كما حضر ايللسة بعض ممثلي ايلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب:
 - 0السيد عب دالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـؤون جملسـي
الشورى والنواب.
 - 4السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني األول.

5

 - 3السيد عبداهلل عبدالرمحن عبدامللك املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة الداخلية:
 - 0العميد حممد ر اشد بومحود الوكيل املساعد للشؤون القانونية01 .
 - 4الرائـــد حســـني ســـلمان مطـــر رئـــيس فـــر الـــوزارات وا ي ـــات
احلكومية بإدارة الشؤون القانونية.
 - 3املالزم أول حممد يونس ا رمي من ردارة الشؤون القانونية.
 - 4السيد وليد حممد الطويل املستشار القانوني.
 من وزارة التنمية االجتماعية:

05

 ا لســيدة بدريــة يوس ـ ايليــب الوكيــل املســاعد للرعايــة والت هيــل
االجتماعي.
 من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:

41

 - 0الشيخة نورة بنت خليفة ل خليفة املستشارة القانونية.
 - 4السيد سعيد حممد عبداملطلب املستشار القانوني.
كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشؤون الربملانية ،والسيد أمحد عبداهلل احلردان األمني العام املساعد للموارد 45
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني رئيس هي ة
املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هي ة املستشارين القانونيني باجمللس،
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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كما حضرها عدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة
العامة ،ثم افتتح سعادة النائب األول للرئيس ايللسة:
5

النائب األول للرئيس:
بســم اهلل الــرمحن الــرحيم ،نفتــتح ايللســة العشــرين مــن دور االنعقــاد
العــادي الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الثالــث ،ونبــدأ بــتالوة أمســاء األعضــاء
املعتـــنرين والبـــائبني عـــن ايللســـة الســـابقة .تفضـــل األب عبـــدايلليل ربـــراهيم
ل طري األمني العام للمجلس.

01

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم علـيكم ورمحـة اهلل وبركاتـه ،وأسـعد
اهلل صــباحكم مجيعًــا بكــل خ ـ  ،اعتــنر عــن حضــور هــن ايللســة صــاحب
املعالي السيد علي بن صاحل الصاحل للسفر خارج اململكـة ،وأصـحاب السـعادة
األعضاء التالية أمساؤهم :الدكتورة بهية جواد ايلشي للسـفر

مهمـة رمسيـة 05

بتكليـ ـ مـــن اجمللـــس ،والـــدكتور ســـعيد أمحـــد عبـــداهلل ،ومحـــد مبـــار
النعيمــي ،وحممــد هــادي أمحــد احللــواجي ،وحممــد حســن بــاقر رضــي للســفر
خارج اململكة ،والسيد ضياء حييى املوسوي لظرف صحي ،وشكرًا.
41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،وبهنا يكون النصاب القانونـي النعقاد ايللسة متوافرًا .وننتقل
اآلن رىل البنــد التــالي مــن جــدول األعمــال وايــال بالتصــديق علــى مضــبطة
ايللسة السابقة ،فهل هنا مالحظات عليها؟

45

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
رذن تقر املضبطة كمـا وردت رلـيكم .لـدينا بيـان بشـ ن النتـائا الطيبـة
اليت حققها الوفد الوطين ململكة البحرين ملناقشة التقرير الدوري الثالث حـول
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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اتفاقيـة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو) ،تفضــل األب
عبدايلليل ربراهيم ل طري األمني العام للمجلس بقراءته.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،بيان جملس الشـورى بشـ ن النتـائا الطيبـة الـيت 5
حققهــا الوفــد الــوطين ململكــة البحــرين ملناقشــة التقريــر الــدوري الثالــث حــول
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) :مبناسبة النتائا
الطيبــة الــيت أســفرت عنهــا مناقشــة الوفــد الــوطين ململكــة البحــرين للتقريــر
الــدوري الثالــث حــول اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
(سيداو) ،يسر جملس الشورى أن يشـيد بالـدور الكـب الـني تقـوم بـه صـاحبة 01
السمو امللكي األم ة سبيكة بنت ربراهيم ل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى
رئيســـة اجمللــــس األعلــــى للمــــرأة مــــن خــــالل دعــــم مسوهــــا للمــــرأة البحرينيــــة
ومتكينهـــا ،وحفـــه حقوقهـــا عـــرب تضـــمينها
مشاركتها

املنظومـــة التشـــريعية ،ودعـــم

التنمية االجتماعية ،واالقتصادية والسياسـية لبنـاء الـوطن .كمـا

يود جملس الشورى أن يشيد جبهود الفريق الـوطين احلثيثـة للتعامـل مـع األسـ لة 05
والــرد عليهــا وفــق الواقــع التشــريعي والواقــع الفعلــي

اململكــة ،رضــافة رىل

تضمني الفريق عددًا مـن أعضـاء السـلطة التشـريعية ،بالشـكل الـني أسـهم
ربراز مكانة املـرأة البحرينيـة ،ومـا نالتـه مـن حقـوا ضـمن التشـريعات الوطنيـة
أمام هنا احملفـل الـدولي املهـم ،األمـر الـني يسـاعد كـنلك علـى مراجعـة هـن
التشريعات ،ورفدها بكل ما من ش نه النهوض بدور املرأة البحرينية

التنمية 41

الشــاملة .و هــنا اإلطــار فــإن جملــس الشــورى ليشــيد بقــرار جملــس الــوزراء
باملوافقة على رعادة صياغة حتفه مملكة البحرين على بعض أحكـام اتفاقيـة
(ســيداو) الــواردة

املــادتني ( )4و( )05و الفقــرتني ( )4و( )01مــن االتفاقيــة

بـدون اإلخـالل ب حكـام الشـريعة اإلسـالمية ،ويؤكـد أن رحالـة مشـرو قـانون
بتعــديل بعــض أحكــام املرســوم بقــانون رقــم ( )5لســنة 4114م باملوافقــة علــى 45
االنضمام رىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة رىل السـلطة
التشـــريعية ،ســـوف يلقـ ـى كـــل تعـــاون ور ابيـــة ،مـــن دون اإلخـــالل بالشـــريعة
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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اإلسالمية ،والنصول الدستورية ،ومبا حيفه حقوا املـرأة ويصـون كرامتهـا.
كما أن جملس الشورى ليؤكد عزمه الناجز للتعاون مع اجمللس األعلى للمـرأة
مرحلــة متابعــة تنفيــن املالحظــات وفــق خطــة املتابعــة املوضــوعة ،وأحكــام
الشــريعة اإلســالمية البــراء ،ومبــادئ ميثــاا العمــل الــوطين ،ونصــول دســتور
مملكـــة البحـــرين ،ومبـــا حيفـــه ســـيادة الدولـــة ،ويســـهم

تعزيـــز التزامـــات 5

مملكة البحرين على الصعيد الدولي ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،وننتقل اآلن رىل البند التالي من جدول األعمـال وايـال ب خـن
الرأي النهائي على مشرو قانون بتعديل املادة الرابعة من القانون رقـم ( )3لسـنة 01
4118م بشـ ن ا ي ــة العامــة للتـ مني االجتمــاعي (املعــد

ضــوء االقـ اح بقــانون

املقدم من جملس النواب) .وقد وافـق اجمللـس علـى مشـرو القـانون املـنكور
جمموعه

ايللسة السابقة ،فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
05

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
رذن يُقر مشرو القانون بصفة نهائية .وننتقل اآلن رىل البند التالي من
جدول األعمال وايال بالتقرير التكميلي األول للجنة الشؤون ايارجية

والدفا واألمن الوطين خبصول املرسوم بقانون رقم ( )41لسنة 4103م بتعديل 41
بعض أحكام القانون رقم ( )58لسنة 4111م بش ن محاية اجملتمع من األعمال
اإلرهابية ،وأطلب من األب عبدالرمحن حممد مجش مقرر اللجنة التوجه رىل
املنصة فليتفضل.
45

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير

املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
رذن يتم تثبيت التقرير

املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )69

01

النائب األول للرئيس:
تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة املرسوم بقانون رقم ( )41لسـنة 05
4103م بتعــديل بعــض أحكـــام القــانون رقــم ( )58لســـنة 4111م بشــ ن محايـــة
اجملتمـــع مـــن األعمـــال اإلرهابيـــة ،واطلعـــت اللجنـــة علـــى قـــرار جملـــس النـــواب
ومرفقاته وعلى رأي يلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلـس الشـورى ،الـني
جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من النـاحيتني الدسـتورية والقانونيـة ،وبعـد
االســت ناس بــرأي ممثلــي وزارة الداخليــة ،واملستشــار القــانوني لشــؤون اللجــان 41
باجمللس ،تبني للجنة أن هنا املرسوم صدر استجابة لتوصيات اجمللس الـوطين،
وأعتقد أن األعمال اإلرهابية األخ ة تُربر صـدور مثـل هـنا املرسـوم .كمـا تبـينن
للجنة أن هنا املرسوم صدر استجابة لتوصيات اجمللس الوطين ،وتبليه العقوبة
على الشرو أو تنفين أو رحداث أي تفج بقصد ررهابي ،وتشديد العقوبة علـى
حتــريض الب ـ الرتكــاب جرضــة لبــرض ررهــابي ،باإلضــافة رىل وضــع قواعــد 45
منضبطة لعملية مجع وتلقي األموال ورعطاء احلق للنيابـة العامـة بـدون احلصـول
على رذن مسبق للحصول على بيانات ومعلومـات تتعلـق باحلسـابات أو الودائـع أو
األمانات أو ايزائن لدى البنـو  ،أو غ هـا مـن املؤسسـات املاليـة أو املعـامالت
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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املتعلقة بها ،وتقرير عقوبة رسقاط ايلنسـية البحرينيـة باعتبارهـا عقوبـة فرعيـة
يوقعهــا القاضــي ــــ رىل جانــب العقوبــة األصــلية ــــ علــى احملكــوم عليــه
ايلــرائم املنصــول عليهــا

بعــض

هــنا القــانون ،واقتنعــت اللجن ـة مبــربرات صــدور

املرسوم بقانون ،اليت استدعت صدور خالل ف ة ما بني أدوار االنعقاد
من جملسي الشورى والنواب ،مما استوجب اإلسـرا

كـل

ااـاذ تـداب ال حتتمـل 5

الت خ وفقًا لنص املادة ( ) 38مـن الدسـتور .وعليـه توصـي اللجنـة باملوافقـة علـى
املرسوم بقانون رقم ( )41لسنة 4103م ،بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()58
لسنة 4111م بش ن محاية اجملتمع من األعمال اإلرهابية ،وشكرًا.
01

النائب األول للرئيس:
شــكرًا ،هــل هنــا مالحظــات؟ تفضــل األب الــدكتور الشــيخ خالــد بــن
خليفة ل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،نود أن نرفع شـكرنا وتقـديرنا رىل مقـام جاللـة 05
امللــك لتلبيتــه توصــيات اجمللــس الــوطين بهــن الســرعة بالنســبة رىل هــنا املرســوم
بقانون ،واملرسومني التـاليني.

الواقـع مجيعنـا نعلـم أننـا نشـهد اآلن حتـوالً رىل

مرحلة جديدة من التفج ات واألعمـال اإلرهابيـة ،ووصـلنا رىل نيـة رحلـاا األذى
لــيس فقــى علــى املســتوى الشــع رمنــا أيضًــا الضــرر بشــكل مباشــر بالبنيــة
التحتيــة البحرينيـــة ،وبالتـــالي حنـــن ن مـــل أن يوافــق اجمللـــس املـــوقر علـــى هـــن 41
املراســـيم الثالثـــة تلبيـ ـةً لطلـــب اجمللـــس الـــوطين ،ولكـــم منـــا كـــل الشـــكر
والتقدير ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالن العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،كما قال األب الدكتور الشـيخ خالـد ل خليفـة
رن هنا املرسوم جاء نتيجة احلاجة رليه وذلك بسبب تفاقم األعمال اإلرهابية .أنا
لدي تساؤل بسيى بالنسبة رىل املادة الثانية اليت اعتربت أنه رذا حكـم القاضـي
عــدد معــني مــن ايلــرائم اإلرهابيــة املوجــودة

قــانون محايــة اجملتمــع مــن 5

اإلرهاب وهي املواد ( )07 ،04 ،9 ،5بإسقاط ايلنسية مع وجود الضمانة وهـي
أال يُنفن حكم رسقاط ايلنسـية رال مبوافقـة ملـك الـبالد؛ فموافقـة ملـك الـبالد
هي ضمانة أكيـدة بالنسـبة رىل عمليـة رسـقاط ايلنسـية ،ولكـن وجهـة نظـري
خبصول رعطاء القضاء مس لة رسقاط ايلنسية هي أن دور القضاء هـو محايـة
احلقوا واحلريات فقى وضمانها ،مبعنـى أنـه رذا إ رسـقاط ايلنسـية مـن قبـل 01
الســلطة التنفينيــة فهــو يُراقــب مس ـ لة هــل هــنا اإلســقاط كــان وفقًــا للشــروط
القانونية املوجودة

القانون اليت وضعها املشر أم ال؟ لدي تسـاؤل بالنسـبة رىل

رعطاء القضاء سلطة أصيلة

مس لة رسـقاط ايلنسـية ،حبـنا لـو بيـبين عنـه

وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف :هـــل يعتـــرب ذلـــك مـــن األعمـــال
السياســية؟ ألن األعمــال السياســية أو الســيادية هــي الــيت يُفـ ض أن ينـ ى عنهــا 05
القضاء ،ألن دور دورٌ حمدد ،وما وجدتـه مـن خـالل مـراجعيت مجيـع تشـريعات
الدول العربية املقارنة هـو أن مسـ لة رسـقاط أو سـحب ايلنسـية أو فقـدانها هـي
من اختصال السلطة التنفينيـة بشـكل تـت ،مـع رقابـة القضـاء ،ولكننـا ال
نُعطي سلطة أصيلة أساسية للقضاء ،وبالتالي أنا أطـرح هـن الفكـرة لكـي ال
يُنعــت قضــائنا ب نــه قضــاء مســيس ،فحبــنا لــو تــتم اإلجابــة عــن هــنا الســؤال41 ،
وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب مقرر اللجنة.

45

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا ال أتفق مع األخت ربـاب العـريض ،وأعتقـد
أن مثل هن العقوبات حينما اضع لسـلطة القضـاء سـتكون
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بالدرجــة األوىل بــدالً مــن أن ي ـ تي ذلــك علــى شــكل مرســوم بإســقاط ايلنســية
فقى بدون االستناد رىل حكم قضائي ،وهـنا

صـاحل املـتهم ،ملـاذا نعتقـد أن

القاضـي سـيحكم بإسـقاطها؟ بـل سـوف يُحصـن املـتهم ،وسيُحصـن جنســيته،
وشكرًا.

5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب سعيد حممد عبداملطلب املستشار القـانوني بـوزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
01

املستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن األخت رباب العريض قد أجابت عن
تساؤ ا ،حيث قالت رن هنا احلكم ليس حكمًا قابالً للتنفين بشكل
مباشر رال بعد موافقة جاللة امللك ،وهو الني يستطيع أن يوائم بني سحب
جنسية هنا الشخص وبني عدم سحبها.

احلقيقة رن عقوبة سحب ايلنسية

هي من العقوبات الشديدة ،ولكنها سلطة تقديرية للمشرن الني رأى أنه من 05
املمكن أن تستجيب يطورة ايلرضة املرتكبة

القانون ،وبالتالي فإن

احلاجة رىل موافقة جاللة امللك تعين أن هن العقوبة ليست واجبة النفاذ،
وشكرًا.
41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن نشكر جهود اللجنة

هن التقرير

املفصل .فيما يتعلق بهنا املرسوم أفادتنا اللجنة ب نه خضع للدعم املبدئي 45
واملوافقة املبدئية من اجمللس الوطين ،باإلضافة رىل أنه دائمًا ما تكون قوانني
اإلرهاب ومحاية اجملتمع بينها وبني حدود احلريات الشخصية ــ مبا فيها ما إ
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التطرا رليه ــ ما رذا كان فيها مساس من عدمه ،ولكن من جهة أخرى
مجيع قوانني اإلرهاب

العامل كانت دائمًا ت تي احلماية األوىل بالرعاية هي

احلماية اجملتمعية .رضافة رىل التعديالت اليت كانت واردة مبا فيها تشديد
العقوبة والنص على مس لة معاقبة احملرنض مبثل معاملة الفاعل

جرائم

اإلرهاب ورعطاء النيابة حق التقصي فيما يتعلق بالبيانات واملعلومات ،وأيضًا 5
القيدان اللنان أوردهما ،أعين قيد مقتضى البحث عن املعلومة ،وقيد اإلذن
من القضاء بهنا الش ن ،هنا

ذلك ضمانة .فيما يتعلق بباقي الدول،

عل

جند أنها وضعت عقوبة اإلعدام على تلقي تدريب على اإلرهاب ،وهن
القوانني فيها توسع يهدف بالدرجة األوىل رىل محاية اجملتمع من اإلرهاب،
لنلك ال يُمكن أن نتكلم اليوم عن مس لة العقوبات ومدى انتقاصها من حق 01
اإلنسان طاملا أنها مقابل محاية أوىل بالرعاية

هن اجملتمعات .بالنسبة رىل

العقوبات املتعلقة بايلنسية ،حنن جند أن نص املادة الدستورية  07ربى
رسقاط ايلنسية باييانة العُظمى ،وأيضًا

األحوال اليت حيددها القانون،

ولنلك حنن أمام نص دستوري ،ومبوجب هنا املشرو إ حتديد احلاالت اليت
تسقى فيها ايلنسية باعتبارها عقوبة تبعية ،كما جند أن العقوبات التبعية 05
التشريع البحريين مدرجة ،وهي من سبيل أعمال واختصال القضاء.
وأش كنلك رىل أنه حتى قانون اإلرهاب

بريطانيا أعطى

أمريكا و

صالحيات واسعة ألفراد الشرطة واإلدارة املركزية الفيدرالية
والتقصي من دون قيود ،وجعلت رقابة القضاء فقى

البحث

ممارسة مثل هنا

احلق؛ لنلك حنن جند أن هنا املرسوم جبميع بنود ومجيع ما ورد فيه يتناسب 41
مع النصول الدستورية بهنا الش ن ،وهو اليوم مطلب شع  ،ورذا أردنا أن
نستنكر أي عملية ررهاب حتدث

البحرين فالبد أن نبدأ

ذلك بالتشريع

عرب وضع أقصى العقوبات ونضع نصوصًا واضحة كنلك بالنسبة رىل
القضاء ،ومننح سلطات واسعة ملن يقوم مبتابعة األعمال اإلرهابية حتى قبل
وقوعها ألننا نستهدف ايلانب الوقائي وايلانب احلمائي

الوقت ذاته .تبقى 45

املرحلة املقبلة هي مرحلة تطبيق التشريع ،وهنا هو ايلانب الرئيسي
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واملكمل ،أعين أننا رذا استكملنا املنظومة التشريعية من حيث وضع األفعال
املُعاقب عليها وايلزاءات امل تبة على ذلك ،فسيبقى اآلن التزام السلطة
التنفينية والسلطة القضائية بتطبيق نصول هن املواد حتى تتحقق فعالً
الباية من مثل هن املشاريع ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أحب أن أذكر اإلخوة واألخوات بقرار 01
احلكومة الربيطانية الني صدر مؤخرًا ،والني نص على أن اجملموعات اليت
سقِى عنهم احلكومة الربيطانية
تنهب وتقاتل خارج بريطانيا سوف تُ ْ
ايلنسية وتلج

ذلك رىل القضاء ،فهنا أمر معمول به حتى

الدول

العريقة دضقراطيًا ،وشكرًا.

05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أسعد اهلل صباح ايلميع بكل خ .

41

احلقيقة حنن نتحدث عن موضو حساس ومهم ،وهو موضو يتعلق بضبى
أعمال اإلرهاب ،وهنا األمر مشرو متامًا ،لكن أعتقد أن ما

ب أن

نتحدث عنه هو احلد الني يتجاوز املنطق ،أقصد رىل أي حد نستطيع أن
نتعامل مع هن الظاهرة ايطرة بشكل معقول ومنطقي أيضًا ومن دون أن
نتجاوز حدود وحقوا املواطنني؟! املوضو الني أحتدث عنه ــ وأنا لست ضد 45
تشديد العقوبة فيما يتعلق باإلرهاب مطلقًا ــ هو موضو رسقاط ايلنسية،
وأنا أختل

مع األب عبدالرمحن مجش مقرر اللجنة حول قوله رن بريطانيا
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سوف تسقى ايلنسية عن الربيطاني ،هنا سوف لن حيدث وال حتى
األحالم ،لن حيدث هنا

أي دولة غربية ،لن يسقطوا ايلنسية عن مواطن

أصلي ،ألن امسها ( ،)stripping nationalityوحتى أوضح األمر لإلخوة فإن
هنا فرقًا كب ًا جدًا بني سحب ايلنسية ورسقاط ايلنسية ،حنن نتحدث
عن رسقاط ايلنسية عن مواطن أصلي اكتسبها بالوالدة وبكونه وُلِدَ على 5
هن األرض ألب وأم مواطنني ،ولكن عندما تسحب ايلنسية فإنك تسحبها
من شخص متجنس ،وحتمًا املتجنس يستطيع أن يعود رىل جنسيته األصلية،
ولكن من تسقى عنه ايلنسية يُصبح عديم ايلنسية ،ف ين ينهب؟! ال أحد
سوف يقبل به ،لن تقبله رال دولته نفسها ،وسوف يوقعنا

ورطة ولن نستطيع

التعامل معه ،وسيُحرم من حقوقه الصحية والتعليمية ،فعندما تسقى 01
ايلنسية ك نك أعدمت هنا الشخص وهو حي ،فهو ضشي على األرض
ولكن غ مُعتَرف به

الدولة .أعتقد أن ايطورة تكمن هنا ،وأضي رىل

خطورة هنا املوضو ــ واليت ينببي أال نربرها اآلن

ضوء اإلرهاب الني

ندينه ونرفضه مجيعًا ــ أننا ينببي أال نربر رسقاط ايلنسية عن مواطن بصفة
أصلية .اإلشكال الوحيد اليوم هو أن تبلبنا العاطفة فنربر أخطاء معينة حنرج 05
بها رأس الدولة ،وأنا أقول رن قانون ايلنسية البحريين لعام 0913م يُعطي
فقى لرأس الدولة ــ وهو جاللة امللك املفدى دام عز ــ أن يُسقى ايلنسية
ولكن ضمن شروط حمددة ،وأول شرط أن تكون هنا خيانة عظمى ،رذا
ثبتت عليه اييانة العظمى فيمكن رسقاط جنسيته ،ويُمكن كنلك عدم
رسقاط جنسيته ومعاقبته باحلبس مائة سنة مثالً؛ النقطة األخرى أنه يُمكن 41
أن يكون قد أخن جنسية دولة أخرى وإ رشعار ب نه ستسقى عنه ايلنسية
ولكنه استمر

خدمة دولة أخرى وباألخص

جهازها التنفيني أو جهازها

العسكري وبالتالي يُمكن أن تسقى عنه ايلنسية ،وهنا شرط ثالث وهو
أن يكون قد أخل رخالالً جسيمًا جدًا باألمن الوطين للدولة وثبت عليه ذلك
قضائيًا وبالتالي يُمكن أن تسقى عنه ايلنسية ،هن هي الشروط الثالثة 45
وهي حق من حقوا امللك ،فما الني جاءنا اليوم
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يُقرر نيابة عن جاللة امللك اق اح رسقاط ايلنسية ،ثم أعطينا جاللة امللك
حق املوافقة من عدمها ،وأنا أقول رن هنا فرقًا كب ًا بني هنا األمر وبني
موضو اإلعدام ،فاإلعدام تكون فيه رمحة من رأس الدولة ،وهو ينهب حنو
الرمحة وبدل أن يعدم الشخص خيفض العقوبة رىل السجن املؤبد ،وهنا فيه
وضع 5

رمحة ،ولكننا اليوم نضع جاللة امللك املفدى ــ وهو رأس الدولة ــ

أكثر حرجًا ألنه رذا رفض قرار احملكمة أو قرار القاضي فإنه سيُحرج
القضاء ،وك نه يقول له رنه قضاء غ نزيه ،ومل حيكم بشكل صحيح،
وضعه

ورذا قبل قرار القاضي فإنه يكون قد الى عن سلطته ،وهنا

حمرج جدًا ،أعتقد أنه من احملرج جدًا أن نضع جاللة امللك ــ أو رأس الدولة
املستقبل ــ

هنا الوضع ،وأقول رنه من الضروري جدًا أن نتوق عن هن 01

اإلساءة املستمرة رىل صورة البحرين ،ونوق
وغ مقبول مطلقًا

هنا املوضو ألنه خطر جدًا

هنا العصر ،ال أحد يُسقى ايلنسية عن مواطن أصلي
الكث

مطلقًا ،ولكن سحب ايلنسية هن قضية أخرى ،هنا

من

اجملنسني اليوم يتصرفون تصرفات سي ة ومل يسحب أحد جنسياتهم ،فلننظر
كي

نعاجل هنا املوضو أوالً قبل أن نفكر

رسقاط ايلنسية .أنا أدعو 05

اجمللس رىل عدم املوافقة على هنا البند ،وأش

رىل أنين أنتقد هي ة

املستشارين القانونيني باجمللس اليت مل تقدم رأيًا مبستوى الرأي الرصني الني
قدنمه األب الدكتور شعبان أمحد رمضان املستشار القانوني بشؤون اللجان
مبجلس النواب ــ وأنا أشكر على هنا املوضو ــ الني يقول

رأيه

التقرير« :ولنا على هنا النص املق ح ــ أي املادة  44ــ امللحوظتان التاليتان :رن 41
عقوبة رسقاط ايلنسية اليت يُحكم بها كعقوبة تبعية رضافة رىل العقوبة
األصلية املنصول عليها باملواد  5و 9و 04و 07تعد عقوبة ممعنة القسوة »...هو
مل يقل «عقوبة قاسية» بل قال «عقوبة ممعنة القسوة» أي أن املادة ذهبت رىل
أبعد مدى
األصلية الواردة

القسوة ،ثم أضاف ...« :تيث تتجاوز
النص» ،وأعتقد أن اجمللس عليه أن يق

قسوتها العقوبة
وقفة عقالنية45 ،

وال يعقل أن ننساب اليوم مع ردود األفعال ،أنا أعرف أن ردود األفعال ضكن
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أن تكون غاضبة ،وضكن أن يكون غضبنا شديدًا جدًا تيث رننا نريد أن
نعاقب ،ولكن العقاب البد أن يكون بشكل منطقي حتى ال أدخل

متاهة

مثل ما حدث من قبل عندما إ رسقاط ايلنسية عن بعض اإلخوان وحنن اليوم
نبحث عن خمارج ،ونقول فليلج وا رىل القضاء حتى ننظر

املوضو ،

وسؤالي :ملاذا نقوم بهنا من البداية؟! أنا أدعو اجمللس رىل التفكر والتمعن 5
وعدم املوافقة على هنا املشرو  ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،طبعًا هنا مرسوم بقانون وبالتالي ال يكون التصويت على
املواد ورمنا يكون على املرسوم بكامله باملوافقة أو الرفض .فيما يتعلق بهي ة 01
املستشارين القانونيني أقول رن هي ة املستشارين القانونيني ال تبادر من ذاتها
بإعداد تقرير رال بناء على طلب مقدنم من اللجنة رىل رئيس اجمللس .تفضل
سعادة األب عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون جملسي الشورى والنواب.
05

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،الكالم عن اإلرهاب ال ينتهي ،وأعتقد أن
احلادثة األخ ة ،وهي ليست األخ ة حقيقة ألن هن العمليات اإلرهابية
موجودة ونعايشها ،لكن العملية اليت كانت

الديه واليت قتل فيها ضابى

من دولة شقيقة وكنلك أفراد من قوات األمن ،لو كان ؤالء أقارب على
أرض البحرين لطالبوا ب كثر من رسقاط ايلنسية ،وأنا أحب أن أذكّر 41
اجمللس ب نه

اجتما اجمللس الوطين كانت التوصية الثانية للمجلس

ــ واليت رُفعت رىل جاللة امللك ــ هي رسقاط ايلنسية البحرينية عن كل
مرتك

ايلرائم اإلرهابية واحملرضني عليها؛ هن هي توصية اجمللس

الوطين ،وجاللة امللك استجاب ن التوصية بالتعاون مع السلطة التنفينية
وصدر هنا املرسوم خالل رجازة اجمللس .القضية ليست حق القاضي
رسقاط ايلنسية ،النين يقومون بايلرائم اإلرهابية لديهم وت ة من التكرار
هن األفعال ،حتى النين حصلوا على عفو من قبل عادوا وكرروا أعما م
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اإلرهابية ،و ب أن تكون هنا وقفة قوية ضد ايلرائم اإلرهابية ،وأنتم
تعلمون جيدًا أن البحرين تعاني من هنا اإلرهاب بدعم خارجي ،وكلكم
تعلمون أن هنا مراكز تدريب وهنا أسلحة وذخائر ومتفجرات تُشحن من
دول رىل البحرين ،فالعمل ليس عمل فرد واحد قام بعمل بسيى وانتهى األمر،
بل هو عمل كب  ،فهنا من يضع القنابل ويقتل األبرياء من دون رمحة ،ولو 5
كان ؤالء األبرياء أقارب لطالبوا ب كثر من هن العقوبة ،والبد أن نفكر
ونضع أنفسنا

مكان أقارب هؤالء.

ب االنتبا رىل أن هنا املرسوم جاء

ردًا على توصية اجمللس الوطين ،وشكرًا.
01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور الشيخ خالد بن خليفة ل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس،

احلقيقة أنا سعيد جدًا ب ن أمسع رئيس

املؤسسة الوطنية حلقوا اإلنسان بهنا املوق

ألن هن هي الدضقراطية05 ،

وهنا هو املتوقع من املؤسسة الوطنية حلقوا اإلنسان وهو أن تق

مثل هن

األمور ،ولكن كما ذكرإ ــ سيدي الرئيس ــ أن هنا املوضو هو مرسوم
بقانون وال ضكن بزأته وال يُمكن قبول جزء منه ورفض ايلزء اآلخر،
كما أنه

الدضقراطية اجمللس الوطين يُمثل الشعب ب كمله ،وهن غالبية

كُربى تطلب هن األمور ،وتطلب تشديد العقوبات ،وتطلب سحب ايلنسية41 ،
وتطلب عقوبة اإلعدام ملن يقتل أبرياء بدون رمحة ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ
وبدون متييز بني الطفل واملرأة والشيخ والرجل ورجل األمن ،وأعتقد أن ما
تفضل به األب الدكتور عبدالعزيز أبل صحيح وهنا موقفه وموق
الوطنية حلقوا اإلنسان ،ولكن

املؤسسة

ب أال ننسى أن البالبية الكربى والعظمى

اجملتمع البحريين مع هنا التوجه ،أعين رسقاط ايلنسية ،بل على 45
العكس نطالب بتشديد العقوبات ضد هؤالء النين يعبثون ب من جمتمعنا،
وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
البداية أحب أن أش رىل ما تفضل به األب 5

شكرًا سيدي الرئيس،

الدكتور عبدالعزيز أبل وعطفًا على ما تفضل به سعادة الوزير .هنا املرسوم
بقانون جاء بناء على توصية اجمللس الوطين اليت إ رفعها رىل جاللة امللك
كما ذكر سعادة الوزير ،وأعتقد أن األب الدكتور عبدالعزيز أبل كان
حاضرًا جلسة اجمللس الوطين ،وكان ننا أيضًا رئيس املؤسسة الوطنية
حلقوا اإلنسان ،ولكننا مل نسمع له صوتًا فيما يتعلق بتوصية رسقاط 01
ايلنسية .حنن نعيش مرحلة حرجة ومرحلة مفصلية من مراحل مملكة
البحرين ،حنن نواجه ررهابًا ليس حمليًا  %011ورمنا هو ررهاب مدعوم من
حاالت معينة ،وهنا

دول أخرى .قانون ايلنسية أباح رسقاط ايلنسية

القانون أتى أيضًا بتعديل أحكام قانون ايلنسية وهو رسقاط ايلنسية عمنن
يرتكب أعماالً ررهابية .صحيح أن املستشار القانوني لشؤون اللجان مبجلس 05
النواب أفاض وأجاد وأوجز
الدكتور عبدالعزيز أبل
وردت

بيان أو حتليل هنا املرسوم ،وأنا أتفق مع األب
أنها عقوبة ممعنة

القسوة رال أن هنا ضمانة

املرسوم بقانون وهي تصديق جاللة امللك على العقوبة التبعية

الوجوبية ،فتصديق جاللة امللك على هن العقوبات مثل التصديق على حكم
اإلعدام ،حيث يعطي ضمانة للمتهم فيما يتعلق بإسقاط جنسيته من عدمه41 ،
مبعنى أنه على الرغم من أن النص أوجب على القاضي

حالة ثبوت اإلدانة

احلكم بإسقاط ايلنسية ــ وهو حكم يعترب عقوبة تبعية وجوبية ــ فإن تنفين
هن العقوبة التبعية الوجوبية مناط مبوافقة جاللة امللك .صحيح أننا منر
مبرحلة حرجة ،وأنا أعترب اإلرهابي التابع لدولة أجنبية الني يقوم بتخريب
بلد ومنشآته العامة واياصة والقتل والتدم متامًا كمن خان بالد  ،وأن 45
اييانة العظمى املنصول عليها
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الواقع العملي

مملكة البحرين ،شخص يتبع جهة معينة وهن ايلهة املعينة

تتبع دولة أجنبية أرادت اإلضرار بدولتنا ،وكلنا نعلم ــ ليس
البحرين فحسب بل حتى

خارج الوطن العربي أو

مملكة

جملس التعاون من ال

يعلم ــ ما هي األهداف وما هي املؤامرات اليت حتيى بدولتنا ،لنا البد أن
تكون لنا وقفة ضد من أراد أن يش
رسقاط ايلنسية ،وهنا أقل جزاء
هنا حاالت وجدت

تدم بلد وأن يكون جزاؤ

5

ازى به .تفضل سعادة الوزير كنلك ب ن

اآلونة األخ ة وهي أن من ارتكب فعل القتل هو ممن

سبق عليه احلكم ،وال يرتدعون باألحكام رطالقًا ،هؤالء النين يقومون
بهن األعمال ــ حتى ورن غرر بهم ــ لن يردعهم القانون ور ْن نص على التشديد،
وأنا أقول هنا الكالم من موقفي هنا :لن يكون رسقاط ايلنسية رادعًا ملن 01
أراد أن يبيع نفسه للشيطان .حنن

مرحلة البد أن نواجهها ،صحيح أن

العقوبة فيها نو من القسوة ــ وأنا أتفق مع األب الدكتور عبدالعزيز أبل حول
ذلك ــ ولكن هن القسوة مطلوبة لرد من تسول له نفسه اإلضرار ببلد  ،وأنا
أعترب أن اإلضرار وما

ري عليه العمل

الشوار البحرينية خيانة عظمى

نا البلد الني نكن له كل الوالء ،ومن املف ض أن يكون والؤنا لوطننا ال 05
لب نا ،وبالتالي أنا أختل مع األب مقرر اللجنة عندما قال رن العقوبة ليست
وجوبية ،بل هي وجوبية ،و ب على القاضي أن حيكم بإسقاط ايلنسية
حالة رثبات اإلدانة ليس رال .وبالتالي أنا أطلب من اجمللس أن نكون منصفني
لبلدنا وليس يلهة معينة وال ضد جهة معينة ،من تسول له نفسه اإلضرار ببلد
سواء كان سنيًا أو شيعيًا توقع عليه هن العقوبة ،وهن العقوبات ليست 41
موجهة رىل ف ة معينة كي يكون هنا

متييز أو توجه أو عقوبة سياسية

كما ذكرت األخت رباب العريض ،ورمنا هن العقوبة ستطبق على أي
شخص تسول له نفسه حاليًا ــ مثل املرحلة اليت نعيشها ــ أو
مل أن يسود األمن والطم نينة واالستقرار

املستقبل .وأنا

جمتمعنا البحريين ،فقى نود

أن نعيش يومًا من األيام مثل الدول األوروبية اليت تنعم باالستقرار والطم نينة45 ،
وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،اإلخوة واألخوات امسحوا لي أن انتهز هن الفرصة ألرحب
بامسي وامسكم مجيعًا ببناتنا طالبات مدرسة قرطبة اإلعدادية للبنات
ومرافقيهن ،ونبدي اعتزازنا ترل املدرسة واهتمامها بإشرا الطالبات
األنشطة والزيارات ا ادفة ،ونتمنى أن يعود ذلك بالنفع على هؤالء الطالبات 5
من خالل زيارتهن امليدانية للتعرف عن قرب على س عمل جملس الشورى
لتحفزيهن وتقوية معلوماتهن ومستواهن الدراسي وخباصة مادة املواطنة من
خالل ايلد واالجتهاد والنشاط املدرسي ،متمنني لبناتنا الطالبات االستفادة
ودوام التوفيق والنجاح ،ونرحب بهن ومبرافقيهن مرة أخرى

جملس
01

الشورى .تفضل األب مجعة حممد الكع .

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أؤيد تطبيق عقوبة السجن على كل من
حرض على ارتكاب جرضة تنفينًا لبرض ررهابي ولو مل ي تب على فعله
أثر ،كون احملرنض هو من يزر

ذهن منفن ايلرضة التصميم والتشجيع 05

على ارتكابها ،وكانت العقوبة

املادة سابقًا قبل هنا التعديل حمددة

تدها األقصى  5سنوات ،علمًا ب ن احملرض
جمرنم وتر

حالة حتريضه على أي فعل

أثرًا سوف ي خن عقوبة ايلاني ــ منفن ايلرضة ــ باعتبار

شريكًا أصليًا

ايلرضة ،لنا أنا أؤيد عدم وضع احلد األقصى يلرضة
41

التحريض ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب مقرر اللجنة.
45

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،عقوبة اإلعدام تعترب عقوبة قاسية ،وهنا
الكث من الدول وعلى رأسها أمريكا تطبق هن العقوبة ،ويتفننون
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تطبيقها ،مرة بواسطة الكرسي الكهربائي ومرة بالباز السام ،وهنا دول
تطالب بإلباء هن العقوبة ،مبعنى أن هنا دوالً تطالب بإلباء هن العقوبة
ودوالً تطبق هن العقوبة .وايلنسية تسب املادة  07من دستور مملكة
البحرين تنص على «أــ ايلنسية البحرينية حيددها القانون وال
عمن يتمتع بها رال

وز رسقاطها

حالة اييانة العظمى واألحوال األخرى اليت حيددها 5

القانون» ،وهنا من ضمن األحوال األخرى اليت حيددها القانون ،مبعنى أن
هن العقوبة موجودة

الدستور ،ورذا قلنا رننا ضد سحب ايلنسية فإننا ضد

املادة  07من دستور مملكة البحرين ،وهنا ال

وز ،وشكرًا.
01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالن العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أعتقد أنين مل أستمع رىل اإلجابة عن
السؤال الني طرحته .أنا لست ضد هنا املرسوم تد ذاته ولست ضد تشديد 05
العقوبات ولست ضد رسقاط ايلنسية أيضًا ألن الدستور ــ كما ذكر األب
مقرر اللجنة ــ نص على أن ايلنسية تسقى
ونصول املواد املوجودة أيضًا تش

رىل أن هنا

حالة اييانة العظمى،
نوعًا من أنوا اييانة

العظمى أو أشد منها تنص على رسقاط ايلنسية .وسؤالي متعلق بالقضاء،
هل رسقاط ايلنسية ال يعد من األعمال السياسية؟ ألن األعمال السياسية هي 41
سيادية ومرتبطة بالدولة وتكون متصلة مع الدولة وأعما ا السياسية ،هل
من الصحيح أن نقوم بإدخال القضاء

هن األعمال؟ وهل الدول األوروبية أو

حتى أمريكا أعطت القضاء حق رسقاط ايلنسية؟ ألن القضاء
العربية ال يتدخل

الدول

هنا املوضو  ،بل يراقب مس لة اإلسقاط رذا كانت

مستوفية الشروط أم ال ،وبالتالي حنن بصفتنا مشرعني من حقنا أن نشر
مس لة ايلنسية وحندد حاالت رسقاطها وحاالت سحبها ،هنا هو عملنا
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45

بصفتنا مشرعني ،ومن عمل السلطة التنفينية تنفين حكم رسقاط هن
ايلنسية ألننا نتكلم عن ايلنسية اليت تقوم أساسًا على الوالء ،وبالتالي
انعدام الوالء ي تب عليه رسقاط ايلنسية ،فقى القصد من كالمي هو أن
هنا

خشية وخوفًا على القضاء من أن يُنعت بالتسييس .لكوني حمامية

فإنين أعرف أن هنا أمورًا رذا قمنا بطعنها فسي تي القضاء وين ى بنفسه 5
عنها ،حتى احملكمة الدستورية ستن ى بنفسها عن األعمال السياسية ألن
هن األعمال من عمل الدولة ،وبالتالي حنن سنُدخل القضاء

هنا املوضو

وسنحرجه وليس ملك البالد ،ألن هنا األمر من اختصاصات ملك البالد ــ
وست تب عليه أمور فيها مصاحل عليا للدولة ــ وهو من حقه أن يسقى
ايلنسية ،أعتقد أننا سنقوم بإحراج القضاء عند ردخاله

هنا األمر01 ،

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل سعادة األب عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
05

جملسي الشورى والنواب.

وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،عندما نرجع رىل التوصية الثانية من توصيات
اجمللس الوطين سنجد أنها تنص على التالي :رسقاط ايلنسية البحرينية عن
كل مرتك

ايلرائم اإلرهابية واحملرضني عليها ،كي

تسقى ايلنسية 41

عن أناس مل تعرض قضاياهم على القضاء ويدانون بهن ايلرائم؟! البد أن
تنهب هن ايلرائم رىل القضاء ،فإسقاط ايلنسية حمصلة وتابعة ،وال
ضكن أن تسقى ايلنسية عن أي شخص يقوم بعمل ررهابي ،املنطق يقول:
مادمنا وضعنا

التوصية عبارة «على كل مرتك

ايلرائم» رذن

ب أن

يدان املدانون بايلرائم اإلرهابية ،وهن هي التوصية نفسها اليت رفعت45 ،
فالبد من ردخال القضاء

ردانة املتهمني بايلرائم اإلرهابية أوالً ،وهنا يتم

عن طريق القضاء واحملاكم ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،لن أعلق على كالم األخت رباب العريض ولكن الواضح من
نص املادة أنه حيكم بإسقاط ايلنسية

حالة خمالفة املواد من  5و  9و04

و 03من هنا القانون ،وبالتالي رذا كانت هنا خمالفة فالقاضي سيصدر
احلكم ،ثم أتت املادة وقالت «وال ينفن احلكم الصادر بإسقاط ايلنسية رال 5
بعد موافقة ملك البالد» ،وبالتالي نو العقوبة هو رسقاط ايلنسية ولكن
الني سينفن احلكم هو جاللة امللك ،أعتقد أن هنا هو املفهوم من املادة،
والقاضي ال يتدخل

القرار ورمنا سيصدر حكمًا بناء على معطيات ت تي

من النيابة العامة ومن قبل حمامي الدفا الني يدافع عن الطرف اآلخر.
01

تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا حنن نعترب اليوم أن موق
هنا املرسوم هو أيضًا موقفه من اإلرهاب املوجود

اجمللس من

الشار حاليًا .فيما يتعلق

مبا أث عن أن حكم القضاء يعترب حكمًا سياسيًا ،أنا ال أتفق نهائيًا مع 05
هنا األمر ،أوالً العقوبة بإسقاط ايلنسية مبوجب هنا املرسوم اعتربت من
العقوبات التبعية ،أي ت تي بعد أن يصدر حكم قضائي باإلدانة بالفعل
األصلي ،هل هو من قام بعملية اإلرهاب؟ هل هو من حرنض على عملية
اإلرهاب؟ وبالتالي كل هن األمور تعترب من صلب عمل القضاء وال
أن نقول رن هنا يعترب عمالً سياسيًا

وز اليوم

حكم قضائي ،فهنا ال ضكن ،بل 41

خيضع لرقابة القضاء .ثانيًا :ملاذا وضعنا عقوبة رسقاط ايلنسية؟ هل حنن
استهدفنا رسقاط ايلنسية جملرد تزيد
املوضو

التشريع؟ ال ،ايلنسية ــ عندما أث

اجمللس الوطين ــ عبارة عن االنتماء للوطن والوالء للوطن ،والقيام

باألعمال اإلرهابية معنا أنه ال يوجد لديك أي انتماء نا الوطن وال ن
الدولة اليت تعيش فيها ولنلك أنت أصبحت من األشخال النين افتقدوا هن 45
الرابطة بني الوطن وبني الشخص نفسه ،وبالتالي أنت لديك نية وتعلم أن
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هنا عقوبة ردانة على ايلناية ،وستندرج حتتها عقوبة رسقاط ايلنسية .ثانيًا:
أنا ال أحب أن اس شد بوضع الدول البربية ووضع الدولة العربية ،ألنه ورن
كان التشريع متفوقًا

الدول البربية ولكن املمارسات سي ة

الدول

البربية .حنن قاتلنا لكفالة التشريعات أثناء األزمات اليت مرت بها املنطقة،
وركزنا على حقوا املتهمني وحقوا اإلنسان وتناسينا حقوا اجملتمع ،وهنا 5
أكرب خط قامت به الدول العربية ،واآلن ينببي رعطاء األولوية حلماية
جمتمعنا وأوطاننا .قانون (باتريوت) األمريكي يلقب بالقانون احملب لوطنه،
وبالتالي أنا أرجع وأكرر أن اإلعداد لإلرهاب جرضة ،وأصبح حتى أصحاب
كنلك عقوبات

البطاقات ايضراء يتم ترحيلهم من البالد بقرار ،وهنا

مقررة تتخن من اإلدارة من دون أن يكون هنا حكم قضائي باإلدانة أو أن 01
يكون حتت أيديهم أي أدلة ردانة ملموسة ،يعين مبجرد أن استشعر أن هنا
قلقًا حول األمن القومي حيق لي اااذ مثل هنا اإلجراء .بالرجو رىل قانون
ايلنسية ،قانون ايلنسية البحريين يعاجل ثالث حاالت وهي حالة سحب
ايلنسية ،وحالة فقد ايلنسية ،وحالة رسقاط ايلنسية،

كل هن

احلاالت عندما إ رعطاء االختصال ملن أعطي؟! مل يعى ،باعتبار أن 05
االختصال الوحيد يكون يلاللة امللك ،حيث ذكر رنه «وضكن»
و« وز» ،أي أنه مبوجب هنا التشريع أُعطيت هن الصالحية استنادًا رىل
املادة  07من الدستور ،وبالتالي ال يوجد حرج على املشرن

أن ضنح هنا

االختصال من يرا أهالً لنلك ،وحتى االتفاقيات الدولية تقول رنه لضمانة
استخدام احلق أجعل احلق حتت رقابة القضاء ،وأنا اآلن وضعته حتت رقابة 41
القضاء وأعطيت حق تنفين يلاللة امللك ،وبالتالي أنا قمت مبراعاة املتهم،
أنا ال يقلقين وضعه رن أصبح عديم جنسية أو ال ،بل يقلقين وضع األمن
البلد ،وحنن نعرف أن اإلعالن العاملي حلقوا اإلنسان عندما أتى ووضع
احلريات ،كانت احلريات األوىل بالرعاية هي احلق

احلياة وحرية الفرد

سالمة شخصه وبدنه ،هنا هو األساس ،وهنا الني أمجع عليه خرباء 45
جماالت حقوا اإلنسان ،والدولة دائمًا تكون
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اإلرهاب الني ضس حقوا األفراد أو بعله مدخالً؟ هن املعادلة كانت جدًا
صعبة ،ولكن دائمًا ما كانت املعادلة ترتفع أينما استهدف أمن املواطنني
وأرواحهم .الصح اليوم مبجرد حدوث عملية ررهابية تتصل بنا حنن أعضاء
جملس الشورى وكنلك تتصل ب عضاء جملس النواب الستطال رأينا حول
األمر ،ونبدي استياءنا ،ولكن ال ضكن فقى أن نعتمد على ربداء موق

5

استياء أو استنكار طاملا أننا ال نقوم بوضع تشريع جنتث به اإلرهاب ،البد أن
أزيل اإلرهاب من جنور ال أن أكافحه فقى .ثالثًا :حنن

تشريعنا اآلن مل

نتوسع كما توسعت الدول البربية ،املراسالت الشخصية مازالت حممية،
هنا قانون لدى الكوجنرس حيق له مبوجبه دخول كل بريد رلك وني من
دون رذن أو تصريح .أو تربير ،حيث رن النص التشريعي يقول رنك لست ملزمًا 01
بتربير اااذ مثل هنا التصرف ،لنلك حنن

هنا التشريع سنخطو خطوة،

وحنن ال نتكلم عن حقوا أقل مقامًا من احلق األول ،وأنا علي مراقبة التنفين
حتى ال ارا هن احلقوا ،وحنن على ثقة بالقضاء ،بدليل أن هنا
أحكامًا صدرت باإلدانة لتوافر أركان ايلرضة ،وهنا

أحكام صدرت

بالرباءة ،ملاذا؟ ألنه انعدم فيها أحد األركان املكونة للجرضة ،وبالتالي حنن 05
على ثقة بالقضاء ألن هنا عمل قضائي تت ال عالقة له بالتوجهات
السياسية ،وال يت ثر بالرأي العام ،وال ب ي عمل سياسي ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور الشيخ خالد بن خليفة ل خليفة.

41

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن أطلنا
واحلاسم

نقاش رسقاط ايلنسية،

هنا األمر هو الدستور ،حيث رن املادة  07من الدستور توضح

التالي «أــ ايلنسية البحرينية حيددها القانون ،وال

وز رسقاطها عمن يتمتع 45

بها »...قال يتمتع بها ومل حيدد رذا كانت مكتسبة أو غ مكتسبة « ...رال
حالة اييانة العظمى ،واألحوال األخرى اليت حيددها القانون» ،وبالتالي
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هن املادة تتحدث عن القانون الني نريد ــ حنن
يكون

السلطة التشـريعية ــ أن

يد القضاء ،وال نريد أن نسيسه ،هنا القانون يصدر عن سلطة

تشريعية ،بعيدًا كل البعد عن السياسة

تطبيقه ،وحنن أطلنا

مناقشة

ايلزئية املتعلقة بسحب ايلنسية ،واملادة  07من الدستور واضحة جدًا،
5

وليست هنا حاجة رىل تفاصيل أكثر ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
01

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،البد أال خنلى ما بني موقفنا من اإلرهاب
وموقفنا من رسقاط ايلنسية بشكل حمدد ،وأعتقد أن موقفنا من اإلرهاب
هو أننا كلنا ندينه ،ونطالب مبواجهته وباجتثاثه سواء كان

مملكة

البحرين أو خارج مملكة البحرين ،وهن مس لة بديهية ،وأي رنسان عاقل
يرفض اإلرهاب ألنه ــ كما تفضلت األخوات ــ يهدد أرواح وسالمة األبرياء05 .
املس لة الرئيسية هي مس لة رسقاط ايلنسية ورىل أي مدى بها ضرر على
الوضع

مملكة البحرين اليوم ،وصورتها

احملافل الدولية؟ أحببت أن

أوضح لألخت لولوة العوضي أنه عندما دارت املناقشات

اجمللس الوطين

املوقر مل تعرض التوصيات توصية توصية كما هو اإلجراء املطلوب ،وعند
مناقشتها والتصويت عليها كانت هنا توصيات فردية ،وأتت كلها ومتت 41
قراءتها من قبل األخت سوسن تقوي ،وهي أول متحدثة ،وقرأت  44توصية،
وثم كانت هنا

مداخالت ومل تكن هنا

مناقشة للتوصيات توصية

توصية ،ومل يتم التصويت عليها توصية توصية وفقًا لإلجراء املعمول به

أي

برملان ،وكان التصويت عليها مجاعيًا ،وأنا أحد النين امتنعوا عن
التصويت ،حيث كانت لدي مالحظات ،ومالحظاتي مل تكن على مجيع 45
التوصيات ورمنا على بعض التوصيات اليت متس حقوا اإلنسان ،ومنها هن
التوصية ،لنلك أعتقد أن هنا األمر يستوجب التوضيح ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب خليل ربراهيم النوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،أسعد 5
اهلل صباحكم مجيعًا .قال تعاىل «ولكم

القصال حياة يا أولي األلباب»،

وقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم «كل املسلم على املسلم حرام ،دمه وماله
وعرضه» ،عندما نتكلم عن اإلرهاب فإننا نتكلم عن أرواح ودماء تزهق،
رذا كانت من مسلم فهو خارج امللة واإلسالم ،ألن اإلسالم ينهى عن قتل
املسلم ،فما بالكم بضحايا كث ين ،كي يعتقد البعض أنها عقوبة قاسية 01
ومفرطة القسوة؟ هنا العمل اإلرهابي الني يقوم به شخص يزهق أرواح ثالثة
أو أربعة أشخال أو أكثر

تفج واحد .من حيرض على اإلرهاب ومن

يدعو رليه هما سواء مع من يقوم بالعمل اإلرهابي ،حيث رن مشكلتنا
األساسية فيمن حيرض على اإلرهاب ،ويبسل عقول الشباب للقيام ب عمال
ررهابية شنيعة ،فال يستقيم ايلرم الني يقوم به رنسان

قتل أبرياء مع 05

عقوبة نص عليها القانون ،وأعتقد أن هنا أمر واضح وبينن أن اإلرهاب
يستهدف أرواح أبرياء ،وهنا ال

وز

جمتمع مل يعرف

احلقيقة هنا

اإلرهاب ومل يعتد عليه ،كما أننا دولة حضارية ومل نلج رىل رسقاط
ايلنسية رال ن األمور اليت هي خارجة عن نطاقنا ،على أن يكون القضاء
هو الني يعاجل هن القضايا .طبعًا تعلمون ما قيل

السابق حول أن من 41

أُسقطت عنه ايلنسية مل يكن هنا حكم قضائي بنلك ،واليوم عندما
ي تي هنا املرسوم وينص على القضاء ،نقول رننا أدخلنا القضاء

موقع

ب

أال يكون فيه! أعتقد أن املرسوم واضح وملم تاجة جمتمعية ،وحنن نتمنى
على اإلخوة أعضاء اجمللس املوافقة عليه ،حيث رنه أتى تلبية لتوصية اجمللس
الوطين ،وكما تفضل اإلخوان أن اجمللس الوطين يشكل اإلرادة الشعبية45 ،
وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :بالنسبة رىل التخوف الني أثارته األخت 5
رباب العريض واألب الدكتور عبدالعزيز أبل حول العمل السياسي الني يس
اليوم

هن ايللسة للقضاء ،أقول :عندما نكل القضاء بإيقا العقوبة بعد

احلكم باإلدانة ،حنن نعلم أن القضاء البحريين مستقل ،وأن سياسة القضاء
البحريين أو الفلسفة القضائية أو الفلسفة التشريعية تبينن أن القضاء خيتص
بتوقيع العقوبات التبعية ،كما أن قانون العقوبات

الكث

من املواد 01

والقوانني اياصة منح القضاء البحريين العقوبات التبعية .اليوم حنن نتكلم
عن عقوبة تبعية وجوبية ،واملشر له السلطة التقديرية

ريقا أو رسناد هن

العقوبة رىل القضاء البحريين ،صحيح أن هن العقوبة وردت مبرسوم بقانون
وهو تشريع ،واجمللس له أن يقر أو ال يقر  ،وهن صالحية اجمللس

ظل

املصلحة العامة ومنها سيادة الدولة واستقرارها وأمنها ،حيث رن األمن يلميع 05
املواطنني .أوجه كالمي رىل األب الدكتور عبدالعزيز أبل ،توصيات اجمللس
الوطين متت تالوتها من قبل رئيس اجمللس الوطين معالي السيد خليفة بن
أمحد الظهراني ،ومن بعدها إ التصويت عليها ،واألب الدكتور عبدالعزيز
أبل امتنع عن التصويت ومل يبينن أسباب امتناعه كما فعل بعض أعضاء
اجمللس الوطين حيننا  .ثانيًا :هنا القانون مل حيرم املتهم من احملاكمة 41
العادلة .أريد أن أفهم خالصة النقاش الني يدور

اجمللس اآلن ،هل هو حول

رعطاء القضاء صالحية حلكم أكثر ضمانة للمتهم ،أم تركها بيد وزير
الداخلية أو ألي شخص

السلطة التنفينية؟ عندما نعطي القضاء سلطة بعد

احلكم باإلدانة بإسقاط ايلنسية ،وأن يكون تنفين اإلسقاط متوقفًا على
أمر من جاللة امللك ،فهنا أكرب ضمانة للمتهم الني انتهى القضاء من 45
ردانته ،هنا املتهم لديه ثالث درجات من درجات التقاضي :احملكمة
واالست ناف والتمييز ،وبالتالي حنن مل حنرمه حتى نقول رننا خنلى ما بني
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العمل السياسي والعمل القضائي؟ رذا حرمنا املتهم من سلطة الطعن على هن
األحكام ،وعندها أق وأقول لألخت رباب العريض رنين أؤيدها فيما انتهت
رليه ،ألننا نكون بهنا قد حرمنا املتهم من سلطة الطعن على األحكام اليت
تصدر ضد  ،ولكن طاملا أن املتهم لديه حق الطعن املتمثل
والطعن بالتمييز ،فال يعد هنا تدخالً من القضاء

االست ناف،

العمل السياسي .األخت 5

دالل الزايد قالت رن قانون ايلنسية مل يقصر السحب أو اإلسقاط أو الفقد
على جاللة امللك ،الفقد له أحكامه واإلسقاط له أحكامه والسحب له
أحكامه ،و

قانون ايلنسية عندما نرجع رىل التعريفات فإن املقصود هو

وزير الداخلية؛ ألن قانون ايلنسية صدر قبل الدستور وقبل ت سيس مؤسسات
الدولة الدستورية ،ف شار

التعريفات رىل رئيس األمن ،و

ذلك الوقت 01

كلنا نعلم أن (مس بيل) هو الني كان املسؤول عن األمن البحريين ،ف ناط
به رسقاط ايلنسية وسحبها ،ولكنه مل ينص صراحة على أنه حق قاصر
على جاللة امللك ورمنا

وز ب مر منه؛ ألن هنا القانون صدر قبل الدستور ــ

حتى دستور  73ــ وقبل التعديالت اليت أجريت على دستور  .73واليوم أطلب
من رئيس املؤسسة الوطنية ــ بعد صدور القانون رذا وافق اجمللس عليه ــ أن 05
يعمل حتليالً ورحصائية بش ن هل هن العقوبات مبا فيها رسقاط ايلنسية
س د من يقوم ب عمال ررهابية أو اريب لبلد أم ال؟ أنا أشك؛ ألن من ضمر
الشر لبالد لن متنعه أو تردعه هن العقوبات ،وشكرًا.
41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،األخت رباب العريض ،لقد تكلمتِ مرتني ،ورذا كنتِ
تريدين احلديث مرة ثالثة فس ست ذن اجملاس

ذلك .فهل يوافق اجمللس على

رعطاء الكلمة لألخت رباب العريض للمرة الثالثة؟
45

(أغلبية موافقة)
النائب األول للرئيس:
تفضلي األخت رباب.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،ك نين قلت رنين ضد القانون ولكن ليس
هنا ما حدث ،فما قلته هو أال حنور املوضو ونشعبه ونوصله رىل أمور
أخرى ،وسؤالي كان واضحًا ،وموضو األعمال السيادية والسياسية ليس
أمرًا كب ًا ،وحنن نعمل

القضاء ونعلم هن األمور ،فال يُحور املوضو

5

ويقال رنين ذكرت أمرًا سياسيًا أو ما شابه ،فمعروف أن مس لة ايلنسية هي
مس لة سيادية ،وأرجو أال ندخل

مواضيع أنا مل أتطرا رليها أساسًا ومل أنوِ

على ذلك .خبصول ما أشار رليه سعادة الوزير بش ن موضو القضاء وضمانة
القضاء ،أريد أن أوضح أن ضمانة القضاء موجودة وبها درجتان وهنا
حمكمة التمييز ،وبالتالي هي تصدر أحكامًا نهائية بإدانة هنا الشخص؛ 01
ألن رسقاط ايلنسية لن يتم رال بعد صدور األحكام ،ويتم رسقاط ايلنسية
بعد ذلك من قبل السلطة التنفينية نفسها ،وهنا ما اعتدنا عليه ،و نا أقول
رن مس لة رسقاط ايلنسية هي مس لة تقديرية للدولة نفسها متمثلة

السلطة

التنفينية ،وحنن ــ باعتبارنا مشرعني ــ من حندد كيفية رسقاط ايلنسية،
واملقصود األمور والشروط واملعاي وغ ذلك ،ولكين ما زلت أقول رنين 05
ــ حتى ال حيور كالمي ــ مع هنا املرسوم ،وسؤالي كان حمددًا ومل تتم
اإلجابة عنه ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
41

شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)
النائب األول للرئيس:
تفضل األب عبدايلليل ربراهيم ل طري

األمني العام للمجلس بتالوة 45

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

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
5

موافق.

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.
01

العضو مجيلة علي سلمان:
موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

05

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو خـالد حسني املسقطي:
41

موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.
45

العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
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العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
5

موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
01

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

05

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
41

غ موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
45

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

31

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.
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العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.
5

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

01

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

النائب األول لرئيس اجمللس مجال حممد فخرو:
موافق .األغلبية موافقة ،رذن يُقر املرسوم بقانون .وننتقل اآلن رىل البند 05
التالي من جدول األعمال وايال مبناقشة تقرير يلنة الشؤون ايارجية
والدفا واألمن الوطين خبصول املرسوم بقانون رقم  44لسنة 4103م
باستبدال املادة  00من املرسوم بقانون رقم  08لسنة 0973م بش ن االجتماعات
العامة واملس ات والتجمعات .تفضل األب عبدالرمحن حممد مجش مقرر
41

اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته
املضبطة.

45

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته

املضبطة؟

(أغلبية موافقة)
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النائب األول للرئيس:
رذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته

املضبطة.

(انظر امللحق  /2صفحة )101

5

النائب األول للرئيس:
تفضل األب مقرر اللجنة.

العضو عبدالرمحن حممد مجشري:
شكرًا سيدي الرئيس ،هنا املرسوم بقانون أيضًا جاء استجابة 01
لتوصيات اجمللس الوطين .تدارست اللجنة املرسوم بقانون رقم  44لسنة
4103م باستبدال املادة  00من املرسوم بقانون رقم  08لسنة 0973م بش ن
االجتماعات العامة واملس ات والتجمعات .واطلعت اللجنة على قرار جملس
النواب ومرفقاته بش نه ،وعلى رأي يلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس
الشورى والني جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية 05
والقانونية .وبعد االست ناس برأي ممثلي وزارة الداخلية واملستشار القانوني
لشؤون اللجان باجمللس تبني للجنة أن املرسوم صدر استجابة لتوصيات
اجمللس الوطين ،باإلضافة رىل وضع قواعد منضبطة لتنظيم حق التظاهر
واملس ات والتجمعات واالعتصامات .واقتنعت اللجنة مبربرات صدور املرسوم
ف ة ما بني أدوار االنعقاد

بقانون ،واليت استدعت صدور

جملسي الشورى والنواب ،مما استوجب اإلسرا

كل من 41

اااذ تداب ال حتتمل

الت خ  ،وفقًا لنص املادة ( )38من الدستور .وعليه توصي اللجنة باملوافقة على
املرسوم بقانون املنكور ،وشكرًا.
45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات؟

(ال توجد مالحظات)
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النائب األول للرئيس:
تفضل األب عبدايلليل ربراهيم ل طري

األمني العام للمجلس بتالوة

أمساء األعضاء ألخن رأيهم نداءً باالسم على املرسوم بقانون.

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

5

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

01

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
05

موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.
41

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق.

45

العضو خالد عبدالرمحن املؤيد:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.
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العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
5

موافقة.

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.
01

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

05

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
41

موافق.

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.
45

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.

العضو حممد سيف املسلم:
موافق.

31

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

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
5

موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.
01

النائب األول لرئيس اجمللس مجال حممد فخرو:
موافق .األغلبية موافقة ،رذن يُقر املرسوم بقانون .وننتقل اآلن رىل البند
التالي من جدول األعمال وايال مبناقشة تقرير يلنة الشؤون ايارجية
والدفا واألمن الوطين خبصول املرسوم بقانون رقم  43لسنة 4103م بتعديل
بعض أحكام املرسوم بقانون رقم  07لسنة 0971م

ش ن األحداث .وأطلب

من األب أمحد ربراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه رىل املنصة فليتفضل.

05

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته
املضبطة.

41

النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير ومرفقاته

املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

45

النائب األول للرئيس:
رذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته

املضبطة.

(انظر امللحق  / 3صفحة )112
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النائب األول للرئيس:
تفضل األب مقرر اللجنة.
5

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،استلمت يلنة الشؤون ايارجية والدفا
واألمن الوطين كتابًا من معالي رئيس جملس الشورى إ مبوجبه تكلي
اللجنة بدراسة ومناقشة املرسوم بقانون رقم ( )43لسنة 4103م بتعديل بعض
أحكام املرسوم بقانون رقم ( )07لسنة 0971م

ش ن األحداث ،على أن تتم

دراسته وربداء املالحظات ورعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بش نه .اطلعت 01
اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضو النظر واليت
اشتملت على :قرار جملس النواب ومرفقاته .واملرسوم بقانون املنكور.
وبدعوة من اللجنة حضر كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية االجتماعية.
واطلعت اللجنة على رأي يلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى
والني جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية 05
والقانونية .ومجيع هن اآلراء مرفقة مع التقرير .تدارست اللجنة املرسوم
بقانون ،وقد إ تبادل وجهات النظر بش نه من قبل أصحاب السعادة أعضاء
اللجنة ،وممثلي وزارة الداخلية ،وممثلي وزارة التنمية االجتماعية ،واملستشار
القانوني للجنة .واطلعت اللجنة أيضًا على قرار جملس النواب ومرفقاته بش ن
املرسوم بقانون ،وعلى رأي يلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى 41
والني جاء مؤكدًا لسالمة املرسوم بقانون من الناحيتني الدستورية
والقانونية ،ورأت اللجنة أن هنا املرسوم بقانون صدر استجابة لتوصيات
اجمللس الوطين ،باإلضافة رىل أنه ضمانة أكيدة حلماية الطفل باااذ
رجراءات وتداب حلمايته من االحنراف ،وجعل ولي األمر متولي أمر احلدث
املسؤول عن مراقبة حسن س سلوكه بشكل مستمر ،واقتنعت اللجنة 45
مبربرات صدور املرسوم بقانون ،واليت استدعت صدور خالل ف ة ما بني
أدوار االنعقاد

كل من جملسي الشورى والنواب ،مما استوجب اإلسرا

اااذ تداب ال حتتمل الت خ وفقًا لنص املادة ( )38من الدستور .ويت ل
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املرسوم بقانون فضالً عن الديباجة من أربع مواد ،نصت املادة األوىل على
رضافة بند جديد برقم ()8
0971م

املادة ( )4من املرسوم بقانون رقم ( )07لسنة

ش ن األحداث ،واملادة الثانية تضمنت رحالل مواد جديدة حمل

نصول املواد ( )4البندين (أ ،ج) و( )09و( )41من املرسوم ذاته ،واملادة الثالثة
اشتملت على رحالل عبارة «وزارة التنمية االجتماعية» حمل عبارة «وزارة العمل 5
والشؤون االجتماعية» أينما وردت باملرسوم بقانون ،أما املادة الرابعة فهي مادة
تنفينية .توصية اللجنة :املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )43لسنة 4103م
بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ( )07لسنة 0971م

شن

األحداث .واألمر معروض على اجمللس املوقر الااذ الالزم ،وشكرًا.

01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات؟ تفضل األب الدكتور الشيخ خالد بن
خليفة ل خليفة.

05

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،نود أن ننتهز هن الفرصة لنقدم شكرنا
وتقديرنا رىل وفد الشعبة الربملانية

االحتاد الربملاني الدولي وذلك لتقدضهم

مق حًا وفوز هنا املق ح املهم الني ينص على بريم استخدام األطفال
املس ات واملظاهرات وأعمال العن بشكل شامل ،وهن رضافة ترينية رىل
اجملتمع الدولي ،ورىل الطفل
استبالل هؤالء األطفال

العامل ،لكي يسمع العامل كي

ضكن 41

مثل هن الظروف الصعبة اليت مل يُنش وا أصالً

ا ،وبالتالي نبعث تقديرنا وشكرنا لكل أعضاء الوفد ،ونهن هم على ما
حققو  ،وكنلك نؤكد أن هنا املرسوم بقانون يتماشى متامًا مع ما أتت به
التوصية من االحتاد الربملاني الدولي ،وشكرًا.

45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،األب الدكتور الشيخ خالد رذا كان البد من توجيه الشكر
فإنه يوجنه رىل األخت مجيلة سلمان على جمهودها ،فهي من أتت باالق اح
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وهي من عملت عليه وهي من قدمته ،وشرنفت البحرين بتقديم هنا االق اح.
تفضلي األخت رباب عبدالن العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس،

البداية أحب أن أقول رنين مع هنا املرسوم5 .

وقد وجدت أن هنا املرسوم سوف يُعاقب متولي الرعاية الفعلي باحلبس أو
البرامة

حالة رهمال الرقابة ،و القانون إ ترتيب األمر ب نه يتم رننار

حالة احنراف احلدث ،وبعد مُضي ستة أشهر يعترب متولي الرعاية رذا احنرف
احلدث مسؤوالً ،ويعد مهمالً .وأنا أعتقد أنه حتى ال ندخل
الدستورية واف اض املسؤولية

شبهة عدم

هنا األمر ،كان من املف ض أن يتم تبي

01

العبارة رىل «رذا ثبت رهماله ...ويقع عبء رثبات ــ حتى نف ض الرباءة ــ اإلهمال
على السلطة العامة ،»...ألننا سوف ندخل

مس لة طفل يبلغ من العمر 00

سنة ومل يتم  05سنة وفقًا لقانون األحداث ،والرقابة عليه قد تكون صعبة،
وحنن كلنا أولياء أمور ونعرف أنه مهما راقبت الطفل وقمت تمايته فإنه من
املمكن أن يقوم

أي حلظة بارتكاب أي أمر يتعرض فيه ملس لة 05

االحنراف ،وبالتالي األب ــ الني أُننر سابقًا ــ سوف يتحمل مسؤولية من دون
أي ذنب رغم أنه باشر كل أمور الرقابة ،وعليه أعتقد أنه من باب أوىل أن
تضاف رىل النص عبارة «رذا ثبت رهماله »...ألنين لدي خشية من هنا املوضو
وأظن أن فيه شبهة عدم دستورية بالنسبة رىل مس لة اف اض املسؤولية،
41

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب حممد حسن الشيخ منصور الس ي.
45

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،استطرادًا ملا ذكرته األخت رباب العريض،
هن التعديالت جاءت وفيها تعب مبهم ،أعين أن ايلزاءات اليت سوف تطبق
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ربهام ،متولي الرعاية هو مسؤول ويُننر من قبل

ما هي نتيجتها؟! هنا

ايلهات املختصة عن احنراف احلدث الني يتوىل مسؤوليته ،ولكن ما هي
اإلجراءات؟! مل تُنكر اإلجراءات املطلوبة من متولي الرعاية بالتحديد
وبالنص .متولي الرعاية سينها أو يكلمه وسيحاول رقناعه ،فما هو املطلوب
منه بالضبى؟ حنن باألمس ناقشنا قانون العن األسري ومحّلنا متولي الرعاية 5
مسؤولية القيام ب ي عمل قد يُفهم على أنه عُن ضد هنا احلدث ،وهنا نقول
رنه عليه أن يكون مسؤوالً من طرف خر .أعتقد أن هنا التعديل جاء
حقيقته معقد جدًا

شكله بسيى ولكنه

صعوبة ،وقد حتدث تعقيدات واسعة جدًا

التطبيق ،وقد تكون هنا

التطبيق ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:

01

شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،اإلهمال هو فعل مادي ،والقاضي عندما ينظر 05
جرضة البد أن يتحقق من توفر أركانها ،وبالتالي القول رن مس لة اإلهمال
سوف تواجه صعوبة

التطبيق أو أن النص غ واضح هنا كالم غ سليم،

هنا أركان للجرضة ،وبالتالي القاضي عندما ينظر القضية سوف يتحقق
من توافر أركانها ،وأيضًا بالنسبة رىل املتهم عليه أن يُثبت عدم وقو فعل
اإلهمال ،فالنص بهن الطريقة واضح وليس به غموض ،وشكرًا.

41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالن العريض.
45

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،س بدأ مبا انتهت رليه األخت مجيلة سلمان،
هي قالت رن عليه أن يثبت عدم اإلهمال ،وهنا خمال لقرينة الرباءة ،ألنه
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مس لة اإلهمال سوف يقول متولي املسؤولية رنه غ مهمل ،وبالتالي مس لة
اإلهمال من املف ض أن تثبتها السلطة العامة املمثلة

النيابة العامة اليت

عليها مجع األدلة .بالنسبة رىل مس لة أن النص واضح ،أقول :ال ،النص مل
يرتب أن هنا رثباتات ،النص رتب أنه رذا أُننر

املرة األوىل ،وبعد مضي

ستة أشهر ارتكب احلدث أي جرضة من ايلرائم املنصول عليها
األحداث فسوف يُعاقب األب من دون أن تكون هنا

قانون 5

أي قرائن ،فالنص

اف ض مسؤوليته ورهماله .النص واضح بالنسبة رىل هن النقطة ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب العميد حممد راشد بومحود الوكيل املساعد 01
للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

الوكيل املساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص بالصيبة الواردة يدل على عكس ما
أوضحته األخت رباب العريض ،فالنص يقول« :من أهمل ،»...ولو كان املراد 05
معاقبة ولي احلدث مبجرد ارتكاب احلدث األفعال من  0رىل  8لقال النص:
«رذا ارتكب احلدث ــ أو تعرض احلدث ــ إلحدى احلاالت من  0رىل  8عُوقب
ولي األمر» ولكن النص مل يقل «عُوقب» مباشرة ورمنا قال «رذا أهمل ولي
األمر ،»...فالبد أن يصدر عنه من األفعال ما يثبت أنه أهمل
وبالتالي اإلثبات معروف

أداء واجباته؛

القواعد العامة ويرتكز على سلطة االتهام

هن 41

احلالة ــ وهي النيابة العامة ــ والتحريات وما شابه ذلك ،ولكن أن نطلق األمر
على عنانه ويقال رن هنا الطفل جاهل وارتكب أفعاالً معينة فهنا كالم
أثبتت التجربة واألحداث اليومية أنه كالم جملرد التهرب من املسؤولية ليس
رال .معظم األحداث يرتكبون ايلرائم بني الساعة الثالثة والرابعة فهل يُعقل
أن ولي األمر ال يعلم أن احلَدَث
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات أخرى؟

(ال توجد مالحظات)

5

النائب األول للرئيس:
سوف ن خن رأيكم على املرسوم بالقانون نداءً باالسم ،تفضل األب
عبدايلليل ربراهيم ل طري األمني العام للمجلس.

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

01

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
موافق.

05

العضو مجعة حممد الكعيب:
موافق.

العضو مجيلة علي سلمان:
41

موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.
45

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

31

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

العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
موافق.

5

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جاسم الزايد:
01

موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
موافقة.
05

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
موافقة.

41

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
45

موافق.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
31

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

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

العضو منرية عيسى بن هندي:
5

موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
موافق.
01

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

05

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

النائب األول للرئيس مجال حممد فخرو:
موافق .األغلبية موافقة ،رذن يقر هنا املرسوم بقانون  .وننتقل اآلن رىل 41
البند التالي من جدول األعمال وايال مبناقشة التقرير التكميلي الثالث
للجنة شؤون املرأة والطفل خبصول مشرو قانون بش ن محاية األسرة من
العن

(املعد

ضوء االق اح بقانون املقدم من جملس النواب) .وأطلب من

األخت الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل مقررة اللجنة التوجه رىل املنصة
45

فلتتفضل.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،بدايةً أطلب تثبيت
التقرير

املضبطة.
31
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النائب األول للرئيس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير

املضبطة؟

(أغلبية موافقة)

5

النائب األول للرئيس:
رذن يتم تثبيت التقرير

املضبطة.

(انظر امللحق  /1صفحة )121

01

النائب األول للرئيس:
تفضلي األخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس ،تدارست اللجنة اق اح سعادة العضو 05
الدكتورة عائشة سامل مبار
محاية األسرة من العن

(املعد

بتعديل املادة ( )0من مشرو القانون بش ن
ضوء االق اح بقانون املقدم من جملس

النواب) ،واطلعت على الدراسة املعدة بش نه .وبعد اجتماعها مع ممثلي مجيع
ايلهات املعنية ،وبعد تدارس اآلراء واملالحظات اليت أبديت من قبل السادة
األعضاء توصلت اللجنة رىل ما يلي :أوالً :أنه خالل ما يقارب مخس سنوات 41
من نظر مشرو القانون من قبل اللجنة وايلهات املعنية مل تظهر احلاجة رىل
النص على «العن

االقتصادي» ،كما أنه ال توجد رحصائيات وال أدلة على

خطورتها أو اعتبارها ظاهرة .ثانيًا :أن هنا املق ح قد يتسبب

تصادم مع

القوانني األخرى حيث توجد معايلة كاملة بهنا الش ن

التشريعات

القانونية مثل قانون أحكام األسرة الني تناول مجيع أشكال النفقة وحقوا 45
املرأة وبعض أفراد األسرة وقانون صندوا النفقة ،وقانون العقوبات .ثالثًا :أن
تصني

الدراسة للعن
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التشريعات اليت إ االستناد رليها أكدت أنه عن ضد املرأة فقى

حني أن

مشرو القانون يتناول مجيع أفراد األسرة .رابعًا :أن التشريعات األجنبية اليت
أشارت رليها الدراسة املقدمة اتل

ظروفها ومناخها عن اجملتمع البحريين

الني حتكمه الشريعة اإلسالمية اليت تنظم أحكام النفقة واإلعالة واملعيشة.
خامسًا :كما أن نص قانون محاية املرأة من العن األسري اللبناني الني إ 5
االستناد رليه عند رعداد الدراسة ليس تشريعًا مقدمًا من احلكومة اللبنانية
بل هي وثيقة مقدمة من منظمة (كفا) اليت ت خن ب على السقوف كمشاريع.
سادسًا :أن تدخل الدولة من خالل التشريعات املشار رليها نفًا

محاية

الف ات الضعيفة اقتصاديًا من خالل اصيص مزايا أو خمصصات حتميهم
من الفاقة يستدعي املزيد من الدراسة على مستوى مشولي يستوعب مجيع 01
احلاالت وايلوانب .سابعًا :حرصت اللجنة عند وضع مشرو القانون على
ال كيز على ثالث نقاط أساسية وهي :العن النفسي وايلسدي وايلنسي،
و

حال املوافقة على املق ح املنكور فإنه

األخرى للعن

مثل العن

ب عدم رغفال األشكال

االجتماعي والسياسي ،أض

شكل من هن األشكال موجباته اليت

رىل ذلك أن لكل

ب أخنها بعني االعتبار .ثامنًا :أن 05

اللجنة لديها اوف من تطبيق مشرو قانون احلماية من العن

باعتبار أن

احلقوا اليت وردت فيه جديدة على اجملتمع البحريين ،مثل أمر احلماية وأمر
النقل وغ ها من األوامر والعقوبات ،وأنها ال ترغب

رضافة املزيد من

التعقيدات اليت قد تعوا تطبيق القانون وتتجنب الدخول
تتسبب

تداخل وتصادم ــ كما ذكرت

متاهات قد

بداية التقرير ــ مع القوانني 41

األخرى .طبعًا هن جممل األسباب اليت جعلت اللجنة تتوصل رىل قناعة تامة
بعدم األخن بهنا املق ح مع تثمني ايلهد املبنول من قبل مقدمة االق اح.
ولكن يؤسفين حقيقة ما تداوله بعض اإلخوة األعضاء من أن اللجنة رفضت
هنا املق ح ألسباب شخصية ،فنحن مشرعون

ب أن نرتقي

قراراتنا

ونضع نصب أعيننا املصلحة العامة ،وأن ن فع عن هن األمور ،ولألمانة 45
أنه أثناء اجتما اللجنة مع ايلهات املعنية حرصت األخت رئيسة اللجنة
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ــ بصراحة ــ على الدفا عن هنا املق ح لدرجة أن ممثلي ايلهات اعتقدوا أن
اللجنة مع هنا املق ح .ختامًا

ضوء ما دار من مناقشات فإن اللجنة توصي

بعدم األخن باق اح األخت الدكتورة عائشة مبار بتعديل املادة  0من مشرو
ضوء االق اح بقانون املقدم من

قانون بش ن محاية األسرة من العن  ،املعد

5

جملس النواب ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل هنا مالحظات؟ تفضل األب الدكتور الشيخ خالد بن
خليفة ل خليفة.
01

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع شكري وتقديري للجنة وايلهود اليت
بنلتها

رعداد هنا التقرير رال أن هنا الكث من التناقضات

واألخت مقررة اللجنة تلت بعض النقاط الرئيسية اليت وجدتها

تقريرها،
رأي اجمللس

األعلى للمرأة ،ولألس الشديد رأي اجمللس األعلى للمرأة هنا ال يتماشى مع 05
املستوى الني وصل رليه اجمللس واإلجنازات اليت حققها اجمللس خالل
السنوات املاضية ،فالرأي هنا

احلقيقة هو رأي متناقض وركيك .لننظر

رأي اللجنة ،أوالً :حتدثت األخت مقررة اللجنة عن الدراسات البربية اليت ال
تتماشى مع وضعنا

الدول اإلسالمية ،يا ترى هنا

ايليا العربي و

القانون برمته من أين أتى؟! هل أتى من جمتمعاتنا العربية؟! لقد أتى من 41
اجملتمعات البربية املتقدمة اليت حافظت على املستوى املتقدم للحماية
اإلنسانية ككل وحورنا وقمنا بتجهيز وجعلنا يتماشى مع بي تنا اإلسالمية
ومع الشريعة اإلسالمية ،فاملشرو برمته

احلقيقة مل ي تِ من الدول العربية

بتاتًا .ثم تكلمت عن الدراسات ،من يعمل هن الدراسات؟! من املف ض أن
تعملها ايلهات اليت استند رليه التقرير هنا وهي :اجمللس األعلى للمرأة45 ،
ووزارة التنمية االجتماعية ،هن ايلهات اليت
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ثم رننا ال ضكن أن نتجاهل أي فرد

اجملتمع البحريين حتى لو كان

شخصًا واحدًا وهو حمتاج رىل محاية قانونية،

ب أن نشرن من أجله ،أما أن

ننتظر الوصول رىل  011أو  411أو  01الف حالة لكي نقوم بالتشريع فهل
هنا هو املنطق؟! رذا كان هنا هو رأي اللجنة فهن مشكلة ،واملشكلة هنا
أن رأي اجمللس األعلى للمرأة أيضًا يقول بكل وضوح

التقرير «وأكد أن 5

االهتمام بهن الظاهرة يعترب توجهًا جيدًا على املستوى الدولي ململكة
البحرين ،حيث سيسهم

رظهار دور املشرن البحريين ــ أي دورنا حنن ــ

وحرصه على حصر خمتل

صور العن » ،رذا كان هنا هو رأي اجمللس

نناقض أنفسنا ونقول رنه ليست هنا

فكي

دراسات ،من أين أتى هنا

الرأي؟ نا ــ سيدي الرئيس ــ أرى أن هنا الكث من التناقضات

هنا 01

التقرير ،وخاصة فيما يتعلق برأي اجمللس األعلى للمرأة وأعتقد أن هنا الرأي
غ صحيح ،ألنه يتحدث عن أمور كث ة متناقضة ،ي تي ويتحدث عن
مصدر متويل ملعايلة املتضررين من هن احلاالت ،يعين هل جاللة امللك عجز
عن بناء بيوت اإليواء للمعاقني ومساعدة اليتامى واألرامل واملطلقات؟! ن تي
ونعجز عن محاية هؤالء النين يت ذون من أحد أفراد األسرة املتسلى سواء 05
كان رجالً أو امرأة ونقول رنه سيكل الدولة هن املبالغ! هل هنا الكالم
منطقي؟! وهل هنا هو رأي اجمللس األعلى للمرأة حول هنا املوضو ويُنكر
التقرير؟!
41

النائب األول للرئيس:
عفوًا ،األخت رباب عبدالن

العريض لديها نقطة نظام فلتتفضل

بطرحها.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،األب الدكتور الشيخ خالد ل خليفة ينتقد 45
رأي ايلهات املعنية ،عليه أال ينتقد رأي ايلهات أثناء ذكر مالحظاته.
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النائب األول للرئيس:
أين نقطة النظام؟
5

العضو رباب عبدالنيب العريض:
ال

وز له أن يقول رن هنا تناقضًا

التقرير.

النائب األول للرئيس:
أين نقطة النظام؟

01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
نقطة النظام هي أنه البد أن يدخل
أساس رأي ايلهات املوجود

املوضو وال ينتقد التقرير على

التقرير.
05

النائب األول للرئيس:
عفوًا ،هن ليست نقطة نظام .تفضل األب الدكتور الشيخ خالد بن
خليفة ل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس ،عندما ن تي رىل رأي وزارة التنمية االجتماعية41 ،
أرى أن رأيها صحيح ،وأعتقد أن ما أتت به الوزارة وذكرت أن عبارة «ضبوط
اقتصادية» مبهمة قد يكون صحيحًا ،وهنا من املمكن معايلته ،ولكن أن
نرفض األمر الني اعتمدت عليه الدضقراطيات املتقدمة واعتمدت عليه
الدراسات والبحوث املتقدمة

دول كث ة ونقول رنه ليست هنا دراسات

ورحصائيات لكي نطبقه فهنا الكالم غ صحيح .أعتقد أن عدم املوافقة 45
على مثل هنا االق اح سوف

عل هنا املشرو بقانون ناقصًا ألنه سوف

يؤكد عدم اكتمال أنوا العن  ،عندما نتحدث عن أنوا العن
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هنا عامالً نفسيًا كي

ضكن ــ منطقيًا ــ أال يؤثر العن

تركيبة األسرة ــ كما ذُكر

ايلسدي على

التقرير ــ وأال يؤثر العن النفسي أيضًا على

تركيبة األسرة وعلى العالقات األسرية بينما العن

االقتصادي يؤثر؟! بل

سيؤثر بشكل أكرب من األنوا األخرى من العن على تركيبة األسرة .وهل
من املعقول أن العن
العن

االقتصادي سيؤثر على العالقات األسرية أكثر من 5

ايلسدي؟ على سبيل املثال :أحد األشخال قام بالضرب والكسر

فهنا ال يؤثر على تركيبة األسرة بينما العن االقتصادي يؤثر على تركيبة
األسرة وعلى العالقات األسرية! ما هنا املنطق؟ وشكرًا.
01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت مجيلة علي سلمان.

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،حقيقة أنا أتفق مع ما ذهب رليه األب الدكتور
الشيخ خالد ل خليفة ،والبد أن نناقش اليوم

اجمللس أيضًا راء ايلهات 05

اليت إ االستناد رليها ،ألن اللجنة عندما أخنت قرارها النهائي برفض املق ح
استندت رىل راء ايلهات ،وليس صحيحًا أنها مل تستند رىل هن اآلراء ،ألنه
ذكر

التقرير «أن اللجنة تتفق مع راء ايلهات على أنه

باملق ح فإنه قد يتسبب

حال اآلخن

خلق تصادم ،»...وبالتالي اللجنة أخنت بآراء

ايلهات سواء بشكل جزئي أو كلي ،لنلك البد من التعليق على راء هن 41
ايلهات .سيدي الرئيس ،ليس صحيحًا عندما قيل رن هنا املق ح بعيد عن
روح الشريعة اإلسالمية ،وأنه جاء عن طريق دراسات أو قوانني غربية .عند
قراءة نصول الدستور وميثاا العمل الوطين يتضح لنا أنه ليس هنا

أي

لبس ،ألن املشرن الدستوري وضع نصب عينيه كفالة الدولة حلقوا وحرية
املرأة واألسرة ككل ،وأعلن قيمة امللكية اياصة لألفراد ،ويتضح أن 45
تعديل املق ح هو تطبيق ن املبادئ ،وعليه فإنه تسقى احلجة املساقة من
قبل بعض ايلهات بش ن أن القوانني املستند رليها
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غربية وبعيدة عن أحكام الشريعة اإلسالمية ،وهنا مردود عليه ألن التعديل
املق ح

د أساسه

الوثيقتني األساسيتني املنظمتني لكيان اململكة وهما

ميثاا العمل الوطين والدستور ،وأحكام األسرة اليت أقرتها السلطة
التشريعية ،وخصوصًا أن هنا الكث من املواد ــ ال داعي لنكرها فقى
س ش رىل بعضها ــ موجودة

قانون األحوال الشخصية مثل «عدم رضرارها 5

ماديًا أو معنويًا» ،طبعًا هنا تتكلم املادة عن حقوا املرأة أو الزوجة .أما القول
بضرورة األخن

االعتبار وعدم رغفال العواقب االجتماعية امل تبة على األخن

مبثل هنا االق اح ملا سيخلفه من مشاكل وعداء بني أفراد األسرة الواحدة،
أي أن ما ينهب رليه من ش نه تكريس حقوا املرأة وبريم العن االقتصادي
الني ضارس ضد املرأة وأنه الني سيولّد العداوة بني األسرة وليس ممارسة 01
العن

تد ذاته ،فهو قول جماف للواقع واحلقيقة ،وأما القول رنه يتوجب

لتشريع القانون وجود ظاهرة

اجملتمع وتوافر رحصائيات فهنا مردود عليه

شكالً وموضوعًا ،فباستقراء النصول املنظمة لعمل اجمللسني التشريعيني
جندها قد خلت من وجوب توافر هن الشكلية وهي وجوب توافر الظاهرة
واإلحصائيات .أما موضوعًا فسنجد أن هنا قوانني كث ة شرعها املشرن مل 05
تنبَ على رحصائيات أو وقائع ،مثل :قانون العقوبات ــ على سبيل اإلشارة رليه ــ
جرم من أتل األشجار أو غ ها ،فهل املشر

ذلك الوقت ــ منن  41سنة ــ

طلب رحصائيات لعدد األشجار اليت قُطعت واألشجار اليت أُتلِفَت لكي نقول
رننا

هنا التشريع

ب أن نضع رحصائيات؟ أما بالنسبة رىل رأي وزارة

التنمية االجتماعية برفض التعديل ألن من ش ن تطبيقه التسبب

حدوث 41

تصادم مع القوانني األخرى ،ف يضًا هنا األمر مردودٌ عليه ،املقرر هو أن
التشريع يلبى رما صراحةً ــ حيث يتم اإللباء مبوجب تشريع الحق ينص
صراحة على اإللباء ــ ورما ضمنًا ،وبالتالي حنن حينما نشر هنا القانون
البد أنه سيجد العالج التشريعي باإللباء رذا كان هنا

تضارب

التشريعيات السابقة .أما القول رن التعري املق ح للعن االقتصادي جاء على 45
ذكر عبارة ضبوط اقتصادية وهي عبارة حتتاج رىل تعري
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عبارة مبهمة وغ واضحة ،فنلك أيضًا مردود عليه ،حيث رن الثابت

اللبة

أن الضبى هو التشديد والتضييق ،أي أن التعديل جاء متفقًا مع روح القانون
املق ح ،فالتضييق والتشديد هو عبارة عن ممارسة كل ما من ش نه احلد من
حرية الشخص اآلخر ،والتضييق على حريته ،والثابت هو أن املق ح يُجرم
التضييق ،وممارسة الضبى على حرية أفراد األسرة

ممارسة استقال م 5

املادي .وأيضًا القول رنه ال ضكن معارضة القانون جملرد القول بعدم وجود
ظاهرة غ صحيح ،فالعن املمارس ضد املرأة وأفراد األسرة بكل أشكاله
هو حمى أنظار العامل واألمم املتحضرة ،فال ضكن جملتمع ومشر جرم
االعتداء على النباتات واحليوانات وغ ها قبل ما يقارب  41سنة تعليل عدم
بريم العن

االقتصادي بعدم وجود ظاهرة العن

االقتصادي املمارس ضد 01

املرأة وأفراد األسرة ،بينما حنن ــ بصفتنا قانونيني ،حماميات وحمامني ــ ال
يكاد مكتب من مكاتبنا خيلو من قضية أو أكثر من قضايا العن
االقتصادي ،وهن الظاهرة موجودة ومنتشرة

اجملتمع ،وبالتالي من

املسؤول عن رجراء هن اإلحصائيات؟ أعتقد أن ايلهات اليت شاركت
ربداء الرأي هي من

ب أن تقوم بعمل هن الدراسات واإلحصائيات ،هنا هو 05

واجبها ،وهو محاية األسرة ومحاية اجملتمع ومحاية املرأة وعمل اإلحصائيات،
وبالتالي أرى أن هنا املق ح مق ح وجيه ،والبد من ردراجه ضمن عناصر
التعريفات اياصة بالعن

األسري ،وحنن هنا ــ بصفتنا مشرعني ــ أمام

مسؤولية ،وسبق أن قيل

ايللسة السابقة رن هنا املشرو من احملتمل أن

يث مشاكل بني أفراد األسرة ،أنا ال أعتقد أن جزئية من ايلزئيات وهي 41
جزئية من التعريفات ــ العن
بتحمل مسؤوليتنا

االقتصادي ــ ستُث هن املشكلة .رما أن نقوم

رفض هنا القانون ككل عندما خنشى أنه سيُؤدي رىل

اإلضرار باألسرة ،ورما أن نتحمل مسؤوليتنا ونضع هنا العنصر املهم ــ العن
االقتصادي ــ ضمن التعريفات .أنا أتفق طبعًا مع اللجنة
كل أنوا العن
كمثال هو عن

التعريفات مثل العن

أنه ال ضكننا ردراج

السياسي ،فالعن

السياسي 45

وقيت تفرضه الظروف السياسية مثل االنتخابات وغ ها،
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وال ضكن ردراجه باعتبار عنفًا مستمرًا ،ولكن العن
نواجهه بشكل يومي

االقتصادي حنن

احملاكم ،وال يوجد أحد منا مل يسمع قصصًا من

أشخال ــ ج انه أو أهله أو أقرباؤ أو زمالؤ

العمل ــ قد تعرضوا ن

األنوا من العن  ،وبالتالي حنن نرى أنه من الضرورة ردراج هنا العنصر املهم
5

ضمن عناصر العن اليت تتعرض ا األسرة بشكل عام ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب مجعة حممد الكع .
01

العضو مجعة حممد الكعيب:
شكرًا سيدي الرئيس ،رن ردراج تعري للعنـ االقتصـادي ضـمن املـادة
األوىل من مشرو القانون من ش نه أن يوفر حصـرًا شـامالً حلـاالت العنـ الـيت
ضكــن أن يتعــرض ــا أفــراد األســرة .وانطال ًقــا مــن كوننــا مُشــرعني علينــا
مسؤولية تتمثل
مبــا

الت كد من أن مشرو القـانون يُعـاجل خمتلـ حـاالت العنـ

ذلــك العنـ النفســي وايلســدي ،وأن عــدم وجــود رحصــائيات تــدل علــى 05

عدد حاالت العن االقتصادي ال يلبي وجود مثل هـن احلـاالت ،والقضـايا الـيت
تنظرها احملاكم خ دليل علـى ذلـك ،وبالتـالي أنـا أرى أنـه ال ضـرر
هـــنا التعريـ ـ

رضـافة

مشـــرو القـــانون ليكـــون أكثـــر مشـــو ًال حلقـــوا املـــواطن،

ومكم ـالً للقــوانني األخــرى .فــإدراج هــنا التعري ـ ي ـ تي مــن بــاب احلمايــة قبــل
تفــاقم األمــر ليصــبح ظــاهرة ،وحتــى ال نعــود مســتقبالً ــــ متــى مــا تــوافرت هــن 41
اإلحصـــائيات ـــــ رىل تعـــديل مشـــرو القـــانون والـــدخول

رجـــراءات مطولـــة،

وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة عائشة سامل مبار .
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45

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،بدايةً أتوجه بالشكر ايلزيل رىل يلنة شؤون
املرأة والطفل على رعدادها هنا التقرير الني أدلت فيه برأيها خبصول هنا
املق ح على هنا القانون .مسعنا أنه عادةً تُرفض اإلضافات أو التعديالت أو
املق حات اليت تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،ولكن هنا املق ح 5
أو هن اإلضافة ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،بل هي تُعزز
التقرير ورد أنين استندت رىل العديد من

أحكامها ،هنا أوالً .ثانيًا:

الدراسات البربية ،واستنادي رىل هن الدراسات مل ي تِ من فراغ ،ألن العن
األسري ــ كما ذكر األب الدكتور الشيخ خالد ل خليفة ــ

األصل هو

صناعة غربية ،ولكي أُثبت لكم أنه صناعة غربية فهنا حمطات تارخيية 01
للعن

األسري :قبل منتص

عام 0811م قبلت معظم النظم القانونية ضرب

الزوجة باعتبار ممارسة صحيحة لسلطة الزوج على زوجته ،ولكن التحريض
السياسي خالل القرن التاسع عشر أدى رىل تبي ات

كل من الرأي العام

والتشريعات املتعلقة بالعن املنزلي

اململكة املتحدة والواليات املتحدة .و

عام 0851م أصبحت والية (تينيسي)

الواليات املتحدة أول والية برم ضرب 05

املرأة ،وتبعتها واليات أخرى .و
رمكانية طلب املرأة

عام  0978أتاح قانون قضايا الزواج

اململكة املتحدة االنفصال عن زوجها املسيء رليها.

وتلول نهاية عام 0871م كانت معظم احملاكم
األمريكية تُعارض حق الزوج
حديثًا بقضايا العن

الواليات املتحدة

تعنيب املرأة جسديًا ،وقد بدأ االهتمام

املنزلي من قبل احلركات النسائية

عام 0971م41 ،

وخصوصًا داخل احلركات النسائية املطالبة تقوا املرأة ،والقلق بش ن
تعرض الزوجات للضرب على أيدي أزواجهن .وكانت املرة األوىل اليت
يستخدم فيها مصطلح «العن املنزلي» ــ ومعنا االعتداء على الزوجة والعن
املنزل ــ
و

خطاب إ رلقاؤ

الربملان

اململكة املتحدة

عام 0973م.

عام 0974م إ تشكيل احتاد مساعدة النساء ملساعدتهن وخدمتهن 45

وتوف الدعم العملي والعاطفي جملموعة واسعة من النساء واألطفال النين
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يواجهون العن
العن

األسري

رجنل ا .طبعًا هن احملطات التارخيية تُبني لنا أن قانون
أصله هو صناعة غربية ،فلماذا تستنكر اللجنة ذلك؟!

حنن لدينا دراسات غربية تساند هنا املق ح .هنا

أيضًا مثال خر على

االستناد رىل القوانني األجنبية وأنا سوف خن من هن القاعة :أود أن أذكر
اإلخوة واألخوات ب نه

تاريخ  47يناير 4104م قدمت األختان الفاضلتان 5

رباب العريض ودالل الزايد اق اح قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون
رقم ( )41لسنة 4114م ،بإصدار قانون اإلجراءات ايلنائية وهو مقتبس من
النظام األجنلوساكسوني ،حيث أكدت األخت رباب العريض رئيسة يلنة
شؤون املرأة والطفل ــ
وحتديدًا

مداخلتها

الصفحة  01من مضبطة ايللسة

السطر  03ــ أنها اقتبست من القوانني البربية ،حيث قالت« :أنا 01

س تكلم عن الواليات املتحدة األمريكية ،فهي أول دولة أخنت مبس لة
اع اف املتهم من خالل التفاوض بني سلطة االتهام وبني املتهم حتى يصلوا رىل
عقوبة افيفية ،وأيضًا أثبتت الدراسات

أمريكا أن أكثر القضايا ت تي

من خالل اع افات املتهمني ،وبالتالي ن خن بنو من افي
التعديل الني ابهنا رليه

العقوبات .رن

مس لة االع اف أخننا من النظام الفرنسي05 ،

مبعنى أن النظام الفرنسي لديه ثالثة أنوا من التصاحل» ،ومن ثم تستطرد
قائلة« :وما أريد توضيحه هو أن هن الفكرة وهن األنظمة موجودة

أرقى

الدضقراطيات ،وذلك حتى ال يقال لي رنين أتيت بهن الفكرة وهنا النظام
من الدول املتخلفة ،حنن أخننا بهنا النظام من أرقى الدول» ،واتم قائلة:
«حنن هدفنا واضح من هنا االق اح واألمر راجع رىل اإلخوة األعضاء ،وأرجو 41
أال ن تي

يوم من األيام ون خن من الدولة العربية الفالنية والدولة العربية

العالنية ونقتبس ،فلنكن حنن من يقتبس اآلخرون منا» .أنا أود أن أعرف،
والبد أن حندد موقفنا ،هل نقتبس من اآلخرين؟ هل نقتبس من دراسات
أخرى أم ال؟ أما أن ن تي

اق احات ونؤيد اقتباسنا من اآلخرين ونعيب على

مق حات أخرى أنها قامت باالستناد رىل دراسات أخرى ،فهنا األمر م و
لكم للحكم فيه .طبعًا يوم أمس أعد جملسا الشورى والنواب برناجمًا
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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45

بالتعاون مع االحتاد األوروبي حول دور الربملان

دعم سيادة القانون وتنفين

االلتزامات الدستورية وحقوا اإلنسان ،وكان الربوفيسور جيشوا موجودًا
وهو عَلَم من األعالم املعروفة
رأيه

العن

يُضمن العن

جمال حقوا اإلنسان وغ ها ،وس لنا حول

االقتصادي ،وهل
االقتصادي

ب أن يُضمن

القانون؟ فقال:

ب أن

القانون ،ألنه يتماشى مع األعراف واملعاي

الدولية ،وأعتقد أن هن شهادة واضحة جدًا .أيضًا ورد
من املبكر أن تدخل البحرين

5

التقرير عبارة« :أنه

معايلة ظاهرة العن االقتصادي من خالل

قانون» ،أنا أوجه سؤالي رىل األخت املقررة ،ملاذا من املبكر؟ شرعنا قوانني
كث ة ومتقدمة وعصرية ،فلماذا ن تي هنا ونقول من املبكر؟ أيضًا كما
ورد

رأي اجمللس األعلى للمرأة «أن مؤسسات الدولة 01

التقرير ــ أعتقد ــ

داخل اململكة مل تصل رىل درجة من النضا املؤسسي حتى اآلن إلثبات وجود
حاالت للعن

االقتصادي مبوجب رحصائيات ودراسات معتمدة ببرض

حصرها ومن ثم املطالبة مبعايلتها مبوجب قانون

رمها ويضع ا عقوبة»،

وسؤالي موجه رىل األخت مقررة اللجنة :هل وصلت مؤسسات الدولة رىل درجة
من النضا املؤسسي إلثبات حاالت العن

النفسي؟ أنا أريد رجابة عن هن 05

التساؤالت .أيضًا ورد أن العن االقتصادي سيتسبب

العديد من املشاكل

والعداء داخل األسرة الواحدة ،رذن ماذا عن العن ايلسدي والعن النفسي؟!
أيضًا ورد

التقرير أنه «ال يتم وضع أي قانون رال بناء على وجود ظاهرة

اجملتمع ،وإلثبات الظاهرة

ب توف رحصائيات ب رقام احلاالت ،واستنادًا

رىل العينة اليت ترد رىل اجمللس وغ  ،»...وسؤالي رىل األخت املقررة :هل 41
العن النفسي ظاهرة؟ ورذا كانت ظاهرة ف ين املؤشرات واإلحصائيات اليت
استندت رليها اللجنة

رعداد تقريرها؟ البد من تزويدنا باإلحصائيات .رذا

كان العن النفسي ظاهرة فنحن نود أن نعرف رذا كانت هنا رحصائيات،
وليس أن ن تي عند العن
أيضًا هنا

االقتصادي ونق

ونطلب اإلحصائيات واملعلومات.

عبارة ال أعرف ما رذا كانت قد وردت سهوًا أم هي اع اف 45

ب همية هن اإلضافة ،فقد ورد اع اف ب ن هن اإلضافة ا حملها من
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اإلعراب

القانون من اجمللس األعلى للمرأة وذلك عندما ورد

التقرير« :

حني أبدى اجمللس األعلى للمرأة عدم معارضته ورقرار بوجود ظاهرة عن
اقتصادي داخل األسرة ،وباعتبار شكالً جديدًا من أشكال العن

الني

يتعرض له» ،وأؤكد أن االهتمام بهن الظاهرة يعترب توجهًا جيدًا على
رظهار دور املشر

املستوى الدولي ململكة البحرين ،حيث رنه سيسهم

5

البحريين وحرصه على حصر خمتل صور العن اليت ضكن أن يتعرض ا
أفراد األسرة ،كما أعتقد أن هنا اع اف واضح وكاف من اجمللس األعلى
للمرأة ب همية هن اإلضافة .جاءت بعض اآلراء

التقرير تقول رن التعديل

اقتصر على العن االقتصادي الني يقع على املرأة فقى ،وهنا الكالم غ
األسرة كمنع 01

صحيح ،حيث رن التعديل يقول «ممارسة ضبوط اقتصادية

أمواله النقدية أو

أحد أفراد األسرة أو تقييد حريته أو حرمانه من التصرف

االقتصادي

العينية أو منعه من العمل أو استقالله ماليًا» ،مل يكن العن
مقتصرًا على املرأة ،ورمنا مشل مجيع أفراد األسرة .كنلك ورد
أنه البد من رضافة أشكال أخرى من العن  ،مثل العن
تفضلت األخت مجيلة سلمان ــ وقالت رن العن
ومرتبى بالظروف السياسية

التقرير

السياسي ــ كما
مومسي 05

السياسي عن

البلد على عكس العن االقتصادي الني قد

يكون بشكل يومي و ثار طويلة األمد ،وورد كنلك

التقرير أنه

سيتصادم مع الكث من القوانني مثل قانون العقوبات ،وقانون الشركات،
وقانون احلاسب اآللي ،مع العلم أن قانون احلاسب اآللي مازال
الشؤون ايارجية والدفا واألمن الوطين ،فكي

أدراج يلنة

سيتعارض معه؟ أريد 41

تفس ًا لنلك .ما قمت بسرد منن بداية التقرير رىل نهايته يوضح لنا أن هنا
حاجة ملحة رىل وجود مثل هن اإلضافة ،وأخ ًا أنا أمتسك برأيي

رضافة

هنا التعديل ،والقرار يعود رىل جملسكم املوقر ،وشكرًا.
45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
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العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أحب أن أتقدم بالشكر رىل األخت
الدكتورة عائشة مبار

على املق ح الني تقدمت به ،وهي قدمت معه

الكث من البحوث واملراجع ،وحبنا
حنصل على هنا ايلهد الني

كل اإلضافات من قبل األعضاء أن

ب أن يبنله كل عضو فينا ،فشكرًا ا 5

على هنا اجملهود .والشكر أيضًا موصول رىل زمالئي أعضاء يلنة شؤون
املرأة والطفل على جهودهم املبنولة ،وعلى الرغم من اختال
وتوصيتهم ،فإن هنا رأيهم و م احلق

مع رأيهم

ربدائه .حنن نريد االرتقاء

بتشريعاتنا ،ال يهمنا رذا كنا نقتبس التشريع من التشريعات األجنبية أو
العربية ،ف نا أريد األفضل لوطين ،وبالتالي لنكن النموذج الني تتبعنا فيه 01
الدول األخرى ،وبالتالي ال تهمين هن املشكلة .أريد أن أنظم رشكالية
يعاني منها اجملتمع ،وهنا جانب من وجهة نظري مهم جدًا .العن
يتعدى ايلسدي والنفسي وايلنسي بل يشمل العن
ايلانب غ املرئي للعن

األسري

االقتصادي ،وهو يسمى

األسري  ،Unseen side of domestic voilenceالكث

من الدول اآلن تتحدث عنه ،والكث من األتاث أجريت حوله ،بل تعد 05
رضافة العن االقتصادي ارتقاء

التشريع الني يتناول العن األسري

أي

دولة .خبصول تعريفه ،هنا الكث من التعريفات ،وكلها تتمحور حول
السيطرة االقتصادية ،وهو ي خن فكرة السيطرة نفسها بالعن

ايلسدي

والعن النفسي ،فهو السيطرة على الفرد واالعتماد االقتصادي عليه ــ طبعاً
أنا هنا ال أتكلم عن أطفال ورمنا أتكلم عن بالبني ــ وهو يشمل اإلجبار على 41
العمل ،احلرمان من العمل ،التحكم
اإلرث ،ومع أننا
رصدت

األموال ،التحكم

اإلرث ،ومنع

دولة تطبق الشريعة اإلسالمية رال أن هنا بعض احلاالت

هنا الش ن ،كما أنه يشمل رجبار الفرد على أخن قرض بنكي،

وهو يشمل املرأة والرجل وليس له عالقة بنو ايلنس ،وهو سبب للكث من
حاالت الطالا ،وأيضًا يعد سببًا ألنوا العن
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والنفسي وايلنسي ــ وكان هنا
يتحدث عن العن

تقرير يوم أمس لقناة الــ

BBC

االقتصادي ،وقدم تثًا كب ًا جدًا ألطفال

العربية
بريطانيا

من خالل عصابات يتم االعتداء عليهم جنسيًا وجسديًا ومن ثم اقتصاديًا،
بريطانيا .خبصول

وكان تقريرًا من أكرب التقارير اليت أصدرت أمس

موضو رعاقة التطبيق ،أنا شخصيًا أرى أن تطبيق العن االقتصادي ورثباته 5
أسهل بكث من التطبيق

جوانب العن

النفسي ،فقد تكون هنا أدلة

ورثباتات ،بينما نرى أن العن النفسي ــ والني هو أيضًا مهم جدًا ــ أصعب
االقتصادي ،كون هنا املوضو إ تناوله

تطبيقه من العن

أخرى ،مما يؤكد أنه ليست هنا رشكالية

تضمينه

الكث من األمور قمنا بتنظيمها وكانت موجودة

قوانني

مشرو القانون.

قوانني أخرى ،ولكن 01

القوانني اياصة باملوضو ذاته قمنا بتكرارها .قانون الطفل قمنا جبمع
أمور كث ة فيه متعلقة بالصحة والتعليم ...رخل حتت مظلة قانون الطفل،
وهنا قانون يتحدث عن قانون العن األسري وال ضكن أال يشمل أحد أنوا
العن

وهو العن

االقتصادي .أنا مع رضافة العن

االقتصادي رىل مشرو

القانون ،وأمتنى أن نرتقي بتشريعاتنا ،وأمتنى على زمالئي األعضاء ت كيد 05
وت ييد هن اإلضافة اليت ستثري تشريعاتنا الوطنية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

41

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يتعلق بتقرير اللجنة املرفو  ،لن أدخل
تفصيالته وال

راء ايلهات املعنية ،ولكن س حتدث حول استيضاح عدد

من النقاط اليت أث ت

هنا ايلانب ،أوالً :فيما يتعلق مبجال العن األسري

أو ب ي شيء يتعلق بكيان األسرة ،حنن قبل أن نستند رىل قوانني الدول 45
البربية لدينا شريعتنا اإلسالمية ،وهي واضحة وباألدلة الثابتة ،والكث من
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القواعد األساسية حتى

تسبيب احلكم القضائي الشرعي جاءت بشكل
اإلسالم» ،وتشمل كل نواحي

واضح ،هنا قاعدة «ال ضرر وال ضرار

الضرر .دار لبى حول سبب استنادنا رىل التشريعات اليت إ ذكرها ،فيما
العامل ال يستند رىل التشريعات املقارنة

يتعلق بالتشريع ال يوجد أي مشرن

للبحث عن األفضل ومبا يتناسب مع منظومته

دولته ووفق ثوابته الشرعية 5

والدستورية ،وحنن تركنا امليدان مفتوحًا ملؤيدي االق اح حتى يكون هنا
تواصل

أفكارهم و

النقاش الني دار حول رأي اللجنة ومرفقاته .من
االقتصادي املراد تضمينه هنا القانون

خالل مداخالتهم يتبينن أن العن

وك نه يستهدف محاية املرأة فقى ،وكنلك التشريعات اليت أرفقت ،هنا
اثنان منها يستهدفان تشريع وضع املرأة
مع هنا العن

أم ضد ؟ ذكرنا

بشكل عام والني يشمل العن

العن االقتصادي ،فهل حنن اليوم 01
ايللسة السابقة العن

ضد األسرة

االقتصادي موضع اهتمام املشر  ،ولكن

الفرا هو هل أضمنه التشريع احلالي وأضي بندًا رىل أسس ومبادئ املشرو
الني أتى أساسًا باق اح من جملس النواب واستهدف ثالث نواحٍ فيه أم ال؟
اليوم عندما أقول رنه من الضرورة أن يكون حتت أيدينا رحصائيات رمسية05 ،
نعم ،اإلحصائيات الرمسية أحد األمور اليت يستند رليها املشرن لكن ليس
فقى لقياس هل هنا حاجة أم ال ،ورمنا أيضًا للتعرف على ما هو العن
االقتصادي .عندما تكلمنا عن العن

ايلنسي والعن

النفسي ،كانت لدينا رحصائيات وردت رلينا من اإلخوان

ايلسدي والعن
وزارة الداخلية،

ومن وزارة التنمية االجتماعية ،ومن اجمللس األعلى للمرأة ،ومن منظمات 41
اجملتمع املدني ،وهن اإلحصائيات ساعدتنا

تشديد العقوبة ،و كيفية

تفصيل أوامر احلماية ،وعندما قلنا لننقل احلماية ،كان ذلك على أساس أن
العن

يستتبع عنفًا ،وبالتالي بنينا ذلك على اإلحصائيات ،واإلحصائيات

كافة كانت مرفقة مبشرو القانون عند مناقشته ،وهل ايلهات املعنية
مستعدة للعن

االقتصادي أم ال؟ مل تستعد للعن
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االقتصادي؟ أنا

طبيعي ،ألن له جماالت خمتلفة ،على ماذا يشتمل العن
مسعت مسمى «العن

االقتصادي» ،ولكن مل أمسع تفصيالته .هنا

تفصيالت حنن خنتل

فيها رذا أخننا مبفهومها الدولي ،ألنها تتعارض مع

شريعتنا اإلسالمية ،اليوم يقال رن نظام امل اث

الدول العربية واإلسالمية

به عن اقتصادي للمرأة؛ ألنه غ قائم على املساواة ورمنا قائم على األنصبة5 .
خبصول مس لة حرية العمل ،حرية العمل وفق قانون األسرة البحريين،
الزوجة لديها احلق عند عقد الزواج أن تش ط رغبتها

العمل ،وبالتالي هنا

يعد قيدًا على الزوج تيث ال يستطيع رجبارها على البقاء

البيت ما مل

ــ تسب قانون األسرة ــ يكن هنا استثناء ،ك ن تكون هنا حاجة
حميى األسرة رىل بقائها

العمل داخل البلد 01

البيت .وكنلك سندخل

والعمل خارج البلد ،واعترب العمل خارج البلد وفق هن املواثيق من حق
الشخص

جماالت معينة ،قد يبني الزوج لزوجته رغبته

السفر رىل خارج

البلد وذلك ملواصلة دراساته العليا وزيادة دخله الشهري ،وهنا التكسب
املالي قد يكون سببًا

التقص على األسرة

جانب معني .أث ت زوبعة

حول حرية التنقل عندما فكرت مملكة البحرين برفع التحفظات ،فما 05
بالكم ترية التنقل للعمل حتى ولو كان رىل دولة جماورة .فتح قطا العمل
جمال احملاماة للنساء

اململكة العربية السعودية ،حيث أصبحوا تاجة

رىل العنصر النسائي ،وهنا حماميات يرغنب
مل يقبلوا بنلك،

العمل هنا  ،ولكن األزواج

حني أن هنا حق شرعي ا ،وال أستطيع أن أقول رن هنا

يعد عنفًا اقتصاديًا وأرتب عليه عقوبة .هنا أمور أخرى مثل االستيالء على 41
امل اث ،قلنا رن هنا قوانني نظمت هن األمور ،مثالً قضية االستيالء على
املهر نظمها قانون أحكام األسرة ،متى أصبح املهر حقًا مستحقًا للزوجة،
وبالتالي رذا استوىل عليه الزوج فإن هنا األمر يعاجل بقانون العقوبات
ــ االستيالء على مال الب ــ عندما أتى
هنا األمر ال دخل له
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4
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قانون العقوبات على ضوء مبدأ دستوري ال

معايلتها

وز تقييد العمل

فيه ،لنلك حنن مل مننع الفكرة ،ورمنا قلنا رن الفكرة تاجة رىل أن
نعززها .إ وضع تعري للعن االقتصادي ،ولكن ما هي العقوبة رذا وجدت
حالة عن

اقتصادي؟ ال توجد عقوبة ،ألن باب العقوبات جاء خاليًا من هنا

األمر .حنن عندما وضعنا العقوبات قلنا
والنفسي ورتبنا العقوبة .كي

حالة العن ايلنسي ،وايلسدي5 ،

أحظر الفعل من دون ترتيب عقوبة؟! هنا ال

وز .األمر اآلخر ،اليوم عندما نتكلم عن مس لة العن االقتصادي نتساءل:
هل هو متطور وبالتالي ن خن بالتشريعات األخرى؟ حنن عندما أتانا (سيداو)
كانت هنا بعض التحفظات والتوصيات اليت رفضنا حتى جمرد الدخول
فيها ،ألننا قلنا رن مملكة البحرين لن ومل تبحث أي تعديل عليه حتفه ألنه 01
يتعارض مع شريعتنا اإلسالمية .األمور اليت فيها تقارب حنن ندعو رليها ون مل
التطور فيها .عندما حتدثنا عن نواحي تطبيق هنا القانون استشعرنا ايوف
كوننا مشرعني ،ألننا نقول رنه لدينا مبدأ دستوري وهو أن نعمل على تعزيز
روابى األسرة ،كي

سيتعامل الناس مع العن

االقتصادي؟ كي

سيتفهمون هنا األمر؟ هل سنفتح الباب لألبناء ملقاضاة اآلباء؟ هل سنفتح 05
الباب لألبناء ملقاضاة األم؟ هنا وضع صعب جدًا بالنسبة رىل القائمني على
رنفاذ القانون ،وبالنسبة رىل السلطة القضائية ،ألنه تاجة رىل املزيد من
التدريب واملزيد من فهم القانون ،وهنا ال حرج فيه .وحنن نقدر جهود األخت
الدكتورة عائشة مبار
وضعه

هنا املق ح ،ولكن نرى أن هنا املق ح مل يتم

الصياغة ،حتى عندما جاء تعري العن االقتصادي فقد جاء ب مور 41

تتجاوز تعري

العن

االقتصادي .وأذكّركم ب ال تنظروا رىل مستواكم

املالي ،سواء كان متوسطًا أو مرتفعًا ،أنتم
الدخل احملدود ،واليوم

ظل العن

جمتمع القرى وجمتمع ذوي

االقتصادي من املمكن أن يرفع االبن

على األب دعوى ويقول :ملاذا مصرو الشهري بهنا القدر،

حني أن دخلك

الشهري هنا قدر  ،وأنت تعطيين مبا ال يتناسب مع دخلك الشهري؟! طاملا أنه 45
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ملتزم باإلنفاا فهنا يعترب من حسن ال بية ومن الوالية على النفس واملال،
وهنا

أمور سيحدث فيها اصطدام غ محيد؛ ولنلك حنن ننصح بهنا

األمر ،و ظل العن االقتصادي من املمكن أن يلزم الزوج الزوجة باملساهمة
األمور املنزلية والزوجية؛ ألنه يقول ا :أنا مسحت لكِ بالعمل وأنتِ
تساهمي

ب أن

البيت ،سوف اصطدم مببادئ شرعية ،وهنا نص صريح

5

قانون أحكام األسرة يقضي ب ن الزوجة مقابل السماح ا بالعمل ال برب
على املساهمة الزوجية ،فنحن لدينا عدة اعتبارات شرعية وعملية وتطبيقية
وبي ية ،و ب أن ننظر رىل اجملتمع بكل ف اته ،ال أن خنرا واقع اجملتمع
البحريين بكل ف اته حتى نقول رن تشريعنا متطور وضممنا فيه العن
االقتصادي ،ف نا
اجمللس األعلى للمرأة

ب أن أنظر رىل كل ف ات اجملتمع .فيما يتعلق برأي 01
هنا ايلانب وأننا ــ

اللجنة ــ اقتبسنا منها ،أي رأي

يلهة رمسية ي تي وأقتنع به أتعامل معه كما تتعامل كل اللجان ،نتبنى اآلراء
ونتفق ،وعندما يُستهدف اجمللس األعلى للمرأة من خالل التشكيك برأيه
فإنه معين فقى باملرأة وليس معنيًا باألسرة البحرينية ،هن التزامات تقع على
وزارة التنمية االجتماعية ،النين يدرسون الواقع ،وعندما س لنا وزارة التنمية 05
االجتماعية ووزارة الداخلية :هل لديكم استعداد لضم مثل هنا النو من
العن

االقتصادي والتعامل مع تطبيقاته؟ وجدنا اوفًا لدى وزارة الداخلية

وأيضًا لدى وزارة التنمية االجتماعية ،هنا خبالف كي

سيواجه القضاء

هن اإلشكالية؟ أمتنى على اجمللس أن حيفه هنا املق ح رىل مرحلة متقدمة
ونقيس على أثر ذلك ماذا حدث من تطبيقات العن األسري؟ حتى الدراسات 41
اليت قدمت من مقدمة االق اح جاءت
العن

جانب كب منها منصبة

ضد املرأة ،أنا ال أستهدف فقى العن

مس لة

ضد املرأة ،بل أستهدف

جماالت أوسع من هنا اجملال ،وشكرًا.
45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب خليل ربراهيم النوادي.
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العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ميزة أن تكون على خر القائمة أن تستمع
لآلراء القيمة اليت تبنيك عن تكرار ما قاله اآلخرون .أنا سعيد ألني أستمع
آلراء بينت خربات جملس الشورى ،وأرى اجتهادات كث ة من الرافضني
والقابلني هي حمل تقدير .امسح لي ــ سيدي الرئيس ــ أن أورد حديثًا نبويًا 5
حديث روا جابر رضي اهلل عنه عن

شريفًا ،ببض النظر عن اإلسناد.

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأخرجه ابن ماجة ،قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم( :أنت ومالك ألبيك) ،هنا احلديث جاء على ضوء ابن جاء رىل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقال له :رن أبي يتصرف

حر مالي،

فالرسول صلى اهلل عليه وسلم حلكمته أراد أن يستمع لرأي األب ،وعندما 01
س ل األب أجابه :لقد تصرفت

هنا املال لعمه وخاله وخالته وعمته ،فقال

له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :أنت ومالك ألبيك) ،ولكن ماذا يقول
الفقهاء

تفس هنا احلديث؟ الفقهاء قالوا رن من شروط أخن املال من

الولد :أوالً :أال يكون

أخن ضرر على االبن ،وهنا ينفي أن املشرو الني

تفضل به اإلخوان خيص املرأة فقى ،هنا ال خيص املرأة .ثانيًا :أال تتعلق به 05
حاجة لالبن .ثالثًا :أال ي خن املال من أحد أبنائه ليعطيه ابنًا خر؛ ألن

ذلك

رشعاالً أو رلقاء للعداوة بني األبناء ،وألن فيه تفضيالً لبعض األبناء على بعض
رذا مل يكن الثاني حمتاجًا ،ورن كان حمتاجًا فإن رعطاء األب أحد األبناء
حلاجة من دون رخوته النين حيتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه،
رذن حنن أمام قصة تعود رىل بداية العهد اإلسالمي األول ،وعندما يقول 41
اإلخوة رنهم استندوا
ينص

تشريعاتهم رىل الشريعة اإلسالمية فنعم؛ ألن دستورنا

مادته الثانية على أن دين الدولة اإلسالم والشريعة اإلسالمية مصدر

رئيسي للتشريع ،فنحن أمام ظواهر واضحة

التصرف تُر املال .وأعود رىل

اإلحصائيات اليت رغب فيها اإلخوة ،لدينا دراسة من دولة شقيقة وردت
التقرير ،هن الدراسة من اململكة العربية السعودية %33 ،من املستطلعني 45
رأوا أن االستيالء على حقوا املرأة املالية أحد أشكال العن  ،فيما رأى %34
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منهم أن استيالء الرجل على مرتب الزوجة أو القريبة منتشر جدًا ،كما أن
 %39أكدوا أن عدم اإلنفاا على الزوجة أو التقص
الصرف منتشر جدًا ،وكل هن صور للعن

حقها مع القدرة على

االقتصادي .وأعتقد أن اإلخوة
جملس الشورى

اللجنة لو قرأوا هنا التقرير الني أعد أحد الباحثني

لتبينوا األمر ،هن دولة شقيقة ،وليسمح لي اإلخوة فإنهم مل يكونوا موفقني 5
تقريرهم ،واإلخوة دخلوا

تفاصيل كث ة .سيدي الرئيس ،حنن أمام

ظاهرة موجودة ونعيشها ،رىل متى سننتظر صدور هنا القانون ومن ثم ننتظر
تعديالته؟! أنتم تعلمون أن هنا سيستبرا وقتًا طويالً بني جملس النواب
واحلكومة .أيها اإلخوة ،هن قصص من تارخينا اإلسالمي ،وذكرت لكم
أحد املرات قصة ايليفة الراشد عمر بن ايطاب رضي اهلل عنه ،عندما 01
أتى أب يشتكي ابنه ،وقال رن ابين عقّين ،فقال له :لنرَ ماذا يقول االبن،
ف تى باالبن وقال له :أبا يقول رنك عققته ،فقال االبن :رن أبي عقين قبل أن
أعقه ،فقال كي ؟ قال :اختار لي امسًا ال يليق بي ولست راغبًا فيه ،أليس
هنا عنفًا؟ حنن نتكلم عن أمر موجود وليس لي حاجة رىل التعليق أكثر من
05

ذلك ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالن العريض.
41

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس،
أننا

البداية أحببت أن أوضح ملقدمي االق اح

اللجنة وكنلك ايلهات املعنية اليت حضرت معنا االجتما لسنا ضد

رضافة موضو العن
يكون ذلك

االقتصادي رىل القانون ،ولكن الكل اتفق على أن

مرحلة قادمة ،باعتبار أن موضو العن

االقتصادي فلسفة

كب ة .كما أن ما أشار رليه األب خليل النوادي ولّد لدينا خشية أكرب 45
ــ بصفتنا يلنة ــ ب ننا سندخل

متاهات ال أول ا وال خر

موضو العن

االقتصادي ،وأنا أتفق معهم متامًا ،فلو كان القانون خاصًا باملرأة لكنت
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االقتصادي ضد املرأة ،ولكننا ال نتكلم

أول من يدافع عن موضو العن

عن املرأة ،حنن نتكلم عن األسرة بكيانها ،زوج وزوجة وأبناء ،وبالتالي
متاهات عند التطبيق العملي نا القانون ال أول ا وال خر.

سندخل

خبصول ما ذكر األب خليل النوادي فيما يتعلق بهنا املوضو  ،احملاكم
حالة االمتنا عن النفقة ألي شخص 5

الشرعية تبطي هنا املوضو

يستحقها ،وبالتالي القوانني األخرى موجودة وتبطي مجيع املواضيع .ولكن
خبصول مس لة العن  ،قد تكون الدول مبفهومها اآلخر أخنت املوضو
على أنه عن اقتصادي ،وقد حاولت البحث
معنا اإلفراط

فلسفة مس لة العن  ،العن

استخدام القوة من أجل رخضا شخص لنات شخص خر،

ويباح لكل الدول ــ باعتبار العن

فلسفة ــ استخدام هنا العن

مادامت 01

هنا مصلحة ،وبالتالي غ صحيح أن نستخدم موضو العن االقتصادي
قانون .وكل اإلخوة تطرقوا رىل موضو االستبالل ،هي مس لة استبالل
اقتصادي ،و مس لة االستبالل االقتصادي دائمًا املستبِل ألي أمر سي تب
على استبالله رما عن نفسي ورما عن جسدي ،وبالتالي هنا األمر موجود
حتى

هنا القانون .وأحببت أن أوضح لألخت الدكتورة عائشة مبار أن 05
تقريرنا ــ ورن كان البعض ذكر أننا مل نكن موفقني

هنا ما توصلنا رليه

فيه ــ وبالتالي حنن علينا مسؤولية ،وأعتقد أنها مسؤولية تارخيية ،ورذا
كان األعضاء

اجمللس سيتحملون هن املسؤولية فهم أحرار

املوافقة

على املوضو  ،ولكننا ــ باعتبارنا يلنة ــ لن نتحمل هن املسؤولية وسوف
نرفضه ولكن ليس ألننا رافضون ملس لة العن االقتصادي ،وخاصة أن هنا 41
القانون قانون جديد ،وأعتقد أنه حتى يتم استيعاب هنا األمر
البحريين سنواجه صعوبات ،صعوبات

تطبيقه وصعوبات

اجملتمع

أمور أخرى،

وحنن حنب التدرج ،فنبدأ باألمر اليس وننتهي رىل أمر يعترب كب ًا
موضو العن

االقتصادي؛ ألن املوضو ليس باألمر ا ني .وأحب أن نستمع

لرأي ايلهات املعنية ،فحبنا أن يدلي اإلخوة
االجتماعية بدلوهم؛ ألن رأيهم
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،أحب أن أوضح نقطة وهي أنه رذا وافق اجمللس على هنا
االق اح فحتمًا سي تب على ذلك تعديل بعض املواد اليت سبق رقرارها،

ب

أن يكون هنا األمر واضحًا؛ حتى ال نعتقد أنه بعد موافقتنا على هن املادة
سنصوت على مشرو القانون بصفة نهائية ،ألنه قد ت تب على هن اإلضافة 5
تعديل املواد األخرى ،وحكم ذلك موجود

املادة  018من الالئحة الداخلية،

أحببت أن أوضح هن النقطة حتى تكون واضحة للجميع .تفضل األب فؤاد
أمحد احلاجي.
01

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سوف أبدأ مداخليت من الصفحة رقم  04من
تقرير اللجنة ،حيث تقول نهاية الفقرة األوىل «أما التشريعات األجنبية اليت
أشارت رليها الدراسة املقدمة فتختل ظروفها ومناخها عن اجملتمع البحريين
الني حتكمه الشريعة اإلسالمية اليت تنظم أحكام النفقة واإلعالة

واملعيشة» ،رذا أخننا أحكام الشريعة اإلسالمية فهنا القانون برمته ال حنتاج 05
رليه ،هنا القانون كله أُخن من قوانني غربية وقوانني حديثة مل ضر عليه 51
أو  11أو  81سنة ،أو مثلما قالت األخت الدكتورة عائشة مبار أقصا من
نهاية القرن التاسع عشر ،ورذا كنا سوف نرجع رىل الشريعة اإلسالمية اليت
تنظم أحكام العالقة األسرية منن  0411سنة فإننا ال حنتاج رىل هنا القانون
بتاتًا ،ولو أن احلجة اليت أخن بها التقرير كانت صحيحة ــ أعين عدم األخن 41
بالشريعة اإلسالمية ــ ألخن مرئية واحدة من مرئيات اجمللس األعلى للشؤون
اإلسالمية ،ولكن التقرير مل ي خن ب ي من هن املرئيات ومل ي خن ب ي
توصية من توصيات اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،وهو املنفن ألحكام
الشريعة اإلسالمية ،هنا من ناحية .التقرير السابق كان مرفقًا معه تقرير
اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،وتطرا بكل وضوح رىل بعض األمور اليت 45
متس داخل األسرة وكيانها والعالقات الزوجية وحقوا الزوج واحلقوا
الزوجية املشروعة وطلب بعض التبي
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بهن التوصيات أبدًا ،واليوم ت تي وترفض املق ح تجة عدم األخن بالشريعة
اإلسالمية .من ناحية أخرى ،تقرير املق ح مشل كل أفراد األسرة ،ففي
الصفحة  04من التقرير فقرة تقول« :رن التعري املق ح من قبل سعادة العضو
د .عائشة سامل مبار

للعن

االقتصادي (ممارسة ضبوط اقتصادية

األسرة كمنع أحد أفراد األسرة أو تقييد حريته »...فاحلديث ليس عن املرأة 5
رحدى جلسات هنا

فقى ورمنا عن باقي أفراد األسرة؛ ولنتنكر أنه

اجمللس املوقر وتضور سعادة وزيرة التنمية االجتماعية كنا نناقش قانونًا
خيص أصحاب االحتياجات اياصة ،وعندما تكلمت سعادة األخت
الدكتورة فاطمة البلوشي ــ وتكلمنا حنن عن رفع املخصصات ــ أشارت رىل
أن هنا

بعض اآلباء ــ وحتى أوالدهم ــ ي خنون أموال ذوي االحتياجات 01

اياصة ليصرفوها على املسكرات وغ ها ،أي أنه وصلت احلالة ببعض
اآلباء أن ينحدروا رىل هنا املستوى ،وبعد كل هنا تي اآلن وأقول رنين لن
أضي

تعري

العن

االقتصادي رىل املشرو بقانون ولن كه لف ة الحقة،

هنا غ صحيح مع اح امي يلميع ايلهات اليت أبدت رأيها واوفها،
ولكن سيدي الرئيس التشريع وسنن القواعد التشريعية من اختصال هنا 05
اجمللس املوقر وجملس النواب املوقر ،وعلى ايلهات املعنية ربداء رأيها فقى،
وحنن من له سلطة التشريع وسن القوانني .العن

موجود بالفعل ،وأنا أطلب

من زمالئي ردراج مق ح األخت الدكتورة عائشة مبار

هنا التقرير

ب سر وقت ،وال يصدر هنا القانون وي خن دورته كاملة ون خن أيضًا دورة
كاملة من أربع سنوات حتى يُضاف هنا املق ح ،وشكرًا.

41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالن العريض.
45

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أطلب سحب التقرير حتى نضمنه املزيد
من اإلحصائيات والتقارير ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،األخت رئيسة اللجنة تطلب سحب التقرير .تفضلي األخت
مجيلة علي سلمان.
5

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،رئيسة اللجنة طلبت سحب التقرير لتضمينه
مزيدًا من اإلحصائيات وليس دراسة املق ح أو رعادة دراسته ،البد أن نصونت
على سحب التقرير وهل نوافق على ذلك أم ال؟ وشكرًا.

01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هنا طلب من األخت رئيسة اللجنة بسحب التقرير ،وأعتقد
أن األمر حيتاج رىل موافقة اجمللس ،تفضل األب الدكتور عصام عبدالوهاب
الربزجني رئيس هي ة املستشارين القانونيني باجمللس.

05

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،مادام أن هنا طلبًَا باس داد التقرير فيؤخن
رأي اجمللس باملوافقة على اس داد أو االستمرار

مناقشة التقرير ،ورذا

وافق اجمللس على طلب اللجنة اس داد التقرير يُعاد رليها ولكن

هن

احلالة ــ أعين حالة االس داد ــ من املفروض األخن باملداوالت اليت جرت حول
املوضو ألن املس لة هي رضافة العن

االقتصادي ،وعليه فإن املفروض أن 41

يكون االس داد لبحث ردراج موضو العن

االقتصادي

رىل املناقشات اليت أُجريت ،واألمر م و للمجلس

التقرير استنادًا

املوافقة على اس داد

التقرير أو عدم املوافقة ،وشكرًا.
45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،يا أخت رباب هل االس داد لتضمني املق حات...
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العضو رباب عبدالنيب العريض( :مقاطعة)
للمزيد من الدراسة.

النائب األول للرئيس:
وتضمني املق حات اليت طرحت اليوم

5

النقاش؟!

العضو رباب عبدالنيب العريض:
نعم سيدي الرئيس ،وشكرًا.
01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على طلب رئيسة اللجنة اس داد التقرير؟

(أغلبية غري موافقة)
05

النائب األول للرئيس:
مناقشة املوضو  ،تفضل األب أمحد ربراهيم بهزاد.

رذن نستمر

العضو أمحد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر لألخت الدكتورة عائشة مبار
مقدمة املق ح الني بُنِلَ فيه جهدًا كب ًا حتى خرج بهن الصورة ،وأيضًا 41
أشكر اإلخوان أعضاء اجمللس النين كانت م مداخالت قينمة

هنا

املوضو  ،وقد كانت مداخالت مستفيضة .سيدي الرئيس ،هنا

أمثلة

موجودة

التقرير حول أنوا العن

األمثلة نعايشها

االقتصادي ،ومعظم أو غالبية هن

حياتنا اليومية ونشاهدها يوميًا بني كث من األسر اليت

متارس عليها أعمال عن  ،أعين العن

االقتصادي ،وأنا من مؤيدي املق ح 45

وأرجو من اجمللس أن يوافق عليه .لفت انتباهي
للمرأة وعدم معارضته ورقرار بوجود ظاهرة عن
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الني

ــ وليس ضد املرأة فقى ــ باعتبار شكالً جديدًا من أشكال العن

يتعرض له أفراد األسرة ،وأكد رأيهم أن االهتمام بهن الظاهرة يعترب توجهًا
جيدًا على املستوى الدولي ململكة البحرين ،هنا هو رأي اجمللس األعلى
للمرأة ،يؤيد املق ح ،واستفساري :ما هو تفس هنا الكالم
ت خن به؟! االستفسار اآلخر هو :البد أن يكون

اللجنة؟ أمل

اللجنة أناس معارضون 5

وأناس مؤيدون ،فهل موافقة اللجنة باألغلبية أم باإلمجا على رفض املق ح؟
وهل كانت هنا

راء خمتلفة ومتناقضة

اللجنة؟ نريد أن نعرف هل هن

اآلراء هي راء مجيع أعضاء اللجنة أم أن هنا

التقرير؟!

راء مل تُضمنن

وشكرًا.
01

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا من أعضاء اللجنة وأحببت أن أوضح أن 05
األغلبية
االختالف
تعري

العن

اللجنة هي من اانت القرار ،أعين أنه كان هنا

نو من

الرأي .النقطة الرئيسية اليت كان فيها ايلدل أو املناقشة هي
وهل هو سوء معاملة أو رساءة معاملة؟ وقد كان هنا النقاش
اتفاا تام ــ مثلما تفضلت األخت رئيسة

موجودًا ولكن مل يكن هنا

اللجنة ــ بيننا مجيعًا ،والرأي احلالي ليس رأي اللجنة باإلمجا  ،كان هنا
اختالف
العن

41

اللجنة ،أنا واألب عبدايلليل العويناتي كان رأينا مؤيدًا إلدراج

االقتصادي ،ولكن التعري

كان موضع أخن وعطاء .وأوند أن أبينن

أنه حتى ايلهات اليت جاءت للجنة مل تكن خمتلفة متامًا أو متفقة متامًا،
فمثالً مستشار وزارة التنمية االجتماعية كان يرى أن هنا

ظاهرة عن

اقتصادي لكن حاالتها حمددة و ب أن ننتبه رىل هن احلاالت ،أي أنه

ب 45

أن يكون هنا نو من التحديد وليس اإلطالا .وأعتقد أنه من الواضح اليوم
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من احلديث الدائر أن رأي اجمللس يتجه رىل أن هنا شي ًا اقتصاديًا ،أعين
أن هنا نوعًا من القصر االقتصادي ،وهو ليس عنفًا مبعنى الضرب ،وأن
هنا

نوعًا من مصادرة اإلرادة االقتصادية ،و

حاالت معينة الزوج ضنع

زوجته حتى من استخدام بطاقة حسابها البنكي ويصادر راتبها ويتحكم به،
فهنا نو من التحكم وليس العن  ،وعليه أرى أن املشكلة
لكن حتمًا هنا
املوضو

التعري ؛ 5

ظواهر معينة بب معايلتها ،وحنن اختلفنا

هنا

اللجنة ،وقرار األغلبية هو الني بين عليه تقرير اللجنة ،وقد

الحظت أنه مل يُشر

التقرير رىل أن األغلبية هي اليت اانت القرار .وأيضًا

سيدي الرئيس هنا نقطة أوند توضيحها ،وهي أن رأيي مل يؤخن أصالً

أن

أكون مقررًا احتياطيًا ،وأنا مل أكن ألق على املنصة ألدافع عن رأي لستُ 01
مُقتنعًا به ،وأعتقد أني امسي وضع بصفيت مقررًا احتياطيًا من دون أخن رأيي
ذلك.

النائب األول للرئيس:
هنا أمر خال باللجنة ،وأعتقد أنه ضكنكم مناقشته

اللجنة.

05

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
نعم ،ولكن إ وضع امسي وأنا مل أوافق أصالً ،وشكرًا.
41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالن العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد أن أوضح ما قاله األب الدكتور
عبدالعزيز أبل ،فهو ورن كان له رأي خر رال أنه

النهاية صونت معنا45 ،

وكانت هنا أغلبية ،فاألغلبية كانت موافقة ،وهو صونت أيضًا باملوافقة
مع اللجنة ،ورن كان له رأي خمتل رال أنه مل يرفض قرار اللجنة ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،من املؤس
نفسها

أن تضع األخت رباب العريض 5

هنا الوضع احملرج ،حنن طلبنا أن نُرجئ تث املوضو  ،وأن نطلب

رأي األخت الدكتورة عائشة مبار  ،حتى ايلهات املعنية طلبت رأيها ،وأن
يُستمع لرأيها واألغلبية أصرنت على أنه ليس هنا دا ٍ ،حيث إ ربالغها وهي
مسافرة ،وما تقوله األخت رباب العريض غ صحيح وغ دقيق ،وأنا أعتقد
ــ لألمانة ــ أن هن الطريقة ليست من عمل اللجان ،وأنا كنت ضد توصية 01
اللجنة ولكن األخت رباب العريض قامت بعرض املوضو على التصويت،
والتصويت كان من الواضح فيه أن األغلبية مع التوصية ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،رذا كان هنا خط
اللجنة

التقرير وهو عدم رثبات راء أعضاء 05

التقرير فمن املمكن عندما يرجع التقرير رىل اللجنة أن يتم تثبيت

راء األعضاء فيه.

العضو دالل جاسم الزايد( :مقاطعة)
ال هنا غ صحيح ،وهنا ادعاء كب ب ننا مل نثبت راء األعضاء

41

التقرير.

النائب األول للرئيس:
يا أخت دالل أرجو االست نان قبل الكالم .تفضلي األخت رباب
عبدالن العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،يؤسفين أن أقول هنا الكالم

حق األب

الدكتور عبدالعزيز أبل ولكنين مضطرة أن أقوله ،رذا كان هو م دد فهنا
أمر خر ،كان بإمكانه أن يثبت رأيه بالرفض

التقرير ولكنه مل يثبته

بل قال باحلرف الواحد :أنا مع توصية اللجنة ،ورن كان له رأي خر حول 5
املوضو فقد قال عند التصويت :أنا مع توصية اللجنة ،وبالتالي ينببي أال
نكون متناقضني مع أنفسنا ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
01

شكرًا ،تفضلي األخت هالة رمزي فايز.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس ،والشكر موصول رىل يلنة شؤون املرأة
والطفل على جهودها

رخراج مشرو القانون ب فضل صيبة .لدي تعليق على

مقولة اللجنة وهي «أن الظاهرة االجتماعية السلبية حتى تتبلور أو تصل رىل 05
قاعدة قانونية

ب أن تصل رىل درجة من ايطورة» ،أرى أنه ليس من

احلكمة أن ننتظر أن يصل العن

االقتصادي رىل درجة أن يكون ظاهرة

اجتماعية خط ة ثم يتحر املشرن لسنن القانون املناسب .ذكر أحد اإلخوة
أننا رذا أردنا أن نبينر القانون أو نعدله فسي خن ف ة طويلة .حنن نشر القانون
لألجيال القادمة ،وأنا أرى ــ كما يقال (الوقاية خ من العالج) ــ أن يتم 41
تضمني العن االقتصادي ليكون جزءًا من القانون ،ومننع هن الظاهرة من
أن تتفشى وتكون ظاهرة اجتماعية يعاني منها اجملتمع
نقطة .النقطة األخرى ،حنن

املستقبل ،هن

البحرين عادة نفتخر ب ننا سباقون

كث ة ،فلماذا ال نكون سباقني

تضمني العن

االقتصادي

القانون ،ونكون أفضل من غ نا النين مل يضمنوا هنا العن

جماالت
هنا
قانون 45

العن األسري؟! وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب عبدالرمحن ربراهيم عبدالسالم.

العضو عبدالرمحن إبراهيم عبدالسالم:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مل أقم بالتحض للموضو  ،ولكن كنت 5
أميل

البداية رىل املق ح الني تقدمت به األخت الدكتورة عائشة مبار ،

ألنين ــ بصفيت شيخ دين ــ أواجه مشاكل من األسرة بسبب املال ،الزوجة
تسلى على راتب الزوج ،والزوج ال ينفق على زوجته ،وحاالت الطالا املوجودة
احملاكم ،وهنا الكث من املشاكل سببها املال ،لكن بعد املناقشة
اليت دارت وبعد املالحظات اليت ذكرت من اجمللس األعلى للمرأة
أن ن يث وال نستعجل

ب علينا 01

رقرار هنا املوضو  ،السبب هو أن املال بالنسبة رىل

األسرة ضثل مشكلة معقدة ليست سهلة ،فالزوج ينفق على األسرة ككل:
الزوجة ،األبناء ،وعلى من يعيلهم ،مثالً :ابين متزوج ولديه أبناء وهؤالء
مفهوم األسرة يعتربون ضمن األسرة ،فهل ينفق عليهم مبا يتساوى مع دخله أم
ال؟ املشكلة األخرى هي دخل األبناء ،أو دخل الزوجة ،أو الزوجة اليت ورثت 05
من والديها ولديها م اث ،أحيانًا تكون املواريث سببًا

حدوث مشاكل

أسرية ،فهن القضايا البد من التدقيق فيها .عندما أضع تعريفًا غ واضح
للعن

االقتصادي فسوف يدخل فيه كل مشكلة مالية بني أفراد األسرة،

وايوف هو أن اصطدم مع قانون أحكام األسرة ،ومع الشريعة اإلسالمية،
وهنا يقع اإلشكال ،ورذا قست قوانيننا مع قوانني البرب فالبد أنين 41
س صطدم مع قوانيننا .الرجل ملزم باإلنفاا على األسرة حتى لو كانت
الزوجة ثرية أو تعمل و ا دخل ثابت ،فهي ليست ملزمة باإلنفاا على املنزل،
ورذا فعلت فهنا يعد مساهمة وتفضالً منها ،وهنا موجود

الشريعة

اإلسالمية ،ولكن قد يكون هنا األمر سببًا للطالا رذا مل تساعد الزوجة
زوجها

اإلنفاا ،أو سيكون هنا عن بسبب أنها ال تساهم ،فهل أطبق 45

عليها القانون ألن الزوجة مل تسهم
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األسرة يقول :ال ،اإلنفاا على الزوج فقى ،لنا أرى أنه
املس لة حتى نعرف ماذا نعين بالعن
ذكرت األخت دالل الزايد كي
وضعنا عقوبة للعن

ب أن ن يث

هن

االقتصادي؟ هنا أوالً .ثانيًا :كما

نضع جرضة وال نضع ا عقوبة؟ ألننا

النفسي والعن

ايلسدي ولكن العن

االقتصادي ما

هي عقوبته؟! أجرنم فعالً وال أضع له عقوبة! رن وافقنا على هنا املوضو

5

فسوف حنتاج رىل تعديل بعض املواد اليت سبق أن أقرت كما ذكرت
معاليك ،لنا أرى أنه

ب ال يث

املوضو وعدم االستعجال ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
01

شكرًا ،تفضل األب حممد سي املسلم.

العضو حممد سيف املسلم:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،طبعًا أنا عضو من
أعضاء اللجنة ،وأود أن أقول رن األب الدكتور عبدالعزيز أبل وافق على
توصية اللجنة

األخ  ،هنا أوالً .ثانيًا :كان من األجدر أن نستمع بعناية 05

رىل ما تفضلت به األخت دالل الزايد حول ملاذا مل ن خن بدراسة األخت
الدكتورة عائشة مبار
اجملتمع ،وال

اللجنة؟ البد أن نفهم أن األسرة هي أهم شيء

وز أن خنرج أو نتجاوز الشريعة اإلسالمية .قالت األخت

الدكتورة عائشة مبار رن الدراسة بدأت من القرن الثامن عشر وني

رىل

سنة 0951م وغ ذلك ،حنن لدينا الشريعة منن  0435سنة ،وهنا االق اح 41
سيُدمر األسرة ألن الولد سيقدم الشكوى ضد أبيه ألنه مل يعطِه مصروفًا
كافيًا ،أو الزوجة تشتكي على زوجها وغ ذلك ،فهنا دمار لألسرة ،حنن
لدينا أهم من كل هن األمور وهي الشريعة اإلسالمية ،ملاذا ن خن بشيء
مسعنا به

البرب ونطبقه هنا؟ ال ضكن تطبيقه ألنه ليس لديهم الشريعة

اإلسالمية .يا رخوان البد أن حنكم عقولنا حول هنا املوضو  ،فهنا أمر 45
خط جدًا ،حنن نتحدث عن رلباء ما أتت به الشريعة اإلسالمية ،وهنا ال
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وز ،حنن

بلد مسلم ودستورنا رسالمي ،فهل خن بقانون لتفتيت أسرة؟!

ال أريد  ،لدي الشريعة اإلسالمية أهم من هنا القانون ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
5

شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هدف االق اح نبيل ،وغايته معايلة مشكلة
تعاني منها األسرة البحرينية .الكالم الني تفضل به األب عبدالرمحن
عبدالسالم

جزء منه يتفق مع ما ذهب رليه املق ح وجزء منه خيتل

معه01 .

املق ح ال يتكلم عن موضو النفقة ،النفقة ا أحكامها الشرعية املنصول
عليها

قانون أحكام األسرة .وبالتالي املق ح تكلم عن ممارسة الضبوط

االقتصادية تسب ما ذهب رليه التعري الوارد من األخت الدكتورة عائشة
مبار  ،وذكر مثاالً ا ،فعندما نقرأ النص املق ح بعد رضافة العن
االقتصادي جند على النحو التالي «ممارسة ضبوط اقتصادية

األسرة 05

كمنع أحد أفراد األسرة أو تقييد حريته أو حرمانه من التصرف

أمواله

النقدية أو العينية أو منعه من العمل أو استبالله ماليًا» ،هنا التعري عندما
ذكر «ضبوط اقتصادية» وضرب عليها أمثلة ،فهنا
للعن

االقتصادي ورمنا عبارة عن أمثلة للعن

رأيني :رأي ينهب رىل تضمني العن

االقتصادي ،اجمللس ما بني

االقتصادي

تضمينه ،أنا كنت مع توجه تضمني العن

حقيقته ليس تعريفًا
املشرو ورأي يرى عدم 41

االقتصادي

املشرو ولكن

بالنسبة رىل ممارسة الضبوط االقتصادية ما هي الضبوط االقتصادية؟ ملا
نرجع رىل القانون املدني البحريين جند أنه وضع أحكامًا خاصة بعيوب
اإلرادة ومنها :اإلكرا املادي واإلكرا األدبي ،فهل عيوب اإلرادة تدخل
ضمن الضبوط االقتصادية؟ قانون أحكام األسرة نظم موضو النفقة ،وهنا 45
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 84

4104/3/44م املضبطة 41

القانون مل ي تِ مبثل أحكام األحوال الشخصية الكاملة فيما يتعلق بامل اث
وما رىل ذلك ،ورمنا اقتصر على نطاا النفقة ،والنفقة ال تدخل
ايلانب التعريفي للعن

هنا

االقتصادي .كما تفضلت معاليك رذا أقرت هن
مواد املشرو اليت تتالءم مع مقتضيات

النصول سنحتاج رىل رعادة النظر

هنا التعديل .العن االقتصادي يعاني منه اجملتمع البحريين ،وال ضكن ألي 5
شخص حتى أعضاء يلنة شؤون املرأة والطفل أن يقولوا رننا ال نعاني من
العن

االقتصادي

األسرة ولكن البد من تعري

ماهية هنا العن  ،وما

هي داللته؟ وما هي التداب اليت ستتخن ملكافحة هنا العن ؟ ال يكفي أن
أضع نصًا يقول «الضبوط االقتصادية» ،الضبوط االقتصادية يدخل فيها
اإلكرا املادي واإلكرا األدبي وحتى اإلكرا اللفظي الني عرنفه القانون 01
العن النفسي ،ورذا وضعنا نصًا يتعلق بالعن االقتصادي فالبد أن نضع
له تداب

و لياته لنخرجه من اإلشكالية اليت أشار رليها األب عبدالرمحن
موضو أعم من املوضو الني نقصد ،

عبدالسالم كي ال ندخل
وشكرًا.

05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور ناصر محيد املبار .

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس،

احلقيقة أرى أن مفهوم العن

االقتصادي 41

فيه نو من البموض ،وأعتقد أن مصدر العن ي تي من جهتني ،رحداهما هي
جهة احلرمان من النفقة واالمتنا عن دفع ما

ب دفعه ،وهنا أيضًا تدخل

التقديرات بني البخل والكرم ومدى االتسا وهما مس لتان خمتلفتان ،هن
املس لة عامة ،ثم رن العن

النفسي والعن

يكون مصدرها عنفًا اقتصاديًا
سلطته

ايلسدي والعن

ايلنسي قد

هنا التعري  ،ألن الوالد أو الزوج ضارس 45

احلرمان من احلق أو أن الزوجة تسكت عن الضرب والعن لكي
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يستمر التدفق االقتصادي بالنسبة رليها ،ف نا أعتقد أن األمور متداخلة ،وأرى
أن عدم رضافة هنا التعري أفضل ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
5

شكرًا ،تفضل األب الدكتور الشيخ خالد بن خليفة ل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس،

الواقع أريد أن أبدأ مبا ذكرته األخت دالل

الزايد بالنسبة رىل موضو اجمللس األعلى للمرأة ،وأؤيد ما أتت به وهو أنه
ليس من اختصال ــ كما ذكرت
شؤون األسرة ورمنا هنا

نهاية مداخلتها ــ اجمللس األعلى للمرأة 01

جهات أخرى

الدولة هي املسؤولة عن شؤون

األسرة ،وهنا بال شك ي تي السؤال :ملاذا أُقحم هنا الرأي
ولت كيد ذلك فإن رئيسة اللجنة أيضًا ذكرت ــ

هنا التقرير؟

ردها على مداخلة األب خليل

النوادي ــ أن هنا املوضو خيص األسرة وليس املرأة ،فلماذا أُقحم رأي اجمللس
األعلى للمرأة هنا رذا مل يكن خمتصًا؟ هنا أوالً .ثانيًا :ذُكر

بعض 05

املداخالت أن هن اإلضافة ستدمر األسرة وترابطها...رخل ،وك ن استخدام
العن ايلسدي لن يُدمر األسرة ،وأن العن االقتصادي فقى هو الني سيدمر
األسرة ،وبال شك أن كل هن األنوا من العن
متداخلة ،فالعن
نتيجة للعن

ايلسدي ي تي بالعن

االقتصادي ،والعن

اليت حتدثنا عنها هي

النفسي ،والعن

النفسي قد يكون

االقتصادي قد يكون نتيجة لنو خر من 41

العن  ،فجميع هن األنوا متداخلة ،و ب أال نبفل عن أي من أنواعها ألنه
سوف يؤدي رىل النو اآلخر ،مبعنى أن الضرب سيؤدي رىل عن

نفسي ،أي

العن ايلسدي سيؤدي رىل عن نفسي ،والعن النفسي قد يكون سببه عنفًا
اقتصاديًا .اق اح األخت الدكتورة عائشة مبار

م ابى ،وال ضكن أن

نبفل عن عدم معاقبة من يقوم بهن األعمال أو بهنا العن رذا كان جسديًا أو 45
نفسيًا أو اقتصاديًا ألنه قام فقى بنو واحد من هن األنوا  .أود أن أؤكد أن
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الشريعة اإلسالمية مصدر من مصادر التشريع وال شك أن هنا التقرير ــ كما
ذكرإ ــ تاجة رىل رعادة دراسة وربطه بكل املواد األخرى .موافقتنا اليوم
على هن اإلضافة املهمة هي موافقة أساسية لكي ال نصدر قانونًا ناقصًا،
ب أن نستكمله ،ولسنا

عجلة من أمرنا ،بل على العكس ،فلنوافق على

هن اإلضافة حتى يكتمل القانون بصورته ،ولن خن رىل اللجنة لدراسته 5
ووضع عقوبات رضافية لكي تبطي هنا الشق أو هن اإلضافة من دون رصدار
قانون ناقص ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل األب الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

01

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي توضيح خبصول مواضيع معينة ناقشتها
اللجنة .رأي اللجنة فيما يتعلق باالق اح كان فيه اختالف ،وكانت نتيجة
التصويت عليه هي  4مقابل  ،4وهنا مفروغ منه .فيما بعد أنا اق حت أن 05
نستمع لرأي األخت الدكتورة عائشة مبار  ،كما طلبت أيضًا ايلهات ذلك،
وهنا الرأي رفضته اللجنة أو أغلبية أعضائها ،وأنا ذكرت أنكم رذا مل
ترغبوا

ذلك فاألمر يعود رليكم ،لكن فيما يتعلق جبوهر املوضو وهو

االق اح فإن املس لة كانت واضحة والتصويت واضح .كما أن ــ حتى أضي
رىل هن النقطة ــ اختياري مقررًا احتياطًا مل يُناقش
ومل يُعرض علي .أنا أريد أن أكون واضحًا
هنا

اجتما اللجنة أصالً41 ،

هنا املوضو وهو أنه كان

اختالف حول موضو املق ح وموضو دعوة األخت الدكتورة عائشة

مبار  ،وشكرًا.
45

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضل سعادة األب عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير شؤون
جملسي الشورى والنواب.
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وزير شؤون جملسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس ،خبصول النقطة اليت ذهبت رليها اللجنة وهي
أن ما هو موجود

القوانني احلالية قد يكون كافيًا ،بالرجو مثالً رىل

قانون أحكام األسرة،

املادة  37اليت تنص على حقوا الزوجة على زوجها

جاء التالي« :أــ النفقة باملعروف .ب ــ عدم التعرض ألموا ا اياصة و ا حق 5
التصرف فيها باملعروف .ج ــ عدم اإلضرار بها ماديًا أو معنويًا» .فهنا وارد
قانون أحكام األسرة .املشكلة أن هنا املشرو ال خيتص فقى بالعن

ضد

املرأة ،بل رنه خيتص بالعن األسري كله ،مبعنى أن هنا قد يفتح بابًا ــ كما
قالوا

اللجنة ــ ألمور يصعب ضبطها

قضية حتديد ما هو العن

االقتصادي ،فقى أحببنا أن نبينن أنه رذا كان املقصود هو العن

ضد املرأة 01

ف عتقد أن قانون أحكام األسرة يُبطي هنا األمر ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت رباب عبدالن العريض.
05

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع ما قاله سعادة وزير شؤون جملسي
الشورى والنواب حول هنا املوضو  ،وأنا أعتقد أن األب الدكتور الشيخ خالد
ل خليفة تطرا رىل موضو أن أشكال العن

ايلسدي والنفسي وغ ها

كلها أمور م ابطة ،وأعتقد أن قوله رنها أمور م ابطة يعنى أننا ال حنتاج رىل 41
تصني

العن

االقتصادي ضمن أشكال العن

أيضًا ،ألن مس لة العن

االقتصادي مرتبطة دائمًا مع العن ايلسدي والعن النفسي .هنا أمر خر،
حنن

اللجنة ،وباالتفاا مع ايلهات املعنية ،سبق أن قلنا هنا الكالم ،فنحن

لسنا ضد رضافة هنا املوضو ولكن هنا املوضو حيتاج رىل دراسة ،وال
نستعجل فيه على أساس أننا

مسائل التطبيق سوف جند الكث

من 45

العقبات ،فهي ليست مس لة مق ح أنا أعمل له (لوبي) ومس لة انتصار ،بل هي
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مس لة تشريع ومس لة جمتمع ،وبالتالي لنتوجس ايوف وايشية من هنا
التطبيق بالنات

هنا النص .أنا ال أتكلم عن مس لة العن

ايلسدي ألن

قانون العقوبات تطرا رليه ،ومعنى ذلك أنه ضكنين رزالته ،وأنا بالنسبة رليَّ
أكثر أمر يهمين

هنا القانون هو أمر احلماية والتداب اليت على أساسها

حنن نسعى رىل ترابى هن األسرة .األمر اآلخر ،خبصول ما قاله األب 5
الدكتور عبدالعزيز أبل بش ن التصويت ،أود أن أوضح فقى أن األخت دالل
الزايد مل تكن موجودة أثناء التصويت ،وبالتالي أنا أكرر وأعيد أن األب
الدكتور عبدالعزيز أبل قال (خالل خالل حنن مع اللجنة) ،فقى لكي
أوضح أنه وافق على توصية اللجنة ،حتى ورن كان لديه اختالف .األمر اآلخر
خبصول موضو مقرر هنا التقرير التكميلي ،هو كان املقرر االحتياطي

01

كل التقارير ،وبالتالي مل يستد ِ األمر أن حنتاج رىل مقرر خر ،وهو مل
يع ض ،وهو يعلم أنه املقرر االحتياطي ،وشكرًا.

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،لكي ال نطيل النقاش ،لدي اآلن ثالثة أمساء ،وسوف أقفل 05
باب النقاش بعد كلمة األخت لولوة العوضي .تفضلي األخت الدكتورة عائشة
سامل مبار .

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً :أود أن أوضح أن املس لة ليست مس لة 41
(لوبيات) أو غ  ،رمنا هي مس لة قناعات ،وأنا أعتقد أنه حينما إ تعيني
األعضاء

هنا اجمللس إ ذلك بناء على اتزانهم واتصافهم باحلكمة

والعقالنية واملوضوعية أيضًا ،فقناعاتهم واضحة من خالل مداخالت الكث
من األعضاء ورشادتهم باملق ح ،وذلك يدل على أنهم مقتنعون بهنا املق ح،
وأيضًا هنا أعضاء رفضوا هنا املق ح .أنا أعتقد ــ ردًا على كالم سعادة وزير 45
شؤون جملسي الشورى والنواب ــ أن العن االقتصادي ليس مقتصرًا على املرأة
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فقى ،رمنا يشمل مجيع أفراد األسرة ــ هنا للتوضيح ــ وال يتعارض مع أحكام
الشريعة اإلسالمية .أيضًا أود أن أبينن أنين قمت باستشارة األخت لولوة العوضي
خبصول هن التعديالت ــ مع اح امي وتقديري الكب

ا ــ وهي من أشارت

رليَّ ببعض هن التعديالت ،وشكرًا.
5

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي طلب،

ب علينا االستما ملمثلي وزارة 01

التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية ألنهم طلبوا الكلمة ولكن مل يظهر طلبهم
على الشاشة ،فمن الضروري جدًا االستما لرأيهم...

النائب األول للرئيس:
هم سجلوا أمساءهم ومسحوها ،ومن حقهم أن يطلبوا الكلمة وسوف 05
نعطيهم الكلمة...

العضو دالل جاسم الزايد:
أيضًا من حق عضو اجمللس أن يطلب االستيضاح من احلكومة
معني ،ورذا كنت تريد أن تقول رنين ال أريد أن أبدي رأيي
أبديته

شن

اجمللس كما 41

اللجنة فهنا أمر خمتل  ،ولكنين من حقي أن أطلب رأيهم ،ووجوبًا

عليهم من أجل التشريع أن يُدلوا برأيهم .فيما يتعلق مبن يشبل نفسه باجمللس
األعلى للمرأة وسبب حضور  ،وبناء على األمر امللكي بإنشاء اجمللس األعلى
للمرأة ،ففي أي موطن من املواطن اليت يكون له صلة باملرأة و أي جزئية من
جزئيات التشريع من الواجب عليه تقديم رأيه ،وايلدير بالنكر أن وزارة 45
التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية توافقتا مع رأي اجمللس األعلى للمرأة بهنا
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الش ن ،طبعًا أنا أعيد وأكرر أن هنا جمالني من جماالت العن  ،وأشارت
رليهما وزارة التنمية االجتماعية

اجتماعها معنا ،وذلك مرفق

وهو أنكم رذا أخنإ اليوم مببدأ العن

التقرير،

االقتصادي فلماذا ال يؤخن مببدأ

العن االجتماعي والعن السياسي؟ العن السياسي ليس عنفًا مؤقتًا مرتبطًا
مبس لة االنتخابات ،رمنا هو مرتبى ب ي موطن من مواطن مظاهر مباشرة 5
احلقوا السياسية وما يستتبع ذلك من حقوا
كانت

النقابات أو

جماالت احلياة العامة ،سواء

ايلمعيات السياسية أو غ ذلك .العن

االجتماعي

أيضًا من اجملاالت اليت تتماشى مع العن االجتماعي والسياسي واالقتصادي،
فاليوم رذا اقتنع املشر بالعن
بالرعاية هو العن

االقتصادي وضمنه

هنا اجملال ،فاألوىل

االجتماعي ،مبعنى ملاذا يبفل اجمللس مس لة العن

01

االجتماعي؟ فيما يتعلق مبا تفضل به اإلخوان حممد املسلم والدكتور ناصر
املبار وعبدالرمحن عبدالسالم واألخت لولوة العوضي من جوانب خاصة رمبا
حنن مل نبطها ،األب عبدالرمحن عبدالسالم
له أيضًا موجباته اليت

ب أخنها

جوانب من تقرير اللجنة كانت

االعتبار .اليوم رذا ابه اجمللس رىل

مس لة املوافقة على فكرة االق اح فإن نصول املواد ترجع طبعًا رىل اللجنة
حال اف اضي ،و ب تقديم طلب رعادة مداولة
سيت خر صدور هنا القانون ،مع األخن

05

املواد األخرى ،مبعنى أنه

االعتبار وجهة نظر اإلخوان النواب

بناء على بعض ما تناولته الصح بش ن موضو العن االقتصادي .كنلك
هنا ايلانب البحرين مقبلة على مناقشة تقرير خال
ونوقشت مسبقًا تداب البحرين

جمال حقوا اإلنسان،

جماالت العن  ،ف يضًا

ب أن يؤخن ذلك 41

االعتبار ،حيث رنه فاتنا تقرير ووضعت توصية على البحرين بش ن ذلك،
واآلن حنن أمام تقرير خر

هنا اجملال ،وكنا نتمنى فعالً أن يتم التقدم

مبثل هنا املشرو منن أيام وضع التعريفات
حنظى بفرصة دراسة هنا التعري

قانون العن األسري؛ وذلك حتى

والتعريفات األخرى وتضمينها

هنا

القانون ،وشكرًا.
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الواضح من خالل املداخالت اليت متت حول 5
مشرو القانون هنا ،أن هنا تشددًا ولبطًا ولددًا
لألخت الدكتورة عائشة مبار

رال أنين مل أغ

طرحها ،ومع اح امي
رأيي

أهمية العن

االقتصادي ،بل أنين أتفق معها ،واتفقت معها عندما طرحت علي الفكرة
وقلت ا رنها فكرة ر ابية وتقدمي بها للمجلس ،أنا ال أتفق مع النصول
ومع مفردات العن

االقتصادي ،وكيفية ردخاله

هنا القانون ،ولكنين 01

أتفق مع املبدأ ،ومازلت أقول رن العن االقتصادي مشكلة يعاني منها اجملتمع
البحريين ،والقاعدة القانونية
ومتنع ،هنا ما نريد

ب أن تكون عامة وجمردة تيث تشمل

هن النصول .كانت مالحظاتي حول موضو

التعري  ،سعادة وزير شؤون جملسي الشورى والنواب قال رن قانون أحكام
األسرة وضع

أحكامه القواعد اليت يلتزم بها الزوج

مواجهة الزوجة ،مع 05

أن قانون أحكام األسرة تضمن هنا النص ،ولكنه مل يتضمن عقوبة حمددة
له ،وقد تلج احملاكم عندما تشتكي املرأة رىل قانون العقوبات .مشكلة
العن االقتصادي الني ضارس على املرأة ليس كونها زوجة فقى ورمنا كونها
أخت أو أم أو زوجة .هنا

مشكلة وهي أن املرأة قد تقبل بنلك ،وقانون

املرافعات إ تعديله عندما أنشئ اجمللس األعلى للمرأة ،وجعل العالقة الزوجية 41
واألسرية مانعًا أدبيًا ،لتثبت املرأة مساهمتها أو تثبت منع زوجها أو تقييد
حلركتها

التعامل االقتصادي ،وبالتالي قانون املرافعات عندما إ تعديله

راعى هنا ايلانب الني نتعرض له اليوم .أنا مع فكرة العن
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ولكن لست مع كيفية تناوله

هنا املشرو  ،وقلت رنه

هنا االق اح البد أن نعيد النظر

حالة املوافقة على

األحكام األخرى .األب عبدالرمحن

عبدالسالم قال رننا وضعنا نصًا مل نضع له عقوبة ــ وكما تفضلت األخت دالل
الزايد ــ أن املوضو تاجة رىل رعادة مداولة فيما يتعلق باملواد اليت إ التوافق
الصح

عليها .األمر اآلخر ،هنا املشرو بقانون دار عليه لبى

التواصل االجتماعي ،وهنا دعوة مضادة له ،وذلك ألنه قد خيال
اإلسالمية .الباية من أن نعاقب من يقيد حرية اإلنسان

ووسائل 5
الشريعة

تعامله ب مواله النقدية

والعينية ال خيال الشريعة اإلسالمية بداللة أن قانون أحكام األسرة إ وضعه
من قبل يلنة من العلماء ،وإ التطرا رىل هنا النو من العن
ضد املرأة

الني ضارس

احلياة األسرية مبنع اإلنفاا عليها ،وبالتالي موضو العن

االقتصادي وبرضه ،ال خيال

الشريعة اإلسالمية

01

قواعدها الكلية

خمالفة صرحية وال غ صرحية .عندما يوافق اجمللس على هنا االق اح ويرجع
رىل اللجنة للمزيد من الدراسة البد من معرفة هل هنا األمر له أولوية
مملكة البحرين؟ هل مملكة البحرين غطت كل املشاكل ،ومل تبق سوى
مس لة العن

االقتصادي؟! البد أن ن خن األمور

جمملها ،هل املرأة 05

البحرينية توافق على أن ــ وأنا أقو ا مبنتهى الصراحة وخاصة

العالقات

األسرية ــ تكون جمربة على التنازل عن حقوقها؟ وهل املرأة ستشتكي وتقول
رن زوجها منعها أو قام بضربها؟ ما هي حدود العن
عائشة ،رن هنا التعري

ليس التعري

االقتصادي؟ يا دكتورة

ايلامع املانع ملفردات العن

االقتصادي« ،تقييد حريته»! ما هو تقييد احلرية ،هل هو عن مادي؟ هل هو 41
عن

أدبي؟ نرجع رىل القوانني األخرى املكملة له ،وبالتالي املوضو تاجة

رىل ت نٍ ودراسة ،ورىل استخراج الشوائب منه ،والبد أن نضع
احلقيقية من بريم العن االقتصادي
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النائب األول للرئيس:
شكرًا ،تفضلي األخت بدرية يوس ايليب الوكيل املساعد للرعاية
والت هيل االجتماعي بوزارة التنمية االجتماعية.
5

الوكيل املساعـــد للرعايــــة والتأهيل
االجتماعي بوزارة التنمية االجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس ،حنن

وزارة التنمية االجتماعية شاركنا

اجتما اللجنة ،ونشكر األخت الدكتورة عائشة مبار على مق حها وعلى
تقديم هن الدراسات الدولية القيمة ،ومتنينا وجودها

اللجنة على أساس

شرح وتربير سبب تقدضها هنا املق ح .وحنن كوننا جهة تنفينية ومسؤولني 01
عن تنفين القانون قلنا للجنة رننا سنواجه صعوبة

تنفين  ،ألنه إ رعطاؤنا

تعريفًا من دون تداب ومن دون عقوبات ،حيث ت تب أمور كث ة على هنا
التعري  ،وجملسكم املوقر قطع شوطًا كب ًا

هنا القانون وقارب على

االنتهاء منه ،واآلن سنرجع رىل البداية على أساس وضع تداب وعقوبات
للعن

االقتصادي .حنن كنا متوافقني مع أعضاء اللجنة على أنه من املهم 05

تضمني القانون العن

االقتصادي ،وحنن بصفتنا اجتماعيني نرى أيضًا أن

هنا عنفًا اجتماعيًا ،وبالتالي لو متت رضافة العن
رضافة العن

االجتماعي ،وهكنا موضو

االقتصادي ،فسنرغب
ر موضوعًا خر ،واألمر

م و جمللسكم املوقر ،وشكرًا.
41

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،بهنا ينتهي النقاش حول هنا املوضو  ،وكما ذكرنا أنه
حالة موافقة اجمللس على التوصية يف ض أن تتضمن التوصية رعادة مشرو
القانون رىل اللجنة إلدخال تعديالت على مواد القانون لتتماشى مع املق ح
املعدل مبا

ذلك رعادة صياغة التفس  ،وتوضيح األمور اليت ذكرتها 45

األخت بدرية ايليب واإلخوان األعضاء حتى يكون هنا القانون واضحًا
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وضكننا تطبيقه بشكل سلسل وصحيح وسليم ،تفضل األب الدكتور عصام
عبدالوهاب الربزجني رئيس هي ة املستشارين القانونيني باجمللس.

رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس:
شكرًا سيدي الرئيس ،أعتقد أن ايطوة التالية بعد هنا النقاش هي 5
التصويت على توصية اللجنة ،وتوصية اللجنة هي عدم األخن باالق اح ،فإذا
وافق اجمللس على توصية اللجنة ينتهي األمر ،وينببي أن يؤخن الرأي على
جمموعه ،أما رذا مل يوافق اجمللس على توصية اللجنة،

مشرو القانون

فيتم أخن املوافقة على االق اح بإضافة العن
رعادة النظر

االقتصادي ،وهنا سيتطلب

املادة  08املتعلقة بالعقوبات لوضع عقوبة للعن

االقتصادي01 ،

وهنا جائز ألن املادة  018من الالئحة الداخلية تبني أنه رذا قرر اجمللس
مادة سبق أن وافق عليها

حكمًا

رحدى املواد من ش نه رجراء تعديل

اجمللس

وز رعادة املناقشة فيها ور اد االنسجام بينها وبني احلكم ايلديد

الني أدخل على مشرو القانون ،وشكرًا.
05

النائب األول للرئيس:
شكرًا ،رذن نصوت على توصية اللجنة ،هل يوافق اجمللس على
توصية اللجنة برفض االق اح؟
41

(أغلبية غري موافقة)
النائب األول للرئيس:
رذن يعاد مشرو القانون رىل اللجنة لوضعه

صورته الصحيحة

وردخال التعديالت املناسبة على املادة املتعلقة بالعقوبات .أنا أفضل أن تتم
دعوة األخت الدكتورة عائشة مبار حلضور اجتما اللجنة ملناقشة االق اح 45
مع ايلهات املعنية ،والباب مفتوح يلميع اإلخوة األعضاء للمشاركة ،تفضلي
األخت رباب عبدالن العريض.
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