كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 8عبدالعظيم حممد العيد الوكيل املساعد لشؤون جملسي الشورى
والنواب.
 - 1عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.

5

ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة الداخلية:
 الرائد حسني سلمان مطر رئيس فرع الوزارات واهليئات احلكوميةبإدارة الشؤون القانونية.
 من وزارة املالية:

80

 - 8أمح د جاسم فراج وكيل الوزارة املساعد للشؤون املالية.
 - 1عبــــدالكريم حممــــد بــــوعطي رئــــيس الت طــــي االقتصــــادي
االسرتاتيجي.
 - 3ناجح سلمان طواش رئيس تنسيق امليزانية.
 من اهليئة العامة للتأمني االجتماعي:

85

 - 8عبدالعزيز عبداهلل العيسى املدير التنفيذي للعطقات اخلارجية.
 - 1إميــان مصــطفى املربــاطي نائــب الــرئيس التنفيــذي للمســتحقات
التأمينية.
كما حضرها الدكتور أمحد عبـداهلل ناصـر األمـني العـام املسـاعد للشـؤون 10
الربملانيــة ،والســيد أمحــد عبــداهلل احلــردان األمــني العــام املســاعد للمــوارد البشــرية
واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئـة املستشـارين
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القانونيني باجمللس  ،وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني بـاجمللس ،كمـا حضـرها
عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامـة ،ثـم افتـتح معـالي
الرئيس اجللسة:
5

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة الرابعة من دور االنعقاد العـادي
الرابع مـن الفصـل التشـريعي الثالـث ،ونبـدأ بـتطوة أمسـاء األعضـاء املعتـذرين
والغائبني عن اجللسة .تفضـل األ عبـداجلليل إبـراهيم آل طريـف األمـني العـام
للمجلس.

80

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السطم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم مجيعًا بكل خري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من
أصحاب السعادة األعضاء :مجال حممد ف رو والسيد ضياء حييى املوسوي

للسفر خارج اململكة ،ودالل جاسم الزايد يف مهمة رمسية بتكليف من 85
اجمللس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على 10
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مطحظات؟ تفضل األ خليل إبراهيم
الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،صباح اخلري مجيعًا ،يف الصفحة  34السطر 15
 81أرجو تغيري كلمة «وباءً» إىل كلمة «وباالً» ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مطحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل .لدينا بيان مبناسبة اليوم
العاملي حلقوق الطفل .تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس بقراءته.
80

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان مبناسبة اليوم العاملي حلقوق الطفل:
حيتفل العامل بالذكرى الثانية والعشرين مبناسبة اليوم العاملي حلقوق الطفل
وصدور اتفاقية حقوق الطفل اليت اعتمدتها األمم املتحدة بتاريخ  10نوفمرب
8919م ،بوصفه يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العاملي بني األطفال85 ،
وللعمل من أجل تعزيز رفاه األطفال يف العامل .وبهذه املناسبة يود جملس
الشورى أن يُعرب عن بالغ تقديره واعتزازه مبا حققته مملكة البحرين بقيادة
حضرة صاحب اجلطلة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البطد املفدى
ــ حفظه اهلل ورعاه ــ يف جمال رعاية حقوق الطفل وتأييد اململكة ومساندتها
جلميع املبادرات على املستويني الدولي واإلقليمي ألجل محاية حقوق الطفل 10
ترمجة ملا نصت عليه الفقرة (أ) من املادة اخلامسة من دستور مملكة
البحرين ،وكذلك املعاهدات واملواثيق الدولية باعتباره جيل املستقبل،
ولكون مرحلة الطفولة ُتعَدُّ من أهم املراحل يف تكوين الش صية البشرية،
حيثُ تتكون ش صية اإلنسان يف السنوات األوىل من عمره ليكون مؤهطً
حلمل املسؤولية اليت ستُلقى على عاتقه يف املستقبل .إننا يف جملس الشورى إذ 15
نعترب هذه املناسبة فرصة للتأمل يف مستقبل األطفال والتفكري فيما مت
حتقيقه على أرض الواقع؛ لنؤكد يف هذا اإلطار أهمية العمل املشرتك بني
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الدولة واملؤسسات جمتمعة لرتسيخ حقوق األطفال ،وغرس السلوك القويم،
واحملافظة على انتماء األطفال ،وتنسيق اجلهود من أجل تعزيز حقوق الطفل
يف اململكة .إننا يف الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة اعتبار مصاحل الطفل
العليا أساس كل السياسات والتدابري املتعلقة بالطفل ،وكذلك الرتاب بني
جممل حقوق اإلنسان ،وضرورة أن يؤخذ يف االعتبار الطابع العاملي للحقوق 5
وعدم قابليتها للتجزئة؛ فإننا نُحيي جهود األمم املتحدة واملنظمات غري
احلكومية الدولية والوطنية اهلادفة إىل متتع األطفال حبقوق اإلنسان بدون
أي استغطل أو متييز .كما يُدين اجمللس استغطل األطفال األبرياء يف أعمال
العنف والفوضى وإتطف املنشآت العامة واخلاصة مبا يُعرضهم خلطر اإلصابة
أو الوفاة أو االحتجاز يف هذه السن الصغرية .كما ال يفوتنا يف هذه املناسبة 80
أن نشيد بالدور الرائد للجنة شؤون املرأة والطفل باجمللس اليت أخذت على
عاتقها مسؤولية دراسة ومتحيص القوانني كافة ملواءمتها مع اإلعطن العاملي
حلقوق الطفل واالتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات العطقة ،وشكرًا.
85

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أقدم الشكر على ما جاء يف البيان ،وأوجه
رسالة إىل وزارة التنمية االجتماعية باعتبارها القائمة على إدارة مركز محاية 10
الطفل يف البحرين ،بضرورة تفعيل هذا املركز من حيث اختصاصاته
وأدواته ،ألن هذا املركز هو املركز امل تص حباالت الطفل وقت األزمة،
وخاصة األزمات العائلية ،لذا أتوجه إىل وزارة التنمية االجتماعية باعتبارها
املسؤولة عن هذا املركز بضرورة تفعيل أدواته واختصاصاته ،ومده
باالختصاصيني النفسيني واإلداريني املؤهلني لتفعيل اختصاصات هذا 15
املركز ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
بالرسائل الواردة ،تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام
للمجلس.

5

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الرسائل الواردة :رسائل معالي السيد خليفة
بن أمحد الظهراني رئيس جملس النواب خبصوص ما انتهى إليه جملس
النواب حول التالي :املرسوم بقانون رقم ( )11لسنة 1083م بتعديل بعض

أحكام قانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )41لسنة 80
1001م .وقد متت إحالته إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية .املرسوم
بقانون رقم ( )12لسنة 1083م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )10لسنة
1001م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،وقد متت إحالته
إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية ،وشكرًا.

85

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون املالية واالقتصادية خبصوص
املرسوم بقانون رقم ( )19لسنة 1088م بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون

رقم ( )85لسنة 8922م بإصدار سندات التنمية .وأطلب من األ السيد حبيب 10
مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
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15

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  / 1صفحة )11

5

الرئيـــــــــــــــــس:
قبل أن نعطي الكلمة لأل مقرر اللجنة يود األ خالد حسني املسقطي
رئيس اللجنة أن يقدم نبذة عن هذا املرسوم فليتفضل.
80

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،السطم عليكم مجيعًا ،نود أن نستعرض
اليوم التقرير األول للجنة الشؤون املالية واالقتصادية هلذا الدور من الفصل
التشريعي الثالث ،وأود أن أتقدم جبزيل الشكر لإلخوة واألخوات أعضاء
اللجنة على التزامهم وعطائهم ومساهماتهم خطل اإلجازة الربملانية اليت أدت

إىل نتاج تقريرنا األول الذي سيُعرض اليوم ،حيث انتهينا من إعداد مسودات 85
التقارير اليت تتعلق باملواضيع اليت أُحيلت إىل اللجنة خطل الدور املاضي،
وعليه فالشكر واجب لكل اإلخوة واألخوات أعضاء اللجنة وأيضًا ألمني سر
اللجنة وللمجلس على عطائهم خطل اإلجازة الربملانية ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،عوضًا عن شكر أنفسكم حنن نوجه إليكم جزيل الشكر
على هذا العطاء ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بناءً على قرار جملسكم املوقر يف جلسته 15
الرابعة من دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث واملنعقدة
بتاريخ  5نوفمرب 1088م ،بشأن إعادة التقرير اخلاص باملرسوم بقانون رقم
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( )19لسنة 1088م ،بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )85لسنة
8922م ،بإصدار سندات التنمية ،أرسلتم معاليكم بتاريخ  1نوفمرب 1081م
خطابًا إىل اللجنة مرفقًا به تقرير اللجنة حول املرسوم املذكور ملناقشته
ودراسته يف ضوء مداخطت أصحاب السعادة أعضاء اجمللس وإعداد تقرير
بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على اجمللس املوقر .وعليه تدارست اللجنة 5
املرسوم بقانون يف أربعة اجتماعات ،واطلعت أثناء الدراسة على الوثائق
املتعلقة به ،كما قامت بتاريخ  81يوليو 1083م بإرسال خطاب إىل معاليكم
تطلب فيه رأي وزارة املالية بشأن استفسارات اللجنة التالية حول املرسوم
بقانون .عطفًا على مداخطت أصحاب السعادة أعضاء اجمللس :أين سيصل
سقف الدين العام بعد إقرار هذا املرسوم بقانون؟ وهل هناك حاجة إىل رفع 80
سقف الدين العام؟ وهل املبلغ احملدد يف مرسوم القانون هو السقف احملدد
لقيمة السندات املعروضة أم هو احلد األعلى للدين العام البحريين؟ مع طلب
احلصول على جدول يُوضح جمموع القروض وإمجالي الدين العام احلكومي
يف الوقت احلالي .وبعد تدارس اآلراء واملطحظات خَلصت اللجنة إىل أن
مرسوم القانون يهدف إىل تلبية االحتياجات املالية املرتتبة على إقرار القانون 85
رقم ( )9لسنة 1088م باعتماد امليزانية للسنتني املاليتني  1088و1081م،
والذي تضمن عجزًا بلغ جمموعه  8211مليونًا .ويف احلقيقة بعد التعديل
واإلضافات وصل إىل  8954مليونًا .وكذلك ملقابلة االعتمادات اإلضافية سواءً
تلك املتعلقة بزيادة الرواتب وفقًا للمرسوم بقانون ( )38لسنة 1088م ،بتعديل
بعض أحكام قانون امليزانية العامة ،وكذلك املتعلقة بإعادة هيكلة طريان 10
اخلليج .ونظرًا إىل ارتفاع مستوى العجز املقدر يف امليزانية العامة وإقرار
االعتمادات اإلضافية مع حمدودية الرصيد املتبقي من احلد املسموح
باقرتاضه حبسب قانون سندات التنمية السابق الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )51لعام 1080م ،كان من الضروري رفع سقف الدين من  1500مليون إىل
 3500مليون دينار ،وهنا أشري إىل أن وزارة املالية ــ يف التقرير ــ أضافت 15
املرسوم رقم ( )55لسنة 1088م ــ وهو القانون ذاته ــ بتعديل إصدار سندات
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التنمية رقم ( )85ولكن برفع سقف الدين من  3500إىل  5000مليون دينار،
أما هذا القانون فهو رفع السقف من  1500إىل  3500مليون دينار فق ،
فأرجو االنتباه إىل ذلك؛ لتغطية العجز املتوقع خطل السنتني املاليتني 1088
و1081م ومبا يتوافق مع أحكام الدستور وقانون امليزانية العامة .الحظت
اللجنة ــ يا معالي الرئيس ــ أثناء دراستها للمرسوم أن هناك منوًا متواصطً يف 5
حجم الدين العام ،حيثُ وصل يف أواخر عام 1088م إىل  3541مليون دينار،
وبنسبة  %3271من إمجالي الناتج احمللي .إن الزيادة ــ يا معالي الرئيس ــ يف
الدين العام تعكس توجه احلكومة إىل مزيد من االقرتاض لتلبية احتياجات
التنمية والصرف احلكومي ،لكن اللجنة ترى أن استمرار ارتفاع الدين
وتناميه بهذه الوترية سيُسبب قلقًا اقتصاديًا وخاصة يف حالة اخنفاض 80
اإليرادات النفطية أو تذبذبها .كما رأت اللجنة أن االقتصاد حباجة إىل آلية
ملراقبة الدين العام يف اململكة ،وهنا تظهر مدى احلاجة املاسة إىل صدور
قانون يُنظم األحكام املتعلقة بالدين العام ووضع ضواب له من جانب ،ومن
جانب آخر العمل على حتفيز اإليرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل،
باإلضافة إىل التحكم يف املصروفات املتكررة ،واعتمادية اإلنفاق يف 85
النفقات الرأمسالية اليت هلا عائد اقتصادي ومالي .املطحظة األخرية :الحظت
اللجنة عند اططعها على رد وزارة املالية على استفساراتها املتضمنة يف
رسالتها املؤرخة يف  3أكتوبر 1083م أن هناك تباينًا يف قيمة أدوات الدين
العام التابعة هلذا املرسوم يف أواخر عام 1088م ،وذلك حبسب املعلومات اليت
وفرتها الوزارة يف اجلدولني التاليني :جدول سقوف اإلصدارات يف 10
1088/81/38م ألدوات الدين العام ،وجدول مكونات الدين العام يف
1088/81/38م حبسب بيانات احلساب اخلتامي للسنة املالية 1088م .ففي
حني جند أن سقف اإلصدارات ألدوات الدين العام يف 1088/81/38م هو
 131171مليون دينار فق  ،جند أن جمموع أدوات الدين العام الصادرة عن
مكونات الدين العام من احلساب اخلتامي هو  381971مليون دينار ،والفرق 15
بني املعلومتني املتباينتني  142مليون دينار .وعليه طلبت اللجنة االجتماع مع
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الفريق الفين املت صص بالوزارة ملناقشة ذلك التباين ،واتضح هلا بعد ذلك أن
الفرق متعلق بتغطية إصدارين منفصلني للسندات ،أحدهما مببلغ  400مليون
دينار لتغطية االعتماد اإلضايف لزيادة رأس مال شركة طريان اخلليج الصادر
باملرسوم رقم  39لسنة 1080م ،واآلخر مببلغ  442مليون دينار بشأن
االقرتاض لتغطية عجز امليزانية العامة للدولة لسنة 1009م الصادر بالقانون 5
رقم  13لسنة 1009م ،وكط هذين املرسومني أو القانونني مرفقان مع هذا
التقرير .معالي الرئيس ،نظرًا إىل أهمية املرسوم بقانون املتمثلة يف ارتباطه
بتمويل العجوزات السنوية والدين العام املرتاكم وفوائده ومواجهة االعتمادات
اإلضافية؛ توصي اللجنة باملوافقة عليه ،واألمر معروض على جملسكم
80

املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مطحظات؟ تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
85

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أتوجه بالشكر إىل أعضاء اللجنة
على كمية املعلومات القيّمة الواردة يف تقرير اللجنة واليت تفضل مقرر اللجنة
ببيانها يف جلسة اليوم .هذا املرسوم بقانون صدر يف سنة 1088م وحنن اليوم
يف سنة 1083م .صحيح أن املراسيم بقوانني تكون نافذة عند صدورها

وتعرض على اجمللسني للموافقة عليها أو رفضها ،لكن املدة الطويلة من سنة 10
1088م إىل هذا اليوم ــ 1083م ــ جتعل النتيجة اليت تنتهي إليها اللجنة سواء
وافقت على املرسوم أو رفضته بدون فائدة ألن املرسوم بقانون مت تنفيذه وقمنا
بإقرار ميزانية 1083م .األ مقرر اللجنة تفضل ــ مشكورًا ــ ببيان الفروقات
يف العجز اليت وضحتها وزارة املالية ،لكن اللجنة مل تبني لنا مدى تأثري هذه
االعتمادات على ميزانييت  1083و1084م ،وأين هذه العجوزات؟ وهل 15
تضمنتها ميزانية 1083م يف بند العجوزات؟ وهل هناك وضوح ملن يتناول هذه
امليزانية بالتحليل حبيث إن سقف الدين أو العجوزات أو االقرتاض هلا تأثري
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على ميزانية 1083م أم ال؟ املراسيم بقوانني تظل لدينا ثطث سنوات تقريبًا
للموافقة عليها أو رفضها ،ما هي النتيجة يف حالة رفض هذا املرسوم بقانون
وهو حق أصيل للسلطة التشريعية حبسب أحكام الدستور؟! أرجو أن يكون
هناك اهتمام أكرب بسرعة تناول هذه املراسيم بقوانني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

5

شكرًا ،تفضل األ حممد حسن باقر رضي.

العضو حممد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،إن ما ساقته اللجنة من مربرات ال أعتقد أنه 80
كافٍ الستمرار هذه املديونيات ،فمن سندات التنمية إىل صكوك إسطمية
إىل أذونات خزانة ،وهناك مديونيات حملية ومديونيات خارجية ،ومل تذكر
اللجنة أيضًا إىل متى ستستمر هذه االستدانة جبميع أشكاهلا؟ ف طل ما ال
يزيد على ثطث سنوات بلغت املديونية  375مليارات دينار ،فهل مت التنسيق بني
وزارة املالية واللجنة على سقف معني إليقاف هذه االستدانة ،وخاصة أنها 85
بلغت  %39من الناتج القومي؟ هذا أوالً .ثانيًا :متت االستدانة لغرض
استكمال امليزانية وتوزيعها على بنودها وحبسب حاجة كل وزارة ،إال أننا
جند أن بعض الوزارات تقوم بإرجاع جزء كبري من هذه امليزانية بدون صرفها.
ختامًا معالي الرئيس ،نرجو أن يتم إقرار امليزانية بدون االستدانة من خطل
10

ترشيد اإلنفاق ،وضب املصروفات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.
15

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لفتت انتباهي نقطة معينة ذكرت يف رد وزارة
املالية ،وقد قام األ مقرر اللجنة بتصحيحها ولكن مازلت يف حرية ،لذا أود
من وزارة املالية تأكيد ما ورد على لسان األ مقرر اللجنة .ذكر يف رد وزارة
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املالية «ونظرًا إىل حمدودية الرصيد املتبقي من احلد املسموح باقرتاضه
حبسب قانون سندات التنمية ،فقد كان من الضروري رفع سقف الدين من
 3500مليون دينار إىل  5000مليون دينار» ،ولكن قال األ مقرر اللجنة إن
هذا املبلغ غري صحيح وإمنا من  8900مليون دينار إىل  3500مليون دينار ،فهل
هذا املبلغ سق

سهوًا من وزارة املالية؟ فق

أود أن أعرف ما هو املبلغ 5

احلقيقي؟ هل هو الذي ذكره األ مقرر اللجنة أم ما ذكرته وزارة املالية يف
ردها؟ النقطة الثانية :نطحظ يف السنوات األخرية أن هناك زيادة طارئة
وكبرية يف العجز والدين العام ،فهل لدى وزارة املالية أو اجلهات املعنية خطة
للحد من هذا االرتفاع؟ وإال سوف نصل يف السنوات القادمة إىل  2000أو
 1000مليار ،وهذا الشيء ال يبشر باخلري ملستقبل واقتصاد اململكة ،لذلك 80
نرجو من وزارة املالية إذا كانت لديها خطة أن تذكر لنا ما هي خطتها
املستقبلية ملواجهة هذه العجوزات يف امليزانية؟ وإال إذا استمررنا بهذه الطريقة
فسيكون اقتصادنا يف وضع ال حيسد عليه ،وشكرًا.
85

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ حممد سيف املسلم.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي تساؤل بسي

وهو :يف سنة 1088م مت

تقدير قيمة الربميل الواحد بـــ  814دوالرًا ويف سنة 1081م بــ  819دوالرًا10 ،
ولكن يف احلقيقة مل يصل سعر الربميل إىل هذا الرقم ال يف سنة 1088م وال
يف سنة 1081م ،فصار الدين من املفرتض أن يغطي هذه األسعار اليت مل نصل
إليها ،وأصبحت هناك مشكلة يف البحرين حبيث إننا حنسب على قيمة
معينة يف األساس ــ وهي قيمة الربميل الواحد  814دوالرًا ــ وهي مل تصل يف
الواقع إىل  880دوالرات ،فط أعلم كيف قامت وزارة املالية بتقدير هذا 15
الرقم؟ وعلى ضوء ذلك كيف قامت باالقرتاض؟ أرجو من وزارة املالية الرد
على هذا التساؤل ،وشكرًا.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 10

1083/88/81م املضبطة 4

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،من املمكن أن أجيب عن بعض تساؤالت 5
األعضاء ،وبعضها سأقوم بتحويلها إىل احلكومة لتجيب عنها ،وبعضها
سيجيب عنها رئيس اللجنة .أعتقد أنين سأجيب عن تساؤل األ حممد
املسلم ،ال احلكومة وال اللجنة تقول إن سعر برميل النف الواحد وصل إىل
 814دوالرًا يف سنة 1088م و 819دوالرًا يف سنة 1081م ،وإمنا تقول :لنصل
إىل احلد الذي سوف تتوازن اإليرادات مع املصروفات حتى ال يكون هناك 80
عجز يف امليزانية ،البد أن يكون سعر الربميل الواحد  814دوالرًا يف سنة
1088م و 819دوالرًا يف سنة 1081م ،ولكن لألسف ما وصل إليه سعر برميل
النف هو  80275دوالرات ،وهلذا العجز مازال موجودًا على الرغم من ارتفاع
املبلغ املقدر يف امليزانية ووصوله إىل هذا املبلغ ولكن مازال هناك عجز بسبب
الفرق ألنه مل يصل إىل احلد الذي سوف يوازي اإليرادات مع املصروفات وهو 85
 814دوالرًا و 819دوالرًا ،هذه نقطة .النقطة الثانية :بالنسبة إىل السؤال الذي
طرحه األ أمحد بهزاد ،هناك مرسومان ــ واحلكومة قامت باإلجابة عن
مجيع التساؤالت ــ مرسوم بقانون رقم  19لسنة 1088م وهو يتحدث عن رفع
سقف الدين من  1500إىل  ،3500وألنه أمامنا اآلن ذكرت هذا املبلغ،
ولكن هناك مرسوم مازال لدينا يف األدراج مل نناقشه وهو املرسوم الذي 10
صدر يف السنة نفسها وهو املرسوم رقم  55الذي يتكلم عن رفع سقف الدين
من  3500مليون إىل  5000مليون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ فؤاد أمحد احلاجي.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما جاء به األ مقرر اللجنة من أنه
من أجل أن يكون هناك توافق بني املصروفات واملدخوالت كان البد أن
يصل سعر برميل النف إىل  814و 812دوالرًا ،وهذا ما كانت تتمناه وزارة
املالية ولكنه مل حيصل ،وهلذا هناك مسلسل االستدانة القائم لتمويل 5
املشاريع ،وسؤالي وسؤال األعضاء ــ ليس يف هذه اجللسة فق

بل يف

اجللسات السابقة أيضًا ــ الذي مل حنصل على أي رد عليه من اللجنة :ماذا
فعلت وزارة املالية واحلكومة املوقرة للحد من ظاهرة االستدانة؟ ألننا ال
نعرف أين ستصل بنا هذه االستدانة يف املستقبل؟! وما هي التدابري؟ وهل
هناك تدابري موجودة للحد من هذه الظاهرة؟ وهل هناك خطة بديلة أو خطة 80
استباقية للحد من هذه الظاهرة؟ ينبغي أال نستمر بهذه الطريقة لتغطية
املشاريع واملصروفات املتكررة والبنية التحية واملشاريع املستقبلية بدون إجياد
مصادر بديلة للدخل لرفد امليزانية لدعم املشاريع؛ وهل صحيح أن دعم هذه
املشاريع يكون عن طريق االستدانة من الداخل واخلارج؟! إىل متى سيبقى
هذا الوضع؟ مل تذكر اللجنة املوقرة يف تقريرها يف رد وزارة املالية أو 85
احلكومة املوقرة ما يبني أن هناك خطة للحد من هذه االستدانة أو وضع
خطة بديلة أو استباقية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
10

شكرًا ،تفضل األ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أتطرق إىل االستفسار الذي طرحته
األخت لولوة العوضي ،وحنن نشاركها الرأي حيث جيب علينا معاجلة
ومناقشة واعتماد أي مرسوم يصدر يف الوقت املناسب بدون إطالة مناقشته15 ،
فق

أود أن أوضح للمجلس املوقر التفاصيل اآلتية بالنسبة إىل املوضوع

املعروض علينا اليوم وهو املرسوم بقانون رقم  89لسنة 1088م .صدر هذا
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املرسوم بتاريخ 1088/9/89م ،وبعد ذلك أحيل إىل جملس النواب ،وبعد ذلك
أحيل قرار جملس النواب إىل جملس الشورى يف 1081/5/82م ،أي أحيل إىل
اجمللس بعد مرور  1أشهر من إصدار هذا املرسوم ،واستلمنا هذا املرسوم
ومتت إحالته إىل جلنة الشؤون املالية واالقتصادية باجمللس ،وبعد ذلك عرضنا
التقرير األول على جملسكم املوقر يف 1081/80/82م ،واستلمناه مع بداية 5
اإلجازة الربملانية ،وقد قمنا بتقديم تقرير اللجنة إىل اجمللس يف أول شهر من
بداية دور االنعقاد أي بعد اإلجازة الربملانية ،ومل يكن هناك أي تأخري من
جانب جملس الشورى أو من جانب جلنة الشؤون املالية واالقتصادية باجمللس
يف تقديم تقريرها يف الوقت املناسب وبالسرعة املناسبة ،هذه املعلومة فق
للتوضيح ،وحنن لدينا إصرار على دراسة وتقديم التقارير يف وقتها بدون أي 80
تأخري .بالنسبة إىل ما أثاره األ فؤاد احلاجي ،أنا أشاركه الرأي يف أنه جيب
أن تكون لدينا خطة ودراسة ونوع من السياسة اليت تتبعها احلكومة عن
طريق وزارة املالية إلصدار سندات التنمية ،لكن اليوم حنن نناقش املرسوم
األول وهو رقم  19وال ميكن أن نصل إىل نتيجة ما إال بعد أن نعرض عليكم
مرسومًا آخر وهو املرسوم بقانون رقم  ،55وسنعرضه يف جلسة الحقة وهو 85
أيضًا يتعلق بإصدار سندات التنمية ،حتى نكون على علم بالرقم الذي وصل
إليه الدين العام يف البحرين ،ولدينا أيضًا قانون نتمنى أن يكون منظمًا
للدَين العام والسياسة اليت تعتمدها الدولة فيما يتعلق بالنظر إىل االستدانة
وغريها من األمور ــ إن شاء اهلل ــ من دون الوصول إىل السقف املسموح به من
قبِل السلطة التشريعية .وأرى أال نستعجل اليوم يف طلب معلومات أكثر يف 10
ظل غياب املوضوعني اللذين تطرقت إليهما واللذين سيعرضان على اجمللس يف
جلسات قريبة قادمة لنصل يف األخري إىل الوضع املالي الصحيح للبحرين،
وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يتعلق بالنقطة اليت أثارها األ حممد
املسلم يف الصفحة ( )83من تقرير اللجنة ــ وبالرجوع إليها ــ جند أن أسعار
النف

املتوقعة هي ما بني  814دوالرًا و 819دوالرًا ،لكن سعر بيع النف

لسنة 1088م كان  802دوالرات فهل العجز قدّر على أساس  814أو 5 819
أو 802؟ فميزانية 1083م ــ إذا مل أكن خمطئة ــ قُدرت على أساس سعر
الربميل املفرتض وليس احلقيقي ،وحبذا لو يصحح لي األ مقرر اللجنة ،هذه
النقطة األوىل .النقطة الثانية :ما تفضل بها األ خالد املسقطي ،أنا يف بداية
كطمي شكرت اللجنة ومل أوجّه إليها لومًا بالذات وإمنا كانت رساليت أو
طليب هو أن تتعامل السلطة التشريعية مع املراسيم بقوانني من حيث حجمها 80
وأهميتها بشكل مستعجل ،وطليب هو أن نعيد نظرنا يف املراسيم بقوانني إذا
كان هلا تأثري على امليزانية أو على احلياة االقتصادية واالجتماعية يف مملكة
البحرين ،حبيث تعامل معاملة االستعجال ،هذا هو قصدي من لفت النظر
إىل هذا املوضوع؛ ألنه يف سنة 1088م صدر هذا املرسوم بقانون واللجنة كما
تفضل األ خالد قدمت التقرير والتقرير التكميلي ،ومراحل نظر هذا 85
املرسوم بقانون بالطريقة املتبعة حاليًا تؤثر حتى يف نتيجة الرأي الذي ستنتهي
إليه السلطة التشريعية ،وبالتالي أمتنى أن يُعامل أي مرسوم بقانون يصدر
وتكون له أهميته معاملة املراسيم بقوانني أو املشاريع املستعجلة ،ويف الطئحة
الداخلية ما يتيح للسلطة التشريعية استعمال هذه الرخصة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

10

شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن هناك خلطًا ،حنن يف احلقيقة 15
نتكلم عن سنة 1088م ،ومل ندخل يف سنة 1081م ألن املرسوم صادر يف سنة
1088م ،قلنا إنه قُدر مليزانييت السنتني املاليتني مبلغ  ،814وهو املبلغ املطلوب
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لتتعادل املصروفات مع اإليرادات ،ولكن ما حدث يف السوق هو أن متوس
بيع الربميل كان  80275مما أدى إىل نقص العجز ،وخطل أسبوعني أو ثطثة
أسابيع ــ إن شاء اهلل ــ سنعرض عليكم احلسابات اخلتامية لسنة 1088م
وسنجد أن العجز يف امليزانية والذي كان  8112تقريبًا ــ إن مل ختين
الذاكرة ــ وقد وصل فعليًا إىل  38مليون دينار فق  ،حيث اخنفض حوالي 5
 %92من العجز ،وهذا بفضل ارتفاع السعر إىل  802عن التقدير بـ  ،10لكن
ارتفاع سعر النف وبيعه يف السوق ال يؤدي إىل انتهاء العجز وإمنا خيفف من
قيمته ،وللقضاء على العجز وتوازي اإليرادات مع املصروفات جيب أن يصل
سعر برميل النف

ــ حيث إنه املورد الرئيسي والذي يفوق  15أو  %12من

إيرادات الدولة اليت تعتمد على البرتول ــ إىل هذا السعر وهو  ،814لكنه مل 80
يصل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األ أمحد فراج ممثل وزارة املالية هناك تساؤالت عند اإلخوة
األعضاء خبصوص سياسة ارتفاع الدين العام ،وهم يتساءلون ما هي خطة 85
وزارة املالية واحلكومة للحد من هذا االرتفاع غري املسبوق؟ فهط أجبت عن
تساؤالت اإلخوة ،تفضل األ أمحد جاسم فراج الوكيل املساعد للشؤون
املالية بوزارة املالية.
10

الوكيل املساعد للشؤون املالية بوزارة املالية:
شكرًا سيدي الرئيس ،أصحاب السعادة أعضاء اجمللس ،اإلخوة
األعضاء تطرقوا إىل موضوع مهم جدًا ،ووزارة املالية سبق أن تطرقت إىل هذا
املوضوع يف اجتماعاتها أثناء إعداد امليزانيات ،وطوال السنوات السابقة
أبرزت ليس موضوع الدين العام فحسب وإمنا املوضوع األمشل منه وهو

مسببات الدين العام ،والدين العام ليس غاية يف حد ذاته بقدر ما هو الوسيلة 15
املتاحة أمام احلكومة للتعامل مع كثرة املصروفات .أحببت هنا فق اإلشارة
إىل بعض املصروفات اليت ارتفعت خطل هذه السنوات ،ف طل السنوات
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األربع املاضية ارتفعت املصروفات مبا يعادل  %50من سنة 1009م إىل سنة
1081م ،من مليارين إىل  3مليارات ،ويف املقابل فإن الزيادة اليت حدثت يف
اإليرادات تركزت يف اإليرادات النفطية ،أما اإليرادات غري النفطية فكانت
الزيادة فيها حمدودة جدًا ،ويف املقابل ارتفع فعطً الدين العام نتيجة لزيادة
هذه املصروفات ،فاملواجهة واألداة الوحيدة ملقابلة هذه االلتزامات هي من 5
خطل الدين العام .كيف خططت وزارة املالية للحد من ذلك؟ شكلت
احلكومة جلنة يف املرحلة األخرية برئاسة معالي نائب رئيس جملس الوزراء
ملعاجلة مثل هذه األمور وضب

وترشيد اإلنفاق ،وزيادة الدخل وحتسني

اإلنتاجية ،ووضعت ضمن أهدافها التحكم يف مستويات الدين العام ،لكن
ذلك يتطلب التحكم يف مسبباته وهي أمرين :اإليرادات ،وجيب أن يكون 80
هناك تصور لذلك ،وسبق لوزارة املالية أن طرحت عدة تصورات من خطل
تقديم امليزانيات لكيفية زيادة اإليرادات غري النفطية .واألمر اآلخر ،من
خطل احلد من املصروفات وتناميها ــ والكل يعرفها ــ واليت سبق أن
عرضناها ،حيث تطرقت وزارة املالية إىل ضرورة التحكم يف ذلك ،وهي
85

املسبب األساسي للتوجه إىل الدين العام ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مطحظات أخرى؟
10

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بعد هذا النقاش الطويل ،سوف نأخذ رأيكم على املرسوم بالقانون
نداءً باالسم ،تفضل األ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

15

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم نداءً
باالسم على املرسوم بالقانون )
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العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
5

موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.
80

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

85

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.
العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

10

موافقة.

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.
15

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

30

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.
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العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
5

موافق.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
80

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

85

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
10

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.
15

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
غري موجود.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

30

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

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
5

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
80

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

85

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
10

موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.
15

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.

30

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

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
5

موافق.

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.
80

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن يقر هذا املرسوم بقانون  .وننتقل اآلن إىل
البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون
اخلارجية والدفاع واألمن الوطين خبصوص مشروع قانون بتعديل املادة ()184
من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )85لسنة 8921م ،و(املعد
يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) ،وأطلب من األ

85

عبدالرمحن حممد مجشري مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته يف
10

املضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة؟
15

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته يف املضبطة.

30

(انظر امللحق  /2صفحة )07
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الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شــكرًا ســيدي الــرئيس ،تدارســت اللجنــة مشــروع القــانون بتعــديل املــادة 5
( )184من قـانون العقوبـات الصـادر باملرسـوم بقـانون رقـم ( )85لسـنة 8921م،
واطلعت على قـرار جملـس النـواب ومرفقاتـه بشـأنه ،وعلـى رأي جلنـة الشـؤون
التشــريعية والقانونيــة مبجلــس الشــورى والــذي جــاء مؤك ـدًا لســطمة مش ـروع
القــانون مــن النــاحيتني الدســتورية والقانونيــة ،وبعــد االســتئناس بــرأي ممثلــي
وزارة الداخليــة ،واملستشــار القــانوني لشــؤون اللجــان بــاجمللس ،قــررت اللجنــة 80
املوافقــة علــى قــرار جملــس النــواب بإعــادة صــياغة املــادة األوىل مــن مشــروع
القــانون علــى النحــو التــالي :يُســتبدل بــنص املــادة ( )184مــن قــانون العقوبــات
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )85لسنة 8921م النص اآلتـي« :يعاقـب بـاحلبس
مدة ال تقل عن سنة وال جتاوز سبع سنني وبالغرامة اليت ال تقـل عـن ألـف دينـار
وال تتجـاوز عشـرة آالف دينــار مـن أهــان بإحـدى الطـرق العطنيــة ملـك مملكــة 85
البحرين أو علمها أو شعارها الوطين ،ويعـد ظرفًـا مشـددًا إذا وقعـت اجلرميـة
يف حضور امللك» .حيث رأت اللجنة ضرورة تشديد العقوبات على مـن يرتكـب
أي فعــل يعــد إهانــة للــذات امللكيــة أو علــم الدولــة أو شــعارها الــوطين بإحــدى
طــرق العطنيــة وبــأي وســيلة كانــت ،نظ ـرًا إىل مــا تطحــظ مــن قيــام الــبعض
بالتطـــاول علـــى الـــذات امللكيـــة الســـامية يف بعـــض التجمعـــات ،ويف وســـائل 10
اإلعــــطم ،والوســــائل اإللكرتونيــــة ،وأن عقوبــــة احلــــبس املقــــررة يف قــــانون
العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقـم ( )85لسـنة 8921م مل تعـد تتناسـب مـع
هذا النوع مـن هـذه اجلـرائم ،لـذا لـزم التعـديل لتشـديد العقوبـة .وعليـه توصـي
اللجنة باملوافقة من حيث املبدأ على مشروع القـانون املـذكور ،واملوافقـة علـى
مواد املشروع وذلك بالتوافق مع جملـس النـواب املـوقر كمـا وردت يف اجلـدول 15
املرفق ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مطحظات؟ تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن
خليفة آل خليفة.
5

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،نود أن ننتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر إىل
إخواننا يف جملس النواب للتقدم بهذا املقرتح املهم الذي يسد ثغرة دستورية يف
قوانني مملكة البحرين .وهذا املقرتح ذو أهمية كبرية؛ ألنه ــ أوالً ــ كما
ذكرت لسد هذه الثغرة الدستورية ،وثانيًا ملواكبة األحداث األخرية اليت

80

مرت بها مملكة البحرين ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفصل األ مجعة حممد الكعيب.
85

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،إنين أُشيد مبا ذهبت إليه اللجنة بشأن
األهداف اليت يرمي إليها مشروع القانون ولو أنه جاء متأخرًا ،حيث إنه من
املفرتض أن يأتي قبل هذا الوقت .إن جطلة امللك ــ حفظه اهلل ورعاه ــ هو رأس
الدولة ،وهو حامي الدين والوطن ،وحامي شرعية احلكم وسيادة الدستور،

وإن التعرض له يفقد الدولة هيبتها؛ لذلك أرى أن تطبق أقصى العقوبات على 10
كل من تسول له نفسه إهانة الذات امللكية أو علم البطد أو شعارها
الوطين ،وأن تضاعف هذه العقوبات إذا وقعت حبضور جطلة امللك ،وأطالب
بزيادة العقوبات على كل من ارتكب هذه اجلرمية يف حق امللك والوطن.
حفظ اهلل مملكة البحرين من شرور العابثني وأدام عليها األمن والسطم،
15

والسطم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل.
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن يوضح مقرر اللجنة لنا ما هو سبب
استبدال احلبس بالسجن ،مبا أن اهلدف األساسي من مشروع القانون هذا هو
تشديد العقوبة؟! أعتقد أن النص األصلي الذي ذهبت إليه احلكومة هو 5
األصح يف هذا القانون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

80

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،النقطة األوىل :عندما قرأت رأي احلكومة،
رأيت أن رأي احلكومة يف مشروع القانون يذهب إىل تأصيل اهلدف من هذا
القانون ،ووُفقت احلكومة يف تناول أهدافه ،وبيّنت أن مملكة البحرين

وعلى مدار عمرها منذ استقطهلا وقبل استقطهلا مل تشهد ما نشهده اليوم من 85
تطاول على الذات امللكية ،وهلذا جاء هذا املشروع بقانون .اتفقت احلكومة
مع األهداف ،وبيّنت أسباب اتفاقها مع مشروع القانون باعتباره يغلظ العقوبة
باحلبس ،حيث إن احلبس عقوبة جلنحة ،ولكنها عقوبة مغلظة حبسب ما
يسري عليه املشرع البحريين يف تغليظ عقوبات اجلنح ،ومل تدخل هذه اجلرمية
يف جمال اجلناية ،وإمنا ظلت جنحة وعقوبتها مغلظة باحلبس ملدة معينة10 .
النقطة الثانية ــ كما قالت احلكومة ــ مل نشهد يف وقت من األوقات طوال
عمر هذه الدولة سواءً قبل استقطهلا أو بعد استقطهلا أي تطاول على ذات
أمري أو على الذات امللكية ،ومن املعروف أن امللك هو رأس الدولة وميثل
السلطات ،ولكن عندما أقرأ النص التالي من مشروع القانون« :ويعد ظرفًا
مشددًا إذا وقعت اجلرمية يف حضور امللك»( ،أكش) وكأن هناك جماالً 15
للتعدي على الذات امللكية يف حضوره ،وهذا أقصى ما ميكن أن يتعرض له
املشرع .هل البد من وقوع اجلرمية يف حضور امللك لتشديد العقوبة؟ هذه دعوة
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من املشرع للتجرؤ على الذات امللكية ،لنكن واقعيني يف قراراتنا ويف قوانينا
ويف النصوص القانونية ،أنا اآلن وكأمنا أقول للناس ــ وإن كان الناس
غافلني سأفتح عيونهم ــ إنه إذا وقعت اجلرمية يف حضور امللك فستضاعف
العقوبة ،والذي يتجرأ على إهانة امللك أو إهانة العلم ال يهمه تشديد العقوبة،
وخاصة أن يف العقوبة حدين أدنى وأعلى ،وهما أال يقل احلبس عن السنة وال 5
يزيد عن سبع سنوات ،وهذان احلدان هما سلطة مطلقة لتقدير القاضي،
ولدينا القضاء على ثطث درجات ،والقضاء البحريين ال يلتزم إال باحلد األدنى
وباحلد األعلى ،وما بني هذين احلدين ،وإذا افرتضنا أن القاضي سيحكم
ضد أحد املتهمني باحلبس ملدة سنة ،فقد يغلظ العقوبة إىل احلبس ملدة
سنتني! أنا عندما قرأت هذا النص ،وكوني قانونية وأعرف ما جيري عليه 80
العمل يف التطبيق يف احملاكم (كشيت) من هذا النص والذي هو «ويعد
ظرفًا مشددًا إذا وقعت اجلرمية يف حضور امللك» ،تشديد العقوبة قد يكون
يف جماالت أخرى بدون أن نضع امللك عرضة يف القانون لتشديد العقوبة ،ومن
دون أن تكون هناك جرمية تقع يف حضرة جطلة امللك ،وحنن نعرف أن جمال
وقوع اجلرمية يف حضرة جطلة امللك نسبته جدًا قليلة ،وليس على املشرع أن 85
يضع امللك يف هذا احلرج ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خليل إبراهيم الذوادي.

10

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :الشكر موصول إىل جلنتنا املوقرة،
وإىل أعضاء جملس النواب .ثانيًا :عند قراءة الدستور ،املادة  33منه ،يف البند
رقم  8والذي ينص على أن« :أ ـ امللك رأس الدولة ،واملمثل األمسى هلا ،ذاته

مصونة ال متس ،وهو احلامي األمني للدين والوطن ،ورمز الوحدة الوطنية .ب 15
ــ حيمي امللك شرعية احلكم وسيادة الدستور والقانون ،ويرعى حقوق
األفراد واهليئات وحرياتهم» ،أعتقد أنه من األلزم واألوجب أن نشدد العقوبة
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يف اجلنح اليت خترج على هذه املواد .أنا أذهب مع ما ذهبت إليه األخت لولوة
العوضي بأن اليوم الوسائل تعددت واألساليب تنوعت ،فما كنا نعتقده بعيدًا
أصبح قريبًا من خطل وسائل اإلعطم ،ومن خطل وسائل التواصل
االجتماعي ،وكل هذه الوسائل متثل بالنسبة إلينا صدمة؛ ألن هذه الوسائل
تأتيك وأنت يف عقر دارك ،وتأتيك مواجهة ،فاألساليب تغريت وتبدلت؛ لذلك 5
جيب أن نكون واعيني لكل لفظ من هذه األلفاظ .عندما نتعرض جلطلة
امللك كأننا نتعرض لسيادة الدولة ،ونتعرض للمواطنني كافة ،وحنن ال
نرضى هذه املمارسات اليت نشاهدها ونسمع عنها من خطل وسائل التواصل
االجتماعي ومن خطل املسريات ،وجيب على الشعب البحريين أن يقف موقفًا
صامدًا اجتاه هذه التجاوزات غري املقبولة أبدًا ،كما أن علم البحرين هو رمز 80
الوطن ،ولألسف الشديد وجدنا مثل هذه التجاوزات اليت كانت تسيء للعلم
من وقت قريب جدًا ،والذي هو شعار الدولة األمسى؛ لذلك أعتقد أن
العقوبات جيب أن تشدد ،وجيب أن نكون واعيني بأن كل مساس جبطلة
امللك ــ حفظه اهلل ورعاه ــ أو بالعلم يعد مساسًا بكل مواطن ،وجيب أن
نكون واعيني هلذه املآسي واليت لألسف الشديد مل تكن موجودة يف اجملتمع 85
البحريين ،ومل تكن هذه سلوكيات املواطن البحريين وطبائعه ومشائله،
حنن نعلم أن املواطن البحريين حريص على وطنه ،حريص على قيادته،
حريص على علمه ،ويفت ر دائمًا بهذه القيادة احلكيمة ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أضم صوتي إىل صوت اإلخوة األعضاء وأتقدم
بالشكر إىل جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين على تبنيها 15
وتأييدها ملشروع القانون هذا ،وكذلك أشكر اإلخوة الزمطء يف جملس
النواب على تفضلهم بإقرار هذا املشروع بقانون ،والقرتاحهم هذا املشروع يف
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بادئ األمر .يف ضوء مشروع القانون املذكور أود أن أؤكد التأييد الكامل
لتعديل املادة  184من قانون العقوبات الصادر باملرسوم بقانون رقم  85لسنة
8921م والذي يهدف إىل إيقاع عقوبة احلبس ملدة ال تقل عن سنة وال تتجاوز
سبع سنني ،وبالغرامة اليت ال تقل عن ألف دينار وال تتجاوز عشرة آالف دينار
على من أهان بإحدى طرق العطنية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها 5
الوطين ،ويعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت اجلرمية يف حضور جطلة امللك .إن هيبة
الدولة تبدأ باحرتام رمزها وعدم املساس به ،وقد جاء مشروع القانون يف وقت
شهدت خطله الساحة احمللية ــ كما ذكر اإلخوة ــ لألسف بعض التجاوزات
من بعض أبناء الوطن املغرر بهم؛ لذلك علينا مجيعًا ومن منطلق واجبنا الوطين
املساعدة على تعزيز سيادة القانون ،وفرض احرتام هيبة الدولة ،ومن واجبنا 80
اإلسراع يف إقرار مشروع القانون املذكور حلماية كيان الوطن ،وللمحافظة
على السلم األهلي ،بعد أن أصبح التطاول املتكرر على جطلة امللك ــ حفظه
اهلل ورعاه ــ مبعث استياء من شعب البحرين بأكمله والذي يكن جلطلته
كل مودة وتقدير واحرتام؛ لذلك أرجو أن يشكل إقرار هذا التعديل رادعًا
قبل أن يكون عقوبة لكل من بلغ بهم عدم االكرتاث حد التطاول على 85
جطلة امللك الذي طاملا حتلى بالصرب على املتجاوزين ،وأصدر األوامر مرة تلو
األخرى بالعفو والتسامح ،ليضيف لش صه ــ حفظه اهلل ــ رصيدًا جديدًا من
احملبة والوالء ،ولكن يبدو أن رسالة جطلته قد أسيء فهمها من قبل قلة
قليلة من دون خوف من تطبيق عقوبة آن األوان لتغليظها .إذا كانت الذات
امللكية السامية مصونة حبكم الدستور والقانون ،فقد آن األوان إليقاف 10
هذا العبث بسيادة الدستور والقانون ورأس الدولة؛ ألن األضرار قد جتاوزت
ش ص جطلة امللك ،وأصبحت مثرية حلفيظة كل شعب البحرين املعروف
بسمو أخطقه واحرتامه لولي أمره ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ أمحد إبراهيم بهزاد.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 31

1083/88/81م املضبطة 4

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع ما تفضل به األ خليل الذوادي،
واأل عبدالرمحن جواهري مجلةً وتفصيطً بشأن تشديد العقوبة على من
يرتكب هذه األعمال املسيئة لذات امللك أو للعلم أو للشعار الوطين .أنا عضو
يف جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ،ولكن أثناء مناقشة هذا 5
القانون يف اللجنة مل أكن حاضرًا ،وأرى أن اللجنة بتعديلها قد خففت
العقوبة ومل تشددها ،فالنص األصلي ملشروع القانون نص على عقوبة احلبس
وحدد احلد األدنى للحبس بثطث سنوات ،يف الوقت الذي حددت اللجنة احلد
األدنى للحبس بسنة واحدة ،وهذا يعين أن النص املعدل ال يوجد به تشديد
للعقوبة ،وإمنا هناك ختفيف هلا ،قد تكون اللجنة العتبارات معينة أخذت 80
بهذا الرأي ،أو إنها مل تنتبه إىل أن التعديل الذي اقرتحته به نوع من الت فيف
للعقوبة وليس تشديد العقوبة .أرى أن النص كما جاء يف مشروع القانون
األصلي أقوى وبه تشديد للعقوبة أكثر من التعديل املقرتح من قبل اللجنة،
وشكرًا.

85

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الذات امللكية مصونة مبوجب الدستور10 ،
ونرى يف الدول أن العلم والشعار رمزان ينبغي أن حيرتمهما مجيع املواطنني.
حنن نشاهد كيف أن املواطنني يف مجيع الدول يقفون احرتامًا لعلمهم ونشيده
الوطين ويضعون يف بعض الدول أيديهم على قلبهم ألن هذا شيء نابع من
القلب .وحنن لسنا حباجة إىل أن ننتظر حصول جتاوزات حتى نشدد العقوبة،
العقوبة ينبغي أن تكون مشددة لتكون رادعًا حيول دون وقوع هذه 15
التجاوزات .املساس بالذات امللكية يف الدول ذات األنظمة امللكية عقوبته
مشددة وتصل يف بعض الدول إىل اإلعدام؛ ولذلك ما جاءنا اليوم هو أمر
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 32

1083/88/81م املضبطة 4

طبيعي جيب أن حيصل وكان جيب أن حيصل منذ زمن حتى نوقف املساس
بالذات امللكية ،وجطلة امللك يف إحدى لقاءاتنا معه ــ وكنت حاضرًا معالي
الرئيس ــ قال إن هؤالء أعتربهم أبنائي؛ ألنه يتسم بسعة الصدر والتسامح،
ولكن هذا التسامح مل يؤدِ إىل وقف هذه املمارسات العبثية ،ولذلك أؤيد ما
جاءت به اللجنة اليوم وأتفق معها يف أن ما جاءت به هو تشديد للعقوبة؛ ألن 5
النص كما جاء يف املشروع األول قال «بالغرامة أو باحلبس» بينما اللجنة
وضعت العقوبتني معًا .أرجو أن يكون هذا التشديد رادعًا لوقف اإلساءة إىل
الذات امللكية ألنها إساءة إلينا مجيعًا ،اإلساءة إىل العلم والشعار إساءة إىل
كل مواطين هذا البلد الشرفاء احملبني للوطن ،وأعتقد ــ كما قال األ
عبدالرمحن جواهري ــ أنها جمموعة غرر بها ،وأرجو أن يكون هذا رادعًا 80
ووقفة أمام هذا املوضوع ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ محد مبارك النعيمي.
85

العضو محد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،فعطً حنن تأخرنا يف تطبيق القانون ،وتفضلت
الدكتورة بهية اجلشي بذكر هذه العبارة ،وأكرر ما قالته .أثارت انتباهي
الفقرة الذي ذكرتها األخت لولوة العوضي ،وفعطً هي حتتاج إىل دراسة ألنها
مطاطة وميكن التطعب بها إىل أقصى حد ،من يقرر أن جطلة امللك موجود 10
أو حترك أو أنه على وشك الوصول؟! هذه األمور كلها حسبة ،وقد يقوم
ش ص بإهانة امللك وباألعمال امل لة ثم يقول إنين ال أعلم أن جطلة امللك
موجود ،هذه أمور يعلمها كل القانونيني ،وبها ثغرات بالفعل ،ولكن كف
الذنب خري من االستغفار ،ملاذا حنشر هذه الفقرة؟ أقرتح على اإلخوة يف
اللجنة أن يعيدوا الصياغة وحيذفوا هذه الفقرة ألنه من الصعب تطبيقها على 15
أرض الواقع ــ وأعين حضور جطلة امللك املناسبة ــ حيث إننا بذلك نفتح بابًا
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حنن يف غنى عنه ،ضعوا قانونًا صارمًا حمددًا واضحًا حتى ال يكون هناك
جمال للتطعب ،وخاصة أن لدينا قانونيني يقلبون األبيض أسود ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضل األ عبدالرمحن حممد مجشري.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن أعضاء اللجنة نشكر ونتفهم ما جاء
على لسان األعضاء يف مداخطتهم ،وهذه حماولة لتشديد العقوبة واحلد من
هذه الظاهرة الغريبة والدخيلة على اجملتمع البحريين ،واألمر يف األساس 80
متعلق بالرتبية ،فإذا مل تتوافر للفرد مبادئ الرتبية فإنه من املمكن أن يقوم
بأي عمل ،وحنن يف اللجنة ارتأينا أن نتوافق مع جملس النواب يف هذا املشروع
حتى نسرع يف تطبيقه وحند من هذه الظاهرة إذا أمكن .ويف الصفحة 45
تفسري واضح لبعض التساؤالت اليت جاءت على لسان اإلخوة واألخوات ،وقد
أتى من هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،وقراءة هذا التفسري ستوضح الكثري 85
من األمور ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
10

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف الواقع عندما نشرع جيب أن نشرع قانونًا
ميكن تطبيقه ،وعندما توافقنا مع جملس النواب كان اهلدف هو إخراج
هذا املشروع بقانون بأسرع وقت للحاجة إليه ،وبالرغم من ذلك اتفقنا مع
جملس النواب يف الصياغة األخرية ونعتربها مشددة مقارنة مبا أتى يف النص 15
احلكومي .فأوالً ــ كما ذكرت األخت الدكتورة بهية ــ مت دمج العقوبتني
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«احلبس والغرامة» ،يف حني أن النص احلكومي أعطي القاضي حكمًا
واحدًا من بني اخليارين .ثانيًا :عندما نقول «احلبس» فبالفعل احلبس أقل من
السجن ألننا نتحدث هنا عن فرتة زمنية مرنة أكثر من السجن ،فأقل فرتة
للسجن هي  3سنوات ،وهنا عندما يرى القاضي أن احلدث أقل مستوى من أن
يستحق عليه الفاعل السجن ملدة  3سنوات فلن حيكم عليه بذلك ،وقد 5
تسق

القضية ،فأعتقد أن النص الذي أتينا به نص ممكن تطبيقه ويتيح

للقاضي مساحة واسعة لتطبيقه ،من سنة إىل  2سنوات ،فالظرف مشدد2 ،
سنوات بدالً من  5سنوات حبسب نص احلكومة ،والظرف ميكن تطبيقه
من سنة بدالً من أن تكون أقل مدة  3سنوات ،ويف كثري من احلاالت قد
تسق هذه القضايا ألن الفعل الذي ارتكب ال يصل مستواه إىل تقرير عقوبة 80
السجن مدة  3سنوات اليت يقررها القاضي .فهذا النص هو ــ أوالً ــ مشدد،
وثانيًا ميكن تطبيقه بسهولة من قبل القضاء .خبصوص النقطة اليت أثريت
حول عبارة «حبضور مقام جطلة امللك» ،إذا تغاضينا عن هذا الظرف فسوف
تكون هناك ثغرة قانونية مرة أخرى ،ماذا سيحدث لو حدث هذا األمر؟ لن
تكون هناك مادة ميكن تغطية هذا احلدث بها ،اإلساءة بشتى الوسائل 85
حبضور مقام جطلة امللك أو عدم حضوره ستكون بالطريقة نفسها؛ ولذا
جيب أن يشدد هذا املوضوع ،ال نفرتض أال حيدث ذلك ،وكما قال األ خليل
الذوادي فإنه قبل سنوات مل نتصور أن يتجرأ أحد على احلديث أو ذكر ذات
صاحب اجلطلة بأي صورة غري الئقة ،واليوم يتم ذلك ،وهلذا حنن نشرع
ونضع هذه النقطة األساسية اليت نعتمد عليها يف حال حدوث هذه احلادثة 10
حبضور جطلة امللك ،وكما ذكرنا فإنه قبل سنوات مل نتوقع ذلك ولكن
اليوم حيدث هذا ،وبهذه الطريقة ستغطي هذه املادة مثل هذه األحداث إذا
حدثت يف املستقبل ،وعندما توافقنا مع جملس النواب فإن ذلك مت ليس فق
إلصدار هذا القانون بأسرع وقت ممكن ولكن أيضًا لقناعة مجيع أعضاء
اللجنة بهذه األمور اليت ذكرتها ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع ما جاء به بعض اإلخوة .وقد يكون 5
ما شهدناه يف الفرتة األخرية غريبًا جدًا ودخيطً على أطباع أهل البحرين ،قلة
عابثة متارس ممارسات مل تكن أبدًا من أطباع أهل البحرين الذين تعلموا
وتربوا على احملبة واالحرتام فيما بينهم ،وكان الراب

الدائم بينهم وبني

حكامهم من آل خليفة ــ أيًا كانت مسمياتهم سواء شيخ أو أمري أو ملك ــ
وبني البحرين هو يف ش ص الشيخ أو األمري أو امللك ،أي ال تنفصل كلمة 80
البحرين عن ملك البحرين ،هذا هو الواقع قبل أن يقر أو يذكر أو ينص عليه
يف فقرات امليثاق أو نصوص الدستور ،كان هذا هو العرف املتعارف عليه بني
أهل البحرين جبميع مكوناتهم حتى من الوافدين ،االرتباط الوثيق بني
احلاكم واحملكوم واألرض ،فامللك ميثل هلم حبرينهم كما ميثل هلم ذلك
أهل البحرين وأرض البحرين ،حبرين األرض والعرض والشرف ،كل هذه 85
املداخيل تداخلت بني امللك واألرض ،وال أعتقد أن من أهل البحرين ش صًا
واحدًا يرضى على عرضه أو شرفه أو أرضه اليت ميثلها امللك ،فهو ميثل لنا
شرفنا وأرضنا وعرضنا .أنا مع كل ما جاء به هذا القانون من تغليظ
العقوبات على القلة العابثة ،وحفظ مكانة امللك وهيبة الدولة املتمثلة يف
10

ش ص جطلة امللك حفظه اهلل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.
15

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحب أن أوضح أن الغاية من هذا املشروع هي
غاية نبيلة ،ولكن تعديل النص من قبل اللجنة يف ظاهره تشديد ويف حقيقته
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هو ختفيف يف احلد األدنى واحلد األعلى للعقوبة .النقطة األوىل :كما
ذكرت الدكتورة جهاد الفاضل يف بداية حديثها أن السجن هو للجناية،
واللجنة عدلت وصف اجلرمية من جناية إىل جنحة عقوبتها مغلظة ،ولكن
أخرجتها من نطاق اجلنايات ،وحنن نعلم ــ باعتبارنا قانونيني ــ أن اجلناية هلا
أحكام ،أوالً تتعلق بسقوط الدعوى جنائيًا برد االعتبار باحلد األدنى يف 5
السجن ،وعندما نقول «بالسجن» فإن احلد األدنى الذي يلتزم به القاضي هو
 3سنوات ،وهنا جاءت اللجنة وجعلته «احلبس الذي ال يقل عن سنة» ،مع أن
احلد األدنى للسجن هو  3سنوات إال إذا وجد القاضي من ظروف الرأفة أو
األعذار القانونية امل ففة أن ينزل إىل احلد األدنى ،فحدث ختفيف خبروج
اجلرمية من نطاق اجلناية إىل اجلنحة ،وصحيح أنه ورد يف نص احلكومة 80
«أو بإحدى هاتني العقوبتني» ،وهذا ممكن معاجلته ،أي هناك السجن يف
جانب ،وترك للقاضي حرية إنزال العقوبة إما بالغرامة وإما بالسجن ،سلطة
مطلقة للقاضي ميكن لنا بصفتنا السلطة التشريعية أن نعدل ونضيف إليه
وجنعله السجن والغرامة ،بدون أن نضيف عبارة «أو بإحدى هاتني العقوبتني»،
لكن يف احلقيقة التعديل الذي قامت به اللجنة على النص أخرجه من نطاق 85
اجلنايات ،واجلنايات هلا مفهومها ودالالتها امل تلفة .وحتى يف السوابق ،رد
االعتبار يف السابقة يف اجلناية أصعب ويتطلب مدة أطول من رد االعتبار يف
ُدرَ وأعيد النص إليها ــ أن يكون
اجلنحة .وأنا أطلب من اللجنة ــ إذا ما ق ِّ
عندها اختصاصي يف القانون اجلنائي حتى يوضح ما هو الفرق بني اجلناية يف
النص الذي جاءت به احلكومة وبني النص املقرتح .النقطة الثانية :ملاذا جنعل 10
التشديد فق

يف حضور امللك وجنعل امللك عرضة للتعدي عليه؟! تشريعاتنا

بهذا الشكل تدعو إىل أن يكون هناك قذف وسب يف حضرة ووجود جطلة
امللك ،وأعتقد أن هذا ال يستقيم مهما كانت النية امل لصة يف تشديد
العقوبة ،البد أال جنعل من امللك وعاء يف التشريعات القانونية .النقطة الثالثة:
أقرتح أن يُعاد هذا النص إىل اللجنة إلعادة صياغته واخلروج بنص قانوني 15
ميكن تطبيقه ،فالذي تفضل به األ محد النعيمي مهم جدًا يف التطبيق.
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البد أال منضي يف قانون به اعوجاج أو قد يساء أو ينحرف يف تطبيقه فق
حتى نتوافق مع جملس النواب ،فغرض التوافق مع جملس النواب ليس غاية يف
ذاته يف جملس الشورى ،بل حسن وجودة التشريع يأتيان أوالً .حنن نريد أن
جامع مانع قدر املستطاع ،وعمل بين

يكون هناك تشريع حمكم منضب

آدم دائمًا معرّض لل طأ والصواب ،ولكننا نسعى ألن يكون عملنا ــ إن شاء 5
اهلل ــ مكتمطً من ناحية ما ننظر إليه .نريد مشروع قانون حمكمًا على أرض
الواقع ،وخاصة أن النص الذي اقرتحته اللجنة خرج يف وصف اجلرمية من
اجلناية إىل اجلنحة وهذا فيه ختفيف وليس تشديد ،فالنص شدّد يف العقوبة
ولكن يف نوع اجلرمية هناك ختفيف ومت إدخاهلا يف نطاق اجلنحة بدل
اجلناية؛ أنا أطلب من اللجنة أن تعيد النص ملزيد من الدراسة ولتعديله مبا 80
يتفق مع الغاية منه وهي حُرمة إهانة العلم وشعار الدولة وصاحب اجلطلة امللك
باعتباره رأس الدولة ،فرأس الدولة ال ميكن بأي حال أن يَصدُر قانون يقول
إنه تتم هذه اجلرمية يف حضوره؛ ال يُعقل أن تتم جرمية يف حمفل حيضره امللك
إال بالطريقة اليت تفضل بها األ محد النعيمي وميكن التطعب فيها بادعاء
أشياء كثرية .وأنا بصفيت قانونية ــ بصراحة ــ متضايقة من أن يرد اسم امللك 85
يف جرمية يهان فيها يف حضوره؛ مل نصل ــ ولن نصل ــ وال ميكن أن تكون
هناك جرمية يف حضرة صاحب اجلطلة امللك يف حمفل حيضره جطلته
ويكون هناك من يتجرأ على القيام مبثل هذه األفعال ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن املسألة الرئيسية اليت جيب أن
نناقشها هي التطاول الذي يتم على املقام السامي جلطلة امللك وعلى العلم 15
وعلى رمز الدولة ،وبالتالي أعتقد أن املسألة يف تفاصيل الصياغات القانونية
ليست هي املشكلة؛ حنن نواجه مشكلة سياسية ،والقانون خيدم السياسة
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ولكن السياسة ال ختدم القانون؛ وعليه أنا لست مع التأجيل مطلقًا ،وأريد أن
أضيف أنّ أي تطاول على جطلة امللك ليس له عطقة مطلقًا حبرية التعبري،
وليس له عطقة حبقوق اإلنسان ،من يطالب حبقوق اإلنسان عليه أن حيرتم
أوالً حقوق اآلخرين قبل أن يطالب حبقوقه ،وعليه فإن النقطة الرئيسية هنا
أنه من الضروري جدًا أن نشدد العقوبة على هذا الفعل سواء قلنا عنه إنه 5
جرمية أو جناية أو جنحة أو غريها ،املهم أن هناك تطاوالً على املقام السامي
جلطلة امللك ،وفيه إساءة إىل اجلميع؛ فعندما نسمع أن هناك بعض األحداث
اليت حدثت يف األيام املاضية يتم فيها التعدي على صورة جطلة امللك ،فإن
هذا حيز يف نفوسنا حنن املواطنني حتمًا .وأعتقد أن العقل يقول إنه جيب أن
نشدد العقوبة اآلن ،وإن اختلفنا مع النواب فسوف لن خيرج هذا القانون يف 80
هذا الدور .من الضروري أن يصدر القانون اليوم وأن نوافق عليه لكي يُنفذ
فعطً وحند من هذه الظاهرة امل الفة حلقوق اإلنسان وامل الفة لألخطق،
والشاعر العظيم أمحد شوقي يقول:
فإن همُ ذهبت أخطقهم ذهبوا

إمنا األمم األخطق ما بقيت

إذًا األخطق معيار مهم جدًا ألي إنسان يعمل يف السياسة أو يف القانون أو يعمل 85
يف أي مكان آخر ،وباألخص من يعمل يف جمال حقوق اإلنسان ،ومن يطالب
حبقوق اإلنسان عليه أن حيرتم أوالً حقوق اآلخرين قبل أن يطالب باحرتام
حقوقه حتى يكون قدوة .أنا مع توجه اللجنة ،وأعتقد أنه من الضروري جدًا
أن يدفع جملسنا املوقر بهذا االجتاه لكي يصدر القانون ،وإذا كانت هناك
10

أي تعديطت أخرى فيكون التعديل الحقًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ مقرر اللجنة.
15

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذا املشروع بقانون هو يف األساس اقرتاح
بقانون من جملس النواب الذين ارتأوا تشديد العقوبة يف هذا اجلُرم؛ وحنن يف
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اللجنة ارتأينا أن نتوافق مع جملس النواب على أساس أن نطبق هذا التشديد
بأسرع وقت ممكن .ميكن أن نعدّل على القانون وميكن أن نضيف
إضافات أخرى ونشدد العقوبة ولكن قد يعرتض على ذلك جملس النواب
عندما يعود إليهم مشروع القانون ،وهذا سوف يؤدي إىل التأخري وسوف
يكون النص القديم هو املطبق .حنن نريد أن نطبق نصًا جديدًا يف تشديد 5
العقوبة ،وأي تعديل جيب أن يأتي باقرتاح آخر بتعديل النص الذي مت إقراره.
أتصور أن التدرج بهذا الشكل سوف يكون أفضل وأحسن بالنسبة إىل
معاجلة هذا اجلُرم ،وشكرًا.
80

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،سوف أضطر إىل إعادة ما ذكرته سابقًا ألننا
رجعنا إىل املوضوع نفسه .يف احلقيقة أؤكد أن هذا النص هو أشد بكثري 85
من النص احلكومي ،وقد ذكرت أن النص احلكومي خييّر بني حُكمني،
وهذا النص يُعطي القاضي احلُكمني ،الغرامة واحلبس ،هذا أوالً .ثانيًا :هذا
النص يقول إن احلد األقصى للعقوبة هو  2سنوات بينما النص احلكومي
يقول  5سنوات .ثالثًا :هذا النص است دم كلمة «حبس» ألن احلبس ــ يف
احلقيقة ــ ينزل إىل سنة ،بينما النص احلكومي ال يبدأ إال من ثطث سنوات 10
فما فوق .وجيب أن ننتبه إىل كلمة «إهانة» ،وكيف نفسر كلمة «إهانة»؟
كيف نعرّفها؟ هذه الكلمة مرتوكة للقاضي ،إذا تركنا قضية حتديد
اإلهانة ونوعها للقاضي فلماذا ال نعطيه مساحة أكرب إلصدار احلكم؟ وذلك
بدالً من أنه يرى أن هذه اإلهانة مل تصل إىل مستوى احلبس لثطث سنوات
فتسق متامًا ،ونبدأ يف فتح جمال للكثريين ممن يتصيدون يف املاء العكر 15
الست دام بعض العبارات املطاطة اليت ال ترقى إىل مستوى احلبس لثطث
سنوات .أكرر مرة أخرى أننا عندما توافقنا مع النواب مل نتوافق معهم فق
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من أجل إصدار هذا القانون بأسرع وقت ممكن مثلما ذكر األ مقرر
اللجنة؛ بالفعل من املهم أن يَصدُر هذا القانون بأسرع وقت ممكن ولكن
ليس على حساب نوع القانون الذي نريد أن نصدره .هلذا أعتقد أن هذا النص
مشدّد ،وال أعرف كيف ميكننا أن نغري هذا النص كامطً من أجل كلميت
«حبس» و«سجن» ،يف حني أن است دام النواب لكلمة «حبس» له ما يربره5 ،
وذلك ألنه ميكن تطبيقها .حنن ال نريد ــ مثلما ذكرت ــ أن نُصدِر قانونًا
يصعب تطبيقه أو ال ميكن أن يُطبق إال من درجة معينة فما فوق ،حنن نريد
أن نصون ذات جطلة امللك من أدنى إساءة إليه؛ ولذلك سيدي الرئيس ال
نستطيع أن نتنازل عن هذا النص ،وهذا النص ــ كما ذكر األ مقرر اللجنة
ــ ليس منزّالً ولكنّه نص ميكن أن يُطبق اليوم ،وحنن يف أمسّ احلاجة إليه80 ،
وميكن تعديله وتطويره يف املستقبل إن شاء اهلل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالنيب العريض.
85

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع كل ما جاء به األ الشيخ
الدكتور خالد آل خليفة بالنسبة إىل تشديد العقوبة يف هذه املادة ،وترك
املساحة لتقدير القاضي ،وخاصة ــ كما قال ــ أن كلمة اإلهانة هي كلمة
مطاطة ،فما قد نعتربه إهانة قد ال يكون يف نظر القانون إهانة ،وبالتالي 10
أعتقد أن النص كما جاء سليم .لدي رد على ما أبدته األخت لولوة العوضي
واأل محد النعيمي بالنسبة إىل موضوع التشديد أو اعتبار الظرف مشددًا يف
حالة اإلهانة يف حضور جطلة امللك ،حيث إنين أعتقد أن وجود هذا النص
مهم جدًا وحنن نؤكده ،وأعتقد أننا البد أال نكون عاطفيني ونقول إن هذا
ال ميكن أن حيدث ،بل البد أن نضع قانونًا نغطي فيه كل احلاالت يف 15
املستقبل؛ وكلمة احلضور هنا معناها أن يكون الفعل حتت مرأى ومسمع
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ومت الفعل بني أش اص منعزلني ،ألننا

منه ،وليس أن يكون موجودًا فق

دخلنا يف موضوع العطنية ،والعطنية موضوع واسع ،وهذا هو الصحيح ،أعين
وجود العطنية ،حتى ال ندخل يف نيات األش اص ،فنحن ال ندخل يف
أفكارهم ونقول هذا سب أو أهان؛ وعليه أعتقد أن النص كما اتفقت عليه
5

اللجنة هو نص صحيح ،والبد أن نوافق عليه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
80

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،ذات جطلة امللك مصونة دستوريًا ،واحرتام
الدستور هو اخلطوة األوىل جتاه الدولة املدنية اليت ينشدها اجلميع ،املعارض
واملوالي ،فاجلميع يتحدث عن دولة مدنية تُنَظَّم دستوريًا وتنظمها قوانني
مرعية ،ولكن عندما يأتي القانون لكي ينظم نقاطًا ختالف الدستور يبدأ

كل واحد يقول هذا ال يُطبق علي ،وهذا الشيء مرفوض باعتباره مبدأ 85
رئيسيًا يف الدولة املدنية اليت ننشدها مجيعًا .بالنسبة إىل القدرة على
االختطف ،نقول إن االختطف حق لكل مواطن ،ولكن االختطف يفرتض
أنه يف اجتاه بناء الدولة ورقيها إىل األفضل ،والقدرة على االختطف حتتاج إىل
مهارات ،وحنن البد أن نعرتف أنه يف هذه األزمة اكتشفنا أن مهارة وقدرة
االختطف هي من أضعف ما ميكن يف جزء كبري من هذا اجملتمع ،اجلزء 10
املتعلم واجلزء املتدين ــ مع احرتامي للجميع ــ وال أعمم ،ولكن أقصد جزءًا
من هذا اجملتمع فعطً اكتشفنا أنه ال يستطيع أن خيتلف .إذا كان عندنا
اختطف فيجب أن خنتلف بكل احرتام ،أما املساس بأفراد أو حتى املساس
برمز الوطن أو علم أو شعار الوطن فيجرح؛ جيرح األمر عندما نرى صورة
جطلة امللك تهان أو نرى كلمة تهني جطلة امللك الذي جيمع اجلميع مع كل 15
االختطفات املوجودة واليت هدفها أوالً وأخريًا بناء هذا الوطن ورقيه إىل
األفضل .جيب أال تنصب اختطفاتنا يف اجتاه إهانة مشاعر وطن مبجمله
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وإهانة جمتمع بأسره ،وهذا مرفوض بتاتًا .أنا أشكر اللجنة على التعديل
الذي وافقوا عليه والقادم إليهم من جملس النواب ،وأعتقد أن التعديل يف
حمله ،وأعتقد أن دمج العقوبتني رفع من مستوى العقوبة وشدتها ،وهو اجتاه
صحيح .أما بالنسبة إىل اجلملة األخرية اليت مل يوافق عليها بعض اإلخوة
الزمطء باعتبار أن «حبضور جطلة امللك» لن حتدث إهانة ،فأشعر أن بعض 5
الزمطء أحسوا بأن هذه الكلمات تشجع على التوجه باإلهانة ،وقد استغربت
ذلك ،وال أتفق معهم ،بل أرى أن اجلملة يف حملها ،وقد قرأتها يف قوانني
مشابهة يف دول أخرى ملكية ،أعين أن اجلرأة عندما ترتفع إىل درجة وجود
رمز الوطن ويتم التعدي عليه أو إهانته بأي شكل كان فيجب أن تشدّد
العقوبة وتعترب املسألة ظرفًا مشددًا أكثر بالنسبة إىل العقوبة ،وعليه أعتقد 80
أن العبارة جاءت يف حملها وأن الصياغة مناسبة جدًا وأشكر اللجنة على
صياغتهم ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
85

شكرًا ،تفضل األ حممد سيف املسلم.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أطالب باسرتجاع هذا القانون إىل اللجنة
لدراسته من جديد وأخذ كل ما تفضلت به األخت لولوة العوضي يف عني
االعتبار ،وحنن مستعدون يف اللجنة أن نتواصل معها ونتناقش من أجل تعديل 10
هذا القانون ،ألنه متى ما صدر القانون فإن طلب تعديله حيتاج إىل سنوات؛
وحنن غري ملزمني مبا يأتي من جملس النواب حنن هيئة تشريعية مستقلة،
ونرى ما هو الصواب ونفعله ،وال نتبع أحدًا ،أما أن منرره من أجل جملس
النواب ومن أجل أن نطبقه من جديد فهذا ليس صحيحًا ،حنن نستطيع أن
ننتظر هذا املشروع بعد التعديل يف األسبوع القادم وليس لدينا مانع ،ال نريد 15
أن نصدر قانونًا أعورًا بل نريد قانونًا صحيحًا وسليمًا ،لذا أمتنى إرجاع املادة
أو القانون إىل اللجنة ملزيد من الدراسة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ خالد حسني املسقطي.

العضو خالد حسني املسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس ،استمعت إىل الكثري من اآلراء واملطحظات 5
اليت ذكرها اإلخوة واألخوات الذين سبقوني بالكطم ،هناك تفسريات
كثرية بالنسبة إىل هذه املادة .املبدأ هو وجود مادة دستورية يستوجب احرتامها
ويف الوقت نفسه جيب تطبيقها .لدينا اليوم ثغرة قانونية ،وال أخفي عليكم
أنين استمعت اليوم إىل الشرح الذي تفضلت به األخت لولوة العوضي ،وبعد أن
استمعت إىل رأي األخت رباب العريض ،وجدت أن هناك تفسريًا خمالفًا ملا 80
أتت به اللجنة من صياغة هذه املادة ،الغرض هو ليس أن يكون لدينا اتفاق
مع جملس النواب وإصدار تشريع ،ويف الوقت نفسه استعجال تطبيق مادة
قانونية ليس هلا وجود اليوم بتاتًا .ذكر أحد األعضاء أنه مل يكن من املتوقع
سابقًا أن يكون هناك مثل هذا التجاوز أو احلدث ،لكن هذا الشيء متوقع
اليوم ،والقانون البد أن خيدم ليس فق األغراض اليت حنتاجها اليوم وإمنا 85
خيدم املستقبل أيضًا ،ومن األفضل أن تكون هناك عملية جتديد مستمرة،
لذا أرى أن نوافق على ما جاءت به اللجنة من صياغة ألن لدينا اليوم ثغرة
قانونية وهناك من أساء است دام وجود هذه الثغرة حبدوث أعمال وجتاوزات
ال ميكن ألي ش ص منا السكوت عنها ،أعتقد أنه من الواجب أن يكون
لدينا توافق على مترير توصية اللجنة واملوافقة عليها ،ومن ثم ترجع إجراءات 10
التعديل إىل السلطة التشريعية بناء على ما سيحدث يف املستقبل ،أما أن نرجع
ونقول إننا لن نوافق على هذه املادة وسنجعل هذه الثغرة مستمرة إىل فرتة
أكرب فط أعتقد أن هذا القرار سيكون صحيحًا ،أمتنى على اإلخوة
اآلخرين أن يتفقوا معي على أنه من األفضل وجود املادة القانونية اليت ستحقق
الردع ،وإذا احتجنا إىل أي مراجعة يف املستقبل فاجمللس موجود ،وشكرًا.
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15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.
5

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،وأنا أستمع إىل هذا النقاش أحببت أن أشري
إىل نقطة مهمة جيب االنتباه إليها ،أوالً :ما هو النص احلالي يف قانون
العقوبات والذي نقارنه مع هذا التعديل؟ وهل حقق التعديل املطلوب أم ال؟
النص احلالي ــ املادة  184ــ يقول :يعاقب باحلبس من أهان بإحدى طرق

العطنية ملك البطد أو علم الدولة أو الشعار الوطين ،يعاقب مباذا؟ 80
«باحلبس» ،احلبس هنا قد يكون مدته عشرة أيام أو شهر وغري ذلك ،دائمًا
املادة يف قانون العقوبات جيب أن تغطي مجيع أنواع التدرج يف العقوبة .أما
النسبة إىل النص املعدل الذي قدمته اللجنة ،فهي وضعت حدًا أدنى وهو
سنة ،مبعنى أنها رفعت العقوبة من عشرة أيام ــ مثطً ــ إىل سنة ،وبعد ذلك
ذكرت «وال جتاوز سبع سنني» وأضافت عقوبة أخرى وهي الغرامة وهنا 85
أصبحت إلزامية قد تكون ألف دينار إىل عشرة آالف دينار ،يف احلقيقة هنا
تشديد على املادة احلالية املوجودة يف قانون العقوبات .وهناك نقطة أخرى
ذُكرت هنا وهي :لو حدثت إهانة للملك أو العلم حبضور جطلة امللك فيعترب
ظرفًا مشددًا ،وهنا أيضًا مت تشديد العقوبة مقارنة مع ما جاء يف النص
احلالي يف قانون العقوبات .إذن ما ذكره األ رئيس اللجنة صحيح وهو أن 10
النص احلالي يشدد العقوبة مقارنة مع ما هو موجود يف النص احلالي يف
قانون العقوبات ،فق

أحببت أن أبني هذه النقطة كي تكون الصورة

واضحة ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
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العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،نشكر سعادة وزير شؤون جملسي الشورى
والنواب ألن النص الذي حتدثت عنه األخت الدكتورة جهاد عبداهلل واألخت
لولوة العوضي هو النص األصلي الوارد من احلكومة ،واللتان اعتربتا أن
العقوبة مشددة ،وإذا أتفق سعادة الوزير معنا يف النص فط شك أنه يعترب 5
ظرفًا مشددًا ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
80

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي نقطة سريعة بالنسبة إىل ما ذكرته
األخت لولوة العوضي ،حنن نستنكر أن يتجرأ أي ش ص على املساس
بالذات امللكية يف حضور جطلة امللك ،ولكن يف ضوء ما نشاهده من
ممارسات ينبغي أال نستبعد أن حيدث هذا الشيء يومًا ما وامللك يكون مارًا 85
بالسيارة بالصدفة أو من هذا القبيل ،فنحن نتمنى أال حيصل هذا الشيء
ولكن وجود هذه العبارة يف القانون أعتقد أنها ضرورية ،وكنت أيضًا
أتساءل مع رئيس اللجنة عندما نقول :تشديد العقوبة ،فهل ترتك للقاضي
ليحدد مدى التشديد يف العقوبة إذا حصل هذا الشيء أم أنه ينبغي أن ننص
عليه يف القانون؟ أنا مع الرأي الذي يقول إننا جيب أن نسرع يف إصدار هذا 10
القانون ،وإذا كانت هناك تعديطت عليه يف املستقبل فليعدل عليها فيما
بعد ،ليس إلرضاء النواب كما ذكر األ حممد املسلم ،فنحن هنا ال نسعى
إىل إرضاء النواب ولكن حنس بأن هناك حاجة ملحة جدًا إىل إصدار القانون
بأسرع وقت ممكن ،لذا أرى أنه جيب أن نصوت على هذا القانون ،وإذا
كان هناك أي تعديل فيما بعد فسنناقشه لكن ال أن نعيده إىل اللجنة أو 15
نقوم بتأجيله ألننا قمنا بتأجيله أكثر من مرة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ الدكتور علي حسن الطوالبة املستشار القانونـي
لشؤون اللجان باجمللس.
5

املستشار القانونـي لشؤون اللجان باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة سعادة الوزير قد أوضح كثريًا من
النقاط ،لكن ال بأس إذا تسمح لي بهذه املداخلة .عقوبة احلبس يف األساس
من عشرة أيام إىل  3سنوات وهي العقوبة احلالية املوجودة يف قانون العقوبات
يف املادة  184اخلاصة بإهانة جطلة امللك أو شعار الدولة أو علمها ،التعديل

الذي حصل من احلكومة هو السجن من  3سنوات إىل  5سنوات وهي عقوبة 80
حمددة بني حدين أدنى وأقصى ال مرونة فيها ،ويف الوقت نفسه كانت تدخطً
نوعًا ما ــ كما تفضلت األخت لولوة العوضي ــ يف مسألة رد االعتبار واملسائل
األخرى اليت تتشدد اإلجراءات والعقوبات فيها .التعديل األخري الذي حصل
والذي اقتنعت به اللجنة هو األفضل ألن عقوبة احلبس يف احلقيقة
ــ وفقًا للمادة  54من قانون العقوبات ــ موجودة ،فهو ينص على  80أيام إىل 85 3
سنوات أو ما مل ينص القانون على خطف ذلك ،مبعنى أنه من املمكن أن
تكون العقوبة أكثر من  3سنوات ،طبعًا حنن رفعناها وأصبح احلد األدنى
سنة إىل  2سنوات مع الغرامة ،باإلضافة إىل ذلك أصبحت هناك سلطة
تقديرية للقاضي بتقدير كل حالة لتتناسب مع مقدار اجلرم املرتكب،
وبذلك يكون النص أكثر تناسبًا وانسجامًا مع كل حالة من احلاالت10 ،
ويتوافق أيضًا مع النصوص التشريعية املوجودة يف الدول العربية األخرى
واألجنبية من جعل هذه اجلرمية جرمية جنائية وعقوبة جنائية فق  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األخت لولوة صاحل العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل 15
بطرحها.
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العضو لولوة صاحل العوضي (مثرية نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس ،إن اللجنة نقلت وصف نوع اجلرمية من جناية
إىل جنحة مبا يتناسب ،وعندما ذهبت ذكرت باحلبس ملدة ال تقل عن سنة،
احلد األدنى يف اجلناية ــ وأنا أذكّر املستشار القانوني لشؤون اللجان
باجمللس ــ هو  3سنوات ،وسعادة الوزير يتفق مع اللجنة وأعتقد أنه ضد رأي 5
احلكومة فيما يتعلق بالنص املقرتح من احلكومة ألن نص احلكومة يقول
«يعاقب بالسجن» ،الذي وضع نص احلكومة مفهوم أمامه ما هو احلد األدنى
لعقوبة السجن وهو  3سنوات ،وحنن هنا قمنا بت فيف العقوبة عندما قلنا :ال
تقل عن سنة ،وقمنا بت فيف احلد األدنى ،ما أريد توضيحه ،أن قانون
العقوبات وضع احلد األدنى لعقوبة السجن ووضع احلد األدنى لعقوبة 80
اجلنحة ،عندما نقول :اجلناية واجلنحة فهناك فرق بني السماء واألرض ما
بني وصف اجلناية ووصف اجلنحة ،اللجنة ــ مشكورة ــ أرادت أن ترفع
العقوبة إىل احلد األقصى ولكنها قامت بت فيضها إىل احلد األدنى،
وشكرًا.

85

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل سعادة األ السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير
شؤون جملسي الشورى والنواب.
10

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،لدي مطحظة بسيطة وهي أن هذا املشروع يف
األصل هو اقرتاح بقانون أحيل إىل احلكومة ،واحلكومة أحالته إىل هيئة
التشريع واإلفتاء القانوني وهذا كان رأي اهليئة ،مبعنى أن هذا املشروع مل
يأتِ من احلكومة أساسًا ،لذا جيب أن ننتبه إىل نقطة أن هذا النص مُصاغ
بناءً على اقرتاح بقانون مقدم من جملس النواب ،وشكرًا.
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15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مطحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
قبل أن نصوت على توصية اللجنة هناك اقرتاح من قبل بعض اإلخوة
وهو إعادة املشروع إىل اللجنة ملزيد من الدراسة فهل يوافق اجمللس على ذلك؟
80

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على مشروع القانون من حيث املبدأ؟

85

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث املبدأ .وننتقل إىل مناقشة مواده مادة
مادة ،تفضل األ مقرر اللجنة.

10

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

15

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مطحظات على الديباجة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
30

هل يوافق اجمللس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة .وننتقل إىل املادة األوىل ،تفضل األ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة األوىل :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من 5
احلكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مطحظات على هذه املادة؟

80

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

85

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األ مقرر اللجنة.

10

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
املادة الثانية :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما جاءت من
احلكومة.
15

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك مطحظات على هذه املادة؟

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

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه املادة .وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانون ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟

80

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة.
وسنؤجل مناقشة تقارير جلنة اخلدمات التالية إىل اجللسة القادمة :تقرير

خبصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني 85
عنهم اخلاضعني ألحكام القانون رقم ( )83لسنة 8925م ،بشأن تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة(،املعد يف ضوء االقرتاح
بقانون املقدم من جملس النواب) .وتقرير خبصوص مشروع قانون بشأن تقرير
زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانون تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام 10
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )88لسنة 8921م(،املعد يف ضوء االقرتاح
بقانون املقدم من جملس النواب) .وتقرير خبصوص مشروع قانون بشأن تقرير
زيادة ألصحاب املعاشات واملستحقني عنهم اخلاضعني ألحكام قانون التأمني
االجتماعي الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )14لسنة 8921م(،املعد يف ضوء
االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب) .وننتقل اآلن إىل البنود التالية من 15
جدول األعمال واخلاصة مبناقشة تقارير وفود الشعبة الربملانية ململكة
البحرين وهي :تقرير بشأن املشاركة يف الدورة الثامنة ملؤمتر احتاد جمالس
الدول األعضاء ملنظمة التعاون اإلسطمي واالجتماعات املصاحبة هلا ،املنعقدة
يف اخلرطوم ــ مجهورية السودان ،خطل الفرتة من  82إىل  11يناير 1083م.
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وتقرير وفد الشعبة الربملانية ململكة البحرين بشأن املشاركة يف فعالية
االسرتاتيجيات الربملانية للتصدي للعنف ضد النساء ،املنعقدة يف نيويورك ــ
الواليات املتحدة األمريكية ،خطل الفرتة من  5إىل  1مارس 1083م .وتقرير
وفد جملس الشورى بشأن املشاركة يف املؤمتر العاملي االقتصادي اخلامس
بني روسيا وبلدان منظمة التعاون اإلسطمي ،املنعقد يف كازان ــ مجهورية 5
تتارستان ،خطل الفرتة من  1إىل  3أكتوبر 1083م .فهل هناك مطحظات
عليها؟ تفضل األ محد مبارك النعيمي.

العضو محد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مطحظات على تقرير وفد الشعبة 80
الربملانية املنعقد يف السودان يف يناير 1083م ،حيث لفت انتباهي بعض ما
كتب فيه من مطحظات .أوالً :نتوجه بالشكر اجلزيل إىل سعادة سفري دولة
اإلمارات العربية املتحدة يف السودان ،ألنه حبسب ما ذكر اإلخوة قد خصص
سيارة وسائقًا حتت إمرة الوفد ،فلهم كل الشكر ،وهذا ليس بغريب على
أهل اإلمارات .ثانيًا :أعتقد أن الوفد مكون من  4أو  5أعضاء حيث كان 85
يصل يف كل يوم أحد األعضاء ،فأحدهم وصل يف تاريخ  81والثاني يف تاريخ
 82واآلخران يف تاريخ  81يناير ،هم جمموعهم  4أعضاء فق  ،وسؤالي
معالي الرئيس هو :هل الرتتيب هلذا املؤمتر كان من قبِل اجمللس؛ حتى نكلم
األخت الدكتورة فوزية اجليب مدير العطقات الدولية والربملانية واإلعطم
بشأنه أم من قبِل جملس النواب؟ فاإلخوة األعضاء سيسافرون إىل السودان 10
وسيصل يف كل يوم واحد منهم يف الليل؟! وهذا ما استغربته يف التقرير ،ألن
هذا األمر حيدث ألول مرة .أيضًا يف التقرير فقرة ذكرها األ السيد حبيب
مكي ،وهذه الفقرة تنص على« :ورئيس الوفد مل يستطع أن يلتق أنفاسه»
فط أعرف ملاذا مل يستطع ذلك؟! وشكرًا.

15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األ السيد حبيب مكي هاشم.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،صحيح أنين أعطيت التقرير إلعادة صياغته؛
خلربتي يف هذا األمر ،لكن لألسف مل يؤخذ برأيي حتى إنين مل أره ومل
أوقع عليه رغم كوني عضوًا مشاركًا يف الوفد ،فهذه العبارة ليست عبارتي
يا أ محد .األمر اآلخر ،الوفد املشارك مل يكن مكونًا من  4أعضاء وإمنا 5
من  2أعضاء ،واألدوار كانت موزعة عليهم بعضهم حضر اجتماعات املؤمتر
ليوم أو يومني ،ومع ذلك فلو تقرأ املطحظات فسرتى أننا ضمناه مطحظات،
واآلن أكرر طليب وهو ــ مادام هناك عضوان ميثطن الشعبة الربملانية أو
اجمللس الوطين يف هذه االجتماعات ــ أن حيضروا مجيع االجتماعات حتى
يلموا جبميع املواضيع ،ففي اللجنة العامة أو املؤمتر العام ــ وهم كالعادة ال 80
يناقشون وخاصة اإلخوة ممثلي الربملانات اإلفريقية ــ ما إن يتكلم املقرر حتى
يبدأوا بالتصفيق ،وكأنهم يقولون (خلصونا خلصونا حنن موافقون) ،فط
نعلم ما الذي حصل يف اللجان أو يف غريها؟ ولكننا ــ مع ذلك ــ حاولنا أنا
واأل نوار احملمود يف اليومني األخريين أن حنضر اجتماعات الصياغة؛ لنفهم
شيئًا مما جرى يف اجتماعات اللجان ويف األيام اخلمسة املاضية من 85
االجتماعات ،حيث مل حنضر إال يف األخري ،هذا ما لزم توضيحه يا معالي
الرئيس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
10

شكرًا ،تفضل األ فؤاد أمحد احلاجي.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص السفر إىل مجهورية تتارستان ،يف
البداية أتقدم بالشكر اجلزيل إىل األخت الدكتورة فوزية اجليب مدير
العطقات الدولية والربملانية واإلعطم وإىل األخت صفاء حسن واأل يوسف 15
مرهون ،على حسن تنسيقهم وسرعة اإلجناز بالرغم من ضيق الوقت ،كما
أحببت أن أنقل إىل معاليكم حتيات رئيس مجهورية تتارستان ،وشكره
لتقديم اهلدية التذكارية من معاليكم إليه .وأمتنى يف مثل هذه السفرات،
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واليت تشمل حمطات طريان متعددة ،أن يعطى الوفد وقتًا كافيًا بأن حيضر
قبل يوم من بدء املؤمتر ،ألنين مثطً يا معالي الرئيس خرجت من البيت عند
الساعة الثالثة فجرًا ومل أصل إىل الفندق إال يف الساعة  81من اليوم التالي
بتوقيت روسيا ،حيث كنت أنتقل بني املطارات مدة  14ساعة ألصل إىل
الفندق ،بالرغم من وجود جلسات عمل يف الساعة السابعة مع رئيس مجهورية 5
تتارستان ،وأمامي أقل من  5ساعات الرتاح وأجهز قبل التوجه إىل ذلك
االجتماع ،فحبذا لو كان السفر قبل يوم واحد من بدء املؤمتر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل.

80

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مطحظة خبصوص مشاركيت يف فعالية
االسرتاتيجيات الربملانية للتصدي للعنف ،واملنعقدة يف نيويورك وهي أنين
أرجو عند إرسال وفود من جملس الشورى أن يرافقنا وفد من اجمللس ،ألنه 85
عند إرسال عضو من جملس الشورى مع أعضاء من جملس النواب فاملرافق
يكون فق

مع وفد جملس النواب مما يشكل لنا يف احلقيقة مشكلة،

فالرجاء توفري مرافق مع عضو جملس الشورى أيضًا ،وشكرًا.
10

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يف احلقيقة أحببت أن أبني مطحظة ،وأعتقد أنكم مجيعًا
حريصون على املال العام ،بالنسبة إىل السفرات الطويلة واملكلفة حنن نعتمد
على قدرات األعضاء يف تغطية بعض األمور بدالً من إرسال وفد إعطمي
مثطً ،وألن مجيعكم أو معظمكم اليوم قادرون على التعامل مع وسائل

االتصال احلديثة سواء فيما يتعلق بالتقاط الصور حيث ميكن ذلك 15
بالتلفونات ،أو إرسال اخلرب حيث ميكن ذلك عن طريق االنرتنت ،أو حتى
صياغة اخلرب ،كل ذلك من أجل توفري املصروفات وخاصة إذا كان املسافر
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