كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
- 2السيد أسامة أمحد عثمان املستشار القانوني.
 - 1السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.

5

 من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني.كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والسيد أمحد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد للموارد 23
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هيئة
املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين القانونيني باجمللس،
كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة
العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:
25

الرئيـــــــــــــــس:
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم ،نفتــتح اجللســة التاســعة مــن دور االنعقــاد
العــادي الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء األعضــاء
املعتـــنرين والبـــائبني عـ ـن اجللســـة الســـابقة .تفضـــل األب عبـــداجلليل إبـــراهيم
13

آل يريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد
اهلل صباحكم مجيعًا بكل اري ،اعتنر عن حضور هنه اجللسة كل من
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أصحاب السعادة األعضاء :مجال حممد فخرو ،واالد حسني املسقطي،
واالد عبدالرسول آل شريف ،وهالة رمزي فايز ،وسعود عبدالعزيز كانو
للسفر اارج اململكة ،والدكتور الشيخ االد بن اليفة آل اليفة ،ومجيلة
علي سلمان ،وأمحد إبراهيم بهزاد ،والدكتورة عائشة سامل مبارك للسفر
يف مهمة رمسية بتكليف من اجمللس ،واالد عبدالرمحن املؤيد للسفر يف 5
مهمة رمسية بتكليف من جهة أارى ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهنا يكون النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا.
وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على 23
مضبطة اجللسة السابقة ،فهل هناك مالحظات عليها؟ تفضلي األات لولوة
صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي مالحظات شكلية سوف أزود بها 25
القائمني على مضبطة اجللسة؛ ولكن

أود أن أقول اليوم إن هناك مداالة

لألب عبدالرمحن عبدالسالم مت الرد عليها من قِبلي ومت الرد عليها من قِبلك
ــ يا معالي الرئيس ــ ومت شطبها من املضبطة ،وهنا الشطب أثر على مدااليت
الثانية وكأمنا قُصد بها مجيعها الرد على ما تفضل به سعادة األب مجال
فخرو ،هنا الشطب مت إعالنه يف كل الصحف السيّارة يوم الثالثاء ،ومن 13
املفرتض أن تكون املضبطة عنوان احلقيقة ،وال تكون اجلريدة هي عنوان
احلقيقة .الشطب أساء إليّ شخصيًا ،فأصبحت وكأمنا أتكلم عن شيء
ليس له أساس ومل تتم إثارته يف هنا اجمللس ،أنا ليس لي عتاب على اجلريدة
ولكن كان األوىل بها عندما تنشر عنوان «لولوة العوضي :لست من النين
يُمس على قلوبهم» باخلط العريض ــ وحنن نعلم أن اإلنسان ال يتصفح يف 15
اجلرائد إال العناوين ــ أن تضع كلمة أو مداالة األب عبدالرمحن عبدالسالم ــ
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وقد كنت أمتنى ذلك على اجلريدة ــ يف املوضوع نفسه الني وضعت
مدااليت فيه ،وكنلك فعلت جريدة األيام ،وليس لي علم بباقي اجلرائد.
وعليه يا معالي الرئيس ،وإحقاقًا للحق أيلب إعادة ما تفضل به سعادة العضو
عبدالرمحن عبدالسالم يف مداالته ،وما تفضلت به أنا شخصيًا يف مدااليت.
إن ما قلته ــ يا معالي الرئيس ــ هو أن األب عبدالرمحن عبدالسالم قال إن 5
كل من ينكر دور متكني أو يقول االف ذلك هو كمن يمس اهلل على
قلوبهم ،ومعاليك قلت إن هنا الكالم مل يوجه إليَّ ،واألب عبدالرمحن
عبدالسالم مل يُدافع عما تفضلت به ،فإذا كانت هنه الكلمة اليت نطق بها
جتاوزت املكان والزمان الني قِيلت فيه فأنا لست من يُالم ،ولست من
تُوصف يف اجلرائد مبن يمس اهلل على قلوبهم ،أنا لست من هنه الفئة23 ،
ومازالت أقول إن على اجمللس ــ عدالة يف حقي ــ أن يُعيد ما مت شطبه من
مضبطة اجللسة السابقة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى ؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر املضبطة مبا سيُجرى عليها من تعديل .لدينا بيان بشأن 13
اإلشادة خبطاب جاللة امللك املفدى رعاه اهلل الني ألقاه لدى ترؤسه جلسة
جملس الوزراء يوم أمس ،تفضل األب عبداجلليل إبراهيم آل يريف األمني
العام للمجلس بقراءته.
15

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشورى بشأن اإلشادة خبطاب
جاللة امللك املفدى رعاه اهلل الني ألقاهُ لدى ترؤسه جلسة جملس الوزراء يوم
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أمس :تابع جملس الشورى باهتمام بالغ الكلمة امللكية السامية حلضرة
صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل اليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل
ورعاه ،اليت ألقاها يوم أمس األحد لدى ترؤسه جلسة جملس الوزراء حبضور
صاحب السمو امللكي األمري اليفة بن سلمان آل اليفة رئيس الوزراء املوقر
وصاحب السمو امللكي األمري سلمان بن محد آل اليفة ولي العهد نائب 5
القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس الوزراء حفظهما اهلل ،وإنّ جملس
الشورى إذ يُشيد مبا جاء يف اطاب حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى
حفظه اهلل ورعاه من كلمات ضافية أكدت مضامينها وتوجيهاتها السامية
مصلحة الوين واري املواين وتعزيز الوحدة الوينية بني أيياف اجملتمع
البحري

كافة ،ليؤكد أن التسامح الدي

النسيج الوي

والتعايش السلمي ومتاسك 23

من املرتكزات األساسية لبناء الوين ونهضته ،حيث إنه ال

ميكن أن يقوم عيشٌ مشرتكٌ يف نطاق أي دولة أو حتى على مستوى العامل إال
من االل قبول اآلار والتعايش مع خمتلف مكونات وأيياف اجملتمع على
ااتالف أصوهلم ومناهبهم ،وهنا البد أن نهيب بأصحاب الفضيلة والسماحة
من رجال الدين واطباء املنابر األفاضل على تكريس مساعيهم وجهودهم 25
اخلرية من أجل بناء الوين ووحدة شعبه والعمل على حث أبناء اجملتمع كافة
على التواد والرتاحم وتفعيل دورهم يف تعزيز اللحمة الوينية وترشيد اخلطاب
الدي

الني يقوم على الوسطية واالعتدال ونبن العنف والتطرف والتعصب

الطائفي الني ال يُمثل صفات أهل البحرين النين جُبلوا على احملبة والتسامح
والوحدة يف ظل التنوع القائم يف اململكة ،مُؤكدين أن الفرتة املقبلة تتطلب 13
التالحم والرتابط بني مكونات اجملتمع والتمسك بالثوابت اليت تُعزز الوحدة
الوينية ،مؤكدين أن جملس الشورى لن يدار جهدًا يف حتقيق التوجهات
امللكية من االل سن التشريعات اليت حتمي وتصون النسيج اجملتمعي،
معتربين التعددية والدميقرايية وحرية املعتقد وقبول االاتالف يف الرأي
والفكر وثقافة اإلنسان وتقدير املواثيق الوينية واحرتام سيادة القانون 15
ايارات اسرتاتيجية وقيمًا إنسانية نبيلة ال تقبل التفريط وال املساومة،
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فالتسامح عامل فاعل يف بناء اجملتمع املدني ومشجع على تفعيل قواعده .ويف
اخلتام نسأل اهلل العلي القدير أن حيفظ مملكة البحرين وشعبها من كل
مكروه وأن يديم عليها نعمة األمن واألمان والرااء واالستقرار يف ظل القيادة
احلكيمة حفظها اهلل ورعاها ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة إعداد مشروع الرد على اخلطاب امللكي السامي،
وأعتقد يا إاوان أنه سبق توزيع الرد عليكم وال داعي لتلخيص ما دار فيه،

فالرد واضح ،وأي مدااالت بالنسبة إىل أي أحد من اإلاوان واألاوات جيب 23
أن تكون من املنصة ،وأيلب من األات الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل
مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أيلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟
13

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

(انظر امللحق /1

15

صفحة )56

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي األات مقررة اللجنة.
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العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية يُشرف

أن أقوم بعرض تقرير الرد

على اخلطاب امللكي السامي لدور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي
الثالث ،وسوف أعرض على جملسكم املوقر اإلجراءات اليت قامت بها جلنة
الرد فيما يلي :أوالً :عقدت اللجنة املكلفة بالرد ثالثة اجتماعات ،ايلعت يف 5
اجتماعها األول على اخلطاب امللكي السامي مبناسبة افتتاح دور االنعقاد
العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،وأيضًا على اخلطابات امللكية
السامية وردود جملس الشورى يف األدوار املنصرمة .كما ايلعت على ملف
صحفي تناول أبرز ما تناولته الصحف حول اخلطاب امللكي السامي .ويف
هنا االجتماع مت تشكيل جلنة مُصبرة إلعداد مسودة الرد تتكون من اإلاوة 23
واألاوات أصحاب السعادة اآلتية أمساؤهم :الدكتورة بهية جواد اجلشي،
واليل إبراهيم النوادي ،والدكتور سعيد أمحد عبداهلل ،وعبداجلليل
عبداهلل العويناتي .ثانيًا :قامت اللجنة يف تاريخ  21نوفمرب مبخايبة السادة
األعضاء إلبداء مالحظاتهم بشأن مشروع الرد ومل تتلقَ أي مالحظة .ثالثًا:
ايلعت اللجنة على ما قدمه أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من مالحظات 25
مكتوبة بشأن مشروع الرد من قبل كل من صاحيب السعادة األب عبداجلليل
العويناتي ،واألات منرية بن هندي ،وقد أانت اللجنة هنه املالحظات بعني
االعتبار عند إعدادها املشروع ،مبا يف ذلك املالحظات اليت أبداها بقية
اإلاوة واألاوات أثناء االجتماع .رابعًا :قامت اللجنة املصبرة بإعداد مسوّدة
مشروع الرد املبنية على أهم احملاور اليت وردت يف اطاب جاللته السامي 13
واليت تشتمل على التطوير واإلصالح ،والوالء والتسامح ،والوحدة الوينية،
وحق الشعب يف املشاركة يف إدارة شؤونه وممارسة حقوقه الدستورية،
واألمن واألمان ،والسلم االجتماعي ،ودور اجمللس التشريعي يف املسرية
اإلصالحية ،واستمرار مبدأ احلوار من أجل التوافق الوي  ،واالستثمار يف
قطاع الطاقة ،ودور احلكومة الرشيدة يف حتقيق تطلعات الشعب ،واإلشادة 15
برجال األمن املخلصني احملافظني على منجزات الوين ،ووقوف مملكة
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البحرين مع القضية الفلسطينية ،وقد ناقشت اللجنة هنه املسودة وانتهت إىل
الصيبة النهائية ملشروع الرد املعروضة أمام جملسكم املوقر .ومما سبق
توصي اللجنة باملوافقة على مشروع الرد على اخلطاب امللكي السامي،
واألمر مرتوك جمللسكم املوقر ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أقدم شكري إىل رئيسة وأعضاء اللجنة 23
وأشكرهم فعالً على هنا التقرير الشامل الني احتوى على كل املضامني
اليت تفضل بها جاللته .لدي مالحظات وأكثرها تعبريية يف اللبة العربية :يف
الصفحة األوىل من الرد يف السطر السادس تقول اللجنة« :منطلقة من
اصوصية جتربتها وحرصها على الدميومة واستمرار البناء على ما حتقق»،
أعتقد أن من األفضل أن نقول« :واستمرار البناء واحملافظة على ما حتقق»25 .
ويف الصفحة اخلامسة يف الفقرة األارية تقول اللجنة« :ونعاهد جاللتكم على
أننا ومن منطلق صالحيتنا الدستورية ،بنلنا وسنبنل كل ما يف وسعنا من
أجل ترسيخ ،»...وأرى أن نقول« :سنواصل كعادتنا جاهدين بنل كل ما يف
وسعنا من أجل ترسيخ مبادئ الوحدة الوينية» .ويف الصفحة السادسة ،يف
الفقرة األارية تقول اللجنة« :وهنا يأتي دورنا كسلطة تشريعية يف اختاذ هنه 13
التوجيهات السامية واخلطوط املهمة أولويات لعملنا التشريعي ،حبيث يشكل
لبنة تُبنى عليها إجنازات املرحلة القادمة ،للحفاظ على مكتسباتنا
االقتصادية وتطويرها وتنويع مصادر الدال ،وتطوير وسائل التنمية» ،هنا
توجد بعض العبارات املكررة ،وهي غري مقبولة لبويًا فأقرتح تبديلها حبيث
نقول« :وهنا يأتي دورنا حنن السلطة التشريعية يف اختاذ هنه التوجيهات 15
السامية واخلطوط العريضة ــ بدالً من املهمة ــ أولويات لعملنا التشريعي»،
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وحيث إننا نتكلم عن التوجيهات واخلطوط وهي مجع مؤنث فال نقول:
«يشكل» وإمنا نقول« :تشكل» ،وهنا هو الصحيح لبة ،وعبارة «للحفاظ
على مكتسباتنا االقتصادية وتنميتها» تكررت يف عبارتني مرتادفتني ،مرة
نقول« :تنمية يف االقتصاد» ومرة أارى نقول« :وتطوير وسائل التنمية» .ويف
الفقرة الثانية من الصفحة السابعة ورد« :إننا نتفق مع جاللتكم يف تثمينكم 5
عاليًا الدور الني تقوم به احلكومة املوقرة بقيادة صاحب السمو امللكي
األمري اليفة بن سلمان آل اليفة رئيس الوزراء املوقر ،وجهود صاحب السمو
امللكي ،»...ولكون ولي العهد هو نائب رئيس جملس الوزراء أرى أال نقول:
«وجهود» وإمنا نقول« :ودعم» أو «مساندة صاحب السمو» .ويف السطر األاري
من الفقرة نفسها ورد« :ونعاهدكم على أننا سنقف داعمني جلهودهما 23
الدؤوبة» بدالً من عبارة« :هلنه اجلهود الدؤوبة» .كما جاء يف الفقرة الثانية:
«كما نعاهد جاللتكم على أننا سنكون عونًا وسندًا للسلطة التنفينية يف
مسرية اإلصالح والتنمية» ،وهنا ــ ولتسمح لي يا معالي الرئيس ــ سأدال
عليها تعبريًا جديدًا وهو« :كما نعاهد جاللتكم على أننا سنكون عونًا
وسندًا للسلطة التنفينية يف مسرية اإلصالح والتنمية آملني االستمرار يف 25
التعاون ،واألان يف االعتبار مبالحظات السلطة التشريعية بهدف حتقيق
احلياة الكرمية لكل مواين» .ويف الفقرة األوىل من الصفحة الثامنة
استخدمت اللجنة كلمة «مثالً» وقد يكون قصدهم «مثاالً» ،ألن الصحيح يف
اللبة العربية هو أن نقول« :منوذجًا» ،وهنا أفضل يف التعبري .ويف السطرين
األاريين من الصفحة نفسها ورد« :إن اطابكم السامي يف دور االنعقاد 13
األاري هلنا الفصل التشريعي هو اارية ومنهج ،»...وأعتقد أن الصحيح يف
اللبة العربية هو أن نقول« :ومنهاج» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ما أراده األب السيد حبيب من هنه املالحظات هو حسن 15
الصياغة ،حبيث ال خيل باملعنى ،وأعتقد أن مجيعكم ــ ما شاء اهلل ــ اربات
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يف اللبة العربية ،وأمتنى أن خنرج بنص يتوافق مع لبتنا اجلميلة .تفضل األب
الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد اهلل صباحكم وصباح اجلميع بكل 5
اري ،أود أن أضيف شكري وتقديري جلهود اإلاوة يف اللجنة على ما تقدموا
به من حسن صياغة .ولدي مالحظات حمدودة جدًا ففي الصفحة  5ورد يف
الفقرة األوىل« :إن تأكيدكم استمرار مبدأ احلوار من أجل التوافق الوي
إمنا يعكس رغبة صادقة يف تعزيز اللحمة الوينية بني أبناء الشعب الواحد،
واخلروج بالبالد مما متر به حاليًا ،»...وأرى أن عبارة «من حماوالت لشق 23
الصف وإثارة الفتنة والفرقة» ال تتفق مع التوجه السابق الني يقول :احلرص
على التوافق واللحمة الوينية ،لنا أقرتح أن تشطب هنه العبارة ووتتم
االستعاضة عنها بعبارة «من توترات وإضرار باالستقرار السياسي واالجتماعي
الني يضر بكل أبناء الشعب على حد سواء» ،وبهنا نرسل إشارة إجيابية
بدالً من إرسال إشارة فيها جانب سليب ،ونقول إن هناك من يسعى هلنا أو 25
ذاك .وما دمنا نتحدث يف هنه املرحلة عن حوار التوافق الوي

فيجب أن

ننكر ذلك ألن جمللسكم املوقر أعضاء ميثلونه يف احلوار ــ وأنا أتشرف أن
واحد منهم ــ وأعتقد أن جولة استكمال حوار التوافق الوي

مل تتم اإلشارة

إليها ،لنا أقرتح أن تضاف بعد عبارة «على صدق التوجه وإرادة التبيري» عبارة
«كما أن جملس الشورى يؤكد أهمية تعاون مجيع األيراف إلجناح جولة 13
استكمال حوار التوافق الوي

الراهنة بتقديم مقرتحات إصالحية إجيابية

تسهم يف تطوير العملية الربملانية والنظام السياسي مبا حيقق يموحات مجيع
أبناء البحرين من دون إقصاء أو تهميش» ،يف رأيي أنها تعبري عن دور اإلاوة
األربعة النين ميثلون جملسكم املوقر يف حوار التوافق الوي

يف اجلولة

الراهنة منه ،فال نستطيع أن نتحدث عن املاضي فقط؛ ألن هناك جولة ثانية 15
ولدينا من ميثلنا فيها أو على األقل من اعتربوا ممثلني للمجلس ،بصفتهم
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املستقلة فالبد من اإلشارة إىل ذلك ،هنا اقرتاحي واألمر مرتوك ملعاليكم
وللمجلس املوقر .يف الفقرة الثانية من الصفحة  7عبارة تقول« :كما نعاهد
جاللتكم على أننا سنكون عونًا وسندًا للسلطة التنفينية» ،وأعتقد أن
السلطة التشريعية ــ مع احرتامي وتقديري ــ ال تستطيع أن تقول إنها عون
وسند لسلطة أارى ،بل تقول« :سنتعاون أو نعزز التعاون مع السلطة 5
األارى» ،حنن سلطة مستقلة ولكن ال نستطيع أن نقول إننا عون وسند
لسلطة أارى ،فلدينا دور مستقل نلعب فيه دورًا خمتلفًا ،وبالتالي من
الضروري جدًا أن منيّز بني دورنا ودور السلطة التنفينية ،لنلك أقرتح أن
تضاف عبارة« :كما نعاهد جاللتكم على تكريس تعاون جدي وفعال مع
السلطة التنفينية ،لتعزيز مسرية اإلصالح والتنمية ليكون هدفنا األمسى هو 23
حتقيق احلياة الكرمية» ،وأضيف هنا عبارة« :اليت تستند إىل احلقوق
واحلريات واملصاحل املشروعة لكل مواين» ،حتى تكتمل الصورة بأن
نتكلم أوالً عن التعاون واجلدية والفعالية فيه ،ثم نشري إىل أن حتقيق احلياة
الكرمية جيب أال يستث

مسألة احلقوق واحلريات واملصاحل املشروعة املعرب

عنها بشكل سلمي ،أنا مل أقل كلمة «سلمي» لكن أعتقد أن املصاحل 25
املشروعة هي نقطة رئيسية .يف الصفحة  8وردت ــ يف آار اخلطاب ــ عبارة:
«إن اطابكم السامي يف دور االنعقاد األاري» ،والصحيح يف رأيي أن نقول:
«إن اطابكم السامي يف دور االنعقاد الرابع» ،فللتوثيق جيب أن حندد
التاريخ وهو الدور الرابع وليس األاري يف الفصل التشريعي ،وشكرًا.
13

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أتوجه بالشكر ــ وبصفة ااصة ــ 15
إىل رئيسة اللجنة على الصياغة احملكمة ،اليت جاءت جامعة ومانعة لكل
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حمتويات اطاب صاحب اجلاللة امللك املفدى ،لكن لدي مالحظة ــ رغم
كوني عضوًا يف اللجنة ــ وهي أن اخلطاب السامي جلاللة امللك تعرض
ملكانة املرأة البحرينية بصورة هلا واقعها يف اخلطاب ،لك

مل أجد ترمجة

ملا تعرض له صاحب اجلاللة يف اطابه السامي بشأن املرأة البحرينية يف هنا
الرد ،أرجو أن أكون خمطئة أو أن يرد عليّ بهنا الشأن .أنا أتفق مع ما 5
تفضل به األب الدكتور عبدالعزيز أبل فيما يتعلق مبوجبات التعاون وليس
السند والعون ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
23

شكرًا ،تفضلي األات دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا لن أزيد على ما قيل فاألب الدكتور
عبدالعزيز أبل أشار إىل نقطتني وأمتنى أن تتم إضافتهما .أحببت أن أتوجه
بالشكر إىل اللجنة ،فألول مرة أرى أن الرد يأتي ردًا نوعيًا ويعرب فعالً عن 25
الكثري من النقاط اليت جاءت بكتابة نوعية خمتلفة ،فأشكر رئيسة اللجنة
األات الدكتورة بهية اجلشي ومجيع أعضاء اللجنة على حسن إعداد الرد.
النقطتان اللتان ذكرهما األب الدكتور عبدالعزيز أبل لن أعيد التعليق
عليهما ،لكن هلما موجبات جيب أن يتم تضمينهما يف الرد ،وهما مسألة
احلوار الوي

ومسألة مبدأ التعاون بني السلطتني ،وأحببت أيضًا تأكيد ما 13

ورد يف عدد من النواحي خبصوص حق الشعب يف املشاركة يف إدارة شؤونه
وممارسة حقوقه الدستورية ،وهنه النقطة رئيسية .يف الصفحة األوىل يف
الفقرة اليت تقول« :مما يع

أن التوجه اليوم »...أرى أن مسرية الدميقرايية

بدأناها منن بدء املشروع اإلصالحي ،وبالتالي جيب اإلشارة إىل أنه تأسيسًا
للدميقرايية اليت ابتدأناها البد أن يتم التطوير وزيادة املكتسبات مبباشرة 15
احلقوق السياسية ،وزيادة املشاركة الشعبية يف إدارة الشأن العام ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات الدكتورة بهية جواد اجلشي.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أود أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل الزمالء 5
النين أبدوا مالحظاتهم على مشروع الرد ،وأرجو أن نستلم هنه املالحظات
مكتوبة؛ لتجتمع اللجنة جمددًا وتأانها بعني االعتبار .بالنسبة إىل ما
ذكرته األات لولوة العوضي حول موضوع عدم التطرق إىل املرأة البحرينية
نقول إننا ــ كما تعلمون ــ نلتزم يف إعداد الرد مبا ورد يف اخلطاب امللكي
السامي من حماور وال نتجاوزها ،واخلطاب السامي يف هنه املرة مل يتعرض 23
ملوضوع املرأة بصورة مباشرة وإمنا وردت كلمة واحدة فقط عندما قال
جاللته يف الصفحة الثانية من اخلطاب املعروض أمامكم «وهلل احلمد
والشكر فقد سخر هلنه األرض الطيبة رجاالً ونساء خملصني» ،مبعنى أنه
اعترب النساء مواينات مثل الرجال ومل يتعرض بصورة مباشرة إىل املرأة،
ولنلك حنن مل نتطرق إىل موضوع املرأة يف ردنا ألننا تقيدنا مبا ورد يف 25
اخلطاب السامي من حماور .أرجو من اإلاوة النين أبدوا مالحظاتهم أن
يقدموها إىل اللجنة مكتوبة حتى نستطيع أن نأان بها عند مراجعتنا ملسودة
الرد ،وشكرًا.
13

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحب أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل األات
الدكتورة بهية اجلشي رئيسة اللجنة على اجلهد الكبري الني بنلته يف إعداد 15
مشروع الرد ،وأيضًا أود أن أشكر األب الدكتور عصام الربزجني املستشار
القانوني للمجلس على حضوره اجتماعات اللجنة ،وأيضًا األب السيد جواد
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مهدي أمني سر اللجنة على جهده يف إبراز هنا املشروع ،والشكر موصول
إىل كل اإلاوة واألاوات األعضاء وكل من ساهم يف إعداد هنا املشروع،
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى؟

(ال توجد مالحظات)
23

الرئيـــــــــــــــس:
بدوري أشكر رئيسة وأعضاء اللجنة على جهودهم الكبرية يف إعداد
هنا الرد اجليد ،وأعتقد أنه ليس هناك داعٍ ألن تقدم االقرتاحات مكتوبة
ألنها مسجلة لدينا وستثبت يف مضبطة هنه اجللسة ،وأيضًا أعتقد أنه انتهى
دور اللجنة اآلن وجيب أن يرفع الرد إىل مكتب اجمللس الني سيأان بعني

االعتبار ما ورد من مالحظات من قبل اإلاوة األعضاء ويعدّل الرد متهيدًا 25
لرفعه إىل صاحب اجلاللة .فهل يوافق اجمللس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)
13

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك .وننتقل اآلن إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص
مبناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية والقانونية خبصوص املرسوم بقانون
رقم ( )12لسنة 1323م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )41لسنة 1331م .وأيلب من األب حممد حسن الشيخ
منصور السرتي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أيلب تثبيت التقرير يف املضبطة.
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15

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )97

23

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللجنة املرسوم بقانون موضوع 25
الدراسة والبحث ،وايلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأنه،
وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوني باجمللس،
وانتهت إىل ما يلي :أن املرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ( )38من الدستور،
وقد توافرت فيه الشروط الواردة يف املادة املنكورة من حيث فرتة إصداره
وعرضه على اجمللسني ،حيث مت إصداره بتاريخ  12سبتمرب 1323م ،وعـُرض 13
على السلطة التشريعية بتاريخ  2أكتوبر 1323م ،إذ تنص املادة ( )38من
الدستور على أنه «إذا حدث فيما بني أدوار انعقاد كل من جملس الشورى
وجملس النواب أو يف فرتة حل جملس النواب ما يوجب اإلسراع يف اختاذ
تدابري ال حتتمل التأاري ،جاز للملك أن يصدر يف شأنها مراسيم تكون هلا
قوة القانون ،على أال تكون خمالفة للدستور» .ورأت اللجنة أنه ليس يف 15
املرسوم بقانون أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية
املوضوعية أو الشكلية أو اإلجرائية .وتتمثل املربرات الداعية إىل صدور هنا
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املرسوم بقانون أثناء غياب الربملان يف اآلتي2 :ــ عـُهِد إىل رئيس حمكمة
التمييز برئاسة اجمللس األعلى للقضاء ،حيث نصت املادة ( )29من املرسوم
على «ويعهد امللك لرئيس حمكمة التمييز رئاسة اجمللس األعلى للقضاء»،
ورأى أعضاء اللجنة أن هنا التعديل جاء تنفينًا ملرئيات حوار التوافق الوي
األول عام 1322م بشأن استقاللية القضاء ،وهو ما يتسق مع ما ورد يف املادة 5
( 33الفقرة هـ) من املنكرة التفسريية لدستور مملكة البحرين اليت تنص
على التالي« :وحرصًا على حتقيق أكرب قدر من االستقالل للسلطة
القضائية ،ونظرًا إىل وجود أكثر من جهة قضائية يف البحرين؛ حيث نص
امليثاق على ضرورة إنشاء اجلهة القضائية اليت تتوىل الرقابة على دستورية
القوانني ،وهو ما حرصت املادة ( )232من هنا الدستور املعدل على تنفينه 23
بإنشاء احملكمة الدستورية ،نص البند (ج) على أن يرأس امللك اجمللس
األعلى للقضاء ،ويعني القضاة بأوامر ملكية بناءً على اقرتاح اجمللس األعلى
للقضاء .ويف هنا ما يؤكد استقالل القضاء ،وجيعله بعيدًا عن سيطرة
السلطة التنفينية ،حيث يرتبط بامللك رأس الدولة مباشرة .وال مينع ذلك
ــ بطبيعة احلال ــ من أن ينيب امللك عنه يف رئاسة اجمللس األعلى للقضاء من 25
يراه من رؤساء اهليئات القضائية املوجودة حاليـًا أو اليت ميكن أن توجد يف
املستقبل» ،وهنا ما اتفقت معه اللجنة من باب مصلحة القضاء واستقالله،
ويأتي متزامنـًا كنلك مع املرسوم الني كفل احلق يف االستقاللني املالي
واإلداري للسلطة القضائية1 .ــ ويف بداية كل سنة قضائية يتم توزيع احملاكم
وترتيب األعمال ،وعليه فقد جاء املرسوم بهنه التعديالت لكي يسبق تلك 13
الرتتيبات ،إضافة إىل تسريع الفصل يف القضايا املعروضة على احملكمة
الكربى املدنية وكثرتها مما يؤدي إىل تراكم القضايا يف احملاكم ،حيث
نصت الفقرة الثانية من املادة على «وجيوز أن تـُصدر احملكمة الكربى املدنية
أحكامها من قاضٍ منفرد على أال تقل درجته عن قاضي حمكمة كربى من
الفئة (أ) وذلك يف املنازعات املدنية والتجارية اليت يصدر بتحديدها قرار من 15
اجمللس األعلى للقضاء» .وأحب أن أشري إىل أن هناك حتفظًا من األات رباب
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العريض بشأن هنا املرسوم ،وسأترك اجملال هلا الحقًا لتوضيح وتربير سبب
حتفظها على رأي اللجنة حول هنا املرسوم .واستنادًا إىل كل ما تقدم اجتهت
اللجنة إىل التوصية ــ بأغلبية أعضائها ــ باملوافقة على املرسوم بقانون رقم 12
لسنة 1323م ،واألمر مرتوك للمجلس املوقر الختاذ ما يراه مناسبًا ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل األب عبداجلليل عبداهلل
العويناتي.
23

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد اهلل صباحكم أيها اإلاوة واألاوات.
إذا كان لنا أن نفاار يف هنا البلد فال شك أن من أبرز ما نفاار به هو
حواراتنا الوينية املنجزة والقادرة ــ حبمد اهلل وحكمة قيادتنا الرشيدة وهمة
أبناء شعبنا العزيز ــ على رؤية الضوء يف آار النفق واالسرتشاد بكل ما يفتح
اآلفاق الرحبة أمام ويننا احلبيب ،غري أن األمر الني ينببي لكل حبري

أن 25

يعتز به هو أن ملك البالد وقائدها وعاهلها املفدى جيعل دائمًا من نفسه ومن
مقامه السامي قدوة ومنوذجًا يف سرعة االستجابة لنتائج احلوارات الوينية
التوافقية واملبادرة لتنفينها .وها حنن اليوم أمام منوذج باهر هلنه احلالة
الرائعة ،متمثلة يف هنا املرسوم بقانون الني قد يصفه البعض بأنه حيوي
تنازالً ملكيًا عن سلطة دستورية ،ولكن احلقيقة أكرب من ذلك وأعظم13 ،
وهي أننا أمام قائد وي

ينهب إىل أقصى الطريق من أجل مصلحة وينه

وشعبه ،حتى أنه أحال بعضًا مما ااتصه به الدستور من صالحيات إىل أبناء
الشعب ومؤسساته .سيدي الرئيس ،حنن مع هنا املرسوم قلبًا وقالبًا وشكالً
ومضمونًا ياملا أنه موافق للدستور ،وهو األمر الني قررته جلنتنا املوقرة،
وعليه حنن نوافق على ذلك ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب اليل إبراهيم النوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة هنا املرسوم مهم جدًا كما 5
تفضلت اللجنة وذكرت أهميته ،وأعتقد أن هنا أيضًا يعطي دليالً صادقًا
وواضحًا على أن حوار التوافق الوي

األول كانت له مثار ييبة ،وهنه

إحدى مثار هنا احلوار األول الني مازالت آثاره واضحة وبيّنة ،وأعتقد أنه رد
عملي على كل من يريد أن يشكك يف نتائج احلوار األول ،ولنلك حنن
نتطلع إىل احلوار الثاني مبزيد من اإلجنازات .كما أن

أنتهز هنه املناسبة 23

الساحنة لكي أقف بني أيديكم وأقدم باألصالة عن نفسي ونيابة عن إاواني
وأاواتي أعضاء جلنة شؤون الشباب االص التهاني والتربيكات للقيادة
الرشيدة املتمثلة يف حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه،
وصاحب السمو امللكي رئيس جملس الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه،
وصاحب السمو امللكي ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 25
جملس الوزراء حفظه اهلل ورعاه ،ومسو الشيخ ناصر بن محد آل اليفة رئيس
اجمللس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األوملبية البحرينية؛ على اإلجناز
الرياضي والشبابي املتمثل يف نتائج االستفتاء الني أجرته األهرام املصرية
ونُشر يف يوم  14من شهر ديسمرب احلالي ،وأعلن نتائجه صباح اليوم األب
الرياضي حممد لوري مدير اإلعالم والتوثيق باللجنة األوملبية البحرينية يف 13
برنامج (صباح اخلري يا حبرين) ،وأكد هنا االستفتاء أن اللجنة األوملبية
البحرينية هي ضمن أفضل ثالث هيئات رياضية أوملبية ،وكنلك ااتري معالي
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل اليفة األمني العام للمجلس األعلى للشباب
والرياضة رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم عضو املكتب التنفيني يف
االحتاد الدولي فيفا أفضل شخصية رياضية عربية ،وكنلك الشيخ علي بن 15
اليفة آل اليفة رئيس االحتاد البحري
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رياضي واعد ،وكنلك فازت العاصمة البحرينية املنامة جبائزة العاصمة
الرياضية للعرب بعد استضافتها لبطولة اليجي  12والبطولة األوملبية
اخلليجية ،وفاز اجلمهور البحري أيضًا جبائزة أفضل مجهور عربي رياضي،
فالتهنئة اخلالصة للقيادة الرشيدة ومسو الشيخ ناصر بن محد آل اليفة.
وامسحوا لي حيث إن هنه فرصة ساحنة جيب أن أقول فيها كلمة شكر5 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب عبدالعزيز حسن أبل.

23

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،قبل أن أعلق على ما جاء يف تقرير اللجنة
ورأي وزارة العدل املوقرة ،البد من اإلشادة باخلطوة القاضية بأن يعهد جاللة
امللك املفدى إىل سعادة رئيس حمكمة التمييز برئاسة اجمللس األعلى

للقضاء ،وهي اطوة متقدمة حتمًا تعرب عن تعزيز استقاللية اجمللس األعلى 25
للقضاء ،وحنن نشيد بها بكل صدق ،وأنا شخصيًا عربت عن تهنئيت لسعادة
األب سامل الكواري على هنا التعيني .ولكن حتى نصحح الوضع بشكل
سليم البد من احلديث عن التعديل الدستوري وليس التعديل يف املرسوم،
فالتعديل الدستوري هو املطلوب يف تقديري ،وحتى ال أكون اارجًا عن
املنطق فقد رجعت إىل دستور  13املصري ودستور  15العراقي ــ وهما نظامان 13
ملكيان ــ ورجعت أيضًا إىل دستور  2913للمملكة العربية السورية اليت
نشأت يف فرتة معينة ثم قضي عليها من االل االستعمار الفرنسي؛ ومل أجد
نصًا يقول ــ يف هنه الدساتري الثالثة اليت أعتربها مناذج وباألاص الدستور
املصري لعام  2913ــ إن رئيس الدولة يرأس القضاء ،فاستقالل القضاء
واضح ،ونقيس على ذلك يف الدول الدميقرايية العريقة كربيطانيا أو الدول 15
امللكية يف إسكندنافيا ،حيث إن رأس الدولة ال يرأس القضاء ،من املمكن
أن يرأس السطلة التنفينية وليس يف ذلك مشكلة؛ ألن بعض الدول تعطي
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رأس الدولة سلطات تنفينية ،فيجوز له أن يرأس السطلة التنفينية ،ولكنْ
هناك سلطتان ال ميكن لرأس الدولة أن يرأسهما وقد يكون شريكًا يف
السلطة التشريعية ولكن ال ميكن أن يكون شريكًا يف السلطة القضائية،
وإمنا تصدر األحكام بامسه كما هو احلال هنا يف البحرين وكما هو
منصوص عليه يف الدستور ،ولنلك أعتقد أن اإلجراء السليم ــ والني أمتنى 5
على املقام السامي جلاللة امللك وهو اإلصالحي األساسي يف البحرين القيام
به ــ هو أن يأمر جاللته بتعديل املادة  33البند (ح) اليت تقول" :يرأس امللك
اجمللس األعلى للقضاء ويعني القضاة بأوامر ملكية بناء على اقرتاح من
اجمللس األعلى للقضاء" ،وأمتنى على املقام السامي جلاللة امللك أن يبادر
ــ ألن لديه صالحية التعديل ــ بتعديل هنه املادة لتكون "يعني امللك رئيس 23
اجمللس األعلى للقضاء ويعني القضاة بأوامر ملكية بناء على اقرتاح من
اجمللس األعلى للقضاء"؛ حتى يستقيم الوضع الدستوري بدون احلاجة إىل
اللجوء إىل تفسري غري دقيق ــ بتقديري ــ يف املنكرة التفسريية ،ولن أييل،
تقول املنكرة التفسريية" :أن ينيب عنه يف رئاسة اجمللس األعلى للقضاء من
يراه من رؤساء اهليئات القضائية املوجودة حاليًا أو اليت ميكن أن توجد يف 25
املستقبل" ،وباملنطق البسيط لو افرتضنا أن جاللة امللك املفدى أراد أن ينيب
أحدًا من رؤساء اهليئات القضائية املوجودة أو اليت ستنشأ ومل يكن هنا
العضو رئيسًا أو عضوًا يف اجمللس األعلى للقضاء فكيف ميكن أن تكون
اإلنابة؟ اإلنابة تكون لعضو أصيل يف هيئته ،وال جيوز أن تكون لعضو من
اارج اهليئة ،وبالتالي أعتقد أن ما استند إليه يف رأي وزارة العدل املوقرة وهو 13
ما جاء يف املنكرة التفسريية حول اإلنابة ليس دقيقًا .أتفق مع األات رباب
العريض يف حتفظها بأن هناك مشكلة فيما يتعلق بالدستور ،رغم أن
موافق على التعديل وأعتقد أنه اطوة متقدمة ،وأمتنى على جاللة امللك
املفدى أن يدفع بهنا االجتاه وهو القادر دائمًا على أن يتقدم الصفوف ويقود
هنه الدولة وهنا الوين إىل األمان ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي الشديد ملا تفضل به الدكتور 5
عبدالعزيز أبل ورأيه يُحرتم ولكن

قد أتفق معه على ما انتهى إليه وهو

املوافقة على ما جاء يف هنا املرسوم .حنن يف اللجنة أوردنا األسس اليت مت
االستناد إليها يف االاتالف مع ما اجته إليه املستشار القانوني جمللس النواب،
ورده مرفق وهو يتفق مع حتفظ األات رباب العريض املدرج يف التقرير
وكنلك ما تطرق إليه الدكتور عبدالعزيز أبل يف هنا الشأن ،ولكن 23
جملس النواب ااتلف مع مستشاره ووافق على هنا املرسوم .األسس اليت
استندنا إليها يف املوافقة على هنا املرسوم هي أنه جاء بتعديلني ،التعديل
األول تطرق إىل رئاسة اجمللس األعلى للقضاء بأن يعهد إىل رئيس حمكمة
التمييز برئاسة اجمللس ،وحبسب نقاشنا مع املستشارين القانونيني حول هنا
األمر فإن عبارة «مبا يعهد إليه» تدال يف املعجم القانوني وفق موضوع اإلنابة 25
الني جاء يف النص الدستوري والني جاء تفسريه يف املنكرة التفسريية ،ولن
أكرر ألننا وضعنا النص الوارد يف املنكرة التفسريية ،فهنا املرسوم أو نص
املادة الوارد يف القانون الني مت تعديله هو «وينيب امللك من ينيبه يف رئاسة
اجمللس األعلى للقضاء» وجاء املرسوم بتعديله إىل «مبا يعهد إليه» ،فتم
االتكال على ما نُص عليه يف الصالحيات الدستورية واملنكرة التفسريية 13
ومبا يتواءم ويتالءم مع يبيعة عمل السلطة القضائية ،حتى أن املستشار
القانوني جمللس النواب أاطأ عندما قال إن وجود شبهة عدم الدستورية به
تبول على السلطة التنفينية ،والسلطة القضائية سلطة قائمة بناتها وبالتالي
من سريأس اجمللس األعلى للقضاء هو من صلب وصميم السلطة القضائية
ذاتها .باإلضافة إىل التحفظ اآلار الوارد بشأن موضوع أنه يتم الفصل يف 15
بعض القضايا أمام احملاكم الكربى من االل قاضٍ منفرد ،أي جيوز أن يتم
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من االل قاضٍ منفرد ،والواقع اآلن هو أن احملاكم الكربى تشكل من
ثالثة قضاة ،وهنا هو األصل ،ووضع يف هنا التعديل استثناء ،فقد أجاز أن
تُرأس احملاكم الكربى من قبل قاضٍ منفرد ،ووضع عليه قيدًا وهو أن
يكون من الفئة (أ) ،مبعنى أن يكون يف مرحلة متقدمة من مراحل أو
درجات التقاضي ،واألمر اآلار أنه حدد األمر بنوعية من القضايا اليت يصدر 5
بشأنها قرار عن اجمللس األعلى للقضاء منفردًا ،وبالتالي هنا يدال يف إيار
الضمانات للمتقاضني ،أي من سريأس سيكون على درجة معينة من درجات
القضاة ،ولن يتم ذلك يف مجيع القضايا بل يف قضايا حمددة وسيتم إصدار
قرار بشأنها ،وحنن ــ باعتباري حمامية ــ من واقع ملموس نعلم مسبقًا ماهية
القضايا اليت سيقرر اجمللس األعلى للقضاء أنه ينطبق عليها أن تدال يف مثل 23
هنا النص ،وحنن نعلم أن هناك قضايا أوامر األداء وهي اليت تشبل احملاكم
كثريًا ،وقد ال تستويف بعض األمور شكالً فتحال إىل احملكمة املختصة
للنظر فيها ،وهنه القضايا تكون دائمًا بطبيعتها قضايا ثابتة من حيث احلق
أو املستندات اليت تكون مرفقة بها ،وبالتالي النظر فيها يسري ولن خيل
بضمانات التقاضي ،وحنن يف اجمللس دائمًا خنشى على ضمانات التقاضي25 ،
ولكن يف هنا احملور لن جند مساسًا بالتقاضي باعتبار أنه وقتما وجد
اجمللس األعلى للقضاء مستقبالً أن نوعية القضايا اليت أاضعها لقاضٍ منفرد
يقدم بشأنها العديد من الطعون أو يقدم بشأنها العديد من األفراد بأنهم لن
حيصلوا على ضمانات يف هنه الدعوى أو كثر فيها البطالن لألحكام
الصادرة؛ فإنه سيكون هناك استدراك من قبل اجمللس األعلى للقضاء بأن 13
يعود بشأنها إىل اإلحالة إىل احملاكم اليت تشكل من ثالثة قضاة .ومن دعائم
مربرات موافقتنا على هنا املرسوم ــ كما ورد يف تقريرنا ــ أننا شهدنا إصدار
عدة مراسيم بشأن السلطة القضائية وكانت من أهم األمور اليت نصت عليها
مرئيات حوار التوافق الوي

واليت جاءت منصبة يف استقاللية القضاء،

فنحن شهدنا مسألة االستقالل املالي واإلداري وتعديل كادر القضاة ،ويأتي 15
إعطاؤهم كامل اإلحساس باالستقاللية كأحد دعائم استقاللية القضاء،
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وحنن نعلم اجلهود املبنولة من اجمللس األعلى للقضاء يف هنا الشأن ،ويف
السابق كان الشيخ اليفة بن راشد يشبل هنا املنصب وتشرف اآلن برئاسة
احملكمة الدستورية ،وحاليًا من نتفاءل بوجوده وندعم عمله هو األستاذ سامل
الكواري ،ونعلم أن أهم ما يف اجمللس األعلى للقضاء واسرتاتيجية عمله
واطط العمل املقبلة هو ضمانة التقاضي للمتقاضني .باإلضافة إىل أنه حتى 5
بالنسبة إىل القاضي املنفرد كشق ثانٍ ،فإن هنا املوضوع مل يكن من ضمن
التحفظات الواردة ،وأنا أذكر كل آراء القانونيني باحرتام ،فاملستشار
القانوني جمللس النواب مل يبدِ أي حتفظ على التعديل الثاني الوارد يف
املرسوم ،وشكرًا.
23

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،مالحظاتي مالحظات دستورية وليس لدي أي 25
حتفظ خبصوص تعيني رئيس اجمللس األعلى للقضاء ،بل على العكس ،فقد
كانت عبارة «نائب رئيس اجمللس األعلى للقضاء» هي اخلطأ ،وبالتالي فإن
عبارة «رئيس اجمللس األعلى للقضاء باإلنابة» هي الصحيحة اآلن يف تشكيل
اجمللس األعلى للقضاء .حنن نعرف أن الدستور هو القانون األساسي ويعترب
أعلى بناء قانوني موجود يف الدولة ،وبالتالي كل مؤسسات الدولة الدستورية 13
من املفرتض أن تلتزم باالاتصاصات اليت حددها هلا الدستور يف هنا البناء
القانوني .القانون أتى بأمرين ،األول خبصوص تشكيل اجمللس األعلى
للقضاء ،وجعل رئاسة اجمللس لرئيس حمكمة التمييز ،واآلار خبصوص
جوازية أن تصدر احملكمة الكربى املدنية أحكامها من قبل قاضٍ فرد،
وعهد إىل اجمللس األعلى للقضاء بإصدار القرارات املتعلقة بااتصاصات 15
القاضي الفرد .خبصوص حمكمة التمييز ،لقد حبثت يف املوضوع ووجدت
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أن هناك فقهني :الفقه األول يقول إن االاتصاص األصيل يف التشريع هو
للسطلة التشريعية واالستثناء هو للسطلة التنفينية ،وقد حدد الدستور ذلك
بأمور معينة وعلى سبيل املثال  :اللوائح التنفينية .والفقه اآلار يقول إنه جيوز
للسطلة التنفينية أن تتنازل عن بعض ااتصاصاتها ــ وإن كانت موجودة
دستوريًا ــ لصاحل السلطة التشريعية؛ باعتبار أن السلطة التشريعية هي املمثلة 5
للشعب ،ويف البداية أانت ــ وما زلت ــ توجه جملس النواب وهو أنه ال جيوز
للمؤسسات الدستورية أن تتبول أو أن بعضها يفتات على بعض يف بعض
ااتصاصاتها ،وما زلت متمسكة بهنه األمور ،ولكنَّ هناك رأيًا آار يقول
إنه جيوز للسلطة ،وأعتقد أنه عندما أعطى املرسوم بقانون اإلنابة لرئيس
حمكمة التمييز ليكون رئيس اجمللس مبوجب القانون فقد أان هنا االجتاه 23
من هنا الفقه ،ولكن

ما زلت أميل إىل الرأي القائل إنه لكل املؤسسات

الدستورية ااتصاصاتها الدستورية اليت ال جيوز التنازل عنها ،وبالتالي كان
من املفرتض أن يتم تعيني رئيس اجمللس األعلى للقضاء مبرسوم؛ باعتبار أن
صالحيات امللك واسعة يف تعيني رئيس اجمللس األعلى للقضاء مبوجب مرسوم.
األمر اآلار هو موضوع جوازية أن تُصدِر احملكمة الكربى حكمًا بقاضٍ 25
منفرد وكنلك حتديد االاتصاص ،أعتقد أن هنا النص أساسًا خمالف
للدستور؛ أيضًا السلطة القضائية أساسًا يف الدستور كل ااتصاصاتها البد
أن تصدر بقانون .النص الدستوري املتعلق بقانون السلطة القضائية ــ وهو املادة
 235البند (أ) من الدستور ــ يقول« :أــ يرتب القانون احملاكم على ااتالف
أنواعها ودرجاتها ،ويبيّن وظائفها وااتصاصاتها» ويقول البند (د) من املادة 13
نفسها« :د ــ ينشأ ،بقانون ،جملس أعلى للقضاء يشرف على حسن سري العمل
يف احملاكم ويف األجهزة املعاونة هلا ،ويبيّن القانون صالحياته يف الشؤون
الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة» ،وبالتالي ال يوجد أي ااتصاص
للمجلس األعلى للقضاء إلصدار أي قرارات ،وكل األمور املتعلقة بالقضاء
وباإلجراءات القانونية من املفرتض أن تصدر بقانون؛ حتى التفويض 15
التشريعي ،فال جيوز لنا حنن املشرّعني أن نفوّض السلطة القضائية يف هنه
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األمور ،ألنه وفقًا للمادة  31مت حتديد التفويض التشريعي؛ وعليه أعتقد أن
نص الفقرة الثانية فيه شبهة عدم الدستورية واضحة ،والقرارات اليت سوف
يصدرها اجمللس األعلى للقضاء غري جائزة ألن الدستور واضح يف أن كل
االاتصاصات البد أن تكون منصوصًا عليها مبوجب القانون ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األب الشيخ االد بن علي آل اليفة وزير العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
23

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،فيما يتعلق باملرسوم بقانون رقم  12لسنة
1323م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية أود أن أبيّن التالي:
اُلصَت اللجنة ،الوقت والظروف اليت توجب اإلسراع يف تدابري ال
2ــ مثلما َ
حتتمل التأاري صحيحة؛ وكنلك أنه ال توجد أي شبهة ملخالفة دستورية يف

هنا املرسوم ،هنا أيضًا صحيح .جاللة امللك عَهِدَ برئاسة اجمللس األعلى 25
للقضاء إىل سعادة رئيس حمكمة التمييز عمالً بنصوص الدستور نفسها اليت
تُجيز أن يُنيب امللك لرئاسة اجمللس أحد رؤساء اهليئات القضائية ،وهنا
موجود يف املنكرة التفسريية للدستور نصًا؛ إذن هنه اإلنابة وهنا العهد الني
عهده امللك إىل رئيس حمكمة التمييز ال ميكن أن يُقال معه إن هناك تنازالً
عن سلطة ،هو ليس تنازالً ،عندما أوكل شخصًا فإن هنا ال يع

ااتفاء 13

األصيل؛ عندما يعهد جاللة امللك إىل رئيس حمكمة التمييز برئاسة اجمللس
األعلى للقضاء فإن ذلك ال يع

خمالفة الدستور إذا كان الدستور نفسه هو

من قرر ذلك ،هنه واحدة .الثانية :إذا كنا نتكلم عن مسألة تنازل عن
ااتصاص فهنا غري صحيح ،وإذا كنا نتكلم عن تفويض أو إنابة فنلك
صحيح وهنا ما هو موجود حاليًا ومطبق ،وكان مطبقًا كنلك من قبل؛ 15
لنلك مسألة عدم دستورية املرسوم من هنه الوجهة أعتقد أنها ليست ذات
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حمل ،وأعتقد أن املرسوم يف هنا األمر رسّخ ممارسة يريد جاللة امللك أن
(ميأسسها) ،وهي أن يكون رئيس حمكمة التمييز دومًا هو من يُعهد إليه
برئاسة اجمللس األعلى للقضاء ،وهنا صحيح حبكم أنه هو األقرب إىل هنه
املسألة؛ ثمّ إن هنا ليس بدعة ،فهناك دول كثرية من اليت يوجد فيها جملس
أعلى للقضاء كان دائمًا ــ وإىل اآلن ــ يُعهد فيها إىل رأس الدولة أن يكون 5
رئيسًا للمجلس حفاظًا على استقاللية القضاء من تبوّل السلطة التنفينية،
ويف بعض الدول عُهِدَ إىل وزير العدل برتأس اجمللس األعلى للقضاء يف حالة
عدم ترؤوس رئيس اجلمهورية أو امللك للمجلس ،ويف البحرين أُانت اطوات
أكرب ــ حيث إن وزير العدل ليس حتى عضوًا يف اجمللس األعلى للقضاء ــ
فعضوية اجمللس األعلى للقضاء حمصورة يف رجال القضاء أو من كانوا 23
يشبلون قبل ذلك منصبًا قضائيًا .وعليه أعتقد أن املسألة من هنه الناحية
ــ ممارسةً ــ صحيحة وحنن من الدول اليت اطت اطوات كبرية ،وهنا
املرسوم بقانون املعروض عليكم يرّسخ هنا األمر بشكل صحيح ،ويف
اعتقادي أنه يوافق صحيح الدستور ويوافق أيضًا مبزى أو فحوى استقاللية
القضاء يف أن يُعهد إىل رئيس حمكمة التمييز برئاسة اجمللس1 .ــ فيما يتعلق 25
بإنشاء احملاكم ،الدستور يقول صراحة إن القانون يُرتّب احملاكم على
ااتالف درجاتها وصدر بالفعل يف ضوء هنا القانون قرار عن اجمللس األعلى
للقضاء رقم  57لسنة 1323م يف جلسته املنعقدة بتاريخ 1323/23/33م ُذكِرَ
فيه يف املادة الثانية ...« :فيما عدا الدعاوى اإلدارية والدعاوى العُمالية
والدعاوى غري املقدرة القيمة واملنازعات املالية واالقتصادية واالستثمارية 13
ــ بااتصاص الدائرة اخلامسة ــ جيوز للقضاة باحملكمة الكربى املدنية
بصفة منفردة كقاضٍ منفرد نظر الدعاوى املعلومة القيمة اليت تزيد قيمتها
على مخسة آالف دينار وال تتجاوز ثالثني ألف دينار والفصل فيها» ،ملاذا؟!
لدينا قضايا عددها كبري جدًا النزاع فيها ما بني مخسة آالف وثالثني ألفًا،
ولو تركت اليوم بهنا الشكل من دون أي تعامل معها فستبرق احملاكم اليت 15
فيها ثالثة قضاة ال يستطيعون التعامل مع هنا الكم ،وتقديرًا من اجمللس
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 31

1323/21/33م املضبطة 9

هلنا األمر ،وكونه مل يستطع أن يُنشئ هنه احملكمة إال بوجود قانون،
وبالفعل بعد صدور هنا املرسوم بقانون استطاع اجمللس أن يُقرّر يف هنا
األمر؛ هنه املسألة ال تع أن هناك ااتصاصًا ُنقِلَ إىل اجمللس األعلى للقضاء
كان جيب أن يكون يف القانون ،القانون هو من نقل االاتصاص إىل
اجمللس ،وهنا صحيح ،وموجود يف كل الدنيا وحتى يف تشريعاتنا ــ املوجودة 5
يف البحرين ــ أن القانون خيول أن ميارس اجمللس األعلى للقضاء ــ يف بعض
احلدود ــ أو متارس السلطة التنفينية بعض ااتصاصاتها مادام هنا يف ضوء
احلدود اليت بيّنها هنا القانون يف هنا الشأن ،وهو ما حدث بالفعل .ولنلك
يف اعتقادي أن التعامل اآلن بدالً من يكون منويًا بثالث حماكم أصبح لدي
تسع حماكم منوط بها التعامل مع هنه القضايا ،والتعامل مع القضايا أصبح 23
بصورة أكرب ،وحنن بالفعل لدينا ضبط يف هنا األمر ،وأعتقد أن ما مت بهنا
املرسوم بقانون من تبيريات هو يف احلقيقة نقلة كبرية للقضاء البحري
ترسخ استقالليته ،وجتعل القضاة هم من يديرون شؤونهم بأنفسهم ،وتتيح
للمجلس األعلى للقضاء يف دعاوى معينة ــ وليس يف كل الدعاوى ــ أن خيوهلا
لقاضٍ منفرد َيبُتُّ فيها يف القضايا املدنية فقط ،وأن يفصل فيها .أنا شاكر 25
لبعض اآلراء اليت قيلت وأثرتنا ولكن يف احلقيقة نعتقد أن الرأي الني ارج
به املرسوم بقانون بهنا الشكل يتفق مع الدستور ويتفق مع واقع احلال يف
البحرين ،ويعزز استقاللية القضاء يف مملكة البحرين ،وشكرًا.
13

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتناول هنا املرسوم بقانون يف جزئيتني.
اجلزئية األوىل يف املادة األوىل اليت أوضحت ونصّت على أن يعهد امللك برئاسة 15
اجمللس األعلى للقضاء إىل رئيس حمكمة التمييز ،هنا التوجه محيد ،ملاذا؟
لألسباب اليت ُذكِرَت ،وأضيف إليها أن املنكرة التفسريية يف تفسريها
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لنص املادة اخلاصة برئاسة امللك للمجلس األعلى للقضاء أوضحت أن جاللة
امللك من حقه أن يُنيب أي شخص يراه حتسبًا إلنشاء أي هيئات قضائية يف
املستقبل ،ألن اهليئات القضائية ال تقتصر على اجمللس األعلى للقضاء وإمنا
يُمكن أن يكون هناك يف املستقبل جملس دولة أو أشياء أارى ،مثلما عليه
الوضع احلالي يف مجهورية مصر العربية؛ ونصّ الدستور يف ديباجته على أن 5
ما تضمنته املنكرة التفسريية ملزم مثل إلزامية الدستور ،وعندما يأتي
املرسوم بقانون وينص على أن يُعهد برئاسة اجمللس إىل رئيس حمكمة
التمييز فليست هناك خمالفة صرحية للدستور ــ وأنا ال ألوم الرأي الني قيل
يف هنه اجللسة ــ وال توجد شبهة دستورية ،ألننا لو رجعنا إىل اللبة العربية
فسنجد أن كلميت «يَعهد» و«يُنيب» كلتاهما يف نطاق واحد .املرسوم بقانون 23
يف هنه اجلزئية محيد ،ألن القضاء والقضاة إذا كانت لديهم اعرتاضات أو
ُهضِمَت حقوقهم من قبل اجمللس األعلى للقضاء ،كانوا يتخوفون من اللجوء
إىل احملاكم ــ دعونا نكون صرحيني ــ ألن من يرأس اجمللس األعلى للقضاء
هو جاللة امللك ،وجاء هنا النص ورفع عن القضاة أنفسهم هنا احلرج ،وهنا
تصرف محيد من املرسوم بقانون الني عَهِدَ برئاسة اجمللس إىل رئيس 25
حمكمة التمييز؛ ولكن كالم األب الدكتور عبدالعزيز أبل له حممل من
اجلد ،ألننا نرى الكثري من القوانني اليت تثار حوهلا شبهة عدم الدستورية،
وقد آن األوان أن نضع دستورنا موضع التشخيص ونقيس هل هنه النصوص
أصبحت تُالئم الوضع احلالي؟! وملاذا القوانني يف بعض احلاالت
ــ كما مت التطرق إليه يف هنا اجمللس املوقر ــ تثار حوهلا مسألة الشبهة 13
الدستورية؟ فيما يتعلق بهنه اجلزئية ،أع

املادة األوىل ،أعتقد أنها تصرف

محيد ،ونشكر رئيس اجمللس األعلى للقضاء على جهوده لتنمية السلطة
القضائية يف مملكة البحرين .أما فيما يتعلق باملادة الثانية فمع احرتامي ملا
تفضلت به األات دالل الزايد ومعالي وزير العدل أقول إن املادة  235من
الدستور البحري صرحية وواضحة وقايعة يف الداللة على أن القانون هو من 15
يُنشئ احملاكم ويبيّن وحيدد ااتصاصاتها وأنواعها ،وعندما يأتي املرسوم
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بقانون ويعطي هنه السلطة للمجلس األعلى للقضاء فهو منح اجمللس األعلى
للقضاء السلطة التشريعية باملخالفة أوالً للدستور ،وباملخالفة أيضًا للقوانني
اخلاصة بالسلطة التشريعية سواء جملس الشورى أو جملس النواب؛ لكن
حنن اليوم أمام مرسوم بقانون مهما قيل عنه إن فيه شبهة دستورية أو فيه
خمالفة صرحية للدستور فإن هنا املرسوم يتضمن جانبني ،جانبًا ليست فيه 5
شبهة أو خمالفة دستورية ،وجانبًا آار قد تثار فيه مسألة االاتصاص
التشريعي للمجلس األعلى للقضاء فيما يتعلق بتحديد ااتصاصات احملاكم.
على الرغم من الني تفضل به معالي وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
ــ وهو مشكور يف سعيه لتخفيف الضبط عن احملاكم ولزيادة سرعة الفصل
يف القضايا ــ فإن

من االل جتربيت أقول :ال ،ألن القاضي الفرد هو قاضٍ 23

يف حمكمة كربى ،يفصل يف القضايا الفردية ،ثم يعود ويفصل يف القضايا
اجلماعية ،ما يع

أن املرسوم بقانون مل يُخفّف الضبط املرجو من إصداره،

حنن مازلنا حنتاج إىل زيادة عدد القضاة؛ فما هو احلل؟! هناك رأي يف اجمللس
يقول إن السلطة التشريعية ترفض املرسوم إذا كانت فيه شبهة دستورية أو
خمالفة صرحية ،وهناك رأي آار يقول بقبول املرسوم ومن ثم تعديله ،أنا 25
اليوم أرى أن نقبل بهنا املرسوم بقانون ،ومتلك السلطة التشريعية تعديل ما
تراه يف املستقبل ،وكنلك السلطة التنفينية؛ ولك مازلت أكرر ما تفضل
به األب الدكتور عبدالعزيز أبل من أنه البد من مقارنة التشريعات ــ وااصة
يف الفرتة األارية ــ مع الدستور ،ألننا هدفنا ــ وكنلك احملكمة الدستورية ــ
هو محاية الدستور وليس محاية القانون ،ينببي أال خنلط األمور التشريعية 13
والدستورية؛ هنا املرسوم جيد ولكن حيتاج منّا يف املستقبل ــ حنن السلطة
التشريعية ــ ومن صاحب اجلاللة امللك إىل إعادة النظر يف بعض األحكام
الواردة يف دستور مملكة البحرين ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،آار املتحدثني تفضل األب فؤاد أمحد احلاجي.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أعتقد أن هنا املرسوم ليست فيه شبهة
عدم دستورية ،واملنكرة التفسريية للدستور واضحة وقد تكلم عنها معالي
وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،حيث بيّنت االاتصاصات وعَهْد
امللك إىل رئيس حمكمة التمييز برئاسة اجمللس األعلى للقضاء ،هنا مبيّن يف 5
املنكرة التفسريية ،هنا من ناحية .أما من ناحية أارى ،وبالنسبة إىل تعديل
الدستور استنادًا إىل ما جاء يف دستور اململكة املصرية يف عام 2915م أو
اململكة العربية السورية أو دستور اململكة العراقية اهلايمية يف الثالثينيات،
فهنا غري صحيح؛ ودستور اململكة املبربية موجود اليوم ،وكنلك دستور
اململكة األردنية اهلايمية؛ دستور اململكة املبربية يُعطي الصالحية جلاللة 23
ملك املبرب برئاسة اجمللس األعلى للقضاء وإنابة وزير العدل يف حالة غيابه
وهو عضو يف السلطة التنفينية .دستور اململكة األردنية اهلايمية أعطى
الصالحية جلاللة ملك األردن بأن يعهد لوزير العدل برئاسة اجمللس األعلى
للقضاء وهو عضو يف السلطة التنفينية؛ لنلك ال أعتقد أن هناك إشكالية يف
تعديل املادة الدستورية .كما أنه مت إعطاء جاللة امللك صالحية العهد لرئيس 25
حمكمة التمييز برئاسة اجمللس األعلى للقضاء مع بقاء صالحية تعيني رئيس
اجمللس األعلى للقضاء ،وتعيني القضاة بأمر ملكي حبكم الدستور جلاللة
امللك املفدى ،ومل تسلب منه؛ لنلك ال يوجد داعٍ للتعديالت الدستورية،
واملرسوم أتى صحيحًا ،وأنا أدعو اإلاوة األعضاء إىل اإلسراع يف املوافقة
13

عليه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى؟
15

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األب مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء 5
أثناء دراسة املرسوم بقانون ،فإن اللجنة توصي مبا يلي :املوافقة على املرسوم
بقانون رقم ( )12لسنة 1323م ،بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )41لسنة 1331م ،واألمر معروض على اجمللس
املوقر الختاذ الالزم ،وشكرًا.
23

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أمامنا اآلن توصية اللجنة باملوافقة على املرسوم بقانون،
وسوف يكون التصويت نداءً باالسم على توصية اللجنة .تفضل األب عبداجلليل
إبراهيم آل يريف األمني العام للمجلس.

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

25

العضو إبراهيم حممد بشمي:
13

موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.
15

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

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

العضو محد مبارك النعيمي:
5

موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
23

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
غري موافقة.
25

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
13

موافق.

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.
15

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.
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العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
5

موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
23

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

25

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
13

موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.
15

العضو حممد سيف جرب املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
موافق.

33

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
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العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
5

موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.
23

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن تقر توصية اللجنة .وننتقل اآلن إىل البند
التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون التشريعية 25
والقانونية خبصوص املرسوم بقانون رقم ( )17لسنة 1323م ،بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )23لسنة 1332م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع
واإلفتاء القانوني ،وأيلب من األب حممد سيف املسلم مقرر اللجنة التوجه إىل
املنصة فليتفضل.
13

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أيلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
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15

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

(انظر امللحق  /3صفحة )79
5

الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،ناقشت اللجنة املرسوم بقانون موضوع الدراسة 23
والبحث ،وايلعت على قرار جملس النواب ومرفقاته بشأنه ،وتبودلت وجهات
النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوني باجمللس ،وانتهت إىل ما يلي2 :ــ إن
املرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ( )38من الدستور ،وقد توافرت فيه
الشروط الواردة يف املادة املنكورة من حيث فرتة إصداره وعرضه على
اجمللسني1 .ــ ليس يف املرسوم بقانون أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور 25
سواء من الناحية الشكلية أو اإلجرائية أو املوضوعية3 .ــ إن املربرات الداعية
إىل صدور هنا املرسوم بقانون أثناء غياب الربملان تتمثل يف سد الفراغ
التشريعي الني نشأ بعد إلباء كادر القضاء مبوجب املادة الثانية من املرسوم
بقانون رقم ( )44لسنة 1321م ،وصدور األمر امللكي رقم ( )39لسنة 1321م
بنظام رواتب وبدالت ومزايا قضاة احملاكم وأعضاء النيابة العامة ،مما 13
استلزم إجراء تعديل تشريعي على القانون رقم ( )23لسنة 1332م بشأن إعادة
تنظيم هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،وجهاز قضايا الدولة .كما نص
املرسوم بقانون رقم ( )34لسنة 1323م على االستقالل التام هليئة التشريع
واإلفتاء القانوني عن السلطة التنفينية مما جعلها ذات يبيعة قضائية ،وعليه
كان لزامًا إضافة عبارة «ذات يبيعة قضائية» بعد عبارة «هيئة مستقلة» 15
الواردة يف املادة األوىل من القانون رقم ( )23لسنة 1332م ،باإلضافة إىل
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تضمنه الشروط الواجب توافرها يف عضو اهليئة عند تعيينه .ويف ضوء ما دار
من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة املرسوم بقانون ،فإن اللجنة
توصي باملوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )17لسنة 1323م ،بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )23لسنة 1332م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع
واإلفتاء القانوني .واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،وشكرًا5 .

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل األب الدكتور عبدالعزيز حسن
أبل.
23

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسارات جزء منها مالحظات حول
املبادئ واألسس العامة للمرسوم بقانون .هناك جزئية تتحدث عن أن هيئة
التشريع واإلفتاء القانوني وفقًا للمرسوم بقانون رقم ( )34لسنة 1323م تتمتع
باستقالل تام عن السلطة التنفينية استنادًا إىل النص الدستوري الني أدرجها 25
ضمن السلطة القضائية ،وهنا كالم ال مشكلة فيه ،كما أنه أعطاها
صفة الطبيعة القضائية ،وعلى الرغم من أننا استخدمنا يف التقرير تعبريين،
تعبري صببة قضائية يف الصفحة ( ،)243وتعبري يبيعة قضائية ،فإنه ال
مشكلة يف ذلك أيضًا .رأي هيئة التشريع واإلفتاء القانوني نفسه يتحدث عن
أداتني قضائيتني للتمييز بينها وبني جهاز قضايا الدولة ،جهاز قضايا الدولة 13
حبسب املرسوم بقانون رقم ( )34بشأن تعديل أحكام القانون املشار إليه
يقول :ينشأ بوزارة العدل جهاز يسمى جهاز قضايا الدولة يتبع وزير العدل،
وبالتالي هو جزء من السلطة التنفينية؛ أيضًا هيئة التشريع واإلفتاء القانوني
يف رأيها املشار إليه يف الصفحة  242تقول إنه لكي يكون هناك ترتيب
لرواتب ومزايا العاملني يف اجلهازين فإن ذلك يستوجب «صدور أمر ملكي 15
بتحديد رواتب وبدالت ومزايا أعضاء هيئة التشريع واإلفتاء القانوني» ،وهنا
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أمر يبيعي؛ ألن األمر امللكي يأتي هليئة مستقلة عن السلطة التنفينية،
وبالتالي مسو رئيس جملس الوزراء ال يوقع على املرسوم؛ ألنه أمر من رئيس
الدولة ،وتقول كنلك« :ومرسوم بتحديد رواتب وبدالت ومزايا أعضاء جهاز
قضايا الدولة»؛ ألن املرسوم بقانون جاء تابعًا لوزارة العدل ،وبالتالي رئيس
السلطة التنفينية هو من يأمر ويوافق على هنا املرسوم بتوقيع من رئيس 5
الدولة ورئيس جملس الوزراء .املرسوم بقانون الني أمامنا اآلن هو خبصوص
مرسوم بقانون رقم ( )17لسنة 1323م بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()23
لسنة 1332م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،إذًا حنن
نتحدث عن مرسوم لتصحيح وضع وإعادة تنظيم سلطة أو هيئة مستقلة كما
نص القرار ،ولكن املادة الرابعة جاءت لتتحدث عن جهاز قضايا الدولة يف 23
املرسوم نفسه الني يتعني أنه ينظم هيئة التشريع واإلفتاء القانوني مبرسوم،
الني يفرتض أن يكون بأمر ملكي ،كما تقول املادة الرابعة« :يتكون
جهاز قضايا الدولة املشار إليه باملادة السابقة من رئيس وعدد كاف من
القانونيني يتم تعيينهم وترقيتهم بقرار من وزير العدل ...ويسري بشأن
القانونيني جبهاز قضايا الدولة والباحثني القانونيني واملوظفني اإلداريني به 25
قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة» ،إذًا حنن
ــ بتقديري اخلاص ــ أمام مشكلتني ،أداة قانونية تتحدث عن هيئة مستقلة
بنص املرسوم بقانون رقم ( ،)34ولكن يف النص نفسه تدال جهاز قضايا
الدولة وهو تابع للسلطة التنفينية؛ لنلك أرى أن هنه مشكلة ،حيث إنه ال
ميكن ألداة قانونية واحدة أن تنظم رواتب جهتني خمتلفتني يف وضعهم 13
القانوني ،واحدة يفرتض بنص املنكرة نفسها اليت تأتي من هيئة التشريع
واإلفتاء القانوني واليت تقول إنه يستلزم صدور أمر ملكي لرتتيب رواتب
وبدالت ومزايا أعضاء هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،ومرسوم آار يصدر
لتحديد رواتب وبدالت ومزايا أعضاء جهاز قضايا الدولة! لنلك أعتقد أن
املادة الرابعة ليس هلا مكان من اإلعراب يف هنا املرسوم ،وحتى نصها به 15
إرباك ،فهناك نوع من التداال ــ حبنا لو يوضح لي اإلاوة القانونيون ذلك ــ
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والني يبدو من رأي هيئة التشريع واإلفتاء القانوني أنه صحيح ،وأنه يفرتض
أن تكون هناك أداتان قانونيتان ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األب الشيخ االد بن علي آل اليفة وزير العدل 5
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،أشكر األب الدكتور عبدالعزيز أبل على هنا
التساؤل .هيئة التشريع واإلفتاء القانوني منظمة بقانون ،وكان بداال هنا 23
القانون ما يتكلم عن إنشاء جهاز قضايا الدولة .الفكرة هي أنه جيوز لقانون
أن يعاجل أمرين يف صلب القانون ذاته ،وال يوجد مشكلة يف ذلك؛ ألنها يف
السابق كانت تسمى دائرة الشؤون القانونية وكان جهاز قضايا الدولة هو
جزء منها ،وكانت هي من تتوىل الدفاع عن احلكومة ،ومن ثم ارتُأي بعد
ذلك أن تكون هلا استقاللية يف عملها باعتبارها هيئة تشريع وإفتاء قانوني25 ،
وأن يكون جهاز قضايا الدولة جهازًا مبثابة حمامي احلكومة وأن يكون
منفصالً عنها؛ لنلك مت فصلها يف القانون ذاته .فيما يتعلق بالرواتب والبدالت
واالستحقاقات املتعلقة مبوظفي هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،هناك أمر
ملكي حيددها ،وفيما يتعلق جبهاز قضايا الدولة ،هناك مرسوم ينظمه،
وبالتالي وجودهما يف القانون ليس به تعارض فيما بينهما ،وحاليًا كالهما 13
جهازين منفصلني متامًا ،ولو قمنا بتتبع تاريخ النص وكيف نشأ وكيف مت
تعديله فسنجد أن كالهما كانا يف مكان واحد ثم مت فصلهما يف
التشريع ،وشكرًا.
15

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات أارى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األب مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،توصي اللجنة مبا يلي :املوافقة على املرسوم 5
بقانون رقم ( )17لسنة 1323م ،بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )23لسنة
1332م ،بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع واإلفتاء القانوني ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،سوف يكون التصويت نداء باالسم على توصية اللجنة23 ،
تفضل األب عبداجلليل إبراهيم آل يريف األمني العام للمجلس.

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

العضو إبراهيم حممد بشمي:

25

موافق.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
13

موافقة.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
15

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

33

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
5

موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
23

العضو الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

25

العضو السيد ضياء حييى املوسوي:
موافق.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
13

موافق.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسـالم:
موافق.
15

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

33

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
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العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
5

موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.
23

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

25

العضو حممد سيف جرب املسلم:
موافق.

العضو حممد هادي أمحد احللواجي:
13

غري موجود.

العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
15

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

33

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
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رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،إذن يقر هنا املرسوم بقانون .وننتقل اآلن إىل
البند التالي من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة الشؤون
التشريعية والقانونية خبصوص االقرتاح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام
قانون املرافعات املدنية والتجارية ،الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 5
2972م ،واملقدم من سعادة العضو األات رباب عبدالنيب العريض ،وأيلب من
األات رباب عبدالنيب العريض مقررة اللجنة التوجه إىل املنصة فلتتفضل.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أيلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

23

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟
25

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

13

(انظر امللحق  /4صفحة )73
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي األات مقررة اللجنة.

15

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة االقرتاح بقانون بشأن تعديل
بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية ،الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )21لسنة 2972م ،ومنكرته اإليضاحية .وايلعت اللجنة على جدول مقارنة
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بني االقرتاح بقانون والقوانني املقارنة يف بعض الدول العربية ،واملقدم من
السيد علي عبداهلل العرادي الباحث القانوني باجمللس ،كما استعرضت
مرئيات اجمللس األعلى للقضاء خبصوص االقرتاح بقانون .إن قانون املرافعات
املدنية والتجارية هو جمموعة من القواعد القانونية اليت ختتص بالنظام
القضائي للدولة ،وتنظيم التقاضي أمام احملاكم القانونية ،ويعد قانون 5
املرافعات املدنية من أهم القوانني من الناحيتني االجتماعية واالقتصادية؛
لكونه يسهم يف حتقيق السلم االجتماعي ،ويكرس املبادئ الدستورية املبنية
على احلرية واملساواة والعدل ،وإن قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )21لسنة 2972م قد أدالت عليه العديد من التعديالت
اليت دعت احلاجة إليها ،وذلك ملواكبة التطورات التشريعية يف النظم 23
القانونية ،واملقرتح املقدم من قبلنا ينحصر يف املسائل اآلتية2 :ــ حتديد قواعد
وإجراءات رد القضاة واحملكمة املختصة بنظر يلب الرد واستئناف األحكام
الصادرة يف يلبات الرد1 .ــ تنظيم مسألة ااتصاص النيابة العامة بإصدار
قرارات يف منازعات احليازة ،والني من شأنه األان به يف االقتصاد يف
اخلصومة3 .ــ تنظيم مسألة تفسري ما وقع يف منطوق احلكم من غموض 25
وإبهام .وانطالقًا من حرصنا على االرتقاء مبرفأ القضاء ،وملا له من أهمية يف
حتقيق العدالة واإلنصاف ،وبالتالي استقرار اجملتمعات رأينا أن نتقدم بهنا
االقرتاح بقانون ،وشكرًا.
13

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك مالحظات؟ تفضل معالي األب الشيخ االد بن علي
آل اليفة وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،مبا أن مجيع اإلاوة مع االقرتاح بقانون15 ،
فأرجو االستماع ملا سأقوله إلثراء النقاش فقط .املسألة ليست رأيًا ضد رأي،
إمنا يف اعتقادي أن املسألة حتتاج إىل نوع من اإليضاح .هناك نقطتان :النقطة
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األوىل :خبصوص ما مت اقرتاحه من إجراءات تتعلق برد القضاة :إن ما يوجد
يف النظام البحري

هو اآلتي :إن هناك أسبابًا يف القانون تسمى عدم

صالحها ،ومتى ما توافرت يف عضو السلطة القضائية الني يتوىل األمر؛ بطل
هنا األمر إذا كان يعمل فيه ،وإذا كان حكمًا يبطل هنا احلكم .أسباب
عدم الصالحية يف االقرتاح املوجود أصبحت هي أسباب الرد ،ماذا يع الرد؟ 5
ليست فقط أسباب عدم الصالحية املوجودة يف القانون إذا ثبتت على القاضي
فيجوز له أن يتنحى ،أو جيب عليه أن يتنحى أو أن يبطل إجراؤه إذا اختن
قرارًا رغم توافر هنه األسباب ،بل إنها تتيح للخصم أن يرد القاضي .رأي
اجمللس األعلى للقضاء مرفق خبصوص هنا األمر ،وهنه املسألة لو يبقت
ستتوقف عجلة احملاكم بادعاءات فيها الكثري من الكيدية بأن أيلب أنا رد 23
القاضي ،ومعنى هنا أن تتوقف الدعوى ،والداول يف دعوى رد ،ودعوى الرد
تدال يف االستئناف فأوقفها ،يف حني أن اإلجراء املتبع حاليًا هو أنه من
املمكن استعمال املادة  42من قانون السلطة القضائية ،املوجودة فيه أسباب
عدم الصالحية ،وهنه املسألة ستؤثر كثريًا يف سري عمل احملاكم ،وأزيد
على ذلك أننا سألنا إحدى الدول اليت أُان منها هنا النص حتديدًا ،وهي 25
دولة لديها جهاز قضائي مكون من  21ألف فردًا ميثلون السلطة القضائية،
حيث مل جترِ إجراءات الرد إال مرة واحدة ،وقد أسفرت عن نتيجة ،فال داع
لألان بأمور ستوقف بالفعل عجلة سري القضايا أمام احملاكم ،ثم إن هناك
إجراءات قائمة نستطيع بها أن نواجه أي نوع من أنواع القضاة ،فال أحد
مالك ،لكن هناك أسباب صالحية يف القانون ،وهي أن على القاضي إما أن 13
يتنحى بنفسه وإما جيوز للخصم أن ينهب إىل اجمللس األعلى للقضاء
بشكوى حتت املادة  42وترفع نتيجتها إىل اجمللس األعلى للقضاء ويتم
التحقيق يف هنا األمر .فيما يتعلق مبنازعات احليازة ،أنا مل أفهم النص ــ
واعنروني لقصر فهمي يف هنا ــ فالنص هو «جيب على النيابة العامة متى
عرضت عليها منازعة من منازعات احليازة مدنية كانت أو جنائية» ،كيف 15
تعرض منازعة مدنية على النيابة العامة؟! أنا ال أفهم ذلك ،النص حيتاج إىل
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دراسة كما أعتقد ،وليس صحيح أن النيابة العامة ختتص باملسائل اجلناية
بهنا الشكل ،حتى لو نُص عليها بهنا الشكل ،ما نعلمه يف قانون العقوبات
مثالً يف املادة  322أن هناك دورًا ولكنه يف جرمية ،وإذا كنا نتكلم عن
منازعات احليازة ونقل احلدود فأيضًا هناك دور ،ولكنها تعترب جرمية يف
املادة  439ــ كما أعتقد ــ من قانون العقوبات ،أرى أن هنا املشروع فيه 5
الكثري من األمور اليت أبدى فيها اجمللس األعلى للقضاء حتفظه ،وحنن
نسانده يف ذلك على النحو الني أبديته يف مدااليت ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
23

شكرًا ،تفضلي األات لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما تفضل به معالي وزير العدل،
هنا املشروع يف غايته كان القصد منه هو التخفيف أو إضافة شيء جديد
على األحكام املعمول بها حاليًا ،واخلاصة بعدم صالحية القاضي لنظر 25
الدعوى .لدي مالحظة فقط على اإلجراءات فهي معقدة ويويلة وستؤدي يف
النهاية إىل ــ كما تفضل معالي وزير العدل ــ إعاقة العملية القضائية .لدي
ذات االستفسار الني أشار إليه معالي وزير العدل ،فاملادة الثامنة اجلديدة
أضافت ااتصاصًا مدنيًا إىل النيابة العامة ،بل أيضًا جعلت قراراتها واجبة
التنفين فورًا ،مبعنى أنها أعطتها صالحية احملاكم يف درجة من درجاتها13 ،
وعندما نقول إن القرارات اليت تصدر عن النيابة العامة واجبة التنفين فورًا،
وعلى املتظلم أن يلجأ إىل احملكمة املستعجلة فهنا الط يف دور النيابة
العامة ،فالنيابة العامة ــ كما تفضل معالي وزير العدل ــ ختتص باإلجراءات
أو باجلرائم أو باجلنح ،أما املنازعات املدنية فالنظام القضائي يف البحرين
يفصل فيها فصالً قايعًا ،وهنا سوف يدال النيابة العامة يف منازعات مدنية 15
ال أول هلا وال آار وااصة أن قراراتها واجبة التنفين ،وعلى املتظلم أن يلجأ
إىل القضاء املستعجل ،واملادة مل تبني لنا كيفية إعالن ذوي الشأن ،هنه
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املادة حتتاج إىل إعادة صياغة ،وإىل وجهة نظر أارى .هنا أوالً .ثانيًا :املواد
األارى اجلديدة لو قارناها مبا هو موجود حاليًا ــ صحيح أن النظام القضائي
لدينا يقول بعدم صالحية القاضي ،لكنه ال يوجد لدينا نظام مفصل
خبصوص حال استشعار القاضي للحرج ــ وهنا ال يستدعي أن نوجد هنه
املواد ،لتكون يف األاري عائقًا للقاضي واملتقاضني ،ويف النهاية ستتأثر منها 5
العدالة القضائية يف مملكة البحرين؛ لنا أقرتح على األات رباب العريض
إعادة هنا االقرتاح بقانون لدراسته مرة أارى إن أمكن ،واألمر يف األول
واألاري يعود إىل جملسكم املوقر ،وشكرًا.
23

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بصفيت رئيسة اللجنة فعند مناقشة هنا االقرتاح
بقانون كنت اارج البلد ،ولكن حينما أرجعنا االقرتاح فقد كان بهدف 25
رؤيته يف صورته النهائية .تضمن االقرتاح عددًا من املواد قد تكون مقبولة من
حيث النص ،وإذا تنكر يا معالي الرئيس أنه عندما يلبت منك االستعانة
برأي اجمللس األعلى للقضاء ،ااصة يف الشأن الني له عالقة بطبيعة سري
عمل القاضي ،فقد كان املبزى منه هو أن منلك ــ حنن املشرعني ــ هنا
االاتصاص ،لكن يف الوقت ذاته البد أن نعرف رأي اجمللس األعلى للقضاء 13
باعتبار أن القضاة هم من سيقومون بتطبيق نصوص املواد املتعلقة بعملهم .إن
ما استوقف

هو رأي اجمللس األعلى للقضاء ااصة يف املادة  ،285اليت أبدوا

مالحظة مباشرة بشأنها ،حيث أشاروا يف الفقرة األوىل منها إىل اخلشية من
استخدام نص املادة  285بأن يصبح استخدامها سبيالً للكيد يف اخلصومة
واللدد وإيالة أمد الفصل يف القضايا واإلسراف يف النيل من القضاة ،يف 15
الوقت الني كنا ندعم العمل القضائي ونعزز من مكانة القضاء ونُيسر
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سبل إعطاء القاضي قاعدة أرضية صلبة يعمل على أساسها لتعزيز مستوى
القضاء يف البحرين .يف احلقيقة أحتاشى أن أضع نصًا يف القانون أجد
أن اجمللس األعلى للقضاء يتخوف من تطبيقه واعتربه إحدى اآلليات اليت
تعوق أو تضرب عمل القضاء يف البحرين ،باإلضافة إىل أن

أتفق

مع ما ذكره معالي وزير العدل واألات لولوة العوضي بشأن املادة 5 ،8
وأعترب أنها جاءت مبعزل عن األساس الني ب

عليه هنا االقرتاح

بشأن رد القاضي ،ولنلك أرى أن يتم تعديل املادة  8ــ إن كان باإلمكان ــ
أو حنفها من هنا االقرتاح ،وأيلب من األات رباب العريض النظر يف مسألة
املادة  285لتحقيق ما تريده؛ ألنها تريد من تعديل هنه املادة تعزيز وضع
املتقاضني ،ويف الوقت نفسه ال يؤثر ذلك على عمل القاضي ،وبهنا نكون 23
قد وضعنا ما اجتهت إليه األات رباب العريض من مضمون يف هنا املقرتح،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

شكرًا ،تفضلي األات مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،معالي وزير العدل يعلم بكثرة رد القضاة من
قبل بعض احملامني أو من بعض اخلصوم ،ولكن ال توجد هناك أي إجراءات.
بالنسبة إىل موضوع عدم صالحية القاضي ،ال يع

ذلك أننا نرد القاضي13 ،

صالحية القاضي تبدأ قبل الداول يف الدعوى ،وبالتالي عدم صالحيته مل
تنشأ أثناء نظر الدعوى ،وهنا معروف أيضًا فقهيًا ،ورد القاضي يبدأ أثناء
نظر الدعوى ،مبعنى أن هناك أسبابًا موجبة لرد القاضي ،وأعتقد أن قانون
املرافعات يف كثري من الدول العربية ــ مع األسف الشديد ــ هو قانون قديم
وصياغته ركيكة ،لنا من املفرتض ــ بصفتنا مشرعني ــ أن نرتقي بالنظم 15
القانونية ،ونطلع ــ على األقل ــ على السوابق القضائية أو املقارنات القضائية
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املوجودة يف الدول العربية .وأعتقد أن موضوع رد القاضي بالنات هو من أهم
املواضيع اليت تعطي اعتبارًا للقاضي واملتقاضني ،مبعنى أنه إذا وُجدت هناك
أسباب لرد القاضي فليس لدي يريقة لرد هنا القاضي إال أن أرفع األمر
فقط ،حتى قانون املرافعات مل يقل أن أرفع األمر إىل اجمللس األعلى
للقضاء ،فهناك قصور يف النص القانوني ،وبالتالي حنن حمتاجون إىل صياغة 5
هنه املادة .وأيضًا إجراءات الرد لن تعطل عمل احملاكم ،صحيح أن أان
إجراءات رد القاضي توقف الدعوى بقوة القانون ولكن ألي يرف؟! للطرف
اآلار وبإمكان اخلصم أن حييل الدعوى إىل حمكمة أارى أو ندب قاضٍ
آار .أعتقد أنه إذا متت قراءة التعديالت اليت أُجريت على النص قراءة
صحيحة فلن نقول إنها ستعطل عمل القاضي ،بل على العكس فرد القاضي 23
سوف ينصف القاضي ويعطيه احلق يف حالة رده تعسفًا ،ويستطيع أن يرفع
دعوى يطالب فيها بتعويض ،وأعتقد أيضًًا أن هناك سوابق قضائية حدثت يف
دول أارى مثل دولة الكويت ،حيث رفع أحد القضاة دعوى كيدية على
اخلصم بسبب الرد ومت احلكم عليه بعشرين ألف دينار ،لنا أعتقد أن
إجراءات الرد البد أن تكون موجودة يف القانون وعدم صالحية القاضي 25
ختتلف متامًا عن رد القاضي .بالنسبة إىل موضوع النيابة العامة ،أعتقد أن
املشرّع ال مينع من أن يوضع ااتصاصات ألي مؤسسة أو ألي جهة ،أهم شيء
يف املوضوع أال تكون يف هنه االاتصاصات شبهة عدم الدستورية ،وأعتقد
أن هنا النص موجود أيضًا يف بعض الدول العربية ومت الطعن فيه بعدم
الدستورية ،واُعترب هنا النص دستوريًا ،ومادام القضاء سينظر يف املنازعات 13
فمعنى ذلك أن النيابة العامة لن تنفرد يف قراراتها الوقتية ،بل على العكس
سوف يتظلم منها أمام القضاء ،لنا أرى أن اإلجراءات املوجودة يف هنا النص
صحيحة وااصة أننا نتكلم عن اغتصاب احليازات ،حبيث سيكون من
ااتصاص النيابة العامة التحقيق يف هنا األمر وأان األمور الوقتية،
وسيكون هنا أمرًا جيدًا بالنسبة إىل القضاة .بالنسبة إىل رأي اجمللس األعلى 15
للقضاء حول هنا االقرتاح ،كان فقط يف حدود املوضوع اخلاص برد
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القاضي ،ومل يتطرق إىل أي مواضيع أارى مثل :موضوع املنازعة أو موضوع
تفسري األحكام ،ألن هناك قصورًا متمثالً يف الو التشريع من مسألة تفسري
األحكام ،واحملكمة الدستورية تفسر أحكامها يف ظل عدم وجود أي نص
قانوني ،وبالتالي حنن حمتاجون ــ بصفتنا مشرعني ــ إىل أن يتم العمل
اإلجرائي والقضائي مبوجب القانون ،ولو أن هنا املقرتح مل تتم املوافقة عليه 5
اليوم لكننا نود أن نوصل رسالة مفادها أن قانون املرافعات ــ وهو من أهم
القوانني والبناء األساسي للدولة ــ البد أن تتم إعادة صياغته من جديد ألن
صياغته ركيكة ،وهناك قصور ،وهناك الو تشريعي كبري يف هنا
القانون ،وشكرًا.
23

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب معالي الشيخ االد بن علي آل اليفة وزير العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
25

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،فقط سأعقب على بعض العبارات اليت وردت
على لسان األات رباب العريض .أوالً :ذكرت األات رباب العريض عبارة
وهي «الكل يعلم بكثرة رد القضاة» ،بصفيت وزيرًا للعدل مل أمسع هنا
األمر من قبل...

13

العضو رباب عبدالنيب العريض:
ألنه ليس هناك قانون.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
دقيقة من فضلك ،هنا ليس نقاشًا .ال علم لدي بكثرة رد القضاة15 .
ثانيًا :التفرقة األكادميية اليت ذُكرت اآلن بالنسبة إىل الصالحية يف الدعوى
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 55

1323/21/33م املضبطة 9

قبل الداول والرد بعد الداول يف الدعوى ،دعونا من مناط صالحية القاضي
يف نظر الدعوى ،أما موضوع ما إذا كانت هناك قضية أم ال فهنا موضوع
آار ،ثم وصف قانون املرافعات على إيالقه بأنه قانون ركيك وهو البناء
األساسي السياسي للدولة ،فهو ليس ركيكًا ،وما كان جيب عليها
ــ بصفتها حمامية تنظر يف قضايا وتقف أمام القضاة ــ أن تقول إن هنا 5
القانون ركيك ،القانون ليس ركيكًا ،أما إذا كانت هناك مواضع
ركيكة فمن املمكن أن حندد مواد بعينها ،ولكن األمور ال تطلق على
إيالقها بهنا الشكل .وأاريًا :ما ذكرته األات رباب العريض بالنسبة إىل
موضوع تاليف مسألة التعطيل ،فهنا اإلجراء احلالي نفسه موجود اآلن ،ومن
املمكن أن حتال الدعوى إىل حمكمة أارى أو ينظر فيها قاضٍ آار ،وهنا 23
هو اإلجراء املوجود حاليًا ،إذن ما مناط الدعوى املرفوعة للرد مادامت املسألة
ندب فيها قاضٍ آار أو أحيلت إىل حمكمة أارى؟! ما آمله أال جنعل القضاة
حمالً للخصومة ،وهنا ليس بصحيح ،وأن نأان األشياء اليت تتوافق مع نسق
جمتمعنا مثالً .بالنسبة إىل موضوع أن يكون للنيابة العامة ااتصاص مدني،
سأضرب مثاالً مبا حيدث يف بعض الدول العربية اليت أان منها هنا النص25 :
أحد األشخاص لديه شقة مكونة من أربع غرف ،وعندما أتى من إجازته
الصيفية وجد شقته أصبحت مكونة من ثالث غرف ،وهناك غرفة انسرقت،
كيف انسرقت؟ دال جاره شقته وفتح البرفة وجعلها ضمن شقته ،فماذا
سيفعل؟ سينهب إىل النيابة العامة ،والنيابة العامة ستقول له :يبقى احلال
على ما هو عليه ،وعلى املتضرر أن يلجأ إىل القضاء ،إذا كانت األات رباب 13
العريض تع

هنا األمر فهنا ليس منايه البحرين .الشي اآلار ،هناك أمور

أيضًا حتدث بالنسبة إىل احليازة يف جمتمعات أارى ولكنها ال حتدث يف
البحرين .بالنسبة إىل مسألة اخللو ،املالك لديه العمارة وأتى إليّ ودفعت له
الو الشقة ــ وهنا كان على أساس التحايل على موضوع حتديد اإلجيارات
ألنهم كانوا يدفعون املبلغ مقدمًا ،وكان جم ّرمًا وأصبح جم ّرمًا مبقتضى 15
القانون واآلن هناك حرية اإلجيارات ــ ولكن يف ذلك الوقت كان املالك
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يأان م

الو الشقة ويأان من شخص آار وغري ذلك إىل أن أان املالك ما

يقارب  5أو  7الوات للشقة الواحدة ثم هرب ،بعد ذلك تبدأ حاالت الضرب
والتناحر بني هؤالء األشخاص النين يريدون أن يستنفعوا من الشقة،
والشخص الني يريد أن يثبت حيازته للشقة ينهب هو األول ويبلغ النيابة
العامة ،وتأتي النيابة العامة وتقول إننا لقينا فالنًا يقيم يف هنا العقار ويبقى 5
احلال على ما هو عليه وعلى املتضرر أن يلجأ إىل القضاء ،هنه األمثلة أو هنه
القضايا ليس هلا مثيل يف البحرين ،فلماذا أقوم بتعديل النص بهنا الشكل؟!
وما الفائدة إذا كان هناك ااتصاص قانوني وقضائي ومستعجل وموجود
لدي وأستطيع أن أبلغ باألمر االل ساعة ،أود أن أفهم ما القصد من ذلك؟!
أرجو أن تتم دراسة هنا املوضوع يف اللجنة ــ كما اقرتحت األات لولوة 23
العوضي واألات دالل الزايد ــ وهنا ما أراه األوجب ،وليس لي احلق يف أن
أقرتح ذلك ولك

أرى ذلك ،وأعتنر عن هنا الكالم ولكن ما ذُكر من

تفاصيل استوجب علي أن أقول هنا الرد ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يصعب علي أن أقف هنا املوقف ولدي عتب
على األات رباب العريض عندما قالت إننا مل نقرأ هنا االقرتاح .سؤالي 13
لألات رباب العريض ــ وأمتنى إذا كنا خنايب بعضنا البعض أن نتجنب هنه
العبارات ــ  :حنن نتكلم عن عدم الصالحية وعن عدم الرد سواء كانا قبل
رفع الدعوى أو أثناءها ،فما سبب إيراد املادة  8يف هنا االقرتاح؟ هنه املادة
تتكلم عن ااتصاص مدني للنيابة العامة ،وليست هلا عالقة بأسباب الرد وال
بعدم الصالحية ،فما سبب إيرادها؟ أنا أعتقد أنها زجت زجًا يف هنا 15
االقرتاح ،هنه نقطة .النقطة الثانية :األات رباب العريض ــ مع احرتامي هلا ــ
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قالت :يرتتب على يلب الرد وقف الدعوى ولكن من املمكن السري فيها،
ومن املمكن أن يعرتض اخلصم اآلار على قرار السري إذا كان يلب الرد
يرتتب عليه وقف الدعوى ،حاليًا إذا كان سبب من أسباب الرد ال يرتتب عليه
وقف الدعوى ،فهناك إجراءات نعمل بها عند اجمللس األعلى للقضاء حبيث
تندب لنا حمكمة أارى أو قاضٍ آار ،لكن ال يرتتب على ذلك وقف النظر 5
يف الدعوى ،فوقف النظر يف الدعوى يعترب مسألة اطرية ويكون وسيلة
للخصم الني يأمل يف إيالة أمد النزاع باإلضافة إىل األسباب املوجودة حاليًا
لتعطيل النظر يف القضايا سواء من اخلصوم أو من احملامني ،وأنا يؤسف
أقول هنا الكالم ألن

أن

حمامية وأعرف هنا األمر .فقط أود أن جتيب

األات رباب العريض عن سؤال واحد :ملاذا وضعت هنه املادة يف هنا 23
االقرتاح ،مع أنها مل تتكلم عن الرد وعن عدم الصالحية بل تتكلم عن منح
النيابة العامة ااتصاصًا مدنيًا؟! احلاالت اليت ذكرها معالي الوزير هي
حاالت جنائية ،أحد األشخاص رجع من سفره ورأى أن بيته منقسم أو سرق
منه جزء ،ومن املمكن أن حيصل هنا األمر يف البحرين ،حبيث أتى
أشخاص وجلسوا يف بييت ،فهنا يعترب اغتصابًا أو سرقة أو احتالالً ،وهنه 25
منازعة جنائية وليست منازعة مدنية ،وكلمة املدنية هي اليت تثري كل هنه
التساؤالت ،ملاذا زجت هنه املادة يف هنا االقرتاح الني يتكلم عن أسباب
عدم الصالحية ورد القاضي؟ نعم هناك نص قانوني يف السلطة القضائية وهو
أن القاضي إذا أحس باإلحراج فإنه ليست هناك آليات ملعاجلة هنه األمور
ولكن ليس األمر بالصورة الواردة يف هنا االقرتاح ،وشكرًا.

13

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
15

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف احلقيقة لن أضيف كثريًا ولكن
الحظت أن توصية اللجنة تبدأ جبواز النظر ،وأعتقد أن استخدام عبارة «جواز
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النظر» غري دقيق؛ ألن اللجنة إما أن تقول إنها مقتنعة باالقرتاح وتوصي جبواز
النظر وإما أن ترفضه ،فمن غري املقبول أنها تقول إنها توافق على جواز النظر
واللجنة غري مقتنعة باعتقادي ،نعم اجمللس هو سيد قراره يف النهاية ،وإما أن
يوافق وإما ال ،ولكن البد أن تكون توصية اللجنة واضحة .وأعتقد أيضًا
ــ وأرجو أن أكون خمطئًا ــ أن ااتيار مقدم االقرتاح مقررًا للجنة ليس مناسبًا 5
وليس موفقًا ،ألن األات رباب العريض عندما حتدثت عن املوضوع حتدثت
بصفتها مقدمة االقرتاح وليس بصفتها مقررة اللجنة ،وأعتقد أن املقرر البد
أن يدافع عن تقرير اللجنة وال يبدي رأيه الشخصي أكثر من الالزم ،مع كل
االحرتام والتقدير ،أعتقد أن املادة  8فعالً ليس هلا موضع من اإلعراب ألنها
تتحدث عما تقوم به النيابة العامة يف املنازعات وليس واجبها وليس دورها أن 23
تفيت وحتكم يف املنازعات ،ثم حتيل األمر إىل حمكمة األمور املستعجلة ثم
يستأنف قرار النيابة العامة أمام احملكمة الكربى املدنية ،أعتقد أن يف ذلك
الالً ،وأنا لست حماميًا ولك

أرى ذلك ،وأقرتح على معاليكم إعادة

االقرتاح بقانون إىل اللجنة إلعادة النظر فيه وضبطه بشكل أكرب لكي
حيقق اهلدف املرجو منه وهو احلديث فيما يتعلق برد القضاة ،وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات دالل جاسم الزايد.
13

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحببت أن أبني لألب الدكتور عبدالعزيز أبل
أن ما انتهت إليه اللجنة من توصية جاء حبسب ما نصت عليه املادة 94
خبصوص االقرتاحات بقوانني ،وهو أنه عندما حيال االقرتاح بقانون إىل
اللجنة فإن أمام اللجنة ثالثة ايارات :إما جواز نظر االقرتاح أو رفضه أو
إرجاؤه ،وكان قرار اللجنة جواز نظر االقرتاح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األات مقررة اللجنة.
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15

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص املادة  8اليت قال عنها بعض
األعضاء إنها زجت ،هي مل تزج بل هي وردت ضمن اقرتاح بتعديل قانون ومن
ضمنه وضعت هنه املادة ،وكان اهلدف منها تسريع موضوع وضع اليد يف 5
احليازات عن يريق النيابة العامة ،وليس هناك ما مينع مبوجب القانون أن
نعطي النيابة العامة ااتصاصات أارى غري االاتصاصات اجلنائية ،ومادامت
قراراتها مؤقتة فليس هناك ما مينع ،فال أعتقد أن هناك أي زج .سنرجع إىل
قانون املرافعات البحري  ،خبصوص صالحية القاضي اليت مت التطرق إليها،
القانون احلالي يقول« :يكون القاضي غري صاحل لنظر الدعوى ممنوعًا من 23
مساعها ولو مل يرده أحد اخلصوم يف احلاالت التالية :إذا كان يرفًا يف
الدعوى .إذا كان له يف الدعوى مصلحة شخصية .إذا كان قد أفتى أو
ترافع» ،أي ثالث حاالت فقط حُددت لعدم صالحية القاضي ،يف حني أتى
التعديل بستة بنود بشأن عدم الصالحية ،وبالتالي يف التعديل اجلديد قمتُ
بالتوسع يف موضوع عدم صالحية القاضي ،وعندما رجعت إىل موضوع رد 25
القاضي فقد درسته حتى من ناحية الشريعة اإلسالمية ووجدت أنه موجود يف
الفقه اإلسالمي موضوع رد القاضي ،وبالتالي هو يتوافق مع التعديالت
اجلديدة ،ومعالي الوزير يقول إنه مل يسمع مبوضوع رد القاضي ،توجد
قضايا يتم فيها رد القاضي ولكن ال يوجد نص قانوني يعطي أيراف
اخلصومة مسألة رد القاضي ،وما حيدث هو أن يتم رد القاضي مبوجب 13
اطاب موجه إىل احملكمة نفسها أو يرفع إىل اجمللس األعلى للقضاء بدون
أي نصوص قانونية ،وبالتالي حنن نتكلم عن إجراءات قانونية ،والقاضي يف
نهاية املطاف بشر ،وبالتالي من املمكن أن أرده ،أما خبصوص موضوع أن
أدال القاضي يف موضوع اخلصومة فيجب أال نكون مثاليني أكثر من
الالزم يف يرحنا لألمور ،هنا واقع حيدث ،هناك رد للقضاة؛ ألن هناك 15
الكثري من احملامني يلجأون إىل رد القضاة ولكن اإلجراءات لدينا عقيمة وال
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يوجد أساسًا إجراءات قانونية سليمة لرد القاضي ،وحتى خبصوص ما يرحه
وزير العدل وهو أن
اان

ذكرت أن قانون املرافعات قانون ركيك ،فيجوز أنه

التعبري وأنا أقصد أن هناك بعض املواد ضعيفة وأارى حتتاج إىل

صياغات ،وهنا ال مينع أن نكون شجعانًا ونقول إن قانون املرافعات به
قصور كبري وحيتاج إىل كثري من التعديالت ،بل قد حنتاج إىل قانون آار5 ،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هناك اقرتاح مقدم من األات لولوة العوضي واألات دالل
الزايد واألب الدكتور عبدالعزيز أبل وثنى عليه معالي الوزير وهو أن يعاد 23
االقرتاح بقانون إىل اللجنة ملزيد من الدراسة للخروج باقرتاح بقانون يأان بعني
االعتبار كل ما ورد من مالحظات .فهل يوافق اجمللس على إعادة االقرتاح
بقانون إىل اللجنة؟
25

(أغلبية موافقة)
العضو رباب عبدالنيب العريض:
سيدي الرئيس ،أليس ملقدم االقرتاح رأي يف هنا املوضوع؟ أنا
متمسكة باالقرتاح.

13

الرئيـــــــــــــــس:
األات رباب العريض تطلب التصويت على جواز نظر االقرتاح بقانون،
ولكن إذا مل تتم املوافقة على ذلك فهنا معناه أال يعود إىل اللجنة ،وقد وافق
اجمللس على إعادته إىل اللجنة.

15

العضو رباب عبدالنيب العريض:
سيدي الرئيس ،ليس لدي ما أضيفه على االقرتاح بقانون.

الرئيـــــــــــــــس:
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ليس أنتِ بل اللجنة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
سيدي الرئيس ،اللجنة لن تضيف إال مبوافقيت على التعديل يف
5

االقرتاح بقانون ،وأنا حاليًا متمسكة باقرتاحي.

الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األات دالل جاسم الزايد.
23

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بناء على قرار اجمللس يتم إرجاع االقرتاح
بقانون إىل اللجنة ولكن اللجنة ال متلك إداال أي تعديل على االقرتاح ما مل
يوافق عليه مقدم االقرتاح ،مبعنى أنه توجد عدد من املواد حمل نظر واعتبار
ومن اجليد أن تدرج ،ولكن هناك مواد ال ميكن أن تتم املوافقة عليها

لتأثريها يف قانون مهم ومت تبيان هنه املواد ،وإذا اقتنعت مقدمة االقرتاح بنلك 25
وحنفت املواد اليت كانت حمل اعرتاض وأُبديت بشأنها وجهات نظر من
اجلهات؛ فبالتالي مقدمة االقرتاح توافق على التعديل وهي من توافق على
املضمون وبعدها نعيد تقديم التقرير ،وشكرًا.
13

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أي أنه ال ميكن إجراء أي تعديل إال مبوافقة مقدمة
االقرتاح ،ومقدمة االقرتاح أعلنت أنها لن تتقدم بأي تعديل ،وهنا معناه أنه
ليس هناك جمال للجنة بأن تنظر يف االقرتاح بقانون مرة أارى ،وعلى اجمللس
أن يصوت مرة أارى على االقرتاح بقانون ،وإما أن يوافق على جواز نظره ومن

ثم إحالته إىل احلكومة وإما أن يرفضه .هل يوافق اجمللس على توصية اللجنة 15
جبواز نظر االقرتاح بقانون؟
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