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 ٥   الثانيةاجللسةمضبطـة 

  دور االنعقاد العادي األول
  الفصــل التشريعــي الثاني

  

      ٢: الرقـم 
 ١٠  هـ١٤٢٨ ربيع اآلخر ٢: التاريخ 

  م٢٠٠٧ أبريل ١٩     
  

 األول من عقد الس الوطين جلسته الثانية من دور االنعقاد العادي
الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين 

 ١٥  منالثانـي والنصف من صباح يوم اخلميس التاسعةبالقضيبية ، عند الساعة 

م ، ٢٠٠٧هـ املوافق للتاسع عشر من شهر أبريل ١٤٢٨ربيع اآلخر شهر 
 رئيس جملس الشورى وذلك برئاسة صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل

 الظهرانـيرئيس الس الوطين ، وحبضور صاحب املعايل السيد خليفة بن أمحد 
رئيس جملس النواب ، وأصحاب السعادة السادة والسيدات أعضاء الس 
 ٢٠الوطين ، وسعادة السيد عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام لس 

  .ود األمني العام لس النواب الشورى ، وسعادة السيد نوار علي احملم
  

  : كل من هذا وقد مثل احلكومة 
 . سعادة السيد جواد بن سامل العريض نائب رئيس جملس الوزراء    -١
 ٢٥  سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شئون جملسي الشورى  -٢

 . والنواب  
 . سعادة الدكتور جميد بن حمسن العلوي وزير العمل   -٣
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 .سني بن علي مريزا وزير شئون النفط والغاز  عبداحلالدكتورسعادة  -٤
 .معايل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون اإلسالمية  -٥

  

 :من ديوان مسو رئيس الوزراء  •
 ٥  . السيد خالد حممد فخرو مستشار الوزير -١

  . القانونـي  السيد ممتاز فوق العادة املستشار-٢
  . أول قانونـين باحث  السيد فوزان خليفة بوفرس-٣ 
 

  :من وزارة شئون جملسي الشورى والنواب  •
 ١٠ .  السيد صالح أمحد هالل املستشار القانونـي   -١

  . السيد عبدالعظيم حممد العيد مدير إدارة شئون جملس النواب  -٢
  .جملس الشورى باإلنابة  شئون جلسات  السيد حممود رشيد رئيس-٣
   . أكرب هاشم عاشور باحث قانونـي أول-٤

 

 ١٥ :من وزارة العمل  •

  .  منسق برامج مبكتب الوزير قارونـي السيد مجال عبدالوهاب -١
  

كما حضر اجللسة  الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانونــي           
لس الشورى ، والسيد حمسن محيد مرهون املستشار القانونـي لـشئون اللجـان             

 ٢٠اصر األمني العام املساعد للشئون الربملانية      مبجلس الشورى ، والدكتور أمحد عبداهللا ن      

مبجلس الشورى ، والسيد أمحد عبداهللا احلردان األمني العام املساعد للشئون اإلدارية            
 ، والسيد إمساعيل إبـراهيم أكـربي املستـشار           مبجلس الشورى  واملالية واملعلومات 

 ورؤسـاء   اإلعالمي مبجلس الشورى ، وقد حضرها أيضا عدد من كبـار املـوظفني            
 الشورى والنواب ، مث افتتح معايل الـرئيس  ياألقسام وموظفي األمانتني العامتني لس 

 ٢٥ :اجللسة 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
بسم اهللا الرمحن الرحيم نفتتح جلسة الس الوطين الثانية من دور االنعقاد            

عضاء املعتذرين ،   ونبدأ بتالوة أمساء األ   . العادي األول من الفصل التشريعي الثاين       
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  تفضل األخ عبداجلليل آل طريف األمني العام لس الشورى بتالوة أمساء األعضاء         
  .املعتذرين 

  

  :األمني العام لس الشورى 
 ٥أصـحاب  كـل مـن      حضور اجللسة    اعتذر عن شكرا سيدي الرئيس ،     

بـوعينني  ألس مسعان لسفرها يف مهمة رمسية للشعبة الربملانية ، وغامن ال           : السعادة
لسفره يف مهمة رمسية للشعبة الربملانية ، وعبدالرمحن مجشري لسفره يف مهمة رمسية             

عبدالعزيز أبل لسفره يف مهمة رمسية للشعبة الربملانية ،         الدكتور  للشعبة الربملانية ، و   
وجهاد بوكمال لسفره خارج اململكة ، وهدى نونو لسفرها خـارج اململكـة ،          

 ١٠جاسم املؤمن بـسبب وعكـة      الشيخ  كة صحية ، و   ومنرية بن هندي بسبب وع    

علي سلمان بسبب وعكة صحية ، ونتمىن هلم مجيعـا الـصحة           الشيخ  صحية ، و  
مجيل : فيما تغيب عن اجللسة كل من أصحاب السعادة       .  تعاىلوالعافية مبشيئة اهللا    

  .، وشكرا املتروك ، وخالد الشريف ، وعبداحلليم مراد ، وحممد مزعل 
  

 ١٥  :ــــــــــس الرئيـــــ

  اآلنوننتقل. شكرا ، وذا يكون النصاب القانوين النعقاد اجللسة متوافرا          
  إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص بالتصديق علـى مـضبطة اجللـسة              

  .السابقة ، فهل هناك مالحظات عليها ؟ تفضل األخ جالل فريوز 
  

 ٢٠  :النائب جالل فريوز 

    ٥  الـسطر ٥الصفحة ، شكرا معايل الرئيس ، يف بسم اهللا الرمحن الرحيم  
ولكن ليس صحيحا   "  اجللسة كل من     حضور هذه وقد تغيب عن      "ذكرت عبارة 

فاإلخوة الثالثة حضروا مث خرجوا لسبب كان واضحا ،         ... " تغيب  : " أن نقول   
  .وشكرا 

  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  هـل هنـاك مالحظـات     . ر  شكرا ، ستؤخذ هذه املالحظة بعني االعتبا      

  أخرى ؟
  )ال توجد مالحظات(
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  :الرئيـــــــــــــــس 
قبل أن ننتقل إىل مناقشة تقرير مشروع مالحظات  واآلن  . إذن تقر املضبطة  

بـودي أن   ) م٢٠١٠-٢٠٠٧(الس الوطين على بيان احلكومة وبرنامج عملها        
سوف تطبق الئحة   :   أوالً: أشرح لإلخوة أعضاء الس آليات إدارة هذه اجللسة         

 ٥ مـن الالئحـة     ١٨٥جملس الشورى يف إدارة اجللسة وذلك حسب نص املـادة           

ستكون مداخالت أصحاب السعادة األعضاء من    : ثانيا  . الداخلية لس الشورى    
الرجاء االلتـزام  : ثالثًا .  من الالئحة الداخلية     ٦٢على املنرب كما تنص عليه املادة       

ى مشروع الرد الذي بني أيديكم وليس على مـداخالت  بأن تكون املداخالت عل 
كما أرجو االلتزام بتجنب التكرار حىت نستطيع       . األعضاء ، وذلك توفريا للوقت      

 ١٠للحكومـة احلـق يف إبـداء       : رابعا  . أن ننجز مشروع الرد يف الوقت املناسب        

لوية يف  املالحظات من خالل أصحاب املعايل والسعادة الوزراء احلاضرين وهلم األو         
وقبـل  .  من الالئحة الداخلية     ٥٦الكالم حني الطلب ، وذلك حسب نص املادة         

أن نبدأ بالنقاش وصلين اقتراح من مخسة من السادة األعضاء بأن تكون مداخالت             
 دقائق ، وذلك حـسب    ٥أصحاب السعادة األعضاء ملرة واحدة وملدة ال تتجاوز         

 ١٥رى ، ولكي يتسىن ألكرب عدد ممكن من   من الالئحة الداخلية لس الشو     ٥٧املادة  

السادة األعضاء بيان مالحظام على مشروع الرد على بيان احلكومـة ، وهـذا             
 من الالئحة الداخلية ، فهل يوافق الس علـى     ٥٧اقتراح جاء حسب نص املادة      

   دقائق لكل عضو وملرة واحدة ؟ ٥حتديد وقت املداخلة بـ 
  

 ٢٠  )أغلبية موافقة(
  

 :ـــــــــس الرئيــــــ

 موافقة على هذا االقتراح ولكن اإلخوة يقولون إن هناك          هناكيف احلقيقة   
  . دقائق توفريا للوقت ٣اقتراحا آخر بـ 

  ٢٥ 
  

مستأذنا(العضو خالد املسقطي 
ً

: ( 

  .سيدي الرئيس ، مل يتقدم أحد ذا االقتراح 
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 :الرئيـــــــــــــــس 

ة أال يأخذوا الدقائق اخلمـس      على كٍل هذا مؤشر جيد وأرجو من اإلخو       
وننتقل اآلن إىل البند التايل من جـدول        . كاملة وأن يقتصروا على أقل من ذلك        

األعمال واخلاص مبناقشة تقرير مشروع مالحظات الس الـوطين علـى بيـان            
 ٥وأطلب . املقدم إىل الس الوطين     ) م  ٢٠١٠ -٢٠٠٧( احلكومة وبرنامج عملها    

  .زية الصاحل مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل من األخت الدكتورة فو
  

  

 :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

 ١٠  .شكرا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة ، وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــس 

  شكرا ، هل يوافق الس على تثبيت التقرير يف املضبطة ؟
  

 ١٥  )أغلبية موافقة(

  
  :ـــــــــــــس الرئيــ
  .إذن يثبت التقرير يف املضبطة     

  

 ٢٠  )٦٢صفحة / ١انظر امللحق (
 

 :الرئيـــــــــــــــس 

  .تفضلي األخت مقررة اللجنة 
  

 ٢٥ :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

شكرا سيدي الرئيس ، السالم عليكم ورمحـة اهللا وبركاتـه ، اإلخـوة              
 من الدستور وبناًء علـى      ٨٨دا إىل املادة    واألخوات أعضاء الس الوطين ، استنا     

 الصادر من معايل رئيس الس الوطين بتشكيل جلنة بيان املالحظات           ١القرار رقم   
على برنامج عمل احلكومة واليت تكونت من ستة أعضاء من جملس الشورى وستة             
 ٣٠أعضاء من جملس النواب ؛ عقدت اللجنة برئاسة سعادة األستاذ مجال فخرو سبعة             
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م ، ودف إجنـاز     ٢٠٠٧ مارس   ٢٤يناير إىل   ٢٥تماعات وذلك يف الفترة من      اج
 فرق عمل من أعضاء اللجنة إلعداد       ٣مهمة اللجنة يف الفترة احملددة هلا مت تشكيل         

وقـد  . تصوراا على املالحظات اليت ختص كل حمور من حماور التقرير اخلمسة            
ثائق واسـتراتيجيات لـبعض     مت توفريه من و   ما  قامت فرق العمل باالطالع على      

 ٥املؤسسات باإلضافة إىل مناذج من مالحظات بعض االس النيابيـة يف الـدول             

العربية ، كما اطلعت اللجنة على التقارير اليت رفعتها إليها بعض جلـان جملـسي               
الشورى والنواب بناًء على املخاطبات اليت متت معها واليت مبوجبها طلب من كل             

وعلى ضوء تقارير فرق العمـل ومـا مت         . رحاا إىل اللجنة    هذه اللجان رفع مقت   
التوصل إليه من مقترحات ومالحظات ، وبعد مناقشات مستفيضة بني أعـضاء            
 ١٠اللجنة وحبضور املستشارين القانونيني مبجلس الشورى ؛ مت االتفاق والتوافق فيما           

. ر اليـوم    بني أعضاء اللجنة على مشروع املالحظات املعروض أمام جملسكم املوق         
: أوالً : وقد مت تقسيم مشروع املالحظات املعروض أمامكم على النحـو التـايل     

املالحظات العامة ، وتضمن هذا القسم تلك املالحظات اليت ترى          : ثانيا  . املقدمة  
اللجنة أا من األمهية مبكان لتعزيز التعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية وما            

 ١٥ تطوير يف عرض برامج احلكومة يف الـسنوات القادمـة ، ممـا              يبتغيه الس من  

سيساعد السلطة التشريعية وعلى األخص جملس النواب املوقر على استخدام أدواته       
تمل هذا البند على    شاحملاور الرئيسية ، وا   : ثالثًا  . الرقابية الدستورية بشكل أفضل     

العـدل والـدفاع    : ألول  احملور ا : مخسة حماور رئيسية جاءت على النحو التايل        
التنمية االقتـصادية واملاليـة العامـة       : احملور الثاين   . واألمن والسياسة اخلارجية    

 ٢٠اخلدمات األساسية وهي اليت تعىن بالـصحة       : احملور الثالث   . واإلدارة احلكومية   

: احملور الرابـع    . والتعليم والتدريب واإلسكان واملرافق العامة والبلديات والبيئة        
ــة التن ــة االجتماعي ــة واإلعــالم : واحملــور اخلــامس . مي   ســيدي . الثقاف

الرئيس ، إن مالحظات الس على بيان احلكومة وبرنامج عملها إمنا تنـصب يف              
إطار التعاون الذي تفرضه عليه التزاماته الدستورية والوطنية ، وهو يهدف بتقدمي            

 ٢٥برنامج عملها للـسنوات    هذه املالحظات إىل تأكيد دعمه ملا وضعته احلكومة يف          
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القادمة ، وبيان ما كان يتطلع الس لتضمينه يف الربنامج ، ملا لذلك من انعكاس               
إجيايب على الوطن واملواطنني ، ويف اخلتام يسرين أن أتقدم جبزيل الشكر إىل األمانة              
العامة لس الشورى واملستشارين القانونيني فيه على جهودهم املضنية لتـسهيل           

  للجنة ، واليت كان هلا أبلغ األثر يف انتهاء اللجنة مـن عملـها يف الوقـت               عمل ا 
 ٥كما أتقدم بالشكر إىل زمالئي يف جلنة الرد رئيسا وأعضاًء على ما بذلوه             . احملدد  

من جهد إلعداد مشروع الرد وعلى ما اتسمت به أجواء االجتماعات من الشعور             
لى أرحييتهم وتقبلهم ملختلف وجهـات       على عاتقهم وع   امللقاةباملسئولية الوطنية   

 سهل عمل اللجنة وحقق هدف اتفاق وتوافق أعضائها على املالحظات          مماالنظر ،   
  .الواردة يف التقرير املعروض أمامكم ، واألمر ملعاليكم والس املوقر ، وشكرا 

  ١٠ 

 :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ جالل فريوز 
  

  :النائب جالل فريوز

 ١٥بسم اهللا الرمحن الرحيم ، شكرا معايل الرئيس ، سأعرض لكـم بعـض              

وجدت أن عملنا كان دؤوبا وقد      : أوالً  . املالحظات كوين أحد أعضاء جلنة الرد       
مـا  : أخذ من وقتنا الكثري يف اللجنة ، كما أنه سيأخذ من وقتكم ، ولكن سؤايل       

 قبل سلطتكم املـوقرة ؟ يف       هي أمهية الرد يف ظل عدم إلزامية ذلك للحكومة من         
أغلب الدول ويف الدول الدميقراطية قاطبة هناك وجوب العتماد مالحظات ممثلي           
 ٢٠الشعب على برنامج عمل احلكومة ، حيث إن احلكومة ليست هلا صالحية تنفيذ             

الحظنا أن احلكومة مل تأخـذ      : ثانيا  . ما تشاء ، بل تنفذ ما يقره الشعب وممثلوه          
خالل الفصل التشريعي السابق ، فهذا الس املوقر سـيدخل يف           مبرئيات الس   

نقاش ورمبا يقر ما جاء يف هذا التقرير ولكن كثري من هذه األمور سوف لن تؤخذ            
وجدنا أن ما قـدم مـن قبـل         : ثالثًا  . بعني االعتبار قياسا على التجربة السابقة       

 ٢٥ول أخـرى يعـد بيانـا    احلكومة ال يرتقي أبدا إىل مستوى برنامج ، فهـو يف د   

للحكومة ، وبعد بيان احلكومة يكون هناك برنامج عمل احلكومة الذي يكون فيه             
وجدنا فيما يسمى بربنامج من     : رابعا  . تفصيل وتوضيح ومؤشرات وما إىل ذلك       
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  والذي ال يليق مبستوى سلطة تنفيذية ، وحنـن نريـد أن             الكالم اإلنشائي الكثري 
 الحظنا عـدم    رغم أنه يسمى بربنامج   : خامسا  . تنفيذية  ا ال ننرتقي مبستوى سلطت  

وجدنا أن هناك تضاربا    : سادسا  .  أهداف وآليات ومعايري يف هذا الربنامج        وجود
 سنوات وبني ميزانية مقرة ملدة سنتني ،        ٤وتضادا بني أن يكون لدينا برنامج ملدة        

 ٥ الس ملدة سنتني     كل برنامج إىل    يقدم ومن املفترض أن يكون هناك تعديل حبيث      

املشروعات وردت بشكل عناوين يف هذا الربنامج       : سابعا  . ليتواكب مع امليزانية    
ووضعت على أساس أا ستنفذ ولكن خالل الفصل التشريعي السابق ، وهي من             

العديد من بنود   : ثامنا  . املفترض أن توظف العاطلني وترفع من مستوى البحرين         
البد من وجود مؤشرات   : أوالً  : وأود أن أؤكد جانبني     . نفذ  الربنامج السابق مل ت   

 ١٠ ، فإذا مل يتم ذلك فكيف سأراقب عمل احلكومة ؟ أنا مسئول عـن               ءلقياس األدا 

مسألة املساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز يف شغل      : ثانيا  . مراقبة عمل احلكومة    
  .املناصب العامة ؛ البد من تأكيدها ، وشكرا 

  

 :ـــــــــــــس الرئيــ

 ١٥  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
  

 :العضو فيصل فوالذ 

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، شكرا معايل             
الرئيس ، يف البداية أتقدم بالشكر والتقدير والثناء للجنة املكلفة بالرد على بيـان              

 ٢٠أعفتين من ذكر كثري من املالحظـات       احلكومة وبرنامج عملها ، حيث إن اللجنة        

خصوصا أن مجيع أقسام مشروع مالحظات الس الوطين على بيـان احلكومـة         
وبرنامج عملها قد شكلت هلا جلان عمل ومتت صياغة تقرير مشروع املالحظات            
يف اللجنة األساسية اليت ضمت مجيع أطياف الس الوطين حيث عكس تقريـر              

. يع أعضائها من كتل ومجعيات ومستقلني وشوريني        مشروع املالحظات توافق مج   
 ٢٥ للحكومـة املـوقرة    عملمعايل الرئيس ، إن هذا الربنامج الذي يعترب ثاين برنامج     

 منذ انطالق املشروع اإلصالحي باململكة بقيادة سيدي جاللة ملك الـبالد          هتقدم
 األربـع   يشكل إطارا عاما للعمل احلكومي للـسنوات ؛املفدى حفظه اهللا ورعاه     
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 يتطلع فيها شعب البحرين إىل      اسية واجتماعية واقتصادية متغرية   القادمة يف بيئة سي   
تنمية مستدامة عادلة تليب حاجام وتطلعام ، كما أنه يعد تطبيقًا فعليا ملا جاء يف            
ميثاق العمل الوطين ودعما ملسرية الدميقراطية الوليدة اليت نطمح مجيعنا أن نـرى             

وقد اتـسم   . وينمو يوما بعد يوم يف تعزيز دولة القانون واملؤسسات          منوها يطرد   
 ٥هذا الربنامج بشفافية أكرب وأوسع من الربنامج األول الذي قدم للمجلس الـوطين        

السابق ، حيث عكس الربنامج احلايل لعمل احلكومة توجهات اخلطاب الـسامي            
حـات البحـرين    وطموبـالوطن جلاللة امللك املفدى الذي ربط مهوم املـواطن      

الستكمال مسرية املشاركة الشعبية من خالل تكريس أسس احليـاة الدميقراطيـة      
قـسمنا  أومواصلة التنمية االقتصادية واالجتماعية كما أكد ذلك الدستور الذي          

 ١٠رمت مملكة البحـرين أول     معايل الرئيس ، كُ   . مجيعنا عليه وأن نكون ملتزمني به       

 السمو الشيخ خليفة بـن سـلمان آل         أمس من خالل اإلعالن عن منح صاحب      
خليفة رئيس الوزراء املوقر حفظه اهللا ورعاه جائزة الشرف لإلجناز املتميز يف مؤمتر             
  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ، ومن هـذا املنـرب نرفـع الـشكر               

معايل الرئيس ، لدي ثالث مالحظات على مشروع تقرير املالحظات          . والتقدير  
 ١٥يف بند ثانيا املعين باألمن     : أوالً  : ل دراستها وتضمينها يف رد الس وهي        واليت آم 

يف حمور العدل والدفاع واألمن والسياسة اخلارجية البد من التأكيد يف هذا البنـد              
على مبدأ هام وهو تعزيز دولة القانون واملؤسسات باململكـة وعـدم التـساهل              

طن واحملرضني علـى العنـف والـشغب        والتراخي مع العابثني بأمن الوطن واملوا     
فمن (والتخريب والفوضى غري املربرة واليت تتناىف مع كل املبادئ اإلنسانية السامية          

 ٢٠ التصدي الرمسي واتمعي السريع يف ظـل        من، فالبد   ) أمن العقوبة أساء األدب   

 وضع فصل خاص يف احملور الرابع للتنميـة االجتماعيـة        : ثانيا  . القانون والعدالة   
معين باألسرة واملرأة والطفل ينص على أن الس الوطين يتطلع إىل ضـرورة أن               
تعزز احلكومة دور الس األعلى للمرأة من خالل تفعيل الدور الذي أنشئ مـن              
أجله وهو الرقي باإلنسان من خالل االرتقاء باملرأة والرجل وصوالً إىل النـهوض             

 ٢٥وكذلك . الرجل واملرأة يف خمتلف امليادين      باألسرة وإىل تفعيل مبادئ املساواة بني       
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ستراتيجية للمجلس األعلى للمرأة يف سبيل متكني املرأة مـن مواقـع            أمهية وضع ا  
صنع القرار وحتسني أوضاعها االقتصادية إىل جانب تعزيز مكانتها يف حميط األسرة            

   . ةسمحمع الشريعة اإلسالمية ال   وأمهية إصدار قانون األحوال الشخصية مبا يتالءم        
فإننا نشيد باحلركـة    ) سوق العمل ( من ثانيا    ٤تعزيزا ملا جاء يف البند رقم       :  ثالثًا  

 ٥ضد التأمني بقانون نشيد   و  ، ات إىل اآلن  يالعمالية اليت ناضلت منذ منتصف السبعين     

  . التعطل ، وشكرا 
   

 :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ السيد عبداهللا العايل 
  ١٠ 

 :ائب السيد عبداهللا العايل الن

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، شكرا معايل             
الرئيس ، جاء برنامج احلكومة جممالً خاليا من آليات التنفيذ والرؤى الواضـحة             

 تفاديـا   توضيحةللتنفيذ وضوابط األداء ، ومل يشر الرد إىل ذلك بوضوح وينبغي            
 ١٥الربامج الالحقة ، وهذا ال يقلل من أمهية الربنامج فهو جاء يف إطـار               يف   هلتكرار

كما أن الرد مل يتناول أمهيـة التخطـيط         . يالً  صعام كنا نأمل أن يكون أكثر تف      
والدراسات والبحوث حلل الكثري من املشكالت والتحديات اليت تعانيها اململكـة           

ج الرد إىل وضع آليات واضـحة      أما يف جمال األمن فيحتا    . يف العديد من ااالت     
لردع العنف والتعامل مع مثريي الشغب والطائفية والتمييز بأساليب حـضارية ال            

 ٢٠كما مل . تؤدي إىل العقاب اجلماعي أو األخذ بالتهمة وتبادل االامات دون دليل            

يشر الرد إىل آليات معاجلة البطالة بوضوح ، كما أنه مل يتناول بـصورة دقيقـة                
خلاصة وذوي االحتياجات اخلاصة ومنـهم املتقاعـدون واملوهوبـون          احلاالت ا 

  .واملعوقون وغريهم ، وشكرا 
  

 ٢٥ :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
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 :العضو فؤاد احلاجي 

شكرا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إىل رئيس وأعضاء جلنة مشروع           
) . م٢٠١٠ -٢٠٠٧(برنـامج عملـها   املالحظات على برنامج عمل احلكومة و 

معايل الرئيس ، سؤايل إىل اللجنة املوقرة يتعلق بالفقرة الثانية من املالحظات الـيت              
 ٥ وبرنامج ستراتيجيةالا واليت أوردت فيها غياب الرؤية ٧أوردا اللجنة يف الصفحة    

  يل  معـا  - يل   اعملها ملا تصبو إىل حتقيقه يف جمال التنمية املـستدامة ، وامسحـو            
 أن أقرأ فقرة من نص خطاب صاحب السمو رئيس الوزراء املوقر الذي             -الرئيس  

ألقاه أمام جملسي الشورى والنواب يف جلسة الس الوطين األوىل مـن الفـصل              
حرصت أن تتضمن املرحلـة القادمـة برناجمـا         : التشريعي الثاين ، تقول الفقرة      

 ١٠واالرتقاء باملستوى املعيشي له    ومشاريع دف بشكل أساسي إىل رفع دخل الفرد         

عرب ترسيخ وتعميق وترية النمو االقتصادي لتحقيق تنمية اقتـصادية واجتماعيـة            
مستدامة من خالل تنفيذ برنامج عمل متكامل يشمل مجيع القطاعـات لتحقيـق     

معايل الرئيس ، لقـد     . احلياة الكرمية للمواطنني باعتبارهم هدف التنمية وغايتها        
ومخسة حماور غطت الدفاع  - مالحظات عامة   -للجنة على مقدمة    اشتمل تقرير ا  

 ١٥واألمن والسياسة اخلارجية والتنمية االقتصادية واملالية العامة واإلدارة احلكوميـة          

وامللفت للنظر هو أن اللجنة يف تقريرهـا        . واخلدمات األساسية وإىل آخر احملاور      
أيدت وأشادت وأثنت    مرة جهود احلكومة ودعمت وساندت و      ٢٤املفصل مثنت   

أرجو من األخت مقررة اللجنة توضـيح   . على برنامج عمل احلكومة عدة مرات       
بس ، السيما أن اللجنة وكمـا جـاء يف      لستراتيجية وحل هذا ال   مفهوم غياب اال  

 ٢٠تقريرها قد دعمت وأيدت جهود احلكومة يف كافة القطاعات وأبدت تقـديرها            

عـن موازنـات   % ٣٠ولة بنسبة تزيد علـى  لزيادة اعتمادات امليزانية العامة للد    
ستراتيجية أو مـا    السنوات السابقة وختصيص أكثر من ربع امليزانية للمشاريع اال        

ستراتيجية واإلمنائية واليت هـي أهـم مرتكـزات    يعادل من امليزانية للمشاريع اال    
 يف جمـال  ستراتيجية  الاستراتيجيات التنمية املستدامة ، فأين غياب الرؤية        اودعائم  

 ٢٥التنمية ؟ أما عن الفقرة اخلامسة من املالحظات بشأن خلو الربنامج من اآلليـات              

سيدي جاللة امللك من مبادئ     ل  اإلصالحي شروعاملاليت تتضمن حتقيق ما جاء يف       
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 فأنا أريد أن أنبه إىل أننا حنن يف هذا الس املـوقر مـن               ؛سامية إىل اية الفقرة     
خـصتنا  للوائح الداخلية لسنا املوقر بغرفتيه قد      وأن الدستور وا  ،  نشرع القوانني   

 وأدوات الرقابة على الوجه املبني يف الدستور ووفقًا ألحكـام الالئحـة             باآلليات
الداخلية لكل جملس ، وليس أدل على ذلك من قانون اخلدمة املدنية الذي أخـذ               

 ٥ اآلليـات  الكثري من جهد ووقت هذا الس املوقر ، فنحن يف هذا القانون وضعنا           

واألسس واملعايري املوضوعية يف شغل الوظائف العامة وعلى احلكومة التنفيذ وهلذا           
فهذه اآلليات موجودة حبكم الدستور والقوانني املنظمة لذلك        ،  الس حق الرقابة    

وإمنا تفعيل هذه اآلليات موكول إلينا كسلطة تـشريعية كـل جملـس حـسب            
 يف الصفحة   األخرية هي املالحظة  لرئيس ، و  سيدي ا . االختصاصات املوكولة إليه    

 ١٠يرى الس إمكانية خصخـصة بعـض   :  كما جاء يف التقرير بالنسبة لألمن      ١٣

القطاعات فبالنسبة لوزارة الداخلية مثل اخلدمات املرورية والسجون واحلراسة إذا          
خصخصة هذه القطاعات فأين هيمنة الدولة ودورها على مثل هذه القطاعـات ؟   

 هذه القطاعات بـوزارة الداخليـة فلتخـصص وزارة          تنه إذا خصخص  أعتقد أ 
السجون . الداخلية بأكملها إذن ، أي ال حنتاج إىل مناقصات للمرور أو السجون            

 ١٥   . جنوم حىت ختصخص أو احلراسات ، وشكرا ٥ليست فنادق 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبداللطيف الشيخ 

  

 ٢٠ :ئب الدكتور عبداللطيف الشيخ النا

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، شكرا سعادة الرئيس ، بداية أشكر اللجنـة الـيت               
قامت بوضع هذه املالحظات اليت أعتقد أا قيمة وذات منهجية رائعة ؛ ألا تتكلم         

أعتقد أن هـذا    . عن مقدمة ومالحظات عامة ومن مث تأيت إىل املواضيع األساسية           
ترك شاردة وواردة إال وأتى ا ، وكنت أمتىن أن حتدد هذه املالحظـات              الرد مل ي  

 ٢٥األولويات بالنسبة لربنامج احلكومة حىت ال تكون القضية أننا نستلم بيانا أو برناجما             

و اخلطط ومن مث نقوم بالرد بأننا نريد كذا      أعاما ينقصه الكثري من اآلليات والربامج       
أبـدأ  . ت العامة أن تكـون فيهـا أولويـات          وكذا ، وكنت أود من املالحظا     
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عـدم فلـسفة    . اللجنة الحظت غياب الرؤية االستراتيجية      : باملالحظات العامة   
خلـو  . غياب مؤشرات قياس األداء لتنفيذ الربامج       . األهداف العامة إىل مشاريع     

وأنا أعتقد أن هـذه     . الربنامج من اآلليات لتحقيق ما جاء يف ميثاق العمل الوطين           
هي انعدام التخطيط السليم الذي حيتاج إىل       والعبارات كلها تصب يف خانة واحدة       

 ٥خطة قصرية أو متوسطة أو طويلة املدى ، وانعدام التخطيط نستنتجه من خـالل              

-٢٠٠٤م وتقرير ديوان الرقابة املالية لعامي       ٢٠٠٣ير ديوان الرقابة املالية لعام      رتق
 مبالغ ولكن ال    تعتمديع جند أن احلكومة     م ، وحينما نتكلم عن قضية املشار      ٢٠٠٥

 ، فهذا يدل على انعدام التخطيط السليم الذي يكون           من املشاريع  %٥٠تنفذ إال   
 ما ورد فيما يتعلـق بالتنميـة         وهي ؤكدهانمالحظة أخرى   . وفق خطة واضحة    

 ١٠تكلم عن معاجلة تدين رواتـب وأجـور        ت اليت   ١١االقتصادية واملالية العامة الفقرة     

تبـاع  اطنني بشكل عام والدخل الفردي للمواطن بشكل خـاص وذلـك ب           املوا
سياسات تقلل كلفة املعيشة لتخفيض الرسوم احلكومية وإعادة النظـر يف سياسـة        

. الدعم احلالية حبيث يتم التأكد من وصول الدعم إىل املواطنني الذين يـستحقونه              
  هـدا يف ذلـك   هذه القضية ينبغي أن تكون من أولويات احلكومة وهي تبـذل ج        

 ١٥. الصدد ، ولكننا نتمىن أن يكون هذا من أولويات احلكومة يف املرحلـة القادمـة          

 مـا ورد يف  - وإن كانت لدي مالحظات عديدة ولكن الوقت ال يتسع -كذلك  
فيما يتعلق بشرحية من املواطنني وهو قـضية     : التعليم والتدريب   : اجلانب التعليمي   

 تـدين  مبوضـوع أن يكون هلم اعتناء أو اهتمـام    معلمي رياض األطفال إذ ينبغي      
كذلك أيضا أؤكد ما يتعلق بالتنمية االجتماعية ،   . ٨أجورهم ، ولذا أؤكد الفقرة      

 ٢٠نعم أنا قلت إن املالحظات مل تترك شاردة وواردة ولكنين مل أجد موضعا يـتكلم               

 أن توضـع    فيه عن املتقاعدين وإن كانت اإلشارات سريعة تتعلق باملسنني ، وأمتىن          
يدعو الس احلكومة إىل االهتمـام بـشئون        : فقرة تتعلق باملتقاعدين نقول فيها      

املتقاعدين يف القطاعني العام واخلاص ، والعمل على إجياد أفضل الوسائل لوضـع             
  . الربامج يف حتسني أوضاعهم وخاصة أصحاب الدخول املتدنية ، وشكرا 

  ٢٥ 
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 :الرئيـــــــــــــــــس 

.  بودي أن أشكر اإلخوة األعضاء على االلتزام بالوقت احملدد أو أقل          شكرا ، 
 عضوا يطلبون الكالم ، وحسب نص الالئحـة الداخليـة           ٢٣وهناك اآلن حوايل    

 ٥فللرئيس أو احلكومة أو اللجنة املختصة أو بناء على طلب كتـايب مقـدم مـن     
 ٥وقد . يف أحد املوضوعات    أعضاء على األقل ؛ أن حيددوا وقتا لالنتهاء من املناقشة           

 عضوا يريدون أن يتحدثوا طيلة املدة املمنوحة هلـم          ٢٣حسبت أنه إذا كان الـ      
 ننتهي من هـذا  ن دقيقة ، وعلينا أ١١٥حسب قرار جملسكم الكرمي فسنحتاج إىل  

فهل يوافق الس على حتديـد وقـت        .  ظهرا   ١٢,١٥النقاش يف حدود الساعة     
 أي بعد   ، ظهرا   ١٢,١٥ث أن يكون حبد أقصى يف الساعة        لالنتهاء من املناقشة حبي   

 ١٠  ؟ساعتني من اآلن 
  

 )أغلبية موافقة(

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .تفضل األخ خالد املسقطي . إذن يقر ذلك 
  ١٥ 

 :العضو خالد املسقطي 

سيدي الرئيس ، الشك أن التخطيط االستراتيجي       السالم عليكم مجيعا ،     
ة اليت ال خيتلف عليها اثنان سواء يف هـذا الـس أو يف              هو من القضايا اجلوهري   

احلكومة خاصة أننا يف البحرين كنا والنزال نعاين من حمدودية املوارد ، وهو األمر              
 ٢٠الذي يستلزم منا مجيعا أن نعمل من أجل إجياد رؤية استراتيجية ملستقبل البحـرين      

ة ، والشك يف أن مسئولية وضع       يف العقود القادمة يف كافة جماالت التنمية املستدام       
وإعداد هذه الرؤية االستراتيجية تقع بالدرجة األوىل علـى احلكومـة فمجلـس            

فقرة أ من الدستور هو الذي يرعـى مـصاحل          ال فيف ٤٧الوزراء وفقًا لنص املادة     
الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سري العمل يف            

 ٢٥، ولكن ومما الشك فيه أن احلكومة ليست وحدها املسئولة عـن     اجلهاز احلكومي   

وضع هذه الرؤية االستراتيجية فنحن أعضاء السلطة التشريعية ومبا ميليه علينا نص            
فقرة أ من الدستور من ضرورة التعاون مع السلطة التنفيذية ؛ لنـا             يف ال  ٣٢املادة  

عا مشرعني وحكومة جيـب     دور هام يف صياغة مالمح هذه االستراتيجية ألننا مجي        
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أال يكون لنا إال هدف واحد وهو رفعة البحرين وشعبها ويئة أفضل السبل لينعم              
  ومن هـذا املنطلـق    . أهل البحرين مجيعا بالعيش الكرمي اليوم وغدا ويف املستقبل          

ومع تقديري للجنة املوقرة وتقريرها القيم الذي أتفق مع كثري           -سيدي الرئيس    -
 فيه إال أنين أختلف مع اإلخوان يف اللجنة بشأن ما تضمنته املالحظـات              مما ورد 

 ٥السـيما  والعامة على بيان احلكومة وبرنامج عملها واليت وردت يف مقدمة التقرير           

 حول غياب الرؤية االستراتيجية يف بيان احلكومـة   ٧ما ذكرته اللجنة يف الصفحة      
قـد  ، سيدي الرئيس   . مية املستدامة   وبرنامج عملها ملا تصبو لتحقيقه يف جمال التن       

تكون الرؤية االستراتيجية اليت تبنتها احلكومة يف برناجمها غري واضحة بالدرجة اليت            
 كمـا ذهبـت     -ترضينا كأعضاء يف السلطة التشريعية ولكن هذا ال يعين القول           

 ١٠بغياب هذه الرؤية وانعدامها ألن القول بذلك حمبط ومثبط للهمم وهـو             -اللجنة  

 وفقًا ملا   -حنن أعضاء الس الوطين      -جيب علينا   ،  سيدي الرئيس    .ال نرضاه   ما  
من خالل ردنا على بيان احلكومة ومالحظاتنـا        دائما  ألزمنا به الدستور أن نسعى      

ر احلكومة باجلوانب الـيت    أن نبص  - وهو ما فعلته اللجنة يف تقريرها القيم         -عليه  
 وتربز رؤيتها االستراتيجية يف كافة جماالت التنميـة       يتعني عليها أن تراعيها لتتضح    

 ١٥املستدامة وذلك من خالل أرقام واضحة مبنية على معايري واقعية وأيـضا بـرامج            

زمنية واضحة املعامل لتنفيذ هذه الرؤى املستقبلية ، كما أن علينـا كأعـضاء يف               
اجبا مستمرا  الس الوطين ومن خالل األدوات الدستورية املتاحة لكل جملس ؛ و          

ستوضح من كل وزارة يف احلكومة براجمها التفصيلية لتنفيـذ    نعلى الدوام وهو أن     
برنامج احلكومة بأكمله ، فكل وزير مسئول عن وزارته وفقًا لنص الدستور ومن             

 ٢٠ نتوالها حنن أعضاء السلطة التشريعية أن نساعد احلكومـة          ليتشأن هذه املتابعة ا   

  .، وشكرا املستقبلية ح رؤاها وخططها على تفعيل برناجمها وتوضي
 :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ جواد فريوز 
 :النائب جواد فريوز 

 ٢٥معايل رئيس جملـس    ،  بسم اهللا الرمحن الرحيم ، معايل رئيس جملس النواب          

 أن   على  أسجل حتفظي  زمالئي أعضاء جملسي النواب والشورى ، ابتداءً      ،  الشورى  
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أمـا بـشأن    . الئحة الداخلية لس الشورى حاكمة على هذا االجتماع         تكون ال 
إذا كنا نرى أنفسنا شـركاء مـع        . التقرير فأمسيه تقرير التثمني والتطلع واآلمال       

علينا أن نصوغ التقرير بلغة مغايرة ملا متت        فالسلطة التنفيذية يف إدارة البالد وشئوا       
  ع واآلمال بدت طاغية على التقرير ، وهذا ما ال           ، فتعابري التثمني والتطل    اصياغته

 ٥أما بشأن  . غ تقريرها ذا النوع من التصغري       ويليق بسلطة تشريعية ورقابية بأن تص     

:  بشأن املالحظات العامة     ٥يف الصفحة   فقد جاء   مالحظايت على مضمون التقرير     
التنفيذية يف هذا   يأمل الس يف تعاون أكرب بني السلطتني التشريعية و        و"  : ٤ بندال

مستاء جدا من   ويف رأيي فإن العبارة األدق يف هذه الفقرة هي أن الس             ،" اال  
عدم التعاطي اإلجيايب للسلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية ، والدليل على ذلـك             

 ١٠ مقترحا بقانون إىل السلطة التنفيذية ومت       ٣٢مت رفع   بأنه يف الفصل التشريعي األول      

 من هذه   ٧ مشروعا بقانون ومت إرجاع      ٤٧  مت رفع   مقترحني فقط ، وكذلك    تنفيذ
   عبـارة املشروعات بقانون ، فهل هذا يعترب نوعا من التعاون اإلجيايب ؟ لذلك فإن              

  :  ٧البنـد   :  ١٣يف الصفحة   وجاء  . غري صحيحة يف هذا املوقع      " يأمل الس   " 
ـ     "    درات والـسرقات والقـضايا   يعرب الس عن قلقه من تزايـد قـضايا املخ

 ١٥شاهدنا مؤخرا العديـد    ألننا  " وإطالق نار   " عبارة  أريد هنا إضافة    ، و " األخالقية  

يتطلـع  "  : ٩البنـد    : ١٤ الصفحة   وجاء يف . من احلوادث األمنية يف هذا اال       
ال و" شروط منح اجلنسية    ونني ضوابط   قالس إىل إعادة النظر يف قانون اجلنسية وت       

نناشد السلطة التنفيذية ذا األمر فنحن معنيون بتغيري هذا القانون ، كيف            أن   ميكن
  نتطلع إىل السلطة التنفيذية أن تعيد النظر وحنن منثل الـسلطة التـشريعية يف هـذا       

 ٢٠التعاون مع دول جملس التعاون يف شـىت        ب ما يتعلق  ١٦يف الصفحة   وجاء   ؟الشأن  

يد ضرورة تشكيل الربملان اخلليجي ومطالبـة       أرى أن من املهم جدا تأك     وااالت  
 : ١٧ الصفحة   يفو. السلطة التنفيذية بأن تسعى مع الدول اخلليجية يف هذا اإلطار           

 جيب أن نطالب السلطة التنفيذية بأن تسعى جادة يف تطبيق توصيات جلنة           : ٧البند  
لبـة  هناك عدد من التوصـيات متـت مطا       . حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة      

 ٢٥البنـد   : ٢٤الصفحة  جاء يف    يف جمال حقوق اإلنسان ، وأخريا        ااحلكومة بتطبيقه 
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حيث الس احلكومة على ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن ديـوان             : " ١٣
" حث  " ي أن كلمة    ي ويف رأ  ،" كمة  وألداء والشفافية واحل  االرقابة املالية خبصوص    

 جيب مطالبة احلكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة       هي كلمة ال تليق ذا املقام ، وإمنا       
إذا أردنا أن نفعل دورنا الرقايب على أداء احلكومة جيـب            .  املالية عن ديوان الرقابة  

 ٥  . ، وشكرا  املاليةأن تطبيق توصيات ديوان الرقابةشأن نطالبها مطالبة مغلظة ب
  

 :الرئيـــــــــــــــس 

 يف هذا اال    أشريدث التايل أحببت أن      ، قبل أن أعطي الكالم للمتح      شكرا
  على تطبيق الئحة جملس الشورى يف إدارة هذه   جواد فريوز    النائب حتفظ سعادة    إىل

 ١٠    من الئحة جملس الـشورى      ١٨٥املادة  : أحكام متنوعة   : الباب الثامن   اجللسة ، ف  

ئاسـة  يف احلاالت اليت يدعى فيها الس الوطين إىل االجتماع يتـوىل ر           " : تقول  
عمل بأحكام هذه الالئحة الداخليـة يف تلـك         يجلساته رئيس جملس الشورى ، و     

 من الدستور ، وما نـصت عليـه         ١٠٣اجللسة ، مع مراعاة ما نصت عليه املادة         
، فـال   "  ١٥٩ و ١٥٨ و ١٥٧ و ١٥٦الالئحة الداخلية لس النواب يف املواد       

 ١٥   وحنـن ملتزمـون بتطبيـق       أي جمال للتحفظ على تطبيق القانون ،      أن هناك   أرى  

تفضل األخ الـشيخ    . القانون ، وإذا كان هناك أي رأي آخر فليعدل هذا القانون            
  . محزة الديري 

  

 :النائب الشيخ محزة الديري 

 ٢٠ الـرئيس ، كنـت      يورمحة اهللا وبركاته ، شكرا سيد     مجيعا  السالم عليكم   

حلديث وخصوصا مـا     األعزاء الذين تقدموين با    يتسأكتفي مبا جاء على لسان إخو     
وفـؤاد احلـاجي والـدكتور      وجواد فريوز   جاء على لسان اإلخوة جالل فريوز       

 إال أن ما جاء على لسان أحد األعضاء دفعين          - حفظهم اهللا    -عبداللطيف الشيخ   
الشك يف ضرورة تعزيـز األمـن       . للحديث وسأختصر كالمي يف نقطتني فقط       

 ٢٥ نابثني بأمن الوطن واملواطن ، وأعتقد أ      واالستقرار يف البلد والضرب على أيدي الع      

التآمر على أبناء الشعب عرب منظمات سرية هو األخطر ، واألوىل أن يفتح هـذا               
ليطبـق الدسـتور   ؛ وتقدمي املتورطني فيه للعدالـة     " تقرير البندر   " امللف املسمى   
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 املخالف للدستور وتقـدمي     ٥٦والقانون يف بسط العدل وهذا يتطلب رفض قانون         
قام بتعذيب وقتل أبناء الشعب الشرفاء سواء بالرصـاص أو حتـت مقـابض              من  

  . اجلالدين وتعويض عوائل الشهداء وضحايا التعذيب وتأهيلهم ، وشكرا 
  

 ٥ :الرئيـــــــــــــــس 

  .  ، تفضل األخ الدكتور جاسم حسني شكرا
  

 :النائب الدكتور جاسم حسني 

ؤالت حول التقرير وأالحـظ فيـه       بسم اهللا الرمحن الرحيم ، لدي عدة تسا       
 ١٠مهية القطاع املايل يف تنشيط االقتـصاد  أل تأكيد ٢٦بعض التناقضات ففي الصفحة   

البند :  ٢٢الوطين يف البحرين ، وبالطبع هذا القطاع مهم جدا ، ولكن يف الصفحة     
يشري الرد إىل أن بيان احلكومة خال من أي إشارة إىل دور مصرف البحـرين                : ٩

، فهذا املصرف جيب أن يلعب دوره الطبيعي ألنه مسئول عن مجيع قطاع             املركزي  
ففي الوقت الذي نرى فيه تأكيدا ألمهية القطاع املايل نرى إمهاالً           . اخلدمات املالية   

 ١٥ يلعب هذا املصرف دوره الرئيسي      نالواجب أ ، و لدور مصرف البحرين املركزي     

فيبدو ،  من الناتج احمللي    % ٢٨و  يف قيادة هذا القطاع خاصة أنه قطاع يساهم بنح        
نقطة . أن هناك إمهاالً مقصودا من جانب احلكومة لدور مصرف البحرين املركزي         

 فيما خيص سوق العمل فيوجد هناك تأكيد مـن احلكومـة            ٢٤ثانية يف الصفحة    
 وإعطائهم األولوية يف الوظائف اجلديدة ولكـن اإلحـصاءات       لتوظيف البحرينيني 

 ٢٠ أن هناك تدنيا يف نسبة البحرنة يف القطاع اخلاص فحسب آخـر             احلديثة تشري إىل  

مث % ٢٧م فإن نسبة البحرنة يف القطاع اخلاص كانت         ٢٠٠٤ات يف العام    ءاإلحصا
مبعىن أن هناك   % ٢١م إىل   ٢٠٠٦ويف العام   % ٢٤إىل  م  ٢٠٠٥يف العام   تراجعت  

ات ء ، فاإلحصاعدد املوظفنييف تراجعا يف نسبة البحرنة يف القطاع اخلاص بل حىت          
كان عـدد البحـرينيني يف القطـاع    م ٢٠٠٥األخرية اليت لدي تقول إنه يف العام  

 ٢٥ ألـف موظـف أي      ٦٥م اخنفض إىل    ٢٠٠٦عام  ال ألف موظف ويف     ٧١اخلاص  

 توظيـف يف     يوجد طبعا هذا حيدث يف الوقت الذي ال      .  آالف وظيفة    ٦خسرت  
 التقاعد املبكـر ومـا إىل       القطاع العام بل يتقلص دوره بسبب اخلصخصة وبرامج       
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 ٢٨أخـريا يف الـصفة   . ذلك ، فيبدو أن هناك مشكلة كبرية يف برنامج احلكومة          
 أجد مشكلة هنا وهـي أن       ولكين،  مهية تطوير قطاع النفط والغاز      ألهناك تأكيد   

اقتصاد البحرين يعتمد اعتمادا كبريا على هذا القطاع ، والصواب هو الـدعوة إىل          
مـن  % ٧٠م شكل ٢٠٠٥هذا القطاع يف العام .  بدالً من تطويره     تنويع االقتصاد 

 ٥إيرادات احلكومة ونأيت اآلن ونتكلم عن تطوير هذا القطاع وما إىل ذلك وهذا غري              

صحيح بل الصحيح هو الدعوة إىل تنويع االقتصاد وتقليص االعتماد عليـه ـذا              
 والغـاز فقـط ،      احلجم لكي ال يكون اقتصادنا أسريا للتطورات يف سوق النفط         

  . وشكرا 
  

 ١٠ :الرئيـــــــــــــــس 

  . ، تفضل األخ الدكتور صالح علي شكرا
  

 : النائب الدكتور صالح علي 

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، شكرا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إىل 
 ١٥أعتقد . أعضاء اللجنة الذين عملوا جهدا مشكورا يف صياغة وإعداد هذا التقرير 

لّط األضواء على العديد من القضايا يف برنامج وبيان احلكومة وأن أنه س
يف البداية . املالحظات اليت ستذكر ال تنتقص من حق التقرير أو القائمني عليه 

هناك مالحظة جوهرية أثرناها يف الفصل التشريعي األول على بيان احلكومة 
مة خطت خطوة بسيطة ونراها تتكرر يف الفصل التشريعي الثاين وإن كانت احلكو

 ٢٠بني البيانني يف الفصل التشريعي األول والفصل التشريعي الثاين إذ كان البيان يف 

 ٤ صفحات ويف الفصل التشريعي الثاين جاء يف ٣الفصل التشريعي األول يف 
صفحات مث جاء ملحق فيه خطة أو بيان احلكومة وهذه خطوة أقدرها ولكن 

ديد من العبارات جاءت عمومية غري مفصلة ال مازالت اإلشكالية قائمة ألن الع
ما : ميكن التحقق منها ، وحنن كأعضاء يف الس الوطين مساءلون أمام الشعب 

 ٢٥م ؟ إذ البد من ٢٠١٠-٢٠٠٧  العامنيالذي أجنزته احلكومة يف الفترة ما بني

وجود أداة وضابط للقياس بني السلطتني التنفيذية والتشريعية لبيان ما حتقق 
عب يف هذه الفترة اليت قضتها هذه احلكومة مع هذا الس الوطين ، وأستشهد للش
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ببعض األمور الواردة يف املذكرة الرئيسية للحكومة يف  -على سبيل املثال  -
ستشهد املرحلة القادمة تفعيالً الستراتيجية التخصيص للعديد من  : ١٦الصفحة 

خصيص ؟ وما هي األنشطة ما هو هذا الت: والسؤال . األنشطة احلكومية 
م ؟ وما هي ٢٠١٠-٢٠٠٧احلكومية اليت سوف تقوم بتخصيصها يف الفترة من 

 ٥. األولويات اليت سيقوم عليها التخصيص ؟ هذا غري واضح يف بيان احلكومة 

 -  كممثل هلذا الشعب -احلكومة ستقوم بالتخصيص ، ولكن كيف سأقيم و
 بأن التوجهات املستقبلية بالنسبة ٢٣فحة إجناز وأداء احلكومة ؟ جاء أيضا يف الص

للحكومة دف إىل االقتصار املبين على املعرفة واالبتكار وسرعة إجناز اخلدمات 
ما هي اآلليات املتبعة يف سرعة إجناز اخلدمات ؟ : وأنا أتساءل . وتنفيذ ذلك 

 ١٠ل وهي مشكلة قائمة بسبب وجود بريوقراطية يف األداء والعمل احلكومي ، ومازا

 جاء ٢٨ويف الصفحة . املواطنون يعانون من بطء اإلجنازات القائمة يف احلكومة 
م بناء وحدات ٢٠١٠-٢٠٠٧يف رد احلكومة أنه سوف تشهد املرحلة القادمة 

سكنية من خالل مشاريع سكنية يف مناطق متفرقة من اململكة تنفذها احلكومة 
 السكنية ؟ وملاذا مل تأِت يف وبنك اإلسكان ، أين اخلطة التفصيلية هلذه الوحدات

 ١٥  مث قالت يف . برنامج احلكومة ؟ البد من ذكر مثل هذه القضايا التفصيلية 

 إن احلكومة سوف تطرح مشروعات وبرامج تنموية اجتماعية خمتلفة ٤٠الصفحة 
تم بتقدمي عالج جذري للمشكالت االجتماعية ، أين هي هذه الربامج التنموية 

  ولذلك أقول. جد ذكر هلذه األمور يف بيان احلكومة االجتماعية ؟ ال يو
حنن اآلن يف الفصل التشريعي الثاين  : - واللجنة أشارت إىل هذا املوضوع - 

 ٢٠ سيقدر له أن يكون يف الفصل التشريعي الثالث أن يتأكد أن البيان على منولكن 

حلكومة سيكون أكثر تفصيالً وتوضيحا وفيه املؤشرات واألهداف اليت ستسعى ا
 ما جاء يف التقرير فلدي  خبصوصأما. إىل إجنازها ، هذه هي املالحظة العامة 

تقدر  من املالحظات العامة للجنة ٥ففي الصفحة : بعض املالحظات البسيطة 
اللجنة عزم احلكومة على أا سوف تم باملشروعات بقوانني اليت تليب اإلرادة 

 ٢٥مع احلكومة يف ذلك ، ولكن يالحظ أن العامة للمجتمع ، وهذا شيء جيد وحنن 
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 الفصل التشريعي الثاين قامت بتعطيل العشرات من االقتراحات بدايةاحلكومة يف 
 يف الفصل التشريعي األول ، بعضها ابتدأ أقرتبقوانني واملشروعات بقوانني اليت 

من الس الوطين بغرفتيه الشورى والنواب والبعض كان مقدما من احلكومة مث 
ا فرمبا يكون العدد أكثر -  :طل ، وأنا أذكر إحصائيةعوإن كنت لست متأكد  - 

 ٥ اقتراحا بقانون ووفق ٣٢ ، و٤٠ منها وعطل ٧ مشروعا بقانون ووفق على ٤٧

ومن باب التعاون أقترح على اللجنة أن تؤكد أمهية  . ٣٠ منها وعطل ٢على 
كبري من الفصل التشريعي االهتمام باملشروعات والقوانني اليت كان فيها جهد 

األول كقانون الطفل وقانون املسنني وقانون الذمة املالية ، أليست هذه هي إرادة 
. احلكومة عطلتها والكل يعرف ذلك ! اتمع الذي يريد مثل هذه القوانني ؟

 ١٠يثمن الس الدور  : " ١ البند: اء حول السياسة اخلارجية مالحظة أخرى ، ج

كومة لنصرة القضايا القومية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ؛ الذي تقوم به احل
، وأنا أؤيد ذلك " لتمكني الشعب الفلسطيين من العيش بسالم على ترابه الوطين 

ولكن أعتقد أنه البد من اإلشارة إىل جرح آخر يف العامل العريب واإلسالمي وهو 
 وحرمة دمه والتعايش العراق ، وأرجو أن يوجد تأكيد لوحدة األراضي العراقية

 ١٥بني أطيافه ، فأعتقد أن ذلك مطلوب من هذه الدولة يف سياستها اخلارجية ، 

  .وشكرا 
  

  
 :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٠  .شكرا ، تفضل األخ راشد السبت 

  
 : العضو راشد السبت 

معايل الرئيس ، إن التقرير الذي أمامكم يستحق التقدير والـشكر           شكرا  
إن مجيع املشاريع اليت    . نة بيان املالحظات على برنامج احلكومة       لرئيس وأعضاء جل  

 ٢٥ وما   ، نفذت واليت هي قيد الدراسة لدليل واضح على حجم التعاون بني السلطتني           
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املالحظات اليت وردت يف التقرير إال انعكاس هلذا التنسيق والتعاون والذي يأمـل             
قد شدين أكثر ما جـاء يف       ل. اجلميع أن نرى نتائجه على مدى السنوات القادمة         

التقرير حول الدعوة إىل املوازنة يف اإلنفاق العام بني متطلبات األمـن والـدفاع              
ومقتضيات التنمية الشاملة ، والشك أن هذه املوازنة جيب أن تأخذ يف االعتبار أنه            

 ٥فنحن . بدون األمن واالستقرار فلن يكون للتنمية أي نصيب يف التقدم واالزدهار            

والعامل اليوم مليء بالتجارب اليت تؤكد احترام القوة        .  ال حيترم إال القوي      يف عامل 
وعلينا أن نتذكر وأال يغيب عن بالنا أن التهديد قـد ال يكـون    . واحترام القوي   

ظاهرا ولكنه كامن حولنا ، وأن االستعداد واجلاهزية للدفاع عن الوطن ال ميكـن       
اج إىل سنوات ، هذه نقطة مهمة جـدا         أن تكون يف أسابيع أو أشهر ولكنها حتت       

 ١٠معايل الرئيس ، لقد أولت اللجنة      . ألي تصور استراتيجي للدفاع عن أمن الوطن        

اهتماما بالرؤية االستراتيجية يف بيان احلكومة وبرنامج عملها ، وإذ أقـدر هـذا              
االهتمام فيجب أال يغيب عن بالنا أنه بدون وجود الرؤيـة االسـتراتيجية فلـن               

ع احلكومة تنفيذ براجمها ، وأن ختصيص االعتمادات املالية الالزمـة لعـدة             تستطي
سنوات للمشاريع جزء من هذه االستراتيجية واملبنية أساسا على أولويات تلـك            
 ١٥املشاريع وأمهيتها للمواطن ، ولن تستطيع مملكة البحرين الرقي والوصول إىل حتقيق        

 واحلصول على شـهادة األمـم املتحـدة         املراكز املتقدمة يف جمال التنمية البشرية     
إن جمموعة  . واتمع الدويل بدون أن يكون هلا التصور االستراتيجي البعيد املدى           

خطط التنمية املستدامة واليت دف لتقدمي أفضل اخلدمات للمـواطنني يف مجيـع             
ااالت سواء التعليمية أو اخلدمات الصحية أو خدمات التنميـة االقتـصادية ؛             

 ٢٠عها هي مكونات الرؤية االستراتيجية للحكومة ، ومن خالهلـا يـتم تقـدمي              مجي

اخلدمات ، وإنه بالتعاون والتنسيق بني السلطتني التشريعية والتنفيذية سنبين الوطن           
وسنصل بإذن اهللا إىل مستقبل زاهر ، وإن األجيال القادمة ستذكر بفخر واعتـزاز    

أملنا كبري يف أن اجلهد الذي مت بذله مـن          معايل الرئيس ، إن     . ما قدمه هلم اآلباء     
قبل السلطة التشريعية سواء يف جملس الـشورى أو يف جملـس النـواب خاصـة           
 ٢٥االقتراحات بقوانني أن ترى النور ، وأملنا أال يضيع هذا العمل ألي سبب ، طاملا               
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ك وأمتىن على احلكومة املوقرة أخذ ذل    . أنه قد متت املوافقة عليها من أحد السني         
كما أمتىن أن تتم دراسة التوصيات الـيت جـاءت يف مـشروع             . بعني االعتبار   

ذا األسلوب فقط نستطيع أن حنقـق  . مالحظات الس الوطين وأن يتم تفعيلها     
  األهداف النبيلة اليت جاء ا املشروع اإلصالحي جلاللة امللك محد بـن عيـسى              

 ٥ قد أدينا رسالتنا اليت كلفنا ا ،        آل خليفة حفظه اهللا ، وذا األسلوب فقط نكون        

  .آمالً النجاح والتوفيق يف مسعانا ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــــس 
  .تفضل األخ حممد مجيل اجلمري شكرا ، 

  ١٠ 

  :النائب حممد مجيل اجلمري 

شكرا معايل الرئيس ، يف البداية أضم صويت إىل أصوات من سبقين مـن              
 برنامج عمل احلكومة من خلو هذا الربنـامج مـن           الزمالء حول وجهة النظر يف    

اآلليات الواضحة والتفصيالت املهمة ، وأمتـىن أن تبـدي احلكومـة االهتمـام              
 ١٥يف البـدء أقـول إن      . مبالحظات أعضاء الس على هذا البيان وهذا الربنـامج          

احلكومة أكدت التزامها املطلق بالدستور وباحلريات األساسية ، ولكننا نالحـظ           
اجعا يف هامش احلريات ومن غري املناسب وحنن نعيش يف هـذه الفتـرة مـن                تر

االنفتاح أن يكون هناك حظر على املواقع اإللكترونية خاصة إذا كانت هذه املواقع      
تتبع جلمعيات سياسية أو أن تكون هناك أي ممارسة لضغوط علـى الـصحفيني              

 ٢٠إننا نريد للبحـرين أن      . لثنيهم عن التعرض لبعض امللفات اليت متس الشأن العام        

تكون املثال الذي يقتدى به يف احلريات وأال ننظر للدول اليت تتخلـف عنـا يف                
 مـن  ١٤وخبصوص ما ورد يف الصفحة . واقعها السياسي واالجتماعي والتعليمي    

ــد  ــر يف البن ــانون  ٩التقري ــادة النظــر يف ق ــس إىل إع ــع ال ــن تطل    م
شكل مهًا كبريا يؤرق الشارع نظرا حملدودية       اجلنسية ؛ أؤكد أن مسألة التجنيس ت      

 ٢٥اإلمكانات يف اململكة ، وأتصور أننا البد أن نتقدم بطلـب واضـح للحكومـة               

يف الـصفحة   . بالتوقف عن التجنيس حىت يتم التوافق على قانون جديد للجنسية           
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 تأكيد لعدم وجود متييز يف قوة دفاع البحرين واحلرس الوطين ، وأتـصور أن               ١٥
ذه املؤسسات الوطنية هلا األمهية الكربى والبد أال يشعر أي من املـواطنني             مثل ه 

فيما ورد مبوضوع التخصيص . بأنه حمروم من خدمة وطنه يف مثل هذه املؤسسات         
نريد تأكيد أن الشارع وعموم املواطنني قلقون جدا مـن أن ختـصيص بعـض               

 ٥لرواتب قـد تتـدىن   هلم من ناحية أن ا    أسوأ  اخلدمات قد يؤدي إىل وضع معيشي       

لتتماشى مع ما هو موجود يف القطاع اخلاص ، وعليه البد ألي توجه خلصخصة               
بعض اخلدمات أن يكون هناك التزام من قبل الشركات اليت تتـوىل إدارة هـذه               

أيـضا يف   . اخلدمات بأن تواصل إعطاء املواطنني نفس املستوى مـن الرواتـب            
صحي على األجانب أالحظ توصـية       حول موضوع تطبيق التأمني ال     ٣٦الصفحة  

 ١٠بأن يشمل ذلك املواطنني ، ولكننا نقول إن أي خطوة من أجل فرض التأمني على               

املواطنني جيب أن يراعى فيها املستوى املعيشي للمواطن وأال يضيف ذلك أعبـاء             
 عن تكافؤ الفرص ، وأتصور أنه       ٤ يتحدث البند    ٣١يف الصفحة   . أخرى عليهم   

حلكومة بأن تكون هناك شفافية يف اإلعالن عـن أي فرصـة      البد من أن نوصي ا    
أالحظ أيضا يف الـصفحة     . عمل ليتم التأكد من أن هناك فعالً تكافؤا يف الفرص           

 ١٥ تثمينا للتعاون بني احلكومة واالس البلدية ، وأنا أؤكد أن هناك تطـورا يف               ٤٥

ئية ضـد أحـد      مت حتريك دعوى قضا    ههذا اجلانب ولكن سجلت اآلن سابقة بأن      
املمثلني البلديني ، وأتصور أن هذا ال ينسجم مع التوجه إىل تعاون مثمـر بـني                

  .احلكومة واالس البلدية ، وشكرا 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ خليل املرزوق 
  

  :النائب خليل املرزوق 

  رحيم ، معـايل    شكرا معايل الرئيس ، السالم عليكم ، بسم اهللا الرمحن ال          
 ٢٥الرئيس ، قرأنا هذا وعلقنا ذا واسترشدنا ذا ، هذا بيان احلكومة الذي قدم إلينا               

وعلى أساسه جرت النقاشات وأبديت املالحظات وأي شيء خارج هذا اإلطـار          



 

  ٢م  المضبطة ١٩/٤/٢٠٠٧                   ) ٢٩(     ١الدور /٢الفصل  /    المجلس الوطني
 

  فليس موجودا عندنا ، وإذا أراد أحد تقييم املوضوع فيقيمه على أساس ما قُـدم               
اتيجية يف البيان ووجودها يف حمل آخر ال يعـين وجـود            سترالله ، وعدم وجود ا    

ما هـذا ؟ هـذا   . ستراتيجية فلتقدم لنا استراتيجية مقدمة لنا ، فإذا كانت هناك    ا
مالحظات الس الوطين على برنامج عمل احلكومة املقدم للمجلس يف الفـصل            

 ٥ ٤عـد   التشريعي السابق ، وال ختتلف مالحظات هذا كثريا عن هذا ، أي أنـه ب              

 شخصا حمترما من الس الوطين السابق والـس  ١٢سنوات وبعد جهد من قبل  
الوطين احلايل يبدو أن املالحظات هي نفس املالحظات ، أي أنـه ال تقـدم يف                 

الدستور ينص على أن تقدم احلكومة برنامج عمل ، ومل يقـل            . خطاب احلكومة   
لكنه أيضا مل يقل إن برنـامج       برنامج عمل فيه استراتيجيات واضحة وما شابه و       

 ١٠ستراتيجية احلرفية  الرمبا يعرف الكثري منا مفهوم ا     . العمل هو جمرد خطاب إنشائي      

ستراتيجية الربكـة ،    استراتيجية وهو   لالواإلدارية ، ويبدو أن هناك مفهوما آخر        
. سـتراتيجية   افأي خطاب إنشائي من بعض املعلومات ميكن أن يصري هذا أيضا            

ستراتيجية واضح ، حنن نريد أن ننتقل إىل حمطة جديدة جذابة           لالاإلداري  املفهوم  
ستراتيجية تعتمد على أهداف ومقاييس وخطط عمل ، أمـا          الفيها إجناز ، فهذه ا    

 ١٥سـتراتيجية  لالأشياء أخرى فأنا ال أفهم وإذا كان لدى أحد اإلخوة مفهوم جديد       

 وإن كنا نريد القـول      -نفطية  حنن أمام حتديات كبرية ومواردنا ال     . فليوضحه لنا   
 تنحسر وال ميكن أن ندعم االقتـصاد  -إننا ال نريد االعتماد على مواردنا النفطية    

سـتراتيجية واضـحة    اإال إذا أوجدنا البدائل ، وجيب إجياد البدائل يف ظل غياب            
 - وال أتكلم عن دول أخـرى        -وشاملة ويف ظل وجود تنافس من دول املنطقة         

 ٢٠لقطاع املايل ، وبعد احلرب األهلية يف لبنان صارت البحرين املركز           وحنن كنا منثل ا   

 تتحدث عن تنافس الستقطاب هذا      - دون تسمية    -املايل ، واآلن الدول الشقيقة      
الوضع واستقطاب اخلدمات ، أي أننا أمام حتديات كبرية ال نعاجلها يف بيان بـل               

ة أمام حتديات من التركيبة     حنن وكل املنطق  . ستراتيجية واضحة   اجيب أن نعاجلها ب   
ـ          سـتراتيجية  ا هنـاك  تالسكانية وحنن لـدينا عمالـة وجتنـيس ، فـإذا كان

 ٢٥   طالب مبستوى تعليمي معني يفاجأ وزيـر التربيـة والتعلـيم            ٢٠٠,٠٠٠لتعليم  



 

  ٢م  المضبطة ١٩/٤/٢٠٠٧                   ) ٣٠(     ١الدور /٢الفصل  /    المجلس الوطني
 

 طالب ، من أين ؟ ال يعلـم ،          ٣٠٠,٠٠٠ بقدوم   - وهذا الكالم قلناه للقيادة      -
 ناخب خالل مخـس سـنوات دون أن         ١٠٠,٠٠٠كما تزيد القوائم االنتخابية     

 طالـب  ٥٠٠٠سـتراتيجية لتوظيـف   اندري كيف حيصل ذلك ؟ فإذا وضعت     
 آخرين يطالبون بالتوظيف ألن عندهم جوازات حبرينية ؛ فهذه          ٢٠٠٠وتفاجأبـ  

 ٥  حتديات مضافة إىل حتديات العمالة اليت تستنـزف كثريا مـن فـرص العمـل              

 وأضطر إىل   -ستراتيجية يف هذا الوضع ؟ ديب       ااملوجودة ، فمن يستطيع أن يعمل       
ستراتيجية الوطنية وتناقش علـى مـستوى كبـار         لال تعقد مؤمترا وطنيا     -قوهلا  

الشخصيات يف الدولة من وزراء ونواب ، وهنا يستكثر علينا إذا قلنا للحكومـة              
جية ،  سـتراتي لاليا مجاعة ، هناك من يعقد مؤمترات        . ستراتيجية  اأعطينا  : املوقرة  

 ١٠وحنن ال نطالب بأكثر من أن يكون لنا برنامج استراتيجي واضح حيدد إىل أين حنن         

 سـنوات  ١٠ سنوات وال نقول بعد      ٥سائرون ؟ مملكة البحرين أين ستكون بعد        
 سنة فقد تكـون     ٢٠ سنوات وال نقول بعد      ١٠فقد تكون مدة طويلة ، أو بعد        
إذا : ا الكالم غري دقيق فأنا أقـول  إذا قيل إن هذ. مدة طويلة ؟ هذا ما نطالب به    

 عاطل عن العمـل مـن أصـحاب         ١٢٠٠ستراتيجية فلماذا هناك    اكانت هناك   
 ١٥ستراتيجية واضـحة لـوزارة التربيـة    االتخصصات األكادميية ؟ فلو كانت هناك     

 طالب عمـل    ١٢٠٠ستقطبهم سوق العمل ؛ فلماذا عندنا       يوالتعليم خترج طالبا    
ة كبرية من اخلدمات اإلسكانية غري حمققة ؟ وهناك أمثلة          جامعي ؟ وملاذا هناك نسب    

 حبسب ما جاء املرسـوم      -النقطة األخرية هي أن املشروع االستراتيجي       . كثرية  
بقانون بصفة مستعجلة إىل الس بإنشاء جسر احملبة والذي وافقنا عليه ، وبقـي              

 ٢٠ غـري  -رسـوم  املرسوم املتعلق مبؤسسة اجلسر ، بغض النظر اآلن عن معاجلـة امل      

مذكور وهو يعد شيئًا مهما ومرفقًا حيويا خيدم البلد وبنية حتتية مهمة القتـصاد              
وأنا قلت لإلخوان إذا وفق اهللا وكنت يف هذا الس          . البحرين اجتماعيا وسياسيا    

  .وبقي احلال على ما هو عليه فلن أشترك يف جلنة الرد ، وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــــس 

  .را ، تفضل األخ عبداجلليل خليل شك



 

  ٢م  المضبطة ١٩/٤/٢٠٠٧                   ) ٣١(     ١الدور /٢الفصل  /    المجلس الوطني
 

  :النائب عبداجلليل خليل 

شكرا معايل الرئيس ، والشكر موصول لإلخوة النواب وكذلك لفريـق           
  برنـامج احلكومـة    . العمل الذي عمل على الرد على برنامج عمل احلكومـة           

م وامليزانية أقرت يف ايـة      ٢٠/١٢/٢٠٠٦م قدم بتاريخ    ٢٠١٠-٢٠٠٧للعامني  
 ٥م يرد الس الـوطين علـى بيـان    ١٩/٤/٢٠٠٧لتشريعي األول واليوم الفصل ا 

احلكومة وبرنامج عملها ، وهناك حلقات مفقودة فامليزانية أقرت يف الس النيايب            
السابق يف اية الفصل التشريعي األول ، فهل ميكن أن تقدم امليزانية وتوزعها على              

من مصروفاا على حساب    % ٢٨ - على سبيل املثال     -الوزارات وتعطي األمن    
  اإلسكان والتعليم والصحة ، مث تأيت احلكومة وتقول إن التعلـيم يعتـرب أولويـة               

 ١٠إخويت وأخوايت النـواب ،     . لديها ؟ الربنامج هو خطط زمنية مدعومة مبوازنات         

هناك حلقات مفقودة بني امليزانية والربنامج فال ميكن أن توزع امليزانيـة مث نـأيت               
 بلغة الطرشان ، ال ميكـن أن        - عند ذلك    - األولويات فسنتحدث    نتحدث عن 

نعلق اليوم على اخلطاب مث نذهب ، واحلكومة بدأت يف امليزانية وحنن اآلن يف اية          
شهر أبريل ، والطيور طارت بأرزاقها ووزعت امليزانيـة كاملـة ، واألولويـات        

 ١٥أذكر . ت توزيعها   وضعت ووزعت امليزانية حسبما ارتأت احلكومة يف ذلك الوق        

 حني وضع خطـة ديب حـىت العـام     آل مكتوم جتربة الشيخ حممد بن راشد     مثاالً
 ٤٤,٠٠٠ دوالر إىل    ٣٧,٠٠٠م فقد حتدث عن رفع دخل الفـرد مـن           ٢٠١٥

البد . م إىل مليار دوالر ٢٠١٥دوالر وكذلك دخل ديب يريد أن يصل به يف اية     
 هذه التوصيات لن تذهب إىل أدراج       من تشكيل جلنة متابعة حىت يتأكد الس أن       

 ٢٠ علـى   - املوجودة يف احلكومة أو يقوم الس        تاملكاتب أو تضيع يف البريوقراطيا    

 باستخدام اآلليات الربملانية لتأكيد متابعة تنفيذ اخلطـط احلكوميـة وإال            -األقل  
فستبقى احللقات مفقودة ويتكرر يف هذا الفصل ومستقبالً خطاب الرد على بيان            

كومة كما مت يف الفصل التشريعي األول وال ميكن للمجلس أن يتابع ما طرحته              احل
احلكومة من بيان وال أقول برنامج ، وأرجو تشكيل جلنة متابعة هلذا الربنـامج ،               

 ٢٥  .  وشكرا 
  



 

  ٢م  المضبطة ١٩/٤/٢٠٠٧                   ) ٣٢(     ١الدور /٢الفصل  /    المجلس الوطني
 

  :الرئيـــــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ السيد حيدر الستري 

  

  :النائب السيد حيدر السرتي 
 ٥ايل الرئيس ، بعد شكر جلنة بيان املالحظات على برنامج عمل شكرا مع

احلكومة أقول إن املوجود أمامنا جمرد رؤية عامة وليس برناجما ، وأؤكد رأي 
الزميل جواد فريوز بأن اآلمال والتمنيات والتطلعات والرغبات كثرت يف الربنامج 

عمل احلكومة عادة ، مع مالحظة التقصري والتراجع يف تطبيق ما يرد يف برنامج 
... " يرجو الس ، ويتطلع ، ويأمل ، ويثمن ويرى : " وكثرت عبارات مثل 

 ١٠... " . يطالب الس ، وجيب ، وقلق ، ومستاء : " بدالً من أن تكون عبارات 

يعتز الس بإميان : "  تقول ٥املالحظة الثانية من املالحظات العامة يف الصفحة 
 العامة للمجتمع قيادة وشعبا ومؤسسات ، مدعومة احلكومة بأن اإلرادة

، " بالتشريعات املتطورة هي املرتكزات الرئيسة ألي تغيري وتطور يف اتمع 
وأتصور أنه جتب اإلشارة هنا إىل ضرورة توسيع الصالحيات التشريعية والرقابية 

 ١٥التقدم ال بأن : " واملالحظة الثالثة من الصفحة نفسها تقول . للمجلس التشريعي 

  تصنعه حلظات من عمر الشعوب وإمنا هو حصيلة تراكم اإلجنازات يف كل 
، وأرى ضرورة اإلشارة إىل تأكيد وضع أهداف نوعية واضحة ملراحل " العهود 

وجداول زمنية حمددة وذلك ألن وزاراتنا مع األسف وزارات سالحف ووزارات 
 املتعلق باالهتمام بالقضاء ٥ من التقرير يف البند ١٠يف الصفحة ) . مكانك سر(

 ٢٠الشرعي أجد أنه من الفضيلة ومن اإلثراء إشراك القطاع العلمائي يف عملية تطوير 

 مل يشر التقرير إىل ضرورة حتقيق عدالة انتقالية ١١ويف الصفحة . هذا اال 
للوصول إىل مصاحلة وطنية تتضمن ضرورة تعويض كافة املتضررين يف أرواحهم 

يف . صا ويف املقدمة من تعرضوا للقتل والتعذيب والتهجري وأجسادهم خصو
يتطلع الس إىل إعادة النظر يف قانون اجلنسية  : " ٩ يقول البند ١٤الصفحة 

 ٢٥مبا حيمي هوية الوطن ويضيق : ، أقول " وتقنني ضوابط وشروط منح اجلنسية 

شوائي وغري مساحة الصالحيات االستثنائية وإيقاف عملية التجنيس السياسي الع



 

  ٢م  المضبطة ١٩/٤/٢٠٠٧                   ) ٣٣(     ١الدور /٢الفصل  /    المجلس الوطني
 

 ، الغريب أن احلكومة مل تشر إىل ١٦يف الصفحة . القانوين حىت يتم تقنني العملية 
 قطر ، وهي تعترب أن هذا املشروع حيوي واستراتيجي -مؤسسة جسر البحرين 

ورصدت له ميزانية ضخمة ، ومع ذلك مل نر إشارة يف برنامج عمل احلكومة إىل 
عرض التقرير إىل أمور مهمة يف السياسة اخلارجية كذلك مل يت. هذه النقطة املهمة 

 ٥خصوصا مع جملس التعاون اخلليجي مثل السوق اخلليجية املشتركة واإلسراع يف 

الس يدعو إىل إشراك املؤسسات التشريعية يف تطوير كيان . توحيد العملة 
جملس التعاون اخلليجي مبا يعكس بشكل أكرب إرادة أبناء دول جملس التعاون 

 جيب أن يؤكد الس ضرورة إعالن ٦ يف البند ٢١يف الصفحة . اخلليجي 
 ٢٤يف الصفحة . يرى أو ما شابه : احلكومة عن سياساا املالية ، ال أن يقول 

 ١٠  ويرى أن التباطؤ احلايل : بالنسبة لسوق العمل جيب أن يقال 

 أقترح أن يشدد الس ٣٦يف الصفحة .  ينعكس سلبا - وليس التدرج املتزن -
على ضرورة البدء يف تطبيق نظام تعويض املتضررين جراء األخطاء الطبية باعتبار 
أن ذلك واحد من متطلبات االرتقاء مبعايري اجلودة يف جمال اخلدمات الطبية 

والتوزيع العادل : أن نقول  أقترح ٤ يف البند ٤٢يف الصفحة . وحتسينها 
 ١٥ بالنسبة للمرافق ٤٣ويف الصفحة . للمشاريع اإلسكانية على املناطق واحملافظات 

يدعو الس إىل تكثيف اجلهود من أجل التسريع :  العامة أقترح أن نقول 
وأؤكد عدم التضييق . مبشروع شبكة الربط الكهربائي لس التعاون اخلليجي 

يني كما حصل للممثل البلدي يف الدائرة السادسة من احملافظة على املمثلني البلد
  .الوسطى صادق ربيع من استدعاء رد نقد الوزارات ، وشكرا 

 ٢٠ 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ صادق الشهايب 
  

 ٢٥ :العضو صادق الشهابي 

رئيـسا  شكرا سيدي الرئيس ، يف البداية أضم صويت إىل من شكر اللجنة             
وأعضاء على بيان املالحظات على برنامج عمل احلكومة وعلى ما قدمتـه مـن              



 

  ٢م  المضبطة ١٩/٤/٢٠٠٧                   ) ٣٤(     ١الدور /٢الفصل  /    المجلس الوطني
 

مالحظات وتصورات عامة يف نطاق احلرص على املصلحة العامة للـوطن ومـا             
م ، ٢٠١٠ - ٢٠٠٧ املوقرة يف بياا وبرنامج عملـها لألعـوام   احلكومةعرضته  

 بوجـود إرادة شـاملة      وأود أن أؤكد أن ما جاء يف بيان احلكومة ال يتحقق إال           
إن . واستعداد كامل لتقاسم املسئوليات والواجبات من قبل مجيع فئات اتمـع            

 ٥التحديات السياسية والتنموية املستدامة اليت تواجهها البحرين مرتبطة مبا جيري على   

لقد تطرق برنامج عمل احلكومة إىل آليات       . الساحة اإلقليمية والدولية ومتأثرة ا      
يها اجلميع وانبثقت من السلطة التشريعية ممثلة يف قانون اخلدمة املدنية على            اتفق عل 

إننا نـدعو  . سبيل املثال ، وبفضل تعاون احلكومة املوقرة حتققت األهداف العامة           
احلكومة الرشيدة إىل حتري الدقة والشفافية يف تطبيق هذه اآلليـات والنظـر إىل              

 ١٠امة اليت حتكم شغل الوظائف العامة يف احلكومة        كفاءة األداء اليت هي من املعايري اهل      

كما نرى من املمارسات العملية أن الدولة تنظر        . وخباصة القيادية واإلشرافية منها     
إىل أبناء شعبها ومواطنيها على أم متساوون يف احلقوق والواجبات مع اختالف            

كومة املتواصـل يف    انتماءام العرقية ومعتقدام الدينية واملذهبية ، وأن سعي احل        
حتقيق أعلى مستويات التعاون واملشاركة بني السلطات الـثالث وفقًـا ملبـادئ             
 ١٥الدستور وميثاق العمل الوطين ؛ تؤكد حرص احلكومة على آليات العمل الـوطين    

سيدي الرئيس ، إنين من املؤمنني والداعني إىل مشاريع اخلصخصة اليت           . املشترك  
رى أن ما ذهبت إليه اللجنة يف بعض املشاريع املقترحة         تنتهجها احلكومة ، ولكين أ    

  للتخصيص حيتاج إىل إعادة النظـر السـيما موضـوع املؤسـسات العقابيـة              
 وأرى أن ذلك يتصل بشكل أساسي بسيادة الدولة وهو وثيق الصلة  - السجون   -

 ٢٠بأعمال السلطة القضائية وإشراف النيابة وممارسة سلطة العفو من جاللـة امللـك             

من خالل تقرير اللجنة    . ه اهللا ، وعليه أرى أنه يصعب خصخصة هذا املرفق           حفظ
يتضح أن احلكومة تويل اهتماما بتطوير قطاع النفط والغاز ، ونيتها تنفيذ العديـد            
من املشاريع املستقبلية ، وعلى األخص عرض بعض املواقع أمام الشركات األجنبية      

لضروري عدم االكتفاء بالبحث عـن       وأرى أنه من ا    ،الستكشاف النفط والغاز    
 ٢٥مصادر لتوليد الغاز بل يتعني التركيز واالهتمام بالبحث عن مصادر جديدة وبديلة            
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للطاقة ، وهذا ما تسعى إليه الكثري من الدول لتوليد الكهرباء من مصادر أخـرى               
كذلك جاء يف تقرير اللجنة تأكيدنا كسلطة تشريعية لضرورة اإلعـالن           . للطاقة  
 واضحة متكن مجيع األطفال يف البحرين من ذوي االحتياجات اخلاصة ممن            عن آلية 

هم يف سن التعليم اإللزامي من االلتحاق بصفوف الدمج ، وأرى أن قضايا دمـج         
 ٥املعاقني وخباصة الدمج اتمعي من القضايا احملورية لتمكينهم من ممارسة حيـام            

وحتقيـق اسـتقالهلم االقتـصادي      العادية واملشاركة يف تقدمي وتطوير جمتمعام       
ومتكينهم من االعتماد على أنفسهم وحتقيق ذام كما يقتضي إيالء هذه القـضية             

ويف اخلتام أمتىن أن تترجم احلكومة املـوقرة بوزارـا ومؤسـساا     . أمهية كبرية   
احلكومية املختلفة مالحظات اللجنة إىل واقع عملي وملموس لتحقيق طموحـات           

 ١٠  ا ورد يف خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بـن سـلمان            شعب البحرين كم  

  . الوزراء املوقر ، وشكرا  جملسآل خليفة رئيس
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  . ، تفضل األخ أمحد زاد شكرا
  ١٥ 

 :العضو أمحد بهزاد 

شكرا سيدي الرئيس ، يف البداية البد أن نشكر اللجنة اليت أعدت الـرد              
مة ، وأيضا البد أن نشيد باإلعداد املتقن لربنامج عمـل            احلكو على برنامج عمل  

احلكومة الذي كان حبق برناجما شامالً غطى خمتلف القطاعات يف الدولة ، حيـث         
 ٢٠تناول الشأن االقتصادي والشأن التشريعي والسياسي ، كما تطرق إىل اخلـدمات          

احلكومـة  إن برنامج عمـل     . بشكل يتوافق مع متطلبات الرؤية األساسية للعمل        
الذي أخضعناه للدراسة استطاع أن يقنعين شخصيا بأن القيادة يف هذا البلد مصرة             
على اإلصالح والسري بالبحرين جهة التحديث والتطوير الذي يتناسب مع طموح           
شعبها ، ولكن ال خيلو األمر من بعض األمنيات واملقترحات اليت قد تكون مفيدة              

 ٢٥بالرغم مـن أننـا نـشهد    : القضاء : أوالً  . يف مشاريع برامج احلكومة مستقبالً    

املبادرات التطويرية للجهاز القضائي إال أنين أعتقد أن هذا اجلهاز حيتاج إىل رؤية             
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خمتلفة يعاد صياغتها عرب االستعانة جبهة حمترفة تقوم بإعادة تقييم هـذا اجلهـاز ،               
          ا حقيقيا هلذا اجلهـاز    وتضع يدها مباشرة على مواطن اخللل فيه مبا يضمن إصالح

األمـن  : ثانيـا   . املتنامي األمهية والذي يعد شريانا هاما من شرايني اإلصـالح           
إنين أريد أن أسجل كلمة حق فيما يتعلق برؤية احلكومـة يف تعاملـها    : والدفاع  

 ٥وعنايتها بقوة دفاع البحرين واحلرس الوطين ، حيث إن كل ما جـاء يف شـأن                

يوي مارسته احلكومة برغبة صادقة وتوازن تـام عـرب          تطوير هذا املرفق اهلام واحل    
وزارة الدفاع خالل السنوات املاضية ، واستطاعت أن حتقق معادلة التطوير الـيت             
تعتمد اعتمادا رئيسيا على العنصر الوطين الكفء ، وحتديث عدا وعتادها وتوفري            

نفاق العـام بـني   أحدث التكنولوجيا العسكرية ، آخذة يف االعتبار املوازنة يف اإل         
 ١٠متطلبات األمن والدفاع ومقتضيات التنمية الشاملة واخلدمات ، وهذه املعادلة قد           

أما على صـعيد األمـن      . راعتها احلكومة وطبقتها على مدى السنوات املاضية        
الداخلي فأمتىن على احلكومة يف برنامج عملها القادم أن تـضع قـضايا انتـشار               

واملخدرات ضمن رؤيتها باعتبارها مشاريع وطنية ال       السرقات واجلرائم األخالقية    
ميكن تنفيذها إال عرب تصور واضح للمشاركة اتمعية ، وباعتبارهم املتخصصني            

 ١٥الشأن : ثالثًا  . الذين يقع على عاتقهم بعض األدوار املصريية يف مثل هذه الظواهر            

ية االقتـصادية يف    إنين أثين على اإلجراءات الواعية على صعيد التنم       : االقتصادي  
البالد واحملاوالت اجلادة الستقطاب االستثمارات ، إال أنين أمتىن على احلكومة أن            
تعكف على وضع املؤشرات األساسية لقياس مدى جناح تلك اخلطط ، كما أمتىن             

 أن تضع ضمن رؤاها وبرامج عملها آلية واضحة خلصخـصة القطاعـات             عليها
 ٢٠ أن أثين على تعامل احلكومة مع إشكالية العجز      أود. وإعداد برنامج زمين مدروس     

يف امليزانية ، وخلق مصادر دخل مبتكرة تدعم الدخل القومي ومن مث املـشاريع               
  / اخلـدمات   : رابعـا   . مـع احلكومـة     حتقيقهـا   إىل  التطويرية اليت نطمـح     

 أن هذا القطاع لن يكتب له أن يتطـور بالـشكل            - جازما   -أعتقد  : الصحة  
لذي يتناسب مع طموحات الناس والقيادة ؛ إال عـرب وضـع آليـة              واملضمون ا 

 ٢٥أمتىن علـى   : التعليم  / اخلدمات  : خامسا  . مشتركة بني القطاعني العام واخلاص      
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احلكومة أال تتوقف أمام امليزانيات املطلوبة الستكمال عملية إصـالح التعلـيم ،             
انطالقًا مـن هـذه      . اعتقادا مين أن التعليم إذا صلح حاله صلحت باقي األمور         

احلقيقة كنت أمتىن لو بدأ إصالح التعليم قبـل أي إصـالح آخـر ، ألن كـل                  
. اإلصالحات ستعتمد بالدرجة األساسية على وجود كوادر مدربـة ومتعلمـة            

 ٥أود هنا ويف هذا اال أن تتبىن احلكومـة صـياغة           : التنمية االجتماعية   : سادسا  

 يف التعاطي مع املشاريع االجتماعية والنهضة الشاملة   األدوار لفعاليات اتمع املدين   
ويف اخلتام أود أن أؤكد النقطة األهم يف منعطـف          . للتنمية االجتماعية يف البالد     

   تطوير لغـة التعـاون والتعـاطي بـني          وهياإلصالح الذي حنن أحد عالماته      
 إىل السلطات ، فعمل كل سلطة مبعزل عن السلطة األخرى ال ميكن أن يصل بنـا     

 ١٠إن جتربتنـا يف    . التجربة النموذج اليت ندعي إننا سائرون جهة حتقيقها يف املنطقة           

الفصل التشريعي األول لعمل الس الوطين تدعونا إىل املطالبة بصورة دائمة خللق            
  لغة حوار بني السلطات ، وإننا جتربة واحدة ولسنا جتـارب مناهـضة لبعـضها               

  .البعض ، وشكرا 
  

 ١٥ :ـــــــــــس الرئيــــــ

  .جاسم السعيدي الشيخ ، تفضل األخ  شكرا
  

 : جاسم السعيدي  الشيخالنائب

سيدي الرئيس ، احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله             شكرا
 ٢٠وصحبه ومن وااله ، يف احلقيقة كان بودي أن أشكر اللجنة ولكين سأترك الشكر              

يف هذا الرد فهي كما أتـت يف الربنـامج          وأعجب من األلفاظ اليت جاءت      . هلا  
نعمل ، إال ما ندر ، يدعو ، يرى ، يعرب عن قلقه ،      : السابق فقد وردت عبارات     

يتطلع ، يثمن ، يناشد ، يشيد ، فال أدري إىل أين تتجه هذه األلفاظ ؟ حنن نريـد              
أن نوصل الرسالة إىل احلكومة عن هذا الربنامج الذي وضعته للمستقبل ، ولكـن              

 ٢٥نأمل ، إال ما ندر ؛ فأعتقد أن هذا بعيد عن الواقع الذي جيـب أن                : ندما نقول   ع

  نؤكـد ،  : جيب علينـا أن نقـول    . يصل إىل احلكومة من أعضاء الس الوطين        
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أين التخطـيط   . جيب أن تستخدم يف هذا الرد       هي اليت   وجيب ، ألن هذه األلفاظ      
ـ      حنن نشارك   واملستقبلي هلذه اململكة املباركة         هاليوم يف بناء املستقبل القادم لألجيال

األجيال القادمة أي أبناؤنا ونتكلم عن مؤسسات الدولـة         : القادمة ؟ ودائما نقول     
يف هذا اجلانب بأسره ، وجيب أن تم ذا الربنامج وباملواطن بكل إصرار ملواجهة              

 ٥ي على هـذه    أمامنا عاطلون فما هو الربنامج املعد لكي نقض       . التحديات املوجودة   

القضية ؟ أمامنا متقاعدون فما هي اآللية اليت جيب أن تتخذ هلـوالء املتـضررين               
املعوزين ؟ أمامنا عاجزون ومرضى فماذا حقق هذا الرد هلم ؟ وما هي الرسالة اليت               
جيب أن تصل إىل احلكومة ؟ األمر اآلخر لعل اإلخوة تطرقوا إليه وهـو وجـوب               

 يف  تليس قوة دفاع ألنـه ذكـر      ويقال  جيب أن   تطوير القوات املسلحة ، هكذا      
 ١٠نعم ، حيب تسليحها ودعمها بكل ما نستطيع وبكـل          . الدستور القوات املسلحة    

  اآلليات الصحيحة من أجل الدفاع عن هذه األرض وعن املواطنني تسليحا جديدا            
 جلساتنا ويف كل براجمنا من أجل       وواضحا ، ومهمتنا أن نطالب ذا األمر يف كل        

قد ذكر األخ فؤاد احلـاجي   فأما بالنسبة لوزارة الداخلية     . عزيز األمن واالستقرار    ت
هذا أمر خطري جدا ، وجيب أن تأخذ        وكالما عجيبا إذا خصخصت هذه الوزارة ،        

 ١٥ص هذه األجهزة أو جزًءا     خطريقها الصحيح بكل املعاين واملقاييس ، وعندما خنص       

 يف  منهناه االستقرار ، وال ينبغي ألحد االنتقاص        األمن مع . منها فإننا سنقتلها قتالً     
األمر اآلخر مل أكن أود أن أتطرق إليه البتة ولكـن           . أي جانب من هذه اجلوانب      

 وهو العفـو الـشامل عـن        ٥٦عندما مسعنا على لسان أحد األعضاء عن قانون         
ا  جيب أال نفـتح هـذ   : التسعينيات ، فأقول من هذا املنرب للتاريخمرتكيب حوادث 

 ٢٠الباب ، وال نرجع عقارب الساعة إىل الوراء ، وال نتالعب بالنار ، فهذا الباب جاء    

من بعده عفو شامل ، وبدأ اجلميع بتأسيس كتل ومجعيات سياسية ،  وجيـب أن                
حنافظ على األمن واالستقرار ، وفتح هذا الباب يعين فتح النار ، وجيب علينا وعلى               

 يتجه إىل ختفيف هذه الوطأة لكـي نـستطيع أن   العقالء والعلماء وعلى اجلميع أن  
نوصل رسالة بأننا يف جمتمع ويف بلد جيب أن نكون يدا واحدة على من يعادينا من                
 ٢٥اخلارج أو من خيطط لتدمرينا مجيعا بأفكار منحرفة ال أفكار والئية هلـذا الـوطن               
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يتكـرر يف   عندما نتطرق إىل قضية مهمة مثل التجنيس ، و        : األمر اآلخر   . ولوالته  
كل اللقاءات ويف كل احملافل ما هي األضرار ؟ وما هي اإلجيابيات ؟ ال أريـد أن                 

 هناك مثقفون وهناك أناس خدموا هذا البلـد          :تكلم عن هذه املسألة ولكن أقول     أ
 يستحقون - إن كان يف التدريس أو يف غريه - سنة ٤٠ بل أكثر من     ٣٠أكثر من   

 ٥عشوائية مرفوضة ولكن عن طريق التجنـيس   هذا التجنيس ليس بشكل عشوائي فال     

القانوين الذي يستند إىل مواد دستورية اتفق عليها اجلميع ورضي ـا اجلميـع ،               
 سـنة ، هـؤالء   ٣٠هم تـصل إىل  ئهؤالء عاشوا على هذه األرض وأعمار أبنـا    

جيب أن حنافظ على كل ممتلكات مملكة البحـرين ، وممـا            . يستحقون التجنيس   
نرى شغبا من هنا وهناك ، وهذا من باب عدم األمن واالستقرار            حيدث ويؤمل أننا    

 ١٠وهذا مرفوض البتة وممنوع عقالً وشرعا ، وعلينا مجيعا أن حنـافظ علـى هـذه                

  ...املكتسبات ، وأن نناشد اجلميع 
  

مقاطعا(النائب عبداحلسني املتغوي 
ً

: ( 

  ) .شغلهم(يا شيخ 
  ١٥ 

 :  جاسم السعيدي  الشيخالنائب

ـ  تئوالً عن توظيف هؤالء ولكن احلقيقة جيـب أن    أنا لست مس   ا فهـم فهم
  ...صحيحا عندما نتطرق 

  
 ٢٠ :الرئيـــــــــــــــــس

 دقـائق ،  ٥ دقائق ونصف وحنن حددنا املدة بـ     ٧عفوا ، لقد تكلمت مدة      
  .فرجاء اختصر الكالم 

  
 : جاسم السعيدي  الشيخالنائب

 ٢٥  . دقائق ٧أنا لست الوحيد الذي تكلم مدة 
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 :الرئيـــــــــــــــــس 

  . دقائق ٧أنت الوحيد الذي تكلم مدة 
  

 :  جاسم السعيدي  الشيخالنائب

 ٥ بيننا وبني   على كل حال القضية ليست سجاالً     و دقائق ،    ٧غريي تكلم مدة    

التوظيف وغريه بل حنن نطالب بالتوظيف وحنرص عليه ، واإلخوة األفاضل الـذين    
ن البطالة مرارا وتكلمت عن التجنيس وتكلمت       يسمعونين يعرفون أنين تكلمت ع    

  .عن اجلامعيني ، فهذا ليس من باب الترف الفكري ، وشكرا 
  

 ١٠ :الرئيـــــــــــــــــس 

 هـذا   مناقـشة أرجو االلتزام بالوقت حىت نستطيع أن ننتهي مـن          ،   شكرا
املوضوع يف الوقت احملدد وأن نعطي الفرصة لكل طاليب الكلمـة ، تفـضل األخ               

  .حسن الدوسري 
  

 ١٥ :النائب حسن الدوسري 

سيدي الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، يف البداية نشكر أعضاء  شكرا
اللجنة املكلفة بالرد ، وأقترح على اإلخوة املشتركني يف اللجنة أن يكونوا آخر 

م كما نؤكد أن هذا الربنامج املقد. املتحدثني ألم شاركوا كثريا يف أعمال اللجنة 
من احلكومة ليس برنامج عمل بل هو بيان وأعتقد أنه يصلح لبيان صحفي ، 

 ٢٠أن تؤدي واجباا وتقوم بإعداد برنامج عمل وتقدمه واملطلوب من احلكومة 

للسلطة التشريعية لكي تؤدي أيضا دورها بكل أمانة وإخالص للشعب الذي 
املالحظات العامة يف لدي بعض املالحظات على الرد ، يف . انتخبها هلذا املنصب 

يدعو الس احلكومة إىل  " أن اليت تنص على ٥ من التقرير يف الفقرة ٦الصفحة 
املوازنة يف اإلنفاق العام بني متطلبات األمن والدفاع ومقتضيات التنمية الشاملة 
 ٢٥واخلدمات مبا ال يؤثر على تطوير البىن التحتية الشاملة واإلسكان والتعليم وغريها 

ا اليوم عن احلكومة و، " االت العلمية والثقافية من ايف احلقيقة أنا لست مدافع
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 الشئون ولكن هناك بعض احلقائق جيب أن يعلمها اجلميع وباألخص اإلخوة يف جلنة
من ميزانية األمن والدفاع تصرف % ٨٠ن أالدفاع واألمن الوطين وهي و اخلارجية

ن ميزانية األمن والدفاع ال أب واألجور ، وعلى الباب األول من امليزانية وهو الروات
تؤثر على ميزانية البىن التحتية واإلسكان والتعليم بل إن العامل املؤثر هو عدم تنفيذ 

 ٥املشاريع يف وقتها ، مبا معناه أننا اليوم ليست لدينا مقدرة لتنفيذ امليزانيات املعتمدة  

اء يف املالحظات العامة يف وحتويلها إىل مشاريع ، وهناك تناقض كبري بني ما ج
 املتعلقة بالدفاع ، هناك طلب ١ الفقرة ١٥ وبني ما جاء يف يف الصفحة ٥الفقرة 

هلذا التوازن ، وهناك تأكيد للمجلس لدعمه خطط احلكومة لتطوير قوة دفاع 
البحرين واحلرس الوطين عدة وعتادا ، فال أعلم كيف يتم ذلك ؟ هناك توازن وهنا 

 ١٠ازن ؟ التوازن معناه أن ختفض ميزانية قوة الدفاع البحرين وهذا دعم ، فكيف نو

هو املقصود ، املقصود هو ختفيض ميزانية الدفاع وأال تكون ميزانية الدفاع واألمن 
على حساب املشاريع األخرى ، فإما أن يبقى هذا التوازن أو أن يبقى الدعم مليزانية 

 فأنا لست مع إضافة عبارة ٢فقرة ويف الصفحة نفسها خبصوص ال. األمن والدفاع 
 وأنا ضد هذه العبارة وهذا ا، فهذا تأكيد للجميع بأن هناك متييز" دون متييز " 

 ١٥ ٣ويف الصفحة نفسها خبصوص الفقرة . رأيي اخلاص وال أريد أن يتدخل فيه أحد 

وال يكفي وضع " انتشار السالح النووي اإلسرائيلي واإليراين " جيب إضافة عبارة 
فقط ، مبعىن أال نبقي على عبارة دون أن حندد "  النووي حانتشار السال" رة عبا

 ٥ من التقرير خبصوص الفقرة ٧ويف الصفحة . من هو الذي ميلك السالح النووي 
" . املوضوعية " فأنا لست مع العبارة بأكملها فيجب أن تنتهي الفقرة عند كلمة 

 ٢٠فأنا مع مجيع اإلخوة الذين كانوا  ٦ من التقرير خبصوص الفقرة ١٣ويف الصفحة 

  ويف . ضد خصخصة السجون واحلراسات ، ال ميكن تطبيق هذا األمر حاليا 
حث وزارة : "  وهي ٦ من التقرير أود أن أضيف عبارة إىل الفقرة ١٤الصفحة 

 من ١٧ويف الصفحة " . ب غالداخلية للتعامل بكفاءة ومهنية مع أحداث الش
جيب أن يكون هناك حترك : "  وهي ٨ضا عبارة إىل الفقرة التقرير أود أن أضيف أي

 ٢٥، وكذلك " دبلوماسي ضد تشغيل املفاعل اإليراين ومفاعل دميونة اإلسرائيلي 
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يرى الس ضرورة انضمام البحرين لعضوية الوكالة  : " ٩إضافة عبارة إىل الفقرة 
ا يتعلق بالبلديات والبيئة فيم" .  واهليئة العربية للطاقة الذرية IAEAالدولية للطاقة 

فأعتقد أن زيادة االعتمادات املالية ال تكون للمجالس البلدية بل هناك جهاز 
تنفيذي ينفذ املشاريع يف البلديات املختلفة ، وجيب أن تكون زيادة االعتمادات 

 ٥ من ٤٦أما خبصوص الصفحة . املالية لإلدارة التنفيذية وليس للمجالس البلدية 

يؤكد الس : "  فأود أن أصحح الفقرة حبيث تكون كالتايل ٦لفقرة التقرير يف ا
ضرورة ختصيص املوارد املالية الالزمة لتوفري التقنيات احلديثة للتخلص من مجيع 

 وتطوير مشاريع  إعادة - ليس النفايات النفطية فقط -أنواع املخلفات والنفايات 
 أن لدي مالحظة وهي تشجيع كما" . تدوير املخلفات وكيفية االستفادة منها 

 ١٠ من ٤٦كذلك يف الصفحة . القطاع اخلاص للمسامهة يف مشاريع تدوير املخلفات 

حلماية " ... :  أود أن أصحح العبارة حبيث تكون ايتها كالتايل ٧التقرير الفقرة 
ا واحدمن ااخلليج من أي تلوث ينتج من مجيع أنواع املخلفات وليس نوع   

خاصة املخلفات النفطية بسبب (ض البيئة البحرية إىل خطر كبري املخلفات ، ويعر
لقد خال الرد من اإلشارة إىل رفع مستوى النظافة فيما خيص ) " . الناقالت

 ١٥البلديات ، وكما يعرف اجلميع فإن مستويات النظافة حتتاج إىل إعادة نظر ، وجيب 

ؤسسة العامة للشباب هناك مؤسسة يف احلكومة تدعى امل. اإلشارة إىل هذه النقطة 
والرياضة ولديها مشروع طموح يسمى مشروع بناء األندية النموذجية ، ولكن مع 

حنن نطالب باالهتمام . األسف الشديد هذا الرد مل يتطرق إىل هذا املوضوع 
 مبشاريع دون وجود أندية منوذجية ؟ االشباب أن يقومو بالشباب فكيف يستطيع

 ٢٠  سرح ، هل يعقل أن مملكة ال يوجد فيها مسرح كذلك مل يتطرق الرد إىل امل

  . أرجو أن يؤخذ هذا بعني االعتبار ، وشكرا ؟واحد 
  

 :الرئيـــــــــــــــس 

  . إبراهيم بوصندل  الشيخشكرا ، تفضل األخ
  ٢٥ 

 : إبراهيم بوصندل  الشيخالنائب

شكرا سيدي الرئيس ، نشكر اللجنة املوقرة على اجلهد املبذول وعلى عدد    



 

  ٢م  المضبطة ١٩/٤/٢٠٠٧                   ) ٤٣(     ١الدور /٢الفصل  /    المجلس الوطني
 

الجتماعات الكثرية ، والشك أم حللوا اخلطاب وفصلوه كلمة كلمة وعبـارة            ا
عبارة وهذا ما نقوم به يف هذا الس ، ولكن نتمىن على املعنيني قراءة هذا الرد ،                 
ألن هناك إشاعة قوية مفادها أن هذه الردود ال تقرأ ، وهذه املالحظات ال يلتفت               

مالحظات اللجنة  . جو أن تكون جمرد إشاعة      إليها أحد ، أنا أقول هذه إشاعة وأر       
 ٥املوقرة على برنامج عمل احلكومة فيما عدا املالحظات العامة وجزء يسري بـشأن             

  اجلانب االقتصادي ؛ خلـت مـن أي انتقـادات واضـحة لربنـامج عمـل                
يثمن ، يؤكد ، يؤيد وحنو ذلك ، وهذه هي          : احلكومة ، وتكررت فيها العبارات      

ة اليت أوصلتنا دائما إىل ما نعانيه اليوم لوجـود هـذا التأكيـد              العبارات الروتيني 
سبب املشاكل اليت نعاين منها هذه األيام هو عدم         . والتثمني والتأييد وغري ذلك       

 ١٠انتقدت اللجنة  : ثانيا  . وجود انتقادات حقيقية واضحة وجبرأة وبأدب ، هذا أوالً          

د لألهداف ، أي ال توجد أهداف    املوقرة برنامج عمل احلكومة خللوه من أي حتدي       
  حمددة ، وليست هناك خطط تفصيلية ، وأنه غابت املؤشرات واآلليـات وحنـو              

وقد أصابت اللجنة يف هذا االنتقاد ، لكن مالحظة اللجنة نفسها خلـت             . ذلك  
هي األخرى من أي أهداف حمددة ، فإذا كان برنامج احلكومة قـد خـال مـن          

 ١٥تضع أهدافًا أوضح ، وتوجه احلكومة املوقرة       ن  نة أ األهداف فكان ينبغي على اللج    

والوزارات املعنية غري موجود يف تقريرها ، فكان ينبغي على اللجنة أن تضمن يف              
آليات ، كذلك يف جانب السياحة خال الرد على برنامج          ومؤشرات  وردها أرقاما   

قيـة  عمل احلكومة من أي إشارة واضحة أو إدانة صرحية للممارسات غري األخال           
اليت جتري حتت غطاء السياحة ، وقد وصلت رائحتها إىل النخاع ، وكلنا يـرى               
 ٢٠هذه املمارسات غري األخالقية ، وعندما تناولنا موضوع السياحة مل نتطـرق إىل             

هذه األمور ، وجاللة امللك قد وجه يف أكثر من مناسبة إىل تعزيز السياحة العائلية               
   بـالبالد ملـصاحل خاصـة وجليـوب         وتنظيف السياحة وحماسـبة املتـاجرين     

 الذي كان ينبغي أن ميثل وجهة نظر النواب ووجهـة       –خال الرد    : ثالثًا. خاصة  
 من مرئيام اليت تقدموا ا يف مشروعات        –نظر أعضاء جملس الشورى املوقرين      

 ٢٥ورغبات ، وهذا الرد خال من اإلشارة إىل املشروعات اليت مل            ومقترحات بقوانني 



 

  ٢م  المضبطة ١٩/٤/٢٠٠٧                   ) ٤٤(     ١الدور /٢الفصل  /    المجلس الوطني
 

 لألسف مل جتد صدى معقوالً عند السلطة التنفيذية ، وحىت مقترحاتنـا        تنفذ واليت 
نقدمها بشكل وتأتينا بشكل آخر ، فمقترح العشرين دينارا لكل فـرد حبـريين              
ملواجهة غالء املعيشة حتول إىل مئة دينار لكل أسرة فقرية ، وهناك أسر فقرية غري               

دون يعانون مـن املنافـسة ،    مسجلة لدى وزارة التنمية االجتماعية ، وهناك صيا       
 ٥ فلـس   ١٠٠وخيربين أحدهم من منطقة سترة ومن غريها من املناطق أنه ال ميلك             

يعطيها البنه لكي يذهب إىل املدرسة ، ويتعرضون إىل املنافسة من قبل جهات من              
حـضورهم ويف   (أعلى املناصب وميلكون رخص صيد ، وينافسون الناس حىت يف           

عندما . د من أي حل هلذه املشكلة اليت يعاين منها الناس           لقد خال الر  ) . قراقريهم  
تطرق الرد إىل اإلسكان فإنه مل يتطرق إىل الرفض من قبل النواب ومن قبل مجهور        

 ١٠سياسة وزارة اإلسـكان اجلديـدة   . املواطنني إىل سياسة وزارة اإلسكان اجلديدة   

ظـات  بيوت ، ملاذا ؟ وقد خلـت املالح       ك% ٣٠شقق و ك%٧٠تنص على بناء    
 اليت متـنح لفـالن      ةأيضا من اإلشارة إىل تلك األراضي الكبرية الواسعة الشاسع        

الرد به  . وفالن ولكنها متنع عن املواطن الذي ينتظر بيتا ، هذه مشكلة اإلسكان             
  .  الكثري من ااملة ووقع يف نفس املشاكل اليت وقع فيها بيان احلكومة ، وشكرا 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٣٠لدي عشرة إخوة يطلبون الكلمة وحسب قرار الس لـدينا            ، شكرا
 دقائق عنـد الكـالم ،   ٣ مبدةالرجاء االلتزام فدقيقة لالنتهاء من هذا املوضوع ،      

   .حممد حسن باقرتفضل األخ 
  ٢٠ 

   :حممد حسن باقر العضو
شكرا سيدي الرئيس ، لقد جاء برنامج عمل احلكومة منصبا يف معظمـه           

، وال خيلو الربنامج مـن      % ٨٠لنواحي اخلدمية واإلسكانية والتنموية بنسبة      على ا 
وكلنا يعلم بأن مبدأ اإلدارة باألهـداف حيتـاج إىل   .  للمستقبل ةتطلعات طموح 

 ٢٥حتديد اهلدف واالجتاه إليه مبوجب خطة مدروسة وحمسوبة بدقة ، فهل دف إىل             

مات أو جعلها ملتقى لألحداث     جعل البحرين موقعا ماليا أو منطقة صناعات وخد       
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العاملية اليت تقام على أرضها ؟ جيب علينا وضع اخليارات واخلطة وامليزانية ضـمن              
معايل الرئيس ، إن الربط بني      . هذا التوجه ، فاإلدارة باألهداف وليس باألمنيات        

دوران عجلة التنمية الشاملة وبني بيئة أمنية صاحلة هو ربط صحيح إذ ال ميكن أن               
. يش وينمو رأس املال يف ظل ظروف غري مستقرة ، فرأس املال بطبعه جبـان                يع

 ٥وهنا أعتقد أننا جيب أن نؤكد عامل اإلنفاق األمين املتوازن ، وارتفـاع معـدل               

اإلنتاج واخلدمة يف بيئة مستقرة ، وال أدل على هذا من دولـة مثـل ماليزيـا أو          
د متطور فيجب أن يكون األمن      سنغافورة اللتني تنعمان بوضع أمين مستقر واقتصا      

نعم حنن حباجة إىل أمان     . واألمان استراتيجية نسعى إليها إذا أردنا أن تنمو بلدنا          
يف الداخل واستثمار من اخلارج ، وجيب تنمية الشعور باالنتماء الوطين وتعميـق             

 ١٠ مشتركة بيننا مجيعا لكي ننعم بتنمية مستقرة ،         ةهذا االنتماء لكي نصل إىل أرضي     

  . شكرا و
  

   :الرئيـــــــــــــــس
   .  إبراهيم احلادي الشيخاألخ تفضل ، شكرا

  ١٥ 

  :  إبراهيم احلادي الشيخالنائب
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، واحلمد هللا والصالة والسالم علـى رسـول اهللا           

وأشـكر   الرئيس ، معايل وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه ، وبعد ، أشكرك         
أبدأ بالتأكيد أننا حنـب  . ماعاا السبعة ، وما كان فيها من عمل    اللجنة على اجت  

 ٢٠  تـوم  (احلكومة ، على األقل أنا ، وكنت أمتىن أال نلعب مـع احلكومـة لعبـة                 

، ولو كان آخر اللعبة توصيل حقوق املواطنني هلم دون منة أو تعقيـد              ) وجريي
 تستسيغ طعمه احلكومة    لرضينا ، لكننا بتنا نرى املقترح خيرج من هنا مجيالً حلوا          

فتعطله أو توافق عليه ممتعضة أو تسبقه بقرار له اسم املقترح وليس لـه طعمـه ،             
طعمه اجلميل املطبوخ يف مطبخ الشعب والذي هو هذا الس ، مقتطفة يف ظنها              

 ٢٥لـدي مالحظـات علـى    . الثمرة ، وبعد ذلك نؤكد أيضا على حبنا للحكومة     

يـرى الـس     " أنه واليت تنص على     ٥د الفقرة    من الرد وبالتحدي   ١٠الصفحة  
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ويـدعو الـس احلكومـة إىل       ... ضرورة إيالء اهتمام أكرب بالقضاء الشرعي       
يـدعو الـس احلكومـة إىل    : أقول  " اإلسراع يف تفعيل قانون صندوق النفقة       

ة اإلسراع يف تنفيذ هذه القوانني ألن املشكلة احلاصلة تأيت بعد املوافقة ، فاحلكوم            
توافق ويعطل القرار ، ومثال على ذلك صندوق النفقة ، والناس يريدون من ينفق              
 ٥  عليهم ، وقد وافقت احلكومة على هذا االقتراح وعطل إىل أكثـر مـن سـنة                

ونصف ، وأكثر املشاكل تتركز يف النفقة ، فمىت سينفذ هذا األمر ؟ والزلنا حنب               
 " أنـه  واليت تنص على ١١لفقرة  من تقرير اللجنة يف ا ٣٩يف الصفحة   . احلكومة  

يشدد الس على ضرورة إعداد خطة متكاملة لالرتقـاء خبـدمات اإلشـراف             
 حنن نطالب باإلشراف االجتماعي احلقيقي ،        ، ... "االجتماعي يف مجيع املدارس     

 ١٠ألن هناك الكثري من املشاكل االجتماعية الظاهرة يف اتمع فهناك اجلنس الثـاين             

ع واخلامس ، ويف ظل ذلك تؤكد الوزارة على وجود طاقم إشرايف            والثالث والراب 
واجتماعي يف هذه املدارس ، حنن نريد هذا اإلشراف احلقيقـي ، وال نريـد أن                

 طالب يف مدرسة واحدة ، ففي ظل وجود هذا العـدد            ١٥٠٠يتكدس أكثر من    
 تنص   واليت ٧ من التقرير يف الفقرة      ٢١حة  فيف الص . البد أن تظهر هذه املشاكل      

 ١٥الحظ الس أن برنامج احلكومة قد خال من أي مالمح حتـدد            : " ما يلي   على  

 وأنا أؤكد هذه النقطة ألن تنويـع مـصادر           ،   ... "تنويع مصادر متويل امليزانية     
  ننتقل ماذا ستسري السيارات ؟ حنن اآلن     فبالدخل أمر مطلوب ، فإذا نفد البترول        

 لقد حدد لنا أن إيرادات امليزانية من النفط ؟ غدا على مجال     سنتنقلسيارات فهل   ب
 حنن نؤكد تنويع مصادر الدخل ألنه سينعكس        ؟فأين تنويع املصادر    %  ٧٢تبلغ  

 ٢٠نفعل ؟  سعلى امليزانية وعلى دخل الفرد ، وجيب أن نفكر بعد أن ينفد النفط ماذا               

ألمر مـع   لتسيري السيارات ؟ وجيب أن تم ذا ا       ) الكاز  ( فهل نستخدم املاء أو     
  . ، وشكرا التأكيد على أننا حنب احلكومة 

  
   :الرئيـــــــــــــــس
 ٢٥   . السيد مكي الوداعي ، تفضل األخ شكرا
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   :النائب السيد مكي الوداعي
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، معايل رئيس جملس الشورى ومعايل رئيس جملس            

 اهللا وبركاته ، لن أحتـدث  النواب ، اإلخوة احلضور مجيعا ، السالم عليكم ورمحة   
كثريا فقد أشبع اإلخوة جنبات وكلمات وفقرات هذا التقرير دراسة وتـصحيفًا            

 ٥ التعجب من كثرة الثناء والتقدير واإلشادة  من وتصفحا وحديثًا ، وقد أكثر اجلميع     

مبا ورد يف بيان احلكومة وهذا هو الصحيح وليس برنـامج عمـل احلكومـة ،                
ج والبيان كان جمرد جماملة لسكم املوقر فاحتاج إىل رد على           واجلواب ألن الربنام  

   شـكر وتقـدير وإىل      :مستواه وقدره وجاءت الردود كلها يف مساق ااملـة          
 وإذ إن الربنامج تركز على كليات والكليات شيء قليب كما يعرفها علماء             .آخره  

  ١٠ إال عن نقطة واحـدة  لن أحتدث . االكالم فاحتاج إىل رد القلب فجزاكم اهللا خري 

 من التقرير لتقرأوا العجب العجاب أيها       ١٣فحسب ، أرجو أن تفتحوا الصفحة       
ويأمـل  : " ...  املتعلقة باألمن تنص على      ٤اإلخوة من نواب الشعب ، فالفقرة       

يف مرفـق   " الس أن تمنح العناصر الوطنية األفضلية عند التوظيف والتـدريب           
 يـا  -القة الوطن بأمنه ومقدراته ، فنحن نأمـل        سيادي ذي أمهية خاصة وهي ع     

 ١٥ملـاذا  !  من احلكومة أن متنح العناصر الوطنية األفضلية عند التوظيـف            -مجاعة  

تأملون أيها اإلخوة ؟ أال يزريكم أن تقفوا يف مدخل من مداخل البالد فيخاطبكم              
ــبعض  ــوازش ( ال ــيين ج ــصبح ) عط ــارة لت ــدل العب ــب أن تتب     :؟ جي

 يف  س على لزوم اختيار العناصر الوطنية واملبادرة بإحالل املـواطنني         ويؤكد ال " 
فيما يتعلق باخلصخصة فأنا ال أحتسس مـن قـضية          " . هذا املرفق السيادي اهلام     

 ٢٠خصخصة السجون مادامت هناك األداة واآللية القانونية الصحيحة الـيت تلـزم            

  مـن   وتـوجس وخـوف  - وهو مـشروع  - هناك شعور عام  اجلميع ، ولكن 
اخلصخصة ، هذا التوجس مبين على الواقع املعاش من خالل املؤسسات واإلدارات       
اليت سبق ختصيصها حيث أفرغت من العنصر الوطين واستبدلت بعناصر أجنبيـة ،     
وهذا وإن خدم اجلانب املايل إال أنه يدمر اجلانب االقتصادي ، ولذلك جيـب أن               

 ٢٥طن ، والسالم عليكم ورمحة اهللا      تكون اخلصخصة وفق ضوابط حتمي الوطن واملوا      

  .    ، وشكرا وبركاته 
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   :الرئيـــــــــــــــس
   .عيسى أبوالفتحاألخ تفضل  ، شكرا

  
  : النائب عيسى أبوالفتح

 ٥السالم عليكم ورمحة اهللا : وأحييكم بتحية اإلسالم  الرئيس ، معايل شكرا

مت نقصان ، هذه كلمات لكل شيء إذا ما : وبركاته ، ونبدأ حديثنا بقول الشاعر 
دي ، والنقص ليس عيبا وإمنا العيب هو السكوت على نمن شعر أيب البقاء الر

النقص ، لذا فإنه من الطبيعي أن جند النقص يف برنامج عمل احلكومة وكذلك يف 
الرد على هذا الربنامج ، والشك أن اجتماعكم هذا واحلديث عن التحديات هو 

 ١٠اءتكم لربنامج عمل احلكومة ، وحنن نطمح بل نطالب إلجياد احللول من خالل قر

من خالل هذا الرد خبطة حكومية واضحة من خالل التنفيذ سواء ما جاء يف 
برنامج عمل احلكومة أو من خالل ما سيتم تغيريه بناًء على مالحظاتكم لترسم 
األداء الوزاري الذي سيكون اهر لفحص إجنازات احلكومة من خالل براجمها 

 الشاملة ، والعمل جبدية لتاليف أخطاء املاضي ، وجعل ةيت تركز على التنميال
 ١٥املشروع اإلصالحي أمنوذجا تنفيذيا لتوجيهات القيادة السياسية واملواطن لتطبيق 

إن . القانون والعدالة ، وحتقيق التنمية املستدامة وضمان حياة كرمية للمواطنني 
 وخطط لتحقيق التنمية املستدامة ، وضمان برنامج عمل احلكومة ما هو إال وعود

جودة حياة عالية للمواطنني ، وجيب أن يترجم إىل واقع ؛ ألن بناء اإلنسان غاية 
متمنني للحكومة خالل ممارسة عملها يف . تربر لنا كل الوسائل املتاحة واملشروعة 

 ٢٠ كما الفصل التشريعي الثاين من عمر جملسكم تنفيذ خطة تنموية واضحة املعامل

يطمح اجلميع ومبا يتوافق مع املتغريات السريعة واجلديدة ، ومن هذا املنرب نؤكد 
أمهية االستمرار يف عملية التطوير وتعميق الوحدة الوطنية وحترير االقتصاد وحماربة 
الفساد والقضاء على الروتني ورفع كفاءة العمل احلكومي ، والتمسك ذه املبادئ 

اط جملسكم يف مساءلة الوزراء عن أعمال وزارام سوف يعمل على تعزيز نش
 ٢٥ودورها يف خدمة الوطن وقيامها مبسئولياا بكفاءة ونشاط ، فاألداء احلكومي 

ليس مبستوى الطموح الذي كنا نتمناه خالل الفصل التشريعي األول ولكننا 
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 إن أداء احلكومة سيكون. سنستمر يف مد يد التعاون وفقًا للدستور والقوانني 
حتت اهر السياسي ولن حنكم على الوزراء من خالل توجهام بل على عملهم 
وأدائهم الذي يعد احلصانة الوحيدة هلم ، ولن نتساهل مع أي وزير يعبث بالقوانني 
واملال العام ، وننصح أنفسنا واحلكومة مبواجهة التحديات واملشكالت واملعوقات 

 ٥خ ثقافة احلث واحللول الكاملة ملستقبل كما هي ، وهذه أوىل اخلطوات حنو ترسي

واعد ، وهذا يتطلب بالشك تعزيز التعاون والتنسيق بني السلطتني حىت جيد 
إن وضع استراتيجية شاملة منطلقة من مفهوم . الربنامج سبيالً أفضل للتنفيذ 

  اإلصالح اإلصالحي ، حيث تطرح أمام جملسكم املوقر من أجل األخذ 
 يؤسس ملستقبل زاهر نتعرف من خالله على مواقع أقدامنا مبرئياتكم ؛ هلو ج

 ١٠بالتحديد ، ماذا قدمنا وماذا أجنزنا وما هو املنتظر أو املخطط له خالل السنوات 

األربع القادمة واليت ستكون نقطة االنطالق إىل ما بعدها من سنني ؟ إن من 
و غياب الضوابط األسباب الرئيسية للترهل اإلداري والضعف يف األداء احلكومي ه

وعدم وضوح اخلطط واملسئوليات وضخامة املتغريات وبطء االستجابة للتغيري ، 
وعليه نطالب احلكومة باختاذ خطوات تصحيحية ملعاجلة هذه األوضاع ، 
 ١٥فاالستراتيجية أو برنامج العمل هو جهد مشترك بني السلطتني التنفيذية والتشريعية 

عضها البعض يف ميادين العمل العام من التعليم ويولد خططًا متكاملة ومتسقة مع ب
إىل الصحة والعدل واألمن والسالمة والبنية التحتية والتطوير االقتصادي واخلدمة 
  املدنية ، كلها مبادئ وأسس التنمية املستدامة إن توفرت استقامت التمنية 

املواطن املستدامة ، حيث إن تعزيزها بات موضوعا ال يقبل التأجيل ، وإذا كان 
 ٢٠ املستدامة فإن املواطن هو أيضا ةهو املقصود باعتبار أن رخاءه ومصريه غاية التنمي

املعول عليه يف إجناح هذه االستراتيجية ، وعليه فإنه من األمهية مبكان للمرحلة 
احلالية واملقبلة توفري بيئة مناسبة لتنمية مشاريع التوطني وتطوير املواطن يف ذاته 

لقد أنفقت الدولة مئات املاليني من الدنانري يف .  مع املؤسسة واتمع ويف عالقاته
ميادين العمل العام ولكن املردود كان أقل من املمكن ودون مستوى الطموح 

 ٢٥زاف يف صرف املبالغ وتغيري أوجه صرفها ـوالسبب هو غياب التخطيط واالستن
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ساسي ال يقل عن دور وضعف األداء يف الوزارات واملؤسسات ، ودور املواطن األ
وأخريا ، كوين أحد أعضاء جلنة الرد على . احلكومة بل مها وجهان لعملة واحدة 

برنامج عمل احلكومة نأمل أن نكون قد وفقنا يف جتسيد رؤيتكم للنهوض ببالدنا 
، وأبناء الوطن إىل مستويات أكثر تقدما من خالل الرد على برنامج عمل احلكومة 

 ٥  .وشكرا 

  
   :ـــــــــــــــسالرئي

   .الدكتورة ية اجلشي ت األخي تفضل، شكرا
  

 ١٠  : الدكتورة بهية اجلشي العضو

شكرا سيدي الرئيس ، بداية البد من اإلشادة باجلهد الواضـح والعمـل             
الدقيق الذي قامت به اللجنة لوضع هذا التقرير الوايف الذي اتـسم بالـشمولية              

للجنة عاكسة ملعظم ما يدور يف أذهاننا من        واملوضوعية ، فلقد جاءت مالحظات ا     
 مبا قدمته احلكومـة يف برناجمهـا        - بدورنا   -تساؤالت ومالحظات ، وإذ نشيد      

 ١٥الطموح من رؤية مستقبلية فإننا نود أوالً أن نضم صوتنا لإلخوة أعضاء اللجنة يف              

مجيع اإلشادة باهتمام احلكومة بالسعي لتحقيق أهدافها وبرامج خططها التنموية يف        
ااالت ، مؤكدين رأي اللجنة بأن التقدم ليس أمرا وقتيا طارئًا وإمنا هو حـصيلة    

وبنظرة تأملية ملا حتقق خالل السنوات املاضية فإننـا نـشهد           . لتراكم اإلجنازات   
ولقد ملسنا ذلك من خـالل      . تطورا ملحوظًا يف الرؤى ويف النظرة االستراتيجية        

 ٢٠االت عديدة ومنها على سبيل املثال تنظيم سوق العمل     اإلجنازات اليت حتققت يف جم    

 ضد التعطل وهي األمور اليت متت اإلشادة ـا يف            التأمني وصدور املرسوم بقانون  
تقرير اللجنة ، فضالً عن النظر يف إصالح وإعادة هيكلة التعليم وإعـادة هيكلـة              

ـ           شكل يف النهايـة    االقتصاد وغريها من األمور املبنية على رؤية مستقبلية حمددة ت
األساس الذي تبىن عليه االستراتيجية الوطنية ، إال أن الرؤى البد أن تتطور وتنمو              
 ٢٥مع تطور وجتدد االحتياجات واملتطلبات التنموية ، من هنا فإننا نتطلع بكثري مـع              

  لوضع استراتيجية تتـسم      - التشريعية والتنفيذية    -االهتمام إىل تعاون السلطتني     
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ى يف النهاية إىل حتقيق ضة تنموية شاملة هدفها االرتقاء بأوضاع           بالشمولية تسع 
املواطن وتلبية احتياجاته ، مع تأكيد أن هناك أولويات البد أن تؤخذ بعني االعتبار      
وهي املتعلقة باالحتياجات اليومية للمواطن ، كوضع اخلطط اإلسكانية والتصدي          

ن األمور اليت ال ميكن أن تتحقـق        ملشكلة البطالة ووضع برامج التدريب وغريها م      
 ٥بالرغم ممـا   : األمر األخر   . إال من خالل رؤى استراتيجية واضحة وبعيدة املدى         

  تولية احلكومة من اهتمام باملرأة وما وصلت إليه من مكانـة متقدمـة تـستحق               
اإلشادة ؛ إال أننا كنا نأمل أن جند انعكاسا لذلك يف برنامج عمـل احلكومـة ،                 

هذا املنطلق بكثري من االهتمام والتفاؤل إىل استراتيجية النهوض باملرأة          ونتطلع من   
البحرينية اليت وضعها الس األعلى للمرأة ، وتفعيل بنودها وخططها مـن قبـل              
 ١٠الوزارات املعنية من خالل بروتوكوالت التعاون اليت مت توقيعها بني الس األعلى            

ص امليزانيات الكافية لتنفيذ هذه اخلطط      يللمرأة وهذه الوزارات ، مما يقتضي ختص      
اهلادفة لالرتقاء بأوضاع املرأة البحرينية ومتكينها من املشاركة يف املسرية التنمويـة          

وإذ نثمن توصية اللجنة بضرورة وأمهية تطبيق مبادئ املـساواة وتكـافؤ            . للبالد  
عرفة ؛ فإننا نأمل    الفرص عند التعيني يف الوظائف احلكومية استنادا إىل الكفاءة وامل         

 ١٥أن تكون املرأة مشمولة ذا املبدأ يف مجيع اجلوانب مبا فيها تطبيق مبدأ املـساواة               

كما أننا نتطلع إىل أن تويل احلكومة قطـاع         . وعدم التمييز يف البعثات الدراسية      
الطفولة ما يستحق من اهتمام وأن تضع امليزانيات للربامج املوجهة لألطفال ضمن            

، مثمنني توصية اللجنة بضرورة االهتمام مبرحلة الطفولة املبكرة وبأبناء          األولويات  
املرأة البحرينية املتزوجة من غري البحريين وحل مشاكلهم من أجـل دجمهـم يف              
 ٢٠اتمع واالستفادة من إمكانام وقدرام ، مـتطلعني إىل اسـتكمال املنظومـة             

ا حيقق رؤيتنا وطموحاتنا ومبا يتناسـب  التشريعية املتعلقة باملرأة والطفل وحتديثها مب  
مع املواثيق والعهود الدولية ومبا حيقق االستقرار لألسرة البحرينية ، مشرية إىل مـا            
ذكره تقرير اللجنة من ضرورة وضع رياض األطفال ضمن مسئولية املؤسـسات            

م اخلاصة ، وأنا هنا أشدد على أن رياض األطفال من مسئولية وزارة التربية والتعلي             
 ٢٥وينبغي أن نفرق بينها وبني دور احلضانة يف مراكز العمل ، وأرجو أن يؤخذ هذا               
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يف الشأن الثقايف فإننا نتطلع إىل إعادة إحياء الـس الـوطين            . األمر يف التقرير    
للثقافة والفنون اآلداب واالستثمار يف الثقافة يف مجيع فروعها باعتبارها استثمارا يف      

ريا يقوم على استنفار املواهب اإلبداعية اليت تزخـر ـا           اإلنسان ومشروعا حضا  
مملكتنا واليت حتتاج إىل مزيج من احلوافز والتشجيع كي تزدهر وتنمو ليزدهر معها             

 ٥كما نأمل إعادة النظر يف تشكيل جملـس   . وهج البحرين الثقايف ومكانتها املتميزة      

 احليوي من اهتمام وتطوير كي      إدارة هيئة اإلذاعة والتلفزيون ملا يتطلبه هذا املرفق       
ة للتطور الذي متر به البالد وليلعب دوره التنموي املـأمول يف            ييصبح مرآة حقيق  

أخريا ، ال يسعنا إال أن نشكر احلكومة املوقرة على برناجمهـا   . دعم قضايا التنمية    
الطموح ، ونؤكد أننا نتطلع بتفاؤل إىل أن نساهم كسلطة تـشريعية يف وضـع               

 ١٠لقوانني الكفيلة حبماية ما أجنز وحتقيق ما هو يف طور الرؤى والطموح ،             األسس وا 

  .وشكرا 
  

    :الرئيـــــــــــــــس
  األخ حممد هادي احللواجي هل تكتفي مبا طرحه اإلخوة  ، شكرا

 ١٥   ؟ األعضاء
  

   :حممد هادي احللواجي العضو
     .أكتفي سيدي الرئيس ، وشكرا 

  

 ٢٠   :الرئيـــــــــــــــس

   ؟ األخ عبدالرمحن الغتم هل تكتفي مبا طرحه اإلخوة األعضاء ، شكرا
  

   :عبدالرمحن الغتم العضو
     .أكتفي سيدي الرئيس ، وشكرا 

  ٢٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
   .السيد حبيب مكياألخ تفضل  ، شكرا

  

 :العضو السيد حبيب مكي 

 ٣٠ادة أعضاء الس   بسم اهللا الرمحن الرحيم ، معايل الرئيس ، أصحاب السع         
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الكرمي ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، بدايةً أقدم شكري اجلزيل إىل اإلخوة              
  عمـل   على برنامج  الردها يف إعداد    ورئيس وأعضاء اللجنة على اجلهود اليت بذل      

احلكومة املوقرة وما تضمنه من مالحظات ونقاط إجيابية قيمة تصب يف الـصاحل             
 ، مداخليت سوف تتركز على املالحظة األوىل من املالحظات          معايل الرئيس . العام  

 ٥ من التقرير واليت تدور حول عدم       ٧العامة يف تقرير اللجنة واملوجودة يف الصفحة        

أخذ احلكومة بعدد من املالحظات اليت أوردها الس الوطين يف مالحظاته علـى             
الكرمية جانبها بعـض    أعتقد أن اللجنة    . بيان احلكومة يف الفصل التشريعي األول       

الصواب ، فمن املمكن القول بأن احلكومة مل تأخـذ بعـني االعتبـار بعـض                
املالحظات ، ولكنها يف الوقت نفسه أخذت واسترشدت مبعظمهـا وإال كيـف             
 ١٠نفسر إعالن احلكومة دوما ويف أكثر من مناسبة حرصها على التعاون التـام مـع         

ىل املواطنني ؟ وهي بذلك فعلت هذا يف        السلطة التشريعية لتقدمي أفضل اخلدمات إ     
وجوه خمتلفة منها حتقيق ما ميكن حتقيقه من اقتراحات ورغبات قانونية أتت إليهـا    
من الس الوطين بغرفتيه ، إضافة إىل أا قد شرعت من القوانني ما هـو مفيـد                

 وال ننسى أن احلكومة حترص كل احلرص على حضور أصحاب       .للوطن واملواطن   
 ١٥ة الوزراء واملختصني إىل السني ، سواء يف اجتماعامـا أو اجتماعـات             السعاد

اللجان املنبثقة منهما ، كل فيما خيصه مع أصحاب الـسعادة أعـضاء ونـواب               
كل ذلك دليل واضح على أن احلكومة تعمل على تنفيذ ما ميكن تنفيذه             . السني  

.  حول برامج عملـها      واألخذ مبا يطرحه السادة األعضاء والنواب من مالحظات       
 بإجناز كل ما التزمت به مـن        - إن شاء اهللا     -وإين ألتطلع إىل أن تقوم احلكومة       

 ٢٠برنامج عملها هلذا الفصل من خالل التعاون والتنسيق املباشر مع جملسي الشورى            

 بأن نسبة التنفيذ يف برنامج عمل احلكومة        - معايل الرئيس    -أما القول   . والنواب  
 أنه علينا القول بـأن      - لنكون منصفني    -ضمن التوقعات فأعتقد    السابق مل تكن    

  احلكومة اعترفت فعالً بأا مل تنفق كـل مـا اعتمـد للمـشاريع يف بعـض                 
السنني ، وعند دراسة األسباب اليت أدت إىل ذلك واطالعنا عليها وجدنا أا تعود         

 ٢٥ يف إالتعتمد وتقـر   إىل تأخر اعتماد وإقرار امليزانية من جانب السني ، حيث مل            
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الربع الثاين من العام املايل نفسه ، مما أدى إىل عدم االستطاعة يف تنفيذ وتكملـة                
 من احلكومة   - يا معايل الرئيس     -ما نأمله   . املشاريع املدرجة نظرا لضيق الوقت      

املوقرة مستقبالً هو أن تقوم بعرض امليزانيات املقترحة على السني قبل األعـوام             
قة ا بفترة كافية لدراستها وإقرارها من جانب السني ، واالستجابة وعدم            املتعل

 ٥التأخر يف موافاة اللجان املختصة بدراسة امليزانية من معلومات ضرورية حىت تقـر             

امليزانيات يف وقتها ، وال يؤدي تأخري إقرارها واعتمادها إىل التـأخري يف تنفيـذ               
  . املشاريع املقرة ، وشكرا 

  

 :يـــــــــــــــس الرئ

 ١٠  .، تفضل األخ الدكتور عبدعلي حممد شكرا 
  

 :النائب الدكتور عبدعلي حممد 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، معايل الرئيس ، من املفترض أن تكون             
مداخالتنا حول الرد على بيان احلكومة ، رغم أن كثريا مـن املـداخالت قـد                

 ١٥.  على الرد على بيان احلكومة    مداخليت كز املوضوع ، وهلذا سوف أر     عنخرجت  

 ألن ردها عليهااحلقيقة أنا لن أجامل اللجنة اليت أعدت الرد بل يل عتب كبري جدا    
لقد قـرأت برنـامج عمـل       . ليس باملستوى اجليد من وجهة نظري على األقل         

سـتخلص  أاحلكومة قراءة حتليلية متأنية واستطعت من خالل هـذه القـراءة أن             
برية من القيم والثوابت والتوجهات اليت ألزمت احلكومة نفسها ـا يف            جمموعة ك 

 ٢٠مل تتطرق إليه جلنة الرد ، وحري ذه اللجنة مامواقع متفرقة من هذا البيان ، وهذا        

  أن تأخذ هذه الثوابت وتلك األساسيات اليت ألزمـت احلكومـة نفـسها ـا               
زمت احلكومة نفسها بـأن     أل: وتؤكدها ، دعوين أقرأ عليكم بعض هذه الثوابت         

لالستقرار ، والسالم االجتماعي باعتباره أول       اإلسالم احلنيف هو العماد األساسي    
. اجلوامع اليت جتمع األمة وتوحد نسيجها االجتماعي وحتـدد هويتـها الوطنيـة      
 ٢٥. ألزمت احلكومة نفسها باهلوية الثقافية الوطنية والقيم الدينية والقومية واإلنسانية           

نفسها بتأمني مستويات العيش الكرمي لكل مواطن وتطبيق مبادئ العدالـة           ألزمت  
وكفالة احلريات العامة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون واملساواة بني اجلميـع دون     
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سبعة ثوابت مما ورد يف البيان ميكن أن تأخذ ـا اللجنـة وتـضع    هناك و. متييز  
وبعد ذلـك جـاء يف بيـان        . كدها  ؤأساسات وقيما وثوابت لعمل احلكومة وت     

تحسني املستوى املعيشي للمواطنني ، وحتـسني مـستوى         لاحلكومة تأكيد كبري    
اخلدمات اليت تقدم إىل املواطنني ، وحتسني احلياة االجتماعية واـال الثقـايف ،              
 ٥وتطوير أداء األجهزة اإلدارية احلكومية ، وتطوير احلياة السياسية وهذا مما مل يشر             

 هذا مـن    -دا ، وتطوير اال االقتصادي ، وأنا على األقل أحصيت           إليه الرد أب  
 نقطة وردت يف ٤٢ برناجما ميكن أن أضعها حتت عناوين معينة ،    ٤٢  -قراءتـي  

 هو بيان أم برنامج ؟ حنن لن ندخل يف جدل حـول هـذا   -هذا البيان احلكومي  
ورفع مستوى الـدخل    االرتقاء باملستوى املعيشي للمواطنني     :  ومنها   -املوضوع  

 ١٠  للمواطن وحتقيق الرخاء والنماء ، دعم اخلدمات والسلع بشكل مباشـر وغـري             

مباشر ، تطوير قطاع التعليم ، التوسع يف مشاريع البنية التحتية ، معاجلة القـضايا              
 تكـريس   ،االجتماعية ، تطوير احلياة السياسية ، وهذا ممـا ورد يف الربنـامج              

 االستعداد  ،رة املشاركة السياسية ملختلف القوى السياسية       توسيع دائ . الدميقراطية  
 التعاون مع السلطة    ،لتقاسم املسئوليات والواجبات من قبل مجيع مكونات اتمع         

 ١٥ تنظيم حياة الناس ومحاية كرامتهم وحقـوقهم ومحايـة املنجـزات            ،التشريعية  

واحتـرام الـشرعية     االلتزام بالدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطين        ،الدميقراطية  
 صون احلريات العامة وعلى رأسها حرية التعبري وحريـة الـصحافة            ،الدستورية  

كل هذه النقاط اليت قرأـا علـيكم وردت يف بيـان    . واحترام حقوق اإلنسان    
  احلكومة إال أن الرد مل يشر إليها ، وإنْ أشار إليها فقد أشـار إليهـا بإشـارات              

 ٢٠وقر إىل أال يصوت باملوافقة على هذا التقريـر وأن          عابرة ، وهلذا أدعو جملسكم امل     

  يرجعه إىل اللجنة مرة أخرى لتدارس كثري من األمـور الـيت ذكرهـا اإلخـوة                
  .األعضاء ، وشكرا 

 :الرئيـــــــــــــــس 

  .، تفضل األخ عبداحلسني املتغوي شكرا 
 ٢٥ :النائب عبداحلسني املتغوي 

يم ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، وصلى        أعوذ باهللا العظيم من الشيطان الرج     
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اهللا على حممد وآله الطيبني الطاهرين ، شكرا معايل الرئيس ، مل يترك اإلخوة شيئًا               
هذه املالحظات أتيت ا بعد قراءيت للرد ، فالربنامج      . آلخر متكلم يف هذا الس      

لـة األلفـاظ   التفصيل الزمين ، فمىت يبدأ وينتهي أي مشروع ؟ أما له          إىل  يفتقر  
فسنأخذ سنوات طويلة ولن نعرف إن كان هذا الربنامج سيطبق خالل الـسنوات       

 ٥ولو أن احلكومة معروفة الزمن أي زمنها يف احلكـم  . األربع أو بعد عشر سنوات  

 يف  ٤يف الفقرة   . لعرفنا زمن برناجمها وتفصيالته ، ولكن هي دائمة والربامج دائمة           
يتفق الس مع ما    : " ملالحظات العامة ورد التايل      من التقرير يف باب ا     ٥الصفحة  
من أجل بناء وطن منـوذجي آمـن        ) ... بيان احلكومة وبرنامج عملها     (ورد يف   
، فكيف نفسر قول النائب الدكتور صالح علـي مـن أن احلكومـة            " ومستقر  

 ١٠ أعادت أكثر املشاريع اليت متت يف الفصل التشريعي السابق ومل تعتمد شيئًا منها ؟             

كما هو احلال يف الربملانات األخرى حيث يتم التفصيل بالتواريخ ملشاريع وبرامج            
لربنامج امل ، أي أن تكون هناك عملية تفصيلية ، إال أننا نفتقـر      لاحلكومة تبعا   

 يف  ٦الفقـرة   . ذلك ومل تطلب جلنة الرد هذا النوع من التفصيل بالتـاريخ            إىل  
احملاماة ، ومن جملسكم هذا أطلـب أال يقـر           من التقرير تتكلم عن      ١٠الصفحة  

 ١٥قانون احملاماة الذي غادرنا من هذه القاعة حىت يتم تعديله مع املعنيني ، وإخوانكم              

 سريع عن مصادر    لدعا الرد إىل ضرورة البحث بشك     . احملامون يناشدونكم ذلك    
ية الدعم  توليد الغاز يف البحرين ومل يشر إىل مسألة تقنني قطاع النفط والغاز وعمل            

احلكومي لشركات أجنبية مما يكلف خزانة هذه الدولة ، فيجب إعادة النظـر يف              
يف جمـال   .  رفع سعر الغاز على هذه الشركات األجنبية مبا يواكب السعر العاملي          

 ٢٠ - وأنا يف هذا املكان ومسئول أمـام اهللا          -السياسة اخلارجية أطلب من حكومتنا      

 الكيان الصهيوين واجللوس معه لبحث أي نوع        أال تنساق إىل تطبيع أي عالقة مع      
من أنواع التعاطي ما مل يتحقق الوطن الفلسطيين وتتحقق عودة القدس الشريف ،             
فاللعبة اجلارية اآلن هي عملية جذب الكيان الصهيوين إىل داخل منظومة الـدول             

يثمن " وردت بعض الكلمات وقد أحصيتها باألرقام ، فقد وردت كلمة       . العربية  
 ٢٥   مرة ، يف حـني وردت كلمـة         ٢١" يرى  "  مرة و  ١٦" يدعو  "  مرة ، و   ٢٣" 



 

  ٢م  المضبطة ١٩/٤/٢٠٠٧                   ) ٥٧(     ١الدور /٢الفصل  /    المجلس الوطني
 

  مرة واحدة فقـط ، واألوىل أن تغـري هـذه الكلمـات كلـها إىل             " يطالب  " 
  أو " يـثمن   " أو  " يرى  " ، أي يطالب الس الوطين احلكومة وليس        " يطالب  " 
ير أرجو إضـافة     من التقر  ٣٥ يف الصفحة    ٩يف الفقرة   " . يعرب  " أو  " يؤكد  " 

ألنه ذكر مسمى املستشفى الذي سيدعمه ملكنا املفـدى ،          " وأن يعجل   " عبارة  
 ٥وأن يعجل يف بناء مركز جابر الصحي يف شارع النخيل قرب باربـار ، فـنحن                

 أدعـو إىل دعـم      ٤٣ يف الصفحة    ٢يف الفقرة   . وعدنا بذلك منذ مخس سنوات      
ب وأنا أعلـم أن وزارة الكهربـاء        مشاريع الكهرباء واملاء ، والصيف على األبوا      

كوين من وزارة   ل وال أقول هذا الكالم      -واملاء هي أقل الوزارات حصةً يف امليزانية        
دائما تظلم يف هذا اجلانب وهو امليزانية ، وإذا جاء الصيف           وهي   -الكهرباء واملاء   

 ١٠جتماعيـة  يف جمال التنميـة اال . يتحمل عملية التقصري أفراد وزارة الكهرباء واملاء  

  خلت النقاط متاما من ذكر النوادي الرياضية ومل تذكر مـسألة االهتمـام ـذا               
  اجلانب ، نادي الدراز ، النـادي النمـوذجي للمنطقـة الـشمالية ، النـوادي            

 عاما وقد هدم ومنتسبو النـادي       ١٥النموذجية ، نادي باربار آيل للسقوط منذ        
 الدراز فهي من غري ناٍد ، وكـذلك         جيلسون يف شقة قدمية مستأجرة ، أما منطقة       

 ١٥حال باقي قرى املنطقة الشمالية ، وال يوجد ناٍد سوى نادي البديع وهو مهلهل أو           

أرجو أن يعاد النظر يف هذا املوضوع ويعـاد التقريـر إىل         . كما نقول   ) خرابة  ( 
  .اللجنة لتضمني النقاط اليت ذكرها اإلخوة ، وشكرا 

  

 :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٠، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شئون جملسي           كرا  ش

  .الشورى والنواب 
  

 :وزير شئون جملسي الشورى والنواب 

معايل الرئيس ، اإلخوة أعضاء جملسي الشورى والنواب ، عطفًا على مـا             
 ٢٥ يف هذه اجللسة جيب أن نبني بعض النقاط حـىت تكـون واضـحة     من نقاش  دار

 الـوزراء   جملس احلكومة الذي تفضل سيدي صاحب السمو رئيس بيان: للجميع  
املوقر بتقدميه إىل جملسكم هو بيان عمل احلكومة للسنوات األربع القادمـة مـن              



 

  ٢م  المضبطة ١٩/٤/٢٠٠٧                   ) ٥٨(     ١الدور /٢الفصل  /    المجلس الوطني
 

م ، وهو إطار عام لعمل احلكومة ، أما ما يتعلق بقضايا اخلطط             ٢٠١٠ - ٢٠٠٧
ات التابعة إليهـا    التفصيلية لتنفيذ برنامج احلكومة والربامج الزمنية لذلك واملوازن       

فكل ذلك موجود لدى الوزارات ، فهذه املعلومات ليست حمظورة على جملسكم            
األمر اآلخر هـو أن عمـل   . املوقر ، فهو يستطيع طلب هذه املعلومات واخلطط      

 ٥احلكومة وبراجمها ال ميكن أن تنفذ إال من خالل استراتيجية تضع أهدافًا وأولويات            

ليل على ذلك هو ما حققته اململكة من مراكز متقدمة          لتنفيذ هذه املشاريع ، والد    
يف التنمية البشرية واحلرية االقتصادية وارتفاع مستوى النمو االقتـصادي ولكـن    
احلكومة تتفق مع جملسكم املوقر يف أنه جيب أن تكون هنـاك دراسـة ورؤيـة                

 كَّدلسنوات القادمة ، وهذا سـيؤ     مستقبلية ملا جيب أن تكون عليه مملكتنا خالل ا        
 ١٠هناك نقطة مهمة تطرق إليها بعض اإلخوة ،        . خالل األسبوع القادم إن شاء اهللا       

فاحلكومة دأبت على أن تكون هنالك موازنة ما بني اإلنفاق على التنمية واإلنفاق             
تحقق التنمية دون وجـود  تعلى أمهية األمن ، وهذا مبدأ أساسي ألنه ال ميكن أن          

تشجيعه علـى القـدوم إىل البحـرين لعمـل     أمن للمواطن وللمستثمر الذي مت     
ويف النهاية أحب . االستثمارات اليت ستساعدنا يف خفض نسبة البطالة يف البحرين        

 ١٥أن أؤكد لسكم املوقر أن املالحظات اليت سيتم االتفاق على رفعها إىل احلكومة             

 ستأخذ بعني االعتبار وستدرس وسيتم من خالهلا تطوير برنامج احلكومة إن شـاء   
اهللا ، اتساقًا مع ما يفرضه علينا مجعيا الدستور من التعاون مع جملسكم املـوقر يف                

  .خدمة وطننا العزيز ، وشكرا 
  

 ٢٠ :الرئيـــــــــــــــس 

  ، تفضل سعادة األخ جواد بن سامل العريض نائب رئـيس جملـس            شكرا  
  . الوزراء 

 :نائب رئيس جملس الوزراء 

احل الصاحل املوقر رئيس جملـس الـشورى   صاحب املعايل األخ علي بن ص   
 ٢٥رئيس الس الوطين ، صاحب املعايل األخ خليفة بن أمحد الظهراين املوقر رئـيس    

جملس النواب ، أصحاب السعادة أعضاء الس الوطين احملترمني ، السالم عليكم            



 

  ٢م  المضبطة ١٩/٤/٢٠٠٧                   ) ٥٩(     ١الدور /٢الفصل  /    المجلس الوطني
 

ل ورمحة اهللا وبركاته ، فقد استمعنا باهتمام بالغ إىل مالحظات جملسكم املوقر بك            
ما ورد ا من أوجه تأييد ومساندة للحكومة وبكل ما تضمنته من أوجـه نقـد                
ومالحظة على بعض أعماهلا يف خمتلف عناصر وحماور هذا التقرير القـيم الـذي              

-٢٠٠٧تضمن الرد الشامل على بيان احلكومة وبرنامج عملها يف السنوات مـن   
 ٥جملـس  يفة رئيس   م بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خل         ٢٠١٠

 ويف ظل املشروع اإلصالحي املتكامل لعاهل الـبالد  - حفظه اهللا  -الوزراء املوقر   
 ودعم ومؤازرة صاحب الـسمو ويل العهـد         -  رعاه اهللا  - جاللة امللك املفدى  

واحلكومة ال يسعها يف هذا املقـام إال أن         . األمني القائد العام لقوة دفاع البحرين       
قر جبميع أعضائه بصفة عامة وإىل أعضاء جلنة الرد على بيان        تتقدم إىل جملسكم املو   

 ١٠احلكومة من جملسي الشورى والنواب األوفياء بصفة خاصـة ؛ بكـل الـشكر              

والتقدير واالمتنان على ما بذلوه ويبذلونه من عمل جاد متواصل وجهد خـالق             
تقكم  على عـا   امللقاةدؤوب وتعاون مستمر وبناء يف النهوض باملهام واملسئوليات         

وأود أن أؤكـد    . كسلطة تشريعية وجهة رقابية على أعمال وتصرفات احلكومة         
لكم أنه إذا كان للحكومة أن تسعد وتفخر مبا حققته وتسعى إىل حتقيقـه مـن                
 ١٥إجنازات أشاد ا تقرير جملسكم املوقر فإن هلا أن تسعد أيضا وترحـب وبـنفس               

قرير من مالحظـات علـى      الدرجة وبذات املستوى بأن جل ما ورد يف هذا الت         
 عن حرص السلطة التشريعية علـى متـسكها باملـشروع           ئينبأعمال احلكومة   

 أخرىاإلصالحي جلاللة امللك املفدى ودعمها هلذا املشروع من جهة ، ومن جهة             
أن مهام هذه السلطة التشريعية والرقابية ينهض ا مواطنون شرفاء أوفياء يضعون            

 ٢٠ينهم ويؤمنون باحلق والعدل والنقـد البنـاء يف         مصلحة الوطن واملواطن نصب أع    

تعاملهم وتعاوم مع السلطة التنفيذية حتقيقًا ألماين شعبنا الويف ، فـسريوا علـى              
بركة اهللا فنحن معكم وبكم نسعى إىل حتقيق مشروع مليكنا املفدى حنو التحديث          

 ،  والتطوير واإلصالح وفق املنهج السديد الذي تضمنه ميثـاق العمـل الـوطين            
وفقكم اهللا  . ونعاهدكم على بذل كل اجلهد للعمل على تاليف أوجه مالحظاتكم           

 ٢٥  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وشكرا 
  



 

  ٢م  المضبطة ١٩/٤/٢٠٠٧                   ) ٦٠(     ١الدور /٢الفصل  /    المجلس الوطني
 

 :الرئيـــــــــــــــس 

، إخواين قبل أن ننتهي من هذه اجللسة سأعرض للتصويت أن يعاد            شكرا  
ل ما دار مـن مـداخالت        تقرير اللجنة إليها مرة أخرى لألخذ بعني االعتبار ك        

واقتراحات ، على أن تعد اللجنة تقريرها بشكله النهائي وترفعه إىل رئيس الس             
 ٥ الوزراء املوقر ، فهـل       جملس الذي سيقوم بدوره برفعه إىل صاحب السمو رئيس       

  يوافق الس على ذلك ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ١٠ :الرئيـــــــــــــــس 

  .مقررة اللجنة تفضلي األخت . إذن يقر ذلك 
  

 :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

 نيابةً عـن اللجنـة علـى     اإلخوة األعضاء سيدي الرئيس ، أشكر   شكرا  
 ١٥مداخالم القيمة ، وأعتقد أن اللجنة ستأخذ ببعض من هذه املالحظات ، ولكن             

 خالف ما   متضمنة مالحظات وصلتين بعض األوراق من زمالئي اإلخوة األعضاء        
  . ، فأرجو منهم أن يوافوا اللجنة ذه املالحظات ، وشكرا لسةاجلذكروه يف 

  

 :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٠  شكرا ، وذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جـدول أعمـال هـذه               

  .شكرا لكم مجيعا ، وأرفع اجللسة . اجللسة 
  

 ظهرا ١٢:٤٥ اجللسة عند الساعة  رفعت( 
ً

(  
  
  ٢٥ 

  احلـعلي بن صاحل الص                يف                        عبداجلليل إبراهيم آل طر
  األمني العام لس الشـورى                                         رئيس جملس الشورى

  رئيس الس الوطني                                                                                 
  

 ٣٠  )ضبطةانتهت امل(


