 - 2معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية
واالوقاف.
كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:



5

من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:

- 0السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املساعد لشؤون جملسي الشورى
والنواب.
- 2السيد مجال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
- 3السيد حممد علي عبداجمليد مستشار قانوني.
 -وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.



01

من وزارة الداخلية:

- 0مالزم أول بدر راشد الرميحي من إدارة الشؤون القانونية.
- 2مالزم أول حممد يوسف بوعلي من إدارة اجلرائم االقتصادية.
- 3عامر صاحل مصطفى فاحص أدلة إلكرتونية من إدارة اجلرائم االقتصادية.

05

 من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 السيد سعيد حممد عبداملطلب مستشار قانوني. من اجلهاز املركزي للمعلومات:

21

 السيدة فدوى صاحل حممد مستشار قانوني.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،
وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح
معالي الرئيس اجللسة:
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الرئيـــــــــــــــس:
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم ،نفتــتح اجللســة الثامنــة والعشــرين مــن دور
االنعقــاد العــادي الثــاني مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء
األعضــاء املعتــ.رين .فضــل األجل عبــداجلليل إبــراهيم آل طريــف األمــني العــام
5

للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركا ه ،وأسعد
اهلل صباحكم بكل خري ،اعت.ر عن حضور ه.ه اجللسة كل من أصحاب
السعادة األعضاء :الدكتور ناصر محيد املبارك يف مهمة رمسية بتكليف من

01

جهة أخرى ،ودالل جاسم الزايد لظرف صحي طارئ ،وجهاد حسن بوكمال
وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج اململكة ،وحممد سيف املسلم
لوفاة إحدى قريبا ه ،وشكرًا.
05

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

21

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظة يف الصفحة  44السطر ،01
وقد سلمتها إىل قسم املضبطة والطباعة ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل خليل إبراهيم ال.وادي.
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الصفحة  44السطر  24مت ح.ف حرف
«ال» مما أخل باملعنى ،والصحيح هو «قد يكون اال فاق ال يرضي طموح
العامل» وليس «قد يكون اال فاق يرضي طموح العامل» فهي ؤثر كثريًا،
واستشهد بقول للفرزدق ميدح فيه زين العابدين:
ما قال ال قط إال يف شهده

5
لو التشهد كانت الؤه نعم

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت مجيلة علي سلمان.

01

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الصفحة  55السطر  25مت ح.ف حرف
«لن» ،فأرجو إضافته لتصبح العبارة «فسوف لن ختتلف» ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

21

الرئيـــــــــــــــس:
إذن قر املضبطة مبا سيجرى عليها من عديل .لدينا بيان مبناسبة يوم
العمال العاملي ،فضل األجل عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس.
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األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى مبناسبة يوم العمال
العاملي :مبناسبة يوم العمال العاملي ال.ي يصادف األول من مايو يسر جملس
الشورى أن يتقدم بأحر التهاني والتربيكات إىل مجيع عمال مملكة
البحرين ،ال.ين كانت هلم إسهاما هم اإلجيابية يف النهضة الشاملة اليت

5

شهدها مملكتنا الغالية ،واليت جاءت بفضل الرعاية الكرمية اليت حيظى
بها عمال مملكة البحرين من لدن حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى ،وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب
السمو امللكي األمري خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر ،ودعم
صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة ولي العهد األمني نائب

01

القائد األعلى حفظهم اهلل ورعاهم .ويعرب جملس الشورى به.ه املناسبة عن
يقينه الصادق من أن عمال مملكة البحرين بكل ما لديهم من رصيد زاخر
سيكون هلم الدور البارز يف دعم و عزيز مسرية التقدم والتنمية والبناء من
خالل مواصلة عطائهم يف خمتلف مواقع وميادين العمل واإلنتاج ،ويف ه.ا
الصدد فإن جملس الشورى ليؤكد أنه يقف مع عمال مملكة البحرين يف

05

حتقيق املزيد من املكاسب ،مشريًا إىل أنه يولي اهتمامه البالغ به.ا اجلانب
بسن مزيد من القوانني والتشريعات اليت حتمي العامل البحريين و صون
حقوقه ومكتسبا ه ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،امسحوا لي أيها اإلخوة أن أرحب بامسي وامسكم مجيعًا
بصاحب املعالي الدكتور أمحد حممد حبر رئيس اجمللس التشريعي باإلنابة
بدولة فلسطني الشقيقة والوفد املرافق ،ويسعدني به.ه املناسبة أن أشيد
باملستوى الرفيع ال.ي بلغته جماالت التعاون اليت ربط بني مملكة البحرين
ودولة فلسطني ،وذلك يف إطار العالقات الوطيدة واملتميزة بني القياد ني
احلكيمتني ،وعلى رأسهما حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى وأخوه رئيس
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25

دولة فلسطني حفظهما اهلل ورعاهما ،والسبل الكفيلة بتعزيزها و طويرها
يف اجملاالت كافة ،مؤكدين حرصنا على دعم ه.ه العالقات و وثيقها مبا
حيقق مصاحل البلدين املشرتكة وخباصة جمال العمل الربملاني ،متمنني
ملعاليه والوفد املرافق طيب اإلقامة يف بلدهم الثاني مملكة البحرين ،فأهالً
وسهالً بكم يف جملس الشورى .فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي عليق على البيان خبصوص يوم العمال،
أشكر األمانة العامة ومكتب اجمللس على ه.ا البيان ،لكن يُفهم من ه.ا
البيان أنه قد خصص للعامل البحريين ،مع أن العمال يف البحرين هم عمال

01

حبرينيون وغري حبرينيني ــ عرب وأجانب ــ فحب.ا لو ضاف فقرة إىل ه.ا
البيان فيد بتوجيه الشكر أيضًا إىل العمال غري البحرينيني وخاصة عمال
اإلنشاءات ،ال.ين يعملون يف أسوأ الظروف حتت الشمس وحتت املطر ،حرًا
وبردًا .كما أن دستورنا ينص على مبدأ املساواة وأنه ال فرق بني العمال
البحرينيني والعمال غري البحرينيني .وألن البحرين منضمة إىل ا فاقيات العمل

05

الدولي ،فعلى األقل علينا أن خنص هؤالء العمال بالشكر أيضًا ،ألنهم
بالفعل من بنوا مملكة البحرين من الناحية العمرانية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،على كلٍ هي مالحــظة جديرة باالهــــتمام ،وسيـــــؤخ .بها

21

إن شاء اهلل .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالرسائل
الواردة ،فضل األجل عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد خليفة
بن أمحد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس
النواب بشأن التالي :مشروع قانون بالتصديق على ا فاقية بني حكومة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2
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مملكة البحرين وحكومة أسرتاليا بشأن بادل املعلومات يف املسائل
الضريبية ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )29لسنة 2102م .وقد متت إحالته
إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مع إخطار جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية .ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم
( )82لسنة 2114م بشأن التأمني ضد التعطل .وقد متت إحالته إىل جلنة

5

اخلدمات مع إخطار جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .ورسالة سعادة
الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة خبصوص نتيجة انتخاب رئيس
ونائب رئيس للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين .ونصها اآل ي:
صاحب املعالي السيد علي بن صاحل الصاحل املوقر رئيس جملس الشورى،
حتية طيبة وبعد ،املوضوع :انتخاب رئيس ونائب رئيس للجنة الشؤون

01

اخلارجية والدفاع واألمن الوطين .أود إفادة معاليكم بأن جلنة الشؤون
اخلارجية والدفاع واألمن الوطين قد عقدت اجتماعًا هلا بتاريخ  29إبريل
2102م الختيار رئيس للجنة ونائب للرئيس ،وقد فاز بالتزكية كل من
سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مبنصب الرئيس ،وسعادة
األخت نانسي دينا إيلي خضوري مبنصب نائب الرئيس ،و فضلوا معاليكم

05

بقبول فائق االحرتام والتقدير .الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس
جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،سلمت أيضًا رسالة أخرى مقدمة من سعادة األجل علي

21

عبدالرضا العصفور يطلب فيها االنتقال من جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ،ألنها كانت رغبته يف
املرة السابقة ،فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بأخ .الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلثبات يف
املواد املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )04لسنة 0994م ،املعد
يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس الشورى ،وقد وافق اجمللس على

5

مشروع القانون يف جمموعه يف جلسة سابقة ،فهل يوافق اجمللس عليه بصفة
نهائية؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص بأخ .الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن
الوساطة لتسوية املنازعات ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )24لسنة 2112م،
وقد وافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه يف جلسة سابقة ،فهل

05

يوافق اجمللس عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص بأخ .الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون
العمل يف القطاع األهلي ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )45لسنة 2114م،
وقد وافق اجمللس على مشروع القانون يف جمموعه يف جلسة سابقة ،فهل

25

يوافق اجمللس عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن إىل البند التالي من
جدول األعمال واخلاص مبناقشة قرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع
واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )05لسنة 0984م ،املرافق للمرسوم امللكي

5

رقم ( )009لسنة 2100م( ،إذاعة ونشر أخبار كاذبة ،واحلق يف حرية
التعبري) .وأطلب من األجل عبدالرمحن حممد مجشري مقرر اللجنة التوجه إىل
املنصة فليتفضل.
01

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه يف
املضبطة.

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

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
21

إذن يتم ثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )49
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .فضل األجل

25

مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،دارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم  05لسنة 0984م املرافق
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للمرسوم امللكي رقم ( )009لسنة 2100م( ،إذاعة ونشر أخبار كاذبة،
واحلق يف حرية التعبري) مع ممثلي وزارة الداخلية ،ووزارة العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف ،واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس ،واطلعت
اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقا ه بشأن مشروع القانون ،وعلى رأي
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ،وال.ي جاء مؤكدًا

5

لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،ورأت اللجنة أن
عديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )05لسنة
0984م يدعو إىل نظيم ممارسة احلق يف حرية التعبري ،إىل جانب رفع القيود
اليت كانت واردة على ه.ا احلق ،فقد ضمنت املادة األوىل استبدال املادة
( )042والفقرة األوىل من املادة ( )049من قانون العقوبات ،حيث ناولت املادة

01

( )042بعد التعديل عقاب من أذاع عمدًا أخبارًا مع علمه بأنها من املمكن أن
حتدث ضررًا باألمن الوطين أو بالنظام العام أو بالصحة العامة متى ر ب على
ذلك حدوث الضرر ،وذلك بعد أن كان العقاب على من أذاع عمدًا أخبارًا أو
بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثرية إذا كان من شأن
ذلك اضطراب األمن العام أو إلقاء الرعب بني الناس أو إحلاق الضرر

05

باملصلحة العامة ،بينما ناولت الفقرة األوىل من املادة ( )049بعد التعديل
معاقبة من نشر بإحدى طرق العالنية حمررات أو أوراقًا أو صورًا مصطنعة أو
مزورة أو منسوبة ك.بًا إىل الغري إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو
اإلضرار بالصاحل العام أو الثقة املالية للدولة .و ضمنت املادة الثانية من
مشروع القانون إضافة مادة جديدة إىل قانون العقوبات رقم ( 49مكررًا)

21

فسر القيود الواردة على احلق يف حرية التعبري يف قانون العقوبات أو يف أي
قانون آخر يف اإلطار الضروري الالزم جملتمع دميقراطي ،وعلى أن يعد ع.رًا
معفيًا من العقاب ممارسة احلق يف حرية التعبري يف ه.ا اإلطار .واشتملت املادة
الثالثة من مشروع القانون على إلغاء املاد ني ( 034مكررًا) و( )084من قانون
العقوبات .وعلى ضوء ذلك رى اللجنة أهمية املوافقة من حيث املبدأ على
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25

مشروع القانون امل.كور ،واملوافقة على مواد مشروع القانون بالتعديالت اليت
أجر ها اللجنة كما وردت فصيالً يف اجلدول املرفق ،وشكرًا.

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

5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أ وجه بالشكر إىل اللجنة رئيسًا
وأعضاءً على ه.ا التقرير ،وعلى اجلهد ال.ي ب.لوه .لدي مالحظة وهي أن
ه.ا التقرير يف الصفحة  00بيّن أن هناك رأيًا لوزارة العدل والشؤون

01

اإلسالمية واألوقاف ،ولوزارة الداخلية ،وبيّن أن وزارة الداخلية تفق مع رأي
وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،كما بيّن أن وزارة العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف ؤيد التعديالت اليت أجراها جملس النواب ،ولكنه مل
يتضمن رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،ومل يتضمن أيضًا
رأي وزارة الداخلية ،لنكون على بينة عند إقرار ه.ه التعديالت .وكنا قد

05

طلبنا يف السابق ،وما زلت ألتمس من كل جلان اجمللس أن يرفقوا بالتقارير
املتعلقة بتعديالت قانون قائم حاليًا النصوص املعدلة حتى نكون على بينة
خبصوص التعديالت اليت متت ،حبيث نستطيع أن جنري مقارنة املواد اليت مت
عديلها ،ل.ا أمتنى على ه.ه اللجنة واللجان األخرى أن يكون قريرها قائمًا
ب.ا ه ،حبيث ال حنتاج إىل أن نبحث عن ه.ه التقارير ،واللجنة أوردت مجيع

21

قارير جملس النواب ،ولكنين مل أجد يف ه.ا التقرير ما يفيد الرأي ال.ي
انتهت إليه وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ووزارة الداخلية أثناء
نظر املشروع أمام اللجنة املختصة ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
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العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،املالحظة اليت قدمت بها األخت لولوة
العوضي جيدة وجديرة باالهتمام ،ولكن الرأي ال.ي أ ى من وزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف مل يكن مكتوبًا ،وحنن يف احلقيقة نرفق

5

بالتقارير كل آراء الوزارات ،ولكن اآلراء اليت ُ.كر شفاهية ال نرفقها،
وإمنا ن.كرها يف التقرير بالطريقة اليت ذكرناها اآلن ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل مجال حممد فخرو.

01

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر اللجنة على قريرها ،وكنت أمتنى
لو أن اللجنة وسعت من دائرة اجلهات اليت مت االستئناس برأيها وبال.ات
مؤسسات اجملتمع املدني ،واجلمعيات السياسية ،ومجعية الصحفيني،

05

ومجعية الشفافية؛ ألن ه.ا املشروع يتكلم عن إذاعة ونشر بيانات ،وبالتالي
قد يكون من املفيد االستئناس برأي ه.ه اجلهات و ضمينه يف التقرير ،حتى
نعلم كيف ستتعامل ه.ه اجلهات مع ه.ا املشروع ،وما إذا كان سيحد من
حرية التعبري أم ال؟ وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل خليل إبراهيم ال.وادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مشروع القانون ه.ا يتكلم عن أخبار كاذبة
قد يكون هلا أثري على األمن الوطين ،وهو على درجة كبرية من األهمية،
و زداد أهميته يومًا بعد يوم ،وخصوصًا مع زايد التواصل االجتماعي
املتسارع ،ومع زايد أجهزة اإلعالم من الشرق والغرب ،ومع سارع األخبار،
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25

ومملكة البحرين ليس لديها رقابة مسبقة على وسائل اإلعالم ،وه.ا ما مييز
حرية التعبري يف مملكة البحرين .وأنا أ فق مع األجل مجال فخرو يف أن هناك
آراءً كثرية جيب أن ؤخ .بعني االعتبار ،وأعتقد أن آخر ميثاق شرف
إعالمي أصدر ه مجعية الصحفيني البحرينية كان دليالً واضحًا على كيفية
االستعانة به.ه اآلراء .حتضرني حادثة حدثت يف إحدى الصحف يف وطننا

5

العربي ،ذكر فيها أن رئيس إحدى الدول العربية أصبح مريضًا ،وأدى ه.ا
اخلرب إىل هبوط حاد جدًا يف البورصة ،وكان له أثري بالغ على احلياة
االقتصادية خالل دقائق من نشره ،وبالتالي حنن نتعامل مع ظاهرة حتتاج إىل
شريع يتناسب مع طور األحداث ،وإن كنت أجد أن هناك داخالً يف بعض
01

مواد املشروع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
05

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد اهلل صباحكم بكل خري .حنن نتحدث
عن قانون ليس مهمًا فقط وإمنا حساس أيضًا ،حيث إن الظرف العاملي
يراقب كل شيء يتعلق حبقوق اإلنسان ،وبالتحديد كل ما يتعلق حبرية
التعبري ،وعند النظر إىل ما جاء يف قرير وصيات بسيوني سنجد أنه حتدث
عن بعض املمارسات اليت اعتربها حقًا من حقوق حرية التعبري ،ومل يعتربها

21

مؤشرًا للتجريم ،وبالتالي حنن أمام األوضاع احلالية يف البحرين فمن
الضروري جدًا أن نكون دقيقني أوالً ،وأن نرتيث يف حتديد إىل أي مدى يعترب
نشر األخبار الكاذبة جرمًا ،وما هو عريف اخلرب الكاذب؟ حنن لدينا
قاعدة قول (ناقل الكفر ليس بكافر) ،وبالتالي من نقل اخلرب الكاذب عن
ك.ا أو ك.ا فهل يعاقب أم ال؟ أنا أعتقد أن املوضوع دقيق جدًا ،وال ينبغي
أن ننظر إليه نظرة بسيطة ونقول فقط إننا سنجرم ه.ا العمل من دون أن
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25

ننظر إىل أي مدى سيقبل ه.ا األمر يف اإلطار العام؟ وهل يعترب ه.ا املشروع
قييدًا حلرية التعبري؟ وأريد أن أشري إىل أن احملكمة العليا يف الواليات
املتحدة اعتربت حرق العلم األمريكي جزءًا من حرية التعبري ،وحنن يف
مملكة البحرين نعتز بعلمنا ،ولكن ماذا لو قال العامل إن حرق العلم يعترب
حرية عبري ،وحنن جنرم حرق األعالم اليت قد كون لدولة شقيقة أو صديقة

5

على أرض مملكة البحرين؟ جيب علينا أن ننظر إىل أي مدى من املمكن أن
يتجه الفكر العاملي يف ه.ا االجتاه؟ وما هي احلدود املقبولة وغري املقبولة
حتى ال نتخ .قرارًا معينًا ونواجه به أي نوع من اإلدانات والضغوط اليت
نالحظ استمرارها علينا من دون مربر؟ ل.لك أعتقد أن علينا وخي الدقة
واحل.ر وه.ا مطلوب يف ه.ا املشروع ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل مقرر اللجنة.
05

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن مواكبون لكل التطورات اجلارية
خبصوص احلق يف حرية التعبري ،واطلعنا على العهد الدولي خبصوص
احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية ،ووجدنا أن ه.ا القانون ال يتعارض
مع ه.ه احلقوق ،وأعتقد أننا مجيعًا ــ سواءً اإلخوان يف جملس النواب أو يف
جملس الشورى ــ أعضاء يف مؤسسات اجملتمع املدني ،ونعرب بطريقة ما عن

21

ه.ه املؤسسات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل حممد حسن الشيخ منصور السرتي.
25

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أضم صو ي إىل صوت األجل مجال فخرو
واألجل خليل ال.وادي خبصوص أهمية وسيع دائرة االستئناس بآراء أطراف
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أخرى يف مملكة البحرين ،وأال نكتفي باملؤسسات الرمسية فقط ،وإمنا
البد من االستئناس بآراء مؤسسات اجملتمع املدني ،وبرأي مجعية الصحفيني،
وبآراء رؤساء حترير الصحف احمللية ملا يتمتعون به من خربة يف ه.ا اجملال،
وأمتنى أن نرتيث يف املوافقة على ه.ا القانون من أجل أن يكون القرار أسلم
5

وأصوب ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل معالي األجل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
01

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،خبصوص التعديالت الواردة يف قانون
العقوبات يف املواد  ،042و ،049و 49مكررًا ،وك.لك خبصوص ح.ف
املاد ني  034مكررًا ،و ،084فالغرض من ه.ه التعديالت ما يلي0 :ــ أن
كون التشريعات الوطنية املتعلقة حبرية التعبري يف وافق ام مع مقتضيات

05

العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،وخاصة التوافق مع املادة 09
منه .ومن املعلوم أن حرية التعبري هي من احلريات اليت سمح بأن يكون هناك
نوع من التضارب يف اآلراء ،ومن املمكن أن أعرب عبريًا معينًا ال يعجب
شخصًا آخر ،وحرية التعبري ليست مثل حرية التجمع ،حبيث البد أن أراعي
حقوق اآلخرين وأال أسد شارعًا وال أزعج الناس به.ا التجمع ،فهي ختتلف

21

متامًا؛ ألن هناك فكرًا يقارع فكرًا آخر ،وعندما وضعت ه.ه املادة يف قانون
العقوبات كانت نتيجة انتقادات وجهت إىل املادة  042يف طبيقا ها ،فكما
نالحظ أن سعادة النائب العام أعلن إسقاط التهم اليت بُنيت على املادة ،042
واستفاد من ذلك أكثر من  341متهمًا ،ما العيب يف أصل ه.ه املادة احلالية؟
العيب يف أصل املادة احلالية هو أن النتيجة املرت بة على حرية التعبري احتمالية،
أي أن حرية التعبري من شأنها أن حتدث ضررًا ،وعبارة «من شأنها» عين
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25

معاقبة الشخص سواء أحدث ه.ا الضرر أم ال ،وجلأنا يف ه.ا األمر إىل
اخلربة ،وإىل ما قرره املقرر اخلاص حبرية التعبري يف األمم املتحدة ،وخاصة
عندما قال إنه البد أن يكون هناك رابط مباشر بني ما يتم التكلم عنه وبني
حادث العنف أو الضرر ال.ي حيدث؛ ل.لك مت التعديل حبيث كون القيود
الواردة على حرية التعبري يف ناسق ام مع املادة  09من العهد الدولي اخلاص

5

باحلقوق املدنية والسياسية ،وحبيث يتضمن النص عقاب كل من أذاع خربًا
قد يضر باألمن الوطين أو بالنظام العام أو بالصحة العامة ،وغري ه.ه
احملددات غري مقبولة2 .ــ أن يكون هناك ضرر ،ويف حالة األمن الوطين جيب
أن يكون هناك عنف ،ومت بيانه يف املادة  042على فصيلها ،وإذا نظرنا
أيضًا إىل املادة  049فسنجد أن صور التعبري يف ه.ه احلالة أخ .شكالً

01

حمددًا معينًا مت وضعه يف االعتبار ،واألكرب من ذلك هو أننا وضعنا يف املادة
 49مكررًا ضابطًا عامًا مت اقتباسه من املادة العاشرة من اال فاقية األوربية
حلقوق اإلنسان ،واليت قتضي أن أفسر القيود اليت رد على احلق يف حرية
التعبري يف إطار قيم اجملتمع الدميقراطي ،مبعنى أن يكون هناك قيم
للتسامح ،وقيم لالنفتاح على اآلخر ،وه.ا ما يسمح مبناقشته؛ ألنه من

05

املمكن أن يالمس حدود املسموح به ،ومن املمكن أن يكون هناك حوار من
دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع التحسس ،وك.لك يسمح بأن يكون
هناك نوع من االنتقاد للمسؤولني بشكل أكرب من االنتقاد ال.ي حيدث
لشخص آخر خارج إطار املسؤولية ،ل.لك أود أن أطمئنكم على التالي :رأي
وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ورأي وزارة الداخلية مت بيانهما يف

21

ه.ا األمر أمام السادة النواب وأمام اإلخوة أعضاء اللجنة .فيما يتعلق مبسألة
أن هناك داعيات حلرية التعبري قد ؤدي إىل الضرر ،ه.ا التعديل يعاجل ه.ه
املسألة بالضبط ،وإذا كان هناك ضرر ر ب على نشر إشاعة كاذبة من
شخص وهو يعلم أنها ستؤدي إىل ه.ا الضرر فتجب معاقبته ،ولكن يف
الوقت نفسه أيضًا جيب أن يُفسّر ه.ا يف إطار دميقراطي ،اجملتمع جمتمع
متحرك وحرية التعبري تحرك بعًا له ،ل.لك جيب على القاضي أن جيد يف
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25

مواده ما يسمح له بأن يستنبط ويستقرئ حتركات ه.ا اجملتمع .ل.لك يف
اعتقادي ـــ وبكل أمانة ــ أن ه.ه التعديالت متت مراجعتها من قبل خرباء
دوليني ومتت مراجعتها من قانونيني يف مملكة البحرين ،وعُرِضَت على
السادة النواب ،ويف اعتقادي أنها نقلة كبرية يف قانون العقوبات البحريين،
ونقلة كبرية يف مستوى حرية التعبري املسموح به ،وشكرًا.

5

الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
01

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أشكر معالي وزير العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف على التوضيح املوجز ،فهو أوجز لكنه أجاد ،كنت
أمتنى على قرير اللجنة أن يتضمن مثل ه.ه التوضيحات حتى يكفينا
التساؤل ال.ي مت طرحه يف ه.ا اجمللس .مشروع قانون عديل قانون العقوبات
ال حيتاج يف حقيقته إىل عريف األخبار الكاذبة ألنها مُعرَّفة ،أعين أن األخبار

05

الكاذبة عرَّفت ذا ها ب.ا ها .مثلما فضل معالي وزير العدل ــ وسبقين ــ أن
الضوابط اليت وردت على ه.ه التعديالت هي ضوابط كما نقول (منها
وفيها) ،والضابط هو لزوم إحداث الضرر ،ولي وجهة نظر عندما نأ ي لدراسة
أو مناقشة ه.ه املادة ،ولكن املادة نفسها جعلت هلا ضابطًا وهو حدوث
الضرر خبالف النص األصلي ال.ي عرض له قرير جلنة قصي احلقائق،

21

ومثلما قال معالي الوزير احتمال حدوث الضرر مت ربطه بالضرر املباشر
القائم ،وبالتالي ضيّق من مسألة جمرد نشر أخبار كاذبة حيث اشرتط أن
يرت ب عليها حدوث ضرر ،ومع احرتامي هل.ا التعديل فإن لي وجهة نظر عليه
سأذكرها عند مناقشة ه.ه املادة .يف الوقت نفسه ه.ه املادة تفق مع مجيع
املعايري الدولية واال فاقيات اليت انضمت إليها مملكة البحرين ،و أخ .يف
عني االعتبار مصلحة املتهم ال.ي يُقدَّم إىل مثل ه.ه احملاكمات .واألخبار
الكاذبة ال قتصر فقط على الصحف أو األجهزة اإلعالمية الرمسية أو
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اخلاصة ،وإمنا الشخص العادي إذا أذاع خربًا كاذبًا سيُطَبق عليه ه.ا
القانون ،وبالتالي ه.ا القانون جاء ليسد مجيع مناف .اإلعالم والصحافة،
اإلعالم املرئي أو املسموع أو املقروء ،ويف الوقت نفسه أدوات التواصل
االجتماعي اليت نعاني منها يف مملكة البحرين ،و عاني منها دول أخرى،
5

وشكررًا.

الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن ه.ه النصوص ــ مثلما قال معالي
الوزير ــ ستُحدث نقلة نوعية يف اجملتمع البحريين بالنسبة إىل الوعي مبسألة
حرية الرأي والتعبري ،وأعتقد أن احلكومة كانت جريئة فعالً يف وضع ه.ه
النصوص ،مبعنى أننا لو قدمناها كاقرتاحات كانت ستثري لبسًا ،ولكن
أن أ ي من احلكومة أعتقد أن يف ذلك جرأة كبرية منها والبد أن ُقدَّر.

05

هناك الكثري من النصوص اليت أمتنى أن يتم عديلها بالنسبة إىل مواضيع
حرية الرأي والتعبري ،ووجود النص األخري ال.ي يفسر القيود بالنسبة إىل
حرية الرأي والتعبري على أساس جمتمع دميقراطي أعتقد أن ه.ا النص يف
حد ذا ه أوجد لنا نوعًا من احلل ،وسوف يُسهم يف مسألة طوير القضاء
بالنسبة إىل القاضي ،وإن كان القاضي مقيدًا بالنصوص العقابية املوجودة

21

أمامه ،ولكنه سيدخل يف نوع من االجتهادات ،ستكون اجتهادات حممودة
يف فسري ظروف ومالبسات القضية متى ما كانت حتت مظلة حرية الرأي
والتعبري .كما أعتقد أن احلكومة البد أن ُشكر على جرأ ها يف وضع ه.ه
النصوص ،وشكرًا.
25

الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
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العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
سيدي الرئيس ،أوالً أشكر معالي الوزير على ه.ا التوضيح
املستفيض ،إضافة إىل ذلك أريد أن أوضح أن ه.ا املشروع صدر بكل جرأة
من احلكومة ،واحلكومة لديها وزارة حلقوق اإلنسان والبد أنها قامت
باستشارة ه.ه الوزارة يف وضع نصوص ه.ه املواد ،وه.ا فقط للتوضيح،

5

وشكرًا.

الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

01

الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
21

مادة ،فضل األجل مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الديباجة :وصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الديباجة كما جاءت من احلكومة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:

5

إذن ُقر الديباجة .وننتقل إىل مقدمة املادة األوىل ،فضل األجل مقرر
اللجنة.
01

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
مقدمة املادة األوىل :وصي اللجنة باملوافقة على مقدمة ه.ه املادة كما
جاءت من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على مقدمة ه.ه املادة؟

05

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مقدمة ه.ه املادة؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر مقدمة ه.ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األجل مقرر

25

اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)042وصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة كما جاءت من
احلكومة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه.ه املادة؟ فضل األجل مجال حممد فخرو.

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار بسيط ،ما هو املقصود بكلمة

5

«أذاع»؟ هل هو اخلرب الشفهي أم اخلرب املكتوب؟ ألن املادة اليت ليها تكلم
عن «نشر» ،وبالتالي هل «أذاع» عين أيضًا نشر اخلرب عن طريق اإلنرتنت أو
عن طريق اليو يوب وإىل آخره؟ ه.ه هو سؤالي ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،أع.روني فأنا لدي رأي خمالف جدًا ملا سبق
قوله ،ألن عديل أي نص قانوني يأ ي وليد احلاجة ،سواء كان ذلك يف قطاع

05

معني أو لوجود مشاكل معينة .أ فق مع أن ما عرضت له البحرين من أحداث
كان خالهلا لألخبار واإلشاعات الكاذبة بالغ األثر على األمن الوطين أو
االقتصاد أو غريهما من املصاحل العامة ،وهو األمر ال.ي يستدعي فعالً أن
نضع الكثري من الضوابط ،ولكن يف رأيي الشخصي أن ه.ا التعديل ال
خيدم املصاحل العامة .من خالل قراء ي للنص أرى أن عبارة «من أذاع أخبارًا

21

كاذبة مع علمه »...عترب زيدًا غري حممود ،واملفروض أن جرمية نشر أخبار
كاذبة هي من اجلرائم الشكلية ،تعلق بالسلوك اجملرد ،ولو مل حتدث
نتيجة مادية هل.ا السلوك ،فبمجرد نشر األخبار الكاذبة أعتقد أنه حتقق
ضرر ،سواء لو علم الشخص أو مل يعلم ،وحتى لو قلنا إن الضرر يف حده
األدنى ،مثالً أن يثري و رًا يف النفوس أو إثارة لألشخاص أو اجملتمع ،فكيف
اشرتط أن يكون لديه علم بأن ه.ا األمر سيحدث ضررًا ،وكأننا من خالل
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25

ه.ه التعديل سنعطي الضوء األخضر لبث األخبار الكاذبة ،ويف النهاية يأ ي
الشخص ويدعي أمام احملكمة أنه مل يكن يعلم بأن ه.ه األخبار الكاذبة
سوف سبب ضررًا وعلى جهة االدعاء وعلى القضاء أن جيتهدا ويفسّرا إرادة
املشرّع ،أعتقد أن ه.ا سيكون فيه داخل ما بني السلطات ،ألن النصوص
البد أن كون واضحة ،وحتى الركن املادي للجرمية سوف يكون كافيًا

5

وال يوجد داعٍ هل.ا التزيد ،ه.ا من جهة .إذا قلنا إن اهلدف من ه.ا النص هو
وسيع احلريات ،فأنا ال أ صور أن نشر أخبار كاذبة ــ بأي حال من األحوال ــ
يُطلق عليه حرية رأي أو عبري ،ه.ا فيه إضرار كبري باملصلحة العامة ،ه.ا
من جانب آخر .وحتى إذا قلنا إن اهلدف من ه.ا التعديل هو محاية األمن
الوطين فهناك أيضًا قوانني من املفرتض أن نضعها يف عني االعتبار مثل

01

القانون اإلمارا ي ،فالقانوني اإلمارا ي محاية لألمن الوطين وضع نصًا
إضافيًا مثل الفقرة الثالثة اليت قول« :و كون العقوبة السجن املؤقت إذا
كان اجلاني من القوات املسلحة ،أو وزارة الداخلية أو األجهزة األمنية أو إذا
حتققت األفعال املنصوص عليها يف الفقر ني السابقتني داخل دور العبادة أو يف
األماكن اخلاصة بالقوات املسلحة أو وزارة الداخلية أو األجهزة األمنية» ،قد

05

خيتلف الكثري معي يف ه.ا الرأي ،ولكن أنا أعترب أن هناك فرقًا بني إذاعة
األخبار الكاذبة وبني حرية الرأي والتعبري اليت نصّت عليها املواثيق
واال فاقيات الدولية ألنها جدًا خمتلفة ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل معالي األجل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،حتى كون هناك فرصة للتعليق ،فيما يتعلق
بكلميت «أذاع» و«نشر» ،يف املادة  042وردت على إطالقها وإذاعة معناها
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25

( ،)made publicيعين أذاعها لعدد غري حمدد من األشخاص أو يف مكان
عام .نفس املعين لكلمة «نشر» لكن لو الحظ أن املادة  049تكلم فقط
عن أوجه معينة وهي مسألة «وثيقة»« ،حمرر»« ،صورة» ،وليست مسألة
كالم فقط .املادة  042هي األصل العام على اإلطالق ،ه.ا أوالً .ثانيًا :فيما
يتعلق بالتعديل على املادة  ،042الشيء األول ال.ي جيب أن يكون قائمًا عند

5

احملقق هو :ما هي عناصر اجلرمية؟ هناك ركن مادي وركن معنوي،
الركن املادي جيب أن كون هناك إذاعة خلرب ،واخلرب كاذب ،ثم ما هو
األثر املرت ب على ه.ه األمور؟ النتيجة أن يكون هناك ضرر ،سواء على
األمن العام أو الصحة العامة أو غريهما ،ه.ه هي العناصر املادية ألي فعل،
وعندما أنظر إىل اجلانب املعنوي أجد أن اجلانب املعنوي يف اجلرائم العمدية

01

ينقسم إىل شقني :علم وإرادة ،والشخص املتهم جيب أن يعلم أن فعله من
شأنه ،ومن املمكن أن يؤدي إىل ه.ه النتيجة وهو متقبل ه.ه النتيجة ،ثم أنه
يريد ذلك ــ وهو الطبيعي ــ أعين أنه أراد فعالً اإلذاعة ،ولكن أن أبعد عن
ه.ا األمر هو ال.ي سبب لنا مشكلة يف املادة  ،042وإذا قرأنا وصيات جلنة
قصي احلقائق فسنجد أنها ذكرت املادة  042والعيوب اليت وردت عليها،

05

وبناء على ذلك مت التعامل معها .أول قييم سوف يأ ي من أي جهة حلقوق
اإلنسان سينظر أوالً إىل التشريع ،وإذا كان التشريع فيه أي مشكلة،
ستقول :قف ،هناك مشكلة ألن التشريع لديك خيالف ك.ا وك.ا .هناك
أفعال جمرمة و قع حتت نطاق التجريم حتت التعديل ال.ي حيدث اآلن إذا ما
متت إجاز ه ،ولكن جيب أن يكون التشريع يف البداية قائمًا ومتوافقًا مع

21

صحيح النصوص الدولية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي املالحظات نفسها فيما يتعلق بكلميت «إذاعة»
و«عمدًا» ،ويف قديري أن نقول «الوسيلة اليت ستخدم يف إذاعة أي خرب أو أي
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25

موضوع» ،لكي حندد ،فهل يعقل إذا كنت جالسًا يف جلسة عامة أو جلسة
فيها أربعني شخصًا وأحتدث وأقول إني مسعت ك.ا ،أن ُعترب ه.ه إذاعة؟
ألنين مع عدد معني ،ولست يف موقع خاص مثل بييت ،وإمنا يف جلسة عادية
وأقول مسعت ك.ا وك.ا وك.ا ،وهنا أنا أنقل فقط ،ومل أُذع بقصد
معني ،فكيف سيقدر القاضي ه.ه املسألة؟ كيف سيُقدر إذا قلت له مل

5

يكن قصدي نشرها وإمنا أنا نقلت ما مسعته من فالن؟ يف البحرين اليوم
الكل يسمع والكل ينقل .أنا ال أحتدث عن التويرت ،ولكن أقول لو أن أحد
األشخاص وضع معلومات على التويرت ،وهي معلومات خاطئة فعالً ،كيف
ميكن أن نؤسس لطبيعة العمل وجترميه؟ ل.لك البد أن كون هناك وسيلة
معينة أو حتديد معني .و«عمدًا» كيف حندد «عمدًا»؟ يف ه.ه احلالة سأدخل

01

يف النوايا ،وأعتقد أن القانون ال جيوز أن يدخل يف النوايا ،ألن الفعل جيب أن
يكون مقاسًا وجمرمًا وحمددًا بشكل واضح .النقطة األخرى سبقين إليها
معالي الوزير قبل ه.ه املداخلة وقال إن الوزارة ابتعدت عن التعديل يف قوهلا
«أو من شأنها» ألنها عبارة مطاطة وغري حمددة ،ومن املمكن أن يكون
فسريها بشكل خمتلف ،وأيضًا موضوع استخدام كلمة «احتمالية» .إذا

05

رجعنا إىل املادة نفسها فسنجدها قول يف نهايتها «ويشرتط يف األخبار
الكاذبة واملتعلقة بإحداث الضرر باألمن الوطين واملنصوص عليها يف الفقرة
السابقة أن كون حتريضًا على العنف ،»...ليست لدي أي مشكلة بالنسبة
إىل ه.ه العبارة ،ولكن عندما نقول «أو من شأنها أن حترض على العنف»،
فعلى سبيل املثال :إذا كان أحد اإلخوة من اجلمعيات السياسية وقف يف

21

احتفال عام وقال كالمًا ثم فُسر كالمه على أنه كان حتريضًا على
العنف ،ومن املمكن أن يفسر كالمه على أنه حتريض على العنف ،ولكن
قد ال يكون يف كالمه دعوة إىل العنف ،حبيث مل يقل اخرجوا إىل الشارع
واعملوا ك.ا أو ك.ا ،بل قال إن ه.ا ظلم ويعرب عن الظلم ،وبالتالي هل
ه.ا جزء من الدعوة إىل العنف والتحريض عليه؟ ه.ه نقطة مهمة وجيب أن
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نقف عندها .النقطة األخرى ،عندما نص املادة على «وعلى أن يكون بينها
وبني حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر» ،كيف نقيس
االحتمال؟ ألنه من احملتمل أن يكون هناك حتريض ،ولكن أين الرابط؟
أعتقد أنه جيب أال يكون القانون مطاطًا وخاصة يف ظروفنا الراهنة ويف
الظروف العاملية ،وجيب أن يكون حمددًا ودقيقًا حتى ال نفسر ــ مع كل

5

احرتامي و قديري للقضاة والقضاء ــ األمر بسوء قدير ألن ما ُذكِرَ يف
العبارة كلها عبارة عن قديرات ،و رك ه.ه التقديرات للقاضي ــ مع كل
احرتامي للقضاة ــ قد يكون التقدير مناسبًا وقد يكون التقدير متجاوزًا
ويصل إىل نوع من إساءة استخدام السلطة ،وبالتالي يعاقب الشخص وهو ال
يقصد التحريض على العنف ،ل.ا أعتقد أن القانون حباجة إىل الرتيث

01

وحباجة إىل أن ننظر إىل كل ه.ه النقاط حتى ال نقر أي شيء وبعد ذلك
سنرى أن هناك انتقادات كثرية حبيث جيعلنا نضطر إىل أن نرتاجع عن ه.ه
التعديالت .أود أن أقول شيئًا :يف ضوء ما حدث يف البحرين جيب أال يكون
القانون عبارة عن ردة فعل على ما حيدث يف الشارع ،فه.ا ال جيوز ،ألن ما
حيدث اليوم حنن نعرف ظروفه وأسبابه وال ينبغي أن يكون كل سلوكنا

05

عبارة عن فعل وردة فعل ،حنن السلطة شريعية جيب أن ننظر دائمًا إىل
املقاصد اخليّرة اليت نظم اجملتمع و دفعه باجتاه السلوك الصحيح واإلجيابي
وليس أن نعزز السلوك السليب وردود األفعال ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل معالي األجل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،ردًا على املالحظات اليت أبديت ،أود أن أبيّن
التالي :التعديالت اليت حدثت على قانون العقوبات مت دارسها من .نهاية
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الصيف املاضي ،ومل كن أبدًا رد فعل بل كانت نتيجة عمل وجهد مستمر،
وكيفية التعامل مع مسألة حرية التعبري بالشكل الصحيح ،فالغرض من
التعديالت ليس شديدًا بل على العكس الغرض منها هو ضبط ه.ه
احلريات ،ه.ا أوالً .ثانيًا :على سبيل املثال :أحد األشخاص يف مؤمتر ما لديه
(مايكرفون واير لس) وبعد ذلك خرج من الصالة وذهب يتحدث يف اهلا ف

5

النقال وحاول أن يك.ب على صديقه وقال له :أال دري أن هناك قنبلة
وحدث ك.ا وك.ا ،وظهر أن الـ (مايكرفون واير لس) متصل باألجهزة،
والناس املوجودون يف الصالة كلهم مسعوا ه.ه احملادثة فهاجت الدنيا ،يف
ه.ه احلالة ه.ا الرجل مل يكن متعمدًا يف إذاعة مثل ه.ا األمر ،بل كان
يتحدث مع صديقه يف اهلا ف النقال ولكن صادف أن معه (مايكرفون واير

01

لس) وأذيع ه.ا اخلرب ،ه.ه اجلرائم ــ إذاعة بيانات كاذبة ــ ال أ ي إال عن
نية امل.يع ،وهناك الكثري من اجلرائم مثل القتل العمد ،هنا القاضي ال
يدخل يف النية ولكن من شواهد احلال واألدلة يستطيع أن يعرف أنه كان
يقصد إزهاق الروح أم ال ،وهل ه.ا الشخص كان يريد أن خيرج ه.ا اخلرب
الكاذب وهو يعلم بك.به أم ال؟ فال وجد أي مشكلة يف ه.ا األمر .فيما

05

يتعلق باألمن الوطين ،املادة  042فيها فقر ان :الفقرة األوىل تكلم عن
الضابط كامالً و نتهي إىل إذا ما ر ب على ذلك حدوث ضرر ،أما الفقرة
األخرية وهي «ويشرتط يف األخبار الكاذبة واملتعلقة بإحداث الضرر باألمن
الوطين ،»...فهي فقرة وصيفية إلحدى صور الضرر اليت أ ي متفقة متامًا مع
ما قرره املقرر اخلاص حبرية التعبري يف سنة 2101م حول ه.ا األمر فيما

21

يتعلق بتوصيفه لإلضرار باألمن الوطين ،ل.لك أنا على قناعة امة بأن ه.ا
القانون به.ا التعديل من أفضل ما مت إدخاله من عديالت على قانون
عد على حرية
ٍّ
العقوبات ،وأنا أثق يف ه.ا األمر متامًا ،وليست هناك مسألة
التعبري ،حرية التعبري ــ كما قالت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ــ ال
أستطيع أن هلا أضع معيارًا عامًا جمردًا قائمًا يف الوقت نفسه ،وجيب أن
نتعامل مع قضايا حرية التعبري حالة حبالة ،ل.لك دائمًا عندما نرجع إىل
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أحكام ه.ه احملكمة ــ وهي األفضل على مستوى العامل يف ه.ا األمر ــ
سنجدها تعاطى مع كل حالة بطبيعتها ،ولكن هناك من النصوص ما
سند ه.ا التعاطف ،ل.لك متت دراسة النصوص به.ا الشكل ،وإقرار ه.ا
النص سيضع البحرين يف املوضع ال.ي يليق بها كدولة بالفعل حتاول أن ضع
كل قوانينها على مصاف احرتام مبادئ حقوق اإلنسان ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
01

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أود أن أوضح أن ه.ا املشروع من
قبيل الفعل ورد الفعل ،لنكن واضحني وصرحيني ،ه.ا التعديل مل يأت إال
بعد قرير جلنة قصي احلقائق اليت انتقدت املادة  042من قانون العقوبات،
وكما فضل معالي الوزير يف بداية حديثه وقال إن من بني أسباب التعديل ما
ذكر ه جلنة قصي احلقائق عن ه.ه املادة بال.ات ،ه.ا أوالً .ثانيًا :لدي

05

مالحظة ،املادة ــ كما فضل معالي الوزير ــ فيها فقر ان :الفقرة األوىل
تكلم عن اشرتاط إذاعة األخبار الكاذبة العمدية وما يرت ب على ذلك من
حدوث ضرر ،وأما الفقرة الثانية ففي نهايتها كلمت عما هو الضرر
«يشرتط يف األخبار الكاذبة واملتعلقة بإحداث الضرر باألمن الوطين ــ
وخصتها باألمن الوطين فقط ــ واملنصوص عليها يف الفقرة السابقة أن كون

21

حتريضًا على العنف أو من شأنها أن حترّض على العنف وعلى أن يكون بينها
وبني حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر» ،أي أن املادة فيها
فقر ان ،الفقرة األوىل شرتط حدوث الضرر ،ولكن ملاذا أ ت الفقرة الثانية
ــ فقط أود أن يشرح لنا معالي الوزير أسباب املقارنة ــ و كلمت عن احتمالية
وجود رابط مباشر؟ ما الفرق بني أن يكون هناك اشرتاط حدوث الضرر وبني
أن أ ي هنا وختالف ما انتهت إليه الفقرة األوىل اليت كلمت عن احتمالية
وجود رابط مباشر؟ لدي سؤال أوجهه إىل معالي الوزير :كلنا نعلم أن
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اجلرمية فيها عنصران :مادي ومعنوي ،املشروع يتكلم عمن أذاع عمدًا
أخبارًا كاذبة مع علمه ،يعين املشروع استثنى العلم باألخبار الكاذبة،
وحاكم املتهم على أساس علمه حبدوث الضرر ،ونسى أنه ينشر أخبارًا مع
علمه أنها كاذبة ،هل فسريي صحيح؟ عندما نقول «يعاقب باحلبس مدة ال
زيد على سنتني وبالغرامة اليت ال تجاوز مائيت دينار أو بإحدى ها ني

5

العقوبتني من أذاع عمدًا أخبارًا كاذبة مع علمه بأنها من املمكن،»...العلم
هو ال.ي يوجب املساءلة ،العلم مباذا؟ بأنها ستؤدي إىل إحداث ضرر ،لكن
جمرد علمه بأنها أخبار كاذبة ال يعاقب عليها القانون ،فأرجو من معالي
وزير العدل أن يوضح لنا ه.ه املفارقة ،وألن القصد من الركن املعنوي من
اجلرمية يتوافر فيمن يقوم بإذاعة أخبار كاذبة مع علمه بأنها كاذبة ،هنا

01

أ فق مع ما فضلت به األخت مجيلة سلمان فيما يتعلق مبالحظا ها عن العلم،
يعين لدينا واقعتان :واقعة علم ال.ي ي.يع ه.ه األخبار بأنها أخبار كاذبة،
وعلمه بأنها ستؤدي إىل حدوث ضرر ،ويشرتط يف ه.ا العلم األخري يف
اجلزئية األخرية أن حيدث الضرر ،ه.ا خبالف املادة يف صور ها األصلية
احتمال حدوث الضرر ال.ي أخ.ت به الفقرة الثانية من ه.ه املادة ،فأرجو

05

التوضيح من معالي وزير العدل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل معالي األجل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
21

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،الفقرة الثانية هي فقرة وصيفية ملسألة األمن
الوطين ،وليست هناك أي مشكلة .إذا كانت هناك جرمية قتل فيجب أن
نثبت أن املتهم يعلم حبيث ميسك سالحًا أو أداة ،وأن ه.ه األداة من شأنها أن
حتقق اجلرمية ،وأنه يستعملها يف مقتل إلزهاق ه.ه الروح وهو يريد ذلك ،أما
إذا كان يريد أن يتدرب وظهر هناك شخص فقتله فه.ا موضوع آخر ،إذن
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حنن نتكلم عن مسألة العلم لدى ذهن اجلاني والبد أن يكون متحققًا
كامالً أن ما يقوله ك.بًا ،وجيب أن يكون عاملًا علم اليقني بأن ما يقوله
ك.بًا ،ولكن بالنسبة إىل الشق الثاني فيما يتعلق بالعلم ،هل من املمكن
أن يُحدِث ضررًا؟ نعم من املمكن ،وه.ه اجلرائم سمى أحيانًا جرائم متعددة
القصد ،ومن املمكن أن ؤدي إىل الوفاة ولكين أقبل ه.ه النتيجة وليست

5

لدي مشكلة ،ثم الضابط الرئيسي وهو النتيجة أن حيدث ه.ا الضرر،
وجيب أن يكون على األقل عاملًا بأن ه.ا الك.ب من املمكن أن يؤدي إىل
ضرر ما ولكن هناك ضرر حتقق بالنسبة إىل ه.ه املسألة ،فهناك علم
حمتمل ،ويسمونه علم فيه احتمالية وقوع الضرر ،وأن كون النتيجة واقعة
وهي أن يقع الضرر .أمتنى أن أكون قد أجبت عن ه.ا السؤال ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،امسحوا لي أن أرحب بامسي وامسكم مجيعًا بأبنائنا طلبة
مدرسة الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة الثانوية الصناعية للبنني
ومرافقيهم ،مثمنني الدور ال.ي قوم به املدرسة يف رعايتها الكرمية ألبنائنا

05

الطلبة واهتمامها املتواصل ال.ي يؤكد الرؤية الثاقبة اليت هدف إىل سخري
مجيع اإلمكانيات هلم مبا يعود بالنفع على هؤالء الطلبة من خالل زيارا هم
امليدانية للتعرف عن قرب على سري عمل جملس الشورى ،وهو ما يسهم بال
شك يف عزيز قدرا هم ومعلوما هم يف موادهم الدراسية وخاصة مادة املواطنة،
متمنني ألبنائنا الطلبة االستفادة ودوام التوفيق والنجاح ،ومرحبني بهم

21

ومبرافقيهم مرة أخرى يف جملس الشورى ،فأهالً وسهالً بكم .فضل األجل
الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أن هناك نقاشات مستفيضة حول ه.ه
املادة بال.ات ألنها مادة دقيقة ،و تكلم عن ضرر وعلم بإذاعة ه.ه األخبار
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الكاذبة ،أنا أعتقد أن الضرر هو سلطة قديرية للقاضي ،وحنن خالل
السنوات املاضية يف ه.ا اجمللس قمنا بتوسعة سلطة القاضي يف حتديد
ار كاب اجلرم ،وأيضًا يف حتديد العقوبة ،ل.لك ه.ه املادة عندما تحدث
عن العلم فهي تحدث عن نية الضرر ،ول.لك فإن ه.ا الفعل هو فعل إجرامي
متعمد وليس فعالً بدون قصد ،ه.ا أوالً .ثانيًا :هناك شق آخر مهم جدًا وهو

5

أهمية ه.ه املعلومة اليت سربت أو أشيعت ك.بًا ،نرى اليوم أن هناك
الكثري من األكاذيب نشر يف الصحافة ويف كل وسائل اإلعالم
والفضائيات ،الكثري منها ليست هلا أهمية أو أي ضرر على اجملتمع ،ل.لك
ه.ه املادة دقيقة حتدد أنه جيب أن يكون هناك ضرر ،وه.ا الضرر رك
سلطته كسلطة قديرية للقاضي ،ول.لك أعتقد أن ه.ه املادة دقيقة وواضحة

01

وال حتتاج إىل وضيح أكثر من ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
05

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه.ه املادة أ ت يف فصل اجلرائم املاسة باألمن
الداخلي للدولة ،وبالتالي يقصد منها إعطاء مساحة كبرية يف جمال حرية
التعبري حتى ال يضار الناس يف مسألة ما يتم التعبري عنه .ونالحظ أن ه.ا
النص أ ى حتى يُعاقب من أذاع عمدًا ،والعمد ــ كما قال معالي الوزير ــ يعين

21

أن يكون الشخص عاملًا أن ه.ه األخبار كاذبة ،والعلم هنا سيستقيه
القاضي من ظروف ومالبسات القضية ،وجتتمع مع علمه بأنها ــ ه.ه
األخبار ــ من املمكن أن حتدث ضررًا ،على الرغم من حتفظي على عبارة
«مع علمه بأنها من املمكن أن حتدث ضررًا» ،حيث إن فيها نوعًا من الدخول
يف النوايا واألفكار؛ ألن كيفية اإلثبات سيكون فيها كثري من الصعوبة،
وأيضًا البد أن حيدث ضرر ،والضرر ــ كما قال األجل خالد ــ ليس قديريًا
للقاضي ،لن يكون هناك قدير للقاضي بالنسبة إىل حدوث الضرر،
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فحدوث الضرر معناه أن القاضي سيستقي من ظروف ومالبسات القضية
وك.لك من اجملتمع نفسه أنه فعالً حدث ضرر ،كما أوضح األجل خليل
ال.وادي يف املثال ال.ي ذكره أنه يف إحدى الدول متت معاقبة أحد
الصحفيني باحلبس ألن األخبار اليت أذاعها سببت ضررًا ــ مثالً ــ للبورصة،
وبالتالي وجد هنا علم يقيين ووقع ضرر حقيقي على البورصة ومن ثم أ ى على

5

ضوء ذلك ه.ا العقاب ،وأعتقد أن النص كما جاء يف مشروع احلكومة هو
نص جيد حتى نرتك حلرية الرأي والتعبري مساحة قدر اإلمكان ،ويف الوقت
نفسه سيكون األمر قديريًا للقاضي؛ ألن الضرر هنا سيكون واقعًا فقط
على األمن القومي ــ ال.ي هو األمن الوطين ــ والنظام العام واآلداب العامة،
وأيضًا سندخل هنا يف مسألة اجتهاد القاضي ،وبالتالي حنن من املؤكد نعلم

01

أن القاضي اجلنائي البد أن يطبق النصوص العقابية والبد أن يكون التجريم
والنصوص العقابية واضحة وحمددة حتى ال ندخل يف نوع من التحكم
القضائي ،ولكن أعتقد أنه يف ه.ا النص ــ نظرًا لوضعيته وأنه خاص حبرية
الرأي والتعبري ــ سنرتك مساحة ليجتهد القاضي ليس يف العقوبة والتجريم بل
اجتهاده سيكون فقط يف مسألة التعبري ،هل ه.ا يدخل ضمن حرية الرأي

05

والتعبري؟ وهل الشخص نقض القيود املوجودة على حرية الرأي والتعبري بأن
أخل باألمن الوطين أو النظام العام أو اآلداب العامة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبارك.

21

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،علمتنا األزمة الكثري وخاصة فيما يتعلق
بنشر اإلشاعات واملعلومات الكاذبة واملغلوطة .لدي إضافة على ه.ه املادة،
فالبد من ذكر الوسيلة كما فضل األجل الدكتور عبدالعزيز أبل ،ألنه
عددت الوسائل ،فهناك وسائل التواصل االجتماعي( :التويرت) و(الفيس بوك)
والقادم كثري من ه.ه الوسائل ،ول.لك أقرتح ــ وقد قدمت االقرتاح إىل
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معاليكم ــ إضافة عبارة «بأي وسيلة من الوسائل» بعد عبارة «من أذاع عمدًا
أخبارًا كاذبة» لتكون العبارة «من أذاع عمدًا أخبارًا كاذبة بأي وسيلة من
الوسائل» ،وأرجو عرض االقرتاح على اجمللس املوقر ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل خليل إبراهيم ال.وادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،استمعت جيدًا لتحليل معالي الوزير الشيخ
خالد بن علي آل خليفة ،ولكن ما ال أفهمه بالضبط هو القول« :من أذاع

01

عمدًا أخبارًا كاذبة مع علمه بأنها من املمكن أن حتدث ضررًا باألمن
الوطين أو النظام العام أو بالصحة العامة» ،والعلم هنا يتعدى كونه نوايا
ــ كما قول األخت رباب العريض ــ إىل قصد ،وقد وردت يف القرآن الكريم
عبارات العلم مبا يعين أكيد حقيقة األمر ،ه.ا أوالً .ثانيًا :عبارة «متى ما
ر ب على ذلك حدوث الضرر» ،و«متى» هل هي أداة شرط؟ إذا كانت

05

شرطية فنحن اآلن يف ناقض بني من َعلِم أن هناك ضررًا وبني متى ر ب على
ذلك ،فأعتقد أن العبارة حتتاج إىل وضوح يف مسألة العلم ،فليس املقصود
العلم بالنوايا ،واليوم األخبار الكاذبة اليت ابتلينا بها وسببت ضررًا فادحًا
على الوطن وعلى اآلخرين؛ أعتقد أنه كان لصاحبها علم ،فالعلم هنا يتعدى
كونه خربًا إىل كونه مؤكدًا ،فأعتقد أنه جيب أن يكون هناك وافق بني

21

العلم وبني متى ر ب على ذلك ،هو مل يكن ي.يع ه.ه األخبار إال بعلمه
وإصراره وأنها سوف حتدث ذلك الضرر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فصل األجل مجعة حممد الكعيب.
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العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،أؤيد ما قالته األخت مجيلة سلمان يف ه.ا
املوضوع ،وخصوصًا ما يتعلق بالقانون اإلمارا ي ،وأضيف أنه حتى بعض
رجال الدين يف دور العبادة قد يكون هلم دور يف بث األخبار اليت كون
مساعدة على ار كاب اجلرائم وبث الرعب يف اجملتمع ،فمتى ما وجه رجال

5

الدين إىل التصدي لفئة فه.ا ال يعترب حرية عبري ملا فيه من ضرر على
اجملتمع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

01

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أحب أن أوضح أن حق التعبري ال
يصنف يف أي حال من األحوال باألخبار الكاذبة ،وحتى يف الدول األوروبية
ودول أمريكا الال ينية ودول أمريكا الشمالية فإن األخبار الكاذبة ال دخل

05

ضمن عريف حق التعبري .إذا كنا واجهنا أزمة فمعاجلتها ال كون بإجياد
أزمة أخرى ،فمشروع التعديالت ه.ا سيرت ب عليه ــ وليع.رني معالي وزير
العدل ــ أن جمرد نشر أخبار كاذبة لن جيرم ،لن يعاقب من ينشر أخبارًا
كاذبة ،مهما حدث من بلبلة فال ميكن قياسها بني األفراد جملرد إشاعة
أخبار كاذبة ،ال.ي ينشر أخبارًا كاذبة مع علمه بأنها ستؤدي إىل حدوث

21

ضرر واشرتاط حدوث الضرر أيضًا ،أما األخبار الكاذبة مهما كان حجمها
فلن يُعاقب عليها إال إذا ثبت أن هناك ضررًا أصاب اجملتمع يف ثالث نواحٍ:
األمن الوطين والنظام العام والصحة ،وقد سألت معالي الوزير وطلبت منه أن
يبني لي أسباب املفارقة يف الفقرة األخرية ،حيث إنه مت وصيف االشرتاط
فيما يتعلق بالضرر خبصوص األمن الوطين و رك ما هو غري ذلك ،واملشروع
مل يصنف الضرر يف حالة األخبار الكاذبة املتعلقة بالصحة العامة والنظام
العام ،مبعنى هل رتك ه.ه اجملاالت للمبدأ العام ال.ي يشرتط حدوث الضرر
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وليس احتمال وجود رابط مباشر بني اخلطأ والضرر؟ ألنه يوجد هنا متييز
بني الضرر املتعلق باألمن الوطين والضرر املتعلق بالصحة العامة والنظام
العام ،فأرجو من معالي الوزير أن يبني لي هل ه.ا األمر يرتك للقاعدة العامة؟
وملاذا التمييز؟ ألن هناك أخبارًا كاذبة عن الصحة العامة ميكن أن ؤدي إىل
مهلك ،قد يأ ي شخص ويقول أخبار كاذبة ويعلم أنها ؤدي إىل حدوث ضرر

5

كبري ،واملشرع مل يشرتط احتمالية وجود رابط مباشر أو غري مباشر ،فما
السبب يف ه.ه املفارقة يف التشريع؟ وأكرر القول إننا عانينا من األخبار
الكاذبة يف فرتة من الفرتات ،ومشروع التعديالت ه.ا لن يعاقب ــ وأقوهلا
مبنتهى الصراحة ــ من يقوم مبجرد نشر أخبار كاذبة إذا مل يرت ب عليها
ضرر ،وحنن جمتمع صغري ويكفي أن يقوم شخص واحد بنشر خرب كاذب

01

يف مجيع اجملاالت وليس يف ه.ا اجملال الوحيد ،ويرت ب على ذلك بلبلة ،وه.ه
البلبلة ال ميكن قياسها ،فاملشرع وصف الضرر يف حاالت األمن الوطين،
ووصفه وصيفًا بأنه حيرض على العنف ،فإما عنف أو التحريض على
العنف ،ولكنه مل يصنف الضرر يف اجملاالت األخرى و رك ه.ا األمر
عائمًا ،ما هو الضابط يف حتقق الضرر يف اجملاالت األخرى؟ أرجو أن جيبيين

05

معالي وزير العدل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
فضل معالي األجل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون
21

اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،أعقب على ما مت طرحه إىل اآلن بالتالي :أوالً:
إذا مل كن للوسيلة دور يف التجريم فتستوي أمام القانون مجيع الوسائل،
وبناءً على ذلك عندما أ ت املادة وقالت« :من أذاع عمدًا» ومل قل« :بأي وسيلة
كانت» فتستوي مجيع الوسائل أيًا كانت الوسيلة ،مثل من قتل عمدًا،
ستوي أيًا كانت آلة القتل ،حبالً أو سالحًا أو عصاة ،فال أعتقد أن إضافة
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عبارة «بأي وسيلة» ستضيف جديدًا يف ه.ا األمر ما دامت الوسائل ستوي
أمام القانون .ثانيًا :هناك فرق بني العلم والقصد ،القصد أوسع فهو يعين
العلم واإلرادة ،جيب أن يكون شق من القصد علمًا وشق منه إرادة ،ولكن
هناك عناصر معينة يف اجلرمية يشرتط أن يعلم بها اجلاني حتى أستطيع أن
أقول إنه كان يعلم بكل مكونات ه.ه اجلرمية ،وقد أكون عاملًا باحتمالية

5

حدوث ضرر ،فأنا أعلم باالحتمالية ولكن يف مسألة حتقق الضرر من عدمه
جيب أن حيدث الضرر ،ثم آ ي بعد ذلك وأ كلم عن عناصر اجلرمية بصفة
عامة بعد حدوث ضررها ،فالضرر جيب أن يكون حمققًا ،أما العلم فأنا
أعلم باحتمالية حتققه عندما قمت به.ا الفعل ،فإذا حتقق وقعت اجلرمية.
ثالثًا :ال نريد أن نضيف إىل املادة أكثر مما حتتمله ،فهناك من أشار إىل

01

القانون اإلمارا ي ،ولدينا قواعد مشددة يف قانون العقوبات ،وميكن أن
نرجع إىل عدة مواد أخرى يف ه.ا األمر ،ولكن معاجلة ه.ه املادة يف ه.ا
الباب ال حتتمل أن أضع فيها ظروفًا مشددة خاصة فسوف حيدث
burdening

over

للمادة يف مكانها ،ليس صحيحًا ومالئمًا أن أضع ظروفًا مشددة

بعًا للقانون اإلمارا ي يف ه.ا املكان .فيما يتعلق بالنقاش ال.ي يدور عن

05

مسألة الك.ب ،كيف أننا ال نعاقب على الك.ب؟ جرمية النصب هي أنين
أستعني بوسائل احتيالية على شخص ،وبناءً على ه.ه الوسائل يثق بي
ويعطيين مبلغًا من املال وآخ.ه عنوة منه وقد أوهمته مبشروع كاذب أو غري
ذلك ،ومن املستقر عليه أن الك.ب اجملرد ال عاقب عليه ما مل يكن له أثر،
فه.ا األمر باملنطق نفسه ،وليس معنى ذلك أن الك.ب أمر جيد ،أو أننا ال

21

نريد أن نعاقب على الك.ب ،قانون العقوبات ليس هو قانون األخالق ،قانون
األخالق أكرب وأوسع ،فنحن ال نتكلم عن قواعد أخالقية فقط ،بل نتكلم
عن نصوص يرى اجملتمع أنه يدخل فيها بالتجريم ،ول.لك جيب أن يكون
للك.ب أثر وضرر وقع بناء عليه فأستطيع كمشرع جنائي أن أدخل وأقيم
ه.ا الك.ب وأعاقب عليه ،ولكن جمرد الك.ب هو جرمية أخالقية
ويأباها الدين والشرع .وه.ه مسألة نتعاطى معها بشكلها العام وقد يكون
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هناك ضرر يستوجب التعويض املدني وليس اإلجراءات اجلنائية .فيما يتعلق
بتوصيف األمن الوطين ،وصيف األمن الوطين هو وصيف خرج من املقرر
اخلاص وكان البد أن ندرجه يف القانون به.ه الطريقة حتى نعكس مفهومًا
خاصًا فيما يتعلق باألمن الوطين .فيما يتعلق بالظواهر األخرى أو باحملددات
األخرى وهي النظام أو اآلداب العامة أو الصحة العامة وغري ذلك ،فإن

5

املطلوب من الدول أن ضع ه.ه النصوص بنفسها يف شريعا ها الداخلية،
ه.ا ما قالته اللجنة املعنية بتنفي .العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية،
ول.لك مت وضعها ،هل هناك فسري خاص هلا؟ نعم ،أعتقد أنه يوجد يف
القانون البحريين واملمارسات القضائية البحرينية مفهوم للنظام العام ومفهوم
لإلخالل بالنظام العام أو باآلداب العامة ،وجند طبيقات ذلك اليوم ،هل يعترب

01

ه.ا الفعل إذا قمت به يف مكان عام خم ٌل باآلداب العامة أم ال؟ هل ه.ه
املسألة خملة بالنظام العام أم ال؟ ه.ه املسألة يستقل يف قديرها القاضي
حبسب النص ال.ي أمامه ،ولكن مسألة ملاذا أفرد األمر لألمن الوطين
بال.ات؟ فألنه كان هناك الكثري من الدول ستغل عبارة «األمن الوطين»
و وّسع إطار التجريم بشكل كبري ،ول.لك قيل إن املساس باألمن الوطين

05

خمتلف عن النظام العام ،وفيه أن املساس باألمن الوطين جيب أن يكون
عنفًا ،أو مر بطًا بعنف ،وه.ا وضيح ملسألة األمن الوطين ،وأرجو أن أكون
قد أوضحت ه.ه النقاط ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل إبراهيم حممد بشمي.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن املناقشة اليوم غنية مبختلف اآلراء،
وأنا أؤيد رأي األجل مجال فخرو واألجل خليل ال.وادي واألجل الدكتور عبدالعزيز
أبل ،عن األطروحات اليت مت اقرتاحها بالنسبة إىل االستعانة بآراء اجلمعيات
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املختصة اليت مل شارك يف االجتماعات السابقة ،ه.ه نقطة .النقطة الثانية:
إن ما طرحته األخت لولوة العوضي ،وبال.ات يف النقطة املتعلقة بفضفاضية
إحداث الضرر ،وكأننا ندخل يف النوايا ،ومناقشة النوايا جماهلا مفتوح
وواسع .أيضًا لدي مالحظة بشأن قانون الصحافة املوجود لدى جملس النواب،
حيث إن اخلط العام فيه ــ مبوافقة احلكومة ــ قد ألغى عقوبات احلبس،

5

ومتت املوافقة على أن كون العقوبات مادية ،وبالتالي ه.ه املادة سيكون
فيها ناقض بني ما حيدث من نقاش يف قانون الصحافة وبني ه.ه املادة .أنا
أقرتح على الزمالء يف جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين استعادة
ه.ه املادة ملناقشتها مناقشة أكرب واستدعاء األطراف األخرى املوجودة يف
اجملتمع ،واالستئناس برأيها حتى يكون هناك صور يتم التوافق عليه،

01

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
05

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ه.ه املادة ثري الكثري من اجلدل والتساؤالت.
وسؤالي إىل معالي الوزير هو :املادة قول «من أذاع عمدًا ،»...ماذا إذا كان
الشخص غري متعمد وحدث الضرر؟ أي مل يكن الشخص متعمدًا ولكنّ
الضرر حدث بدون أن يعلم ه.ا الشخص أن إذاعة ه.ه األخبار الكاذبة

21

ميكن أن ُحدِثَ ضررًا ،فاملادة ربطت حدوث الضرر بالعلم والعمد .سؤالي
الثاني :إذا جاء مَن نشر أخبارًا كاذبة ــ كما ذكر بعض اإلخوة الزمالء ــ
وأنكر يف احملكمة أنه كان يعلم ،وقال أنا مل أكن أعلم بأن ه.ا من
شأنه أن يُحدِث ضررًا ،كيف نثبت أنه فعالً كان يعلم أن ه.ا الضرر سوف
حيدث؟! ربط ه.ا الضرر بالعلم وبالعمد مسألة بودي أن يقوم معالي وزير
العدل بشرحها لنا ،وخاصة أن املادة يف نهايتها تحدث عن وجود احتمالية،
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فهناك ناقض يف ه.ه املادة صراحة .لقد سبقين األجل إبراهيم بشمي عندما
حتدث عن حبس الصحفيني ،وأنا أيضًا كنت أريد أن أسأل ه.ا السؤال،
فموضوع حبس الصحفيني أثار جدالً كبريًا ،وحُ ِ.فَ ــ كما نعلم ــ من قانون
الصحافة ،إذا كان الصحفي قد نشر أخبارًا كاذبة يف الصحافة ،فهل
سيتعرض للحبس؟ هل نعتربه متعمدًا ويعلم بأن ما نشره سيُحدث ضررًا ورغم

5

ذلك قام بنشره يف الصحافة؟ كيف نوائم بني ه.ا النص وبني قانون
الصحافة ال.ي يُحرِّم حبس الصحفيني؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوان وردني طلب من أربعة من اإلخوة األعضاء بقفل باب

01

النقاش ،فهل يوافق اجمللس على قفل باب النقاش؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقفل باب النقاش .لدينا اآلن عدة مقرتحات باستعادة اللجنة للمادة
ملزيد من الدراسة ،وأيضًا أمامي عدد من التعديالت اليت اقرتحها اإلخوة
األعضاء ،وهي اقرتاح من األخت الدكتورة عائشة مبارك ،واقرتاح من األجل
الدكتور عبدالعزيز أبل .أنا أعتقد أن املادة ُدرِسَت دراسة جيدة ،وبناء على
وصية جلنة قصي احلقائق ،وكما قال معالي وزير العدل إنهم استشاروا

21

خربات دولية يف ه.ا اجملال ،وعليه فإن إضافة عديالت فورية اآلن أمر غري
صحيح ،إما أن عود املادة إىل اللجنة وإما...

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:

مع.رة سيدي الرئيس ،حنن يف اللجنة نعتقد أن املادة دُرست دراسة
وافية ،وهي الئم الوضع احلالي ال.ي حنن فيه ،و أ ي مع وصية جلنة
قصي احلقائق ،ل.لك أرى أن نطرح املادة للتصويت.
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الرئيـــــــــــــــس:
ما قوله لسنا خمتلفني عليه ،ولكين أقول إن هناك مقرتحًا باسرتداد
اللجنة للمادة ،والبد طبعًا أن أطرح ه.ا املقرتح على اجمللس ويتم التصويت
عليه ،وإذا صوّت عليه اجمللس بعد ذلك نطرح ما قدم به بعض اإلخوان من

5

مقرتحات .هل يوافق اجمللس على إعادة املادة إىل اللجنة ملزيد من الدراسة؟

(أغلبية موافقة)
01

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُعاد املادة إىل اللجنة .وسوف نرسل إليهم كل االقرتاحات اليت
ورد نا على أن يأ ينا قريرهم حول ه.ه املادة خالل أسبوع واحد ،أي يوم
االثنني القادم بإذن اهلل .وننتقـل اآلن إىل املـادة التـالية ،فضل األجل مقرر
اللجنة.

05

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( )049فقرة أوىل :وصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة بالتعديل
الوارد يف التقرير.
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه.ه املادة؟ فضل األجل عبداجلليل عبداهلل
العوينا ي.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،من أجل التناسق واالمتثال القانوني ملبدأ ونص
املادة  042السابقة ،أعتقد أنه من األفضل إضافة عبارة «أو باألمن الوطين»
بعد عبارة «بالصاحل العام» الواردة يف السطر  9من النص حبسب جدول
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املواد ،وذلك ألن املادة اليت سبقها حتدثت عن األمن الوطين ،وجعلت
اإلضرار به مناطًا للعقوبة ووقوع اجلُرم ،وخاصة أن اهلدف الرئيسي من ه.ه
التعديالت هو محاية األمن الوطين للدولة ،وجتريم املساس به عرب نشر
وإفشاء املعلومات املزيفة والكاذبة ،وعليه يصبح النص املقرتح كما يلي:
«يعاقب باحلبس مدة ال قل عن سنتني وبالغرامة اليت ال قل عن مائيت دينار

5

أو بإحدى ها ني العقوبتني من نشر بإحدى طُرق العالنية حمررات أو أوراقًا أو
صورًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة ك.بًا إىل الغري إذا كان من شأنها
اضطراب السلم العام أو اإلضرار بالصاحل العام أو باألمن الوطين أو بالثقة
املالية للدولة» ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أعتقد أن ه.ه املادة أيضًا حتتوي على

05

عقوبة احلبس ،وهي طال أيضًا فئة الصحفيني ،وه.ه القضية مثار جدل
واسع من .فرتة ،وللسبب نفسه ال.ي أرجعنا من أجله املادة السابقة إىل
اللجنة ،أنا أقرتح إرجاع ه.ه املادة ك.لك إىل اللجنة من أجل مزيد من
الدراسة ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل معالي األجل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،هناك مالحظتان :األوىل :فيما يتعلق باقرتاح
إضافة عبارة «األمن الوطين» ،سياق ه.ه املادة فيه اضطراب السلم العام،
وهي خمتلفة متامًا عن املادة  042يف ه.ا اإلطار ،حنن استخدمنا العبارات
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املوجودة يف املادة  09من العهد الدولي يف املادة  ،042ه.ه املادة أُبقي على ما
فيها ألن الفعل املادي فيها خمتلف عن الفعل املادي يف املادة  .042املالحظة
الثانية :فيما يتعلق بربط قانون العقوبات بنقاش حول قانون الصحافة ،ه.ا
كالم غري صحيح ،لدينا يف ه.ا البلد ــ ويف أي بلد يف العامل ــ إذا كان
هناك جتاوز على أعراض أو على أمن البلد فسوف يُحبس الشخص ،وأعتقد

5

أن مسألة متييع ه.ا األمر به.ه الطريقة لن ؤدي إىل إمكانية أن ندرس املادة
 042أو املادة  049دراسة صحيحة ،مسألة الصحافة ليس هلا دخل نهائيًا،
مسألة الصحافة تعلق بأنه عندما يتم التعامل مع قانون الصحافة يتم التعامل
فيه بضمانات الصحفي وكيف يتم التعامل معه إذا ما متت املخالفة،
01

فاملسألة خمتلفة متامًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أنا أ فق مع معالي وزير العدل فيما
يتعلق بكالمه عن موضوع قانون الصحافة ،قانون الصحافة هو قانون
خاص ،وقانون العقوبات هو قانون عام ،ومعروف يف القواعد الفقهية
والدستورية والقضائية أن اخلاص يقيد العام ،فإذا ما ار كب صحفي إحدى
اجلرائم املنصوص عليها هنا يُعاقب طبقًا لقانون الصحافة باعتباره قانونًا

21

خاصًا حيكم عالقة الصحفيني مبوضوعات إعالنا هم .ولكن لدي مالحظة
بالنسبة إىل ه.ه املادة ،ه.ه املادة ــ أعين املادة  049ــ مل شرتط وقوع
الضرر ،على خالف املادة  042اليت اشرتطت وقوع الضرر ،وبالتالي ميّزنا بني
فعلني كالهما خطر على اجملتمع ،وإن كنا قد صنفناه هناك بأنه األمن
الوطين ،وهنا حددناه بالسلم العام أو اإلضرار بالصاحل العام أو بالثقة املالية،
إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو اإلضرار بالصاحل العام أو بالثقة
املالية للدولة ،وه.ه هي أوىل مالحظا ي .املالحظة الثانية :يف عديالت اللجنة
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ــ أعين املادة كما قرأ ها اللجنة ــ عبارات أخالقية وإنشائية ومطاطية ،ويف
رأيي بصفيت قانونية أن القانون ال حييل إىل الدستور ،فعندما قول املادة
« ُفسر القيود الواردة على احلق يف التعبري يف ه.ا القانون أو يف أي قانون
آخر »...أي أنه مل يتكلم فقط عن ه.ا القانون .أنا أعت.ر إن كنت قد
كلمت يف مادة الحقة .فيما يتعلق بإذاعة أخبار كاذبة تعلق باألمن الوطين،

5

ذكر احتمال حدوث ه.ا الضرر ،واستثنى من ذلك املصلحة العامة أو الصحة
العامة ،وهنا أيضًا عندما كلم املشروع عن اجلرائم أو األخبار الكاذبة اليت
هلا آثار على السلم العام أو اإلضرار بالصاحل العام مل يشرتط حدوث الضرر،
فهناك متييز ما بني فعلني كالهما آثاره خطرة على اجملتمع البحريين،
وأرجو أن يكون هناك وضيح هل.ه املفارقة ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل مقرر اللجنة.
05

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،ال أعتقد أنه جيب أن نقحم قانون الصحافة يف
كل شيء ،إلغاء عقوبة احلبس بالنسبة إىل الصحفي ليس معناه أن الصحفي
سوف يصول وجيول كما يشاء ،هناك ميثاق شرف بالنسبة إىل الصحافة
يضع ضوابط للصحفي وكيف يتصرف يف ه.ه األمور ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي سؤال :املادة قول« :نشر بإحدى طرق
العالنية حمررات أو أوراق ...منسوبة ك.بًا إىل الغري» ،ثم قالت« :إذا كان
من شأنها اضطراب السلم العام أو اإلضرار بالصاحل العام» ،واألخت لولوة
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قالت إنه ليس هناك ضرر وهنا ذكرت املادة «اإلضرار بالصاحل العام أو
بالثقة املالية للدولة» ،سؤالي هو :ما هو احلال إذا كانت ه.ه احملررات
املنسوبة ك.بًا إىل الغري أساءت إىل مسعة الغري وخصوصيا ه وعرضه وأموره
الشخصية؟ ملاذا ربطناها فقط باضطراب السلم العام أو اإلضرار بالصاحل
العام أو بالثقة املالية ونسينا أنها قد سبب ضررًا شخصيًا للغري؟ كيف

5

نتعامل يف ه.ه احلالة مع ه.ه املسألة؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل معالي األجل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
01

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،فيما يتعلق باملادة  ،049هنا الك.ب ال يأ ي
على عواهنه أو إطالقه ،هنا الك.ب مؤيد مبظاهر خارجية ،سيخرج لي
حمررًا أو صورة ينشرها يف جريد ه ويقول( :فالن مسكه وفالن مل

05

ميسكه) ،هناك أمر على أرض الواقع ،مثل جرمية النصب ،عندما آ ي
وأخرج ورقة وأقول :ه.ا هو عقد العمل ال.ي سوف عمل مبوجبه أو ه.ه
بطاقة ثبت أنين أملك شركات معينة ،هنا تحقق اجلرمية ،هناك فعل،
فاملادة  049هي حالة خاصة عندما يكون هناك فعل فيه استخدام حمررات
بشكل علين أو أوراق أو صور ،والبد أن كون ه.ه الصور واألوراق

21

واحملررات مصطنعة أو مزورة أو منسوبة ك.بًا إىل الغري ،وكلنا شاهدنا
ه.ا وشاهدنا التعامل معه أيضًا ،فاملسألة ليست فيها مشكلة أبدًا ،املغايرة
فقط كون يف صور الك.ب ،فال.ي ك.ب فيها يف ه.ه احلالة أخ.ها
بشكل أوسع ،ه.ا أوالً .ثانيًا :فيما يتعلق بالتعرض إىل مسعة الغري ،حنن هنا
يف باب اجلرائم املاسة بأمن الدولة من جهة الداخل ،وفيما يتعلق باجلرائم
الواقعة على األشخاص وفيما يتعلق باالعتداء على الشرف أو العرض أو الق.ف
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أو السب ،خبصوص كل ذلك موجود ما يوفر محاية لألشخاص الطبيعيني يف
ه.ه احلالة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ فق مع معالي الوزير فيما فضل به بالنسبة
إىل باقي مفردات قانون العقوبات ــ الباب اخلاص باجلرائم املاسة بأمن الدولة
الداخلي ــ ولكن سؤالي ملعالي وزير العدل :إذا جاء شخص ونشر أخبارًا

01

كاذبة مدعومة بأوراق أو مستندات مزورة ومنسوبة ك.بًا إىل الغري وكان
من شأنها اإلضرار باألمن الوطين ،فهل يعاقب طبقًا للمادة  042أم املادة 049
ونقول له :مل حيدث ضرر؟ مع أن الضرر ــ كما فضل معالي وزير العدل ــ
ثابت ،وافرتاض أنه ال يقبل إلثبات العكس؛ ألن الركن املادي متوافر وهو
املستندات اليت نشرها أو أذاعها وهي املتمثلة يف احملررات واألوراق أو الصور

05

املصطنعة واملزورة ،ما هو احلل؟ هل سيعاقب طبقًا هل.ه املادة أم نقول له:
يشرتط أيضًا ــ بالنسبة إىل األمن الوطين ــ أن يُحدِث ضررًا؟ ال كفيه ه.ه
املادة ،وأرجو التوضيح ألنه قد يكون فهمي قاصرًا ،وشكرًا
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي لرأي معالي وزير العدل فإنه ال
ميكن للمشرع أن يتجنب فرض عقوبة احلبس يف قانون ثم يعمد إىل فرض
العقوبة على نفس الفئة يف قانون آخر ،املشرع له غاية واحدة وهدف واحد،
فإذا كنا ــ باعتبارنا سلطة شريعية ــ نهدف إىل أن جننب الصحفي عقوبة
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25

فيجب أن يكون ه.ا التجنيب يف كل القوانني وليس يف قانون الصحافة
فقط ،فمن جهة حنن حنمي الصحفي يف قانون الصحافة ،ثم نوقعه يف قانون
آخر .كما نصت املادة على التالي« :من شأنها اضطراب السلم العام» ،وعبارة
«من شأنها» فيها جمال لتقديرات واجتهادات قد ال صب يف مصلحة القطاع
5

الصحفي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل معالي األجل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

01

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،إذا كان األمر متعلقًا باستعمال أوراق مزورة
أو حمررات منسوبة ك.بًا إىل الغري أو صور خمتلقة فكل ذلك سيكون
جمال انطباقه هو املادة 049؛ ألن األمر هنا مل يقتصر على بث إشاعة أو
ك.ب ،بل ه.ا الشخص يستعمل أدوات عطي املصداقية هل.ه املسألة ،األمر

05

ال.ي ال ميكن أبدًا مع ه.ا الك.ب أن يتم السكوت عنه ،ه.ا أوالً .ثانيًا:
هناك كثري من احلاالت ــ واملثال قد ال أستطيع أن أذكره يف جلسة عامة ــ
مثل حاالت السب والق.ف قد جتد فيها بعض التكيفات اليت صل إىل 344
و 345ويكونان مع بعض أحيانًا به.ه الطريقة ،فهل يُتصور أن كيف
اجلرمية على أنها  042و049؟ من املمكن حدوث ذلك .ولكن بالنسبة إىل

21

ه.ه احلالة ،إذا استعمل أدا ه به.ه الطريقة فاملتهم جتاوز مسألة الك.ب
املطلق أو إطالق بعض الشائعات على عواهنها .مرة أخرى أذكّر ،ال أرى أبدًا
أي موطئ لقدم يف استدراج قانون الصحافة يف ه.ه املسألة متامًا ،وإذا كان
األمر ك.لك فلنلغِ مجيع عقوبات احلبس عما يتعلق بأي شيء ،سواء كان
ق.فًا أو سبًا أو هتكًا لألعراض أو التعدي على أسرار الدول أو أسرار
الناس ،ألننا ال نريد حبس الصحفي فال حنبس أحد! وحتى ه.ه احلجة
ستستعمل ضد مسألة هل يتم حبس الصحفي إذا خالف؟ ه.ه املسألة مازالت
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25

قيد النقاش ومل يتم البت فيها ،وخاصة أن كثريًا من الدول إىل اآلن عاقب
الصحفي باحلبس إذا كان قد قام بالتحريض على العنف أو غري ذلك ،فال
داعي أن نبسط ه.ه األمور وخنل بقواعد عامة حنن بصدد دراستها اآلن.
أعتقد أن املادة  049جيدة وأمتنى أن جتد قبوالً عند جملسكم املوقر،
5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:

01

شكرًا سيدي الرئيس ،أرغب يف أن أثين على كالم معالي الوزير،
فال يوجد مكان هنا لقانون الصحافة ،قانون الصحافة مل يصدر حتى اآلن،
فهل من املعقول أن نناقش ه.ه املادة يف ظل قانون مل يصدر؟! ليس هناك أي
رابط متامًا بني ه.ه املادة وذلك القانون ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أ فق متامًا مع ما أ ى به معالي وزير العدل

21

ورئيس اللجنة .ال أحد فوق القانون وال أحد منزَّه عن اخلطأ ،لنست.كر يف
جمال الصحافة والصحفيني حادثة واحدة فقط و داعيا ها على العامل
ككل ،ما حدث يف الدمنارك من إساءة صحيفة دمناركية إىل رسولنا
األعظم عليه وعلى آله وصحبه الصالة والسالم ،فتداعيات ه.ه احلادثة
وصلت إىل اغتياالت يف خمتلف دول العامل ،من باكستان وأفغانستان والدول
العربية إىل فجريات داخل الدمنارك ،وكل ذلك بسبب إساءة صحيفة وعدم
احرتامها ملعتقدات اآلخرين يف بلدها ،ولكن رأيتم إىل أين وصلت حدود رد
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الفعل ،وكما فضل معالي الوزير ورئيس اللجنة أننا جيب أال ندخل قانونًا
إىل اآلن مل يُقر يف قانون مطروح أمامنا ،سواء وافقنا ــ كمجلس ــ أو مل
نوافق على ه.ه املواد اليت يراد عديلها ،فإدخال قانون يف قانون واالستشهاد
به ليس ه.ا مكانه الصحيح ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدي عديل مقدم من األجل عبداجلليل العوينا ي ،يطلب فيه
إضافة عبارة «أو باألمن الوطين» بعد عبارة «اإلضرار بالصاحل العام» لتكون
العبارة «اإلضرار بالصاحل العام أو باألمن الوطين أو بالثقة املالية» .فضل األجل
01

الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن الصاحل العام يشمل كل ذلك،
سواء النواحي املالية أو األمنية أو غري ذلك ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

05

شكرًا ،األجل عبداجلليل ،هل ما زلت مصرًا على عديلك؟

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
21

نعم سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
فضل معالي األجل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف.

25

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،مسألة اضطراب السلم العام هي نفس صورة
األمن الوطين ،وقد بينت سابقًا أن عبارة «األمن الوطين» هي نفس العبارة
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املستخدمة يف املادة  09واليت كان جيب أن نستعملها يف املادة ،042
فاضطراب السلم العام هو بالضبط يعين اإلخالل باألمن الوطين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

5

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
األجل املستشار القانوني للمجلس ،هل نناقش ه.ا التعديل؟

01

املستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،طرح فكرة التعديل أوالً على اجمللس ،فإذا
قرر املوافقة على مناقشتها فعندئ ٍ.ميكن أن يناقش اجمللس ه.ا املوضوع أو
حييله إىل اللجنة ،فمن .البداية يصوت اجمللس على مناقشة ه.ا االقرتاح أو

05

استبعاده ،فإذا مل يوافق اجمللس على مناقشة ه.ا االقرتاح يكون مستبعدًا
وينتهي األمر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على جواز نظر ه.ا االقرتاح؟

21

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه.ه املادة بتعديل اللجنة؟

25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه.ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األجل
مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثانية :وصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه.ه املادة؟ فضل األجل إبراهيم حممد بشمي.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يبدو أن لدينا قصورًا يف فهم بعض العبارات
املوجودة يف املادة .قول املادة « :فسر القيود الواردة على احلق يف التعبري يف

01

ه.ا القانون أو يف أي قانون آخر يف اإلطار الضروري الالزم جملتمع
دميقراطي» ،ما هي القيود الواردة على ه.ا احلق يف التعبري؟ وما هو اإلطار
الضروري الالزم جملتمع دميقراطي؟ وما هو ال.ي «يعد ع.رًا معفيًا من العقاب
ممارسة احلق يف حرية التعبري »...يف ه.ا اإلطار؟ أعتقد أن ه.ه كلمات قد
صلح أن كون يف بيان سياسي أو عبري سياسي ولكن ليس يف نص

05

قانوني ،فأرجو أن يتم إفهامنا ماذا يراد مبثل ه.ه العبارات؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل مجال حممد فخرو.
21

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن النص ــ كما ذكر معالي الوزير
قبل قليل ــ مأخوذ من بعض اال فاقيات الدولية ،وأعتقد أن النص كما جاء
من احلكومة أفضل وأقوى وأوسع من أن نقيده مبيثاق العمل الوطين أو
بالدستور ،فنحن نطمح إىل األكرب ،فإذا كان ميثاق العمل الوطين ألي سبب
من األسباب مل يتناول جماالً معينًا فكأننا نقول إننا نقيد يف ه.ه احلريات،
وأرى بقاء املادة كما جاءت من احلكومة لتكون مربوطة باال فاقيات
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25

الدولية ،وحتى يعطي البحرين مصداقية أكرب يف عاملها مع ه.ه األمور،
وبالتالي أرى الرجوع إىل نص مشروع القانون كما ورد من احلكومة،
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية عندما قرأت ه.ا النص استغربت
وجوده يف قانون العقوبات ،ولكن بعد البحث والتحري وجدت أن ه.ا النص

01

فريد من نوعه يف العامل العربي ،وهو مأخوذ به يف الدول األوروبية ويف
الكثري من الدول املتقدمة ،ويقصد بعبارة «اإلطار الضروري الالزم جملتمع
دميقراطي» القيود والضوابط األساسية على احلريات واملنصوص عليها يف
دستور مملكة البحرين ،وأيضًا قيود وضوابط اال فاقيات الدولية اليت
التزمت بها مملكة البحرين مثل العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية

05

والسياسية ،واحلقوق االقتصادية واالجتماعية ،واإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان ــ وإن كانت مملكة البحرين مل صدق عليه ،إال أنه أدبيًا هي
ملزمة به باعتبار أن مجيع اال فاقيات املعنية حبقوق اإلنسان منبثقة منه ــ
وأعتقد أن الدول األخرى ستح.و ح.و مملكة البحرين بالنسبة إىل وضع ه.ا
النص يف إطار شريعي .ولدي عدة ساؤالت بالنسبة إىل موضوع طبيق

21

القضاة هل.ا النص ،فبعد أن قام اإلخوة النواب بتقييده مببادئ ميثاق العمل
الوطين والدستور ،أعتقد أن ه.ا التقييد غري حممود؛ ألن القاضي الوطين
ــ ما عدا احملكمة الدستورية املقيدة بأن رى مدى طبيق النص القانوني،
ومدى مالءمته مع الدستور؛ وذلك ملعرفة إن كان هناك انتهاك للقانون
وللدستور أم ال ــ يطبق النص القانوني ،وإن كان خمالفًا للدستور ،إىل أن يتم
غيريه ،أو إلغاؤه بأية طريقة ،سواء بالطريقة التشريعية عن طريق مروره
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25

مبرحلة التشريع ،أو عن طريق احملكمة الدستورية؛ ل.لك أعتقد أن إضافة
ه.ه العبارة إىل النص هي إضافة غري حممودة ،وأنا حبثت يف أحكام
احملكمة األوروبية؛ ألن معالي الوزير أشار أمام اإلخوة النواب إىل أن
احملكمة األوروبية طبق ه.ه النصوص ،ووجدت فعالً ه.ه النصوص يف
أحكام احملكمة األوروبية ،ولكنين وجدت أن ه.ه األحكام صدر من

5

أجل الفصل يف حكم صدر على شخص يف دولة ما ،حبيث يقوم ه.ا
الشخص برفعه أمام احملكمة األوروبية على أساس الطعن فيه حبجة أنه
اُنتهكت حريته ،وأنا ال أفهم كيف للقاضي الوطين أن يطبق ه.ا النص؟
فمجال طبيق ه.ا النص واسع ،وحنن البد أن ندرب القضاة على كيفية
قياس حرية الرأي والتعبري ،وحتديد القيود اليت ستلتزم بها احملكمة؛ ل.لك

01

أمتنى على معالي الوزير أن يوضح لنا كيفية طبيق ه.ا النص .األمر اآلخر
بالنسبة إىل العبارة التالية «ويعد ع.رًا معفيًا من العقاب ممارسة احلق يف
حرية التعبري ،»...أعتقد أن القصد من الع.ر املعفي من العقاب هو أن هناك
جرمية وقعت ،وأنت ستعفيه من العقاب ،مثال على ذلك جرمية االغتصاب،
وزاوج اجلاني من املغتصبة؛ ل.لك أعتقد أن ه.ا النص هو سبب لإلباحة،

05

وليس ع.رًا معفيًا من العقاب ،مبعنى أنه إذا التزم باإلطار العام ،واُعترب ما
أبداه حرية رأي و عبري ،ففعله يعد سببًا لإلباحة؛ وليست جرمية .أنا لدي
اقرتاح بإعادة صياغة نص ه.ه املادة ،وسأ قدم به إىل معاليكم ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل معالي األجل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،بداية أبدأ بشرح ه.ه املادة .ه.ه املادة مت
وضعها كمادة جديدة برقم ( )49مكررًا يف القسم العام من قانون
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العقوبات ،و عترب ه.ه املادة الشريعة العامة يف املسؤولية اجلنائية ،واليت
نطبق على مجيع القوانني األخرى ،سواء كان قانون الصحافة أو غريه من
القوانني .ملاذا وضعت ه.ه املادة يف ه.ا املكان؟ هناك أمثلة يف ه.ا القانون
يتم التعامل معها باألع.ار املخففة ،وإن كان هناك نص على األع.ار املعفية،
ولكن ال يوجد هناك نص عام حيدد الع.ر املعفي من العقوبة ،ل.لك وضعت

5

ه.ه املادة ،وسأعطيكم مثاالً على ذلك :إحدى الندوات الشعرية يف ركيا
حضرها  31شخصًا وكلهم من الشعراء ،وقام أحد الشعراء الكرد وقال
قصيدة تكلم عن بالده وعن جبال بالده اليت كستها الدماء ،وعن أهله
ال.ين قتلوا ،وعن املوجودين ال.ين سيطروا على بلده ،وقتلوا أهله و ارخيه،
وبدأ يصب جام غضبه يف القصيدة ،ومت القبض عليه بعد ذلك ،ومتت

01

معاقبته ،واستنفد كل إجراءات التقاضي ،وذهب األمر إىل احملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان ،واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عندما عُرض
عليها ه.ا األمر ،وجدت أن هناك خمالفات ار كبها ه.ا الشخص ،و صل
إىل حد اخلروج عن القيود املفروضة على حرية التعبري ،ولكنها قالت إن ه.ا
الشخص كان يف جتمع يضم  31شخصًا ،ومل يكن هل.ا التجمع أدباء ،ومل

05

يكن يقصد نشر ه.ا األمر ،ولو أنه قال قصيد ه أمام عوام الناس لصحت
معاقبته ،وفسرت احملكمة قوهلا إنه يف جمتمع دميقراطي ،وأنه من املفرتض
أن يكون هناك نوع من التجاوز املسموح به يف كل حالة على حدة ،قدره
احملكمة حبسب الظروف ،فمن املمكن أن يكون هناك بعض التجاوز
البسيط ال.ي إذا عرضته على املسطرة ،فسأجد أن هناك خروجًا بسيطًا،

21

وه.ا النص يتيح للمحكمة أن تحرك يف حدود التجاوز املسموح به ،وأن
قدره ،ه.ه نقطة .النقطة الثانية ،السادة القضاة يتم دريبهم وبال.ات على
ه.ه النقطة من .حوالي أربع سنوات ،وأنا رأيت أحكامًا تكلم عن قيود
حرية التعبري يف اجملتمع الدميقراطي صدرت عن إحدى احملاكم الكربى يف
مملكة البحرين ،وسعدت كثريًا ،فقد كان هناك انعكاس لألحكام،
ولكن طريقة التفسري ــ واليت كانت اجتهادًا من القاضي ــ ال يوجد ما
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يسندها ،وه.ا النص يف ه.ا املكان كع.ر معفي ــ يف احلقيقة ــ هو
التوصيف الصحيح؛ ألن هناك جتاوزًا ،وحنن نتعامل على أساس أن هناك
قيدًا مت جتاوزه ،ورغم ذلك يقدر القاضي أن هناك حالة ستوجب طبيق
الع.ر املعفي بعًا للمادة ( )49مكررًا .بالنسبة إىل اإلشارة يف النص إىل
مبادئ ميثاق العمل الوطين والدستور ،حنن أشرنا إىل مبادئ ميثاق العمل

5

الوطين والدستور ،وليس إىل النص يف حد ذا ه ،وكان الغرض من ذلك ــ
بالتوافق مع اإلخوة النواب ــ أن كون القيم الدميقراطية هي نفسها القيم
اليت نتعارف عليها يف جمتمعنا ،و فسري عبارة «جملتمع دميقراطي» ،هو حرية
الفكر ،واالنفتاح ،و قبل اآلراء املختلفة ،وقد صدق ه.ه الدميقراطية يف
جمتمع ما ،وقد كون هلا حمددات يف جمتمع آخر ،وقد ختتلف من جمتمع

01

آلخر ،فاألوروبيون استطاعوا أن يفرضوا قيم سمى «قيم اجملتمع
الدميقراطي» ،واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ستطيع طبيقها ،ولكن
يف دولة مثل البحرين ،أعتقد أنه جيب على القضاء نفسه أن ينظر إىل ه.ه
القيم ،وعندما ينظر إليها ،البد أال ينظر إليها من منطلق نص يف الدستور،
وإمنا من منطلق مبادئ ميثاق العمل الوطين والدستور ،وحنن وافقنا مع

05

السادة النواب على ه.ا النص؛ ألننا نعتقد أنه ال يوجد يف مبادئ ميثاق العمل
الوطين والدستور ما ينتقص من مفهومنا ملعنى الدميقراطية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،فضل األجل مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن بالفعل وافقنا مع اإلخوة يف جملس
النواب على وضع العبارة «وفقًا ملبادئ ميثاق العمل الوطين والدستور»،
وناقشناها من مجيع اجلهات ،ورأينا أن ه.ه العبارة ستعطي قوة للمادة،
وستعطي القاضي اجملال لالستناد إىل مبادئ ميثاق العمل الوطين والدستور،
وأنتم تفقون معي يف أن الدميقراطية يف مملكة البحرين أساسها ميثاق
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العمل الوطين وال.ي وضع على أساسه الدستور ،وكما قال معالي الوزير
حنن ذكرنا املبادئ وليس نصًا معينًا حبد ذا ه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :إن عديالت املادة وإن جاءت يف صورة
إنشائية و زينية للمشروع ،إال أن نتائجها خطرة يف التطبيق العملي .ثانيًا:
عندما نقول« :وفقًا ملبادئ ميثاق العمل الوطين والدستور» ،مبادئ ميثاق

01

العمل الوطين والدستور ضمن أحد نصوصها أن دين الدولة اإلسالم ،واللغة
العربية هي اللغة الرمسية ،والشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيسي
للتشريع ،فإذا أ ى شخص وعرب مبا يعتربه حقًا يف التعبري ،وقال إنه ال يريد أن
كون الدولة إسالمية ،وال يريد أن كون اللغة العربية لغة رمسية ،وال يريد
أن كون الشريعة اإلسالمية مصدرًا رئيسيًا للتشريع ،فهل ه.ا الشخص

05

يأخ .حكم احلق يف حرية التعبري ،ويكون معفيًا من العقاب؟ ه.ه هي
النتائج اليت سترت ب على ه.ه املادة به.ا التعديل .مبادئ ميثاق العمل الوطين
والدستور عادةً هي املوجِهة للمشرع ،وليس املشرع هو ال.ي حييل إىل الدستور
وميثاق العمل الوطين ،ه.ا نص غريب ،وأنا للمرة األوىل أجده يف التشريع،
وحنن مل نألفه ،وأريد أن أبيّن أن احلكم القضائي قد حيال إىل مبادئ

21

ميثاق العمل الوطين والدستور ،ولكن املشرع عادةً يلتزم بأحكام الدستور
ومببادئ ميثاق العمل الوطين كإعالن له قوة القانون ،أو فوق الدستور ،أو
أعلى من الدستور ،حبسب التفسريات السائدة يف الفقه الدستوري ،ولكن ال
يتضمنه يف مبادئه ،وإمنا يأخ .فيها بشكل نص قانوني .ثالثًا :التعديالت
نصت على أنه «يعد ع.رًا معفيًا من العقاب ممارسة احلق يف حرية التعبري يف
ه.ا اإلطار» ،وكما قالت األخت رباب العريض إنه يعترب ع.رًا معفيًا رغم
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وقوع اجلرمية ،وأنا لدي سؤال أ وجه به إىل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف وهو :هل األخبار الكاذبة واألوراق املزورة واملصطنعة دخل حتت
احلق يف حرية التعبري؟ ففي حالة اعتبار ه.ه اجلرائم ضمن إطار احلق يف
حرية التعبري ،قد يكون هل.ه املادة حمل ،وهنا حتى احملرر املزور عاقبه ه.ا
القانون بعقوبات أخف من العقوبات الواردة يف قانون العقوبات بالنسبة إىل

5

استعمال احملرر املزور ،ومع ذلك قيل إنه يف جمال معني وهو جمال املساس
بأمن الدولة الداخلي ،هل املشرع يعترب حترير األوراق املزورة واملصطنعة،
ونشرها وإذاعتها ،وإذاعة األخبار الكاذبة من قبيل احلق يف حرية التعبري،
وال.ي وُجه القاضي يف ه.ه املادة باستعمال الع.ر املعفي؟ األع.ار املعفية يف
قانون العقوبات واردة على سبيل احلصر ،واألع.ار املخففة مرتوك قديرها

01

للقاضي ،ولكن هنا جاء املشرع ونص على أن احلق يف التعبري يعترب ع.رًا
قانونيًا يعفي من العقاب .قانون العقوبات ينص على أنه يف حالة اإلعفاء ،يعفى
من العقوبة األصلية والفرعية واملصادرة ،وسؤالي إىل وزير العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف :ماذا بشأن القواعد أو األدوات اليت استعملت يف ه.ه
اجلرمية؟ وهل عترب األخبار الكاذبة واملصطنعة واملزورة حقًا يف التعبري

05

لتضاف يف ه.ه املادة؟ وما هي القيود الواردة يف قانون العقوبات على حق
التعبري ،وال.ي على أساسها يعترب استعمال حق التعبري ع.رًا معفيًا من
العقاب؟ وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل معالي األجل الدكتور الشيخ خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،املادة ( )49مكررًا مادة داخلة يف القسم العام
من قانون العقوبات ،وهي من السعة مبكان ،وال ينبغي حصرها يف بعض
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اجلرائم اليت متس أمن الدولة من جهة الداخل أو اخلارج ،وإمنا هي تكلم
عن حرية التعبري بصفة عامة ،وليس املقصود منها استخدام احملرر املزور
بعينه ،وإمنا هي حالة يستطيع أن يستنبطها القاضي بعد أن يصل إىل أن
هناك جتاوزًا ،ثم يأ ي إىل ه.ه املرحلة ويستطيع أن يلجأ إىل كون هل ه.ا
التجاوز ــ ألن ه.ه املادة لإلجابة عن شيء واحد ــ املتحقق أمامي كقاضٍ

5

مقبول يف جمتمع دميقراطي يف البحرين أم ال؟ فاخلالصة هي أن هناك نوعًا
من التجاوز ،أحد الصحفيني جتاوز على معالي وزير العدل وقال ك.ا
وك.ا ،لدي جتاوزات خلطوط محراء موجودة أمامي كفي ــ بدون ه.ه
املادة ــ ألن أطبق النصوص املوجودة مباشرة وأعرضها للتجريم ،ولكين
كوني قاضيًا أستطيع أن آخ .ه.ه الوقائع ثم أقوم بنوع من التقييم حلاليت

01

اجملتمعية ،مثالً ه.ا الرجل مسؤول يف الدولة ،كانت هناك قضية أمام
احملكمة األوروبية ضد شخص ،وكان من ضمن األمور اليت وصلوا إليها
أن ه.ا الرجل رئيس حزب معارض يتطرف أحيانًا يف طرحه فيجب أن يقبل
مزيدًا من التطرف للرد عليه ،إذن فمسألة التقييم هي مادة أخرية ،وعندما
يلجأ القاضي إىل قييم احلالة الدميقراطية يف الواقع ال.ي أمامه ،من

05

الطبيعي أن النص يقول له أنت قيّم حالة اجملتمع الدميقراطي وفقًا ملبادئ
ميثاق العمل الوطين والدستور ،وه.ا طبيعي ،ه.ه املبادئ العامة اليت ال
تعارض مطلقًا مع أي جمتمع دميقراطي ،وكأني أمسع هنا أن عبارة «جملتمع
دميقراطي» فيها استثناء؛ ألني وضعت عبارة «مبادئ ميثاق العمل الوطين
والدستور» ،فه.ا الكالم غري صحيح ،ثم إن كلمة مبادئ عين املبادئ

21

األساسية وال عين النصوص ،النصوص الدستورية عندما أريد أن أطبقها
سأطبقها ،ولكن عندما أكون يف حالة قييم حلالة دميقراطية ــ فيما يتعلق
جبرمية معينة وهل يسمح ه.ا التجاوز من عدمه ــ فهنا البد أن أرى هل ه.ه
املبادئ العامة مقبولة يف جمتمعنا أم ال؟ وإىل أي اجتاه تجه؟ هل ه.ا االجتاه
إجيابي ويصب يف الصاحل العام أم جمرد استهداف شخصي أم جملرد بث
الكراهية أو إشاعة فتنة أو طائفية؟ كل ه.ه األمور حتتاج إىل قييم
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ويكون ه.ا التقييم عن طريق ه.ا النص ،أمتنى أن يكون ردي واضحًا،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت مجيلة علي سلمان.

5

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أنا قرأت النص عدة مرات،
وقرأت األهداف ولكين مل أفهمها ،واطلعت على القوانني املقارنة ومل
أحصل على مثل ه.ا النص ،أعتقد أن ه.ا النص فضفاض ،وسيحدث

01

الكثري من املشاكل عند التطبيق ،وخصوصًا إذا كلمت عن نص أدرجته
يف قانون جنائي .يف الفقه اجلنائي هناك مبدأ أساسي ،مبدأ قانونية اجلرائم
والعقوبات ،يعين وجوب حصر اجلرائم والعقوبات يف القانون املكتوب وليس
أن أضع نصوصًا فضفاضة وأقول إنين سأفسر ه.ه النصوص أو ال ،ل.لك
البد أن حندد أفعال اجلرائم ونبني أركانها والعقوبات ونوعها ومد ها بناء

05

على مبدأ ال عقوبة وال جرمية إال بنص ،وبالتالي القاضي ملزم أن يطبق النص
فقط وال يقوم بتفسريه ،ويتقيد بكل الشروط املوجودة يف القانون .اآلن
عندما أقرأ ه.ا النص أرى أن النص قد نص على عبارة «يف اإلطار الضروري
الالزم جملتمع دميقراطي» ،ماذا يعين «جملتمع دميقراطي»؟ معالي الوزير شرح
املوضوع ولكين إىل اآلن مل أفهم املوضوع ،ما أفهمه من اجملتمع

21

الدميقراطي هو أن مبدأ سيادة القانون والفصل بني السلطات من الدعائم
األساسية للمجتمع الدميقراطي يف أنظمة الدول الدميقراطية ،بالتالي ال
ميكن للقاضي أن يقوم بدور املشرع أو أن يقوم بتفسري النص أو إرادة املشرع.
أرى يف ه.ا النص أن القاضي هو ال.ي سيقوم بالتفسري ،ه.ا النص صعب
وخياطب من؟ خياطب الفرد ،فيجب أن كون عبارا ه سهلة وواضحة ،أنا
اآلن أقوم بالتشريع وبعد ذلك سأكون فردًا من اجملتمع ،وإذا كنتُ أنا من
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سأقوم بالتشريع اآلن ومل أفهم النص رغم شرح معالي الوزير فما بالك
باألفراد أو القاضي ال.ي سوف يقوم بتفسري النص ،حتى بالنسبة إىل
اال فاقيات الدولية ــ إذا كان اهلدف من النص هو أننا نتوافق مع اال فاقيات
الدولية يف مسألة حرية الرأي والتعبري ــ قالت إن حرية الرأي والتعبري البد أن
كون يف نطاق وحدود القانون ،مثالً وثيقة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

5

نصت يف الفقرة الثانية من املادة « 29خيضع الفرد يف ممارسة حقوقه وحريا ه
لتلك القيود اليت يقررها القانون فقط لضمان االعرتاف حبقوق الغري وحريا ه
واحرتامها ولتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام واملصلحة العامة
واألخالق» ،واملادة  09من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
نصت يف آخر املادة على التالي «أن كون حمددة بنص القانون وأن كون

01

ضرورية :أ ــ الحرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم .ب ــ حلماية األمن القومي
والنظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة» ،طبعًا كل ه.ه األمور
كون وفقًا لقانون واضح ،وأيضًا النصوص كون حمددة وفقًا للقانون،
وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدي طلب مقدم من أربعة أعضاء بقفل باب النقاش ،فهل
يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش .هل يوافق اجمللس على ه.ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه.ه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األجل
مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثالثة :وصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة كما وردت من
احلكومة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه.ه املادة؟ فضل األجل عبداجلليل عبداهلل
العوينا ي.
01

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هناك خطأ حنوي ذكر يف ه.ه املادة،
وأعتقد أن اإلخوة يف جملس النواب وك.لك اإلخوة يف اللجنة مل ينتبهوا إليه،
وهي كلمة «املاد ني» بعد كلمة « لغى» ،حيث إن الصواب هنا هو «املاد ان»،
وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،قصد أن هناك صحيحًا لغويًا ولكن أعتقد أنه ليست
هناك مشكلة وجيب أن صحح لغويًا .فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
21

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا يف احلقيقة أفهم ملاذا ألغيت املادة 034
مكررًا ولكين مل أفهم ملاذا ألغيت املادة  084اليت نص على «يعاقب
باحلبس مدة ال زيد على سنتني والغرامة اليت ال تجاوز مائيت دينار أو بإحدى
ها ني العقوبتني من صنع أو حاز بقصد االجتار أو التوزيع أو اللصق أو العرض
صورًا من شأنها اإلساءة إىل مسعة البالد سواء كان ذلك مبخالفة احلقيقة أو
إعطاء وصف غري صحيح أو إبراز مظاهر غري الئقة أو بأية طريقة أخرى»،
ه.ه املادة ملاذا مت ح.فها؟ حنن شاهدنا أيام األزمة صورًا كثرية كانت سيء
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إىل رموز الدولة ،فهل يأ ي القانون والتعديالت عليه ليلغي ه.ا التجريم؟ هل
يباح ألي شخص أن يستعمل صورًا أي كان أصحابها سيء إىل مسعة البلد
ومن ثم نقول له سالمًا سالمًا؟ أفهم ملاذا مت ح.ف املادة  034مكررًا اليت
تكلم عن املشاركة بدون رخيص ،وقد حدث ذلك كثريًا وال يتم قدميهم
إىل احملاكمة ،فجاء التعديل متطابقًا مع الواقع العملي ال.ي نعيشه ،ولكن

5

أح.ف املادة  084وأ رك كل من قام بالتصوير و اجر بها وقام ببيعها سواء
يف البحرين أو يف اخلارج بدون عقاب ،هل ه.ا يعقل وخاصة بعد األزمة
العصيبة اليت مررنا بها وشهدنا صورًا كثرية حتى لرموز ه.ا البلد؟! ملاذا يتم
إلغاؤها؟ أرجو أن جييبين معالي الوزير عن ه.ا املوضوع ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل معالي األجل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
05

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،ه.ه املادة وضعت يف زمن كانت هناك حيازة
املنشورات وغري ذلك ،اليوم من املمكن أن كون هناك أشياء موجودة يف
جهاز النقال لو عرضتها ــ طبقًا هل.ه املادة ــ فستصبح جمرمة ،ل.لك مل صبح
املسألة بنفس الطريقة السابقة ،اليوم البد أن يكون هناك نوع من التوازن ما
بني املصلحة اليت أريد أن أحافظ عليها ومصاحل أخرى قد هدر يف سبيل

21

احلصول على ه.ه املصلحة ،املصلحة اليت نريد أن حنافظ عليها هي أنه ال
ميكن أن أفتئت على حرية شخص وأقول له أنت حتوز صورة ،ولكن إذا قام
بنشرها فسوف أعاقبه وإذا قام أحد األشخاص باملساعدة يف نشرها وعرفنا
أن ه.ا الشخص هو مصدرها فسوف يكون مساعد له وستكون اجلرمية
قائمة ،ه.ه املادة من املمكن أن كون مستقيمة يف فرتة السبعينيات
والثمانينيات وبداية التسعينيات ،ولكن بعد ثورة اال صاالت املوجودة من
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الصعوبة مبكان طبيق ه.ه املادة وستكون احتمالية االفتئات كبرية جدًا،
الكل ليس لديه أحيانًا إمكانية السيطرة على الرسائل اليت رسل على
اإلمييل أو على التويرت أو فيس بوك أو أي مكان آخر ،فليس من املعقول أن
آ ي وأقول إنين حزت ه.ا الشيء بغرض االجتار أو التوزيع وغري ذلك،
املصلحة املرجتاة من بقاء ه.ا النص أقل من املصلحة املتحققة حب.فه ،ل.لك

5

كان التقييم به.ه الطريقة ،أرجو أنين أجبت عن ساؤل األخت لولوة
العوضي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل أمحد إبراهيم بهزاد.

01

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة أثري نفس االستفسار بالنسبة إىل
املادة  034مكررًا ،املادة كما جاءت يف القانون نص على «كل مواطن أي
كانت صفته حضر بغري رخيص من احلكومة أي مؤمتر أو اجتماع عام أو

05

ندوة عامة باخلارج» ،ما عالقة ه.ه املادة كما جاءت يف قانون العقوبات
باملواد اليت متت مناقشتها اآلن؟ هناك فرق بينهما ،مضمون املادة يف قانون
العقوبات خيتلف عن مضمون املواد اليت نوقشت اآلن وعلى أساسها ح.فت
ها ان املاد ان ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بصراحة حنن يف حرية ،إذا احلكومة شددت
العقوبات قلنا هلا خففي العقوبات وإذا خففت العقوبة قلنا هلا شددي العقوبة،
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أرد على األجل مقرر اللجنة ،حنن لسنا

5

ضد أو مع احلكومة ،حنن نبحث عن املصلحة العامة ،بالنسبة إىل ه.ه املادة
أنا مل أوافق على شيء مما أ ت به احلكومة ومل أعارض أي شيء أ ت به
احلكومة جملرد املعارضة أو املناكفة ،ولكن هناك مصلحة نريد أن
نستوضحها عند سن التشريعات ،ه.ا التشريع لن حيكمنا حاليًا وإمنا
سيحكم أجياالً أخرى وسيكون نافً.ا حتى يتم عديله ،وبالتالي

01

االستفسارات والتوضيحات واألخ .والعطاء يف مشروعات القوانني هو من
صميم اختصاص ه.ا اجمللس ،فنحن ال نتفق أو خنتلف مع احلكومة جملرد
االختالف أو جملرد اال فاق ،ه.ه املادة تكلم عن الصناعة واالجتار باملواد
اليت سيء إىل مملكة البحرين أو حتى رموز اململكة ،بدءًا من جاللة امللك
ورئيس الوزراء وانتهاء إىل أي وزير أو مسؤول آخر ،ه.ه املادة مل وضع

05

اعتباطًا وليست حمدودة بفرتة زمنية حمددة ،حتى يف بريطانيا العظمى من
يقوم باإلساءة إىل امللكة بالصورة أو بالرسم يعاقب ،فهل ه.ا صحيح؟ نعم
صحيح ،إذا قام أحد بتشبيه صورة امللكة بأي شكل من األشكال اليت
فيها ازدراء للملكية ،فقانونهم يعاقب عليه ــ ولدي ه.ا القانون ــ ويعاقب
بعقوبات كبرية ليست بالعقوبة الواردة يف ه.ا القانون ،وأنا متأكدة من أن

21

القانون اإلجنليزي يعاقب على ه.ا الفعل ،وبالتالي إذا أ ت ه.ه املادة ومت
عديلها فلها موجبا ها اليت شمل النواحي اليت ذكرها معالي الوزير ،أما من
باع وصنع واستورد صورًا بقصد اإلساءة إىل مملكة البحرين بأي شكل من
األشكال اليت أورد ها املادة فهنا نقف ونقول ملاذا مت ح.ف ه.ه املادة؟ إذا
استورد صورًا فيها إساءة إىل مملكة البحرين ــ أي صورة من الصور ــ حتى
الصور املسيئة إىل دين اإلسالم أو الرسول عترب مسيئة إىل مملكة البحرين
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فهل نرتك ه.ه األمور هك.ا؟ بغض النظر عما إذا كانت مرت بة على أمور
تعلق مبنظور سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو حتى ديين ،فما هي عالقة
ه.ه املادة بنشر األخبار الكاذبة؟ وسؤالي موجه إىل سعادة الوزير :هل
استرياد أي صور و وزيعها بقصد االجتار ال يُعاقب عليه ــ ويعترب معفيًا من
العقوبة ــ وهل ذلك يدخل ضمن احلق يف حرية التعبري أم ال؟ أرجو الرد على

5

ه.ا السؤال ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل مجال حممد فخرو.
01

العضو مجال حممد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا يف احلقيقة أ فق مع ما ذكره معالي
الوزير .حنن نعيش اآلن يف وقت خمتلف عن الوقت ال.ي أقر فيه ه.ا القانون،
فه.ا القانون كتب يف منتصف السبعينيات ،يف ذلك الوقت كانت حتكمنا
قوانني أمن الدولة ،والتضييق على احلريات ،والعامل كله كان خمتلفًا .أنا

05

أشكر احلكومة على ه.ه التعديالت اليت قدمت بها من لقاء نفسها
لتتماشى قوانينا مع القوانني الدولية .مثالً :عندما يطلب قانون مين
ــ كمواطن عضو يف مؤسسات اجملتمع املدني سأحضر اجتماعًا ــ أن آخ.
ل.لك إذنًا من احلكومة؛ فه.ا فعالً سريجعنا إىل الوراء  51سنة ،حنن قبل
شهرين رفضنا أن نصدق على مرسوم ملكي ،كان يطلب منا االستئ.ان من

21

الوزير املعين عند االلتحاق جبمعية أخرى ثم نأ ي اليوم ونقول للحكومة
ــ اليت جتاوبت مع أطروحا نا ــ نريد أن نستأذن عندما نريد ال.هاب إىل
القاهرة أو لندن مثالً ،وعليَّ أن أستأذن من احلكومة لتسمح لي ب.لك! أين
هي حرية الرأي؟ أنا أ فق مع اإلخوان يف احلكومة وأشكرهم على ه.ه
املبادرة ــ كما ذكر األجل عبدالرمحن مجشري ــ وه.ا الكالم ينطبق متامًا
على املادة  ،084حنن نريد أن نر قي بقوانيننا لتتماشى مع القوانني الدولية
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احلديثة ،ال أن نعود ونشدد كما كنا يف السابق ،فسابقًا كانت ظروفنا
خمتلفة واجملتمع خمتلف وبإراد نا حتولنا إىل جمتمع دميقراطي حر ،وه.ا
األمر يتطلب منا عديل قوانينا ،ومعاليك .كر جيدًا ما جاء يف وصيات
الدكتور بسيوني ،ال.ي طالب بتعديل وإلغاء كافة القوانني املقيدة
للحريات ،وه.ا من القوانني املقيدة للحريات ،هل.ا أنا أ فق مع اإلخوة يف

5

اللجنة على املقرتح ال.ي قدموا به ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على املادة الثالثة مع األخ .بالتعديل النحوي؟

(أغلبية موافقة)

05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن قر ه.ه املادة بالتعديل امل.كور .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل
21

األجل مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الرابعة :وصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة كما جاءت من
احلكومة.

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه.ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه.ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه.ه املادة .يا إخواني سوف نستمر معكم حتى الساعة
الواحدة ظهرًا؛ وذلك الستضافة اإلخوة أعضاء الوفد الفلسطيين ،كما أن
هناك دعوة حلضور احتفال افتتاح حمطة الدور ،حتت رعاية صاحب اجلاللة
امللك املفدى يف الساعة الثالثة ظهرًا .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول

01

األعمال واخلاص مبناقشة قرير جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن
الوطين خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )05لسنة 0984م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ()0
لسنة 2102م (إساءة استعمال الوظيفة العامة ،واجلرائم املخلة بسري العدالة).
فضل األجل عبدالرمحن حممد مجشري مقرر اللجنة.

05

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب ثبيت التقرير ومرفقا ه يف
املضبطة.
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ثبيت التقرير ومرفقا ه يف املضبطة؟

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

(انظر امللحق  /2صفحة )104
الرئيـــــــــــــــــس:

5

سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القانون .فضل األجل
مقرر اللجنة.
01

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،دارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )05لسنة 0984م،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )0لسنة 2102م« ،إساءة استعمال الوظيفة
العامة ،واجلرائم املخلة بسري العدالة» ،مع ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،واملستشار القانوني لشؤون اللجان باجمللس،

05

واطلعت اللجنة على قرار جملس النواب ومرفقا ه بشأن مشروع القانون وعلى
رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى ،وال.ي جاء مؤكدًا
لسالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية ،ورأت اللجنة
أهمية املوافقة على مشروع القانون وذلك متاشيًا مع أحكام العهد الدولي
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،وخاصة املادة ( )8منه ،وال.ي وافقت

21

مملكة البحرين على االنضمام له مبوجب القانون رقم ( )54لسنة 2114م،
حيث ضمن التعديل حتديد املتهمني احملتمل ار كابهم جلرمية التع.يب،
فشمل املوظف العام واستحدث املكلف خبدمة عامة ،وهو من املالءمات
املوضوعية املرتوك قديرها للمشرع .كما مت حتديد املقصود بالتع.يب
ليشمل إحلاق أمل شديد أو معاناة شديدة بالغري ،سواء كان ه.ا األمل أو
ه.ه املعاناة بدنية أو نفسية ،وقد وسع التعديل لكال النصني من نطاق
احلماية اجلنائية بعبارة «بأي شخص» ،بعد أن كان النص قبل التعديل
حمددًا بثالثة أشخاص جمين عليهم ،وهم «املتهم ،والشاهد ،واخلبري» ،ومت
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25

حتديد اهلدف أو الغرض من القيام بار كاب ه.ه اجلرمية ،حبيث أصبح
على النحو التالي« :ألغراض مثل احلصول منه أو من أي شخص آخر على
معلومات أو اعرتاف أو معاقبته على عمل ار كبه ،أو شخص آخر ،أو ألي
سبب من األسباب يقوم على التمييز من أي نوع» .ويف ضوء ذلك رى اللجنة
أهمية املوافقة من حيث املبدأ على مشروع القانون امل.كور ،واملوافقة على

5

مواد املشروع بالتعديالت اليت أجر ها اللجنة ،كما وردت فصيالً يف اجلدول
املرفق ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ فضلي األخت الدكتورة عائشة سامل

01

مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،يعترب ه.ا عديالً آخر يدل على جرأة
احلكومة يف التعديالت اليت تماشى مع قرير جلنة قصي احلقائق ،ه.ا

05

التعديل جاء نفيً.ا للتوصية رقم ( )0804اليت وردت يف التقرير ،واملتعلقة
مبالحقة من يستغلون وظائفهم العامة ،وه.ه التوصية جاءت لتأكيد أن
البحرين ماضية يف عهدا ها الطوعية بأن حتتوي األزمة اليت متر بها
البحرين ،وأعتقد أننا اليوم بإقرارنا هل.ا املشروع سنؤكد أن اململكة فعالً
اخت.ت خطوات جريئة يف جمال حقوق اإلنسان ،وأدعو من ه.ا املنرب إخواني

21

وزمالئي إىل مترير ه.ا التعديل ،ملا له من انعكاسات دولية على مملكة
البحرين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل السيد حبيب مكي هاشم.
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25

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أقدم شكري إىل رئيس وأعضاء جلنة
الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ،كما أهنئ رئيسها اجلديد األجل
الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ،على قريرهم اخلاص بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )05لسنة 0984م ،املرافق

5

للمرسوم امللكي رقم ( )0لسنة 2102م« ،إساءة استعمال الوظيفة العامة،
واجلرائم املخلة بسري العدالة» والواضح واملبني ألهداف املشروع الرامي إىل
التوافق مع أحكام العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ــ
وخاصة املادة  8منه ــ ال.ي وافقت مملكة البحرين على االنضمام له مبوجب
القانون رقم ( )54لعام 2114م ،ويف حتديد املتهمني احملتملني ار كابهم

01

جلرمية التع.يب واألغراض من القيام بار كاب ه.ه اجلرمية ،وحتديد
اجملين عليهم .لدي باختصار مالحظة موضوعية على قرير اللجنة الكرمية،
يف اجلزئية املتعلقة بتحديد املتهمني احملتمل ار كابهم جلرمية التع.يب،
حيث ذكرت اللجنة يف رأيها يف التقرير أن التعديل ضمن حتديد املتهمني
احملتمل ار كابهم جلرمية التع.يب ،فشمل املوظف العام ،واستحدث

05

املكلف خبدمة عامة ،ه.ا الكالم صحيح لو رجعنا إىل املادة ( )212ألنها
حتدد بالضبط املتهمني جبرمية التع.يب يف ه.ه املادة املعدلة فقط ،ولكنْ
هناك عديل على املادة ( )232والتعديل املقرتح على ه.ه املادة ــ ويف حتديده
للمتهمني ــ أوضح أنه باإلضافة إىل ما حدد يف املادة ( )212وأعين املوظف
العام واملكلف خبدمة عامة ،فهي شمل أيضًا أي شخص ير كب جرمية

21

التع.يب ،ومن ال ينطبق عليه وصف املوظف العام أو املكلف العام خبدمة
عامة ،والقصد من ذلك أال يفلت من العقاب أي شخص الر كابه لك
اجلرمية ،ه.ا ما أردت وضيحه ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر اللجنة على قريرها وعلى اجلهد
ال.ي ب.لته ،لكن لدي مالحظة ــ وهي نفسها مالحظا ي على قرير اللجنة
األول ــ وهي أن رفق التقارير؛ حتى خنتصر الوقت واجلهد الل.ين يب.الن يف
مناقشة املواد ،وحتى ال نكلف معالي وزير العدل والشؤون اإلسالمية

5

واألوقاف ــ وأعتقد أنه بدأ يتعب أيضًا ــ الرد على التساؤالت ،ولكن حقوق
اإلنسان هي وجهان ،وليست وجهًا واحدًا ،فإذا كانت الدولة ــ مشكورة ــ
قد قدمت مبشروع عديل أحكام قانون العقوبات اخلاص باملوظفني العامني
واملكلف خبدمة عامة فال ننسى أن حقوق اإلنسان هي جانب آخر ،وأيضًا
هؤالء يشملهم جمال حقوق اإلنسان إذا ما عرضوا للتع.يب ،وبالتالي أرى أن

01

اقرتاح األجل السيد حبيب مكي صحيح فيما يتعلق بعدم اقتصاره على
الشخص العام أو املكلف خبدمة عامة فقط بل أي شخص يكون حتت
سيطر ه إنسان أو احتجز إنسانًا وع.به وآمله فه.ا التعديل يشمله ،وجيب أال
ننظر إىل املكلفني خبدمة عامة ،نتيجة لألوضاع اليت منر بها ،وأرجو أال
كون شريعا نا هي فعل ورد فعل ،كما هي قرارا نا دائمًا ،التشريع

05

حيكمنا وحيكم أجيالنا يف املستقبل ،حتديد املهتمني احملتمل ار كابهم
جرمية قصرها هنا على املوظف العام أو املكلف خبدمة عامة ،يف حني
شهدنا يف األزمة اليت مرت بها البحرين أن هناك أشخاصًا ليسوا من ه.ه
الفئة قاموا بالتع.يب واالختطاف واإلكراه ،وكان من املفرتض أن يشملهم
ه.ا التعديل ،فكما ذكرت أن حقوق اإلنسان هلا وجهان ،وحقوق اإلنسان

21

جماهلا ليس جماالً أعور بل ينظر إىل األمور نظرة موضوعية متوازنة،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل األجل الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
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25

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أود أن أقدم شكري و قديري إىل
احلكومة لتقدميها ه.ا املقرتح ال.ي يتوافق مع ما جاء يف وصيات جلنة
بسيوني ،وحنن باعتبارنا أعضاء يف اللجنة يسرنا أن يأخ .حيزًا يف القوانني.
فقط أريد أن أ وجه بسؤال إىل معالي الوزير مر بط مبسؤولية القادة ،وهي

5

طبعًا ليست م.كورة وأعتقد أننا مطالبون بأن حندد يف قوانيننا ه.ه
املسؤولية ،ألنها ستتبع عملية املرؤوس وبالتالي الرئيس مساءل عن مرؤوسه،
وأعتقد ــ يا معالي الوزير ــ أننا مطالبون بالتصدي ملسؤولية القادة ،رمبا ليس
هنا لكن يف مواضع أخرى ،وشكرًا
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل معالي األجل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
05

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،إن ما مت من عديالت هو إدخال عريف
التع.يب بعًا للقانون الدولي يف قانون العقوبات كتعريف متكامل مت وضعه
يف موضعني بنفس التعريف ،فقد مت وضعه يف باب إساءة استعمال الوظيفة
العامة ،كما وضع أيضًا يف املادة ( )232لينطبق على كل شخص ،فمسألة
أن ينطبق التع.يب على كل شخص ــ وقد يكون الشخص ال.ي يقوم

21

بالتع.يب شخصًا عاديًا ــ موجودة ومت إقرارها من .سنة 0992م يف روما يف
وثيقة حمكمة اجلنايات الدولية ،ومت عكس ه.ا املوضوع يف عناصر
اجلرائم امللحقة بها ،فمادام اجملين عليه حتت سيطرة اجلاني واستطاع ه.ا
الشخص أن يسيطر على سالمة جسده بإحلاق أذى بدني حاد يف جسده أو أمل
نفسي حاد عليه ،فمن ه.ه الناحية أعتقد أنها مغطاة يف شريعا نا ،مثلما
فضلتم مسألة الـ ( )superior responsibilityه.ا املبدأ جيد أصله يف القانون
الدولي ،والـ ( )superior responsibilityهلا عدة أشكال ،هناك ما هو مر بط
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25

با فاقية التع.يب نفسها وهو منعكس يف قوانيننا العادية يف قواعد
املسؤولية ،وهناك ما هو أعلى من ذلك إذا ما كانت املسألة متعلقة بسياسة
منظمة أو دولة ،يف ه.ه احلالة نتقل إىل ما هو منصوص عليه يف احملكمة
اجلنائية الدولية من أعراف يف ه.ا الشأن .طبعًا ه.ه املسألة ــ أعين مسألة
املسؤولية اجلنائية املفرتضة وأن الرئيس كان جيب عليه أن يعلم ــ طُبقت إبان

5

احلرب العاملية الثانية ،ومل ُطبق بعد ذلك ،ولكن ُوضِعت نصوص شبيهة هلا
يف نصوص احملكمة اجلنائية الدولية عند التعامل مع نوعية جرائم صل فيها
املسألة إىل ار كاب جرائم ضد اإلنسانية ،ه.ا املوضوع خمتلف متامًا عما
نبحثه يف ه.ه املسألة ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر معالي وزير العدل ولكن قرير

05

اللجنة يف الصفحة  020من جدول األعمال ،جاء حمددًا حتديدًا نافيًا للجهالة
وقال ــ يف السطر قبل األخري من ه.ه الصفحة ــ التقرير« :حيث ضمن
التعديل حتديد املتهمني احملتمل ار كابهم جلرمية التع.يب فشمل املوظف
العام واستحدث املُكلف خبدمة عامة ،وهو من املالءمات املوضوعية املرتوك
قديرها للمشرّع» ،وبالتالي أوضح التقرير هنا أن التعديالت كأنها اقتصرت

21

على املوظف العام أو املكلف خبدمة عامة ،خالفًا ملا ذكره معالي وزير
العدل .املادة  232صحيح أنها قول «كل شخص» ،ولكن يف إطار التقرير
ويف إطار املنهجية كأمنا هنا قُصد ذلك ،وحنن مضابطنا وحماضرنا ؤخ.
كمرجع يف حالة الغموض ،ويتم الرجوع إىل مضابط ه.ا اجمللس لتفسري ما
قد يُضمِّن نصوصًا قانونية .وقد يفسر أي شخص ضمن نطاق املكلّف
باخلدمة ،ه.ا ما أحببت أن يكون لدينا وضيح له يف املضبطة ،أعين ما هو
املقصود بـ «كل شخص» الواردة يف املادة  232بالتوافق مع ما انتهت إليه
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25

اللجنة يف قريرها .واآلن على اللجنة أن غري قريرها و ضيف عبارة «أي
شخص» حتى ال يُفهم حني التفسري أن «كل شخص» مقصود بها أشخاص من
فئات املوظف العام أو املكلف خبدمة عامة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:

01

هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

(أغلبية موافقة)

05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،فضل األجل مقرر اللجنة.
21

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
الديباجة :وصي اللجنة باملوافقة على الديباجة كما جاءت من
احلكومة.
25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
31

هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األجل مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
مقدمة املادة األوىل :وصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة كما جاءت

5

من احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على مقدمة ه.ه املادة؟ فضلي األخت رباب
01

عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا بدوري أيضًا أشكر احلكومة على ه.ا
املشروع بقانون ،ولكن لدي أسئلة يف النص ،عندما قال« :يُعاقب بالسجن
05

كل موظف عام أو شخص...

الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت رباب حنن يف املادة األوىل ،ومل ننتقل إىل املادة اليت تحدثني
فيها.
21

العضو رباب عبدالنيب العريض:
أعت.ر.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات أخرى على مقدمة ه.ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مقدمة ه.ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:

5

إذن ُقر مقدمة ه.ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األجل مقرر
اللجنة.
01

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)212وصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه.ه املادة؟ فضل األجل عبداجلليل عبداهلل

05

العوينا ي.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،على الرغم من موافقتنا على مبدأ جتريم
إساءة استعمال السلطة والتع.يب ،أرجو أال يكون محاسنا لتحقيق ه.ا

21

الغرض مؤديًا إىل الوقوع يف أخطاء سوف نندم عليها الحقًا ،ومن املمكن أن
رت ب عليها استحقاقات ال نهاية هلا ،وهنا منطق األمور وطبيعة عمل وواجب
اجلهة املسؤولة قانونيًا عن التحقيق أو كشف احلقيقة يقتضي منها التأثري
على املتهم أو املشتبه فيه ،وليس طمينه أو دليله ،وال نقول ع.يبه أو
إي.اءه ،ل.لك أقرتح ح.ف عبارة «أو ختويفه» الواردة يف كال املاد ني 212
و ،232حتى نتالفى ب.لك أمورًا واستحقاقات ال نهاية هلا وال مقياس
لتحديدها ،إذ ما هو مقياس شعور شخص ما باخلوف أو التخويف؟! إن جمرد
اعتقال شخص بأمر من جهة قانونية هو عمل من شأنه أن يؤدي إىل ختويفه،
فهل املطلوب من اجلهة التنفي.ية يف وزارة الداخلية أو األمن العام استخدام
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25

ممرضات العتقال اإلرهابيني أو املشتبه يف كونهم إرهابيني؟! ه.ا حتميل
للمادة مبا ال ميكن أن حتتمله حتى يف أرقى الدميقراطيات ،ل.لك أقرتح
ح.ف عبارة «أو ختويفه» من املاد ني حمل النقاش حتى ال يتم فسريها مبطلق
املعنى أو الداللة ،واالكتفاء بكامل النص كما ورد ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل معالي األجل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
01

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،من املمكن أن نسكت عن بعض التعليقات،
ولكن ه.ا االقرتاح بال.ات ينايف عريف التع.يب على املستوى الدولي،
مسألة ختويف الشخص ،مباذا؟ أنا بالفعل أحلقت أملًا عمدًا ــ سواء أمل بدني
أو نفسي ــ وأذيت ه.ا الشخص .ه.ا النص مأخوذ بالضبط من عريف دولي.
حنن نسمي ه.ا األمر ( ،)high voltageوالعبث يف ه.ا األمر خطر ،فأرجو أن

05

نبقي على الصياغة كما هي ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
21

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسارات حول املوضوع .بالنسبة إىل
عبارة «يُعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مُكلف خبدمة عامة أحلق
عمدًا أملًا شديدًا أو معاناةً شديدةً» أنا أريد أن أعرف قياس األمل الشديد
واملعاناة الشديد ،ه.ا أمر .األمر اآلخر ،ملاذا استخدمت يف ه.ه املادة عبارة
«األمل الشديد أو املعاناة الشديدة» ،واستخدمت عبارة «و كون العقوبة
السجن املؤبد عندما يؤدي التع.يب »...ملاذا استخدم لفظ «التع.يب» يف ه.ه
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املادة؟ وملاذا استخدمت عبارة «األمل الشديد واملعاناة الشديدة»؟ األمر اآلخر
أيضًا :قانون اإلجراءات اجلنائية نصّ على بطالن أي اعرتاف اُنتزع بطريق
اإلكراه بالنسبة إىل ه.ا املوضوع ،فهل سوف يتم ربط ه.ا النص بنص
قانون اإلجراءات اجلنائية؟ مبعنى أن ه.ا النص سوف يُعاقب فقط املوظف
العام أو املكلف خبدمة عامة إذا أحلق عمدًا أملًا شديدًا ،ولكن عندما

5

نتكلم عن البطالن نتيجة لإلكراه فإن األمر خيتلف متامًا ،ألن مسألة
اإلكراه هي مسألة واسعة ،فهل سيكون هناك ربط؟ وهل معنى ذلك أن
القاضي سوف يلجأ فقط إىل بطالن االعرتاف على أساس أن هناك أملاً
شديدًا أو معاناة شديدة فقط ولن يُبطل االعرتافات نتيجة ألمور أخرى؟! أنا ال
أستطيع أن أقيس األمر بالنسبة إىل عملية البطالن ،وأرجو وضيح األمر،

01

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فضل معالي األجل الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
05

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،املادة تعلق بتعريف التع.يب ،البد أن يكون
هناك

(pain or suffering

 ،)severeأعين أملًا حادًا ،وعندما رجم النص إىل

العربية يف األمم املتحدة أُخ .التعريف ذا ه «أملًا شديدًا أو معاناة شديدة»،

21

ه.ا النص به.ا الشكل يصف حالة يصل فيها األمل إىل درجة ستطيع
احملكمة معها أن قول إن ه.ا شديد ،وه.ا األمر مرتوك إىل واقع احلال،
واملسألة ليست أن أرجع األمر إىل أن شخصًا ما أمل كثريًا وهناك شخص
آخر أكثر حتمالً ،ه.ا األمر له ضابط موجود يف العامل كله ،وكلهم
يتفقون على الفرق بني التع.يب وبني املعاملة الال إنسانية أو احلاطة من
الكرامة ،إذا ما وضعت شخصًا موضعًا إلحداث أمل يف جسده أو يف
معنويا ه فهو يصل إىل درجة التع.يب ،والبد أن كون هناك درجة من
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الشدة ،وليس األمر مثالً أن آ ي الصبح وأقول له كلمة شديدة أو غري ذلك،
وإمنا أن آ ي فعالً له يف التطبيقات ما يسنده ،ه.ا أوالً .ثانيًا :مسألة الربط
بني املادة األوىل واملادة الثانية ،أقول إن التع.يب الوارد يف الفقرة الثانية هو يف
احلقيقة وصيف لتعريف التع.يب الوارد يف الفقرة األوىل ،وال وجد أي
مشكلة فيه .ثالثًا :فيما يتعلق بربط ه.ا األمر بغريه من وجوه املعاملة الال

5

إنسانية أو احلاطة من الكرامة اليت قد ؤدي إىل عيب يف اإلرادة يبطل فيه
االعرتاف ،أظن أنه من املتعارف عليه متامًا ،أنه إذا كان هناك أي متهم
عرّض لوعد أو وعيد أو رغيب أو غري ذلك ــ مبا يف ذلك التع.يب ــ فإن ه.ا
يُبطل اعرتافه ،و قدير ذلك عند احملكمة ،وهي اليت قدِّر هل هناك عيب
من عيوب اإلرادة فيما أدىل به من معلومات أم ال؟ هناك مبدأ يف قانون

01

اإلجراءات اجلنائية وهو يتعلق مبشروعية الدليل ،وال ميكن قبول دليل مت
التحصل عليه بطريقة غري مشروعة ،فأعتقد أن املسألة واضحة ،قد كون
صفعة واحدة كافية إلخافة شخص ،وميكن أن خياف شخص آخر حتى
بدون صفعه ،إذن قدير ه.ا األمر يرجع إىل من سوف حيقق وينظر يف ه.ا
األمر ويقرر فيه .املادة به.ا الشكل وإثارة ه.ا املوضوع حوهلا خمتلف عنها

05

متامًا ومنفصل ،ما تحدثني عنه هو قانون اإلجراءات وكيف أقبل دليالً أمام
احملكمة .املبدأ العام أنه ال يوجد أبدًا اعرتاف وهناك إرادة شائهة ولّد عنها
ه.ا االعرتاف ،وطبقي على ه.ا ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إخوان لدي طلب من أربعة من اإلخوة األعضاء بقفل باب
النقاش ،فهل يوافق اجمللس على قفل باب النقاش؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقفل باب النقاش .فضل األجل مقرر اللجنة.
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العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أمتنى أن نقر ه.ا القانون من دون عديالت
عليه ليأ ي مواكبًا للتعديالت الدستورية ،وألنه قانون ضروري ،وحنن حتت
هجمة من منظمات حقوق اإلنسان ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا أجل عبداجلليل العوينا ي أنت لديك عديل قدمت به ،فهل
أنت متسمك بتعديلك؟
01

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
ال سيدي الرئيس ،أسحب التعديل ال.ي اقرتحته ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على ه.ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

05

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه.ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األجل مقرر اللجنة.
21

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة ( :)232وصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه.ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه.ه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه.ه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،فضل األجل مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثانية :وصي اللجنة باملوافقة على ه.ه املادة كما جاءت من
01

احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مالحظات على ه.ه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

05

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على ه.ه املادة؟

(أغلبية موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــس:
إذن ُقر ه.ه املادة .وبه.ا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك .نظرًا إىل أهمية ه.ا القانون نطلب موافقتكم على أخ.
الرأي النهائي فورًا نداء باالسم ،فضل األجل األمني العام بأخ .املوافقة على
املشروع بقانون نداء باالسم.
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(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً باالسم
على مشروع القانون)

العضو إبراهيم حممد بشمي:
5

موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.
01

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

العضو مجال حممد فخرو:
موافق.

05

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
21

موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
(غري موجود).
25

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 رباب عبدالنيب العريض:
5

موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
(غري موجود).
01

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
(غري موجود).

05

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
21

موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.
25

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.
31

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
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العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
(غري موجود).

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
5

(غري موجود).

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
01

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
(غري موجود).

05

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
(غري موجود).

العضو منرية عيسى بن هندي:
21

موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
25

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
موافق.

31

العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 2

( ) 90

2102/4/31م املضبطة 22

