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 الرابعة والعشرينمضبطة الجلسة 

 الثالثدور االنعقاد العادي 

 الرابعالفصل التشريعي 

 10 

 24الرقـم:    

 هـ1438رجب  16 التاريخ:  

 م2017بريل إ 13     

 

 15 

من دور االنعقاد العادي  نيالرابعة والعشرعقد مجلس الشورى جلسته 

بقاعة االجتماعات الكبرى بمقر المجلس  الرابعمن الفصل التشريعي  الثالث

س داسال الخميسالوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم 

م، 2017 بريلإمن شهر  الثالث عشرهـ الموافق 1438 رجب شهر من عشر

 20رئيـس مجلس  علي بن صالح الصالح السيدوذلك برئاسة صاحب المعالي 

 المجلس وهم: ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء الشورى
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ـــــــ اد. ــــــــ ــــــــ ـــــــم بهـ ــــــــ ـــــــد إبراهيـ ــــــــ ــــــــ  العضو أحمـ

 العضــــــــو الــــدلتور أحمــــد ســــــــــــالم العري .

 الــــــعضــــــــــــــو أحــــــمــــــد مــــــهــــــدي الــــــحــــــداد.

 الـــــمـــــهـــــ  .الـــــعضـــــــــــــو جـــــاســـــــــــــم أحـــــمـــــد 

ــــعضــــــــــــو جــــمــــعــــة مــــحــــمــــد الــــكــــعــــبــــي.  ال

 الــــعضــــــــــــو جــــمــــيــــلــــة عــــلــــي ســــــــــــلــــمــــا .

 العضــــــــو الــدلتورة جهــاد عبــدا  الفــا ــــــــــل.

 الـــــعضـــــــــــــو جـــــواد حـــــبـــــيـــــب الـــــخـــــيـــــا .

 الــــــعضــــــــــــــو جــــــواد عــــــبــــــدا  عــــــبــــــاس.

 الـــــعضــــــــــــو حـــــمـــــد مـــــبـــــار  الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــي.

 الـــعضــــــــــو ســــالــــد حســــــــــيـــن الــمســــــــــقـــطــي.

 الــــعضــــــــــــو ســــالــــد مــــحــــمــــد الــــمســــــــــــلــــم.

ــــحــــي. ــــي ــــرم ــــس حــــمــــد ال  الــــعضــــــــــــو ســــمــــي

ـــــ  أحـــــمـــــد ا ـــــعضـــــــــــــو دروي ـــــاعـــــي.ال ـــــمـــــن  ل

 الـــــــعضــــــــــــــو دال  جـــــــاســــــــــــــم الـــــــ ايـــــــد.

 الـــــــعضـــــــــــــــو ر ـــــــــــــــا عـــــــبـــــــدا  فـــــــر .

 الـــــعضـــــــــــــو  هـــــوة مـــــحـــــمـــــد الـــــكـــــواري.

ــــمــــ يــــد. ــــيــــل ال ــــعضــــــــــــو ســــــــــــامــــيــــة ســــل  ال

 العضــــــــو الــــدلتور ســــــــعيــــد أحمــــد عبــــدا .

 الـــعضـــــــــــو ســـــــــــمـــيـــر صــــــــــــاد  الـــبـــحــــارنــــة.

ـــدلتورة ســــــــوســــــــن حـــاجي  قوي.  العضــــــــو ال

ـــــة. ـــــد    رحـــــم ـــــي ـــــعضـــــــــــــو صـــــــــــــاد  ع  ال

 الـــعضـــــــــــو عــــاد  عـــبــــدالـــرحـــمـــن الـــمـــعــــاودة.

 الــــدلتور عبــــدالع ي  حســــــــن أبــــل.العضــــــــو 
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 العضــــــــو الــدلتور عبــدالع ي  عبــدا  العجمــا .

 العضــــــــو عبــدالوهــاب عبــدالحســــــــن المنصــــــــور.

 الــــــعضـــــــــــــو عــــــلــــــي عــــــيســـــــــــــ  أحــــــمــــــد.

 العضــــــــو الدلتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

ــــــحــــــاجــــــي. ــــــعضــــــــــــــو فــــــ اد أحــــــمــــــد ال  ال

 العضــــــــو الــــدلتور محمــــد علي حســــــــن علي.

 العضــــــــو الــدلتور محمــد علي محمــد الخ اعي.

 العضــــــــو الــدلتور منصــــــــور محمــد ســــــــرحــا .

 الــعضــــــــــو نــــانســــــــــي ديــنــــا إيــلــي سضــــــــــوري.

 الــــــعضــــــــــــــو نــــــوار عــــــلــــــي الــــــمــــــحــــــمــــــود.

 الـــــــعضـــــــــــــــو هـــــــالـــــــة رمـــــــ ي فـــــــايـــــــ .

 

 سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم وقد حضر الجلسة 

لل هذا وقد مثل الحكومة األمين العام لمجلس الشورى.     طريف

 من: 

العد  والشــــــ و  معالي الشــــــيخ سالد بن علي    سليفة و ير  -1

 5  .اإلسالمية واألوقاف

ســعادة الســيد  انم بن فضــل البوعينين و ير شــ و  مجلســي  -2

 الشورى والنواب.

 

 لما حضر الجلسة بع  ممثلي الجهات الرسمية وهم:

 10 

 :من و ارة العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف 

 الدلتورة الشيخة نورة بنت سليفة    سليفة المستشار القانوني.  -1

 إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني. السيد -2
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 :من و ارة ش و  مجلسي الشورى والنواب 

الســـــيد عبدالعحيم محمد العيد الوليل المســـــاعد لشـــــ و   -1

 مجلسي الشورى والنواب.

 السيد ألبر جاسم عاشور المستشار القانوني. -2

 5 وعدد من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي الو ارة. ــ  

 

 دفا  البحرينقوة ن م: 

د حقوقي الدلتور يوســــــف راشــــــد فليفل رئيس القضــــــاء عميال -1

 العسكري رئيس محكمة التميي  العسكرية.

 10بوحمود المحــــامي العــــام عبــــدالقــــادر المقــــدم حقوقي مــــا    -2

 العسكري.

 المقدم حقوقي إبراهيم جوهر إبراهيم رئيس الش و  القانونية. -3

 

  الحرس الوطنيمن: 

 15المقدم حقوقي الشـــيخ شـــمســـا  بن سالد    سليفة رئيس شـــعبة  -

 القضاء والش و  القانونية. 

 

لما حضرها الدلتور أحمد عبدا  ناصر األمين العام 

المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدلتورة فو ية 

 20يوسف الجيب األمين العام المساعد لش و  العالقات واإلعالم 

السيد عبدالناصر محمد الصديقي األمين العام المساعد والبحوث، و

لش و  الجلسات واللجا ، والدلتور عصام عبدالوهاب البر نجي 

تشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة سرئيس هيئة الم

المستشارين القانونيين بالمجلس، لما حضرها عدد من مديري 
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 معالياإلدارات ورؤساء األقسام وموظفي األمانة العامة، ثم افتتح 

 الرئيس الجلسة:

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  صباحكم بكل سير، نفتتح 

من الفصل  الثالثمن دور االنعقاد العادي  نيالرابعة والعشرالجلسة 

األعضاء المعتذرين والغائبين عن ، ونبدأ بتالوة أسماء الرابعالتشريعي 

الجلسة السابقة.  فضل األخ عبدالجليل إبراهيم    طريف األمين العام 

 للمجلس. 

 10 

 األمين العام للمجلس:

السالم عليكم ورحمة ا  وبرلا ه، شكرًا سيدي الرئيس، 

اعتذر عن حضور هذه الجلسة  وأسعد ا  صباحكم جميعًا بكل سير،

السيد  ياء يحي  وة: جما  محمد فخرو، لل من أصحاب السعاد

 15عبدالرحمن محمد جمشير للسفر وبسام إسماعيل البنمحمد، والموسوي، 

 وشكرًا. سار  المملكة،

 

 الرئيـــــــــــــــس:

شكرًا، وبهذا يكو  النصاب القانوني النعقاد الجلسة متوافرًا. 

 20إل  البند التالي من جدو  األعما  والخاص بالتصديق عل   اآل وننتقل 

األخ جاسم   فضل فهل هنا  مالححات عليها؟ مضبطة الجلسة السابقة،

 أحمد المه  . 
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 العضو جاسم أحمد المهزع:

وردت عبارة  13السطر  53في الصفحة  شكرًا سيدي الرئيس، 

من  15، وفي السطر «الضبط والربط»والصحيح « الضغط والرف »

الضبطية القضائية وجدت بأسلوب »الصفحة نفسها أرجو  غيير عبارة 

 5الضبطية القضائية »لتكو  « الضغط القضائي وهي  عطي ثقلها وقو ها

 ، وشكرًا. «وجدت بأسلوب يعطيها ثقالً وقوة

 

 الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا، هل هنا  مالححات أسرى؟ 

 10 

 )ال توجد مالحظات(

 

 ـــــسالرئيــــــــــ

وننتقل اآل  إل   عليها من  عديل. ىإذ   قر المضبطة بما سيجر 

 15البند التالي من جدو  األعما  والخاص بالرسائل الواردة.  فضل األخ 

 عبدالجليل إبراهيم    طريف األمين العام للمجلس.

 

 األمين العام للمجلس:

رسالة صاحب السمو  شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: 

 20الملكي األمير سليفة بن سلما     سليفة رئيس مجلس الو راء الموقر 

م باسترداد مشرو  2017( لسنة 21بخصوص المرسوم الملكي رقم )

م 1971( لسنة 14قانو  بتعديل بع  أحكام المرسوم بقانو  رقم )

المجلس باسترداد الحكومة  إلسطار بشأ  التوثيق من مجلس النواب.

. ورسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم المال ورذلمشرو  القانو  الم
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 رئيس مجلس النواب بخصوص ما انته  إليه مجلس النواب حو  التالي:

م بتعديل بع  أحكام القانو  2016( لسنة 19المرسوم بقانو  رقم )

وقد  مت  م بشأ  الكشف عن الذمة المالية.2010( لسنة 32رقم )

مشرو  قانو  بالموافقة و. والقانونيةلجنة الش و  التشريعية  إل إحالته 

 5عل  النحام )القانو ( الموحد لحماية المستهلك لدو  مجلس التعاو  

 م.2016( لسنة 71لدو  الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

إل  لجنة الش و  الخارجية والدفا  واألمن الوطني مع وقد  مت إحالته 

ولجنة الش و  المالية  القانونيةلجنة الش و  التشريعية و إسطار

مشرو  قانو  بتعديل بع  أحكام قانو  العقوبات الصادر واالقتصادية. و

 10( 4م، المرافق للمرسوم رقم )1976( لسنة 15بالمرسوم بقانو  رقم )

إل  لجنة الش و  الخارجية والدفا  واألمن . وقد  مت إحالته م2015لسنة 

مشرو  قانو  . والتشريعية والقانونيةالوطني مع إسطار لجنة الش و  

م بشأ  رعاية و أهيل 2006( لسنة 74( من القانو  رقم )2بتعديل المادة )

. (المعاقين )المعد في  وء االقتراح بقانو  المقدم من مجلس الشورى

 15مع إسطار لجنة الش و  التشريعية الخدمات إل  لجنة وقد  مت إحالته 

( لسنة 18ديل بع  أحكام القانو  رقم )مشرو  قانو  بتع. ووالقانونية

م بشأ  الضما  االجتماعي )المعد في  وء االقتراح بقانو  2006

إل  . وقد  مت إحالته مجلس النواب(المقدم من  «المعدلة بصيغته»

مشرو  . ولجنة الش و  التشريعية والقانونية مع إسطارالخدمات لجنة 

 20م 1986( لسنة 15قم )قانو  بتعديل بع  أحكام المرسوم بقانو  ر

بشأ   نحيم السياحة )المعد في  وء االقتراح بقانو  المقدم من مجلس 

لجنة الش و   مع إسطارالخدمات إل  لجنة وقد  مت إحالته . النواب(

المقدم انو  بشأ  قانو  األسرة الموحد، اقتراح بق. والتشريعية والقانونية

د، وجواد عبدا  عباس، من أصحاب السعادة األعضاء: دال  جاسم ال اي



 24المضبطة       م13/4/2017 ( 17)            3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

والدلتور أحمد سالم العري ، والدلتورة سوسن حاجي  قوي، و هوة 

، لجنة الش و  التشريعية والقانونيةإل  . وقد  مت إحالته محمد الكواري

 وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآل  إل  البند التالي من جدو  األعما  والخاص شكرًا،  

لجنة الش و  الخارجية والدفا  واألمن الوطني بخصوص   قريربمناقشة 

مشرو  قانو  بتعديل بع  أحكام قانو  القضاء العسكري الصادر 

( 22م، المرافق للمرسوم رقم )2002( لسنة 34بالمرسوم بقانو  رقم )

 10مقرر الدلتور عبدالع ي  عبدا  العجما  وأطلب من األخ  م.2017لسنة 

 صة فليتفضل. اللجنة التوجه إل  المن

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

بسم ا  الرحمن الرحيم، أسعد ا  شكرًا سيدي الرئيس،  

 15لُلََّمَا ... ﴿صباحكم جميعًا، الحمد   رب العالمين ع  من قائل: 

وَاللَّهُ الَ يُحِبَُّ  أَوْقَدُواْ نَارًا لَِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْ َ فِي األَرْضِ فَسَادًا

 بدايةً أطلب  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة.. الْمُفْسِدِينَ﴾

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل يوافق المجلس عل   ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 إذ  يتم  ثبيت التقرير ومرفقا ه في المضبطة. 

 

 (61 صفحة /1ر الملحق )انظ

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

سنبدأ بمناقشة المبادئ واألسس العامة لمشرو  القانو .  فضل  

 األخ مقرر اللجنة. 

 

 10 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

مشرو  قانو  بتعديل  دارست اللجنة  شكرًا سيدي الرئيس، 

المرسوم بقانو  رقم بع  أحكام قانو  القضاء العسكري الصادر ب

، بحضور م2017( لسنة 22المرافق للمرسوم رقم )، م2002( لسنة 34)

معالي الشيخ سالد بن علي    سليفة و ير العد  والش و  اإلسالمية 

 15واألوقاف والوفد المرافق له، وممثلي لل من القضاء العسكري 

والحرس الوطني والمستشار القانوني للجنة، لما اطلعت عل  قرار 

، واستعر ت اللجنة مواد بشأ  مشرو  القانو مجلس النواب ومرفقا ه 

أربع مواد،  ضمنت من  ــفضالً عن الديباجة  ــالذي يتألف المشرو  

األول  إ افة ماد ين إل  قانو  القضاء العسكري الصادر  المادة

 20 17مكررًا(، ورقم ) 17برقم ) م2002( لسنة 34و  رقم )بالمرسوم بقان

(، ونصت المادة الثانية عل  إحال  نص جديد محل المادة 1مكررًا 

( من القانو  ذا ه، في حين نصت المادة الثالثة عل  إحالة جميع 46)

التي أصبحت من استصاصه بمقتض   الدعاوى إل  القضاء العسكري

لك التي رفعت إل  المحالم المختصة قبل هذا القانو ، واستثنت منها  
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العمل بأحكامه، وجاءت المادة الرابعة  نفيذية. و  لد اللجنة أهمية 

التعديالت الواردة في مشرو  القانو  التي  هدف إل  مد استصاص 

القضاء العسكري ليشمل الجنايات التي ينطبق عليها هذا التعديل بهدف 

جهة أشد الجرائم سطورة التي سرعة الفصل في هذه القضايا، ولموا

 5 مس ليا  الدولة واستقاللها، باإل افة إل   ما  حماية المصالح 

العسكرية في المملكة، ومنع اإل رار بها من أي شخص لا ، 

والحفاظ عل  مصالح وهيبة القوات المسلحة المتمثلة في قوة دفا  

سصوصًا في ظل مشارلتها في الكثير من العمليات والبحرين، 

وعل   وء ذلك  وصي اللجنة  ؛عسكرية داسل وسار  مملكة البحرينال

 10 مشرو  قانو  بتعديل بع  أحكام قانو بالموافقة من حيث المبدأ عل  

، م2002( لسنة 34الصادر بالمرسوم بقانو  رقم ) القضاء العسكري

 مواد المشرو  ، والموافقة عل م2017( لسنة 22المرافق للمرسوم رقم )

 الجدو  المرفق، وشكرًا.لما وردت في 

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األخ سالد محمد المسلم. هل هنا  مالححات؟ شكرًا، 

 

 العضو خالد محمد المسلم:

أسعد ا  صباحكم جميعًا. نناق  اليوم  شكرًا سيدي الرئيس، 

 20يهدف إل   وسيع استصاصات  ،مشرو  قانو  عل  درجة عالية من األهمية

القضاء العسكري من حيث األشخاص واألمالن وأنوا  الجرائم 

المتعددة التي  مس أمن مملكة البحرين في الداسل والخار ، والتي 

 هدد أمن المجتمع البحريني و تعلق بشكل مباشر بقوة دفا  البحرين 

صوره  والحرس الوطني واألمن العام، ومن أجل مواجهة اإلرهاب بكل
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البد من سن هذا التشريع المهم انسجامًا مع التعديل الدستوري األسير 

من الدستور، و ضمن التعديل األسير مد استصاص  105الذي طا  المادة 

القضاء العسكري ليشمل الجنايات التي ينطبق عليها هذا التعديل بهدف 

مقررة سرعة الفصل في القضايا بدو  الخرو  عل  الضمانات القضائية ال

 5قانونًا في المحالم المدنية. وقد وا   التعديل األسير بين استصاص 

القضاء العسكري والقضاء المدني، حيث  م و ع الضوابط والشرو  

لعمل لل منهما، وفي  وء ما  قدم أرجو من جميع أصحاب السعادة 

هذا لإلسرا  في و ع السبل  األعضاء الموافقة عل  مشرو  القانو 

 لحماية مملكتنا، وشكرًا.الكفيلة 

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ ف اد أحمد الحاجي. 

 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 15والشكر موصو  إل  لجنة الش و   شكرًا سيدي الرئيس، 

الخارجية والدفا  واألمن الوطني عل  سرعة إنجا  هذا التقرير. قبل شهر 

، وهذا القانو  جاء 105دستورية للمادة  قريبًا وافقنا عل  التعديالت ال

وثانيًا لمواجهة الجرائم الخطيرة التي  ، نفيذًا لهذه التعديالت أوالً

 ر كب والتي  مس ليا  الوطن واستقالله ولحفظ المصالح 

 20العسكرية وهيبة الم سسة العسكرية. سيدي الرئيس، لل أعضاء 

ا التعديالت المجلس يعرفو  أهمية هذا القانو ، وسبق أ  ناقشن

بإسهاب عن أهمية القانو   نفيذًا لهذه  الجميعالدستورية و كلم 

التعديالت. لدي س ا  أوجهه إل  معالي و ير العد  والش و  اإلسالمية 

واألوقاف الشيخ سالد بن علي    سليفة، وهذا الس ا  ربما يشارلني 
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قانو : اس عندما يطرح عليهم هذا الفيه الكثير من أعضاء المجلس والن

القضاء المدني؟ وليف رسمت هذه الخطة بين القضاء العسكري 

أؤلد أ  جميع الضمانات موجودة في مواد هذا القانو ، وأرجو من 

معالي و ير العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف اإلجابة عن استفساري، 

 5 وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 لجبار الكوهجي. شكرًا،  فضلي األست الدلتورة فاطمة عبدا 

 

 10 الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: العضو

نحن نقف اليوم أمام مشرو  قانو  لتعديل  شكرًا سيدي الرئيس، 

بع  أحكام قانو  القضاء العسكري الذي يجي  للنائب العام بعد 

موافقة القضاء العسكري أ  يحيل إل  هذا القضاء أيًا من الجنايات 

ة المجتمع من األعما  اإلرهابية، وأيًا من الجنايات الواردة في قانو  حماي

 15التي  مس أمن الدولة الخارجي أو الداسلي. هذا التعديل ال يسحب 

استصاصات القضاء المدني، و وسيع استصاصات القضاء العسكري 

ليس من باب التشديد والتحكم، بل للمالءمة مع جسامة األفعا . لما 

الحريات الدستورية التي أقر ها المواثيق أ  مشرو  القانو  لم ينتقص من 

والمعاهدات، بل إنه يعالج جنايات سطيرة  مس أمن الدولة واستقاللها، 

 20ويحفظ المصالح العليا وهيبة القوات المسلحة وقوات األمن العام، 

ويحمينا من اإلرهاب. إ  هذا التعديل ال يحتا  إل   بريرات، ألنه ال 

بمنطقة من دو  أسرى، لما أ  الضمانات يختص بفئة من دو  فئة، وال 

لافية لرفع المخاوف وإل الة أي شكو   ثار حوله،  ةالقانونية الموجود

وللقضاء العسكري مي ة سرعة البت في القضايا مع الحفاظ عل  
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 مانات المتهمين من سال  وجود محامين للدفا  عنهم، ومن سال  

بلد واستقراره، و القي عالنية الجلسات. نحن اليوم نتحدث عن أمن ال

الرؤية الملكية مع اإلرادة الشعبية. في ظل الحروف العالمية و صاعد 

اإلرهاب يعتبر مشرو  القانو  هذا  رورة، فال يمكن أ  نستمر في 

 5عي يحمي القوات المسلحة، والمجتمع ال يالتنمية من دو   طاء  شر

ادنا لعقود ينه  إذا لم يكن هنا  أمن. لقد أثر اإلرهاب عل  اقتص

عديدة حت  بات الشعب يطالب باألمن ويتطلع إلينا بعيو  للها أمل، 

ويقو : إل  مت   عم الفو   بالدنا، ونحن نقف مكتوفي األيدي في 

التعديل ألنه جاء لمصلحة هذا حا   ياب قانو  راد ؟ لذا أقف اليوم مع 

 10الجميع، وال ينتقص من حق أحد، فهو بضوابط و مانات لكل من 

م أمام القضاء العسكري، لما أ  الجرائم التي امتد إليها من حالَيُ

استصاص القضاء العسكري، ومتعلقة بالوطن وحماية  رابه وأمنه، 

 وشكرًا.

 

 15 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ دروي  أحمد المناعي. 

 

 العضو درويش أحمد المناعي:

ل بع  أحكام مشرو  قانو  بتعديإ   شكرًا سيدي الرئيس، 

 20 روري ون يده، حيث إنه يحمينا لوننا  قانو  القضاء العسكري

مواطنين ومقيمين و وار من أيدي اإلرهابيين الخارجين عن القانو ، 

الذين يبذلو  حيا هم في مقابل  ولذلك يحفظ رجا  أمننا البواسل

المحافحة عل  أمننا ومكتسبا نا. فيما يتعلق بالعدالة، إ  دستور 

المملكة الت م وحافظ عليها لجميع األطراف. إ  التاريخ سيحفظ من 
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 ربوا أرو  األمثلة وقدموا أرواحهم فداءً للوطن، وستبق  ذلراهم 

كام قانو  القضاء مشرو  قانو  بتعديل بع  أحمشعالً وطنيًا. إ  

سيضمن سرعة إنجا  القضايا والفصل فيها، وسيرد  من  العسكري

يخطط وينفذ ويمو  األعما  اإلرهابية، لما أ  التعديالت التي جاء بها 

 5  تماش  مع األعراف واال فاقيات الدولية، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ جواد عبدا  عباس. 

 

 10 العضو جواد عبداهلل عباس:

كم بكل سير. ال شك احأسعد ا  صب شكرًا سيدي الرئيس، 

ريب في أ  دور القضاء في التنمية السياسية  روري، وهو من  وال

 روريات الحفاظ عل  التنمية السياسية. إ  للقضاء دورًا أساسيًا في 

وإذا  الحفاظ عل  التنمية السياسية، وفي مجابهة التخريب والفساد،

 15رجعنا إل  القر   الكريم والسنة النبوية الشريفة فسنجدهما يهتما  

اهتمامًا لبيرًا بالمحافحة عل  اإلنجا ات والمكتسبات العامة التي 

 تصل بحياة الناس والمجتمع والدولة، ولذلك يندد القر   الكريم بكل 

ع، عمل ونشا  ساطئ من شأنه أ  ي و  إل  الفساد واإلفساد في المجتم

وإل  هدم و دمير المكتسبات التي يصنعها العمل الصالح بالصبر 

 20والدأب والمثابرة، وهو بموقفه هذا يسع  لحماية منج ات اإلنسا  

واألوطا ، ووقف لل ما من شأنه أ  يعو  مسيرة الدولة ونموها؛ وهذا 

 ذِينَ الَسِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلََّ﴿ ِلْكَ الدََّارُ اآلما  صرح به هذه اآلية الكريمة: 

، لذلك ال شك في أ  هذا التعديل فَسَادًا﴾ ا فِي األَرْضِ وَالَيُرِيدُو َ عُلُوًَّ

سيساهم في منع التعدي والتدمير، بل لل ما يسبب اإل رار بالمنج ات 
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والمكتسبات عل  استالف أنواعها سواء لانت أمنية أو عسكرية أو 

و   سر، وبالتالي وطنية أو اقتصادية، وهو ال يقف عند مجا  من د

القضاء معني بالدرجة األول  بضبط الحياة السياسية بطريقة  جعل الفعل 

السياسي لصالح قضايا المجتمع والدولة والخير العام، ويحو  دو  دفع 

 5الممارسة السياسية نحو اإل رار بمصالح المجتمع والدولة بما يعو  

ات والمكتسبات في عملية التنمية السياسية التي  عتبر من أهم المنج 

 مملكة البحرين، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 10 شكرًا،  فضل األخ جمعة محمد الكعبي. 

 

 جمعة محمد الكعبي: العضو

  رب العالمين والصالة والسالم الحمد  شكرًا سيدي الرئيس، 

عل  سير المرسلين نبينا محمد وعل   له أفضل الصالة وأ م التسليم. إ  

 15لقانو  الماثل أمام مجلسكم الموقر قد جاء استكماالً للتعديل مشرو  ا

الدستوري الذي صدر م سرًا، حيث يتضمن هذا المشرو  بقانو  مد 

استصاص القضاء العسكري في قوة دفا  البحرين إل  محالمة 

المدنيين في الجرائم األشد سطورة عل  أمن وسالمة مملكة البحرين، 

ولة الخارجي في قانو  العقوبات، اب أمن الدوهي الجنايات الواردة في ب

 20التي  قع عمدًا سال  العمليات التي  توالها قوة دفا  البحرين أو في حالة 

إرهاب مسلح من الخار ، إل  جانب مد االستصاص إل  الجرائم التي 

منشآت وممتلكات قوة دفا  البحرين والحرس الوطني، أو  قع  عل  قع 

ن العسكرية، ولذلك الجرائم التي  قع المعسكرات أو األمال عل 

عل  منتسبي قوة دفا  البحرين والحرس الوطني أثناء أدائهم لواجبات 
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وظيفتهم، أو الجرائم التي  قع عل  المنشآت الحيوية والهامة في مملكة 

البحرين، أو الموالب الرسمية في حالة ما إذا لا   أمينها أو حمايتها 

ين أو الحرس الوطني. لما  ضمن مشرو   حت مس ولية قوة دفا  البحر

القانو  جوا  قيام النائب العام بإحالة بع  الجنايات اإلرهابية الجسيمة 

 5إل  القضاء العسكري. لقد أثبت القضاء العسكري في قوة دفا  

البحرين طوا  الفترة السابقة أنه من ألفأ األجه ة القضائية، وسصوصًا 

القضاء للمتقا ين أمامه، وباألسص  في ظل الضمانات التي يكفلها هذا

محكمة التميي  العسكرية. إ  مشرو  القانو  جاء وا حًا ومتكامالً 

ومحققًا لألهداف التي نص عليها التعديل الدستوري، وذلك لحماية هيبة 

 10الجسيمة،  ومصالح األجه ة العسكرية، ولمكافحة الجرائم اإلرهابية

لما أ  القضاء العسكري هو األلثر مرونة وسرعة في إجراء 

المحالمات بخصوص هذا النو  من الجرائم. إ  مجلس النواب الموقر 

، مشرو  قانو  بتعديل بع  أحكام قانو  القضاء العسكريوافق عل  

ولجنة الش و  الخارجية والدفا  واألمن الوطني بمجلس الشورى درست 

 15الدستورية والقانونية، لذلك  تيندت صحته من الناحيالمشرو ، وأل

أدعو مجلسكم الموقر إل  التصويت بالموافقة عليه لما يحققه هذا 

 التعديل من حماية ألمن واستقرار مملكة البحرين، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 شكرًا،  فضلي األست دال  جاسم ال ايد.  

 

 دالل جاسم الزايد: العضو

والشكر موصو  لذلك إل  اللجنة  سيدي الرئيس، شكرًا 

مشرو  الموقرة. أحب أ  أبيَّن أنه  م  خصيص هذه الجلسة لمناقشة 
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نحرًا إل  أهميته  قانو  بتعديل بع  أحكام قانو  القضاء العسكري

ا  األشخاص ة. هذا القانو   ضمن بيوار باطه بالتعديالت الدستوري

ئم التي حددت بأنها جنايات، واشتر  الخا عين لهذا القانو  وفق الجرا

وجود رلن العمد فيها، و بيَّن المذلرة الشارحة لهذا القانو  المقدمة 

 5من الحكومة الموقرة أنه  ضمن إجراءات  نطبق فيها  مانات 

المحالمة العادلة للمتهم التي يتساوى فيها أوجه القضاء البحريني سواء 

الجرائم في نصوصها  عل  المستوى المدني أو العسكري، وسضو 

لتطبيقات قوانين مو وعية موحدة وهي قانو  العقوبات، وأيضًا قانو  

القوانين ذات الصلة باألعما   وجميعمكافحة اإلرهاب  د المجتمع، 

 10لمحالمة العادلة التي انتهجتها لاإلرهابية. يأ ي مشرو  القانو   فصيالً 

عل  مستوى القضاء  مملكة البحرين، و م و ع  ليات  راقب اإلجراءات

لتحقق فيها معايير  ،وعل  مستوى اإلدارات التي شكلت في هذا الجانب

العدالة الجنائية فيما يتعلق بعالنية الجلسات ما لم يُقرر سالف ذلك، 

ووجود محامٍ يدافع عن المتهم في القضايا الجنائية، والمشرَّ  البحريني 

 15  إجراءات المحالمة. بطال ي دي إل  ااعتبر عدم وجود المحامي أمرً

لما أ  المحالمة  خضع لدرجتين في التقا ي، باإل افة إل  وجود 

محكمة  ميي   راقب مدى الت ام القضاء بتطبيق أحكام ونصوص 

القانو ، باإل افة إل  أ  هذه اإلجراءات منذ بدئها من مرحلة التحقيق 

وحق  واالستدال   خضع لحق المتهم في معرفة ما ينسب إليه من  هم،

 20هذه هي المر ك ات األساسية التي  و ح في أي والدفا  عن نفسه، 

بلد مسألة مدى الت امه بتطبيق العدالة الجنائية في  شريعا ه وفي أسلوب 

المحالمة؛ لما أ  القانو  حدد استصاصات القضاء العسكري في 

ع  حت استصاصه، وبالتالي هي معلومة ومعروفة سلفًا. قالجرائم التي  

ا بيَّنت المذلرة الشارحة للقانو  جوا ية أ  يقوم النائب العام بإحالة أيضً
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بع  الجنايات اإلرهابية الجسيمة إل  القضاء العسكري، ولذلك 

أعط  القانو  االستصاص للقضاء العسكري في مرحلة التحقيق في 

النيابة العامة ألنه قد  ُكتشف جرائم لها صلة بمسألة اإلرهاب أو لها 

اس بأمن البلد والدولة، وبالتالي  حا  بحكم االستصاص صلة بالمس

 5إل  القضاء العسكري. أحببت أ  أبيَّن أ  هذا ما  طلعنا وطالبنا به أثناء 

مناقشة التعديالت الدستورية في مو و  نصوص المواد التي سوف 

نناقشها بعد قليل، ونحن باستمرار ن لد أ  القضاء العسكري ال 

ي في مسألة الضمانات، ووحدة القوانين يختلف عن القضاء المدن

المو وعية المنحورة، ومراقبة محكمة التميي  للنصوص الواجب 

 10ذات صلة بمشرو  القانو  المنحور،  ىنحر أي قضية أو دعو طبيقها أثناء 

 وشكرًا. 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ أحمـــد إبراهيــم بهـــ اد. 

 15 

 إبراهيــم بهـــزاد:العضو أحمـــد 

أ فق مع اإلسوة الذين سبقوني في لل  شكرًا سيدي الرئيس، 

 أ ي  حيثما  طرقوا إليه بشأ  أهمية هذا القانو  الذي أمامنا اآل ، 

لونه يعالج قضايا ومشالل  واجهها المجتمعات سواء في  منأهميته 

 20البحرين أو في أي مجتمع  سر من مجتمعات دو  العالم. جاءنا هذا 

القانو   حت مسم  قانو  اإلرهاب في الفصل األو ، ولانت هنا  

بع  االعترا ات من قبل بع  اإلسوة النواب لوننا في البحرين في 

ل  سن قوانين  دين األعما  اإلرهابية مأمن من اإلرهاب وال نحتا  إ

بسبب بعدنا عن اإلرهاب، في الوقت الذي الححنا فيه أ  الكثير من 
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الدو  وحت  الدو  المجاورة قد حدثت فيها أعما  إرهاب فكنا نتساء  

هل البحرين بحاجة إل  قانو  إرهاب؟ نعم، البحرين بحاجة إل  قانو  

 «اإلرهاب»القانو  من قانو  يحمي المجتمع، لذلك  م  غيير مسم  

، حيث لدنا نتعرض «حماية المجتمع من األعما  اإلرهابية»إل  قانو  

 5ألعما  إرهابية لما  عر ت المملكة العربية السعودية لإلرهاب، فقلنا 

مادام قد وصل إل  المملكة العربية السعودية فمستقبالً سيكو  في 

همية لبيرة، لو  المشر  مملكة البحرين، لذا نرى أ  لهذا القانو  أ

يستشف ما سوف يحصل في المستقبل، سار هذا القانو  و مت الموافقة 

قانو  حماية المجتمع من أعني عليه وأجريت بع  التعديالت عليه ــ 

ـ ليتماش  مع  طور أعما  اإلرهاب في المملكة. نحرًا   10األعما  اإلرهابية ـ

المجتمع، حيث إل  استصاص القضاء المدني بقضايا لثيرة في 

أصبحت القضايا اإلرهابية  أسذ من وقته الكثير، فكا  هنا  رأي 

بأ   ختص المحالم العسكرية بنحر هذه القضايا اإلرهابية، ومن ثم 

لانت هنا  مالححات عل  ذلك لذا فصلت هذه القضايا وحولت مرة 

 15أسرى إل  المحالم المدنية، ولكن ألهمية هذا االقتراح، وألهمية 

لقضاء العسكري باألعما  اإلرهابية فقد أجا  المشر  أ   خصص ا

يعود بالقانو  نفسه إل  القضاء العسكري للبت فيه، لذا أنا من 

بشأ  القضاء العسكري، لونهم أهل  المشرو الم يدين لهذا 

 االستصاص وهم أدرى بأعما  اإلرهاب وبما يجري في البلد، وشكرًا.

 20 

 :الرئيـــــــــــــــس

  فضلي األست الدلتورة سوسن حاجي  قوي.  شكرًا، 
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 الدكتورة سوسن حاجي تقوي: العضو

بار  مجلسنا الموقر التعديل الدستوري  شكرًا سيدي الرئيس، 

، وبدورها من قبل جاللة الملكقانو  ب بمرسوم، الذي جاء 105في المادة 

الحكومة قامت برفعه إل  المجلس التشريعي. ما جاء بعد هذا المرسوم 

 5صدار التشريعات والقوانين التابعة للتعديل إلهي إجراءات  كميلية 

الدستوري. لن أطيل في الكالم ولكن أريد فقط أ  أو ح أ  ما حصل 

من جرائم ماسة بأمن الدولة لم يكن بمح  الصدفة وإنما ورد فيه 

الشر  العمدي، ومن قام بذلك  عمد أ  يضر البلد ومصالحه والمواقع 

فما جاء في هذا القانو  هو  وسيع الستصاص القضاء  العسكرية فيه،

 10العسكري، ويمتد ألي شخص من  ير الخا عين ألحكام قانو  

ل أي شخص حت  من  ير العسكريين، القضاء العسكري، فصار يشم

هذا التوسع جاء حماية للوطن. معالي الرئيس، نحن بصفتنا مجلسًا 

طاننا، اإلنسا  يستطيع  شريعيًا علينا واجب لبير في حماية وحفظ أو

أ  يعي  بال ولد ولكن ال يستطيع أ  يعي  بال وطن، فعلينا أ  نتوافق 

 15عل   لك التشريعات التي  حافظ عل  أوطاننا في المقام األو ، و حافظ 

عل  ديننا، و حافظ عل  أوطاننا، و حافظ عل  شعوبنا، فمن حق أي 

ديل الدستوري الذي إنسا  أ  يعي  في وطن  من. معالي الرئيس، التع

أُقر ولذلك القوانين القادمة التابعة لذلك التعديل هي من التشريعات 

المهمة التي يجب علينا جميعًا ــ بحسنا الوطني ــ الموافقة عليها باإلجما ، 

 20عل   لك القوانين. عن التصويت بحيث ال يكو  حت  شخص واحد ممتنع 

ومة ومجلس النواب الذي أشكر القيادة ممثلة في جاللة الملك والحك

سرَّ  البت في هذا القانو ، ولذلك رئيس وأعضاء ومستشاري وأمانة 

سر لجنة الش و  الخارجية والدفا  واألمن الوطني بمجلس الشورى، 
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، لوننا جميعًا أشكر لل من سيوافق عل  هذا التشريعولذلك 

 مس ولين عن الوطن، وشكرًا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 فضلي األست جميلة علي سلما . شكرًا،   

 

 العضو جميلة علي سلمان:

ا ندر  أ  الجرائم شك أننا جميعً ال شكرًا سيدي الرئيس، 

اإلرهابية هي من أسطر الجرائم التي شهد ها البشرية، استلفت الدو  

 10في المصالح لكن ا فقت جميعها في محاربة اإلرهاب، البحرين عانت 

من إيرا ، فقد أسذت العمليات اإلرهابية لثيرًا من اإلرهاب المدعوم 

في الوقت الحالي منح  نوعيًا سطيرًا جدًا سواء من حيث الجريمة أو 

من حيث األسلحة التي  ستخدم الر كاب هذه الجرائم المدمرة. محاربة 

هي مس ولية الجميع وليست مس ولية ــ لما ذلر  مالئي ــ اإلرهاب 

 15من الحكومة والشعب وأيضًا  فقط، بل إنها مس ولية لل الحكومة

في المحافل الدولية التي حضرناها ــ نحن أعضاء  .السلطة التشريعية

السلطة التشريعية ــ أصبح مو و  اإلرهاب ومحاربته من األولويات 

الموجودة في أجندات هذه الم  مرات، لذلك فإ  إقرار هذا القانو  هو 

ة ــ للمساهمة في محاربة ج ء من مس وليا نا ــ باعتبارنا سلطة  شريعي

 20ال سشية لدينا مانات القانونية و حقيق العدالة، اإلرهاب. بالنسبة إل  الض

ــ باعتبارنا سلطة  شريعية ــ من  وافرها لدى المحالم العسكرية، 

وسصوصًا لوني محامية، عملت عن قرب مع القضاء العسكري الذي 

مانات القانونية التي شهدنا فيه الن اهة والكفاءة، باإل افة إل  الض

محاميين. القضاء العسكري لديه جها  ال نحن همنا جميعًا وسصوصًا 
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بمرحلة التحقيق أمام النيابة،  مرورًااستالم الدعوى  بدءًا من ،منحم

ي لد وحيث يحرص هذا القضاء عل   وافر جميع الضمانات القانونية، 

وصًا في  رورة حضور من يمثل المتهم، وانتهاء بالمحالمة وسص

ـ أنه في حالة عدم وجود محامٍ ،الجنايات  فقد شهدنا ــ بصفتنا محاميين ـ

 5 للدفا  عنه، و قدم إلينا  المتهم   جل القضية وينتدب محامٍ يدافع عن

ــ نحن المحامين ــ جميع التعديالت الممكنة ألداء مهامنا و حقيق الغاية 

قرار أو التعديل المرجوة من  مانات يستفيد منها المتهم. هذا اإل

التشريعي لم نر فيه ما يمس الضمانات القانونية والعدالة اللتين من الحق 

 ، بل عل  العكس، ففي  صوري أ  هذا التعديل وأ  يتمتع بهما المتهم

 10هو  من المنحومة التشريعية التي يفترض علينا استكمالها بحماية أمن 

وسصوصًا أنه في الوقت  المجتمع بعد  صاعد األعما  اإلرهابية النوعية،

من ــ ال سمح ا  ــ القريب شهدت البحرين التشاف ساليا لو  مكنت 

 نفيذ أجند ها لكانت الخسائر المتر بة عل  ذلك سطيرة جدًا، ومن 

منطلق دورنا ومن سال  هذا المنبر نشكر جميع األجه ة العسكرية 

 15الم امرة  وعل  رأسها و ارة الداسلية، التي استطاعت أ   حبط هذه

الكبرى المدعومة من إيرا  عل  الوطن، وأؤلد في هذا اليوم أ  علينا 

ــ بصفتنا سلطة  شريعية ــ أ  نتحمل هذه المس ولية جنبًا إل  جنب مع 

الحكومة بإقرار هذا التشريع الذي أرى أنه راد  قوي لكل من  سو  

جرامية له نفسه أ  يستهدف الوطن أو أ  ير كب مثل هذه األعما  اإل

 20 المشينة، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

شكرًا،  فضل معالي الشيخ سالد بن علي    سليفة و ير العد   

 والش و  اإلسالمية واألوقاف. 
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 العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف: وزير

فقط أود أ  أعقب عل  الس ا  الذي  شكرًا سيدي الرئيس، 

 م رسم االستصاص بين  طرحه األخ ف اد الحاجي بخصوص ليف

العسكري بمقتض  هذا القانو ؟ أعتقد أ  هذا والقضائين: المدني 

 5تصاص بهذا الشكل، الس ا  مهم، ليعلم الجميع ليفية  و يع االس

القضاء المدني معروف، والقضاء العسكري في قوة وليف يتم ذلك. 

م دفا  البحرين هو ما  م  حديده ليكو  قضاءً مختصًا بجميع الجرائ

الواردة في مواد االستصاص التي أمامكم اآل  و نحرونها. إذ  نحن أمام 

القضاء العسكري بقوة دفا  البحرين ومحالم القضاء المدني، إذا 

 10نحرنا إل  مسألة االستصاص وليف يتم هذا التو يع، فهو يتم بناء عل  

. (1مكررًا  17)، والمادة (مكررًا 17)ماد ين أساسيتين: هما المادة 

استثناء »طريقة و عها هي لاآل ي:  بدأ بعبارة  (مكررًا 17)لمادة ا

حيث يكو  استصاص القضاء  «...مما ورد في أي قانو   سر،

العسكري هو ما ورد فيها، فالجرائم  كو  عمدية، سواء الجرائم 

 15الواقعة عل  قوة دفا  البحرين أو عل  قوات الحرس الوطني، أو إذا 

لانت هنا  جناية من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي وقعت 

الة إرهاب مسلح أثناء العمليات التي  توالها قوة دفا  البحرين أو في ح

، فقد (مكررًا 17)من جهة الخار ، هذه هي الرسمة األولية في المادة 

ونصت عل  أ  « استثناء»و عت بهذه الصيغة، حيث افتتحت بكلمة 

 20للقضاء العسكري بعد موافقة النائب العام أ  يحيل إل  هذا القضاء أيًا 

الم من هذه الجنايات لنحرها، إذ  هذه المادة  حهر استصاص مح

القضاء العسكري في الجرائم الواقعة عل  القوات المسلحة أو قوة دفا  

 لقضاء العسكريالبحرين ولذلك الحرس الوطني، وقد سمحت ل

ــ أ  هذه المادة هي استصاص 1دالالت:  3باإلحالة، وهذا يعني أ  لها 
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عل  ذلك أصيل للمحالم العسكرية أو القضاء العسكري، وقد ورد 

اس عليه، وهذه  مانة موجودة فيه. ء فال يُتوسع فيه وال يقسبيل االستثنا

ــ أ  هذه المادة وبهذه الكيفية ال  سمح أ   كو  هنا  إثارة لمسألة 2

 نا   استصاص سلبي، بمعن  أ   قو  جهة إ  هذا ليس من استصاصي، 

 5أو أ   قو  جهة أسرى إنه ليس من استصاصي، بل سيكو  هنا  أصل 

 هذه المسألة، فهي محسومة بنص هذه المادة بأنه إذا عام إذا ما أثيرت 

لانت هنا  أي حالة استصاص سلبي فستكو  المحالم المدنية هي 

إذا ار أى القضاء العسكري  ،لما قلت إنها  مهيد ــ3المختصة بها. 

ـ مما يدسل في استصاصه األصيل بموجب هذه المادة  أ  يحيل أي قضية ـ

 10ء المدني. هذه الرسمة األولية الموجودة في ــ فله أ  يحيلها إل  القضا

( فالمسألة 1مكررًا  17مكررًا(، وإذا نحرنا إل  المادة ) 17المادة )

مختلفة، وهي معكوسة، حيث إ  جرائم اإلرهاب التي قد  قع يجو  

إحالتها ــ عل  سبيل االستثناء ــ من القضاء المدني إل  القضاء 

يه أيضًا وال يُقاس عليه، وبضابطين العسكري، فهو استثناء ال يتوسع ف

 15أساسيين وهو أ  يكو  هنا  قرار من النائب العام وبموافقة القضاء 

العسكري عل  هذه اإلحالة، وليس في لل الجرائم، نتكلم هنا عن 

جنايات اإلرهاب والجنايات المتعلقة بحماية المجتمع من العمليات 

 إذ  اإلحالةي الداسل والخار . اإلرهابية، والجنايات الماسة بأمن الدولة ف

ال  تم إال بموافقة جهتي القضاء ــ المدني والعسكري ــ للجرائم الواردة 

 20حصرًا فيها، وأيضًا عند موافقة جهتي القضاء ــ المدني والعسكري ــ 

عل  اإلحالة فسيحل األصل العام موجودًا في القضاء المدني. أفضل 

يريدو  علوًا في األرض وال  ال﴿ عبير سمعته عن هذه الرسمة هو 

، نحن ال نريد أ  ينحر إل  المسألة لما يرو  لها البع  بأ  ﴾فسادًا

أي قضية ولو لانت مخالفة مرور فسيتم  حويلها إل  القضاء العسكري 
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وما شابه ذلك من لالم ليس له معن ، في الوقت نفسه يجب أ   كو  

ة قوا نا التي انتشرت لدينا  شريعات لافية لحماية أمن البلد ولحماي

أ لبها  يأ يسار  البحرين، ولذلك للتعامل مع التهديدات اإلرهابية التي 

من الخار ، وبالفعل يجب أ   كو  لدينا  ليات رادعة للتعامل معها وإال 

 5فسنكو  مقصرين، المسألة رسمت بكل دقة حت  نوا   بين هذين 

سطر  ريد أ  األمرين. بخصوص مسألة التناسب عندما يكو  هنا  

 واجهه فعليك أ   ضع اآلليات الكافية والمتناسبة معه، وهذا مبدأ 

عام، واأللثر فقهًا مني في ذلك هم قضاة المحالم العسكرية الذين 

يوميًا، ولذلك فقد رسم هذا القانو  بهذا الشكل  يطبقو  هذا المبدأ

 10ل عل   حقيقًا للتوا  ، فالقانو  ليس فيه  غوَّ  عل  حقو  أي أحد، ب

العكس، هذا القانو  من أفضل القوانين التي و عت بالشكل الذي 

يتعامل مع قضايا اإلرهاب والقضايا الماسة بأمن الدولة داسليًا وسارجيًا 

بشكل متوا   وصحيح، وهنا  دور لجهتي القضاء المدني والعسكري 

نية (  م  عديلها عل  أساس أنها في المادة الثا46في هذا األمر. المادة )

 15من القانو ، وعل  أساس أنها  سمح بأ   دسل مسألة االستصاص في 

صلب قانو  القضاء العسكري، ثم مادة أسيرة، ما الذي سيحا  إل  

القضاء العسكري حاليًا إذا لانت هنا  بع  القضايا دسلت بمقتض  

هذا القانو  بعد إصداره؟ سيحا  فقط ما لم يرفع أمام المحالم، فإذا 

متنع، إذ  هي مادة م قتة فقط، أية إل  المحكمة فحينها أحيلت القض

 20وإذا صدر قانو  وهنا  جرائم ار كبت وأصبحت  من استصاص 

القضاء العسكري فلن  حا  إل  القضاء العسكري في حالة رفعها أمام 

القضاء المدني، أما إذا لم  رفع أمام القضاء المدني وما  الت في مرحلة 

ستكو  من استصاص القضاء العسكري التحقيق أو االستدال  ف
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بشكل مباشر. أرجو أ  ألو  قد وُفقت في اإلجابة عن هذه المسألة، 

 وشكرًا. 

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكرًا،  فضل األخ سميس حمد الرميحي. 

 

 خميس حمد الرميحي: العضو

والشــكر موصــو  إل  اإلسوة في لجنة  شــكرًا ســيدي الرئيس، 

الشــــــــ و  الخارجية والدفا  واألمن الوطني عل  الجهود الكبيرة التي 

 10بذلوها في  قديم هذا المشـــرو  بالســـرعة المطلوبة. هذا التعديل الماثل 

أمامنا ينحم قانو  القضاء العسكري. ينقسم هذا القانو  إل  شقين، 

، والشــق الثاني يختص بالعقوبات، الشــق األو  ينحم اإلجراءات الجنائية

ومن الم لد أ  شــق العقوبات ســوف يتبعه  عديل عل  بع  مواد هذا 

القانو . لما أشار معالي الو ير أ  هذا التعديل هو حق أصيل للقضاء 

 15العســـــــكري بنحر مثل هذه القضـــــــايا طبقًا ال فاقية جنيف التي وقعت 

ــة وبرو ــاقي ــا مملكــة البحرين، وفي هــذه اال ف ــا األربعــة عليه  ولوال ه

المتعلقــة بــالحرب التي  حــدد من هو العســــــــكري، ومن هو شــــــــبــه 

 (، Paramilitary، أو لما يُعرف في اال فاقية باســــــــم )يالعســــــــكر

وهذه اال فاقية  حدد المدني و ير المدني، لما  حدد المدني الذي 

 20 يحمل الســالح والذي ينطبق عليه وصــف العســكري، وعرفته اال فاقية 

ــ  السالح  جاه  ، أعتقد أ  لل من يحمل(a member of militaries)بـ

الدولة يتحمل و ر أفعاله، وأعتقد أ  هذا التعديل يصـــــب في مصـــــلحة 

البحرين ولسـرعة البت في مثل هذه القضـايا التي بدأت  هدد المجتمع، 

لذا أعتقد أ  اإلسوة في مجلس النواب اســـــــتشـــــــعروا ذلك ومرروا هذه 
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نا عل  ثقة كم الموقر أيًضا استشعر أهميتها، وأاال فاقية، وأ  مجلس

 أيضًا، وشكرًا. القانو  بأنه سيقوم بتمرير هذا

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 5 شكرًا،  فضل األخ الدلتور منصور محمد سرحا . 

 

 الدكتور منصور محمد سرحان: العضو

مالححتي هي أ  لل ما جاء في هذا  شكرًا سيدي الرئيس، 

 مامًا، لكن لدي  ارات وللمات وجمل وا حد وعبالقانو  من بنو

 10مكررًا( الذي ينص  17استفسار حو  ما جاء في البند ) ( من المادة )

  ــ الجرائم التي  قع عل  أموا  أو ممتلكات أو معدات أو  ليات »عل : 

، ذلر هنا «أو مهمات أو ا صاالت أو أشياء أو أسلحة أو ذسائر... إلخ

، ما المقصود «أشياءو»أود االستفسار عن عبارة نوعًا، وأنا هنا  13

نوعًا بالنسبة إليَّ للها وا حة، ولكن للمة  12بهذه األشياء؟ 

 15 ير وا حة، فما المقصود بها؟ وحبذا لو  ُرب مثا  عليها  «أشياء»

 حت   تضح الصورة لدينا، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 حسن أبل. شكرًا،  فضل األخ الدلتور عبدالع ي  

 20 

 الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: العضو

وأســـعد ا  صـــباحك وصـــباح الجميع  شـــكرًا ســـيدي الرئيس، 

بكل سير وســـــرور. أود أ  أشـــــكر اإلسوة الذين قاموا بصـــــيا ة هذا 

القانو ، وأيًضا أشكر معالي و ير العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف 
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أ  هذا القانو  بجميع عل  التو ـــــــيحات التي أدل  بها لكي يطمئن ال

موجه إل   أثيم أفعا  محددة  ر بط باالعتداءات عل  القوات المســـلحة 

البحرينية الباســـلة، أو أثناء الحرب، أو   ثر فيما يتعلق بالمعنويات. أود 

إلسوة بخصــــــوص أنه قد يمس أ  أشــــــير هنا إل  ما أشــــــار إليه أحد ا

 5أ  التفســـير هنا  ير األنشـــطة الســـياســـية واالقتصـــادية، أعتقد القانو  

دقيق، حيــث إ  القــانو  يتعلق بتــأثيم أفعــا  عســــــــكريــة فقط، مثــل 

األفعا  الموجهة إل  القوات المســــــــلحة في البحرين أو سار  البحرين، 

المحدد  مامًا وليس له أي عالقة بأي نشــا  ســياســي أو  وهو في إطاره

يجب،  اقتصادي أو أي عمل سلمي، وبالتالي ال يجب أ  يفسر أبعد مما

 10البحرين لن  تجــاو  عل  حــدود المواطنين فــ ،يجــب أ  نكو  دقيقين

الســياســية أو االقتصــادية، أو أي عمل ســلمي، وبالتالي العمل القانوني 

ليس م ثمًا أو مجرمًا في هذا المو و ، أعتقد أ  ما  فضلت باإلشارة 

إليه األست دال  ال ايد بشـــــــــأ  رلن العمدية في ار كاب الفعل أمر 

جدًا، وأعتقد أ  األمور وا حة  مامًا حت  ال يُساء الفهم. والقانو  مهم 

 15هنا هو قانو  ردعي يريد أ  يشير إل  أ  أي أفعا  ليست سلمية و رق  

 إل  مســــــتوى األفعا  العســــــكرية هي األفعا  الم ثمة وليســــــت أفعاالً

 أسرى، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 20 النعيمي.شكرًا،  فضل األخ حمد مبار   

 

 حمد مبارك النعيمي: العضو

لن أ كلم عن األمور القانونية ألنني لست  شكرًا سيدي الرئيس، 

قانونيًا، واإلسوة القانونيو  قاموا بتغطية جميع النواحي. أود أ  أشير إل  

 25أمر وحيد وهو أنه لن يكو  هنا  اقتصاد وال ا دهار وال استقرار في 
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لد إذا لم يكن األمن مستتبًا. لل مواطن البلد ولن يطيب العي  في الب

مقيم عل  هذه األرض الطيبة يتمن  األمن والسالم والهدوء في هذه و

البلد الطيبة، ولذلك نحن مع التعديل ومع القانو  بمواده. إ افة إل  

م في 2013أو  2012ذلك أود أ  أشير إل  حادثة حصلت ربما في سنة 

 5عما  اإلرهابية والتفجيرات التي بريطانيا، ربما الجميع يتذلر األ

حصلت في القطارات، ففي اليوم الثاني من هذه األحداث سر  أحد 

المس ولين الكبار ــ أعتقد أنه رئيس الو راء ــ وصرح في التلف يو  بأ  

بالده  تعرض لهجوم إرهابي، وعل   وء ذلك سوف يتخذ إجراءات 

ساعة،  24ح المحالم فورية، ففرض أوالً قانو  الطوارئ، وثانيًا فت

 10ساعة  24أ  أي شخص يُمسك يقدم إل  المحالمة سال   و حوثالثًا أ

ساعة، وإذا لا  من الوافدين أو الذين جاؤوا إل  البالد بشكل  48أو 

 ير شرعي يتم  رحيله. أنا ذلرت هذه الحادثة للتذلير فقط وليس 

لالمي  للمقارنة، نحن ــ الحمد   ــ في أمن وأما ، ولذلك أستم

بشكر سيدي صاحب الجاللة عل  حرصه الدائم عل  أمن وسالمة 

 15جميع اإلسوة واألسوات الذين ساهموا لمملكتنا الغالية، وألرر شكري 

 في وصو  هذا القانو  إل  مجلسنا اليوم، وشكرًا.

 

 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ أحمد مهدي الحداد. 

 20 

 أحمد مهدي الحداد: العضو

بداية أود أ  أ قدم بالشـــكر والتقدير  شـــكرًا ســـيدي الرئيس، 

إل  لجنة الشــــــــ و  الخارجية والدفا  واألمن الوطني عل  هذا التقرير. 

ما  يد ب لدي نقطتا  أود التحدث عنهما، النقطة األول : أود أ  أشــــــــ
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ذلره معالي الشــــــــيخ سالد بن علي    سليفة و ير العد  والشــــــــ و  

ذا الخصوص، والتو يح المسهب لهذا القانو ، اإلسالمية واألوقاف به

أل  مثل هذا التو ــيح ســوف يكو  مر ة وا ــحة  عكس هذا القانو  

لداسلي  نا نحن في وعل  المســــــــتوى ا لذي يهم خارجي ا المســــــــتوى ال

 5البحرين. النقطة الثانية: أود أ  أؤلد ما  فضـــــل به األخ الع ي  العميد 

أ   وهوالعســـــــكري  يوســـــــف فليفل رئيس القضـــــــاءحقوقي الدلتور 

المتهمين في هذا الشــــــأ  ســــــوف  كو  لهم جميع الحقو  والواجبات 

بحســـــــــب القانو  الجديد، ولذلك ســــــــوف يتمتعو  بجميع درجات 

التقا ــي من محكمة أول  ثم االســتئناف والتميي ، وهذا يعني أ  مثل 

 10هذا القانو  ســــــــوف يحفظ حقو  المواطنين بشــــــــكل ليس فيه لبس 

يه أعت ًا، وعل لد مطلق قد أ  مثل هذه القوانين ســــــــوف  حفظ أمن الب

والمواطنين وســـوف  مهد لنمو االقتصـــاد الذي بدو  األمن ال يمكن له 

 أ  ينمو ويقوى، وشكرًا.

 

 15 :الرئيـــــــــــــــس

 شكرًا،  فضل األخ عاد  عبدالرحمن المعاودة. 

 

 عادل عبدالرحمن المعاودة: العضو

والحمد    ،بســم ا  الرحمن الرحيم شــكرًا ســيدي الرئيس، 

 20لن  .والصـالة والسـالم عل  رسـو  ا  وعل   له وصـحبه ومن وااله وبعد

أعيد وألرر ما ذلره اإلسوة واألسوات وأ بناه. إني أحمد ا  ع  وجل 

قة هنا  رقي في لل أعما   ياد ه المتطورة، حقي لد وق عل  هذا الب

و طوره. األمر اآلسر، أود أ  أؤلد  هذا البلد و شريعا ه وطرحه لألمور

الثقة العالية في م سسات األمن عندنا، وعل  رأسها قوة دفا  البحرين 
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ًا ال ينســــــــ  رجا  الداسلية، وأقو : لقد أمنا  والحرس الوطني، وطبع

رجا  قوة الدفا  والحرس الوطني عل  أنفســــــنا وعل  أعرا ــــــنا وعل  

نا نا، فكيف ال نأمنهم عل    نائنا وب يادة في أمننا بأ  يتولوا ج ءًا أب

من القضــــــــــاء فيمــا يتعلق بحفظ األموا  واألرواح واألنفس واألعراض؛ 

 5لذلك نقو : أمنالم عل  ما هو أعل ، فمن باب أول  أ  نأمنكم عل  

ما هو أدن ، ولكن هنا  قاعدة شــريعة منضــبطة وهي: )الوســائل لها 

إرهاب فكري  أحكام المقاصــــــــد(، لذلك قبل اإلرهاب العملي هنا 

وإرهاب  ربوي  نشـــــــــأ فيهما أوالً أفكار إرهابية ثم  تطور إل  أعما  

إرهابية، وبناء عل  القاعد ين: )الوســائل لها أحكام المقاصــد(، و)ما 

 10لم يتم الواجب إال به فهو واجب(، إذا لا  من الواجب صــــــد اإلرهاب 

ا أ   صـــد الوســـائل وما ال يقوم اإلرهاب إال  به، وهو فمن الواجب أيضـــً

اإلرهاب الفكري، لذلك من يدعو إل  اإلرهاب أو من يســــــــهل أعما  

اإلرهاب أو من يشـــــجع أعما  اإلرهاب ال شـــــك في أنه داسل في دائرة 

اإلرهاب بل هو أساس اإلرهاب. ثانيًا: مهمة أ  يتول  القضاء العسكري 

 15هذه األعما  أو هذه المســــ ولية، هذه المهمة  أ ي ألمور لثيرة، منها 

مر مهم وهو الوقت، أل  األحكام لها أثرا  أو هي عل  جهتين، عل  أ

ــا  فقــد األحكــام أثرهــا عل  المجتمع  الجــاني وعل  المجتمع، وأحيــانً

ساصـــــة بســـــبب التأسير الذي  نســـــ  معه القضـــــية، وال شـــــك في أ  

المقصـــود من األحكام األثر عل  الجاني نفســـه ولذلك عل  المجتمع 

 20فســـه القيام بمثل هذا العمل، ولكن قد  قع حت  ير د  من  ســـو  له ن

الجريمة اليوم ويصـــــدر الحكم بعد ثالث ســـــنوات وينســـــ  الناس هذه 

الجريمة؛ لذلك وجبت الســــرعة وهذا ما يتمي  به القضــــاء العســــكري 

وهذه نقطة مهمة. أسيرًا: قلناها ونكررها لرجا  أمن هذا البلد وساصة 

ير إل  رجاله القادة في قوة قوة دفا  البحرين، من معالي البطل المشـــــــ
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الـدفـا ، نقو  مـا قلنــاه من قبــل: نحن للنــا جنود لـل في مكــانـه، 

فأســـــــأ  ا  ع  وجل التوفيق وأ  يحفظ هذا البلد وقياد ه وشـــــــعبه، 

 وشكرًا.

 

 5 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضلي األست هالة رم ي فاي .  

 

 العضو هالة رمزي فايز:

والشكر موصو  إل  لجنة الش و   شكرًا سيدي الرئيس، 

 10الخارجية والدفا  واألمن الوطني. إ  اإلرهاب لم  سلم منه دولة في شر  

العالم و ربه، فالكل يعاني منه هذه األيام، وما نقوم به اليوم من  عديل 

في استصاصات القضاء العكسري ليشمل الجرائم اإلرهابية هو بال شك 

ت الذي يعاني فيه العالم من اإلرهاب سطوة مهمة و رروية في هذا الوق

للحفاظ عل  أمن البلد وأمانه والمحافحة أيضًا عل  وحدة المجتمع وحياة 

 15المواطنين والمقيمين، وقد سبقتنا إل  هذا التعديل لثير من الدو  

المجاورة لخطوة لمحاربة اإلرهاب، فما يهدف إليه اإلرهاب هو  رب 

ما  والمعروفة بهما مملكة البحرين الوحدة الوطنية و ع عة األمن واأل

منذ مئات السنين؛ وعليه فإنني أ قدم بخالص الشكر واالمتنا  للقيادة 

الحكيمة والحكومة الرشيدة عل  هذا التعديل الذي يهم لل مواطن 

 20ومقيم ووطني يحب هذا البلد ويخش  عليه من الفتن والجرائم اإلرهابية، 

ئمين عل  أمن هذا البلد الحبيب، ولذلك  حية إجال  و قدير لكل القا

 وحفظ ا  مملكة البحرين وأهلها من لل شر، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 شكرًا،  فضل األخ الدلتور محمد علي حسن علي. 

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 5أحببت أ  أو ح أ  مشرو  القانو  الماثل  شكرًا سيدي الرئيس، 

ستكما  للتعديل الدستوري الذي وافق عليه مجلسكم أمامنا اليوم هو ا

الموقر، وفي هذا الصدد بودي أ  أشيد بما ذلره معالي و ير العد  

والش و  اإلسالمية واألوقاف من  و يح فيما يتعلق بمواد مشرو  القانو  

الذي يمثل أمامنا، وسصوصًا فيما يتعلق بعدم  نا   االستصاصات بين 

 10اء العسكري، وأيضًا وجود الضمانات الكافية القضاء المدني والقض

لدى القضاء العسكري في حفظ حقو  المتهمين. مواد مشرو  القانو  

التي سننحرها بعد قليل  تحدث عن الجنايات الماسة بأمن الدولة 

الخارجي، ولذلك الجرائم التي  قع والخا عة لقوة دفا  البحرين 

دفا  البحرين، وأيضًا الجرائم والجرائم التي عل  أموا  وممتلكات قوة 

 15 د منتسبي قوة دفا  البحرين، والجرائم التي  قع عل  المنشآت 

والموالب الرسمية التي   من من قبل قوة دفا  البحرين، هذا ملخص 

ما ورد في مشرو  القانو ، فالمالحظ أ  معحم هذه االستصاصات أو 

هم في هذا للها هي أمور عسكرية  حيط بقوة دفا  البحرين، فالم

المشرو  هو أنه يحفظ عدم  نا   االستصاصات بين القضائين المدني 

 20العد  والش و  اإلسالمية  و ح ذلك معالي و يرأوالعسكري لما 

 واألوقاف، وشكرًا.
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 الرئيـــــــــــــــس:

العميد حقوقي الدلتور يوسف راشد فليفل رئيس شكرًا،  فضل  

ي  العسكرية بقوة دفا  القضاء العسكري رئيس محكمة التمي

 .البحرين

 5 

 رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة 

 :العسكرية بقوة دفاع البحرين التمييز

في البداية أحب أ  أستذلر مع  شكرًا سيدي الرئيس، 

مجلسكم الموقر شهداء الواجب في لل من قوة دفا  البحرين والحرس 

 10هذه الجلسة، فهم الوطني وو ارة الداسلية، ليكو  لهم اليوم نصيب في 

 حوا بأرواحهم في سبيل أ  ينعم الجميع في مملكة البحرين باألمن 

واألما . لما يشرفنا في قوة دفا  البحرين أ  نر بط مباشرة مع سيدي 

في الفقرة ) ( من  33صاحب الجاللة الملك المفدى بحكم المادة 

الدستور، وهذا شرف لنا لنست يد من حكمته دائمًا. لما نو ح 

 15مجلسكم الموقر أ  القانو   م إعداده وصيا ته بالتشاور مع القضاء ل

المدني وهو قانو  يتوافق مع ما  عانيه مملكة البحرين من أعما  إرهابية 

سواء القادمة إلينا من الخار  أو في الداسل، وربما هذا المشرو  يعكس 

انو  التعاو  الالمحدود بيننا وبين القضاء المدني، لما أ  مشرو  الق

هذا الذي ينحره مجلسكم الموقر اليوم جاء بالتوافق مع التعديالت 

 20الدستورية التي وافق عليها مجلسكم الموقر قبل أسابيع، فجميع ذلك 

الموقر بأ   مينصب في مكافحة اإلرهاب. وأحب أ  أطمئن مجلسك

القضاء العسكري في قوة دفا  البحرين سوف يطبق جميع الضمانات 

ها عل  جميع المتهمين الذين سيمثلو  أمامه، وسيراعي وبشدة وبحذافير

دائمًا  لك الضمانات بدقة، فهو لديه علنية الجلسات ولديه  طبيق لقانو  
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اإلجراءات الجنائية ولديه  عيين محامٍ ولديه أيضًا محكمة  ستوي عل  

قمة الجها  القضائي في قوة دفا  البحرين وهي محكمة التميي  

رفت برئاستها. إننا نطمئنكم دائمًا ونطمئن العسكرية التي  ش

المواطنين بأننا سنطبق القانو  عل  لل من يحاو  أو يهدد أو يسع  

 5أو يحرض عل   هديد أمن البحرين. لما أ  مشرو  هذا القانو  يكرس 

مبدأ مهمًا في البحرين وهو أ  البحرين هي دولة الم سسات والقانو ، 

ري يكرسا  هذا المبدأ. وال أحب أ  أطيل فهذا القانو  والتعديل الدستو

العد  والش و   في مو و  المواد فقد لفاني شرح معالي و ير

اإلسالمية واألوقاف، ولكن أحب أ  أذلر مجلسكم الموقر بأ  المادة 

 10من القانو   حمي منشآ نا العسكرية وسفننا وطائرا نا الحربية  17

التي  تواجد فيها قوا نا المسلحة، سواء سار  البحرين أو  واألمكا 

داسلها، فل امًا علينا أ  نحمي قوا نا المسلحة أينما وجدت سواء في 

البحرين أو سارجها، ولذلك ل امًا علينا أ  نحمي منتسبينا في قوة 

دفا  البحرين أو الحرس الوطني من الجرائم التي  ر كب  دهم بسبب 

 15ئهم واجبات وظيفتهم، لما أيضًا من واجبا نا أ  نحمي أدا أو بمناسبة

منشآ نا الحيوية في البحرين، وعندما  تم حمايتها من قبلنا و تعرض 

العتداء فسوف نحالم من يعتدي عل  هذه المنشآت الحيوية، وأيضًا 

سوف نحالم لل من يعتدي عل  أي مولب رسمي يقوم بتأمينه 

 17ن، هذا ما جاء في نص المادة )الحرس الوطني أو قوة دفا  البحري

 20مكررًا(، وأيضًا أجا  هذا النص للقضاء العسكري إحالة جميع هذه 

 17الجرائم إل  القضاء المدني، ولعل الفقرة )أ( من المادة نفسها وهي )

مكررًا(  عالج مو و  الجنايات التي  قع عل  قوة الدفا  أثناء العمليات 

لخار ، هذه أيضًا  حمي قوا نا أو في حالة العدوا  المسلح من ا

العسكرية، وأنتم أيضًا معنا في حماية قوا كم العسكرية، وهذا هو 
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(، سيختص أيضًا القضاء 1مكررًا  17المطلوب. فيما يخص المادة )

العسكري بمحالمة جميع المتهمين في الجنايات الماسة بأمن الدولة 

نو  حماية المجتمع من الداسلي أو الخارجي أو في الجرائم الواردة في قا

األعما  اإلرهابية، وهنا يأ ي ذلك التوا   الذي نتكلم عنه دائمًا، 

 5العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف  كلم عنه أيضًا،  ومعالي و ير

التوا   المر  بين القضاء العسكري والقضاء المدني متمثالً في سعادة 

اهم في هذا النص بشأ   ، ولدينا مرونة و فومتوافق النائب العام، فنحن

اإلحالة بحسب الجريمة وبحسب ما نراه من مصلحة عامة لمملكة 

البحرين؛ ونخلص من لل ذلك إل  أ  هذا المشرو  يتضمن نوعين من 

 10مكررًا(، واستصاص  17االستصاص: استصاص أصيل بحكم المادة )

(. لما ال يفو ني في هذه الجلسة 1مكررًا  17باإلحالة بحكم المادة )

  أشكر جميع السادة األعضاء الذين أشادوا بقوة دفا  البحرين أو أ

 يفةلمعالي المشير الشيخ سالحرس الوطني أو و ارة الداسلية أو سيدي 

بن أحمد    سليفة القائد العام لقوة دفا  البحرين، ونحن ممتنو  لكم 

 15عل  إطرائكم عل  القضاء العسكري، وأنتم اآل  و عتمونا عل  محك 

نثبت فيه أننا عل  قدر ثقتكم وثقة مجلسكم الموقر؛ لما  يجب أ 

أقدم الشكر إل  رئيس وأعضاء لجنة الش و  التشريعية والقانونية ولجنة 

طني في مجلسكم الموقر، عل  ش و  الخارجية والدفا  واألمن الوال

عليه، ونحن ــ إ  شاء ا  ــ عا مو   هذا المشرو  وموافقتهم دعمهم

 20محاربة اإلرهاب واجتثاثه من جذوره من مملكة  معكم وبكم عل 

البحرين، ولعل دوالً لثيرة قد عدَّلت قوانينها، وبالذات قانو  اإلجراءات 

الجنائية، ونصت عل  سرعة الفصل في القضايا، وفي القريب العاجل 

سوف يتم طرح مشرو  قانو  في مصر لتعديل قانو  اإلجراءات الجنائية 

 في القضايا؛ ونحن ــ و   ممكنةليتم الفصل بالسرعة ال
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الحمد ــ في القضاء العسكري من أهم ممي ا نا الفصل بسرعة في 

القضايا بما ال يخل بالضمانات القضائية للمتهمين، وهذا األمر أشرنا 

إليه من قبل وسوف نراعيه إ  شاء ا  بشكل دائم. أعتقد أنه بعد 

ين ــ والحمد   ــ في التعديل الدستوري وهذا المشرو  نجحت البحر

 5 األخإصدار  شريع يحارب اإلرهاب إل  أبعد حد. فيما يخص س ا  

وردت في قانو  العقوبات « أشياء»الدلتور منصور سرحا ، للمة 

، وأيضًا وردت في المادة «اإلهما »في باب  111، في المادة العسكري

جريمة من القانو  نفسه، وهي  عالج السرقات، إذا  حصَّل من ال 114

من قانو   145بع  األدوات أو األشياء، وهي أيضًا وردت في المادة 

 10العقوبات  من األشياء التي  تعلق بقوة الدفا ، فهي للمة وردت في 

قوانيننا العسكرية، وهي أيضًا  غطي أي نقص في النصوص، وهي 

 مانة عندما  قع جرائم عل  أشياء نعلم نحن العسكريين أنها قد 

، فهي للمة «أشياء»هدة، ونذلرها دائمًا باعتبارها  كو  من الع

متعارف عليها في العسكرية. بالنسبة إل  سعادة العضو أحمد الحداد، 

 15أعتقد أنني  كلمت عن الضمانات الموجودة في القضاء العسكري، 

 وإ  شاء ا  سوف  كو  هي الفيصل في أحكامنا، وشكرًا.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 األخ نوار علي المحمود. شكرًا،  فضل 

 20 

 العضو نوار علي المحمود:

أشــــــكر اإلسوة في لجنة الشــــــ و   شــــــكرًا ســــــيدي الرئيس، 

الخــارجيــة والــدفــا  واألمن الوطني عل  ســــــــرعــة إعــداد هــذا التقرير. 

انطالقًا من أهمية وجود القضـــــــاء العســـــــكري في منحومة التشـــــــريع 
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البحريني باعتباره ليانًا أســـــــاســـــــيًا في ظل التطورات التي  عصـــــــف 

بالمنطقة، فإ  مشــرو  القانو  جعل من استصــاص القضــاء العســكري 

ماســـــــــة بأمن الدولة ومنتســــــــبي قوة دفا  البحرين الجنائية الجرائم ال

والحرس الوطني، وهي حمـــايـــة واجبـــة وال مـــة في ســـــــــــائر الجرائم 

 5ما  فضـــــــــل به  مالئي ولن ألرر المنصــــــــوص عليها. أ فق مع لل 

في بيا  المشــــــرو   م التأســــــيس عل  العدالة  هلالمهم، وساصــــــة أن

ــايير  ــة التحقيق والمحــالمــة وفق المع ــا في مرحل ــة و طبيقــا ه ــائي الجن

 الوطنية والدولية، وشكرًا.

 

 10 الرئيـــــــــــــــس:

  فضل األخ جاسم أحمد المه  . ، سر المتحدثينشكرًا،  

 

 أحمد المهزع: العضو جاسم

ما أجمل التشــريعات التي  خدم العدالة  شــكرًا ســيدي الرئيس، 

 15و رســــــــي مبادئ الحقو  والطمأنينة في الوطن، ولكن نحن ن لد أ  

العـدالـة الموجودة في البحرين هي عـدالـة صــــــــحيحـة ومبنيـة عل  قيم 

قانونية لها في التاريخ ما يثبت ذلك. ســــــــيدي الرئيس، نحن نهنئ أهل 

ونهنئ جميع أجه  ها التشــــــــريعية، ونهنئ حكومتها الغيورة البحرين، 

عل  وطنها من سال  االلتفات إل  مثل هذا النو  من التشريعات و عديل 

 20القانو ، فليطمئن أهل البحرين الكرام جميعًا إل  أ  مثل هذا القانو  

لن يُطبق إال عل  الشخص الذي يستحقه، والذي سوف يتدسل في أمور 

اس بالحفاظ عل  ليا  أهل البحرين واســــــتقاللهم من شــــــأنها المســــــ

وحريــا هم وأمنهم وأمن أوالدهم وأمن المقيمين عل  أرض هــذه البالد 

الطيبة، فليطمئنوا جميعًا إل  أ  هذا القانو   م و ـــــــعه لخدمة الوطن 

ــد والرقي بهــا، ولم يكن هــذ القــانو  ليُقر لوال الحروف   25وســدمــة البل
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، نحن ال نقر القــانو  من أجــل للهــا المنطقــة اإلقليميــةبــالمحيطــة 

 ، وشكرًا.حمايتهمالناس، وإنما من أجل  التضييق عل 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 5 هل هنا  مالححات أسرى؟شكرًا،  

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  من حيث المبدأ؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15وننتقل إل  مناقشة مواده  إذ  يُقر مشرو  القانو  من حيث المبدأ. 

 مادة مادة،  فضل األخ مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 وصــــي اللجنة بالموافقة عل  الديباجة لما جاءت من  الديباجة: 

 20 الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 ؟عل  الديباجةهل هنا  مالححات  

 

 25 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

لدي  نويه، هنا  سطأ مطبعي في نهاية الديباجة، حيث  قو   

، ويجب أ   كو  «أقر مجلس النواب ومجلس الشورى...»العبارة: 

، فنرجو من اإلسوة «..أقر مجلس الشورى ومجلس النواب.»العبارة: 

 5متوافقًا مع صحيح  القانو  قَرأ  يصححوا هذه العبارة حت  يُالمستشارين 

الدستور، وسوف نصوت عل  الديباجة بالتعديل الذي قرأ ه عليكم، 

مع األسذ  الديباجة لما جاءت من الحكومةهل يوافق المجلس عل  ف

 بالتعديل المذلور؟

 

 10 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

المادة  مقدمة تعديل المذلور، وننتقل إل بال الديباجةإذ   ُقر  

 األول ،  فضل األخ مقرر اللجنة.

 15 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

هذه مقدمة   وصــــــــي اللجنة بالموافقة عل  المادة األول :مقدمة  

 المادة لما جاءت من الحكومة.

 

 20 الرئيـــــــــــــــس:

 المادة؟هذه مقدمة هل هنا  مالححات عل   

 

 )ال توجد مالحظات(
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هذه المادة؟مقدمة هل يوافق المجلس عل   

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

هذه المادة. وننتقل اآل  إل  المادة التالية،  فضل مقدمة إذ   ُقر  

 األخ مقرر اللجنة.

 

 10 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 وصــــــــي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  (:مكررًا 17المادة ) 

 لما جاءت من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل هنا  مالححات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:

إذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل  إل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 5 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 وصــــي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة  (:1مكررًا  17المادة ) 

 لما جاءت من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 10 هل هنا  مالححات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20إذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل  إل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 وصــــــــي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة لما  المادة الثانية: 

 25 جاءت من الحكومة.
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 الرئيـــــــــــــــس:

 هل هنا  مالححات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 10 

 الرئيـــــــــــــــس:

نتقل اآل  إل  المادة التالية،  فضل األخ إذ   ُقر هذه المادة. ون 

 مقرر اللجنة.

 

 15 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 وصــــــــي اللجنة بالموافقة عل  هذه المادة لما  المادة الثالثة: 

 جاءت من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل هنا  مالححات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(
 



 24المضبطة       م13/4/2017 ( 53)            3/ الدور  4مجلس الشورى / الفصل 

 الرئيـــــــــــــــس:

 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(

 5 

 الرئيـــــــــــــــس:

إذ   ُقر هذه المادة. وننتقل اآل  إل  المادة التالية،  فضل األخ  

 مقرر اللجنة.

 

 10 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

ل  هذه المادة لما  وصــــــــي اللجنة بالموافقة ع المادة الرابعة: 

 جاءت من الحكومة.

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 15 هل هنا  مالححات عل  هذه المادة؟ 

 

 )ال توجد مالحظات(

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20 هل يوافق المجلس عل  هذه المادة؟ 

 

 )أغلبية موافقة(
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 الرئيـــــــــــــــس:
مناقشة مواد إذ   ُقر هذه المادة. وبهذا نكو  قد انتهينا من  

 مشرو  القانو ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

 

 5 )أغلبية موافقة(

 

 الرئيـــــــــــــــس:
الرأي النهائي عل  رأيكم نداء باالســــم عل  أسذ ســــوف نأسذ و 

 فضــــل األخ عبدالجليل إبراهيم    طريف األمين  مشــــرو  القانو  فورًا.

 10 العام للمجلس.

 

)وهنا قام األمين العام للمجلس بتالوة أسماء األعضاء ألسذ  

 (فورًا عل  أسذ الرأي النهائي عل  مشرو  القانو نداءً باالسم رأيهم 

 

 15 العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

 موافق.  

 

 العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

 موافق.  

 20 

 العضو أحمد مهدي الحداد:

 موافق.  
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 العضو جاسم أحمد المهزع:

 موافق.  

 

 العضو جمعة محمد الكعبي:

 5 موافق.  

 

 العضو جميلة علي سلمان:

 موافقة.  

 

 10 العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:

 موافقة.  

 

 العضو جواد حبيب الخياط:

 موافق.  

 15 

 العضو جواد عبداهلل عباس:

 موافق.  
 

 العضو حمد مبارك النعيمي:

 20 موافق.  
 

 العضو خالد حسين المسقطي:

 موافق.  
 

 25 العضو خالد محمد المسلم:

 موافق.  
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 العضو خميس حمد الرميحي:

 موافق.  
 

 العضو درويش أحمد المناعي:

 5 موافق.  
 

 العضو دالل جاسم الزايد:

 موافقة.  
 

 10 العضو رضا عبداهلل فرج:

 موافق.  
 

 العضو زهوة محمد الكواري:

 موافقة.  
 15 

 خليل المؤيد:العضو سامية 

 موافقة.  
 

 العضو الدكتور سعيد أحمد عبداهلل:

 20 موافق.  

 

 العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

 موافقة.  
 

 25 العضو صادق عيد آل رحمة:

 موافق.  
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 العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

 موافق.  

 

 العضو الدكتور عبدالعزيز عبداهلل العجمان:

 5 موافق.  

 

 عبدالحسن المنصور:العضو عبدالوهاب 

 موافق.  

 

 10 العضو علي عيسى أحمد:

 موافق.  

 

 العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

 موافقة.  

 15 

 العضو فؤاد أحمد الحاجي:

 موافق.  

 

 العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

 20 موافق.  

 

 العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

 موافق.  
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 محمد سرحان:العضو الدكتور منصور 

 موافق.  

 

 العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

 5 موافقة.  

 

 العضو نوار علي المحمود:

 موافق.  

 

 10 العضو هالة رمزي فايز:

 موافقة.  

 

 الرئيـــــــــــــــس علي بن صالح الصالح:

جما . هل يوافق المجلس عل  مشرو  القانو  موافق. موافقة باإل 

 15 بصفة نهائية؟

 

 موافقة()أغلبية 

 

 الرئيـــــــــــــــس:

 20وبهذا نكو  قد انتهينا من إذ  يقر مشرو  القانو  بصفة نهائية.  

لكم جميعًا، مناقشة جميع بنود جدو  أعما  هذه الجلسة. شكرًا 

ونشكر معالي و ير العد  والش و  اإلسالمية واألوقاف عل  حضوره 

قوة دفا  البحرين والحرس الوطني  فياليوم، ولذلك نشكر اإلسوة 
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