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مقدمة
يرتكــز النظــام السياســي البحرينــي والــذي هــو نظــام الملكيــة الدســتورية الوراثيــة علــى إطار يــن،
رأســا للدولــة وممثـ ًـا
األول الملــك ،ولــه صالحيــات تشــريعية وتنفيذيــة وقضائيــة ،إىل جانــب كونــه ً
أســمى لهــا .واإلطــار الثــاين هــو ســلطات الدولــة الثــاث التــي تتمثــل يف الســلطة التنفيذيــة (مجلــس
الــوزراء والــوزراء) ،والســلطة القضائيــة ممثلــة يف المحاكــم والنيابــة العامــة والمجلــس األعلــى
للقضــاء والمحكمــة الدســتورية والمحاكــم العســكرية .والســلطة التشــريعية “المجلــس الوطنــي”
المؤلــف مــن مجلســي الشــورى والنــواب ،ولــكل منهمــا  40عضـ ًواُ ،يعينــون يف األول بأمــر ملكــي،
ويف الثــاين باالنتخــاب(((.
ولقــد تــم تشــكيل وزارة خاصــة لشــؤون مجلســي الشــورى والنــواب وفــق مرســوم ملكــي صــدر يف
أغســطس/آب  ،2004لتكــون بمثابــة حلقــة وصــل للتعــاون والتنســيق بيــن الســلطتين التنفيذيــة
ً
الحقــا بــوزارة شــؤون اإلعــام ،وذلــك عبــر مرســوم ملكــي بتعديــل
والتشــريعية ،غيــر أنــه تــم ضمهــا
وزاري صــدر يف نهايــة ســبتمبر/أيلول  .2015ويف مــارس/آذار  2016صــدر مرســوم ملكــي تــم
بموجبه إلغاء دمج الوزارتين ،وتعيين غانم البوعينين وزي ًرا لشــؤون مجلســي الشــورى والنواب،
وهــو الــذي يشــغل المنصــب حتــى الوقــت الحاضــر.
وبالعــودة إىل التار يــخ ،فإنــه عندمــا أعلــن الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة نفســه مل ـكًا
يف فبراير/شــباط  2002حــدد أول انتخابــات دســتورية تجــرى يف البحر يــن علــى مــدى ثالثــة
عقــود ،وقاطعتهــا آنــذاك أر بــع جمعيــات سياســية معارضــة ،وقــد أجر يــت يف أ كتوبر/تشــرين
األول  ،2002وبلغــت نســبة التصو يــت فيهــا  53بالمائــة .ويف العــام  2006شــاركت المعارضــة
وعلــى رأســها أبــرز الجمعيــات السياســية وهــي جمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية يف االنتخابــات
النيابيــة والبلديــة(((.
وقد جرت االنتخابات النيابية يف نوفمبر/تشرين الثاين  ،2006حيث وصلت نسبة التصويت إىل
 73بالمائــة يف الجولــة األوىل مــن االقتــراع ،وبهــذا تحققــت عــودة الجمعيــات السياســية المعارضــة
التــي كانــت قــد قاطعــت انتخابــات العــام  .2002غيــر أن قــرار المشــاركة لــم يســتمر لــدى قــوى
المعارضــة ،حيــث أنــه وبعــد مشــاركتها يف انتخابــات العــام  ،2010حالــت األزمــة السياســية التــي
اندلعت شرارتها عبر أحداث الحراك االحتجاجي يف  14فبراير/شباط  2011بالتزامن مع ثورات
مــا ُســمي ب ـ “الربيــع العــريب” مــن دون اســتمرارها يف مجلــس النــواب ،حيــث اســتقالت الكتلــة
جــا علــى تعاطــي الســلطة السياســية مــع
النيابيــة الممثلــة لجمعيــة الوفــاق مــن المجلــس احتجا ً
الحــراك ،وبقــي الوضــع السياســي هكــذا مــن دون حلحلــة لألزمــة حتــى الوقــت الحاضــر ،إذ اســتمر
تباعــا.
اســتهداف المعارضــة وحــل جمعياتهــا ً
(((
(((

محمد نعمان جالل ،النظام السياسي يف مملكة البحرين ،مركز البحرين للدراسات والبحوث ،مملكة البحرين ،الطبعة الثانية ،2007 ،ص .47-42

مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث اإلســتراتيجية ،الخليــج العــريب بيــن المحافظــة والتغييــر ،دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،الطبعــة األوىل،2008 ،

ص .69
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وعليــه ،تجــدر اإلشــارة إىل أنــه ومنــذ انطــاق التجر بــة البرلمانيــة شــهدت البحر يــن خمس ــة فص ــول
تشــريعية ( ،)2018-2014( ،)2014-2010( ،)2010-2006(،)2006-2002وأخي ـ ًرا (-2018
 ،)2022والــذي انتهــى منــه حتــى اآلن دور االنعقــاد األول ( 12ديســمبر/كانون األول 15 - 2018
مايو/أ يــار  ،)2019وهــو الــدور محــل التقييــم يف هــذا التقر يــر الــذي يعنــى برصــد وتحليــل ومتابعــة
أداء الســلطة التشــريعية ممثلــة بمجلســي الشــورى والنــواب(((.

أبرز مصادر المعلومات الواردة يف هذا التقرير مستقاة من:

(((

 -دستور مملكة البحرين

 -قانون مجلسي الشورى والنواب

 -الالئحة الداخلية لكل من مجلسي الشورى والنواب

 التقرير السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب (دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس) الموقع اإللكتروين لكل من مجلسي الشورى والنواب -صحف ومراجع محلية وعربية
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إطاللة تاريخية
تميــز المشــهد السياســي يف البحر يــن بجملــة مــن التحــركات والمطالــب اإلصالحيــة منــذ ثالثينيــات
القــرن العشــرين ،ولــم يكــن الهــدف حينهــا تغييــر النظــام السياســي ،بــل إصالحــه وإنهــاء الســيطرة
البريطانيــة عليــه .ويف الخمســينات كان للشــعب مطالــب بإصالحــات سياســية ،حيــث قــاد عــدة
إضرابــات ومســيرات ،وع ّبــر عــن رفضــه الحمايــة البريطانيــة ممثلــة باألســطول البحــري ،وكانــت
تقودهــا لجنــة اإلتحــاد الوطنــي (تضــم ســنة وشــيعة) ،والتــي أُعتقــل بعــض أعضائهــا ،وتــم ترحيلهم.
ومــن ثــم تنوعــت اإلضرابــات بيــن المعلميــن وعمــال النفــط ،وكان بعضهــا بســبب قضايــا ذات صلــة
بالمحيــط العــريب(((.
وشــهدت البحر يــن يف عقــد التســعينات حركــة ديمقراطيــة عبــرت عنهــا العرائــض الداعيــة إىل
رئيســا للكثيــر مــن
عــودة العمــل بدســتور العــام  ،1973حيــث أن هــذا الدســتور شــكل محــو ًرا
ً
األزمــات السياســية المفصليــة التــي مــرت بهــا البحر يــن طــوال ســنوات عديــدة ،نظـ ًرا النطوائــه علــى
صالحيــات أوســع للشــعب وممثليــه علــى حســاب الســلطة التنفيذيــة بشــكل خــاص .وإجمـ ً
ـال،
يمكن القول بأن الوضع السياســي يف البحرين يمر بمراحل مد وجزر ،ســببها المطالبة الشــعبية
بمز يــد مــن القيــود علــى صالحيــات األســرة الحاكمــة .وعلــى الرغــم مــن أن الدولــة عمــدت لتأســيس
برلمان منتخب يف بداية الســبعينات ً
وفقا لدســتور العام  ،1973إال أن المواجهات بين الحكومة
والمعارضة بشــطريها الســني والشــيعي أدت إىل إغالقه يف العام  ،1975بعدها شــهدت البحرين
جمــو ًدا سياسـ ًيا ،ثــم اندلعــت أحــداث التســعينات (.((()2
وعلــى إثــر هــذا الوضــع ،تــم تقديــم عريضــة نخبويــة إىل األميــر تتضمــن مطالبــات سياســية عــدة،
أبرزهــا إعــادة العمــل بالدســتور وعــودة الحيــاة النيابيــة ،كمــا رفعــت شــخصيات وطنيــة عريضــة
تطالــب بإيجــاد حلــول لالضطرابــات السياســية ،فمــع الغــزو العــرايق لدولــة الكويــت 1990-1992
ارتفعــت النبــرة المطالبــة بالديمقراطيــة والمشــاركة يف صنــع القــرار يف إطــار شــرعية دســتورية
تعــزز حمايــة الوطــن وتــدرأ عنــه األخطــار الخارجيــة(((.
وشــهد العــام  1992عــودة معارضيــن بحرينييــن يف الخــارج أبرزهــم الشــيخ علــي ســلمان لحيــن
تصاعــد الوضــع السياســي المتــأزم واعتقالــه بالتزامــن مــع انتفاضــة العــام  ،1994ومــن ثــم إبعــاده
خــارج البــاد حتــى عودتــه الالحقــة يف العــام  2001مــن بريطانيــا وتأســيس جمعيــة الوفــاق الوطنــي
اإلســامية((( .وقــد شــهدت الســاحة السياســية يف التســعينات دو ًرا بــارزًا لقيــادات دينيــة شــيعية،
مثل الشــيخين عبد األمير الجمري وعيســى قاســم اللذين تبنيا خطابًا وطن ًيا ،فيما ردت الحكومة
باعتقــال اآلالف وإبعــاد زعمــاء المعارضــة .وتلــك هــي الفتــرة التــي عانــت فيهــا البحر يــن مــن حــوادث
(((

يوســف خليفــة اليوســف ،مجلــس التعــاون الخليجــي يف مثلــث الوراثــة والنفــط والقــوى األجنبيــة ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بيــروت ،الطبعــة

(((

المرجع نفسه ،ص .98

(((

حسين خلف ،علي سلمان  ..لؤلؤة بحرينية بيضاء عصية على الكسر ،صحيفة األخبار اللبنانية 17 ،يونيو/حزيران .2015

(((

األوىل ،2011 ،ص .45

علي قاسم ربيعة ،لجنة العريضة الشعبية  -يف مسار النضال الوطني يف البحرين ،دار الكنوز األدبية ،بيروت ،الطبعة األوىل ،2007 ،ص .14
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العنــف السياســي ،وبــرز فيهــا دور األغلبيــة الشــيعية المضطهــدة ،ويف العــام  1993انعقــد مجلــس
عامــا ،ولكــن اســتمرت األحــداث
الشــورى ،وتــم تغييــر الحكومــة يف العــام  1995ألول مــرة منــذ ً 20
السياســية لحيــن وضــع برنامــج لإلصــاح الديمقراطــي مــع مطلــع العــام  ،2000وتشــكيل لجنــة
لصياغة مسودة للتحول من إمارة متوارثة إىل ملكية دستورية ،وكانت نتيجة عمل اللجنة ميثاق
العمل الوطني الذي أُستفتي الشعب عليه يف العام  ،2001ويف  14فبراير/شباط  2002أعلنت
البحر يــن ملكيــة دســتورية ،وتحــول األميــر إىل ملــك بــإرادة منفــردة بعي ـ ًدا عــن التوافــق الشــعبي،
األمــر الــذي مهــد ألزمــات سياســية متالحقــة .وقــد حظــي الميثــاق بنســبة  98.4بالمائــة ممــن أدلــوا
بأصواتهــم مــن الناخبيــن ،ونســبتهم  97بالمائــة ممــن يحــق لهــم االقتــراع(((.
ويف فبراير/شــباط  2003بــرزت مطالبــات بإصــاح دســتوري وحينهــا ُعقــد أول مؤتمــر دســتوري
مــن قبــل قــوى سياســية معارضــة ومجموعــة مــن المحاميــن ومنظمــات المجتمــع المــدين
وشــخصيات وطنيــة .وقــد صــاغ المؤتمــر تعديــات دســتورية وأطلقــت حملــة شــعبية وبرلمانيــة
لدعمهــا ،وقدمــت الكتلــة النيابيــة الممثلــة لجمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية مشــروع التعديــات
بعــد مشــاركتها يف البرلمــان (الفصــل التشــريعي الثــاين  ،)2010-2006ولكنــه لــم ُيمــرر نتيجــة
ســيطرة الســلطة علــى البرلمــان وعــدم التقيــد بــاإلرادة الشــعبية(((.
ونتيجــة لهــذه األزمــة توالــت األحــداث األمنيــة حتــى العــام  ،2010وشــهدت بعــض القرى البحرينية
تظاهــرات وصدامــات محــدودة مــع قــوات األمــن ،ولكنهــا أصبحــت يف المجمــل جــز ًءا مــن المشــهد
السياســي اليومــي يف البحر يــن منــذ انطــاق الحــراك االحتجاجــي يف فبراير/شــباط  ،2011حيــث
كان للشــعب وقــوى المعارضــة جملــة مطالــب إصالحيــة واجهتهــا الســلطة بآليــات معبــرة عــن
عنــف واســتبداد .وعلــى ضــوء ذلــك تــأزم المشــهد السياســي البحرينــي حتــى اليــوم ،وتــم إقصــاء
المعارضــة منــه عبــر حــل الجمعيــات السياســية واســتهداف أعضائهــا وقياداتهــا عبــر أحــكام قاســية
بالســجن وســحب الجنســية .كمــا صــادق الملــك يف يونيو/حز يــران  2018علــى تعديــل قانــون
مباشــرة الحقــوق السياســية بمــا يمنــع قيــادات وأعضــاء الجمعيــات السياســية الفعلييــن المنحلــة
بحكــم نهــايئ مــن الترشــح لمجلــس النــواب ،وذلــك بدعــوى “ارتكابهــا مخالفــة جســيمة ألحــكام
دســتور المملكــة أو أي قانــون مــن قوانينهــا”(.((1
ُيذكــر بأنــه قــد تــم حــل جمعيــة الوفــاق يف يوليو/تمــوز  ،2016مــا ُيفســر غيابهــا عــن الســلطة
جــا علــى التعاطــي الرســمي األمنــي مــع حــراك
التشــريعية (االســتقالة مــن مجلــس  2010احتجا ً
فبراير/شــباط  ،2011ومــن ثــم مقاطعــة انتخابــات  2014و .)2018كمــا تــم حــل جمعيــة العمــل
ً
والحقــا بحكــم نهــايئ يف يناير/كانــون الثاين ،2019
الوطنــي الديمقراطــي “وعــد” يف مايو/أ يــار 2017
وســبق ذلــك حــل جمعيــة العمــل اإلســامي “أمــل” يف يوليو/تمــوز .2012
فالــح شــبيب العجمــي ،صــراع الحريــات وتقنينهــا يف شــبه الجزيــرة العربيــة يف العصــر الحديــث ،مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة ،الكويــت،

(((

الطبعــة األوىل ،2005 ،ص .63-62

Abdulnabi Alekry, Bahrain: Assessment of BICI Commission, International Investigation Commission,
(((1
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)(9

قانــون رقــم ( )25لســنة  2018بتعديــل المــادة الثالثــة مــن المرســوم بقانــون رقــم ( )14لســنة  2002بشــأن مباشــرة الحقــوق السياســية ،الجريــدة

الرســمية ،العــدد  14 ،3370يونيو/حزيــران  ،2018ص .8

السلطة التشريعية “نظام المجلسين”
ترتكــز الســلطة التشــريعية يف مملكــة البحر يــن وبحســب الدســتور علــى المجلــس الوطنــي ،والــذي
يتألــف بــدوره مــن مجلســي الشــورى والنــواب ،حيــث يضــم األول  40عض ـ ًوا يتــم تعيينهــم بأمــر
ملكــي ،فيمــا يتكــون الثــاين مــن  40نائ ًبــا يتــم انتخابهــم بطر يــق االنتخــاب العام الســري المباشــر(.((1
ً
ووفقــا لمرســوم القانــون رقــم  15لســنة  2002بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب فــإن مــدة
المجلســين أر بــع ســنوات تبــدأ مــن تار يــخ أول اجتمــاع لــه ،وللملــك أن يمــد الفصــل التشــريعي
لمجلــس النــواب عنــد الضــرورة بأمــر ملكــي لمــدة ال تز يــد علــى ســنتين(.((1
ونظ ـ ًرا العتمــاد البحر يــن علــى نظــام المجلســين ،فــإن هــذا النظــام ُيفتــرض أن يحقــق التمثيــل
عــن الشــعب ،ســواء كان عبــر التعييــن أو مشــاركة الناخبيــن يف اختيــار األعضــاء ،األمــر الــذي مــن
شــأنه تعز يــز التحــول مــن الديمقراطيــة المباشــرة إىل الديمقراطيــة النيابيــة .و ُيذكــر أنــه منــذ انطــاق
التجربة البرلمانية شــهدت البحرين خمســة فصول تشــريعية (،)2010-2006( ،)2006-2002
( ،)2018-2014( ،)2014-2010وأخي ـ ًرا ( ،)2022-2018وهــو الفصــل محــل التقييــم يف هــذا
التقر يــر ،وذلــك بعــد انتهــاء دور االنعقــاد األول منــه يف الفتــرة مــن ( 12ديســمبر/كانون األول
 2018حتــى  15مايو/أ يــار .)2019
إىل ذلــك ،يجــدر بالذكــر أن االجتماعــات المشــتركة بيــن مجلســي الشــورى والنــواب تنعقــد تحــت
مســمى المجلــس الوطنــي ،حيــث ينــص الدســتور البحرينــي علــى أنــه “ال يصــدر قانــون إال إذا أقــره
كل مــن مجلســي الشــورى والنــواب أو المجلــس الوطنــي بحســب األحــوال ،وصــدق عليــه الملــك”.
ويجتمــع المجلــس الوطنــي يــوم الســبت الثــاين مــن بدا يــة شــهر أ كتوبر/تشــرين األول ،إال إذا قــرر
الملــك دعوتــه لالجتمــاع قبــل هــذا الموعــد ،وإذا كان هــذا اليــوم عطلــة رســمية اجتمــع يف أول يــوم
ن للمشــتركات بيــن المجلســين(:((1
عمــل يليهــا( .((1وفيمــا يلــي بيــا ٌ
االنعقاد
•ينعقــد المجلــس الوطنــي لبحــث الموضوعــات المشــتركة بيــن مجلســي الشــورى والنــواب أو
المختلــف عليهــا.
•يتــوىل رئيــس مجلــس النــواب رئاســة اجتمــاع المجلــس الوطنــي ،وعنــد غيابــه يتــوىل ذلــك رئيس
مجلــس الشــورى ،ثــم النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب ،ثــم النائــب األول لرئيــس مجلــس
الشورى.
ل مــن أعضــاء مجلــس الشــورى وأعضــاء مجلــس النــواب النصــاب القانــوين لصحــة
• ُيكمــل ك ٌ
انعقــاد المجلــس الوطنــي وقراراتــه.
(((1

دستور مملكة البحرين لعام  ،2002المواد .56-52-51

(((1

دستور مملكة البحرين لعام  ،2002المادة .71-70

(((1
(((1

مرسوم بقانون رقم  15لسنة  2002بشأن مجلسي الشورى والنواب ،المادة .10-2
الموقع االلكتروين لمجلس النواب ،مملكة البحرين ،الرابط.https://bit.ly/2PsES6x :
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التشريع
•ال يصــدر قانــون إال إذا أقــره كل مــن مجلســي النــواب والشــورى أو المجلــس الوطنــي بحســب
األحــوال ،وصــدق عليــه الملــك.
•يحيــل رئيــس مجلــس النــواب مشــروع القانــون الــذي وافــق عليــه مجلــس النــواب إىل مجلــس
الشــورى لمناقشــته وإقــراره.
•إذا اختلــف المجلســان حــول مشــروع أي قانــون مرتيــن ،يجتمــع المجلــس الوطنــي برئاســة
المختلــف عليهــا فقــط ،ويشــترط لقبــول المشــروع أن
رئيــس مجلــس النــواب لبحــث المــواد ُ
يصــدر قــرار المجلــس الوطنــي بأغلبيــة األعضــاء الحاضر يــن ،وعندمــا ُيرفــض المشــروع بهــذه
الصــورة ،ال ُيقــدم مــرة ثانيــة إىل المجلــس الوطنــي يف الــدورة ذاتهــا.
•يقــوم رئيــس مجلــس النــواب  -يف جميــع األحــوال  -بإحالــة مشــروعات القوانيــن التــي وافــق
عليهــا المجلســان إىل رئيــس مجلــس الــوزراء لرفعهــا إىل الملــك.
مشفوعا بمالحظاتهما.
•اعتماد الحساب الختامي للدولة بقرار من المجلسين
ً
األنشطة المشتركة
•مجلســا الشــورى والنــواب همــا شــعبة مملكــة البحر يــن للمؤتمــرات البرلمانيــة الدوليــة ،والتــي
يكــون لهــا لجنــة تنفيذيــة برئاســة رئيــس مجلــس النــواب وثمانيــة أعضــاء من المجلســين ،حيث
يختــار كل مجلــس أربعــة منهــم مــن بيــن أعضائــه باالنتخــاب .وتضــع اللجنــة التــي تتشــكل عنــد
بــدء كل دور انعقــاد القواعــد المنظمــة لســير العمــل يف الشــعبة.
•تعقــد لجنــة الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة بمجلــس النــواب اجتماعــات مشــتركة مــع لجنــة
الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة بمجلــس الشــورى لمناقشــة مشــروع قانــون الميزانيــة العامــة
للدولــة مــع الحكومــة.
اإلشراف
•يتــوىل رئيــس مجلــس الشــورى أثنــاء فتــرة حــل مجلــس النــواب جميــع االختصاصــات اإلدار يــة
والماليــة المخولــة لمكتــب المجلــس ورئيســه.
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ً
أول :مجلس النواب (مجلس المغمورين)
يبلــغ عــدد أعضــاء مجلــس النــواب  40نائ ًبــاُ ،ينتخبــون بطر يــق االنتخــاب العــام الســري المباشــر
ً
وفقــا لألحــكام المنصــوص عليهــا يف المرســوم بقانــون رقــم  14لســنة  2002بشــأن مباشــرة
ً
طبقــا لنظــام االنتخــاب الفــردي .كمــا يحــدد القانــون
الحقــوق السياســية ،ويكــون انتخــاب األعضــاء
مجموعــة مــن الشــروط فيمــن يرشــحون أنفســهم لعضويــة مجلــس النــواب ،أبرزهــا أن يكــون
جــا يف جــدول انتخــاب الدائــرة التــي يترشــح فيهــا ،أال يقــل عمــره يــوم االنتخــاب
بحرين ًيــا ،اســمه مدر ً
عــن  30ســنة ،إجــادة اللغــة العربيــة قــراءة وكتابــة ،وأال تكــون عضويتــه بأحــد المجلســين قــد
أســقطت بقــرار بســبب فقــد الثقــة أو االعتبــار أو اإلخــال بواجبــات العضويــة(.((1
وبالعــودة إىل االنتخابــات النيابيــة التــي تزامنــت مــع نهايــة العــام  17( 2018أ كتوبر/تشــرين األول
فتــح بــاب الترشــح ،يــوم االقتــراع  24نوفمبر/تشــرين الثــاين ،ويــوم االقتــراع للجولــة الثانيــة 1
حا،
ديســمبر/كانون األول) ،فقــد بلــغ عــدد المترشــحين لعضويــة مجلــس النــواب  293مترش ـ ً
مــن بينهــم  41امــرأة مقابــل  252رجـ ًـا ،وبحســب األرقــام الرســمية فــإن نســبة المشــاركة بلغــت
 67بالمائــة( ،((1فيمــا أشــارت قــوى المعارضــة ممثلــة بجمعيــة الوفــاق الوطنــي اإلســامية إىل
أن النســبة لــم تتجــاوز  30بالمائــة ،مســتدلة علــى ذلــك برصدهــا لمقاطعــة واســعة شــهدتها
االنتخابــات ،وضعــف اإلقبــال علــى التصويــت ،وبحســب أرقامهــا فــإن نســبة المشــاركة يف بعــض
الدوائــر االنتخابيــة لــم تتجــاوز  8-7بالمائــة(.((1
ـقوطا مدويًــا لعــدد كبيــر مــن نــواب المجلــس الســابق (- 2014
وقــد شــهدت هــذه االنتخابــات سـ ً
 ،)2018إذ لــم يفــز منهــم ســوى ثالثــة (عــادل العســومي ،غــازي آل رحمــة ،وعيســى الكوهجــي)،
ولــذا ضمــت التشــكيلة الحاليــة لمجلــس النــواب  37عضـ ًوا جديـ ًدا مــن أصــل  ،40وهــو مــا يبرهــن
وبقــوة علــى تغيــر المــزاج الشــعبي مــن جهــة ،والرســمي مــن جهــة أخــرى .وكان  87بالمائــة
مــن المواطنيــن قــد أشــاروا يف اســتطالع إلكتــروين إلحــدى الصحــف المحليــة قبيــل االنتخابــات
(أغســطس/آب  )2018بأنهــم لــن يعيــدوا التصويــت لممثليهــم الحالييــن يف مجلــس النــواب،
بدعــاوى مختلفــة أبرزهــا ضعــف األداء وقلــة اإلنجــاز(.((1
كمــا يجــدر بالذكــر هنــا أن الغالبيــة العظمــى مــن األعضــاء فــازوا يف الجولــة الثانيــة ( 31مــن أصــل
 ،)40فيمــا عــدا تســعة فقــط فــازوا يف الجولــة األوىل ،وهــم( :عــادل العســومي ،عيســى الكوهجــي،
د .هشــام العشــيري ،فاطمــة القطــري ،عبدالنبــي ســلمان ،أحمــد األنصــاري ،فوز يــة زينــل ،محمــد
البوعينيــن ،وعيســى الدوســري) .والالفــت ً
أيضــا فــوز ســت نســاء بعضويــة المجلــس ،ناهيــك عــن
تبــوأ إحداهــن (فوز يــة زينــل) منصــب رئاســة المجلــس ،لتكــون بذلــك أول امــرأة تتبــوأ مثــل هــذا
المنصــب الرفيــع يف تار يــخ البحر يــن ومنطقــة الخليــج.
(((1

دستور مملكة البحرين لعام  ،2002المواد .11-9-8

(((1

الشيخ حسين الديهي ،مؤتمر صحايف لجمعية الوفاق ،بيروت ،لبنان 24 ،نوفمبر/تشرين الثاين .2018

(((1
(((1

انتخابات  2018مملكة البحرين ،الرابط االلكتروين.http://www.vote.bh :

صحيفة األيام البحرينية ،العدد  18 ،10723أغسطس/آب  ،2018الرابط االلكتروينhttps://bit.ly/2XwDlAJ :
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إىل ذلــكُ ،يلحــظ بــأن عــدد أعضــاء الجمعيــات السياســية الذيــن وصلــوا للمقعــد النيــايب لــم يتجــاوز
الســتة ،اثنــان يمثــان جمعيــة المنبــر التقدمــي (عبدالنبــي ســلمان ،وفــاح هاشــم) وقــد تبــوأ األول
منصب النائب األول لرئيس مجلس النواب ،وثالثة يمثلون جمعية األصالة اإلســامية (علي زايد،
عبدالــرزاق حطــاب ،وأحمــد األنصــاري) وقــد حظــي األول بمنصــب النائــب الثــاين لرئيــس مجلــس
النــواب ،إضافــة إىل عضــو واحــد فقــط يمثــل تجمــع الوحــدة الوطنيــة (د .عبــدهللا الــذوادي) .وهــذا
مــا يشــير بالتــايل إىل نــأي الناخبيــن عــن ممثلــي التيــارات الحزبيــة واإلســامية ،وذلــك بعدمــا كانــت
مهيمنــة علــى تشــكيلة مجالــس نيابيــة ســابقة ،لتحفظــات تعــود إىل طبيعــة األداء بدرجــة أوىل.
ن للتشــكيلة النيابيــة الحاليــة باألســماءُ ،مقســمين بحســب دوائرهــم االنتخابيــة
وفيمــا يلــي بيــا ٌ
يف محافظــات المملكــة األر بــع (العاصمــة 10 :دوائــر ،المحــرق 8 :دوائــر ،الشــمالية 12 :دائــرة،
والجنوبيــة 10 :دوائــر):
نواب محافظة العاصمة
النائب

االنتماء

مالحظات

الدائرة
األوىل

عادل العسومي

مستقل

نائب سابق يف مجالس ،2010 ،2006
و 2014

الثانية

سوسن كمال

مستقلة

عضو سابق يف لجنة الصحة بغرفة
تجارة وصناعة البحرين ،واستشارية
نفسية

الثالثة

ممدوح الصالح

مستقل

رجل أعمال

الرابعة

عمار البناي

مستقل ،ثم انضم إىل كتلة
الميثاق النيابية

إعالمي ورجل أعمال

الخامسة

أحمد السلوم

مستقل ،ثم انضم إىل كتلة
البحرين النيابية

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة البحرين

السادسة

د .معصومة عبد الرحيم

مستقلة

طبيبة استشارية نفسية ،وناشطة
اجتماعية

السابعة

زينب عبد األمير

مستقلة ،ثم انضمت إىل كتلة
البحرين النيابية

إعالمية

الثامنة

فاضل السواد

مستقل ،ثم انضم إىل كتلة
البحرين النيابية

عمل يف المحاماة والشؤون القانونية

التاسعة

عمار حسين

موظف بإدارة شؤون الجنسية
مستقل ،انضم إىل كتلة البحرين
والجوازات ،ناشط إعالمي واجتماعي
النيابية ،ثم انسحب منها

العاشرة

علي اسحايق

رائد يف األعمال المصرفية ،ويشغل
عدة مناصب رياضية
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مستقل ،ثم انضم إىل كتلة
البحرين النيابية

نواب محافظة المحرق
النائب

االنتماء

مالحظات

الدائرة
األوىل

حمد الكوهجي

مستقل ،ثم انضم إىل
كتلة البحرين النيابية

رجل أعمال ومستثمر يف مجال التطوير
العقاري

الثانية

إبراهيم النفيعي

مستقل

له خبرة عملية يف الهيئة العامة للتأمين
االجتماعي

الثالثة

محمد العباسي

مستقل

له خبرة يف المجال اإلعالمي والتخطيط
االستراتيجي

الرابعة

عيسى الكوهجي

مستقل

نائب سابق يف مجلس  2010و2014

الخامسة

خالد بوعنق

مستقل

عضو سابق يف مجلس بلدي المحرق

مستقل ،ثم انضم إىل
كتلة البحرين النيابية

له خبرة يف مجال التربية والتعليم

السابعة

عمار قمبر

مستقل ،ثم انضم إىل
كتلة البحرين النيابية

رجل أعمال ،ابن نائب سابق بمجلس 2006
(جمعية المنبر الوطني اإلسالمي)

الثامنة

يوسف الذوادي

مستقل ،ثم انضم إىل
كتلة الميثاق النيابية

عضو سابق يف مجلس بلدي المحرق

السادسة د .هشام العشيري
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نواب المحافظة الشمالية
النائب

االنتماء

مالحظات

الدائرة
األوىل

كلثم الحايكي

مستقلة
(قريبة من كتلة تقدم)

منسقة قانونية ومحصلة ديون

الثانية

فاطمة القطري

مستقلة ،ثم انضمت إىل كتلة
الميثاق النيابية

عضو سابق يف مجلس بلدي
الشمالية

الثالثة

عبدهللا الدوسري

مستقل

عضو سابق يف مجلس بلدي
الشمالية

الرابعة

غازي آل رحمة

مستقل ،ثم انضم إىل كتلة
الميثاق النيابية

نائب سابق يف مجلس 2014

الخامسة

فالح هاشم

جمعية المنبر التقدمي (كتلة
تقدم)

ناشط سياسي واجتماعي ونقايب

السادسة

عبدالنبي سلمان

جمعية المنبر التقدمي
(كتلة تقدم)

نائب سابق يف مجلس 2002

السابعة

أحمد الدمستاين

مستقل ،ثم انضم إىل كتلة كتلة
البحرين النيابية

رجل أعمال وعضو سابق يف غرفة
تجارة وصناعة البحرين

الثامنة

د .عبدهللا الذوادي

تجمع الوحدة الوطنية

تبوأ عدة مناصب قيادية يف مجال
االتصاالت

التاسعة

يوسف زينل

مستقل( ،قريب من كتلة تقدم،
ثم انضم لها)

نائب سابق يف مجلس 2002

العاشرة

باسم المالكي

مستقل

موظف سابق يف مجلس النواب

الحادية عشرة

محمد بوحمود

مستقل

رئيس سابق لمجلس بلدي الشمالية
2014

الثانية عشرة

محمود البحراين

مستقل ،انضم إىل كتلة البحرين
النيابية ،ثم انسحب منها

مؤسس لعدة شركات تجارية
وعقارية
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نواب المحافظة الجنوبية
النائب

االنتماء

مالحظات

الدائرة
األوىل

أحمد العامر

مستقل ،ثم انضم إىل كتلة
البحرين النيابية

توىل عدة مناصب قيادية مصرفية

الثانية

عيسى القاضي

مستقل

عضو بمجلس بلدي الوسطى  ،2006ومجلس
نواب 2010

الثالثة

أحمد األنصاري

جمعية األصالة اإلسالمية
(كتلة األصالة)

رئيس سابق لمجلس بلدي الجنوبية 2014

الرابعة

علي زايد

جمعية األصالة اإلسالمية
(كتلة األصالة)

نائب سابق يف مجلس 2010

الخامسة

فوزية زينل

مستقلة

إعالمية ،ولها خبرة عملية يف السياسة واإلرشاد
النفسي

السادسة

عبدالرزاق حطاب

جمعية األصالة اإلسالمية
(كتلة األصالة)

رئيسا
عضو بمجلس بلدي الوسطى  ،2006ثم
ً
للمجلس ذاته يف 2010

السابعة

د .علي النعيمي

مستقل

مستشار قانوين ،ابن وزير التربية والتعليم

الثامنة

محمد البوعينين

مستقل ،ثم انضم إىل كتلة
الميثاق النيابية

مهندس بلدي وشغل عدة مناصب قيادية
بالمحافظة الجنوبية

التاسعة

بدر الدوسري

مستقل ،ثم انضم إىل كتلة
الميثاق النيابية

عضو سابق يف مجلس بلدي الجنوبية

العاشرة

عيسى الدوسري

مستقل ،ثم انضم إىل كتلة
الميثاق النيابية

عضو سابق يف مجلس بلدي الجنوبية
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الم َع ِّمرين)
ثان ًيا :مجلس الشورى (مجلس ُ

يتألــف مجلــس الشــورى مــن  40عض ـ ًوا ُيعينهــم الملــك عبــر “أمــر ملكــي” ،و ُيشــترط يف العضــو
متمتعــا بكافــة حقوقــه المدنيــة والسياســية،
بحســب مــا ينــص عليــه الدســتور أن يكــون بحرين ًيــا،
ً
جــا يف أحــد جــداول االنتخــاب ،أال يقــل عمــره يــوم التعييــن عــن  35ســنة،
أن يكــون اســمه مدر ً
وأن يكــون ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة أو الذيــن أدوا خدمــات جليلــة للوطــن .ومــدة العضويــة يف
مجلــس الشــورى أر بــع ســنوات ،ويجــوز إعــادة تعييــن مــن انتهــت مــدة عضويتــه ،وإذا خــا محــل
العضــو قبــل نهايــة مدتــه ألي ســبب يعيــن الملــك بديـ ًـا عنــه ،ويرهــن الدســتور طلــب اإلعفــاء مــن
العضويــة بقبــول الملــك لاللتمــاس المقــدم لرئيــس المجلــس .ويجتمــع مجلــس الشــورى عنــد
اجتمــاع مجلــس النــواب ،وتكــون أدوار انعقادهمــا واحــدة ،وإذا تــم حــل مجلــس النــواب تتوقــف
جلســات مجلــس الشــورى .و ُيعيــن الملــك رئيــس مجلــس الشــورى لمثــل مــدة المجلس ،وينتخب
المجلــس نائبيــن لرئيــس المجلــس لــكل دور انعقــاد(.((1
والجديــر بالذكــر أن رئيــس مجلــس الشــورى الحــايل علــي صالــح الصالــح يشــغل هــذا المنصــب
بأمــر ملكــي طــوال الســنوات ( ،)2022-2006حيــث جــرى العــرف علــى أن ُيعيــن رئيــس مجلــس
الشــورى مــن الطائفــة الشــيعية ،قبالــة رئيــس “ســني” لمجلــس النــواب .أمــا نائبــا رئيــس المجلــس
فهما العضو جمال فخرو نائ ًبا أول (بالتزكية) ،وهو يشــغل هذا المنصب طوال األعوام (-2006
 ،)2019والعضــو هالــة رمــزي نائ ًبــا ثان ًيــا (بالتزكيــة) ،وهــي مســيحية الديانــة ،وهــذان المنصبــان
يتغيــران مطلــع كل دور انعقــاد ،بخــاف مجلــس النــواب ،حيــث يســتمر نائبــا الرئيس طوال الفصل
التشــريعي .وتضــم التشــكيلة الحاليــة لمجلــس الشــورى ( 40 )2022-2018عضـ ًوا بينهــم تســع
نســاء ،ويغلــب عليهــا أعضــاء ســابقون بعــدد  31عضـ ًوا ،بعضهــم ُيعــاد تعيينــه علــى مــدى ســنوات
عــدة ،وذلــك يف مقابــل تســعة أعضــاء جــدد فقــط ،وهــم (د .ابتســام الــدالل ،رضــا منفــردي ،ســبيكة
الفضالــة ،عبــدهللا الدوســري ،علــي العــرادي ،فيصــل النعيمــي ،منــى المؤيــد ،ياســر حميــدان،
ويوســف الغتــم).
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ٌ
عرض للتشكيلة الشورية الحالية باألسماء ،مع بيان مدة العضوية:
وفيما يلي
العضو

مدة العضوية

1

علي الصالح

رئيس للمجلس ()2006-2022

2

د .ابتسام الدالل

()2018-2022

3

د .أحمد العريض

()2014-2022

4

أحمد الحداد

()2014-2022

5

بسام البنمحمد

()2014-2022

6

جمال فخرو

()2006-2022

7

جمعة الكعبي

()2010-2022

8

جميلة سلمان

()2010-2022

9

د .جهاد الفاضل

()2012-2022

10

جواد الخياط

()2014-2022

11

جواد حسين

()2014-2022

12

حمد النعيمي

()2002-2022

13

خالد المسقطي

()2002-2022

14

خميس الرميحي

()2014-2022

15

درويش المناعي

()2014-2022

16

دالل الزايد

()2006-2022

17

رضا منفردي

()2018-2022

18

رضا فرج

()2014-2022

19

سبيكة الفضالة

()2018-2022

20

سمير البحارنة

()2014-2022

19

العضو

مدة العضوية

21

صادق آل رحمة

()2014-2022

22

عادل المعاودة

()2014-2022

23

عبدالرحمن جمشير

()2002-2022

24

د .عبدالعزيز أبل

()2010-2022

25

د .عبدالعزيز العجمان

()2014-2022

26

عبدهللا الدوسري

()2018-2022

27

عبدالوهاب المنصور

()2014-2022

28

علي العرادي

()2018-2022

29

فؤاد الحاجي

()2002-2022

30

د .فاطمة الكوهجي

()2014-2022

31

فيصل النعيمي

()2018-2022

32

د .محمد علي حسن

()2014-2022

33

د .محمد الخزاعي

()2014-2022

34

د .منصور سرحان

()2014-2022

35

منى المؤيد

()2018-2022

36

نانسي خضوري

()2010-2022

37

نوار المحمود

()2012-2022

38

هالة رمزي

()2010-2022

39

ياسر حميدان

()2018-2022

40

يوسف الغتم

()2018-2022

20

دور االنعقاد األول

(ديسمبر/كانون األول  - 2018مايو/أيار )2019
يفتتــح الملــك أدوار االنعقــاد العاديــة للمجلــس الوطنــي بغرفتيــه الشــورى والنــواب ً
وفقــا ألحــكام
الدســتور البحرينــي ،والــذي يوضــح بــأن مــدة االنعقــاد الســنوي لــكل مــن المجلســين ال تقــل عــن
ســبعة أشــهر ،وال يجــوز فــض الــدور قبــل إقــرار الميزانيــة( .((2وقــد افتتــح الملــك دور االنعقــاد األول
مــن الفصــل التشــريعي الخامــس للمجلســين يف  12ديســمبر/كانون األول  ،2011فيمــا أصــدر
أم ـ ًرا ملك ًيــا بفــض الــدور يف  15مايو/أ يــار  .2019وكان الملــك قــد أصــدر قبــل ذلــك ثالثــة أوامــر
ملكيــة يف  9ديســمبر/كانون األول  ،2018األول رقــم ( )59يختــص بتعييــن أعضــاء مجلــس
الشــورى ،والثــاين رقــم ( )60بتعييــن رئيــس مجلــس الشــورى ،والثالــث رقــم ( )61بدعــوة مجلســي
النــواب والشــورى لالنعقــاد لــدور االنعقــاد العــادي األول مــن الفصــل التشــريعي الخامــس.
و ُيشــار إىل أن حفــل افتتــاح دور االنعقــاد الــذي يحضــره رئيــس الــوزراء وويل العهــد وعــدد مــن كبــار
المســؤولين والــوزراء يبــدأ باالســتماع إىل الخطــاب الملكــي ،ثــم ُيفــض اجتمــاع المجلــس الوطنــي
وينصــرف أعضــاء المجلســين لمقرهــم .وبعــد ذلــك يعقــد مجلــس النــواب جلســته األوىل ،حيــث
يتــوىل رئاســتها أ كبــر األعضــاء الحاضر يــن سـنًا (تــرأس الجلســة األوىل لــدور االنعقــاد األول النائــب
يوســف زينــل) ،ويســاعده العضــوان األصغــر سـنًا (النائبــان د .علــي النعيمــي ،ومحمــد العباســي)،
وتنتهــي مهمتهــم بانتخــاب رئيــس المجلــس (فوز يــة زينــل) ،ومــن ثــم يــؤدي كل عضــو اليميــن ،وال
يجــوز للمجلــس مباشــرة اختصاصاتــه إال بعــد انتخــاب رئيســه ونائبيــه (عبدالنبــي ســلمان نائ ًبــا أول،
وعلــي زا يــد نائ ًبــا ثان ًيــا) .أمــا مجلــس الشــورى فيعقــد جلســته األوىل برئاســة رئيســه علــي الصالــح
(معيــن بأمــر ملكــي) يف جلســة إجــراءات ،ويــؤدي األعضــاء اليميــن ،ويتــم خــال الجلســة انتخــاب
ُ
نائبيــن لرئيــس المجلــس (جمــال فخــرو نائ ًبــا أول ،وهالــة رمــزي نائ ًبــا ثان ًيــا).
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الخطاب الملكي (ملك اإلشادة)
ُيلقــي الملــك يف افتتــاح أدوار االنعقــاد أمــام المجلــس الوطنــي خطابًــا رســم ًيا ُيفتــرض أن يوضــح
رؤ يــة الســلطة وأولوياتهــا للفتــرة المقبلــة يف مختلــف المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة
منهــا علــى وجــه الخصــوص ،ويمثــل خارطــة طر يــق لعمــل الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية.
وبرصــد عــام لمضمــون الخطــاب الــذي ألقــاه الملــك خــال دور االنعقــاد األول مــن الفصــل
التشــريعي الخامــس( ((2يتبيــن بأنــه تطــرق للشــأن الخارجــي والمحلــي ،وقــد تنــاول األخيــر يف إطــار
محور يــن اثنيــن بحســب التحليــل ،وهمــا محــور التوجيــه ســواء للســلطة التشــريعية أو التنفيذيــة،
ومحــور اإلشــادة .وفيمــا يلــي عـ ٌ
ـرض ألهــم محــاور االرتــكاز يف مضمــون الخطــاب الملكــي علــى
الصعيديــن المحلــي والخارجــي:

ً
أول :الشأن المحلي

محور التوجيه

أ .السلطة التنفيذية
•تحقيــق التــوازن المــايل باعتمــاد برنامــج محــدد المعالــم يعمــل علــى تســريع الجهــود الوطنيــة
لتصويــب وضــع الميزانيــة العامــة وتنويــع إ يــرادات الدخــل (بإشــراف رئيــس الــوزراء ومعاونــة
ويل العهــد).
•العمــل علــى مواصلــة اســتقطاب وتشــجيع االســتثمارات العالميــة والوطنيــة ،إليجــاد المز يــد
وخصوصــا يف مجــال تنويــع مصــادر الطاقــة وتنميــة القطــاع
مــن فــرص وخيــارات العمــل،
ً
النفطــي.
•مطالبــة الحكومــة بــأن تضــع ضمــن أولوياتهــا الخطــط الالزمــة لتطويــر مجــاالت االســتثمار
وتنويــع مصــادر دخــل الصناديــق التأمينيــة لتحســين الخدمــات المقدمــة للمتقاعديــن ،وأن
تعمــل بشــكل مكثــف علــى مراجعــة سياســاتها بصــورة شــاملة.
ب .السلطة التشريعية
•دعــوة الســلطة التشــريعية إىل مراعــاة أولويــات العمــل الوطنــي والمتطلبــات المســتقبلية،
ومواصلــة جهــود دعــم اإلصالحــات الضرور يــة ،والتــي مــن أهمهــا مــا يتعلق باســتدامة الصناديق
التقاعديــة لضمــان قدرتهــا علــى اإليفــاء بالتزاماتهــا تجــاه األجيــال القادمــة.
•دعوة السلطة التشريعية إىل تطوير التشريعات الالزمة لدعم قطاع الشباب والرياضة.

(((2
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الخطاب الملكي ،التقرير السنوي لمجلس النواب (دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس) ،ص .21-18

محور اإلشادة
•اإلشــادة بــدور المــرأة البحرينيــة وحضورهــا المتقــدم والمســؤول ،مــع التشــديد علــى تمتعهــا
بحقوقهــا اإلنســانية كاملــة وعملهــا مــع الرجــال علــى قاعــدة مــن الشــرا كة المتوازنــة يف البنــاء
التنمــوي.
•اإلشــادة بــدور الشــباب الواعــد يف كافــة مياديــن العمــل التنمويــة والدفاعيــة والرياضيــة،
وبانجــازات قطــاع الشــباب والرياضــة بقيــادة الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة.
•اإلشــادة بــدور وإنجــازات وتضحيــات القــوات الدفاعيــة واألمنيــة ومنســوبيها مــن قــادة وأفــراد،
مــع التشــديد علــى أهميــة التطويــر المســتمر لإلمكانيــات الدفاعيــة الرادعــة لحفــظ منعــة
وســيادة البلــد.
•اإلشــادة بالــدور المســؤول للمؤسســات الدســتورية ،وبجهــود الســلطة التشــريعية التــي تصــب
يف رعايــة وحمايــة المصالــح العليــا للبحر يــن والتعبيــر عــن تطلعــات المواطنيــن.

ثان ًيا :الشأن الخارجي

•توجيــه الشــكر لثــاث دول خليجيــة (المملكــة العربيــة الســعودية ،دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،ودولــة الكويــت) علــى مواقفهــا يف دعــم المســاعي الوطنيــة لتحقيــق التــوازن المــايل
والنمــو االقتصــادي المنشــود.
•تقويــة أوجــه التكامــل والتعــاون االقتصــادي الخليجــي يف ســياق السياســات المشــتركة
والهادفــة إىل حفــظ أمــن واســتقرار المنطقــة وصــون مكتســباتها.
•مواصلــة الدفــاع عــن القضايــا العربيــة واإلســامية يف المحافــل الدوليــة ،وتــأيت يف صدارتهــا
القضيــة الفلســطينية ،والســعي لحصــول الشــعب الفلســطيني علــى حقوقــه المشــروعة بمــا
يف ذلــك إقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا “القــدس الشــرقية”.

التقييم
•ركّــز الملــك يف إطــار توجيهاتــه العامــة علــى القضايــا االقتصاديــة والتنمويــة (التــوازن المــايل،
اســتقطاب االســتثمارات ،تنويــع مصــادر الدخــل ،اســتدامة الصناديــق التقاعديــة ،وتطو يــر
التشــريعات الشــبابية) ،ويف إطــار إشــاداته ركــز علــى (المــرأة ،الشــباب ،رجــال األمــن ،الســلطة
التشــريعية ،والدعــم الخليجــي) .وبذلــك يتضــح غياب/تجاهــل أي موضــوع أو قضيــة سياســية
هامــة عــن الخطــاب ،يف الوقــت الــذي ال تــزال تداعيــات األزمــة السياســية التــي اندلعــت يف العــام
 2011مســتمرة حتــى الوقــت الراهــن ،مــا يعنــي عــدم وجــود توجــه جــدي مــن رأس الســلطة
لحلحلتهــا.
•حــرص الملــك علــى اإلشــارة إىل هــرم العائلــة الحاكمــة (عمــه :رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان،
وابنيــه :ويل العهــد ســلمان ،وناصــر بــن حمــد آل خليفــة) ،حيــث أشــاد بإنجــازات األخيــر يف قطــاع
الشــباب والرياضــة ،فيمــا أوكل إىل األول والثــاين مهمــة اعتمــاد برنامــج يحقــق التــوازن المــايل.
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مهمــا يف الخطــاب الملكــي ،إال أن الحديــث عنــه كان
موقعــا
•احتــل برنامــج التــوازن المــايل
ً
ً
مقتض ًبــا لحــد مــا ،ومــن دون تحديــد واضــح آلليــات تحقيقــه “برنامــج محــدد المعالــم يعمــل
علــى تســريع الجهــود الوطنيــة لتصويــب وضــع الموازنــة العامــة وتنويــع إ يــرادات الدخــل”.
كمــا أن الطــرح الــذي تكــرر يف موقــع آخــر مــن الخطــاب ارتبــط بدعــم الــدول الخليجيــة الثــاث
(الســعودية ،اإلمــارات ،والكويــت) ،حيــث أشــاد الملــك بمواقفهــا يف “دعــم المســاعي الوطنيــة
لتحقيــق التــوازن المــايل والنمــو االقتصــادي المنشــود”.
•بعــض محــاور الخطــاب وردت “عائمــة” تفتقــد للمضمــون الواضــح والمعلومــات التفصيليــة،
كجزئيــة اإلشــادة بجهــود الســلطة التشــريعية يف “رعايــة وحمايــة المصالــح العليــا للبحر يــن
والتعبيــر عــن تطلعــات المواطنيــن” .وذلــك أخ ـ ًذا يف االعتبــار كافــة مناحــي الســخط الشــعبي
المســتمر علــى أداء الســلطة التشــريعية ممثلــة بمجلســي الشــورى والنــواب.
•لــم يشــر الخطــاب خــال تطرقــه للشــأن الشــبايب إىل أبــرز المشــاكل المجتمعيــة التــي تتفاقــم
حال ًيــا وهــي البطالــة الناتجــة عــن اســتمرار مطــرد لعــدد العاطليــن عــن العمــل مقابــل ز يــادة
توظيــف األجانــب ،وذلــك مــع غيــاب خطــة وطنيــة لتوظيــف المواطنيــن ،فضـ ًـا عــن شــكاوى
الفصــل التعســفي وغيرهــا.
•اســتخدام مصطلــح “القــدس الشــرقية” يعكــس موقــف الســلطة تجــاه القضيــة الفلســطينية،
تباعــا عبــر مؤتمــر لر يــادة األعمــال بمشــاركة كانــت مزمعــة لوفــد صهيــوين يف
وهــو مــا ُترجــم ً
أبريل/نيســان  ،2019وورشــة البحرين االقتصادية التي افتتحها مستشــار الرئيس األمريكي
جار يــد كوشــنير يف يونيو/حز يــران  ،2019وكانــت تتعلــق بالشــق االقتصــادي لحــل الصــراع
الفلســطيني – الصهيــوين ،والمعــروف ب ـ “صفقــة القــرن” التــي قاطعتهــا الســلطة الفلســطينية
باعتبارهــا تتعــارض مــع إرادة الشــعب الفلســطيني.
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الرد على الخطاب الملكي
ل
عقــب إلقــاء الملــك خطابــه يف افتتــاح أدوار االنعقــاد يختــار مكتــب مجلســي الشــورى والنــواب ،ك ٌّ
علــى حــدة ،لجنــة إلعــداد مشــروع الــرد علــى الخطــاب ،ويعــرض تشــكيلها علــى المجلــس إلقرارهــا.
وتتوىل اللجنة دراســة الخطاب وإعداد مشــروع للرد عليه ُيعرض على المجلس يف الموعد الذي
يحــدده ،ويرفــع الــرد إىل الملــك بعــد إقــراره .وعليــه ،شــكل المجلســان مــع بــدء دور االنعقــاد األول
مــن الفصــل التشــريعي الخامــس لجنتيــن مؤقتتيــن مختصتيــن بالــرد علــى الخطــاب الملكــي.
رئيســا ،أحمــد الســلوم نائ ًبــا للرئيــس،
وقــد تكونــت اللجنــة النيابيــة مــن النــواب (د .هشــام العشــيري
ً
أحمــد العامــر ،عبدالــرزاق حطــاب ،يوســف زينــل ،بــدر الدوســري ،د .سوســن كمــال ،عمــار البنــاي،
فــاح هاشــم ،محمــود البحــراين ،ود .معصومــة عبدالرحيــم) .يف حيــن تكونــت اللجنــة الشــورية
رئيســا ،هالــة رمــزي ،د .ابتســام الــدالل ،د .أحمــد العر يــض ،أحمــد
مــن أعضــاء هــم (جمــال فخــرو
ً
الحــداد ،بســام البنمحمــد ،جمعــة الكعبــي ،جميلــة ســلمان ،د .جهــاد الفاضــل ،جــواد حســين ،حمــد
النعيمــي ،ود .عبدالعز يــز أبــل).

ً
أول :الرد النيايب (الوعد الكاذب)

•التعهــد بســن تشــريعات تخــدم التوجــه لتحقيــق التــوازن المــايل ،وتطويــر التشــريعات القائمــة
ً
تحقيقــا لتنميــة االقتصــاد الوطنــي وتنويــع مصــادر الدخــل ،مــع التأكيــد علــى ضــرورة عــدم
المســاس بحقــوق المواطنيــن ومكتســباتهم.
•التطلــع لتوجيــه الحكومــة بوضــع خطــة زمنيــة لمعالجــة الديــن العــام وعــدم تناميــه ،وذلــك مــن
أجــل تحســين الوضــع االئتمــاين للبحر يــن.
•مناشــدة الملــك حــث الحكومــة علــى إبــداء التعــاون بشــأن مــا يقدمــه المجلــس مــن تشــريعات
ورغبــات ،ومــا ُيفعلــه مــن أدوات الرقابــة البرلمانيــة ،وتوجيههــا لتعز يــز آليــات الرقابــة الماليــة
واإلدار يــة.
•التعهــد بســن تشــريعات للموازنــة بيــن اســتدامة وتنميــة الصناديــق التقاعديــة والجهــاز
االســتثماري لهــا مــن جهــة ،وتحســين الوضــع المعيشــي للمتقاعديــن بمــا يحفــظ حقوقهــم
ومزاياهــم التقاعديــة مــن جهــة أخــرى.
•اإلشــادة بــدور الــدول الخليجيــة الثــاث (المملكــة العربيــة الســعودية ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،ودولــة الكويــت) لجهودهــا يف دعــم االســتقرار المــايل واالقتصــادي لمملكــة البحر يــن،
مــع التأكيــد علــى أهميــة التعــاون لتحقيــق التنميــة والتكامــل والوحــدة بيــن دول المنطقــة.
•التعهد بســن وتطوير التشــريعات الخاصة بفئة الشــباب ،والعمل على إيجاد فرص ووســائل
تســهم يف تطويرهــم وتفعيــل قدراتهــم وعزائمهــم ،وغــرس المفاهيــم التــي تعــزز االنتماء للوطن
والقيادة.
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•مناشــدة الملــك توجيــه الحكومــة لتوفيــر عــدد أ كبــر مــن األنديــة والمرا كــز الشــبابية النموذجيــة،
ً
وتفريغــا لطاقاتهــم اإلبداعيــة.
متنفســا لفئــة الشــباب
مدعمــة بكافــة التجهيــزات حتــى تكــون
ً
•اإلشــادة بــدور المــرأة البحرينيــة الطليعــي ومســاهمتها البــارزة يف التنميــة البشــرية ،والتعهــد
بالعمــل علــى تطويــر وســن القوانيــن التــي مــن شــأنها االرتقــاء بالمــرأة (األم والمتزوجة والعزباء
واألرملــة والمطلقــة والعاملــة).
•اإلشــادة بجهــود منتســبي قــوة دفــاع البحر يــن ووزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي ،ومناشــدة
الملــك بــأن يحظــى هــؤالء بمز يــد مــن الرعايــة واالهتمــام وتوفيــر ســبل العيــش الكر يــم نظيــر
تضحياتهــم ودفاعهــم عــن الوطــن ومكتســباته.
•تثميــن اهتمــام الملــك بدعــم القضيــة الفلســطينية ،والتعهــد ببــذل كل جهــد ممكــن بكافــة
الطــرق والوســائل مــن أجــل تحقيــق الســام العــادل ورفــض التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين،
والتأكيــد علــى أن ينــال الشــعب الفلســطيني حقوقــه المشــروعة بقيــام الدولــة الفلســطينية
المســتقلة وعاصمتهــا “القــدس الشــريف”.
التقييم
•لــم يســن المجلــس أو ُيعــدل أ يــة تشــريعات تحقــق هــدف التــوازن المــايل كأولو يــة أو تســهم
يف النمــو االقتصــادي مــن دون المســاس بحقــوق المواطنيــن ومكتســباتهم (ضريبــة القيمــة
المضافــة مثـ ً
ـال) ،والتــي تــم تطبيقهــا مــن دون وجــود أيّ خطــط أو برامــج تعويضيــة لفئــة
المتضرر يــن ،ال ســيما ذوي الدخــل المحــدود .وحتــى الرغبــة المســتعجلة (غيــر ملزمــة
للحكومــة) التــي تقــدم بهــا يف جلســة  26ديســمبر /كانــون األول  2018لتأجيــل الضريبــة
كانــت تنطــوي علــى مخالفــة دســتورية ،مــا ينــم عــن جهــل تشــريعي.
•لــم ينجــح المجلــس يف دفــع الحكومــة لوضــع خطــة زمنيــة لمعالجــة الديــن العــام وعــدم تناميــه،
حيــث وافــق علــى تمر يــر مشــروع قانــون باعتمــاد الميزانيــة العامــة للدولــة للعاميــن -2019
 2020بعجزهــا ،ولــم يســتخدم أدواتــه الرقابيــة يف هــذا الشــأن .والالفــت أن المجلــس قــرر
باألغلبيــة الموافقــة علــى المشــروع بجميــع مــواده والتعديــات التــي أجر يــت عليــه يف جلســة
واحــدة ( 7مايو/أ يــار  )2019بصــورة مســتعجلة وبصفــة نهائيــة وإحالتــه إىل مجلــس الشــورى،
(نتيجــة التصويــت :موافقــة 24 :نائ ًبــا ،رفــض 11 :نائ ًبــا ،وامتنــاع  3نــواب عــن التصو يــت).
•تعاطــى النــواب مــع موضــوع اســتدامة وتنميــة الصناديــق التقاعديــة  -كمــا جــاء يف خطــاب
الملــك  -بطريقــة عكســية ،وذلــك مــن خــال إقــرار مشــروع قانــون بتعديــل قانــون التأميــن
ضــد التعطــل (مــارس/آذار  ،)2019والــذي يقضــي باســتقطاع  230مليــون دينــار مــن فائــض
حســاب التأميــن ضــد التعطــل لتمويــل برنامــج التقاعــد االختيــاري ،علــى الرغــم مــن موجــة
الجــدل الواســعة التــي أثارهــا القانــون والمعارضــة الشــعبية لــه.
•لــم يسـ َـع المجلــس إىل تطويــر التشــريعات الخاصــة بالمــرأة أو الالزمــة لدعــم قطــاع الشــباب
والرياضــة ،كمــا ورد يف خطــاب الملــك ومشــروع الــرد ،واقتصــر العمــل النيــايب يف هــذا الصــدد
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على تقديم مقترح بقانون واحد فقط بشأن تحويل األندية الرياضية إىل شركات استثمارية
“قيــد الدراســة” ،و 5مقترحــات برغبــة (غيــر ملزمــة ،أقــر منهــا اثنــان فقــط وثالثــة قيــد الدراســة)،
إىل جانــب ســؤال واحــد فقــط (مناطقــي) عــن مالعــب نــادي “قــايل”.
•رد النــواب علــى الخطــاب الملكــي بشــأن القضيــة الفلســطينية بتأكيدهــم رفــض التطبيــع
ً
مطلقــا إىل التطبيــع،
مــع الكيــان الصهيــوين ،وهــو مــا لــم يــرد يف الخطــاب ،إذ لــم تتــم اإلشــارة
أساســا لــم يتخــذ أي إجــراء عملــي بهــذا الشــأن ســوى االســتنكار “اإلنشــايئ”
كمــا أن المجلــس
ً
أو االحتجــاج “الخجــول” ،وذلــك علــى الرغــم مــن تكــرار المواقــف الرســمية التــي تصــب يف
هــذا االتجــاه والمناهضــة للتطلعــات الشــعبية .كمــا لــم يعقــد المجلــس أيّ جلســة اســتثنائية
للتباحــث حــول “صفقــة القــرن” ،يف مقابــل اهتمــام قــوى المعارضــة بذلــك ،حيــث عقــدت
ً
مناهضــا لهــا يف يونيو/حز يــران .2019
جمعيــة “الوفــاق” منتــدى
•اعتمــد خطــاب الملــك مصطلــح “القــدس الشــرقية” عاصمــة للدولــة الفلســطينية ،وكذلــك
الحــال بالنســبة لخطــاب الحــق لرئيــس المجلــس فوز يــة زينــل خــال مؤتمــر برلمــاين عــريب يف
مــارس/آذار  ،2019بينمــا جــاء المصطلــح يف رد النــواب “القــدس الشــريف” .وذلــك مــا يؤشــر
إىل حالــة مــن عــدم التناغــم يف التوجهــات بيــن مجلــس النــواب ورئيســه الــذي ُيفتــرض بحســب
الئحــة المجلــس أن يمثلــه ويتحــدث باســمه.
•غــاب عــن الــرد النيــايب أي مشــروع أو توجــه اســتراتيجي لحــل األزمــة المندلعــة يف البحر يــن منــذ
العــام  ،2011ومعالجــة تداعياتهــا السياســية واألمنيــة ،وذلــك يف الوقــت الــذي لــم يغفــل الــرد
اإلشــادة بجهــود منتســبي األمــن ،والتطلــع إليالئهــم مز يـ ًدا مــن الرعايــة واالهتمــام.
•فيمــا لــم يتطــرق الخطــاب الملكــي إىل موضــوع اإلرهــاب ،كان هــذا الملف أساسـ ًيا لدى مجلس
النــواب ،حيــث أقــر تعديــات علــى قانــون حمايــة المجتمــع مــن األعمــال اإلرهابيــة تتضمــن
عقوبــات تصــل إىل الســجن المؤبــد واإلعــدام بشــأن المتســترين علــى متهميــن أو محكوميــن
(يناير/كانــون الثــاين  .)2019وعلــى صعيــد متصــل ،تجــدر اإلشــارة إىل أنــه تــم تنفيــذ حكــم
اإلعــدام بحــق مواطنيــن اثنيــن همــا أحمــد المــايل وعلــي العــرب وســط صمــت نيــايب مطبــق
(يوليو/تمــوز .)2019

ثان ًيا :الرد الشوري (الوعد السائب)

•تأكيــد حــرص الســلطة التشــريعية علــى توفيــر األطــر القانونيــة وســن التشــريعات التــي
تدعــم اإلصالحــات االقتصاديــة ،بمــا يســهم يف تحقيــق التــوازن المــايل وز يــادة معــدالت النمــو
االقتصــادي ،وتنويــع مصــادر الدخــل واســتقطاب االســتثمارات.
•إبــداء التعــاون مــع الحكومــة عبــر ســن تشــريعات تتــواءم مــع التوجيــه الملكــي لهــا بشــأن
العمــل علــى تطويــر مجــاالت االســتثمار وتنويــع مصــادر دخــل الصناديــق التقاعديــة لتحســين
الخدمــات المقدمــة للمتقاعديــن.
•مشاطرة الملك تقديم الشكر للدول الخليجية الثالث (المملكة العربية السعودية ،اإلمارات
27

العربيــة المتحــدة ،ودولــة الكويــت) نظيــر مواقفهــا الداعمــة والمســاندة لرفــد مســاعي مملكــة
البحر يــن لتحقيــق التــوازن المــايل والنمــو االقتصــادي.
•تثميــن الموقــف الملكــي تجــاه القضيــة الفلســطينية ،والتأكيــد علــى أهميــة صــون الحقــوق
الشــرعية للشــعب الفلســطيني وإقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا “القــدس الشــرقية”.
•اإلشــادة باهتمــام المشــروع اإلصالحــي للملــك بالمــرأة البحرينيــة ،ومــا وصلــت إليــه مــن حضــور
متقــدم ومكانــة رفيعــة ،مــع تثميــن الــدور الر يــادي لقرينــة الملــك رئيــس المجلــس األعلــى
للمــرأة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة يف النهــوض بهــا.
•الفخــر بمــا يحققــه الشــباب البحرينــي يف المحافــل التنمويــة والدفاعيــة والرياضيــة ،مــع تثميــن
اإلشــادة الملكيــة بجهــود الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة يف هــذا الصــدد ،والتعهــد بســن
التشــريعات الالزمــة لدعــم قطــاع الشــباب والرياضــة واالرتقــاء بــه.
•مشــاطرة الملــك تقديــم الشــكر واالمتنــان لجهــود القــوات الدفاعيــة واألمنيــة مــن قــادة وأفــراد،
والفخــر بتضحياتهــم يف ســبيل الدفــاع عــن ســيادة الوطــن وأمنــه واســتقراره ،مســتذكرين
“شــهداء الواجــب” ،ومقدر يــن للملــك رعايتــه الكريمــة ألســرهم.
•التعهــد بمواصلــة ســن التشــريعات والقوانيــن الداعمــة للمشــروع اإلصالحــي للملــك ،وتعز يــز
اإلصالحــات المســاندة لمســيرة اســتقرار البلــد والمحافظــة علــى الثوابــت الدينيــة والهويــة
الوطنيــة ،وااللتــزام بحمايــة واســتقرار الجــوار اإلقليمــي.
التقييم
•غلبــة مصطلحــات الشــكر والتثميــن يف إطــار جملــة أمــور لــم تخــرج عــن نطــاق “اإلشــادة” ،ولــم
تتجاوزهــا لتبيــان توجــه أو خطــة تشــريعية تفصيليــة للفتــرة المقبلــة ،وإن وردت فعلــى نحــو
عــام للغايــة ،وذلــك مــا تــم مــع التعاطــي بشــأن قضايــا وردت يف الخطــاب الملكــي مثــل (التوازن
المــايل ،الصناديــق التقاعديــة ،والقطــاع الشــبايب).
•تطــرق المجلــس لقضايــا مهمــة مــن دون أي إضافــة ُتذكــر ســوى تأكيــد التوافــق التام مع الرؤى
الملكيــة بشــأنها ،مثــل (الدعــم الخليجــي للبحر يــن ،القضيــة الفلســطينية ،المــرأة البحرينيــة،
والجهــود األمنيــة) ،وكلهــا وردت بهــدف اإلشــادة فقــط وعبــر لفــظ “مشــاطرة الملــك”.
•ورد يف الــرد الشــوري “القــدس الشــرقية” كعاصمــة للدولــة الفلســطينية كمــا ورد ً
لفظــا يف
الخطــاب الملكــي ،ولــم يتطــرق إىل قضيــة التطبيــع ،وذلــك بخــاف مجلــس النــواب الــذي
تناولهــا ،مشــي ًرا إىل لفــظ مختلــف “القــدس الشــريف”.
•اســتذكر المجلــس المشــروع اإلصالحــي للملــك علــى نحــو يشــير إىل انطوائــه علــى جهــود لدعــم
اســتقرار البلــد ،وذلــك يف صياغــة تغــض الطــرف عــن أزمــة سياســية وأمنيــة تعصــف بــه منــذ
العــام  .2011ويف ســياق ذي صلــة ،عبــر المجلــس عــن تقديــره للرعايــة الملكيــة “الكريمــة” ألســر
“شــهداء الواجــب” ،مــن دون أ يــة إشــارة إىل ضحايــا تلــك األزمــة مــن المواطنيــن (شــهداء وجرحــى).
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أجهزة المجلسين
ً
أول :أجهزة مجلس النواب
تتمثــل أجهــزة مجلــس النــواب الرئيســة بحســب الئحتــه الداخليــة يف رئيــس المجلــس ،مكتــب
المجلــس ،ولجــان المجلــس.

 .1رئيس المجلس (امرأة الديوان)

يتــم اختيــار رئيــس مجلــس النــواب يف أول جلســة للمجلــس يف بدا يــة الفصــل التشــريعي ،ولمثــل
مدته ،وذلك ً
وفقا لإلجراءات المنصوص عليها يف المادة ( )60من الدســتور .وتقدم الترشــيحات
إىل رئيــس الجلســة خــال المــدة التــي يحددهــا ،وإذا لــم يتقــدم لشــغل المنصــب إال مرشــح واحــد،
أعلــن رئيــس الجلســة فــوزه بالتزكيــة .وتكــون عمليــة االنتخــاب ســرية ،وتجــرى يف جلســة علنيــة.
ويعلــن رئيــس الجلســة انتخــاب رئيــس المجل ــس ،ويباشــر مهــام الرئاســة فــور إعــان انتخابــه ،وذلــك
كمــا تنــص عليــه المــادة العاشــرة مــن الالئحــة الداخليــة لمجلــس النــواب.
كمــا تبيــن المــادة ( )12مــن الالئحــة بــأن الرئيــس هــو الــذي يمثــل المجلــس يف اتصالــه بالهيئــات
األخــرى ،ويتحــدث باســمه ،ويشــرف علــى جميــع أعمالــه ،يراقــب مكتبــه ولجانــه ،ويتــوىل اإلشــراف
علــى األمانــة العامــة للمجلــس ،وهــو الــذي يفتتــح الجلســات ويرأســها ،إىل غيــر ذلــك مــن المهــام.
ويف حــال غيــاب الرئيــس يتــوىل رئاســة الجلســات النائــب األول ،ويف حالــة غيابــه يتوالهــا النائــب
الثــاين ،ويف حــال غيــاب االثنيــن يتــرأس الجلســات أ كبــر األعضــاء الحاضر يــن س ـنًا.
رئيســا للمجلــس بواقــع 25
ويف دور االنعقــاد األول انتخــب أعضــاء المجلــس النائــب فوز يــة زينــل
ً
صوتًــا مــن أصــل  ،40حيــث فــازت بذلــك علــى منافســيها النائبيــن الســابقين المســتقلين عــادل
العســومي وعيســى الكوهجــي .و ُتعــد زينــل أول امــرأة تحتــل هــذا المنصــب الرفيــع بالمؤسســة
التشــريعية يف تار يــخ مملكــة البحر يــن والخليــج ،وأشــيع حينهــا بــأن الديــوان الملكــي والمجلــس
األعلــى للمــرأة الــذي تترأســه قرينــة الملــك األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم آل خليفــة وراء دعمهــا
تحــت شــعار “تمكيــن المــرأة” وللتباهــي دول ًيــا.
وكانــت زينــل قــد ترشــحت لالنتخابــات النيابيــة يف دورتيــن ســابقتين ( 2006و ،)2014غيــر أن
النجــاح لــم يحالفهــا ،حتــى فــازت يف انتخابــات العــام  2018عــن الدائــرة الخامســة بالمحافظــة
الجنوبيــة ومــن الجولــة األوىل.
وقفات ومواقف
جائعــا يف
ـم كاذب :أقسـ�مت رئي��س مجل��س النـ�واب فوز ي��ة زين��ل أنــه ال يوجــد فقيــر ينــام
ً
•قسـ ٌ
البحر يــن ،وذلــك خــال مناقشــة المجلــس مشــروع قانــون باعتمــاد الميزانيــة العامــة للدولــة
ـخطا وغض ًبــا
للعاميــن  2020-2019يف جلســته المنعقــدة يف مايو/أ يــار  ،2019مــا أثــار سـ ً
المعدمــة التــي تعــاين مــن أوضــاع
شــعب ًيا ،الســيما يف أوســاط محــدودي الدخــل والطبقــات ُ
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معيشــية صعبــة ،والذيــن تنــدروا علــى تصريحهــا “عليــك بالكفــارة وصيــام ثالثــة أ يــام” .وكانــت
زينــل تــرد علــى مداخلــة نيابيــة ،قائلــة“ :أر يــد أن أطمئنــك بأنــه يف دار بوســلمان ال أحــد ينــام
جائعــا ،ثقــوا بهــذا الشــيء ،مســتحيل وأنــا أقســم عليهــا أمــام هللا كمــا أقســمنا بــأن نعمــل مــن
ً
أجــل صالــح الوطــن والمواطنيــن ،أقســم لكــم بأنــه لــن ينــام أحــد وهــو جائــع يف هــذه األرض
الطيبــة”.
ـزاج صهيــوين :تحدثــت زينــل كرئيــس لوفــد الشــعبة البرلمانيــة لمملكــة البحر يــن أمــام مؤتمــر
•مـ ٌ
عمــان يف مــارس/آذار  2019عــن “القــدس
لالتحــاد البرلمــاين العــريب ُعقــد يف العاصمــة األردنيــة ّ
الشــرقية” كعاصمــة للدولــة الفلســطينية ،األمــر الــذي تبعــه موجــة اســتنكار واســعة محليــة
ً
توافقــا مــع مــزاج العــدو الصهيــوين واالعتــراف بــه “تطبيــع”.
وخارجيــة ،باعتبــاره
ـع حقــويق :دافعــت زينــل يف حديــث إعالمــي لهــا يف أبريل/نيســان  2019عــن ســجل
•تلميـ ٌ
البحر يــن الحقــويق ،واتهمــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش  -يف رد لهــا حــول التعاطــي
“القاســي” مــع المعارضــة يف البحر يــن  -باالعتمــاد علــى مصــادر معلومــات مغلوطــة ومــن
جهــات مغرضــة ُممولــة مــن دولــة مجــاورة ،ولديهــا أجنــدات مؤدلجــة .وكذبــت مــا اعتبرتــه
“ادعــاءات” ،مشــيرة إىل أن الدولــة تحتــرم الحر يــات وتمتلــك سـ ً
ـجل مشــرفا يف مجــال حقــوق
اإلنســان ،وال يوجــد لديهــا مــا تخفيــه أو تخــاف منــه يف أي ملــف.
•عرابــة تطبيــع :عرقلــت زينــل يف بدا يــة جلســة التاســع مــن أبريل/نيســان  2019مطالبــة نيابيــة
جــا علــى “التطبيــع” مــع الكيــان الصهيــوين ،وذلــك علــى خلفيــة مشــاركة كانــت
بالوقــوف احتجا ً
متوقعــة لوز يــر اقتصــاده إيلــي كوهيــن يف مؤتمــر لر يــادة األعمــال منتصــف الشــهر نفســه ،حيــث
قالــت زينــل “كلنــا ضــد التطبيــع ،وموقــف البحر يــن واضــح تجــاه ذلــك ،فرجــاء ال نضيــع وقــت
المجلــس ،وأمامنــا جــدول أعمــال مهــم” ،ثــم ســخرت مــن نائــب أصــر علــى الوقــوف بقولهــا
“ســتقفون؟ ز يــن خلــك واقــف” ،محاولــة االنتقــال فــو ًرا لمداخلــة نيابيــة بموضــوع آخــر رغــم
االعتراضــات ،بحجــج “حفــظ النظــام ،االلتــزام بالقوانيــن ،احتــرام المجلــس والئحتــه الداخليــة”.
•ضد قطر :استنكرت زينل يف حديث إعالمي لها حول األزمة الخليجية ممارسات وسياسات
ـراع فيهــا الجيــرة والتداخــل بيــن
النظــام القطــري (أبريل/نيســان  ،)2019مشــيرة إىل أنــه لــم يـ ِ
األســر ،وال المصالــح المشــتركة داخــل المنظومــة الخليجيــة ،مشــددة علــى الرؤيــة الرســمية بــأن
الحــل هــو يف اســتجابته للشــروط المعلنــة التــي وضعتهــا الســعودية واإلمــارات ومصــر ،إضافــة
إىل البحر يــن.
•مــع الســعودية :عبــرت زينــل خــال مشــاركتها يف اجتمــاع رؤســاء البرلمانــات يف القارتيــن
اآلســيوية واألوروبيــة (ســبتمبر/أيلول  )2019عــن الموقــف البحرينــي لدعــم المملكــة العربيــة
الســعودية ،منوهــة بــأن اســتهداف المنشــآت النفطيــة فيهــا يمثــل تهدي ـ ًدا خطي ـ ًرا ومباش ـ ًرا
ـن والســلم الدولييــن وإضــرا ًرا بالمصالــح واألوضــاع االقتصاديــة يف المنطقــة والعالــم أجمــع.
لألمـ ِ
•ثــأر العســومي :أذنــت زينــل علــى نحــو الفــت وســريع برفــع الحصانــة البرلمانيــة عــن النائــب
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المســتقل عــادل العســومي وذلــك علــى خلفيــة تهــم تتعلــق بالتزويــر ومخالفــات ماليــة
(ســبتمبر/أيلول  ،)2019أي عقــب انتهــاء دور االنعقــاد األول .وفضـ ًـا عــن اإلذعــان لتوجيهــات
طــرف نافــذ بالســلطة التنفيذيــة “الديــوان الملكــي” ،أشــيع حينهــا بــأن زينــل تثأر من العســومي،
معــا يف جلســات المجلــس ،الســيما جلســته األوىل .ويــأيت ذلــك يف إطــار مــا
فلطالمــا اختلفــا ً
تتيحــه لهــا الالئحــة الداخليــة للمجلــس بشــأن إمكانيــة رفــع الحصانــة عــن أي مــن األعضــاء يف
غيــر أدوار االنعقــاد.

 .2مكتب المجلس (مكتب زينل)

يتــوىل مكتــب مجلــس النــواب بحســب المــادة  18مــن الئحتــه الداخليــة عــدة مهــام رئيســة مــن
أبرزهــا وضــع جــداول أعمــال جلســات المجلــس ،متابعــة أعمــال اللجــان النيابيــة وتقاريرهــا ،بحــث
مشــروعي الميزانيــة الســنوية للمجلــس وحســابه الختامــي ،ممارســة اختصاصــات المجلــس
اإلدار يــة فيمــا بيــن أدوار االنعقــاد ،الفصــل يف االعتراضــات علــى مضابــط الجلســات ،اقتــراح ممثلــي
المجلــس يف الداخــل ،دراســة تقار يــر الوفــود النيابيــة بشــأن مهامهــا وزياراتهــا ،والنظــر فيمــا يعرضــه
رئيــس المجلــس بشــأن األعضــاء الذيــن ال يقومــون بواجباتهــم.
كما تشير المادة  19من الالئحة الداخلية لمجلس النواب إىل أن مكتب المجلس يجتمع بدعوة
مــن رئيســه أو أحــد نائبيــه يف حالــة غيابــه ،وتكــون اجتماعاتــه صحيحــة بحضــور أغلبيــة أعضائــه
علــى أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو أحــد نائبيــه .وتصــدر قراراتــه بأغلبيــة األعضــاء الحاضر يــن،
وإذا تســاوت األصــوات ُيرجــح الجانــب الــذي منــه رئيــس االجتمــاع .وال يجــوز أن يحضــر اجتماعــات
المكتب غير أعضائه ،ويدعو الرئيس وزير شــؤون مجلســي الشــورى والنواب لحضور اجتماعات
المكتــب عنــد إعــداد جــداول أعمــال المجلــس ،كمــا يجــوز بنــاء علــى طلــب الرئيــس حضــور أميــن
اجتماعــا اتخــذ
عــام المجلــس .وقــد عقــد مكتــب مجلــس النــواب خــال دور االنعقــاد األول 12
ً
واجتماعــا اســتثنائ ًيا واحـ ًدا اتخــذ
اجتماعــا عاديًــا بمجمــوع  167قــرا ًرا،
خاللهــا  168قــرا ًرا ،منهــا 11
ً
ً
خاللــه قــرا ًرا واحـ ًدا فقــط.
إىل ذلــك ،تنــص المــادة  15م�نـ الالئح��ة الداخليةــ لمجلــس النوــاب عل��ى أن يتشكــل مكتـ�ب
المجلـ�س مــن الرئيــس ونائبيــه ،و ُيضــم إليهــم رؤســاء اللجــان النوعيــة بمجــرد انتخابهــم ،وبذلــك
تتــرأس رئيــس مجلــس النــواب فوز يــة زينــل مكتــب المجلــس ،ومعهــا نائبــا الرئيــس ،وهمــا:
 النائب األول لرئيس المجلسفــاز النائــب عبدالنبــي ســلمان بمنصــب النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب بواقــع  24صوتًــا،
وذلــك بعــد منافســة يف جولــة ثانيــة مــع النائــب أحمــد الســلوم الــذي حصــد  16صوتًــا فقــط ،وكان
قــد خــرج مــن الجولــة األوىل كل مــن النائبيــن غــازي آل رحمــة وفاضــل الســواد .وينتمــي ســلمان
لجمعيــة المنبــر التقدمــي ،حيــث ترشــح لالنتخابــات ضمــن قائمتهــا “تقــدم” ،وفــاز عــن الدائــرة
السادســة بالمحافظــة الشــمالية يف الجولــة األوىل مــن االنتخابــات ،كمــا أنــه نائــب ســابق يف مجلــس
(.)2006 - 2002
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 النائب الثاين لرئيس المجلسحظــي النائــب علــي زا يــد بمنصــب النائــب الثــاين لرئيــس مجلــس النــواب بالتزكيــة ،وهــو ينتمــي
لجمعيــة األصالــة اإلســامية ،حيــث ترشــح ممثـ ًـا لهــا يف االنتخابــات النيابيــة عــن الدائــرة الرابعــة
يف المحافظــة الجنوبيــة وفــاز يف الجولــة الثانيــة ،وقــد كان زا يــد نائ ًبــا سـ ً
ـابقا يف مجلــس (- 2010
.)2014
 رؤساء اللجان	-لجنة الشؤون التشريعية والقانونية :د .هشام العشيري
	-لجنة الشؤون المالية واالقتصادية :علي اسحايق
	-لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني :محمد البوعينين
	-لجنة الخدمات :عمار قمبر
	-لجنة المرافق العامة والبيئة :عبد الرزاق حطاب

 .3اللجان النيابية (تجميد وتمديد)

ُتشــكل اللجــان يف مجلــس النــواب خــال األســبوع األول مــن بــدء دور االنعقــاد العــادي لدراســة
ً
ووفقا لالئحته الداخلية يجب على كل عضو المشــاركة
األعمال الداخلة يف اختصاص المجلس،
رئيســا ونائ ًبــا لــه باألغلبيــة النســبية لعــدد
يف إحــدى اللجــان ،وتنتخــب كل لجنــة مــن بيــن أعضائهــا
ً
أعضائهــا ،وال تكــون اجتماعــات اللجنــة صحيحــة إال بحضــور أغلبيــة األعضــاء ،حيــث تصــدر قراراتهــا
بأغلبيــة الحاضر يــن ،ويف حــال تســاوي األصــوات ُيرجــح الجانــب الــذي منــه الرئيــس( .((2والجديــر
بالذكــر أن اجتماعــات اللجــان غيــر علنيــة ،غيــر أن محاضرهــا تنشــر بإيجــاز عبــر وســائل اإلعــام.
ويف رصــد لعمــل اللجــان النيابيــة خــال دور االنعقــاد األول مــن الفصــل التشــريعي الخامــس،
يتبيــن وفــق إحصائيــة رســمية بشــأن عــدد الموضوعــات التــي ُطرحــت عليهــا بــأن المجمــوع يصــل
حــا بقانــون،
إىل 214
ً
ـوما بقانــون 109 ،مشــاريع بقوانيــن 16 ،مقتر ً
موضوعــا ،مــن بينهــا  13مرسـ ً
حــا برغبــة .وبلحــاظ هــذا العــدد الكبيــر مقارنــة بإمكانيــة انعقــاد نحــو  22جلســة للمجلــس
و 76مقتر ً
يف الــدور الواحــد لبحثهــا يتضــح جل ًيــا حجــم الترا كــم واحتماليــة التأخيــر والتعطيــل للكثيــر مــن
الملفات الملحة والهامة ،ناهيك عن بقائها عالقة إىل أجل طويل .وهذا األمر يؤشــر يف المحصلة
النهائيــة إىل جانبيــن األول ماهيــة التعاطــي الرســمي/الحكومي مــع المجلــس ،والثــاين آليــة العمــل
النيــايب البطيئــة وغيــر الفعالــة .وفيمــا يلــي عـ ٌ
ـرض تفصيلــي ،تحليلــي ،ونقــدي للجــان يف مجلــس
النــواب مصنفــة بحســب أنواعهــا ،مــع توضيــح لتشــكيلتها ،مهامهــا واختصاصاتهــا( ،((2ســير عملهــا،
وتقييمهــا ،وذلــك خــال دور االنعقــاد األول:

(((2
(((2
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أ .اللجان الدائمة
 لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةالمهــام :تختــص لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة يف مجلــس النــواب بالنظــر يف مشــروعات
القوانيــن ومطابقتهــا ألحــكام الدســتور ،ومعاونــة المجلــس ولجانــه األخــرى يف صياغــة النصــوص
التشريعية .كما تختص بشؤون األعضاء ،وبحث حاالت إسقاط العضوية ،واإلذن برفع الحصانة،
وبــكل األمــور التــي ال تدخــل يف اختصــاص لجنــة أخــرى.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من ثمانية أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :د .هشام العشيري
نائب الرئيس :د .علي النعيمي
األعضــاء :باســم المالكــي ،عيســى القاضــي ،فاضــل الســواد ،فــاح هاشــم ،محمــد العباســي،
ويوســف زينــل
اجتماعــا ،وأعــدت 11
ســير العمــل :بلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول 23
ً
تقر ي ـ ًرا بشــأن الموضوعــات المحالــة إليهــا ،وأعطــت  80رأ يًــا دســتور يًا للجــان األخــرى .وتشــير
موضوعــا ،مــن بينهــا
إحصائيــة نيابيــة رســمية إىل أن هــذه اللجنــة ُطــرح عليهــا مــا مجموعــه 30
ً
ـروعا بقانون ،ثالثة مقترحات بقوانين ،وســبعة مقترحات برغبة.
أربعة مراســيم بقوانين 16 ،مشـ ً
التقييم:
•لــم تنجــز اللجنــة عملهــا تجــاه العديــد مــن الموضوعــات المحالــة إليهــا ،حيــث ال تــزال “قيــد
الدراســة” لديهــا علــى الرغــم مــن أهميتهــا ،وأبــرز مثــال علــى ذلــك مشــروع قانــون بإنشــاء هيئــة
مكافحــة الفســاد.
•لــم تبحــث اللجنــة أي مشــاريع أو مقترحــات تتعلــق بتعديــل الدســتور ،علــى الرغــم مــن أن
ذلــك يمثــل عصــب األزمــة السياســية المســتمرة يف البحر يــن منــذ العــام .2011
•لــم تجتمــع اللجنــة لبحــث طلــب رفــع الحصانــة عــن النائــب المســتقل عــادل العســومي إثــر
اتهامــات لــه بالتزويــر وارتــكاب مخالفــات ماليــة رغــم أن الموضــوع مــن صلــب اختصاصهــا،
حيــث أذنــت رئيــس المجلــس فوز يــة زينــل برفــع حصانتــه يف ســياق مــا تجيــزه لهــا الالئحــة
الداخليــة للمجلــس .وقــد كان ذلــك يف فتــرة تاليــة لفــض دور االنعقــاد األول وقبيــل انعقــاد
الــدور الثــاين ،وتحدي ـ ًدا يف ســبتمبر /أيلــول .2019
 لجنة الشؤون المالية واالقتصاديةالمهــام :تختــص بدراســة المشــروعات اإلنشــائية للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تتضمنهــا
ميزانيــة الدولــة ،والخطــط االقتصاديــة وإبــداء مالحظاتهــا حولهــا .كمــا تختــص بدراســة الجوانــب
الماليــة واالقتصاديــة المتعلقــة بأعمــال الــوزارات والمصالــح المختلفــة ،وبصفــة خاصــة الميزانيــات
والحســابات الختاميــة.
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التشكيلة :تشكلت اللجنة من ثمانية أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :علي اسحايق
نائب الرئيس :أحمد العامر
األعضــاء :أحمــد الســلوم ،زينــب عبداألميــر ،عبــدهللا الدوســري ،عيســى الكوهجــي ،كلثــم الحايكــي،
ومحمــود البحــراين
اجتماعــا ،وأعــدت 18
ســير العمــل :بلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول 30
ً
تقر ي ـ ًرا بشــأن الموضوعــات المحالــة إليهــا .وتشــير إحصائيــة نيابيــة رســمية إىل أن هــذه اللجنــة
ـروعا بقانــون،
ُطــرح عليهــا مــا مجموعــه 21
موضوعــا ،مــن بينهــا خمســة مراســيم بقوانيــن 13 ،مشـ ً
ً
مقترحــان بقانــون ،ومقتــرح برغبــة واحــد فقــط.
التقييم:
•لــم يكــن للجنــة أداء الف ًتــا فيمــا يتعلــق بعــدة موضوعــات مــن صلــب اختصاصهــا مثــل مشــروع
قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للعامين ( 2020-2019العجز والدين العام) ،وكذلك
الحــال مــع تقر يــر ديــوان الرقابــة الماليــة واإلدار يــة الســنوي ( 2018 – 2017تصريحــات رنانــة
بعناويــن فضفاضة).
•رغــم التحديــات االقتصاديــة وتراجــع الوضــع المعيشــي ،إال أن اللجنــة لــم يكــن لهــا دور فعلــي
لمعالجــة هــذه القضيــة “الحساســة” علــى المســتوى الشــعبي ،مذعنــة لألجنــدة والتوجهــات
الحكوميــة يف هــذا الصــدد ،والتــي عــادة مــا ترهــن الوضــع ب ـ “الدعــم الخليجــي” لتحقيــق التــوازن
المــايل والنمــو االقتصــادي.
 لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيالمهام :تختص بدراسة الموقف الدويل وتطورات السياسة الدولية والسياسة الخارجية لمملكة
البحر يــن ،واالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة .كمــا تختــص بدراســة كافــة الشــؤون المتعلقــة باألمــن
الداخلــي ،مكافحــة الجريمــة ،وأمن الدولة الخارجي.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من سبعة أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :محمد البوعينين
نائب الرئيس :بدر الدوسري
األعضاء :د .عبدهللا الذوادي ،عمار البناي ،عيسى الدوسري ،غازي آل رحمة ،ويوسف الذوادي
اجتماعــا ،وأعــدت 14
ســير العمــل :بلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول 23
ً
تقر يـ ًرا بشــأن الموضوعــات المحالــة إليهــا .وتشــير إحصائيــة نيابيــة رســمية إىل أن هــذه اللجنــة ُطــرح
موضوعــا ،مــن بينهــا مرســوم بقانــون واحــد فقــط،
عليهــا خــال دور االنعقــاد األول مــا مجموعــه 25
ً
ـروعا بقانــون ،مقترحــان بقانــون ،وخمســة مقترحــات برغبــة.
 17مشـ ً
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التقييم:
•خدمــت اللجنــة ذات المســار الرســمي للســلطة تجــاه األزمــة السياســية وتداعياتهــا ،وذلــك
علــى المســتوى الداخلــي أو الخارجــي ،ومــن خــال إقــرار التشــريعات التــي تعــزز الحالــة األمنيــة
تحــت دعــاوى شــتى أبرزهــا “حمايــة المجتمــع مــن األعمــال اإلرهابيــة” ،وهــو القانــون محــل
الجــدل لتغليظــه العقوبــات علــى المعارضيــن والمواطنيــن المتهميــن ب ـ “اإلرهــاب”.
•لــم يبــرز للجنــة أي دور أو رؤى مخالفــة لمواقــف الســلطة بشــأن العالقــات المتأزمــة سياسـ ًيا
مــع بعــض دول الجــوار ،الســيما قطــر وإ يــران( ،رفــض واســتنكار دائميــن) ،وكذلــك بالنســبة
لعــدد مــن القضايــا المتعلقــة باألمــن الداخلــي (إشــادة دائمــة بمنتســبي القــوات األمنيــة).
 لجنة الخدماتالمهــام :تختــص بأمــور التعليــم بجميــع أنواعــه ومراحلــه ،التدر يــب المهنــي ومحــو األميــة،
والموضوعــات المتعلقــة بالخدمــات االجتماعيــة والرياضيــة والثقافيــة والصحيــة واإلعــام واألمــور
العماليــة.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من سبعة أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :عمار قمبر
نائب الرئيس :ممدوح الصالح
األعضــاء :إبراهيــم النفيعــي ،أحمــد األنصــاري ،د .سوســن كمــال ،عمــار حســين ،ود .معصومــة
عبدالرحيــم
اجتماعــا ،إىل جانــب لقــاء
ســير العمــل :بلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول 23
ً
“فر يــق عمــل” واحــد ،وأعــدت  59تقر ي ـ ًرا بشــأن الموضوعــات المحالــة إليهــا .وتشــير إحصائيــة
موضوعــا،
نيابيــة رســمية إىل أن هــذه اللجنــة ُطــرح عليهــا خــال دور االنعقــاد األول مــا مجموعــه 75
ً
ـروعا بقانــون ،خمســة مقترحــات بقوانيــن ،و34
مــن بينهــا مرســوم بقانــون واحــد فقــط 35 ،مشـ ً
حــا برغبــة.
مقتر ً
التقييم:
•لــم تنجــح اللجنــة يف التصــدي لجملــة مــن المشــكالت والقضايــا المتعلقــة بقطــاع التعليــم،
وعلــى رأســها قضيــة البعثــات الدراســية ،حيــث أخفقــت يف دفــع وزارة التربيــة والتعليــم لنشــر
نتائــج توزيعهــا علــى الطلبــة بشــفافية رغــم اللغــط والجــدل الكبيــر الــذي أثيــر حولهــا (التمييــز).
•لــم توفــق اللجنــة يف حــل مشــكلة الطلبــة البحرينييــن الدارســين يف الجامعــات الصينيــة،
الســيما خريجــي الطــب ،حيــث تماطــل وزارة التربيــة والتعليــم يف معادلــة شــهاداتهم ،ناهيــك
عــن اســتمرار تعطيــل توظيفهــم (أعلنــت اللجنــة يف فبراير/شــباط  2019اقتناعهــا بمبــررات
الــوزارة).
•مــررت اللجنــة يف مــارس/آذار  2019تعديــات قانــون التأميــن ضــد التعطــل والتــي تجيــز
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للحكومــة تمويــل برنامــج التقاعــد االختيــاري مــن صنــدوق التعطــل ،رغــم االعتــراض الشــعبي،
وذلــك بموافقــة أغلبيــة أعضائهــا فيمــا عــدا اثنيــن.
 لجنة المرافق العامة والبيئةالمهــام :تختــص بدراســة الموضوعــات المتعلقــة باإلســكان ،البر يــد ،الكهر بــاء والمــاء ،الزراعــة،
المواصــات والطــرق ،البلديــات ،والبيئــة.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من سبعة أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :عبدالرزاق حطاب
نائب الرئيس :فاطمة القطري
األعضاء :أحمد الدمستاين ،حمد الكوهجي ،خالد بوعنق ،عادل العسومي ،ومحمد بوحمود
اجتماعــا ،وأعــدت 46
ســير العمــل :بلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول 26
ً
تقر ي ـ ًرا بشــأن الموضوعــات المحالــة إليهــا .وتشــير إحصائيــة نيابيــة رســمية إىل أن هــذه اللجنــة
موضوعــا ،مــن بينهــا مرســومان بقانــون28 ،
ُطــرح عليهــا خــال دور االنعقــاد األول مــا مجموعــه 63
ً
حــا برغبــة.
مشـ ً
ـروعا بقانــون ،أربعــة مقترحــات بقوانيــن ،و 29مقتر ً
التقييم:
•غلــب علــى عمــل اللجنــة دراســة وإقــرار المقترحــات برغبــة ذات الطابــع المناطقــي ،وهــي “غيــر
ً
عوضــا عــن المقترحــات التــي تعنــى بالبحر يــن ككل .فضـ ًـا
أساســا ،وذلــك
ملزمــة” للحكومــة
ً
عــن أن بعضهــا ينطــوي علــى تداخــل مــع االختصاصــات األصيلــة للمجالــس البلديــة (طغيــان
العمــل البلــدي علــى النيــايب).
•أخفقــت اللجنــة يف تحر يــك عــدة قضايــا وملفــات مختصــة بهــا مثــل مشــكلة التلــوث البيئــي
التــي تعــاين منهــا قر يــة المعاميــر ،الحــد مــن عمــل الحفــارات يف الســواحل ،وحلحلــة ملــف
الطلبــات اإلســكانية المعلقــة ،وكذلــك حــل مشــكلة فيضــان ميــاه األمطــار.

ب .اللجان النوعية الدائمة الفصلية:
 اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة ( 15يناير/كانون الثاين )2019المهــام :تعنــى هــذه اللجنــة بشــؤون الشــباب ،حيــث تقــوم بالتواصــل مــع المؤسســات الرســمية
ومؤسســات المجتمــع المــدين ومنهــا األنديــة الرياضيــة والمرا كــز الشــبابية والثقافيــة للتباحــث
حــول التشــريعات التــي تصــب يف صالــح الشــباب.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من خمسة أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :عبدهللا الدوسري
نائب الرئيس :زينب عبداألمير
األعضاء :حمد الكوهجي ،محمود البحراين ،ويوسف الذوادي
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ســير العمــل :عقــدت اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول أربعــة اجتماعــات ،وأعــدت أربعــة تقار يــر
بشــأن الموضوعــات المحالــة إليهــا.
التقييم:
•طغــى علــى عمــل اللجنــة بحــث المقترحــات برغبــة “غيــر ملزمــة” ،أغلبهــا ال يــزال “قيد الدراســة”،
ناهيــك عــن طابعهــا المناطقــي ،وكذلــك الحــال بالنســبة لمقتــرح بقانــون بشــأن تحو يــل األنديــة
الرياضية إىل شــركات اســتثمارية.
•أخفقــت اللجنــة يف التوصــل إىل حلــول جديــة ألزمــة الشــباب الخريجيــن العاطليــن عــن العمــل
رغــم تفاقمهــا مؤخـ ًرا.
 اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل ( 15يناير/كانون الثاين )2019المهــام :تعنــى هــذه اللجنــة ببحــث مشــروعات ومقترحــات القوانيــن ذات الصلــة بشــؤون المــرأة
والطفــل ،ودراســة التشــريعات النافــذة ومــدى اتفاقهــا مــع االتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا
مملكــة البحر يــن.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من خمسة أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :فاطمة القطري
نائب الرئيس :كلثم الحايكي
األعضاء :بدر الدوسري ،د .علي النعيمي ،ومحمد العباسي
ســير العمــل :عقــدت اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول اجتماعيــن اثنيــن ،وأعــدت تقر ي ـ ًرا واح ـ ًدا
فقــط بشــأن الموضوعــات المحالــة إليهــا.
التقييم:
•ركــزت اللجنــة يف عملهــا علــى مشــروع قانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الطفــل ،وهــو الــذي
قــرر المجلــس بشــأنه الموافقــة علــى قــرار مجلــس الشــورى بالرفــض وإخطــار الحكومــة بذلــك.
•لــم يكــن للجنــة دور ُيذكــر يف تحر يــك ملفــات مهمــة تمــس المــرأة والطفــل ،مثــل قضيتــي
النســاء المعتقــات واألطفــال المعتقليــن علــى خلفيــة قضايــا سياســية ،وســط مطالبــات
شــعبية مســتمرة بالتحــرك لإلفــراج عنهــم مراعــاة لظروفهــم األســرية.
 اللجنة النوعية الدائمة لحقوق اإلنسان ( 15يناير/كانون الثاين )2019المهــام :تعنــى هــذه اللجنــة بمتابعــة المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان وبحــث مــدى تطبيقهــا
مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة ،وقبــول التظلمــات المقدمــة مــن قبــل المواطنيــن ،بمــا يســهم يف ريق
المقــدرة لحقــوق اإلنســان.
الشــأن البرلمــاين البحرينــي ويرفعــه لمصــاف الــدول ُ
التشكيلة :تشكلت اللجنة من خمسة أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :د .عبدهللا الذوادي
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نائب الرئيس :د .سوسن كمال
األعضاء :عمار البناي ،غازي آل رحمة ،وفاضل السواد
ســير العمــل :عقــدت اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول ســبعة اجتماعــات ،ولــم تعــد أي تقر يــر
بشــأن الموضوعــات المحالــة إليهــا.
التقييم:
•إنجــاز “صفــري” ،فاللجنــة رغــم تعــدد اجتماعاتهــا لــم تعــد أي تقر يــر ،وال يــزال المقتــرح برغبــة
بشــأن وضــع اإلســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف مملكــة البحر يــن المقــدم مــن خمســة
نــواب “قيــد الدراســة” لديهــا.
•لــم ُيســجل للجنــة أي دور يف التصــدي لالنتهــاكات الحقوقيــة علــى شــتى األصعــدة ،وذلــك
علــى الرغــم مــن المناشــدات المحليــة والدوليــة لوقــف تدهــور الوضــع الحقــويق يف البحر يــن،
الســيما فيمــا يتعلــق بقضايــا المعتقليــن السياســيين وأحوالهــم المترديــة داخــل الســجون ومــا
نتــج عنهــا مــن إضرابــات.
 اللجنة النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني ( 15يناير/كانون الثاين )2019المهــام :تختــص هــذه اللجنــة ببحــث كافــة الموضوعــات والقضايــا المتعلقــة بدعــم القضيــة
الفلســطينية وكل مــا ُيســهم يف توحيــد الصــف وتلبيــة مطالــب الشــعب الفلســطيني ،والدفــع
تجــاه تعز يــز مبــادرات التصالــح.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من خمسة أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :باسم المالكي
نائب الرئيس :د .معصومة عبدالرحيم
األعضاء :أحمد األنصاري ،عيسى القاضي ،وفالح هاشم
ســير العمــل :عقــدت اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول اجتماعيــن اثنيــن فقــط ،ولــم يصــدر عنهــا
أي تقر يــر.
التقييم:
•إنجــاز “صفــري” ،حيــث لــم يصــدر عــن اللجنــة أي تقر يــر (وجــود شــكلي وعمــل مجمــد) ،كمــا أن
عقدهــا الجتماعيــن فقــط ال يتناســب مــع جملــة القضايــا المثــارة شــعب ًيا ورســم ًيا حــول الشــأن
الفلســطيني وممارســات “التطبيع”.
•نــأت اللجنــة بنفســها عــن التحــركات العمليــة الجــادة والفعليــة ،وركــزت علــى التصريحــات
والشــعارات العامــة والعائمــة ،والدفــع تجــاه إصــدار بيانــات اســتنكارية إنشــائية ال أثــر لهــا يف
الواقــع.
•لــم تجــرؤ اللجنــة علــى محاســبة وز يــر الخارجيــة بشــأن بعــض تصريحاتــه أو تغريداتــه عبــر
38

حســابه يف موقــع التواصــل االجتماعــي “تويتــر” المخالفــة للعــرف الوطنــي تجــاه القضيــة
الفلســطينية والصــراع مــع الكيــان الصهيــوين ،علــى الرغــم مــن موجــة الغضــب واالســتنكار
التــي تبعتهــا علــى الصعيديــن المحلــي والخارجــي.

ج .اللجان المؤقتة
 لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي ( 18ديسمبر/كانون األول )2018المهام :هي لجنة تتشكل يف بداية أدوار االنعقاد لكل فصل تشريعي ،وبحسب المادة السابعة
مــن الالئحــة الداخليــة للمجلــس “يختــار مكتــب مجلــس النــواب لجنــة مــن أعضــاء المجلــس إلعــداد
مشــروع الــرد علــى الخطــاب الســامي ،ويعــرض تشــكيل هــذه اللجنــة علــى المجلــس إلقــراره.
وتقــوم اللجنــة بدراســة الخطــاب الســامي وإعــداد مشــروع للــرد عليــه يعــرض علــى المجلــس يف
الموعــد الــذي يحــدده ،ويرفــع الــرد إىل الملــك بعــد إقــراره”.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من  11عض ًوا ،وذلك على النحو التايل:
الرئيس :د .هشام العشيري
نائب الرئيس :أحمد السلوم
األعضــاء :أحمــد العامــر ،عبدالــرزاق حطــاب ،يوســف زينــل ،بــدر الدوســري ،د .سوســن كمــال ،عمــار
البنــاي ،فــاح هاشــم ،محمــود البحــراين ،ود .معصومــة عبدالرحيــم
ســير العمــل :عقــدت اللجنــة أربعــة اجتماعــات خــال دور االنعقــاد األول (اثنين يف ديســمبر/كانون
األول  ،2018واثنيــن آخر يــن يف ينايــر /كانــون الثــاين  ،)2019وذلــك لبحــث الــرؤى النيابيــة بشــأن
الخطــاب الملكــي ،وتقديــم تقريرهــا كمشــروع للــرد عليــه ،وهــو الــذي أقــره المجلــس يف جلســته
المنعقــدة بتار يــخ  15يناير/كانــون الثــاين  ،2019حيــث ُرفــع بدا يــة إىل مكتــب المجلــس لتعديلــه
المعــدل تــم رفعــه إىل الملــك.
يف ضــوء المناقشــات ،وبعــد موافقــة المكتــب علــى مشــروع الــرد ُ
التقييم:
•تضمــن مشــروع الــرد النيــايب علــى الخطــاب الملكــي جملــة إشــادات ،وعــود لــم ُتنفــذ ،وواقــع
آخــر غيــر المعــاش “االســتقرار المــايل واالقتصــادي ،واالســتقرار األمنــي”.
 لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات  8( 2022-2019يناير/كانون الثاين )2019المهــام :تعتبــر هــذه اللجنــة مــن اللجــان المؤقتــة يف مجلــس النــواب ،وقــد ُشــكلت لبحــث ودراســة
األســس والمرتكــزات التــي يقــوم عليهــا برنامــج عمــل الحكومــة.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من  11عض ًوا ،وذلك على النحو التايل:
الرئيس :علي زايد
نائب الرئيس :علي اسحايق
األعضاء :د .هشام العشيري ،محمد البوعينين ،عمار قمبر ،عبد الرزاق حطاب ،د .علي النعيمي،
أحمد العامر ،بدر الدوسري ،ممدوح الصالح ،وفاطمة القطري
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اجتماعــا ،وأصــدرت بعدهــا التقر يــر الــذي وافــق عليــه مجلــس
ســير العمــل :عقــدت اللجنــة 11
ً
النــواب يف جلســته بتار يــخ  29يناير/كانــون الثــاين  2019باألغلبيــة ( 38نائ ًبــا مــن أصــل  ،)40فيمــا
عــدا نائبيــن اثنيــن فقــط (كلثــم الحايكــي ،وفــاح هاشــم).
التقييم:
•تمــت الموافقــة علــى برنامــج عمــل الحكومــة رغــم أنــه جــاء يف إطــار صياغــات عامــة ،وعقــب
خططــا
سلســلة اجتماعــات وتصريحــات للنــواب انتقــدوا فيهــا البرنامــج لكونــه لــم يتضمــن
ً
تفصيليــة ،إال أنهــم وافقــوا عليــه يف نهايــة المطــاف .وذلــك مــا يدلــل علــى ضعــف أداء المجلــس
بشــكل عــام واســتخدام نوابــه التصريحــات مــن أجــل خــداع وتضليــل الــرأي العــام فحســب،
حيــث أنــه يف الوقــت الــذي أعلــن أ كثــر مــن نائــب تحفظــه التــام علــى البرنامــج ،إال أنهــم تراجعــوا
وأعلنــوا موافقتهــم عليــه خــال الجلســة (تغيــر المواقــف داللــة علــى التبعيــة ال االســتقاللية).
•لــم يتــم التطــرق إىل ملــف حقــوق اإلنســان ،أو إصــاح المنظومــة القضائيــة ،مــا يعنــي ضعــف
الرقابــة النيابيــة علــى القطــاع العــديل .كمــا تــم تغييــب قضيــة التجنيــس وتأثيراتهــا علــى
الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن.
•فيمــا تــم التعهــد بتحديــث التشــريعات وفــق المتغيــرات المرحليــة ،ورهــن مبــادرات برنامــج
التــوازن المــايل بطــرح برامــج تعويــض مواز يــة للمواطنيــن يف حــال المســاس بمكتســباتهم ،إال
أن ذلــك لــم يحــدث ،بــل علــى العكــس تــم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة ،وتمر يــر برنامــج
التقاعــد االختيــاري بتمويــل مــن فائــض صنــدوق التأميــن ضــد التعطــل.
•االستفســارات النيابيــة حــول البرنامــج إجمـ ً
ـال كانــت عامــة ،فيمــا لــم يــرد عــن الحكومــة ســوى
إشــارات موجــزة عــن اســتمرار المشــاريع ،ومثــال ذلــك اإلشــارة إىل تطويــر القطاعــات الخدميــة
(الصحــة ،التعليــم ،واإلســكان) عبــر مجموعــة عناويــن بــا تفاصيــل واضحــة.
 لجنة فحص جدية االستجواب المقدم ضد وزيرة الصحة ( 15أبريل/نيسان )2019المهــامُ :تعــد هــذه اللجنــة مــن اللجــان المؤقتــة يف مجلــس النــواب ،وقــد ُشــكلت بهــدف فحــص
مــدى جديــة االســتجواب الــذي تقــدم بــه ثمانيــة نــواب (إبراهيــم النفيعــي ،محمــد العباســي ،كلثــم
الحايكــي ،خالــد بوعنــق ،محمــد بوحمــود ،أحمــد الدمســتاين ،عبــدهللا الدوســري ،وباســم المالكــي)
ضــد وز يــرة الصحــة فائقــة الصالــح ،وإعــداد تقر يــر بشــأنه ،وذلــك بعــد دراســة محــاوره والمخالفــات
واألدلــة التــي يســتند إليهــا (نقــص األدويــة ،تأخــر المواعيــد ،وتدهــور الخدمــات).
التشكيلة :تشكلت اللجنة من عشرة أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
الرئيس :عبد الرزاق حطاب
األعضــاء :د .هشــام العشــيري ،علــي إســحايق ،محمــد البوعينيــن ،عمــار قمبــر ،د .علــي النعيمــي،
أحمــد العامــر ،بــدر الدوســري ،ممــدوح الصالــح ،وفاطمــة القطــري
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ســير العمــل :عقــدت اللجنــة اجتماعيــن اثنيــن فقــط ،وأصــدرت التقر يــر الــذي يختــص المجلــس
بنظــره ،حيــث أوصــت فيــه وبتوافــق جميــع أعضائهــا بعــدم جديــة االســتجواب.
التقييم:
•فيمــا أ كــد مكتــب مجلــس النــواب توافــر الشــروط الشــكلية يف االســتجواب بحســب الالئحــة
الداخليــة للمجلــس واســتنا ًدا لــرأي هيئــة المستشــارين القانونييــن ،أوصــت اللجنــة يف تقريرهــا
بإســقاط االســتجواب بدعــوى عــدم جديتــه ،وبــأن محــاوره والمخالفــات المنســوبة إىل الوز يــرة
واألدلــة المقدمــة ضدهــا ال تــرىق إىل مســتوى االســتجواب .وبذلــك تكــون اللجنــة قــد أجهضــت
ً
ً
أصيل للمجلس ،مســتبقة رأيه بعدم اإلدانة و”الكيدية” ،على الرغم من تضخم
حقا دســتور يًا
شــكاوى المواطنيــن آنــذاك جــراء تــردي الوضــع العــام يف القطــاع الصحــي .كمــا أنــه ومــن جهــة
أخــرى ر بــط نــواب حينهــا االســتجواب بمــا اعتبــروه “تصفيــة حســابات شــخصية” ،و”مجاملــة
قر يــب مســؤول خــرج مــن وزارة الصحــة”.

د .لجان التحقيق

تعطــي الالئحــة الداخليــة لمجلــس النــواب الحــق يف كل وقــت أن يؤلــف لجانًــا أو أن ينــدب عضـ ًوا
أو أ كثــر مــن أعضائــه للتحقيــق يف أي أمــر مــن األمــور الداخلــة يف اختصاصــه .وتتخــذ اإلجــراءات
المقــررة يف ذلــك بنــاء علــى طلــب مكتــب المجلــس أو إحــدى لجانــه ،أو بنــاء علــى مقتــرح مقــدم
مــن خمســة أعضــاء علــى األقــل .وللقائميــن بالتحقيــق اتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة للحصــول
علــى البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بموضــوع التحقيــق ،وعلــى جميــع الجهــات المختصــة
التعــاون معهــم .ويجــب أن تقــدم لجــان التحقيــق تقريرهــا أو النتائــج التــي توصلــت إليهــا خــال
مــدة ال تتجــاوز أربعــة أشــهر مــن تار يــخ بــدء التحقيــق ،علــى أن يتضمــن التقر يــر إجــراءات تقصــي
الحقائــق والمقترحــات لعــاج مــا تبيــن مــن ســلبيات ،ويناقشــه المجلــس يف أول جلســة تاليــة
لتقديمــه( .((2وقــد تشــكلت خــال دور االنعقــاد األول لجنــة تحقيــق واحــدة وهــي:
 لجنــة التحقيــق بشــأن عــدم قيــام الجهــات المختصــة ببحرنــة الوظائــف يف القطاعيــن العــاموالخــاص
المهــام :تختــص هــذه اللجنــة بالتحقيــق حــول ملــف البحرنــة انطال ًقــا مــن عــدة محــاور ،أهمهــا:
المعوقــات التــي تحــول دون بحرنــة الوظائــف يف مملكــة البحر يــن ،التأ كــد مــن التــزام الجهــات
المعنيــة بتطبيــق القوانيــن والقــرارات واللوائــح الداخليــة ذات الصلــة ببحرنــة الوظائــف ،التأ كــد
مــن أوضــاع العمــال غيــر البحرينييــن ونوعيــة األعمــال التــي يشــغلونها وأســباب عــدم بحرنــة تلــك
الوظائــف.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من  11عض ًوا ،وذلك على النحو التايل:
الرئيس :إبراهيم النفيعي
نائب الرئيس :عبدهللا الدوسري
(((2
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األعضــاء :أحمــد العامــر ،باســم المالكــي ،خالــد بوعنــق ،محمــد العباســي ،يوســف زينــل ،علــي
إســحايق ،بــدر الدوســري ،عمــار حســين (انســحب) ،فاضــل الســواد (انســحب) ،ود .معصومــة
عبدالرحيــم (انســحبت) ،تــا ذلــك إضافــة النائبيــن فــاح هاشــم ،وعبــد الــرزاق حطــاب.
ســير العمــل :عقــدت اللجنــة أوىل اجتماعاتهــا يف  5مــارس/آذار  ،2019وبحثــت كل مــا ورد يف
رؤ يــة البحر يــن االقتصاديــة  2030ويف برنامــج عمــل الحكومــة للســنوات  2022 - 2019بشــأن
التوظيــف وبحرنتــه ،وقامــت بعــدد مــن الز يــارات الميدانيــة .وفيمــا تنــص الالئحــة الداخليــة لمجلس
النــواب علــى أن تقــدم لجــان التحقيــق تقاريرهــا خــال مــدة ال تتجــاوز أربعــة أشــهر مــن تار يــخ بــدء
التحقيــق ،إال أن هــذه اللجنــة طلبــت تمديــد عملهــا ،معللــة ذلــك بعــدم تجــاوب بعــض الجهــات
الحكوميــة أو الخاصــة معهــا ،والمماطلــة يف تزويدهــا بالمعلومــات المطلوبــة ،مرجحــة أن تقــدم
تقريرهــا مطلــع دور االنعقــاد الثــاين ،وهــذا مــا تــم.
التقييم:
•وعــدت اللجنــة نقـ ًـا عــن وزارة العمــل بتدشــين موقــع إلكتــروين لتقديــم طلبــات التوظيــف يف
ســبتمبر/أيلول  ،2019ولكــن لــم ُيدشــن أي موقــع حتــى اآلن.
•شــهدت هــذه اللجنــة انســحابًا مــن عضويتهــا مــن قبــل ثالثــة نــواب ،ممــا يــدل علــى تبايــن رؤى
ممثلــي أقطــاب الســلطة بشــأن آليــة التعاطــي مــع هــذا الملــف المهــم و”الحســاس”.
•لــم يصــدر عــن اللجنــة حتــى اآلن مــا يفيــد بتحــرك عملــي حاســم يصــب يف اتجــاه هــدف
تشــكيلها “البحرنــة” ،وذلــك يف ظــل اســتمرار التجــاوزات الفاقعــة يف توظيــف األجانــب وتهميــش
انطباعــا بــأن وجودهــا شــكلي فحســب (تشــير إحصــاءات عمالية نُشــرت
المواطنيــن ،مــا يعطــي
ً
يف أ كتوبر/تشــرين األول  2019إىل أن  95بالمائــة مــن وظائــف بالقطــاع الخــاص تتجــاوز
أجورهــا ألــف دينــار ذهبــت ألجانــب ،مقابــل  5بالمائــة فقــط للمواطنيــن).
•يبــدو مــن متابعــة عمــل اللجنــة وتصريحاتهــا اإلعالميــة أنهــا تغطــي إخفاقاتهــا تــارة بدعــوى عــدم
تجــاوب الجهــات المعنيــة معهــا ،وأخــرى عبــر “االســتعراض” ســواء باألرقــام والنســب أو بســير
زياراتهــا الميدانيــة ولقاءاتهــا ،فضـ ًـا عــن أنهــا تســتعرض المشــاكل أ كثــر مــن قيامهــا بتقديــم
الحلــول .ولعــل أبــرز مــا صرحــت بــه اللجنــة منــذ بــدء عملهــا هــو التأكيــد علــى غيــاب خطــة
وطنيــة للتوظيــف منــذ العــام  ،2009مشــيرة إىل وجــود أ كثــر مــن  400ألــف عامــل أجنبــي يف
القطــاع الخــاص ( 16أ كتوبــر /تشــرين األول .)2019
•توافقــت اللجنــة يف مطلــع ســبتمبر/أيلول  2019علــى منــع أعضائهــا مــن التصر يــح لوســائل
اإلعــام ،وحصــر ذلــك يف الرئيــس وأحــد األعضــاء ،وذلــك علــى خلفيــة تصريحــات ألعضــاء بشــأن
إمكانيــة اســتجواب عــدد مــن الــوزراء بعــد انتهــاء عمــل اللجنــة ،األمــر الــذي يوحــي بطبيعــة
الخــاف النيــايب حــول حــق دســتوري أصيــل للنــواب (ضعــف األداء).
•خذلــت اللجنــة جمــوع المواطنيــن الذيــن أطلقــوا حملــة بعنــوان “ 2019عــام بحرنــة الوظائــف”،
ولــم تـ َ
ـرق لمســتوى تطلعاتهــم وطموحاتهــم يف حلحلــة هــذا الملــف الشــائك ،الســيما مــع
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ازديــاد شــكاوى البعــض عبــر وســائل اإلعــام مــن البطالــة ومعاييــر التوظيــف وأفضليــة األجنبــي
والفصــل التعســفي وغيرهــا.

هــ .اللجان المشتركة

هي اللجان التي إما أن تكون مشــتركة مع جهات من خارج مجلس النواب ،وتضم يف عضويتها
عــدد مــن أعضــاء المجلــس ،وعــدد مــن الجهــات المعنيــة ،أو أنهــا تكــون مشــتركة بيــن أ كثر من لجنة
مــن اللجــان النيابيــة الدائمــة .وتتــوىل اللجــان بحــث ومناقشــة الموضوعــات والقضايــا المرتبطــة
باختصاصاتهــا أو التــي ُيطلــب رأيهــا فيهــا .وهــذه اللجــان هــي كاآليت:
 اللجنــة المشــتركة بيــن لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي ولجنــة الشــؤونالتشــريعية والقانونيــة
المهــامُ :تعتبرهــذه اللجنــة مــن اللجــان المشــتركة الداخليــة يف مجلــس النــواب ،وهــي تعنــى ببحــث
ودراســة الموضوعات المرتبطة باالختصاص المشــترك بين لجنتي الشــؤون الخارجية والشــؤون
التشريعية.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من 15عض ًوا ،وذلك على النحو التايل:
الرئيس :محمد البوعينين
األعضــاء :د .عبــدهللا الــذوادي ،د .هشــام العشــيري ،عمــار البنــاي ،عيســى الدوســري ،يوســف
الــذوادي ،غــازي آل رحمــة ،فــاح هاشــم ،باســم المالكــي ،عيســى القاضــي ،فاضــل الســواد ،محمــد
العباســي ،ويوســف زينــل ،د .علــي النعيمــي  ،وبــدر الدوســري
سير العمل :لم تعقد اللجنة أي اجتماع.
التقييم:
حــا برغبــة بشــأن ز يــادة العــاوة االجتماعيــة لموظفــي
•إنجــاز “صفــري” ،فاللجنــة جمــدت مقتر ً
الدولــة مــن المدنييــن والعســكريين ،والــذي أحيــل إليهــا مــن قبــل رئيــس المجلــس منــذ 6
مــارس/آذار  .2019وقــد كان ُيفتــرض حســب خطــاب اإلحالــة للجنــة تقديــم التقر يــر عنــه خــال
ثمانيــة أســابيع مــن تار يــخ اســتالم اإلحالــة ،إال أنــه ُصنــف علــى أنــه “قيــد الدراســة” لعــدم اجتمــاع
أساســا لمناقشــته.
اللجنــة
ً
 اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرينالمهــامُ :تعتبــر هــذه اللجنــة مــن اللجــان المشــتركة مــع جهــات مــن خــارج مجلــس النــواب ،وقــد
اهتمامــا بمشــاركتها مــع غرفــة تجــارة
ُشــكلت لبحــث ودراســة الموضوعــات التــي يــويل المجلــس
ً
وصناعــة البحر يــن لالســتئناس برأيهــا ومناقشــتها.
التشــكيلة :تشــكلت اللجنــة مــن  19عضـ ًوا ،مــن بينهــم عشــرة نــواب وتســعة أعضــاء مــن الغرفــة،
وذلــك علــى النحــو التــايل:
الرئيس :عبد النبي سلمان
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نائب الرئيس :أحمد السلوم
األعضــاء النــواب :عمــار البنــاي ،د .سوســن كمــال ،علــي إســحايق ،حمــد الكوهجــي ،يوســف الذوادي،
غــازي آل رحمــة ،أحمــد الدمســتاين ،ومحمــود البحراين
أعضــاء الغرفــة :خالــد نجيبــي (الرئيــس) ،محمــد الكوهجــي ،عــارف هجــرس ،باســم الســاعي ،خالــد
الز يــاين ،وحيــد الخاجــة ،ســونيا جناحــي ،عبدالحكيــم الشــمري ،وبتــول دادابــاي
سير العمل :عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات.
التقييم:
•فيمــا عــدا التصريحــات اإلعالميــة ،لــم تحقــق اللجنــة أي إنجــاز ُيذكــر من ناحية العمل على ســن
تشــريعات اقتصاديــة تصــب يف تحقيــق التــوازن المــايل وتعز يــز النمــو االقتصــادي ،أو ُتوقــف مــا
يعرقــل تحســين الوضــع المعيشــي للمواطنيــن ويحــول دون المســاس بمكتســباتهم ،أو تحــد
مــن تغــول األجانــب يف القطــاع الخــاص.
 اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وجمعية رجال األعمال البحرينيةالمهــامُ :تعتبــر هــذه اللجنــة مــن اللجــان المشــتركة مــع جهــات مــن خــارج مجلــس النــواب ،وهــي
تعنــى بالتواصــل بيــن المجلــس وجمعيــة رجــال األعمــال البحرينيــة فيمــا يتعلــق بالموضوعــات
محــل االهتمــام المشــترك مــن أجــل التباحــث حولهــا ومناقشــتها.
التشــكيلة :تشــكلت اللجنــة مــن  16عضـ ًوا ،مــن بينهــم ســبعة نــواب وتســعة أعضــاء مــن الجمعية،
وذلــك علــى النحــو التايل:
الرئيس :د .هشام العشيري
األعضــاء النــواب :أحمــد العامــر ،يوســف زينــل ،زينــب عبــد األميــر ،عيســى القاضــي ،عيســى
الدوســري ،ود .معصومــة عبــد الرحيــم
أعضــاء الجمعيــة :خالــد الز يــاين ،أحمــد بــن هنــدي ،عيســى الرفاعــي ،عبدالوهــاب الحــواج ،نبيــل
أجــور ،جمــال الكوهجــي ،ناصــر األهلــي ،محمــد ســاجد ،ومحمــد جــادوري
اجتماعا واح ًدا فقط.
سير العمل :عقدت اللجنة
ً
التقييم:
اجتماعــا واحـ ًدا بيــن طــريف اللجنــة (المجلــس والجمعيــة) يشــير إىل حجــم اإلنجــاز
• الشــك بــأن
ً
أو اإلنتــاج ،وإىل وجودهــا “الشــكلي” ،وذلــك علــى الرغــم مــن أهميــة الــدور الــذي كان ُيفتــرض
أن يتقــدم بــه رجــال األعمــال البحرينيــون وبدعــم مــن المجلــس للمواطنيــن علــى المســتوى
االقتصــادي ،إن مــن ناحيــة القوانيــن والتشــريعات أو التوظيــف يف القطــاع الخــاص وتعز يــز
دوره يف التنميــة.
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ثان ًيا :أجهزة مجلس الشورى

تتمثــل أجهــزة مجلــس الشــورى الرئيســة بحســب الئحتــه الداخليــة يف رئيــس المجلــس ،مكتــب
المجلــس ،ولجــان المجلــس.

 .1رئيس المجلس (رجل المصالح)

يتــم تعييــن رئيــس مجلــس الشــورى بأمــر ملكــي لمثــل مــدة المجلــس ،وبحســب الالئحــة الداخليــة
للمجلــس فــإن الرئيــس هــو الــذي يمثــل المجلــس يف اتصالــه بالهيئــات األخــرى ،ويتحــدث باســمه،
ويشــرف علــى جميــع أعمالــه ،يراقــب مكتبــه ولجانــه ،ويتــوىل اإلشــراف علــى األمانــة العامــة
للمجلــس ،وهــو الــذي يفتتــح الجلســات ويرأســها ،إىل غيــر ذلــك مــن المهــام .ويف حــال غيــاب
الرئيــس يتــوىل رئاســة الجلســات النائــب األول ،ويف حالــة غيابــه يتوالهــا النائــب الثــاين ،ويف حــال
غيــاب االثنيــن يتــرأس الجلســات أ كبــر األعضــاء الحاضر يــن س ـنًا.
وقــد أصــدر الملــك يف  9ديســمبر/كانون األول  2018األمــر الملكــي رقــم ( )60لســنة ،2018
رئيســا لمجلــس الشــورى ،وهــو الــذي تــرأس
والــذي ينــص علــى تعييــن علــي بــن صالــح الصالــح
ً
المجلــس منــذ العــام ( 2006الفصــل التشــريعي الثــاين) ،وبهــذا تمتــد فتــرة تعيينــه حتــى العــام
 2022وهــي مــدة الفصــل التشــريعي الخامــس .ويــأيت تعييــن الصالــح يف ســياق مــا هــو متعــارف
عليــه بخصــوص محاصصــة طائفيــة خفيــة تعتمدهــا الســلطة تقضــي بتعييــن رئيــس “شــيعي”
لمجلــس الشــورى ،يف قبالــة رئيــس “ســني” لمجلــس النــواب.
والجديــر بالذكــر أن للصالــح تاري ً
خــا طويـ ًـا يف الســلطة التشــريعية ،إذ كان عض ـ ًوا يف
المجلــس التأسيســي لعــام  ،1973وعض ـ ًوا يف المجلــس الوطنــي (،)1975 - 1973
ونائ ًبــا ثان ًيــا لرئيــس مجلــس الشــورى لــدور االنعقــاد األول يف العــام  .1993ويف المقابــل
لــم يكــن الصالــح بعي ـ ًدا عــن الســلطة التنفيذيــة ،حيــث ُعيــن وز ي ـ ًرا للتجــارة والصناعــة
( ،)2004 - 1995ومــن ثــم تــم تعيينــه وز يـ ًرا لشــؤون البلديــات والزراعــة ( .)2006 - 2005كمــا
شــغل عــدة مناصــب ســابقة منهــا ،نائــب رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة البحر يــن ،عضــو يف المجلــس
األعلــى للتنميــة االقتصاديــة ،عضــو مجلــس أمنــاء جامعــة البحر يــن ،ورئيــس مجلــس إدارة ســوق
البحر يــن لــأوراق الماليــة.

وقفات ومواقف

•إهانــة الفقــراء :ســخر رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالــح مــن “الفقــراء” ،وذلــك يف جلســة
المجلــس المنعقــدة يف  12مايو/أ يــار  ،2019وذلــك علــى خلفيــة مناقشــات بشــأن الميزانيــة
العامــة للدولــة وضريبــة القيمــة المضافــة ،فحينمــا اســتنكرت العضــو منــى المؤيــد جنــي المال
مــن “جيــوب الفقــراء” ،قائلــة “إذا قــرر الفقيــر شــراء ســيارة فإنــه ملــزم بســداد الضريبــة ،متســاو يًا
بذلــك مــع الغنــي الــذي يملــك المالييــن” ،رد الصالــح ســاخ ًرا “فقيــر ويشــتري ســيارة؟!”،
وعندمــا أ كــدت المؤيــد بــأن الفقيــر يشــتري وعليــه ســداد نســبة  5بالمائــة ،عقــب الصالــح
ضاحـكًا “خــوش فقيــر” .وقــد أثــار هــذا التهكــم موجــة غضــب شــعبي نظيــر عــدم تقديــر الظــروف
45

المعيشــية الصعبــة للمواطنيــن ،فيمــا رد البعــض وعبــر وســم “خــوش فقيــر” الــذي انتشــر
بمواقــع التواصــل االجتماعــي علــى هــذه اإلهانــة بتســاؤالت ســاخرة مماثلــة (فقيــر يشــرب؟! ..
فقيــر يــأكل؟!  ..فقيــر يتنفــس؟!  ..فقيــر يــدرس؟!).
ـع بغــرور :حــاول الصالــح امتصــاص الغضــب الشــعبي جــراء إهانتــه فئــة “الفقــراء”،
•ترقيـ ٌ
مســتدركًا يف تصر يــح ســريع لــه ( 13مايو/أ يــار  )2019بأنهــا “مــن أعــز شــرائح المجتمــع
علــى نفســه” ،وقاذ ًفــا بالمســؤولية علــى العضــو المؤيــد ،حيــث ذكــر بأنهــا هــي مــن اســتخدمت
ً
عوضــا عــن “ذوي الدخــل المحــدود” واعتــذرت لــه جــراء ذلــك .كمــا
المصطلــح يف غيــر مكانــه،
قــال الصالــح يف هــذا الصــدد “أحمــد هللا علــى مــا أعيشــه مــن راحــة ضميــر ورضــا نفــس عــن كل
مــا قمــت بــه خدمــة للوطــن وأبنــاء الشــعب عندمــا حملــت شــرف المســؤولية العامــة”.
•الســعودية “الحكيمــة” :شــدد الصالــح خــال اســتقباله الســفير الســعودي لــدى مملكــة البحر يــن
يف يناير/كانــون الثــاين  2019علــى أهميــة “الــدور الر يــادي الــذي تضطلــع بــه المملكــة العربيــة
الســعودية يف تثبيت دعائم األمن واالســتقرار يف المنطقة” ،مشــي ًدا بـ “سياســتها الحكيمة بقيادة
الملك سلمان بن عبدالعزيز للتصدي لألطماع ومساعي الهيمنة التي تستهدف الدول العربية
واإلســامية” ،ومعبـ ًرا يف الوقــت نفســه عــن فخــره بالمســتوى العــايل للعالقــات بيــن المملكتيــن.
•وعــد “الســلق” :وعــد الصالــح يف مــارس/آذار  2019وعقــب اســتالمه مشــروع قانــون باعتمــاد
الميزانيــة العامــة للدولــة للســنتين الماليتيــن  2020 2019-بدراســته وانجــازه “يف أســرع
وقــت ممكــن” ،قائـ ًـا بــأن “لجنــة الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة بمجلــس الشــورى ســوف
وواف ،لضمــان الوصــول إىل صيغــة توافقيــة بيــن كل
تســخر جهودهــا لدراســته بشــكل دقيــق
ٍ
األطــراف ،والعمــل علــى إنجــاز هــذا المشــروع المهــم والحيــوي يف أســرع وقــت ممكــن ،وبمــا
يراعــي المصلحــة الوطنيــة العليــا بالدرجــة األوىل”.

 .2مكتب المجلس (مكتب الصالح)

يتــوىل مكتــب مجلــس الشــورى ذات المهــام التــي يضطلــع بهــا مكتــب مجلــس النــواب ،والســابق
توضيحهــا ،كمــا تشــير الئحتــه الداخليــة بشــأن اجتماعاتــه وقرارتــه إىل نفــس مــا تذهــب إليــه الالئحــة
النيابيــة .وعليــه ،يجــدر بالذكــر أن مكتــب مجلــس الشــورى قــد عقــد خــال دور االنعقــاد األول
ســبعة اجتماعــات بمــا يعــادل نســبة  16بالمائــة ،اتخــذ خاللهــا  37قــرا ًرا بنســبة قدرهــا  84بالمائــة.
ويتكوــن مكتـ�ب مجلـ�س الشــورى مــن الرئيــس ونائبيــه ،و ُيضــم إليهــم رؤســاء اللجــان النوعيــة
بمجــرد انتخابهــم ،وذلــك بحســب مــا تنــص عليــه المــادة  15مــن الالئحــة الداخليــة للمجلــس.
وبذلــك يتــرأس علــي الصالــح مكتــب المجلــس ،ومعــه نائبــا الرئيــس ،وهمــا:
 النائب األول لرئيس المجلسجمــال فخــرو (بالتزكيــة) ،وهــو يشــغل هــذا المنصــب يف المجلــس طــوال فتــرة عضويتــه الممتــدة
مــن العــام  2006حتــى اآلن ( ،)2019ومــن المتوقــع اســتمراره فيــه طــوال الفصــل التشــريعي
الخامــس ،أي حتــى العــام .2022
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 النائب الثاين لرئيس المجلسهالــة رمــزي (مســيحية الديانــة) ،وقــد شــغلت هــذا المنصــب بالتزكيــة يف دور االنعقــاد األول فقــط،
أي لعــام  ،2018حيــث العــرف الشــوري يقضــي بحســب الئحــة مجلــس الشــورى الداخليــة بتغييــر
منصبــي نائبــي الرئيــس مطلــع كل دور انعقــاد.
 رؤساء اللجان	-لجنة الشؤون التشريعية والقانونية :دالل الزايد
	-لجنة الشؤون المالية واالقتصادية :خالد المسقطي
	-لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني :حمد النعيمي
	-لجنة الخدمات :د .جهاد الفاضل
	-لجنة المرافق العامة والبيئة :فؤاد الحاجي
	-لجنة شؤون المرأة والطفل :د .فاطمة الكوهجي

ل وفراغ)
 .3اللجان الشورية (هزا ٌ

ُتشــكل اللجــان يف مجلــس الشــورى خــال األســبوع األول مــن بــدء دور االنعقــاد العــادي لدراســة
األعمــال الداخلــة يف اختصــاص المجلــس ،وينســحب علــى ذلــك ذات مــا ورد بشــأن اللجــان النيابية
فيمــا يتعلــق بالعضويــة واالجتماعــات وغيرهــا .وقــد وافــق مجلــس الشــورى يف جلســته الثانيــة
المنعقــدة بتار يــخ  23ديســمبر/كانون األول  2018علــى مقتــرح مكتــب المجلــس بشــأن تشــكيل
اللجــان النوعيــة الدائمــة.
ويف رصــد لعمــل اللجــان الشــورية خــال دور االنعقــاد األول يتبيــن وفــق إحصائيــة رســمية بأنهــا
ـوما
اجتماعــا ،ناقشــت خاللهــا مــا مجموعــه 92
عقــدت 119
ً
ً
موضوعــا ،مــن بينهــا  11مرسـ ً
حــا بقانــون ،وأصــدرت  84تقر ي ـ ًرا بشــأنها .وفيمــا يلــي
بقانــون 69 ،مشـ ً
ـروعا بقانــون 12 ،مقتر ً
عـ ٌ
ـرض تفصيلــي ،تحليلــي ،ونقــدي للجــان مجلــس الشــورى مصنفــة بحســب أنواعهــا ،مــع توضيــح
لتشــكيلتها ،مهامهــا واختصاصاتهــا ،ســير عملهــا ،وتقييمــه ،وذلــك خــال دور االنعقــاد األول:
 لجنة الشؤون التشريعية والقانونيةالمهــام :تختــص لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة بالنظــر يف مشــروعات القوانيــن ومطابقتهــا
ألحــكام الدســتور ،ومعاونــة المجلــس ولجانــه األخــرى يف صياغــة النصــوص التشــريعية .كمــا
تختــص بشــؤون األعضــاء ،بحــث حــاالت إســقاط العضويــة ،اإلذن برفــع الحصانــة ،وبــكل األمــور
التــي ال تدخــل يف اختصــاص لجنــة أخــرى.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من ثمانية أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :دالل الزايد
نائب الرئيس :خميس الرميحي
األعضــاء :د .أحمــد العر يــض ،أحمــد الحــداد ،جــواد حســين ،ســبيكة الفضالــة ،عــادل المعــاودة ،ود.
محمــد الخزاعــي
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اجتماعــا ،وأعــدت ســبعة
ســير العمــل :بلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول 18
ً
تقار يــر ،وأعطــت  48رأ يًــا قانون ًيــا .وتشــير إحصائيــة شــورية رســمية إىل أن هــذه اللجنــة بحثــت
تســعة موضوعــات ،مــن بينهــا ثالثــة مراســيم بقوانيــن ،ثالثــة مشــروعات بقوانيــن ،وثالثــة مقترحــات
بقوانيــن.
التقييم:
•يبــدو جل ًيــا بــأن عمــل اللجنــة كان “هز يـ ًـا” ج ـ ًدا ،فهــي لــم تبحــث طــوال دور االنعقــاد ســوى
تســعة موضوعــات خــال اجتماعاتهــا ال ـ  ،18ولــم تعــد ســوى ســبعة تقار يــر ،وذلــك علــى الرغــم
مــن أهميــة عمــل هــذه اللجنــة بشــكل عــام مــن الناحيتيــن التشــريعية والقانونيــة.
 لجنة الشؤون المالية واالقتصاديةالمهــام :تختــص بدراســة المشــروعات اإلنشــائية للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تتضمنهــا
ميزانيــة الدولــة ،والخطــط االقتصاديــة وإبــداء مالحظاتهــا حولهــا .كمــا تختــص بدراســة الجوانــب
الماليــة واالقتصاديــة المتعلقــة بأعمــال الــوزارات والمصالــح المختلفــة ،وبصفــة خاصــة الميزانيــات
والحســابات الختاميــة.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من ثمانية أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :خالد المسقطي
نائب الرئيس :د .عبدالعزيز أبل
األعضــاء :بســام البنمحمــد ،جــواد الخيــاط ،درويــش المناعــي ،رضــا فــرج ،صــادق آل رحمــة ،وياســر
حميــدان
اجتماعــا ،وأعــدت 14
ســير العمــل :بلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول 25
ً
تقر ي ـ ًرا بشــأن الموضوعــات المحالــة إليهــا .وتشــير إحصائيــة شــورية رســمية إىل أن هــذه اللجنــة
موضوعــا ،مــن بينهــا خمســة مراســيم بقوانيــن ،ثمانيــة مشــروعات
ُطــرح عليهــا مــا مجموعــه 15
ً
بقوانيــن ،ومقترحــان بقانــون.
التقييم:
•تعاطــت اللجنــة مــع موضوعــات مهمــة مــن دون أيّ إضافــات قيمــة كمــا هــو الحــال مع مشــروع
الميزانيــة العامة للدولة.
 لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطنيالمهام :تختص بدراسة الموقف الدويل وتطورات السياسة الدولية والسياسة الخارجية لمملكة
البحر يــن ،واالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة .كمــا تختــص بدراســة كافــة الشــؤون المتعلقــة باألمــن
الداخلــي ،مكافحــة الجريمــة ،وأمن الدولة الخارجي.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من سبعة أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :حمد النعيمي
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نائب الرئيس :نانسي خضوري
األعضــاء :عبدالرحمــن جمشــير ،د .عبدالعز يــز العجمــان ،عبــدهللا الدوســري ،علــي العــرادي،
ويوســف الغتــم
اجتماعــا ،وأعــدت 22
ســير العمــل :بلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول 13
ً
تقر ي ـ ًرا بشــأن الموضوعــات المحالــة إليهــا .وتشــير إحصائيــة شــورية رســمية إىل أن هــذه اللجنــة
موضوعــا ،مــن بينهــا مرســوم بقانــون واحــد
ُطــرح عليهــا خــال دور االنعقــاد األول مــا مجموعــه 26
ً
ـروعا بقانــون ،وأربعــة مقترحــات بقوانيــن.
فقــط 21 ،مشـ ً
التقييم:
اجتماعــا (تضخــم كمــي) ،وذلــك مــا يشــير
•يلحــظ نشــاط اللجنــة عبــر إعــداد  22تقر يـ ًرا خــال 13
ً
إىل غلبــة الموضوعــات األمنيــة علــى عملهــا ،فيمــا التوجــه الدائــم التوافــق مــع رؤى الســلطة
حولهــا.
 لجنة الخدماتالمهــام :تختــص بأمــور التعليــم بجميــع أنواعــه ومراحلــه ،التدر يــب المهنــي ومحــو األميــة،
والموضوعــات المتعلقــة بالخدمــات االجتماعيــة والرياضيــة والثقافيــة والصحيــة واإلعــام واألمــور
العماليــة.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من سبعة أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :د .جهاد الفاضل
نائب الرئيس :نوار المحمود
األعضــاء :د .ابتســام الــدالل ،عبدالوهــاب المنصــور ،د .فاطمــة الكوهجــي ،فيصــل النعيمــي ،ود.
منصــور ســرحان
اجتماعــا ،وأعــدت 20
ســير العمــل :بلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول 19
ً
تقر ي ـ ًرا بشــأن الموضوعــات المحالــة إليهــا .وتشــير إحصائيــة شــورية رســمية إىل أن هــذه اللجنــة
موضوعــا ،مــن بينهــا مرســوم بقانــون واحــد
ُطــرح عليهــا خــال دور االنعقــاد األول مــا مجموعــه 17
ً
ـروعا بقانــون ،ومقتــرح بقانــون واحــد فقــط.
فقــط 15 ،مشـ ً
التقييم:
•بــدا الف ًتــا نشــاط اللجنــة يف عقــد االجتماعــات وإعــداد التقار يــر بمعــدل تقر يــر لــكل اجتمــاع،
فيمــا تركــز عملهــا علــى مشــروعات القوانيــن بصفــة خاصــة.
 لجنة المرافق العامة والبيئةالمهــام :تختــص بدراســة الموضوعــات المتعلقــة باإلســكان ،البر يــد ،الكهر بــاء والمــاء ،الزراعــة،
المواصــات والطــرق ،البلديــات ،والبيئــة.
49

التشكيلة :تشكلت اللجنة من سبعة أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :فؤاد الحاجي
نائب الرئيس :جمعة الكعبي
األعضاء :جميلة سلمان ،رضا منفردي ،سمير البحارنة ،د .محمد علي حسن ،ومنى المؤيد
اجتماعــا ،وأعــدت 18
ســير العمــل :بلــغ عــدد اجتماعــات اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول 23
ً
تقر ي ـ ًرا بشــأن الموضوعــات المحالــة إليهــا .وتشــير إحصائيــة شــورية رســمية إىل أن هــذه اللجنــة
ـروعا بقانــون.
ُطــرح عليهــا مــا مجموعــه 21
موضوعــا ،مــن بينهــا مرســوم بقانــون واحــد ،و 20مشـ ً
ً
التقييم:
•تركــز عمــل اللجنــة علــى دراســة مشــاريع القوانيــن بشــكل رئيــس ،ومــن دون أيّ مقترحــات
بقوانيــن ،وذلــك علــى الرغــم مــن ارتباطهــا بشــؤون وقضايــا مهمــة منهــا علــى الصعيــد البيئــي،
ناهيــك عــن أن تشــكيلتها ال تبــدو متوائمــة مــع اختصــاص عــدد مــن أعضائهــا.
 لجنة شؤون المرأة والطفلالمهــام :تعنــى هــذه اللجنــة بمراجعــة مــدى مالئمــة التشــريعات النافــذة ذات الصلة بشــؤون المرأة
والطفــل ،دراســة مشــروعات ومقترحــات القوانيــن المرتبطــة بهــا ،تقديــم الــرأي للجــان األخــرى
حولهــا ،ومتابعــة التوصيــات والقــرارات المحالــة مــن الشــعبة البرلمانيــة والصــادرة عــن المؤتمــرات
ذات العالقــة.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من ستة أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :د .فاطمة الكوهجي
نائب الرئيس :فيصل النعيمي
األعضاء :د .جهاد الفاضل ،د .عبدالعزيز أبل ،عبدالوهاب المنصور ،ود .محمد علي حسن
ســير العمــل :عقــدت اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول ســبعة اجتماعــات ،وأعــدت تقر ي ـ ًرا واح ـ ًدا
بشــأن الموضوعــات المحالــة إليهــا ،والتــي اقتصــرت علــى مشــروعين بقانــون اثنيــن فقــط.
التقييم:
•إنجــاز “هز يــل” ،فاللجنــة وخــال اجتماعــات ســبعة أصــدرت تقر يـ ًرا واحـ ًدا ،ومــع الكــم المتوقــع
للموضوعــات المتصلــة بشــؤون المــرأة والطفــل وعلــى شــتى األصعــدة لــم تبحــث اللجنــة
ســوى مشــروعين بقانــون ،ومــن دون أيّ مقترحــات.
 لجنة شؤون الشبابالمهــام :تعنــى هــذه اللجنــة بدراســة ومراجعــة التشــريعات المتعلقــة بقطــاع الشــباب ،وبحــث كل
مــا يــرد إليهــا مــن موضوعــات مرتبطــة بالشــباب ســواء كانــت مشــروعات أو مقترحــات بقوانيــن،
وتقديــم الــرأي للجــان المختصــة األخــرى فيمــا يختــص بشــؤون الشــباب.
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التشكيلة :تشكلت اللجنة من سبعة أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :رضا منفردي
نائب الرئيس :سبيكة الفضالة
األعضاء :بسام البنمحمد ،دالل الزايد ،نانسي خضوري ،سمير البحارنة ،وياسر حميدان
ســير العمــل :عقــدت اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول تســعة اجتماعــات ،وأعــدت تقرير يــن اثنيــن،
وبحثــت مقترحيــن بقانــون اثنيــن فقــط.
التقييم:
حــا الهــزال والبــطء يف عمــل اللجنــة (تســعة اجتماعــات وتقر يــران اثنــان) ،كمــا أنهــا
•يبــدو واض ً
لــم تتباحــث بشــأن أي مــن الموضوعــات فيمــا عــدا مقترحيــن بقانــون ،وذلــك علــى الرغــم مــن
تعــدد وتنــوع الموضوعــات والقضايــا المهمــة الخاصــة بالقطــاع الشــبايب.
 لجنة حقوق اإلنسانالمهــام :تعنــى هــذه اللجنــة بدراســة التشــريعات والقوانيــن الوطنيــة النافــذة ومواءمتهــا مــع مبادئ
وقواعــد االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان المصــادق عليهــا يف البحر يــن ،واقتــراح
التعديــات الالزمــة بشــأنها .كمــا تختــص بدراســة كل مــا يحــال إليهــا مــن موضوعــات ،تقديــم
الــرأي إىل اللجــان األخــرى فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان ،متابعــة التوصيــات والقــرارات المحالــة
مــن الشــعبة البرلمانيــة الصــادرة عــن المؤتمــرات ذات العالقــة بحقــوق اإلنســان ،وتعز يــز مجــاالت
التعــاون مــع اللجــان البرلمانيــة المماثلــة يف الــدول األخــرى.
التشكيلة :تشكلت اللجنة من سبعة أعضاء ،وذلك على النحو التايل:
رئيس اللجنة :أحمد الحداد
نائب الرئيس :درويش المناعي
األعضاء :جواد حسين ،خميس الرميحي ،رضا فرج ،د .محمد الخزاعي ،ومنى المؤيد
ســير العمــل :عقــدت اللجنــة خــال دور االنعقــاد األول خمســة اجتماعــات ،ولــم تعــد أي تقر يــر،
ـط أي رأي حقــويق ،ولــم تــدرس أي موضــوع ،وذلــك بحســب إحصائيــة شــورية رســمية
ولــم تعـ ِ
تشــير إىل الفــراغ الواضــح فيهــا.
التقييم:
•إنجــاز “صفــري” فاقــع للجنــة ،وذلــك رغــم تعــدد اجتماعاتهــا ،مــا يضــع عالمــة اســتفهام كبــرى
علــى الجــدوى مــن وجودهــا ،فهــي تبــدو “شــكلية” وتخــدم هــدف “البهرجــة اإلعالميــة” بشــأن
الوضــع الحقــويق يف البحر يــن رغــم الموجــة الواســعة مــن االنتهــاكات.
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(كم بال كيف)
موضوعات المجلسين ٌ
ً
أول :موضوعات مجلس النواب
تبيــن إحصائيــة رســمية لمجلــس النــواب أن عــدد الموضوعــات التــي ُطرحــت عليــه خــال دور
موضوعــا ،بينمــا تشــير
االنعقــاد األول ( 22جلســة) مصنفــة حســب نــوع الموضــوع يبلــغ 313
ً
إحصائيــة أخــرى لتصنيــف الموضوعــات بحســب قــرار المجلــس تجاههــا إىل مــا مجموعــه 291
موضوعــا ،وذلــك كمــا هــو مبيــن يف الجــدول التــايل:
ً
الموضوعات

العدد

مالحظات

المراسيم بقوانين

13

جميعا
تمت الموافقة عليها
ً

المشاريع بقوانين

106

الموافقة على  ،35إعادة لمزيد من الدراسة ،49
تأجيل  ،4رفض  ،10و 8قيد الدراسة

المقترحات بقوانين

13

إعادة لمزيد من الدراسة واحد ،و 12قيد الدراسة

المقترحات برغبة

103

الموافقة على  ،47إعادة لمزيد من الدراسة ،10
تأجيل  ،5رفض  ،2و 39قيد الدراسة

األسئلة

54

تم تمريرها كلها

االستجوابات

1

تم رفضه

طلبات المناقشة العامة

1

تمت الموافقة عليه

المجموع

291

التقييم:
• ُيلحــظ مــن الموضوعــات النيابيــة غلبــة مشــاريع القوانيــن والمقترحــات برغبــة المعروضــة
علــى المجلــس وذلــك بعــدد متقــارب  106مشــاريع (لــم تتــم الموافقــة ســوى علــى 35
علمــا بــأن األخيــرة
مشـ ً
ـروعا منهــا) ،و 103مقترحــات برغبــة (تــم إقــرار  47رغبــة منهــا فقــط)ً ،
غيــر إلزاميــة ،وعــادة مــا يوجــه النقــد للنــواب بشــأن إغــراق المجلــس بالرغبــات غيــر الملزمــة
للحكومــة ،مــا يســتهلك وقــت المجلــس واللجــان والنــواب مــن دون جــدوى فعليــة يف الواقــع
مــن جهــة ،ناهيــك عــن أنهــا تســقط بنهايــة الفصــل التشــريعي ،مــا ُيســهل اســتغاللها نياب ًيــا
كدعايــة ليــس إال.
حا بقانون ،على الرغم من ما لهذه األداة التشــريعية
•لم ُيطرح على المجلس ســوى  13مقتر ً
مــن أهميــة كبــرى يف تعديــل التشــريعات وســد ثغراتهــا أو معالجــة أوجــه القصــور فيهــا ،ويعــود
قلــة اســتخدامها لكونهــا تحتــاج لجهــد ووقــت مضاعــف يف اإلعــداد مقارنــة بســهولة صياغــة
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الرغبــات رغــم عــدم فعاليتهــا كأداة نيابيــة ،األمــر الــذي يشــير لضعــف القــدرات القانونيــة
والتشــريعية للنــواب بوجــه عــام .والالفــت أن المجلــس لــم يقــر أي مقتــرح بقانــون خــال الــدور،
حــا قيــد الدراســة ،فيمــا أعيــد مقتــرح واحــد لمز يــد مــن الدراســة.
حيــث اليــزال  12مقتر ً
•عــدد األســئلة الموجهــة مــن قبــل النــواب للــوزراء ال ُيعــد ضمــن الحــد المأمــول ،أخـ ًذا يف االعتبــار
 54سـ ً
ـؤال فقــط لمجلــس يتكــون مــن  40نائ ًبــا ،وعقــد  22جلســة اعتياديــة ،ومــدة دور انعقــاد
تبلــغ نحــو خمســة أشــهر ،ناهيــك عــن كــم القضايــا الملحــة التــي أثيــرت شــعب ًيا وتتطلــب
حا ومســاءلة لــوزراء بعينهــم ،هــذا حتــى وإن تــم األخــذ يف االعتبــار التقييــد الــذي تفرضه
اســتيضا ً
الالئحــة الداخليــة بعــدم جــواز تقديــم النائــب أ كثــر مــن ســؤال يف الشــهر الواحــد.
مرسوما
•موافقة مجلس النواب على جميع المراسيم بقوانين المعروضة عليه وعددها 13
ً
مــن دون رفــض أي منهــا يشــير إىل حالــة مــن التناغــم التــام مــع خــط الســلطة السياســية أ يًــا
كانــت الظــروف والمبــررات ،ومنهــا التقييــد الــذي تشــير إليــه المــادة  123مــن الالئحــة الداخليــة
للمجلــس والتــي ال تجيــز لــه التقــدم بــأيّ مقترحــات بالتعديــل يف نصــوص المراســيم بقوانيــن
ً
طبقــا للمــادة  38مــن الدســتور .هــذا فضـ ًـا عــن صــدور بعــض المراســيم يف وقــت
الصــادرة
اإلجــازة البرلمانيــة ،مــا يســهم يف تعطيــل الــدور التشــريعي للمجلــس ويشــل عملــه الرئيــس.
•تعطيــل مجلــس النــواب حقــه يف أداة دســتورية مهمــة وهــي االســتجواب عبــر رفضــه طلــب
االســتجواب الوحيــد المقــدم خــال الــدور (ضــد وز يــرة الصحــة فائقــة الصالــح) يعطــي داللــة
واضحة على تبعيته للســلطة التنفيذية ،الســيما مع تذبذب مواقف النواب تجاه االســتجواب
حتــى مقدمــي الطلــب أنفســهم (النائــب حمــد الكوهجــي مثـ ً
ـال ،وقــع طلــب االســتجواب ،ثــم
انســحب) ،ناهيــك عــن تشــكيل المجلــس لجنــة مؤقتــة تفحــص مــدى جديتــه!
•لــم يتجــه المجلــس لتفعيــل حقــه يف طلــب المناقشــة العامــة ســوى مــرة واحــدة فقــط ،وذلــك
الســتيضاح سياســة الحكومــة بشــأن (نظــام العامــل المــرن الصــادر بالقــرار رقــم  108لســنة
 ،)2017وعلــى الرغــم مــن مطالبــة النــواب بإلغائــه والتهديــد باســتجواب وز يــر العمــل (أبر يــل/
نيســان  ،)2019إال أن شــيئًا مــن ذلــك لــم يحــدث.
موضوعــا لمز يــد مــن الدراســة،
موضوعــا ،فيمــا أعــاد 60
•لــم يوافــق المجلــس ســوى علــى 150
ً
ً
موضوعــا قيــد الدراســة .وذلــك
موضوعــا ،وتــرك 59
وتــم تأجيــل تســعة موضوعــات ،رفــض 13
ً
ً
مــا يدلــل علــى التضخــم الكمــي “العــدد” قبالــة الجــودة والنــوع فيمــا ُيطــرح مــن موضوعــات،
األمــر الــذي يتســبب يف تأخيــر أو تعطيــل المناقشــة واإلقــرار.
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تصنيف الموضوعات النيابية

تنوعــت الموضوعــات التــي ُطرحــت علــى مجلــس النــواب خــال دور االنعقــاد األول ،وفيمــا يلــي
جــدول يبيــن تصنيفهــا بحســب مجالهــا:
المجاالت

العدد

المالحظات

المالية واالقتصادية

69

الموافقة على  ،42إعادة لمزيد من الدراسة  ،15تأجيل ،4
و 8قيد الدراسة

المرافق العامة والبيئة

33

الموافقة على  ،17إعادة لمزيد من الدراسة  ،8رفض ،3
و 5قيد الدراسة

المرأة والطفل

24

الموافقة على  ،7إعادة لمزيد من الدراسة  ،4تأجيل ،2
رفض  ،3و 8قيد الدراسة

السياسة وحقوق اإلنسان

12

الموافقة على  ،6إعادة لمزيد من الدراسة  ،3و 3قيد
الدراسة

الخارجية والدفاع واألمن

10

الموافقة على  ،4إعادة لمزيد من الدراسة واحد ،رفض
واحد ،و 4قيد الدراسة

الشباب والرياضة

7

الموافقة على  ،3إعادة لمزيد من الدراسة واحد ،تأجيل
واحد ،و 2قيد الدراسة

الخدمات

135

الموافقة على  ،71إعادة لمزيد من الدراسة  ،28تأجيل ،2
رفض  ،5و 29قيد الدراسة

التقييم:
موضوعــا) ،مــا يعنــي
•تركــز العــدد األكبــر للموضوعــات النيابيــة يف المجــال الخدمــي (135
ً
غلبــة طابــع العمــل الخدمــايت علــى أداء المجلــس الــذي ُيفتــرض أن يــويل لــدوره التشــريعي
والرقــايب عنايــة أ كبــر (مجلــس خدمــات) .ويلــي ذلــك الموضوعــات المتصلــة بالمجــاالت الماليــة
موضوعــا ،وعلــى الرغــم مــن هــذا العــدد إال أن المجلــس لــم يقــم
واالقتصاديــة بمعــدل 69
ً
بالــدور المأمــول منــه يف ملفــات مهمــة كميزانيــة الدولــة وبرنامــج التــوازن المــايل وتقر يــر ديــوان
الرقابــة الماليــة واإلدار يــة ،أو أيّ تشــريعات أخــرى تعــزز النمــو االقتصــادي.
•يبــدو للوهلــة األوىل بأنــه تــم اســتعراض عــدد كبيــر مــن الموضوعــات ويف مختلــف المجــاالت ،إال
أنــه عنــد النظــر للنســبة التــي تمــت الموافقــة عليهــا أو تمريرهــا يلحــظ بأنهــا ال تتناســب والعــدد
موضوعــا اقتصاديًــا
موضوعــا خدم ًيــا مــن أصــل 42 ،135
المعلــن كم ًيــا ،مثــال ذلــك :إقــرار 71
ً
ً
موضوعــا يختــص بشــؤون المــرأة والطفــل 17 ،مــن أصــل
مــن أصــل  ،69ســبعة مــن أصــل 24
ً
موضوعــا يختــص بالمرافــق العامــة والبيئــة ،وهكــذا دواليــك.
33
ً
موضوعــا) يف مجــال
•صنــف المجلــس يف بيانــات إحصائيــة رســمية لــه بعــض الموضوعــات (12
ً
أســماه “اإلصــاح السياســي” ،إال أن ال صفــة واقعيــة لهــا يف هــذا االتجــاه ،إذ ترتبــط علــى نحــو
أساســا مســاحة العمــل التــي
شــكلي بالسياســة وحقــوق اإلنســان الــذي لــم يولــه المجلــس
ً
يســتحقها ،الســيما يف ظــل اســتمرار األزمــة السياســية يف البلــد وتداعياتهــا منــذ العــام .2011
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بلــغ عــدد الموضوعــات التــي ُطرحــت علــى مجلــس الشــورى خــال دور االنعقاد األول ( 22جلســة)
موضوعــا ،وذلــك كمــا هــو مبيــن يف الجــدول التــايل:
مــا مجموعــه 91
ً
الموضوعات

العدد

المالحظات

المراسيم بقوانين

11

جميعا وإحالتها إىل الحكومة
تمت الموافقة عليها
ً

المشاريع بقوانين

56

المقترحات بقوانين

12

األسئلة

11

تم تمريرها كلها

الميزانيات والحسابات

1

تمت الموافقة عليها

المجموع

91

الموافق عليها والمحالة إىل الحكومة  ،18المعادة إىل مجلس
النواب  ،5المرفوضة من قبل المجلسين  6 ،4تتطلب انعقاد
المجلس الوطني ،و 23لم ُيبت فيها بسبب فض الدور
الموافق عليها والمحالة إىل الحكومة ،7
و 5لم ُيبت فيها بسبب فض الدور

التقييم:
•يتضــح غلبــة مشــاريع القوانيــن علــى الموضوعــات الشــورية ،حيــث تحتــل العــدد األكبــر بمــا
ـروعا بقانــون ،لــم يوافــق المجلــس ســوى علــى  18منهــا ،ويلــي ذلــك بشــكل
مجموعــه  56مشـ ً
متقــارب المراســيم والمقترحــات بقوانيــن واألســئلة الموجهــة إىل الــوزراء.
ـوما ،وهــو األمــر
•يلحــظ موافقــة المجلــس علــى جميــع مراســيم القوانيــن وعددهــا  13مرسـ ً
جميعــا( ،الدســتور ال يجيــز
الــذي يتشــارك فيــه مــع مجلــس النــواب ،حيــث وافــق األخيــر عليهــا
ً
تعديــل نصوصهــا).
•لــم ُيفعــل المجلــس أداة الســؤال كمــا ينبغــي البتــة ،حيــث تــم طــرح  11سـ ً
ـؤال فقــط طــوال دور
علمــا
االنعقــاد األول الممتــد نحــو خمســة أشــهر ،ومــن أصــل أعضــاء يبلــغ عددهــم  40عضـ ًواً ،
ل منهــم بســؤالين ،مــا يعنــي ضعــف الــدور الرقــايب للمجلــس
بــأن منهــم ثالثــة أعضــاء تقــدم ك ٌ
عمومــا وعــدم إيالئــه االهتمــام المطلــوب بحقــه يف االســتيضاح مــن الــوزراء عــن الموضوعــات
ً
والقضايــا الداخلــة يف اختصاصاتهــم.
•ناقش المجلس مشــروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للعامين  2020 – 2019يف
جلســة واحــدة (مايو/أ يــار  )2019كمــا هــو الحــال مــع مجلــس النــواب ،وانتهــى األمــر بموافقتــه
وباإلجمــاع علــى توصيــة لجنــة الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة بتمريرهــا ،مكتف ًيــا بمرئيــات
“فضفاضــة” حــول العجــز والديــن العــام.
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تنوعــت الموضوعــات التــي ُطرحــت علــى مجلــس الشــورى خــال دور االنعقــاد األول ،وفيمــا يلــي
جــدول يبيــن تصنيفهــا بحســب مجالهــا:
المالحظات

المجاالت

العدد

المالية واالقتصادية

14

المرافق العامة والبيئة

17

المرأة والطفل

2

الموافقة على واحد ،وواحد آخر لم ُيبت فيه لفض الدور

السياسة والقانون

10

الموافقة على  ،7و 3لم ُيبت فيها لفض الدور

الخارجية والدفاع واألمن

26

الموافقة على  ،16رفض  ،4واحد يتطلب انعقاد المجلس
الوطني ،و 5لم ُيبت فيها لفض الدور

الشباب والرياضة

3

جميعا
الموافقة عليها
ً

الخدمات

19

الموافقة على  ،7إعادة لمجلس النواب واحد ،واحد يتطلب
انعقاد المجلس الوطني ،و 10لم ُيبت فيها لفض الدور

الموافقة على  ،9إعادة لمجلس النواب واحد 3 ،تتطلب انعقاد
المجلس الوطني ،وواحد لم ُيبت فيه لفض الدور
الموافقة على  ،5إعادة لمجلس النواب  ،3واحد يتطلب انعقاد
المجلس الوطني ،و 8لم ُيبت فيها لفض الدور

التقييم:
•يتضــح بــأن مجلــس الشــورى أوىل االهتمــام األكبــر بالموضوعــات التــي تمــس شــؤون الخارجيــة
موضوعــا ،أقــر منهــا 16
والدفــاع واألمــن ،حيــث تــأيت يف مقدمــة مــا ُطــرح عليــه بعــدد 26
ً
موضوعــا ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك العــدد إال أن المجلــس لــم يتطــرق ألي موضــوع يمــس األزمــة
ً
السياســية يف البلــد وتداعياتهــا األمنيــة.
•غلبــة الطابــع الخدمــي ومــا يتعلــق بشــؤون المرافــق العامــة والبيئــة علــى الكثيــر مــن
موضوعــا بيئ ًيــا أقــر منهــا
موضوعــا خدم ًيــا أقــر منهــا ســبعة فقــط ،و17
الموضوعــات19( ،
ً
ً
موضوعــا ،تمــت
خمســة فقــط) ،ويلــي ذلــك الموضوعــات االقتصاديــة بمــا مجموعــه 14
ً
الموافقــة علــى تســعة منهــا فقــط.
•لــم يتــم طــرح ســوى خمســة موضوعــات ذات صلــة بشــؤون الشــباب والرياضــة (ثالثــة تــم
جميعــا) ،وشــؤون المــرأة والطفــل (إقــرار موضــوع واحــد مــن أصــل اثنيــن) ،وذلــك علــى
إقرارهــا
ً
الرغــم مــن وجــود لجنتيــن نوعيتيــن دائمتيــن خاصتيــن بذلــك يف المجلــس (لجنــة شــؤون
المــرأة والطفــل ،ولجنــة شــؤون الشــباب).
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األسئلة البرلمانية (الحقيقة الضائعة)
ً
أول :األسئلة النيابية
بحســب الالئحــة الداخليــة للمجلســين فــإن لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلســين أن يوجــه إىل
الــوزراء أســئلة مكتوبــة محــددة الموضــوع الســتيضاح األمــور الداخلــة يف اختصاصاتهــم ،وذلــك
لالســتفهام عــن أمــر ال يعلمــه العضــو ،أو للتحقــق مــن حصــول واقعــة وصــل علمهــا إليــه .ويبلــغ
رئيــس المجلــس الجــواب إىل مقــدم الســؤال فــور وروده و ُيــدرج يف جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة
لهــذا اإلبــاغ .وقــد شــهد دور االنعقــاد األول يف مجلــس النــواب تقديــم  54سـ ً
ـؤال إىل الــوزراء ،فيمــا
يلــي بيانهــا:
الوزير

عدد األسئلة الموجهة إليه

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

1

وزير المالية واالقتصاد الوطني

3

وزير التربية والتعليم

7

وزير الصحة

8

وزير اإلسكان

12

وزير المواصالت واالتصاالت

2

وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراين

6

وزير النفط

1

وزير العمل والتنمية االجتماعية

9

وزير شؤون الكهرباء والماء

2

وزير شؤون الشباب والرياضة

4

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب

3

المجموع

54

يتضــح مــن الجــدول الســابق توجيــه غالبيــة األســئلة النيابيــة إىل وز يــر اإلســكان ،وذلــك يعــود
بــا شــك إىل شــكاوى المواطنيــن بشــأن توز يــع الوحــدات الســكنية ،واســتمرار الطلبــات العالقــة
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وتأخيرهــا ،وهــذا بشــكل أو بآخــر يؤســس إىل المناطقيــة ،حيــث أن النائــب يركــز علــى الخدمــات
اإلســكانية الخاصــة بدائرتــه االنتخابيــة .ويلــي وز يــر اإلســكان باســم الحمــر يف المرتبــة الثانيــة وز يــر
العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان بمقــدار تســعة أســئلة ،وهــذا ً
أيضــا مــرده لشــكاوى
المواطنيــن المســتمرة بشــأن البطالــة وارتفــاع عــدد العاطليــن عــن العمــل ،ويــأيت بعدهمــا وز يــر
الصحــة فائقــة الصالــح بمعــدل ثمانيــة أســئلة ،ووز يــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي بمعــدل
ســبعة أســئلة ،ووز يــر األشــغال عصــام خلــف بعــدد ســتة أســئلة .ويف المجمــل ينعكــس الطابــع
الخدمــي مجــد ًدا علــى العمــل النيــايب أ كثــر مــن التشــريعي أو الرقــايب ،وهــو الحــال ذاتــه الــذي تبيــن
عبــر تحليــل عــدد مــن المقترحــات النيابيــة .وفيمــا يلــي جــدول يوضــح تصنيــف األســئلة النيابيــة
بحســب مجاالتهــا:

المجال

عدد األسئلة

السياسة والقانون

1

المالية واالقتصادية

15

الخارجية واألمن

-

الخدمات

35

المرافق العامة والبيئة

2

الشباب والرياضة

1

المرأة والطفل

-

المجموع
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إىل ذلــك ،تــدل طبيعــة األســئلة النيابيــة وبحســب مجاالتهــا علــى اهتمــام المجلــس واالســتيضاح
عــن المواضيــع الخدميــة بدرجــة أوىل ( 35سـ ً
ـؤال) ،ويلــي ذلــك المواضيــع الماليــة واالقتصادية (15
سـ ً
ـؤال) ،والعــدد اآلخــر القليــل المتبقــي (أربعــة أســئلة) تتــوزع موضوعاتهــا علــى مجــاالت أخــرى
مثــل المرافــق العامــة والبيئــة بســؤالين اثنيــن ،وســؤال واحــد فقــط لــكل مــن مجــايل السياســة،
وشؤون الشباب والرياضة .أما بالنسبة للمجالين المتعلقين بشؤون المرأة والطفل ،والخارجية
واألمــن فلــم يكــن لهمــا نصيــب يف األســئلة.
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ً
سؤال إىل الوزراء ،فيما يلي بيانها:
شهد دور االنعقاد األول يف مجلس الشورى تقديم 11
الوزير

عدد األسئلة الموجهة إليه

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

3

وزير التربية والتعليم

2

وزير اإلسكان

1

وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراين

2

وزير العمل والتنمية االجتماعية

1

وزير الصناعة والتجارة والسياحة

1

وزير شؤون الشباب والرياضة

1

المجموع

11

يتضح من الجدول الســابق توجيه غالبية األســئلة الشــورية إىل وزير العدل والشــؤون اإلســامية
واألوقــاف ،يليــه وز يــري التربيــة واألشــغال ،ثــم وزراء آخر يــن بمعــدل ســؤال واحــد فقــط لــكل منهــم.
ويف المجمــل ُيلحــظ شــح األســئلة الشــورية ( 11سـ ً
ـؤال فقــط) ،مــا يعنــي عــدم تفعيــل الســؤال
كأداة رقابيــة للمجلــس .ناهيــك عــن أن مــن أصــل  11سـ ً
ـؤال ،ســتة أســئلة كان قــد تقــدم بهــم
ثالثــة أعضــاء بمعــدل ســؤالين لــكل منهــم( ،بســام البنمحمــد :لوز يــري العمــل والعــدل ،د .جهــاد
الفاضــل :لوز يــري التربيــة والعــدل ،وأحمــد الحــداد :لوز يــري العــدل وشــؤون الشــباب والرياضــة)،
أمــا األســئلة الخمســة األخــرى فقــد تقــدم بهــا األعضــاء (دالل الزا يــد ،د .محمــد علــي حســن ،ســبيكة
الفضالــة ،هالــة رمــزي ،ورضــا فــرج) ،مــا يعنــي أن الغالبيــة العظمــى مــن األعضــاء لــم يتقدمــوا بــأي
ســؤال طــوال دور االنعقــاد ( 32عضـ ًوا مقابــل ثمانيــة أعضــاء فقــط تقدمــوا بأســئلة).
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وفيما يلي جدول يوضح تصنيف األسئلة الشورية بحسب مجاالتها:
المجال

عدد األسئلة

السياسة والقانون

1

المالية واالقتصادية

1

الخارجية واألمن

1

الخدمات

4

المرافق العامة والبيئة

3

الشباب والرياضة

1

المرأة والطفل

-

المجموع

11

إىل ذلــك ،يعكــس تصنيــف األســئلة الشــورية بحســب مجاالتهــا تركيــز المجلــس علــى القضايــا
الخدميــة والمتصلــة بالمرافــق العامــة والبيئــة ،ثــم بقيــة المجــاالت بمعــدل ســؤال واحــد لــكل
منهــا .ويلحــظ يف العمــوم بــأن غالبيــة األســئلة تتعلــق بموضوعــات عاديــة وغيــر مهمــة ،ال تتعلــق
بأزمــة وال بمشــكلة أو قضيــة كبيــرة أو ملحــة يف البلــد (الســجالت التجار يــة ،النفايــات ،نظافــة
المــدارس ،األرصفــة المخالفــة ،قانــون األســرة ،تخصيــص وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة أراض
للقطــاع التجــاري ،ودعــاوى الشــيكات بــا رصيــد) ،كمــا أنهــا عــادة مــا كانــت تمــس قطاعــات أو فئــات
بعينهــا ،فأربعــة أســئلة مــن أصــل ال ـ  11سـ ً
ـؤال تتعلــق بفئــة ذوي االحتياجــات الخاصــة (الخدمــات
للصــم ،والخدمــات
المقدمــة لهــم يف وزارات الدولــة ،دمجهــم يف المــدارس ،خدمــات وزارة العــدل ُ
اإلســكانية الموجهــة لهــم).

60

وأمان)
(تهان
بيانات المجلسين
ٍ
ٍ
أصــدر مجلســا الشــورى والنــواب عــد ًدا مــن البيانــات التــي تعكــس تفاعلهمــا مــع مجريات األحداث
وتطوراتهــا أو مســتجداتها ،وتبيــن موقفهمــا ورأيهمــا تجــاه بعــض القضايــا المحليــة والخارجيــة،
فقد أصدر مجلس النواب  -بحســب إحصائية له بشــأن عدد البيانات السياســية  -نحو  13بيانًا،
فضـ ًـا عــن بيانــات أخــرى تــم رصدهــا ،أمــا مجلــس الشــورى فقــد أصــدر ً
وفقــا إلحصاءاتــه الرســمية
ٌ
ـتعراض ألبــرز بيانــات المجلســين وتقييمهــا بحســب ماهيــة المضمــون:
 24بيانًــا .وفيمــا يلــي اسـ

ً
أول :بيانات مجلس النواب
1.1تهنئة القيادة وشعب مملكة البحرين باألعياد الوطنية ( 13ديسمبر/كانون األول )2018
2.2اإلشــادة بالتوجيهــات الملكيــة لمراجعــة آليــات تطبيــق “القيمــة المضافــة” ( 25ديســمبر/
كانــون األول )2018
3.3التهنئة بمناسبة الذكرى الـ  51لتأسيس قوة دفاع البحرين ( 5فبراير/شباط )2019
4.4التهنئة بمناسبة الذكرى الـ  18لميثاق العمل الوطني ( 12فبراير/شباط )2019
5.5دعوة المجتمع الدويل لتجديد عمل البعثة الدولية يف “الخليل” ( 26فبراير/شباط )2019
6.6رفــض إعــان الرئيــس األمريكــي مرتفعــات الجــوالن الســورية العربيــة المحتلــة جــز ًءا مــن
أراضــي الكيــان الصهيــوين ( 2أبريل/نيســان )2019
7.7رفض مشاركة “صهاينة” يف مؤتمر ريادة األعمال ( 9أبريل/نيسان )2019
8.8اإلشادة باستجابة مجلس الوزراء تطبيق اإلجراءات القانونية لحماية السلم األهلي واالجتماعي
( 16أبريل/نيسان )2019
أحكامــا بإســقاط
محكومــا صــدرت بحقهــم
9.9اإلشــادة بتوجيهــات الملــك بتثبيــت جنســية 551
ً
ً
جنســيتهم ( 23أبريل/نيســان )2019
1010التهنئة بمناسبة يوم العمال العالمي ( 30أبريل/نيسان )2019
1111اســتنكار البيــان الصــادر عــن مقتــدى الصــدر ،واعتبــاره يمثــل إســاءة مرفوضــة لمملكــة
البحر يــن وقيادتهــا ،وإســاءة للعالقــات مــع جمهور يــة العــراق وشــعبها ( 30أبريل/نيســان
)2019
1212اإلشادة بنتائج زيارة الملك إىل فرنسا وهنغاريا ( 7مايو/أيار )2019
1313التأكيــد علــى ضــرورة التــزام الجميــع بالثوابــت الوطنيــة التــي أقرهــا الميثــاق والدســتور (14
مايو/أ يــار )2019
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بيانات أخرى

 351.1نائ ًبــا :مطالبــة المســؤولين واألجهــزة العدليــة بمحاســبة “كل مــن يخالــف القانــون
ً
حفاظــا علــى ســامة
ويهــدد الســلم األهلــي ،وينشــر األكاذيــب واالفتــراءات واألخبــار الملفقــة،
المجتمــع” ( 13أبريل/نيســان )2019
2.2بيــان مجهــول :اســتنكار ز يــارة بعــض النــواب لمجلــس رجــل الديــن الســيد عبــدهللا الغريفــي
( 9مايو/أ يــار )2019
3.3بيــان مشــترك لمجلســي الشــورى والنــواب يســتنكر “تعمــد النظــام القطــري التدخــل الســافر
يف الشــأن البحرينــي”( 29يونيــو /حز يــران )2019

التقييم:
•يتضــح مــن طبيعــة البيانــات الصــادرة عــن مجلــس النــواب يف جلســاته أنهــا لــم تخــرج عــن اإلطــار
الرســمي ودعــم توجهــات الســلطة السياســية يف مجملهــا وتأكيــد التبعيــة المطلقــة لنهجهــا،
حيــث تركــزت غالبيــة محاورهــا وعناوينهــا علــى الشــكر واإلشــادة بهــا مــن ناحيــة ،واســتنكار
المواقف المناهضة لها من ناحية أخرى ،وذلك سواء تعلق البيان بقضايا محلية أو خارجية.
وغــاب عــن البيانــات أي اهتمــام بالقضايــا السياســية العالقــة أو التــي كانــت تتزامــن مــع دور
االنعقــاد مثــل التداعيــات السياســية واألمنيــة المســتمرة لحــراك  ،2011ومنهــا موضوعــات
اإلعــدام والمعتقليــن واالنتهــاكات المســتمرة بحــق النشــطاء والسياســيين وخطبــاء المنابــر
الدينيــة وإضرابــات الســجون ،وغيرهــا.
•لعــل البيــان األبــرز هنــا هــو مــا تــم نســبه إىل نــواب “مجهوليــن” يســتنكرون فيــه ز يــارة عــدد مــن
زمالئهــم إىل رجــل الديــن الشــيعي الســيد عبــدهللا الغريفــي ،وذلــك علــى الرغــم مــن ز يــارة
رئيــس الــوزراء خليفــة بــن ســلمان إليــه قبيــل ز يــارة النــواب ،وذلــك مــا يشــير بوضــوح إىل تبعيــة
هــؤالء لجهــة رســمية نافــذة تخالفــه “الديــوان الملكــي”.
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ثان ًيا :بيانات مجلس الشورى

1.1التهنئة بمناسبة االحتفاء باألعياد الوطنية ( 14ديسمبر/كانون األول )2018
2.2اإلشادة بمناسبة االحتفاء بيوم شهداء الواجب ( 16ديسمبر/كانون األول )2018
3.3استنكار تدخل مجلس الشيوخ األمريكي يف الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية
( 18ديسمبر/كانون األول )2018
4.4التهنئة بمناسبة عيد الميالد المجيد ( 23ديسمبر/كانون األول )2018
5.5اإلشــادة بتوجيهــات الملــك بضــرورة مراجعــة آليــة تطبيــق القيمــة المضافــة ( 25ديســمبر/
كانــون األول )2018
6.6التهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميالدي الجديد ( 30ديسمبر/كانون األول )2018
7.7اســتنكار وإدانــة الهجــوم اإلرهــايب علــى مقــر وزارة الخارجيــة الليبيــة ( 2يناير/كانــون الثــاين
)2019
8.8التهنئة بمناسبة الذكرى الـ  22لتأسيس الحرس الوطني ( 6يناير/كانون الثاين )2019
9.9التهنئة بمناسبة يوم المرأة العربية ( 31يناير/كانون الثاين )2019

1010التهنئة بمناسبة الذكرى الـ  51لتأسيس قوة دفاع البحرين ( 3فبراير/شباط )2019
1111التهنئــة بمناســبة الذكــرى ال ـ  18للتصويــت علــى ميثــاق العمــل الوطنــي ( 10فبراير/شــباط
)2019
1212اإلشــادة بمشــاركة الملــك يف أعمــال مؤتمــر القمــة العربيــة األوروبيــة األوىل ( 24فبرا يــر/
شــباط )2019
1313التهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي ( 7مارس/آذار )2019
1414استنكار العمل اإلرهايب الذي استهدف مسجدين يف نيوزلندا ( 16مارس/آذار )2019
1515اســتنكار إعــان اإلدارة األمريكيــة االعتــراف بســيادة الكيــان الصهيــوين علــى هضبــة الجــوالن
الســورية ( 26مــارس/آذار )2019
1616التهنئة بمناسبة نجاح سباقات الفورموال واحد ( 31مارس/آذار )2019
1717اإلشادة بزيارة الملك السعودي لمملكة البحرين ( 3أبريل/نيسان )2019
1818اســتنكار الهجــوم اإلرهــايب الــذي اســتهدف مركــز ضبــط أمنــي يف المملكــة العربيــة الســعودية
( 7أبريل/نيسان )2019
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1919اإلشــادة بالتوجيهــات الملكيــة بشــأن تطبيــق أحــكام قانــون العقوبــات البديلــة ( 21أبر يــل/
نيســان )2019
2020التهنئة بمناسبة يوم العمال العالمي ( 28أبريل/نيسان )2019
2121استنكار بيان صادر عن مقتدى الصدر ( 28أبريل /نيسان )2019
2222التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ( 5مايو/أيار )2019
2323التهنئة بمناسبة يوم الصحافة البحرينية ( 5مايو/أيار )2019
2424التأكيــد علــى تحمــل المســؤولية الوطنيــة يف حفــظ الوطــن واســتقراره وااللتــزام بالثوابــت
الوطنيــة ،واســتنكار صمــت “البعــض” حــول ذلــك ( 12مايو/أ يــار )2019
التقييم:
•لــم تخــرج البيانــات الصــادرة عــن مجلــس الشــورى يف مجملهــا ( 24بيانًــا) عــن أطــر  3تشــمل
التهنئــة ( 12بيانًــا) ،اإلشــادة (خمســة بيانــات) ،واالســتنكار (ســبعة بيانــات) ،الغالبيــة بمضمــون
إنشــايئ ويســير يف ذات فلــك الســلطة ومواقفهــا ســواء علــى صعيــد الموضوعــات والقضايــا
المحليــة أو الخارجيــة.
•لعــل الالفــت ً
أيضــا يف هــذه البيانــات وكمــا هــو الحــال بالنســبة لمجلــس النــواب إصــدار بيــان
فيــه تلميــح ينطــوي علــى اســتنكار لز يــارة قــام بهــا نــواب لرجــل الديــن الســيد عبــدهللا الغريفــي،
حيــث ورد يف البيــان الشــوري أن “علــى العلمــاء ورجــال الديــن أن يكونــوا يف مقدمــة المتصديــن
والداعميــن التخــاذ المواقــف الوطنيــة” ،يف إشــارة غيــر مباشــرة للغريفــي ،وفيمــا نــأى مجلــس
الشــورى عــن التصر يــح الج ًئــا إىل التلميــح ،كان بيــان النــواب هــو اآلخــر صــاد ًرا عــن “نــواب
مجهوليــن”.
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ملخص التقييم (تائهون يف فلك السلطة)
•تعكــس تركيبــة الســلطة التشــريعية يف مملكــة البحر يــن ممثلــة بالمجلســين طبيعــة األداء
المتوقــع منهمــا ،مجلــس نــواب “مغمور يــن” ،تشــكيلة نيابيــة “ســهلة” بوجــوه جديــدة تطفــح
ُ
علــى الســطح ،بعــد انحســار منافســيها وإســقاط مــد ٍو لنــواب ســابقين غــدرت بهــم الســلطة
بعــد أن خالفــوا هواهــا ،ومطرقــة رئاســة بيــد أعلــى ســلطة نافــذة يف البلــد .ويف المقابــل مجلــس
“معمر يــن” ،عمــر عضويــة بعضهــم تســاوي عمــر المجلــس طــوال فصولــه
شــورى مــن أعضــاء ُ
التشريعية الخمسة ،ورئيس معين ال يتغير منذ أ كثر من عقد من الزمان ،فـ “علي الصالح”
ح يف نظــر الســلطة لــكل مــكان وزمــان ،والدنيــا مصالــح!
صالـ ٌ
•دور انعقاد أول للفصل التشريعي الخامس ُيفتتح بخطاب ملكي محوره اإلشادة والتوجيه،
هــدوءٌ مقابــل عاصفــة سياســية واقتصاديــة وأمنيــة ،ويف ذات المســار ســار رد الســلطة
ـمعا وطاعــة ســيدي ،وشــك ًرا جز يـ ًـا .أمــا الوعــود التــي
التشــريعية ،كل شــيء علــى مــا يــرام ،سـ ً
ســردها مجلــس النــواب فكانــت “كاذبــة” ،لــم ُينفــذ أي شــيء كمــا ينبغــي ،وأمــا الوعــود التــي
أساســا إال بطــرف خفــي،
خشــيها مجلــس الشــورى فكانــت “ســائبة” ،لــم يجــرؤ علــى الوعــد
ً
مجلســا عــرف قــدر نفســه!
فرحــم هللا
ً
•أجهــزة الســلطة التشــريعية ممثلــة بالمجلســين بيــد الرئيســين فوز يــة زينــل “امــرأة الديــوان”،
وعلــي الصالــح “رجــل المصالــح” ،مكتــب المجلــس مجلســهما ،واللجــان لجانهمــا ،لجــان نيابيــة
ميزتهــا تجميــد الموضوعــات وتمديــد أجلهــا ،ولجــان شــورية تعــاين مــن الهــزال والفــراغ ،مهــام
شــكلية وإنجــازات صفر يــة!
•موضوعــات الســلطة التشــريعية “كـ ٌم بــا كيــف” ،عــدد بــا حــد ،ال يهــم ،ثمــة مــن يعمــل ،كيــف
العمــل ،ال يهــم ،المهــم العــدد ،فهــم الشــعب أم لــم يفهــم ً
أيضــا ال يهــم .أدوات رقابيــة وتشــريعية
مشــلولة ،ال اســتجواب وال ســحب ثقــة ،هكــذا يمــد النــواب أرجلهــم علــى “قــد لحافهــم” ،غارقــون
برغبــات غيــر ملزمــة ،أســئلة ومشــاريع ومقترحــات ومراســيم قوانيــن “مســلوقة” يف “ ِقــدر
الســلطة” .وأمــا مجلــس الشــورى ففــي حــال مــن التضخــم والتشــبع مــن وجبــة “مشــاريع
ح يف األســئلة “األداة المعطلــة” ،والنتيجــة للمجلســين :حقيقــة ضائعــة!
القوانيــن” ،يف مقابــل ش ـ ٌ
•بيانــات الســلطة التشــريعية البــد وأن ُتعبــر عــن رؤاهــا ،ولكــن المجلســين لــم يخرجــا عــن “بيــت
الطاعــة” ،حيــث ســطرا بياناتهمــا الرســمية يف القضايــا المحليــة والخارجيــة بقلــم الســلطة الــذي
رســم لهمــا شــكل مثلــث (إشــادة ،تهنئــة ،واســتنكار)!
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توصيات لقوى المعارضة الوطنية
•التمســك بالمطالب السياســية الشــعبية الخاصة بســلطة تشــريعية كاملة الصالحيات ونظام
انتخــايب يتضمــن دوائــر عادلــة ،وحكومــة منتخبــة تمثــل اإلرادة الشــعبية (وثيقــة المنامــة12 :
أ كتوبر/تشــرين األول .)2011
•تشــكيل لجــان لمتابعــة ورصــد أداء الســلطة التشــريعية (مجلســي الشــورى والنــواب) يف كل
دور انعقــاد.
•إعــداد تقار يــر دور يــة تعنــى بتقييــم أداء الســلطة التشــريعية يف كل دور انعقــاد ،ولــكل فصــل
تشــريعي.
•العمــل علــى تنميــة الوعــي الشــعبي بضــرورة محاســبة الســلطة التشــريعية ومراقبــة مــدى
تنفيذهــا لوعودهــا وتعهداتهــا ،ونقــد أدائهــا.
•تدشــين حمــات إعالميــة وتنظيــم مؤتمــرات بصفــة دور يــة الطــاع الــرأي العــام المحلــي
بخصــوص أداء الســلطة التشــريعية وتقييمــه.
•العمــل علــى إشــراك المواطنيــن يف التقييــم الــدوري ألداء الســلطة التشــريعية ،وذلــك عبــر
اســتطالع آرائهــم بهــذا الشــأن (اســتخدام االســتبانات كأداة للدراســة).

66

الخالصة (إنجاز صفري)
خذالن
إحباط

تضليل

نصيب
المواطنين
غضب

إذالل
استياء

اإلنجاز = صفر

طاعة
تبعية

رضوخ

نصيب
السلطة
إذعان

خنوع
خضوع

سلطة تشريعية:

ال تلبي تطلعات المواطنين
ال تحقق طموحات المواطنين
ال تراعي مصالح المواطنين
ال  ...ال  ...ال ....
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