
 ١الفصل التشریعي / ١االنعقاد / ٤المضبطة             ) ١(                            م٦/١/٢٠٠٣) مجلس الشورى(

                                                              
  
  

  مضبطة اجللسة الرابعة
 ٥  دور االنعقاد العادي األول

  )الفصل التشريعي األول(
  
  

  ٤: الرقـم 
 ١٠  هـ١٤٢٣ ذي القعدة ٣:  التاريخ 

  م٢٠٠٣ ينايـــر ٦     
  

 مـن الفـصل     عقد جملس الشورى جلسته الرابعة من دور االنعقاد العادي األول         
التشريعي األول بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين بالقضيبية ، يف متام الساعة             

 ١٥هــ املوافـق   ١٤٢٣التاسعة والنصف من صباح يوم االثنني الثالث من شهر ذي القعدة        

م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيـصل بـن           ٢٠٠٣للسادس من شهر يناير     
لس الشورى ، وحضور السادة أعضاء الس ، والـسيد ياسـر            رضي املوسوي رئيس جم   

  .رفاعي املستشار القانوِني للمجلس 
  : هذا وقد مثل احلكومة كل من 

 ٢٠  سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولـة لـشئون جملـسي              -١

  . الشورى والنواب      
  . سعادة السيد نبيل بن يعقوب احلمر وزير اإلعالم  -٢
لدكتور الشيخ عبدالعزيز بن عطية اهللا آل خليفة رئيس جهاز األمن           سعادة ا  -٣

 .الوطين 
  ٢٥ 

  :كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم 
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  .الشيخ محود بن عبداهللا بن محد آل خليفة حمافظ حمافظة العاصمة  -١
 .املقدم علي فضل البوعينني مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية  -٢
اسر رمضان عبدالرمحن مستشار وزير الدولـة لـشئون جملـسي           السيد ي  -٣

 .الشورى والنواب 
 ٥ .السيد عيسى اخلزعلي من وزارة الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب  -٤

  
  :وقد حضر جانبا من اجللسة كل من 

  اللورد إِرك إيفربي نائب رئيس جلنة حقوق اإلنـسان يف جملـس العمـوم               -١
  . الربيطاِني 

 ١٠ . داهللا املناعي مدير املعلومات واملتابعة بوزارة الدولة السيد صاحل عب -٢
  

  

كما حضرها األمني العام املساعد لشئون الس ، وموظفـو شـئون اجللـسات،                
  وموظفو شئون اللجان ، وموظفو شئون األعضاء ، مث تفضل سـعادة الـرئيس بافتتـاح                

 ١٥  :اجللسة 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
نفتتح اجللسـة الرابعة لس الشورى ، وبداية أحـب  بسم اهللا الرمحن الرحيم  

التنبيه إىل ضرورة وضع البطاقات اإللكترونية ليتمكن األعضاء من استخدام امليكروفون       
 ٢٠مل يعتذر عن حضور هذه     . حال طلب الكلمة ، مث الرجاء إغالق مجيع اهلواتف النقالة           

 النصاب القـانوين النعقـاد   اجللسة إال العضو الشيخ فهد بن أمحد آل خليفة ، فيكون     
اجللسة متوافرا ، وننتقل إىل البند األول من جدول األعمال وهو التصديق على مضبطة              

  اجللسة السابقة ، فهل من مالحظات من قبل السادة األعضاء عليها ؟
  

  ٢٥ 

  ) ال توجد مالحظات ( 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
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د الثاين من جـدول األعمـال ،   إذن تقر املضبطة كما وردت ، وننتقل إىل البن  
وهو الرسائل الواردة إىل الس ، وقد وصلتنا عدة رسائل ، الرسـالة األوىل اقتـراح                

م بشأن تنظيم الـصحافة  ٢٠٠٢لسنة ) ٤٧(بقانون بتعديل أحكام املرسوم بقانون رقم  
ـ               الة والطباعة والنشر ، وقد متت إحالته إىل جلنة الشئون التشريعية والقانونيـة ، والرس

 ٥م ١٩٧٩لـسنة   ) ٩(من القانون رقم    ) ٥٠(الثانية اقتراح بقانون بتعديل أحكام املادة       

بشأن قانون املرور والئحته التنفيذية ، وقد متت إحالته إىل جلنة الـشئون التـشريعية               
  . تفضل األخ منصور بن رجب . والقانونية 
  

  :العضو منصور بن رجب 
 ١٠ضبطة وال جدول أعمال اجللسة إال يف       شكرا سيدي الرئيس ، حنن مل نستلم امل       

 وهذا ال ميكّن السادة األعضاء مـن        – بعد الساعة العاشرة     –وقت متأخر ليلة البارحة     
 ورأي  –وبالنسبة ملقترحات القـوانني برأيـي       . قراءة املضبطة وإدخال التصحيحات     

  كان من املفترض أن نستلم نسخة من تلك املقترحات الـيت أحيلـت إىل              -اآلخرين  
  .اللجان املختصة لنشارك بإبداء الرأي واملشورة ، وشكرا 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، الالئحة ال تلزم بتوزيع نسخ من مقترحات القوانني على أعضاء الس             
قبل إحالتها إىل اللجان املختصة ، وأطلب من املستشار القانوين إبداء الـرأي وقـراءة               

  .لة من الالئحة الداخلية النص املتعلق ذه املسأ
  ٢٠ 

  :املستشار القانوني للمجلس 
شكرا معايل الرئيس ، االقتراح بقانون حني يقدم من أحد السادة األعـضاء إىل     

) ٩٤(رئيس الس ، حييله الرئيس بدوره إىل اللجان املختصة ، وقد نظمت ذلك املادة               
خلية لس الشورى ونصها    م بشأن الالئحة الدا   ٢٠٠٢لسنة  ) ٥٥(من املرسوم بقانون    

 ٢٥حييل الرئيس االقتراح بقانون إىل اللجنة املختصة إلبداء الرأي يف فكرتـه ،             : " كالتايل  
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وللجنة أن تأخذ رأي مقدم االقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه ، وتعد اللجنـة تقريـرا               
  ، إذن " يعرض على الس متضمنا الرأي يف جواز نظر االقتراح أو رفضه أو إرجائـه               

  
 الرئيس حييل املقترح إىل اللجنة املختصة ، واألخرية بدورها تدرسه وتناقشه مث ترفـع              
 ٥  تقريرا بذلك إىل الرئيس ، وهو يعرضه على الس ، وهنا تبـدأ مناقـشة االقتـراح                 

  بقانون ، وقد وضع هذان املقترحان على جدول األعمـال لعلـم الـسادة أعـضاء                
  . الس فقط ، وشكرا 

  
  :لرئيـــــــــــــــس ا

 ١٠  . شكرا ، العضو الدكتورة ندى حفاظ تفضلي 

  
  :العضو الدكتورة ندى حفاظ 

شكرا سيدي الرئيس ، لدي استفسار خبصوص إحالة قانون تنظـيم الـصحافة    
  مـن الالئحـة الداخليـة الـيت     ) ٢١( حبسب ما تفيده املادة  –والنشر ، يف اعتقادي     

 ١٥م من اختصاصات جلنة اخلدمات ال اللجنـة التـشريعية    أن اإلعال  –حتدد مهام اللجان    

والقانونية ،  فأريد االستيضاح هل صحيح ما قام به الس من إحالة املقترح بقـانون                
بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر إىل جلنة الشئون التشريعية والقانونية مث إخطـار             

  جلنة اخلدمات بعد ذلك ؟
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، املقترح مقدم كقانون وأعتقد أنه من األصوب يف هـذه احلـاالت أن       
يقدم املقترح إىل كلتا اللجنتني ، أو ختطر به جلنة اخلدمات ، وأطلب مـن املستـشار                 

  .القانوين إبداء الرأي ، واإلشارة إىل نص املادة املنظمة هلذه املسألة من الالئحة الداخلية 
  

 ٢٥  :جلس املستشار القانوني للم
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لـسنة  ) ٥٥(من املرسوم بقـانون     ) ٢١(شكرا معايل الرئيس ، بالفعل املادة       
م بشأن الالئحة الداخلية لس الشورى تضع األمور اإلعالمية يف اختـصاص            ٢٠٠٢

جلنة اخلدمات ، واالقتراح بقانون املقدم واملدرج على جدول األعمال يتنـاول أمـور          
الته إىل جلنة الشئون التشريعية والقانونية حبكم أنه     الصحافة والطباعة والنشر ، وميكن إح     

 ٥يتضمن أمورا قانونية خمتلفة عن التخصص اإلعالمي ، وقد ارتأى رئيس الس إحالـة              

  . املقترح إىل جلنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 

  ١٠ 

  :ملرتوك  العضو مجيل ا
شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أقترح يف حال طرح مقترحات تتـداخل فيهـا               
اختصاصات جلنتني خمتصتني أن جتتمع اللجنتان لدراسة املقترح املقدم ، وال أرى مانعا             

  . يف الالئحة الداخلية مينع من هذا ، وشكرا 
  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
جتماع اللجنتني ، إذا ما رأى الس ذلـك ،          شكرا ، أعتقد أن اال متاح ال      

  . األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة تفضل . وهذا مقترح جيد تشكر عليه 
  

 ٢٠  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

شكرا سيدي الرئيس ، يف اعتقادي أنه من املناسب جدا يف مثل هذه األحـوال        
ختصة أوالً ، مث جلنة الشئون القانونيـة ،          عرض املقترح على أكثر من جلنة ، اللجنة امل        

  .وهي يف كل األحوال جيب أن تنظر يف هذه القوانني قبل إقرارها ، وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 
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  :العضو مجال فخرو 
ـ        ا شكرا سيدي الرئيس ، أنا أتفق متاما مع رأي الدكتورة ندى حفاظ ، ومبا أنن

يف بداية عمر هذا الس يف دور انعقاده األول نضع األسس ، فاألساس الصحيح هـو                
أن حتال مشروعات القوانني إىل اللجان املختصة ، وأن ختطر جلنة الـشئون التـشريعية      
 ٥والقانونية مبشروع القانون ، سواء كان حماالً من احلكومة أو مقترحا من األعـضاء ،               

ح الوضع حىت لو سبق أن وقعنا يف خطأ ، وأن تعاد إحالـة        وبالتايل أرى ضرورة تصحي   
مشروعات القوانني إىل اللجان املختصة مع إخطار جلنة الشئون التشريعية والقانونيـة            
وحيق هلا دراسته بشكل مستقل ، وحيق للمجلس عمل جلنة مشتركة حـال احلاجـة ،      

 املـشروع إىل اللجنـة      ولكن ال أرى ضرورة ذلك حاليا يف مثل هذه احلالة ، بل حنيل            
 ١٠املختصة أوالً ، مث يعرض على الس ، وإذا ارتأى الس بعد ذلـك تـشكيل جلنـة                

مشتركة تشكل تلك اللجنة ، وعليه أمتىن على سيادة الرئيس أن يوافق علـى إعـادة                
اإلحالة ، حبيث حيال مشروع املقترح بقانون بتنظيم الصحافة والطباعـة والنـشر إىل              

ة ، وهذا ينطبق على مشروع اقتراح بقانون بتعديل املرسوم بقانون بشأن            اللجنة املختص 
  .املرور والئحته التنفيذية ، وشكرا 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، األخ عبداجلليل الطريف تفضل 

  
  :العضو عبداجلليل الطريف 

 ٢٠ يف  شكرا سيدي الرئيس ، يف اعتقادي أنه من املالئم جدا أخـذ رأي الـس              

عملية إحالة القوانني واملوضوعات إىل اللجان املختصة ، والبد من إجياد آلية واضـحة              
نستطيع ا أخذ رأي الس يف عملية اإلحالة ، وعدم قصر هذه املهمة على مكتـب                

  . الس ، وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
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  :العضو فيصل فوالذ 
ا سيدي الرئيس ، أُثين على ما تقدم به اإلخوة األعضاء ، وأقترح إضـافة               شكر

إىل ما ذكر أن حيصل أعضاء الس على نسخ من املقترحني املعروضني ألجل طـرح               
 ٥  . آرائهم جتاههما ، وشكرا 

  
  :العضو منصور بن رجب  

  .أثين على ذلك 
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس 

يئة املكتب ، يف السابق كانت هذه القـوانني         شكرا ، لقد طرح تساؤل على ه      
تطرح يف اجتماع الس للمناقشة العامة  ، مث بعد ذلك حتال إىل اللجـان ، ولكـن                  

 هو أن حتـال املقترحـات إىل اللجـان      – حبسب الالئحة الداخلية     –املعمول به اآلن    
وين إيضاح الوجه   املختصة أوالً ، مث إىل الس بعد ذلك ، لذا أطلب من املستشار القان             

 ١٥  . القانوين هلذا املقترح 

  
  :املستشار القانوني للمجلس  

م ٢٠٠٢لسنة  ) ٥٥(شكرا سيدي الرئيس ، حيكم عمل الس املرسوم بقانون          
مـشروع  "و" اقتراح بقانون "بشأن الالئحة الداخلية لس الشورى ، وهناك فرق بني          

 ٢٠له الرئيس إىل اللجنة املختصة فورا ودون       يف اإلجراءات ؛ فاالقتراح بقانون حيي     " القانون

إدراجه على جدول األعمال أو إخطار الس به علما إال بعد تقرير اللجنة املختصة اليت        
  فحصته وأبدت رأيها فيه ، ففي هذه احلالة يعرض علـى الـس ملناقـشته مناقـشة                

أمـا مـشروع    . لك  عامة ، مث مناقشة املواد وإبداء الرأي ، بالرفض أو القبول بعد ذ            
  القانون ، فحني وروده من احلكومة يعرضه الرئيس مباشرة علـى املكتـب مث علـى                

 ٢٥وذا يتبني أن لدينا قواعد     . الس ، والس بدوره ينظر يف إحالته إىل اللجنة املختصة           
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ولوائح منصوصا عليها قانونيا وجيب االلتزام ا لتنظيم سري عمل الس ، وعكس ذلك        
  ...د خمالفة لالئحة الداخلية يع

  
مستوضحا (الرئيـــــــــــــــس 

ً
: (  

 ٥  هناك تساؤل ، هذا اقتراح بتعديل قانون ، فهل يحول إىل اللجنـة املختـصة               

  أيضا ؟ وإىل أي جلنة حيول أوالً ؟
  

  :املستشار القانوني للمجلس  
دة أو أكثـر أو     االقتراح بتعديل القانون هو اقتراح بقانون ، سواء بتعديل مـا          

 ١٠تعديل القانون بأكمله ، فهو ال خيرج عن كونه اقتراحا بقانون ، وحيـول إىل اللجنـة                 

اليت نصت على اللجان الدائمة واختـصاصها       ) ٢١(املختصة املنصوص عليها يف املادة      
على وجه احلصر ، فإذا كان هناك مقترح خمتص باخلدمات فإنه حيال إىل جلنة اخلدمات               

نسبة هلذين القانونني املقترحني الصحافة واملرور فإما حياالن إىل اللجنـة           وبال. وهكذا  
املختصة ، وختطر ما جلنة الشئون التشريعية والقانونية ، وحيدد هلـا موعـد لبحـث     

 ١٥  .  املوضوع ، وخماطبة اللجنة املختصة مبا توصلت إليه ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

ترحني بقانونني إىل جلنة اخلدمات وختطر ما اللجنـة         شكرا ، إذن سنحيل املق    
  . األخ خالد املسقطي تفضل . القانونية 
  ٢٠ 

  :العضو خالد املسقطي  
شكرا سيدي الرئيس ، ما ذكر من قبل اإلخوة األعضاء ليس جتاوزا ملا نـصت           
عليه الالئحة الداخلية بل هو استفهام عن ضرورة اضطالع كـل جلنـة بتخصـصها               

  للجنة األخرى اليت هلا عالقة باملوضوع ، حبيث يكون هنـاك تنـسيق بـني               وإخطار ا 
 ٢٥  .اللجنتني ، وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، األخ فيصل فوالذ تفضل 
  

 ٥  :العضو فيصل فوالذ 

شكرا سيدي الرئيس ، لقد طرح رأي بتوزيع نسخ من املقترح علـى أعـضاء      
  . خ منصور بن رجب ، وشكرا الس وكانت هناك تثنية من األ

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٠شكرا ، الالئحة الداخلية توضح كيفية إخطار اللجان ، ويـستطيع أي عـضو        

حضور اجتماعات اللجان ، وسأطلب من املستشار القانوين إبداء الرأي لكـن بعـد              
  . األخت وداد الفاضل تفضلي . االنتهاء من استعراض آرائكم ومالحظاتكم 

  
  :العضو وداد الفاضل 

 ١٥هل سيتم حتديد اللجنة املختـصة      : شكرا سيدي الرئيس ، لدي استفسار وهو        

  .من خالل اجتماع الس ؟ وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
عادة ما حيدد مكتب الس اللجنة املختصة ، واآلن أطلب من املستشار القانوين  

 ٢٠  . ح األخ فيصل فوالذ أن جييب على  تساؤل األخت وداد واقترا

  
  :املستشار القانوني للمجلس 

شكرا معايل الرئيس ، بالنسبة للمقترح الذي تفضل به السيد العـضو فيـصل              
فوالذ ، فهو خمالف لالئحة ، ومن مث ال جيوز عرضه للتصويت عليه ، أما عن استفسار                 

           ٢٥لس ، بل هو مـن      السيدة وداد الفاضل ، فال جيوز حتديد اللجنة املختصة عن طريق ا 
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اختصاص رئيس الس ؛ إذ إن  رئيس الس هو املعين بإحالة االقتراح بقانون مباشرة               
فالس ينظر يف إحالتـه إىل      " مشروع القانون "إىل اللجنة املختصة فور استالمه ،  أما         

  .اللجنة املختصة ، وشكرا 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

املختصة وهي جلنة اخلدمات ، وننتقل إىل البنـد         إذن حيال املقترحان إىل اللجنة      
الثالث من جدول أعمال اجللسة ، وهو بيان احلكومة املوقرة بشأن حوادث الـشغب              

  . تفضل األخ مجال فخرو . والتخريب اليت وقعت ليلة رأس السنة امليالدية اجلديدة 
  

 ١٠  :العضو مجال فخرو 

بـأي صـيغة    : شار القانوين   شكرا ، لدي استفسار أوجهه إىل الرئاسة واملست       
قانونية سيناقش الس هذا البيان ؟ وهل ورد املوضوع بصيغة سؤال من قبـل  أحـد            
األعضاء وبالتايل جيوز ألحد األعضاء أن جييب عليه أو ستتم مناقشته وفقًا ملا تنص عليه               

  من الالئحة ، وبالتايل جيوز التعليق عليه من قبل الس ؟) ١٣٢(املادة 
  ١٥ 

  :ـــــــــــــــس الرئي
شكرا ، أطلب من املستشار القانوين توضيح الرأي القـانوين الستفـسار األخ          

  .مجال فخرو 
  

 ٢٠  :املستشار القانوني للمجلس 

شكرا معايل الرئيس ، البند الثالث املدرج على جدول أعمال اجللسة هو مذكرة      
رأس السنة امليالديـة    وزارة الداخلية بشأن أحداث الشغب والتخريب اليت وقعت ليلة          

اجلديدة ، وهذا بيان رغبت احلكومة املوقرة يف أن تتقدم به إىل الس لتعلمه مبا سـريد   
من املرسوم بقانون بـشأن الالئحـة الداخليـة         ) ١٣٢(يف بياا ، وينظم ذلك املادة       

 ٢٥جيوز للحكومة من تلقاء نفسها أو مبناسبة سؤال موجه إىل          : "للمجلس ونصها كالتايل    

أحد وزرائها أن تطلب مناقشة موضوع معني يتعلق بالسياسة العامة للدولة ، لتحـصل             
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وهذا واضح من خالل بند جـدول     " . فيه على رأي الس ، أو تديل ببيانات يف شأنه         
األعمال فهو بيان وليس مناقشة ، وهناك فرق بني االثنني ، فإذا كانت احلكومة تريـد                

على رأي الس وتطلب ذلك فهنا ميكـن للمجلـس        أن تطرح موضوعا لتحصل ذا      
مناقشته ، وحييله إىل اللجنة املختصة لتقدم تقريرا بشأنه ، أما إذا كانت احلكومة تريـد        
 ٥  أن تديل ببيانات بشأن موضوع معني فال ميكن مناقشته ، ويكتفـى ببيـان احلكومـة       

  . املوقرة ، وشكرا 
  

مستفهما( الرئيـــــــــــــــس 
ً

: (  
، هل حيق لألعضاء أن يبدوا رأيهم يف بيان احلكومة ؟           ) ١٣٢(من خالل املادة    

 ١٠  . أرجو إعادة قراءة نص املادة 

  :املستشار القانوني للمجلس  
جيوز للحكومة من تلقاء نفسها أو مبناسبة سؤال موجه إىل أحد           : " نص املادة   

إذن البد مـن    " للدولةوزرائها أن تطلب مناقشة موضوع معني يتعلق بالسياسة العامة          
وعجز املادة ينص علـى  . احلكومة أن تطلب مناقشة البيان ، مث تطلب رأي الس فيه            

 ١٥مث سكت النص ، وهذا يعين أن التعليق خيتلف عـن           " أو تديل ببيانات بشأنه     : " التايل  

  . املناقشة ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
ألعضاء  بعد تالوة بيان احلكومة أن يعلـق     شكرا، ملا سبق أقترح على اإلخوة ا      

 ٢٠بعض األعضاء ، وأرى أن حندد عدد األعضاء املعلقني على البيان بستة أعضاء ، حـىت              

يكون رأي الس واضحا للحكومة ، ويعرب األعضاء املعلقون عن رأيهم جتاه ما حدث              
  .تفضل األخ مجال فخرو . ليلة رأس السنة اجلديدة 

  

    :العضو مجال فخرو
 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، مل حنصل على إجابة توضيحية عن االستفسار السابق ؛             

هل تريد احلكومة مناقشة البيان من قبل الس أم أا ستكتفي بالتعليق عليه بعد تالوته               
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، وعلى احلكومة أن توضـح  ) ١٣٢(دون مناقشة ؟ وهو خيار منصوص عليه يف املادة    
الس بياا ، حيث إن النص يذكر بوضوح ضـرورة         رأيها ، هل ترغب يف أن يناقش        

طلب احلكومة مناقشة موضوع معني يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه علـى             
رأي الس ، هذا خيار ،  أم تديل ببيانات بشأنه وتكتفي بذلك ؟ وبالتايل فأمام الس              

 ٥ي بإدالء بياا ، وعلى أعضاء     إما أن تطلب احلكومة املناقشة أو أن تكتف       : أحد اخليارين   

  .الس إبداء تعليقام بعد ذلك ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي 

 ١٠  .الشورى والنواب 

  
  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

ضح أن البند الثالث من جدول شكرا سعادة الرئيس ، بداية أحب أن أو
بيان من احلكومة بشأن "والصحيح هو " مذكرة وزارة الداخلية "األعمال ذكر فيه 

 ١٥من الالئحة الداخلية ، كما ذكر ) ١٣٢(، وهذا يستند إىل املادة..." أحداث الشغب 

واملطلوب هنا أن تعرض احلكومة هذا البيان على الس . املستشار القانوين للمجلس 
ن مناقشة ، ألن البيان عن أحداث قد حدثت ، واحلكومة تطلع الس يف بياا هذا دو

  . على ما حدث ، وشكرا
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، هذا األمر ال يتعلق بالسياسة العامة للدولة ، وإمنا هو بيان عن أحداث 
  ...وقعت 

  

مستأذنا(العضو إبراهيم بشمي 
ً

: (  
 ٢٥  ...هناك سؤال عاجل مقدم . لدي نقطة لو مسحت سيادة الرئيس ، 

  

موضحا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

: (  
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نعم هناك سؤال مقدم ولكن السؤال يستغرق وقتا ، وما حنن فيه ليس ردا على 
سؤال مقدم ، وإمنا هو بيان رأت احلكومة أن تطلع الس على ما حدث من شغب يف 

وأعتقد أن من حق الس أن . احلكومة عليها ليلة رأس السنة ، وهذه مبادرة تشكر 
  .يديل بتعليقه بعد االنتهاء من عرض بيان احلكومة 

  ٥ 

  :العضو إبراهيم بشمي  
 فإن السؤال لن تصبح له قيمة إذا أتى ليكرر نفس – سعادة الرئيس –بالتايل 

  .  املوضوع 
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس 

ألننا .  ببيان حول هذه األحداث احلكومة رأت أن الوقت مناسب اآلن لتديل
إذا انتظرنا السؤال فحسب القانون يرسل السؤال من الس إىل احلكومة عن طريق 

ولكن هذا . الوزير املختص ، وننتظر عشرة أيام حىت يأيت الرد ، مث نطلب املناقشة 
 ال ؟ هل تريد أن تتقدم بسؤال أم: وحنن سنسألك يف املستقبل . البيان استبق السؤال 

 ١٥ولكن لكل حادثة حديث ، واآلن سنستمع إىل بيان احلكومة ، وسؤالك مل يرسل إىل 

  . اآلن ما دام هناك بيان سيقدم حول املوضوع 
  

  :العضو إبراهيم بشمي  
إذن أقترح أن يفسح اال لعدد من أعضاء الس للتعليق على البيان ليمثلوا 

 ٢٠  . رأي الس 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . أما سؤالك فلم يأت وقته بعد . هذا ما اقترحته 

  

 ٢٥  :العضو إبراهيم بشمي 

  .شكرا سيدي الرئيس 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
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شكرا ، الكلمة لسعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون 
  .جملسي الشورى والنواب فليتفضل 

  

   :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
 ٥بسم اهللا الرمحن الرحيم ، سعادة الرئيس ، اإلخوة واألخوات أعضاء جملس 

الشورى ، باألمس القريب تعرضت اململكة حلادث أمجعت على إدانته واستنكاره كافة 
فئات اتمع البحريين ، وال شك أن الشغب والتخريب أفعال غريبة على اتمع 

 ، وقد بادرت أجهزة الدولة ممثلة يف وزارة البحريين ، وجرمية يف حق الوطن واملواطن
الداخلية واألجهزة األمنية بالقيام بواجبها ومسئولياا بالتصدي للمتورطني يف هذه 
 ١٠األحداث ، وردعهم وفقًا ألحكام القانون ، ومحاية لسمعة البحرين ورصيدها 

 األحداث من ولقد شاهدنا مجيعا االهتمام الكبري واملتابعة الشخصية هلذه. احلضاري 
لدن سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ، 
الذي وجه إىل أن تديل احلكومة ببيان إىل جملسكم املوقر حول هذه األحداث ، 
وامسحوا يل أن أدعو أخي وزميلي الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن عطية اهللا آل خليفة 

 ١٥  .لتقدمي البيان ، وشكرا رئيس جهاز األمن الوطين 
   

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، تفضل سعادة الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن عطية اهللا آل خليفة رئيس 

  .جهاز األمن الوطين 
  ٢٠ 

  :رئيس جهاز األمن الوطني 
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، سعادة رئيس جملس الشورى ، اإلخوة واألخـوات             

وبعد ، فإنه ملن دواعي االعتـزاز       . ليكم ورمحة اهللا وبركاته     أعضاء الس ، السالم ع    
واالمتنان أن ألتقي بكم يف بدايات دور االنعقاد األول من الفصل التـشريعي األول ،               
 ٢٥ويسرين ذه املناسبة أن أعرب لكم عن صادق التمنيات الطيبة بالتوفيق والسداد يف أداء              

ضمه الس من خنبة متميزة من الشخصيات       مسئولياتكم الوطنية الكبرية من خالل ما ي      
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ويف إطار االهتمام املشترك للمؤسسات الدستورية مبـا        . العامة واخلرباء واملتخصصني    
وقع يف ليلة رأس السنة امليالدية اجلديدة من أحداث آمثة ونكراء ، يطيب يل أن أبـني                 

خوة واألخوات ، لقـد     اإل. لسكم املوقر املعلومات الرئيسية املتعلقة ذه األحداث        
 من خالل التصرحيات اليت أدىل ا سيدي حضرة صاحب السمو رئيس            -تابعتم مجيعا   

 ٥الوزراء املوقر ، والبيانات اليت أصدرا وزارة الداخلية ، وما تناولته وسائل اإلعـالم ،          

ث  الوقائع والنتائج املؤسفة ألحدا    -وأيضا من خالل املذكرة املفصلة املطروحة عليكم        
  الشغب والتخريب وأبعادها وتداعياا وتأثرياا الضارة بـأمن الـوطن واملـواطنني            

 أن أطـرح    – دومنا تكرار ملا تابعتموه أو إطالة        -وإنه ليهمين يف هذا اللقاء      . والزوار  
عليكم بعض املؤشرات واحلقائق اليت تستند إىل واقع حتليل األحداث ونتائج التحقيقات       

 ١٠ إن أحداث الشغب والتخريب اليت شهدا منطقة شارعي املعـارض            :أوالً: األولية  

والفاتح ليلة رأس السنة امليالدية اجلديدة غري مقبولة أو مربرة بأي حال من األحوال ،               
ومتثل سلوكًا مرفوضا ، غريبا ودخيالً على اتمع البحريين وأهل البحرين ، وممارسات       

  تتناىف مع قيم وتقاليد مملكة البحرين وموروثهاغري حضارية ، وتصرفات غري مسئولة ، 
احلضاري ورصيدها اإلنساين ، ولذلك كانت حمل اإلدانة والشجب مـن املـواطنني             
 ١٥  واملؤسسات املدنية واجلمعيات وكافة القيادات الوطنية ، باإلضافة إىل بعض اجلهـات

ة ، وأكرر كانت كانت األحداث مفتعلة ومقصود :  ثانيا.واملنظمات الدولية املعنية 
األحداث مفتعلة ومقصودة ودل على ذلك تسلسل وقوعها وتطورها ، فقد توافدت 
جمموعات من الشباب على شارع املعارض تاركني سيارام خارج املنطقة ، حيث 
شرعوا بإطالق األلعاب النارية واملفرقعات اليت حتدث صوتا مدويا ، مما أدى إىل 

 ٢٠للمارة والسكان ، األمر الذي دعى القيادات األمنية  حدوث مضايقات وإزعاج وفزع 

املوجودة إىل توجيه النصح بالتفرق والتوقف عن هذا السلوك املخالف للقانون ، بعد 
ذلك خرجت جمموعات من الشباب على دفعات من الطرق واملمرات اجلانبية لشارع 

 والسيارات املارة املعارض ، وقاموا بقذف الطوب واحلجارة على األشخاص املتواجدين
واملتوقفة ، ومل ميتثلوا إلنذار القيادات األمنية بالتوقف عن هذه األفعال ارمة ، وقاموا 
 ٢٥بشكل مفاجئ وسريع بإحداث فوضى والتمادي باالعتداء على املارة وختريب 
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السيارات وتكسري واجهات الفنادق واملطاعم وأجهزة اهلواتف العمومية ، مستخدمني 
طوب والقضبان احلديدية ، باإلضافة إىل إشعال احلريق يف سيارة أحد يف ذلك ال

األشقاء من دول جملس التعاون اخلليجي ، وكذلك إشعال النار يف بعض املخلفات ، 
والعبث مبحتويات بعض السيارات اليت أتلفوها واالستيالء على ما بداخلها من مقتنيات 

 ٥املعارض واملنطقة احمليطة به حيث إا وممتلكات خاصة ، مستغلني بذلك طبيعة شارع 

من املناطق اليت تكثر فيها التجمعات من املواطنني واملقيمني والوافدين أثناء العطل 
واملناسبات، باإلضافة إىل ازدحامها بالسيارات واملساكن واحملالت والفنادق واملطاعم ، 

ويع وإرهاب مما يكشف عن إصرارهم على ارتكاب الشغب والتخريب وأعمال التر
إن هذه األحداث وعلى النحو  : ثالثًا. املواطنني والوافدين من األشقاء اخلليجيني 

 ١٠املوضح آنفًا تعترب بكل املقاييس جرمية نكراء حبق الوطن واملواطنني ، فهي تسيء إىل 

مسعة مملكة البحرين ومكانتها املرموقة ، وحتدث ضررا بالغا باالقتصاد الوطين ، الذي 
احلكومة الرشيدة إىل تطويره من أجل تقدم الوطن ورخاء املواطن ، كما تحدث تسعى 

من خالل استخدام القوة والعنف وارتكاب أعمال التخريب ترويعا وفزعا وإرهابا 
لآلمنني من املواطنني والوافدين ، وإخالالً باألمن واالستقرار الذي تنعم به البالد ، 

 ١٥رية واملسرية الدميقراطية اليت تشهدها اململكة ، وما حتقق وتسيء إىل أجواء االنفتاح واحل

من إجنازات تارخيية ومكتسبات حضارية كانت موضع اإلشادة والتقدير من اتمع 
فيما يتعلق باإلجراءات الوقائية واألمنية والترتيبات املسبقة قبل  : رابعا. الدويل 

يت تتخذها الوزارة يف املناسبات األحداث ، فإنه يف إطار االستعدادات األمنية ال
والظروف املختلفة ومبناسبة السنة امليالدية اجلديدة ، فقد عقد معايل وزير الداخلية 
 ٢٠  اجتماعات حبضور القيادات األمنية وكبار املسئولني ومدراء إدارات ومناطق األمن 

تأمني هذه العام ، حيث متت متابعة ومراجعة الترتيبات واإلجراءات األمنية الالزمة ل
املناسبة ، وإصدار التعليمات اليت تتالءم مع طبيعتها وظروفها ، كما مت إقرار اخلطة 
األمنية واخلطط الفرعية لإلدارات األمنية ، كما عملت الوزارة على تعزيز وتكثيف 
الدوريات النظامية واملدنية ووحدات مكافحة الشغب وقامت بنشر هذه القوات يف 

 ٢٥أس السنة امليالدية اجلديدة ، وذلك يف األماكن واملواقع اهلامة وقت مبكر من ليلة ر
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بأحناء اململكة ، وخاصة مبحافظيت العاصمة واحملرق مع التركيز على منطقة شارع 
املعارض اليت تزيد فيها التجمعات من املواطنني والوافدين أثناء العطل واملناسبات ، كما 

 حمافظة العاصمة وحمافظة احملرق بنشر حرصت وزارة الداخلية على أن تقوم كل من
بيان يف الصحف اليومية قبيل السنة امليالدية اجلديدة يب فيه جبميع املواطنني واملقيمني 
 ٥احلفاظ على األمن والسكينة خالل هذه املناسبة ، وعدم القيام بأي أعمال قد تضر 

 إجراءات املواجهة أما عن : خامسا. باألشخاص أو املمتلكات أو األماكن أو غريها 
والتصدي فقد حرصت وزارة الداخلية على وجود املسئولني املختصني مبنطقة املعارض 
يف وقت مبكر والذين قاموا بتوجيه النصح يف أول األمر مث اإلنذار ، ومع بداية 
األحداث انتقل إىل املوقع سعادة حمافظ العاصمة وكبار املسئولني بالوزارة والقيادات 

 ١٠مدراء اإلدارات األمنية املعنية ، وأشرفوا بشكل مباشر على التصدي للمخربني األمنية و

وتفريقهم ومطاردم بشكل سريع وحازم ومنظم ، وطبقت القوات كافة اإلجراءات 
اليت مت اختاذها يف إطار االلتزام بالقانون وحرصت قوات األمن على عدم استعمال الغاز 

ال الوسائل األولية حلفظ األمن بالقدر الذي يتناسب املسيل للدموع ، واالكتفاء باستعم
مع طبيعة وظروف شارع املعارض املزدحم باملارة ، والسكان ، والبيوت ، واحملالت ، 
 ١٥مما ساعد على إجناح احتواء هذه األحداث والتجاوزات والتمكن من السيطرة عليها 

لية أنه ال اون مع أكدت وزارة الداخ : سادسا. وعدم امتدادها إىل مناطق أخرى 
املخربني أو مثريي الشغب والقالقل ، وأن األجهزة األمنية قادرة على أداء مسئولياا 
الوطنية وواجباا يف ظل مبدأ سيادة القانون ووقف مثل هذه التجاوزات واجلرائم اليت 
ترتكب يف حق الوطن واملواطنني والوافدين ، وإحباط أهدافها غري املشروعة ، 

 ٢٠جهة  املتورطني فيها بأي شكل ؛ سواء بالتدبري أو التنفيذ والتصدي هلم بكل حزم وموا

وقوة واختاذ اإلجراءات األمنية والقانونية الرادعة حبقهم ، كما أكدت على أن أجهزة 
األمن العام تواصل جهودها املكثفة وحتقيقاا املوسعة للتعرف على ظروف ومالبسات 

ا ، وضبط وتقدمي كل من تورط فيها بأي دور إىل هذه األحداث ، وكشف أبعاده
ويف إطار املسئولية اجلماعية دعا جملس الوزراء املوقر اتمع البحريين  : سابعا. القضاء 

 ٢٥  بكافة أفراده ومؤسساته املدنية واألهلية إىل حتمل املسئولية يف التصدي ملثل هذه 
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 اخلارجة على القانون ، واليت ال الواقعة ، لعدم إفساح اال لتكرار هذه األحداث 
تتناسب مع املوروثات احلضارية والقيم واألخالق اإلسالمية واإلنسانية للشعب 
البحريين الويف ، كما ناشدت وزارة الداخلية مجيع الفعاليات الوطنية واملواطنني 

عاون واملقيمني باملزيد من التفهم هلذه التجاوزات وتداعياا وسلبياا ، وتعزيز الت
 ٥واملشاركة اإلجيابية يف حتمل املسئولية املشتركة حلفظ األمن والنظام العام واملساعدة 

على منع وحماصرة مثل هذا السلوك غري احلضاري والتصرفات غري املسئولة الضارة 
بأمن واقتصاد الوطن وسالمة ممتلكات املواطنني واحملافظة على مسعة ومكانة مملكة 

اإلخوة واألخوات ، .  تقدم ومناء وإجنازات يف مجيع احلاالت البحرين وما تشهده من
أود يف ختام حديثي أن أؤكد لكم أن املخربني هم اخلاسرون وأن مملكة البحرين 
 ١٠سوف تكون دائما واحة لألمن واالستقرار يف ظل أجواء احلرية والدميقراطية ومسرية 

واقتدار موالي حضرة صاحب اخلري والعطاء واالزدهار اليت يقودها بكل حكمة وثقة 
اجلاللة ملك البالد املفدى وحكومته الرشيدة برئاسة سيدي صاحب السمو رئيس 
الوزراء املوقر وبدعم ومساندة سيدي صاحب السمو ويل العهد األمني القائد العام 
لقوة دفاع البحرين وبتأييد ومؤازرة شعب البحرين الويف ، والسالم عليكم ورمحة اهللا 

 ١٥  .وبركاته 

   
  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا لسعادة رئيس جهاز األمن الوطين ، واآلن هل يكتفي الس ذا البيـان     
  . أم يريد أن يعلق عليه ؟ أعطي الكلمة لألخ عبدالرمحن مجشري فليتفضل 

  ٢٠ 

  :العضو عبدالرمحن مجشري 
ئحـة  من الال) ١٣٢(شكرا سيدي الرئيس ، إنه من الواضح كما جاء يف املادة        

الداخلية لس الشورى بأن طلب املناقشة جيب أن يأيت من احلكومة لكـي نكتفـي               
مبناقشه هذا البيان أو باستنكار األحداث اليت مرت ا البالد ليلة رأس السنة امليالدية ،               
 ٢٥ولكيال نغرق يف توجيه األسئلة واليت تتطلب مزيدا من الوقت وذلك حبسب املواد مـن         
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لب األمر كتابة السؤال بوضوح ويقدم خالل عشرة أيام ومن مث           إذ يتط ) ١٣٠-١٢٦(
يوما ، وبالتايل فإن األمر سيستغرق الكثري مـن         ) ١٥(فإن للوزير احلق يف الرد خالل       

أعـضاء هلـذا    ) ٦(الوقت ، لذا أقترح أن نكتفي بإدانة لألحداث والتعليق من قبـل             
 ، وبالتايل خيرج الس بيانـا  املوضوع ملا يرونه من وجهة نظرهم بشأن هذه األحداث       

 ٥  . خبصوص األحداث ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، حبسب ما أطلعين عليه املستشار القانوين ، فإن احلكومة هي اليت تطلب              
التعليق ، لذلك أطرح السؤال على وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب ، فهل              

 ١٠  ض اإلخوة األعضاء على بيان احلكومة ؟متانع احلكومة من تعليق بع

  
  

  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
  . شكرا سيدي الرئيس ، ال مانع لدى احلكومة على ذلك 

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، ليس هناك مانع لدى احلكومة بأن يعلق الس على بيان احلكومـة ،               
أعضاء ، فهل يوافق الس على      ) ٦( حمدودا بـ    ولكين أقترح بأن يكون عدد املعلقني     

  ذلك ؟
  

 ٢٠  )أغلبية موافقة ( 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، لدي ثالثة أمساء طلبت التعليق على البيان ، وأبدؤهم باألخت الدكتورة     
  . فوزية الصاحل فلتتفضل 

  ٢٥ 

  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 
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ود اإلشادة باألجهزة األمنية ملا قامت به من        شكرا سيدي الرئيس ، يف البداية أ      
احتواء للموضوع وما قامت به من جهد للخروج بأقل ما ميكن من خسائر ، وليسمح               
يل الرئيس بأن أبدأ بكلمة قاهلا املقدم علي البوعينني يف الربنامج التلفزيوين عندما أـى               

ون عاما عن سبب    كالمه بسؤال ألحد الشباب وهو خريج كلية اهلندسة وعمره عشر         
 ٥قيامه بأعمال التخريب ، ومن خربيت العملية لثالثني عاما يف اجلامعة فقد كنت أتوقـع               

حدوث مثل هذه األعمال إن مل تكن أسوأ منها، وما حدث يف شارع املعارض ليلـة                
 فقد حـدث يف  - وبتأكيد من كالم املقدم -رأس السنة امليالدية ليس األول من نوعه       

ية ولكنه ازداد يف هذه السنة ، ولقد أدىل اجلميع بدلوهم ، من صحافة ،               السنوات املاض 
األسـرة ،   : وتلفزيون ، ومن عامة الناس ، وقد وضعوا اللوم على ثالث جهات وهي              

 ١٠  واملؤسسة التعليمية ، واحلكومة ، وأعتقد أن املؤسسة التعليمية تلعـب دورا يف هـذا               

 هذا املوضوع ولكن احلكومة تركت هـؤالء   اال ، وكذلك األسرة تتحمل جانبا من      
الشباب وبالذات الذين هم يف املرحلة الثانوية واجلامعة من غري خطة ، فاملؤسسة العامة              
للشباب والرياضة ومنذ سنوات كأا ال يعنيها أمر هـؤالء الـشباب ، فاسـتلمتهم               

اقتهم من هٍم   اجلمعيات السياسية ، وعلى الرغم من صغر سنهم إال أم حملوا فوق ط            
 ١٥وأسى وحزٍن ، فبمجرد قيام حفلة يف اجلامعة فإن اتمع يرفضها ، فهـؤالء الـشباب           

منعوا من الفرحة يف الوقت الذي مل تساعدهم فيه احلكومة ، فال توجد مـسارح وال                
مؤسسات ثقافية ، ونظرا لتزايد أعداد هؤالء الشباب الذين هم يف سن املرحلة اجلامعية              

ألف طالب فنحن نتوقع املزيد من األعمال يف السنوات القادمة ،           ) ٢٠(  فقد وصلوا إىل  
فهؤالء الشباب طاقة وميكن أن تكون هذه الطاقة منتجة ومن املمكن أن تكون مدمرة ،     
 ٢٠لذلك أقترح أن خيرج من هذا الس مشروع أو جلنة تدرس هذه احلاالت ، ألنـه يف                 

الشباب احملطَّم ، ألنه مبجرد دخول الطالـب  السنوات القادمة ستتزايد هذه األعداد من    
السنة األوىل يف اجلامعة يكون فاقدا لألمل يف العمل ، فالبطالة أمامه واألسرة حمطمـة               
وبالتايل فإن الشاب ال هدف حمددا له وهو يعيش يف سراب ، وحنن عشنا هذا الوضـع          

) ٢٠(عة فهنـاك  ونأسف عليه ، ومنذ عشرين سنة وحنن نطالب بوضع حل لطلبة اجلام  



 ١الفصل التشریعي / ١االنعقاد / ٤المضبطة             ) ٢١(                            م٦/١/٢٠٠٣) مجلس الشورى(

ألف طالب مقدمون على البطالة ، وأعتقد أنه حان األوان لدراسة هذا املوضوع ألن ما             
  . هو آٍت هو األخطر ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٥  . شكرا ، أعطي الكلمة  لألخ فؤاد احلاجي فليتفضل 

  

  :العضو فؤاد احلاجي  
لوزارة الداخليـة علـى تعاملـها       شكرا سيدي الرئيس ، أوالً أتوجه بالشكر        

وأكرر .  وضبط النفس حيال األمر      – ليلة رأس السنة امليالدية      –احلضاري ليلة احلدث    
 ١٠األسف نيابة عن الس املوقر لإلخوة اخلليجيني ملا أصام ، فهذه األعمال ليست من               

 وأقتـرح  طبيعة شعب البحرين ، وأنا أثين على ما قالته األخت الدكتورة فوزية  الصاحل     
تشكيل جلنة مشتركة من جملسي الشورى والنواب وتستعني هـذه اللجنـة بـذوي              
االختصاص من أساتذة االجتماع وكل من له اختصاص يف هذا املوضوع لكي تفسر لنا     
ما حدث يف تلك الليلة وتضع التصورات حىت ال تتكرر مثل هذه األعمال وحىت ال تالم  

 ١٥ورة فوزية الصاحل فإن املوضوع لـه جـذور         أي جهة ، وكما تفضلت األخت الدكت      

ومسببات ، وحنن ال نلقي اللوم على جهة أو أكثر ، فاقتراحي أن تشكل جلنة مؤقتـة                 
تتدارس أسباب املوضوع وتقدم تقريرا إىل السيد الرئيس ونرى تصوراا ملا حدث ومن            

  . مث يقدم بعد ذلك إىل اجلهات الرمسية يف الدولة ، وشكرا 
  

 ٢٠  :ــــــــــــس الرئيـــ

  . شكرا ، أعطي الكلمة لألخ الدكتور محد السليطي فليتفضل 
  

  :العضو الدكتور محد السليطي 
شكرا سيدي الرئيس ، أوالً أود أن أقدم جزيل شكري هلذا البيان احلكـومي              
 ٢٥الواضح حول هذه األحداث ، وأنا أتفق مع ما تفضل به اإلخوان بإجراء دراسة وذلك               

لدوافع واألسباب ولكن من الضروري أال نعطي مربرات هلـذا العمـل            للتعرف على ا  
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فالبد أن يكون هناك بيان واضح وصريح من جملسكم املوقر حنو إدانة واستنكار هـذه               
األعمال وهي أعمال ختريبية تضر بسمعة البحرين ومبسرية اإلصالح وتعـرض أمـن             

وكذلك جيـب أن    . أساسية  وسالمة املواطنني وممتلكام للخطر ، فهذه نقطة مهمة و        
يتضمن البيان تأييدا إلجراءات احلكومة اليت اختذا يف معاجلة هذه األحداث ، وإحالـة      
 ٥املتهمني إىل القضاء ألخذ اجلزاء العادل والرادع ، وأن يتضمن البيان التأكيـد علـى               

ية التصدي ملثل هذه األعمال التخريبية ، فهي قضية ومسئولية اجتماعية وليست مسئول           
مقتصرة على رجال األمن أو القضاء فهي مسئولية يتحملها أفراد اتمع كله ، كذلك               
التأكيد على عدم االكتفاء باملعاجلة القانونية واملعاجلة األمنية هلذه القضية وإمنا دراسـة             
هذه القضية دراسة موضوعية ميدانية للتعرف على الدواعي واألسباب اليت دعت هؤالء            

 ١٠  . هذه األعمال التخريبية ، وشكرا الشباب ملثل 
  

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، أرجو من اإلخوة األعضاء إغالق امليكروفون فاألمساء تظهر أمـامي ،             
 ١٥  .واآلن أعطي الكلمة لألخ إبراهيم بشمي فليتفضل 

  
  

  :العضو إبراهيم بشمي 
ملعارض شكرا سيدي الرئيس ، هناك حوار جمتمعي حول ما حدث يف شارع ا            

 ٢٠وهذا احلوار اتمعي كما دار لدى السلطات التنفيذية فإنه دار أيضا لدى مؤسـسات              

اتمع املدين عن طريق أجهزة اإلعالم ومبادرة التلفزيون والصحافة يف عقد النـدوات             
وتداوله ، وأعتقد أن الصورة أصبحت واضحة بالنسبة لنا بأن مجيـع املؤسـسات يف               

وقد أدانته بشدة سواء من رجال الدين أو من املؤسـسات أو   البحرين أدانت ما حدث     
اجلمعيات ، وأعتقد أنه ال يوجد يف البحرين من مل يدن مثل هذه األعمال ، كما أعتقد               
 ٢٥أيضا أن الكل قد أشاد باملعاملة األمنية ملثل هذه القضية ، وقد اتضح الفرق بـني مـا                  

 السنة امليالدية من ناحية التعامـل       حدث يف السنوات املاضية وبني ما حدث ليلة رأس        
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: األمين ، وأعتقد بالنسبة لنا هنا يف جملس الشورى أن األمر يصب يف أمـرين اثـنني                  
إصدار بيان حبيث تشكل جلنة لوضع تصورات هلذا البيان ، وتشكيل جلنة برملانية منفردة 

ا كانت  إذ–لكل من جملس الشورى وجملس النواب أو من خالل تشكيل جلنة مشتركة      
 لوضع دراسة صحيحة وعلمية إزاء هذا األمر ، وشـكرا           –لوائح الس تسمح بذلك     

 ٥  . سيدي الرئيس 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، أعطي الكلمة لألخ منصور بن رجب فليتفضل 

  

 ١٠  :العضو منصور بن رجب 

  . شكرا سيدي الرئيس ، أكتفي مبا تقدم به اإلخوة األعضاء ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، أعطي الكلمة لألخت ألس مسعان فلتتفضل 

  ١٥ 

  :العضو ألس مسعان 
  شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر سـعادة الـدكتور الـشيخ عبـدالعزيز            
 آل خليفة على البيان الذي قدمه ، وأشيد بدور قوات األمن ملا قاموا به مـن ضـبط                  

ألحداث ، وتأكيدا وإضافة على مـا قالـه اإلخـوة           للنفس يف التعامل مع مثل هذه ا      
 ٢٠واألخوات األعضاء أود أن أقترح أن خترج اللجنة اليت ستشكل بتوصيات حمددة جلهات      

  .  وشكرا – إذا كان ذلك باإلمكان –حمددة 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
من اإلخوة األعضاء وهناك من يريد أن يبـدي    ) ٦(شكرا ، لقد استمعنا آلراء      

 ٢٥  رأيه ، فهل يوافق الس على فتح اال لالستماع لرأي أخوين آخرين من األعضاء ؟ 

  



 ١الفصل التشریعي / ١االنعقاد / ٤المضبطة             ) ٢٤(                            م٦/١/٢٠٠٣) مجلس الشورى(

  )أغلبية موافقة ( 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
إذن نفسح اال لالستماع الثنني من اإلخوة األعضاء ، أعطي الكلمة لألخت            

 ٥  . وداد الفاضل فلتتفضل 

  
  :العضو وداد الفاضل  

  ، أتقدم بالشكر لوزارة الداخليـة علـى تقـدمي بيـان            شكرا سيدي الرئيس    
  احلكومة ، يف الواقع لقد دعا بيان احلكومة لتصدي اتمـع البحـريين ملثـل هـذه                 
 ١٠األحداث ، فاتمع البحريين جبميع مؤسساته استنكر هذه األحـداث ولكـن هنـاك        

ؤشـرات  مسئولية يتحملها اتمع بالكامل عن هذه األحداث ، فقد كانت هنـاك م            
واضحة لتجاوز بعض الشباب اخلطوط احلمراء ، فمشاكل الـشباب مل يـتم وضـع               
استراتيجية حللها ، فهناك السياقة املتهورة ، عبث ، سرقات ، لذلك جيب أن تكـون                
هناك دراسة لبيان األسباب احلقيقية ملثل هذه األحداث ، وأعتقد أن احلقيقة موجـودة             

 ١٥لديهم جزء من احلقيقة ، والشباب أنفسهم لديهم جزء         ولكنها مبعثرة ، فأولياء األمور      

من احلقيقة ، وكذلك املعلمون وكل من ساهم يف التنشئة االجتماعية هلؤالء الشباب ،              
وقد آن األوان ألن نعمل وأن تكون هناك جلنة تعمل يف كل منطقة ، فهناك الكثري من                 

ارع معارض آخر ، فقـد آن  املناطق فيها بعض الشوارع اليت قد تتحول مستقبالً إىل ش     
األوان لتشكيل جلنة لوضع خطة وقائية ملنع تكرار مثل هذه األعمال مستقبالً ، وشكرا              

 ٢٠  . سيدي الرئيس 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، أعطي الكلمة لألخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فليتفضل 
  

 ٢٥  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  
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الرئيس ، أشكر بدوري احلكومة على البيان الـدقيق ألحـداث           شكرا سيدي   
الشغب وأثين على االقتراح املقدم من بعض اإلخوة بشأن إصدار بيان مـن الـس ،         

: ولكين أود أن أوضح نقطة هامة وهي أن نتعلم من هذه األحداث أمورا عدة منـها                 
قبل حدوثها ، وذلك عـن      تطوير األمن الوقائي ، الذي يهدف إىل الوقاية من اجلرمية           

 ٥طريق االستشعار من خالل حتليل املعطيات ومن خالل حتليل اإلحصائيات لالحنرافات           

السلوكية ، وأضيف كذلك التأهيل للمنحرفني ، وكذلك أقترح إنشاء مراكز أو معاهد        
لدراسة هذه الظواهر اليت شهدا اململكة ، وأريد هنا أن أركز على املسئولية اليت هي                

حلقيقة ال ختص فقط أسر املنحرفني ولكن هي أيضا من اختصاص وزارة الداخليـة             يف ا 
وأجهزة الصحة النفسية إضافة إىل األكادمييني واملختصني الختاذ التدابري والتـشريعات           

 ١٠  . الالزمة للوقاية من هذه اجلرمية ، وشكرا 

   
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 التعليق مع أن هناك طلبات أخرى ولكن        شكرا ، يف احلقيقة أريد أن أقفل باب       
 ١٥  ... ألننا إذا واصلنا فلن ننتهي – إال إذا رأى الس غري ذلك -ليسمح لنا  األعضاء 

  
  

مقاطعا( العضو إبراهيم بشمي  
ً

: (  
  ...هناك اقتراحان سيدي الرئيس     

  ٢٠ 

  
موضحا  ( الرئيـــــــــــــــس

ً
(:  

فلقد كان هناك اقتراح أن يكـون عـدد         أنا أقصد قفل باب التعليقات أوالً ،        
املتكلمني ستة وأعطينا فرصة الثنني آخرين فأصبح العدد مثانيـة ، فليعـذرنا اإلخـوة            
 ٢٥اآلخرون ألنه لو فتحنا باب التعليقات فأنا متأكد أن األعضاء األربعـني املوجـودين              

  ...سوف يدلون بدلوهم 
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مستأذنا ( العضو عبداهللا العصفور 

ً
: (  

  ...يس ، أرجو إعطائي فرصة يف هذا املوضوع معايل الرئ
  

 ٥  : الرئيـــــــــــــــس

لقد طلب بعض األعضاء الكلمة قبلك ، لذا ال نستطيع إعطاءكم الكلمة فقـد              
  صوت الس على حتديد عـدد املـتكلمني بـستة أعـضاء إال إذا أراد الـس أن                  

  يستمر ، هل توافقون على قفل باب التعليقات ؟
  

 ١٠  ) موافقة أغلبية( 

  : الرئيـــــــــــــــس

النقطـة األوىل  : إذن نقفل باب التعليق يف هذا املوضوع ، اآلن لدينا نقطتـان       
  ... اقتراح بإصدار بيان من الس 

  

مقاطعا(العضو  أمحد بوعالي 
ً

             : (  ١٥ 

سيدي الرئيس ، هل سنصدر بيانا كمجلس وطين أم كمجلس شورى ؟ ألنـه             
ل أن يصدر البيان حتت قبة الس الوطين ، بدالً من أن يكون هناك بيان من                من األفض 

  .جملس الشورى وآخر من جملس النواب ، وشكرا 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس 

شكراً ، البيان احلكومي قُدم لس الشورى وقد ال يوافق أعضاء جملس  النواب             
اع جملس الشورى ، فأعتقد أنه مـن        أن يكون هناك بيان مشترك ، وحنن اآلن يف اجتم         

املناسب أن يطرح هذا االقتراح على أعضاء جملس الشورى ، فهل توافقون على إصدار              
  بيان باسم جملس الشورى ؟

 ٢٥  )أغلبية موافقة ( 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 
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النقطة األخرى أن مجيع املتكلمني اقترحوا تشكيل جلنة لدراسة املوضوع ولكن           
  .ار القانوين للمجلس لديه رأي آخر فليتفضل األخ املستش

  
  :املستشار القانوني للمجلس 

 ٥شكرا معايل الرئيس ، لقد مت التصويت على أن يصدر الس بيانا وحصل على              

  .األغلبية فال جمال لطرح الرأي اآلخر 
  

 :) ًمتسائال(  الرئيـــــــــــــــس

ناك ما مينع أحد األعضاء من أن       هل ه : املقصود هنا تشكيل جلنة ، وسؤايل هو        
 ١٠يتقدم باقتراح لتشكيل جلنة لدراسة الظاهرة االجتماعية ملا حـدث ليلـة رأس الـسنة            

  امليالدية ؟
  

جميبا(املستشار القانوني للمجلس 
ً

: (  
يف البداية احلكومة املوقرة قررت أن تديل ببيان ومل تطلب مناقـشة موضـوع              

 ١٥لس فيه ، وبعدها طلب الس من األعضاء جمرد         متعلق بالسياسة العامة وإبداء رأي ا     

التعليق على ما ورد بالبيان ، إذن األمر الذي أمامنا هو بيان ألقته احلكومـة املـوقرة                 
وتعليق من السادة األعضاء احملترمني يف نطاق ما ألقي من بيان ويقفل النقاش يف هـذا                

  .األمر ويكتفى بذلك وال تشكل له أية جلنة ، وشكرا 
  

مستوضحا  ( الرئيـــــــــــــــس
ً

(:  ٢٠ 

  إن غالبية األعضاء طلبوا تشكيل جلنة ، فهل هناك ما مينع ذلك قانونيا ؟
  

موضحا ( املستشار القانوني للمجلس 
ً

: ( 

نعم هناك ما مينع ذلك ، ألنه البد أن تطلب احلكومة مناقشة املوضـوع ليـتم         
 ٢٥اقتصر طلبها على إلقاء بيان ، وعليه فإنه        تشكيل جلنة ، واحلكومة مل تطلب ذلك وإمنا         
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إذا طلبت احلكومة مناقشة املوضوع فيمكن للمجلس املوقر عندئذ أن يشكل جلنـة أو              
أكثر ملناقشته وإعداد تقرير بشأنه أو رفع بيان أو توصية للحكومة يف هذا املوضـوع ،                

  .وشكرا 
  

 ٥   :الرئيـــــــــــــــس

البيان ، وإمنا إلنشاء جلنة تتوىل مناقـشة هـذا          االقتراح املعروض ليس ملناقشة     
تفضل . ولنستمع لرأي األعضاء أوالً ومن مث نستمع للرأي القانوين . املوضوع كظاهرة 

  .األخ إبراهيم بشمي 
  

 ١٠  : العضو إبراهيم بشمي 

من الالئحة الداخلية يف السطرين األخريين  ) ٢١( شكرا سيدي الرئيس ، املادة     
للمجلس إذا اقتضى األمر أن يشكل جلنة مؤقتة لدراسة موضـوع           وجيوز  " تنص على   

  .، وشكرا " معني وتنتهي اللجنة املؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 
  

  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل

نة اخلدمات خمتصة بأمور التعلـيم والتـدريب        شكرا سيدي الرئيس ، مبا أن جل      
 ٢٠  واألمور املشاة ، ومبا أنه من اختصاص اللجان أن تناقش موضوعات متعلقـة ـذه               

  .األمور ، أقترح أن حيال هذا املوضوع إىل جلنة اخلدمات ملناقشته ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 
  ٢٥ 

  : رو العضو مجال فخ



 ١الفصل التشریعي / ١االنعقاد / ٤المضبطة             ) ٢٩(                            م٦/١/٢٠٠٣) مجلس الشورى(

جتيز للمجلس أن يشكل جلنة      ) ٢١( شكرا سيدي الرئيس ، وإن كانت املادة        
مؤقتة فيجب أن يكون عمل هذه اللجنة ضمن اختصاصات الس ، وقـد حـددت               

  تعـديل  : الالئحة الداخلية اختصاصات الس يف ثالثة موضوعات رئيـسية وهـي            
وعات القـوانني احملالـة مـن       الدستور ، واقتراح مشروعات القوانني ، ودراسة مشر       

 ٥احلكومة وتوجيه األسئلة ، وبالتايل ال أعتقد أننا يف هذا الس جيوز لنـا قانونيـا أن                 

وأمر آخر هو أن احلكومة عندما عرضت موضوعها . نشكل جلنة لدراسة هذا املوضوع 
يـه ،  مل تطلب أخذ رأي الس فيه وإمنا ارتأت أن تديل ببيان إلطالع أعضاء الس عل  

وبالتايل أعتقد أن النقطة اليت ميكن أن ندخل عن طريقها لتشكيل جلنة هي عندما تطلب             
منا احلكومة املوقرة إبداء رأينا يف هذا املوضوع ، وعليه فإنه ليس من صالحيات هـذا                

 ١٠  .الس تشكيل جلنة ملناقشة موضوع عام خيرج عن اختصاصاته ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

ا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة شكر.  
  

 ١٥ :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

شكرا سيدي الرئيس ، أثين على كالم األخ مجال فخرو وأكتفـي بـذلك ،               
  . وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري 
  

  
 :العضو عبدالرمحن مجشري 

ئيس ، أثين على كالم اإلخوة األعـضاء وأعتقـد أن طلـب             شكرا سيدي الر  
 ٢٥تشكيل جلنة هو أمر يعود للحكومة ، وأعتقد أن ذلك مل يرد ضمن بيان احلكومـة ،                 

  .وشكراً 
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  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، الكلمة لألخ عبداحلسن بوحسين فليتفضل 
  

العضو عبداحلسن بوحسين 
ّ

:  
 ٥ ما ذكره اإلخوة بأنه ال توجد هنـاك حاجـة         شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع     

لتشكيل جلنة لألسباب اليت ذكروها ولكن هناك بيانا أعده مكتب الس حول هـذا               
  .املوضوع وأقترح االكتفاء ذا البيان ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠شكرا ، لقد خرجنا اآلن عن موضوع النقاش وأصـبحت النقطـة واضـحة              

  ...وقانونية
  

مقاطعا(العضو منصور بن رجب 
ً

:  ( 

البيان الذي ذكره األخ الزميل عبداحلسن مل خيرج عن الس إىل اآلن وال أحد              
 ١٥  .يعلم عنه شيئًا ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ إبراهيم بشمي 
  

 ٢٠  :العضو إبراهيم بشمي 

ع احترامي لرأي اإلخـوة  أو        م –شكراً سيدي الرئيس ، أنا ال أعلم حىت اآلن          
فإما !  ملاذا وضعت الفقرة اليت قرأا حول تشكيل اللجان ؟         -حىت يطمئن قلب الس     

 وهناك كالم كثري لدى األعضاء بـضرورة        -أن تكون الالئحة الداخلية غري صحيحة       
ذ تغيري الالئحة والبحث عن طريقة لتغيري املواد وقد متت مناقشة ذلك ولكن مل يتم اختا              

 ٢٥ وإما أن يكون الرأي بعدم أحقيتنا يف تشكيل جلنة ملوضوع وطين مهم             -قرار ائي له    
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كهذا غري صحيح ، ما حدث أمر غري مقبول سياسيا ، كما أنه غري مقبـول حبـسب                  
  .الالئحة الداخلية ، وشكرا 

  )تثنية من بعض األعضاء  ( 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .ة ندى حفاظ شكرا ، تفضلي األخت الدكتور
  

 :العضو الدكتورة ندى حفاظ 

شكرا سيدي الرئيس ، لقد وضح األخ إبراهيم بشمي هذه النقطة جيداً فهناك             
 ١٠متكـررة ،   " املوضوعات"صياغتها غري صحيحة ، فكلمة       ) ٢١( وضوح يف أن املادة     

ن الالئحـة  واألمور اليت حتدد مهام اللجان حتدث التباسا كبريا يف الفهم ، فهذه املادة م       
  .حتتاج إىل تغيري ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥  .شكرا ، أعطي الكلمة لألخ مجال فخرو فليتفضل 

  
  :العضو مجال فخرو 

شكرا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري لرأي الزميل إبراهيم بشمي فيما            
وضوع ضـمن   يتعلق بتشكيل اللجنة ، جيوز للمجلس أن يشكل جلنة مؤقتة لدراسة م           

 ٢٠اختصاصاته ، وعلى سبيل املثال أن يأيت الس اليوم ويقرر أال حييل موضوع الصحافة              

  والنشر إىل جلنة اخلدمات ولكن يشكل جلنة مؤقتة من بـني أعـضائه ملناقـشة هـذا               
املوضوع ، فهذا املوضوع يدخل ضمن صالحيات الس ، وكذلك تعـديل املـواد              

حالة املوضوع إىل جلنة الشئون التـشريعية والقانونيـة         الدستورية فيقرر الس عدم إ    
هذه املادة تعطينا صالحية تشكيل جلنـة       . ويشكل جلنة مؤقتة لدراسة هذه التعديالت       

 ٢٥مؤقتة لدراسة أمور تدخل ضمن اختصاصات هذا الس ، وأعتقد أنـه لـو طلبـت                

  . ، وشكرا احلكومة إبداء الرأي يف موضوع األمن جلاز لنا أن نشكل جلنة مؤقتة
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  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، حنن نناقش موضوع الشباب ومستقبلهم وقضايا الفراغ           

نا لدى الشباب وخرجنا عن املوضوع األساسي وهو الرد على البيان احلكومي ، ومن ه         
واللجنة اليت نتحدث عنها جلنة خمتصة بالقضايا الـشبابية ، لـذلك إذا             . ال جمال للرد    

كانت هناك فكرة لتشكيل جلنة ملناقشة قضايا الشباب فيجب أن تطرح كبنـد علـى               
  . جدول األعمال يف اجتماعات أخرى ، وشكرا 

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 

  . للمجلس شكرا ، أعطي الكلمة للمستشار القانوين
   

 :املستشار القانوني للمجلس 

 ١٥شكرا معايل الرئيس ، يف الواقع الالئحة سليمة وصحيحة ولـيس هنـاك أي              

اليت تفضل بذكرها السيد العـضو احملتـرم    ) ٢١( تناقض ، والفقرة األخرية من املادة     
 تشري إىل تشكيل جلنة مؤقتة لدراسة موضوع معني له أمهية وال يندرج حتت اختصاص             
أي جلنة من اللجان ، وهناك يف الالئحة مواد كثرية تشري إىل موضوعات مل تدرج على                
سبيل احلصر حتت اختصاص أي جلنة من اللجان ، ومثال ذلك املادة اليت ذكرناها اآلن               

 ٢٠فإذا طلبت احلكومة رأي     ) ١٣٢( واليت يسري عليها الس يف هذه املناقشة وهي املادة          

ة فهذا موضوع ميكن تشكيل جلنة مؤقتة ألجله ، وهنـاك أمثلـة   الس يف سياسة معين  
لقد وضعت املادة والفقرة يف الالئحـة ألمـور    . أخرى ال يسمح اال حاليا لذكرها       

  .معينة منصوص عليها وليس فيها أي تناقض أو اختالف ، وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس
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عض اإلخوة يعتقـدون أننـا نريـد    شكرا ، أريد أن أوضح أن هناك التباسا فب       
تشكيل جلنة للرد على بيان احلكومة فهؤالء ليس هلم جمال ، وآخرون يطلبون تـشكيل       
جلنة لدراسة أوضاع الشباب ، وأعتقد أن ذلك ميكن أن يقدم كرغبة مـستقلة وهـذا         
سيكون حالً مقبوالً إذا قدم بالطرق األخرى ولكن ليس ذه الطريقة ، وال أعرف إن               

 ٥  . ذلك جائزا ، تفضل األخ حممد حسن باقر كان

  
  :العضو حممد حسن باقر 

شكرا سعادة الرئيس ، حال وجود هذه اللجنة واختاذها  لقرارات وتوصـيات             
فلن تكون قراراا وتوصياا إلزامية للحكومة ، لكن من املمكن أن تشكل احلكومـة              

 ١٠كون توصياا إلزامية للحكومة    جلنة بنفسها من اجلهات املختصة واليت من املمكن أن ت         

  .وعلى أساسها يكون التغيري أو احلل ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ إبراهيم بشمي 
  ١٥ 

 :العضو إبراهيم بشمي 

شكرا سيدي الرئيس ، من ناحية قانونية هل نستطيع أن نطلب من احلكومة أن              
  تطلب من الس مناقشة املوضوع ؟

  
موضحا( الرئيـــــــــــــــس

ً
 (: ٢٠ 

تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممـد       . احلكومة مل تطلب مناقشة املوضوع      
  .الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

  

  : وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
 ٢٥مـوا  شكرا  معايل الرئيس ، احلقيقية أود أن أشكر مجيع األعضاء الـذين تكل             

والذين مل يتكلموا أيضاً يف هذا املوضوع ، ومالحظام فيما يتعلق ببيان احلكومـة إن               
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دلت على شيء فهي تدل على أننا مجيعا تم مبا ميس الـوطن واملـواطن ، بالنـسبة                  
 فإن احلكومة مل تطلب مناقشة - وكما قال العضو مجال فخرو   –للموضوع الذي ذكر    

 البيان إطالع جملسكم املوقر مبا حدث يف تلك الليلـة           املوضوع وكان اهلدف من هذا    
ولكن أود أن أطمئن الس وأؤكد أن احلكومة مهتمة كل االهتمام بدراسـة هـذه               
 ٥الظاهرة وأا إن شاء اهللا ستبذل اجلهود لبحث أسباا حىت ال تتكرر ومهمـا حـدث           

  .را فهؤالء هم شبابنا وأوالدنا وسنعمل على إصالح املخطئ منهم ، وشك
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، هل يوافق الس على قفل باب النقاش يف هذا املوضوع ؟
  ١٠ 

  )أغلبية موافقة ( 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

هل يوافق الس على تكليف هيئة مكتـب الـس          . إذن يقفل باب النقاش     
 ١٥  بإصدار بيان باسم الس يف هذا املوضوع ؟

  

  )ة أغلبية موافق( 
  
  

مستأذنا( العضو أمحد بوعالي 
ً

: (  ٢٠ 

سعادة الرئيس ، لكونك رئيسا للمجلس الوطين وحنن كمجلس شورى جـزء            
من الس الوطين فإين أقترح إن كان هناك بيان فاألفضل أن خيرج باسم الس الوطين               
وليس بيان باسم جملس الشورى وآخر باسم جملس النواب ، فهذه قضية هامة فكلنـا               

  .ا هدف واحد ، والوطن لنا مجيعا ، وشكرالدين
  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس
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 يف جملـس الـشورى ،   - اليـوم  –شكرا ، البيان سيعكس ما دار من نقاش        
واملوضوع نفسه سوف يطرح يف جملس النواب وسيصدر بيانا آخر ، فنحن ال نستطيع              

وع قد طرح يف جملس الشورى      أن نأخذ قرارا بالنيابة عن جملس النواب ، وما دام املوض          
فيجب أن يصدر جملس الشورى بيانه اخلاص به ، وقد يكون هناك بيـان مـشترك يف        
 ٥املستقبل ، أما يف الوقت احلاضر فسيكون هناك بيان لس الشورى ، وقـد وافقـت                

. أغلبية األعضاء على إحالة هذا املوضوع إىل هيئة مكتب الس إلصدار بيان بـشأنه             
  .جللسة ، وشكرا  لكم إذن أرفع ا
  
  

 صباحا ١١رفعت اجللسة يف متام الساعة ( 
ً

(  ١٠ 

  

  

  

  
 ١٥      الدكتور فيصل بن رضي املوسوي      عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم

                 رئيس جملس الشورى             أمني عام جملس الشورى
  
  
  
  ٢٠ 
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 )انتهت املضبطة  ( 

  
  
 
   ٥ 


