  يكون  ان  ويجب  جيدة،  درا�سة  امليثاق 

ويجب على كل االطراف تقدمي التنازالت وابعاد االعداء عنهم، 

جناح  عرقلة  يريدون  االزمات  فتجار 

احلوار لذلك نحن لدينا وثيقة توؤكد على 

وواجباته  املواطن  وعلى حقوق  املواطنة 

خمطئ،  فهو  ذلك  عك�س  يقول  من  وكل 

وعلى االآراء �سواء كانت ميينية او ي�سارية 

كلها يجب ان تندحر وتعمل يف هذا االطار 

وانا  الوطني،  العمل  ميثاق  اطار  وهو 

بطبيعتي متفائل لذلك اعتقد انه ال بد ان 

نخرج من هذه االزمة من خالل احلوار عن 

طريق االبتعاد عن التطرف واحلديث عن 

طائفتني فهذه امور دخيلة على جمتمعنا، 

واحلل يف البحرين ب�سيط جداً فلو جل�ست 

امليثاق  وو�سعت  ال�سخ�سية  امل�سالح  وابعدت  االطراف  كل 

ن�سب اعينها يف اعتقادي ان هذا احلوار �سينجح فامليثاق خرج 

بن�سبة خرافية بل خيالية عند ما �سوت عليه ال�سعب وال احد 

ي�سكك يف مدى م�سداقيته، ويف اعتقادي انه علينا اخلروج من 

احلوار بالتوافق كوننا منلك هذه الوثيقة الثمينة.

د.عبداللـه احلواج - رئي�ض اجلامعة الأهلية

ان ميثاق العمل الوطني يعترب نقلة 

احلديث،  البحرين  تاريخ  يف  تاريخية 

لوثيقة العهد والتي حظيت بتاأييد �سعبي 

للم�سروع  عاما  اطارا  و�سعت  وا�سع 

امللك  جاللة  د�سنه  الذي  اال�سالحي 

امل�سروع  مالمح  من خالله  ر�سم  والذي 

للمرحلة امل�ستقبلية، وقد حتققت الكثري 

على  وامل�ستمرة  املتوالية  االجنازات  من 

الداخلية  وامل�ستويات  االأ�سعدة  جميع 

واخلارجية ملا ت�سمنه امليثاق من مالمح 

ومبادئ الأهم املجاالت لقيام دولة حديثة دميقراطية على 

واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  اال�سعدة  جميع 

النظام  امليثاق  ال�سيا�سي بني  املجال  وغريها فعلى �سعيد 

ال�سيا�سي يف اململكة واحلياة ال�سيا�سية التي تقوم على مبداأ 

الت�سريعية  ال�سلطة  ونظام  الأحكامه  وفقا  القانون  �سيادة 

ال�سلطات  اخت�سا�س  وبني  املجل�سني  نظام  على  القائمة 

احلياة  مالمح  ر�سم  كما  والواجبات،  احلقوق  واي�سا 

االقت�سادية واالأ�س�س التي يقوم عليها االقت�ساد البحريني، 

واي�سا ر�سم ا�س�س ومبادئ عالقات و�سيا�سة اململكة على 

واال�سالمي  والعربي  اخلليجي  ال�سعيد 

ركيزتني  امليثاق  تناول  كما  والدويل، 

مهمتني تعتربان من اهم الركائز حلماية 

الدولة ومنجزاتها وحمتوياتها وحماية 

امنها وا�ستقرارها حيث بني اهمية االأمن 

الوطني وتعزيز املنظومة الدفاعية.

ميكن  املوا�سيع  من  الكثري  هناك 

حوارالتوافق  طاولة  على  طرحها 

وفقا  تكون  ان  بد  ال  ولكن  الوطني 

فر�س  وعدم  والقيم  والثوابت  للمبادئ 

خارجية  تدخالت  باي  نقبل  لن  واي�سا  م�سبقة  �سروط 

يكون  ان  يجب  احلوار  ان  ونوؤكد  احلوار  يف  اأجنبية 

حتمل  املتحاورين  وعلى  خارجية  تدخالت  دون  بحرينيا 

الوطن  اأمانة وا�سعني م�سلحة  بكل  الوطنية  م�سوؤوليتهم 

ن�سب اعينهم بعيدا عن التحزب والطائفية وال بد من نبذ 

االعمال  العنف ب�سورة وا�سحة و�سريحة ووقف  ووقف 

الوطن  وا�ستقرار  باأمن  بالعبث  ال�سماح  وعدم  االإرهابية 

وذلك لتهيئة االأجواء واالأر�سية لنجاح احلوار. 

جميلة �سلمان - ع�سو جمل�ض ال�سورى

التهاين  اآيات  اأ�سمى  اأرفع 

�ساحب  حل�سرة  والتربيكات 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

ول�ساحب   ، ورعاه  اهلل  حفظه 

خليفة  االأمري  امللكي  ال�سمو 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن 

ال�سمو  ول�ساحب  الوزراء، 

حمد  بن  �سلمان  االأمري  امللكي 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل 

ذكرى  مبنا�سبة  االأعلى،  القائد 

الت�سويت على ميثاق العمل الوطني

ففي تاريخ البحرين احلديث وحتديداً يف يوم 

14 فرباير 2001، �سَوت �سعب البحريـن الويّف 

يف ا�ستفتاء �سعبي على ميثاق العمل الوطني، حاز 

اإىل 98.4 يف املئة، وبن�سبة  ن�سبة تاأييد و�سلت 

م�ساركة بلغت 90.3 يف املئة ، واأعلن بذلك جناح 

تلك الروؤية امللكية الثاقبة بتكاتف �سعب البحرين 

وقفة  وبوقوفهم  الغايل  وطنهم  اأجل  من  الواحد 

الرجال املخل�سني الأوطانهم 

لالأر�س  الوالء  واإعالنهم 

الكرمية  والقيادة  املعطاءة 

الر�سيد.

امللك  د�سن جاللة  ولقد 

قواعد  عي�سى  بن  حمد 

التعددية ال�سيا�سية مبملكة 

و�سائل  واأر�سى  البحرين 

جميع  يف  والرقي  التطور 

ال�سيا�سية  احلياة  مناحي 

واالقت�سادية واالجتماعية.

وفق اهلل مملكة البحرين ملكا وحكومة و�سعبا 

ملا يحب وير�سى وجعلها �ساملة من كل مكروه.

د. جالل ابراهيم �سريده الذوادي

رئي�ض ق�سم الهند�سة املدنية والعمارة

كلية الهند�سة

جامعة البحرين

بوابة التعديالت الد�ستورية امليثاق نقل البحرين ملرحلة متقدمــةاأ�س�ض حلراك دميـقراطي

جاللة امللك د�سن قواعد التعددية ال�سيا�سية يف اململكةنقلة تاريخيـة ململكة البحريــن احلديثة

ميثاق العمل الوطني هو مبثابة ج�سر عربت 

واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املنظومة  خالله  من 

الكبري  اال�سالحي  امل�سروع  ارحب يف  اآفاق  اىل 

دخلت  التي  البوابة  هو  وامليثاق  امللك،  جلاللة 

حلق  وما  الد�ستورية  التعديالت  خالله  من 

بال�سلطة التنفيذية والق�سائية، مت االتفاق عليه 

بالت�سويت العايل الذي ح�سل عليه امليثاق لذا 

كما  املواطنني،  على  ذكرى عزيزة  �ستبقى هذه 

يعرب عن فرتة انتقالية �سيا�سية جديدة ململكة 

البحرين.

يف  املتحاورين  جلميع  اخلري  كل  امتنى 

احلوار الوطني الذي يدور االآن واعتقد ان هذا 

احلوار قد مر مبراحل �سابقة، اال اننا ناأمل من 

هذا احلوار ان تكون م�سلحة ال�سعب فوق كل 

اعتبار فامل�سلحة تقت�سي ان يتوافق من هم يف 

ندفع  وان  املختلفة  البلد  �سوؤون  على  احلوار 

املوؤ�س�سات  دولة  وتعزيز  االمام  نحو  بالبلد 

والقانون.

فريد غازي

م�ست�سار قانوين

ا�س�ست  فكرة  الوطني  العمل  ميثاق 

و�سع  من  الدولة  لنقل  دميقراطي  حلراك 

هناك و�سع  كان  املثال  �سبيل  فعلى  الآخر، 

الوطني  العمل  وميثاق  الطوارئ  لقانون 

الغى هذا القانون، كما �سكل قفزة من مرحلة 

دميقراطية  مرحلة  وهي  اخرى  ملرحلة 

بها �سفافية ورقابة اكرث �سواء من جمل�س 

النواب او ديوان الرقابة املالية، وانا اعترب 

بني  الفا�سلة  مبثابة  الوطني  العمل  ميثاق 

مرحلتني فال�سعوب متر مبراحل عدة ونحن 

لنا حراكا  كفل  وامليثاق  الطريق،  بداية  يف 

وطنيا �سيا�سيا اال انه ا�سيئ ا�ستخدامه من 

يتاأقلم  ان  اىل  ال�سرب  البع�س، ولكن علينا 

النا�س على الدميقراطية.

من  احلوار  يف  امل�ساركني  من  امتنى 

كافة اجلهات التي �ستمثل اجلهات ال�سعبية 

�سوؤال انف�سهم ماذا �سنرتك الجيالنا؟ الن ما 

�سيتمخ�س من احلوار �سي�سب يف �ساحلنا 

و�سالح اجيالنا، وهل �سنرتك الأجيالنا وطناً 

واالجداد؟  االآباء  لنا  تركه  كما  كرمياً  حراً 

ت�سوده  منق�سماً  وطناً  الأجيالنا  �سنرتك  ام 

اخلالفات الطائفية؟

د. جا�سم املهزع

قيادي بجمعية الو�سط العربي

ميثاق العمل الوطني مرحلة فا�سلة يف م�سرية البحرين نحو الدميقراطية واملزيد 

من احلريات، فقد كان امليثاق انطالقة قوية نحو بناء دولة املوؤ�س�سات والقانون التي 

تعترب اأ�سا�س املجتمعات الدميقراطية واحلديثة. 

فالدميقراطيات  ثمارها،  لتوؤتي  الوقت  من  الكثري  ت�ستغرق  هذه  البناء  ومرحلة 

العريقة يف دول العامل مل ت�سل اإىل هذه املرحلة اال بعد �سنوات طويلة من انفتاح هذه 

الدول واختيارها النهج الدميقراطي. 

اأنا على قناعة تامة اأن التحديات بكل اأنواعها حتتاج ملبادرات جريئة للو�سول 

اإىل حلول لها، ولذلك فاإن انطالق حوار التوافق الوطني خطوة جريئة يف االجتاه 

ال�سحيح للو�سول اإىل توافق وطني يعيد الثقة واالألفة بني ابناء الوطن الواحد.

وهذا ما يتطلع له ابناء هذا الوطن املخل�سني، ان جتمعنا راية البحرين عالية 

مكانها  لتاأخد  وازدهارها،  لنموها  واحدة  يداً  ونعمل  جمعيا  خلفها  ن�سري  خفاقة، 

ودورها الريادي بني دول اخلليج وعلى ال�سعيدين العربي والدويل.

انطالقة قوية لبناء دولــــة املوؤ�س�ســـات

خمي�ض املقلة

رئي�ض جمموعة »ماركوم اخلليج« 

رئي�ض جمعية املعلنني البحرينيني

حسين المرزوق

اأن  البحرينية  وال�سخ�سيات  الفعاليات  من  عدد  اأكد 

البحرين  مل�ستقبل  العامة  املالمح  ر�سم  ال�طني  العمل  ميثاق 

حد  على  واالجتماعية  االقت�سادية  وامنا  فقط  ال�سيا�سية  ال 

ادارة  يف  ال�سعبية  للم�ساركة  القان�نية  االطر  وو�سع  �س�اء 

دفة البالد مبا يخدم م�ساحلها داخليا وخارجيا، م�سريين اىل 

اأن ن�سبة الت�س�يت على امليثاق تعترب اكرب دليل على االهمية 

التي يحظى بها لدى وجدان اهل البحرين مبختلف اعراقهم 

واديانهم. 

ال�طني  الت�افق  انطالق ح�ار  اأن  اأكدوا  اأخرى  من جهة 

يعترب خط�ة جريئة يف االجتاه ال�سحيح لل��س�ل اإىل ت�افق 

وطني يعيد الثقة واالألفة بني ابناء ال�طن ال�احد م�سددين باأن 

ا�ستكمال املح�ر ال�سيا�سي ال بد ان يك�ن يف اطار متطلبات 

امليثاق والد�ست�ر وعلى املتحاورين اأن ي�سع�ا م�سلحة ال�طن 

نبذ  من  بد  وال  والطائفية  التحزب  عن  بعيدا  اعينهم  ن�سب 

ووقف العنف ب�س�رة وا�سحة و�سريحة، وعليهم احلر�س 

على اعادة ترتيب البيت الداخلي. 
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حتول  يف  الفا�سلة  النقطة  الوطني  العمل  ميثاق  ميثل 

الدميقراطي  امل�سروع  قبل  ما  ملرحلة  الدميقراطي  البحرين 

امللك  جاللة  م�سمى  وحتول  د�ستورية  ململكة  حتولها  عرب 

من امري اىل ملك، حيث ت�سمن ميثاق العمل الوطني اللبنة 

االوىل ملا حتقق من ا�سالحات خالل اكرث من 14 �سنة يف 

فيه جمل�س  يكون  نظام جمل�سني  ت�سكيل  عدة عرب  جماالت 

املراأة احلق يف  ت�سريعية، ومنح  كاملة  النواب ب�سالحيات 

الرت�سح او االنتخاب وهو ما ي�سكل متطلبات العهد الدويل 

�سق  يف  وحتديداً  ال�سيا�سية  الوطنية  باحلقوق  اخلا�س 

احلقوق ال�سيا�سية، كما ا�سبح امليثاق اطاراً موؤ�س�ساً لتنامي 

حرية الراأي والتعبري وحرية ال�سحافة واالعالم عرب تزايد 

التوا�سل  و�سائل  وانت�سار  واملجالت  املحلية  ال�سحف  عدد 

االجتماعي وهو ما يعزز من التزام مملكة البحرين باحلقوق 

املدنية يف العهد �سابق الذكر.

الدول  يف  احلال  هو  كما  الوطني  العمل  ميثاق  ان  كما 

لديهم  احلقوق  اعالنات  كانت  وفرن�سا  كربيطانيا  العظمى 

العمل  مليثاق  امل�سابهة  الدميقراطي  التحول  ومواثيق 

خللق  وا�سا�ساً  الأخرى  مرحلة  من  عبور  ج�سر  الوطني 

واملحكومني  احلاكم  بني  الدولة  الدارة  فعلية  �سراكة  عالقة 

وتعترب ن�سبة الت�سويت على امليثاق اكرب دليل على االهمية 

التي يحظى بها امليثاق لدى وجدان اهل البحرين مبختلف 

اعراقه واديانه.

والقانوين  ال�سيا�سي  الفهم  يف  احلوار  لفكرة  تاأ�سيالً 

واحلقوقي يف البحرين جند ان احلوار قدمي بقدم البحرين 

وان اول وثيقة ت�سمنت ن�ساً يتعلق باحلوار واهميته �سواء 

العمل  ميثاق  هو  ح�سارات  حوار  او  �سيا�سي  حوار  على 

اأن  جند  ولذلك  امليثاق  ديباجة  يف  عليه  ن�س  مبا  الوطني 

ا�ستكمال املحور ال�سيا�سي ال بد ان يكون يف اطار متطلبات 

على  مبنية  تطلعاتنا  �ستكون  وبالتايل  والد�ستور  امليثاق 

الد�ستورية  واالو�ساع  الن�سو�س  احرتام  االول  جانبني 

التي مل يجز الد�ستور تعديلها ب�سورة مطلقة او ملدة زمنية 

اجلانب  اما  املجل�سني،  نظام  احرتام  �سرورة  مثالً  حمددة 

تعديالت  عن  عبارة  احلوار  تكون خمرجات  ان  فهو  الثاين 

ي�سمن  مبا  االخرى،  الت�سريعية  والن�سو�س  الد�ستور  يف 

منها  والتي  ال�سعب  ابناء  جميع  واآمال  تطلعات  تلبي  ان 

�سرورة وجود امن للجميع وق�ساء للجميع مبعايري عالية 

ودوائر انتخابية عادلة للجميع وبالتايل �سن�سل اىل حتقيق 

البالد  الوطني ود�ستور  العمل  ميثاق  تتما�سى مع  تطلعات 

يكون  الن  اتطلع  �سخ�سياً  واأنا  االطراف،  جميع  وتر�سي 

تاآلف  حتقيق  وهي  واحدة  لنتيجة  موؤدياً  احلوار  ا�ستكمال 

فعلية  ب�سورة  معه  ليتحقق  البحرينيني  جميع  قلوب  يف 

مفهوم العمل الوطني امل�سرتك.

عبداجلبار الطيب

ع�سو املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان

ع�سو املكتب التنفيذي لحتاد احلقوقيني العرب

اختيار  حرية  املواطنني  اعطى  الوطني  العمل  ميثاق 

النظام ال�سيا�سي من خالل ت�سويتنا عليه بعد قراءته قراءة 

متاأنية ل�سيغة امليثاق التي خرجت بها جلنة ال�سياغة، فهذه 

ال�سيغة تلبي احتياجات املواطن يف املرحلة القادمة لتمثله 

اداءه  عزز  منتخب  نواب  جمل�س  خالل  من  حقيقيا  متثيال 

عن  بعيداً  الت�سريعية  ال�سالحيات  ي�ساطره  معني  وجمل�س 

ان ي�سور  قانون قبل  اي  الرقابي مما ي�سمح بغربلة  الدور 

تبداأ  رقابية  �سالحيات  ال�سعب  اعطى  كما  نهائية،  ب�سيغة 

ب�سوؤال وزاري مروراً بلجنة التحقيق واال�ستجواب وحجب 

التنفيذية،  ال�سلطة  مع  التعاون  عدم  لر�سالة  و�سوالً  الثقة 

من  الكثري  املجل�س  لهذا  ا�سافت  الرقابية  االدوات  هذه  كل 

ال�سالحيات باالمكان ان ت�ساهم يف تطوير احلياة ال�سيا�سية 

واالقت�سادية واالجتماعية يف مملكتنا احلبيبة.

للحوار غريبة على جاللته  امللك  مبادرة جاللة  تكن  مل 

فهو والد اجلميع  فهو من خاللها يوؤكد على ما كرره مراراً 

امللك  االبرز يف هذا  امليزة  ابنائه  فقدرته على احتواء جميع 

العظيم، فقد حبانا اهلل عز وجل مبلك ثاقب الب�سرية راع لكل 

ابنائه حكيم �سبق زمانه، اما فيما يتعلق مبخرجات احلوار 

امتنى ان ينتهي بنبذه للعنف وامل�ساركة من كل االطراف يف 

املتوا�سع وجود  راأيي  فاأنا يف  باململكة،  ال�سيا�سية  العملية 

مبزاولة  ي�سمح  الت�سريعية  ال�سلطة  اع�ساء  بني  املعار�سة 

املكان  هي  الربملان  فقاعة  �سحي  ب�سكل  ال�سيا�سية  العملية 

او  التنفيذية  ال�سلطة  اداء  يف  ق�سور  اي  ملناق�سة  االن�سب 

فان  وبالتايل  الق�سائية  ال�سلطة  تطبقها  قوانني  اي  تعديل 

اختالف االآراء حتت قبة الربملان هو امر �سحي يحتاجه اي 

جمتمع يرغب يف التطور والنماء.

فهد اإبرهيم ال�سهابي

رئي�ض جمعية العالقات العامة البحرينية

الوطني و�سعه من اجل فتح باب ا�سالحي دميقراطي، واول هذه اخلطوات كان  العمل  امللك ميثاق  عندما و�سع جاللة 

الربملان لنعمل معاً من اجل الو�سول بالوطن ملرحلة من الدميقراطية، لكن لالأ�سف يف اعتقادي ان ال�سعب لي�س بوعي كاف من 

خالل انتخابهم لنواب ميثلون طائفتهم، دون النظر للكفاءات واختيارها خلدمة هذا الوطن، اال اننا عندما ننظر ملجل�س ال�سورى 

نرى جاللة امللك يقوم بتعيني الكفاءات من كافة االطياف دون النظر لطائفة ال�سخ�س املختار حتى ي�سل الوطن ملرحلة ت�سودها 

الدميقراطية، وانا عا�سرت امل�سروع اال�سالحي جلاللة امللك وما �سبقه، ومن اهم املعطيات مليثاق العمل الوطني بالن�سبة يل 

كاعالمية كانت حرية التعبري وازدياد عدد ال�سحف، كما اعطى املراأة حقوقها فا�سبح لها احلق يف الرت�سح واالنتخاب وازداد 

عدد موؤ�س�سات الدولة وظهرت جمعيات �سيا�سية خمتلفة، فاأ�س�س امليثاق �سليمة ولكن على ال�سعب اختيار من ميثلهم ب�سورة 

�سحيحة وعدم التع�سب لطائفة دون االخرى فامل�سروع اال�سالحي جلاللة امللك لن يكتمل ما مل يخرت ال�سعب النواب املنا�سبني.

عندما خرج ويل العهد على التلفزيون يف عام 2011 ودعا للحوار منذ بداية االزمة، كنت اتفق مع �سموه منذ البداية وكنت 

ادعوا اجلميع للحوار من خالل عملي كمقدمة برنامج كنت دائما اختم برناجمي بكلمة احلوار، وامتنى من احلوار القائم لو انه 

ح�سل منذ عام 2011 لتجنبنا كل امل�ساكل، وامتنى ان تكون نتائجه ايجابية وان يخرج مبعطيات ت�سب يف ال�سالح العام 

وان يتفق اجلميع من مواالة ومعار�سة بدون م�سالح �سخ�سية او م�سالح لتيار او جمعية معينة، وال امتنى ان ينتهي ب�سرخ 

طائفي اكرب.

الإعالمية عهدية اأحمد

اأتقدم يف البداية ل�ساحب اجلاللة امللك 

املفدى و�سمو رئي�س الوزراء املوقر و�سمو 

البحرينيني  جميع  واىل  االأمني  العهد  ويل 

مبنا�سبة  والتربيكات  التهنئة  بخال�س 

الوطني.  العمل  حلول ذكرى ميثاق 

عام  من  فرباير  من   14 تاريخ  �سيظل 

تالقي  على  كدليل  امامنا  ماثال   2001

على  بالت�سويت  واملحكوم  احلاكم  ارادتي 

كما  العهد  وثيقة  الوطني،  العمل  ميثاق 

ا�سماها �ساحب اجلاللة امللك املفدى، الذي 

املا�سية  البحرين  جتارب  خال�سة  ميثل 

م�ستقبال  اهدافها  تت�سمن  كما  حا�سرا  ملبادئها  وتقنينا 

بالت�سويت بن�سبة %98.4  البحرين  وهذا ما قرره �سعب 

يف ذلك التاريخ.

ال  البحرين  مل�ستقبل  العامة  املالمح  امليثاق  ر�سم 

حد  على  واالجتماعية  االقت�سادية  وامنا  فقط  ال�سيا�سية 

يف  ال�سعبية  للم�ساركة  القانونية  االطر  وو�سع  �سواء 

وخارجيا،  داخليا  م�ساحلها  يخدم  مبا  البالد  دفة  ادارة 

اليها  ت�سل  قد  ما  منتهى  هي  الوثيقة  هذه  اأن  وارى 

ون�سبة  توافق  من  عليه  ح�سلت  مبا  العربية  ال�سعوب 

ت�سويت كبرية ت�سري اىل ان القيادة ال�سيا�سية مل تفر�سه 

اأعلى. من 

يتحقق  ما  خالل  من  للميثاق  الهامة  االآثار  تتجلى 

وامنا  فقط  ال�سيا�سي  املجال  يف  لي�س  الواقع  ار�س  على 

من  اال�سا�سي  الهدف  وهذا  االجتماعي  امل�ستوى  على 

راأينا  وقد  الدول،  اليها  ت�سعى  التي  الدميقراطية  احلياة 

من  وعدد  املثال  �سبيل  على  للمراة  حتقق  مبا  جليا  ذلك 

التي  وال�سيا�سية  واالقت�سادية  االجتماعية  احلقوق 

ناهيك  التاريخ،  ذلك  قبل  تفتقدها  وكانت  عليها  ح�سلت 

عن احلراك ال�سبابي اجللي والذي يعك�س 

الفئة يف  هذه  دور  الأهمية  اجلادة  النظرة 

املجتمع من خالل توفري فر�س م�ساركتها 

باال�سافة  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف 

وت�سجيع  الوطني  االقت�ساد  تنوع  اىل 

ترجمة  هي  اخلطوات  وهذه  اال�ستثمار 

ميثاق  ت�سمنها  التي  املبادئ  الأهم  واقعية 

الوطني. العمل 

ال  الدميقراطية  التجربة  جناح  ان 

فنقول  معني  زمني  مبدى  حمكوما  يكون 

العدد  هذا  م�سي  بعد  املفرت�س  من  باأنه 

النقطة  هذه  اىل  و�سلنا  قد  نكون  ان  يجب  ال�سنوات  من 

غربية  او  عربية  جتربة  باأي  جتربتنا  نقارن  ان  حتى  او 

واآليات  وحتدياتها  خ�سو�سيتها  جتربة  فلكل  اخرى، 

االأر�سية  هذه  على  بنيت  التي  واالإ�سالحات  عملها 

زمنية  مدة  اىل  حتتاج  البحرين  يف  اجلديدة  ال�سيا�سية 

امللك حفظه  طويلة كي نرى طموحاتنا وطموحات جاللة 

اهلل قد حتققت كاملة. 

ال  كبرية  حتديات  حتمل  القادمة  املرحلة  اأن  اأت�سور 

بان  كمواطنني  علينا  واإمنا  فقط  الدولة  عاتق  على  تقع 

ننتقل من مرحلة البناء ال�سيا�سي التي تتحمل م�سوؤوليته 

اال�ستفادة  مرحلة  اىل  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطة 

ار�س  على  املتحققة  وااليجابيات  التغيريات  هذه  من 

وتنوع  واالقت�ساد  التعليم  يف  االنفتاح  �سواء  الواقع 

بناء  وا�ستكمال  التنمية  للم�ساهمة يف  اوال  الدخل  م�سادر 

لتحقيق  وثانيا  كب�سر  علينا  نتائجها  تعود  والتي  الدولة 

اال�ستدامة كونها اهم مرحلة متر فيها الدول املتقدمة ذلك 

االإ�سالحية.  العملية  الت�سريع يف  بالفعل  اأردنا  اذا 

الإعالمية اإميان مرهون 

نقطـــة فا�سلــــــة لتحـــــــــول البحــــــريــــــن ململكـــــــــــــة د�ستــــــــــوريـــــــــة

اأعطى املواطنني حق الختيار ال�سيا�سي منح املواطن دوراً يف بناء الوطن

بوابة لع�سر اأكرث اإ�سراقًا

حّول البحرين اإىل دولة موؤ�س�سات

 الإعالمية �سابرين بور�سيد

اأ�س�ض لـــدولـــــة دميـــقــــراطيـــة عــــريقــــة

ر�سم م�ستقبل البحرين ال�سيا�سي والقت�سادي

مرحلة امليثاق تعترب نقلة تاريخية يف تاأ�سي�س مملكة 

فتاأ�سي�س  امليثاق،  مرحلة  اىل  ال�سبعينيات  من  البحرين 

اململكة بعد امليثاق ميثل بني احلاكم وكل القوى االجتماعية 

منها  و�سدر  وت�سريعية  ق�سائية  �سلطتني  بعدها  ت�سكل 

د�ستوريا  ق�سائيا  قانونيا  حتديدا  اعطت  �سيا�سية  قوى 

رئي�سيا  دورا  املواطن  واعطت  مب�سوؤولياته،  الكل  وعرف 

يف عملية الت�سويت وت�سكيل البناء لهذا الوطن.

امتنى من املتحاورين اخلروج وهم على توافق بحل 

�سيا�سي دائم ويجب ان تكون م�سلحة البحرين فوق كل 

اعتبار، وعلى اجلمعيات امل�ساركة ان تكون على قدر من 

لنقطة  للو�سل  التنازالت  وتقدمي  وال�سفافية  امل�سداقية 

هذا  البحرين  جتتاز  حتى  االطراف  جميع  بني  االلتقاء 

التمييز  ملحاربة  �سحية  د�ستورية  حياة  لنجد  اخلالف، 

على  والتغلب  املواطن  و�سع  وحت�سني  واملح�سوبيات 

مو�سوع الطائفية.

في�سل فولذ - الأمني العام جلمعية مراقبة حقوق الن�سان

بعد 13 �سنة من امليثاق ال بد من النظر له من زاوية 

الهمم  لتجديد  �سنوي  كموعد  له  ننظر  ان  يجب  خمتلفة 

وطنية  حتديات  فهناك  االولويات  خارطة  ر�سم  العادة 

على امل�ستوى االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�سادي وهناك 

له  النظر  من  بد  ال  لذا  والتطورات،  الرتاجعات  بع�س 

للعمل  دعوات  ت�سمن  فهو  ا�سراقاً،  اكرث  لع�سر  كبوابة 

ال�سيا�سي االجتماعي احلر املنفتح من اجل م�ستقبل م�سرق 

لهذا الوطن، ويجب ان يخلد يف اذهاننا انه حقق الكثري 

و�سيحقق لنا االكرث فامليثاق فتح لنا بابا جديداً والطريق 

امامنا طويل، فجاللة امللك د�سن امل�سروع اال�سالحي انذاك 

وامل�سروع اال�سالحي م�ستمر حتى االن لذلك تبقى ذكرى 

امليثاق ذكرى من اجل مراجعة ما جرى هل نحن ن�سري يف 

الطريق ال�سحيح؟ وعلينا يف هذه الذكرى جتديد البيعة 

للوطن من اجل امل�سي قدماً وحتقيق ما هو منتظر.

العام  يف  احلوار  عن  العهد  ويل  �سمو  اعالن  منذ  انا 

2011 لدي قناعة ثابتة حوله وهي اننا لن نخرج من هذه 

االزمة اال باحلوار، لذلك امتنى من جميع االطراف ان تكون 

لهم رغبة حقيقية للخروج بالبحرين من هذه اخلالفات، 

وعلى اجلميع القبول وتقدمي م�سلحة الوطن اوال واخريا 

والتنازل قدر امل�ستطاع من اجل ت�سوية اخلالفات وتقدمي 

الكثري اي�ساً، ونحن على ثقة كبرية بقيادتنا وبجاللة امللك 

لذا  اعادته حتى ينجح،  �ستتم  وان مل ينجح هذا احلوار 

البحرين ن�سب  امل�ساركة وو�سع  املتحاورين  على جميع 

اعينهم من اجل حتقيق االهداف املرجوة من احلوار، ف�سمو 

ويل العهد ال ي�ستطيع الذهاب للحوار بنف�سه ما مل ت�ساعده 

جميع االأطراف، وانا امتنى اخلري للوطن، وعلى امل�ساركني 

يف احلوار احلر�س على اعادة ترتيب البيت الداخلي.

الإعالمي علي ح�سني

الوطني  العمل  ميثاق  يعترب 

البحرين  م�سرية  يف  كبرية  نقلة 

�سيدي  توىل  اأن  منذ  احلديثة 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  جاللة 

البالد  يف  احلكم  مقاليد  خليفة 

دولة  اإىل  البحرين  حول  والذي 

د�ستورية  و�سلطات  موؤ�س�سات 

يكون  ما  ودائماً  وحريات، 

يف  �سباقا  امللك  جاللة  �سيدي 

�ساأنها  التي  الطيبة  املبادرات 

وهذه  واملواطنني  الوطن  �سالح 

مدى  وللعامل  لنا  تثبت  املبادرة 

امللقاة  امل�سوؤولية  جاللته  حتمل 

كما  بالده،  نحو  عاتقه  على 

واأن  احلوار  هذا  جناح  اأمتنى 

ما  على  االأطراف  جميع  تتوافق 

الغايل  الوطن  �سالح  يف  ي�سب 

اجلميع. على 
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يوسف البستكي

حتتفل مملكة البحرين هذه االأيام بذكرى عزيزة 

على قل�بنا جميعاً وعلى مملكتنا احلبيبة وتتمثل هذه 

املنا�سبة يف بداية تد�سني امل�سروع االإ�سالحي الكبري 

جلاللة امللك والتي كانت باك�رة مك�ناته االأ�سا�سية 

هذا  ي�سادف  والذي  ال�طني  العمل  ميثاق  اإطالق 

العام ذكراه ال�سن�ية الثالثة ع�سر والذي �س�ت عليه 

ال�سعب بغالبيته جم�سداً كل معاين ال�الء وال�فاء لقائد 

امل�سرية وم�سروعه الطم�ح. اأن ميثاق العمل ال�طني 

 2000 دي�سمرب  يف  �سدرت  �سيا�سية  وثيقة  ه� 

وت�سمنت مبادئ عامة واأفكارا اأ�سا�سية بهدف حتديد 

يف  مبا  وم�ستقبال،  حا�سرا  ال�طني  العمل  م�سارات 

التعديالت  التي حتكم نطاق وطبيعة  الت�جهات  ذلك 

حجر  امليثاق  يعترب  كما  اإدخالها،  املراد  الد�ست�رية 

ت�سهدها  التي  ال�سيا�سية  التغيريات  يف  الزاوية 

البحرين. وقد اأجري ا�ستفتاء �سعبي ي�مي 14 و15 

بن�سبة  عليه  البحرينيني  م�افقة  اأظهر  فرباير 2001 

98.4% وبن�سبة م�ساركة و�سلت اإىل 90.3%. وكان 

من اأهم ثمرات هذا امليثاق االإعالن عن اإجراء انتخابات 

برملانية يف اأكت�بر 2002.

ملا حققه  املختلفة  اجل�انب  على  ال�س�ء  باإلقاء  و 

يف  التنمية  على  وانعكا�ساته  ال�طني  العمل  ميثاق 

اأربعة  من  امل��س�ع  تناول  ميكن  البحرين،  مملكة 

ج�انب:

اأوال: العالقات الدولية، حيث حققت مملكة البحرين 

والدبل�ما�سية  اخلارجية  عالقاتها  يف  اإجنازات 

اململكة  اأهداف  خدمة  ت�ستهدف  التي  تط�رها  واآفاق 

اخلارجية  ال�سيا�سة  حمددات  خالل  من  وم�ساحلها 

منذ  البحريني  النم�ذج  على  تطبيقها  مع  عام  ب�جه 

�سدور ميثاق العمل ال�طني، والروؤية العاملية للمملكة.

امليثاق على  اأثر  االقت�سادية، حيث  التنمية  ثانيا: 

االقت�سادي،  اجلانب  يف  تنمية  من  حتقيقه  مت  ما 

من  للم�اطنني،  الي�مية  احلياة  على  ذلك  وانعكا�س 

البطالة  ن�سبة  وتقلي�س  اال�ستثمارات  زيادة  حيث 

الروؤية  مع  يت�افق  مبا  التعليم  خمرجات  وحت�سني 

متثل  والتي  البحرين،  ململكة  امل�ستقبلية  االقت�سادية 

الت�س�ر امل�ستقبلي للحياة االقت�سادية يف اململكة. كما 

التي ت�اجه  اثر امليثاق على و�سع ت�س�ر للتحديات 

التعامل معها من خالل  البحريني وكيفية  االقت�ساد 

باجتاه  البحريني  االقت�ساد  يف  ن�عية  نقلة  اإحداث 

عن  والبحث  املعريف،  باالقت�ساد  ي�سمى  ما  اإقامة 

ا�ستثمارات جديدة وتقليل االعتماد على النفط.

�سهدت  وقد  ال�سيا�سية.  والتنمية  امليثاق  ثالثا: 

اململكة ومنذ اإقرار ميثاق العمل ال�طني حراكاً �سيا�سياً 

اجلمعيات  من  العديد  اإن�ساء  يف  متثل  م�سب�ق  غري 

واملنظمات  االأهلية  واملنظمات  واملهنية  ال�سيا�سية 

احلق�قية. كما �سهدت ال�سن�ات الثالث ع�سر من عمر 

واالإعالم  الراأي  حرية  جمال  يف  كبرية  قفزة  امليثاق 

متثل يف �سدور عدد من ال�سحف الي�مية اإىل جانب 

اإىل  اإ�سافة  االلكرتونية،  واملنتديات  امل�اقع  ع�سرات 

اإجراء  يف  اجلميع،  وب�سهادة  البحرين،  مملكة  جناح 

واملجال�س  الن�اب  ملجل�س  انتخابية  دورات  ثالث 

البلدية بكل �سفافية ونزاهة اأجمع عليها املراقب�ن.

�س�ء  يف  االجتماعية.  والتنمية  امليثاق  رابعا: 

ميثاق العمل ال�طني، �سهدت اململكة جناحا كبريا يف 

هذا املجال، حيث ُفعلت الق�انني للحفاظ على معدالت 

التي  الن�عية  والنقلة  االجتماعية.  التنمية  من  عالية 

�سهدتها اململكة يف املجال الرتب�ي واملبادرات الرتب�ية 

ميثاق  عليه  ن�س  ملا  ا�ستجابة  اأطلقت  التي  ال�طنية 

العمل ال�طني لتحقيق النه�سة الرتب�ية املن�س�دة.

وروؤية  ذاتية  مببادرة  االإ�سالحات  هذه  وجاءت 

ثاقبة جلاللة امللك قبل ثالثة ع�سر �سنة م�ستبقة كل 

التط�رات واالأحداث التي حدثت منذ ذلك ال�قت.

البحريني  ال�سعب  مك�نات  جميع  اإىل  ور�سالتنا 

الغتنام هذه املنا�سبة والتي تعد حلظة تاريخية لتجديد 

وفر�سة  املخل�س،  ال�طني  والعمل  وال�الء  العهد 

لتعميق احل�س ال�طني وغر�س القيم واملبادئ ال�سامية 

جتاه مملكة البحرين الغالية واإن هذا الي�م املجيد ه� 

ي�م العرفان وال�سكر والتقدير لعاهل البالد ح�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة على 

كبريا  وطنيا  اإجماعا  القت  والتي  التاريخية  مبادرته 

ج�سدت االإرادة ال�سعبية نح� العمل وامل�ستقبل الزاهر 

وامل�سرق للمملكة.

يف ذكرى ميثاق العمل الوطني.. جتديد العهد والولء جلاللة امللك

يعترب امليثاق حجر 

الزاوية يف التغيريات 

ال�سيا�سية التي 

ت�سهدها البحرين

اجلامعة  رئي�س  احلواج  يو�سف  عبداهلل  الربوفي�سور  اأكد 

قيمة  جمرد  ميثل  ال  الوطني  العمل  ميثاق  اأن  على  االأهلية 

وتوجهاتها  البحرين  مملكة  لطموحات  واإدارية  �سيا�سية 

القيم  حتت�سنها  جامعة،  وطنية  هوية  واإمنا  امل�ستقبلية، 

بالتعددية  واالعتزاز  واالألفة  املحبة  يف  االآباء  عن  املوروثة 

به  تتاألق  ثقايف  اإثراء  من  ميثالنه  وما  الوطنية،  والوحدة 

البحرين من جميع زواياها.

لدن  من  رعاية  من  التعليم  به  حظي  مبا  احلواج  واأ�ساد 

املفدى،  البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  جاللة 

ومبادرات  الوطني  العمل  ميثاق  مواد  اأدبيا يف  ترجمته  متت 

امل�سروع االإ�سالحي، وعملياً يف باقة من الوقائع واالجنازات 

الكبرية، والتي كان لها اأبلغ االثر يف تطور التعليم واالرتقاء 

مبخرجاته.

ونوه الربوفي�سور احلواج يف ت�سريح �سحايف مبنا�سبة 

ذكرى ميثاق العمل الوطني اإىل اأن اأ�سداء تطور م�سرية التعليم 

ما  بعد  وا�سعا،  اإقليميا  بعدا  اأخذت  قد  البحرين  مملكة  يف 

�سهدته اململكة من تطوير وا�سع على خارطة نظامها التعليمي، 

اال�سرتاتيجية  البحرين  روؤية  تنفيذ  مهمة يف  حلقة  ي�سكل  ما 

2030، بعد اأن متكنت البحرين من ا�ستكمال منظومة التعليم 

والتعليم العايل، بداأ باإتاحة املجال لتاأ�سي�س اجلامعات االأهلية 

واخلا�سة ابتداء من العام 2001، ثم تلم�س احلاجة ملجل�س 

التعليم العايل ل�سمان �سالمة �سري التعليم يف تلك اجلامعات 

يف العام 2005، وانتهاء بالهيئة الوطنية للموؤهالت و�سمان 

جودة التعليم والتدريب التي تاأ�س�ست يف عام 2008.

القيادة  حكمة  اأن  اإىل  االأهلية  اجلامعة  رئي�س  واأ�سار 

ال�سيا�سية يف تعاطيها مع قطاع التعليم، اأثمرت جمموعة من 

املراحل  خمتلف  ا�ستوعبت  الوطنية،  واملبادرات  االجنازات 

الدرا�سية، واأظلت خمتلف موؤ�س�سات التعليم العامة واخلا�سة، 

اإىل نحو 2%، وزيادة  االأمية  انخفا�س معدالت  مما جنم عنه 

اأعداد املدار�س احلكومية واخلا�سة، وارتفاع اأعداد اجلامعات 

من  ملحوظا  عددا  البحرين  واإحراز  واخلا�سة،  احلكومية 

اأعداد  يف  امل�سطردة  الزيادة  عن  ف�سال  العاملية،  اجلوائز 

البعثات واملنح الدرا�سية التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم 

والعديد من املوؤ�س�سات وال�سركات البحرينية.

واأكد الربوفي�سور عبداهلل احلواج على اأن اجلامعة االأهلية 

امللك،  جلاللة  الكبري  االإ�سالحي  امل�سروع  من  يتجزاأ  ال  جزء 

حيث ا�ستطاعت منذ انطالقتها يف العام 2001 كاأول جامعة 

الهيئة  قوائم  تت�سدر  اأن  البحرين،  تتاأ�س�س يف مملكة  خا�سة 

الوطنية للموؤهالت و�سمان جودة التعليم والتدريب، لت�سنف 

ر�سمياً �سمن »الفئة االأوىل« من قبل الهيئة، ف�سال عن ارتباطها 

الوثيق بعدد من اجلامعات العاملية العريقة من خالل اتفاقيات 

الربيطانية  برونيل  جامعة  مثل  م�سرتكة،  تعاون  ومذكرات 

التي تربطها باجلامعة مذكرة تفاهم يف تقدمي درجة الدكتوراه 

يف االدارة وتكنولوجيا املعلومات، ومعاهد اوبيتك الفرن�سية 

الطالبي، وجامعة جورج  للتبادل  الدويل  الربنامج  من خالل 

االدارة  يف  املاج�ستري  درجة  تقدم  التي  االأمريكية  وا�سنطن 

الهند�سية. 

للجامعة  العليا  االإدارة  اأن  اإىل  اجلامعة  رئي�س  ونوه 

واأ�ساتذتها وطالبها اأثبتوا احت�سانهم للقيم التي اأر�ساها ميثاق 

خالل  من  امللك  جلاللة  اال�سالحي  وامل�سروع  الوطني  العمل 

متكنهم من اإحراز درجة الثقة يف جميع برامج البكالوريو�س 

واملاج�ستري التي مت تقييمها من قبل الهيئة الوطنية للموؤهالت 

و�سمان جودة التعليم والتدريب، لتنفرد اجلامعة االأهلية من 

بني جميع اجلامعات بهذا االإجناز الكبري.

على  وجرياً  اجلامعة  باأن  احلواج  الربوفي�سور  وذكر 

خالل  من  الوطنية،  املنا�سبة  بهذه  حتتفي  ال�سنوية،  عادتها 

�سوؤون  تقيمها عمادة  التي  االأن�سطة والفعاليات  جمموعة من 

الطلبة، وتلبي بكل �سرور دعوة االأمانة العامة ملجل�س التعليم 

من  موكب  �سمن  مزينة  مبركبة  بامل�ساركة  للجامعة  العايل 

والتعليمبهذه  الرتبية  وزارة  حفل  يف  امل�ساركة  املركبات 

املنا�سبة، باالإ�سافة اإىل االنتخابات الطالبية التي نعتزم عقدها 

يف ال�ساد�س ع�سر من ال�سهر اجلاري، يف �سياق ربط الن�ساط 

ميثاق  اأر�سى  التي  والوطنية  الدميقراطية  بالقيم  الطالبي 

العمل الوطني ركائزها، وتعزيزاً لروح املواطنة واالنتماء بني 

الطلبة والدار�سني.

البحرين ا�ستكملت البنية التحتية للتعليم.. الربوفي�سور احلواج:

امليثاق هوية.. ت�سوغ م�ستقباًل م�ستنداً اإىل قيم الآباء والأجداد

حكمة القيادة 

ال�سيا�سية يف 

تعاطيها مع قطاع 

التعليم، اأثمرت 

جمموعة من 

الإجنازات واملبادرات 

الوطنية
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كمال الذيب

جديد  عهد  اأمام  الطريق   ،1999 يف  امللك  جاللة  فتح 

مطلقاً م�سروعاً ح�سارياً وا�سعا ّحداً لالأزمة التي �سهدتها 

باإلغاء  املا�سي، فنزع فتيلها  القرن  البالد خالل ت�سعينيات 

عن  واالإعالن  الدولة،  اأمن  وحمكمة  الدولة  امن  قان�ن 

وامل�ساركة  الدميقراطية  ق�امها  جديدة  مرحلة  الدخ�ل يف 

العام  نهاية  يف  مهمة  خط�ة  جاللته  خطا  ثم  ال�سعبية. 

2000م، عندما طرح ت�س�ره، مل�سروع ح�ساري »ي�ستعيد 

نه�سة البحرين التاريخية«، حيث �ّسكل ميثاق العمل ال�طني 

اأبرز مالمح هذا امل�سروع واآلية االنتقال اإىل مرحلة جديدة  

امليثاق مب�افقة  ال�سعبي على  اال�ستفتاء  اأكرث تط�راً، وجاء 

الغالبية العظمى من اأبناء البحرين، رجاالً ون�ساًء )%98.4( 

تنفيذ  يف  قدماً  للم�سي  وال�سعب،  احلكم  بني  عقداً  لي�سكل 

امل�سروع اجلديد يف معاجلة امل�سائل ال�سيا�سية واالجتماعية 

واالقت�سادية، على نح� متكامل.

وبذلك �سكِّل االإعالن عن امليثاق نقطة حّت�ل مهمة يف 

تاريخ مملكة البحرين، مبا ميثله من بيعة وجتديد ل�سرعية 

احلكم، الذي ات�سم باال�ستماع اإىل نب�س ال�سارع، والتجاوب 

ال�سعبية  للتطلعات  امل�ستجيبة  مبادراته  وتط�ير  معه، 

االقت�سادي  والنم�  تتنا�سب  متقدمة  �سيا�سية  حياة  يف 

واالجتماعي الذي حتقق يف املراحل ال�سابقة.

التي  االإ�سكاالت  من  العديد  حل  من  امليثاق  مكن  وقد 

كانت قائمة، ومنها على وجه اخل�س��س: 

- ح�سم م��س�ع م�ساركة املراأة يف احلياة ال�سيا�سية 

يف مبادرة جريئة، غري م�سب�قة يف املنطقة.

بناء  خالل  من  ال�سعبية  امل�ساركة  طبيعة  حتديد   -

املنتخب واملجل�س  الت�سريعي  املجل�س  املت�ازنة بني  العالقة 

املعني.

- العف� العام عن املعتقلني واملبعدين عف�ا �سامال غري 

ال�طن  ار�س  اإىل  اجلميع  ع�دة  من  مّكن  مما  م�سروط، 

وامل�ساهمة يف م�سرية التنمية وبناء الدميقراطية.

- اإنهاء حالة الت�تر التي كانت قائمة يف الفرتة ال�سابقة.

- البدء يف تنظيم احلياة ال�سيا�سية ب�سكل يحقق التنمية 

من ناحية ويحفظ امن البلد وا�ستقراره، من ناحية ثانية.

به  حتظى  ملا  ال�طني  العمل  ميثاق  اأهمية  تتمثل  كما 

املبادئ التي ت�سمنها من باإجماع وطني �سبه كامل، والتي 

منها على وجه اخل�س��س:

ووحدتها  العربية  البحرين  ه�ية  على  التاأكيد   ]

ال�طنية.

[ التاأكيد على النظام امللكي الد�ست�ري.

ال�سلطات،  بني  والف�سل  ال�سعبية،  امل�ساركة  تعزيز   ]

وتعزيز اآليات الرقابة وال�سفافية والتاأكيد على مبداأ �سيادة 

القان�ن.

ورفع  للم�اطنني،  الكرمي  والعي�س  العمل  ت�فري   ]

امل�ارد  ا�ستخدام  وح�سن  االإنفاق  وتر�سيد  الدخل  مت��سط 

والتنمية امل�ستدامة، وت�سجيع اال�ستثمار وحرية راأ�س املال، 

و�سيانة املال العام والرثوات الطبيعية.

وتعزيز  الفر�س  وتكاف�ؤ  االجتماعي  الت�سامن   ]

امل�ساواة والعدالة بني امل�اطنني.

ال�سالم  على  والتاأكيد  اخلارجية  العالقات  تعزيز   ]

الدويل.

احلكم  لنظام  االأ�سا�سية  املبادئ  امليثاق  ت�سمن  لقد 

االأ�سرة،  وتنظيم  التعبري،  وحرية  ال�سخ�سية،  واحلريات 

مملكة  خطت  لقد  االقت�سادي،  والنظام  املدين،  والن�ساط 

البحرين خالل ال�سن�ات املا�سية خط�ات مهمة يف تاريخها 

االإ�سالحي  امل�سروع  وتد�سني  امليثاق،  اإقرار  بعد  احلديث 

اآمال  وبقيت  ال�اقع،  اأر�س  على  كثرية  طم�حات  فتحققت 

اأخرى، بانفتاح اآفاق جديدة متنامية يف اإطار روؤية متدرجة 

وتفعيل  ال�سعبية،  امل�ساركة  يف  التدريجي  الت��سع  ق�امها 

دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين، وتط�ر حرية ال�سحافة. 

والتط�رات  االأحداث  متابعة  وعند  ال�طني...  واالأمن 

التي ت�سهدها ال�ساحة البحرينية، ميكن تقييم هذه التجربة 

احلك�مي  االأداء  من  امل�قعة  ال�اقعية  املعطيات  �س�ء  على 

واالأهلي، ومدى ال�عي والتفاعل الذي يبديه امل�اطن�ن مع 

امل�سروع االإ�سالحي وما ت�سمنه ميثاق العمل ال�طني. 

املا�سية  ال�سن�ات  خالل  البحرين  مملكة  خطت  لقد 

امليثاق،  اإقرار  بعد  احلديث  تاريخها  يف  مهمة  خط�ات 

كثرية  طم�حات  فتحققت  االإ�سالحي  امل�سروع  وتد�سني 

على اأر�س ال�اقع، وبقيت اآمال اأخرى، بانفتاح اآفاق جديدة 

التدريجي  الت��سع  اإطار روؤية متدرجة ق�امها  متنامية يف 

املجتمع  م�ؤ�س�سات  دور  وتفعيل  ال�سعبية،  امل�ساركة  يف 

املدين، وتط�ر حرية ال�سحافة. 

اأنه ولالأ�سف جاءت االأزمة التي مرت بها البحرين  اإال 

بدءا من فرباير 2011م والتزال تداعياتها قائمة اإىل الي�م، 

حتى  ورمبا  االإ�سالح  حركة  تعرث  على  م�ؤ�سرا  لتك�ن 

التجربة  وولدتها  اأظهرتها  التي  االإ�سكاالت  حل  يف  بطاأها 

والتطلعات،  الطم�حات  وت�ساعد  ال�ليدة،  الدميقراطية 

ن�سق  على  ال�سيا�سي  املجتمع  من  ق�سم  ر�سا  عدم  ومنها 

ت�سريع  نح�  وا�سحا  الطم�ح  بدا  حيث  وتريته،  االإ�سالح 

هذه العملية وت��سيع نطاق امل�ساركة وال�سراكة ال�سيا�سية  

يف  الحقا  ظهرت  التي  املطالبات  من  وغريها  ال�سلطة،  يف 

وثائق وبيانات الق�ى املعار�سة خا�سة. وهكذا بدا وا�سحا 

اأنه  االأ�سرار  فداحة  ورغم  االأزمة-  من  �سن�ات   3 -بعد 

ال بد من ا�ستعادة حلظة امليثاق جمددا، مبا يعيد للبحرين 

اإجماعها ال�طني ووفاقها ال�طني الذي لن يتحقق اأي تط�ر 

�سيا�سي بدونه.

كم�ؤ�س�سة  امللكي  الدي�ان  دور  تنامي   اأن  ونعتقد 

على  والعمل  لالأزمة  الثقيلة  االآثار  لتجاوز  مهم  مرجعية 

من  املزيد  حتقيق  نح�  جمددا،  ال�طني  ال�فاق  ا�ستعادة 

على  �سي�ساعد  مبا  ال�سيا�سي،  ال�سعيد  على  االإجنازات 

تخدم  تعد  مل  التي  واالنتظار  املراوحة  حالة  من  اخلروج 

اأحدا، بفتح قن�ات ات�سال وت�ا�سل مع اجلميع، وح�ار مع 

واملعقدة،  ال�سائكة  الق�سايا  ملعاجلة  ال�سيا�سية،  اجلمعيات 

ين�سجم  الذي  والتجاوز  والت�سامح  ال�طني  ال�فاق  بروح 

املا�سي  يف  �ساعد  مما  الدميقراطية،  التجربة  حداثة  مع 

و�س�ف ي�ساعد يف احلا�سر على تخطي العديد من ال�سعاب 

حتقيق  دون  االأحيان  بع�س  يف  حت�ل  التي  والعقبات، 

االأهداف التي جاءت بامليثاق، اإذ كثريا ما كان الدي�ان امللكي 

من  زادت  بطريقة  ال�سائكة  الق�سايا  بع�س  يتدخل حللحلة 

االعتماد على هذا الدور املتنامي يف احلياة ال�سيا�سية.

اإن امل�سار الدميقراطي لكل بلد يتميز عن باقي البلدان، 

من خاللها  يتم  التي  باالآليات  اأو  االنتقال،  باأ�سل�ب  �س�اء 

بناء النظام الدميقراطي، اإال اأنه من ال�ا�سح اأنه من ال�سعب 

االنتقال اإىل احلداثة  والدميقراطية الكاملتني دون اجناز ما 

االآتي على االأقل:

1- حتقيق قدر منا�سب و�سروري من االإ�سالح الديني 

وف�سل الدين عن ال�سيا�سة »ولي�س عن الدولة«، فبناء دولة 

متثل جميع امل�اطنني، يقت�سي بداية اجناز مثل هذا الف�سل 

عن  مف�س�ال  ن�سبيا  اإن�سانيا  عمال  ال�سيا�سي  العمل  ليك�ن 

املقد�س، ويق�م على املحا�سبة.

يف  والعمل  االنقالبية،  االيدول�جيا  عن  التخلي   -2

املقابل على حتقيق اال�ستقرار االقت�سادي واالإ�سالح الديني 

لكي  اأ�سا�سية  اأولية  �سروط  وهي  باخلارج،  التهديد  وعدم 

تتحقق الدميقراطية ال�طنية احلقيقة.

3- الت�قف عن اعتبار التجربة االأوروبية مثاال للنقل.

الأنها اأوال لي�ست جتربة واحدة. اإمنا هي جتارب متعددة بعدد 

الدول االأوروبية نف�سها والرتكيز بدال من ذلك على بناء ما 

يت�افق عليه النا�س وما يتحمله ال�اقع، على اأن ال تك�ن هذه 

اخل�س��سية اإلغاء الفكرة الدميقراطية اأو ت�س�يهها ج�هريا، 

حيث يتم على االأقل �سمان م�ساألتني رئي�سيتني، هما: اأوال: 

�سمان احلريات االأ�سا�سية للم�اطنني والتي ت�سمل احلريات 

ال�سخ�سية وال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية، والثانية 

تتعلق الت�افق على اآلية وطنية منا�سبة لل�سراكة ال�سيا�سية، 

ولكل جمتمع طريقه اخلا�س لذلك.

ا�ستعادة حلظة امليثاق

العودة جمدداً اإىل التوافق والإجماع الوطني

ل بد من ا�ستعادة 

حلظة امليثاق جمدداً، 

مبا يعيد للبحرين 

اإجماعها ووفاقها 

الوطني الذي لن 

يتحقق اأي تطور 

�سيا�سي بدونه

إسحاق الشيخ

رحمة  حتت  الزمن  من  ردحا  البحريني�ن  رزح  ان  بعد 

قان�ن اأمن الدولة �سيئ ال�سيت ياأتي امليثاق ال�طني يف احلرية 

اأمن  بقان�ن  ليلقي  االن�سان  وحق�ق  والتعددية  والدميقراطية 

الدولة اثراً بعد عني يف مزبلة التاريخ!

وكان ل�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى دور ريادي 

وجتاوبا  ان�سجاما  مباركة  وطنية  تلبية  يف  فردي  تاريخي 

وق�اه  واملعن�ية  املادية  ومك�ناته  البحريني  ال�سعب  الإرادة 

ال�طنية يف ا�ساعة احلريات العامة واخلا�سة يف الفكر والعقيدة 

والنقد وبناء دولة القان�ن، ويف العدل وامل�ساواة يف امل�اطنة، 

املعا�سرة  م�اكبة  ويف  والتحديث،  احلداثة  مفاهيم  وتكري�س 

و�سماتها التن�يرية واالن�سانية على �سعيد العامل!

منعطفات  اهمية  جتلت  قد  التاريخي  املنعطف  هذا  وكان 

يف  الرجعية  حفيظة  اثار  مما  املنطقة  يف  التاريخية  تاأثرياته 

الداخل واخلارج وحرك مطامع االمرباط�رية الفار�سية الدفينة 

يف القيادة اخلمينية ونزعاتها العدوانية الت��سعية �سد مملكة 

العربية  واجلزيرة  اخلليج  ومنطقة  خا�س  ب�سكل  البحرين 

ب�سكل عام.

يف  البحريني  ال�سعب  الإرادة  املعادي  الت�جه  وكان 

الت�سكيك يف م�سروع اال�سالح ال�طني وزعزعة ركائز بن�ده 

يف امليثاق ال�طني.. وكان بدال من التم�سك والت�سبث والتاأكيد 

منجزاته  وتفعيل  ال�طني  امليثاق  بن�د  وتنفيذ  تطبيق  على 

والتنفيذية  الت�سريعية  املجتمع  منظ�مات  ارادة  يف  ال�طنية 

والق�سائية اخذت ق�ى بعثية وق�مية وا�سالمية طائفية ت�سكك 

ال�طني  امليثاق  بن�د  تنفيذ  يف  للدولة  ال�طنية  االرادة  يف 

والعمل على و�سع العراقيل يف طريقه، واثارة الفتنة الطائفية 

وتاأزمي احلياة املدنية بحريق اطارات ال�سيارات و�سد الطرقات 

واالعتداء على املارة ورجال االمن بق�ارير امللت�ف، وتهريب 

الطائفية،  النعرات  واثارة  االرهابية  الفرق  وتك�ين  اال�سلحة 

ورفع �سعارات التطرف والعنف واالرهاب الطائفي والدع�ة 

اقامة  يف  االيرانية  املخابرات  اجهزة  وا�ستعداء  حتري�س  اىل 

اال�سالمية  باجلمه�رية  ا�س�ة  �سيعية  ا�سالمية  جمه�رية 

خلف  التخندق  يف  االخرى  الطائفة  اآثار  ما  وه�  االيرانية.. 

املرتا�س ال�سني و�سق وحدة ال�سعب ال�طنية.. االمر الذي جعل 

�سن�ات  ثالث  ماأزوما  طائفيا  واقعا  يعي�س  البحريني  ال�طن 

وه� ما انعك�س �سلبا على احلياة االقت�سادية وادى اىل زعزعة 

وكر�س  واملالية  وال�سياحة  والفندقية  العقارية  اال�ستثمارات 

ودفع  العمل،  عن  العاطلني  حياة  واحلاجة يف  الع�ز  ظروف 

املعتقالت واملحاكمات  اىل  ال�سيعية  الطائفة  الفقراء من  باأبناء 

ال�سي�خ  بني  والهلع  والرعب  اخل�ف  ون�سر  وال�سج�ن 

يلطم�ن  ال�سيعية  القرى  يف  واالمهات  االآباء  من  والعجائز 

قان�نيا  واملالحقني  الهاربني  ابنائهم  على  واخلدود  ال�سدور 

داخل وخارج البحرين!

يدفع�ن  البحرين  مملكة  يف  الطائفية  الفتنة  زعماء  ان 

والعنف  واالرهاب  امل�ت  �ساحات  اىل  االآخرين  وبنات  باأبناء 

ال�سيارات  اطارات  التظاهر وحرق  الفتنة يف  الطائفي وتفعيل 

ال�طن  ق�انني  وحماة  االمن  رجال  مع  ال�سدامية  واملجابهات 

املدنية، ويدفع�ن باأبنائهم خارج �ساحات االرهاب وامل�اجهات 

الطائفة  من  االرهابيني  عند  لي�ست  ظاهرة  وهي  ال�سدامية 

اال�سالم  ان�سطة  ويف  ال�سنية،  الطائفة  لدى  وامنا  ال�سيعية 

ال�سيا�سي ب�سكل عام: ال�سني ال�سلفي وال�سيعي اخلميني.

تعميق  فر�سة  الطائفي  االرهابي  العنف  اجه�س  لقد 

عالئقه  بع�س  من  والتخل�س  ال�طني  امليثاق  بن�د  وتط�ير 

ال�سلبية والدفع به يف عني دولة مدنية ليربالية علمانية متط�رة 

على  املتقدمة  احل�سارية  وال�سع�ب  الدول  بني  طريقها  ت�سق 

�سعيد العامل.

والن�ساطات  العمل  يف  احلقيقية  ال�سلمية  اىل  الع�دة  ان 

الت�سافر  يف  والثقافية  وال�سيا�سية  واالجتماعية  احلزبية 

والت�سامن يف وحدة وطنية دميقراطية للعمل على اعادة الدماء 

اىل ميثاق العمل ال�طني امكانية واقع عمل وطني لكل من تعز 

عليه وحدة اهل البحرين ال�طنية يف احلرية والعدل وامل�ساواة 

امليثاق  راية  و�سرتتفع  الفتية..  البحرين  مملكة  ار�س  على 

ال�طني خفاقة يف عق�ل وعلى زن�د كل ال�طنيني البحرينيني 

رغم انف الطائفية البغي�سة واالطماع االيرانية يف املنطقة!!

يف ذكرى امليثاق الوطني

كان ل�ساحب 

اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى دور 

ريادي تاريخي يف 

اإ�ساعة احلريات 

العامة وبناء دولة 

القانون
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طلبة جامعيون يف ذكرى الت�سويت على امليثاق

نتمنـى جنــاح حــوار التــوافــق الــوطنــي لتعــزيــز امل�سيــرة الـدميقــراطيـــة

يف  �سلمان:  �ساجدة  الطالبة  تقول 

كان  امليثاق  ان  ال�سخ�سي  اعتقادي 

للمواطنني  بالن�سبة  ومهماً  �سرورياً 

امللك للت�سويت عليه  حينما دعا جاللة 

فهو ي�سكل راأيا جماعيا اتفق عليه اغلب 

التغيريات  من  عددا  وت�سمن  املواطنني 

الوطن  �سالح  يف  ت�سب  التي  املهمة 

واملواطن.

وعلقت على مبادرة ا�ستكمال حوار 

ا�سد  من  انا  قائلة:  الوطني  التوافق 

احلوار  ا�ستكمال  م�ساألة  على  املوافقني 

جلاللة  ال�سامية  املبادرة  على  واثني 

طريقة  اف�سل  هو  احلوار  الن  امللك، 

على  ويجب  الراهنة،  النزاعات  حلل 

تبادل  احلوار  هذا  يف  امل�ساركني  جميع 

نتو�سل  حتى  الفو�سى  وجتنب  االآراء 

جميع  ير�سي  م�سرتك  حلل  النهاية  يف 

االطراف.

فيقول:  اخلياط  احمد  الطالب  اما 

ي�سكل  كان  الوطني  العمل  ميثاق 

مرحلة مهمة يف تاريخ مملكة البحرين 

وتعديالت  ا�سالحات  عدة  ت�سمن  فقد 

د�ستورية واتاح لل�سعب اي�سال ا�سواتهم 

للحكومة من خالل ان�ساء جمل�س برملاين 

اع�سائه،  بانتخاب  املواطنون  يقوم 

وا�ساف ا�سبح هناك حرية تعبري اكرث 

هناك  ا�سبح  كما  االآراء  يف  وتعددية 

التوجهات  خمتلفة  �سيا�سية  جتمعات 

باال�سافة حلرية  بها احلكومة،  تعرتف 

التي مكنتها من طرح ق�سايا  ال�سحافة 

عديدة.

دعا  الذي  احلوار  احمد  ويعترب 

ال�ستكماله جاللة امللك امرا بالغ االهمية، 

الق�سايا  لكل  �سامالً  يكون  ان  ويجب 

امل�ساركة  الراهنة وعلى جميع االطراف 

يف هذا احلوار وجتنب املقاطعة، ويجب 

جميع  من  العنف  اعمال  تتوقف  ان 

اي  من  احلوار  يخلو  وان  االطراف 

يعقدها  الطاولة  حتت  من  تتم  اتفاقات 

ل�ساحلهم  باحلوار  امل�ساركون  االطراف 

يقوم  وان  االآخرين،  ح�ساب  على 

املتحاورون بطرح كل النقاط التي لديهم 

هناك  يكون  ان  دون  تنفذ  ان  ويجب 

تنازالت من طرف لطرف اآخر.

الطالبة  قالت  ال�سياق،  ذات  ويف 

فاطمة املطوع: ما اعرفه عن امليثاق انه مت 

الت�سويت عليه من اجل ان اال�سالحات 

تعديل  مثل  امللك  جاللة  اليها  دعا  التي 

النواب  القوانني واطالق جمل�س  بع�س 

اإال ان هناك بع�س االمور حتتاج العادة 

النظر مثل او�ساع املواطنني االقت�سادية.

حوارالتوافق  ا�ستكمال  وحول   

الوطني  قالت: »يجب اجناح هذا احلوار 

باأي �سكل من اال�سكال الن الو�سع الراهن 

ال يحتاج للتاأزمي واملماطلة اكرث، وعلى 

بحل  اخلروج  احلوار  يف  امل�ساركني 

ير�سي جميع االطراف امل�ساركة وي�سب 

يف م�سلحة املواطن وان يخرجوا الوطن 

من االحتقان الذي مير فيه«.

الطالب حممد  علق  اآخر،  من جانب 

الوطني  العمل  ميثاق  على  جمال 

اعالن  منذ  ا�سالحات  من  ت�سمنه  وما 

عددا  ت�سمن  كونه  عليه  الت�سويت 

يف  ت�سب  التي  اجلديدة  القوانني  من 

حرية  ا�سبحت  كما  املواطن،  �سالح 

ال�سابق،  من  اكرث  للفرد  متاحة  التعبري 

احتياجاته  اي�سال  من  املواطن  ومتكن 

النواب  جمل�س  خالل  من  ومتطلباته 

وعلق على حوار التوافق الوطني قائالً: 

امل�ساركة اخلروج  االطراف  »يجب على 

بحل ير�سي اجلميع حتى ال تنجر البالد 

وامتنى  عليه،  هي  مما  ا�سواأ  لو�سع 

من  قدر  على  املتحاورون  يكون  ان 

امل�سوؤولية التي اعطيت لهم فهم ميثلون 

املجتمع البحريني بكافة اطيافه.

العلي  فاطمة  الطالبة  واكدت 

الوطني  احلوار  ا�ستكمال  اهمية  على 

البحرين،  من  الراهنة  باالزمة  للخروج 

وا�سفة اياه انه اف�سل طريقة للو�سول 

»اتوقع  وا�سافت:  اخلالفات،  لت�سوية 

للتحاور  لل�سباب  الفر�سة  اتاحة  مت  لو 

ير�سي  حلل  الو�سول  من  �سيتمكنون 

على  عر�سه  ثم  ومن  االطراف  جميع 

املعنيني كونهم ميثلون امل�ستقبل امل�سرق 

ميثاق  على  علقت  كما  البحرين،  ململكة 

العمل  »ميثاق  قائلة:  الوطني  العمل 

من  ا�سالحية  خطوات  ت�سمن  الوطني 

خطوة  ويعترب  ال�سيا�سية،  الناحية 

جيدة دفعت الوطن واملواطن لالمام من 

خالل ما ت�سمنه من قوانني وا�سالحات 

امليثاق  كفله  وما  د�ستورية  وتعديالت 

من حقوق للمواطنني.

جا�سم  الطالب  اثنى  جهته،  من 

الوطني  العمل  ميثاق  على  احلايكي 

الت�سويت  البحرين بعد  معلقاً: »دخلت 

على ميثاق العمل الوطني مرحلة جديدة 

املجاالت  �ستى  يف  انفتاحات  ت�سمنت 

نذكر منها الناحية االقت�سادية مثل دعم 

املوظفني حمدودي الدخل من قبل وزارة 

العمل و«متكني«، كما ا�سبح هناك حرية 

عمل  فر�س  خللق  باال�سافة  للتعبري، 

لل�سباب البحريني اف�سل من ال�سابق.

جاللة  دعوة  على  معلقاً  وا�ساف 

امللك ال�ستكمال احلوار قائال: يف اعتقادي 

للم�سكلة  حل  ايجاد  احلوار  من  الهدف 

الراهنة ويجب و�سع بنود يتفق عليها 

جميع املتحاورين، فكل من يريد اخلري 

هذه  من  تخرج  ان  يتمنى  للبحرين 

االزمة، واذا اتفق املتحاورون على حلول 

تر�سي كل االطراف اتوقع ان ينجح هذا 

احلوار و�سيخرج وطننا الغايل من هذه 

االزمة«.

 حسين المرزوق

ـــــــروع تـــــــاريـــــــخـــــــي و�ـــــســـــع  املـــــــيـــــــثـــــــاق مـــــــ�ـــــــس

املـــتـــقـــدمـــة الــــــــــدول  مــــ�ــــســــاف  الــــبــــحــــريــــن يف 

ميثاق العمل ال�طني يعترب نقلة ن�عية  يف العمل ال�طني وخط�ة متقدمة يف م�سرية التحديث ال�سيا�سي وه� م�سروع ا�سالحي لرت�سيخ دولة القان�ن وامل�ؤ�س�سات وعاد بالنفع على امل�اطن 

يف �ستى املجاالت خا�سة على امل�ست�ى االقت�سادي وال�سيا�سي، ودفع البحرين لالأمام لتتب�اأ مكانة مرم�قة بني الدول العربية والعاملية، كما اتاح حرية التعبري عن الراأي على م�ست�ى الفرد 

وامل�ؤ�س�سات االعالمية، ا�سافة اىل التط�رات املهمة التي حدثت على م�ست�ى حق�ق االن�سان يف اململكة والتي اأ�سادت بها املنظمات الدولية، كما فتح املجال اأمام اال�ستثمارات االأجنبية و�سهل 

تدفقها على اململكة.

ومبنا�سبة ذكرى ميثاق العمل ال�طني الثالثة ع�سرة قمنا بعمل ا�ستطالع �سحفي مع عدد من الطلبة اجلامعيني ك�نهم ي�سكل�ن عماد املرحلة القادمة لل�طن ليحدث�نا عن اآرائهم ح�ل ميثاق 

العمل ال�طني وعن احل�ار اجلاد الذي دعا له جاللة امللك ليخرج ال�طن من االزمة الراهنة وكانت اآراوؤهم كالتايل:

جا�سم احلايكيفاطمة العلي �ساجدة �سلمان

حممد ال�سلمانفاطمة املط�عاحمد اخلياط
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عثمان الماجد

ال�سع�ب  ت�سعر  اأن  الطبيعي  من 

خمتلف  ومن  كلها،  الدنيا  ببلدان 

امل�ست�يات  ومن  الطبقية،  االنحدارات 

والفكرية،  واالجتماعية  االقت�سادية 

على  باالطمئنان  ي�سعروا  اأن 

عندما  اأبنائهم  وم�ستقبل  م�ستقبلهم 

عاتقها  على  بلدانهم  حك�مات  تاأخذ 

واآمال، وتك�ن  اأمان  اإليه من  ما ي�سب�ن  حتقيق 

على ات�سال دائم بهمهم، وعلى ت�ا�سل ثابت مع 

احتياجاتهم، و�سعي دائب اإىل مراكمة مكت�سباتهم 

والفكرية.  واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 

وي�سيع  االطمئنان،  هذا  يتعزز  اأن  الطبيعي  ومن 

التنمية  وتائر  وتت�سارع  االجتماعي،  االأمن 

كل  وت�سمت  العنف،  خمططات  تتهاوى  عندما 

احل�ار،  ويك�ن  اإليه،  املنادية  الناعقة  االأ�س�ات 

احلك�مات  بني  للعالقة  حاكما  فح�سب،  واحل�ار 

للم�اطنني  املمثلة  احلقيقية  ال�سيا�سية  والقيادات 

الدين واجلاه. ولكي  املفرو�سة ب�سلطان  ولي�ست 

تت�سف  �سيا�سية  ب�سخ�سيات  امل�اطن�ن  يف�ز 

اأن  ينبغي  القيادية،  املهارات  من  وافر  بقدر 

يف  لتنتخب  دميقراطيا  مهياأة  املجتمعات  تك�ن 

ينبغي  عامة  م�ا�سفات  اعتقادي  يف  هذه  حرية. 

لبناء دميقراطي  الت�اقة  املجتمعات  تت�فر يف  اأن 

تفتقر  بعامة  العربية  املجتمعات  والأن  م�ستقر؛ 

هذه  كل  نرى  نحن  فها  امل�ا�سفات،  هذه  اإىل 

غري  بالعنف  امل�سح�بة  واملطالبات  االحتجاجات 

امل�سب�ق تع�سف يف اأكرث من مدينة عربية مطالبة 

الرئا�سية  الق�س�ر  من  امل�ستبدين  احلكام  برحيل 

اجلمه�رية يف كثري من الع�ا�سم العربية مطالبة 

باحلرية والدميقراطية.

 اأما الذي ح�سل عندنا يف البحرين، قبل ثالثة 

كان  اأنه  اإذ  متاما،  مغاير  �سيء  فه�  عاما،  ع�سر 

والتطلعات  االأماين  جلة  يف  االإبحار  ببدء  اإيذانا 

و�سكل  حتقيقها،  اأجل  من  ال�سعب  نا�سل  التي 

�سابقة عربية يف فن اال�ستماع للمطالب ال�سعبية 

البحث عن حل�ل وطنية لها، حيث  اإىل  واملبادرة 

اللحظة  عي�سى  بن  حمد  امللك  جاللة  ا�ستثمر 

بدء  عن  خ�سمها  يف  واأعلن  امل�اتية،  التاريخية 

 14 يف  االإ�سالحي  ال�سيا�سي  م�سروعه  انطالقة 

وكل  امل�سه�د،  الي�م  ذلك  ففي   .2001 فرباير 

تقاطر  كيف  يتذكر  التاريخ  عندذاك  ع�سرين  ابن 

اأبناء ال�سعب البحريني جماعات ووحدانا، ليدل�ا 

العمل  ميثاق  ح�ل  اال�ستفتاء  يف  باأ�س�اتهم 

بتكليف  اإعداده،  ت�لت  الذي  امليثاق  هذا  ال�طني، 

هذا  اأبناء  خرية  من  نخبة  امللك  جاللة  من  �ساٍم 

املرا�س واخلربة وال�طنية؛  اأ�سحاب  ال�سعب، من 

يف  امل�اطنني  طم�حات  يلبي  امل�عد  يف  ليك�ن 

ظروف  م�ست�ى  يف  اأي�سا  ويك�ن  املرحلة،  تلك 

الت�افق  ب�سرط  الالحقة  املراحل  وم�ستجدات 

وفر�ست  احلاجة،  اقت�ست  اإذا  ح�لها  ال�طني 

احلجة ذلك. وبات م�ساء اخلام�س ع�سر من فرباير 

ا�ستيقظ  الذاكرة عندما  منح�تاً يف  2001 حدثاً 

االأ�س�ات  من  احلا�سلة  بالن�سبة  وابتهج  ال�سعب 

التي قالت، نعم للميثاق وقد بلغت 98.4%، ويا 

اأرواحنا وارتقت بها عاليا  اأنع�ست  لها من ن�سبة 

ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  ماثالً  كان  ما  اإىل  بالقيا�س 

وقد  الكئيبة.  الت�سعينيات  حقبة  يف  واالجتماعي 

دل ذلك �سراحة على اأن ال�سعب ال يزال حمتفظا 

على  والقدرة  الت�سامح  من  ين�سب  ال  بخزين 

اأن  نابذاً  احلرية،  ف�ساءات  يف  عمله  م�ا�سلة 

يك�ن العنف �سيداً للم�سهد. واأتذكر كيف اأن هذه 

ومالأت  عارمة،  فرحة  اأ�ساعت  املرتفعة  الن�سبة 

القل�ب �سعادة. لقد كنا بداأنا يف م�ساء ذلك الي�م 

اجلميل للت� معاً يف كتابة ال�سطر االأول للم�سروع 

باجتاه  امللك  جاللة  اأر�ساه  الذي  االإ�سالحي 

ال�سحرية  الكلمة  ُيعُد  الذي  التغيري  هذا  التغيري، 

التي غدت تدغدغ م�ساعر ال�سع�ب العربية التي 

من  ذرعا  و�ساقت  احلكم،  اإدارة  برتابة  ابتليت 

اال�ستبداد والقهر.

 اإذن لقد كان لنا نحن م�عد مع التغيري بدءا من 

فرباير 2001، اأي قبل ثالثة ع�سر عاما من االآن، 

ولكنه م�عد بحريني �سرف، م�عد ال يت�سابه مع 

غريه، وبالتايل يحق لنا اأن نعده ي�ما بحرينيا تفرد 

عن بقية االأيام يف اأجندتنا ال�طنية ب��سفه حامال 

وفق  ويتط�ر  يتجدد  الأن  قابل  وطني  الإجماع 

مقت�سيات املرحلة التاريخية، وياأخذ البعد ذاته اإذا 

ما و�سعنا اأفق تطلعاتنا ب�سرورة اعتماد احل�ار 

كاأداة ح�سارية لل�ق�ف على امل�سرتكات ال�طنية 

ونبذ االأنانية الطائفية، والكف عن رفع �سعارات 

هذا  واالجتماعي،  الثقايف  وم�روثنا  تتعار�س 

امل�روث الذي اأ�س�سه االأول�ن، واأول ث�ابته بقاء 

ال�سرعية التاريخية واملكانة الرفيعة حمف�ظة الآل 

خليفة الكرام حكاما. لقد ا�ست�سعر امللك �سرورة 

اإ�سراك ممثلني عن ال�سعب يف عملية �سنع القرار 

احل�سارة  �ساحب  ال�سعب  هذا  واأحقية  ال�طني، 

خم�سة  بعمق  التاريخ  يف  اجلذور  ال�ساربة 

وجتدر  ال�طنية.  الرثوة  اقت�سام  يف  �سنة،  اآالف 

االإ�سارة اإىل اأن االحتفاء بامليثاق ال ياأتي ب�سبب ما 

ت�سمنه من مبادئ عامة واأفكار تهدف اإىل حتديد 

م�سارات العمل ال�طني فح�سب، ولكن ملا �سخه، 

وال يزال، يف عروقنا ووجداننا من م�ساعر التاآلف 

والتاآزر والتحابب والتحاور بني بع�سنا البع�س؛ 

واالإحباط  الياأ�س  م�سارب  �سد  فقد  كذلك  والأنه 

للتنمية  وا�سعة  اآفاقا  وفتح  امل�اطنني،  نف��س  يف 

ال�ساملة وامل�ستدامة. ينبغي علينا ا�ستثمار 

اإمكانياتنا لبناء االإن�سان البحريني.

علينا  عزيزة  امليثاق  ذكرى  تبقى 

جميعا ينبغي االحتفاء بها واإظهار 

االجتماعي  الغنى  عنا�سر 

لتدار�سها،  فيها  وال�سيا�سي 

ولهذا فاإنني قد اأحببت اأن 

من  بع�سا  اأ�ساطركم 

تفا�سيلها  دقائق 

واأ�سمن  اجلميلة، 

اأراه  مما  بع�سا 

ينبغي  مكتنزات  من  امليثاق  يف 

االأر�سية  لتهيئة  وا�ستعرا�سها  ا�ستك�سافها  علينا 

املرحلة.  مع  يتنا�سب  مبا  بها  للعمل  االجتماعية 

تنا�سى  يك�ن  قد  القلة ممن  اأذّكر  اأن  كما وددت 

اأن  قبل  اعتناق  وعن  بنعم  الت�س�يت  خري  اأنه 

يطراأ على م�قفه تغري كانت ب�اعثه رياح مذهبية 

اإقليمية عا�سفة بداأت تهب على املجتمع البحريني 

قبل اأكرث من �سبع وثالثني �سنة ثم ا�ستفحلت 

يقال  اأن  ينبغي  وما  �سن�ات.  ثالث  قبل 

ع�سرة  الرابعة  ال�سنة  به�  ندلف  ونحن 

احلابلة  الدميقراطية  جتربتنا  عمر  من 

واالأمل  التفاوؤل  اإن  النجاح،  اأ�سباب  بكل 

النية ال�سادقة وغابت  اإذا ما ت�افرت  ثابتان 

التي  الن�ساز  االأ�س�ات  و�سمتت  االأنانيات، 

تدفع دائما باجتاه التاأزمي.

   ال�سيء الذي ينبغي اأن نربزه يف 

هذه املنا�سبة اجلميلة من اأجل حم� 

ال��سط  يف  زرعتها  التي  الكراهية 

ه�  املذهبية  اجلمعيات  االجتماعي 

بها  يزخر  التي  النبيلة  املعاين 

و�سيادة  وامل�اطنة،  الدميقراطية،  مثل  امليثاق 

ت�ؤكد  وُمثُل  قيم  كلها  وهي  وامل�ساواة،  العدل 

عليها حق�ق االإن�سان، والعمل يف ف�ساء امل�ؤ�س�سة 

القيم  هذه  كل  بتفعيل  الكفيل  ه�  الت�سريعية 

�ستك�ن  فهل  واالأمن.  باال�ستقرار  ال�سعب  لينعم 

�سحنة  امليثاق  عمر  من  هذه  عاما  ع�سر  الثالثة 

اخلزين  ا�ستخراج  اأجل  من  للعمل  تدفع  جديدة 

امللك  جلاللة  االإ�سالحي  امل�سروع  ج�ف  من 

ق�سر  ب�سبب  ا�ستخراجه  عن  الذي عجزت  حمد، 

لل�حدة  دعما  املذهبية،  اجلمعيات  ونظر  نف�س 

يف  عليه  الت�س�يت  مت  ما  كل  وتفعيل  ال�طنية، 

الرابع ع�سر من فرباير 2001، لكي نبقي على الـ 

»نعم« املنح�تة عليه خالدة اأبدا؟ هذا ه� ال�س�ؤال 

م�سرية  يعرت�س  الذي  التحدي  ج�هر  ه�  وهذا 

ال�طن يف ظل تنامي الروح املذهبية التي تنباأ باأن 

حمد  امللك  م�سروع جاللة  معطيات  مع  امل�اجهة 

بن عي�سى رعاه اهلل خا�سرة باإذن اهلل.

جوهـــر التحـــــــــــــــــــــــــــــدي!!

يجب اإبراز املعاين 

النبيلة للميثاق 

مثل الدميقراطية، 

واملواطنة، و�سيادة 

العدل وامل�ساواة
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اأُن�سئ  الذي  ال�سرح  يحتويه  ما  اأبرز  ولعل 

جميع  اأ�سماء  هو  الوطني  امليثاق  لذكرى  تخليداً 

املواطنني الذين �سوتوا على امليثاق عام 2001م 

الزوار  ي�ستطيع  حيث   ،%98.4 بلغت  بن�سبة 

جدران  على  منحوتًة  االأ�سماء  تلك  م�ساهدة 

االألفبائي، كما ي�سم عدداً  ال�سرح ح�سب الرتتيب 

والتي تربز مظاهر  الرئي�سة؛  العر�س  قاعات  من 

الرتاث احل�ساري التي تزخر بها مملكة البحرين، 

بوابة  اخلليج،  لوؤلوؤة  البحرين  قاعة  وهي: 

وهج  البحر،  كنوز  والت�سامح،  االإ�سالم  العامل، 

العمل  الرخاء،  حتقيق  النور،  ج�سر  ال�سناعة، 

جانب  اإىل  النعمة.  �سون  اليوم،  بحرين  معاً، 

العائلي،  التعليم  ومركز  املحا�سرات  قاعات 

)�ساحة  الربونزية  واللوحات  اخلالدة  ال�سعلة 

ال�سم�سية،  وال�ساعة  الليزري  الربج  الفداء(، 

الرئي�سي.  النافورة الربونزية، احلدائق، املدرج 

الر�سالة:

يرمز  ما  بكل  الوطني  امليثاق  �سرح  ُيعترب 

التي  الوطنية  الثوابت  حول  وحدة  من  اإليه 

قاعاته  حتتويه  ما  وبكل  البحرين،  �سعب  جتمع 

من  البحريني  املواطن  قدمه  ما  على  دالئل  من 

رمزياً  ح�سارياً  معلماً  املجتمع؛  لبناء  اإ�سهامات 

العميق  وارتباطه  البحرين،  �سعب  وحدة  يج�ّسد 

بقيادة هذا الوطن العزيز.

الهدف:

لكل  ال�سرح  هذا  يبنى  اأن  امللك  جاللة  اأراد 

ما�ٍس  الوطن،  بناء  يف  والعمل  بالفكر  �ساهم  من 

�سيوا�سل  الذي  امل�ستقبل  جيل  واإىل  وحا�سر، 

لتكون  الوطن،  مناء  يف  وي�سهم  العلم  رفع 

الوطنية  املواقف  �سجلت  التي  التاأييد  وثيقة 

وال�سبابية  االأهلية  واملوؤ�س�سات  املواطنني  جلميع 

والن�سائية  والعمالية  واالجتماعية  والثقافية 

الوقوف  على  احلكيمة  القيادة  عاهدوا  الذين 

خلفها دفاعاً عن احلق، و�سوناً ملكت�سبات الوطن، 

والذود عن ترابه الغايل. 

الفكرة:

ال�سامية  التوجيهات  من  فكرته  جاءت 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  ل�ساحب 

مبيثاق  خالداً  احتفاالً  لي�سجل  ورعاه  اهلل  حفظه 

من  الوطني  امليثاق  �سرح  ويعد  الوطني.  العمل 

اأكرب ال�سروح الثقافية يف املنطقة نوعاً وحمتوًى 

فكرته  يف  ال�سبق  للبحرين  وُيح�سب  ثقافياً. 

العايل،  التعليمي  والتوعوي  الثقايف  وحمتواه 

وتفردُه  الوا�سحة،  واالإ�سالمية  العربية  وقيمته 

من  الزوار  اإىل  موجهة  �سامية  اإن�سانية  بر�سائل 

امل�ستقبل،  اأمل  االأطفال  ال�سيما  االأعمار،  جميع 

�سرح امليثاق الوطني روؤية ملك وق�سة �سعب

معلم ح�ساري يج�ّسد وحدة �سعب البحرين وانتمائه العربي

�سرح امليثاق ال�طني ه� روؤية ملك وق�سة �سعب البحرين، ال�سرح ه� اإهداٌء للجميع، ممن كان لهم دوٌر يف بناء البحرين يف املا�سي واحلا�سر وه� يربز �سخ�سيتنا 

املميزة والقيم التي ت�حدنا، حيث يحت�ي هذا ال�سرح على حمطات رئي�سية يف تاريخ مملكة البحرين احلديث واملعا�سر؛ والتي ت�ساهم ب�سكل فعال يف تعزيز قيم امل�اطنة 

واالنتماء يف نف��س النا�سئة، حيث يعترب ال�سرح ر�سالة اإىل االأجيال اجلديدة التي �ستحمل �سعلة العمل والفكر لبناء البحرين يف احلا�سر والغد وحتقيق منائها، كما يعرّب 

عن فخر واعتزاز �سعب مملكة البحرين برتاثه العريق، وانتمائه العربي االإ�سالمي واخلليجي االأ�سيل، واإجنازاته الرائدة.
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احلا�سر. وامتداد 

اآنذاك  والزراعة  البلديات  وزير  اإىل  امللك  جاللة  اأوكل  حيث 

الوزراء  رئي�س  نائب  العري�س  �سامل  بن  جواد  االأ�ستاذ  معايل 

الوطني  ال�سرح  هذا  وتنفيذ  ت�سميم  على  االإ�سراف  مهمة  حالياً، 

باأف�سل  وا�سُتعني  وطنية  جلان  �ُسكلت  وقد  اهلل.  باإذن  اخلالد 

اخلربات العاملية الإجناز هذه املهمة احل�سارية الفريدة.

 ،2002 عام  منذ  ال�سرح  مبنى  اإن�ساء  ثم  ومن  ت�سميم  بداأ 

حيث مت تكليف مكتب ال�سادة يو�سف داوود ال�سائغ وم�ساركوه 

وتنفيذ  الت�ساميم  الإعداد  2002م  �سنة  ا�ست�ساريون  مهند�سون 

ال�سرح. بناء 

واملراجعة  والتنفيذ  والت�سميم  واالإعداد  التخطيط  ا�ستغرق 

التعليمي  الثقايف  الوطني  املحتوى  من  واالنتهاء  واملتابعة 

خال�سات  فيها  ا�سُتثمرت  �سنوات،  اأربع  من  اأكرث  لل�سرح 

اإدارة  حتت  العاملية،  التقنيات  واأحدث  البحرينية  اخلربات 

واإ�سراف الدكتورة خولة املهندي مديرة حمتوى ال�سرح حينئذ 

ملكي،  مبر�سوم  الوطني  امليثاق  ل�سرح  مديراً  عينت  والتي 

برامج  والتقنيات  والثقافة  والفكر  اخلربات  تلك  كل  من  لُت�سنع 

حمفزة للوحدة الوطنية والتفكري االإيجابي جتاه العمل والبناء 

وطن  اأبناء  باأيدي  ُي�سنع  مميز،  مب�ستقبل  واالأمل  والت�سييد 

االآخر،  احرتام  التنوع،  الوحدة،  قيم  على  ال�سرح  يركز  واحد. 

الت�سامح، وحتمل  التعاون،  التفاين،  االإ�سرار،  املثابرة،  العطاء، 

االعتزاز  من  اأ�س�س  على  لالإبداع  العنان  ويطلق  امل�سوؤولية. 

والثقة واالنفتاح والروؤية واالإقدام.

للم�سروع: الت�سميمية  الفل�سفة   -1  

اإبراز  عرب  الرئي�سية  اأهدافه  من  امل�سروع  ت�سميم  انطلق 

اأ�سماء جميع املواطنني الذين �ساركوا يف حدث من اأعظم االأحداث 

العمل  ميثاق  وتبني  �سياغة  وهو  البحرين؛  يف  الدميقراطية 

الوطني.

اأ�سماء  يخلد  �سرح  اأكرب  هو  الوطني  البحرين  �سرح 

ثقايف  معلم  االآن  حتى  يوجد  فال  باأ�سره،  العامل  يف  اأ�سخا�س 

األف  اأكرث من 220  العامل يحوي  اأي مكان من  وطني واحد يف 

يف  احلق  له  كان  بحريني  كل  ا�سم  بذلك  لُيخلد  منحوت؛  ا�سم 

درجات  اأعلى  جم�سداً  الوطني،  امليثاق  ب�ساأن  ب�سوته  االإدالء 

الدميقراطية واالحتواء الأبناء وطن واحد؛ يتذكر عنا�سر وحدته 

وقوته عرب االأجيال.

و�سياأتي  ال�سرح،  جدران  على  حمفورة  االأ�سماء  �ستظل 

ال�سباب عرب ال�سنوات ليبحثوا عن اأ�سماء اآبائهم واأجدادهم ممن 

�ساركوا يف هذه املرحلة الدميقراطية املميزة من تاريخ البحرين.

درا�سة  بعد  املتعددة  مبراحلها  الت�ساميم  اإعداد  ومت 

مفردات  با�ستعمال  امل�سروع؛  وفل�سفة  ملكونات  م�ستفي�سة 

املبنى  ما يجعل  نهائية،  واأبعاد ال  ذات حركة م�ستمرة  هند�سية 

املقايي�س. بكل  وح�سارياً  معمارياً  معلماً 

2- املوقع:

مقر  من  ال�سمايل  اجلزء  الوطني  امليثاق  �سرح  موقع  يحتل 

جهتي  وعلى  الرئي�سي،  الزالق  �سارع  على  واملطل  ال�سخري، 

�سارع مدخل مقر ال�سخري مب�ساحة اإجمالية قدرها 72.418 مرت 

الغربية  اجلهة  على  لل�سرح  الرئي�سي  املبنى  ت�سييد  ومت  مربع. 

لل�سارع وم�ساحتها= 44.578 مرت مربع، فيما مت ت�سييد ن�سب 

لل�سارع  ال�سرقية  اجلهة  على  الفداء  و�ساحة  اخلالدة  ال�سعلة 

وم�ساحتها= 27.840 مرت مربع.

3- مكونات امل�سروع:

مب�ستويني  دائري  �سبه  ب�سكل  الرئي�سي  ال�سرح  مبنى  �سمم 

املنحنى  ينطلق  حيث  الرئي�سي؛  املدخل  �سالة  عند  يلتقيان 

الف�ساء  ليت�سكل   %6 انحدارية حوايل  االأعلى وبن�سبة  اإىل  االأول 

لي�سل  مربع  مرت   2200 قدرها  ومب�ساحة  للمعر�س،  الرئي�سي 

اإىل ارتفاع 7،20 مرت فوق م�ستوى املدخل الرئي�سي، ثم يعاود 

الرئي�سي،  املدخل  �سالة  اإىل  ي�سل  االجتاه حتى  بنف�س  االنحدار 

حيث تكتمل الرحلة خالل ف�ساءات قاعات العر�س الرئي�سية.

للمعلم  املختلفة  الف�ساءات  في�سكل  الداخلي  املنحنى  اأما 

املحا�سرات  وقاعة  االإدارة،  مكاتب  على  وي�ستمل  احل�ساري، 

واملكتبة  العائلي،  التعليم  ومركز  �سخ�س،   200 لـ  تت�سع  التي 

االلكرتونية، وميتد اإىل الناحية ال�سمالية لي�سمل كافترييا، �سالة 

عر�س فنية، حمل لبيع الهدايا التذكارية، وباقي اخلدمات.

كذلك يحيط مبنى ال�سرح مدرج دائري مك�سوف لالحتفاالت 

يتو�سطها  ماء  بركة  على  يطل  �سخ�س،   2000 ب�سعة  الوطنية 

م�سرح، و�ساعة �سم�سية بارتفاع 65 مرتاً.

اما اجلدران اخلارجية فهي متتد حول املبنى الدائري ب�سكل 

�سعاعي واأطوال خمتلفة؛ لُتكون تنظيماً حديثاً فريداً من نوعه.

عليه  ُحفرت  حيث  الطبيعي؛  باحلجر  مك�سو  بكامله  واملبنى 

لهم  كان  الذين  من  املواطنني  اأ�سماء  ال�سعاعية  اجلدران  وعلى 

احلق يف الت�سويت على امليثاق وعددهم نحو 220،000 ا�سم. 

حيث  النحا�سية  الرقائق  فيه  ا�ستعملت  فقد  املبنى  �سقف  اأما 

مظهراً  لت�سكل  تاأك�سدها،  بعد  املزرق  االأخ�سر  اللون  تكت�سب 

املبنى  �سكل  وتعطي  املحيطة،  الطبيعة  مع  ومتوازناً  متكامالً 

املميز يف اأوقات النهار اأو الليل على حد �سواء. 

4- اأجزاء ال�سرح:

املعر�س  وي�سمل  دورين  من  يتكون  الرئي�سي:  املبنى  	•
العائلي  التعليم  ومركز  املحا�سرات،  وقاعة  الرئي�سي، 

واخلدمات.

اجلدران، واالأروقة املحيطة. 	•
�ساحة الفداء والتي حتوي ال�سعلة اخلالدة، واللوحات  	•

الربونزية التي تلخ�س فكرة ال�سرح وفيلم العلم فيه.

ال�سم�سية. وال�ساعة  الليزري،  الربج  	•
رائعة  منحوتة  متثل  والتي  الربونزية  النافورة  	•

التكوين ا�ستخدمت فيها ثالث حروف عربية.

الفطري. النباتي  املزروعة والغطاء  امل�سطحات  	•
امل�سرح املفتوح اأو املدرج الرئي�سي. 	•

ال�سيارات. املمرات، ومواقف  	•
5- املحتوى الثقايف لل�سرح الوطني:

برتاثنا  واالعتزاز  الفخر  يف  للم�ساركة  دعوة  ال�سرح 

االإ�سالمية  وقيمنا  االأ�سيل،  اخلليجي  العربي  وانتمائنا  العريق، 

ال�سمحاء. 

الرئي�سية  عر�سه  قاعات  يف  الوطني  امليثاق  �سرح  يحتوي 

الوثائقية  االأفالم  حتته  تاأتي  عنوان؛  له  منها  كل  مناطق  على 

املخت�سرة  التفاعلية، وال�سور واملقتنيات وال�سروح  وال�سا�سات 

التاريخية،  والوثائق  والتحديات  االأطفال  واألعاب  والتف�سيلية، 

عن  تتحدث  ومدينة  قرية  كل  من  بحرينية  اأ�سوات  اإىل  اإ�سافة 

النخلة  مب�سروع  لُيختتم  البحرين،  وم�ستقبل  وحا�سر  ما�سي 

الذهبية الذي طبقته جميع مدار�س البحرين يف تعبري رائع عن 

امل�سرق. البحرين  اإىل م�ستقبل  اأطفالنا، وتطلعاتهم  اأحالم 

اأراد جاللة امللك

اأن يبني هذا ال�سرح لكل من �ساهم 

بالفكر والعمل يف بناء الوطن

الوطني امليثاق  �سرح 

اأكرب ال�سروح الثقافية يف  من 

ثقافيًا نوعًا وحمتوًى  املنطقة 

6 اأكواب حليب.

6 حبات هيل مفتوحة جزئيا.ً

3/4 كوب �سكر.

»َكن�س«،  فالودة  �سرة   1/4 اأو  7جم 

»اأع�ساب بحرية �سينية جمففة«.

2 ملعقة اأكل ماء ورد.

علبتا حلوى جالتني بنكهة الفراولة كل 

علبة زنة )85 جم(.

2 كوب ماء مغلي.

2 كوب ماء بارد جدا.ً

للتزيني: 

كوب كرمي خفق

2 ملعقة اأكل م�سحوق �سكر »اختياري«.

ب�سع قطرات فانيال.

 1/3 يف  وتنقع  الفالودة  تقطع   -1

اخلطوة  وهذه  �ساعة   1/4 ملدة  احلليب 

ذوبان  عملية  ت�سرع  ولكنها  اختيارية 

الفالودة.

احلليب  ي�سب  متو�سط  قدر  يف   -2

القدر  ويرفع  واحلليب  والفالودة  املتبقي 

على نار متو�سطة مع الهيل مبجرد ان يغلي، 

ي�ساف اليه ال�سكر ويحرك حتى يذوب.

3- ت�ساف الفالودة وتقلب قليالً وتغلى 

على نار متو�سطة مع التحريك من حني الآخر 

يرفع  متاماً.  الفالودة  اأعواد  تختفي  حتى 

وت�سفى  الورد  ماء  ي�ساف  النار،  عن  القدر 

اىل  نظيف  �سا�س  قما�س  خالل  من  الفالودة 

�سحن تقدمي م�ستطيل قيا�س 3 * 22 * 5 

�سم وتربد يف الثالجة حتى تتما�سك جيداً.

4- تذوب حلوى اجلالتني يف املاء املغلي 

ترتك  التحريك  مع  البارد  املاء  ي�ساف  ثم 

ملعقة  ظهر  على  من  ت�سب  ثم  قليالً  لتربد 

وترتك  متاماً  تغطيها  بحيث  الفالودة  فوق 

حتى تتما�سك.

حتى  الثالجة  يف  وتربد  تغطى   -5

تتما�سك حلوى اجلالتني متاماً.

ا�سافة  مع  يخفق  ثم  الكرمي  يخفق   -6

ال�سكر والفانيال تدريجياً اأثناء اخلفق.

تقدم  ثم  للكتابة  الكرمي  ي�ستخدم   -7

حالوة امليثاق.              

مالحظات:

احلليب  م�سحوق  ا�ستخدام  عند   -1

املجفف يف�سل ا�سافة الفالودة اىل 6 اكواب 

ال�سكر  ي�ساف  ثم  تذوب،  حتى  وغليها  ماء 

وم�سحوق احلليب مع التحريك امل�ستمر حتى 

يتجان�س اخلليط ثم تتبع باقي الطريقة هذه 

اىل  احلليب  انف�سال  عدم  ت�سمن  الطريقة 

م�سحوق وماء اأثناء الغليان ملدة طويلة.

احلليب  او  املاء  يف  الفالودة  نقع   -2

البارد يقلل من املدة الالزمة لطهيها.

3- رفع درجة حرارة ال�سائل الذي يتم 

ذوبان  يوؤمن  تدريجياً  الفالودة  طهي  فيه 

الفالودة بالكامل يف اأق�سر مدة ممكنة.

�سكر  بدون  املاء  اأو  احلليب  غلي   -4

ال�سكر  ا�سافة  ان  الطهي حيث  مدة  ُتخت�سر 

تزيد من درجة الغليان وبالتايل مدة الطهي.

أفنان راشد الزياني

و�صـفــة املـيـثـاق

حالوة الميثاق »مبتكرة«

حـــالوة الفرحة التي 

عا�ستهـــا البحريـــن عام 

انطـــالق  مـــع   2002

االإ�سالحـــي  الربنامـــج 

بن  امللـــك حمد  جلاللـــة 

عي�ســـى اآل خليفة فحتى 

الطعـــام عك�ـــس فرحتنا 

الغامرة والهمتني البتكار 

هذه احلالوة.

ادام اهلل على بحريننا 

الغالية الغبطة وال�سرور، 

وحفظهـــا من كل مكروه 

اآمني يا رب العاملني.



الميثاق

ذاكــــــــــــــــــــــــــــــــرة امليثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق
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