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 أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

 ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي
 بمناسبة احتفاالت مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياًء لذكرى قيام
الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة

عام ١٧٨٣ ميالدية، وذكرى انضمامها في األمم المتحدة كدولة كاملة
العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى

حفظه اهلل ورعاه لمقاليد الحكم.

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

البحرين في عيدها الوطني
Û  بــدأت البحريــن احتفاالتهــا بالعيــد الوطنــي المجيــد

وذكــرى تولــي جاللــة الملــك المفــدى مقاليــد الحكــم 
فــي البــالد، وكمــا يعلــم ويــدرك الجميع فــإن احتفال 
الشعوب الواعية بمثل هذه المناسبة بالذات ال يتيح 
لهــم الفرصة لمجرد التعبيــر عن فرحتهم وابتهاجهم 
واعتزازهــم الوطنــي فحســب، بــل إنهــم يعتبرونهــا 
محطة للتوقف والتأمل والمراجعة والتقييم ورصد 
المنجــزات واإلخفاقــات، إن وجــدت، والعمــل علــى 
التحفيز وشحذ الهمم واإلعداد لتحديات ومتطلبات 

وفرص المرحلة الالحقة.
Û  أن ومحبيهــا  وشــعبها  وقيادتهــا  للبحريــن  ويحــق   

يفخــروا ويعتــزوا بهذه الذكرى العطــرة الغالية وفي 
هذه السنة بالتحديد التي تميزت وتكللت بإنجازات 
الصعوبــات  مــن  الرغــم  علــى  باهــرة  ونجاحــات 

والتحديات.
Û  بتجــدد امتــازت  العــام  هــذا  البحريــن  فاحتفــاالت   

بنفســه وبقيادتــه  البحرينــي  الشــعب  ثقــة  وترســخ 
الرشــيدة بعــد أن تكللــت الجهــود الوطنيــة بتحقيــق 
مزيــد مــن اإلنجــازات والنجاحــات التــي كان آخرهــا 
فوز المنتخب البحريني بكأس دورة الخليج الرابعة 
والعشــرين، بعــد محــاوالت دامــت لـــ 49 عاًمــا، هــذا 
النجــاح وهــذا اإلنجــاز ال يعنــي مجــرد تحقيــق فــوز 
رياضــي مهــم، فالرياضــة كــر وفــر، يــوم لــك ويــوم 
عليك، ولها روحها المميزة التي تفرح بالفوز وتتقبل 
الخســارة بصــدر رحــب، لكن هــذا الفوز جــاء ليحمل 
بيــن طياته الكثير من المعاني والدالالت والرســائل؛ 
انعكس أبرزها على حجم تفاعل البحرينيين جميًعا، 
فــي كل مدنهــم وقراهــم، ومــن مكونــات وأطيــاف 
المجتمــع كافــة مع هذا الحدث، فــي ترجمة واضحة 
والتفــاف  الوطنيــة  واللحمــة  الوحــدة  روح  لتألــق 
الحكيمــة  قيادتهــم  حــول  اســتثناء  دون  الجميــع 
وهــواء  الوطــن  وتــراب  للوطــن  الراســخ  ووالئهــم 

الوطــن وعلــم الوطــن؛ وهــو أمر لم يكن مســتغرًبا أو 
شاًذا.

Û  وقد تخلل هذا العام احتفاالت وفعاليات استنهضنا 
فيهــا الذاكرة واستنشــقنا من خاللهــا الذكرى العطرة 
لآلبــاء واألجــداد؛ فوقفنــا لهــم وقفــة إكبــار وإجــالل 
وتقدير لعطائهم الثمين المتميز، ولألسس والقواعد 
الصلبة التي أرســوها، ولما أنجزوه من ريادة وســبق 
لهــذا الوطــن الغالــي العزيــز، فــي وقــت شــحت فيــه 
المــوارد وقصــرت فيــه المــدارك ألهميــة المبــادرات 
والمشــاريع التــي أنجزوهــا، فــكان االحتفــال بمــرور 
مئــة عام علــى بدء التعليم، ومئة عام على تأســيس 
الشرطة، ومئة عام على تدشين الخدمات المصرفية 
وغيرهــا؛ هــذه اإلنجــازات ما كان لهــا أن تتحقق لوال 
الوقــت  ذلــك  منــذ  مســتنيرة  واعيــة  قيــادة  وجــود 

وشعب مخلص متكاتف وملتف حول قيادته.
Û  وبمــا أنجــزه وحققــه اآلبــاء واألجــداد فقــد وضعــوا

حــول أعناقنــا أمانة مقدســة غالية وهــي المحافظة 
علــى هــذا الوطــن الغالي الجميــل وإنجازاتــه، وعلى 
ســالمته واســتقراره، والســعي الجاد لنموه ورفعته، 
والدفــاع عنــه بالدمــاء والمهــج واألرواح، كمــا أنهــم 
ســلموا لنــا راية ناصعة خفاقــة يتوجب علينا صونها 
ورعايتهــا والمحافظــة عليهــا ومــن ثــم نقــوم بدورنا 

بتسليمها لجيل األبناء واألحفاد.
Û  إن هــذا الوطــن الحبيــب يقــع في وســط محيط من 

األمــواج المتالطمــة فــي منطقة ظلت تمــوج وتمور 
باألزمــات والصراعات مــا أدى إلى تضاعف وتضخم 
حجــم التحديــات والصعوبــات بمــا فيهــا التحديــات 
األمنيــة والصعوبات المالية، وإن نجاح البحرين في 
تثبيــت دعائــم األمــن واالســتقرار فــي ربوعها خالل 
هذه الفترة يعتبر دون شــك من بين أهم اإلنجازات 
التــي تــم تحقيقها، إلــى درجة أن أصبحــت البحرين 
مــن أكثــر الــدول فــي العالــم انخفاًضــا فــي مســتوى 

الجريمــة، فمــن دون األمــن واألمــان ال يمكن تحقيق 
أي إنجــاز وال يمكن التفكير في المســتقبل وال يمكن 

للورد أن يتفتح أو للسعادة أن تدخل أي بيت.
Û  إلــى جانــب ذلــك فقد تمكنت الحكومــة الموقرة من 

االســتمرار في تنفيذ برامج التنمية ومشــاريع البنية 
التحتيــة مثــل مشــاريع اإلســكان، وتشــييد الجســور 
علــى  شــارف  الــذي  المطــار  وتوســعة  والشــوارع، 

االنتهاء وغيرها.
Û  ،وقبل أيام فقط، وتحت رعاية جاللة الملك المفدى

وضمــن احتفــاالت البــالد بعيدهــا الوطنــي، احُتِفــَل 
ببــدء اإلنتــاج لخــط اإلنتــاج الســادس بشــركة “ألبــا” 
ألكثــر  األلومنيــوم  مــن  البحريــن  إنتــاج  رفــع  الــذي 
مــن مليــون ونصــف مليــون طــن فــي الســنة، وبذلك 
يصبــح مشــروع )ألبــا( أكبر مصهــر في العالــم إلنتاج 
األلومنيــوم وكواحد من أكبــر اإلنجازات االقتصادي 
والتنمويــة فــي البــالد، وقد تم إنجاز مشــروع الخط 
الســادس قبــل الموعــد المحــدد له، وبتكلفــة أقل من 
التكلفة المقدرة من قبل، والتي كانت تبلغ 3.5 مليار 

دوالر.
Û  فــي االســتمرار  مــن  أيًضــا  الحكومــة  تمكنــت  كمــا   

أي  دون  للمواطنيــن  األساســية  الخدمــات  توفيــر 
انقطــاع أو إرباك مثــل الكهرباء والماء وضمان توفر 
المــواد الغذائيــة وغيرها من االحتياجات األساســية 

للمواطن.
Û  وقد يقول قائل بأن التزام الدولة بضمان واستمرار 

توفــر مثــل هــذه االحتياجــات والخدمــات إنمــا يقــع 
ضمــن اختصاصها والتزاماتها ومســؤولياتها األولية 
أو  المميــزة  اإلنجــازات  مــن  تعتبــر  وال  كحكومــة، 
المنطــق رغــم  القــول أو هــذا  الخارقــة، إال أن هــذا 
صحتــه ورجاحتــه ُيصــاب بالعوار والخلــل والقصور 
عندمــا نــرى دول عربيــة أخــرى حولنا تمتلــك موارد 
وإمكانيــات أكبــر ممــا نملكــه عجزت عــن توفير مثل 

تعانــي  أصبحــت  التــي  لشــعوبها  المتطلبــات  هــذه 
مــن شــج الميــاه الصالحــة للشــرب وانقطــاع منتظم 
للكهربــاء وتراكــم للمخلفــات والقمامة في الشــوارع 
وتدهــور فــي مســتوى الخدمــات الصحيــة ومرافــق 
التعليــم ومــا شــابه، إن المســألة متعلقــة باإلخــالص 
واألمانــة فــي تأديــة الواجــب وبمســتوى الكفــاءات 

والقدرات اإلدارية والقيادية.
Û  لقــد تمكنــا مــن تخطــي واجتيــاز امتحانــات صعبة؛ 

وفي وسط األعاصير لم يكن اإلبحار سهال ولم تكن 
الرحلــة هينــة أو مريحــة أو خاليــة مــن التضحيــات، 
أو  المطبــات  مــن  خاليــة  الطرقــات  كل  تكــن  ولــم 
مفروشــة بالزهــور والرياحيــن، إال أن مقدرة وكفاءة 
وحنكة الربان وطاقمه مكنت السفينة من االستمرار 

في اإلبحار بثقة وبأمن وسالم.
Û  فتحية إلى البحرين أرًضا وقيادة وحكومة وشــعًبا 

فــي عيدهــا الوطنــي المجيــد، وتحيــة إلــى مليكنــا 
المفــدى وإلى رئيس وزرائــه الموقر وإلى ولي عهده 
األميــن الذيــن بذلــوا ويبذلــون كل الجهــد ويعملــون 
علــى مــدار الســاعة دون كلــل أو ملل مــن أجل رفعة 

هذا الوطن وشعبه.
Û  ولننتهز هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا لندعو إلى 

االســتمرار فــي تأكيد العهــد والبيعة والــوالء لوطننا 
الغالي وقيادته الرشيدة، وإلى ترسيخ قيم االنتماء 
وروح المواطنة، وزرع المحبة والمودة والثقة بيننا، 
ودعم جســور التواصل ووشــائج األخوة، وأن نعمل 
بــكل إخــالص علــى تثبيــت أقدامنــا وشــحذ هممنــا 
واستشــراف المســتقبل بــكل ثقــة وتفــاؤل وإيمــان 
بقدراتنــا، وأن نتصــدى لكل أشــكال العنف واإلرهاب 
ومحــاوالت التفرقة وشــق الصــف، وأن نحافظ بكل 

قوة وإصرار على لحمتنا ووحدتنا الوطنية.
Û  ونحــذر مــن أعدائنا الذيــن ال يتمنــون وال يحبون لنا

سوى الفتنة واالنشقاق.
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