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قالت إن استثناءهم يشجع ظاهرة تأجير السجالت التجارية

الحكومة تجدد رفضها استثناء الصيادين من رسوم »سوق العمل«

 19 رقم  القانون  من  »الغرض  أن  الحكومة  وأوضحت 
العامل  جعل  العمل  ســوق  تنظيم  بشأن   2006 لسنة 
في  ــال  ــم األع ألصــحــاب  المفضل  الخيار  هــو  البحريني 
العمالة  على  رســوم  ــرض  ف ــال  خ مــن  الــخــاص  القطاع 
األجنبية للمساهمة في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية 
الخاص،  بالقطاع  األعمال  ألصحاب  توفيرها  المطلوب 
متعارضًا  الدراسة  محل  بقانون  المشروع  يأتي  بينما 
منافسة  ــراره  إق شأن  من  ألن  وذلــك  المذكور  الغرض  مع 
التي  المجاالت  في  البحرينية  للعمالة  األجنبية  العمالة 
قانون  إفراغ  شأنه  من  بما  القانون  مشروع  عليها  اشتمل 

سوق العمل الحالي من مضمونه«.
لسنة   19 رقم  القانون  في  »المشروع  أن  إلى  وأشارت 
ألحكامه  الخضوع  من  المستثناة  الفئات  حصر   2006

مثل العمال غير المدنيين العاملين في األمن، وقوة دفاع 
يفدون  ومن  الدبلوماسية  البعثات  وأعضاء  البحرين، 
خمسة  من  أقل  تستغرق  مهمات  في  البحرين  مملكة  إلى 
أخرى  بفئات  الماثل  المشروع  جــاء  بينما  يــومــًا،  عشر 
من  القانون  ذلك  ألحكام  الخضوع  من  استثنائها  بغية 
العمالة  الستقدام  خلفيًا  بابًا  الفئات  هــذه  جعل  شأنه 
البحرنة  وشـــروط  العمل  ــوم  رس مــن  للتهرب  األجنبية 
بعض  تشير  حيث  المملكة  في  السائبة  العمالة  وزيــادة 
يشكلون  حكمهم  فــي  ــن  وم الــخــدم  أن  ــى  إل ــاءات  ــص اإلح
السواد األعظم من العمالة السائبة الهاربة من كفائها«.

المنصوص  الفئات  استثناء  شأن  »من  أن  وأضافت 
فئات  أمــام  الباب  فتح  الدراسة  محل  بالمشروع  عليها 
ألحكام  الخضوع  من  أيضًا  باستثنائها  للمطالبة  أخرى 

في  يعملون  الذين  األجــانــب  مثل  إليه  المشار  القانون 
مؤسسات  من  وغيرها  األهلية  والجمعيات  النقابات 
األمر  الربح،  تحقيق  إلى  تهدف  ال  التي  المدني  المجتمع 
 19 رقم  القانون  إفــراغ  النهاية  في  عليه  سيترتب  الذي 

لسنة 2006 من مضمونه«.
وأردفت أن »مشروع القانون محل الدراسة جاء مفتقداً 
األوراق  ــاءت  ج حيث  الدقيقة،  االقتصادية  للدراسات 

خلواً مما يفيد بوجود تلك الدراسات أو أن ثمة إحصاءات 
اآلثار  على  الوقوف  يتسنى  حتى  الشأن  هذا  في  أعدت  قد 
على  تأثيرها  ومــدى  ــراره  إق على  المترتبة  االقتصادية 
سوق العمل«. وقررت أنه »لما كان مما تقدم جميعه وكان 
تنظيم  بشأن   2006 لسنة   19 رقــم  القانون  أن  الثابت 
مع  كثيرة  مشاورات  بعد  إقراره  وتم  جاء  قد  العمل  سوق 
من  أكثر  المشاورات  تلك  واستغرقت  المجتمع  فئات  كل 

سنتين ولم يمِض على تطبيقه وقت طويل فمن ثم يتعين 
استمرار تطبيقه فترة كافية يمكن من خالها الحكم على 
نجاح هذا القانون في جعل العامل البحريني هو الخيار 
المفضل ألصحاب األعمال في القطاع الخاص من عدمه، 
وخاصة أن من شأن إقرار المشروع الماثل إفراغ القانون 
النظر  إعادة  إلى  النواب  داعية  مضمونه،  من  إليه  المشار 

في مشروع القانون المذكور«.

رسوم العمل تراوح مكانها بين رفض التجار والنواب لها وإصرار الحكومة عليها 

§ الوسط - مالك عبداهلل، حسن المدحوب 

بعض  استثناء  بشأن  النواب  مجلس  به  تقدم  قانون  مشروع  على  ردها  في  الحكومة  قالت   [
فئة  استثناء  »إن  األجانب:  العمال  على  شهريًا  دنانير   10 البالغة  العمل  سوق  رسوم  من  المهن 
الصيادين األجانب من الخضوع ألحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 من شأنه تشجيع انتشار 
معه  يصعب  الذي  األمر  الصيادين  قطاع  في  حاليًا  المنتشرة  التجارية  السجالت  تأجير  ظاهرة 

توفير فرص عمل للعمالة الوطنية التي كان يتشكل منها هذا القطاع حتى وقت قريب«.

في أول تجربة للتعديل الذي أجراه المجلس على الئحته

الثلثاء... »النواب« يتمسك بـ 34 مشروعًا بقانون أو يسقطها
المقبل  الثلثاء  يوم  جلسته  في  النواب  مجلس  يعمل   [
بناًء  الداخلية  الئحته  على  أجراها  التي  التعديات  بأول 
في  الحكومة  حق  سحبت  والتي   102 المادة  تعديل  على 
الفصل  انتهاء  بعد  بقانون  الــمــشــروعــات  جميع  إســقــاط 
من  التمسك  في  الحق  النواب  مجلس  لتعطي  التشريعي 
على  بــنــاًء  جـــاءت  الــتــي  بقوانين  الــمــشــروعــات  فــي  عــدمــه 

اقتراح بقانون من المجلس. 
وسيصوت المجلس على التمسك بـ 34 مشروعًا بقانون 
أو إسقاطها وهذه المشروعات هي: مشروع قانون بتعديل 
بالقانون  الصادر  المدنية،  الخدمة  قانون  أحكام  بعض 
مادة  بإضافة  قانون  ومــشــروع   ،2006 لسنة   )35( رقــم 
رقم  بالقانون  الصادر  المدنية،  الخدمة  قانون  إلى  جديدة 
مكافحة  هيئة  بإنشاء  قانون  مشروع   ،2006 لسنة   )35(
رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع  الفساد، 
مشروع  السياسية،  الجمعيات  بشأن   2005 لسنة   )26(
القطاع  فــي  العمل  قــانــون  أحــكــام  بعض  بتعديل  قــانــون 
األهلي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم )23( لسنة 1976، 
العقوبات،  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع 
)في   1976 لسنة   )15( رقــم  بقانون  بالمرسوم  الــصــادر 
أماكن  على  واالعتداء  بالحياء  واإلخال  القتل  جرائم  شأن 
األسرار  وإفشاء  والسب  والقذف  بالساح  والتهديد  السكن 
وإهانة  والــمــرابــاة  األمــانــة  وخيانة  واالحــتــيــال  والسرقة 

المجلس الوطني(.
مشروع  بـ:  عدمه  من  بالتمسك  المجلس  سيصوت  كما   
قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية، مشروع قانون في 
البحرينيين،  الصيادين  دعم  صندوق  وتنظيم  إنشاء  شأن 
البلديات،  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001، المعدل 
بتعديل  قانون  مشروع   ،2006 لسنة   )38( رقم  بالقانون 
بقانون  بالمرسوم  الصادر  العقوبات،  قانون  أحكام  بعض 
والــتــزويــر  ــوة  ــرش ال شــأن  )فــي   .1976 لسنة   )15( رقــم 
مشروع  الخنزير(،  لحم  وحظر  والقمار  والدعارة  والفجور 
البحري،  التلوث  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  بإنشاء  قانون 
مشروع قانون بشأن حماية البيئة، مشروع قانون بإنشاء 

صندوق دعم الرواتب والمعاشات، مشروع قانون بإنشاء 
في  العاملين  المواطنين  معيشة  مستوى  ــم  دع حــســاب 
التوجيه  مكاتب  بإنشاء  قانون  مشروع  الخاص،  القطاع 
بيت  هيئة  بإنشاء  قانون  مشروع  األسرية،  واالستشارات 
جرائم  بشأن  قانون  مشروع  السني(،    )المذهب  الزكاة 
الحاسب اآللي، مشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث وعاج 
األجانب  إعفاء  بشأن  قانون  مشروع  الوراثية،  الدم  أمراض 
رسوم  من  والجعفرية  السنية  األوقــاف  بإدارتي  العاملين 

العمل، مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية.  
بعض  بتعديل  قانون  مشروع  في:  المجلس  سيبت  كما 
بشأن   2006 لسنة   )78( ــم  رق بقانون  المرسوم  أحــكــام 
تملك  من  الحد  بشأن  قانون  مشروع  التعطل،  ضد  التأمين 
السكنية  ـــي  واألراض المبنية  للعقارات  البحرينيين  غير 
من  )د(  البند  بتعديل  قانون  مشروع  االستثمارية،  غير 
 1975 لسنة   )18( رقم  بقانون  المرسوم  من  األولى  المادة 
بتعديل  قانون  مشروع  عليها،  والرقابة  األسعار  بتحديد 
 2002 لسنة   )27( رقم  بقانون  المرسوم  من   )18( المادة 

الهيئة  بشأن  قانون  مشروع  الدستورية،  المحكمة  بإنشاء 
ــادة  زي بشأن  قــانــون  مــشــروع  ــان،  ــس اإلن لحقوق  الوطنية 
قانون  مشروع  الحكومي،  القطاع  في  واألجـــور  الــرواتــب 
قانون  مشروع  االجتماعي،  لألمن  أعلى  مجلس  بإنشاء 
للسنتين  للدولة  العامة  الموازنة  في  إضافي  اعتماد  بفتح 
قانون  بتعديل  قانون  مشروع  و2008،   2007 الماليتين 
 1979 لسنة   )9( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  المرور، 
قانون  مشروع  مــكــرراً(،   41 برقم  جديدة  ــادة  م )بإضافة 
بفتح  قــانــون  مــشــروع  للتخطيط،  العليا  الهيئة  بإنشاء 
المالية  للسنة  للدولة  العامة  الموازنة  في  إضافي  اعتماد 
قــانــون  ــام  ــك أح بــعــض  بتعديل  ــون  ــان ق ــروع  ــش م  ،2008
 )42( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  القضائية،  السلطة 
قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع   ،2002 لسنة 
لسنة   )46( ــم  رق بقانون  ــادر  ــص ال الجنائية،  ــــراءات  اإلج
ديوان  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع   ،2002
الرقابة المالية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم )16( لسنة 

.2002

مجلس النواب يعمل بأول التعديالت  بناًء على المادة 102 والتي سحبت حق الحكومة في إسقاط جميع المشروعات بقانون

الحكومة: المتقاعدون  يستفيدون
 من الضمان االجتماعي وال حاجة لقانون

النواب  لمجلس  مذكرة  في  الحكومة  اعتبرت   [
رقم  القانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  شروع  أن 
)18( لسنة 2006 بشأن الضمان االجتماعي )المعد 
في ضوء االقتراح المقدم من مجلس النواب(، والذي 
مستحقي  ــى  إل المتقاعدين  فئة  إضــافــة  ــى  إل يهدف 
الحياة  لمتطلبات  تلبية  االجتماعية  الــمــســاعــدة 
ارتــفــاع  مــوجــة  ــل  ظ ــي  ف وخــصــوصــًا  لهم  األســاســيــة 
على  متحقق  وغيرها،  االستهاكية  الــمــواد  أســعــار 

أرض الواقع، مطالبة بـ »إعادة النظر في المشروع«. 
وقالت الحكومة: »إن الدولة كفلت تحقيق الضمان 
ما  بمقتضى  جميعًا  للمواطنين  ــازم  ال االجتماعي 
 2006 لسنة   18 ــم  رق الــقــانــون  نــصــوص  تضمنته 
نصوصه  شملت  والذي  االجتماعي،  الضمان  بشأن 
جميع فئات المجتمع غير القادرة«، وتابعت »إذ أنشأ 
ــذي  وال االجتماعي  الضمان  صــنــدوق  القانون  ــذا  ه
المقتدرة  غير  الفئات  كل  على  منه  للصرف  خصص 
 - سجين  أسرة   - مهجورة   - أرملة   - أسرة   - ــراد  )أف
يتيم - عاجز عن العمل - بنات غير متزوجات - أبناء 

ال عائل لهم - مسن(«. 
هــذه  الســتــحــقــاق  ــرط  ــت اش ــون  ــان ــق »ال أن  وبــيــنــت 
لطالب  الشهري  الدخل  مجموع  يكون  أن  المساعدة 
الــازم  ــى  األدن الحد  عن  يقل  االجتماعية  المساعدة 
تكون  بحيث  األســاســيــة  الحياة  متطلبات  لتوفير 
لمستحقيها  الــمــمــنــوحــة  االجــتــمــاعــيــة  ــدة  ــاع ــس ــم ال
المتطلبات  لتوفير  كافيًا  يصبح  حتى  للدخل  مكملة 
الضمان  قانون  ــإن  ف ثم  ــن  »وم وواصــلــت  ــة«،  ــازم ال
غير  ــــراد  األف جميع  شمل  إلــيــه  الــمــشــار  االجــتــمــاعــي 
إذا  حالة  في  المتقاعدين  فئة  بينهم  ومن  المقتدرين 
كان ما يحصلون عليه أقل من المساعدة االجتماعية 

المقررة طبقًا ألحكام القانون«.
في  المتقاعد  أن  »وباعتبار  الحكومة  وأضــافــت 
شخص  ــه  أن أو  أســرة  صاحب  يكون  أن  ــا  إم الغالب 
يغطيهما  الحالتان  ــان  ــات وه سنة  الستين  تــجــاوز 
يندرجان  حيث  االجتماعي  الضمان  قانون  بالفعل 

ضمن  ــن  م وهــمــا  المسنين  وفــئــة  ـــرة  األس فئة  تحت 
ـــادة الــثــالــثــة  ـــم ــوص عــلــيــهــا فـــي ال ــص ــن ــم ــات ال ــئ ــف ال
»ذلك  أن  مؤكدة  االجتماعية«،  للمساعدة  المستحقة 
جديد  تشريع  ــدور  ص إلــى  معه  حاجة  ال  مما  يعطي 
لتحقق  الماثل  القانون  بموجب  المذكور  باالقتراح 
الذي  األمر  الحالي،  بالقانون  االقتراح  إليه  يهدف  ما 
من  بقانون  االقــتــراح  في  النظر  ــادة  إع ــرورة  ض يؤكد 
التي  ــام  ــك ــاألح ب »األخـــذ  أن  وبينت  ــدأ«،  ــب ــم ال حيث 
تضمنها االقتراح فيما لو تم إقرارها سيؤدي إلى فتح 
لكل  القوانين  من  العديد  بصدور  المطالبة  أمام  الباب 
دون  ومن  حدة  على  غيرهم  أو  الدولة  موظفي  من  فئة 
إليهم  المساعدة  هــذه  توفير  يتطلب  حقيقي  مسوغ 
جميع  نصوصه  شملت  قــد  إليه  المشار  والــقــانــون 
المساعدة«،  لهذه  المستحقين  من  المجتمع  فئات 
ستترتب  التي  السلبية  اآلثار  ضمن  »من  أن  معتبرة 
القانون  لمشروع  المتضمنة  األحــكــام  تطبيق  على 
االستقالة  أو  المبكر  التقاعد  تشجيع  ـــراره  إق ــال  ح
إلى  ونبهت  االجتماعية«،  المساعدة  على  اعتماداً 
واالعتمادية  التكاسل  ثقافة  نشر  إلى  يؤدي  »ذلك  أن 
وحرمان االقتصاد الوطني من القيم المضافة ويبطئ 
عجلة اإلنتاج ويجعل من أسرة المتقاعد أو المستقيل 
اإلسهام  من  بداًل  اإلنتاج  على  قادرة  غير  عاجزة  أسرة 
في الحراك االجتماعي والتنمية المستدامة وتقليص 

مستويات الفقر المطبقة بالمملكة«.
تعريف  يــكــون  أن  »يتعين  أنــه  الحكومة  ورأت 
انتهت  موظف  )كــل  هو  إضافته  المقترح  المتقاعد 
األهلي  القطاع  فــي  العمل  وقــانــون  ــًا...  ــق وف خدمته 
 1976 لسنة   )23( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر 
بداًل  ــق  األوف من  ــان  »ك أنــه  إلــى  مشيرة  وتعدياته(، 
أن  األهلي،  القطاع  في  العمل  قانون  إلى  اإلشــارة  من 
الصادر  االجتماعي  التأمين  قانون  إلى  اإلشــارة  تتم 
وتعدياته،   1976 لسنة   )24( بقانون  بالمرسوم 
خدمة  النتهاء  المنظم  القانون  هو  األخير  أن  باعتبار 

العامل في القطاع األهلي«.

سيخطر بها »النواب« الثلثاء وستحال للجان لقبولها أو رفضها

17 مرسومًا بقانون صدرت خالل اإلجازة التشريعية
] أحالت الحكومة إلى مجلس 
النواب 17 مرسومًا بقانون، ليتم 
إخطار النواب بهذه المراسيم في 
تتم  أن  قبل  المقبل،  الثلثاء  جلسة 
لدراستها  ال��ل��ج��ان  إل��ى  إحالتها 

فإما أن يتم قبولها أو رفضها. 
مرسوم  المراسيم:  هذه  ومن 
 2010 لسنة   )23( رقم  بقانون 
للدراسات  البحرين  مركز  بإلغاء 
وال��ب��ح��وث ال��م��ن��ش��أ ب��ال��م��رس��وم 
 ،1981 لسنة   )11( رقم  بقانون 
 )33( رق���م  ب��ق��ان��ون  وم���رس���وم 
بعض  ب��ت��ع��دي��ل   2010 ل��س��ن��ة 
أح��ك��ام ال��م��رس��وم ب��ق��ان��ون رق��م 
تعديل  بشأن   1983 لسنة   )5(
 )2( رق����م  األم���ي���ري  ال���م���رس���وم 
لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى 
ومرسوم  وال��ري��اض��ة،  للشباب 
 2010 لسنة   )34( رقم  بقانون 
ال��ق��ان��ون  أح��ك��ام  ب��ع��ض  بتعديل 
بشأن   2006 لسنة   )60( رق��م 
إع�����ادة ت��ن��ظ��ي��م دائ�����رة ال��ش��ئ��ون 
رقم  بقانون  مرسوم  القانونية، 
)35( لسنة 2010 بتعديل بعض 
القضائية  السلطة  قانون  أحكام 
رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر 
ومرسوم   ،2002 لسنة   )42(
 2010 لسنة   )36( رقم  بقانون 
بالتصديق على اتفاقيتي القرض 
وال���ض���م���ان ل���م���ش���روع ت��ط��وي��ر 
شبكة نقل الطاقة الكهربائية على 
كيلوفولت  و66   220 التوترين 
ب��ي��ن ح��ك��وم��ة م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن 

وال���ص���ن���دوق ال��ع��رب��ي ل��إن��م��اء 
االقتصادي واالجتماعي.

رقم  بقانون  مرسوم  وكذلك 
بالتصديق   2010 لسنة   )37(
واإليجار  الوكالة  اتفاقيات  على 
وال���خ���دم���ات وال���ض���م���ان وع��ق��د 
الهبة بين حكومة مملكة البحرين 
بشأن  للتنمية  اإلسالمي  والبنك 
ت��ط��وي��ر ش��ب��ك��ت��ي ن��ق��ل ال��ط��اق��ة 
 220 الجهدين  ذات  الكهربائية 
وم���رس���وم  ك��ي��ل��وف��ول��ت.  و66 
 2010 لسنة   )38( رقم  بقانون 
الوكالة  اتفاقيات  على  بالتصديق 
والضمان  والخدمات  واإليجار 
مملكة  حكومة  بين  الهبة  وعقد 
ال��ب��ح��ري��ن وال���ب���ن���ك اإلس���الم���ي 
نقل  شبكة  تطوير  بشأن  للتنمية 
الجهد  ذات  الكهربائية  ال��ط��اق��ة 
وم����رس����وم  ك���ي���ل���وف���ول���ت.   66
 2010 لسنة   )39( رقم  بقانون 

ب���ف���ت���ح اع����ت����م����اد إض�����اف�����ي ف��ي 
للسنة  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة  ال��م��وازن��ة 
واالق����ت����راض   2010 ال��م��ال��ي��ة 
ومرسوم  االعتماد.  هذا  لتغطية 
 2010 لسنة   )45( رقم  بقانون 
مواطني  معاملة  على  بالموافقة 
ل���دول  ال���ت���ع���اون  م��ج��ل��س  دول 
ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��ام��ل��ي��ن في 
المواطن  معاملة  المدنية  الخدمة 
بقانون  وم��رس��وم  ال��ب��ح��ري��ن��ي. 
بتعديل   2010 لسنة   )46( رقم 
العقوبات  ق��ان��ون  أح��ك��ام  بعض 
بالمرسوم  ال��ص��ادر  العسكري 
 ،2002 لسنة   )34( رقم  بقانون 
 )47( رق���م  ب��ق��ان��ون  وم���رس���وم 
إدارة  ب����ش����أن   2010 ل���س���ن���ة 
التقاعد  صندوق  واختصاصات 
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين 
وغير  البحرينيين  العام  واألم��ن 
بموجب  ال��م��ن��ش��أ  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ي��ن 

لسنة   )6( رقم  بقانون  المرسوم 
رق��م  ب��ق��ان��ون  م��رس��وم   ،1991
ب���إص���دار   2010 ل��س��ن��ة   )48(
قانون الخدمة المدنية، ومرسوم 
 2010 لسنة   )49( رقم  بقانون 
بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
الصادر  المالية  الرقابة  دي���وان 
 )16( رق��م  ب��ق��ان��ون  ب��ال��م��رس��وم 
بقانون  ومرسوم   ،2002 لسنة 
بتعديل   2010 لسنة   )50( رقم 
الجمعيات  ق��ان��ون  أح��ك��ام  بعض 
والثقافية  االجتماعية  واألن��دي��ة 
ال��ه��ي��ئ��ات ال��خ��اص��ة ال��ع��ام��ل��ة في 
م����ي����دان ال���ش���ب���اب وال���ري���اض���ة 
الصادر  الخاصة  والمؤسسات 
لسنة   )21( رق����م  ب��ال��م��رس��وم 
رقم  بقانون  وم��رس��وم   ،1989
ب��ت��ع��دي��ل   2010 ل��س��ن��ة   )51(
 )11( رقم  القانون  أحكام  بعض 
ج����وازات  ب��ش��أن   1975 ل��س��ن��ة 
رقم  بقانون  وم��رس��وم  السفر، 
ب��ت��ع��دي��ل   2010 ل��س��ن��ة   )52(
بقانون  المرسوم  أحكام  بعض 
بإصدار   1977 لسنة   )15( رقم 
س����ن����دات ال��ت��ن��م��ي��ة، وم���رس���وم 
 2010 لسنة   )53( رقم  بقانون 
بين  االت��ف��اق��ي��ة  على  بالتصديق 
ومنظمة  البحرين  مملكة  حكومة 
والعلوم  للتربية  المتحدة  األم��م 
وال��ث��ق��اف��ة )ال��ي��ون��س��ك��و( ب��ش��أن 
العربي  اإلقليمي  المركز  إنشاء 
ل���ل���ت���راث ال���ع���ال���م���ي ف����ي م��م��ل��ك��ة 

البحرين.

النواب سيكونون بين خيارين حيال مراسيم القوانين: إما قبولها أو رفضها 

اعتبرت السماح لهم بتقديم 10 أسئلة كل دور إرباكًا لعمل وزرائها

الحكومة ترفض تعديالت النواب على الئحتهم الداخلية مجددًا
] رفضت الحكومة جملة من 
النواب  أج��راه��ا  التي  التعديالت 
معتبرة  الداخلية،  الالئحة  على 
ل��ل��ن��واب  ال��س��م��اح  أن  رده����ا  ف���ي 
دوٍر  ك��ل  ف��ي  أس��ئ��ل��ة   10 بتقديم 
واح��د  س���ؤاٍل  م��ن  ب���داًل  تشريعي 
وع��م��ل  لعملها  إرب�����اك  ش��ه��ري��ًا، 

وزرائها. 
رفضها  في  الحكومة  وذكرت 
 151 المادة  على  الكتل  تعديالت 
على:  ال��ت��ع��دي��ل  ب��ع��د  ت��ن��ص  ال��ت��ي 
»وف�����ي غ��ي��ر األح������وال ال��س��اب��ق��ة 
م��دون  االن��ع��ق��اد  دور  ان��ت��ه��ى  إذا 
يستأنف  االس��ت��ج��واب  ف��ي  ال��ب��ت 
بدء  عند  بحالته  ن��ظ��ره  المجلس 
»ه��ذا  أن  ال��ث��ان��ي«،  االن��ع��ق��اد  دور 
شديدة  خ��ط��ورة  يمثل  التعديل 
اإلداري  ال���ج���ه���از  س���ي���ر  ع���ل���ى 
يظل  ال���وزي���ر  إن  إذ  ال���دول���ة،  ف��ي 
ط���وال أرب���ع س��ن��وات، وه��ي مدة 
ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي، م��ش��غ��واًل 
إليه  تنتهي  وم���ا  ب��االس��ت��ج��واب 
ن��ت��ي��ج��ة ال��م��ن��اق��ش��ة، وح��ض��ور 
دور  ك��ل  ف��ي  المختصة  ال��ل��ج��ن��ة 
ذلك  »ك��ل  أن  م��ؤك��دة  تشريعي«، 
ي���ت���ع���ارض وي���ج���اف���ي ال��م��ن��ط��ق 
ال���ق���ان���ون���ي ال���س���ل���ي���م، ك���م���ا أن���ه 
العمل  م��ن  االنتقاص  إل��ى  ي��ؤدي 
فاالستجواب  للوزير  الحكومي 
ينتهي  ات��ه��ام  ه��و  وأخ���ي���رًا  أواًل 
االتهام  ولكن  إدانة  عدم  أو  بإدانة 
على  باليسير  ليس  أم��ر  ذات��ه  ف��ي 
الحكومة  رفضت  كما  ال��وزي��ر«. 
على  ال���ن���واب  م��ج��ل��س  ت��ع��دي��الت 

الداخلية  الالئحة  من   37 المادة 
أحقية  فيها  ال��ن��واب  ألغى  وال��ت��ي 
م��م��ث��ل��ي ال��ح��ك��وم��ة ف���ي ال��ح��دي��ث 
ذلك  أن  مؤكدة  لذلك،  طلبهم  عند 
»يخالف المادة 93 من الدستور«. 
 90 المادة  »تعديالت  أن  ومبينة 
لسنة   60 رق��م  ال��ق��ان��ون  تخالف 
يتحدث  التعديل  إن  إذ   ،2006
وليس  دس��ت��وري��ة  ت��ع��دي��الت  ع��ن 
يخرج  ما  وه��و  قوانين  مشاريع 
الشئون  دائ����رة  اخ��ت��ص��اص  م��ن 
»السماح  أن  م��ؤك��دًة  القانونية«، 
للنائب بأكثر من سؤال في الشهر 
ما  وه��و  ال����وزارات  أع��م��ال  يعطل 

أثبته توجيه سؤال واحد«.
كانت  »لما  إنه  الحكومة  وقالت 
تنص  إل��ي��ه��ا  ال��م��ش��ار   37 ال��م��ادة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  »وت���س���ري  أن  ع��ل��ى 
اللجان  جلسات  في  الكالم  بنظام 
شأن  في  لذلك  المقررة  القواعد 
تنص  كما  المجلس...«،  جلسات 
على  ذاتها  الالئحة  من   56 المادة 
لرئيس  الكلمة  دائ��م��ًا  »تعطى  أن 

مجلس الوزراء والوزراء وممثلي 
من  ال��ك��الم  طلبوا  كلما  الحكومة 
انتهاء  بعد  وذلك  المجلس،  رئيس 
فإنه  كلمته،  من  األصلي  المتكلم 
الدستوري  العرض  هذا  من  يبين 
وال��ت��ش��ري��ع��ي ل��ت��ن��ظ��ي��م أح��ك��ام 
الحكومة  لممثلي  الكالم  أولوية 
أن  ولجانه  المجلس  جلسات  في 
عليه  النص  جاء  عامًا  أصاًل  هناك 
في المادة 93 من الدستور يعطي 
الكالم  أولوية  في  الحق  الحكومة 
أن  معناه  بما  الكلمة  طلبوا  كلما 
ب��إرادت��ه��م،  ره���ن  ال��ك��الم  طلبهم 
العام  ال��دس��ت��وري  األص��ل  وذل��ك 
مناقشات  كل  في  به  التقيد  يجب 
كانت  س��واء  التشريعية  السلطة 
ت��ل��ك ال��م��ن��اق��ش��ات ف���ي ج��ل��س��ات 
المجلس أو لجانه. وعلى ذلك فإن 
اللجنة  رئيس  تخويل  على  النص 
في  ال��ك��الم  أول��وي��ة  تنظيم  سلطة 
اللجنة يكون منطويًا على مخالفة 
المادة  في  المقرر  العام  لألصل 
الذكر.  سالفة  الدستور  م��ن   93

وال يحتاج في ذلك أن نص المادة 
تتعرض  ل���م  ال��دس��ت��ور  م���ن   93
لجان  ف��ي  ال��م��ن��اق��ش��ات  ألص���ول 
ال��م��ش��رع  ألن  وذل�����ك  ل��م��ج��ل��س، 
ال��دس��ت��وري ل��م ي��ع��وزه ذل��ك، ألن 
القواعد تقضي بأن من يملك الكل 
يملك الجزء، كما أن ما يسرى على 
الفرع  على  يسرى  فإنه  األص��ل 
في  الحق  ك��ان  ف��إذا  أول��ى  ب��اب  من 
في  للحكومة  تقرر  الكالم  أولوية 
جلسات المجلس وهو نطاق أكثر 
مدى واتساعًا من جلسات اللجان 
هذا  يكون  أن  أول��ى  ب��اب  من  فإنه 
لجان  في  للحكومة  مقررًا  الحق 
ال��م��ج��ل��س س����واء ن��ص ع��ل��ى ذل��ك 
أن  وي��الح��ظ  ع��ل��ي��ه.  ي��ن��ص  ل��م  أو 
تحرك  عندما  المقترح  التعديل 
م���ن ث��ب��ات ال��ح��ق ل��ل��ح��ك��وم��ة في 
وفقًا  الحق  هذا  تنظيم  إلى  الكالم 
بهذا  فإنه  اللجنة  رئيس  لسلطة 
نصًا  خ��ال��ف  ق��د  ي��ك��ون  ال��ت��ح��رك 
يشوب  ال��ذي  واألم��ر  دس��ت��وري��ًا، 
مخالفة  بشبهة  التعديل  اق��ت��راح 
أح���ك���ام ال���دس���ت���ور. م���ن ن��اح��ي��ة 
أخ����رى وه���ي األه����م ف���إن إع��ط��اء 
الحكومة وممثليها أولوية الكالم 
السلطة  ل����دى  م��ن��اق��ش��ة  أي����ة  ف���ي 
التشريعية قد يكون له تأثير على 
الوقت  وتركيز  المناقشات  سير 
ممثلون  يعرضه  ما  فإن  والجهد، 
وبيانات  أق��وال  من  الحكومة  من 
قد يغير وجهة الرأي لدى البعض 
م��ن خ���الل ت��وض��ي��ح م��ف��اه��ي��م قد 

تغيب لدى البعض«.

الحكومة: السماح للنواب بتقديم 10 أسئلة كل دور إرباك لعملنا


