كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:



من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:

- 0السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املساعد لشؤون جملسي الشورى
والنواب.
- 2السيد مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.

2

- 3السيد حممد علي عبداجمليد مستشار قانوني.
 -وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.



من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

 -السيد خالد حسن عجاجي الوكيل املساعد لشؤون احملاكم والتوثيق.

01

كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والسيد أمحد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد
للموارد البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني
املستشار القانونـي للمجلس ،وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني باجمللس،

02

وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح
معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم ،نفتــتح اجللســة الثانيــة اخلاصــة اخلاصــة

21

بالتعــديالت الدســتورية مــن دور االنعقــاد العــادي الثــاني مــن الفصــل التشــريعي
الثالث ،ونبدأ بتالوة أمساء األعضاء املعتذرين .تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم
آل طريف األمني العام للمجلس.
22

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من أصحاب
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السعادة األعضاء :الدكتور ناصر محيد املبارك يف مهمة رمسية بتكليف من
جهة أخرى ،وحممد حسن باقر رضي يف مهمة رمسية بتكليف من اجمللس،
وخالد عبدالرسول آل شريف ،وجهاد حسن بوكمال للسفر خارج اململكة،
وشكرًا.

2

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على
مضبطة اجللسة األوىل اخلاصة اخلاصة بالتعديالت الدستورية ،فهل هناك

01

مالحظات عليها؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة كما وردت إليكم .لدينا مرسـوم ملكـي رقـم ()41

02

لســـنة2102م بتعيينـــات وزاريـــة ،تفضـــل األخ عبـــداجلليل إبـــراهيم آل طريـــف
األمني العام للمجلس بتالوته.

األمني العام للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم،

21

مرسوم ملكي رقم ( )41لسنة 2102م
بتعيينات وزارية
ملك مملكة البحرين.

حنن محد بن عيسى آل خليفة
بعد االطالع على الدستور،

وعلى املرسوم امللكي رقم ( )25لسنة 2101م بتشـكيل الـوزارة ،وعلـى املرسـوم رقـم
( )01لسنة 2100م ،بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية االجتماعية وبنـاء علـى عـر
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رئيس جملس الوزراء رمسنا باآلتي:
ــ املادة األوىل ــ
يعــني كــل مــن ســعادة الســيد غــاب بــن فضــل البــوعينني وزي ـرًا للدولــة للشــؤون
اخلارجية ،وسعادة الدكتور صالح بن علي حممد وزيرًا للدولة لشؤون حقوق اإلنسـان،
وسعادة السيدة مسرية بنت إبراهيم رجب وزيرًا للدولة لشؤون اإلعالم.

2

ــ املادة الثانية ــ
على رئيس جملس الوزراء تنفيـذ هـذا املرسـوم ،ويعمـل بـه مـن تـاريخ صـدوره،
وينشر يف اجلريدة الرمسية.
01
ملك مملكة البحرين
محد بن عيسى آل خليفة
02

رئيس جملس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر يف قصر الرفاع:
بتاريـخ  2 :مجادى اآلخرة 0433هـ

21

املوافـق  03 :إبريل 2102م

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،نتقدم مجيعًا خبالص التهاني والتربيكات إىل سعادة األخ
الدكتور صالح بن علي حممد على الثقة امللكية بتعيينه وزيرًا للدولة لشؤون
حقوق اإلنسان ،وإىل سعادة األخت مسرية بنت إبراهيم رجب بتعيينها وزيرًا
للدولة لشؤون اإلعالم ،مثمنني الثقة امللكية السامية باختيارهما هلذه
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املسؤولية الوطنية الكربى ،ومعربني عن تقديرنا للجهود اليت أبداها صاحبا
السعادة الوزيران خالل فرتة عضويتهما يف جملس الشورى ،وعطائهما البارز
يف كل قضايا اجمللس ،والسيما املشاركات اخلارجية الربملانية على املستوى
اخلارجي ،كما أنهما كانا مثاالً للتفاني والعمل اجلاد خلدمة الوطن ،وإننا
لن ننسى جهودهما الوطنية املخلصة يف خدمة العمل التشريعي ،متمنني هلما

2

كل التوفيق والنجاح يف مهمتهما اجلديدة لتمثيل البحرين خري متثيل وإبراز
منجزات ومكتسبات الوطن .وأعلن اآلن خلو مكان سعادة األخ الدكتور
صالح بن علي حممد وسعادة األخت مسرية بنت إبراهيم رجب .وننتقل اآلن إىل
البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية خبصوص تعديالت دستور مملكة البحرين ومذكرته

01

التفسريية ،وأطلب من األخ أمحد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إىل
املنصة فليتفضل.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

02

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )171

22

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ مناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع التعديالت الدستورية.
تفضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحال رئيس جملس الشورى مشروع تعديالت
دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسريية ،املرافقني للمرسوم امللكي
رقم ( )02لسنة 2102م ،وما انتهى إليه جملس النواب بأحكام املواد (/33ج)
و(/32أ) و  021من الدستور ،وذلك يف إطار ما انتهت إليه مرئيات حوار

2

التوافق الوطين بشأن التعديالت اليت ترى إدخاهلا على الدستور القائم،
والرغبة امللكية السامية يف حتقيق تقدم ورقي مملكة البحرين ،وتطوير
نظامها السياسي مبا حيقق املزيد من الدميقراطية .تدارست جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية مبجلس الشورى مشروع تعديل الدستور واملذكرة
التفسريية امللحقة به ،واطلعت على ما انتهى إليه جملس النواب بشأن مشروع

01

التعديل واستأنست برأي اجلهة املختصة ،حيث متت مناقشته يف  3اجتماعات
حضرها بعض أصحاب السعادة أعضاء جملس الشورى .جاء مشروع
التعديالت يف  3مواد باإلضافة إىل الديباجة ،املادة األوىل وتشمل املادة 42
البند (ج) اخلاص حبل جملس النواب ،واملادة  22بتأليف جملس الشورى،
واملادة  23اخلاصة بشروط العضوية مبجلس الشورى ،والبندين (أ) و(ج)

02

املتعلقني ببعض شروط العضوية مبجلس النواب ،واملادة  25املتعلقة خبلو حمل
أعضاء جملس النواب ،واملادة  02اخلاصة بإجراءات االستجواب ،والبندين
(ج) و(د) من املادة  06اخلاصة بعدم إمكانية التعاون مع رئيس جملس
الوزراء ،باإلضافة إىل املواد (  06و 63و 62و 60و 66و 66و 50و 52و012
و 013و 015و 002و )021وكلها تشمل العالقة بني اجمللسني واالقرتاحات

21

برغبات واالقرتاحات بقوانني ومشاريع القوانني ،ومواد تختص بطريقة
تشكيل كل وزارة لربناجمها وتقدميه إىل اجمللس الوطين ،ومواد تتعلق
بامليزانية ،كما تضمنت التعديالت إضافة ضمانات جديدة تطبق عند
استخدام جاللة امللك حلقه يف حل جملس النواب من خالل تعديل نص املادة
 42من الدستور ،وقد جاء تعديل هذه املادة ليضيف ضمانات جديدة ملا كان
موجودًا من ضمانات .املادة الثانية تعزز دور السلطة التشريعية يف منح الثقة
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22

للحكومة ،وذلك بإضافة ميزة جديدة ثانية إىل املادة  40من الدستور تعطي
جمللس النواب احلق يف إقرار أو عدم إقرار الربنامج الذي تقدمه احلكومة.
أما املادة الثالثة فهي إجرائية .وأرفق مبشروع التعديالت الدستورية مذكرته
التفسريية لتلك التعديالت وتأخذ ذات الصفة اإللزامية ملواد الدستور وتكون
جزءًا مكمالً للمذكرة التفسريية احلالية ،وقد أوضحت اللجنة األهداف

2

واملربرات اليت قامت عليها هذه التعديالت .رأي اللجنة :بعد االطالع على
الدستور ،وعلى الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،وميثاق العمل الوطين،
وعلى مشروع التعديالت الدستورية ،واملذكرة التفسريية ،وبعد االطالع على
قرار جملس النواب املوقر بشأنهما ومرئيات حوار التوافق الوطين يف اجلانب
السياسي ،والتشريعات املقارنة فيما يتعلق جبوهر التعديالت ،وبعد املداوالت

01

والدراسة والبحث واالطالع على مقدمة املذكرة التفسريية ،وبعد تالوة تقرير
اللجنة يف اجتماعها؛ انتهت اللجنة إىل املوافقة على مبدأ التعديل يف مشروع
التعديالت الدستورية واملذكرة التفسريية .توصية اللجنة :توصي اللجنة
باملوافقة على مبدأ التعديل يف مشروع تعديالت دستور مملكة البحرين
ومذكرته التفسريية ،املرافقني للمرسوم امللكي رقم ( )02لسنة 2102م،
وذلك وفق التفصيل الوارد يف العر

02

املرفق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل األخ إبراهيم حممد بشمي.
21

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن على أعتاب مفصل مهم من مفاصل
حياتنا السياسية املعاصرة ،وهذا اليوم هو يوم تارخيي من أيام التحوالت
السياسية ،وتراكمات التجربة الدميقراطية اليت خيطوها وطننا يف جتربته
من أجل بناء دميقراطيته التدرجيية ،وما البحرين املعاصرة ــ بدءًا مما قبل 04
فرباير وما بعده ــ إال أتون سياسي يزخر باملبادرات الشجاعة ،اليت أجراها
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 00

2102/4/22م مضبطة اجللسة الثانية اخلاصة بالتعديالت الدستورية

22

جاللة امللك بدءًا من تشكيل جلنة تقصي احلقائق وجلنة حوار التوافق
الوطين واللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ التوصيات وغريها من اخلطوات املهمة
وهي إجراءات شجاعة وحكيمة من أجل استتباب األمن واالستقرار يف وطننا.
وما اجتماعنا التارخيي اليوم إال نتيجة سياسية ملا أسفر عنه حوار التوافق
الوطين من مرئيات تشكل خطوة دميقراطية يف مسرية اإلصالح الدستوري،

2

واليت شكلت أولوية متقدمة يف هذه املرئيات اليت ستكرس ضوابط العالقة
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية من أجل تطبيق هذه التجربة الدميقراطية
وممارستها على أر

الواقع .إن جوهر التعديالت يف هذه املرحلة ليس نهاية

املطاف يف حراك جمتمعنا من أجل الدميقراطية ،بل إن هذه التعديالت هي
خطوة من أجل تأسيس النظام الربملاني يف مؤسسات اجملتمع ،وإعادة تأطري

01

العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ،وكذلك إعادة ترتيب املهمات
واألولويات بني جملسي الشورى والنواب .وإن هذه التعديالت الدستورية تركز
على استكمال األدوات الرقابية والتشريعية ،وتكريس العملية الدميقراطية
اليت ليست جمرد نصوص حمنطة الكلمات ،ولكن الدميقراطية هي ثقافة،
وهي ممارسات ترتاكم ،يبتكر كل شعب جتربته الدميقراطية .وها هي

02

البحرين تشق طريق جتربتها خطوة خطوة ضمن سياسة التوافق الوطين .وإن
هذه التعديالت يف مسرية وطننا الدميقراطية سوف تضيف إىل جتربتنا
السياسية الكثري .وأود هنا أن أبدي اعرتاضي على طريقة حتويل التعديالت
الدستورية إىل جملس الشورى ،إذ بعد أن استغرق جملس النواب ثالثني
اجتماعًا خالل سبعني يومًا ملناقشة هذه التعديالت ،تأتي هذه التعديالت

21

الدستورية املهمة إىل أعضاء جملس الشورى بنصوصها وبشروحاتها
ومناقشاتها املطبوعة يف  0111ورقة ليقرأها السادة األعضاء يف أقل من 24
ساعة ،أليس هذا األمر به إجحاف جمللس الشورى ومرئياته؟ دعونا نتطلع معًا
إىل سقف جملس الشورى ،سنجد سيف دميوقليس معلقًا خبيط أوهى من
خيوط العنكبوت ،ومسلطًا على رقابنا ،وحنن بني صيغة االستعجال من جهة
الستكمال التعديالت الدستورية ،وبني عدم إجراء أي تعديالت على هذه
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 06

2102/4/22م مضبطة اجللسة الثانية اخلاصة بالتعديالت الدستورية

22

التعديالت حتى ال تعود إىل جملس النواب من جهة أخرى ،ومن ثم الدخول يف
إشكالية انعقاد اجتماع اجمللس الوطين .أمل حين الوقت جمللسنا املوقر
لدراسة احللول الشافية ملثل هذه اإلشكالية اليت تدفع أعضاء جملس الشورى
للموافقة حتت ظل هذا السيف املسلط علينا؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

2

شكرًا ،أحب أن أوضح أن الكالم الذي قاله األخ إبراهيم بشمي
تنقصه الدقة ،فأوالً :كان هناك تنسيق مع اإلخوة النواب منذ بداية إحالة
مشروع التعديالت الدستورية من قبل جاللة امللك ــ حفظه اهلل ورعاه ــ وكان
هناك تنسيق بني اللجنتني التشريعيتني املعنيتني يف كال اجمللسني ،وعقدنا

01

اجتماعًا موسعًا ،ودعونا مجيع األعضاء منذ بداية مناقشة املشروع ،ومت طرح
مجيع التساؤالت ،ومتت اإلجابة عنها ،وظل التنسيق مستمرًا مع اإلخوة يف
جملس النواب يف الكثري من التعديالت اليت أُجريت على املواد .ثم إن
التعديالت كلها مبا فيها التقارير اليت وردت من جملس النواب وزعت
عليكم قبل فرتة ،وليس قبل  24ساعة؛ ولذلك حنن نقول إن هذه العملية مت

02

فيها التنسيق بشكل كامل ،ومت التوافق على التعديالت بشكل كامل،
وأعتقد أن هذا املشروع يستحق مثل هذا التنسيق ومثل هذا التعاون ،ومل
جيحف دور جملس الشورى ،ويف احلقيقة عقدت جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية أكثر من اجتماع ،ومت إخباركم عنها ،وحضر بعض األعضاء ومل
حيضر البعض اآلخر ،وكان هناك جهد كبري ومتواصل ،وأحببت أن

21

أشكر اإلخوة يف جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،فقد كان اإلخوة
يسهرون لساعات متأخرة من الليل إلجناز هذا املشروع ،فكما تعلمون أن دور
االنعقاد يوشك على االنتهاء ــ إن شاء اهلل ــ يف الشهر القادم؛ ولذلك جيب أن
متر هذه التعديالت نظرًا ألهميتها ،وأحببت فقط أن أوضح لألخ إبراهيم
بشمي أن الكالم الذي قاله ــ يؤسفين ــ غري دقيق ،وال يعرب عما حصل يف
الواقع ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لوال أنين أعرف أن األخ إبراهيم بشمي ثابت
مبحاضر رمسية حضوره لالجتماعات املسبقة ،لقلت إن الشخص الذي حتدث
ليس األخ إبراهيم بشمي ،وهو كان حاضرًا معنا االجتماع التنسيقي منذ
شهر مارس ،واستلم كافة التعديالت ،وإن مل توزع هذه التعديالت ،فهو

2

يكفيه كونه عضوًا يف السلطة التشريعية ــ منذ تاريخ حديثنا عن التعديالت
الدستورية وصدور املرسوم بالتعديالت الدستورية ــ أن يستعد ،هذه نقطة.
النقطة الثانية ،أنا ال أعرف من أين أتى مبهلة الــ  24ساعة؟ فهو كان
حاضرًا يف اجتماع 2102/4/02م ،وأيضًا كان حاضرًا يف اجتماع
2102/4/05م ،واستلم التعديالت رمسيًا من اجمللس منذ تاريخ إحالتها من

01

جملس النواب ،أي مبا يتجاوز أيامًا وأسابيع من استالمه هلذه التعديالت.
وحنن أبدًا لن نعترب الصحافة سلطة وسيفًا مسلطًا على رقابنا ،وألول مرة
اإلخوان يف الصحافة من خمتلف صحف البحرين كانوا على تواصل معنا،
ملتابعة املشروع منذ أن أحيلت هذه التعديالت الدستورية .وهذه االجتماعات
اليت جعلناها يوميًا كانت بهدف أن نصل إىل نتيجة ،واإلخوة النواب

02

اجتهدوا ،وحنن اجتهدنا معهم وخرجنا بهذه النتيجة ،ولو طلب األخ إبراهيم
بشمي اآلن نقطة نظام وقال إنه ال يقصد الصحافة ،فإنه أشار إليهم وقال
إنهم سيف مسلط ،وحنن ال يوجد لدينا أحد فوق من احلضور الذين أشار
إليهم غري الصحافة الذين قال عنهم إنهم سيف مسلط .ورب العاملني يعلم
بنواياك وبنواياي ،وملاذا أنا أبدأ بهذا الكالم ،وملاذا أنت تبدأ بهذا الكالم؟

21

وأرجو أال تدخل يف نوايانا ،ويكفيك نوايا نفسك يف إثارة هذا املوضوع،
وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ إبراهيم حممد بشمي.
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :أنا اختصارًا للوقت مل أتطرق إىل شكر
معاليكم ،وشكر اللجنة ،وشكر جملس النواب على اجلهد الذي بذلوه.
أنا كنت أتابع املوضوع من جلنة حوار التوافق الوطين ،وأنا ال أحتدث عن
نفسي شخصيًا وإمنا عن جمموعنا ككل .وعندما قلت سيف دوميوقليس،

2

مل أقصد به الصحافة ،وإمنا كنت أتكلم عن إجراءات جملس الشورى يف
مناقشته للمواضيع ،وعودتها إىل جملس النواب ،هذا ما قصدته من سيف
دميوقليس ،وسيف دميوقليس هو سيف مسلط على الذين يواجهون مشكلة
من املشكالت .وأنا ال أتكلم عن استالمنا ــ طبعًا األمانة العامة مشكورة
وعلى رأسها األمني العام ــ هلذه التعديالت اليت وزعت على األعضاء ،وإمنا

01

أتكلم عن الدعوة الرمسية اليت استلمناها قبل  24ساعة ،واليت استلمناها
مساء االثنني ،ويوم الثالثاء كان علينا قراءتها استعدادًا هلذا االجتماع ،وإذا
استلم هذه التعديالت بعض األشخاص مسبقًا ،فهذا أمر آخر .وال يقصد من
كالمي االستهانة بعمل اللجنة ،فأنا مل أتطرق إىل عمل اجلنة ،وعمل اللجنة
عمل مشهود له ،واللجنة ذهبت إىل جملس النواب منذ البداية واجتمعوا مع

02

اللجنة التشريعية هناك ،وهذا الكالم أنا مل أتطرق إليه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن حممد مجشري.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:

21

شكرًا سيدي الرئيس ،أنا متنيت أال تبدأ اجللسة بهذه الطريقة،
نظرًا للجهد الذي بذلته جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،ونظرًا للجهد
الذي بذلته رئيسة اللجنة يف إعداد هذا التقرير ،وهو جهد ملموس ،وجهد
مشكور ،والكل تابع عمل اللجنة ،واألخت دالل الزايد قامت جبهد كبري،
ومنذ إحالة التعديالت الدستورية إىل جملس النواب وهي متابعة ،ويف نفس
الوقت مشاركة مع اإلخوة النواب يف جملس النواب للتوصل إىل هذا التوافق؛
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لذلك مالحظاتنا جيب أن تكون دقيقة يف هذا اليوم بالذات الذي نقر فيه
هذه التعديالت املهمة ،ألننا بإقرار هذه التعديالت سنبدأ بكتابة تاريخ جديد
بالنسبة إىل مملكة البحرين للوصول إىل تنفيذ ما توافق عليه شعب مملكة
البحرين يف حوار التوافق الوطين ،وهي تعديالت ليست سطحية كما أثري يف
اإلعالم ،وإمنا هي تعديالت عميقة تدخل يف صميم جتربتنا الدميقراطية .وأنا

2

أحيي األخت دالل الزايد على جهدها وعلى إصرارها لتنفيذ هذه التعديالت
لوضعها بالطريقة اليت علينا مجيعًا يف هذه اجللسة أن نتوافق عليها .وهذه
التعديالت سوف تقلل من صالحيات جملس الشورى ،ولو كنا بالفعل نتمسك
مبواقفنا لرفضنا هذه التعديالت؛ ألنها متس صالحياتنا ،ولكن ما دام هناك
توافق من الشعب من خالل حوار التوافق الوطين عليها ،فإننا نوافق عليها

01

حرفًا حرفًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ حممد سيف املسلم.

العضو حممد سيف املسلم:

02

شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :أنا أشكر اللجنة على اجلهد الذي
بذلته .ولدي نقطتان أود إثارتهما يف هذه اجللسة وهما خبصوص الشروط
الواجب توافرها يف أعضاء جملس الشورى وجملس النواب...

الرئيـــــــــــــــس:

21

أخ حممد ،حنن اآلن أمام مناقشة عامة للمشروع ،وسوف نتعر
ملناقشة كل مادة على حدة ،فإذا كانت لديك مالحظات فأرجو أن تبيّنها يف
نفس املادة.

22

العضو حممد سيف املسلم:
إذن أؤجل مداخليت ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،البد من شكر رئيسة جلنة الشؤون التشريعية

2

والقانونية ،وأعضاء اللجنة على هذا التقرير الدقيق ،وعلى عملهم الدؤوب
خالل فرتة األشهر املاضية منذ صدور املرسوم بقانون ،وأمامنا اآلن تقرير من
أفضل التقارير اليت صدرت من قبل جملس الشورى .وأريد أيضًا أن أشكر
اللجنة على التنسيق العالي الذي قامت به خالل األشهر املاضية سواء بني
أعضاء جملس الشورى أو بني جملس الشورى وجملس النواب .لدي نقطة

01

خبصوص اجلدول املرفق يف الصفحة  600من التقرير ،حيث ذكر أنه جدول
مقارنة بني مشروع تعديالت دستور مملكة البحرين وما يقابلها من نصوص
يف دستور  2112ودستور  ،0563وسؤالي هو :ما هي الفائدة من املقارنة بني
هذه التعديالت ودستور 0563؟ وملاذا أرفق هذا اجلدول يف التقرير؟ وشكرًا.
02

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية البد من اإلشادة بعمل جلنة الشؤون

21

التشريعية والقانونية الدؤوب ،واإلشادة بالتقرير املفصل الذي أعدته،
وخباصة املذكرة التفسريية اليت أرفقتها به ،وكافة التعديالت اليت أُدخلت
على املواد املرفقة بالتعديالت الدستورية .وكما تفضل األخ إبراهيم بشمي،
حنن اليوم منر مبرحلة حتوالت تارخيية يف مملكة البحرين بقيادة جاللة امللك
ــ حفظه اهلل ورعاه ــ ونطمح إىل أن تكون خطواتنا الرتاكمية يف املسار
الدميقراطي الذي انتهجته اململكة بإرادة متوافقة بني شعب مملكة البحرين
وقائدها الذي وضع األسس األوىل للسري على الطريق الصحيح .أنا لن أدخل يف
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املواد؛ ألننا يف املناقشة العامة .وكل القوانني منذ بداية تأسيس النظم
الدميقراطية يف الدميقراطيات العريقة بدأت تأخذ مناحيها ،وترتاكم حسب
األحوال والظروف اليت حتدث يف تلك الدول ،وجاللة امللك اختط الدميقراطية
قبل أن يفر

مسمى الشرق األوسط اجلديد ،ودمقرطة العامل من القوى

السياسية العظمى يف العامل ،قمنا بذلك قبل أن تفر

علينا .ويكفي اليوم

2

للحفاظ على املظاهر واملطالب الدميقراطية والتمثيل الشعيب الواسع لوصول
صوت الشعب واملشاركة يف صنع القرار ،يكفي ما أعطي جمللس النواب
املوقر من صالحيات ،أخذت بها الدول اليت سبقتنا يف الدميقراطية مبئات
السنني .سيدي الرئيس ،جاءت بعض مواد هذا التعديل يف حل جملس النواب؛
وهذا هو األساس واحلل بالنسبة إىل ممثلي الشعب ،وهو الذي يسبب

01

األزمات ،عندما كان احلق جلاللة امللك منفردًا مع استشارة رئيس جملس
الوزراء ،ثم متت إضافة معالي رئيس جملس الشورى ومعالي رئيس جملس
النواب ومعالي رئيس احملكمة الدستورية لألخذ برأيهم ،مما يعطي الصورة
األوضح واألمشل والرتوي يف حل جملس كهذا اجمللس ،وهو الذي يسبب
األزمات يف أي بلد دميقراطي ،ويعطل التشريع ويعطل عمل احلكومات.

02

والتعديل الذي جاء يف املادة  40يعطي جاللة امللك احلق يف تعيني رئيس الوزراء
وهو حق أصيل جلاللته تنفيذًا لنصوص ميثاق العمل الوطين الذي أمجع عليه
شعب البحرين بنسبة غري مسبوقة ،والذي أعطى احلق جلاللة امللك يف تعيني
رئيس الوزراء ،ومواد الدستور املستلهمة من نصوص ميثاق العمل الوطين
أعطت هذا احلق األصيل جلاللة امللك ،وجاءت الفقرة املضافة يف املادة 40

21

وأعطت الصالحيات جمللس النواب املوقر وحددت اآلليات يف منح الثقة وإقرار
عمل احلكومة خبطوات غري مسبوقة ،وليست خطوات ترقيعية أبدًا ،وليست
التفافًا على القانون ،إمنا هي ممارسة دميقراطية ارتضاها الشعب وارتضى
النظام الدميقراطي الوسط بني النظام الربملاني والنظام الرئاسي ،وإن شاء
اهلل تتحقق من خالل هذه التعديالت الدستورية مصاحل وتطلعات شعب
البحرين ،وشكرًا.
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الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ علي عبدالرضا العصفور.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،التقرير وصل

2

إليكم وهو خالٍ من أي حتفظات ما عدا حتفظات الواقف أمامكم،
واملشكلة أن بعض اإلخوة يستاؤون قليالً من كلمة حتفظ ،وهي يف واقع
األمر ليست رفضًا ملا جاء من تعديالت بقدر ما أنها رغبة يف أن أدخل بعض ما
أراه يف هذه التعديالت ،هذه نقطة .النقطة الثانية :كنت أمتنى حقيقة ،وهذه
فرصة أن أخاطب فيها اإلخوة يف املعارضة ،وهؤالء اإلخوة نعزهم ونكن هلم

01

كل االحرتام يف هذا البلد ،أن يكونوا اليوم معنا يف صياغة وإبداء آرائهم يف
هذه التعديالت ،ولدي يقني بأنه لو كانت املعارضة مشاركة يف هذه
التعديالت لرفعت سقفها إىل ما هو أكثر ،ولن يكون هناك أي معارضة من
قبل القيادة هلا .وكما قال جاللة امللك ــ حفظه اهلل ــ إن باب احلوار سيبقى
مفتوحًا ،وأمتنى بالفعل أن يسارعوا إىل إنقاذ هذا الوطن بدخوهلم

02

ومشاركتهم يف هذا احلدث .حنن اليوم مع السلطة التشريعية بكامل
غرفتيها النواب والشورى قدمنا ما ميكن تقدميه وما نراه نافعًا ،ولكن
نتمنى منهم أن ميارسوا دورهم ويلتحقوا بالركب حتى تكتمل هذه العملية
وننقذ البلد وخنرج مما حنن فيه ،ألن البلد للجميع والشراكة احلقيقية
تكون بوجود اجلميع .النقطة األخرية ،أريد أن أصفها بوصف أرجو أال يكون

21

فيه خطأ ،الذي دعاني إىل إبقاء هذه التحفظات ــ وأمتنى أال يستاء معالي
وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف فأنا أكن له كل االحرتام ــ أن ردود
معالي وزير العدل يف اجتماع اللجنة وأثناء النقاش كانت غري واضحة لي ،أنا
ال أقول إنه ال يريد أن يتعاون يف السؤال واإلجابة ،وقد طرحت عليه أسئلة
حول بعض التعريفات اليت لي فيها وجهة نظر ،ولكين مل أجد الرد الذي
كنت آمله من شخص عزيز علي يف هذه اللجنة ،هذا الذي جعلين أبقي على
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التحفظ على بعض النقاط .وإن شاء اهلل عند تداول ومناقشة املواد سيكون
لي رأي واضح ،وسأرفع اللبس ،وسأبقى دائمًا مع ما يراه جاللة امللك حفظه
اهلل .وأرجو أال يفسر موقفي على أني خارج عن األلفة وعن الوحدة الوطنية،
وشكرًا.

2

الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

01

شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أود أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل
اللجنة ورئيسة اللجنة على ما بذلوه من جهد ،وأمتنى أن أكون يف الفرتة
املاضية قد قمت بواجيب يف احلضور إىل اللجنة واالستفادة من النقاش الذي
دار فيها .أود فقط التعليق بالتالي :إذا مل جيد أحد األشخاص ما يكفي
عندي يف ردي من أسباب جتعله يغري موقفًا ،فأعتقد أن لديه أسبابًا كافية

02

ليستمر على موقفه ،وال يوجد دا ٍع ألن تلقى املسألة من شخص إىل آخر ،كل
إنسان يتخذ موقفًا أعتقد أن لديه من األسباب ما يكفي حلملها ،هذه مسألة
راجعة ملسؤولية كل شخص عن أفعاله وتصرفاته ،وهذه مسألة ال دخل لي
فيها ،وأمتنى أال أكون مقصرًا يف أي شيء حياط علمي به أو أستطيع أن أرد
21

به ،وشكرًا.

الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ،أنا أيضًا أحب أن أنوه بتعاون معالي الوزير من بداية حتويل
التعديالت الدستورية جمللس النواب ،ويف احلقيقة كان موجودًا معنا عندما
ندعوه ليكون معنا لإلجابة عن كل استفسارات اإلخوة األعضاء .ومعالي
الوزير مل يقصر ووضح األمور كافة ،ويف األخري إذا كان هناك اختالف يف
وجهات النظر فمثلما يقال( :ال يفسد للود قضية) .واألخ علي العصفور رمبا
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كانت لديه وجهة نظر ،ولكنه بشكل عام مع التعديالت كما وردت ،وهذا
ما أكده لي ،تفضل األخ علي عبدالرضا العصفور.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
سيدي الرئيس ،أمتنى أن نكون على وفاق ،أنا عندما تكلمت مع

2

معالي وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف طلبت منه أال يستاء ،وال يقول
هذا الرد أمامكم وأنتم مسعتموه ،إن قناعاتي ثابتة وسأبقى عليها ولن تتغري
نتيجة ألي خوف ،أنا تكلمت بواقع كان بيين وبينه يف اللجنة ،والشهود
موجودون يف اللجنة ،ويف اللجنة الثانية استطال يف اإلجابة وأخذ أرحييته ،هذا
ما حدث ،أما بالنسبة إىل قناعاتي فثق يا معالي الوزير أني إذا أردت تغيريها

01

فليس لدي خوف ،ولن ألقيها على أي أحد ،أنا قادر وقوي على اتخاذ قراري.

الرئيــــــــــــــــس:
لكن الوزير مل يكن مستاء.

العضو علي عبد الرضا العصفور:

02

ال ،ولكن قال الكلمة على أساس أني غريت قناعاتي ،وحبثت لي
عن مشاعة ألرمي قناعاتي عليها ،هذا الكالم غري صحيح.
21

الرئيــــــــــــــــس:
ال ،أنت فهمت الكالم بطريقة خمتلفة .تفضل األخ خليل إبراهيم
الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،صباح اخلري
مجيعًا .معالي الرئيس ،يف احلقيقة حنن اليوم نشهد مرحلة تارخيية من عمر
هذا الوطن ،كما شهدنا منذ فرتة حوار التوافق الوطين الذي التقت فيه
اإلرادة الشعبية لكل أطياف اجملتمع وكل مجعياته وأطيافه املختلفة ،وكان
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حوارًا مثمرًا وبناءً ،والتقت إرادة هذا احلوار الوطين باإلرادة امللكية السامية
حلضرة صاحب اجلاللة الذي أخذ على عاتقه تطبيق مرئيات حوار التوافق
الوطين ،وتعهد بأن يكون هذا احلوار هو املنطلق لبناء الدميقراطية يف
البحرين .وكذلك التقت اإلرادة السياسية ممثلة أيضًا يف اهليئة التنفيذية،
وممثلة يف صاحب السمو امللكي األمري رئيس الوزراء املوقر ،واحلقيقة بقدر

2

ما نشكر رئيسة جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،نشكر األعضاء أيضًا
لتجاوبهم وتفاعلهم ،والشكر موصول إىل معالي وزير العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف الذي بذل جهدًا كبريًا ومغنيًا يف لقاءاتنا معه حول
تفسريات كثرية ،وكان نشطًا وفاعالً يف حوار التوافق الوطين .يف احلقيقة
اليوم التقت إرادتنا يف جملس الشورى مع إخواننا وزمالئنا يف جملس النواب

01

املوقر الذين نكن هلم كل االحرتام والتقدير .واحلقيقة أن ما ينالونه من هذه
التعديالت ومن صالحيات ليست فقط مطلوبة منهم ،وإمنا هي مطلب شعيب،
وحنن نتوافق معهم على هذا املطلب الشعيب الذي هو يف صاحل مملكة
البحرين يف مسريتها الدميقراطية .أعتقد أن جلستكم هذه ــ كما شهد
جملس النواب حلظات تارخيية ــ ستشهد حلظات تارخيية يف عمر هذا الوطن

02

ويف مسريته الدميقراطية .واألمل أن نكون مجيعنا صوتًا واحدًا لتبيان حقيقة
هذه التعديالت ومردودها ونتائجها ومثارها على مسرية الدميقراطية ،كل
شخص لدينا يف جملس الشورى مسؤول مسؤولية كاملة عن إيصال هذه
التعديالت وبيان أهميتها ملسرية الدميقراطية يف البحرين ،وال نلتفت أبدًا
لبعض اآلراء اليت تقلل من شأن هذه التعديالت ،ألننا عندما نتوافق حنن

21

املواطنني البحرينيني وشعب البحرين مع إرادتنا السياسية وسلطاتنا التشريعية
على إحداث هذا التغيري ،فأعتقد أننا جيب أن منضي قدمًا يف هذه التعديالت.
وجيب أن نكون على درجة كبرية من املسؤولية ،وكما كان أعضاء جملس
النواب واثقني من مسؤوليتهم أنا واثق أننا أعضاء جملس الشورى مجيعًا ــ
وليسمح لي اإلخوان وأنا أتكلم بامسهم ــ سوف نسعى جاهدين لتبيان حقيقة
هذه التعديالت وأهميتها ملسرية الدميقراطية يف البحرين ،وشكرًا.
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الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لن أبدأ مداخليت أو مالحظاتي كما بدأ

2

زمالئي أعضاء هذا اجمللس ،سأبدأ مداخليت بالشكر اجلزيل جلاللة امللك،
هذه التعديالت جاءت من جاللة امللك باعتبار أنه من ميلك مع السلطة
التشريعية اختصاص تعديل الدستور ،فالشكر كل الشكر جلاللة امللك
الذي عوّدنا دائمًا على مبادرات جريئة ومهمة ومفصلية لالرتقاء بالعمل
السياسي والربملاني يف مملكة البحرين ،وأشكر أيضًا جملس النواب على

01

ما انتهى إليه من قرار بشأن هذه التعديالت ،وأشكر رئيسة وأعضاء اللجنة
على اجلهود اليت بذلوها يف سبيل إصدار التقرير الذي وزع علينا قبل فرتة.
وقد شاركنا أيضًا قبل ذلك يف اجتماعات هذه اللجنة ،وكان أول اجتماع
حبضور معاليك ،ومجيع األعضاء ــ الذين حضروا االجتماع واهتموا
باملوضـــوع ــ كانت لديهم مداخالت ومت تسجيلها ،وحسبما أتذكر أن

02

األخت دالل الزايد ــ كنت أشفق عليها ــ كانت تقوم بتسجيل كل مالحظة
يوردها أحد األشخاص الذين حضروا هذا االجتماع ويتم الرد عليها.
التعديالت اليت أمامنا تنقل البحرين إىل مرتبة أعلى وتقربها إىل مصاف الدول
الدميقراطية ،وخاصة فيما يتعلق بربنامج عمل احلكومة .جاللة امللك
باعتباره رئيس السلطة التنفيذية تنازل عن شيء من صالحياته ومنحها جملس

21

النواب باعتبار أن اجمللس هو الذي ميثل اإلرادة الشعبية باعتباره جملسًا
منتخبًا انتخابًا حرًا مباشرًا .هذه املادة ستضع احلكومة مستقبالً حتت
اجملهر ،وهي طريقة ضمنية للحكومة املنتخبة اليت تطالب بها املعارضة
وعدد من املواطنني ،ماذا تعين موافقة جملس النواب على برنامج عمل
احلكومة؟ تعين أنه إذا مل يوافق جملس النواب على برنامج عمل احلكومة
فستستقيل هذه احلكومة أو تقال حبسب اإلجراءات ،هذا النص قد تخلو
منه مجيع أو معظم الدساتري يف الدول النامية مع أنين أرى أننا أعلى من بعض
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الدول املتقدمة ،ولكن هم ينظرون إلينا كدولة من دول العامل النامية ،هذا
فيما يتعلق بتنازل جاللة امللك باعتباره رئيس السلطة التنفيذية وتنازل
احلكومة عن أهم مفصل متسكه ومتنحه جملس النواب ،ثم تأتي
التعديالت األخرى لتتفق مع هذه النقلة اليت منح جملس النواب من خالهلا
التعديالت الدستورية .ثانيًا :ال أظن أننا جنعل البحرين رهينة ملطلب فئة

2

معينة ،األخ علي العصفور قال قبل قليل إن املعارضة لو كانت موجودة لرفعت
سقف التعديالت ،حنن ال نرتهن إىل فئة معينة بل حنن سلطة تشريعية
بغرفتيها ــ جملس الشورى وجملس النواب ــ نرى ما هي املصلحة العامة هلذه
البالد ،والبد أن نكون على قدر املسؤولية اليت ألقيت على عاتقنا كي نقرر
ما نريده ،وإذا كانت هناك مصلحة حقيقية للبلد فال نقف ونتباكى،

01

وكما مسعت أن حق السؤال أُخذ وحرم جملس الشورى منه ،جاللة امللك
واحلكومة تنازال عما هو أخطر من حق السؤال املمنوح جمللس الشورى،
والذي ال يعترب أداة من أدوات الرقابة الربملانية حبسب الدستور املعدل .لتسمح
لي رئيسة اللجنة ،مل يرد يف تقرير اللجنة أن هناك مالحظات من األعضاء ــ
غري أعضاء اللجنة ــ مت تزويد اللجنة بها ،أفادتين األخت دالل الزايد بأنها مل

02

تتلق أي مالحظات مكتوبة من أعضاء جملس الشورى ،غري الذين حضروا
االجتماعات وأبدوا مالحظاتهم ،وقد حضر وزير العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف ــ لست مدافعًا عنه ــ مجيع االجتماعات اليت دعي إليها ،وحضرت
أنا فقط اجتماعني ولكن أجاب معالي الوزير عن ــ إذا مل أكن خمطئة ــ 45
سؤاالً مت طرحها عليه ،وكانت هناك مناقشة مستفيضة من قبل معالي

21

الوزير مع أعضاء اللجنة ومع بعض أعضاء اجمللس الذين حضروا هذا
االجتماع .معالي الوزير اعتذر عن حضور اجتماع جملس الوزراء يف اجللسة
األخرية ــ إذا مل أكن خمطئة ــ ألنين مسعته يف اللجنة يقول :لدي اجتماع يف
جملس الوزراء وقد اعتذرت عن حضور هذا االجتماع ،وليصحح لي معالي
الوزير هذه املعلومة إذا كنت خمطئة ،ومت الرد على مجيع االستفسارات.
لنكن واقعيني ،لنصل إىل ما يريده لنا جاللة امللك الستقرار هذا البلد ،وإذا
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كانت املعارضة لديها نية أن تصلح يف هذا البلد وحتافظ عليه سنة وشيعة
فعليها أن تضع يدها مع يد جاللة امللك الذي يريد هلذا البلد كل اخلري ،وإذا
صرنا متناحرين ومتنافرين وقلنا إن هذه التعديالت ليست بطموح املعارضة
فلن تهدأ هذه البالد .يوم أمس كنت يف املستشفى العسكري صدفة ومسعت
صراخًا لألشخاص الذين تعرضوا للتفجري ،واهلل العظيم يهتز له عرش

2

الرمحن ،صراخ وأمل يهتز هلما عرش الرمحن ،هل هذا ما نريده ململكتنا؟
هل هذا ما نريده ألهلنا؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم.

01

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،سوف أتكلم عن النقطة اليت ذكرها أخي
الدكتور الشيخ خالد آل خليفة حول دستور  ،63وأطالب اللجنة بأن يلغى
هذا املرفق من التقرير ،ألنين أعتقد أن دستور  63ال مكان له اآلن ،ومن

02

املمكن أن تناقشه داخل اللجنة إذا شاءت ،ولكن هذا الدستور قد نسخ
بامليثاق ،واملواد اليت نقلت إىل دستور  2112ــ واليت مل ترد يف امليثاق ــ نقلت
نقالً حرفيًا ،وما شاء امليثاق أن يغيّره يف دستور  63فقد طُرح يف امليثاق وقد
قام الشعب بالتصويت عليه وفاز بنسبة  ،%5684فكل ما ورد يف امليثاق يعد
ناسخًا لدستور  63وال جيوز االستدالل به ،وانتهى شرعًا وقانونًا ،النسخ

21

يسقط ما قبله وال حكم له ،لذا أطالب اللجنة بأن تسقطه أو تنسخه كما
نسخه امليثاق ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أريد أن أدخل يف جدال مع األخ عبدالرمحن
عبدالسالم ،وأعتقد أن توجهه خيالف متامًا ما تطرق إليه األخ الدكتور
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الشيخ خالد آل خليفة ،ألن األخ الدكتور الشيخ خالد كان يقصد :ملاذا أُرفق
هذا املرفق مع التقرير؟ ولكـــــن ما ذكره األخ عبدالرحــــمــــــــن عبدالـــسالم
ــ ليسمح لي ــ أجده بعيدًا عن الصحة والواقع ،دستور  63هو الدستور
األساسي ململكة البحرين ،وجاء على ضوئه امليثاق وكرّر وفعّل ما جاء يف
دستور  63وتناول بعض التعديالت وأضاف بعض املواد ،وبعد ذلك أتى دستور

2

 2112املعدل ،ونأتي اآلن يف سنة 2102م ونقول :التعديالت الدستورية على ما
جاء يف دستور  ،2112لذلك أنا أستغرب من أن يصدر عنه مثل هذا األمر.
سبب إرفاقنا هذا املرفق هو أنه وردني العديد من االستفسارات من اإلخوة
بشأن معرفة ماذا كان الوضع يف دستور 0563م؟ وما هو عليه اآلن يف ظل
دستور 2112م؟ وما هي التعديالت الدستورية اليت تضمنها اآلن مشروع

01

التعديالت الدستورية؟ وقد قمنا بتسهيل هذا األمر أمام األعضاء حتى يتسنى
هلم رؤية هذا األمر يف جدول واحد ،يف احلقيقة الباحث القانوني األخ علي
العرادي ــ مشكورًا ــ قام بإعداد هذا املرفق ومت إدراجه يف التقرير ،وحنن يف
اللجنة متمسكون بشرعية هذا املرفق وقانونيته وأهميته بالنسبة إىل اإلخوة
02

األعضاء يف اجمللس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

21

شكرًا سيدي الرئيس ،متر الدول مبحطات تارخيية مهمة يف
مسرياتها التطويرية ،وحنن اليوم يف البحرين منر مبحطة تارخيية مهمة جدًا
جدًا يف مسرية تطوير املشروع اإلصالحي جلاللة امللك ،والذي التف حوله
الشعب كافة ،بدليل التوافق على ميثاق العمل الوطين ،وهو اليوم الذي
شهدنا فيه مجيعًا الفرح واألمل للتطوير الذي تقدم به جاللة امللك .نعم،
صالحيات أكثر سوف تعطى جمللس الشعب املنتخب ،وهذه هي
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22

الدميقراطيات احلديثة ،أنا أتفق متامًا مع كل هذه التطورات ،وأن يبقى
جملس الشورى املعني جملسًا يشاطر اجمللس املنتخب يف اجلانب التشريعي
فقط ،ومازلت أمتسك بهذا اجلانب ألهميته ،ألنين أرى أن هذا هو ما يناسب
وضعنا وجمتمعنا وتطورنا الدميقراطي .أمتنى أال يفوت أي طرف هذه احملطة
املهمة ،يكفينا ما عشنا ،وأمتنى أيضًا أن يلتف اجلميع بدون استثناء،

2

املعارضة ،املواالة ،النظام ــ حتى ولو اختلفنا ــ على هذه التعديالت الدستورية
املهمة ،فبحريننا تستحق إخراجها من هذه األزمة اليت مل خيطر حتى على
بالنا أن نعيشها ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ علي عبدالرضا العصفور.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود يف مثل هذا اليوم ــ وحنن أعضاء هذا
اجمللس ــ أن نصل إىل شيء ينقذ هذا البلد ،ونتوافق على كل األمور ،فال

02

أحب أن يشوب هذه اجللسة أي شائبة ،وأود أن أقول ملعالي الوزير إنه سيبقى
عزيزًا وإنين ال أستهدفه ،وأريد أن تكون ابتسامته دائمًا على وجهه بهذه
الطريقة اليت يبتسم بها اآلن ،كان هناك أخذ وعطاء يف الكالم ال أكثر
وال أقل ،ولكن مكانته حمفوظة وال أحب أن يفكر أن هناك إساءة إليه.
بالنسبة إىل التحفظات ،أنا بكل قوة أقول وبدون ضعف إنين أسحبها،

21

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسن عجاجي الوكيل املساعد لشؤون
احملاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
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22

الوكيل املساعد لشؤون احملاكم والتوثيق:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أود أن أبني نقطتني :النقطة األوىل
فيما يتعلق بدستور  ،63دستور  63مل ينسخ ،بل عدل يف عام 2112م مبوجب
التفويض الذي أعطي جلاللة امللك بعد االستفتاء على ميثاق العمل الوطين،
إذن ليس لدينا دستوران بل لدينا دستور  63وعدل عليه يف عام 2112م،

2

ولذلك بعد أن متر هذه التعديالت لن يكون لدينا دستور 2102م .النقطة
الثانية :بودي يف احلقيقة أن أستغل هذه الفرصة وأشكر جملسكم املوقر
وأيضًا أشكر جلنة الشؤون التشريعية والقانونية وعلى رأسها األخت دالل
الزايد ،ألنين أعلم علم اليقني اجلهد الذي بذلته منذ أن أحيلت هذه
التعديالت من جاللة امللك إىل جملس النواب ،وأكاد أقطع بأن كل

01

التعديالت اليت حصلت واليت هي موجودة أمامكم اليوم هي يف احلقيقة
كانت نتاج عمل مشرتك بني جملسكم وجملس النواب .معالي الرئيس،
كانت الرحلة طويلة حتى بلوغ هذه احملطة ،وأنا على يقني بأن هذه احملطة
ليست نهاية الرحلة ،بل هي حمطة لننطلق منها إىل املستقبل بإذن اهلل تعاىل،
02

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن حممد مجشري.
21

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي املالحظة نفسها اليت ذكرها األخ خالد
عجاجي ألنين مسعت أنهم يرددون دستور  63ودستور  ،2112وهو دستور
واحد وهو دستور  63املعدل ،وشكرًا.

22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
بعد هذا النقاش العام سنصوت على مشروع تعديالت دستور مملكة
البحرين ومذكرته التفسريية من حيث املبدأ نداءً باالسم .تفضل األخ
عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على مشروع تعديالت دستور مملكة البحرين ومذكرته
التفسريية من حيث املبدأ)

2

01

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:

02

موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
21

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
22

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

31

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.
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العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
2

موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
01

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

02

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
21

موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:

22

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.
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31

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
2

موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:

01

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

02

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
21

موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:

22

موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

31

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
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العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
2

موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:

01

موافق .إذن يقر مشروع التعديالت من حيث املبدأ مبوافقة  34عضوًا.
وننتقل اآلن إىل مواد مشروع التعديالت مادة مادة ،وأحببت أن أنبه األخ مقرر
اللجنة إىل أن يقرأ املادة واجلزء اخلاص بها يف املذكرة التفسريية؛ لكي
يكون التصويت واحدًا ،وسيكون التصويت على كل مادة نداءً باالسم،
وسيكون اإلقرار بأغلبية الثلثني ،أي مبوافقة  26عضوًا .تفضل األخ مقرر

02

اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم حممود بهزاد:
املذكرة التفسريية ملشروع تعديالت دستور مملكة البحرين الصادرة
سنة ( ) ،الفرع األول :األهداف اليت قامت عليها التعديالت الدستورية .توصي

21

اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن مقدمة املذكرة التفسريية
والفرع األول املتضمنني ملبدأ التعديل.

الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،التوصيات مذكورة ،وإذا أراد األعضاء أن
نسهل عليهم بأن يذكر األخ املقرر أين توجد التوصية ،حتى يتابعوا الرقم
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22

املكتوب باخلط العريض والذي هو اآلن الرقم  ،46وإذا فتحوا الصفحة 46
لكي يبدأوا املتابعة فسيجدون أن هذه هي التوصية األوىل اليت سنبدأ منها،
ففي كل توصية قادمة سنذكر هلم رقم الصفحة بناء على الرقم املذكور يف
األسفل ،وشكرًا.

2

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على مقدمة املذكرة التفسريية والفرع األول
املتضمن ملبدأ التعديل؟

(ال توجد مالحظات)

01

الرئيـــــــــــــــس:
يا إخواني ،توصية اللجنة هي املوافقة على قرار جملس النواب بشأن
مقدمة املذكرة التفسريية والفرع األول املتضمن ملبدأ التعديل .األخ املستشار
القانوني للمجلس ،هل حنتاج اآلن إىل التصويت ندا ًء باالسم أيضًا؟

02

املستشار القانوني للمجلس:
نعم سيدي الرئيس.
21

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على مقدمة املذكرة التفسريية والفرع األول املتضمن ملبدأ
التعديل)

22

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

31
( ) 36

2102/4/22م مضبطة اجللسة الثانية اخلاصة بالتعديالت الدستورية

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
2

موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.
01

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

02

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
21

موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
22

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

31

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 35

2102/4/22م مضبطة اجللسة الثانية اخلاصة بالتعديالت الدستورية

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

2

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
01

موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:

02

موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:

21

موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
22

موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
(غري موجود).
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31

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
2

موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
01

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

02

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
21

موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
22

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:

31

موافق .إذن تقر مقدمة املذكرة التفسريية والفرع األول املتضمن ملبدأ
التعديل مبوافقة  33عضوًا .وننتقل اآلن إىل الديباجة ،تفضل األخ مقرر
اللجنة.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
الديباجة :توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن
الديباجة.
2

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

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

العضو إبراهيم حممد بشمي:

02

موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
21

موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.
22

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

31

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.
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العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
2

موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
01

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

02

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
21

موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
22

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
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31

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
2

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
01

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:

02

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
21

موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:

22

موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
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31

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
2

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
01

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر الديباجة مبوافقة  34عضوًا .أحب أن أبني لكم أننا
سنصوت على مقدمة املادة األوىل بعد أن نقر املواد املنضوية حتتها .وأطلب من

02

األخ مقرر اللجنة أن ينتقل إىل املادة اليت بعدها  ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( 42البند ج) :توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب
بشأن هذه املادة واجلزء املتعلق بها الوارد يف املذكرة التفسريية.

21

الرئيـــــــــــــــس:
وَرَدَ إليَّ تعديل من األخ عبداجلليل العويناتي ،فأدعوه إىل قراءته
فليتفضل.
22

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك أسباب عديدة ميكن أن تؤدي إىل حل
جملس النواب وهناك أيضًا حاالت وأسباب قد تتكرر بني سنة وأخرى وبني
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فصل تشريعي وآخر ،والقول بعدم جواز حل اجمللس لنفس األسباب مرة
أخرى ،هو قول فيه الكثري من التشدد غري املربر ،إضافة إىل كونه ال يتالءم
مع القراءة الواقعية للظروف السياسية اليت ميكن أن تتكرر يف أي بلد بني
سنة وأخرى ،فهل يوجد لدينا نص سياسي أو تارخيي مينع الظروف من أن
تتشكل مرة أخرى لتؤدي إىل حالة سياسية مشابهة؟! يف احلقيقة لقد قمت

2

مبراجعة عدد من الدساتري اليت تعاجل مثل هذه احلالة فلم أجد نصًا مطلقًا
حيول دون تكرار األسباب نفسها املربرة حلل جملس نيابي إىل األبد،
وبالتالي أقرتح تعديل العبارة األخرية لتصبح« :وال جيوز حل اجمللس لذات
األسباب يف املرة التالية» أي ال جيوز حل اجمللس لذات األسباب مرتني
متتاليتني ،وهذا ما ذهب إليه معظم فقهاء الدستور ،وبهذا يكون النص بعد

01

التعديل كما يلي« :للملك أن حيل جملس النواب مبرسوم تبيّن فيه أسباب
احلل ،وذلك بعد أخذ رأي رئيسي جملسي الشورى والنواب ورئيس احملكمة
الدستورية ،وال جيوز حل اجمللس لذات األسباب يف املرة التالية» وذلك بدالً
من عبارة «لذات األسباب مرة أخرى» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

02

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا بدوري أحب أن أشكر األخت رئيسة

21

اللجنة على جهودها بالنسبة إىل موضوع التعديالت الدستورية ،واإلجناز الذي
أجنزته يرجع إليها أكثر مما يرجع إلينا بصفتنا أعضاء يف جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية ،وأحب أيضًا أن أشكر معالي وزير العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف على حتمله الكثري من األسئلة اليت وجهناها إليه داخل
اللجنة .هذه املادة من املواد اليت أتفق معها ،باعتبار أنها تعطي امللك صالحية
حل جملس النواب بعد أخذ رأي رئيس جملس الشورى ورئيس جملس النواب
ورئيس احملكمة الدستورية ،وأعتقد أن الكثري من التطبيقات العملية يف
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22

الدول الدميقراطية موجود فيها أنه يف حالة األزمات ــ ويف أشد من حاالت
األزمات املتعثرة ــ يكون هناك دور لرئيس احملكمة الدستورية عرب أخذ رأيه
ومشورته ،ولكين مل أستطع التوصل إىل الكثري من األسباب اليت ميكن
بسببها حل جملس النواب بعد أخذ رأي رئيس جملس الشورى ورئيس جملس
النواب ورئيس احملكمة الدستورية ،ألن ما وجدته يف املذكرة التفسريية أنه

2

يف حالة عدم إمكانية التعاون مع رئيس جملس الوزراء يكون احلل بدون
استخدام هذا النص ،أي ال تكون هناك مشورة ،ويف حالة احلل يف املرة
الثانية بالنسبة إىل موضوع برنامج احلكومة ــ اليت يتم فيها حل جملس
النواب أيضًا ــ ال تستخدم هذه املادة ،وهذا موجود يف املذكرة التفسريية،
وأنا أحب أن أعرف ما هي احللول األخرى اليت يمكن أن تستخدم فيها هذه

01

املادة بعد املشاورات؟! فقط ال غري ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.
02

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لدي تعليق على مقرتح األخ عبداجلليل
العويناتي .بالنسبة إىل املقرتحات أتصور أننا بصفتنا جلنة تشريعية عممنا
اجتماعاتنا على كل األعضاء ،ورحّبنا بأي عضو لديه مقرتح سواء بالتعديل
أو باإلضافة أو أي استفسار تقدم به إىل اللجنة ،وكانت املناقشات

21

واملقرتحات متاحة بكل شفافية لكل األعضاء ،وبالتالي فإن تقديم اقرتاح أو
تعديل على النص اآلن يف اجللسة ،أشعر أنه صعب جدًا ،ويفرت

أن يقدَّم أي

تعديل قبل اجللسة بثمان وأربعني ساعة ليتسنى للجنة دراسته ،إضافة إىل أن
يكون هناك تفسري لسبب اقرتاح التعديل ،وفقًا للمادة  014من الالئحة
الداخلية الذي يقول« :لكل عضو عند نظر مشروع قانون ،أن يقرتح التعديل
باإلضافة أو احلذف أو التجزئة يف املواد أو فيما يعر
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22

أن يقدم التعديل كتابة قبل اجللسة اليت ستنظر فيها املواد اليت يشملها
التعديل بثمان وأربعني ساعة على األقل ليعمم على األعضاء» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل

2

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،هذا النص من النصوص اليت متت مناقشتها
عدة مرات .باإلضافة إىل املسألة اإلجرائية املتعلقة باقرتاح شيء جديد فيما

01

يتعلق بالتعديالت الدستورية داخل اللجنة واليت متت اإلفادة بها ،أود أن أبيّن
النقاط التالية :منطق احلل هو عبارة عن عر

األمر مرة أخرى على الناخبني

للنظر يف خياراتهم بالنسبة إىل النواب ،فهو عمل سيادي يتم فيه اتخاذ هذا
اإلجراء لظرف استثنائي .ومعنى هذه املادة أنه ال جيوز أن أدعو الناخبني لذات
السبب مرة أخرى بنفس الطريقة ولنفس الواقعة ،حنن هنا نتكلم عن

02

تكرار الواقعة .هذه املادة موجودة من قبل وتطبيقاتها واضحة ،والغر
املطلوب من عبارة «يف املرة التالية» وكذلك الصياغة املقرتحة أعتقد أنها
سوف تخل مبا هو موجود يف الدستور أساسًا .التعديل انصب على إضافة
ضمانة أخرى ،وهو أال يكون احلل إال بعد أخذ رأي رئيس احملكمة
الدستورية ورئيس جملس الشورى ورئيس جملس النواب ،وأعتقد أن هذه

21

املادة حبالتها احلالية أشبعت حبثًا ،وال يوجد فيها أي شبهة تعار  .كما
قلت من قبل ،مسألة حل الربملان هي مسألة أن تدعو الناخبني إىل إعادة إبداء
رأيهم ،فال جيوز أن أدعوهم إلعادة إبداء رأيهم يف ذات الواقعة مرة أخرى،
وهذا هو الصحيح .املسألة واضحة ،وأعتقد أن املادة بهذا الشكل ــ إن شاء
اهلل ــ تضيف ضمانات حقيقية إضافية إىل جملس النواب ،وشكرًا.
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22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل أن أعطي الكالم إىل بقية طاليب الكالم ،أقول إن
التعديل الذي ورد على لسان األخ عبداجلليل العويناتي لن نناقشه إال بعد أخذ
موافقة اجمللس عليه ،وسوف أعر

هذا الطلب عليكم ملعرفة هل توافقون

على مناقشته أم ال؟ وستكون املوافقة باألغلبية املطلقة لعدد أعضاء اجمللس،

2

تفضل األخ عبداجلليل عبداهلل العويناتي.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسحب تعديلي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

01

شكرًا ،إذن لن حنتاج إىل تصويت .تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا أنا لن أكرر كالم معالي وزير العدل

02

والشؤون اإلسالمية واألوقاف يف جزئيته املتعلقة بالضمانة ،وخصوصًا أن
املذكرة التفسريية جاءت جتسيدًا ملبدأ الشورى حبسب ما نصت عليه
الشريعة اإلسالمية باعتبارها مصدرًا للتشريع ،باإلضافة إىل أننا ناقشنا هذا
املوضوع .فيما يتعلق باحلل املذكور يف هذه املادة بشأن حل الربملان لذات
السبب ،قد تكون األسباب متعددة ،أسباب متعلقة باالستجواب ،وأسباب

21

متعلقة بعالقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية يف موضوع معني،
االستجواب مثالً قد يكون موجهًا إىل وزير معني ومضمون االستجواب هو
املضمون الفالني حتديدًا ،وإذا حلّ اجمللس نتيجة أزمة سياسية ناجتة عن هذا
االستجواب ،ثم أصبح هناك برملان آخر واستجوب الوزير ذاته يف املوضوع
نفسه ،هنا هذه احلالة تنصرف إليها عبارة «احلل مرة أخرى» ،وتختلف هنا
أسباب احلل نهائيًا عن احلل بسبب برنامج عمل احلكومة ،هذا نص خاص
يوضح أنه ميكن حل الربملان إذا تكرر رفض الربملان لربنامج عمل
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22

احلكومة حتى لو عيّنت حكومة أخرى وقدَّمت برناجمًا حكوميًا آخر ومل
يتم التوافق عليه ،ووفق اإلجراءات املوجودة يف املادة جيوز حل الربملان بسبب
عدم قبول برنامج عمل احلكومة ،لذلك وجدنا يف اللجنة أن هذا النص سليم
وفيه إضافة نوعية فيما يتعلق برئيس احملكمة الدستورية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

2

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أردت أن أوجه استفسارًا إىل األخت رئيسة

01

اللجنة ،هل املقصود أن يتم حل الربملان احلالي أم الربملان اجلديد الذي سيتم
انتخابه مرة أخرى؟ إذا عرِ َ السبب نفسه بالنسبة إىل الربملان اجلديد فهل ال
جيوز حله؟ مع أننا أمام برملانني ،برملان مت حله وانتخب برملان آخر ،وأمامه
السبب نفسه ،فهل ال ميكن حل الربملان اجلديد بناء على السبب الذي مت
على أساسه حل الربملان السابق أم ال؟ هذا استفساري لرئيسة اللجنة.

02

الرئيـــــــــــــــس:
ولكن هذا األمر واضح يا أخت لولوة ،إذا كانت هناك أسباب حلل
الربملان يتم حله ويتم انتخاب برملان جديد ،وال جيوز أن يتم حل الربملان
املنتخب اجلديد لنفس األسباب اليت على أساسها حل الربملان السابق.

21

العضو لولوة صاحل العوضي:
األخت رئيسة اللجنة قالت هذا األمر ،ولكين أريد أن أتأكد ،أعين
أنه ال جيوز حل الربملان ملرتني لنفس األسباب ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،مل تتم اإلجابة عن سؤالي .ولدي نقطة أخرى،
املذكرة التفسريية للمادة  06اليت مت تعديل بنودها (ب) و(ج) و(د) ،كان
يطبق عليها احلل باملشاورة ،والسادة النواب قرروا أنه ال يطبق ،فلهذا السبب
أصبح لدينا أمران ،يف عدم إمكانية التعاون ال يطبق نص هذه املادة ،ويف

2

برنامج احلكومة ــ يف حالة احلل ــ أيضًا ال تطبق هذه املادة ،وسؤالي هو يف
أي حالة تطبق؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل

01

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،ما أعرفه هو أنه البد أال تتكرر واقعة مت
02

مبوجبها احلل...

العضو رباب عبدالنيب العريض:
ليس هذا ما أقصده ،ما أقصده يف حالة تشاور جاللة امللك مع رئيس
جملس الشورى ورئيس جملس النواب ورئيس احملكمة الدستورية ،ومل
أتطرق إىل املادة ذاتها أبدًا ،بل املوضوع يتعلق بأمر آخر .سؤالي هو :يف حالة

21

عدم إمكانية التعاون وحل جملس النواب يف الربنامج ال يطبق مبدأ التشاور،
هذا سؤالي .سابقًا يف املذكرة اليت أتت من احلكومة يطبق ،والسادة
النواب قرروا أنه ال يطبق ،وسؤالي مرة أخرى :يف أي حالة سوف يطبق هذا
النص؟! فقط ال غري.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
طبعًا يف غري احلاالت اليت قد يكون هلا تنظيم معني ،املادة  40هلا
تنظيم معني يف هذه احلالة ،وهي حالة متعلقة بتشكيل احلكومة وكيفية
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22

اإلجراءات املتبعة يف تشكيلها .مسألة التشاور سواء نصّ عليها أو مل ينصّ
عليها هي مسألة ــ يف األخري ــ تشاورية يلجأ فيها جاللة امللك إىل من يراه يف
ذلك ،وخاصة إذا خص بها الدستور يف حالة معينة أشخاصًا معينني يقدمون
املشورة يف هذا األمر ،فاملسألة ليست فيها أي مشكلة أو أي تعار

يف هذا

األمر ،ويف اعتقادي أنه إذا نظّم الدستور حاالت معينة يسري فيها إجراء

2

معيّن تخرج بطبيعتها عن األصل العام ،مثل املادة  013واملادة  ،021وهناك
مواد أخرى تسري بهذا الشكل ،هذا ما استطعت أن أفهمه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخ فؤاد أمحد احلاجي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

01

العضو فؤاد أمحد احلاجي (مثريًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس ،جدول األعمال أوضح كل االجتماعات اليت
عقدتها اللجنة ،ومشكورة اللجنة ورئيسة اللجنة على هذه االجتماعات اليت
انعقدت ملناقشة التعديالت الدستورية ،وكل االجتماعات حضرها معالي

02

الوزير ،وكانوا يتناقشون حتى ساعات متأخرة من الليل ،واألخت رباب
العريض نائبة رئيسة اللجنة ،فهل هذه األمور التفصيلية مل تكن تعر

على

معالي الوزير يف اجتماع اللجنة؟! وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما فهمته من استفسار األخت رباب العريض
كان اآلتي :إذا كان احلل كما نصت عليه املادة  42فيأخذ مببدأ التشاور
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22

مع رئيسي جملس الشورى وجملس النواب ورئيس احملكمة الدستورية،
وحبسب فهمي للمذكرة التفسريية فاألخت رباب العريض تقصد من
استفسارها إذا كانت املادة متعلقة بربنامج عمل احلكومة ،فهل سيتم أخذ
رأي رئيسي جملسي الشورى والنواب ورأي رئيس احملكمة الدستورية؟ بينما
هناك لن يؤخذ به ،وقد ذكرنا أسباب ذلك مرتني .وخبصوص هذه املادة

2

حنن متيقنون أن احلل هناك مباشر من دون أخذ اآلراء خبالف املادة ( /42ج)
لذلك حنن ال نربط هذه املادة باحلل املوجود يف املادة  ،60وعلينا حاليًا أن
نصوّت على املادة  42يف ضوء فهمنا هلذه املادة واملذكرة التفسريية الواردة
فيها ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع اقرتاح األخت رباب العريض،

02

لكن ردًا على تساؤهلا أرى أنه خري فُعل عندما مل ينص على أخذ رأي جملس
الشورى فيما يتعلق حبل الربملان نتيجة عدم التعاون مع برنامج عمل
احلكومة ،ألن جملس الشورى ليست له سلطة رقابية فيما يتعلق بربنامج
عمل احلكومة ،وجملس الشورى ليس له أي اختصاص فيما يتعلق بربنامج
احلكومة بعد التعديالت ،فكيف يؤخذ رأي جملس الشورى يف أخص

21

خصوصيات عالقة جملس النواب مع احلكومة فيما يتعلق بربنامج عمل
احلكومة؟! من املمكن أن آخذ رأيه يف أمور خارج نطاق عمل احلكومة
فيما يتعلق باحلل ألسباب أخرى ،لكن برنامج عمل احلكومة عالقة
خاصة ،فيها خصوصية تتعلق بالعالقة بني جملس النواب وبرنامج عمل
احلكومة ،وأرى أنه خريًا فعل ــ جملس النواب ــ بعدم تطبيق مبدأ الشورى
فيما يتعلق حبل اجمللس هلذا السبب ،وشكرًا.
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22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:

2

تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

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

01

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
02

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

21

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
22

موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.
31

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
2

موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.
01

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

02

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
21

موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
22

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.
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31

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
2

موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

01

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

02

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
21

موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
22

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

31

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
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العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
2

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
01

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة
02

التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( :)22توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن هذه
املادة ،واجلزء املتعلق بها الوارد يف املذكرة التفسريية.

الرئيـــــــــــــــس:

21

هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

الرئيـــــــــــــــس:

(ال توجد مالحظات)
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

22

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على هذه املادة)
31

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
2

موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.
01

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

02

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
21

موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
22

موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
31

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 26

2102/4/22م مضبطة اجللسة الثانية اخلاصة بالتعديالت الدستورية

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
2

موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
01

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:

02

موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
21

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
22

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
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31

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
2

موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
01

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

02

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
21

موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
22

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
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رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة
التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
2

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( :)23توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن هذه
املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل األخ حممد سيف املسلم.

01

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل املادة  23واملادة ( /26أ) فيما
يتعلق باختيار أعضاء جملس الشورى والرتشح جمللس النواب ،الحظت أن
تعديل جملس النواب ينص على  01سنوات ،والنص احلكـــومة ينص عـــلـــى

02

 2سنوات ،وأنا أطالب بأن يكون حبرينيًا ،ومن أب مولود يف البحرين أيضًا،
ألنين ال أتخيل شخصًا ــ قد تفضل عليه ومنح جنسية مبكرمة ــ أن حياسب
احلكومة بعد مرور  2أو  01سنوات ،فأين الوالء؟ هل يأتي الوالء خـــــــالل
 01سنوات؟! هذا ال ينطبق عليه شرط الوالء بعد .أنا حاولت أن أطرح هذا
التعديل لكن طلب منا عدم احلديث يف اللجنة التشريعية ،وأيضًا يف املرة

21

الثانية عندما حضر معالي الوزير اجتماع اللجنة ،وكان عندنا اجتماع للجنة
أخرى ،مل أستطع اخلروج ألنه خبروجي لن يكتمل النصاب ،وهذا ما منعين
من سؤال معالي الوزير يف االجتماع .لذا أرى أن نطبق ما يطبقه جملس
التعاون ،فدستور دولة الكويت ينص على أن يكون كوييت األصل ،ويف
دولة قطر أن يكون قطري األصل ،ويف عمان عماني األصل ،وكذلك يف
السعودية سعودي األصل ،ما عدا دستور اإلمارات فإنه ينص على« :على أن
يكون من إحدى اإلمارات ويقيم فيها» ،وكذلك احلال يف دساتري الدول
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 00

2102/4/22م مضبطة اجللسة الثانية اخلاصة بالتعديالت الدستورية

22

العربية األخرى ،فيمكننا أن نشرتط أن يكون من أب حبريين ،البحرين
حجمها صغري وتعدادها حمدود ،وكل تخويف أن يأتي شخص مببال هائلة
س ذلك ــ والواحد منا ال يتمنى أن
ليرتشح بعد مرور  01سنوات ،وحنن مل نن َ
يقوهلا ،ولكنه عرّف نفسه ،وأظن أن اجلميع يفهمون قصدي ــ هلذا أطالب
بأن يكون حبرينيًا شأنه شأن دول جملس التعاون اخلليجي ،هذا أوالً .ثانيًا:
بالنسبة إىل االزدواجية أرى أن هذا األمر يتعار

2

مع حتديد مدة  01سنوات،

فتحديد عشر سنوات يعين أن أي شخص منح اجلنسية من أي بلد يستطيع
خالل هذه الفرتة أن يرجع اجلنسية ويسرتد جنسيته األصلية ،وحتى لو جتاوز
السنوات العشر ،هذه ازدواجية وميكن أن يطبق فيها معيار ما طُلب مين يف
التعديل ــ تعديل االزدواجية ــ فصحيح هو قدم لك اجلواز ،وأعطيته جوازك

01

ولكن ضمنيًا ميكنه أن يرجع إىل جنسيته األصلية ،وهذا يتنافى مع
االزدواجية اليت ذكرت يف التعديل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

02

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أريد تصحيح أمر حتى ال يفهم
خطأ ،عندما ذكر األخ حممد املسلم أنه طُلب منه عدم احلديث ،فقد طُلب
ذلك بالعموم ،ألننا مسحنا لإلخوة األعضاء ــ من غري أعضاء اللجنة ــ

21

باحلضور لالستفادة من اجتماع اللجنة أثناء املناقشة .البد أن نعي أن نص هذه
املادة ليس له ارتباط وثيق مبا نص عليه قانون اجلنسية البحريين يف جماالت
تطبيقه ،هذه املادة تتكلم عن شروط من يرتشح أو يعيّن يف اجمللس النيابي،
األخ حممد املسلم ذكر أمرًا وهو أن يكون املرتشح من أب حبريين ،ولو
رجعنا إىل قانون اجلنسية ،املادة ( )4منه يف البند (ب) فسنجد أنها تنص
على0 :ــ البحرينيني بالساللة2 .ــ املولود من أم حبرينية ،وكان أبوه جمهول
اهلوية ،ومبا يطلبه األخ حممد املسلم فإنين أحرمه ــ وهو أساسًا ممنوح له هذا
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احلق ــ من حقه يف ممارسة حقوقه السياسية .وحنن بيّنا أنه انطالقًا من ميثاق
العمل الوطين وبالذات فيما يتعلق بالروابط والعالقات اليت جتمع دول جملس
التعاون اخلليجي ،أتت إرادة الشعب مكملة وقابلة هلذا املوضوع ،وعندما
نتكلم عن أن هذا النص أُجيز بتنظيم من جملس النواب ،فإن جملس النواب
يعطيك إرادة مكملة إلرادة الشعب يف قبول أن مينح مزدوجوا اجلنسية من

2

دول جملس التعاون اخلليجي حق الرتشح لالنتخابات النيابية ،وبالتالي تبقى
يف النهاية إرادة الناخب يف أن يرشح من يريده نائبًا عنه يف الدائرة االنتخابية،
وعليه ــ واستكماالً للسيادة الشعبية من خالل اجمللس املنتخب بقبول هذا
النص ــ توافقنا حنن أعضاء جملس الشورى وأعضاء اللجنة معهم ،باعتباره
أمرًا عرب عن قبوهلم ،وكشرط من شروط الرتشح لالنتخابات النيابية أال

01

يوجد مانع قانوني كازدواجيه اجلنسية إال إذا كانت يف حدود دول جملس
التعاون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

02

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار للجنة خبصوص املادة ،26
حيث إنها تتكون من بندين (أ ،ج) ،وتقرير اللجنة يتحدث فقط عن البند
(أ) ،ومل يتحدث عن البند (ج) ،يف حني أن البند (ج) مل يوافق عليه جملس

21

النواب ،وأبقى على النص األصلي كما جاء يف الدستور ــ وكنت أمتنى على
رئيسة اللجنة لو أنها وضحت يف تقريرها أن جملس النواب مل يوافق على البند
(ج) ــ وأوصى باإلبقاء على النص السابق ،فقد مت جتاهل هذا البند متامًا يف
تقرير اللجنة ،ومل يرد له أي ذكر على اإلطالق ،وحنن نعرف ضمنًا أن
جملس النواب مل يوافق عليه ،ولكن ال يوجد يف تقرير اللجنة ما يشري إىل
ذلك ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن نناقش املادة  ،23وليست املادة ،26

2

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا بدوري أشكر األخ حممد املسلم على
مداخلته ،وأحببت أن أوضح نقطة وهي أن النص الدستوري يف مشروع
التعديالت أفضل من النص الدستوري احلالي ،باعتبار أن النص الدستوري
احلالي ينص على أنه مبجرد اكتسابه للجنسية البحرينية حيق له الرتشح

02

لالنتخابات النيابية ،فهنا مت وضع ضوابط ،ووفقًا للقانون البحريين إذا كان
الشخص أجنبيًا يكتسب اجلنسية بعد  22سنة ،وإذا كان الشخص عربيًا
فإنه يكتسب اجلنسية بعد مرور  02سنة ،وحنن نتكلم عن  22سنة
باإلضافة إىل الـ 01سنوات ،وهذا يعين  32سنة ،وأعتقد أنها فرتة كافية
بالنسبة إىل مسألة الوالء ،وإن كنت أتفق معه خبصوص ازدواج اجلنسية،

21

فهناك بعض الدول ال يفقد من جتنّس جنسيته بقوة القانون ،وبالتالي ميكن
أن يسرتدها خالل هذه الفرتة ،وأعتقد أن الضابط املوجود حاليًا يف املشروع
هو ضابط جيد ،وأفضل من النص احلالي ،وشكرًا.
22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ خالد حسن عجاجي الوكيل املساعد لشؤون
احملاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
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الوكيل املساعد لشؤون احملاكم والتوثيق:
شكرًا سيدي الرئيس ،جيب أن نفرق بني أمرين ،وهما أن الدستور
يضع املبدأ ،وال يعنى بتحديد التفاصيل ،وعندما أشار النص الدستوري الذي
أمامكم إىل اجلنسية ،وإىل أن هناك مادة أخرى يف الدستور تبيّن أن
اكتساب اجلنسية يبيّنها قانون ،كان البد أن نرجع إىل هذا القانون .وفيما

2

يتعلق بالقانون هناك جنسية مكتسبة ،وهناك جنسية حبكم القانون،
وبالرجوع إىل تعديل املرسوم بقانون رقم  02لسنة 0565م بشأن تعديل قانون
اجلنسية البحرينية لسنة 0503م يف املادة الرابعة ،البند (أ) واليت تنص على
«يعترب الشخص حبرينيًا إذا ولد يف البحرين أو خارجها وكان أبوه حبرينيًا
عند تلك الوالدة» ،وبالتالي هذا هو الشخص البحريين الذي يتكلم عنه

01

النص .خبصوص موضوع ازدواج اجلنسية ،التعديالت املوجودة أمامكم
واملتعلقة بهذا األمر منعت الرتشح لالنتخابات النيابية إذا كان هناك ازدواج
يف اجلنسية ،ولكنها استثنت البحريين احلاصل على اجلنسية بصفة أصلية،
وإذا حصل على اجلنسية من إحدى دول جملس التعاون ،وهذا مكسب يقرره
هذا التعديل وجيب التمسك به ،وشكرًا.

02

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

21

الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ ليس لدي أي اقرتاح مكتوب بالتعديل ،وليس لنا إال أن
نصوت على توصية اللجنة على املادة  23فقط نداءً باالسم ،على أن يتم
التصويت على اجلزء املتعلق بها الوارد يف املذكرة التفسريية مع املادة ،26
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
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22

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

العضو إبراهيم حممد بشمي:
2

موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:

01

موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

02

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
21

موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.
22

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

31

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
2

موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
01

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

02

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
21

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:

22

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

31

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
2

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
01

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

02

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
21

موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
22

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

31

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
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العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة

2

التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( )26البندان (أ ،ج) :توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس
النواب بشأن هذه املادة ،واجلزء املتعلق باملادتني  ،23و 26البندين (أ ،ج)

01

الوارد يف املذكرة التفسريية.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت الدكتورة بهية
02

جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص سؤالي الذي طرحته قبل قليل حول
البند (ج) من املادة  ،26أمتنى على رئيسة اللجنة أن توضح ملاذا ال يوجد يف
التقرير أي ذكر للبند (ج) الذي مل يوافق عليه جملس النواب ،وأبقى على

21

النص األصلي كما جاء يف الدستور؟ وهل اللجنة موافقة على قرار جملس
النواب باإلبقاء على النص احلالي؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما قالت األخت الدكتورة بهية اجلشي إن
قرار جملس النواب عرفناه ضمنًا ،ووزعت مداخالت اإلخوة النواب وقراراتهم
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22

على اإلخوة األعضاء ،واجته قرارهم إىل األخذ بالبند (أ) بالنسبة إىل املدد،
وعدم األخذ بالبند (ج) املتعلق باملؤهل العلمي ،وتوصية اللجنة أتت بناءً على
توصية قرار جملس النواب يف هذا اجلانب ،وشكرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس بتالوة
أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً باالسم بشأن املادة ( )26البندين (أ ،ج)،
واجلزء املتعلق باملادتني ( ،)23و( )26البندين (أ ،ج) الوارد يف املذكرة
التفسريية.

02

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

العضو إبراهيم حممد بشمي:
21

موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:

22

موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

31

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
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العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
2

موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

01

موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

02

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
21

موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
22

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

31

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.
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العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
2

موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:

01

(غري موجود).

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

02

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
21

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
22

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

31

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.
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العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
2

موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

01

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

02

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن يقر ذلك مبوافقة  33عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة التالية،

21

تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( :)25توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن هذه
املادة واجلزء املتعلق بها الوارد يف املذكرة التفسريية.

22

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
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31

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

العضو إبراهيم حممد بشمي:
2

موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:

01

موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

02

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
21

موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.
22

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

31

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
2

موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
01

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

02

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
21

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:

22

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

31

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
(غري موجود).
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
2

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
01

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

02

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
21

موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
22

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

31

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
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العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  33عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة

2

التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( )02فقرة ثالثة جديدة :توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس
النواب بشأن املادة ( )02فقرة ثالثة جديدة واجلزء املتعلق بها الوارد يف

01

املذكرة التفسريية.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت رباب عبدالنيب
02

العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،سوف نبدي مالحظاتنا بشكل دائم حتى لو
تأخرنا ،وليعذرني اإلخوة األعضاء فقد أبديت مالحظاتي يف اللجنة بالنسبة
إىل هذا املوضوع ،وكنت أمتنى أن يكون االستجواب فقط يف اجمللس،

21

سواء كان يف جلسة علنية أو جلسة سرية حتى نعطي مجيع أعضاء اجمللس
إمكانية إبداء مالحظاتهم يف مسألة االستجواب ،وأيضًا حتى نوجد نوعًا من
الشفافية ،ألننا نعرف أن مسألة االستجواب هي أشد وطأة بالنسبة إىل الوزير
نفسه الذي سوف يتم استجوابه ،وسوف يصل األمر يف نهايته إما إىل طرح
الثقة وإما إىل عدم طرح الثقة ،وكنت أمتنى أال يسعى اإلخوة يف جملس
النواب إىل أن يكون االستجواب يف داخل اللجنة وأن يكون فقط يف اجمللس.
أنا لدي مالحظات فنية كانت تراودني ،حتى أعرف أكثر ،هناك عبارة
تقول« :وجتري مناقشة االستجواب يف اجمللس ما مل يقرر أغلبية أعضائه
مناقشته يف اللجنة املختصة وذلك بعد مثانية أيام على األقل من يوم تقدميه»
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22

وأنا أريد أن أعرف هذه األيام الثمانية هل هي إجراء تنظيمي أم هي إجراء
ميكن أن يبطل االستجواب يف حالة عدم تقدميه؟ هذا أمر .األمر اآلخر،
بالنسبة إىل األيام الثمانية هل تبدأ من تاريخ تقديم طلب االستجواب إىل
اجمللس أم من تاريخ عرضه يف اجمللس؟ األمر اآلخر ،عبارة «ما مل يطلب
الوزير تعجيل هذه املناقشة» ،ما فهمته من خالل تفسري نص هذه املادة أن

2

مسألة التعجيل هي حق للوزير ،مبعنى أنه إذا طلب التعجيل فستتم املوافقة
عليه بدون الرجوع إىل اجمللس ،ولكين وجدت أن بعض الدول القريبة منا ــ
على الرغم من وجود هذا النص ــ فسرت النص بطريقة أخرى وأنه البد أن
يرجع األمر إىل اجمللس ،وبالتالي تكون هناك احتمالية أال يوافق اجمللس
على ذلك ،بينما مفهومه هنا أن التعجيل هو حق للوزير .وسؤالي اآلخر :إذا
كان الوزير مريضًا أو تعر

01

حلالة طارئة ومل يستطع خالل هذه الفرتة

التنظيمية أن حيضر ،فهل جيوز أن مندد له الفرتة؟ ألن الدستور هنا مل يوضح
األمر بالنسبة إىل مسألة التمديد .بالنسبة إىل موضوع ما مت حذفه من قبل
السادة النواب بشأن عدم تعلق االستجواب مبصلحة خاصة باملستجوب أو
بأقاربه حتى الدرجة الرابعة ،هذا األمر مت حذفه وكان مربر اإلخوة النواب

02

هو عدم إطالة النص الدستوري ،وأنا يف هذه احلالة أيضًا لدي استفسار :يف
حالة عدم وجود هذا النص ،ال جيوز أن نوجد نصًا يف الالئحة الداخلية حبجة
عدم اإلطالة يف النص الدستوري ،وأعتقد أن حذف هذا النص سوف ميكن
طالب االستجواب من أن يكون استجوابه على أساس مصلحة خاصة ،ألنه
حبسب ما رجعت إليه يف الفقه الدستوري هذا النص أساسًا يوحي للنائب

21

طالب االستجواب بأنه يسعى للمصلحة العامة وليس ملصلحته اخلاصة،
وبالتالي فإن حذف هذا النص سوف يدخلنا يف إشكاليات دستورية ،ألنه إذا
طلب النائب االستجواب فقد يفهم منه أنه ملصلحة خاصة ،ويقول إن الدستور
مل حيدد له ،وسوف ندخل يف إشكالية دستورية يف هذا املوضوع ،وقد
كنت أمتنى أال يحذف هذا النص ،وشكرًا.
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22

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،مادة االستجوابات هي من املواد اليت كان

2

فيها الكثري من النقاش والتفسري والتوضيح من خالل اإلخوة النواب يف
جلستهم العامة ،وأيضًا خالل ما اتبعناه يف جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية ،وما تفضل به معالي وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف يف
اجللسة .الفرتة الزمنية اليت هي مثانية أيام ،هي فرتة تنظيمية .فيما يتعلق
بالظروف اليت ميكن أن يتعر

هلا أي وزير ومتنعه من حضور اجللسات،

01

هنا تطبق الظروف القاهرة اليت متنع أي شخص من احلضور ،وحتى
املستجوب ذاته ميكن أن متنعه مثل هذه الظروف من أن يكون موجودًا يف
اجللسة اليت ينظر فيها االستجواب .خريًا فعل اإلخوة يف جملس النواب بإعادة
تنظيم مادة االستجواب وعدم األخذ مبا جاء كما هو يف مشروع تعديل
الدستور ،هم أرادوا من هذا التعديل أن ننتهي إىل نتيجة واحدة هي علنية

02

االستجواب ،وهذا وفق ما انتهت إليه مرئيات حوار التوافق الوطين ،وحنن
نعلم أن االستجوابات كانت جزءًا من إثارة التأزيم ،وملاذا ال يكون
االستجواب علنيًا يف اجللسة؟! منْ نظّم هذا األمر اآلن؟! نظمه أعضاء جملس
النواب بذاتهم .األصل أن يتم االستجواب يف جلسة علنية ،وإذا قرّر جملس
النواب أن تكون اجللسة سرية طرح األمر على اجمللس .متى تكون اجللسة

21

سرية؟ إذا كان موضوع االستجواب حساسًا ويتضمن اإلدالء ببيانات أو
معلومات خاصة باألمن الوطين للدولة ،يف هذه احلالة سيقرر علنية اجللسة أو
سريتها أعضاء جملس النواب أنفسهم ،ولن يفر

عليهم حكم بكون

االستجواب علنيًا أو سريًا ،بل هم سيقدرون احلاجة إىل كون اجللسة سرية
أو علنية .وأيضًا مت اشرتاط موافقة  20صوتًا ،وهم أيضًا من سيقررون إذا
كان هذا االستجواب سينظر يف اجللسة أم سيحال إىل اللجان ،ويف كثري
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22

من الدول اليت كان االستجواب أساس التأزيم يف برملاناتها ،أُرجع سبب حل
الربملان لديهم إىل علنية االستجواب وأنه سبب التأزيم بني احلكومة وأعضاء
الربملان .وتفاديًا لبعض احلاالت اليت ال يكون اهلدف منها االستجواب الفعلي
بل تكون وراءه أمور أخرى ،سوف يقرر اجمللس حول االستجوابات .فيما
يتعلق مبا طُرح حول مسألة التقييد بأال تكون للمستجوب مصلحة شخصية

2

وأال تكون له قرابة حتى الدرجة الرابعة ،هذا املوضوع أيضًا متت مناقشته،
واإلخوة النواب هم من متسكوا بأنه ال داعي لوجوده باعتبار أن األمر منظَّم
يف الالئحة الداخلية ،واألصل العام يف تنظيم االستجواب أن هذه الضوابط
مقررة فيه وموجودة ،ولن يكون هناك أي تعار

دستوري بهذا الشأن .حنن

أرفقنا أيضًا مناذج من الدساتري وكيفية تنظيمها لالستجوابات ،ووجدنا من

01

خالل هذه النماذج أن الغالبية تضع االستجواب يف شكله العام وترتك
تفاصيل تنظيمه لالئحة الداخلية يف شق الرقابة السياسية ليتم تنظيمه وفقًا
للوائح الداخلية للمجلس ،وقد قمنا بوضع دساتري هذه الدول ولوائحها
الداخلية اليت تنظم مثل هذه األمور ،وعليه أنا أعترب ما انتهى إليه اإلخوان يف
تنظيم مسألة االستجواب موفقًا ،وجاء وفقًا ملا يريدونه هم من أجل مباشرة

02

هذه الصالحية اخلاصة بهم بصفتهم أعضاء جملس منتخب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
21

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أقول حسنًا فعل املشرّع الدستوري
عندما أوجب أن يكون االستجواب يف األصل علنيًا ،ألن الدستور املعدل لسنة
2112م مل حيدد علنية االستجواب أو سريته ،تاركًا ذلك لالئحة الداخلية،
وكلنا نعلم أن الالئحة الداخلية مل جتعل االستجواب علنيًا ،وعندما يذهب
املشرّع الدستوري إىل تقرير علنية االستجواب مينع أي الئحة داخلية من أن
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22

تقلب الوضع ،ومينع على املشرّع العادي تعديل ما ورد يف الدستور .لكن
بالنسبة إىل النقطة اليت تعرضت هلا األخت دالل الزايد ،إذا كان اجمللس
سيقرر ما إذا كانت اجللسة سرية ،فإن ذلك شأنه حبسب الئحته الداخلية،
لكن النص هنا يقول إن األصل أن يكون االستجواب يف اجمللس واالستثناء
أن يكون يف اللجنة املختصة أو أي من اللجان .حنن نعلم ــ حبسب الالئحة

2

الداخلية جمللس النواب وكذلك تتفق معها الالئحة الداخلية جمللس الشورى ــ
أن االجتماعات يف اللجان هي اجتماعات غري علنية ولكنها ليست سرية.
اجتماعات اللجان غري سرية رغم أنها غري علنية ،وإذا كان قصد املشرّع
الدستوري السرية فلن تتوافر السرية يف اللجان ،وهذا أمر أردت أن أوضحه
للمجلس .أيضًا بالنسبة إىل النقطة اليت أثارتها األخت دالل الزايد ،مع

01

احرتامي لوجهة نظرها ،ولكن إذا مل يأتِ الدستور وينص على ضوابط معينة
فيما يتعلق بعدم استغالل حق االستجواب يف مصاحل شخصية ،فإن هذه
املسألة حتتاج إىل رأي دستوري فيما يتعلق جبوازية أن تنظم الالئحة أمورًا مل
ينص املشرع الدستوري على تنظيمها بشكل معني؟ هل ميكن لالئحة
الداخلية أن تأتي وتنص على أنه :ال جيوز ،ال جيوز ،ال جيوز ،فيما يتعلق

02

باملصلحة الشخصية للمستجوب الذي هو عضو جملس النواب؟ ألنه إذا مل
ينص الدستور عليها فأعتقد أنه قد حتدث يف املستقبل مشكلة ،ولكن يف
الوقت نفسه حسنًا فعل املشرع الدستوري بتنظيمه علنية اجللسة ،وهذا أهم
ما يشغل الشارع البحريين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

21

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،الظاهر أن كالمي دائمًا يفهم بشكل مغاير.
أنا قلت :يف اجمللس ،سواء كانت اجللسة علنية أو سرية ،مبعنى أنين أحببت
أن تكون املشاركة جلميع أعضاء اجمللس ،ألنه عندما يكون األمر يف
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22

اللجنة فإن رأيها رأي استشاري ،هي توصي بطرح ثقة معينة ،وعندما يأتي
املوضوع إىل اجمللس فإن اجمللس هو سيد قراره يف هذا املوضوع ،فأنت
تشاركهم يف مجيع األفكار عندما يكون بني أيديهم هذا الوزير ،وعندما
تكون مربراته أمامهم واضحة فهذا يعطيهم ثقة أكرب من أن تكون بناءً على
أوراق ورأي اللجنة ،هذا ما قصدته فقط .بالنسبة إىل موضوع السرية ،هناك

2

أمور فعالً خطرة أو أمور سرية يكون من غري املناسب أن تكون اجللسة
علنية ،ولكن القصد أن كلها تتم داخل اجمللس؛ حتى يشارك مجيع
األعضاء ،ألن االستجواب ليس حقًا فقط لألشخاص الذين طرحوا موضوع
االستجواب ،بل سيصبح حقًا جلميع أعضاء اجمللس  .هذا ما كنت أقصده
01

فقط ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

02

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

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

21

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.

22

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.
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العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

2

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
01

موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

02

موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

21

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
22

موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
31

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
2

موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:

01

موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:

02

موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
21

موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:

22

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

31

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 64

2102/4/22م مضبطة اجللسة الثانية اخلاصة بالتعديالت الدستورية

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
2

موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
01

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

02

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
21

موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:

22

موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .واآلن أرفع اجللسة
لالسرتاحة.

(رفعت اجللسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل نستأنف اجللسة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر
اللجنة.
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31

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( )06البنود (ب ،ج ،د) :توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس
النواب بشأن هذه املادة واجلزء املتعلق بها الوارد يف املذكرة التفسريية.
2

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

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

العضو إبراهيم حممد بشمي:

02

موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
21

موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.
22

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

31

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.
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العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
2

موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
(غري موجود).
01

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

02

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
21

موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
(غري موجود).
22

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
(غري موجود).

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
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31

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
2

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
01

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:

02

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
21

موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:

22

موافق.

العضو حممد سيف جرب املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
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31

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
2

موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
01

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
02

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  30عضوًا .تفضلي األخت الدكتورة
بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:

21

شكرًا سيدي الرئيس ،لدي سؤال :عددنا اآلن هو  ،36فهل حنن
حنسب العدد  26من  36عضوًا؟

الرئيـــــــــــــــس:
حنسب العدد  26من أصل  41عضوًا وليس من  36عضوًا ،أي ثلثي
أعضاء اجمللس بغض النظر عن الغياب وعن اإلخوة الذين أصبحوا وزراء.
وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
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22

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( :)06توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن هذه
املادة واجلزء املتعلق بها الوارد يف املذكرة التفسريية.
2

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل األخ علي عبدالرضا
العصفور.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف هذه الفقرة بالذات كنت أمتنى بالفعل

01

لو يتم اإلبقاء على املساءلة أو حق السؤال ألعضاء جملس الشورى ،ليس
فقط من منطق الرقابة وإمنا أيضًا للحصول على املعلومة .اآلن بالنسبة
إىل السؤال يف الرغبات أو املساءلة...
02

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا هذا املوضوع ال يتعلق بهذه املادة.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
أعتذر عن املداخلة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

21

شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مع فقرات هذه املادة ولكن لدي
مالحظة على املذكرة التفسريية فقط ال غري ،ألنها ذكرت أنه يف حالة
تعذر أخذ احلكومة بهذه الرغبات وجب عليها أن تبيّن للمجلس كتاب ًة
أسباب ذلك خالل ستة أشهر ،وهذا صحيح ،ولكن أعتقد أنه البد أن
يكون هناك التزام أدبي وليس التزامًا يوصل إىل مرحلة املساءلة ألننا
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22

نتكلم عن اقرتاحات برغبات ،االقرتاحات برغبات ــ ليس دفاعًا عن
احلكومة يف هذا املوضوع ــ ليست من الوسائل الرقابية بل هي حق
للنائب ،ألن لديه األدوات الرقابية كي يبدي أمورًا فيها رغبات ،قد
تكون هذه الرغبات داخلية حملية ،وقد تكون الرغبات خارجية ،وإذا
قلنا إن احلكومة نست أن تبيّن أسبابها خالل هذه الفرتة ،فهل سنصل

2

إىل مرحلة أن أسائل احلكومة؟! لدينا آليات أخرى ،لذا أعتقد أن
وجودها يف املذكرة التفسريية سيثري الكثري من اإلشكاليات ،بدليل أن
الصحافة احمللية ذكرت اليوم أن النواب طرحوا موضوع االقرتاحات
برغبات ،ولكن مل تعجبهم أيضًا ردود احلكومة حول هذا املوضوع،
وبالتالي أعتقد أن املساءلة يف هذا املوضوع سوف تدخلنا يف إشكاليات،

01

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

02

شكرًا سيدي الرئيس ،سبق لألخت رباب العريض أن طرحت
هذا الشيء ،وكنا خنتلف معها حول هذا األمر .ما الذي جاء يف هذه
املادة من إضافة؟ حتديد املدة الزمنية للحكومة للرد على الرغبات،
نرجع إىل مسألة التأزيم اليت حدثت يف جملس النواب ،كانت هناك
رغبات ترفع إىل احلكومة ولكن ال يتم الرد بشأنها ،مع أن النص يعطي
احلكومة احلق يف أن ترد على هذه الرغبات .ما أراده النواب يف هذا
النص هو حتديد مدة معينة للرد ،حتى بدون النص على ذلك يف املذكرة
التفسريية .متى يكون عدم إمكانية التعاون أو عدم وجود التعاون بني
السلطتني التشريعية والتنفيذية؟ عندما ترى أن هناك انعدامًا يف التعاون،
مثالً إذا وافقت احلكومة على رغبة معينة ومل تقم بتنفيذها رغم
موافقتها عليها ،ففي كل األحوال لدى النواب سلطة أن يسببوا عدم
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21

22

التعاون بني السلطتني ،ويطرحوا أن هناك مشكلة يف التعاون بسبب عدم
االلتزام باملواقف اليت مت قبوهلا ،لذلك أنا ال أضع نصًا عن (العني
والنفس) بأن لدي رقابة ،ال ،إذا كنا نريد أن يكون هناك التزام بني
السلطتني ،وتأتي السلطة التنفيذية وتقول جمللس النواب :أوافق وسأنفذ
ولكنها ال تفعل؛ البد أن نضع يف املقابل شيئًا يرتتب على عدم تنفيذ هذا
االلتزام ،ولكن مل ينص على ذلك يف املذكرة التفسريية ،وحتى إن مل
ينص عليه فال يعد ذلك مانعًا من أن النواب بإمكانهم أن يتساءلوا بناء
على عدم هذا التجاوب ،لذلك أعتقد أن ما ورد يف املذكرة التفسريية
صحيح ،وما جاء يف موضوع حق املساءلة يف مكانه ألن النواب كانوا
أساسًا يشكلون جلنة مؤقتة ملتابعة االقرتاحات برغبات ،يف حني أنه يرى
من اإلخوة النواب أن هناك تكديسًا لالقرتاحات برغبة ،وهم يدرسون
هذا الوضع الذي جاء متسقًا مع العمل الذي يطمحون إليه ،وشكرًا.

2

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،املبدأ يف هذه التعديالت هو إعطاء صالحيات أكرب للمجلس

02

املنتخب ،وأرى أن هذا التعديل خيدم هذا التوجه ،وال أعتقد يا أخت رباب
أنك تعارضني إعطاء جملس النواب صالحيات أكرب .تفضلي األخت رباب
عبدالنيب العريض.
21

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لست ضد إعطائه صالحيات أكرب بل
بالعكس ،أنا أتكلم عن االقرتاحات برغبات فقط ال غري ،فكما
ذكرت األخت دالل الزايد إذا التزمت احلكومة بهذه االقرتاحات
ووافقت عليها لكنها مل تنفذها ففي ذلك عدم تعاون ،وبإمكان جملس
النواب أن يستخدم آلياته لكن إذا تعذر على احلكومة الرد بأسباب،
فأعتقد أن فيه نوعًا من االلتزام األدبي ،الذي ال يصل إىل أن أسائل
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22

احلكومة ــ هذا ما قصدته من كالمي حتى ال ندخل يف إشكاليات ــ
ألنهم حتى يف حالة الرفض سيجدون أزمة وليس يف حالة املوافقة عليها
فقط ،وشكرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أمتنى أن يتم التعامل مع هذا األمر مبسؤولية .هل هناك
مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:

01

شكرًا ،تفضل األخ عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس.

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

02

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
21

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

22

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
31

موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.
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العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
2

موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
01

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

02

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
21

موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
22

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
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31

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
2

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
01

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:

02

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
21

موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:

22

موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
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31

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
2

موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
01

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:

02

موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة التالية،
تفضل األخ مقرر اللجنة.

21

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( :)63توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن هذه
املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

22

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،سوف نأخذ الرأي النهائي نداء باالسم فقط على املادة ()63
أما اجلزء الوارد يف املذكرة التفسريية فسوف يأتي مع املادة ( .)012تفضل
األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
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31

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

العضو إبراهيم حممد بشمي:
2

موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:

01

موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

02

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
21

موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.
22

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

31

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
2

موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
01

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

02

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
21

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:

22

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

31

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
2

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
01

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

02

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
21

موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
22

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

31

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
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العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة

2

التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( :)62توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن هذه
01

املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

02

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،سوف نأخذ الرأي النهائي نداء باالسم فقط على املادة
( )62أما اجلزء الوارد يف املذكرة التفسريية فسوف يأتي مع املادة (.)012
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

21

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على هذه املادة)
22

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.
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العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
2

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
01

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

02

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
21

موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.
22

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

31

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
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العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
2

موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:

01

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:

02

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
21

موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

22

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

31

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
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العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
2

موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.
01

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

02

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
21

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
22

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة
التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( :)60توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن هذه
املادة.
2

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،سوف نأخذ الرأي النهائي نداء باالسم فقط على املادة ()60
أما اجلزء الوارد يف املذكرة التفسريية فسوف يأتي مع املادة ( .)012تفضل
األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

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

02

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.

21

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

22

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.
31

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
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العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
2

موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

01

موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

02

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
21

موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
22

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

31

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.
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العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:

2

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
01

موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

02

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

21

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
22

موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
31

العضو حممد سيف جرب املسلم:
موافق.
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العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
2

موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

01

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

02

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة

21

التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( :)66توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن هذه
املادة واجلزء املتعلق بها الوارد يف املذكرة التفسريية.

22

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضلي األخت الدكتورة عائشة
سامل مبارك.

جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

31
( ) 016

2102/4/22م مضبطة اجللسة الثانية اخلاصة بالتعديالت الدستورية

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة تتكلم عن التعديالت الدستورية يف
احملور االقتصادي ،وأعتقد أن احلكومة وفقت يف طرح بعض التعديالت
الدستورية ،واإلخوة النواب أعطوا مساحة زمنية كبرية ملناقشة القضايا
االقتصادية ،وأنا شخصيًا أريد أن أتكلم من منطلق كوني عضوًا يف جلنة

2

الشؤون املالية واالقتصادية ،فنحن كنا حباجة إىل متسع من الوقت ملناقشة
ودراسة بعض املواضيع االقتصادية ،ولكن األمر خرج من بني أيدينا؛ ألننا ال
نريد أن خنتلف مع اإلخوة النواب ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا كنت سأتفق مع األخت الدكتورة عائشة
مبارك لو كانت املادة وقفت عند حد توسيع املُدد ،وحسنًا فعل جملس

02

النواب؛ ألن هذه املادة يف تكملتها بها مبدأ خطر ،وهو إجازة إصدار
املراسيم بقوانني ،إضافة إىل املبدأ العام الوارد يف الدستور وهو صالحية
إصدار املراسيم بقوانني ما بني فرتات انعقاد اجمللس ،أو يف فرتات حله ويف
اإلجازة ،وأعطت هذه املادة صالحية أوسع وأكرب إلصدار القوانني اليت
عرضت على السلطة التشريعية ومل تصدرها يف صورة مراسيم بقوانني .ولو

21

كانت هذه املادة اقتصرت على مدة التوسعة إلفساح اجملال التفقت مع األخت
الدكتورة عائشة مبارك ،ولكنها أوردت مبدأ خيالف املبدأ اخلاص
بصالحية جاللة امللك إلصدار املراسيم بقوانني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

هل هناك مالحظات أخرى على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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22

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس
بالتصويت على املادة نداءً باالسم.

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

2

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.

01

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
02

موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.
21

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

22

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
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31

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
2

موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

02

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
21

موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
22

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
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31

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
2

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
01

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:

02

موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
21

موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
22

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
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31

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
2

موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة
التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
01

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( :)66توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن هذه
املادة.
02

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس
بالتصويت على املادة نداءً باالسم.

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

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 002

2102/4/22م مضبطة اجللسة الثانية اخلاصة بالتعديالت الدستورية

22

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
2

موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.
01

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

02

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
21

موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
22

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

31

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
2

موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
01

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

02

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
21

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
22

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
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31

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
2

موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
01

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

02

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
21

موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
22

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

31

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة
التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( )50الفقرة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس
النواب بشأن هذه املادة واجلزء املتعلق بها الوارد يف املذكرة التفسريية.
2

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل األخ علي عبدالرضا
العصفور.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس ،كنت آمل أال يسحب حق أعضاء جملس

01

الشورى يف توجيه السؤال إىل الوزراء ،فالسؤال هو للحصول على املعلومة
واحلقيقة ،ولو كانت هذه املادة قد أبقت على حق أعضاء جملس الشورى يف
سؤال الوزراء لكانت أفضل ،للحصول على املعلومة مباشرة من اجلهات
املعنية ،وليس فقط االعتماد على وصول املعلومات إىل جلان جملس الشورى،
02

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
21

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :أنا أشاطر األخ علي العصفور الرأي
بالنسبة إىل موضوع حق أعضاء جملس الشورى يف توجيه السؤال إىل الوزراء؛
لذلك أمتنى أن نعيد هذا احلق ألعضاء جملس الشورى؛ ألنين أعتقد أن
السؤال ــ وهذه وجهة نظري ــ من أهم األدوات الرقابية املوجودة ،والذي يقول
إنه ليس أداة رقابية ،فهو خمطئ ،فقد أثبتت التجارب يف جملس الشورى من
خالل توجيه أسئلتنا إىل الوزراء أن الكثري من األمور تصحح وضعها على
الصعيد القانوني ،والكثري من هذه األمور أخذ بها السادة الوزراء .ثانيًا :هذه
املادة أساسًا موجودة يف األحكام املشرتكة ،وظلت يف األحكام املشرتكة،
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22

ومع ذلك ُقصِر حق توجيه السؤال على جملس النواب ،وبإمكاننا تغيري هذا
األمر وإرجاع هذا احلق ألعضاء جملس الشورى ،طاملا أنها ما زالت يف
األحكام املشرتكة ،وشكرًا.
2

الرئيـــــــــــــــس:
أخت رباب أنتِ أجبتِ عن سؤالك ،فأنتِ قلت إن توجيه السؤال أداة
رقابية ،وحنن جملس الشورى ليست لنا عالقة باجلانب الرقابي ،وإمنا
نشارك اجمللس املنتخب يف اجلانب التشريعي ،وحتى ال يثار أي لغط ــ وهذا
ما مت ــ فإن كل أداة رقابة موجودة لدى جملس الشورى جيب أن ترفع؛
وأعتقد أن هذا ما مت التوافق عليه يف حوار التوافق الوطين ،وحنن حنرتم هذه

01

الرغبة ،وجاللة امللك ــ حفظه اهلل ــ نفذ هذه التوصيات كما وردت يف حوار
التوافق الوطين ،وال أعتقد أن األمور حتتاج إىل مثل هذا ،ويبقى دورنا يف
التشريع حمفوظًا .تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:

02

شكرًا سيدي الرئيس ،هذا املوضوع أثري يف اجتماعات اللجنة ،وأنا
وجهت سؤاالً إىل معالي وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف حول هذا
املوضوع ،أعين :ملاذا أُخذت آلية توجيه األسئلة من جملس الشورى؟ وما إذا
كانت آلية توجيه السؤال تعترب من األدوات الرقابية؟ أعتقد أنه مت التوصل
إىل أن السؤال ليس أداة رقابية ،ألن األداة الرقابية تستبعها إجراءات أخرى

21

من املساءلة إىل االستجواب إىل غريها ،بينما آلية السؤال هي جمرد توجيه
سؤال إىل الوزير لالستفسار عن مواضيع معينة وإثارة قضية أو توجيه
االهتمام إىل قضية معينة ،وكان اجلدل الذي دار يف اللجنة حول هل نعترب
السؤال أداة رقابية أم أداة غري رقابية؟ إذا كان السؤال أداة رقابية فإننا نتفق
معك معالي الرئيس يف أننا اتفقنا على أن كل األدوات الرقابية تؤخذ من
جملس الشورى ،ولكين مازلت أعتقد أن السؤال ليس أداة رقابية ،وإذا مت
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22

التوافق عليه فإننا سوف نتقبل ذلك ،ولكين أمتنى فعالً أن يبقى السؤال ــ إن
مل يكن أداة رقابية ــ لدى جملس الشورى ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات أخرى على هذه املادة؟

2

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ األمني العام بأخذ املوافقة على املادة نداء باالسم.

01

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على املادة)
02

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

21

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
22

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
31

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.
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العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
2

موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
01

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

02

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
21

موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
22

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.
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العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

2

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:

01

موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

02

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

21

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
22

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
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العضو حممد سيف جرب املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

2

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
01

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

02

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
موافق.

العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

21

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة
التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

22

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( )52البند (أ) :توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس
النواب بشأن هذه املادة واجلزء املتعلق بها الوارد يف املذكرة التفسريية.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 020

2102/4/22م مضبطة اجللسة الثانية اخلاصة بالتعديالت الدستورية

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:

2

تفضل األخ األمني العام بأخذ املوافقة على املادة نداء باالسم.

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

01

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
02

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

21

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

22

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.
31

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

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

2

موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

01

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

02

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
21

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

22

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
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العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

2

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
01

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:

02

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

21

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:

22

موافق.

العضو حممد سيف جرب املسلم:
موافق.
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العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
2

موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

01

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
موافق.

02

العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة

21

التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( :)012توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن
هذه املادة واجلزء املتعلق باملواد ( 63و 62و 60و )012الوارد يف املذكرة

22

التفسريية.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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31

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ األمني العام بأخذ املوافقة على املادة نداء باالسم.

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

2

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
01

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

02

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
21

موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.
22

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
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31

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
2

موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

02

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
21

موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
22

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
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31

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
2

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
01

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:

02

موافق.

العضو حممد سيف جرب املسلم:
21

موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
22

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
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31

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
موافق.

العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
2

موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة
التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
01

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( :)013توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن
هذه املادة واجلزء املتعلق بها الوارد يف املذكرة التفسريية.
02

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ األمني العام بأخذ املوافقة على املادة نداء باالسم.

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

العضو إبراهيم حممد بشمي:

22

موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.
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العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
2

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
01

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

02

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
21

موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.
22

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

31

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
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العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
2

موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:

01

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:

02

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
21

موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

22

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

31

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
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العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
2

موافق.

العضو حممد سيف جرب املسلم:
موافق.
01

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

02

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
21

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
موافق.
22

العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة
التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( )015البندان (ب ،ج) :توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس
النواب بشأن هذه املادة ( )015واجلزء املتعلق بها الوارد يف املذكرة
التفسريية.

2

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

01

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ األمني العام بأخذ املوافقة على املادة نداء باالسم.

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

02

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
21

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

22

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
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العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
2

موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

01

موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

02

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
21

موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
22

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

31

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.
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العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
2

موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:

01

موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

02

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
21

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
22

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

31

العضو حممد سيف جرب املسلم:
موافق.
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العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
2

موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:

01

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
موافق.

02

العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة

21

التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( :)002توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن
هذه املادة واجلزء املتعلق بها الوارد يف املذكرة التفسريية.

22

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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31

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

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

2

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
01

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

02

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
21

موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.
22

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
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31

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
2

موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

02

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
21

موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
22

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
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31

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
2

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
01

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:

02

موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
21

موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
22

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
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31

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
2

موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .وننتقل اآلن إىل املادة
التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
01

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة ( )021البند (أ) :توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب
بشأن هذه املادة واجلزء املتعلق بها الوارد يف املذكرة التفسريية.
02

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

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

العضو إبراهيم حممد بشمي:

22

موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.
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العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
2

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
01

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

02

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
21

موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.
22

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

31

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
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العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
2

موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:

01

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:

02

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
21

موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

22

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

31

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
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العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
2

موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.
01

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

02

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
21

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
22

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .ونعود اآلن إىل املادة ،0
تفضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
مقدمة املادة ( :)0توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن
مقدمة هذه املادة.
2

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على مقدمة هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

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

العضو إبراهيم حممد بشمي:

02

موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
21

موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.
22

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

31

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.
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العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
2

موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
01

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

02

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
21

موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
22

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
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31

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
2

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
01

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:

02

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
21

موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:

22

موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

31

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
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العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
2

موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
01

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
02

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر مقدمة هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .يف احلقيقة هذه
املادة تنقسم إىل قسمني ،ألن هناك توصيتني ،فباإلضافة إىل التوصية األوىل
هناك توصية باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن مقدمة الفرع الثاني
ورؤوس البنود الواردة يف املذكرة التفسريية ملشروع التعديالت ،وهذه

21

التوصية مل يقرأها األخ مقرر اللجنة ،وقد قرأتها من تقرير اللجنة ،وسنصوت
عليها اآلن .هل هناك مالحظات على مقدمة الفرع الثاني هلذه املادة ورؤوس
البنود الواردة يف املذكرة التفسريية ملشروع التعديالت؟

(ال توجد مالحظات)
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22

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم ندا ًء
باالسم على مقدمة الفرع الثاني هلذه املادة ورؤوس البنود الواردة يف
املذكرة التفسريية ملشروع التعديالت)

2

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.

01

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
02

موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.
21

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

22

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
31

موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
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العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
2

موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

02

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
21

موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
22

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
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31

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
2

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
01

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:

02

موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
21

موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
22

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
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31

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
2

موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر مقدمة الفرع الثاني هلذه املادة ورؤوس البنود الواردة يف
املذكرة التفسريية ملشروع التعديالت مبوافقة  34عضوًا .وننتقل اآلن إىل
املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

01

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن هذه
املادة.

02

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي
هاشم.

21

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،األخ مقرر اللجنة تخطى توصية سابقة يف
الصفحة  020من جدول األعمال واخلاصة بالتعديالت اليت أجريت على املادة
 02وحتويلها إىل املادة األوىل بدالً من املادة الثانية ،فهناك تعديالت ،وهذا
موجود يف الصفحتني  022و  ،020فهناك توصيتان ،ولكن األخ مقرر اللجنة

22

مل يقرأ هذه التوصية...

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
قرأت التوصية وهي كالتالي :توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس
النواب بشأن املادة الثانية .وهناك توصية أخرى وهي :توصي اللجنة باملوافقة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 020

2102/4/22م مضبطة اجللسة الثانية اخلاصة بالتعديالت الدستورية

على قرار جملس النواب بشأن نص املادتني  40فقرة جديدة ثانية و 66كما
ورد يف املذكرة التفسريية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا ،حتى ال حيدث أي خطأ ،األخ الدكتور عصام عبدالوهاب

2

الربزجني املستشار القانوني للمجلس ،هل اإلجراء الذي نسري عليه اآلن
سليم؟ تفضل.

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،قرار جملس النواب هو« :قرار جملس النواب

01

بشأن املادة الثانية :قرر جملس النواب إجراء اآلتي0 :ــ تعديل مقدمة املادة
الثانية لتصبح (تضاف فقرة جديدة إىل املـادة  40مـن الدستـور نصـها اآلتـي).
2ــ حذف املادة  02الواردة يف طي املادة الثانية؛ وذلك لقيام اللجنة بتضمينها يف
املواد الواردة يف طي املادة األوىل ،»...وكانت توصية اللجنة التالية« :توصي
اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن املادة الثانية» ،فاملوضوع حيتاج

02

إىل التصويت ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
معنى كالمك أن هناك تصويتني اآلن.

املستشار القانوني للمجلس:

21

نعم سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنصوت على املادة  40ألن نصها وارد كما أقره جملس النواب،
وبعد ذلك سنصوت على احلذف الذي ورد يف املادة  ،02والذي تضمنته املادة
األوىل ،تفضل معالي األخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف.
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22

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،هي توصية واحدة ولكن هناك الشق األول
والشق الثاني ،ولكن البد أن يكون التصويت واحدًا ،وهو التصويت املتعلق
باملادة الثانية من املشروع املقدم إليكم.

الرئيـــــــــــــــس:

2

أي ال حنتاج إىل أن نصوت مرتني.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
01

تصويت واحد فقط.

الرئيـــــــــــــــس:
إذن هناك توصية واحدة وجيب التصويت عليها مرة واحدة .تفضل األخ
مقرر اللجنة بقراءة املادة مرة أخرى.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:

02

املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن هذه
املادة ،واجلزء املتعلق باملادتني ( 40فقرة جديدة ثانية ،و )66الوارد يف
املذكرة التفسريية.

21

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

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

22

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
31

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.
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العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
2

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
01

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

02

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
21

موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.
22

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

31

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
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العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
2

موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:

01

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:

02

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
21

موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

22

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

31

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
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العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
2

موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.
01

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

02

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
21

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
22

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .تفضلي األخت الدكتورة
بهية جواد اجلشي.
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العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة الثانية تقول :تضاف فقرة جديدة إىل
املادة  40وفقرة ثالثة جديدة إىل املادة  ،02األخ مقرر اللجنة قرأ نص
املادتني  40فقرة جديدة و 66كما وردت يف املذكرة التفسريية ،ومل
يتطرق إىل املادة  02اليت هي جزء من املادة الثانية ،املذكرة التفسريية

2

تقول حول املادة  66إنه استتبع تعديلها وأصبح إعمال املادة  66متناقضًا
وغري متسق مع الفقرة اجلديدة املضافة إىل املادة  ،40مما يوجب التنسيق
بينهما إلمكان إعمال كلٍ منهما ،ولكن املادة  02مل يتطرق إليها األخ
مقرر اللجنة.

01

الرئيـــــــــــــــس:
هذا ما قلناه سابقًا إن املوضوع حيتاج إىل تصويتني ولكن كانت
الفتوى أن يكون التصويت واحدًا.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:

02

إذن املادة  02أيضًا تضمنها التصويت.

الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:

21

شكرًا سيدي الرئيس ،األخت الدكتورة بهية اجلشي تقرأ كما
ورد يف التعديالت الدستورية ،ولكن ما يهمنا هو قرار جملس النواب
الذي انتهى إىل ثالثة قرارات0 :ــ تعديل مقدمة املادة وإضافة فقرة جديدة.
2ــ حذف املادة 3 .02ــ إعادة صياغة الفقرة اجلديدة املضافة إىل املادة .40
وبالتالي عندما قلنا إننا وافقنا على قرار جملس النواب معنى ذلك أننا
وافقنا عليه كما انتهى إىل هذه النقاط الثالث ،األخت الدكتور بهية
اجلشي تتكلم عن الكالم املوجود يف الصفحة 024وهذا ليس موضوع
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22

الطرح ،ألنه تغيّر ،وألن النواب قاموا بإجراء تعديالت على املادة ،لذا
أرى أن التصويت األول صحيح حيث إننا قررنا ما ذهب إليه جملس
النواب ،ووافقنا على ما أدخلوه من تعديالت يف املذكرة التفسريية
متاشيًا مع تعديلهم ،وبالتالي التوصيتان تخضعان لتصويت واحد حبسب
اإلجراءات ،وشكرًا.

2

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا .األمر واضح .وننتقل اآلن إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

01

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
املادة الثالثة :توصي اللجنة باملوافقة على قرار جملس النواب بشأن
هذه املادة واجلزء املتعلق بها الوارد يف املذكرة التفسريية.
02

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم
نداءً باالسم على هذه املادة)
العضو إبراهيم حممد بشمي:

22

موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.
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العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
2

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
01

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

02

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
21

موافق.

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.
22

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

31

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
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العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
2

موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:

01

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:

02

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
21

موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

22

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

31

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
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العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
2

موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.
01

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

02

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
21

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
22

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن تقر هذه املادة مبوافقة  34عضوًا .وبهذا نكون قد انتهينا من
مناقشة مواد مشروع التعديالت الدستورية ،وسنصوت عليه يف جمموعه وعلى
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31

املذكرة التفسريية نداءً باالسم .تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف
األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على هذا املشروع يف جمموعه)

2

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
01

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

02

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
21

موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.
22

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
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31

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
2

موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

02

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
21

موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.
22

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.
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31

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
2

موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.
01

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:

02

موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
21

موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
22

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
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العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
2

موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن يقر مشروع التعديالت يف جمموعه مبوافقة  34عضوًا .أما اآلن

فسنأخذ الرأي النهائي على مشروع التعديالت ،تفضل األخ مجال عبدالعظيم
درويش املستشار القانوني األول بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب.

01

املستشار القانوني األول بوزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال حيتاج املوضوع إىل أخذ الرأي النهائي على
مشروع التعديالت ال يف املداولة األوىل وال يف املداولة الثانية ،بل يرفع مباشرة
02

إىل جاللة امللك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يف احلقيقة املستشار القانوني للمجلس أفتى بأخذ الرأي
النهائي ،واآلن اإلخوان يفتون بعدم احلاجة إىل ذلك ،ورأيي هو أن نأخذ
الرأي النهائي لكي يطمئن قليب ،هل يوافق اجمللس على أخذ الرأي النهائي

21

على هذا املشروع؟

(أغلبية موافقة)
22

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وسوف يؤخذ الرأي النهائي على هذا املشروع أيضًا نداء
باالسم ،تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.
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(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم النهائي
نداءً باالسم على مشروع تعديالت الدستور ومذكرته التفسريية)

العضو إبراهيم حممد بشمي:
2

موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.
01

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

02

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
21

موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.
22

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

31

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
2

موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
01

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

02

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
21

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:

22

موافق.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

31

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.
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العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

2

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
01

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

02

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

21

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
22

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
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العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
2

موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .إذن يقر مشروع تعديالت دستور مملكة البحرين
ومذكرته التفسريية مبوافقة  34عضوًا .واآلن امسحوا لي بامسي
وبامسكم أن أتقدم جبزيل الشكر وخالص االمتنان أوالً إىل صاحب

01

هذه التعديالت جاللة امللك املفدى ،الذي استجاب لإلرادة الوطنية،
وتوافق حوار التوافق الوطين وقبِل مبا تقدموا به من مرئيات ،وعكسها
على هذه التعديالت اليت وافقتم عليها .ثانيًا :أتقدم بالشكر إىل صاحب
السمو رئيس جملس الوزراء املوقر على تعاون احلكومة معنا يف مجيع
مراحل مناقشة هذه التعديالت ،وأخص بالشكر معالي الشيخ خالد بن

02

علي آل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،على تعاونه
املستمر طوال فرتة مناقشة هذه التعديالت ،األمر الذي سهل لنا اتخاذ
القرار املناسب .ثالثًا :أشكر اإلخوة أعضاء جملس النواب على جتاوبهم
معنا رئيسًا وأعضاء وخاصة جلنة الشؤون التشريعية والقانونية يف جملس
النواب على التنسيق ،الذي بدأ معهم منذ أول يوم حولت فيه التعديالت

21

الدستورية ،وكان التنسيق قائمًا ومستمرًا مما سهل علينا مهمة التنسيق
والتوافق على ما مت اتخاذه بشأن هذه التعديالت ،كما أشكر اإلخوة
شكرًا خاصًا يف جلنة الشؤون التشريعية والقانونية وعلى رأسها رئيسة
اللجنة األخت دالل الزايد ،اليت بذلت جهدًا غري عادي يف سبيل االنتهاء
من هذه التعديالت بأفضل صيغة ممكنة ،حيث نذرت نفسها ليالً ونهارًا
طوال فرتة مناقشة هذه التعديالت ،حماولة الوصول إىل صي تعطي هذه
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22

التجربة املزيد من التقدم واالزدهار ،والشكر موصول لإلخوة أعضاء
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،الذين كان لتعاونهم مع رئيسة اللجنة
واإلخوة األعضاء األثر الكبري يف إجناز هذه التعديالت ،كما أشكر
اإلخوة أعضاء اجمللس على تفهمهم ألهمية هذه التعديالت واملرحلة
املفصلية اليت متر بها بالدنا العزيزة واملؤسسة التشريعية أيضًا .ويف

2

األخري ال يفوتين أن أقدم الشكر إىل اإلخوة يف األمانة العامة ،حيث
كان هلم دور ــ فهم اجلنود اجملهولون ــ كبري يف إجناز هذه املهمة
بنجاح ،وحتى ال يفوتين أحدهم سأعطي الكلمة لألخت دالل الزايد
رئيسة اللجنة ،فقد ال حتضرني أمساؤهم ،كما نشكر اإلخوة يف
أجهزة اإلعالم والصحافة الهتمامهم بهذه التعديالت الدستورية وتغطيتهم

01

ملسريتها سواء يف جملس الشورى أو يف جملس النواب .وختامًا ال يسعين
إال أن أبارك لكم وأبارك جلميع شعب البحرين هذه اخلطوة املهمة
واألساسية ،وكما ذكر أحد اإلخوة إن هذه التعديالت حلقة من حلقات
قادمة تعد مبــــســتقبل مجيل وواعـــد إن شاء الـلـه .تفضل معالي الشـــيخ
خــالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

02

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،ليس لدي الكثري لكي أقوله بعد الذي
تفضلتم به عن التعديالت الدستورية ،بعد أن أتت إىل ختامها ،وهو
مسك ،يف جملسكم املوقر .وأود أن أستذكر كيف بدأت هذه
التعديالت يف إطار النقاش يف حوار التوافق الوطين ثم انعكست هذه
النقاشات إىل توافقات ،ليأمر جاللة امللك املفدى بكل ما جاء فيها
وتصاغ إىل تعديالت دستورية لتحال إىل السلطة التشريعية ،وكيف
كانت رحلتها يف جملس النواب ومشاركتكم معهم يف هذه املرحلة منذ
بدايتها إىل أن وصلت اليوم إىل جملسكم املوقر؛ لتجيزوا ما مت التوافق
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عليه يف حوار التوافق الوطين ،وهي مسرية طويلة .كنت يف أوقات عديدة
يصعب عليّ التخيل أن يأتي هذا اليوم وأقف هنا ألقول هذا الكالم،
ولكنين أمحد اهلل أنه وبفضل جهودكم مجيعًا جاء هذا اليوم .أتوجه ــ
سيدي الرئيس ــ إليكم بشكر خاص على حكمتكم وسعة صدركم
وحسن إدارتكم ،اليت كانت دائمًا نرباسًا لنا مجيعًا يف كيفية التعامل
والتعاون بيننا وبني جملسكم املوقر ،كذلك ال يفوتين أن أتقدم
بالشكر إىل رئيسة جلنة الشؤون التشريعية والقانونية وأعضائها وكافة
أعضاء اجمللس ،الذين شرفوني بأن أكون بينهم عند مناقشة هذه
التعديالت ،واليوم هو حمطة أساسية انتهينا منها وهي مرتكز للتقدم
إىل األمام واستمرارية اإلصالح ،فاإلصالح ال ينتهي .وأعتقد أن هذه
التعديالت ستفسح جماالً كبريًا ملمارسة حقيقية للدميقراطية .هذه
املكتسبات اليت يتم بناؤها والبناء عليها يف عهد سيدي صاحب اجلاللة
ليس بغريب أن تعكس حقيقة تعامل البحرين مع كل التحديات ،اليت
قد تقف أمام طريقها بطريقة حتفظ حلمة شعبها ،وبطريقة تؤدي إىل
مزيد من اإلصالح .اليوم أثبتم مجيعًا أنكم قادرون على محل عبء هذه
املرحلة ،وأسأل اهلل أن حيفظ البحرين ملكًا وحكومة وشعبًا ،وأن
تسري األمور من حسن إىل أحسن إن شاء اهلل ،وشكرًا.

2

01

02

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قبل أن أعطي الكلمة لألخت دالل الزايد رئيس اللجنة،
أقول إنه قد فاتين أن أتقدم بالشكر إىل سعادة األخ العزيز عبدالعزيز
الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب ،فقد كان معنا يف كل
مراحل ــ وليس فقط أثناء مناقشة هذه التعديالت ــ عمل اجمللس ،حيث
يسهل كل ما يساعد على اتخاذ القرار ،فشكرًا جزيالً لك سعادة
الوزير .تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،من باب الواجب أتقدم بالشكر إىل ــ وإن
كانت اجلهود مشرتكة طبعًا باإلضافة إىل دعم معاليكم لعمل اللجنة ــ
سعادة األخ عبداجلليل آل طريف األمني العام للمجلس ،الذي راعى كل
االحتياجات ووفر كل اإلمكانات ،كما نشكر مقرر اللجنة األخ

2

أمحد بهزاد على جهده اليوم ووقفته وحتضريه املسبق واجليد للموضوع،
كما أقدم شكري الكبري إلخواني أعضاء اللجنة ومستشارها على
جهدهم املتواصل ،وأخص بالذكر األخ الدكتور علي الطوالبة مستشار
شؤون اللجان ــ وطبعًا األخ املستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام
الربزجني ــ وكذلك األخت مريفت حيدر واألخت زينب أمحد ،اللتني

01

تعمالن معنا يف أمانة سر اللجنة ،واألخ علي العرادي واألخ يوسف مرهون
واألخت وفاء الذوادي واألخ السيد عقيل العبداهلل ،كما نشكر اإلخوة
يف قسم املطبعة كثريًا ــ على هذه املرفقات الكثرية واملنظمة واملنسقة ــ
الذين مل يقصروا يف أن يوفروا ألربعني عضوًا هذه االحتياجات يف زمن
قياسي ،األخ عيسى الساعاتي واألخ محيد احملاري واألخ وليد علي .وال

02

يفوتين أن أشكر إخواننا من التلفزيون على وقفتهم طوال هذا الوقت
معنا ،واإلخوان الصحفيني واإلعالميني الذين كانوا جزءًا كبريًا من
إعالم التهيئة املسبقة ألعضاء جملس الشورى ،والذين مل يقصروا يف
إبراز هذا اجلانب على ضوء حقيقة الواقع الذي عشناه ،ويف النهاية كان
العمل نتاج جهود مشرتكة ،ونتمنى ــ إن شاء اهلل ــ اخلري هلذه البالد اليت

21

تستحق األمن واألمان مدى احلياة ،وشكرًا.

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