 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 0السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي الشـورى
والنواب.
 - 5السيد مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
5

 وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها. من وزارة الداخلية:
- 0النقيــب حســني ســلمان مطــر رئــيس فــري اتيوــات والــوزارات بـإدارة الشــؤون
القانونية.

 - 5النقيب ركن مريم حممد الربدولي رئيس شعبة الشؤون القانونية بالشـرطة 01
النسائية.
 من وزارة التنمية االجتماعية:
 - 0السيدة بدرية يوسف اجليب الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي.
05

 - 5الدكتور أسامة كامل حممود املستشار القانوني.
 من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني. من وزارة الصحة:

51

 - 0الدكتورة بدرية ياسر اتديان رئيس جملس إدارة مركز الرفاي الشرقي
الصحي.
 - 5السيد حممود رشيد شريف مستشار شؤون اجملالس.
كما حضـرها الـدكتور أمحـد عبـدان ناصـر األمـني العـام املسـاعد 55
للشــؤو ن الربملانيــة ،والســيد أمحــد عبــدان احلــردان األمــني العــام املســاعد
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للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبـدالوهاب الربزيـي
رئـــيس هيوـــة املست شـــارين القـــانونيني بـــاجمللس ،وأعضـــاء هيوـــة املستشـــارين
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:
5

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ان الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة الثامنـة عشـرة مـن دور االنعقـاد
العــادي الثالــث مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء األعضــاء
املعتــيرين ،والغــائبني عــن اجللســة الســابقة .تفضــل األع عبــداجلليل إبــراهيم
01

آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة ان وبركاته ،وأسعد
ان صباحكم بكل خري ،اعتير عن حضور هيه اجللسة كل من أصحاب
السعادة األعضاء :الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ،وفؤاد أمحد 05
احلاجي ،وحممد حسن باقر رضي ،ونانسي دينا إيلي خضوري ،وهالة رمزي
فايز للسفر يف مهام رمسية بتكليف من اجمللس ،وخالد عبدالرمحن املؤيد،
والدكتورة عائشة سامل مبارك للسفر يف مهمة رمسية بتكليف من جهات
أخرى ،ومحد مبارك النعيمي ،وجهاد حسن بوكمال ،وخالد عبدالرسول
آل شريف للسفر خارج اململكة ،ودالل جاسم الزايد لوفاة املغفور تا بإذن 51
ان تعالي خالتها رمحها ان .وقد تغيب عن حضور اجللسة السابقة سعادة
العضو خالد عبدالرسول آل شريف ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهيا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا55 .
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
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مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضلي األخت لولوة
صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظات على املضبطة السابقة وسأزود 5
بها قسم املضبطة والطباعة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

01

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا سيجرى عليها من تعديل .لدينا بيان بشأن مبادرة

جاللة امللك املفدى إلنشاء حمكمة عربية حلقوق اإلنسان .تفضل األع 05
عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بقراءته.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بشأن مبادرة جاللة امللك
املفدى إلنشاء حمكمة عربية حلقوق اإلنسان :انطالقًا من مبادرة حضرة 51
صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ،ملك مملكة البحرين املفدى
حفظه ان ورعاه ،تستضيف مملكة البحرين يف الفرتة من  55إىل  56فرباير
اجلاري ،مؤمترًا لبحث إنشاء حمكمة عربية حلقوق اإلنسان ،تأخي
مكانتها احلقيقية على الساحتني العربية والدولية ،وذلك يف نطاق جامعة
الدول العربية .ويف هيا اإلطار فإن جملس الشورى يف الوقت اليي يرحب فيه 55
باملؤمتر اليي يعقد يف رحاب مملكة البحرين واملشاركني فيه ،ويف
مقدمتهم معالي األمني العام جلامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي،
ومجيع املمثلني عن الدول العربية يف هيا املؤمتر ،ليعرب عن إشادته بهيه
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املبادرة ،وتقديره الكبري للجهود احلثيثة اليت تبيتا القيادة احلكيمة يف
جمال تعزيز حقوق اإلنسان ،مؤكدًا أهمية الدور اليي ستلعبه احملكمة
العربية حلقوق اإلنسان يف جمال محاية حقوق اإلنسان يف الدول العربية،
وتعزيز موقعها احلقوقي بالشكل اليي حيقق تطلعات قادة وشعوب املنطقة
العربية عرب توفري وإجياد التشريعات واألجهزة التنفييية املتقدمة .ويؤكد 5
جملس الشورى ثقته التامة بأهمية حصول هيه املبادرة الرائدة على دعم عربي
كامل من أجل استمرار عجلة التطور على الصعيد احلقوقي ،وما ميثله من
ضرورة لتعزيز الشفافية ،وزيادة ثقافة حقوق اإلنسان ،وتأكيد الدعم العربي
تا وفقًا للمبادئ العاملية اليت تتواءم مع التشريعات الدولية املعنية بهيا

الشأن.

ويف سياق متصل فإن جملس الشورى يتقدم بالشكر والتقدير للوفد 01
احلكومي اليي عرض التقرير األول حلقوق اإلنسان أمام جلنة حقوق
اإلنسان يف جامعة الدول العربية ،واليي استطاي من خالله إياز هيه املهمة
الوطنية بكفاءة عالية ،ما يؤكد مبا ال يدي جماالً للشك أن مملكة البحرين
حتمي كرامة اإلنسان وتصون حقوقه .ويف هيا اإلطار فإن اجمللس يؤكد أن
التجمعات الوطنية اليت تهدف إىل بناء جمتمع تعددي متسامح ،وتصون ثوابت 05
الوطن ،وتعزز من وحدة أبنائه ،تعد جزءًا من الدميقراطية ،ومظهرًا من
مظاهر املمارسة الفعلية حلرية الفكر والرأي والتعبري ،اليي كفله دستور
اململكة وقوانينها ،معربًا جملس الشورى عن إشادته وترحيبه باملمارسة
احلضارية حلق التجمع السلمي اليت عرب عنها التجمع من أجل الوحدة
الوطنية ،اليي أقيم يوم اخلميس املاضي مبنطقة عراد مبناسبة اليكرى 51
الثانية لتجمع الوحدة الوطنية .إن جملس الشورى يف الوقت اليي يشيد فيه
باملواقف املشرفة تيا التجمع على الساحة الوطنية ،وإسهاماته احلاضرة يف
خمتلف املنعطفات املهمة اليت مرت بها اململكة ،ليعترب أن جتمع الوحدة
الوطنية قد جسّد يف جتمعه األخري صورة جديدة من صور التالحم اجملتمعي،
مشيدًا يف الوقت ذاته بالتجاوب والتفاعل اليي عربت عنه احلكومة املوقرة 55
مع املطالب اليت طرحها التجمع ،حتقيقًا لتوجيهات حضرة صاحب اجلاللة
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عاهل البالد املفدى ــ حفظه ان ورعاه ــ ومبا خيدم مصلحة هيا الوطن
العزيز ،ويليب احتياجات أبنائه الكرام .متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح يف
رفع راية البحرين عاليًا يف ظل القيادة احلكيمة واحلكومة الرشيدة،
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،نظرًا إىل وعكة صحية أملت بسعادة وزير شؤون البلديات
والتخطيط العمراني؛ طلبت الوزارة تأجيل مناقشة تقرير جلنة املرافق العامة
والبيوة خبصوص مشروي قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية
وبيعها( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) .ليلك مل يبق 01
أمامنا إال البند التالي وهو مناقشة تقرير جلنة شؤون املرأة والطفل خبصوص
مشروي قانون بشأن محاية األسرة من العنف( ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون
املقدم من جملس النواب) .وأطلب من األخت الدكتورة جهاد عبدان الفاضل
مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.
05

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
املضبطة.
51

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
55

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.
(انظر امللحق  /1صفحة )46
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الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروي القانون .تفضلي األخت
مقررة اللجنة.
5

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة مشروي القانون بشأن محاية
األسرة من العنف ،املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب ،مع
ممثلي كل من :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وزارة الداخلية،
وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة الصحة ،واجمللس األعلى للمرأة ،واالحتاد

النسائي البحريين ،واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس .واطلعت على 01
قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروي القانون ،كما اطلعت على املبادئ
واألسس اليت بين عليها .كما اطلعت على رأي جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية مبجلس الشورى والقاضي بسالمة مشروي القانون امليكور من
الناحيتني الدستورية والقانونية .كما قامت اللجنة بدراسة عدد من جتارب
الدول العربية يف هيا اجملال ،على سبيل املثال :القانون األردني ،والقانون 05
املغربي ،والقانون السوري .ومما تقدم ،خلصت اللجنة إىل ضرورة إجراء
تعديالت جوهرية ومهمة ،خترج مشروي هيا القانون بصورة مُرضية وحمققة
ألهدافه األساسية ،وحتفظ لألسرة كيانها ومتاسكها وترابطها واليت نص
عليها الدستور يف املادة اخلامسة منه ،وكيلك أكد ميثاق العمل الوطين ما
تقدم ،باعتبار أن األسرة من القيم األساسية يف اجملتمع اليت ينبغي التمسك 51
بها واحلفاظ عليها ،بل والدفاي عنها .وقد اهتمت اللجنة بتوثيق مواد القانون
بالشريعة اإلسالمية الغرّاء مبا حيفظ مكانة األسرة وحيمي أفرادها بدون
املساس بأسس الوالية لرب األسرة أو غض النظر عن متطلبات الرتاحم والتواد
املتوخاة يف األسرة الصاحلة .ومن أجل حتقيق هيه القيم واملبادئ ويف مقدمتها
احلفاظ على األسرة ،رأت اللجنة أهمية صدور مثل هيا املشروي بقانون يف 55
جمتمعنا ،للحفاظ على كيان األسرة من التفكك واالعتداءات اجلسدية
واجلنسية والنفسية اليت قد ترتكب من فرد على آخر يف حميطها،
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وخصوصًا أن هيا املشروي بقانون جاء ملعاجلة وضع خاص لألسرة ويف إطار
خاص ،ويراعى فيه االمتداد والشمول يف احلماية للمعتدى عليه بغض النظر
عن مكان وقوي االعتداء ،مما استوجب على اللجنة أن تراعي النصوص
القانونية التجرميية الواردة يف القوانني األخرى وذلك لعدم التكرار ومنعًا
للتنازي بينها ،مثل :قانون العقوبات ،وقانون الطفل وغريهما .وارتأت اللجنة أن 5
الكثري من اجلرائم قد نُص عليها يف قانون العقوبات ،وأهمها :اجلرائم
املاسة باألسرة .وقد بيلت اللجنة جهدًا كبريًا على مرّ الفرتة الزمنية الطويلة
نسبيًا من أجل أن تصل إىل مثرة هيا اجلهد بعد أن قامت اللجنة باستطالي
آراء ومرئيات عدد كبري من اجلهات الرمسية وغري الرمسية واألشخاص
املعنيني بهيا املوضوي ،وكانت ترسل تصوراتها بعد مناقشة هيه املرئيات إىل 01
أغلب اجلهات ،ومن ثم تعود وجتتمع بها مرة أخرى وتتناقش معها من جديد،
وسبب هيا التأخري هو التأني احلكيم من أجل الوصول إىل أفضل اآلراء
وأنقاها بالتوافق غالبًا مع اجلهات ذات العالقة بكل نص قانوني .وقد فرضت
الطبيعة اخلاصة تيا املشروي بقانون نفسها على عمل اللجنة ،لرتاعي
خصوصية اجملتمع البحريين واليي يتميز بعادات وتقاليد عريقة ،سعت اللجنة 05
ملراعاتها عند وضع كل نص قانوني ،مع األخي بعني االعتبار التوازن بني حق
اجملتمع والسلطة يف تطبيق القانون .وبناء عليه ،أجرت اللجنة عددًا من
التعديالت على نصوص مواد مشروي القانون ،واستهدفت من خالتا حتقيق
املبادئ اليت سعى إليها املشروي ،وبالتالي أصبح عدد املواد  06مادة .وقد
تضمنت املادة األوىل من مشروي القانون تعاريف خاصة بتطبيق أحكام هيا 51
القانون .أما املادة الثانية ــ وهي مستحدثة ــ فقد حددت فيها أنواي جرائم
العنف .وأما املادة الثالثة فقد خصصت إلدارة اإلرشاد األسري حتت إدارة
ومسؤولية وزارة التنمية االجتماعية .وبينت املادة الرابعة مهام واختصاصات
هيه اإلدارة .وأما املادة اخلامسة فقد بينت دور الوزارة وتعاونها مع املؤسسات
الرمسية كل حبسب اختصاصه .وأما املادة السادسة فقد بينت حق املعتدى 55
عليه يف التقدم ببالغ عن االعتداءات اليت تقع عليه .كما حددت املادة
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السابعة الواجبات املطلوبة من املوظفني املكلفني بإنفاذ هيا القانون عند تلقي
البالغ من املعتدى عليه .وبينت املادة الثامنة اإلجراءات القانونية والتحفظية
الواجب إجراؤها عند تلقي البالغ .كما متت إعادة صياغة املادة التاسعة من
أصل املشروي بقانون واملتعلقة بتحديد إطار عمل الوزارة مع وزارة الرتبية
والتعليم على تطوير مناهج التعليم للمساهمة يف تعزيز ونشر ثقافة نبي العنف 5
األسري وتوطيد الروابط األسرية .أما املادة العاشرة فقد بينت اإلجراءات
اليت جيوز اختاذها من قبل مراكز الشرطة يف حالة تلقي بالغات خبصوص
العنف األسري .وانتقلت املادة احلادية عشرة إىل أمر مهم فرضته على جهة
التحقيق عند تلقي بالغ بشأن العنف األسري .أما املادة الثانية عشرة فتضمنت
نصًا مهمًا وإجراءً وقائيًا ومحائيًا للمعتدى عليه أعطاه حق جواز تقديم طلب 01
أمر محاية إىل النيابة العامة .وجاءت املادة الثالثة عشرة لتحدد عقوبة كل من
خيالف أمر احلماية أو أيًا من شروطه .تلتها املادة الرابعة عشرة اليت أتى فيها
معاقبة من يقوم باالعتداء بالعنف اجلسدي أو اجلنسي أو النفسي اجملرَّم يف
املادة الثانية .وجاءت املادة اخلامسة عشرة بنص مهم تُراعى فيه الروابط
األسرية وعدم جعل أحكام القانون سببًا يف تفكك األسرة .وأخريًا كانت 05
املادة السادسة عشرة إجرائية تنفييية .ويف ضوء ذلك توصي اللجنة باملوافقة
من حيث املبدأ على مشروي القانون امليكور واملوافقة على مواد مشروي
القانون بالتعديالت الواردة تفصيالً يف اجلدول املرفق .واألمر مرتوك
جمللسكم املوقر الختاذ الالزم ،وشكرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أشكر اللجنة على التقرير املوسع 55
واملوجز يف الوقت نفسه ،مبا يعين أن اللجنة وفّت وكفّت فيما يتعلق بهيا
التقرير ،لكن أرجو أن نكون عند قراءتنا ملواد هيا املشروي حيرين يف
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كيفية التعامل معه وربطه بقانون األسرة؛ ألن قانون أحكام األسرة خاص
بالقضايا األسرية يف احملاكم الشرعية ،وهيا القانون رتب حكمًا خاصًا
بكيفية تعديله وكيفية اإلجراءات فيه ،وأنا أرجو من اجمللس أن يكون
حيرًا عند تناول هيا القانون ،ألنه يف ديباجته ــ كما جاء يف تقرير اللجنة ــ
أضافوا إليه قانون أحكام األسرة .وأهم ما يعنيين يف هيا املقام هو إضافة 5
قانون أحكام األسرة إىل هيا القانون ،ويف الوقت نفسه لدي تساؤل إىل
األخت مقررة اللجنة :يف تقرير اللجنة أشاروا إىل أن اللجنة ترى أهمية الرجوي
إىل االتفاقيات للتأكد مما انتهى إليه اجمللس األعلى للمرأة من توصيات
خاصة بتحقيق العدالة واملساواة ،فهل هيا القانون خاص بتحقيق العدالة
واملساواة بني املرأة والرجل أم هو خاص حبماية األسرة من العنف؟ أرجو 01
التوضيح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
05

العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية تثمن وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف جمهودات جلنة شؤون املرأة والطفل مبجلس الشورى املوقر ،وتثمن
ما بيلته من جهد لألخي بآراء اجلهات املعنية واملقرتحات على تنوعها 51
واختالف مقاصدها يف قالب تشريعي تضمن توصياتها ،إال أنه كمبدأ عام
ومع تسليمنا بأهمية صون حقوق األسرة ــ بوصفها أساس اجملتمع ــ من أي
عنف ،فإن ذلك جيب أن يتم يف إطار متوازن ال خيرج عن أحكام الدستور أو
الشري ،حتى ال يُرتب نتائج عكسية تؤدي إىل انفصام عُرى األسرة واجملتمع
اليي يرتكز على قيم وتقاليد متوارثة شكّلت على مر السنني ركائز 55
ودعائم األسرة البحرينية .تدخُل املشرّي لصيانة هيه احلقوق يتعني أن يكون
غايته حفظ كيان األسرة الشرعي وتقوية أواصرها ،وقيامها حتت مظلة
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الشريعة اإلسالمية الغراء ،وال يتأتى ذلك عن طريق تدابري جزائية تأتي حتمًا
بنتائج سلبية على األسرة ،كما يف حالة حبس املُعيل أو إلزامه بغرامة أو
تعويض ،وهي عقوبات قد تصيب األسرة ــ مبا فيها املعتدى عليه ــ بآثار سلبية
على العالقات بني أفراد األسرة مستقبالً ،باإلضافة إىل الشرع اليي حتدثه
يف نفس اجلاني ويف نفس الضحية ،بل يف نفوس كل أفراد األسرة ،فتلك 5
التدابري اجلزائية تؤدي إىل تداعيات كثرية غري حممودة العواقب ،إذ ستُجرّم
قيام رب األسرة بتقويم رعاياه إذا ما احنرفوا عن الطريق السوي ،وهو تقويم
تفرضه الشريعة اإلسالمية اليت أقام الدستور على منهجها أحكامه واستقى
منها فلسفته ،حيث يُعترب الدين واألخالق قوام األسرة ،وبالتالي ترى وزارة
العدل عدم املوافقة على مشروي القانون من حيث املبدأ ،واألمر مرتوك 01
ألصحاب السعادة األعضاء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
05

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،صبحكم ان مجيعًا بكل اخلري والسرور.
أنا أحتدث بصفيت رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل ،وأود يف البداية أن
أشكر األخت املقررة على هيا التقرير الوايف ،واحلقيقة أننا بيلنا جهدًا
جبارًا وناقشنا مجيع اجلهات املسؤولة مبا فيها وزارة العدل والشؤون 51
اإلسالمية واألوقاف ممثلة يف األع مستشار الوزارة ،ومل نسمع هيا الكالم
مطلقًا يف جلسات اللجنة ،وهيا شيء أثبته هنا يف املضبطة ،حنن مل نسمع
هيا الكالم يف اجتماعات اللجنة ،ومن املؤسف جدًا أن نسمع اآلن أن الوزارة
لديها اعرتاض على املشروي من حيث املبدأ .أنا أرجو أن يعود مجيع اإلخوة إىل
كل الوثائق اليت تقدمت بها الوزارة لنرى إن كان هناك اعرتاض من حيث 55
املبدأ ،أما املناقشة يف املواد فحتمًا كانوا يبدون آراءهم يف املواد ،وهيا
حقهم وليس فيه أدنى مشكلة ،ولكن االعرتاض من حيث املبدأ مل نسمع به
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إال هنا فقط .وأنا أعتقد أن هيا ال جيوز ،ألننا بيلنا جهدًا كبريًا يف اللجنة،
واستمعنا لكل اآلراء بسعة صدر ،وبدون أي مقاطعة ألحد ،واعتربنا أن كل
اآلراء مفيدة لنا حنن األعضاء يف اللجنة ،وكيلك يف اجمللس ،وأعتقد أنه
ليس هناك أي وجه لالعرتاض من حيث املبدأ من ِقبَلِ اإلخوان يف وزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف .فيما يتعلق باستفسار األخت لولوة العوضي 5
وملاذا أشرنا إىل اجمللس األعلى للمرأة فيما يتعلق ببعض االتفاقيات املتعلقة
حبقوق املرأة ،نقول إن القانونني متداخلني وأحيانًا كان البعض يعتقدون أن
هيا القانون يتعلق فقط باالعتداء على املرأة يف األسرة ،وحنن قمنا بإعادة
التعريف لكي يكون االعتداء ضمن إطار األسرة ويشمل اجلميع ،أي
االعتداء من أي فرد على أي فرد من دون حتديد .وحرصًا على أن يشار إىل أن 01
حقوق املرأة مراعاة أشرنا إىل أن هيه املسألة مل تأتِ يف القانون ولكننا نشري
إليها يف التقرير املُقدّم فقط لكي يكون واضحًا أن هناك جهة مهتمة
مبتابعة حقوق املرأة ،ومل تدرج يف هيا القانون ،ألن هيا القانون معين
باألسرة جبميع أفرادها وليس فقط باملرأة ،رغم أهمية املرأة يف األسرة.
أعتقد أن هيا هو التوضيح املناسب ،ورمبا مل تكن الصياغة بالدقة 05
املطلوبة ،ولكن ما ذكرناه هو املقصود .وأرجو ــ معالي الرئيس ــ إذا مل
يكن هناك أي اعرتاض من قبل اإلخوة األعضاء من حيث املبدأ أن ننتقل إىل
مناقشة املواد ،وشكرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت بدرية يوسف اجليب الوكيل املساعد للرعاية
والتأهيل االجتماعي بوزارة التنمية االجتماعية.

الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس ،وزارة التنمية االجتماعية تثمن جمللسكم 55
املوقر االهتمام بإصدار هيا القانون اليي ننتظره مني مدة طويلة ،ونشكر
جلنة شؤون املرأة والطفل على اجلهد اليي بيلته يف إعداد هيا القانون،
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واليي نؤكد أهميته ،ولكننا لدينا الكثري من املالحظات واملرئيات
أرسلناها كتابيًا ونتمنى أن نعود إىل اللجنة ملناقشتها باستفاضة أكرب.

الرئيـــــــــــــــس:
5

أمل حتضروا اجتماعات اللجنة؟!

الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي:
لقد حضرنا ،ولكن كانت هناك فجوة يف حضورنا ،فقد حضرنا يف
اجللسات النهائية ومل حنضر اجللسات السابقة ،وليلك حدثت هيه الفجوة
لدينا يف فهم املوضوي ،وعليه نرجو أن يتمع مرة أخرى مع اللجنة للتوضيح 01
أكثر ،وقد أرسلنا مالحظاتنا ومرئياتنا كتابيًا ولكن مل نناقش مرئياتنا
األخرية مع اللجنة .حنن نرجو ونتمنى أن يعود املشروي إىل اللجنة ألننا لدينا
الكثري من املالحظات اليت نود أن نناقشها يف حضور اللجنة ،وليس يف
اجللسة العامة ،والقرار يف النهاية يعود إليكم ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،لقد اتصلت بسعادة وزيرة التنمية االجتماعية51 ،
وهيا الكالم كان قبل يومني فقط ،وبالتحديد يف نهاية األسبوي املاضي،
بعد أن كنا قد بعثنا بكل املرئيات وكل التعديالت للجميع ،وطلبنا
ــ حتديدًا ــ أن تكون املالحظات اجلديدة على املواد وليس مرئيات جديدة،
جاءتنا وثيقة تسلمناها عرب الربيد اإللكرتوني ،ولكن يبدو أنهم بعثوا
مرئياتهم عرب القنوات الرمسية ومل تصل يف الوقت احملدد حتى تدرج ضمن 55
باقي املرئيات ،وقد أبلغت سعادة وزيرة التنمية االجتماعية بأنه مت إدراج هيا
القانون مني أسبوعني على جدول األعمال ،وأنه مت تأجيله مرتني ،وبأنه ليس
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()07

5103/5/55م

املضبطة 01

يف يدنا اآلن أن نسحب القانون من اإلجراء إىل أن يُعرض يف اجللسة ويقرر
اجمللس إذا كان سيعيده إلينا كامالً أم ستعاد فقط بعض املواد ،وطلبت من
سعادة الوزيرة أن تأتي لتقدم لنا مرئياتهم ومالحظاتهم على املواد ،وقد
تسلمناها ومتت مناقشتها وتوضيحها ،وليست هناك نقاط جوهرية حتتاج إىل
إعادة كامل القانون إىل اللجنة ،فمثالً هُم لديهم مالحظة على مسمى 5
القانون ،هم يسمونه «مكافحة العنف األسري» بينما حنن اقرتحنا «احلماية
من العنف األسري» ،وحنن لدينا تفسرينا القانوني ملفهوم احلماية ،وهم يرون
أن املكافحة هي األمشل .هم يستطيعون طرح مالحظاتهم هنا يف اجللسة
ومناقشتها ،واجمللس ميكن أن يقبل أو يرفض أي مادة ويعيد إلينا ما يراه
01

مناسبًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
05

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،تعقيبًا على كلمة األع الدكتور عبدالعزيز
أبل ،اليوم وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف قدمت بالفعل ميكرة
مبرئياتها وحتفظت على هيا القانون ،وليس معنى أننا حضرنا اجللسات
وناقشنا املواد أننا تنازلنا عن رفضنا للقانون من حيث املبدأ .نعم بالفعل حنن 51
حضرنا وناقشنا املواد ،ولكننا تقدمنا مبيكرة حتفظنا فيها على املشروي
من حيث املبدأ .هيا فقط توضيح لألع الدكتور عبدالعزيز أبل ،فنحن مل
نرجع يف كالمنا.
55

الرئيـــــــــــــــس:
يا سعادة املستشار هل أبديتم هيا التحفظ يف جملس النواب أيضًا؟
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املستشار القانوني بوزارة العدل:
نعم ،قدمنا إليهم امليكرة نفسها.

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ملاذا مل تُرسل إىل اللجنة مادام أن هيه امليكرة كانت موجودة 5
وطُرحت يف جملس النواب؟!

املستشار القانوني بوزارة العدل:
يُفرتض أنها موجودة يف أوراق مشروي القانون ،وكيلك يف املضبطة،
01

فجميع اجلهات قدمت ميكرات موجودة يف التقرير ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ما أراه اآلن أن اإلخوة يف وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف ويف وزارة التنمية االجتماعية ــ ورمبا أيضًا اإلخوان يف وزارة
الداخلية وكيلك يف وزارة الرتبية والتعليم ــ لديهم حتفظات .تفضل األع 05
حسني سلمان مطر رئيس فري الوزارات واتيوات احلكومية بإدارة الشؤون
القانونية بوزارة الداخلية.

رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن أبدينا رأينا أمام جملس النواب يف وزارة 51
الداخلية خبصوص موضوي مشروي القانون ،وكان رأينا يف ذلك الوقت هو
اقرتاح إعادة دراسة مشروي القانون من جوانبه كافة ،ألن له تداعيات سلبية
يف حميط الرتابط األسري وقد يشوبه التعارض مع الشريعة اإلسالمية،
وبالتالي حنن نتفق مع مجيع الوزارات املتقدمة بالرأي نفسه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،هيا الكالم من املؤسف أن يقوله األع حسني
سلمان ،من املؤسف أن يقول إنه مل حيضر ،ومن املؤسف كيلك أن يقول
مستشار وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف إنه سيقدم ميكرة اآلن،
فهم مل يقدموا لنا أي اعرتاض مبدأي على القانون أثناء املناقشة .أقول إنه من 5
املؤسف أن تتصرف السلطة التنفييية بهيا النمط من التعامل مع السلطة
التشريعية .لقد كان صدرنا واسعًا متامًا ،وكيلك األخت منرية بن هندي
عندما ترأست اللجنة ومن قبلها األخت دالل الزايد .أعتقد أن ما تقوله األخت
بدرية اجليب هو الصحيح ،حيث إنهم كانوا موجودين فرتة قصرية ومل
حيضروا باقي االجتماعات ،وكل الوثائق موجودة .أنا استغرب أن املستشار 01
القانوني بوزارة العدل يقول :إن امليكرة قُدمت ،لكن أين قُدمت؟ وملن؟ وهل
مت استالمها يف مكتب اجمللس؟ أليس عن طريقكم تسلم امليكرات؟ حنن
مل نستلم شيوًا .وكيف يعرتض عليها من حيث املبدأ بينما كان يأتي ليقدم
رأيه يف املواد! اليوم أستغرب كيف يأتي أحدهم يف اجللسة ويقول :حنن
متضامنون مع بعضنا ،تضامنوا مباركًا عليكم وال مشكلة لدينا لكن 05
(اخلطأ خطأ) ،كيف حيضرون االجتماي ويقولون رأيهم ــ وكنا نقول تم
آنياك :هل هيا هو رأيكم الشخصي أم رأي اجلهة املعنية؟ وأجابوا :هيا هو
رأي اجلهة اليت منثلها ــ ثم يأتون اليوم ويقولون :مل نعرب عن رأينا؟! وإذا حضر
اإلخوة لتمثيل جهة معينة فعليهم أن يلتزموا ،وال ميكن أن يقول أحدهم
كلمة ثم يسحبها ،األع املستشار القانوني بوزارة العدل كان موجودًا يف 51
اجتماعات اللجنة ومل يبني ــ وال حتى مرة واحدة ــ اعرتاضه على املشروي
بقانون من حيث املبدأ ،اآلن يأتي ويقول :هناك ميكرة قُدمت ،عليه أن
ينظر إىل تارخيها ليتأكد إن كانت قد قُدمت لنا أو ملعاليكم؟ فهي مل
تقدم ،ومن أين أتت هيه امليكرة؟ وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()51

5103/5/55م

املضبطة 01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا دكتور ما قاله األع املستشار القانوني بوزارة العدل إن
امليكرة قدمت إىل اإلخوة يف جملس النواب ،وكان من املفرتض أن تكون
بني األوراق املرفقة مبشروي القانون ،لكن ما أراه اآلن ــ وبغض النظر عن
هيا األمر ــ هو أن اإلخوة يف وزارة العدل يعرتضون على القانون من حيث 5
املبدأ ،واإلخوة يف وزارة الداخلية يقولون :قد يكون هناك تعارض مع مبادئ
الشريعة ،واإلخوة يف وزارة التنمية االجتماعية قالوا إنهم جيب أن يدرسوا هيا
املوضوي جيدًا ،ولديهم الكثري من التعديالت بالرغم من ترحيبهم بالقانون،
وال أعلم ما هو الوضع اآلن وحنن نشري قانونًا للسلطة التنفييية كي يتم
تطبيقه؟ وكما يقال( :أهل مكة أدرى بشعابها) ،فهم من خالل جتربتهم 01
يرون ضرورة دراسة القانون دراسة جيدة ،حبيث خنرج بقانون متكامل وخال
من الثغرات ،لكن يف األخري القرار هو قرار اجمللس .تفضل األع مجال
حممد فخرو.
05

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أضم صوتي إىل صوت األع الدكتور
عبدالعزيز أبل ،وأرى أنه من احملرج حقًا أن تأتي ثالث جهات حكومية بثالثة
آراء خمتلفة ،وهيا الكالم ذكرناه أكثر من مرة ،ولكن ــ مع األسف
الشديد ــ نرى أن رأي ممثلي احلكومة خيتلف أمام هيا اجمللس .حنن نعتقد

أن هناك رأيًا واحدًا للحكومة ،وأن رأي احلكومة هو ما جاء يف خطاب 51
اإلحالة ومرفقاته ،أو ما جاء يف ميكرة مرفقة مع اللجنة الوزارية ،أو من
دائرة الشؤون القانونية ،لكن أن يأتي ثالثة ممثلني عن احلكومة يف هيه
اجللسة ويقول أحدهم :حنن نتحفظ عليه من حيث املبدأ! والثاني يقول :لدينا
حتفظات ،واألخت بدرية اجليب تقول :لديها تعديالت ،علمًا ــ وهيا واضح
من التقرير ــ بأن النقيب حسني مطر قد حضر االجتماعات ،واألع سعيد 55
عبداملطلب حضر االجتماعات أيضًا مع وكيل وزارة العدل ،وكيلك األخت
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بدرية اجليب حضرت االجتماعات ،هؤالء مل يأتوا بأي مالحظات أثناء
االجتماي ،وفوق كل ذلك ــ سيدي الرئيس ــ أن اإلخوة يف وزارة الداخلية
أشاروا إىل أنهم أوردوا مالحظاتهم إىل جملس النواب ،ولكن املقرتح املنظور
أمامنا خيتلف اختالفًا جيريًا عن مسودة املقرتح املقدم من قبل جملس النواب.
يف احلقيقة هناك بعض املواد والفقرات اليت تتفق مع ما جاء يف املقرتح األول5 ،
ويكفي أن املقرتح األول يتكلم عن العنف األسري الواقع على املرأة بدون
باقي أفراد األسرة ،بينما مشل االقرتاح اآلن مجيع أفراد األسرة ،وألغينا
اللجنة الوطنية وربطناه مع وزارة ،وحددنا بعض العقوبات ،كل هيا مل يكن
موجودًا يف النص األصلي ،ليا أستغرب عندما تأتي وزارة الداخلية وتقول إنها
أبدت مالحظاتها على املقرتح األصلي ،بينما املقرتح األصلي ألغيت منه 01 00
مادة وتغري من املواد العشر املتبقية تسع مواد فقط ،فأين مالحظات وزارة
الداخلية ،يف حني أن اإلخوة يف اللجنة ذكروا أنهم خاطبوا مجيع الوزارات
واجلهات املعنية؟ واضح أن اإلخوة يف احلكومة مل يبيلوا أي جهد ملراجعة
حتى التعديالت اليت أدخلتها اللجنة .اللجنة اجتمعت  51أو  51اجتماعًا على
مدى سنة كاملة ،وحبضور ممثلني عن اجلهات احلكومية ،ثم يأتي األع 05
ممثل وزارة العدل ويقول :إنه يتحفظ عليه من حيث املبدأ؟ لقد اطلعت على
املرفقات امللحقة بتقرير جملس النواب ومل أرَ هناك أي رسالة أو إشارة إىل
عدم املوافقة على املشروي من حيث املبدأ من قبل مجيع اجلهات احلكومية
وليس وزارة العدل فقط .فال ميكن أن نأتي إىل اجللسة ــ وبعد أن أجلنا
النقاش مدة أسبوعني ــ ويتقدم أحد اإلخوة بورقة إىل جملسكم قبل بدء 51
اجللسة خبمس دقائق ،أعتقد أن هيا األمر غري منطقي وغري مقبول ،ومبا أن
مالحظة وزارة التنمية االجتماعية ــ كما ذكر األع الدكتور عبدالعزيز أبل ــ
شكلية وبسيطة أرى أن نبدأ مبناقشة املوضوي ،ألن اإلخوة يف وزارة الداخلية
ووزارة العدل ووزارة التنمية االجتماعية وغريها من اجلهات ذات الصلة
موجودون وبإمكانهم النقاش معنا ،لكن أن يعاد املوضوي برمته إىل اللجنة 55
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أعتقد أن هيا كالم غري مقبول! ليا أمتنى على اجمللس االستمرار يف النقاش
واالستماي إىل رأي اإلخوة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أيضًا استغربت األمر فقد استغرقت يف
قراءة هيا امللف اليي قدمته اللجنة عدة أيام؛ من أجل دراسته دراسة
مستفيضة ،وقد شعرت باإلشفاق على اللجنة ،وكيف استطاعت أن توفق 01
بني كل هيه املقرتحات اليت جاءت إليها من خمتلف اجلهات ،وكنت أمتنى
على اللجنة أن تقلل اجلهات اليت أخيت برأيها ،ولكنها رأت التوسع حبيث
مل ترتك جهة ذات عالقة باملوضوي إال وأخيت برأيها ،لدرجة أننا وجدنا
أمامنا مقرتحًا بقانون متكامل من بعض اجلهات ،وأنا واثقة من أن اللجنة
قرأت املشروي قراءة متأنية ،وإال كيف استطاعت اللجنة أن تتعامل مع هيا 05
الكم اتائل من املقرتحات اليت أتت إليها لتخرج لنا مبشروي القانون ،أين
كانت وزارة العدل ووزارة الداخلية عندما بُيل كل هيا اجلهد من قبل
اللجنة؟ أنا أستغرب كيف نأتي اآلن ونقول :إننا مل نوافق عليه من حيث
املبدأ؟! هل املقصود من ذلك إعادة مشروي القانون إىل اللجنة أم رفضه من
حيث املبدأ؟ هل تقصد وزارة العدل أن يعود املشروي إىل اللجنة أم أنها ترى أنه 51
ليس هناك دايٍ تيا القانون؟ أرى أن كل اآلراء ــ وكما ذكر األع مجال
فخرو ،وقد حبثت اآلراء اليت ذهبت إىل جملس النواب ــ ال تنطبق مع ما جاء
يف تقرير اللجنة مطلقًا ،ألن اللجنة قامت بتغيري القانون بشكل تام ،بعد أن
كان موجهًا فقط إىل املرأة أصبح موجهًا إىل األسرة ككل ،فكل اآلراء
اليت ذُكرت أمام جملس النواب جيب عدم األخي بها أو االعتماد عليها ،بل 55
حنتاج إىل آراء جديدة تتعلق بالتعديالت اليت أجرتها اللجنة .األمر اآلخر،
عندما مت تغيري القانون أيضًا ــ وأنا صراحة قرأته وليسمح لي ممثل وزارة
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الداخلية ــ مل أجد فيه ما يتعارض مع الشريعة اإلسالمية ،إال إذا كنا ال نفهم
الشريعة اإلسالمية فهيا أمر آخر .األمر املهم أن هيا مشروي بقانون حيسب
اليوم ململكة البحرين ليس فقط على املستوى الوطين حلماية األسرة بل حتى
على املستوى الدولي .حنن اليوم نستطيع أن نفاخر بأن مملكة البحرين لديها
قانون حلماية األسرة من العنف ،وهيا شيء ينبغي أن نفتخر به ،وال جيوز 5
اليوم بعد هيا التأجيل وملرات عدة أن نأتي ونشطبه ،ونشطب جهد اللجنة
مدة سنة كاملة جبرة قلم ،صحيح هناك مالحظات كثرية على مواد مشروي
القانون ــ وأنا شخصيًا لدي الكثري ــ لكن علينا مناقشتها ،قد نعيد بعض
املواد إىل اللجنة ،ولكن أن نرفض املشروي من حيث املبدأ فهيا أمر غري
01

مقبول ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرجو أن يكون منهج هيا اجمللس عند دراسة
املشروعات وإقرارها ال شطط عند مناقشتها ،هيا املشروي بقانون رغم
أهميته إال أننا لو قرأناه ورجعنا إىل مواده لوجدنا أنه اختزل العنف األسري يف
عقوبات كما تفضل ممثل وزارة العدل ،بينما التدابري الوقائية والعالجية

أشار إليها هيا املشروي إشارة جزئية ،ومل يبني إذا كانت هيه التدابري 51
العالجية أو الوقائية ستصدر بها الئحة تنفييية ،ومن هو الوزير املختص
بإصدار مثل هيه اللوائح؟ عندما قلت يف البداية :إن تقرير اللجنة أورد عبارة
«حتقيق مبدأ املساواة والعدالة» ،يف حني أننا ندرس مشروي قانون محاية
األسرة من العنف ،فالسؤال هنا :هل القصد منها املساواة الواردة يف الدستور
بني حقوق املرأة يف األسرة واحلماية القانونية لطريف العالقة األسرية سواء 55
كان امرأة أو رجالً ،ذكرًا أو أنثى؟ لنكن دقيقني عند معاجلتنا مثل هيه
األمور ،صحيح أن الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع ،ومجيع
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()54

5103/5/55م

املضبطة 01

تقنيناتنا قد تكون مبنية على القوانني املقارنة إال أحكام األسرة فإنها مبنية
باحلرف على األحكام الشرعية ،وعندما يأتي هيا املشروي بقانون يف
ديباجته ،وينص على أن قانون أحكام األسرة من بني القوانني املرتبطة بهيا
القانون ،فقد يوجه إىل هيا املشروي أنه خيالف أحكام األسرة القائمة على
الشريعة اإلسالمية .هناك نص وضع يف قانون العقوبات فيما يتعلق باحلقوق 5
املتعلقة بنطاق األسرة نفاذًا ألحكام الشريعة اإلسالمية ومنها حقوق التأديب،
فاألب ميلك احلق يف تأديب ابنه ،ومشروي هيا القانون مل يفرق بني والية
األب على ابنه والعنف ،وبني ما فسره هيا القانون من أن كل شيء يهدف
إىل التأنيب أو املساس بالناحية النفسية هو عنف ،فهيا املشروي رغم أهميته
ورغم احتياج مملكة البحرين إليه ــ وأنا ال أذهب إىل أننا ال حنتاج إىل قانون 01
ينظم العنف األسري شأننا شأن الدول األخرى ــ لكن البد أن نكون حيرين
يف تعاملنا مع هيا القانون .أرى أن هناك ردة فعل للمجلس على ما ذهب إليه
ممثل وزارة العدل ،وهو كفيل أن يدافع عن نفسه ــ حتى لو حضر االجتماي
ومل يبدِ موافقته على مشروي القانون من حيث املبدأ ــ إال أن العدول عن رأيه
ودراسة األمر إذا استجد تم جديد ال مينعه من أن يطرح فكرته على 05
اجمللس .أمتنى على اجمللس أال ييهب إىل مصادرة الرأي ــ مهما كان ــ سواء
كان الرأي متفقًا أو خمتلفًا عن السابق ،إذا وجدت الوزارة أو اجلهة املعنية
أن هناك ما يستدعي العدول عن هيا القرار فمن حقها أن تبدي رأيها بكل
أرحيية يف جملسكم املوقر .ذكر األع مجال فخرو أن هيا املشروي بقانون
اختلف اختالفًا كليًا عن املشروي اليي درسه جملس النواب ،وأن مالحظات 51
وزارة العدل أو وزارة الداخلية على املشروي كانت عليه يف صورته األوىل من
جملس النواب ،أطلب من رئيس اللجنة أو مقررها اإلجابة عن هيا السؤال:
هل هيه الوزارات ناقشت هيا املشروي بعد تعديله أم كانت مالحظاتها على
املشروي السابق اليي أحيل من جملس النواب؟ ألنها نقطة مهمة جدًا لتحديد
قرار اجمللس فيما يتعلق مبناقشة املواد تفصيالً .حنن أمام مشروي قانون قد 55
نواجه مشاكل عند التطبيق؛ ألنه سيكون له تأثري يف نطاق األسرة كما
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()55

5103/5/55م

املضبطة 01

تفضل ممثل وزارة العدل ،وأيضًا على القائمني على نفاذ هيا القانون سواء
من قبل الشرطة أو القضاء ،وإذا أردنا أن حنمي األسرة فيجب أن نكون
حيرين يف تعاملنا حتى ال يُواجه هيا املشروي بأي طعن بعدم الدستورية فيما
يتعلق بأحكام الشريعة اإلسالمية ،وخاصة يف نطاق العالقة الزوجية بني
الزوج وزوجته ،أو بني األب وابنه ،فالبد أن نكون واضحني يف نطاق أحكام 5
الشريعة ،وأن نشري يف هيا القانون ــ كما فُعِلَ يف قانون العقوبات ــ إىل
استثناء احلقوق املقررة سواء يف الشريعة اإلسالمية أو يف القانون .فسوء
التطبيق ــ سواء من الشرطة أو من القضاء ــ يف احلقوق األسرية فيما يتعلق
حبق التأديب هو اليي أدى باجملتمع البحريين إىل ما نراه حاليًا من عنف
أسري ،فعندما تتقدم زوجة بشكوى ضد زوجها اليي ضربها فإن الشرطة 01
تنظر إىل ذلك كحق مسلَّم للزوج يف تأديب زوجته ،وكيلك االبن عندما يقع
عليه عنف فإن الشرطة تتعامل مع هيه احلاالت ،وكيلك القضاء ،فالقضاء
ليس بريوًا من كيفية التعامل مع احلاالت ،وكل ذلك أوصلنا إىل ما حنن
عليه .حنن حباجة إىل قانون ينظم العنف يف حميط األسرة ــ ولكن يف أضيق
نطاق ــ وإىل أن نكون حيرين يف التعامل معه وفيما يتعلق بأحكام الشريعة 05
اإلسالمية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل النقيب حسني سلمان مطر رئيس فري الوزارات
51

واتيوات احلكومية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكومية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،للتوضيح حنن مل نرفض مشروي القانون ،ويف
مجيع امليكرات ــ سواء عندما كان املشروي اقرتاحًا بقانون أو مشروي قانون
أو عندما أحيل إىل جملس الشورى ــ كانت الوزارة تطلب إعادة دراسة املواد 55
الواردة يف القانون نفسه ،وقدمت الوزارة  3ميكرات عندما كان املشروي
اقرتاحًا بقانون وعندما عرض على جملس النواب كمشروي قانون ،وتقدمنا
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كيلك مبيكرة إىل اللجنة املعنية مبجلس الشورى ،وكانت آخر ميكرة
يف الدور السابق ،وبعد ذلك أجرت اللجنة تعديالت على مشروي القانون،
وحنن مل يتمع باللجنة ملناقشة هيه التعديالت ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،اإلخوة جيب أن يكونوا دقيقني يف املواعيد،
فبعد االنتهاء من كل التعديالت يف اآلونة األخرية وبعد االستماي لكل 01
وجهات النظر ،اجتمعت اللجنة ونسقت كل املرئيات ،وأزلنا كل ما ميكن
أن يكون فيه شطط أو ميس بشكل بسيط بالشريعة اإلسالمية الغراء،
وبعثنا النسخة املعدلة النهائية إىل كل اجلهات ،ومل نتلقَّ شيوًا من أحد إال من
اجمللس األعلى للمرأة واالحتاد النسائي ورمبا وزارة من الوزارات ،وآخر وزارة
استلمنا منها املرئيات هي وزارة التنمية االجتماعية ،ومن املمكن األخي 05
ببعض مالحظاتها يف اجللسة وليست هناك مشكلة .اإلخوة اآلخرون مل
يبعثوا إلينا رأيًا أبدًا ،ونؤكد أنهم استلموا النسخة املعدلة ،وقد أُجل
املوضوي مدة أسبوي ،وهيا مبعرفتك ــ معالي الرئيس ــ واألسبوي املاضي أُجل
وهيا األسبوي الثالث على األقل مني أن أدرج على جداول أعمال اجللسات،
ومل نرَ أي شيء إال من اإلخوة يف وزارة التنمية االجتماعية .حنن سلطة مستقلة 51
أوالً ،وباعتبارنا جلنة حنن مسؤولون أمام اجمللس ،ونقدم تقاريرنا وفقًا
ملواعيد حمددة ،وكان لدينا شهر واحد ــ التمديد األخري ــ وعملنا على إجراء
كل األمور ومن ضمنها األمور الشكلية ،وأرسلنا ذلك إىل اإلخوة وطلبنا
منهم أن يبدوا تعديالتهم وليس مرئياتهم ،بل طلبنا أن تكون موقعة أيضًا.
واألع حسني سلمان يأتي دائمًا وكيلك األخت بدرية اجليب وسعادة املستشار 55
وتم منا كل الشكر والتقدير ،وأحب أن أشري إىل أنه يف بعض االجتماعات
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()57

5103/5/55م

املضبطة 01

كان حيضر سعادة الوكيل املساعد لشؤون احملاكم والتوثيق بوزارة العدل
األع خالد عجاجي ومل يبدِ إال مالحظات على املواد ،وبالتالي كنا بكل
أرحيية ننظر يف املواد ونناقشها ،واإلخوة كانت لديهم مالحظات على بعض
املواضيع اليت تا عالقة بوزارة الداخلية ،وقد أخينا آراءهم ،ومل يكن لدينا
رأي مناكف آلراء اجلهات املسؤولة؛ ألننا ندرك أن هيا القانون سيطبق من 5
قبلهم ،وبالتالي ندرك أنهم من سيعطينا اخلربة يف التطبيق والتنفيي ،ومل
نكن نناكف يف هيه املسألة ،بل كنا نتعاون معهم يف كل الصياغات ،وما
يُحرج اليوم هو أن اإلخوة يقولون إن لديهم مالحظات مل يتقدموا بها ،وكانت
لديهم الفرصة ،ولكن ال خالف يف ذلك ،فمن املمكن أن نستمع
للمالحظات اآلن يف اجللسة ،وإذا كانت مالحظات جوهرية فاجمللس من 01
املمكن أن يقبل بها ويقرر ما يراه مناسبًا ،فنحن مل حنجر على رأي اجمللس
أبدًا .النقطة الرئيسية هي أن يرفض املشروي من حيث املبدأ ،وهيا هو الشيء
الغريب ،ولو كان هناك ما يدعو إىل ذلك لرفض مني أن كان اقرتاحًا
بقانون ،وحماضر االجتماعات واضحة ،ومل يقل أحد من وزارة العدل إنه
يرفض هيا املشروي لتعارضه مع الشريعة ،حنن أيضًا مسلمون ونهتم بالشريعة 05
وراعينا هيه املسألة بشكل دقيق ،ومستشارنا القانوني كان حريصًا جدًا
على أن يوفق كل األمور مع الشريعة اإلسالمية ،ليقل لي أحد إن هناك مادة
متعارضة مع الشريعة اإلسالمية ،ليست هناك مشكلة ،لييكرها حتى
نفهمها ،فقد يكون فهمنا قاصرًا .لقد كنا حريصني فعالً على أن نتوافق مع
الشريعة اإلسالمية؛ ألننا ندرك مدى خصوصية هيا القانون وحساسية العالقة 51
داخل األسرة ،وكلنا مسلمون ولدينا أسر ونعرف ما حتدده الشريعة وما تنهى
عنه وما تقبله .إن هيا القانون وهو اليي يؤسس سلوكًا معينًا ألفراد
اجملتمع ،وعندما نقول إن الدولة عليها واجب فإن واجبها محاية املستضعفني،
ومن يُعتدى عليه يف األسرة وال يعرف من يدافع عنه فإن الدفاي عنه هو دور
الدولة من دون أن ختالف الشريعة ،من قال إنه عندما يضرب األب ابنه ضربًا 55
مربحًا يؤدي إىل كسور فإن الشريعة تقر ذلك؟! أي شريعة هيه؟! ال أعتقد أن
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هناك أبًا رحيمًا يضرب ابنه بهيا القدر ،ولو كانت األخت دالل الزايد
حاضرة اليوم ليكرت قصصًا يندى تا جبني هيا اجملتمع ،اعتداءات جنسية
يف أسر يف البحرين وحنن جمتمع مسلم ودولة مسلمة ونسكت عنها باعتبارنا
دولة! هيه مصيبة ،ولكننا نقول :كيف ميكن أن ننظم العملية وحنمي
اجملتمع من أفراد معينني؟ حنن حريصون على مترير هيا القانون ،وأعتقد أن 5
كل الوزارات تتفق معنا وباألخص وزارة التنمية االجتماعية ،وأستغرب أن
اإلخوة يف وزارة العدل يقفون ضد املوضوي وهم ميثلون وزارة العدل ،واليين
يوجب عليهم القانون أن حيقوا العدل وأن يدافعوا عنه وأن يتبعوا كل سبل
الوصول إىل العدل .ليأتي من يقول إنه يرفض القانون من حيث املبدأ ،ليأتي
إلينا األع خالد عجاجي ــ مع كل االحرتام والتقدير له ــ ويقول هيا الكالم01 ،
أنا متأكد أنه ال يقول هيا الكالم وال يستطيع أن يقول هيا الكالم،
وأستغرب أن يقوله األع املستشار ،وأن هناك ميكرة وحنن مل نرها ،ملاذا مل
تبعثوا امليكرة من قبل؟! أرى أن يؤخي رأي اإلخوة يف مشروي القانون من
حيث املبدأ ،وإذا رفض من حيث املبدأ فاألمر للمجلس ،وإذا متت املوافقة
05

عليه ننتقل إىل مناقشة املواد وينتهي املوضوي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األع السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.
51

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،هيا املشروي جاء بناء على اقرتاح من جملس
النواب ،وأذكر جيدًا أنه عندما عرض املوضوي يف جملس النواب حدث
نقاش طويل يف املواد ويف أمور كثرية ،وبعدها أتى إىل جملس الشورى
ومضت عليه سنتان تقريبًا يف اجمللس .أتفق معكم على أن الكالم اليي 55
تفضل به مندوبو الوزارات كان من األجدى أن يصل عن طريق وزارتنا،
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وبالتالي تدرس اللجنة هيه اآلراء ،وأقول لكم ال جيوز ــ وأنا ممثل
احلكومة ــ لي أن أطلب من جملس تشريعي رفض أي قانون ،هيا حق
دستوري خيص اجمللس وحنرتم رأيه ،ولكن أقرتح أن نفتح النقاش العام،
ويقوم مندوبو الوزارات اليين ذكروا بعض املخالفات يف بعض األمور بإبداء
آرائهم ،وهيا النقاش سيثري املوضوي ،والقرار يف نهاية املطاف هو للمجلس5 ،
سواء يف إعادة بعض املواد أو حتى يف رفض أو قبول املشروي ،وهيا هو
أسلوب النقاش يف اجملالس التشريعية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة 01
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أقول لألع الدكتور عبدالعزيز أبل إن الوزارة
هي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية ،وإذا كنا خمتلفني اآلن على جزئية هل 05
هيا به خمالفة للشريعة اإلسالمية أم ال؟ وهناك ادعاء وهو أن ذلك عرض على
مجيع اجلهات؛ أعتقد أن هناك جهة مل يعرض عليها وهي اجمللس األعلى
للشؤون اإلسالمية ،وجيب أن يعرض هيا األمر على اجمللس األعلى للشؤون
اإلسالمية لريى إذا كان عقاب األب على تأديب ابنه أو عقابه على تأديب
زوجته يرتتب عليه جزاء أو ال؛ ألن اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية هو 51
صاحب الكلمة يف هيا الشأن ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع خالد حسني املسقطي.

55

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول لألع الدكتور عبدالعزيز
أبل رئيس اللجنة وألعضاء اللجنة على اجلهد اليي بيلوه يف إعداد هيا
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التقرير .أنا لست ممن يؤسس أعرافًا غري صحيحة ،فما جيري اليوم يف هيه
اجللسة أمر غريب مل نعتد عليه ،هناك جلنة كلفت يف اخلامس من يناير
قبل حوالي سنتني ،وبعد  55اجتماعًا جاءت بتوصية يف تقريرها ،وللمجلس
أن يوافق على هيه التوصية أو يرفضها ،وأشكر سعادة وزير شؤون جملسي
الشورى والنواب على صراحته عندما ذكر أن حق رفض مشروي قانون من 5
حيث املبدأ هو للسلطة التشريعية فقط ،وليس من حق أي من اجلهات
األخرى أن تقف وتتجاوز حدودها وتقول أثناء النقاش العام إنها ترفض
املشروي من حيث املبدأ ،وأعين الرفض من قبل اجلهة نفسها وليس من
السلطة التنفييية ككل .فإذا كان لدينا تقرير وبه توصية فإن اجمللس هو
من يقرر ويناقش املواد ،وكل من لديه حتفظ أو مالحظات من اجلهات 01
املعنية من حقه أن يبدي مالحظاته ،مع أنه من األفضل أن ييكر ذلك يف
االجتماعات ،فبعد  55اجتماعًا نأتي ونقول إن لدينا وجهة نظر خمالفة ملا
ذكر يف التقرير! ال ألوم األع رئيس اللجنة على غضبه على أسلوب التعامل مع
اجمللس يف أي من املشروعات اليت تقدم إىل اجمللس ،وهناك من يقول :يبدو
لي أن رأي اجمللس األعلى للمرأة مل يؤخي ،وأرى أنه موجود يف الصفحة 05 501
من جدول األعمال .حنن لدينا صالحيات يف هيا اجمللس ،وأعتقد أن اجمللس
جيب أن ميارس صالحياته ،ويف الوقت نفسه من حقه اليوم أن يقبل النقاش
أو يرفضه ،وشكرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ما قيل كان عن رأي اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،
تفضل األع عبدالرمحن حممد مجشري.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،لقد راجعت كل الوثائق اليت أتت من جملس 55
النواب ومل أجد الرسالة اليت ذكرها سعادة املستشار واليت اعرتضوا فيها
على القانون من حيث املبدأ ،وليلك فإن زعل األع الدكتور عبدالعزيز أبل يف
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حمله .من الناحية العملية ومن ناحية سالمة اإلجراءات والنقاش أتوافق مع
رأي سعادة وزير شؤون جملسي الشورى والنواب وهو أن نفتح الباب للنقاش
العام وكل جهة تبدي آراءها ،ولكن قبل التصويت على مشروي القانون من
حيث املبدأ ،ونقف عند هيا احلد ،ونعيده إىل اللجنة للمزيد من الدراسة
حتى يتم التوافق بشأنه مع مجيع اجلهات؛ ألنهم هم اجلهات املنفية للمشروي5 ،
فجميع الوزارات ومنها وزارة الداخلية ،ووزارة التنمية االجتماعية ،واجمللس
األعلى للمرأة لديها مالحظات رئيسية ومهمة ،وبالتالي جيب أن يكون هناك
توافق ما بني مجيع هيه اجلهات واجمللس ،وعلى أساس ذلك سيقرر اجمللس
بشأن هيا املشروي .والبد أن يكون املشروي متكامالً؛ لكي تستطيع
01

السلطة التنفييية تنفييه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
05

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،من املالحظ أن اللجنة قامت مبجهود كبري،
وأخيت وقتًا طويالً يقارب سنتني من أجل النظر يف هيا املشروي ،وأجرت
تعديالت واسعة على املشروي األصلي ،وقد عرض على جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية يف ذلك الوقت بشكله املختصر ،ومن ثم أجرت اللجنة

تعديالت واسعة جدًا عليه حبيث تغري هيا القانون يف جزء كبري منه؛ ليلك 51
أقرتح أن يعاد هيا املشروي إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية للنظر فيه
للمرة الثانية وحتديد مدى تناسب هيه التغيريات الواسعة مع القوانني األخرى
ــ وخباصة قانون األسرة ــ من الناحية الدستورية ،وشكرًا.
55

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.
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العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أمتنى أن نرتيث .هيا القانون جيرّم العنف
األسري ،ويف التعريفات هناك ثالثة أنواي من العنف ،عنف جسدي ،وعنف
نفسي ،وعنف جنسي .العنف اجلسدي يكون عند التأثري على اجلسد .ضربة
العصا قد ترتك أثرًا على اجلسد ،ضربة الكف قد ترتك أثرًا على الوجه5 ،
واليوم عندما يقوم األب بنصح ابنه ومنعه عدة مرات من مشاهدة األفالم
اإلباحية ،ومل ميتنع االبن ،فإن األب يقوم بضربه ،فيشتكي االبن وهو يف
سن املراهقة ــ عمره  05سنة ــ على أبيه ،والكف ترك عالمة على وجهه،
والعصا تركت عالمة على جسده ،وهيا يعد عنفًا أسريًا حبسب تعريف هيا
القانون ،فما هو موقف النيابة العامة حينوي؟ هل تقول له هيا أبوك ،أم أنها 01
تعاقب األب مبوجب هيا القانون؟! إذا كان املتهم بأكل ثالث كنارات قد
حبِسَ مدة  51يومًا ،فما هو اإلجراء اليي سيُتخي يف حق األب نتيجة ضربه
ُ
ابنه بالعصا؟ لننتبه تيا املوضوي .اليوم البنات املراهقات جريوات ،مينع
األبوان البنت مرة ومرتني ومن ثم يضربانها ،فهل تشتكي على أبويها
وجترهما إىل احملاكم حبجة العنف اجلسدي؟ صحيح أن هيا عنف ،ولكن 05
حنن لدينا قيم ،ولدينا أخالق ،يف الدول اليت ليس بها أمور تتعلق بالعرض،
ترتك البنت بعد بلوغها تفعل ما تشاء ،ويسمح تا مبرافقة صديقها ،بينما
حنن إذا ارتكبت هيا الفعل (سندوس يف بطنها) ،وإن كان سيحكم علينا
باملوت .جيب أن نقدر قيمنا وظروفنا وأخالقنا .ال أعرف كيف قدّم جملس
النواب هيا املشروي بقانون؟! حنن جيب أن نتبصر يف هيا اجلانب ،هناك 51
ثغرات يف مشروي القانون هيا ،وجيب أن نرتيث قبل التصويت عليه باملوافقة،
وإال سيحدث تصادم .على اللجنة اسرتجاي القانون ،وطلب رأي اجمللس األعلى
للشؤون اإلسالمية برسالة خمصصة تم عن طريق وزير العدل ،حتى يبدوا
رأيهم كما أبدوا رأيهم بشأن مشروي القانون املتعلق باخلمر ،ولو كان هيا
الرأي مكتوبًا ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

55
()33

5103/5/55م

املضبطة 01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحب أن أوضح لألع عبدالرمحن عبدالسالم 5
أننا ناقشنا كل األمور اليت تطرق إليها يف مداخلته ،ولكننا نريد أن يعي
اجملتمع بعض احلقائق ،ويعي أن السلوك املقبول يف مملكة البحرين ،ال
ميكن أن يكون مقبوالً يف دولة أخرى ،وسأضرب مثاالً على حالتني ألبناء
دولة شقيقة كربى يدرسون يف الواليات املتحدة األمريكية .احلالة األوىل
شخص زوجته تريد ممارسة الرياضة ،وهو ال يريد ذلك ،ولكي جيربها على 01
عدم ممارسة الرياضة ضربها ،وببساطة أُوقف ،ومازال إىل اآلن يف السجن
يواجه مشكلة اعتدائه على زوجته؛ هو بإمكانه ضرب زوجته يف دولته؛ ألن
الشري يبيح له ذلك ،ولكن يف الواليات املتحدة ال ميكن له ذلك ،وال
ميكن تربيره بأي مربر عقالني أو قيمي أو ما شابه ذلك .احلالة الثانية ،أع
منع أخته من اخلروج ،ومل متتنع فضربها ،أوقف وحياكم اآلن .حنن أبناؤنا 05
من النشء اجلديد ،نريد أن نوعيهم إىل أن حدود ما هو موجود يف
خصوصيات اجملتمع شيء ،وحدود ما هو موجود يف دول العامل شيء آخر،
وأنهم إذا أرادوا اليهاب للدراسة يف اخلارج فعليهم أن يدركوا أن ما هو متاح
وما هو مسموح به يف دوتم ،غري مسموح به يف الدول األخرى ،وبالتالي جيب
غض النظر عن بعض األمور؛ وليلك جاءت صياغة هيا القانون حبيث يكون 51
فيه جزء من التوعية واإلرشاد .وما تفضل به األع عبدالرمحن عبدالسالم أُخي
بعني االعتبار .وقد حرصنا على أال تكون خصوصيات األسر وخصوصيات
العوائل واألفراد مباحة للجميع ،وبالتالي على مَنْ يأخي املعلومات من أطراف
القضية أن حيرص على أخي كل املعلومات؛ وذلك حرصًا على كيان
األسرة ،وأن يكون هناك إرشاد قبل التوجه إىل أي جهة قانونية .مجيع ما 55
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تطرق له اإلخوة موجود يف نصوص مواد املشروي ،وعند مناقشة مشروي
القانون سريى األع عبدالرمحن عبدالسالم أن هناك ضوابط كثرية أخيت
بعني االعتبار .حنن يقال عنا إننا ليرباليون ،ولكننا يف جوهرنا حمافظون
كثريًا؛ وذلك ألننا حنرص على استقرار األسرة ،وعلى ضمان استقرار
اجملتمع كون األسرة أحد مكوناته األساسية ،واستقرار األسرة من استقرار 5
اجملتمع ،وحنن راعينا هيه اجلوانب كافة ،حبيث ال يكون هناك إفشاء
لألسرار ،وال ييهب االبن بكل بساطة إىل النيابة العامة للشكوى ضد
والديه ،وحبيث تسجل األمور بشكل دقيق جدًا ،وتكون هناك هيوة إرشاد
معنية باملوضوي تابعة لوزارة غري وزارة الداخلية .وأمتنى على اجمللس أن تكون
هناك مناقشة للمواد ،لتبيان مدى صواب أو خطأ الصياغة ،وحتى يتبني 01
لإلخوة األعضاء أنه مت األخي جبميع اجلوانب يف هيا القانون ،وأمتنى أن
ننتقل إىل التصويت على املشروي من حيث املبدأ ،ومن ثم املواد متاحة لكل
اجلهات للتعديل ،سواء يف اجللسة هنا ،أو بإرجاي بعض املواد إىل اللجنة
للمزيد من املناقشة ،وأنا أؤكد للمرة الثالثة أننا مل نتجاوز أي جهة ،ورمبا
فقط اجلهة اليت أشار إليها األع عبدالرمحن عبدالسالم وهي اجمللس األعلى 05
للشؤون اإلسالمية ،وذلك ألننا أرسلنا املشروي إىل وزارة العدل ،وحنن مل
نكن نريد أن نستثين أحدًا أبدًا .حنن نريد قانونًا يناسب الشريعة اإلسالمية،
ويأخي بعني االعتبار خصوصيات وعادات وتقاليد اجملتمع ،ويف الوقت نفسه
يوعي الناس بأن العامل تغري اآلن ،اليوم العامل منفتح بعضه على بعض ،ومن
الضروري محاية املعتدى عليه والضعيف ،حتى وإنْ كان ضمن إطار األسرة51 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخت لولوة صاحل العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل
بطرحها.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أوضح لألع الدكتور عبدالعزيز
أبل أن الشريعة اإلسالمية ال تبيح الضرب؛ ألنه اتهم الشريعة اإلسالمية بأنها
مع العنف...

5

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة ،أين هي نقطة النظام؟

العضو لولوة صاحل العوضي:
نعم هي نقطة نظام ألنها من قبيل تصحيح واقعة طُرحت يف اجللسة01 ،
فاألع الدكتور عبدالعزيز أبل ضرب مثاالً على ما حيدث يف أمريكا ملواطن
من مواطين دولة من دولنا العربية ،وربطه بالشري .وحنن البد أن نوضح أن
الشريعة اإلسالمية ال تبيح الضرب على إطالقه ومداه ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع عبداجلليل عبدان العويناتي.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :أحببت أن أرد على األع حممد حسن
السرتي خبصوص سالمة املشروي بقانون من الناحية الدستورية ،وتناسبه مع 51
القوانني األخرى ،حيث إن جلنة الشؤون التشريعية والقانونية أكدت سالمة
املشروي بقانون من الناحيتني الدستورية والقانونية .ثانيًا :أحب أن أوضح
للجهات احلكومية أن سعادة وزير شؤون جملسي الشورى والنواب خاطب
الوزارات األخرى بتاريخ  53يناير 5103م ،ووزارة التنمية االجتماعية ردت على
اخلطاب بتاريخ  51فرباير 5103م ،ومن ثم اللجنة رفعت تقريرها إىل 55
معاليكم ،وعرض على اجمللس بتاريخ  01فرباير 5103م ،تقريبًا بعد شهر،
وهيه فرتة ممتازة ،كما أننا مل حنصل على بعض الردود من بعض اجلهات
احلكومية ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع علي عبدالرضا العصفور.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،لكي نطمون إىل سالمة هيا املشروي من 5
الناحية الدستورية والقانونية أنا أضم صوتي إىل صوت األع عبدالرمحن
مجشري بإعادة املشروي بقانون إىل اللجنة ملزيد من الدراسة ،ولالطمونان عليه
من اجلانب الشرعي ،ولعدم وجود شبهة دستورية فيه ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن اآلن بني ما ذهب إليه الدكتور
عبدالعزيز أبل ،وبني رأي ممثل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف05 ،
هناك رسالة مفقودة ،هيه الرسالة ــ إذا يتفضل ممثل وزارة العدل بشرحها ــ
ذهبت إىل من؟ نريد أن نعرف؛ ألننا البد أن نكون يف اجمللس واضحني ،فقد
أثري موضوي أن الوزارات تأتي وتغري رأيها ،يف حني أن ممثل وزارة العدل يقول
إن هناك رسالة ذهبت منهم تبيّن أنهم ضد هيا املشروي .أنا أتفق مع ما تفضل
به األع الدكتور عبدالعزيز أبل حول أن السلطة التنفييية ليس تا احلق يف أن 51
تطلب رفض املشروي من حيث املبدأ؛ ألن هيا اختصاص أصيل للسلطة
التشريعية ،ولكننا نريد أن نعرف إىل من ذهبت هيه الرسالة؟ هيا أوالً.
ثانيًا :إذا أحيل املشروي إىل اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،فنريد أن يبيّن
لنا اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية تعريف العنف ،وخاصة التعريف
اجلنسي فيما يتعلق بالعالقة األسرية ،حيث إن هيه النقطة مهمة ،وحتى ال 55
يكون املشروي عرضة للطعن فيه من الناحية الدستورية؛ وذلك ملخالفته
ألحكام الشريعة اإلسالمية يف بعض املواطن ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني بوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
5

املستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا معالي الرئيس ،ال أعرف ملاذا حتول املوضوي إىل رسالة وزارة
العدل والشؤون اإلسالمية؟ وزارة العدل أبدت وجهة نظرها ،وتركت األمر
ألصحاب السعادة األعضاء ،وحنن مل نفرض شيوًا على أحد ،وإمنا حنن فقط
أثرنا خماوف لدينا ،وأصحاب السعادة األعضاء بناءً على ما أبديناه تم أن

يقرروا املوافقة على املشروي أو ال ،وال أعرف ملاذا حتور املوضوي وأصبح بشأن 01
رسالة وزارة العدل؟ وكأن رسالة وزارة العدل هي اليت ستحل املشكلة،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،تفضل األع الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أعتقد أنه من املمكن أن نستمع لرأي
اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،لكن اإلجراء السليم أن نُقرر اآلن إما
املوافقة من حيث املبدأ وإما الرفض .أعتقد أننا سلطة مستقلة ونستطيع أن 51
نقرر اليوم ،وإذا طُعن يف املشروي بعدم دستوريته فهيا أمر آخر ،ولكن معنا
من األعضاء يف جلنة شؤون املرأة والطفل رئيسة جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وأيضًا معنا األخت رباب العريض ،وأيضًا املستشار القانوني ،فإذا
كان هناك أي مساس بالشريعة أو الدستور فنحن أيضًا ندرك ذلك باعتبارنا
برملانيني مدربني .يقول سعادة األع مستشار وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 55
إن الرسالة ليست مهمة! بل هي مهمة حيث يقول إن الرسالة مت توجيهها إىل
جهات معينة .إىل من مت توجيهها؟ ملاذا يقول اآلن إن الرسالة غري مهمة؟! هل
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قام بتوجيه الرسالة إىل سعادة وزير شؤون جملسي الشورى والنواب أم ال؟
البد أن يكون هناك اتباي لإلجراءات القانونية والدستورية .يقول إنه بعثها لنا
وحنن مل نستلمها! إذن إىل من بعثها؟! إنها غري موجودة .وكيف قالوا بعدم
قبوله من حيث املبدأ؟! من قال؟ ومن وقع الرسالة؟ هيه مسائل مهمة جدًا.
أنا أعتقد ــ يا معالي الرئيس ــ أن يطرح املوضوي على جملسكم املوقر ليقرر 5
قبوله من حيث املبدأ أو رفضه ،وعلى ضوء ذلك يتم التعامل مع القانون،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شـــكرًا ســـيدي الـــرئيس ،أعتقـــد أننـــا أشـــبعنا هـــيا املوضـــوي نقاشًـــا،
واستمعنا ملختلف وجهات النظر ،واآلن لن نبحث يف موضوي أن الرسـالة وردت
مــن وزارة العــدل أم مل تــرد .أمامنــا اآلن مشــروي قــانون ،وينبغــي أن نصــوت 05
عليه ،وأقرتح أن نقفل باب املناقشة العامة وندخل يف مواد القانون مـادة مـادة،
وإذا كان هناك أي تعديل أو اقرتاح عليها سواء بإعادتها إىل اللجنة أو تعديلها
يف اجللسة فسيتم هـيا األمـر ،وعلـى مـن لديـه اعـرتاض أن يعـرتض علـى مـواد
القانون .أعتقد ــ يا معالي الرئيس ــ أننـا أمضـينا وقتًـا طـويالً يف مناقشـة هـيا
51

املوضوي ،وأقرتح أن نصوت على قفل باب النقاش ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع خليل إبراهيم اليوادي.
55

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مل يرتك اإلخوان شيوًا مل ييكروه ،ولكنين
أريد أن أُحيّي اللجنة على جهدها املشكور .وأنا باعتباري عضوًا سابقًا يف
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 3

()39

5103/5/55م

املضبطة 01

جلنة شؤون املرأة والطفل ،فقد عُرض علينا هيا القانون .وكان معنا مجيع
اإلخوان يف وزارة العدل ووزارة الداخلية وكل اجلهات اليت ذُكرت ،وقد
ناقشنا املوضوي بكل حرية ،ولكن اتاجس اليي أوضحه األع عبدالرمحن
عبدالسالم كان موجودًا ،وكنت أقول لألستاذ حممد قبل بدء اجللسة إن
هيا القانون عسري اتضم ،وأعتقد أنه ليس هناك اعرتاضات فقط من 5
اجلهات احلكومية ،ولكن حتى جلنتنا التشريعية والقانونية كانت وجهة
نظرها أن يعاد القانون ــ بعد التعديالت اليت أُجريت عليه والتطورات اليت
حدثت يف مواده ــ مرة أخرى إىل اللجنة التشريعية لكي تعيد النظر فيه.
أعتقد أنه جيب أن يكون هناك جتانس وتعاون .صحيح كما قال سعادة
وزير شؤون جملسي الشورى والنواب أن للسلطة التشريعية احلق ولكننا 01
نأخي أيضًا مببدأ فصل السلطات مع تعاونها ،فهيا سوف يعكس مدى
تعاوننا مع اجلهات الرمسية كمجلس تشريعي وخاصةً يف مثل هيا القانون
اليي فيه الكثري من احملاذير ،واليت جيب أن نكون واعني تا .وأنا أعتقد
أن موضوي اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية قد طُرح اليوم ،ورمبا كان
مطروحًا أيضًا يف اجتماعاتنا السابقة .فأرجو أال نصوت على املوضوي من 05
حيث املبدأ ،حيث إننا قد استغرقنا يف مناقشة هيا املوضوي حنو سنتني أو
ثالث ،إمنا السؤال هنا هو هل نناقشه اآلن أم نعيده إىل اللجنة لتعرضه أيضًا
على جلنة الشؤون التشريعية والقانونية يف اجمللس وتأخي جبميع اآلراء اليت
طرحت من قِبل الوزارات؟ وشكرًا.
51

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود فقط أن أستنري برأي مستشار اجمللس 55
فيما يتعلق باإلجراء .ما نناقشه اآلن هو إما املوافقة أو الرفض من حيث
املبدأ .وما نتكلم عنه اآلن هو اسرتداد املشروي من قبل اللجنة أو إرجاعه
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بقرار من اجمللس .وال أعتقد أن اآللية تسمح بيلك ،فإما القبول أو الرفض،
أي املبدأ أوالً ثم التفاصيل .فأمتنى على املستشار أن يشري إلينا بشيء أو ينري
لنا الطريق فيما يتعلق باإلجراء الصحيح .هل ميكن اسرتداد اللجنة له أو
إعادته من قبل اجمللس قبل التصويت عليه من حيث املبدأ؟ ال أعلم ،أعتقد
5

أن هناك إشكالية يف ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أن املوضوي واضح فإذا كانت اللجنة تعتقد أن اجملال
مازال مفتوحًا ملزيد من النقاش حوله ،فبإمكانها طلب اسرتداد مشروي
القانون قبل التصويت عليه من حيث املبدأ .النقطة املهمة هي :لنفرتض أن 01
اجمللس اآلن وافق على القانون من حيث املبدأ ،ودخل يف مناقشته ،وقمتم
مبراسلة اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية لالستوناس برأيه ،واعرتض على
بعض املواد اليت يعتقد أنها ال تتماشى مع الشريعة اإلسالمية؛ ذلك يعين أننا
نعيد النظر يف مشروي القانون من جديد بناء على رأي أعلى جهة خمتصة اليوم
يف هيا اجملال .ما أود أن أقوله هو أننا اليوم استمتعنا بهيا النقاش ،وال 05
أعتقد أن اإلخوان سواء يف احلكومة أو يف جملسي الشورى والنواب إال أنهم
يهدفون إىل شيء واحد .ولكنين أود أن أُبيّن نقطة مهمة وهي :كأنه يف
غياب هيا القانون قد غابت العقوبة ،وهيا شيء غري صحيح! فهناك الكثري
من القوانني اليت تفرض عقوبات على هيه األنواي من التصرفات .أي أنك
ذكرت نوعًا من العنف اجلنسي يف األسر ،وحنن نسمع الكثري من القضايا 51
اليت ترفع يف احملاكم نظرًا لالنتهاكات اجلنسية داخل األسر ،وتتم
حماكمتها ليس وفقًا تيا القانون إمنا وفقًا لقوانني أخرى موجودة مثل قانون
العقوبات وعلى أساس أحكام الشريعة اإلسالمية .وحتى الضرب املربح،
فهناك قوانني تدينه إذا كان الضرب املربح قاسيًا يؤدي إىل إحداث ضرر .مع
تقديري جلهدكم الكبري اليي بيلتموه يف الفرتة الطويلة املاضية وبالرغم 55
من أهمية هيا القانون ،أعتقد ــ بعد كل هيه املالحظات سواء من داخل
اجمللس أو من قبل احلكومة ــ أن علينا إعطاء فرصة إلعادة القانون ودراسته
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بشكل جيد ،وأرى أن نطلب من اجلهات املسؤولة مثل وزارة الرتبية والتعليم
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف أن تتعاون مع جلنتكم ونعطيهم فرتة شهر مثالً من اآلن لتزويدكم
بكل مرئياتهم ،وتأتونا بقانون متوافق عليه حتى ال ندخل يف متاهات،
وكأنّ املوضوي إذا مل يُقر اليوم فسيكون هناك فراغ قانوني وتشريعي 5
وستحصل كارثة! ال ،املوضوي ليس كيلك .وأنت عودتنا يا دكتور
عبدالعزيز أبل على التأني وسعة الصدر ،فأنا أرى بعد كل هيا النقاش
اجليد أن القرار قرار اجمللس ،وأنا أشيد باألعضاء اليين أبدوا آراءهم
وأمتنى عليهم أن حيضروا اجتماعات اللجنة لكي يثروها بآرائهم ،فقد يتغري
املوضوي ونأتي بقانون متوافق عليه وذلك حتى حيقق الغرض ،ويرفع اسم 01
البحرين عاليًا يف اجملاالت الدولية ،وأن يكون متوافقًا مع عاداتنا وتقاليدنا
وقيمنا وشريعتنا اإلسالمية الغرّاء .فما هو رأيك؟

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
أوافقك الرأي ،ونطلب اسرتداده ملزيد من الدراسة ،وسوف نقوم 05
بعرضه على اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية إن شاء ان ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األع أمحد إبراهيم بهزاد.
51

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،مسعنا من بعض اإلخوان مطالبتهم بإعادة
التقرير بعد االنتهاء منه إىل جلنة الشؤون التشريعة والقانونية وذلك ملراجعته
من الناحية القانونية ،وأتصور أن هيا سيكون عرفًا جديدًا ،حيث إن أي
جلنة تنتهي من تقريرها ستقوم بإعادته إىل اللجنة التشريعية .أنا عضو يف 55
اللجنة التشريعية وأيضًا عضو يف جلنة شؤون املرأة والطفل ،ولكن ال أرى أن
ذلك صواب ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
يا أع أمحد ،لكي خنتصر اآلن ،سيعود مشروي القانون إىل اللجنة
نفسها ،واطالي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية عليه ما هو إال للتأكد من
عدم وجود شبهة عدم الدستورية يف مشروي القانون .تفضل األع الدكتور
5

عصام عبدالوهاب الربزيي املستشار القانوني للمجلس.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أُثري موضوي اإلعادة إىل جلنة الشؤون
التشريعية ...
01

الرئيـــــــــــــــس:
لن حيال القانون إىل اللجنة التشريعية ،وال نريد الدخول يف نقاش
جديد .نشكر األع رئيس اللجنة ،ونشكر أيضًا الدكتورة جهاد الفاضل
لتقدميها العلمي اجليد ،ونشكر أعضاء اللجنة على جهدهم الكبري خالل
الفرتة املاضية ،وأنا أعتقد أن هيا القرار هو قرار حكيم حبيث نعطيكم 05
الفرصة ملناقشة املوضوي بهدوء ،فهل مدة شهر تكفي؟ أرجو من اإلخوان يف
وزارة الرتبية ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف واجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،أن يوافوا اللجنة
وتتعاونوا معها حتى خنرج بقانون يرضيكم ويرضي اجمللس والسلطة
التشريعية وبالتالي ال تكون هناك أي شائبة عليه .تفضل سعادة األع 51
عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن قرار إعادته قرار حكيم ،حبيث تعاد
دراسته دراسة مستفيضة إن شاء ان ،ولكن هناك اقرتاح للجنة وهو أن هيا 55
القانون عليه جدل دائمًا ،وقد كان فيه الكثري من اجلدل يف جملس النواب.
أنا أقرتح على اللجنة أن تنظر أيضًا إىل القوانني املشابهة يف الدول األخرى،
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