
 ١الفصل التشریعي / ١االنعقاد / ٤المضبطة            ) ١(                        م٢٢/٣/٢٠٠٣)  المجلس الوطني ( 

                                                              
  
  
  

 ٥  مضبطة اجللسة الرابعة

  دور االنعقاد العادي األول
  )الفصل التشريعي األول(

  
  

 ١٠  ٤: الرقـم 

  هـ١٤٢٤ حمـرم ١٩:  التاريخ 
  م٢٠٠٣ مـارس ٢٢     

  
ـ            ن الفـصل   عقد الس الوطين جلسته الرابعة من دور االنعقاد العادي األول م

 ١٥التشريعي األول بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين بالقـضيبية ، يف الـساعة              

هــ املوافـق   ١٤٢٤التاسعة والنصف من صباح يوم السبت التاسع عشر من شهر حمرم    
م ، برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بـن         ٢٠٠٣للثاين والعشرين من شهر مارس      
ورى ، رئيس الس الوطين ، وحبضور صاحب الـسعادة          رضي املوسوي رئيس جملس الش    

  السيد خليفة بن أمحد الظهراِني رئـيس جملـس النـواب ، والـسادة أعـضاء الـس        
 ٢٠الوطين ، وسعادة السيد أمني عام جملس الشورى ، وسعادة السيد أمني عام جملس النواب ،  

  :ومة كل من هذا وقد مثل احلك. والسيد املستشار القانوِني لس الشورى 
  

 . سعادة السيد حممد بن إبراهيم املطوع وزير شئون جملس الوزراء  -١
 .سعادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وزير النفط  -٢
 ٢٥ . سعادة السيد علي بن صاحل الصاحل وزير التجارة  -٣
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سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولـة لـشئون جملـسي              -٤

 . الشورى والنواب 
 . يد عبدالنيب عبداهللا الشعلة وزير دولة سعادة الس -٥

  ٥ 
  

كما حضر اجللسة السيد ياسر رمضان عبدالرمحن املستشار القانوِني بوزارة الدولة           
  . لشئون جملسي الشورى والنواب 

  
  ١٠ 

كما حضرها األمني العام املساعد لشئون الس مبجلس الشورى ، وموظفو شئون              
  فو شـئون األعـضـاء مبجلـسي الـشورى         اجللسات ، وموظفو شئون اللجان ، وموظ      

  :والنواب ، ثـم تفضـل الرئيــس بافتتـاح اجللسة 
  

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
بسم اهللا الرمحن الرحيم نفتتح جلسة الس الوطين الرابعة مـن دور االنعقـاد              

: اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من        . العادي األول ، من الفصل التشريعي األول        
مجال حممد فخرو ، واألخ جاسم عبدالعال ، واألخ غامن فضل البوعينني ، واألخ              األخ  

 ٢٠الدكتور علي أمحد عبداهللا ، واألخ يوسف حسني اهلرمي ، واألخ عيسى حسن بـن                

رجب ، وذا يكون النصاب القانوين النعقاد اجللسة متوافرا ، وأود أن أبني يف البداية               
ن مضبطة اجللسة السابقة نظرا لضيق الوقت ، ومـن مث           أن األمانة العامة مل تنته بعد م      

سيؤجل إبداء املالحظات والتصديق عليها إىل اجللسة القادمة إن شاء اهللا ، كما أود أن               
 خبـصوص   -أبني أيضا أن الس يف اجللسة السابقة قرر أن يكون كالم كل عـضو               

 ٢٥ تزيد علـى مخـس       يف مدة ال   –مالحظات الس الوطين على برنامج عمل احلكومة        

واآلن نبدأ جلسة اليوم مبواصلة مالحظـات األعـضاء         . دقائق ، فالرجاء مراعاة ذلك      
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بشأن تقرير جلنة الرد على برنامج عمل احلكومة ، وأعطي الكلمة للمتحـدث األول              
  . األخ أمحد حسني عباس فليتفضل 

   
  :العضو أمحد عباس 

 ٥ نبينا حممد وآله الطاهرين ، معايل       بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على      

الرئيس ، صاحب السعادة رئيس جملس النواب ، السادة الوزراء ، اإلخوة احلـضور ،               
السالم عليكم مجيعا ورمحة اهللا وبركاته ، لدي بعـض املالحظـات والتـصحيحات              
  لألخطاء املطبعية ، وقد أعددا يف ورقة أذكر بعضا منها حسب ما يسمح يل الوقـت                

ملن يرغب مـن أبنـاء      " أرجو حذف عبارة    ) ٣(يف الققرة   : ملتاح ، يف باب الدفاع      ا
 ١٠فتح باب شرف اخلدمة العسكرية ملـن       " وإحالل عبارة   " الشعب البحريين بال استثناء     

أرجـو  ) ٣(يف الفقـرة  : ويف باب األمن   " . يرغب ممن كان أبوه حبرينيا عند الوالدة        
  : قانون اجلنسية ، وإحالل العبارة املقترحـة التاليـة           حذف العبارة اليت تطالب بتعديل    

يعرب الس الوطين عن قلقه للطريقة اليت يتم ا حاليا منح اجلنسية البحرينية ويطالب               " 
من ) ٦(، ويف الفقرة " بوقف منحها حىت ينتهي جملس النواب من تعديل قانون اجلنسية     

 ١٥يرى الس أمهيـة أن ميـنح املـواطن          " نفس الباب أقترح إعادة صياغة املادة لتصبح      

البحريين الذي كان أبوه مواطنا حبرينيا عند والدته ؛ األولوية عند التوظيف يف الشرطة              
باإلشـارة إىل  " ورد ) ٢(يف الفقرة : ويف باب العدل    " . واألمن العام واحلرس الوطين     

ويف . سلطة القضاء املـستقل  أرى األنسب أن يطالب جبعله تابعا ل" جهاز النيابة العامة   
تأخري البت يف القضايا ليس عيبـا يف        " من نفس الباب أقترح تعديل عبارة       ) ٤(الفقرة  

 ٢٠يدعو الس احلكومـة    "لتكون كالتايل   " قانون املرافعات ولكن السبب نقص الكوادر       

ـ              ت يف  املوقرة إىل دعم السلطة القضائية بعدد من القضاة واملعاونني مبا حيقق سرعة الب
أرجو التأكيد على أن شعب البحرين يتطلـع       : ويف باب السياسة اخلارجية     " . القضايا  

إىل وحدة اندماجية بني دول الس وفتح احلدود وأن تتاح حرية التنقل دون عوائق ،               
. كما أرجو اإلشارة أيضا إىل تطلعنا إىل أن متتد الوحدة لتشمل مجيع األقطار العربيـة                

 ٢٥ويف بـاب الرعايـة     . أرجو املطالبة بسرعة إصدار كادر املعلمـني        : م  ويف باب التعلي  
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جيب التركيز على توزيع اخلدمات الصحية على حمافظات اململكـة بـشكل           : الصحية  
  متكافئ ، واملطالبة بتطوير مركز السلمانية الطيب ومده مبا حيتاجه من كـوادر بـشرية             

  
. سريرا فقـط  ) ١١(ال يوجد ا سوى  وأجهزة ، والسيما وحدة العناية املركزة اليت        

 ٥إن القضاء على مشكلة البطالة يعترب من أهم الضمانات لنمو          : ويف باب العمل والبطالة     

املشاركة الشعبية على املدى الطويل باإلضافة إىل الشعور باألمن واألمان ، وإن بقاءها             
 وانتشار الفقر واجلهل    دون حل يعين تعثر جهود التنمية بشىت أنواعها وانعدام االستقرار         

لذا أقترح إضافة فقرة تدعو احلكومة لوضع خطة شاملة وبـرامج عمـل             . واألمراض  
منفذة ، توضح مرئياا هلذه األبعاد وآليات للمعاجلة تعتمد األسلوب الكمـي اجلـاد              

 ١٠ويف . للتصدي هلذه املشكلة املزمنة ، اليت إن تركت آلليات تقليدية قدمية فإا ستتفاقم              

إن نشر الوعي باملواطنة والوالء للوطن يتطلب صحافة حـرة ونزيهـة            : ب اإلعالم   با
تساهم بفعالية يف كشف الفساد ، وأن متارس رسالتها حبرية يف رفع شـعار احلقيقـة                
وإبراز السلبيات املنتشرة يف اتمع وتدعو إلصالحها ، وعليه أقترح إضافة فقرة يف هذا              

أرجو املطالبة بتفعيل دور ديوان الرقابة املالية وضرورة        : امة  ويف باب املالية الع   . الشأن  
 ١٥كما أذكر بأن املال العام ليس ملكًا لنا وحدنا فقـط فاألجيـال       . تبعيته لس النواب    

القادمة شريكة فيه ، واملرحلة الوطنية احلالية توجب أن تكون الرقابـة علـى مجيـع                
يت يتم إجنازها من قبل القطـاع احلكـومي ،          العمليات املالية الصغرية منها والكبرية ال     

  . وشكرا 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس 

  ) ٢٨(شكرا ،  أود أن ألفت انتباهكم إىل أن عدد طاليب الكـالم وصـل إىل                 
  . طلبا ، فالرجاء االلتزام بالوقت ، أعطي الكلمة لألخ حممد حسني اخلياط فليتفضل 

  
  :العضو حممد اخلياط 
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ن الرحيم ، وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصـحبه وسـلم ،              بسم اهللا الرمح  
السيد الرئيس ، السادة األعضاء ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، هناك مالحظات              
عامة أبداها اإلخوة األعضاء ، وال أريد أن أكرر ما جاء يف كثري من مالحظام إال أن                 

إن برنامج عمـل احلكومـة      : هي  لدي مالحظة أعتقد أا ضرورية والبد أن تقال و        
 ٥وخطوطه العامة وما أثاره اإلخوة من مالحظات على الرد على برنامج عمل احلكومة ،         

واليت نأمل أن تترجم طموحات جاللة امللك وبرناجمه اإلصالحي واليت البد أن تـسري               
مـل  على طريق سليمة خالية من املعوقات واليت يشكل فيها الفساد اإلداري واملايل العا            

األهم واألكرب ؛ إىل اآلن وإىل هذا اليوم مازالت هناك العديد من مواقع هـذا الفـساد      
موجودة يف كثري من وزارات وإدارات احلكومة ، فإذا أريد لربنامج عمـل احلكومـة               
 ١٠النجاح فعليها أن تتتبع هذه املواقع وتعيد النظر يف استمرارها لتنطلق مـسرية امللـك               

 املشروع اإلصالحي حربا علـى ورق وتـذهب جهـود           اإلصالحية ، وإال سيصبح   
املخلصني ابتداًء من جاللة امللك وحىت أصغر رقم يف هذه اململكة ، وباملناسبة إنين أحيي       
اخلطوات اليت قام ا بعض الوزراء الذين بادروا بكثري من التغـيريات ، والـيت متثـل                 

  . رمحة اهللا وبركاته اهتمامهم الكبري باحلركة اإلصالحية ، والسالم عليكم و
  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، أعطي الكلمة لألخ عبداحلسن إبراهيم بوحسني فليتفضل 

  
  :العضو عبداحلسن بوحسني 

 ٢٠بسم اهللا الرمحن الرحيم ، سيدي الرئيس ، امسحوا يل أن أتقدم بالشكر اجلزيل              

  ج عملـها للـسنوات     للحكومة املوقرة على ما بذلته من جهد ملحوظ إلعداد برنـام          
القادمة ، كما أشكر اإلخوة أعضاء اللجنة علـى جهـدهم ، وامسحـوا يل بإبـداء                 

لقد حدد الربنامج احلكومي أهدافًا تعمل احلكومة املـوقرة          : أوالً: املالحظات اآلتية   
على بلوغها ، وهذه األهداف شاملة وطموحة وتعكس االهتمـام البـالغ لالنتقـال              

 ٢٥وتتنوع هذه األهداف مـن تقلـيص       . جديدة من التنمية الشاملة     بالبحرين إىل مرحلة    



 ١الفصل التشریعي / ١االنعقاد / ٤المضبطة            ) ٦(                        م٢٢/٣/٢٠٠٣)  المجلس الوطني ( 

التداخل واالزدواجية يف األنشطة احلكومية إىل حتقيق منو يف الناتج احمللي يتراوح ما بني              
سنويا ، ومعاجلة العجز يف امليزانية وتوفري فرص العمـل ، ويـنص             %) ٦(و  %) ٥(

لة القادمة تنطلـق مـن اسـتراتيجية        الربنامج على أن فلسفة العمل احلكومي يف املرح       
متكاملة للتنمية املستدامة ، ويعد االقتصاد اجلديد املبين على املعرفة مبثابة ركيزة أساسية             

 ٥كما نص الربنامج على توظيف امليزانية العامة كأداة لتحقيق         . هلذه اخلطة االستراتيجية    

وامسحوا . مج عمل الوزارات    االستراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل برا      
يل سيدي الرئيس أن أتوقف هنا عند موضوع اخلطة االسـتراتيجية وبـرامج عمـل               
  الوزارات اليت نص عليها الربنامج ، فهما حبق الناقلة اليت متكننـا مـن الوصـول إىل                 

وكما هو متعارف عليه فإن حتديد األهداف كما جاء يف برنامج احلكومـة             . أهدافنا  
 ١٠ اخلطوة األوىل ، ويعتمد إجناز هذه اخلطوة وحتقيق األهداف املوضوعة على            املوقرة هو 

تبين العناصر األخرى املكملة هلا وهي بلورة االستراتيجية واعتماد التخطيط من قبـل             
األجهزة التنفيذية كمنهجية لتنفيذ هذا الربنامج الطموح وتوفر مهام التقييم واملتابعة ،             

ومن هذا املنطلق أقترح بلـورة      . ات الربنامج دون نقصان     وذه املنهجية تكتمل مكون   
االستراتيجية اليت نص عليها برنامج العمل احلكومي ، وحتديد اخلطط الالزمة لتحقيـق            

 ١٥ومبا أن هذه املهـام تقـع ضـمن         . األهداف من قبل كل وزارة ومؤسسة حكومية        

ا يقدم املعرفـة    توجهات احلكومة املوقرة فإن غياب جهاز لتنسيق برنامج طموح كهذ         
الالزمة يف جمال التخطيط ، سيكون أحد املعوقات الرئيسية يف حتقيق األهداف ، وقـد               
يسأل البعض ملاذا ؟ واجلواب هو أن غياب مهام التخطيط والتنسيق واملتابعة يدفع كل              
جهاز تنفيذي للتوجه يف الطريق الذي يراه مناسبا بصورة منفصلة وجمزأة ، ويفاقم من              

 ٢٠ سيدي -وامسحوا يل .  واالزدواجية اليت يسعى برنامج عمل احلكومة لتقليصها التداخل

 أن أدخل قليالً يف بعض مكونات الربنامج للتدليل على أمهية مهام التخطـيط   -الرئيس  
 إىل  ١٩٧٧إن معدل النمو احلقيقي يف الناتج احمللي يف الفترة مـن            : يف التنمية الشاملة    

زة هذا النمو إال أن العائدات النفطية ما زالت تشكل  ، ورغم مي  %) ٤ر٨(م هو   ٢٠٠٢
من جمموع العائدات احلكومية ، يف حني تـشكل العائـدات غـري    %) ٦٠(أكثر من   
 ٢٥من الناتج احمللي ، ونتيجة للتقلبات السريعة يف أسعار النفط فإن احلاجة    %) ١٠(النفطية  
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ـ            صادي ، وحتديـد  تكون ملحة لوضع خطة حتدد معدل النمو املطلوب لكل قطاع اقت
مسامهته يف الناتج احمللي ، وتشكيل رأس املال ، فالتخطيط االقتصادي الـسليم هـو                
  األساس إلجياد التوازن يف املعادلة الصعبة بني زيادة االلتزامـات الناجتـة عـن النمـو         

  
 ٥ويف قطـاع   . السكاين ، وااللتزامات لتحقيق املستوى املعيشي القائم واحملافظة عليـه           

نص الربنامج احلكومي على تعزيز دور البحرين كمركز للخدمات الـصحية           اخلدمات  
العالجية يف املنطقة ، ولكي نبلغ هذا اهلدف الكبري وندخل يف حلبة املنافسة مـع مـن        

والثقـة   (Image)سبقونا يف هذا القطاع البد لنا أوالً من التخطيط لتأسيس السمعة            
طط هذا القطاع لتتكامل مـع القطاعـات        يف كفاءة اخلدمات ، وإجياد آلية لتنسيق خ       

 ١٠االقتصادية واخلدمية األخرى ، وحتديد الدعم الالزم للقطاع اخلاص لتمكينه من املسامهة 

وهذا النهج  ينطبق على األهداف األخرى اليت حددها الربنامج          . يف حتقيق هذا اهلدف     
وتطـوير األداء   كإزالة العوائق البريوقراطية وتقليص أوجه التـداخل واالزدواجيـة ،           

احلكومي والالمركزية يف اإلدارة ، فهذه األهداف ميكن حتقيقها بصورة أفـضل مـن              
فالتداخل بـني التعلـيم     . خالل آلية تنسيقية ومنظمة تتمتع بالصالحيات واملسئوليات        

 ١٥والتدريب مثالً منذ استحداث التعليم الصناعي بوزارة التربية والتعليم مـازال قائمـا             

تفاء العالقة بني مفهوم التدريب املهين ومفهوم التعليم العام واسـتحداث           بالرغم من ان  
معاهد للتدريب املهين ، وجناح جتربة معهد املصرفيني ومن قبله برنامج بابكو للتدريب             

وبالنسبة للتداخل واالزدواجية كهدف  . (Apprentice ship)املهين املسمى بـ 
 من مقومات التنمية الذي أصبح يتفاقم مع كل         يسعى الربنامج إىل معاجلته ، فإنه عامل      

 ٢٠تشكيل وزاري جديد ، أو إنشاء جمالس جديدة مما يؤكد على أمهيـة وجـود آليـة                 

وهذا ينطبق على مسألة البطالة وتوفري فرص العمل الـيت ميكـن            . للتخطيط والتنسيق   
ة والفنية  التعامل معها بشكل أفضل مبنظور كلي يربط بني أبعادها االقتصادية والسياسي          

  ...من خالل آلية تعتمد التخطيط والتنسيق منهجا يف اإلدارة احلكومية 
  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس 
ً

:  (  ٢٥ 
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  . أعتقد أنك استغرقت الكثري من الوقت 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
  .أكتفي ذا ، وشكرا سيدي الرئيس 

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
اء الذين ينتهي الوقت احملدد هلم أن يقدموا مالحظام         أقترح على اإلخوة األعض   

  . مكتوبة إىل اللجنة ، واآلن الكلمة لألخ السيد حبيب مكي هاشم فليتفضل 
  

 ١٠  :العضو السيد حبيب مكي 

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، سيدي الرئيس ، بداية أقدم شـكري إىل احلكومـة               
ا ، وكذلك إىل جلنة الرد على برنـامج         املوقرة على ما بذلته من جهد يف إعداد برناجمه        

واختصاراً . عمل احلكومة وما بذلته أيضا من جهد سخي وأمثن جلّ مالحظاا القيمة             
 الفقرة الثالثة يف موضوع األمـن       -١: للوقت أتقدم ببعض املالحظات على رد اللجنة        

 ١٥يث متنح بشروط   تدعو هذه املادة إىل تعديل قانون اجلنسية حب       : املتعلقة بقانون اجلنسية    

خاصة ملن يستحقها ، وحيث إن تعديل القانون هو من مسئولية السلطة التشريعية ، فإن 
توجيه مثل هذه الدعوة يف الرد على برنامج عمل احلكومة ال حمل له من اإلعراب ما دام 
تعديل القانون من اختصاص السلطة التشريعية ، وعليه أقترح تعديل الفقرة بالدعوة إىل             

  .يد وتقنني ضوابط منح اجلنسية لتكون على أسـاس مـن الـضوابط واملعـايري                ترش
 ٢٠تدعو هذه املادة جهاز الدفاع إلرجـاع       :  الفقرة اخلامسة بشأن موضوع الدفاع       -٢ 

. املفصولني الذين مل تصدر حبقهم أحكام إىل وظائفهم طبقًا لقانون العفـو الـشامل               
فًا ملثل هذه الدعوة وأعادت عـددا       وحسب علمي فإن وزارة الدفاع قد استجابت سل       

من هنا أقترح   . من هؤالء األفراد ، وأن العمل جاٍر إلعادة البقية الباقية واحملدودة العدد             
إلغاء هذه الفقرة وفسح اال أمام املسئولني يف وزارة الدفاع بالتعاون مع بعض أعضاء              

 ٢٥  .نا بالفعل نقطـف مثارهـا       السلطة التشريعية إلكمال هذه اخلطوات اإلجيابية اليت بدأ       
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نظرا لغياب التخطيط الطبيعي ملنـاطق البحـرين أصـبح          :  اخلدمات اإلسكانية    -٣ 
االختالط واضحا بني املناطق السكنية والصناعية مما يهدد البيئة بالتلوث وجيعل املصانع            

 . والورش حتيط باملدارس واملطاعم ، وجيعل الفنادق والعمارات جتاور البيوت السكنية          
إن التخطيط الطبيعي مرتبط بالصحة والتخطيط العمراين ، ويعكس الوجه احلـضاري            

 ٥من هنا أدعو إىل إضافة فقرة حتث احلكومة املوقرة على اإلسراع يف وضع             . لكل جمتمع   

  .برنامج للتخطيط الطبيعي حتدد معامله وتوقيته لكـل حمافظـة يف مملكـة البحـرين                
ت الذي تفيد فيه الفقرة األوىل من رد اللجنة بأن الس           يف الوق :  الرقابة املصرفية    -٤ 

الحظ خلو برنامج عمل احلكومة من التأكيد على الدور الذي جيب أن تلعبه مؤسـسة       
نقد البحرين يف تنمية القطاع املصريف والرقابة عليه ؛ أرى أن الفقرة الثانية تفيد تأييـد                

 ١٠دور الرقايب ملؤسسة نقد البحرين ، ليشمل       الس التام لقرار احلكومة املوقرة بتوسيع ال      

باإلضافة إىل قطاع املصارف ، كالً من قطاعي التأمني وسوق البحرين لألوراق املالية ،              
أي أين أرى أن هناك تضادا وتداخالً فيما ترمي         . أسوة مبا حيدث يف دول العامل األول        

  . تني للتوفيق بينهما ، وشكرا إليه الفقرتان ،  وعليه أرجو من اللجنة إعادة صياغة الفقر
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، أعطي الكلمة لألخ سامي البحريي فليتفضل 
  

  :العضو سامي البحريي  
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، السيد رئيس الس ، السيد رئيس جملس النـواب ،               

 ٢٠مج عمـل احلكومـة   احلضور األفاضل ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، إن برنـا  

برصانته والذي تضمن السياسات العامة لوزارات الدولة املختلفة قد جاء الرد عليه من             
قبل اللجنة املكلفة بالرد على برنامج عمل احلكومة متميزا بالعمق والدقة ، إنين أمثن هذا       
 اجلهد الكبري وأشكرها جزيل الشكر على هذا العمل الذي بذلته يف ذلك ، مما أدى إىل               

يف املالحظات العامة الفقـرة     ) ١(الصفحة  : أن تكون مالحظايت بسيطة وهي كالتايل       
 ٢٥  :بعد الـسياسات لتـصبح العبـارة        ) األطر(أقترح إضافة كلمة    ) ٢(السادسة السطر   
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ويف نفـس   . وتستمر العبارة إىل النهاية     ... " السياسات واألطر والربامج اليت تعزز       " 
ألن اخللـق هللا    " إجيـاد " وإحالل كلمة   " خلق" كلمة   أقترح حذف ) ٤(الفقرة السطر   

من خالل إجياد   " لتصبح العبارة   " إجياد" وحده ، فيفضل االبتعاد عنها وتغيريها بكلمة        
أقترح إرجاء  : يف املالحظات العامة    ) ٢(الصفحة  ..." . وتوفري املزيد من فرص العمل      

 ٥واليت يتمىن الس على احلكومـة    هذه املالحظات العامة اليت وردت يف الصفحة الثانية         

تضمينها يف الربنامج احلكومي إىل ما بعد االنتهاء من تناول األقسام الثالثة املتضمنة الرد      
وأيضا أود أن أبني أنه     . على برنامج احلكومة املوقرة لكي جييء الرد منظما ومتسلسالً          

ة اليت تستحقها إال أنين أرى      هلا األمهي ) ٢(على الرغم من أن النقاط الواردة يف الصفحة         
حتديد مثل هذه النقاط حبيث تظهر وحتدد من قبل كل وزارة معنية بذلك ؛ ألا متثـل                 
 ١٠خطوات تكتيكية وإجرائية ال تظهر يف السياسات واألطر العامة للتوجهات اليت يبينـها             

  برنامج عمل احلكومة ، وتصبح بذلك من اختصاصات كـل وزيـر معـين كـل يف      
مثالً النقطة األوىل من املالحظات يتم تبياا مـن وزارة العمـل والـشئون               جماله ، ف  

وبناًء على ذلك فإنين أقترح تعديل الفقرة لتجيء الديباجة علـى النحـو             . االجتماعية  
وعلى الرغم مما ذكر آنفًا إال أن الس يـرى إحاطـة الـوزراء املعنـيني                : " التايل  

 ١٥يت ينبغي أن تضمن يف برنامج كل وزارة وفـق          باملالحظات واإلجراءات واألهداف ال   

أما بالنسبة للمالحظات اإلمالئيـة واللغويـة       " . اختصاصاا وفقًا للمالحظات اآلتية   
  . فسأقدمها مكتوبة إىل اللجنة ، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٠  .لكعيب فليتفضل شكرا ، أعطي الكلمة لألخ حممد إبراهيم ا

  
  :العضو حممد الكعبي  

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، شكرا سعادة الرئيس ، أود أن أشكر جلنـة الـس                
الوطين املكلفة بإعداد مشروع الرد على برنامج عمل احلكومة املوقرة ، وذلك على ما              

 ٢٥لـى  بذلوه من جهد يف إبداء مالحظام النرية اليت إن دلت على شيء فإمنـا تـدل ع                
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حرصهم ومسئوليتهم العظيمة جتاه مملكتهم قيادة وحكومة وشعبا ، وذلك يف مـضيها             
لدي بعض املالحظات املتواضعة أردت ا اسـتكمال        . حنو التقدم واالزدهار والرفعة     

بداية هذه املالحظات ما نراه يف الصفحة األوىل ، الفقـرة           : أوالً  : هذا اجلهد الطيب    
من الدستور اليت استشهدت ا اللجنـة  ) ٨٨(بيق أحكام املادة  األوىل ، يف اإلشارة لتط    

 ٥يقدر الس الوطين اجلهد الذي بذلته احلكومة املـوقرة يف          "يف مستهل حديثها بقوهلا     

من الدستور ال يعين برنامج احلكومة      ) ٨٨(هنا االستشهاد باملادة    ... " تقدمي برناجمها   
 فور تشكيلها أن تتقدم بربناجمهـا إىل الـس          إمنا يعين برنامج كل وزارة ، وأنه عليها       

الوطين ، وهذا الذي نفتقره اآلن حيث مل يقدم إلينا أي برنامج من برامج أي وزارة يف                 
مبـا ال   " يف النقطة اخلامسة نرجو إضافة مجلـة        ) ٢(يف الصفحة رقم    : ثانيا  . اململكة  

 ١٠مبا ال يتعارض مـع  " بارة لتكون الع... " يتعارض مع أصول الشريعة اإلسالمية وذلك     

إىل ..." أصول الشريعة اإلسالمية وذلك من خالل إشراكها يف شغل املناصب الرئيسية            
أرجو أن توضع نقطـة  ) ٥(فيما يتعلق مبوضوع األمن يف الصفحة     : ثالثًا  . آخر الفقرة   

يوصي الس بضرورة التقيد بالزي اإلسالمي فيما خيص الـشرطة          " تاسعة يذكر فيها    
نسائية ، وذلك بأن يترك هلن احلرية يف ارتداء احلجاب اإلسـالمي أثنـاء تأديتـهن                ال

 ١٥فيما يتعلق مبوضوع السياسة اخلارجية يف النقطـة        ) ٧(يف الصفحة   : رابعا  " . الواجب  

وألن شـعوب دول جملـس التعـاون      " لتصبح  ) ٣(اخلامسة أرجو تعديلها يف السطر      
زيز صور التعاون فيما بينها ، وذلك يف خمتلـف          اخلليجي تطمح إىل جتسيد التالحم وتع     

ااالت ، مبا خيدم مصاحلها املشتركة ويعكس اإلميان بوحدة املصري واهلدف يف مواجهة 
كافة التحديات يف احلاضر واملستقبل ، مما حيتم علينا لكوننا شعبا من شعوب جملـس               

 ٢٠العسكرية واألمنية ، اليت من     التعاون أن نسعى يف تعميق املصاحل االقتصادية والسياسية و        

شأا أن تقوي العالقات بني الشعوب ، حيث إنه ال بديل لدولنا من التقارب والتالحم               
فيما يتعلق مبوضوع التعليم والبحث العلمي يف       ) ٩(يف الصفحة   : خامسا  " . فيما بينها   

وأعضاء "  لتصبح   يف السياق " اهليئة اإلدارية   " أرجو إضافة   ) ٤(النقطة الثانية يف السطر     
وذلك ألما مرتبطتان مع بعـضهما      . إىل آخر الفقرة    ... "  اهليئة التعليمية واإلدارية    

 ٢٥أيـضا يف النقطـة     ) ٩(يف الـصفحة    : سادسا  . البعض يف النهوض بالعملية التعليمية      
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بتكثيف املواد املتعلقـة بالـشريعة     "اخلامسة يف السطر األول أرجو إضافة اجلملة اآلتية         
يرى الس ضرورة االهتمام بتكثيف املواد املتعلقـة بالـشريعة          " لتصبح  " إلسالمية  ا

: سـابعا  . إىل آخر الفقرة ... " اإلسالمية ، وكذلك تطوير وتدريس العلوم األساسية     
  فيما يتعلق أيضا مبوضوع التعليم والبحث العلمي يف النقطة احلاديـة          ) ١٠(يف الصفحة   

  ٥ 

يـدعو الـس إىل     " يف السطر األول لتصبح     " من الطلبة   "ة   عشرة أرجو إضافة كلم   
إىل آخر السياق يف    ... " إعادة النظر يف األعداد املتزايدة من الطلبة اليت تقبل يف اجلامعة            

" الالزم للبحث العلمـي     " هذه الفقرة مضيفًا إليها يف السطر األخري تكملة بعد مجلة           
ضاء اهليئة التعليمية يف جامعة البحـرين مبـا         ولذلك يوصي الس بزيادة أع    : " وهي  

 ١٠فيمـا يتعلـق مبوضـوع     ) ١١(يف الصفحة   : ثامنا  " . يتناسب مع تزايد أعداد الطلبة      

لبناء املستشفيات والعيـادات التخصـصية      " الرعاية الصحية يف النقطة الثانية يف مجلة        
تني ، ويـسبب    مـر " العيادات" هنا تكرار لكلمة    " وتسهيل إجراءات فتح العيادات     

لبنـاء املستـشفيات    " ركاكة يف صياغة اجلملة ، حيث يفترض أن تكـون كـاآليت             
يف  : وأخرياتاسعا  " . والعيادات التخصصية وتسهيل اإلجراءات اليت تعني على فتحها         

 ١٥يف موضوع النفط والغاز الطبيعي واألملنيوم أرجو إضافة نقطة سادسـة           ) ٣٢(الصفحة  

يؤكد الس الوطين   : " وث هلذه الصناعات ، وأن تكون كاآليت        تشري إىل احلد من التل    
احلرص على دعم الدراسات العلمية والضرورية والالزمة لكشف عوامل تلوث البيئة ،            
ومدى تأثري ذلك على صحة املواطنني ، وخيص بالذكر احلد من التلوث البيئي النـاتج               

العتبار التوجهات العامليـة يف معاجلـة       عن النفط والغاز الطبيعي واألملنيوم آخذًا بعني ا       
 ٢٠  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته " . املشكالت البيئية هلذه الصناعات الكربى

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، أعطي الكلمة لألخ حممد حسن باقر فليتفضل 
  

 ٢٥  :العضو حممد حسن باقر 
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أشكر اإلخوة أعضاء اللجنة  ، شكرا سعادة الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ،        
فيما خيـص موضـوعي     : ولدي بعض املالحظات على برنامج عمل احلكومة املوقرة         

تطوير اخلدمات الطبية يف املستشفى العسكري    : بالنسبة للدفاع    : أوالً: الدفاع واألمن   
ـ     : بالنسبة لألمن    : ثانيا. كما ونوعا وزيادة قدرته االستيعابية       ر تطـوير جهـاز خف

 ٥  السواحل مبا يتناسب واملطلوب منه من خدمات مراقبة وتفتيش وإنقـاذ ، وتطعيمـه              
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إنشاء جهاز عالقات عامة جديد بوزارة الداخلية يتواكب يف         : ثالثًا  . بكفاءات حبرينية   
تطوير جهاز القضاء    : أوالً: فيما خيص العدل    . نظرته مع املتغريات اليت متر ا اململكة        

وهو مطلب ملح ، وأهم مشكالته هي قلة عـدد القـضاة املختـصني    الشرعي بشقيه   
تثمني دور احلكومة بتأكيـد الفـصل بـني        : ثانيا  . املؤهلني وكثرة القضايا املتراكمة     
 ٥ضـرورة إجيـاد    :  أوالً  : وفيما يتعلق بباب التعليم     . السلطات الثالث ممارسة وعمالً     

يم ووزارة العمل والشئون االجتماعيـة      تنسيق متكامل بني كل من وزارة التربية والتعل       
ثانيا . رض  غإلجياد برنامج عملي يليب احتياجات سوق العمل وتكوين جلنة دائمة هلذا ال           

إجياد قاعدة تدريب متكاملة بوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وتكـوين خطـة             : 
. ـاورة   للتدريب املهين والنظري واإلداري وتسويق هذه اخلطـة يف دول اخللـيج ا            

 ١٠وبالنسبة لباب الصحة ، تعترب البحرين من الدول املتقدمة طبيا ، ويؤكد هـذا العـدد                

والنسبة الكبرية من األطباء البحرينيني والبحرينيات ، وكذلك النسبة العالية يف جهـاز             
التمريض ، مما جيعل البحرين مركزا عالجيا متقدما جيب تسويقه بالتنسيق بـني وزارة              

أما خبصوص البيئة واحلياة    . وزارة اإلعالم إلطالق قناة صحية تغطي كل هذا         الصحة و 
التأكيد على أن موضوع النفايات اخلطرة والتخلص منها جيب أن يتم           : أوالً  : الفطرية  

 ١٥  بصورة ال تؤثر على النواحي احلياتية والبيئية وخاصة ما يتعلـق بالنفايـات الـصناعية            

 بيئي ملزم جلميع القطاعات العامة واخلاصة فيمـا يتعلـق           وضع قانون  : ثانيا. والطبية  
ال جند لدى وزارة اإلسكان  : أوالًوفيما يتعلق بباب اإلسكان ،  . بالنفايات والعقوبات   

خطة عامة رقمية ميكن مناقشتها وإمنا هناك متنيات ، وال يوجد خمطط عام وال خطـط                
إن تفتيـت    : ثانيا. ان املتضامخة   سواء كانت مخسية أو رباعية لتلبية احتياجات اإلسك       

 ٢٠وزارة اإلسكان قد أوجد وضعا صعبا للمواطن ، فلقد اعتاد على احلصول على خدمـة    

معينة من جهة حمددة وهي اإلسكان بإداراا املختلفة ، وبعثرة اإلسكان ذه الـصورة              
  .         دة الرئيس بعد ثالثني عاما ستكون هلا سلبياا على املواطن واخلدمات ، وشكرا سعا

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٥  .شكرا ، أعطي الكلمة لألخ علي حممد السماهيجي فليتفضل 
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   :العضو علي السماهيجي 
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، وصلى اهللا على رسوله وآله وصحبه أمجعني ، الـسيد   

كومة ألصـبح   الرئيس ، اإلخوة األعضاء ، إن التقرير كامل وشامل ولو أخذت به احل            
املواطن البحريين يعيش يف نعيم وسعادة ، حيث إن املنهجية اليت اتبعتها اللجنة أخـذت       
 ٥يف اعتبارها مهوم املواطن البحريين وما يشعر به املواطن البحريين من أمور م حياتـه               

ذه وكلي أمل أن تأخذ احلكومة      . االقتصادية أوالً والناحية األمنية بكافة أوجهها ثانيا        
التوصيات ففيها سعادة املواطن من مجيع النواحي ، حيث يتطلع املواطن إىل أن يعـيش              
حياة كرمية وإىل رفع مستواه االقتصادي وخفض النفقات اليت يتكبدها ، فالرواتب اليت             
يتقاضاها ذوو الدخل احملدود ما زالت منخفضة وال تكاد تكفي مللء أفـواه األطفـال         

 ١٠صاريف اليت يعاين منها املواطن ، لذا فإننا نناشـد احلكومـة            عالوة على اإلتاوات وامل   

كما . املوقرة أخذ توصيات الس بعني االعتبار لرفع املستوى املعيشي للعائلة البحرينية           
أن توفري األمن الغذائي والسكاين ضرورة من ضروريات استقرار األمن الوطين والقضاء            

و ما ينشده املواطن ، فالربنـامج أوصـى يف          على اجلرائم ، كما أن األمن الوظيفي ه       
منه بأن مينح املواطن البحريين األفضلية يف التوظيف خـصوصا يف جمـال          ) ٥(الصفحة  

 ١٥وقد . توظيف الشباب العاطل يف ميادين الشرطة واألمن العام واحلرس الوطين والدفاع            

 مببدأ الشفافية   تضمن الربنامج توصية مهمة باإلضافة إىل اإلحالل الوظيفي وهي األخذ         
وعلى أي حال فإن املالحظات املقدمة      . يف الترقيات وفقًا للضوابط املرعية والكفاءات       

من اإلخوة أعضاء جملسي الشورى والنواب سواء أكانت لغوية أو غريها ، نأمل مـن               
      .      اإلخوة أعضاء اللجنة أخذها بعني االعتبار ، واهللا املوفق والسالم عليكم ورمحة اهللا 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، أعطي الكلمة اآلن لألخ عيسى أمحد أبوالفتح فليتفضل 

  

  : العضو عيسى أبوالفتح 
 ٢٥بسم اهللا الرمحن الرحيم ، شكرا معايل الرئيس ، أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس 

  لى برنامججلنة الرد وألعضائها على اجلهد الكبري الذي بذلوه يف إعداد مشروع الرد ع
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 احلكومة املوقرة ، ومن خالل قراءيت املتواضعة لربنامج احلكومة املوقرة ، ومشروع 
الرد على الربنامج ، تبني يل أمهية النقاط التالية اليت جيب أن تتوافر قبل الشروع يف الرد 

  : على برنامج احلكومة وأرجو أن تؤخذ بعني االعتبار وذلك ألمهية النقاط التالية 
احلاجة إىل وضع إطار للمسار االستراتيجي للمملكة على املدى البعيد من حيث  : أوالً

 ٥االقتصاد والتنمية واهلوية احلضارية والسياسية واالقتصادية ، وتكون مترادفة مع طرح 

برنامج عمل احلكومة على السلطة التشريعية ، حيث إن رسم السياسة العملية للمسار 
مشروع رد اللجنة على برنامج احلكومة املوقرة ال التخطيطي للمملكة من خالل 

يعكس الواقع املنشود بسبب غياب رؤية تنموية استراتيجية متكاملة تغطي اجلانب 
إن املرحلة القادمة للتطوير الشامل احلضاري . االقتصادي والسياسي واالجتماعي 

 ١٠ار األمثل للتطوير للمجتمع البحريين تتطلب وضع األفكار واملبادئ الالزمة لتحديد املس

من خالل املسار الذي حدده اإلطار االستراتيجي لتبين ج للتنمية يكفل االستدامة ، 
ويتيح لألجيال احلاضرة واملقبلة فرصة االستفادة املتوازنة من مثارها من خالل معدالت 

ذه إن توافر ه. النمو واالستهالك ، ويتيح عدالة التوزيع بني املواطنني وبني األجيال 
اإلمكانيات سوف ميكن جلنة الرد وأعضاء السلطة التشريعية من إعداد اإلطار 
 ١٥التخطيطي والتوصيات اليت تترجم األهداف العامة احملددة يف هذا املسار إىل أهداف 

عملية حتدد املهام األساسية لتحقيق كل هدف وترتيب أولوياا ومن مث حتديد 
   هلا وطرق تنفيذها واملراحل الزمنية الالزمة اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة

إلجنازها ، فلقد أثبتت جتارب املاضي عدم إمكانية تنفيذ برامج وخطط يف قطاعات 
النشاط االقتصادي واالجتماعي بسبب غياب وزارة للتخطيط يقع على عاتقها رسم 

 ٢٠بوزارة ختطيط ومن هنا تأيت أمهية املطالبة . مسار اإلطار االستراتيجي للمدى البعيد 

كأداة للتنمية االقتصادية واالجتماعية من حيث إمكانية التغلب على صعوبات املاضي 
  . وتعزيز إمكانيات التعامل مع متطلبات احلاضر واالستعداد ملواجهة متغريات املستقبل 

  مطالبة مجيع الوزارات باخلطط والربامج التفصيلية حبيث تكون مشتقة من : ثانيا 
  امج احلكومة ، ويف إطار املسار االستراتيجي للمملكة قبل الشروع يف الرد أهداف برن

 ٢٥  ومن هنا تأيت أمهية وجود وزارة للتخطيط للتنسيق مع مجيع. على برنامج احلكومة 
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) ٨٨(إضافة تفسري قانوين للمادة  : ثالثًا.   األطراف يف السلطة التنفيذية ومؤسساا 
ية اخلاصة بالدستور من أجل أن يعرف كل طرف من الدستور إىل املذكرة التفسري

التزاماته وحقوقه ، وأن يتضمن هذا التفسري شرحا تفصيليا عن معىن برنامج احلكومة 
  .                يف إطار املسار االستراتيجي والتخطيطي والتنفيذي ، وشكرا 

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .يخ خالد آل خليفة فليتفضل شكرا ، أعطي الكلمة لألخ الدكتور الش

  

  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
 ١٠بسم اهللا الرمحن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أكرر شكري وتقديري ألعضاء 

اللجنة على اجلهد الكبري الذي بذلوه يف إعداد الرد ، وهناك بعض التعديالت 
قدر اإلمكان بشرط واإلضافات األساسية اليت أود أن أطرحها ، وسأحاول االختصار 

نتحدث عن مالمح رؤية مستقبلية لعقدين ) ٣(الفقرة ) ٢(يف الصفحة . أال نفقد املعىن 
من الزمن وفريق عمل لوضع هذه الرؤية ، وهنا أعتقد أننا غري موفقني ، حيث يتوجب 
 ١٥علينا أن نتحدث عن استراتيجيات وخطط مستقبلية وجهاز تنفيذي لوضع تلك اخلطط 

لدول املتقدمة ، سواء كان هذا اجلهاز يف شكل جلنة عليا أو وزارة وذلك أسوة با
فيما خيص الدفاع أؤكد على أمهية أن تأخذ قوة دفاع ) ٣(ويف الصفحة . للتخطيط 

البحرين موقعها املشرف بني دول جملس التعاون والتزاماا مع إخواننا يف دول جملس 
ملعنوي لتطوير وتقوية بنيتها ، وخاصة أننا التعاون ، وذلك بأن نقدم هلا الدعم املادي وا

 ٢٠أما بالنسبة للتعليم والبحث العلمي يف القسم . نعلم مجيعا أن هذه املنطقة مستهدفة 

  يؤكد الس ضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة ) "٦(الفقرة ) ٩(الثاين الصفحة 
العدالة " إن عبارة ". إخل ... العلمية والعدالة االجتماعية عند توزيع البعثات اجلامعية 

عبارة غامضة وقد تعين توزيع البعثات بني الفقري والغين بالتساوي ، " االجتماعية 
ويف . ولذلك جيب أن يكون املعيار الوحيد للبعثات هو النسبة املئوية يف الثانوية العامة 

 ٢٥ واليت ندعو فيها احلكومة املوقرة إىل تشجيع القطاع اخلاص على -) ٧(الفقرة 

تثمار يف التعليم العام والتعليم العايل ، وذلك بتوفري كافة الدعم املادي والدعم االس
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 جيب أن يكون الدعم بتوفري البنية التحتية من لوائح وأنظمة وتسهيل يف -املعنوي 
واألهم من ذلك كله والذي أغفله الرد هو التشديد على جودة التعليم يف . اإلجراءات 

وضع معايري لضبط اجلودة واحلفاظ على مسعة البحرين القطاع اخلاص ، فيجب أن ت
التعليمية ، ولكي مننع حتول شقق سكنية إىل جامعات خاصة ، كما هو احلال يف بعض 

 ٥وبالنسبة جلامعة البحرين أثين على ما ذكرته األخت وداد . الدول العربية واألجنبية 

لبحرين ، وأضيف بأنه الفاضل من أن أغلبية الرد يف هذا اجلزء يدور حول جامعة ا
ينقص من مستوى اجلامعة ذكر أمور قطعت فيها اجلامعة شوطًا كبريا حيتذى به يف 

وأشدد على أن نكتفي بالتشديد والتركيز على دعم جامعتنا الوطنية ماديا . املنطقة 
ومعنويا لكي ترفع من مستواها األكادميي وتتمكن من استيعاب أعداد الطلبة املتزايدة 

 ١٠ستوى العلمي الرفيع وذلك متاشيا مع املكرمة امللكة السامية بتخفيض الرسوم ، بدالً بامل

من أن ندعو إىل ما يعارض املكرمة السامية ونقلص أعداد الطلبة كما جاء يف الصفحة 
، مما سيدفع أعدادا كبرية من الطلبة للتوجه للجامعات اخلاصة ) ١١(الفقرة ) ١٠(

، فالسؤال ) ١٨(أما بالنسبة ملوضوع البطالة يف الصفحة . ودفع رسوم جامعية باهضة 
كم مصنعا مت إنشاؤه يف الدول احمليطة يف العشر سنوات املاضية :الذي أطرحه هو 

 ١٥باملقارنة مع ما أنشئ يف البحرين ؟ إن أعداد خرجيي الثانوية العامة واجلامعات واملعاهد 

حالل العمالة البحرينية حمل العمالة تتزايد بتزايد عدد السكان ، لذلك فإن سياسة إ
األجنبية سياسة مؤقتة ، وما حنن بأمس احلاجة إليه هو سياسة صناعية مستدامة ، مثالً 
إنشاء منطقة صناعية حرة ، لذلك فإن الرد بأكمله يغفل احلديث عن التنمية الصناعية 

اال ال يدعو عن النفط والغاز واألملنيوم ، وحىت يف هذا ) ٣٢(ويتحدث يف الصفحة 
 ٢٠  إىل تطوير هذه الطاقات الطبيعية لتكون حافزا للصناعة يف البالد ، وأترك ما تبقى

  . ألعضاء اللجنة ، وشكرا - سيدي الرئيس - 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، أعطي الكلمة لألخ عبدالعزيز عبداهللا املوسى فليتفضل 

  ٢٥ 



 ١الفصل التشریعي / ١االنعقاد / ٤المضبطة            ) ١٩(                        م٢٢/٣/٢٠٠٣)  المجلس الوطني ( 

  
  :العضو عبدالعزيز املوسى 

الرمحن الرحيم ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، شكرا سيدي بسم اهللا 
الرئيس ، والشكر موصول إىل اللجنة املكلفة بالرد على الربنامج احلكومي ، وامسحوا 

 ٥يف جمال : يل أن أعرض عليكم مالحظايت على الربنامج احلكومي واملتمثلة يف اآليت 

 الكثري من القوانني والتشريعات اليت صدرت التشريع والقانون ، علينا أن نعيد النظر يف
منذ وقت طويل ومل ميسها أي تغيري ، وأصبح الزمان متجاوزا هلا مثل قانون التسجيل 
العقاري وقانون اإلجراءات اجلزائية وقانون العقوبات ، وليس هذا فحسب ، بل إن 

على اجلميع على اململكة أن تسارع يف إصدار قانون األحوال الشخصية ، فال خيفى 
 ١٠يف جمال التعليم ، علينا . الكم اهلائل من القضايا املتراكمة يف أروقة احملاكم الشرعية 

 -٢.  العمل على غرس حب الوطن والوالء واالنتماء -١: األخذ يف االعتبار مبا يلي 
العمل على تطوير التعليم يف مجيع مراحله ورفع املستوى التعليمي للطالب وال يكون 

 االهتمام -٣.  بتقييم النظام التعليمي وخاصة التعليم يف املرحلة الثانوية ذلك إال
بتكثيف تدريب املدرسني واملدرسات امللتحقني حديثًا مبجال التعليم وزيادة عدد 

 ١٥ ضرورة -١: أما يف جمال التنمية اإلدارية فعلينا مراعاة ما يلي . الزيارات التقييمية 

 حتقيق -٢. املالية حملاربة الفساد اإلداري واملايل إن وجد تفعيل دور الرقابة اإلدارية و
ويف . تكافؤ الفرص يف الترقيات وااللتحاق بالدورات بني العاملني يف القطاع احلكومي 

جمال العمل جتب اإلشارة إىل أمهية إنشاء هيئة للقوى العاملة والتدريب وذلك بفصل 
ا فقط إجياد فرص للعمل والتوظيف التوظيف عن وزارة العمل ، وإنشاء هيئة مهمته

 ٢٠، ) هيئة القوى العاملة والتدريب(للمواطن مبا يتماشى واحتياجات السوق ، وتسمى 

أما خبصوص الصناعة ، فال بد من . وهلا احلق يف اإلشراف على معاهد التدريب 
تشجيع الصناعة ، والبد لوزارة االقتصاد أن تقوم بوضع خطة مخسية أو عشرية 

لصناعة واستقطاب رأس املال احمللي واألجنيب حىت تكون اململكة سوق للنهوض با
جذب وليست طاردة لالستثمارات ، وأن تشجع وتسهل للمصانع املوجودة عملها 
 ٢٥بتقدمي التسهيالت والرعاية املطلوبة واالهتمام بتنمية قطاع الصناعة لتحقيق فرص عمل 
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  أود أن أختم كلميت هذه باإلشارةصاحب املعايل رئيس الس ، . جديدة للمواطنني 
القضية األوىل تتعلق بوزارة العمل :  إىل قضيتني تشغالن بال املواطنني ، أال ومها 

. والثانية بوزارة الصحة ، والبد من اإلشارة إليهما يف الرد على الربنامج احلكومي 
اخلاص ، وبالنسبة لوزارة العمل فإن التشدد وعدم املرونة يف التعامل مع القطاع 

 ٥وحتميل هذا القطاع مشكلة البطالة وعدم تعاونه يف املسامهة يف حل هذه املشكلة أدى 

إىل أن يصاب هذا القطاع باإلحباط ومراجعة خططه االستثمارية ، علما بأن 
استثماراته ضرورية لالقتصاد الوطين ، ومجيعهم من أرباب العمل والتجارة وأصحاب 

امات البد من الوفاء ا ، وعدم التيسري عليهم يف إجناز الورش واملصانع وعليهم التز
معامالم جعلهم يفكرون يف تسيري مسريات ، والقيام باعتصامات أمام الوزارة والغرفة 
 ١٠التجارية للفت النظر إىل معانام ، وهذه ظاهرة هلا انعكاسات خطرية وتداعياا كبرية 

.  مشكلة بإجياد مشكلة أصعب وأخطر وكثرية على االقتصاد الوطين ، وال ميكن حل
كما أن توجه وزارة العمل يف التشدد يف عدم منح رخص الستقدام خادمات أو من يف 

هل تفكر الوزارة يف إحالل : حكمهم مؤشر غري جيد ، حيث إن السؤال املطروح هو 
 ، أن البحرينيني والبحرينيات حملهم أم ماذا ؟ وأنا أقترح إن كان هناك مثل هذا التوجه

 ١٥وفيما . تؤخر الوزارة تطبيق هذا القرار إىل أن يتم تعديل سن التقاعد بالنسبة للمرأة 

يتعلق بوزارة الصحة فإن البحرين تفخر دائما بإجنازاا يف التنمية البشرية ، وقد ضحت 
بالكثري من أجل أن تصل إىل ما وصلت إليه ، وذلك بشهادة برنامج األمم املتحدة 

رية ، ويشهد الكل ذا وخاصة يف قطاع اخلدمات ، وإجنازات اململكة يف للتنمية البش
سنة ) ٣٠(قطاع الصحة بارزة وملموسة ، وقد كلف ذلك اململكة الكثري والكثري منذ 

 ٢٠إىل اآلن ، وقد شارك اجلميع بالتعب واجلهد والوقت واملال والتغرب شرقًا وغربا 

صاحب املعايل الرئيس ، أنت أحد . خنسرها لتحقيق هذه اإلجنازات ، وحنن ال نريد أن 
الوزراء الذين تولوا وزارة الصحة وبصماتكم بارزة يف هذه الوزارة ، ولكن إىل اآلن 
هناك لغط كبري على مستوى الصحافة ويف اتمع بسبب خطط الوزارة اجلديدة يف 

نا نناشد إن. التغيري والتحديث ، وهذا يعكس مدى خوف املواطنني على هذا اإلجناز 
 ٢٥جملسكم املوقر إعطاء هذا األمر ما يستحقه من اهتمام بتشكيل جلنة لدراسة األمر ، 



 ١الفصل التشریعي / ١االنعقاد / ٤المضبطة            ) ٢١(                        م٢٢/٣/٢٠٠٣)  المجلس الوطني ( 

   سيدي–ويف اخلتام . وإجياد توافق بني أطراف املشكلة ملصلحة الوطن واملواطنني 
 البد أن يكون هدفنا أوالً وأخريا املواطن البحريين ، فهو عماد هذا الوطن – الرئيس 

حنقق له االستقرار احليايت واملعيشي ، ولنرفع من مستواه وحنفظ كرامته فلنعمل على أن 
  .بتوفري الوظيفة املناسبة له واملسكن والتعليم والصحة ، وشكرا 

   ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، أعطي الكلمة اآلن لألخ فريد غازي جاسم فليتفضل 

  
  :العضو فريد غازي 

 ١٠را معايل الرئيس ، لن أضيف أكثر مما ذكره بسم اهللا الرمحن الرحيم ، شك

السادة أعضاء الس املوقر ، ولكن أريد أن أتطرق إىل موضوع مهم وهو إنشاء وزارة 
لقد شهدنا يف البحرين توسعا يف جمال الوزارات واإلدارات مما قد يصل بنا . للتخطيط 

مد على البحث العلمي إىل الترهل ، ويف الترهل ننسى التخطيط االستراتيجي الذي يعت
واحتياجات قطاعات الدولة املختلفة ، ومن هذا املنظور حنن نعلم أن إنشاء وزارة 
 ١٥للتخطيط هو يف ذهن احلكومة منذ سنوات عديدة ومن جل اهتمام مسو ويل العهد ، 

ولكن آن لنا أن يكون للبحرين وزارة للتخطيط تعىن بكل قطاعات الدولة املختلفة ، 
للتخطيط توجد يف وزارات الدولة ، منها وزارة املواصالت ووزارة فهناك إدارات 

التربية والتعليم ووزارة املالية واالقتصاد الوطين ووزارة النفط ووزارة الصحة ووزارة 
الكهرباء واملاء ووزارة األشغال واإلسكان ووزارة الدولة لشئون البيئة والزراعة 

 ٢٠لك ، ومن هذا تتضح ضرورة جتميع هذه واملؤسسة العامة للشباب والرياضة وغري ذ

اإلدارات يف وزارة واحدة تكون خمتصة وحتت والية ونظر أحد الكوادر البحرينية 
األكادميية املؤهلة واملدربة إلجياد سياسة تكاملية وتنسيقية بني الوزارات القصد منها 

ر ، الوصول إىل أداء أفضل لقطاعات الدولة لكي تصل إىل املواطنني بشكل مباش
  وأعتقد أنه آن األوان ألن نرفع من خالل جملسكم املوقر هذا الطلب للحكومة 
 ٢٥لتفعيله ، كما أن دراسة هذا اجلانب من الناحية االقتصادية لن تكون مكلفة إذا مجعنا 
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نقطة أخرى ، هناك العديد من التفاصيل يف الرد على برنامج . هذه اإلدارات املختلفة 
   أؤكد على نقطة مهمة وهي أن جملسكم املوقر هو املعيناحلكومة ، ولكن أريد أن

 مبراقبة األداء احلكومي ، ومراقبة كل االقتراحات اليت تفضل ا السادة األعضاء لكي 
وأخريا ، بشأن ما خيرج . نعمل على توصيل أفضل ما يف ذهنكم للمواطنني الكرام 
 ٥ من خالل جملسكم املوقر خبصوص مطالبة احلكومة بأي تشريعات ، فنحن سنتوىل ذلك

وأود أن أشري إىل ما أثاره األخ الفاضل . إذا كان هناك تصورات مستقبلية لسكم 
أمحد حسني عباس بشأن مطالبته بوقف التجنيس إىل حني الفصل ، فهذه نقطة مهمة 
وحساسة ، والنريد هلا أن تقف يف وجه أبناء الوطن من األصول اإليرانية ، وعلينا أن 

أما بشأن بعض ما يثار حول .  يف سياسة جتنيسهم حىت حنل هذه املشكلة أساسا نستمر
 ١٠سوف يضطلع مبراجعة التشريع ) جملس النواب ( التجنيس العشوائي فمجلسكم املوقر 

الذي يعىن بذلك ، وإن شاء اهللا تعاىل نستطيع أن نصل إىل حل هلذه املشكلة ، وشكرا 
  .  معايل الرئيس 

  

  :ـــــــس الرئيــــــــ
 ١٥  .شكرا ، أعطي الكلمة لألخ منصور بن رجب فليتفضل 

  

  :العضو منصور بن رجب 
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، يف البداية أود أن 

وأود اآلن أن . أثين على ما ذكره األخ الفاضل عبدالرمحن مجشري يف اجللسة السابقة 
٢٠لس املوقر ملا سوف أتلوه من مالحظات أمتىن من أعضاء يتسع حلمكم وأعضاء ا 

لقد أخذ على الرد على برنامج  : أوالً. اللجنة املوقرة أخذها على حممل القبول 
احلكومة خلوه من أي حتديد رقمي أو كمي لألهداف والنتائج املنظورة ، أو للواقع 

قف وأثين على هذا الرأي ، إال املراد إصالحه وتطويره ، وأنا شخصيا أحناز إىل هذا املو
أن الرد الذي بني أيدينا اآلن خيلو أيضا من أي حتديد رقمي أو كمي ، وهو وقع يف 
 ٢٥نفس مطب الربنامج احلكومي ، مما يشري إىل أن الدراسة اليت استند إليها الرد كانت 

ة دراسة انطباعية عامة وغري قادرة على حتديد مواقع القصور يف السياسة احلكومي
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على الرغم من املنهجية املوضوعية والشكلية اليت : ثانيا . واإلشارة إليها بالرقم واحلالة 
حتلى ا هذا الرد ، إال أنه شابه الكثري من احلشو والتكرار ، وغلبت عليه التمنيات 
الرومانسية مبا ال يتناسب مع دور الس كسلطة تشريعية يفترض أن حتمل راية العمل 

  املباشر ، فقد احتوى الرد على إحصائية غريبة مدهشة من كلمات من نوع التشريعي 
 ٥وإىل آخر هذه املرادفات اليت "  يدعو"و" يأمل"و" يتطلع"و" يتمىن"و" يتوق الس "

أخرجت الرد الذي بني أيدينا من حيز نقد وقراءة وإصالح الربنامج احلكومي إىل حيز 
اين اليت ميكن أن نسمعها من أي مواطن بسيط يف التنافس معه يف تعداد التطلعات واألم

وبصراحة فمثل هذا الرد يشعرين بأن اللجنة . معرض حديث شعيب جيري بني اثنني 
الكرمية كانت تضع مسألة إرضاء كل الناس نصب أعينها ، حبيث بدا وكأن لسان حاهلا 

 ١٠جيابا وتوافقًا وكان األجدى واألكثر إ. لن أجعل من يعتب علي يف هذا البلد : يقول 

مع دور الس التشريعي ، أن يأخذ الس على عاتقه الوعد باقتراح جمموعة من 
القوانني واألنظمة والتشريعات اليت متىن على احلكومة أن تسرع يف إعدادها سواء يف 
قضية اخلصخصة ، أو قضية السياحة أو قضية النقابات ومؤسسات اتمع املدين وغريها 

سيدي الرئيس ، إن الدستور مل يعاجل دور ومسئولية هذا الس بغرفتيه  . من القضايا
 ١٥باعتباره جملسا إلطالق التمنيات ، وإخبار الناس عما يتوق إليه ويأمله ، بل أسند هلذا 

  الس مسئولية تشريعية ، وشراكة يف صنع القرار ورسم السياسات 
 –من املستقر : ثالثًا . ع شديد األسف واالستراتيجيات ، وهذا ما مل يعرب عنه الرد م

 يف معظم الربملانات واالس الوطنية العربية وغريها ، أن الرد على –سيدي الرئيس 
الربنامج احلكومي ، جيب أن يلتزم مبناقشة الربنامج نفسه حتديدا ، وأن يلفت انتباه 

 ٢٠ اجلوانب ، ومبديا احلكومة والرأي العام إىل جوانب القصور يف الربنامج حمددا هذه

ومثة تقليد يف بعض الدول . موقفه من معاجلتها ومطالبا احلكومة بإضافتها إىل الربنامج 
الشقيقة ومنها األردن ، والكويت ، ولبنان يقضي بأن تقوم احلكومة بالرد على الس 

هو وحبسب ما . مشرية إىل اجلوانب اليت أضافتها إىل الربنامج بناًء على رد الس 
مستقر برملانيا ، فإن الرد على الربنامج احلكومي يتعلق يف العادة بالسياسات العامة 
 ٢٥  والربامج االستراتيجية ، وهذا ما ميكن تبنيه مبجرد قراءة ردود االس الربملانية 
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يف الدول الشقيقة ، غري أن الرد الذي بني أيدينا تدخل يف كثري من الشئون التنفيذية 
  يت هي من اختصاص الدوائر واألجهزة واملؤسسات ، أو يف القضايا البحتة ، وال

اتمعية ، وذلك من مثل التدخل يف صميم العمل األكادميي للجامعة ، وحتديد 
الساعات الدراسية ألعضاء هيئة التدريس ، وقضية املساواة بني املرأة والرجل ، ورعاية 

 ٥ب ، وقضية صناعة األملنيوم ، وترشيد الطفولة ، وثقافة الطفل ، وتوفري فضاءات اللع

. الطاقة املستخدمة يف املصنع ، والربامج التعليمية املتعلقة بالسياحة والفندقة ، وغريها 
 على اللجنة املوقرة إعادة النظر يف هذا الرد ، الذي قد يشار – سيدي الرئيس -وأمتىن 

  ... التشريعية يف العامل إليه على أنه أطول رد برملاين على احلكومة عرفته االس
  

موضحا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

: (  ١٠ 

  .        انتهي الوقت 
  

مستأنفا (العضو منصور بن رجب 
ً

: (  
وأقترح اختصار الكثري مما ورد يف هذا الرد ، واالقتصار . دقيقة واحدة فقط   

 ١٥د برملاين على اجلوانب االستراتيجية ، والقضايا اجلوهرية ، وذلك من أجل إرساء تقلي

  ولدي بعض املالحظات سأقدمها للجنة ، . حبريين ، ومن أجل هيبة هذا الس 
  .وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٠الكلمة لألخ عادل املعاودة . شكرا ، ميكنك إعطاء باقي الكلمة للجنة الرد  

  .فليتفضل 
  

  :العضو عادل املعاودة 
اهللا ، وعلى آله وصحبه ومن وااله احلمد هللا والصالة والسالم على رسول  

 ٢٥أحب أن أؤكد على ما ذكره بعض األعضاء ، حيث بدأ الدكتور : أوالً . وبعد 

إبراهيم العبداهللا وثىن عليه األخ عيسى أبوالفتح مث ختم ختام مسك األخ فريد غازي ، 
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حيث أكدوا أمهية على وجود وزارة للتخطيط تلم شتات وشعث التخطيط العشوائي 
يف قضية : ثانيا : اخل الذي قد حيصل بني الوزارات ، وأنا أؤكد على هذا املطلب والتد

 الذين مل تصدر –أكد كثري من النواب على إرجاع املفصولني ) ٥(الدفاع يف النقطة 
 إىل وظائفهم ، ومع أمهية هذه النقطة إال أين رأيت غفلة عن عشرات –حبقهم أحكام 

 ٥ الدفاع ذنبهم إمنا قالوا ربنا اهللا ، وهو بسبب إعفاء بل مئات فصلوا بال سبب من قوة

ويف بند الرعاية الصحية . اللحى ، ومل نعلم على مر التاريخ أن إعفاء اللحية جرمية 
السعي إىل تطبيق نظام التأمني الصحي على املوظفني والعاملني ) : " ... ٥(النقطة 

..."  بغرض خفض التكاليف األجانب وعائالم ، يف القطاعني احلكومي واخلاص ،
وأظن أن العكس هو الصحيح ، وخاصة القطاع احلكومي ، فلماذا يطبق على العاملني 
 ١٠األجانب تأمني ، والذي يستفيد من التأمني هو شركات التأمني ؟ ففي ذلك زيادة كلفة 

فاألجانب إما أننا ال حنتاج إليهم فال حنضرهم ، وإذا أحضرناهم حلاجة . على احلكومة 
ويف . فيجب أن نعاملهم معاملة كرمية ، وال نزيد التكلفة بإدخال شركات التأمني 

يرى الس أمهية إصدار ) : " ٥(بند األسرة واملرأة والطفل ، يف النقطة ) ٢٢(الصفحة 
 : أوالً، " قانون األحوال الشخصية املوحد مبا يتالءم مع الشريعة اإلسالمية السمحاء 

 ١٥" . مبا ال خيالف الشريعة اإلسالمية السمحاء"إىل عبارة " ا يتالءممب" أرى تعديل عبارة 

" املوحد"بالنسبة لكلمة : ثالثاً . أن يكون مستقى من الشريعة اإلسالمية كامالً  : ثانيا
جيب أن حيافظ هذا املوحد على خصوصية املذهبني السائدين يف اململكة ، وال يتعارض 

اف أن حقوق املرأة ما زالت مهضومة ، وأن كثريا وأرى أن يض. مع طبيعة كل منهما 
من هذه احلقوق ال تذكر ، مثل عدة الوفاة ؛ ملاذا ال تعطى للمرأة املسلمة يف بلد 

 ٢٠نزع احلجاب أثار مشكلة يف فرنسا ويف غريها ، وهو يرتع جهارا : إسالمي ؟ احلجاب 

وكذلك محاية املرأة . رية للمرأة ونرجو أن يطالب ذه احل. ارا يف بالدنا ويف وزاراتنا 
يف . من االستغالل باسم السياحة أو غريها كعروض األزياء اهلابطة والتجارة الرخيصة 

أظن أن البند مل يتطرق حملاربة السياحة الفاسدة املكلفة : السياحة ) ٣٥(الصفحة 
يجية للمملكة ، وكذلك أرى أن يؤكد على تبين السياحة العائلية النظيفة كاسترات

 ٢٥: أرى أن يضاف بند خامس وهو ) ٢٥(بالنسبة لبند اإلعالم يف الصفحة . للسياحة 
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االلتزام يف كل ذلك بالضوابط الشرعية واملصاحل املرعية ، واحترام العادات والتقاليد "
التأكيد على تفعيل : أخريا " . احملترمة ، والتخلص من كل الربامج اهلابطة وغري النافعة

  ان واهليئات بشفافية وترك االلتفاف حول القوانني اإلصالحية واملشروعدور بعض اللج
جلنة املناقصات ، وديوان الرقابة املالية ، واإلدارية مستقبالً إن شاء :  اإلصالحي ، مثل 

 ٥  .اهللا ، وجملس التنمية االقتصادية ، وغريها من اللجان واهليئات ، وجزاكم اهللا خريا 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، الكلمة للدكتور صالح علي فليتفضل  

  

 ١٠  :العضو الدكتور صالح علي 

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، شكرا سيدي الرئيس ، ابتداًء أود أن أتقـدم بكـل                 
وأعتقد أن العتاب ال ينصب على      . إجالل وتقدير إىل جلنة الرد على اخلطاب احلكومي         

صب على احلكومة نفسها ، وحينمـا نقـرأ         جلنة الرد على اخلطاب احلكومي ، بل ين       
: اخلطاب احلكومي ونقرأ مالحظات جلنة الرد على اخلطاب احلكومي يتوارد إىل الذهن       

 ١٥ كما –من يقدم الربنامج إىل من ؟ هل احلكومة قدمت برناجمها إىل الس الوطين أم أن        

احلكومـة ؟    الس قدم أفكارا وأطروحات هي تعد بـرامج إىل           –هو الوضع احلايل    
 – وهذا للمجلس الوطين والـرأي العـام         –) ٨٨(واحلقيقة أن الدستور يف مادته رقم       

وأكرر " تتقدم كل وزارة فور تشكيلها بربناجمها إىل الس الوطين          : " ينص على التايل    
هل هذا حتقق يف    " تتقدم كل وزارة فور تشكيلها بربناجمها إىل الس الوطين          : " النص  

 ٢٠هل حنن أمام برنامج تفصيلي قدم إىل الس الوطين ؟ إن الوضع الـذي حنـن       الواقع ؟   

أما أن يقال ويفـسر بـأن       .  من وجهة نظري ليس صحيحا       – أيها اإلخوة    –بصدده  
 يف خطاب مسو رئـيس      – وأرجو أال يثري ذلك املستشارين       –احلكومة قدمت برناجمها    

 - وهي عندنا    -كر يف الصحافة الرمسية     الوزراء ، فإن مسو رئيس الوزراء املوقر بنفسه ذ        
أن ما ذكره أمام الس الوطين هو خطاب استرشادي ، ووجـه نـداءه إىل الـوزراء              

 ٢٥: " فإذن ما زال النص الدستوري مل يطبـق         . ووزارات الدولة لوضع اخلطط التفصيلية      

ة أعضاء  لذلك أدعو الساد  " تتقدم كل وزارة فور تشكيلها بربناجمها إىل الس الوطين          
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 أال تكون سابقة لنا يف الدورات       - وعلى رأسهم رئيس الس الوطين       -الس الوطين   
التشريعية ، فعلى احلكومة متمثلة يف وزارات الدولة أن تتقدم برباجمها خالل الـسنوات          

: األربع على األقل أو أكثر إن شاءت ، وأنا أعتقد أن الوزراء والوزارات لديها برامج                
إلنشائية والتعمريية والتدريبية وغريها من الربامج ، كل املطلوب أن توضـع يف     الربامج ا 

 ٥ديباجة وتقدم إىل الس الوطين ، ألنه من خالهلا يستطيع الس الوطين أن يقوم بدوره             

باملتابعة والتقييم والتأكد من أن هذه الربامج تنفذ على الطريقة الصحيحة ، والوضـع              
س الوطين من تقييم برامج احلكومة ، ألنه ال يوجد عندنا برنـامج ،  احلايل ال ميكّن ال  

بل يوجد عندنا خطاب استرشادي فيه العديد من العموميات ، وهذا أمر جيد ، ولكنه               
وأنا أيضا عاتب علـى بعـض       . ال ميكننا من أن نقيم سري احلكومة يف الوقت احلاضر           

 ١٠لبون جلنة الرد على اخلطاب احلكـومي       اإلخوة السادة أعضاء الس الوطين حينما يطا      

اخلطط واألهداف الكمية والنوعية ، حيث إنين أعتقد أن         : بأن تضع تفاصيل التفاصيل     
هذا ليس مهمة جلنة الرد على اخلطاب احلكومي ، بل هذه مهمة احلكومة أن تصيغ هذه 

.  اآلية   األهداف ومهمة الس الوطين أن يقيم هذه األهداف ، وحنن اآلن نعكس هذه            
 ال نود وال نرجو وال نـتمىن        – على أنين أطالب يف الواقع       – سيدي الرئيس    –وأؤكد  

 ١٥ احلكومة املوقرة أن تتقدم بربناجمها إىل الس الوطين يف أسـرع وقـت   –لكن نطالب  

ممكن حىت تتم مناقشته واالطالع عليه وإبداء رأي السادة أعضاء الس الوطين علـى              
  . شكرا برنامج احلكومة ، و

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٠من الدستور يقصد به برنـامج      ) ٨٨(شكرا ، أود أن أشري إىل أن نص املادة           

وقد قمت بأخذ أكثـر مـن رأي        . الوزارة ككل وليس برنامج كل وزارة على حدة         
قانوين حول هذه املادة ، فباإلضافة إىل صراحة النص ومدلوله فإن العرف الربملـاين يف               

برملانات العامل يؤكد ذلك ، وميكن للمجلس أن يطلب من أي وزارة أن تتقـدم               مجيع  
. بأي مشروع أو أي خطط هلا ، وميكن أن تقوم الوزارة بتقـدمي ذلـك إىل الـس               

 ٢٥  .تفضل األخ الدكتور صالح علي . فالرجاء االنتباه إىل هذه النقطة 
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  :العضو الدكتور صالح علي 
هلذا الرأي ، أعتقد أن الـنص ال حيتمـل هـذا           سيدي الرئيس ، مع احترامي       

فسرت على أساس احلكومة    " كل وزارة   " التفسري الذي أورده الرأي القانوين ، فعبارة        
  ونصت املـادة علـى كلمـة      . بأكملها ، وأعتقد أن هذا نص ال حيتمل هذا التفسري           

 ٥كما ذكر  وهذا اخلطاب احلكومي ليس برناجما ولكنه خطاب استرشادي         " برناجمها   " 

  .مسو رئيس الوزراء ، وأنا أحتفظ ذا الرأي وأصر عليه ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
دكتور صالح ، الوزارة نفسها ال تشكل مبفردها ، وإمنا تشكل مجيع الوزارات             

 ١٠  .أعطي الكلمة لبيان هذا املوضوع لألخ فريد غازي بصفته قانونيا فليتفضل . معا 
  

  :زي  العضو فريد غا
شكرا معايل الرئيس ، حقيقة ما تفضلت به من تفسري هو التفسري الـصحيح ،         

فقد كان الشغل الشاغل لنا أثناء تقدمي برنامج احلكومة هو ذات الـنص املوجـود يف                
 ١٥ واملشابه جلميع الدساتري العربية بشأن برامج العمل الـيت تتقـدم ـا              ١٩٧٣دستور  

  ملتعاقبة أا الوزارة ككل وليست كـل وزارة علـى          الوزارات ، فاملقصود بالوزارات ا    
حدة ، يف الوقت الذي ال تمنع فيه االس النيابية من أن تطلب برنامج كل وزارة على                 

مـن  ) ٨٨املادة  (حدة ، وإمنا النص املتكرر يف الدساتري العربية أسوة بالنص الدستوري            
  .م يقصد به الوزارة ككل ، وشكرا ٢٠٠٢دستور 

  ٢٠ 

  :ـــــــــــــــس الرئي
شكرا  لألخ فريد على هذا التوضيح ، كما أشكر الـدكتور صـالح علـى                 
  .وأعطي الكلمة لألخ عبد اهلادي أمحد مرهون فليتفضل . مداخلته 
  

 ٢٥رافعا الفتة تنص على التضامن مع الشعب العراقي ضد ( العضو عبد اهلادي مرهون 

  ) :األمريكي  العدوان
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   ـا  . ا ورمحة اهللا وبركاته ، وأسعد اهللا صباحكم       السالم عليكم مجيعمثلكم متام
كتبت خطبا كبرية وكلمات بليغة ، إال أن إخواين الذين سبقوين مل يتركـوا يل جمـاالً      

   سعادة رئيس الس الوطين ، سـعادة رئـيس جملـس            –ويف احلقيقة أود    . للتفصيل  
 أن  –ضاء الـس الـوطين      النواب ، أصحاب السعادة الوزراء ، أصحاب السعادة أع        

 ٥أودع ردي هذا لدى سكرتارية الس ، ألننا يف احلقيقة نتحدث يف املكان الـصحيح               

هذه اخلطب كتبناها قبل أيام من قيام طائرات العدوان األمريكـي           . ويف الزمن اخلطأ    
بالعدوان على إخوان أشقاء لنا مجيعا ، ونشعر باحلزن وحنن نرى دماءهم تسال يوميـا               

يف .  كل وقت أمام مرأى من أعيننا ، وتعجز أيدينا وقلوبنا عن فعل أي شيء هلـم     ويف
 أن أودع ما كتبته لدى سكرتارية جملسكم ألنين         – سعادة الرئيس    -احلقيقة ، امسح يل     

 ١٠لكن حقيقة أود أن خيرج جملسكم هذا ببيان . شخصيا مل تعد لدي استطاعة على قراءته    

ميس يف جملس النواب ، وأن يؤكد على وقوف شـعب           خمتلف عما خرجنا به يوم اخل     
. البحرين مع الشعب العراقي ضد العدوان األمريكي الذي يسيل دماء إخواننا ليل ار              

 إن مسحتم يل ، وأسـأل       – سعادة الرئيس    –ومن فوق هذه املنصة أنتهز هذه الفرصة        
 عـن رأي شـعب   ملاذا منع بث جلسة جملس النواب اليت عبرت: وزير اإلعالم خاصة   

 ١٥البحرين يف العدوان األمريكي احلاصل يوميا ؟ نريد تفسريا هلذا املوقف ، حيث أذيعت              

كل جلسات الس ومنعت اجللسة اليت تعرب عن رأي شـعب البحـرين يف العـدوان         
  .  وأشكركم جزيل الشكر – سعادة الرئيس –وأكتفي ذا القدر . األمريكي 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٠  .شكرا ، الكلمة لألخ خالد املسقطي فليتفضل  
  

  :العضو خالد املسقطي 
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، شكرا سيدي الرئيس ، بداية أشكر رئيس وأعـضاء              

ويف . جلنة الس الوطين املكلفة بإعداد مشروع الرد على برنامج احلكومـة املـوقرة              
 ٢٥ يف مالحظات الس الوطين علـى   أن أول ما لفت انتباهي– سيدي الرئيس  –احلقيقة  

برنامج عمل احلكومة املعروض أمامنا هو الغياب الواضح للقطاع الصناعي ضمن قائمة            
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قضايا التنمية اإلدارية واالقتصادية واملالية ،      : العناوين الواردة يف القسم الثالث حتت بند        
ع الـصناعة ،    حيث وردت يف هذه القائمة تسعة قطاعات اقتصادية ليس من بينها قطا           

. رغم أمهية هذا القطاع يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ويف تنويع مصادر الـدخل              
  وإذا كانت املذكرة قد تعرضت لصناعة النفط والغاز الطبيعي واألملنيـوم فـإن هـذا              

 ٥   ليس مربرا ألن نتجاهل قطاعا مهما من القطاعات اليت نعول عليها     - سيدي الرئيس    - 

  
ة االقتصادية واالجتماعية ويف توفري املزيد من فرص العمل ألبناء الـبالد ، أال              يف التنمي 

سيدي الرئيس ، أنا أتفق هنا مع ما ذكره الدكتور الشيخ خالد            . وهو القطاع الصناعي    
آل خليفة بأنه من املهم أن نتعرض هلذا القطاع االقتصادي احليوي ، وأن حيدد برنامج               

 ١٠ة واضحة جتاه هذا القطاع ومتطلبات النهوض به وتعزيـز          عمل احلكومة رؤية مستقبلي   

  .قدراته التنافسية وتذليل املشاكل واملعوقات اليت تواجهه ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، الكلمة لألخ عبداهللا خلف الدوسري فليتفضل  
  ١٥ 

  :العضو عبداهللا الدوسري 
إلخـوة واألخـوات ، أسـعد اهللا        بسم اهللا الرمحن الرحيم ، األخ الرئيس ، ا        

بودي يف البداية أن أشيد باجلهد الكبري الذي بذلته جلنة الرد على            . صباحكم بكل خري    
برنامج احلكومة واملالحظات القيمة اليت غاية مطمعنا األخذ ا حتقيقًا للمنفعة املرجوة            

 ٢٠ضاء تقريبا  األخ الرئيس ، لقد غطت مالحظات اإلخوة األع       . خدمة للوطن واملواطنني    

مجيع النقاط اليت وردت يف مشروع الرد ، إال أن اجلانب الذي يتعلق برعايـة اآلداب                
والثقافة والفنون والتراث مل حيظ مبا نطمح أن يكون عليه ، ال من جلنة الـرد وال مـن    

ومالحظيت الوحيدة اليت أود أن أبديها واليت أرجو أن         . اإلخوة الذين أبدوا مالحظام     
  ا اللجنة لتضمنها الرد على برنامج احلكومة هي النهوض باجلانب الثقايف وتفعيل            تأخذ

 ٢٥دوره ، وذلك بتفعيل دور إدارة الثقافة والفنون بفصلها عن وزارة اإلعالم ، وإعـادة               

تشكيلها يف مؤسسة حكومية تعىن باآلداب والفنون والثقافة والتراث ، وتكون نـواة              
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ستقبل القريب ، على أن تعتمد هلذه املؤسسة امليزانيات         الستحداث وزارة للثقافة يف امل    
الالزمة ويتم تكليفها بأعمال ثقافية ضمن مشاريع كربى تشجع على السياحة الثقافيـة        
يف البالد من خالل االهتمام باملسرح بإنشاء مسرح وطين يفي حباجة املهـتمني ـذا               

األدبية األخرى وتدعيمها بإقامة    اجلانب ، وكذلك االهتمام باجلوانب الثقافية والفنية و       
 ٥وكذلك االهتمام  . املهرجانات واألمسيات وامللتقيات والندوات اليت تم ذه اجلوانب         

  كما أن. بالكتاب واملؤلفني وتقدمي الدعم والتشجيع هلم إلثراء احلركة الثقافية يف البالد           
  

 مسودة الـرد بتـسميته      وليس كما ورد يف    – الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب      
 حباجة إىل إعادة العمل به وتفعيله بعد توقفه منذ سنوات مع إعطائـه        -بالس األعلى   

 ١٠وأود أن أؤكد على    . الدور اإلشرايف والعملي وليس اإلشرايف فقط كما هو يف السابق           

نح أن جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وكذلك جوائز الدولة للعمل الوطين واليت مل مت            
منذ سنوات هلي جديرة بأن تعيد احلكومة النظر فيها ملنحها ملستحقيها تقديرا وعرفانـا       
ملن قدموا خدمات جليلة للوطن ، كما أا حافز للجميع لبذل املزيد من اجلهد والعطاء               

  .خدمة ململكتنا احلبيبة ، وشكرا 
  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .لطريف فليتفضل شكرا ، الكلمة لألخ عبداجلليل ا 
  

  :العضو عبداجلليل الطريف  
 ٢٠بسم اهللا الرمحن الرحيم ، شكرا سيدي الرئيس ، أود بداية أن أزجي خـالص               

الشكر والتقدير إىل احلكومة املوقرة على برنامج عملها ، وإىل جلنة الرد رئيسا وأعضاًء              
 واملالحظات اليت غطت    على التقرير الذي أمامنا ، هذا التقرير الزاخر واحلافل باألفكار         

كافة اجلوانب ، وهو جهد حيسب لصاحل هذه اللجنة ، إال أنين أعتقد أن مشروع الرد                
حيتاج إىل بعض التعديالت من حيث الصياغة ملقدمة املشروع وبعض فقراته ، وضرورة             
 ٢٥مراجعته لغويا ليأيت املشروع أكثر تكامالً وتناغما مع برنامج عمل احلكومـة يف هـذا      

 فإنين أقترح على الس املوقر تكليف عضوين أو أكثر          – سيدي الرئيس    –لذا  . ن  الشأ
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  مبراجعة نص املشروع صياغة ولغة يف صيغته النهائية قبل وبعد عرضه علـى الـس               
هذا على صعيد الشكل وعلى صعيد اللغة ، أما فيما خيتص باملوضوع فلـدي              . الحقًا  

 الستعراضها ولو بشكل سريع ومقتـضب ،  بعض امللحوظات أرجو أن يسعفين الوقت     
بالنسبة للمالحظات العامة أقترح إضافة فقرة تؤكد على ضرورة         : وهي تتمثل يف التايل     

 ٥التركيز على رعاية املواطن ومحايته ورفع مستواه معيشيا وصحيا وعلميا وبيئيا باعتبـار         

أرى إضـافة   ) ٣(الفقرة  يف موضوع الدفاع ،     . اإلنسان حمور التنمية البشرية الشاملة      
  يف هذا امليدان الشريف مبا يتيح هلم فرصة املشاركة يف الـدفاع عـن الـوطن               "عبارة  

  
تأكيد على ضرورة إرجاع املفصولني ) ٥(ويف الفقرة . إىل اية هذه الفقرة ..."  الغايل 

 ١٠ف  إىل وظائفهم ، وذلك مبقتضى ما ميليه مبدأ اإلنصا– الذين مل تصدر حبقهم أحكام –

 إذ إنه   – كما ورد يف هذه الفقرة       –والعدالة وليس طبقًا لقانون العفو الشامل وتفسريه        
إذا مل تكن قد صدرت ضدهم أحكام فكيف يتم إرجاعهم مبقتضى قانون العفو ؟ نعم               

يف موضوع  . قد ينطبق هذا على من صدرت حبقهم أحكام فينطبق عليهم هذا القانون             
على ضرورة إعطاء املرأة البحرينية جماالً أوسع لالخنراط        األمن أقترح إضافة فقرة تؤكد      

 ١٥يف ميدان الشرطة واألمن العام للمسامهة جبهودها املخلصة ووالئها يف خدمة الـوطن ،              

كما أقترح إضافة فقرة تدعو إىل تفعيل دور أجهزة الشرطة واألمن           . وذلك دون متييز    
ويف موضـوع   " .  يف خدمة الـشعب    الشرطة"العام إنسانيا واجتماعيا لتجسيد مقولة        

  العدل أرى إضافة فقرة توصي بدعم التوجهات الرامية إىل مـنح القـضاء اسـتقاللية               
ويف موضـوع الـسياسة   . مطلقة ، تأكيداً ملا نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطين    

 ٢٠فيما يدعو الس احلكومـة املـوقرة يف ذات         "عبارة  ) ٣(اخلارجية تضاف إىل الفقرة     

وقت إىل زيادة وترية التوسع يف إقامة مناطق التجارة احلرة مع البلدان األخرى مبا يعود               ال
فيمـا يتعلـق    ) ج(ويف التعليم والبحث العلمي الفقرة      " . بالنفع على الوطن واملواطن   

باإلسراع يف إقرار كادر املعلمني ، جيب املطالبة بذلك بإحلاح ولـيس ـذا الـشكل                
فيما يدعو الس احلكومة املوقرة إىل      "أقترح إضافة عبارة    ) ١١(ويف الفقرة   . اخلجول  

 ٢٥العمل سريعا على إنشاء جامعات أخرى الستيعاب األعداد املتزايدة من اخلرجيني مـن             
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يدعو الس إىل االهتمـام     "وأيضا إضافة فقرة    " . املواطنني من ذوي الدخول احملدودة    
هتمام برفع كفاءة وجودة خمرجات هذه املعاهد       باملعاهد املهنية والتطبيقية ودعمها واال    

طبقًا خلطة مدروسة يشترك يف وضعها مجيع األطراف املعنية مباشرة ذه املخرجات ،             
وكذلك يدعو الس إىل التوسع يف إدخال تقنية املعلومات وشبكة اإلنترنت يف املناهج             

 ٥اسية ، وذلك لتـسليح     الدراسية كمادة أساسية وكممارسة وتطبيق يف باقي املواد الدر        

املخرجات التعليمية يف ثورة املعلومات اليت نعيشها ذا السالح اهلام واحليوي لالخنراط            
وكذلك أرى إضافة فقرة جديدة تدعو احلكومة املوقرة إىل تشجيع          " . يف سوق العمل  

  ويف موضوع . القطاع اخلاص وحتفيزه على االستمرار يف ميدان التعليم اجلامعي والعايل           
  

 ١٠تأكيد الس على ضرورة احملافظة على      : "األوىل  :  الرعاية الصحية أرى إضافة فقرتني      

الكفاءات الطبية الوطنية ومنحها التقدير املادي واملعنوي الـالزم ، ويئـة الظـروف      
الدعوة إىل  "وفقرة أخرى تنص على     " . املالئمة هلا لتعطي يف هذا امليدان اإلنساين الرائد       

نشاء املزيد من املراكز الصحية والطبية والعالجية لتشمل مناطق أخرى من           التوسع يف إ  
ويف موضوع البيئـة أرى التأكيـد والتنبيـه إىل    " . البالد ، واملتميزة بالكثافة السكانية 

 ١٥ضرورة قيام اجلهات الرمسية بواجبها ملقاضاة من يتعدى على البيئة باستخدام أراضي أو             

خلفات اخلطرة سائلة أو صلبة ، ووقف اخلروقات الواضحة    مياه البحرين للتخلص من امل    
  ... اليت تفضي إىل تلوث البيئة وما تسببه من انتهاك صارخ للنظم والقوانني املرعية 

  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس 
ً

: (  
 ٢٠  .شكرا األخ عبداجلليل ، ونكتفي ذا القدر  
  

  :العضو عبد اجلليل الطريف  
  .الحظات مازالت لدي بعض امل

  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 

بقي هناك أربعة متحدثني ، وتستطيع تسليم بقية مالحظاتك للجنة املختـصة ،        
  .وأعطي الكلمة لألخ محد خليل املهندي فليتفضل 
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  :العضو محد املهندي 
احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، صلى اهللا عليه وعلى آله ومـن                 

ض املالحظات على الربنامج احلكومي فيما يتعلق بالدفاع ، فـأرى أن            هناك بع . وااله  
 ٥ الذين مت فـصلهم مـن       –يعاد املفصولون من وزارة الدفاع      "يضمن الرد هذه الفقرة     

أعماهلم بسبب أمور شخصية تتعلق باحلريات املتعلقة بالقيام بالشعائر الدينية كإعفـاء            
ن يريد منهم إعفاء حليته بفعل ذلـك         إىل أعماهلم حسب رغبتهم ، ويسمح مل       –اللحى  

إن : وفيما يتعلق باألمن   )" . ٢٢(استنادا إىل حرية الضمري اليت كفلها الدستور يف املادة          
  من الوسائل اليت تعني على القضاء على اجلرائم مبختلف أنواعها تطوير جهـاز األمـن               

 ١٠ول القدميـة بـالعقول     تكنولوجيا ، والقضاء على الفساد اإلداري باألمن ، وتغيري العق         

كما أرى تضمني الـرد     .الشابة ذات الطموحات الكبرية املؤهلة علميا ملواكبة التطور         
، ألن " السماح ألخواتنا املسلمات يف الشرطة النسائية بارتـداء حجـان الـشرعي         "

وفيما يتعلق بالعدل ، نوصي بزيـادة عـدد         . السفور خمالفة صرحية لنصوص الدستور      
وفيمـا  . نية واجلزائية للحيلولة دون تراكم القضايا وتأخري مصاحل املواطنني          احملاكم املد 

 ١٥يتعلق باألمور السياسية واخلارجية ، فيما يتعلق مبنظومة دول جملس التعاون لدول اخلليج        

العربية حنث احلكومة على اإلسراع يف العمل على تذليل كل العقبات اليت تؤخر هـذه               
لتبدأ حكومتنا املوقرة ولو من طرف واحـد بإزالـة هـذه            املسرية وتؤخر أهدافها ، و    

. احلواجز وطمس احلدود ، ولتكن أفعاهلا وأعماهلا أسوة حسنة تقتدي ا بقية الـدول      
وفيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي ، أرجو تضمني التقرير طلبا من احلكومة يدعوها             

 ٢٠لمواطنني ، على أن يكـون التعلـيم   إىل العمل على كفالة اخلدمات التعليمية والثقافية ل  

جمانيا يف مجيع املراحل ، مبا فيها املرحلة اجلامعية ، أسوة باجلامعات احلكومية يف كـل                
دول العامل ، مبا فيها الدول الفقرية ، كما ننادي بفتح الباب جلميع البحرينيني احلاصلني               

لتوجيهات صـاحب   فما فوق لاللتحاق جبامعة البحرين استجابة       %) ٧٠(على جمموع   
اجلاللة امللك حفظه اهللا ، وعدم التسليم بالقرار األخري الذي تسعى اجلامعة إىل اختـاذه               
 ٢٥برفع نسبة القبول ملن حيصل على أكثر من هذه النسبة ، لكيال حيرم عدد كبري من أبنائنا            
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مطالبـة احلكومـة بفـتح      : أما عن الرعاية الصحية     . من مواصلة دراستهم اجلامعية     
تشفى العسكري الستقبال احلاالت املرضية للمـواطنني جمانـا ، إىل حـني فـتح              املس

مستشفيات ختصصية يف بقية احملافظات تستوعب احلاالت املتزايدة اليت يعجز مستشفى            
وأما عن رعاية اآلداب والثقافة والفنون والتراث فأؤكد        . السلمانية الطيب عن استيعاا     
 ٥ علي مطر بعدم التبذير واإلسراف فيما يتعلـق بـالتراث          ما جاء به سعادة النائب األخ     

واألماكن األثرية ، وتوفري بعض هذه األموال لألحياء ، بدل البحـث الـربامج عـن                
أما فيما يتعلق باإلعالم فندعو وزارة اإلعالم عند وضع برناجمها إىل           . األموات وتراثهم   

منع الدعايات اهلادمة للـدين أو     عدم الترويج للدعايات الضارة واملؤثرة بعقول النشء و       
  املخالفة لألخالق والعادات والتقاليد ، كما هو احلال للربنامج الذي يعده التلفزيـون            
 ١٠ حاليا للترويج للجنس الثالث ، والذي يتعارض مع دين الدولة وهو اإلسالم كما جاء              

ية للـسياحة   ندعو لوضع خطة استراتيج   : يف املادة األوىل من الدستور وأخريا السياحة        
األسرية النظيفة ، كما جاء يف قول أخي الشيخ عادل املعاودة وأخي الشيخ علي مطـر          

  .املسماة سياحة ، وشكرا ) الصياعة(للقضاء على بعض أنواع 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، أعطي الكلمة قبل األخرية للسيد إبراهيم نونو فليتفضل 
  

  :العضو إبراهيم نونو 
 سيدي الرئيس ، أود أن أشكر اللجنة على طرحها ملشروع الـرد علـى          شكرا

 ٢٠برنامج احلكومة املوقرة ، ومن جهة أخرى أحب أن أعلق على بندين من أهم البنود اليت     

بالنسبة للبند الثاين من املالية    : أوالً  : جاءت يف رد اللجنة على مشروع احلكومة ، ومها          
 الشديد وختوفه من اسـتمرار احلكومـة بإصـدار          العامة ، فإن الس أعرب عن قلقه      

موازنات غري واضحة املالمح حبيث تؤثر على ازدياد العجز يف امليزانية ، منوها بأن مجيع      
اإلدارات املعنية يف الوزارات احلكومية هلا خطوط معينة يف امليزانية ال ميكن جتاوزهـا ،               

 ٢٥ز املوجود يف امليزانيـة يكـون       ويف اعتقادي أنه ال داعي للخوف من ذلك ، ألن العج          

عجزا مؤقتا ، وتوجد صورتان هلذا العجز واحدة يف املدى القريب هي اليت ينظر إليهـا         
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الس يف اعتقادي ، وهو قلق منها ، والثانية يف املدى البعيد وهي اليت جيب التركيـز                 
 له تغطيـة    عليها ، فيمكن ملصادر استثمارية أخرى كصادرات النفط واملشاريع التابعة         

هذا العجز بكل سهولة ، حبيث إا تزيد من إيرادات احلكومة وتسهم بشكل جيـد يف          
بالنـسبة لبنـد    : ثانيا  . خفض العجز يف امليزانية على املدى البعيد بتغري االستراتيجية          

 ٥االستثمارات األجنبية فإنين أود أن أضيف نقطة مهمة ، وهي تـشجيع االسـتثمارات              

ملكة واحلرص على عدم تسريب املبالغ املالية إىل خارجها ، وذلك من            األجنبية داخل امل  
خالل تقدمي عروض مميزة خلدمات وتسهيالت تقدمها احلكومة للمؤسـسات املاليـة            
األجنبية اليت متيل لتوظيف أمواهلا خارج اململكة ، فمثالً تقدم احلكومة تسهيالً معينـا              

عهم ذلك على استثمار أمواهلم يف داخـل        لألجانب املتواجدين يف البحرين حبيث يشج     
 ١٠الدولة بدالً من إرساهلا خارج املنطقة ، وبالتايل فإا ستستفيد بشكل مباشـر أو غـري          

  .مباشر من هذه املبالغ املستثمرة داخل البحرين ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، أعطي الكلمة األخرية لألخ إبراهيم بشمي فليتفضل 

  ١٥ 
  :ضو إبراهيم بشمي الع

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أود أن أوضـح يف البدايـة لـألخ                 
سعادة رئيس جملس الـشورى     : عبداهلادي مرهون بالنسبة ملا طرحه يف جملسكم املوقر         

وأعضاء هيئة املكتب طلبوا من جملس النواب أن خيصص اليوم السبت ملناقشة احلـرب              
 ٢٠ مشترك ، لكن جملس النواب رفض هذا الطلب مصرا على أن            على العراق وإصدار بيان   

 – كمجلس شورى ونـواب      –يصدر بيانا مبفرده ، فإذا أردمت أن نصدر بيانا مشتركًا           
فهناك بيان مقترح و مصاغ ، إذا أحب الس املوافقة عليه فيما بعد فيمكننا أن نصدره               

ن هذا االستطراد ، لكنه توضيح هلذا        ع - سعادة الرئيس    -باسم الس الوطين ، أعتذر      
أيها اإلخوة واألخـوات ، يف خطواتنـا   . األمر الذي طرقه األستاذ عبداهلادي مرهون       

 ٢٥األوىل إلرساء منهج العمل الدميقراطي وتأسيس القواعد اليت ستبىن عليها تقاليد العمـل     

 امللك التوجـه    يشكل خطاب صاحب اجلاللة    : أوالً: الربملاين أود أن أركز على التايل       
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  والدليل لعمل السلطات الثالث ويصبح برنامج احلكومة املوقرة هو اخلطة التفصيلية هلذا            
التوجه ، أما املوازنة السنوية فهي التطبيق العملي لتلك اخلطة وتكون هي بداية الفـصل   

يشكل الس الوطين جلنة اخلطاب مكونة من أحد نـواب الـرئيس    : ثانيا. التشريعي  
باإلضافة إىل ممثلني عن الكتـل      ) الشورى والنواب   ( لجان املختصة يف كال السني      وال

 ٥السياسية وممثلني عن املستقلني ليأيت رد جملسكم املوقر متكامالً يف رؤيته وعمله وممـثالً       

ألطياف اتمع السياسية ، حيث إن العضو الربملاين هو ضمري الشعب وممثله يف الدفاع              
ايل فإن العضو ملزم بتبين التوجهات العامة للمواطنني وهـي تـشكل            عن حقه ، وبالت   

إن رد جملسكم املوقر ومتنيه ما جيب أن تقدمه          : ثالثًا. استراتيجية العمل الشعيب الوطين     
  احلكومة جيب أال ينسينا بأن جملسكم املوقر بغرفتيه من حيث إنـه سـلطة تـشريعية               

 ١٠وير التنمية السياسية واالقتصادية وإحداث    جيب أن يتبىن مشروعات قوانني تصب يف تط       

هذا التحول التشريعي من أجل طرح برامج وسياسات حمددة ، وحتديث البنية التشريعية             
من خالل إزالة القوانني والنصوص اليت مل تعد تعرب عن روح التغيري والتطوير ، وهـذا                

 بالفعـل معقـالً   جزء أساسي من دورنا الرقايب التشريعي ، حىت يكون جملسنا املـوقر           
من تلك األمور اليت أغفلها تقرير اللجنة تلك التوصية اليت جاءت يف             : رابعا. للتشريع  

 ١٥رد جملس الشورى على اخلطاب امللكي حول وضع األسس املؤسسية والقانونية لتأطري            

احلياة السياسية الدميقراطية اليت متر ا مملكة البحرين ، وإعادة صوغ النظـام القـانوين           
رمبا جاء برنامج عمـل   : خامسا. وإزالة العوائق القانونية أمام مؤسسات اتمع املدين       

احلكومة حيمل يف طياته عموميات حيال القضايا اليت طرحتها ، إال أن دور الس املوقر           
ورده جيب أن يأيت ليفصل هذه العموميات يف إطار برامج قابلة للتنفيذ أو يأيت مقترحـا    

 ٢٠مة املوقرة املشروعات العملية املطلوبة ، وبالتايل جاء رد اللجنة هو اآلخـر             على احلكو 

التساؤل هل توجد  : سادسا. حيمل نفس العموميات دون حتديد ملا هو مطلوب حتقيقه        
استراتيجية تنموية وطنية شاملة ؟ حيث إن هذه االستراتيجية متثل املنطلقات الرئيـسية             

يان احلكومة وتقييمه ونقده وطرح البدائل إن وجدت ،         اليت ميكن على ضوئها مناقشة ب     
  .وشكرا سيدي الرئيس 

  ٢٥ 
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مستأذنا ( العضو عبداهلادي مرهون 
ً

: (  
  .لو مسحت سيدي الرئيس 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٥  األخ عبداهلادي مرهون أنا أعرف النقطة اليت ستثريها ، إن األخ عبـداهلادي             

، وعن املوقف الوطين من العدوان األمريكـي علـى          تكلم عن معاناة الشعب العراقي      
العراق ، وله مالحظات على تقرير جلنة الرد ، ويريد أن تضم هـذه املالحظـات إىل                 
املضبطة ، وحبسب الرأي القانوين ال يضم إىل املضبطة إال ما ذكر يف اجللـسة ، لكنـه       

   تعيـد صـياغة     يستطيع أن يعطي رده إىل اللجنة ، واللجنة بدورها سوف تنظر حني           
 ١٠  .  عنهتسأل فيما تود أن القانوين مرهون  فهذا الرأي عبداهلادي فيما الحظه األخ –ردها 

  

موضحا رأيه ( العضو عبداهلادي مرهون 
ً

:  (  
  سعادة الرئيس ، ليس هذا ما أردت مناقشته فقد قبلت مبالحظـاتكم الـيت              

صدار بيان مـن جملـس      ما أردت إيضاحه فقط هنا ، أن إ       . كتبتموها ، وهي وجيهة     
 ١٥النواب يوم اخلميس املاضي ال يتعارض مع إصدار بيان الس الوطين بغرفتيه يـستنكر              

العدوان األمريكي الذي اشتد أكثر خالل الساعات املنصرمة على إخواننا يف العـراق ،    
ِلم ميتنع وزير اإلعالم عن بث جلسة جملس النـواب الـيت      : لذا أطلب وأحل يف السؤال      

يوم اخلميس املاضي واليت عرب فيها ممثلو شعب البحرين عن استنكارهم للعدوان            جرت  
  .األمريكي ؟ وشكرا 

  ٢٠ 

موضحا ( الرئيـــــــــــــــس 
ً

: (  
شكرا ، سعادة وزير اإلعالم ليس موجودا معنا اآلن ، ولكن أعتقد أنه ميكنكم              

ا بسبب احلوادث املتتالية    توجيه السؤال لوزير اإلعالم يف جلسة أخرى ، وأعتقد أنه رمب          
أعطـي الكلمـة اآلن لـألخ       . وسري األحداث هو الذي أخذ وقت تلفزيون البحرين         

 ٢٥  .عبدالرمحن مجشري فليتفضل 
  

  

  :العضو عبدالرمحن مجشري 
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سيدي الرئيس ، أعتقد أن لدينا جدول أعمال يتضمن فقط الرد على برنامج 
  .جلها إىل بند آخر بعدها احلكومة ، فإذا كانت لدينا أطروحات أخرى فلنؤ

  

  
 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

لقد وصلين من بعض اإلخوة اقتراح ، إذ حنن مسعنا مجيع املداخالت ، واملقترح              
يرى أن تأخذ اللجنة كل املالحظات الواردة من السادة األعضاء ، وتراجع مـشروع              

 السني ، ومـن     ردها على برنامج احلكومة ومن مث تعرض هذا الرد على هيئيت مكتيب           
  . بعدها يرفع الرد إىل احلكومة املوقرة 

  ١٠ 
  )تثنية من بعض األعضاء ( 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  إذن أطرح اآلن هذا املقترح للتصويت ، فمن هم املوافقون عليه ؟
  ١٥ 

  )أغلبية موافقة ( 
   

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٠ة إىل اللجنة املختصة لألخـذ      إذن يعاد تقرير مشروع الرد على برنامج احلكوم       

مبالحظات السادة األعضاء ، وإعادة صياغة مشروع الرد بناء عليها ، ومن مث يعـرض               
تفـضل األخ   . الرد على هيئيت مكتيب السني ، ويرفع إىل احلكومة املوقرة بعد إقراره             

  .يوسف زينل 
  

  ٢٥ 

  :العضو يوسف زينل 
الفترة الزمنية املتاحة للجنة إلمتام إعادة      شكرا سيدي الرئيس ، فقط نود االستفسار عن         

  صياغة الرد النهائي ، هل هناك فترة زمنية حمددة ؟
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  :الرئيـــــــــــــــس 
نعم ، يف فترة أقصاها أسبوعان ، وهذا وقت كاٍف ، وأشـكرك علـى هـذه      

  .تفضل األخ إبراهيم بشمي . املالحظة 
  

 ٥  :العضو إبراهيم بشمي 

إذا كـان   : قتراح موقع من قبل مخسة أعضاء مفـاده         سعادة الرئيس ، هناك ا    
الس الوطين يريد تبين مشروع البيان االستنكاري للعدوان األمريكي على العـراق ،             
فالنص موجود ، فإذا كانت هناك موافقة من السادة األعضاء ، فـأرجو أن يكلـف                

  .مكتب الس حبيث يصدره باسم الس الوطين 
  ١٠ 

  :ـــس الرئيــــــــــــ
  ...هل هناك موافقة 

  

مقاطعا ( العضو علي السماهيجي 
ً

: (  
 ١٥سيدي الرئيس ، لقد قدمنا لك مكتوبا ذا االقتراح برغبة بإصدار بيان شـامل            

يتضمن إدانة العدوان ورفع اجلور والظلم عن الشعب العراقي ، الذي يعاين من هـذه               
  .املشكلة منذ أكثر من ثالثني سنة ، وشكرا 

  

  :ـــــــــــــــس الرئي
 ٢٠  شكرا ، نعم سبق أن تقدمت ذا االقتراح ، لكنه كان موقعا مـن عـضوين                

فقط ، والالئحة الداخلية تنص على مخسة أعضاء يتقدمون بطلب مكتوب ، لـذلك مل          
  .األخ عبدالرمحن مجشري تفضل . أعرض هذا االقتراح 

  

  :العضو عبدالرمحن مجشري 
 ٢٥هناك بعض اإلخوة لديهم اعتراض على مقتـرح        سيدي الرئيس ، كما أرى أن       

األخ إبراهيم بشمي ، فأعتقد أنه إذا مل يكن بوسعنا أن نضيف شيئًا ملا قاله اإلخـوة يف            
الس النيايب ، وهم بالفعل ضمنوا بيام كل ما نشعر به جتاه هذا العدوان على الشعب       

ين بيان جملس النواب ، ليكون بيانا   العراقي ، فأعتقد أن احلل األمثل أن يتبىن الس الوط         
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صادرا عن الس الوطين بغرفتيه ، وذا نكون قد عربنا عن وحدة الصف بالفعـل يف                
  .هذا الس ، وشكرا 

  )تثنية من بعض األعضاء ( 
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٥  ...شكرا  هناك تثنية ، سأعطي الكلمة 
  

مقاطعا ( العضو حممد خالد 
ً

: (  
إذا :  معايل الرئيس ، هناك مالحظة مهمة أود طرحها على جملسكم املوقر             عفوا

أو " الغزو  " كان هناك أي بيان سيصدر من الس الوطين أرجو أن ينص على  كلمة               
 ١٠ألنه بلغنا أن وزير اإلعالم البحريين نبيل احلمر يرفض أن تقـال            " العدوان األمريكي   " 

  .وشكرا ! ملاذا يا وزير اإلعالم ؟: وحنن نتساءل هذه العبارة يف تلفزيون البحرين ، 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، أنبه إىل أن اجللسة عقدت لغرض حمدد ، ولكن هذا املوضـوع هـو                
 ١٥موضوع الساعة ، وهلذا سأمسح لعدد حمدد باحلديث يف هذا املوضوع ، ولدي عدد من               

لكلمة اآلن لـسعادة األخ خليفـة       املقترحات سأطرحها للتصويت الحقًا ، وسأعطي ا      
  .الظهراين رئيس جملس النواب فليتفضل 

  

  
 ٢٠  :العضو خليفة الظهراني 

شكرا سعادة الرئيس ، أرى أنه البد من التعليق على ما تفضل به األخ إبراهيم               
إن جملس النواب أصر أن يكون منفردا يف اجتماعه وإصدار بيانـه            : بشمي عندما قال    

وهذا الكالم يف الواقع ليس دقيقًا أو صـحيحا         . األمريكي على العراق    املندد بالعدوان   
اتصل يب األخ عبدالرمحن مجشري يستشريين يف هذه املسألة ، وبـدوري         : أوالً. إطالقًا  

 ٢٥اتصلت بالدكتور فيصل املوسوي ، وكانت لدي مالحظة حظيت بالتأييد من اجلميع ،             

 – يف احلقيقـة     –ضاء الس هذا املوقف ، حنن       وكنت أمتىن على اإلخوة أن يبينوا ألع      
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نريد أن نكون متعاونني يف كل ما يطرح ، لكين من واقع املسئولية أردت أن أجنـب                 
جملس الشورى واحلكومة بعض الكلمات اليت قد تطرح يف هذا املوضوع ، وقد تنـشر               

 املوقف الذي رمبا يف وسائل اإلعالم املختلفة ، فأنا من واقع املسئولية حاولت جتنب هذا           
يكون حرجا للبعض ، فالنواب هلم وضع آخر ، النائب عندما يتكلم قد ال حياسب كما                
 ٥حياسب عضو جملس الشورى ، فالبعض قد يلصق كل ما يصدر عن الـس الـوطين                

باحلكومة إذا ما اجتمع  هلذا الغرض ، فأخذت املوضوع من جانب املسئولية لتجنيـب               
ى بعض املسئوليات ، وقبل أن أُقدم على هذا القرار أوضـحت            احلكومة وجملس الشور  

األمر لألخ عبدالرمحن مجشري واقتنع برأيي ، كما أنين بلغت الرسالة نفسها للـدكتور              
فيصل ، هذا ما أردت بيانه ، فليس لدينا يف جملس النواب غرض االنفراد مبوقف وطين                

 ١٠ املصلحة العامة ململكة البحرين ،      على حساب جملسكم املوقر ، مل يكن هذا واردا ، إال          

  .وشكرا 
  

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٥شكرا سعادة األخ خليفة الظهراين ، وأعتقد أن التعبري الذي صـدر مـن األخ          

إبراهيم بشمي مل يكن موفقًا أبدا ، وأعلم أن عددا كبريا من أعضاء جملـس الـشورى       
ع قومي وعريب يهم أعـضاء جملـس        يريدون احلديث عن هذا املوضوع ، ألنه موضو       

الشورى كما يهم أعضاء جملس النواب ، وأنا ال أتكلم عن جلسة منفردة ، ولكن كنا                
نتمىن أن يؤجل اجتماع جملس النواب إىل يوم السبت ليكون مـع الـس الـوطين ،             
 ٢٠فأعضاء جملس الشورى غيورون على قوميتهم العربية وانتمائهم هلذا الوطن ، وال أريد             

أن أناقش هذا املوضوع ، فهل تريدون النقاش يف هذا املوضوع أم تريدون أن نـصوت         
  على اقتراح األخ عبدالرمحن مجشري ؟

  

  :العضو علي السماهيجي 
 ٢٥  .نريد التصويت على اقتراح األخ عبدالرمحن مجشري 

  

 :العضو عبداهللا العايل 
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  .بل نريد االستمرار يف نقاش املوضوع 
  

  :ـــس الرئيــــــــــــ
أنتم من يقرر ، ألن هناك اقتراحا بأن يتبىن الس الوطين البيان الذي أصـدره               

 ٥سنصوت اآلن ، من هـم      . جملس النواب بإدانة العدوان األمريكي على العراق الشقيق         

  ...  املوافقون على
  

مقاطعا ( العضو علي السماهيجي 
ً

: (  
العايل أوالً ، رمبا يكون لديـه       سيدي الرئيس ، ِلم ال نسمع رأي األخ عبداهللا          

 ١٠  ...رأي جيد ، فامسعوه 
  

موضحا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

:  (  
حبكم وجود اقتراح لدينا دعنا نصوت عليه ، وهناك غري األخ عبـداهللا العـايل      

  ...مخسة أعضاء طلبوا احلديث 
  ١٥ 

موضحا ( العضو علي السماهيجي 
ً

: (  
ـ          داهللا مثريـا لالقتـراح  املقـدم        قد يكون االقتراح الذي سيطرحه األخ عب

  لسعادتكم ، فدعونا نسمعه ؟
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس 

االقتراح املقدم ثُني عليه من قبل األعضاء ، فإذا مل حيصل على األغلبية سنعطي              
  ...اال لألخ عبداهللا 

  

موضحا ( العضو عبداهللا العايل 
ً

: (  
 ٢٥  .لس النواب حنن سنتكلم عن نفس البيان الذي صدر عن جم

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
حبسب العرف الربملاين املعمول به أنه إذا كان هناك اقتراح عليه تثنية فإنه جيـب   
أوالً أخذ الرأي عليه ، فدعونا نصوت على هذا املقترح أوالً ، مث إذا مل تكـن هنـاك                   
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ح األخ عبدالرمحن   موافقة باألغلبية فسنفتح الباب ملناقشة املوضوع ، واآلن أطرح اقترا         
مجشري بتبين الس الوطين البيان نفسه الذي أصدره جملس النـواب بإدانـة العـدوان               

  األمريكي على العراق الشقيق ، فمن هم املوافقون على هذا االقتراح ؟
   

 ٥  )أغلبية موافقة ( 

   
  :الرئيـــــــــــــــس 

ب بشأن إدانة العـدوان     إذن يتبىن الس الوطين البيان الذي أصدره جملس النوا        
  ...األمريكي على العراق الشقيق 

  ١٠ 

مثريا نقطة نظام ( العضو إبراهيم بشمي  
ً

: (  
أعتقد أن سعادة رئيس جملس النواب       : أوالًهناك نقطة نظام جيب توضيحها ،       

قد خانه التعبري ، ألن الذي عيننا يف جملس الشورى هو صاحب اجلاللة امللك ، وحنـن                 
 أعـضاء جملـس    –إن كنـا     : وثانياة بتحمل تبعات قولنا ، هذا أوالً ،         منلك الشجاع 

 ١٥حنن قادرون على أن نتحمـل  !  خائفني من بيان جملس النواب ، فِلم نتبناه ؟  –الشورى  

  ...مسئوليتنا التارخيية وأن نقول ما نؤمن به
  

موضحا ( الرئيـــــــــــــــس 
ً

:  (  
دم إثارته مرة أخرى ، واآلن لدينا اقتراح        ما تقوله سبق أن أجبنا عليه فأرجو ع       

 ٢٠متت املوافقة عليه ، وسيتبىن الس الوطين البيان الذي صدر عن جملس النواب ، وـذا      

  .نكون قد انتهينا من هذه اجللسة ، شاكرين لكم حضوركم ، وترفع اجللسة 
  
  

 ظهرا ١١,٣٥رفعت اجللسة الساعة ( 
ً

(  
  ٢٥ 
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 ٥                  الدكتور فيصل بن رضي املوسوي    بدالسالم    عبدالرمحن بن إبراهيم ع

          أمني عام جملس الشورى                                               رئيس جملس الشورى 
               رئيس الس الوطني               

  
  
  ١٠ 
  
  
  
  
  ١٥ 

  )انتهت املضبطة ( 
 


