.2

العضـــــو الـــــداتور صرـــــد ـــــا العـــــري .

.2

العضـــــــــــــو صرـــــــــــــد مهـــــــــــــدي ا ـــــــــــــداد.

.2

العضــــــــــــــو جا ــــــــــــــم صرــــــــــــــد املهــــــــــــ ـ .

.4

العضـــــــــــــــــو

ـــــــــــــا

مـــــــــــــد ف ـــــــــــــرو.

.2

العضـــــــــــــــو

عـــــــــــة

مـــــــــــد الكعـــــــــ ـ .

.6

العضــــو الــــداتورة جهــــاد عبــــدا

.7

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد حبيـــــــــــــل ا يـــــــــــــا .

.8

العضـــــــــــــو جـــــــــــــواد عبـــــــــــــدا

عبـــــــــــــا .

.9

العضـــــــــــــو رـــــــــــــد مبـــــــــــــار النعيمـــــــــــــي.

.21

العضــــــــــــــــو ملالــــــــــد حســــــــــ املســــــــــقطي.

.22

العضــــــــــــــو ملالــــــــــــــد

مــــــــــــــد املســــــــــــــلم.

.22

العضــــــــــــو حــــــــــــيس رــــــــــــد الرميبــــــــــــي.

.22

العضــــــــــــو درويــــــــــ ـ

صرــــــــــــد املنــــــــــــاعي.

.24

العضـــــــــــــــــــو دال جا ـــــــــــــــــــم ال ايـــــــــــــــــــد.

.22

العضــــــــــــــو رضــــــــــــــا عبــــــــــــــدا

فــــــــــــــر .

.26

العضــــــــــــــو ــــــــــــــامية ملليــــــــــــــل املؤيــــــــــــــد.

.27

العضــــــــو الـــــداتور ـــــعيد صرـــــد عبـــــدا .

.28

العضـــــــــــــو و ـــــــــــــن حـــــــــــــاجي قـــــــــــــوي.

.29

العضـــــــــــــو صـــــــــــــاد عيـــــــــــــد

ررـــــــــــــة.

.21

العضــــــــــو عــــــــــاد عبــــــــــدالررن املعــــــــــاودة.

.22

العضـــــــــو عبـــــــــدالررن

شـــــــ ـ .

.22

العضــــــــــو عبـــــدالوهاا عبدا ســـــن املنصـــــور.

.22

العضــــــــــــــو علــــــــــــــي عيســــــــــــــ صرــــــــــــــد.

.24

العضـــــــو فاطمـــــــة عبـــــــدا بار الكـــــــوه ي.

.22

مـــد ـــرحا .

مـــــــــد

العضـــــــــو الـــدا تور منصـــور
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.26

العضـــــــــــــــو نـــــــــــــــوار علـــــــــــــــي ا مـــــــــــــــود.

.27

العضـــــــــــــــو هالـــــــــــــــة رمـــــــــــــــ ي فـــــــــــــــاي .
طريـا األمـ العـام

وقد حضر ا لسة عادة السيد عبدا ليل إبـراهيم

جمللــس الشــورى .ه ـ ا وقــد مثــل ا كومــة ــعادة الســيد عيس ـ بــن عبــدالررن
ا مادي وزير شؤو اإلعالم وشؤ و جملسي الشورى والنواا.
اما حضر ا لسة بع

2

ممثلي ا هات الرمسية وهم:

 من وزارة الدامللية:
 - 2النقيل

مد يونس اهلرمي من إدارة الشؤو القانونية.

 - 2السيد وليد

مد الطويل املستشار القانوني.

 من وزارة املالية:
 - 2السيد

21
مد ريد مدير إدارة العالقات االقتصادية

امي

ا ارجية.
 - 2الشيخ فرا

بن عبدالررن

ملليفة رسيس قسم العالقات

االقتصادية الثناسية.
 - 2السيد عبدالكريم

مد بوعالي رسيس الت طيط االقتصادي 22

اال رتا ي ي.
 من وزارة العد والشؤو اإل المية واألوقاف:
-السيد عيد

مد عبداملطلل املستشار القانوني.

21

 من وزارة شؤو اإلعالم وشؤو جملسي الشورى والنواا:
 - 2السيد عبدالعظيم

مد العيد الوايـل املسـاعد لشـؤو جملسـي

الشورى والنواا.
 - 2السيد صارب جا م عاشور املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤ ال األقسام وموظفي الوزارة.
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امــا حضــرها الــداتورة فوزيــة يو ــا ا يــل األم ـ العــام املســاعد
لشؤو العالقـات واإلعـالم والب بـو ،،والسـيد عبدالناصـر

مـد الصـديقي

األم العام املساعد لشؤو ا لسات والل ا  ،والداتور عصام عبدالوهاا
الربزجنـــي رســـيس هي ـــة املس تشـــارين القـــانوني بـــاجمللس ،وصعضـــال هي ـــة
املستشــارين القــانوني بــاجمللس ،امــا حضــرها عــدد مــن مــديري اإلدارات 2
ورؤ ال األقسام وموظفي األمان ة العامة ،ثم افتتح معالي الرسيس ا لسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم ا

الررن الرحيم ،ص عد ا

صباحكم بكل مل  ،نفتتح 21

ا لسة الثامنة من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع،
ونبدص بتالوة صمسال األعضال املعت رين والغاسب عن ا لسة السابقة .فضل األخ
طريا األم العام للم لس.

عبدا ليل إبراهيم

22

األمني العام للمجلس:
شكرًا يدي الرسيس ،السالم عليكم وررة ا
ا

صباحكم

وبراا ه ،وص عد

يعًا بكل مل  ،اعت ر عن حضور ه ه ا لسة ال من

صصباا السعادة:

يلة علي لما  ،و يد ضيال حيي املو وي ،والداتور

عبدالع ي عبدا

الع ما للسفر ملار اململكة ،وفؤاد صرد ا اجي،

والداتور عبدالع ي حسن صبل ،والداتور

مد علي

يف مهمة رمسية بتكليا من اجمللس ،والداتور
وزهوة

مد ا

اعي للسفر 21

مد علي حسن علي،

مد الكواري للسفر يف مهمة رمسية صملرى بتكليا من اجمللس،

وبسام إمساعيل البنمبمد ،ونانسي دينا إيلي ملضوري للسفر يف مهام رمسية
بتكليا من جهات صملرى ،ومس

صاد الببارنة لظرف ملاص ،وصرد
22

إبراهيم به اد لوفاة زوجة صمليه يررها ا  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبه ا يكو النصاا القانوني النعقاد ا لسة متوافرًا.
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وننتقل اآل إىل البند التالي من جدو األعما وا اص بالتصديق عل
مضبطة ا لسة السابقة ،فهل هنا

مالحظات عليها؟ فضل األخ صرد

مهدي ا داد.
2

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا يدي الرسيس ،ص عدمت صباحًا

يعًا ،لقد طلبت من األمانة
ما ورد يف الصفبة 22

العامة يف ا لسة السابقة للم لس املوقر عديل بع

من مضبطة ا لسة الساد ة املنعقدة بتاريخ 2122/22/22م ،حيث جال يف
نهاية الصفبة « :22العضو الداتور صرد مهدي ا داد» ،والصبيح هو:
«العضو صرد مهدي ا داد» .ويف الصفبة  26من املضبطة ذا ها وردت 21
العبارة ذا ها« :العضو الداتور صرد مهدي ا داد» ،والصبيح هو« :العضو
صرد مهدي ا داد» .ويف بداية الصفبة  28السطر  2جالت المة
«ختفيا» ،والصبيح هو «ختفي » .ثم جالت عبارة« :ختفيا صو إلغال
مكافآت هؤالل ال ي ،»...والصبيح« :ختفي

صو إلغال مكافآت هؤالل
22

ال ين ،»...وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ولكن يا صخ صرد ،صنت قلت إ

عديلب عل مضبطة

ا لسة اليت عقدت بتاريخ 2122/22/22م  ،وحنن نتكلم عن مضبطة
ا لسة اليت عقدت بتاريخ 2122/22/29م ،صي ا لسة املاضية ،وصنت 21
تكلم عن ا لسة قبل املاضية.

العضو أمحد مهدي احلداد:
يدي الرسيس ،صنا اتبت ه ه التعديالت و لمتها األمانة العامة من
صجل عديلها.
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الرئيـــــــــــــــس:
يا صخ صرد ه ه التعديالت من املفرتض ص

طرحها يف ا لسة

السابقة ،واألخ األم العام يقو إ التعديالت اليت فضلت بها صُمل بها ومت
التعديل .هل هنا مالحظات صملرى؟

2

(ال توجد مالحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
إذ

قر املضبطة اما وردت إليكم .وننتقل اآل إىل البند التالي من

جدو األعما وا اص بالر اسل الواردة ،فضل األخ عبدا ليل إبراهيم 21
طريا األم العام للم لس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا يدي الرسيس ،الر اسل الواردة :اقرتاح بقانو بتعديل بع
صحكام القانو رقم ( )74لسنة 2116م بشأ رعاية و أهيل و شغيل املعاق 22 ،
واملقدم من صصباا السعادة األعضال :الداتورة جهاد عبدا
والداتور

الفاضل،

عيد صرد عبدا  ،ونوار علي ا مود ،وفاطمة عبدا بار

الكوه ي ،وهالة رم ي فاي  .وقد متت إحالته إىل

نة ا دمات مع إملطار

نة الشؤو التشريعية والقانونية ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآل إىل البند التالي من جدو األعما وا اص
مبناقشة قرير

نة الشؤو ا ارجية والدفا واألمن الوطين خبصوص

مشرو قانو بالتصديق عل ا فاقية ب حكومة مملكة الببرين وحكومة
هورية طاجيكستا بشأ جتنل االزدوا الضري

ومنع التهرا املالي 22

بالنسبة إىل الضراسل عل الدملل ،املرافق للمر وم امللكي رقم ( )28لسنة
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2122م .وصطلل من األخ عبدالررن

مد

ش مقرر الل نة التوجه إىل

املنصة فليتفضل.

العضو عبدالرمحن حممد شمشر:
شكرًا

يدي الرسيس ،صباح ا

يعًا ،بدايةً صطلل ثبيت 2

التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟
21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.
22

(انظر امللحق  /1صفحة )76
الرئيـــــــــــــــــس:
نبدص مبناقشة املبادئ واأل س العامة ملشرو القانو  ،فضل األخ
21

مقرر الل نة.

العضو عبدالرمحن حممد شمشر:
شكرًا يدي الرسيس ،دار ت الل نة مشرو قانو بالتصديق عل
ا فاقية ب

حكومة مملكة الببرين وحكومة

بشأ جتنل االزدوا الضري

هورية طاجيكستا

ومنع التهرا املالي بالنسبة إىل الضراسل عل

الدملل ،املرافق للمر وم امللكي رقم ( )28لسنة 2122م ،وقد مت باد
وجهات النظر بشأنه من قبل صصباا السعادة صعضال الل نة ،وممثلي وزارة
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22

املالية ،واملستشار القانوني لل نة ،واطلعت الل نة عل رصي
التشريعية والقانونية مب لس الشورى ال ي جال مؤادًا

نة الشؤو
المة مشرو

القانو من الناحيت الد تورية والقانونية ،اما اطلعت عل رصي املستشار
االقتصادي واملالي مب لس الشورى ،وعل قرار جملس النواا ومرفقا ه
بشأ مشرو القانو  ،وعل رصي وزارة املالية .و رى الل نة صهمية اال فاقية يف 2
نظيم لية جتنل االزدوا الضري
املفروضة عل الدملل ب

ومنع التهرا املالي فيما يتعلق بالضراسل

البلدين ،وعليه وصي الل نة باملوافقة من حيث

املبدص عل مشرو قانو بالتصديق عل ا فاقية ب حكومة مملكة الببرين
وحكومة

هورية طاجيكستا بشأ جتنل االزدوا الضري ومنع التهرا

املالي بالنسبة إىل الضراسل عل الدملل ،املرافق للمر وم امللكي رقم (21 )28
لسنة 2122م ،واملوافقة عل مواد املشرو اما وردت يف ا دو املرفق؛
واألمر معروض عل اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
22

شكرًا ،هل هنا مالحظات؟ فضل األخ صرد مهدي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا يدي الرسيس ،ال شب يف ص مثل ه ه اال فاقيات اليت عقدها
مملكة الببرين مع الدو األملرى صل يف التنمية االقتصادية واال تثمارية
واملالية يف البالد .ولدي ساؤ لل هة امل تصة يف ا كومة املوقرة ،هل 21
هنا

جدو يبيّن التباد الت اري السنوي ب

مملكة الببرين و

هورية

طاجيكستا ؟ وا لب ورد يف التقرير ال ي صمامنا ص عمل اال فاقية وف
يدملل حي التنفي ملال ثال ،نوات من التصديق عليها ،فما هي ا كمة
من التأمل ملدة ثال ،نوات؟ هل هنا حكمة معينة؟ وشكرًا.

22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت الداتورة جهاد عبدا
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا يدي الرسيسُ ،ذاِرَ يف التقرير ص هنا

ثارًا عل امل ايا

الضريبية ألعضال البعثات الدبلوما ية والوظاسا القنصلية ،وصحل ص صعرف
ما هي ه ه اآلثار؟ وشكرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ

امي

مد ريد مدير إدارة العالقات

االقتصادية ا ارجية بوزارة املالية.
21

مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية بوزارة املالية:
شكرًا يدي الرسيس ،خبصوص نفاذ اال فاقية ،يف املادة  27ال يوجد
ذار للسنوات الثال ،،وإمنا يتع

عل الدولت

املتعاقد

ص ختطر

إحداهما األملرى عن طريق القنوات الدبلوما ية لدملو اال فاقية حي النفاذ،
صي صنه بعد بادلنا للر اسل الدبلوما ية مباشرة دملل اال فاقية حي النفاذ.
وخبصوص م ايا البعثات الدبلوما ية ،املادة  26ش إىل صنه ال ؤثر صحكام 22
ه ه اال فاقية عل االمتيازات املالية املمنوحة ألعضال البعثات الدبلوما ية
والقنصلية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،فضل األخ صرد مهدي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا يدي الرسيس،

يب ممثل وزارة املالية ما إذا اا هنا

جدو يب ح م التباد الت اري ب الببرين وه ه الدولة ،وحنن حنتا إىل
ص نعرف ذلب بالضبط حت نكو عل علم ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا صخ صرد ،اال فاقية ليس هلا عالقة بالتباد الت اري،
وإمنا تكلم عن االزدوا الضري  .صي يف حالة وجود شراات صو صفراد
حبريني

يعملو يف ه ه الدولة ،صو بالعكس وجود صفراد صو شراات من

طاجيكستا يعملو يف الببرين ،فإنه ال يُمكن ص
البلدين ،وب لب يكو

ؤمل الضريبة يف 2

الش ص معفيًا إذا فرضت عليه الضريبة يف

الببرين ،ومعفيًا إذا فرضت عليه الضريبة يف طاجيكستا ؛ ه ا ما صفهمه
من ه ه اال فاقية ،صما التباد الت اري فال صعتقد ص ه ه اال فاقية غطيه.
فضل األخ امي

مد ريد مدير إدارة العالقات االقتصادية ا ارجية
21

بوزارة املالية.

مدير إدارة العالقات االقتصادية اخلارجية بوزارة املالية:
شكرًا يدي الرسيس ،حنن داسمًا يف ورقة مرسيات وزارة املالية اليت
نرفعها إىل جملسكم املوقر نش إىل بع
بالبلد ال ي

املؤشرات االقتصادية ا اصة

وف نوقع معه اال فاقية ،ونش

ا لب إىل ح م التباد

22

الت اري؛ وطبعًا ــ اما فضلت معاليب ــ املوضو خيتلا ،اآل صمامنا ا فاقية
لت نل االزدوا الضري  ،وال يوجد حاليًا باد جتاري ب مملكة الببرين
و

هورية طاجيكستا  ،ولكن منطقة

يا الو ط الها مستهدفة يف

اال فاقية االقتصادية الثناسية من مملكة الببرين ،وهو وجه ا لب من دو
جملس التعاو يف ا فاقيات جتنل االزدوا الضري  ،وا فاقيات ش يع 21
اال تثمار ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات صملرى؟
22

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل مشرو القانو من حيث املبدص؟

(أغلبية موافقة)

2

الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يُقر مشرو القانو من حيث املبدص .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،فضل األخ مقرر الل نة.

21

العضو عبدالرمحن حممد شمشر:
الديباجة :وصي الل نة باملوافقة عل

الديباجة اما جالت من

ا كومة.

الرئيـــــــــــــــس:
22

هل هنا مالحظات عل الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
21

هل يوافق اجمللس عل الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ ُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة  ،2فضل األخ مقرر الل نة.

22

العضو عبدالرمحن حممد شمشر:
املادة  :2وصي الل نة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
21
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

2

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل الل نة؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
إذ ُقر ه ه املادة بتعديل الل نة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األخ
مقرر الل نة.
22

العضو عبدالرمحن حممد شمشر:
املادة  :2وصي الل نة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
21

هل هنا مالحظات عل ه ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
22

هل يوافق اجمللس عل ه ه املادة بتعديل الل نة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ ُقر ه ه املادة بتعديل الل نة .وبه ا نكو قد انتهينا من مناقشة
مواد مشرو القانو  ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
2

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
و وف نأمل الرصي النهاسي عل مشرو القانو يف ا لسة القادمة.
وننتقل اآل إىل البند التالي من جدو األعما وا اص مبناقشة قرير

نة

الشؤو ا ارجية والدفا واألمن الوطين خبصوص مشرو قانو بالتصديق 21
عل ا فاقية ب حكومة مملكة الببرين وحكومة
بشأ

هورية طاجيكستا

ش يع وراية اال تثمار ،املرافق للمر وم امللكي رقم ( )29لسنة
مد

2122م .فضل األخ عبدالررن

ش مقرر الل نة.
22

العضو عبدالرمحن حممد شمشر:
شكرًا

يدي الرسيس ،بدايةً صطلل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
21

هل يوافق اجمللس عل ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
22

إذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )11
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الرئيـــــــــــــــــس:
نبدص مبناقشة املبادئ واأل س العامة ملشرو القانو  .فضل األخ
مقرر الل نة.
2

العضو عبدالرمحن حممد شمشر:
شكرًا

يدي الرسيس ،دار ت الل نة مشرو القانو بالتصديق

عل ا فاقية ب حكومة مملكة الببرين وحكومة
بشأ

هورية طاجيكستا

ش يع وراية اال تثمار ،املرافق للمر وم امللكي رقم ( )29لسنة

2122م مع ممثلي وزارة املالية ،واملستشار القانوني لشؤو الل ا باجمللس
وال ي صشار إىل صنه يتوجل عند عرض مشرو القانو عل اجمللس ،ص يتم 21
التصويت بأغلبية صعضال اجمللس ،نظرًا ملا نصت عليه املادة ( )8من اال فاقية
بشأ نفاذ ه ه اال فاقية بأثر رجعي ،وطبقًا ألحكام املادة ( )224من
الد تور واليت نص عل صنه« :ال سري صحكام القوان إال عل ما يقع من
اريخ العمل بها ،وال يرت ل عليها صثر فيما وقع قبل ه ا التاريخ ،وجيوز يف
غ املواد ا

اسية النص يف القانو عل

ريا صحكامه بأثر رجعي ،وذلب 22

مبوافقة صغلبية صعضال ال من جملس الشورى وجملس النواا صو اجمللس
الوطين حبسل األحوا » ،موضبًا ص املادة ( )78من الالسبة الدامللية جمللس
الشورى قد نصت عل « :جيل صمل الرصي ندالً باال م يف ا االت اآل ية:
ص .ا االت اليت يشرت

فيها صغلبية ملاصة .»...وقد اطلعت الل نة عل رصي

نة الشؤو التشريعية والقانونية مب لس الشورى ال ي جال مؤادًا المة 21
مشرو القانو من الناحيت الد تورية والقانونية ،اما اطلعت الل نة عل
رصي املستشار االقتصادي واملالي مب لس الشورى ،وعل قرار جملس النواا
ومرفقا ه بشأ مشرو القانو  ،وعل رصي وزارة املالية .و رى الل نة صهمية
اال فاقية يف مد جسور التعاو الثناسي ب البلدين ،وإجياد الظروف املش عة
للم يد من التعاو االقتصادي املتباد يف جما اال تثمارات اليت يقوم بها 22
مستثمرو صي من الدولت املتعاقد
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ذلب وصي الل نة باملوافقة من حيث املبدص عل مشرو القانو  ،واملوافقة
عل مواد املشرو اما وردت يف ا دو املرفق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
2

شكرًا ،هل هنا مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
21

هل يوافق اجمللس عل مشرو القانو من حيث املبدص؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يُقر مشرو القانو من حيث املبدص .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة 22
مادة .صيها اإلملوة ،نظرًا إىل ص ملشرو القانو صثرًا رجعيًا في ل ص يكو
التصويت عل املواد ندالً باال م حت نتماش مع صبيح القانو  .فضل األخ
مقرر الل نة.
21

العضو عبدالرمحن حممد شمشر:
الديباجة :وصي الل نة باملوافقة عل

الديباجة اما جالت من

ا كومة.

الرئيـــــــــــــــس:
22

هل هنا مالحظات عل الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
فضل األخ عبدا ليل إبراهيم
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21

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على الديباجة)

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
2

موافق.

العضو أمحد مهدي احلداد:
موافق.
21

العضو جاسم أمحد املهزع:
موافق.

العضو جـمال حممد فـخـرو:
موافق.

22

العضــــو شمـعة حمـمد الكعيب:
موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
21

موافقة.

العضو جواد حبيب اخلياط:
موافق.
22

العضو جواد عبداهلل عباس:
موافق.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

21

العضو خالد حسني املسقطي:
موافق.
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العضو خالد حممد املسلم:
موافق.

العضو مخيس محد الرميحي:
2

موافق.

العضو درويش أمحد املناعي:
موافق.
21

العضو دالل جاسم الزايد:
موافقة.

العضو رضا عبداهلل فرج:
موافق.

22

العضو سامية خليل املؤيد:
موافقة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
21

موافق.

العضو صادق عيد آل رمحة:
موافق.
22

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
موافق.

العضو عبدالرمحن حممد شمشر:
موافق.
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

21
( ) 22

2122/22/6م

املضبطة 8

العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
موافق.

العضو عـلي عيسى أحــمد:
2

موافق.

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
موافقة.
21

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
موافق.

العضو نوار علي احملمود:
موافق.

22

العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة .إذ ُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة  ،2فضل 21
األخ مقرر الل نة.

العضو عبدالرمحن حممد شمشر:
املادة  :2وصي الل نة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
22

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل ه ه املادة؟
21

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
فضل األخ عبدا ليل إبراهيم

طريا األم العام للم لس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على املادة )1

2

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
موافق.
21

العضو أمحد مهدي احلداد:
موافق.

العضو جاسم أمحد املهزع:
موافق.

22

العضو جـمال حممد فـخـرو:
موافق.

العضــــو شمـعة حمـمد الكعيب:
21

موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.
22

العضو جواد حبيب اخلياط:
موافق.

العضو جواد عبداهلل عباس:
موافق.

21

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.
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العضو خالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو خالد حممد املسلم:
2

موافق.

العضو مخيس محد الرميحي:
موافق.
21

العضو درويش أمحد املناعي:
موافق.

العضو دالل جاسم الزايد:
موافقة.

22

العضو رضا عبداهلل فرج:
موافق.

العضو سامية خليل املؤيد:
21

موافقة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.
22

العضو صادق عيد آل رمحة:
موافق.

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
موافق.

21

العضو عبدالرمحن حممد شمشر:
موافق.
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العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
موافق.

العضو عـلي عيسى أحــمد:
2

موافق.

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
موافقة.
21

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
موافق.

العضو نوار علي احملمود:
موافق.

22

العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة .إذ ُقر ه ه املادة بتعديل الل نة .وننتقل إىل 21
املادة  ،2فضل األخ مقرر الل نة.

العضو عبدالرمحن حممد شمشر:
املادة ( :)2وصي الل نة باملوافقة عل ه ه املادة بالتعديل الوارد يف
22

التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هنا مالحظات عل ه ه املادة؟
21

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
فضل األخ عبدا ليل إبراهيم

طريا األم العام للم لس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على املادة )2

2

العضو الدكتور أمحد سامل العريض:
موافق.
21

العضو أمحد مهدي احلداد:
موافق.

العضو جاسم أمحد املهزع:
موافق.

22

العضو جـمال حممد فـخـرو:
موافق.

العضــــو شمـعة حمـمد الكعيب:
21

موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.
22

العضو جواد حبيب اخلياط:
موافق.

العضو جواد عبداهلل عباس:
موافق.

21

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.
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العضو خالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو خالد حممد املسلم:
2

موافق.

العضو مخيس محد الرميحي:
موافق.
21

العضو درويش أمحد املناعي:
موافق.

العضو دالل جاسم الزايد:
موافقة.

22

العضو رضا عبداهلل فرج:
موافق.

العضو سامية خليل املؤيد:
21

موافقة.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.
22

العضو صادق عيد آل رمحة:
موافق.

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
موافق.

21

العضو عبدالرمحن حممد شمشر:
موافق.
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العضو عبدالوهاب عبداحلسن املنصور:
موافق.

العضو عـلي عيسى أحــمد:
2

موافق.

العضو فاطمة عبداجلبار الكوهجي:
موافقة.
21

العضو الدكتور منصور حممد سرحان:
موافق.

العضو نوار علي احملمود:
موافق.

22

العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة .إذ ُقر ه ه املادة بتعديل الل نة .وبه ا نكو

21

قد انتهينا من مناقشة مواد مشرو القانو  ،فهل يوافق اجمللس عليه يف
جمموعه؟

(أغلبية موافقة)

22

الرئيـــــــــــــــس:
و وف نأمل الرصي النهاسي عل مشرو القانو يف ا لسة القادمة.
وننتقل اآل إىل البند التالي من جدو األعما وا اص مبناقشة قرير

نة

الشؤو ا ارجية والدفا واألمن الوطين خبصوص قرار جملس النواا حو
قرار جملس الشورى بشأ مشرو قانو بتعديل بع
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21

العقوبات الصادر باملر وم رقم ( )22لسنة 2976م يف شأ «جراسم القتل
واإلملال با يال واالعتدال عل صماان السكن والتهديد بالسالح والق ف
والسل وإفشال األ رار والسرقة واالحتيا ومليانة األمانة واملراباة وإهانة
اجمللس الوطين»( ،املعد يف ضول االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواا).
وصطلل من األخ ملالد

مد املسلم مقرر الل نة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

2

العضو خالد حممد املسلم:
شكرًا يدي الرسيس ،بدايةً صطلل ثبيت التقرير يف املضبطة.
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل ثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
22

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يتم ثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )67
21

الرئيـــــــــــــــس:
فضل األخ مقرر الل نة.

العضو خالد حممد املسلم:
شكرًا

يدي الرسيس ،دار ت الل نة مشرو القانو موضو

الدرا ة والببث ،وا تعرضت قرار جملس النواا بشأنه القاضي بتمسكه 22
بقراره السابق بشأ املادة ( ،)221واملوافقة عل ما انته إليه جملس الشورى
فيما عدا ذلب ،ومت باد وجهات النظر بشأنه ب صصباا السعادة صعضال
الل نة واملستشار القانوني لل نة ،واا قرار جملس النواا عل املادة ()221
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االتالي« :يعاقل با بس مدة ال يد عل
حسماسة دينار من ص

نة صو بالغرامة اليت ال يد عل

علنًا فعالً خمالً با يال .ويعاقل بالعقوبة ذا ها إذا

اا الفعل مع ش ص ملر ولو يف غ عالنية .ويعترب العود ظرفًا مشددًا».
حيث اا عديل جملس النواا عل املادة هو ص يكو الفعل امل ل با يال
مع ش ص ملر وليس فقط مع األنث اما جال يف مشرو القانو  .وبعد 2
مناقشة مشرو القانو صيدت الل نة ما انته إليه جملس النواا املوقر عل
اعتبار ص ا ماية ا ناسية لألش اص كو صمشل بالتعديل األمل ال ي
انته إليه .وصية الل نة :وصي الل نة باملوافقة عل قرار جملس النواا
خبصوص املادة رقم ( )221من مشرو قانو بتعديل بع

صحكام قانو

العقوبات الصادر باملر وم بقانو رقم ( )22لسنة 2976م (يف شأ جراسم 21
القتل واإلملال با يال واالعتدال عل صماان السكن والتهديد بالسالح
والق ف والسل وإفشال األ رار والسرقة واالحتيا ومليانة األمانة واملراباة
وإهانة اجمللس الوطين) (املعد يف ضول االقرتاح بقانو املقدم من جملس
النواا) .واألمر معروض عل اجمللس املوقر الختاذ الالزم .املادة (:)221
22

وصي الل نة باملوافقة عل قرار جملس النواا خبصوص ه ه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
امسبوا لي ص صرحل بامسي وبامسكم
الشيخ
مثمن

مد بن ملليفة

يعًا بأبناسنا طلبة مدر ة

ملليفة االبتداسية اإلعدادية للبن

ومرافقيهم،

الدور ال ي قوم به املدر ة يف رعايتها الكرمية ألبناسنا الطلبة21 ،

واهتمامها املتواصل ال ي يؤاد حرصها عل

س

ال اإلمكانيات هلم

مبا يعود بالنفع عليهم من ملال ال يارات امليدانية للتعرف عن قرا عل
عمل جملس الشورى ،وهو ما يسهم بال شب يف ع ي القدرات واملعلومات يف
املواد الدرا ية ،وخباصة مادة املواطنة .شاارين لوزارة الرتبية والتعليم
نسيقها املتواصل لن اح ه ه ال يارات امليدانية ،متمن هلم اال تفادة ودوام 22
التوفيق والن اح ومرحب
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فأهالً و هالً بهم

يعًا .هل هنا مالحظات عل ه ه املادة؟ فضلي األملت

دال جا م ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا يدي الرسيس ،وصشكر الل نة عل

قريرها ولكنين صملتلا 2

معها يف التوصية باملوافقة عل ما انته إليه جملس النواا من قرار .بداية
صشكر جملس النواا عل

وافقه عل ال التعديالت اليت مت إدملاهلا من

قبل جملس الشورى عل مواطن متعددة يف قانو العقوبات مشلت عدة صفعا
جمرمة ،وصوجه الشكر إىل األخ الداتور حس فتبي واألخ الداتور علي
عبدالفتاح عل التقرير املرفو إىل الل نة امل تصة ،ال ي صوص باألمل
بالتعديالت اليت ص
صمشل وصد

21

بها جملس الشورى ،اما صشارا اتابة إىل صنها اانت

فصيالً وصاثر انضباطًا وصاثر قحقيقًا للمبادئ واأل س اليت

قصدها املشرو  .لأل ا الشديد يف ظل التوافق عل ال التعديالت اليت
صجريناها فاالملتالف فقط عل مادة واحدة وهي ا رمية املعروضة ،اليت
تمثل يف مسألة إ يا فعل خمل با يال يف العالنية ويف غ العالنية .واا

22

هنا نص يكفل املرصة ــ وهو نص تمي به قوان العقوبات اافة يف الدو
العربية ــ فعندما ير كل فعل ما يف مواجهة صنث فقد صعط النص طابعًا
ملاصًا يف الت ريم وصعط طابع الظرف املشدد عند ار كاا ه ا الفعل،
القصد من ذلب اما ص ت به القوان

ضف راية قانونية

العقابية بأ

لألنث بشكل عام بكل ف ا ها العمرية .الرجل
وا ية مع املرصة ولكن وجد يف قوان

مي مبوجل القوان

21

العقوبات يف الببرين ويف الدو

العربية مواطن للتشديد إذا ار كبت ا رمية يف حق األنث

نظرًا إىل

جسامتها وطبيعة كوين املرصة ومسألة ا ماية ا ناسية املقررة هلا وفق
األعراف الدولية صيضًا فهي ستوجل ص

كو هنا

نصوص ستوجل

التشديد .ه ه املادة ص ت عندما اا مشرو القانو اقرتاحًا بقانو وبُنيت 22
عليه األ س واملبادئ ،ونص املادة ( )221اا يتضمن افكرة يف االقرتاح
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شديد العقوبات والغرامة املالية ،حيث إنه يف القانو الناف حاليًا من
ار كل ذلب يعاقل با بس صو بالغرامة مبقدار ماسة دينار .ووفق التعديل
ا الي ــ بسبل الرغبة يف شديد العقوبة نظرًا إىل شيو مثل ه ا األمر يف
جمتمعا نا ــ فقد مت رفع مستوى الغرامة من ماسيت دينار إىل حسماسة دينار،
صنا ال صعلم ملاذا مت ا تبعاد الفقرة الثانية من نص املادة ،اليت اانت ضع 2
مسألة ار كابها يف مواجهة األنث ولو بغ عالنية وا تبداهلا بش ص ملر؟
فقد فقدت ه ه املادة يف ا قيقة قيمتها ورايتها القانونية املقررة للمرصة.
بالنسبة لي صعلم صنه

د عليّ بأنه خمتلا عليها للمرة الثانية وهل قا املواد

املوافق عليها عل ه ه املادة؟ ولكن ــ امبدص صؤمن به ــ من الواجل علينا
املوافقة عل مادة عود يف قانو العقوبات ــ وبال ات يف ا ماية املقررة 21
لألنث ــ إىل الورال ،أل ه ا ليس وجهًا ريدًا وملاصة صنه مت إقرار عدد من
القوان اليت ساند و دعم الفعل املتعلق با يال والنظام العام ،وال ي يستث
صي مواطن شريا ،وبالتالي إذا انا نريد ضما عدم فشيه وانتشاره فهل
ه ه العقوبة البسيطة املقررة كفل ذلب؟ صو هل ه ه ا ماية يف القانو فقط
للمرصة؟ فينبغي صال نتوافق عليها .ا لب صحببت ص صارر ؤالي ــ وا لب 22
بع

ال مالل ألوا ــ هل ا ماية املقررة موجودة فقط يف ه ه املواد؟ طبعًا

قانو العقوبات عندما ناو الظروف املشددة يف مسألة شديد العقوبة يف
مساسل معينة اانت در ضمن مسألة الظروف املشددة إذا ار كبت
ا رمية يف حق امرصة والزم ذلب إصابتها بأمور متسها اونها امرصة ،وبالتالي
صمل املشر الببريين صيضًا مبسألة الظروف املشددة حينما ر كل ا رمية 21
يف حق امرصة؛ ل لب صمتن صال تم املوافقة عل ما مت إقراره خبصوص ه ه
املادة يف ه ا القانو ألنين ش صيًا صعتربه راجعًا اب ًا يف شأ نص املادة
يف قانو العقوبات ،وصارر صنه حت اإلملوة املستشارين القانوني يف جملس
النواا انتهوا إىل ما صقررناه يف جملس الشورى من عديالت أل املادة ص ا ًا
موجهة فقط لتشديد العقوبة اما بينت يف املبادئ واأل س ،و

يكن 22

اهلدف منها إزالة نص يعطي ا ماية القانونية لألنث  ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
مد عبداملطلل املستشار القانوني بوزارة العد

فضل األخ عيد

والشؤو اإل المية واألوقاف.
2

املستشار القانوني بوزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا يدي الرسيس ،حنن نتفق متامًا مع ما صشارت إليه األملت
دال ال ايد خبصوص ه ا املوضو  ،ونضيا إليه ص للمادة ( )221من قانو
العقوبات ضرورة اجتماعية معينة وهي راية ا شمة وا يال العام ،فنصت
عل ص يعاقل من ص

علنًا فعالً خمالً با يال ،إذ الران املادي هل ه 21

ا رمية صمرا هما العالنية والفعل امل ل با يال ،فليس هنا جمين عليه،
صي ا رمية قع حت ولو متت عالنية وبفعل خمل با يال و

يكن هنا

امرصة ،فا رمية قع .ه ه هي الغاية من العقوبة الواردة راية للبشمة
وا يال العام ،ثم ا تطرد املشر وصراد ص يضع راية ملاصة

يال املرصة

وهو ال يتفق مع حيال الرجل ،فأنا ال ص صور ص يكو هنا ملشية من حيال 22
الرجل إذ النص وضع

ماية ملاصة للمرصة ،فقرر العقوبة حت ولو متت يف

غ عالنية .نفرتض جدالً صننا نناق

الفكرة وهي ص قع عل ش ص فإذا

نصصنا عل ص الفعل يقع عل ش ص وال رجل صو صنث ففي ه ه ا الة
تكو الفقرة األوىل قد جالت لغوًا و طلبت العالنية ،وحنن نن ه املشر
عنه .من ناحية ثانية ،إذا انت أغ النص به ا الشكل فالبد من عديل 21
قانو اإلجرالات ا ناسية ،فاملادة  9من قانو اإلجرالات ا ناسية نصت عل :
طلل الشكوى يف ا رمية الفعل امل ل ال ي اشرتطت الشكوى فيه الفعل
امل ل با يال مع صنث  ،املنصوص عليه يف املادة  221من قانو اإلجرالات،
فال ص تطيع ص صعد ه ه املادة إال إذا اا هنا

عديل لقانو اإلجرالات

ا ناسية .فكما قالت األملت دال ال ايد نتمن عدم املوافقة عل

وصية 22

الل نة ،وحنن نعلم ص القانو معاد للمرة الثانية وه ا قد يسبل مشكلة،
ولكن صبة التشريع ورايته صوىل بالرعاية من صي شيل ملر ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت و ن حاجي قوي.

العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا يدي الرسيس ،ه ا املشرو مهم جدًا فمكوثه لعقد جلسة 2
جملس وطين يلغي املواد اليت مت التوافق عليها .صقرتح ص يتوافق عليه اجمللس
ويف حا التعديل ؤمل امادة واحدة صفضل ،ولكننا اليوم يف ظل وجود
التكنولوجيا والقنوات املفتوحة صمام الرجا والنسال ،شباا صو شابات ،نرى
ص ش صًا ملر يغطي ال ه ه الشرحية ،ويوجد صيضًا رجا يتعرضو إىل
ه ه األمور .ص فق مع األملت دال ال ايد ومع اإلملوة يف وزارة العد ولكن يف 21
الوقت ا الي من الصعوبة مبكا إرجا ه ه املادة إىل الل نة واالنتظار
عقد جلسة للم لس الوطين ،فأنا صمتن عل جملسكم املوقر ص
يتوافق عل ه ا القانو  ،ومن ثم عل اجمللس والسادة األعضال املتمكن يف
ه ه املادة من الناحية القانونية ولديهم الدفا القوي ص يتقدموا به امقرتح،
22

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت دال جا م ال ايد.
21

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا يدي الرسيس ،مع احرتامي ملا فضلت به األملت و ن قوي
بشأ اإلصرار عل ه ه املادة ،لكن جيل ص نضع يف اعتبارنا صنه من
الصبيح صنه

ينعقد اجمللس الوطين حت اآل لببث مواد املتلا اجمللسا

بشأنها ،إال ص األمانة التشريعية قتضي منا ــ بصفتنا صعضال

لطة

شريعية ــ صال نضع يف بيل مترير مادة ضمن عدد من املواد املهمة مربرًا 22
للموافقة عليها حت وإ قلنا باملوافقة املبدسية عليها ومن ثم عديلها الحقًا.
و ؤالي هو هل ذلب من حق املشرّ الببريين ،وملصوصًا ص ه ه املادة
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منصوص عليها يف قانو العقوبات من عام 2976م؟! وقد صشار إىل ذلب األخ
عيد عبداملطلل املستشار القانوني بوزارة العد  ،ال ي صشكره عل
معنا خبصوص او بع

وافقه

األمور مر بطة بقوان صملرى ،فهل يُعقل ص نوافق

عليها اآل ونغضل ألننا نعدهلا الحقًا؟! صرى صنه من املمكن الل ول إىل ه ا
األ لوا يف التشريعات ا ديثة اما حد ،عند مناقشة بع
حيث
بع

القوان 2 ،

أنا إىل متريرها اونها مادة ضمن عدد من املواد املهمة ،ومن ثم قام
اإلملوة األعضال مشكورين مباشرة بتعديالت رفعت عنا ا ر

التشريعي ،ولكن يف ه ا املوضع ال صجد مربرًا لال تع ا بشأ املواد اليت
ضمنت فكرة االقرتاح بقانو املقدم من اإلملوة النواا ،وال صعلم يف ا قيقة
بفكرة اقرتاح جالت ص ا ًا من جملس النواا

تضمن ه ا التوجه ،وقد 21

بنيت عليها املبادئ واأل س ملشرو القانو ثم ج نا الحقًا باملوافقة عل عدد
من املواد اليت يُتوقع االملتالف بشأنها ــ و

خنتلا ــ ثم املتلفنا حو مادة

متعلقة ــ اما ذار األخ عيد عبداملطلل املستشار القانوني بوزارة العد ــ
بأفعا معينة مثل األفعا اليت ختدش ا يال ،واليت ستهدف راية الشعور
العام للم تمع ،فإ اا ذلب يف مكا مطرو وعلين فاألمر خمتلا عن 22
غ العلين ،أل هنا

صمورًا ينبغي ا فاظ عليها .بصفيت امرصة يف ه ا

اجمللس صرى ص املوافقة عل مثل ه ا النص عترب وصمة عار يف عملي
التشريعي ،وال ميكن ص ص ر اليوم باملوافقة عل مترير مثل ه ه املادة
ــ املوجودة يف قانو العقوبات من عام 2976م ــ فقط حت ال ينعقد جملس
وطين بسببها! بودي اال تما لرصي ا كومة يف ه ا ا انل ،اما صوجه 21
ر اليت يف ا تام إىل صعضال جملس الشورى ــ واما عهدناهم داسمًا عندما
يتعلق األمر بالنصوص القانونية الواجل ا فاظ عليها ــ بأال تم املوافقة عل
ه ه املادة ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل النقيل

مد يونس اهلرمي من إدارة الشؤو القانونية

بوزارة الدامللية.
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من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا يدي الرسيس ،باإلضافة إىل ما ذار ه األملت دال ال ايد
واألخ عيد عبداملطلل املستشار القانوني بوزارة العد  ،هنا عيل ملر يف
النص من حيث الظرف املشدد ،فالنص ا الي املراد إقراره

جعنا إىل

القواعد العامة ،اليت نص عل الظرف املشدد .اما ص املادة  78يف الفقرة 2
الثالثة .نص عل « :ويعترب العود ظرفًا مشددًا» ،وبالتالي فإ اإلضافة يف رصيي
ال قيمة هلا ،فأرى إما ص نعود إىل النص اما اا يف السابق ،حبيث
كو العقوبة هي ا بس مدة ال قل عن ثالثة صشهر ،وإما االبتعاد عن
العيل املوجود فيه ،فالنص يف جممله اما ذارت األملت دال ال ايد من
21

الناحيت الفنية والتشريعية معيل جدًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت و ن حاجي قوي.
22

العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا

يدي الرسيس،

خنتلا مع األملت دال ال ايد وال مع

اإلملوة يف ا كومة ،فكالمهم صبيح متامًا ،وه ه املادة قحتا إىل عديل
ولكن يف ظل وجود صمور صملرى يتطلل األمر منا املوافقة عليها .لدي عليق،
عندما صقرت ه ه املادة يف قانو

نة 2976م

كن لدينا كنولوجيا،

بينما اليوم مع وجود التكنولوجيا قد يصدر الفعل امل ل عن االثن ال ار 21
واألنث  ،فشموهلما يف النص صفضل من ختصيصه بأحدهما .صبيح ص الفعل
امل ل ال يأ ي إال مع األنث  ،لكن اليوم األمر خمتلا فلو رصينا عدد القضايا
فسن د صنها شمل االثن  ،ه ا ما صردت قوله والقرار يف األمل هو قرار
اجمللس فيما يراه منا بًا خبصوص ه ه املادة ،وشكرًا.

22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت هالة رم ي فاي .
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العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا يدي الرسيس ،انت صمتن لو ص ه ه املادة مرت علينا يف
نة شؤو املرصة والطفل اونها هلا عالقة باملرصة .عندما جال عديل ه ه
املادة ظننت يف البداية صنها شمل املرصة والرجل ،لكن بعد وضيح األملت
دال ال ايد واألخ عيد عبداملطلل املستشار القانوني بوزارة العد والشؤو

2

اإل المية وجدت ص هنا نقطة مهمة جدًا فعالً ،وص ح ف المة «املرصة»
من ه ه املادة يعترب راجعًا للورال ،وص النص األصلي صفضل ،حيث إ الفر
بينهما هو فقط يف الغرامة اليت اانت «ال قل عن ماسيت دينار» ،وصصببت
«ال يد عل حسماسة دينار» ،فال صعتقد ص من يقوم به ا الفعل رتدعه
ه ه الغرامة! ويف رصيي ص وجود المة «األنث » يف النص صهم وصمشل21 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،عل الٍ بعد ه ا النقاش ،لدينا وجهتا نظر ،الل نة صوصت
بالتوافق مع اإلملوة يف جملس النواا ،بينما هنا

رال قو إ علينا التمسب 22

بقرار جملس الشورى السابق ،ال ي املتلا جملس النواا معنا فيه ،ل لب
نصوت اآل عل

وصية الل نة ،وإذا

قحظَ مبوافقتكم فه ا يعين

التمسب بقرار اجمللس السابق ،وهنا ا الف حيتا إىل انعقاد اجمللس
الوطين اما علمو  .فهل يوافق اجمللس عل املادة  221حبسل وصية
21

الل نة؟

(أغلبية غر موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يتمسب اجمللس بقراره السابق خبصوص ه ه املادة .و وف نأمل
الرصي النهاسي عل ه ا القرار يف ا لسة القادمة .األخ مقرر الل نة لديه
ا تفسار حو نقطة إجراسية ،والرد عليها هو ص املوافق صو املعارض ال جيل
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22

عليه ربير موقفه باملوافقة صو باملعارضة إال إذا اا ممتنعًا ،وهنا يُطلل منه
ص يبيّن موقفه ،وصنت ا تمعت إىل وجهات النظر والها وجهات نظر مقدرة،
وصنا صعتقد ص ه ا قرار اجمللس ،وإ شال ا

يكو هنا جملس وطين

الختاذ القرار املنا ل ،وشكرًا لب .إملواني امسبوا لي بامسي وامسكم
يعًا ص نرحل ببنا نا طالبات مدر ة زنوبيا اإلعدادية للبنات ومرافقيهن2 ،
الدور ال ي قوم به املدر ة يف رعايتها الكرمية لبنا ها الطالبات

مثمن

واهتمامها املتواصل ال ي يؤاد حرصها عل

س

ال اإلمكانيات هلن

مبا يعود بالنفع عل هؤالل الطالبات من ملال ال يارات امليدانية للتعرف عن
قرا عل

عمل جملس الشورى ،وهو ما يسهم بال شب يف ع ي القدرات

واملعلومات يف املواد الدرا ية وملاصة مادة املواطنة ،شاارين لوزارة الرتبية 21
والتعليم نسيقها املتواصل إلجناح ه ه ال يارات امليدانية ،ومتمن
اال تفادة ودوام التوفيق والن اح ،ومرحب

هلن

بهن ومبرافقيهن مرة صملرى يف

جملس الشورى ،فأهالً و هالً بكن .وننتقل اآل إىل البند التالي من جدو
األعما وا اص مبناقشة قرير
االقرتاح بقانو بتعديل بع

نة الشؤو التشريعية والقانونية خبصوص

صحكام القانو رقم ( )26لسنة  2112بشأ

22

ا معيات السيا ية واملقدم من صصباا السعادة األعضال دال جا م
ال ايد ،وعبدالررن

مد

ش  ،ورد مبار

النعيمي ،وصاد عيد

ررة ،وبسام إمساعيل البنمبمد .وصطلل من األخ حيس رد الرميبي
مقرر الل نة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

21

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا يدي الرسيس ،بداية صطلل ثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
22

هل يوافق اجمللس عل ثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يتم ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة.

(انظر امللحق  /4صفحة )104

2

الرئيـــــــــــــــــس:
فضل األخ مقرر الل نة.

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا يدي الرسيس ،دار ت الل نة االقرتاح بقانو بتعديل بع

21

صحكام القانو رقم ( )26لسنة 2112م بشأ ا معيات السيا ية ،ومت
ا تعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من قبل صعضال الل نة واملستشار
القانوني للم لس ،واآلرال اليت قدمها ممثال وزارة العد والشؤو اإل المية
واألوقاف ،وقد انتهت الل نة إىل اآل ي2 :ــ ص االقرتاح بقانو يستهدف عديل
البند ( )6من املادة ( ،)6وإضافة بند جديد برقم ( )6إىل املادة ( )2من القانو

22

رقم ( )26لسنة 2112م بشأ ا معيات السيا ية؛ بغية النأي باملنرب الديين
عن ا تغالله من قبل البع

للرتويج لألفكار السيا ية صو التنظيم السيا ي

ال ي ينتمي إليه ،من صجل الوصو إىل منافع ش صية وذلب عل حساا
ا تقرار البلد ومصا ه2 .ــ ضرورة وجود قانو ينظم العمل السيا ي،
وملاصة ص عددًا من رجا الدين اخنرطوا يف السيا ة متنا

مهمتهم 21

األ ا ية واملتمثلة يف الوعظ واإلرشاد .ل ا ربز ا اجة إىل ه ا االقرتاح للبد
من ا تغال املنرب الديين وا ت دامه و يل ًة للرتويج لألفكار السيا ية صو
الف وية2.ــ ص الغاية من االقرتاح ليست ا د من ا ريات بقدر ما يسع إىل
نظيم ا طابة الدينية وفق قواعد وإجرالات

ددة ومنظمة قتضيها

املصلبة العامة4 .ــ ص القانو رقم ( )26لسنة 2112م بشأ ا معيات 22
السيا ية قد نص صراحةً عل الفصل ب االنتمال ألي
العمل يف بع

عية يا ية وب

املهن ،وهو ما ورد يف البند ا امس من املادة ( )2من القانو
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اليت نصت عل « :يشرت
ا معية بعد إعال

يف العضو املؤ س صو العضو ال ي ينضم إىل

أ يسها ،الشرو

قوة دفا الببرين صو ا ر

اآل ية :صال يكو من املنتسب

إىل

الوطين صو صجه ة األمن التابعة للدولة ،وصال

يكو من رجا القضال صو النيابة العامة صو من صعضال السلب الدبلوما ي صو
القنصلي» .وعليه رصت الل نة وجاهة ه ا االقرتاح بقانو ومربرا ه واأل باا 2
اليت بُـينَ عليها؛ ل ا انتهت الل نة إىل جواز نظر االقرتاح بقانو بتعديل بع
صحكام ه ا القانو  ،واألمر معروض عل جملسكم املوقر الختاذ الالزم،
وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات؟ فضلي األملت الداتورة جهاد عبدا
الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا

يدي الرسيس ،صوالً :ص فق مع مقدمي االقرتاح وصشكرهم 22

عليه ،وملاصة صننا الحظنا يف الفرتة السابقة جتاوزات وا تغال للمنرب الديين
يف اجملا السيا ي ،ولكن لدي مالحظة وهي مللو التقرير من مرسيات عدد
من ا هات امل تصة ذات الشأ مثل اجمللس األعل للشؤو اإل المية
وا معيات السيا ية املرملص هلا ،وملاصة ص ه ه ا معيات هي اليت وف
21

يُطبق عليها ه ا القانو بعد إقراره ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ جواد عبدا

عبا .
22

العضو جواد عبداهلل عباس:
شكرًا يدي الرسيس ،ص قدم بالشكر إىل اإلملوة صصباا السعادة
عل ه ا االقرتاح وصشاطرهم حرصهم الشديد من صجل ا فاظ عل قد ية
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املنرب والنأي به عن الت اذبات السيا ية أل املنرب ر الة وليس صنعة صو حرفة.
ويف ا قيقة ه ا ما وصي به الشريعة اإل المية وهو ص يقدم املنرب للنا
اإل الم الصبيح الو طي املنفتح عل ا قاسق وعل ال ما يرفع مستوى
اإلنسا يف ال جماال ه ،وص يكو املنرب منربًا للدعوة إىل ا
النا  ،ومنرب إصالح و وعية للمسلم

وا بة ب

من صجل الوحدة والتعاو والسالم 2

والوعظ واإلرشاد وهو من صهم الروافد للمبادئ العامة يف الدين اإل المي
ا نيا( .مل ُ النا

منَ نفعَ النا ) ،وحنمد ا

عل ص اجملتمع الببريين

من صعر وصرق اجملتمعات الراقية اليت جبلت عل ثقافة روح األملوة والوحدة
والتعاي

والتعددية ،وعل صي ملطيل صال يستغل موقعه ا طابي يف التبري

عل القتل و فب الدمال واإل الة إىل األنظمة والقوان  ،صو التعدي عل

21

األديا وامل اهل ــ وه ا ال جيوز قطعًا ــ والثقافات األملرى ا رتمة ،وصال
يدعو إىل ما يث الفنت يف اجملتمع .حنن نشعر ص من واجبنا بصفتنا رجا دين
ص نرف

نظيم للبقو الدينية

ا تغال املنرب ،ونتمن ص يكو هنا

برمتها ،وص ختضع لضوابط شرعية وقانونية ،وليست مسألة ا تغال املنرب
فقط .حنن مع حرية التعب ونب العنا ،والبد ص يُمار

العمل السيا ي يف 22

اإلطار القانوني ،وا رو عن ه ا اإلطار غ جاس  ،فالقانو يسمح حبرية
التعب ولكن حبدود ص ا ية ال ميكن بأي حا من األحوا ص ت اوز ه ه
ا رية ا دود األ ا ية واملهمة للقانو  .صنا لست ضد عاطي رجا الدين يف
السيا ة ،ولكن البع

هنا يف الببرين ــ مع األ ا ــ نسوا الدين و عاليمه

ومفاهيمه وا بعوا السيا ة ،ونسوا مهمتهم األ ا ية بصفتهم علمال دين 21
وشريعة ،فا تغرقوا يف السيا ة ،واال تغرا يف السيا ة بالنسبة إىل رجل
الدين هو من األملطال الشاسعة يف زماننا ،صبيح ص عا

الدين هو إنسا

ميلب ثقافة دينية منفتبة عل ال ما له عالقة حبراة الدين يف اإلنسا ويف
ا ياة ،لكن بالنسبة إىل االملتصاصات األملرى مثل االقتصاد والتنمية وما
إىل ذلب ،فإ عا

الدين ال يدعي لنفسه اإلحاطة ،بل إ طبيعة مسؤوليته 22

وصمانته جتاه اجملتمع هي صال يعطي رصيًا اقتصاديًا إال بعد ص يرجع إىل صهل
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ا ربة من امل تص يف االقتصاد ،وصال يعطي رصيًا يا يًا ــ إذا

كن لديه

ثقافة يا ية ــ إال بعد ص يرجع إىل صهل ا ربة واالملتصاص يف السيا ة.
صمتن عل رجا الدين ص يظلوا عل اطال إىل حدٍ مع

بأمور مهمة مثل

اليت قحصل يف البلد وص يعطوا رصيهم وموقفهم منها ،شريطة ص يكو موقفًا
صرحيًا وليس مسيَّسًا ،وص يلتفتوا صاثر إىل معا ة مشاال الشباا مع 2
الدين وص يبتعدوا عن السيا ة قدر ا تطاعتهم ،وإذا اانت هنا مطالبات
معيشية وملدمية في ل ص كو عرب القنوات الد تورية والتشريعية .واألجدر
بنا ص نؤاد هنا يف الببرين صننا نعي
دولة املؤ سات والقانو بفضل ا

ــ و

ا مد ــ يف نعمة اب ة يف

بار و عاىل وبفضل ا هود واملساعي

الطيبة من القيادة ا كيمة والرشيدة اليت هي من صهم عوامل قدم النهضة 21
اإلصالحية يف بالدنا.

يدي الرسيس ،ه ه وجهة نظري ،وال صقصد بها

التعالي عل صحدٍ من رجا الدين ،وإمنا هي من باا قوله عاىل« :وَ َوَاصَوْا
صَبْر» ،وحنن اوننا مسلم علينا ص نتواص فيما بيننا
بِا ْلبَقّ وَ َوَاصَوْا بِال ّ
با ق والصرب ليس إال ،وشكرًا.

22

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ دروي

صرد املناعي.

العضو درويش أمحد املناعي:
شكرًا

يدي الرسيس ،صشكر

نة الشؤو التشريعية والقانونية 21

عل اقرتاح منع رجا الدين ومن يف حكمهم من الرتشح لعضوية جمالس
إدارات ا معيات السيا ية ،وا لب منعهم من االنتساا إىل عضوية ه ه
ا معيات ،وذلب بغية النأي باملنرب الديين عن ا تغالله من قبل البع
للرتويج لألفكار السيا ية صو التنظيم السيا ي ال ي ينتمي إليه .مبا صننا
بصدد إضافة ه ا البند إىل قانو ا معيات السيا ية صقرتح إضافة بند ملر 22
يف الوقت نفسه ،وعليه صود ص صضيا ا لب مسألة منع املشتغل

بالتعليم

والتدريس وباألملص املرحلة اإلعدادية وما دونها من االنضمام إىل ه ه
ا معيات ،وذلب من صجل جتنل ا تغال األطفا يف صعما ختريبية مثل ما
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نراه يف الطرقات ،صو ا تغالهلم يف صعما إرهابية صو صمور يا ية بعدهم عن
التعليم وعن الوحدة الوطنية اليت عمل وزارة الرتبية والتعليم جاهدة عل
غر ها يف نفو

صبناسنا ،وبدورنا نشكرها عل ذلب .إ ه ه الف ة العمرية

هلؤالل األطفا ــ اما علمو ــ تشبث بعادات وصفكار ص ا هم ،وشكرًا.
2

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ

ا

مد ف رو.

العضو األخ شمال حممد فخرو:
شكرًا يدي الرسيس ،يف ا قيقة صنا ص فق مع زمالسي اإلملوة يف مسألة 21
النأي باملنرب الديين عن الدملو يف العمل السيا ي وبالتالي صنا من املؤمن
بضرورة فصل الدين عن السيا ة ،ولكنين ــ يف ا قيقة ــ

متامًا

صجد فيما قدم به

اإلملوا صي إضافة إىل ما هو موجود حاليًا يف قوانيننا وصنظمتنا ،وصعتقد ص هنا

م ارة طويلة قدمها األخ املستشار القانوني باجمللس ،و

صجد عليقًا من الل نة

عل ه ه امل ارة ،فأمتن ص ص تمع لتعليق الل نة عليها .من وجهة نظري ص

22

ه ه امل ارة هي م ارة شافية ووافية ،ولكن املشكلة الرسيسية هي يف
طبيق ه ا القانو  ،فمن املمكن ص نعد يف مواد القانو اما نشال،
ولكن هل نطبق القانو حب اف ه يف مملكة الببرين؟ خبصوص البند
رقم  4من املادة  4ال ي ينص عل التالي« :صال قوم ا معية عل ص ا
صو طاسفي صو ف وي صو جغرايف صو مهين ،صو عل ص ا
األصل صو اللغة صو الدين صو العقيدة» ،حنن لدينا
عل ص ا

طبقي

التفرقة ب ا نس صو 21

عيات يا ية فاعلة قاسمة

طاسفي ،ماذا فعلت الدولة مع ه ه ا معيات؟ لدينا رجا دين

ليسوا صعضال يف

عيات

يا ية ،ويؤج و الشار ميينًا ويسارًا ،ماذا

فعلنا معهم؟ املشكلة ليست يف انتمال رجل الدين إىل ا معية السيا ية،
وإمنا املشكلة يف ا ت دام املنرب الديين بشكل عام ،وال اا رجل الدين 22
عضوًا يف

عية يا ية صم

يكن عضوًا يف

عية يا ية ،فقد يستقيل

رجل الدين من ا معية السيا ية ،ولكنه قد يستمر يف ا تغال املنرب
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الديين لتأجيج الشار  ،ماذا حنن فاعلو به ا الشأ ؟ ه ه هي املشكلة
ا قيقية .صنا ص فق مع اإلملوا يف الل نة يف ص رجل الدين جيل صال يكو
عضوًا يف جملس إدارة صي
صي

عية يا ية ،وصال يكو عضوًا من األ ا

يف

عية يا ية ،وا لب ص فق مع املستشار القانوني يف ص قوان مملكة

الببرين شاملة لكل املمنوعات ،ولكن صين حنن من طبيق ه ه القوان ؟ 2
صمتن عل اإلملوا ممثلي ا كومة ص يعطونا ببًا واحدًا يبيّن لنا ملاذا ال
يطبق البند رقم  4من املادة  4من ه ا القانو عل ا معيات السيا ية
املوجودة يف مملكة الببرين؟ صليس لدينا ــ فعالً ــ
عل ص ا

عيات يا ية قاسمة

طاسفي؟! صليس لدينا ــ فعالً ــ رجا دين يقومو بتم يق اجملتمع؟!

صي عديل نقوم به يف صي قانو من القوان
طبيق حازم

ليس له معن ما

يأتِ معه 21

ماية ه ا اجملتمع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ مقرر الل نة.

22

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا يدي الرسيس ،قبل ص صجيل عن ساؤ األخ

ا ف رو

خبصوص امل ارة اليت قدمها املستشار القانوني للم لس ،بودي ص صجيل
عن ؤا األملت الداتورة جهاد الفاضل خبصوص عدم وجود رصي لبع
ا هات ا كومية ،فكما هو معروف ص ا هات ا كومية ال قدم رصيًا 21
قاطعًا خبصوص املقرتحات بقوان  ،حت ال يتقاطع رصي ا هة ا كومية مع
رصي ا كومة عند صياغة االقرتاح بقانو يف شكل مشرو قانو  ،فالقليل
من ا هات ا كومية جتيل عن ساؤالت الل نة ،بينما قدم قريرًا مفصالً
يف حالة إذا اا هنا مشرو قانو يتدار

من قبل اجمللس ،و بدي وجهة

نظرها خبصوصه ،حيث يكو لديها صور ملا هو مطروح يف املشرو 22 .
خبصوص ما صشار إليه األخ

ا ف رو ،ال شب ص هنا م ارة قانونية

خبصوص ه ا املقرتح بقانو  ،والل نة قرصت ه ه امل ارة ،وا تمعت شفاهة
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له ،والل نة غ

لرصي اإلملوا يف ا كومة ،وار أت ص التعديل املقرتح يف

مل مة بأمل رصي املستشار القانوني صو اإلملوة األعضال ،حيث حيكمها مبدص
التصويت عل االقرتاحات بقوان  ،فالتصويت فيما ب

صعضال الل نة هو

ا كم يف قبو ه ا املقرتح واملوافقة عليه ،عل الرغم من ص بع

ما

ذاره األخ املستشار القانوني باجمللس له من الوجاهة ،ولكن يف النهاية ــ 2
اما صشرت ــ حيكم الل نة مبدص التصويت باملوافقة عل املقرتح صو رفضه،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،فضلي األملت و ن حاجي قوي.

العضو سوسن حاجي تقوي:
نة الشؤو

شكرًا يدي الرسيس ،بدايةً صود ص ص وجه بالشكر إىل

التشريعية والقانونية عل ه ا التقرير املوجود صمامكم .يف دور االنعقاد
املاضي وافقنا عل نفس فبوى ه ه املادة يف عدم ا لط ما ب
الشبابية والرياضية وما ب
ينظم العالقة ما ب

املراا

اجملا السيا ي ،واليوم حنن صمام قانو

22

ملر

املنابر الدينية والعمل السيا ي ،وصرى صننا نس عل

الطريق الصبيح ،أل صيًا اا ختصص الفرد ،جيل ص يفر ما ب عمله
والعمل يف اجملا السيا ي .صربع نوات مضت مت فيها ا تغال املنرب الديين
يف اجملا السيا ي مما صدى إىل صزمة دامللية ب خمتلا النا

يف انتمالا هم 21

ويف م اهبهم ،والسبل يف ذلب املنرب الديين ،وبالتالي صعتقد ص ه ا القانو
ــ وصشكر صراحةً مقدمي ه ا املقرتح عل

فضلهم و قدميهم ه ا املقرتح ــ

يف شكله األولي ينظم العملية القانونية بشأ إشرا

املنابر الدينية يف

العمل السيا ي ،وصنتظر من ا كومة عند صياغتهم هل ا املقرتح بقانو يف
شكل مشرو قانو ص يدر وه بشكل صعمق وصاثر حبيث يغطي

يع 22

جوانل الضعا يف ه ا املقرتح ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 47

2122/22/6م

املضبطة 8

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األملت دال جا م ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا يدي الرسيس ،بدايةً صشكر

يع اإلملوة األعضال ال ين 2

صيدوا ه ا االقرتاح بقانو  ،وصريد ص صضيا نقطة إىل ما فضل به األخ
حيس الرميبي وهي صننا دعونا ا هة املعنية بتنفي ه ا القانو وهي وزارة
العد والشؤو اإل المية واألوقاف ،ألنها هي من قوم برصد الشكاوى
اليت صلها عن طريق املواطن

يف مراا الشرطة ويف النيابة العامة،

وا لب حبكم املتصاص وزير العد فهو من حير الدعوى بشأ عمل 21
ا معيات السيا ية ،وصبدت وزارة العد والشؤو اإل المية واألوقاف
وافقها مع ه ا االقرتاح بقانو  ،واما قا األخ حيس الرميبي إ النهج
ال ي نس

عليه يف االقرتاحات بقوان

هو صمل الرصي املبدسي لل هات

الرسيسية اليت نعو فيها عل مسألة الرصي االبتداسي ،وعندما يصاغ املقرتح
بقانو يف شكل مشرو قانو

قوم الل نة با تدعال ا هات ا كومية 22

املعنية صو القطا املدني .صشكر األملت و ن قوي حيث صشارت إىل نقطة
مهمة وهي صنه مت النص مؤملرًا عل عدم جوازية الدمج ما ب

نشاط

يؤثر صحدهما يف اآلملر ،والقانو ال ي طرقت إليه األملت

و ن قوي

ملاص باجملا الثقايف ،فكيا ا ا إذا اا الدمج ما ب

ملر

نشا

قد

وعمل يا ي؟ حنن رصينا ايا يؤثر الدين يف السيا ة وليس العكس21 ،
وبالتالي البد ص يكو هنا نص صريح وواضح .حنن يف الل نة طلبنا رصي
املستشار القانوني باجمللس ــ ومع احرتامي الشديد ملا فضل به األخ املستشار
القانوني باجمللس من رصي وهو

ل اعتبار بالنسبة إلينا ــ وا تمعنا له،

ولكننا صرفقناه بالتقرير من باا الشفافية ليتم االطال عليه من قبل صعضال
اجمللس .خبصوص الت وف ال ي صث من قبل األخ

ا ف رو بشأ طبيق 22

البند رقم  4من املادة  4من القانو ا الي عل ا معيات السيا ية ،وبشأ
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إ اا القانو ا الي يتضمن بنودًا اافية ،يف ه ه ا

سية قحديدًا إذا

صراد رجل الدين ص يتوىل مرا ًا قياديًا يف ا معية السيا ية فعليه صال يعمل
يف صي منصل ديين عل النبو املب يف ه ا املقرتح ،وبالتالي البد من وضع
نص قانوني واضح يتم التقيد به ،وصال يتم االر كاز فيه عل مسألة ا وازية
وعدم ا وازية ،القانو ا الي ال يتضمن بنودًا اافية ،وبالتالي التدملل 2
التشريعي هنا دملل مطلوا حت ننظم عمل ا معيات السيا ية ،صبيح ص
وزارة العد يف عاملها مع ا معيات السيا ية أمل بطابع املوازنة وقحميل
املسؤولية لل معيات السيا ية بأ لت م باألهداف املدونة وامل اورة وال يف
الد تور صو يف القانو  ،ويف بع

األحيا قد ل يف اختاذ بع

اإلجرالات

ضد ا معيات السيا ية ،ولكن عدم اختاذ اإلجرالات خيضعها لرقابة 21
جملس النواا بشأ عدم نفي قانو ما .ه ا االقرتاح جال بتعديل القانو
ا الي وذلب بإضافة ماد

ص ا يت حت نكو صمام نص قانوني

كم.

باإلضافة إىل ص الرصي ال ي طرقنا إليه خبصوص املبادئ الد تورية املوجودة
يف د تور مملكة الببرين ،واليت نص عل

وجوبية الت ام ا معيات

السيا ية بها ،فه ه املبادئ الد تورية هي مبادئ وجيهية يف الد تور22 ،
ولكن لكي يتم نفي ها ،ولكي يكو هلا ج ال وصثر البد ص

ورد يف

القوان العادية ،وصال يكتف باإلشارة إىل ص هنا نصًا د توريًا وجيهيًا،
فالنص الد توري التوجيهي يقيد املشر العادي بأ يضمن التشريع الوطين
يف القانو ما يفيد التقيد بتلب املبادئ ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ صرد مهدي ا داد.

العضو أمحد مهدي احلداد:
شكرًا يدي الرسيس ،بدايةً صود ص ص قدم بالشكر إىل

نة الشؤو

التشريعية والقانونية عل ه ا التقرير ا يد ،وا لب إىل مقدمي ه ا
االقرتاح بقانو  .إ ه ا االقرتاح ي يل لبسًا واضبًا بالنسبة إىل القانو رقم
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22

 26لسنة 2112م بشأ ا معيات السيا ية ،ولكن مل صال حيرم ا طبال
ورجا الدين امللت مو باملبادئ الوطنية ال ين يقومو بعمل جبار لتقريل
وجهات النظر ب

الطاسفت

الكرميت

من املشاراة يف ا معيات

السيا ية ،فهنا رجا دين وطنيو و بو هل ا الوطن وخملصو ويعملو
بكل جهد لنب الطاسفية والفرقة ،وصعتقد ص ه ه النقطة مهمة وجيل صمل ها 2
يف االعتبار .اإلملوا ال ين قدموا به ا املقرتح غفلوا عن نقطة مهمة وهي
متعلقة بو اسل التواصل االجتماعي امل تلفة واليت منها( :

Internet, FaceBook

 ... )whatsApp,وغ ها ،ماذا عن هؤالل ال ين يست دمو و اسل التواصل
االجتماعي للتعب عن رصيهم السيا ي و أجيج الشار وزر الفتنة؟ هل هنا
وجه من مقدمي ه ا االقرتاح لتقديم اقرتاح ملر به ا الشأ ؟ هل هنا

وجه 21

من قبل ا كومة املوقرة لدرا ة ه ا األمر؟ ه ه نقطة مهمة جيل صمل ها يف
االعتبار ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
22

شكرًا ،فضل األخ عاد عبدالررن املعاودة.

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
شكرًا يدي الرسيس ،صوالً :صرجو ص نكو اليوم دميقراطي بدرجة
اافية يف البيت ال ي يفت ر بالدميقراطية ،وصرجو ص نتبل بالدميقراطية
اليت ندعو إليها ليالً ونهارًا .ثانيًا :ص وجه بالشكر إىل اإلملوة واألملوات عل

21

االجتهاد يف قديم ه ا االقرتاح ،ولكن ليس ال جمتهد يُصيل .ما هو
عريا رجل الدين؟ ما املقصود برجل الدين؟ رجل الدين حيرتم الدين وحيل
الدين وينصر الدين ،فأنا رجل دين وا لب األخ األم

العام واألخ معالي

الرسيس ،فهل املقصود برجل الدين هو الش ص املت صص يف الشريعة؟ هل
صنا رجل دين صم رجل دولة صم رجل يا ة صم ماذا؟ صنا ملريج من بريطانيا 22
مت صص يف ا ا ل اآللي والرياضيات ،ولدي ماجست

يف الدرا ات

اإل المية ،وعل مشارف االنتهال من ر الة داتوراه يف السيا ة الشرعية،
جملس الشورى  /الفصل  / 4الدور 2

( ) 21

2122/22/6م

املضبطة 8

فهل صنا رجل دين؟ هل رجل الدين هو من يضع عمامة؟ وإذا الش ص نفسه
مللع العمامة فهل بفعله ه ا مللع الدين؟ كلموا عن املنرب الديين ،هل علمو
ص هنا ضوابط عل املنرب الديين ،واو ص هنا من ال يلت م فه ا صمر
ملر .يدي الرسيس ،ورد يف البند  2من رصي الل نة التالي« :ضرورة وجود
قانو ينظم العمل السيا ي ،»...وصعتقد ص ه ا موجود ،حيث يوجد قانو

2

ينظم العمل السيا ي ،ويواصل البند «وملاصة ص عددًا من رجا الدين
اخنرطوا يف السيا ة ،»...هنا ا طورة؛ أل رجل الدين دملل يف السيا ة،
فهل املطلوا من رجل الدين ص يتكلم عن ا نة والنار فقط وجيلس يف بيته!؟
ه ه مهمة الدين! ر و ا
صليس هو صل ا
ا

صل ا

عليه و لم رجل دين صم ليس رجل دين؟!

عليه و لم من علمنا السيا ة؟ صبوبكر الصديق رضي 21

ملَلاَ ر و ا
عنه ،صليس رجل دين؟! صليس من َ

وا لب عمر وعثما وعلي وا سن رضي ا

صل ا

عنهم ،ص

عليه و لم؟

يكونوا حكامًا

حيكمو بالسيا ة؟! ص يقا  :جيل فصل الدين عن السيا ة ،هل بل
ذلب صننا نأ ي بسيا ة غ
ــ وا مد

منضبطة؟! حكم علماسنا معروف و يعنا

ــ حنرتم العلمال ونأمل بأقواهلم ،ماذا قالوا يف ه ا املوضو ؟ 22

اما ذار األخ
املستشارين القانوني

ا ف رو ــ وليس فقط األخ

ا ف رو ــ ورسيس هي ة

باجمللس الداتور عصام الربزجني ذار يف رصيه

القانوني ص ال بنود ه ا املقرتح موجودة ،واملشكلة يف طبيقها ،فلنقم
بتطبيقها صوالً ،هنا بنود متنع ا تغال املنرب بل متنع ا تغال ا معية صيضًا
ضد مصلبة البلد والشعل والدين ،صمنع رجا الدين ورجا الرياضة ورجا

21

التعليم ورجا اإلعالم ،فهل نأ ي بـ ( فلن يّه) للسيا ة؟! ه ا القانو يتعارض
مع الد تور وامليثا  ،صين العد واملساواة؟! وليسمح لي األخ جواد عبا

ص

ا تد بكالمه حيث قا  :صنا لست ضد عاطي رجا الدين السيا ة ،وه ا
صبيح ،ولدي مالحظة عل التسمية «رجا الدين» ،صنا ال صجعل الدين وظيفة
صبدًا ،لدينا يف الببرين مهند و يتكلمو يف الدين صحسن من ال ين 22
ختصصوا يف الدين ،ولكن من يستغل الدين للفساد واإلرهاا والت ريل
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وشق اللبمة الوطنية وللتنف من النا

صو ا كومة صو ا كم ،ه ا ال ي

جيل ص يعاجل ،والقانو يعا ه ،وه ه الت سة يف العقوبات هي اليت ضر
القانو اما نرى ،وليس يف ه ا القانو فقط ،لدينا شأ

يا ي جاه ،

لدينا قانو مباشرة ا قو السيا ية ،وبه ال ه ه األمور ،وصنا ضد ص
جنعل دور العبادة

ل عرا

يا ي وطاسفي وغ ذلب،

ل العبادة هو 2

للررة واألمن والطمأنينة ،وحنن رصينا الكث ممن يسمو رجا الدين قد
اهموا يف بنال ه ا البلد بكل ضبية ووفال ،وصعتقد ص ه ا ا صر غ
صبيح ،وجال الد تور وامليثا وقبل ذلب شرعنا باملساواة يف ا قو
والواجبات ،من يسيل يعاجل ،ه ا يعاقل اما ذار األخ

ا ف رو،

بكل وضوح وصراحة ،والرصي القانوني املقدم من رسيس هي ة املستشارين 21
القانوني باجمللس الداتور عصام الربزجني موجود ،وقد ذار فيه ص ال
بنود املقرتح موجودة وص ه ا املوضو مغط وليُرجع إليه وقد ذار املواد
صيضًا .لن تلا ب راديكالي وليربالي وعلماني ونقو رالنا ولكن ص جنعل
القانو حي ر عل صنا

وحنن ندعي ون عم الدميقراطية وا رية ثم نأ ي

ونقو إ لكل هؤالل ا رية إال رجا الدين! صعتقد ص ه ا خيالا الشر
وخيالا الد تور وامليثا  .يدي الرسيس ،يقو ا

ببانه و عاىل :ــ ومثلب

يعلم ــ «قل إ صال ي ونسكي و ياي ومما ي

را العامل » ،جيل ص

نربط

22

يا تنا بالدين واقتصادنا بالدين وحت فرحنا ولعبنا بالدين وليس

با رام ،ديننا رحل ووا ع ودين ررة ،من قا إ ديننا ضييق وع اا؟!
ول الفهم و ول اال تغال للدين هو ما جيل ص يعاجل ويوقا ضده ،ال ص
نتدر يف فصل ــ اما يقولو ــ الدين عن الدولة .ا

21

ع وجل يقو « :فال

وربب ال يؤمنو حت حيكمو فيما ش ر بينهم ثم ال جيدوا يف صنفسهم
حرجًا مما قضيت ويسلموا سليمًا» ،وقا ا

ع وجل عن يو ا« :ما اا

ليأمل صملاه يف دين امللب» صي يف قانو امللب ،وليُرجع إىل التفس  ،قانو
امللب

يكن يسمح له لوال صنه بوص املكا ال ي بوصه والعمل ال ي قدمه22 .

إملواني وصملوا ي ،مع ال ا بة واالحرتام لل ميع ،ملاذا حن ر عل ف ة
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رجا الدين باعتبارها الف ة اليت َستغل؟ ليس الدين فقط هو ال ي يُستغل،
فقد يُستغل القانو  ،وعليه جيل صال يدملل رجا القانو يف السيا ة! هنا
من ا ام

من حيامو عن الباطل واجملرم  ،إذ فلنمنع ا ام

حيامو عن اجملرم وعمن حير البلد ويفسده وهؤالل
ويعملو إىل ه ا اليوم و

ألنهم

امو مرملص هلم

مينعوا حت من وظاسفهم! ال جيوز ص جن ص األمر 2

ونقو رجا التعليم ورجا الدين صو غ هم ،وإذا اا ه ا القانو

يعمل به

فلتعرفوا لنا صوالً من هم رجا الدين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،فضلي األملت دال جا م ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا يدي الرسيس ،صبدص مبا ملتم به األخ عاد املعاودة ،ا امي
يعمل وفق مبدص املتهم بريل حت

ثبت إدانته ،وبالتالي هو ميار

عمله،

فهنا فر  ،وقد ذار صنه ليس ال جمتهد مصيبًا ،وصقو إنه ليس لكل 22
جمتهد يف ا طابة نصيل يف القبو صيضًا ،وملاصة فيما يتعلق بالعمل
السيا ي .صود ص صوضح عدة صمور :قامت الببرين عل صش اص عملوا يف
العمل السيا ي وص هموا يف قدم العمل السيا ي وهم

ل قدير وي ارهم

اريخ ه ا البلد ،واليوم عندما نتكلم عن صهمية الدين فال جد يف ذلب،
الدين مهم يف ال اجملاالت ،واألصل هو صنه حيق لكل ش ص االنتمال إىل 21
عية يا ية والدملو يف كوين قياد ها وصجه ها ،ه ا األصل ،ولكن
اال تثنال هو ص هنا بع

املهن وبع

األعما يوجل الصاحل العام ص ننأى

بها عن العمل السيا ي نظرًا إىل أث ا ها ،واث من األمور السيا ية اليت
عرضت هلا البالد اا منبعها وص ا ها ال ملم الديين ،وعندما نقا يف
حوار التوافق الوطين وصمام قياد نا الرشيدة وصمام الرصي العام ونقو إنه جيل 22
فصل الدين عن السيا ة فينبغي ص نعكس ذلب يف شريعا نا الوطنية
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ونكو حازم  ،رجل الدين ليس

صنًا من منعه من العمل السيا ي،

واملادة  27من د تور الببرين ص ست موضو حرية االنضمام و كوين
ا معيات السيا ية وبينت ص ذلب يتم عل ص س وطنية مشروعة ال ختالا
النظام العام ووفق األوضا اليت يبينها القانو  ،صعطا

املشر الد توري

األ ا  ،ومسألة «اليت يبينها القانو » كو حبسل ما قحكمها حت ال 2
لو ،من غ ال ين يستهدفو العمل السيا ي ،اليوم حنن يف دو ا ليج
قحديدًا صشبعنا شريعا نا يف السنوات األمل ة نصوصًا قحمي حقو اإلنسا
بغية الت لص من الضغط الدولي ،ماذا جنينا من ذلب؟ جنينا متردًا صاثر،
يف ح

جند ص الدو الغربية واألوروبية نتي ة صوضا معينة ا تهدفت

املسلم  ،و ملر ذلب هو عدم السماح هلم حت بالصالة يف مدار هم و راهم 21
يصلو يف الربد القار  ،وطاملا ص الببرين لت م مببادئ حقو اإلنسا يف
ا ريات العامة فاملشرو مل م ب لب ،ولكن أ ي مصلبة الدولة و ياد ها
فو ه ه ا قو  ،واما نصرح ونقو « :جيل جيل جيل» ،فبالتالي جيل ص
صمنح ا هة املنف ة شريعًا

كمًا ،وإذا اا رجل الدين يستهويه العمل

السيا ي صاثر من العمل الديين فليوقا العمل الديين وميار

السيا ة22 .

األمر اآلملر هو صنها اشرتطت يف القيادات والعضوية .صما مسألة االفرتاضات
األملرى فالر و صل ا

عليه و لم

يد ُ فقط إىل مسألة الدين بل دعا

إىل مساسل صملرى ختص العباد ،وال من ديانتب صو من غ ديانتب ،وإذا
صردنا ص نتكلم يف األمور الشرعية الدينية في ل ص نأمل ها بكامل
مال ها ،وبالتالي جيل ص يعي رجل الدين صنه يؤثم عل ال فكر يا ي 21
ملاطئ ي رعه يف نفو

املواطن ؛ أل املواطن متلقٍ للفكر الديين ومتعط

له يف جمتمعا نا ،وإذا صردنا عمالً يا يًا

كمًا في ل ص نضع قواعد

ش إىل ه ه األمور .وخبصوص موضو من هم رجا الدين؟ هم من يشتغلو
يف املنابر وممثل وزارة العد موجود وهنا
العد بتبديد صفا هم ،وليس هنا صحد منا
من ه ا االقرتاح ،ولكن
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22

والثقافية ،ملاذا؟! ألنه ال وجد مصاحل خيشو عليها يف ه ا اجملا  ،يريدو
اجملا مفتوحًا حت يكونوا مبنأى عن املساللة عن مدى أث هم يف العمل
السيا ي ،واجبنا الوطين يفرض علينا وضعهم يف داسرة الت ريم فال حنضر
افل نُدع إليها مثل جلسات املؤمترات وغ ها ،ملاذا حد ،ه ا الوضع؟
ألننا يف جلسات ا وار معهم نتفق عل فعل ا ا ولكن وقت ا د واختاذ 2
القرار الواضح ال نتفق أل الوضع خمتلا ،فهو من حيدد ذلب وا يار
يفرض عليه ،بل هو من يتوىل ا يار ،هو من حيدد إ اا عقله يت ه إىل
عمل يا ي صم إىل عمل ديين ،لكن إ اا عقله خيربه بالعمل يف الدين
وصيضًا اللعل يا يًا يف البلد فه ا غ جاس  ،وحنن نقا ضده ونقو  :افصل
بينهما يف ذهنب وباطنب وحاضر  ،ه ا هو املوقا الصريح .بال شب ص
رجا دين من الطاسفت

21

قد لعبوا دورًا اب ًا يشكرو عليه يف الفرتة

السابقة اليت مرت بها الببرين؛ وحت حنافظ عل قوة عملهم وجهدهم جيل
صال نسمح لرجا

ملرين مياثلونهم يف املناصل ص يؤثروا يف عملهم ،هم

يعملو بإجيابية واآلملرو يعملو بسلبية ،فالبد ص يعملوا بكل صرحيية بدو
ص نعطي هلؤالل جماالً ل لب صو التفك يف حقوقهم وإنسانيتهم ،فال جيوز 22
ذلب بل البد من منعهم ــ وبالفم الصريح ــ من ملال التشريع حت نوقفهم عن
التمادي يف مثل ه ه املمار ات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،فضل األخ مقرر الل نة.

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا يدي الرسيس ،ا تكماالً ملا ذار ه األملت دال ال ايد ،يف
ا قيقة هنا نقا اث ة ذار ها انت صنوي ذارها .إ االقرتاح بقانو
فُهم عل غ حقيقته ،حيث إنه

يضع قيودًا عل ا معيات السيا ية صو 22

ا طابة يف املنرب الديين بل ر املنرب الديين اما شال ولكن ه ا القيد
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إمنا وضع عل االنتمال إىل ا معية السيا ية ،فإذا اا هنا ملطيل ورجل
دين يريد ص يستمر يف ملطابته فهو حر شر صال ينتمي إىل
فاالنتمال إىل ا معيات السيا ية من ب

عية يا ية،

شروطه صال يقل عمر املتقدم عن

ا ا نة ،وصال يكو من املنتم إىل األجه ة األمنية مثل ا ر

الوطين

وقوة دفا الببرين ووزارة الدامللية ،وهو صيضًا صحد الشرو  ،صفال يوجد من 2
إىل قوة دفا الببرين صو ا ر

املنتم

رجل دين؟! ل لب

الوطين صو وزارة الدامللية من هو

يعرتضوا عل عدم انتماسهم إىل ا معيات السيا ية.

صعتقد ص ه ا القيد إمنا وضع عل االنتمال إىل ا معيات السيا ية وليس
عل املنرب الديين وا طابة يف املنرب الديين مطلقًا ،فاملقرتح

يتناو املنرب

الديين إطالقًا ،فإذا صراد اال تمرار يف ا طابة فه ا شأنه بشر صال خيلط 21
ب املنرب الديين وب االنتمال إىل ا معيات السيا ية .بكل أايد ص ال
ش ص ينتمي إىل
ألفكار

عية

يا ية عندما يعتلي املنرب الديين

وف يرو

عيته السيا ية ،وهو ما يتناف مع ه ا القانو  ،ل لب صعتقد ص

ما فضلت به األملت دال ال ايد ا تكمل

يع النقا

اليت انت صنوي
22

ا ديث عنها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ عيد

مد عبداملطلل املستشار القانوني بوزارة

العد والشؤو اإل المية واألوقاف.

21

املستشار القانوني بوزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا يدي الرسيس ،وضيبًا لنقطة التطبيق اليت صشار إليها األخ
ا ف رو ،حنن نتفق معه يف ص هنا مشكلة يف التطبيق ،ولكن ما هو
منشأ ه ه املشكلة؟ هل هي يا ية اما ذارت األملت دال ال ايد؟ صقو
ال ،بل إ القانو هو ال ي يقيد عملية التطبيق ،املادة  22من القانو قو :
«جيوز لوزير العد إذا ملالفت ا معية صحكام الد تور صو ه ا القانو صو صي
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22

قانو

ملر صو نظامها األ ا ي ص يطلل من ا كمة الكربى املدنية بنال

عل دعوى يقيمها الوزير ا كم بإيقاف نشا ا معية» ،فليس خبافٍ عل
جملسكم املوقر وجود دعوى صمام ا كمة الكربى ،ومت ا ت نافها ثم
كمة التميي ملدة نت صو ثال ،نوات ،إذ القانو هو ال ي

نقلت إىل

يكبل عملية طبيق القانو التطبيق الصبيح ،فه ه فرصة طيبة ــ إذا اا
هنا

2

عديل عل ه ا القانو وإذا اا جملسكم املوقر يرى ص عملية

التطبيق فيها معوقات ــ ملعا ة ذلب شريعيًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ عبدالررن

مد

21

ش .

العضو عبدالرمحن حممد شمشر:
شكرًا

يدي الرسيس ،مدامللة األخ عاد املعاودة ب

صنه ضد

االقرتاح بقانو ولكن املالحظ يف قرير الل نة صنه مقرر احتياطي فاملفرتض
ص يعتلي املنرب ليدافع عن ه ا القانو  ،ايا يدافع عن ه ا القانو به ه 22
املدامللة اليت ذارها يف اجمللس؟ حنن بنينا يف مقرتحنا الفصل ب

املنرب

الديين امهنة والعمل السيا ي ،اما ذارت األملت دال ال ايد ص القانو
به ما مينع بع
الببرين وبع

املهن املوجودة بالدولة مثل السلب الدبلوما ي وقوة دفا
صندية الشباا واملراا الشبابية من العمل بالسيا ة ،وزارة

العد يف الوقت ذا ها يف قريرها بينت وجود مشكلة فعلية عل صرض الواقع 21
ناجتة عن ا مع ب املنرب الديين والعمل السيا ي ،والقانو ا الي ال ينظم
ا مع ب

املنابر الدينية امهنة والعمل السيا ي .حيق لرجل الدين ص

يشرت يف العملية السيا ية بشر صال يعتلي املنرب ،وا لب صي عضو ابق
يف صي مهنة متنعه من العمل السيا ي بإمكانه بعد التقاعد ص يعمل يف العمل
السيا ي ،لكن ص كو له مهنة متعلقة مبنرب ديين يعتليه ويعمل صيضًا يف 22
السيا ة فه ا هو قصد املنع يف القانو  ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ

ا

مد ف رو.

العضو شمال حممد فخرو:
شكرًا

يدي الرسيس ،ليع رني األخ

عيد عبداملطلل ،صرجو صال 2

نتع ر ،إذا اانت هنا مشكلة يف اإلجرالات القضاسية فلتبلها وزارة العد
مع اجمللس األعل للقضال .لن نسلم الوزارة حقًا مطلقًا يف غلق ا معيات
وال اانت يا ية صو ثقافية صو نفعًا عامًا ،بالعكس حنن نقو إ القضال
هو ا ا م و وف ندعم ه ا ا انل ولن نعد القانو ولن نوافق عل
التعديل ال ي

يأ ينا بسبل

لطة القضال وإعطاسها للسلطة التنفي ية21 .

ولكن إذا اانوا يعتقدو ص اإلجرالات بطي ة فعليهم التعاو مع جملس
القضال للتع يل بها ،وال نست دم ه ا السبل لكي نسبل م يدًا من ا رية
من ا معيات وما وصلنا إليه من ضما للعمل األهلي والعمل السيا ي،
وشكرًا.

22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ عاد عبدالررن املعاودة.

العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
شكرًا يدي الرسيس ،حقيقة صقوهلا بكل جرصة وبكل صراحة لسنا 21
ملاسف

أل باا :العمل يف الشأ العام كليا اب وجمهود يعلم به من

عمل فيه ،ه ا صوالً .ثانيًا :صقوهلا بكل جرصة ه ا القانو صو ه ا التغي لن
يغ من الواقع شي ًا ،ال ي ُي اف منه هو ص اهلدف من ورال ه ا التغي لن
يغ ه؛ أل لدينا من النصوص ما يكفي عن ه ا متامًا ،وصنا صقو ذلب والي
ثقة .املشكلة ليست يف زيادة عبار  ،ما قيل هو صميم الواقع ،صنا صقحدى 22
ص يعطوني اآل

عريفًا منضبطًا لرجا الدين املقصود منعهم .هنا ملطبال

ممنوعو صيام العمل السيا ي وصيام االنت ابات ،صنا انت ملطيبًا وصُمنع
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بشرو  .وحنن ننه ليل نهار عن ص يكو املنرب ا تغالالً لفكر صو وجه
مع  ،وه ه ا طل الها مس لة .املنرب ال يستغل إال لتعليم ديين صو مصلبة
وطن صو لنفع العباد وليس لتم يقهم صو لنصر فكر عل فكر ،ومن يفعل غ
ذلب جيل ص يوقا من وزارة العد ليس فقط يف السيا ة بل حت يف غ ها.
إذا ص ال إنسا إىل اجملتمع يوقا وال اا ملطيبًا صو إمامًا صو غ هما يف 2
صي وظيفة من الوظاسا .من يفسد يف البلد بأي ح ة يوقا بالقانو  .واما
يلتا عل قوان غ ه ا وف يلتا عل ه ا ،فليس هنا قانو

كم.

ليس من باا املصلبة ا اصة صبدًا ،ولكين صقو إ من له صهداف طيبة صو
ملبيثة يصلها ،فلماذا نتشعل؟ واالم رسيس هي ة املستشارين القانوني
باجمللس هو ص ال ه ه البنود موجودة يف القانو وما نريده هو االجتهاد يف 21
طبيقها فقط .ا لب اإلملوا ال ين صملالفهم الرصي ال صزعم صبدًا صني صاثر
دينًا صو حرصًا عل الدين منهم وصعرف حبهم للدين ولكن خنتلا يف ه ه
املادة ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ عيد

مد عبداملطلل املستشار القانوني بوزارة

العد والشؤو اإل المية واألوقاف.

املستشار القانوني بوزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

21

شكرًا يدي الرسيس ،يبدو صني

ص تطع إيصا املعلومة جيدًا .صنا

صقصد ص نلغي رقابة القضال عل ا معيات السيا ية وإمنا وضع صداة
متكّن وزير العد من طبيق ه ا القانو

طبيقًا ريعًا يف راية القضال.

اليوم عندما يصدر وزير العد قرارًا ضد صي
طعن فيه صمام القضال وبالتالي فأي قرار
القضال،

عية ستطيع ا معية ص
يصدر

يكو قحت رقابة 22

صقل إننا نسلخ ا معيات السيا ية من رقابة القضال ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل التصويت ،وبعد ص ا تمعنا إىل

يع اآلرال والها رال

مقدرة ووجيهة ،صود ص صقو لكم ليس رصيًا وإمنا مالحظة ،قد يكو
االقرتاح بقانو حت بالنسبة إىل من قدموا به غ واضح يف صذهانهم ،صنا
صعتقد ذلب .األخ مقرر الل نة قا المة ر

مننع 2

ت يف ذهين وهي صننا

من يعتلي املنرب من ص يعرب عن رصيه ــ اما يرى ــ عل صال يكو يف

عية

يا ية .وه ا يعين ص هنا حرية يف إبدال الرصي ملن يعتلي املنرب وال اا
يا يًا صو غ

يا ي ،ه ا ما فهمته منه فل لب عندما ي هل االقرتاح إىل
وف صيغ

ا كومة جيل ص يكو اقرتاحًا مدرو ًا ،أل ا كومة

مشرو القانو بنالً عل املقرتح ،ولن جتتهد يف التفس و ضع مواد قانو ال 21
نس م مع املقرتح ال ي وافق عليه اجمللس؛ صنا صقرتح عل اإلملوة مقدمي
االقرتاح ــ إذا وافقوني الرصي ــ وا لب

نة الشؤو التشريعية والقانونية ص

يعود املقرتح إىل الل نة لدرا ته بشكل صارب ،أل هنا بع
اليت صعتقد صنها صوضبت ص هنا قصورًا يف املقرتح ،فهو
القضايا وبع
يدر

املقرتحات
يشمل بع

الف ات .صنتم اآل ا تمعتم لوجهات النظر امل تلفة ،وصرى ص

22

االقرتاح بشكل صارب ثم يأ ي إىل اجمللس ،وال من يرى ص لديه

مدامللة يف ه ا االقرتاح فعليه حضور اجتماعات الل نة ،بدعوة من الل نة
طبعًا أل صي مقرتح جديد البد ص يوافق عليه مقدمو االقرتاح صنفسهم .ه ا هو
رصيي بإعادة االقرتاح إىل الل نة مل يد من الدرا ة واألمل بع

االعتبار

املقرتحات اليت مت طرحها ،صو ميكن ص نصوّت عل االقرتاح باملوافقة صو 21
الرف

وهو رصي اجمللس .فضلي األملت دال جا م ال ايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا يدي الرسيس ،حقيقة من الصعل عليّ جدًا ص صمسع من
معاليب ص

قو إ االقرتاح غ واضح يف صذها مقدمي االقرتاح ،حنن 22

ا تغرقنا وقتًا طويالً يف إعداد ه ا االقرتاح ودرا ته وصياغته ،و كلمنا
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اليوم فيه مبا يشرح مضمو ه ا االقرتاح؛ وصنا صعترب ص ه ه الكلمة من
الصعل عليّ جدًا قبلها ،االقرتاح واضح ،وهو قاسم عل شيل واحد وهو :هل
جني لرجل الدين العمل يف السيا ة صم ال؟ ه ا األمر فقط ،وال يوجد صي
اجتهاد يف عديل املقرتح .وصنا واثقة ص األخ بو مد عندما طرح وجهة نظره
مبا يدعوهم إىل التواؤم 2

اا يقصد صنه عندما خيطل رجل الدين يف النا

من الناحية السيا ية فهو حر ،عل صال يدملل ذلب ضمن العمل السيا ي
املمنهج .طريقيت يف التعامل مع صي وجهة نظر رى إعادة صي موضو إىل الل نة
هي داسمًا املوافقة ،وا اضر موجودة؛ ولكن قحديدًا يف مثل ه ا االقرتاح ال
يوجد ما يستدعي اإلعادة ،إما ص نقبل ه ا املبدص وإما ص نرفضه ،وال يوجد
عديل؛ ما فضل به األخ دروي
خمتلا متامًا ،وهنا

املناعي من عديل ملاص يف التعليم هو شأ

21

االم عن شبهة عدم الد تورية يف ه ا ا انل،

ولكننا نتكلم عن ه ا املوضو  ،ول لب صنا صطلل ص يتم التصويت عل
االقرتاح بقانو  ،وإذا ُقبِلَ فنِعمَ األمر ،وإذا رُفِ َ فيتبمل اجمللس مسؤولية
قراره يف ه ا ا انل ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخ ملالد

مد املسلم لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

العضو خالد حممد املسلم( :مثرًا نقطة نظام)
شكرًا يدي الرسيس ،ليس األمر ملروجًا عن املوضو  ،ولكن حنن 21
بصدد ــ وبكل شغا ــ االقحاد ا لي ي ،وبع

الدو ا لي ية د تورها

القر  ،فلو جال صحد ــ صقصد بعد االقحاد ــ واعتل منصة دينية وصلق ملطبة
فهنا املوقا خيتلا ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األخ عاد عبدالررن املعاودة.
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العضو عادل عبدالرمحن املعاودة:
شكرًا يدي الرسيس ،عليقًا عل ما ُذاِرَ عن اوني مقررًا لل نة،
صقو إ ه ا األمر ثقة من رسيسة الل نة ومن اإلملوة يف الل نة ،حيث إنين
صان حاضرًا صثنال مناقشة ه ا االقرتاح ،واإلملوة فاؤالً بقبولي وضعوني
2

مقررًا احتياطيًا لل نة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،صنا صبديت وجهة نظري بكل صراحة ،وصرجو من األملت دال
ال ايد ص تقبل ه ا الكالم برحابة صدر ،ألنين ذارت ه ا الكالم حت
يت

اجمللس قراره عل بيّنة .والسؤا هو :هل ريدو فصل من يعتلي املنرب 21

عن االنضمام إىل

عيات يا ية وإذا اعتل املنرب يقو ما يقو

وال اا

يف السيا ة صو غ ها صم ص هنا االمًا ملر؟ مثل ص يلت م بعدم ا وض يف
قضايا يا ية وهو يعتلي املنرب! ه ا ما فهمته من الكالم ال ي قاله األخ
املقرر ،والكالم مس ل ،إذا انتم عل ا فا يف ه ا الكالم فمعن ه ا
ص املسألة هي الفصل ب

العضوية واعتالل املنرب ،وليقل ا طيل ما يقو ؛ 22

فهل ه ا هو املفهوم؟

العضو دالل جاسم الزايد:
يدي الرسيس،

وف حيا ل مبوجل القانو ال ي يُنظم ه ه
21

املسألة.

الرئيـــــــــــــــس:
يا صملت دال

ؤالي واضح حت يفهم اإلملوة املقرتح :هل إذا اعتل

الش ص املنرب وهو غ منضم إىل

عية يا ية فله ا ق يف ص يقو ما

يقو ؟
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العضو دالل جاسم الزايد:
االقرتاح واضح يف ه ا ا انل معالي الرسيس.

الرئيـــــــــــــــس:
االقرتاح يقو إ من يعتلي املنرب جيل صال يكو عضوًا يف

عية 2

يا ية ،وه ا هو الكالم ال ي يقوله اإلملوة اآل ؛ فما املشكلة اآل إذا
اعتل ش ص املنرب وقا ما قا وهو ليس عضوًا يف
صوضبنا ه ه األمور حت

ت

عية يا ية؟! لقد

وا قرارام عل ه ا األ ا  .فضل األخ

مقرر الل نة.

21

العضو مخيس محد الرميحي:
شكرًا يدي الرسيس ،االمب معالي الرسيس مقدر ،وما فضلت به
صبيح ،نعم صنا قلت ه ا الكالم ،وحرية الرصي والتعب مكفولة بنص
الد تور ،و

يكفلها حيس الرميبي صو غ ه ،وإمنا هي مكفولة بنص

الد تور .وبالنسبة إىل قضية اعتالل املنرب ا طابي هنا يف قانو ا معيات 22
السيا ية باا للعقوبات ،فإذا اعتل رجل الدين املنرب الديين وهو غ منتمٍ
إىل

عية يا ية وصملطأ فهنا عقوبة صوجدها ه ا القانو عل من يعتلي

املنرب ويسيل إىل الكث من األمور ،ومن ضمنها الوحدة الوطنية وامل اهل
واألديا  ،وصعتقد ص االمي واضح ،وال يوجد غبار عل ذلب .صما قضية
عود ه إىل الل نة فإ الل نة حينما سلم مكتل اجمللس قريرها فإ ه ا 21
التقرير يكو مودعًا لدى اجمللس ،وا كم النهاسي هو جمللسكم املوقر.
وصعتقد ص رسيسة الل نة قالت إنها ريد التصويت عل االقرتاح وهلا ا ق يف
ذلب ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات صملرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ اآل ليس صمامنا إال التصويت عل االقرتاح بقانو  ،فهل يوافق
اجمللس عل

وصية الل نة جبواز نظر االقرتاح بقانو بتعديل بع

صحكام

القانو رقم ( )26لسنة 2112م بشأ ا معيات السيا ية ،واملقدم من
صصباا السعادة األعضال :دال جا م ال ايد ،وعبدالررن
ورد مبار النعيمي ،وصاد عيد

مد

ش 2 ،

ررة ،وبسام إمساعيل البنمبمد؟

(أغلبية موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يقر ذلب .ه ا هو ملر بند يف جدو صعمالنا ،ولكن قبل ص نرفع
جلسة اليوم صحل التنبيه إىل ص جملس الشورى وف يستضيا الداتور
رجال املرزوقي الرسيس التنفي ي للم لس النقدي ا لي ي إللقال

اضرة

اقتصادية ،وذلب عند الساعة الثامنة والنصا من صباح يوم ا ميس القادم
مبرا عيس الثقايف ،و تناو الندوة عددًا من ا اور ،من بينها واقع 22
اقتصاديات دو ا ليج العربية ،وصهمية التنويع االقتصادي للتنمية املستدامة،
وجتربة دو االقحاد األوروبي يف إطار االقحاد النقدي ،فضالً عن اآلثار
الكلية لالقحاد النقدي عل اقتصاديات دو جملس التعاو لدو ا ليج
العربية؛ ونظرًا إىل صهمية املوضو  ،وملاصة يف ظل الظروف االقتصادية
الراهنة فإنين ص طلع إىل ص حيرص

يع اإلملوة واألملوات األعضال الكرام 21

عل ا ضور واملشاراة ،وصنا واثق من ذلب فلكم

يعًا الشكر لفًا.

وا قيقة صنها تكو ندوة مهمة ،و يبضرها عدد من ابار املسؤول
عن ا انل االقتصادي يف الببرين ،وصيضًا يبضرها عدد من الش صيات
من ملار الببرين من املت صص يف ه ا ا انل ،ومتت صيضًا دعوة اإلملوة
يف جملس النواا ،وملاصة صعضال
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