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د�ستور مملكة البحرين
با�سم اهلل تعاىل ،وعلى بركته ،وبعون من لدنه ،نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة،
ملك مملكة البحرين ،ت�صميما ويقينا و�إميانا و�إدراكا لكل م�سئولياتنا الوطنية
والقومية والدولية ،وعرفانا بحق اهلل ،وبحق الوطن واملواطنني ،وبحق املبد�أ
وامل�سئولية الإن�سانية.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

وتنفيذا للإرادة ال�شعبية التي �أجمعت على املبادئ التي ت�ضمنها ميثاق عملنا
الوطني ،وحتقيقا ملا عهد به �إلينا �شعبنا العظيم لتعديل الد�ستور ،ورغبة يف
ا�ستكمال �أ�سباب احلكم الدميقراطي لوطننا العزيز ،و�سعيا نحو م�ستقبل �أف�ضل،
ينعم فيه الوطن وامل��واط��ن مبزيد من الرفاهية والتقدم والنماء واال�ستقرار
والرخاء يف ظل تعاون جاد وبناء بني احلكومة واملواطنني يق�ضي على معوقات
التقدم ،واقتناعا ب�أن امل�ستقبل والعمل له هو رائدنا جميعا يف املرحلة القادمة،
و�إمي��ان��ا مبا يتطلبه حتقيق ه��ذا الهدف من جهد ،وا�ستكماال للم�سرية قمنا
بتعديل الد�ستور القائم .وقد ا�ستوعب هذا التعديل جميع القيم الرفيعة واملبادئ
الإن�سانية العظيمة التي ت�ضمنها امليثاق ،والتي ت�ؤكد �أن �شعب البحرين ينطلق
يف م�سريته املظفرة �إىل م�ستقبل م�شرق ب�إذن اهلل تعاىل ،م�ستقبل تتكاتف فيه
جهود جميع اجلهات والأف��راد ،وتتفرغ فيه ال�سلطات يف ثوبها اجلديد لتحقيق
الآمال والطموحات يف عهد ظلله العفو ،معلنا مت�سكه بالإ�سالم عقيدة و�شريعة
ومنهاجا ،يف ظل انتمائه �إىل الأمة العربية املجيدة ،وارتباطه مبجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ارتباطا حا�ضرا وم�صرييا ،و�سعيه �إىل كل ما يحقق العدل
واخلري وال�سالم لكل بني الإن�سان.
ولقد انبثقت تعديالت الد�ستور من �أن �شعب البحرين العريق م�ؤمن ب�أن
الإ�سالم فيه �صالح الدنيا والآخرة ،و�أنه ال يعني اجلمود وال التع�صب ،و�إمنا يقرر
يف �صراحة تامة �أن احلكمة �ضالة امل�ؤمن �أينما وجدها �أخذها ،و�أن القر�آن الكرمي
مل يفرط يف �شيء.
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وحتقيقا لذلك كان من ال�ضروري �أن مند ال�سمع والب�صر �إىل كل تراث الإن�سانية
�شرقا وغربا ،لنقتطف منه ما نراه نافعا و�صاحلا ومتفقا مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا
ومالئما لظروفنا ،اقتناعا ب�أن النظم االجتماعية والإن�سانية لي�ست �أدوات �أو �آالت
جامدة تنتقل دون تغيري من مكان �إىل �آخر ،و�إمنا هي خطاب �إىل عقل الإن�سان
وروحه ووجدانه ،تت�أثر بانفعاالته وظروف جمتمعه.
وبذلك جاءت هذه التعديالت الد�ستورية ممثلة للفكر احل�ضاري املتطور لوطننا
الغايل ،ف�أقامت نظامنا ال�سيا�سي على امل َلكية الد�ستورية القائمة على ال�شورى التي
هي املثل الأعلى للحكم يف الإ�سالم ،وعلى ا�شرتاك ال�شعب يف ممار�سة ال�سلطة،
وهو الذي يقوم عليه الفكر ال�سيا�سي احلديث� ،إذ يختار ويل الأمر بفطنته بع�ض
ذوي اخل�برة من املواطنني ليتكون منهم جمل�س ال�شورى ،كما يختار ال�شعب
الواعي احلر الأمني باالنتخاب من يتكون منهم جمل�س النواب ،ليحقق املجل�سان
معا الإرادة ال�شعبية ممثلة يف املجل�س الوطني.
وال �شك �أن هذه التعديالت الد�ستورية تعك�س �إرادة م�شرتكة بني امللك وال�شعب،
وحتقق للجميع القيم الرفيعة واملبادئ الإن�سانية العظيمة التي ت�ضمنها امليثاق،
والتي تكفل لل�شعب النهو�ض �إىل املنزلة العليا التي ت�ؤهله لها قدراته وا�ستعداداته،
وتتفق مع عظمة تاريخه ،وت�سمح له بتب ُّوء املكان الالئق به بني �شعوب العامل
املتمدين.
وقد ت�ضمن هذا الد�ستور الذي �أ�صدرناه التعديالت التي �أجريت وفقا ملا جاء يف
امليثاق متكاملة مع كافة ن�صو�صه غري املع َّدلة .و�أرفقنا به مذكرة تف�سريية ُيعترب
ما ورد فيها مرجع ًا لتف�سري �أحكامه.
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الدولة
مادة ( ) 1
�أ .مملك���ة البحرين عربية �إ�سالمي���ة م�ستقلة ذات �سيادة تام���ة� ،شعبها جزء من
الأم���ة العربي���ة ،و�إقليمها جزء من الوط���ن العربي الكبري ،وال يج���وز التنازل عن
�سيادتها �أو التخلي عن �شيء من �إقليمها.
ب .حك���م مملك���ة البحري���ن ملكي د�ستوري وراث���ي ،وقد مت انتقاله م���ن املغفور له
ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة �إىل ابنه الأكرب ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة
ملك البالد ،وينتقل من بعده �إىل �أكرب �أبنائه ،وهكذا طبقة بعد طبقة� ،إال �إذا عني
امللك قيد حياته خلف ًا له ابن ًا �آخر من �أبنائه غري االبن الأكرب ،وذلك طبق ًا لأحكام
مر�سوم التوارث املن�صو�ص عليه يف البند التايل.
ج .تنظ���م �سائر �أحكام التوارث مبر�سوم ملكي خا�ص تكون له �صفة د�ستورية ،فال
يجوز تعديله �إال وفقا لأحكام املادة ( )120من الد�ستور.
د .نظ���ام احلك���م يف مملكة البحري���ن دميقراط���ي ،ال�سيادة في���ه لل�شعب م�صدر
ال�سلطات جميعا ،وتكون ممار�سة ال�سيادة على الوجه املبني بهذا الد�ستور.
ه���ـ .للمواطنني ،رجا ًال ون�سا ًء ،ح���ق امل�شاركة يف ال�شئون العام���ة والتمتع باحلقوق
ال�سيا�سي���ة ،مبا فيها حق االنتخاب والرت�شيح ،وذلك وفق ًا لهذا الد�ستور ولل�شروط
والأو�ضاع التي يبينها القانون .وال يجوز �أن يحرم �أحد املواطنني من حق االنتخاب
�أو الرت�شيح �إال وفقا للقانون.
و .ال يعدل هذا الد�ستور �إال جزئيا وبالطريقة املن�صو�ص عليها فيه.
مادة ( ) 2
دي���ن الدول���ة الإ�س�ل�ام ،وال�شريع���ة الإ�سالمي���ة م�صدر رئي�س���ي للت�شري���ع ،ولغتها
الر�سمية هي اللغة العربية.
مادة ( )3
يبني القانون علم اململكة و�شعارها و�شاراتها و�أو�سمتها ون�شيدها الوطني.
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الباب الأول
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الباب الثاين
املقومات الأ�سا�سية للمجتمع
مادة ( ) 4
الع���دل �أ�سا����س احلكم ،والتع���اون والرتاحم �صل���ة وثقى بني املواطن�ي�ن ،واحلرية
وامل�س���اواة والأمن والطم�أنينة والعل���م والت�ضامن االجتماع���ي وتكاف�ؤ الفر�ص بني
املواطنني دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
مادة ( ) 5
�أ .الأ�س���رة �أ�سا�س املجتمع ،قوامها الدين والأخ�ل�اق وحب الوطن ،يحفظ القانون
كيانه���ا ال�شرع���ي ،ويقوي �أوا�صرها وقيمه���ا ،ويحمي يف ظله���ا الأمومة والطفولة،
ويرع���ى الن����شء ،ويحمي���ه م���ن اال�ستغ�ل�ال ،ويقيه الإهم���ال الأدب���ي واجل�سماين
والروحي .كما ُتعنى الدولة خا�صة بنمو ال�شباب البدين واخللقي والعقلي.
ب .تكف���ل الدول���ة التوفي���ق بني واجبات امل���ر�أة نح���و الأ�سرة وعمله���ا يف املجتمع،
وم�ساواته���ا بالرج���ال يف ميادي���ن احلي���اة ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة والثقافي���ة
واالقت�صادية دون �إخالل ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
ج .تكفل الدولة حتقيق ال�ضمان االجتماعي الالزم للمواطنني يف حالة ال�شيخوخة
و املر�ض �أو العجز عن العمل �أو اليتم �أو الرتمل �أو البطالة ،كما ت�ؤ ّمن لهم خدمات
الت�أم�ي�ن االجتماع���ي والرعاية ال�صحي���ة ،وتعمل على وقايتهم م���ن براثن اجلهل
واخلوف والفاقة.
د.املرياث حق مكفول حتكمه ال�شريعة الإ�سالمية.
مادة ( )6
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ت�ص���ون الدولة ال�ت�راث العربي والإ�سالمي ،وت�سهم يف رك���ب احل�ضارة الإن�سانية،
وتعم���ل على تقوية الروابط بني البالد الإ�سالمي���ة ،وحتقيق �آمال الأمة العربية يف
الوحدة والتقدم.

مادة ()7

ب .ينظ���م القان���ون �أوج���ه العناية بالرتبي���ة الدينية والوطني���ة يف خمتلف مراحل
التعليم و�أنواعه ،كما ُيعنى فيها جميعا بتقوية �شخ�صية املواطن واعتزازه بعروبته.
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�أ .ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون ،وت�شجع البحث العلمي ،كما تكفل اخلدمات
التعليمية والثقافي���ة للمواطنني ،ويكون التعليم �إلزاميا وجمانيا يف املراحل الأوىل
الت���ي يعينها القانون وعل���ى النحو الذي يبني فيه .وي�ض���ع القانون اخلطة الالزمة
للق�ضاء على الأمية.

ج .يج���وز للأف���راد والهيئ���ات �إن�شاء املدار����س واجلامعات اخلا�ص���ة ب�إ�شراف من
الدولة ،ووفقا للقانون.
د .تكفل الدولة لدُور العلم حرمتها.
مادة ( ) 8
�أ .ل���كل مواطن احلق يف الرعاية ال�صحية ،وتعن���ى الدولة بال�صحة العامة ،وتكفل
و�سائل الوقاية والعالج ب�إن�شاء خمتلف �أنواع امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية.
ب .يج���وز للأف���راد والهيئ���ات �إن�ش���اء م�ست�شفي���ات �أو م�ستو�صف���ات �أو دُور عالج
ب�إ�شراف من الدولة ،ووفقا للقانون.
مادة ( )9
�أ .ا ِمل ْلكي���ة ور�أ�س امل���ال والعمل ،وفق ًا ملبادئ العدالة الإ�سالمي���ة ،مقومات �أ�سا�سية
لكي���ان الدولة االجتماعي وللرثوة الوطنية ،وه���ي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة
اجتماعية ينظمها القانون.
ب .للأموال العامة حرمة ،وحمايتها واجب على كل مواطن.
ج .امللكي���ة اخلا�ص���ة م�صونة ،فال مينع �أح���د من الت�صرف يف ِملك���ه �إال يف حدود
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القان���ون ،وال ين���زع عن �أحد ملكه �إال ب�سب���ب املنفعة العامة يف الأح���وال املبينة يف
القانون ،وبالكيفية املن�صو�ص عليها فيه ،وب�شرط تعوي�ضه عنه تعوي�ضا عادال.
د .امل�ص���ادرة العام���ة للأموال حمظورة ،وال تك���ون عقوبة امل�ص���ادرة اخلا�صة �إال
بحكم ق�ضائي يف الأحوال املبينة بالقانون.
هـ  .ينظم القانون ،على �أ�س�س اقت�صادية ،مع مراعاة العدالة االجتماعية ،العالقة
بني مالك الأرا�ضي والعقارات وم�ست�أجريها.
و .تعمل الدولة على توفري ال�سكن لذوي الدخل املحدود من املواطنني.
ز .تتخ���ذ الدولة التدابري الالزمة م���ن �أجل حتقيق ا�ستغ�ل�ال الأرا�ضي ال�صاحلة
للزراع���ة ب�ص���ورة مثمرة ،وتعمل على رفع م�ستوى الف�ل�اح ،ويحدد القانون و�سائل
م�ساعدة �صغار املزارعني ومتليكهم الأرا�ضي.
ح .ت�أخذ الدولة التدابري الالزمة ل�صيانة البيئة واحلفاظ على احلياة الفطرية.
مادة ()10
�أ .االقت�ص���اد الوطن���ي �أ�سا�س���ه العدالة االجتماعي���ة ،وقوامه التع���اون العادل بني
الن�شاط العام والن�شاط اخلا�ص ،وهدفه التنمية االقت�صادية وفقا خلطة مر�سومة،
وحتقيق الرخاء للمواطنني ،وذلك كله يف حدود القانون.
ب .تعم���ل الدولة عل���ى حتقيق الوح���دة االقت�صادية ل���دول جمل�س التع���اون لدول
اخلليج العربية ودول اجلامعة العربية ،وكل ما ي�ؤدي �إىل التقارب والتعاون والت�آزر
والتعا�ضد فيما بينها.
مادة ()11
الرثوات الطبيعية جميعه���ا ومواردها كافة ملك للدولة ،تقوم على حفظها وح�سن
ا�ستثمارها ،مبراعاة مقت�ضيات �أمن الدولة واقت�صادها الوطني.
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مادة ()12
تكفل الدولة ت�ضامن املجتمع يف حتمل الأعباء الناجمة عن الكوارث واملحن العامة
وتعوي�ض امل�صابني ب�أ�ضرار احلرب �أو ب�سبب ت�أدية واجباتهم الع�سكرية.

ب .تكفل الدولة توفري فر�ص العمل للمواطنني وعدالة �شروطه.
ج .ال يج���وز فر����ض عم���ل �إجباري عل���ى �أحد �إال يف الأح���وال التي يعينه���ا القانون
ل�ضرورة قومية ومبقابل عادل� ،أو تنفيذا حلكم ق�ضائي.
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مادة ()13
�أ .العم���ل واج���ب على كل مواطن ،تقت�ضيه الكرام���ة وي�ستوجبه اخلري العام ،ولكل
مواطن احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.

د .ينظ���م القان���ون ،على �أ�س�س اقت�صادية مع مراعاة قواع���د العدالة االجتماعية،
العالقة بني العمال و�أ�صحاب الأعمال.
مادة ()14
ت�شجع الدولة التعاون واالدخار ،وت�شرف على تنظيم االئتمان.
مادة ()15
�أ .ال�ضرائ���ب والتكاليف العامة �أ�سا�سه���ا العدالة االجتماعية ،و�أدا�ؤها واجب وفقا
للقانون.
ب .ينظ���م القانون �إعفاء الدخول ال�صغ�ي�رة من ال�ضرائب مبا يكفل عدم امل�سا�س
باحلد الأدنى الالزم للمعي�شة.
مادة ()16
�أ .الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني بها ،وي�ستهدف موظفو الدولة يف
�أداء وظائفه���م امل�صلحة العامة .وال يولىّ الأجانب الوظائف العامة �إال يف الأحوال
التي يبينها القانون.
ب .املواطنون �سواء يف تويل الوظائف العامة وفقا لل�شروط التي يقررها القانون.
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الباب الثالث
احلقوق والواجبات العامة
مادة ()17
�أ .اجلن�سية البحرينية يحددها القانون ،وال يجوز �إ�سقاطها عمن يتمتع بها �إال يف
حالة اخليانة العظمى ،والأحوال الأخرى التي يحددها القانون.
ب .يحظر �إبعاد املواطن عن البحرين �أو منعه من العودة �إليها.
مادة ()18
النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية ،ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق
والواجب���ات العام���ة ،ال متييز بينهم يف ذل���ك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�ص���ل �أو اللغة �أو
الدين �أو العقيدة.
مادة ()19
�أ .احلرية ال�شخ�صية مكفولة وفقا للقانون.
ب .ال يج���وز القب����ض على �إن�سان �أو توقيفه �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو
تقييد حريته يف الإقامة �أو التنقل �إال وفق �أحكام القانون وبرقابة من الق�ضاء.
ج .ال يجوز احلجز �أو احلب�س يف غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك يف قوانني ال�سجون
امل�شمولة بالرعاية ال�صحية واالجتماعية واخلا�ضعة لرقابة ال�سلطة الق�ضائية.
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د .ال يع ّر�ض �أي �إن�سان للتعذيب املادي �أو املعنوي� ،أو للإغراء� ،أو للمعاملة احلاطة
بالكرام���ة ،ويح���دد القانون عقاب م���ن يفعل ذلك .كما يبط���ل كل قول �أو اعرتاف
يثب���ت �ص���دوره حتت وط����أة التعذيب �أو بالإغ���راء �أو لتلك املعامل���ة �أو التهديد ب�أي
منها.
مادة ()20
�أ .ال جرمي���ة وال عقوب���ة �إال بناء على قان���ون ،وال عقاب �إال عل���ى الأفعال الالحقة
للعمل بالقانون الذي ين�ص عليها.

ب .العقوبة �شخ�صية.

د .يحظر �إيذاء املتهم ج�سمانيا �أو معنويا.
هـ  .يجب �أن يكون لكل متهم يف جناية حمام يدافع عنه مبوافقته.
و .حق التقا�ضي مكفول وفقا للقانون.
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ج .املته���م ب���ريء حتى تثبت �إدانت���ه يف حماكمة قانونية ت�ؤ ّمن ل���ه فيها ال�ضمانات
ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفقا للقانون.

مادة ()21
ت�سليم الالجئني ال�سيا�سيني حمظور.
مادة ()22
حري���ة ال�ضمري مطلقة ،وتكف���ل الدولة حرمة دُور العبادة ،وحري���ة القيام ب�شعائر
الأديان واملواكب واالجتماعات الدينية طبقا للعادات املرعية يف البلد.
مادة ()23
حري���ة الر�أي والبح���ث العلمي مكفولة ،ول���كل �إن�سان حق التعبري ع���ن ر�أيه ون�شره
بالق���ول �أو الكتابة �أو غريهما ،وذلك وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون،
م���ع عدم امل�سا�س ب�أ�س�س العقيدة الإ�سالمية ووحدة ال�شعب ،ومبا ال يثري الفرقة �أو
الطائفية.
مادة ()24
م���ع مراعاة حكم املادة ال�سابقة تكون حرية ال�صحاف���ة والطباعة والن�شر مكفولة
وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون.
مادة ()25
للم�ساك���ن حرم���ة ،فال يج���وز دخولها �أو تفتي�شها بغ�ي�ر �إذن �أهله���ا �إال ا�ستثناء يف
حاالت ال�ضرورة الق�صوى التي يعينها القانون ،وبالكيفية املن�صو�ص عليها فيه.
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مادة ()26
حري���ة املرا�سل���ة الربيدي���ة والربقي���ة والهاتفي���ة والإلكرتونية م�صون���ة ،و�سريتها
مكفول���ة ،فال يج���وز مراقبة املرا�س�ل�ات �أو �إف�شاء �سريته���ا �إال يف ال�ضرورات التي
يبينها القانون ،ووفقا للإجراءات وال�ضمانات املن�صو�ص عليها فيه.
مادة ()27
حرية تكوين اجلمعيات والنقابات ،على �أ�س�س وطنية ولأهداف م�شروعة وبو�سائل
�سلمية ،مكفولة وفق ًا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون ،ب�شرط عدم امل�سا�س
ب�أ�س����س الدين والنظام العام .وال يجوز �إجب���ار �أحد على االن�ضمام �إىل �أي جمعية
�أو نقابة �أو اال�ستمرار فيها.
مادة ()28
�أ .للأف���راد حق االجتماع اخلا�ص دون حاج���ة �إىل �إذن �أو �إخطار �سابق ،وال يجوز
لأحد من قوات الأمن العام ح�ضور اجتماعاتهم اخلا�صة.
ب .االجتماع���ات العامة واملواكب والتجمعات مباحة وفقا لل�شروط والأو�ضاع التي
يبينه���ا القانون ،على �أن تكون �أغرا�ض االجتم���اع وو�سائله �سلمية وال تنايف الآداب
العامة.
مادة ()29
لكل فرد �أن يخاطب ال�سلطات العامة كتابة وبتوقيعه ،وال تكون خماطبة ال�سلطات
با�سم اجلماعات �إال للهيئات النظامية والأ�شخا�ص املعنوية.
مادة ()30
�أ .ال�س�ل�ام هدف الدولة ،و�سالمة الوطن جزء من �سالمة الوطن العربي الكبري،
والدف���اع عن���ه واج���ب مقد�س عل���ى كل مواط���ن ،و�أداء اخلدم���ة الع�سكرية �شرف
للمواطنني ينظمه القانون.
ب .الدول���ة هي وحدها التي تن�شئ قوة الدفاع واحلر�س الوطني والأمن العام ،وال
ي���ولىَّ غ�ي�ر املواطنني هذه امله���ام �إال يف حالة ال�ضرورة الق�ص���وى ،وبالكيفية التي
ينظمها القانون.
ج .التعبئة العامة �أو اجلزئية ينظمها القانون.

مادة ()31

الباب الرابع
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ال يك���ون تنظيم احلق���وق واحلريات العام���ة املن�صو�ص عليها يف ه���ذا الد�ستور �أو
حتديده���ا �إال بقان���ون� ،أو بن���ا ًء عليه .وال يج���وز �أن ينال التنظي���م �أو التحديد من
جوهر احلق �أو احلرية.

ال�سلطات
�أحكام عامة
مادة ()32
�أ .يقوم نظام احلكم على �أ�سا�س ف�صل ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية
مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الد�ستور ،وال يجوز لأي من ال�سلطات الثالث التنازل
لغريه���ا عن كل �أو بع����ض اخت�صا�صاتها املن�صو�ص عليها يف ه���ذا الد�ستور ،و�إمنا
يج���وز التفوي����ض الت�شريعي املحدد بفرتة معينة ومبو�ض���وع �أو مو�ضوعات بالذات،
وميار�س وفقا لقانون التفوي�ض و�شروطه.
ب .ال�سلطة الت�شريعية يتوالها امللك واملجل�س الوطني وفقا للد�ستور ،ويتوىل امللك
ال�سلطة التنفيذية مع جمل�س الوزراء والوزراء ،وبا�سمه ت�صدر الأحكام الق�ضائية،
وذلك كله وفقا لأحكام الد�ستور.
الف�صل الأول
امللك
مادة ()33
�أ .املل���ك ر�أ����س الدولة ،واملمث���ل الأ�سمى لها ،ذاته م�صون���ة ال مت�س ،وهو احلامي
الأمني للدين والوطن ،ورمز الوحدة الوطنية.
ب .يحمي امللك �شرعية احلكم و�سيادة الد�ستور والقانون ،ويرعى حقوق الأفراد
والهيئات وحرياتهم.
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ج .ميار����س املل���ك �سلطات���ه مبا�ش���رة وبوا�سط���ة وزرائ���ه ،ولدي���ه ُي�س����أل الوزراء
مت�ضامنني عن ال�سيا�سة العامة للحكومة ،و ُي�س�أل كل وزير عن �أعمال وزارته.
د .يع�ي�ن املل���ك رئي�س جمل�س ال���وزراء ويعفيه من من�صبه ب�أم���ر ملكي ،كما يعني
ال���وزراء ويعفيه���م من منا�صبهم مبر�س���وم ملكي ،بناء على عر����ض رئي�س جمل�س
الوزراء.
هـ .يعاد ت�شكيل الوزارة على النحو ال�سابق ذكره يف هذه املادة عند بدء كل ف�صل
ت�شريعي للمجل�سني.
و .يعني امللك �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ويعفيهم ب�أمر ملكي.
ز .املل���ك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع ،ويتوىل قيادتها وتكليفها باملهام الوطنية
وتراعى ال�سرية الالزمة يف
داخل �أرا�ضي اململكة وخارجه���ا ،وترتبط مبا�شرة بهَ ،
�شئونها.
ح .ير�أ����س املل���ك املجل�س الأعلى للق�ضاء ،و يعينّ الق�ض���اة ب�أوامر ملكية بنا ًء على
اقرتاح من املجل�س الأعلى للق�ضاء.
ط .مينح امللك �أو�سمة ال�شرف وفقا للقانون.
ي .ين�شئ امللك ومينح وي�سرتد الرتب املدنية والع�سكرية و�ألقاب ال�شرف الأخرى
ب�أمر ملكي ،وله �أن يفو�ض غريه يف ذلك.
ك .ت�صدر العملة با�سم امللك وفقا للقانون.
ل .ي�ؤدي امللك عند توليه العر�ش يف اجتماع خا�ص للمجل�س الوطني اليمني التالية:
((�أق�سم باهلل العظيم �أن �أحرتم الد�ستور وقوانني الدولة ،و�أن �أذود عن حريات
ال�شعب وم�صاحله و�أمواله ،و�أن �أ�صون ا�ستقالل الوطن و�سالمة �أرا�ضيه)).
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م .الدي���وان امللك���ي يتب���ع املل���ك ،وي�صدر بتنظيم���ه �أمر ملكي ،وحت���دد ميزانيته
وقواعد الرقابة عليها مبر�سوم ملكي خا�ص.

ب .ت�س���ري يف �ش����أن نائ���ب امللك ،ال�شروط والأح���كام املن�صو����ص عليها يف البند
– ب – من املادة ( )48من هذا الد�ستور ،و�إذا كان وزير ًا �أو ع�ضو ًا يف جمل�س
ال�ش���ورى �أو جمل����س النواب فال ي�ش�ت�رك يف �أعمال الوزارة �أو املجل����س مدة نيابته
عن امللك.
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مادة ()34
�أ .يع�ي�ن املل���ك ،يف حال���ة تغيبه خ���ارج البالد وتع���ذر نيابة ويل العه���د عنه ،نائبا
ميار����س �صالحياته مدة غياب���ه ،وذلك ب�أمر ملكي .ويج���وز �أن يت�ضمن هذا الأمر
تنظيما خا�صا ملمار�سة هذه ال�صالحيات نيابة عنه� ،أو حتديدا لنطاقها.

ج .ي����ؤدي نائب املل���ك قبل ممار�سة �صالحياته اليم�ي�ن املن�صو�ص عليها يف املادة
ال�سابق���ة م�شفوعة بعبارة (( :و�أن �أك���ون خمل�ص ًا للملك)) .ويكون �أداء اليمني يف
املجل����س الوطني �إذا كان منعق���د ًا ،و�إال فت�ؤ َّدى �أمام امللك .ويك���ون �أداء ويل العهد
لهذه اليمني مرة واحدة ،و�إن تكررت مرات نيابته عن امللك.
مادة ()35
�أ .للمل���ك حق اقرتاح تعدي���ل الد�ستور واقرتاح القوانني ،ويخت�ص بالت�صديق على
القوانني و�إ�صدارها.
ب .يعت�ب�ر القان���ون م�صدق ًا عليه وي�صدره امللك �إذا م�ض���ت �ستة �أ�شهر من تاريخ
رفع���ه �إليه من جمل�سي ال�شورى والن���واب دون �أن يرده �إىل املجل�سني لإعادة النظر
فيه.
ج .م���ع مراع���اة الأحكام اخلا�صة بتعديل الد�ست���ور� ،إذا رد امللك يف خالل الفرتة
املن�صو����ص عليها يف البند ال�سابق م�شروع القان���ون �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب
مبر�س���وم م�سب���ب ،لإعادة النظر فيه ،حدد ما �إذا كانت ه���ذه الإعادة تتم يف ذات
دور االنعقاد �أو يف الدور التايل له.
د� .إذا �أع���اد كل م���ن جمل����س ال�شورى وجمل�س الن���واب �أو املجل����س الوطني �إقرار
امل�ش���روع ب�أغلبي���ة ثلث���ي �أع�ضائه� ،صدق علي���ه امللك ،و�أ�صدره يف خ�ل�ال �شهر من
�إقراره للمرة الثانية.
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�أ .احلرب الهجومية حمرمة ،ويكون �إعالن احلرب الدفاعية مبر�سوم يعر�ض فور
�إعالنها على املجل�س الوطني للبت يف م�صريها.
ب .ال تعل���ن حال���ة ال�سالمة الوطني���ة �أو الأحكام العرفي���ة �إال مبر�سوم ،ويجب يف
جمي���ع الأح���وال �أن يكون �إعالنها مل���دة ال تتجاوز ثالثة �أ�شه���ر ،وال يجوز مدها �إال
مبوافقة املجل�س الوطني ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين.
مادة ()37
يربم امللك املعاهدات مبر�سوم ،ويبلغها �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب فور ًا م�شفوعة
مبا ينا�سب من البيان ،وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد �إبرامها والت�صديق عليها
ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية.
عل���ى �أن معاه���دات ال�صل���ح والتحال���ف ،واملعاهدات املتعلق���ة ب�أرا�ض���ي الدولة �أو
ثرواته���ا الطبيعي���ة �أو بحق���وق ال�سي���ادة �أو حقوق املواطن�ي�ن العام���ة �أو اخلا�صة،
ومعاه���دات التجارة واملالحة والإقامة ،واملعاهدات التي تحُ ِّمل خزانة الدولة �شيئ ًا
م���ن النفقات غري الواردة يف امليزانية �أو تت�ضم���ن تعدي ًال لقوانني البحرين ،يجب
لنفاذها �أن ت�صدر بقانون.
وال يج���وز يف �أي ح���ال م���ن الأح���وال �أن تت�ضمن املعاه���دة �شروط ًا �سري���ة تناق�ض
�شروطها العلنية.
مادة ()38
�إذا حدث فيما بني �أدوار انعقاد كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب �أو يف فرتة
ح���ل جمل�س الن���واب ما يوجب الإ�س���راع يف اتخاذ تدابري ال حتتم���ل الت�أخري ،جاز
للمل���ك �أن ي�صدر يف �ش�أنها مرا�سيم تكون له���ا قوة القانون ،على �أال تكون خمالفة
للد�ستور.
ويج���ب عر�ض هذه املرا�سيم عل���ى كل من جمل�س ال�ش���ورى وجمل�س النواب خالل
�شه���ر من تاريخ �صدروها �إذا كان املجل�سان قائمني �أو خالل �شهر من �أول اجتماع
ل���كل من املجل�سني اجلديدين يف حالة احلل �أو انته���اء الف�صل الت�شريعي ،ف�إذا مل

مادة ()39
�أ .ي�ض���ع امللك ،مبرا�سيم ،اللوائح الالزمة لتنفي���ذ القوانني مبا ال يت�ضمن تعدي ًال
ً
تعطي�ل�ا لها �أو �إعفاء من تنفيذها ،ويجوز �أن يع�ي�ن القانون �أداة �أدنى من
فيه���ا �أو
املر�سوم لإ�صدار اللوائح الالزمة لتنفيذه.
ب .ي�ض���ع املل���ك ،مبرا�سيم ،لوائ���ح ال�ضبط واللوائ���ح الالزمة لرتتي���ب امل�صالح
والإدارات العامة مبا ال يتعار�ض مع القوانني.
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تعر����ض زال ما كان لها من قوة القانون بغري حاج���ة �إىل �إ�صدار قرار بذلك .و�إذا
عر�ضت ومل يقرها املجل�سان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.

مادة ()40
ُيعينِّ امللك املوظفني املدنيني والع�سكريني واملمثلني ال�سيا�سيني لدى الدول الأجنبية
والهيئ���ات الدولي���ة ،ويعفيهم من منا�صبهم ،وفق ًا للح���دود والأو�ضاع التي يقررها
القانون ،ويقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه.
مادة ()41
للملك �أن يعفو ،مبر�سوم ،عن العقوبة �أو يخف�ضها� ،أما العفو ال�شامل فال يكون �إال
بقانون ،وذلك عن اجلرائم املقرتفة قبل اقرتاح العفو.
مادة ()42
�أ .ي�صدر امللك الأوامر ب�إجراء االنتخابات ملجل�س النواب وفق �أحكام القانون.
ب .يدع���و امللك املجل����س الوطني �إىل االجتماع ب�أمر ملك���ي ،ويفتتح د ْور االنعقاد،
ويف�ضه وفق �أحكام الد�ستور.
1

ُ - 1عدل البند (ج) من املادة ( )42مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ، 2012املن�شورة يف ملحق العدد
 - 3050اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012
ن�ص املادة ( )42قبل التعديل :

" �أ) ي�صدر امللك الأوامر ب�إجراء االنتخابات ملجل�س النواب وفق �أحكام القانون.
ب) يدعو امللك املجل�س الوطني �إىل االجتماع ب�أمر ملكي ،ويفتتح د ْور االنعقاد ،ويف�ضه وفق �أحكام
الد�ستور.

ج) للملك �أن يحل جمل�س النواب مبر�سوم تبني فيه �أ�سباب احلل ،وال يجوز حل املجل�س لذات الأ�سباب
مرة �أخرى".
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ج .للملك �أن يحل جمل�س النواب مبر�سوم تبني فيه �أ�سباب احلل ،وذلك بعد �أخذ
ر�أي رئي�س���ي جمل�س���ي ال�شورى والنواب ورئي�س املحكم���ة الد�ستورية ،وال يجوز حل
املجل�س لذات الأ�سباب مرة �أخرى.
مادة ( ) 43
للملك �أن ي�ستفتي ال�شعب يف القوانني والق�ضايا الهامة التي تت�صل مب�صالح البالد،
ويعترب مو�ضوع اال�ستفتاء موا َفقا عليه �إذا �أقرته �أغلبية من �أدلوا ب�أ�صواتهم ،وتكون
نتيجة اال�ستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ �إعالنها ،وتن�شر يف اجلريدة الر�سمية.
الف�صل الثاين
ال�سلطة التنفيذية
جمل�س الوزراء  -الوزراء
مادة ()44
ي�ؤ َّلف جمل�س الوزراء من رئي�س جمل�س الوزراء وعدد من الوزراء.
مادة ()45
�أ .ي�ش�ت�رط فيم���ن يل���ي الوزارة �أن يك���ون بحريني ًّا ،و�أال تقل �سن���ه عن ثالثني �سنة
ميالدي���ة ،و�أن يك���ون متمتع��� ًا بكامل حقوق���ه ال�سيا�سية واملدنية .وت�س���ري يف �ش�أن
رئي�س جمل�س الوزراء الأحكام اخلا�صة بالوزراء ،ما مل يرد ن�ص على خالف ذلك.
بُ .يعينِّ القانون مرتبات رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء.
مادة ()46
ي����ؤدي رئي�س جمل�س ال���وزراء والوزراء� ،أم���ام امللك ،وقبل ممار�س���ة �صالحياتهم
اليمني املن�صو�ص عليها يف املادة ( )78من هذا الد�ستور.
1

ُ - 1عدلت املادة ( )46ب�إ�ضافة فقرة ثانية مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ، 2012املن�شورة يف ملحق
العدد  - 3050اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012
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ن�ص املادة ( )46قبل التعديل :

"ي�ؤدي رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء� ،أمام امللك ،وقبل ممار�سة �صالحياتهم اليمني املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )78من هذا الد�ستور".
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ويق���دم رئي�س جمل�س ال���وزراء برنامج احلكومة خالل ثالثني يوم ًا من �أداء اليمني
الد�ستوري���ة �إىل جمل�س الن���واب� ،أو يف �أول اجتماع ل���ه �إذا كان غائب ًا .و�إذا مل يقر
املجل����س هذا الربنامج خالل ثالثني يوم ًا ب�أغلبي���ة �أع�ضائه تقوم احلكومة ب�إعادة
تقدمي���ه �إىل املجل����س بعد �إجراء ما تراه من تعديالت خ�ل�ال واحد وع�شرين يوم ًا
م���ن تاريخ رف�ض املجل�س ل���ه ،ف�إذا �أ�صر جمل�س النواب على رف�ض الربنامج للمرة
الثاني���ة خالل فرتة ال تتجاوز واحد وع�شرين يوم ًا ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه قبل امللك
ا�ستقال���ة الوزارة .و�إذا مل يقر املجل����س برنامج الوزارة اجلديدة بذات الإجراءات
وامل���دد ال�سابقة ،كان للملك �أن يحل املجل����س �أو يقبل ا�ستقالة الوزارة ويعني وزارة
جدي���دة ،ويج���ب على املجل�س �أن ي�صدر ق���رار ًا بقبول برنام���ج احلكومة �أو رف�ضه
خ�ل�ال املدد املن�صو�ص عليها ،ف�إذا م�ضت �إحدى ه���ذه املدد دون �صدور قرار من
املجل�س ع ّد ذلك قبو ًال للربنامج.
مادة ()47
�أ .يرعى جمل�س الوزراء م�صالح الدولة ،وير�سم ال�سيا�سة العامة للحكومة ،ويتابع
تنفيذها ،وي�شرف على �سري العمل يف اجلهاز احلكومي.
ب .ير�أ�س امللك جل�سات جمل�س الوزراء التي يح�ضرها.
ج .ي�ش���رف رئي����س جمل�س ال���وزراء على �أداء مهام املجل�س و�س�ي�ر �أعماله ،ويقوم
بتنفيذ قراراته وحتقيق التن�سيق بني الوزارات املختلفة والتكامل بني �أعمالها.
د .تَنحي رئي�س جمل�س الوزراء عن من�صبه لأي �سبب من الأ�سباب يت�ضمن تنحية
الوزراء جميع ًا من منا�صبهم.
ه���ـ  .م���داوالت جمل�س الوزراء �سري���ة ،وت�صدر قراراته بح�ض���ور �أغلبية �أع�ضائه
ومبوافق���ة �أغلبي���ة احلا�ضرين ،وعند ت�س���اوي الأ�صوات يرج���ح اجلانب الذي فيه
الرئي����س ،وتلت���زم الأقلية بر�أي الأغلبية ما مل ت�ستقل .وترف���ع قرارات املجل�س �إىل
امللك للت�صديق عليها يف الأحوال التي تقت�ضي �صدور مر�سوم يف �ش�أنها.
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مادة ()48
�أ .يت���وىل كل وزي���ر الإ�شراف على �شئ���ون وزارته ،ويقوم بتنفي���ذ ال�سيا�سة العامة
للحكومة فيها ،كما ير�سم اجتاهات الوزارة ،وي�شرف على تنفيذها.
ب .ال يج���وز للوزي���ر �أثناء توليه ال���وزارة �أن يتوىل �أية وظيفة عام���ة �أخرى� ،أو �أن
يزاول ،ولو بطريق غري مبا�شر ،مهنة حرة �أو عم ًال �صناعي ًّا �أو جتاري ًّا �أو مالي ًّا ،كما
ال يج���وز �أن ي�سهم يف التزامات تعقدها احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات العامة� ،أو �أن يجمع
بني الوزارة والع�ضوية يف جمل�س �إدارة �أية �شركة �إال كممثل للحكومة ودون �أن ي�ؤول
�إلي���ه مقابل لذلك .وال يجوز له خالل تلك امل���دة كذلك �أن ي�شرتي �أو ي�ست�أجر ما ًال
من �أموال الدولة ولو بطريق املزاد العلني� ،أو �أن ي�ؤجرها �أو يبيعها �شيئ ًا من �أمواله
�أو يقاي�ضها عليه.
مادة ()49
�إذا تخل���ى رئي����س جمل�س ال���وزراء �أو الوزير ع���ن من�صبه لأي �سبب م���ن الأ�سباب
ي�ستمر يف ت�صريف العاجل من �شئون من�صبه �إىل حني تعيني خلف له.
مادة ( )50
�أ .ينظم القانون امل�ؤ�س�سات العامة وهيئات الإدارة البلدية مبا يكفل لها اال�ستقالل
يف ظ���ل توجي���ه الدولة ورقابتها ،ومب���ا يكفل لهيئات الإدارة البلدي���ة �إدارة املرافق
ذات الطابع املحلي التي تدخل يف نطاقها والرقابة عليها.
ب .توج���ه الدولة امل�ؤ�س�س���ات ذات النفع العام مبا يتف���ق وال�سيا�سة العامة للدولة
وم�صلحة املواطنني.
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املجل�س الوطني
مادة ()51
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الف�صل الثالث

جمل�س ال�شورى
مادة ()52
يت�ألف جمل�س ال�شورى من �أربعني ع�ضو ًا يعينون ب�أمر ملكي ،وذلك وفق ًا للإجراءات
وال�ضوابط والطريقة التي حتدد ب�أمر ملكي.
1

مادة ()53
ي�ش�ت�رط يف ع�ضو جمل�س ال�شورى �أن يكون بحريني��� ًا ،و�أن مي�ضي على من اكت�سب
اجلن�سي���ة البحرينية ع�ش���ر �سنوات على الأقل ،وغري حام���ل جلن�سية دولة �أخرى،
با�ستثن���اء من يحمل جن�سية �إحدى الدول الأع�ض���اء مبجل�س التعاون لدول اخلليج
2

ُ - 1عدلت املادة ( )52مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة ،2012املن�شورة يف ملحق العدد - 3050
اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012
ن�ص املادة ( )52قبل التعديل :

"يت�ألف جمل�س ال�شورى من �أربعني ع�ضو ًا يعينون ب�أمر ملكي".

ُ - 2عدلت املادة ( )53مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ،2012املن�شورة يف ملحق اجلريدة الر�سمية
رقم  3050بتاريخ  3مايو .2012
ن�ص املادة ( )53قبل التعديل :

"ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س ال�شورى �أن يكون بحرينياًّ ،متمتع ًا بكافة حقوقه املدنية وال�سيا�سية ،و�أن
يكون ا�سمه مدرج ًا يف �أحد جداول االنتخاب ،و�أال تقل �سنه يوم التعيني عن خم�س وثالثني �سنة
ميالدية كاملة ،و�أن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة �أو الذين �أدوا خدمات جليلة للوطن".
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العربي���ة ب�شرط �أن تكون جن�سيت���ه البحرينية ب�صفة �أ�صلية ،ومتمتع ًا بكافة حقوقه
املدنية وال�سيا�سية ،و�أن يكون ا�سمه مدرجا يف �أحد جداول االنتخاب ،و�أال تقل �سنه
ي���وم التعيني عن خم�س وثالثني �سنة ميالدي���ة كاملة ،و�أن يكون ممن تتوافر فيهم
اخلربة �أو الذين �أدوا خدمات جليلة للوطن.
مادة ()54
�أ .م���دة الع�ضوية يف جمل�س ال�شورى �أربع �سن���وات ،ويحوز �إعادة تعيني من انتهت
مدة ع�ضويته.
ب� .إذا خ�ل�ا حم���ل �أح���د �أع�ضاء جمل�س ال�ش���ورى قبل نهاية مدت���ه لأي �سبب من
الأ�سباب عني امللك ع�ضو ًا بدي ًال لنهاية مدة �سلفه.
ج .يج���وز لأي ع�ض���و من �أع�ض���اء جمل�س ال�ش���ورى �أن يطلب �إعف���اءه من ع�ضوية
املجل�س بالتما����س يقدم �إىل رئي�س املجل�س ،وعلى الرئي�س �أن يرفعه �إىل امللك ،وال
تنتهي الع�ضوية �إال من تاريخ قبول امللك لهذا االلتما�س.
د .يع�ي�ن املل���ك رئي�س جمل�س ال�ش���ورى ملثل مدة املجل�س ،وينتخ���ب املجل�س نائبني
لرئي�س املجل�س لكل دور انعقاد.
مادة ()55
�أ .يجتمع جمل�س ال�شورى عند اجتماع جمل�س النواب ،وتكون �أدوار االنعقاد واحدة
للمجل�سني.
ب� .إذا ُحل جمل�س النواب توقفت جل�سات جمل�س ال�شورى.
الفرع الثاين
جمل�س النواب
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مادة ()56
يت�أل���ف جمل�س النواب من �أربعني ع�ضو ًا ُينتخب���ون بطريق االنتخاب العام ال�سري
املبا�شر وفق ًا للأحكام التي يبينها القانون.

مادة ()57
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ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س النواب:
�أ� .أن يكون بحريني ًا ،و�أن مي�ضي على من اكت�سب اجلن�سية البحرينية ع�شر �سنوات
عل���ى االقل ،وغ�ي�ر حامل جلن�سية دولة �أخرى ،با�ستثناء م���ن يحمل جن�سية �إحدى
ال���دول الأع�ضاء مبجل�س التعاون ل���دول اخلليج العربية ب�ش���رط �أن تكون جن�سيته
البحريني���ة ب�صفة �أ�صلي���ة ،ومتمتع ًا بكافة حقوق���ه املدنية وال�سيا�سي���ة ،و�أن يكون
ا�سمه مدرج ًا يف �أحد جداول االنتخاب.
ب� .أال تقل �سنه يوم االنتخاب عن ثالثني �سنة ميالدية كاملة.
ج� .أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
د� .أال تك���ون ع�ضويت���ه مبجل�س ال�ش���ورى �أو جمل�س النواب ق���د �أُ�سقطت بقرار من
املجل����س الذي ينتم���ي �إليه ب�سبب فقد الثقة واالعتب���ار �أو ب�سبب الإخالل بواجبات
الع�ضوي���ة .ويجوز ملن �أُ�سقط���ت ع�ضويته الرت�شيح �إذا انق�ض���ى الف�صل الت�شريعي
ال���ذي �ص���در خالله قرار �إ�سق���اط الع�ضوية� ،أو �صدر قرار م���ن املجل�س الذي كان
ع�ض���وا فيه ب�إلغ���اء الأثر املان���ع من الرت�شيح املرتت���ب على �إ�سق���اط الع�ضوية بعد
انق�ضاء دور االنعقاد الذي �صدر خالله قرار �إ�سقاط الع�ضوية.
ُ - 1عدل البند (�أ) من املادة ( )57مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ، 2012املن�شورة يف ملحق العدد
 - 3050اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012
ن�ص املادة ( )57قبل التعديل :

"ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س النواب:

�أ) �أن يكون بحرينيا ،متمتع ًا بكافة حقوقه املدنية وال�سيا�سية ،و�أن يكون ا�سمه مدرج ًا يف �أحد جداول
االنتخاب.

ب) �أال تقل �سنه يوم االنتخاب عن ثالثني �سنة ميالدية كاملة.
ج) �أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
ُ
د) �أال تكون ع�ضويته مبجل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب قد �أ�سقطت بقرار من املجل�س الذي ينتمي �إليه
ب�سبب فقد الثقة واالعتبار �أو ب�سبب الإخالل بواجبات الع�ضوية .ويجوز ملن �أُ�سقطت ع�ضويته الرت�شيح
�إذا انق�ضى الف�صل الت�شريعي الذي �صدر خالله قرار �إ�سقاط الع�ضوية� ،أو �صدر قرار من املجل�س الذي
كان ع�ضوا فيه ب�إلغاء الأثر املانع من الرت�شيح املرتتب على �إ�سقاط الع�ضوية بعد انق�ضاء دور االنعقاد
الذي �صدر خالله قرار �إ�سقاط الع�ضوية".
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مادة ()58
م���دة جمل�س الن���واب �أربع �سنوات ميالدي���ة من تاريخ �أول اجتم���اع له ،وجترى يف
خالل ال�شهور الأربعة الأخرية من تلك املدة انتخابات املجل�س اجلديد مع مراعاة
حكم املادة ( )64من هذا الد�ستور .ويجوز �إعادة انتخاب من انتهت مدة ع�ضويته.
وللمل���ك �أن ميد الف�صل الت�شريعي ملجل�س النواب عند ال�ضرورة ب�أمر ملكي مدة ال
تزيد على �سنتني.
مادة ()59
�إذا خال حمل �أحد �أع�ضاء جمل�س النواب قبل نهاية مدته ،لأي �سبب من الأ�سباب،
ينتخب بدله خالل �شهرين من تاريخ �إعالن املجل�س هذا اخللو ،وتكون مدة الع�ضو
اجلديد لنهاية مدة �سلفه.
1

و�إذا كان اخللو ب�سبب ا�ستقالة الع�ضو فال يجوز له الرت�شح لع�ضوية املجل�س خالل
الف�صل الت�شريعي الذي قدم فيه ا�ستقالته.
و�إذا وق���ع اخللو يف خ�ل�ال الأ�شهر ال�ست���ة ال�سابقة على انته���اء الف�صل الت�شريعي
للمجل�س فال يجرى انتخاب ع�ضو بديل.
مادة ()60
ينتخب جمل�س النواب يف �أول جل�سة له ،وملثل مدته ،رئي�س ًا ونائبني للرئي�س من بني
�أع�ضائه ،و�إذا خال مكان �أي منهم انتخب املجل�س من يحل حمله �إىل نهاية مدته.
ويك���ون االنتخ���اب يف جميع الأحوال بالأغلبية املطلق���ة للحا�ضرين ،ف�إن مل تتحقق
ُ -1عدلت املادة ( )59مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ، 2012املن�شورة يف ملحق العدد - 3050
اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012
ن�ص املادة ( )59قبل التعديل :
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"�إذا خال حمل �أحد �أع�ضاء جمل�س النواب قبل نهاية مدته ،لأي �سبب من الأ�سباب ،ينتخب بدله خالل
�شهرين من تاريخ �إعالن املجل�س هذا اخللو ،وتكون مدة الع�ضو اجلديد لنهاية مدة �سلفه.
و�إذا وقع اخللو يف خالل الأ�شهر ال�ستة ال�سابقة على انتهاء الف�صل الت�شريعي للمجل�س فال يجرى انتخاب
ع�ضو بديل".

مادة ()61
ي�ؤ ِّل���ف املجل�س خالل الأ�سبوع الأول من اجتماعه ال�سنوي اللجان الالزمة لأعماله،
ويجوز لهذه اللجان �أن تبا�شر �صالحياتها خالل عطلة املجل�س.
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هذه الأغلبية يف املرة الأوىل �أُعيد االنتخاب بني االثنني احلائزين لأكرث الأ�صوات،
ف����إن ت�ساوى م���ع ثانيهما غريه يف ع���دد الأ�صوات ا�شرتك معهم���ا يف انتخاب املرة
الثاني���ة ،ويك���ون االنتخ���اب يف هذه احلال���ة بالأغلبي���ة الن�سبية ،ف����إن ت�ساوى �أكرث
من واح���د يف احل�صول على هذه الأغلبية الن�سبية �أج���رى املجل�س االختيار بينهم
بالقرعة.
وير�أ�س اجلل�سة الأوىل �أكرب الأع�ضاء �سن ًا �إىل حني انتخاب رئي�س املجل�س.

مادة ()62
تخت����ص حمكمة التمييز بالف�صل يف الطع���ون اخلا�صة بانتخابات جمل�س النواب،
وفق ًا للقانون ِّ
املنظم لذلك.
مادة ()63
جمل����س النواب ،هو املخت����ص بقبول اال�ستقالة من ع�ضويت���ه ،وال تعترب اال�ستقالة
نهائي���ة �إال من وقت تقري���ر املجل�س قبولها ،وي�صبح املح���ل �شاغر ًا من تاريخ ذلك
القبول.
مادة ()64
�أ� .إذا ُح���ل جمل����س النواب وجب �إجراء االنتخاب���ات للمجل�س اجلديد يف ميعاد ال
يجاوز �أربعة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ احلل .ف�إن مل جتر االنتخابات خالل تلك
امل���دة ي�س�ت�رد املجل�س املنحل كامل �سلطته الد�ستوري���ة ،ويجتمع فورا ك�أن احلل مل
يكن ،وي�ستمر يف �أعماله �إىل �أن ينتخب املجل�س اجلديد.
ب .للمل���ك ،عل���ى الرغ���م مم���ا ورد يف البن���د ال�ساب���ق� ،أن ي�ؤجل �إج���راء انتخاب
املجل�س اجلديد �إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها جمل�س الوزراء �أن �إجراء
االنتخاب �أمر متعذر.
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ج� .إذا ا�ستم���رت الظ���روف املن�صو�ص عليها يف البن���د ال�سابق ،فللملك ،بناء على
ر�أي جمل����س ال���وزراء� ،إعادة املجل����س املنحل ودعوت���ه �إىل االنعق���اد ،ويعترب هذا
املجل�س قائم ًا من تاريخ �صدور املر�سوم امللكي ب�إعادته ،وميار�س كامل �صالحياته
الد�ستورية ،وتنطبق عليه �أحكام هذا الد�ستور مبا يف ذلك املتعلق منها با�ستكمال
م���دة املجل�س وحله ،وتعت�ب�ر الدورة التي يعقدها يف هذه احلالة �أول دورة عادية له
بغ�ض النظر عن تاريخ بدئها.
مادة ()65

1

يج���وز بن���ا ًء على طلب موقع من خم�س���ة �أع�ضاء من جمل�س الن���واب على الأقل �أن
يوجه �إىل �أي من الوزراء ا�ستجوابات عن الأمور الداخلة يف اخت�صا�صاته.
ويت���م �إجراء اال�ستجواب وفق ًا لل�ش���روط والأو�ضاع التي حتددها الالئحة الداخلية
ملجل�س النواب.
وجت���رى مناق�شة اال�ستج���واب يف املجل�س ما مل يقرر �أغلبي���ة �أع�ضائه مناق�شته يف
اللجن���ة املخت�صة ،وذلك بعد ثمانية �أيام عل���ى الأقل من يوم تقدميه ،ما مل يطلب
الوزير تعجيل هذه املناق�شة.
ويج���وز �أن ي����ؤدي اال�ستجواب �إىل طرح مو�ضوع الثق���ة بالوزير على جمل�س النواب
وفق ًا لأحكام املادة ( )66من هذا الد�ستور.
ُ - 1عدلت املادة ( )65مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ، 2012املن�شورة يف ملحق العدد - 3050
اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012
ن�ص املادة ( )65قبل التعديل :
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"يجوز بنا ًء على طلب موقع من خم�سة �أع�ضاء من جمل�س النواب على الأقل �أن يوجه �إىل �أي من
الوزراء ا�ستجوابات عن الأمور الداخلة يف اخت�صا�صاته.
وال يجوز �أن يكون اال�ستجواب متعلق ًا مب�صلحة خا�صة بامل�ستجوِ ب �أو ب�أقاربه حتى الدرجة الرابعة� ،أو
ب�أحد موكليه .وال جترى املناق�شة يف اال�ستجواب �إال بعد ثمانية �أيام على الأقل من يوم تقدميه ،ما مل
يوافق الوزير على تعجيل هذه املناق�شة.
ويجوز �أن ي�ؤدي اال�ستجواب �إىل طرح مو�ضوع الثقة بالوزير على جمل�س النواب وفق ًا لأحكام املادة
( )66من هذا الد�ستور".

مادة ( )66
 .بال يج���وز ط���رح مو�ضوع الثق���ة بالوزير �إال بن���اء على رغبت���ه �أو طلب موقع من
ع�شرة �أع�ضاء من جمل�س النواب �إثر مناق�شة ا�ستجواب موجه �إليه ،وال يجوز
للمجل�س �أن ي�صدر قراره يف الطلب قبل �سبعة �أيام من تقدميه.
 .ج�إذا ق���رر جمل����س الن���واب ب�أغلبية ثلث���ي الأع�ض���اء الذين يت�أل���ف منهم عدم
الثق���ة ب�أحد الوزراء اعترب معتزال للوزارة من تاري���خ قرار عدم الثقة ،ويقدم
ا�ستقالته فور ًا.
مادة ( ) 67

البحرين
العمل الوطني
ميثاقمملكة
د�ستور

 .أكل وزير م�سئول لدى جمل�س النواب عن �أعمال وزارته.

1

�أ .ال ُيطرح يف جمل�س النواب مو�ضوع الثقة برئي�س جمل�س الوزراء.
ب� .إذا تق���دم ع�ش���رة �أع�ضاء على الأق���ل من جمل�س النواب بطل���ب م�سبب بعدم
�إم���كان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء ،ووافق �أغلبية �أع�ضاء املجل�س على ذلك،
�أحي���ل الطل���ب اىل مكتب املجل�س لبحثه و�إحالت���ه اىل املجل�س خالل مدة ال تتجاوز
�أ�سبوعني من تاريخ تقدميه.
ج .ال يج���وز ملجل����س النواب �أن ي�صدر ق���راره يف مو�ضوع عدم �إم���كان التعاون مع
رئي�س جمل�س الوزراء قبل �سبعة �أيام من تاريخ �إحالته �إليه من مكتب املجل�س.
ُ - 1عدلت البنود (ب ،ج ،د) من املادة ( )67مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة ، 2012املن�شورة يف
ملحق العدد  - 3050اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012
ن�ص املادة ( )67قبل التعديل :

"�أ) ال ُيطرح يف جمل�س النواب مو�ضوع الثقة برئي�س جمل�س الوزراء.

ب) �إذا ر�أى ثلثا �أع�ضاء جمل�س النواب عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء� ،أحيل الأمر �إىل
املجل�س الوطني للنظر يف ذلك.
ج) ال يجوز للمجل�س الوطني �أن ي�صدر قراره يف مو�ضوع عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء
قبل �سبعة �أيام من تاريخ �إحالته �إليه.
د) �إذا �أقر املجل�س الوطني ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء ،رفع الأمر
�إىل امللك للبت فيه ،ب�إعفاء رئي�س جمل�س الوزراء وتعيني وزارة جديدة� ،أو بحل جمل�س النواب".
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د� .إذا �أق���ر جمل����س النواب ب�أغلبي���ة ثلثي �أع�ضائه عدم �إم���كان التعاون مع رئي�س
جمل����س ال���وزراء ،رفع الأم���ر �إىل امللك للبت في���ه ،ب�إعفاء رئي�س جمل����س الوزراء
وتعيني وزارة جديدة� ،أو بحل جمل�س النواب.
مادة ()68

1

�أ .ملجل�س النواب �إبداء رغبات مكتوبة للحكومة يف امل�سائل العامة ،وعلى احلكومة
�أن ت���رد عل���ى املجل�س كتابة خالل �ست���ة �أ�شهر ،و�إن تعذر الأخ���ذ بها وجب �أن تبني
الأ�سباب.
ب .يج���وز بنا ًء على طلب موقع من خم�س���ة �أع�ضاء على الأقل من جمل�س النواب،
ط���رح مو�ضوع عام للمناق�شة ال�ستي�ض���اح �سيا�سة احلكومة يف �ش�أنه ،وتبادل الر�أي
ب�صدده ،وفق ًا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة الداخلية للمجل�س.
وي���درج مكت���ب املجل����س طلب املناق�ش���ة العامة يف ج���دول �أعم���ال �أول جل�سة تالية
لتقدميه ،ليبت فيه املجل�س دون مناق�شة.
مادة ()69
يح���ق ملجل�س النواب يف كل وقت �أن ي�ؤلف جلان حتقيق �أو يندب ع�ضوا �أو �أكرث من
�أع�ضائه للتحقيق يف �أي �أمر من الأمور الداخلة يف اخت�صا�صات املجل�س املبينة يف
الد�ستور ،على �أن تقدم اللجنة �أو الع�ضو نتيجة التحقيق خالل مدة ال تتجاوز �أربعة
�أ�شهر من تاريخ بدء التحقيق.
ويج���ب على الوزراء وجميع موظف���ي الدولة تقدمي ال�شه���ادات والوثائق والبيانات
التي تطلب منهم.
ُ - 1عدلت املادة ( )68مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ، 2012املن�شورة يف ملحق العدد - 3050
اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012
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ن�ص املادة ( )68قبل التعديل :

"ملجل�س النواب �إبداء رغبات مكتوبة للحكومة يف امل�سائل العامة ،و�إن تعذر على احلكومة الأخذ بهذه
الرغبات وجب �أن تبني للمجل�س كتاب ًة �أ�سباب ذلك".

�أحكام م�شرتكة للمجل�سيـن
مادة ()70
ال ي�صدر القانون �إال �إذا �أقره كل من جمل�سي ال�شورى و النواب �أو املجل�س الوطني
بح�سب الأحوال ،و �صدق عليه امللك.
مادة ()71
يجتمع املجل�س الوطني يوم ال�سبت الثاين من بداية �شهر �أكتوبر� ،إال �إذا قرر امللك
دعوت���ه لالجتماع قبل هذا املوعد ،و�إذا كان هذا اليوم عطلة ر�سمية اجتمع يف �أول
يوم عمل يلي تلك العطلة.
مادة ()72
دور االنعقاد ال�سنوي لكل من جمل�سي ال�شورى والنواب ال يقل عن �سبعة �أ�شهر ،وال
يجوز ف�ض هذا الدور قبل �إقرار امليزانية.
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الفرع الثالث

مادة ()73
ا�ستثناء من حكم املادتني ال�سابقتني يجتمع املجل�س الوطني يف اليوم التايل النتهاء
�شهر من تاريخ تعيني جمل�س ال�شورى �أو انتخاب جمل�س النواب �أيهما مت �آخرا� ،إال
�إذا قرر امللك دعوته لالجتماع قبل هذا التاريخ.
و�إذا كان تاريخ انعقاد املجل�س يف هذا الدور مت�أخر ًا عن امليعاد ال�سنوي املن�صو�ص
عليه يف املادة ( )71من الد�ستورُ ،خف�ضت مدة االنعقاد املن�صو�ص عليها يف املادة
( )72منه مبقدار الفارق بني امليعادين املذكورين.
مادة ()74
يفتت���ح املل���ك دور االنعقاد الع���ادي للمجل�س الوطن���ي باخلطاب ال�سام���ي ،وله �أن
ينيب ويل العهد �أو من يرى �إنابته يف ذلك .ويختار كل من املجل�سني جلنة من بني
�أع�ضائ���ه لإعداد م�شروع الرد على هذا اخلطاب ،ويرفع كل من املجل�سني رده �إىل
امللك بعد �إقراره.
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مادة ()75
ُيدع���ى كل م���ن جمل�سي ال�شورى والنواب ،ب�أمر ملك���ي� ،إىل اجتماع غري عادي �إذا
ر�أى امللك �ضرورة لذلك� ،أو بناء على طلب �أغلبية �أع�ضائه.
وال يج���وز يف دور االنعق���اد غري العادي �أن ينظر املجل�س يف غ�ي�ر الأمور التي دُعي
من �أجلها.
مادة ()76
يعلن امللك ،ب�أمر ملكي ،ف�ض �أدوار االنعقاد العادية وغري العادية.
مادة ()77
كل اجتماع يعقده جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب يف غري الزمان واملكان املقررين
الجتماعه يكون باط ًال ،وتبطل القرارات التي ت�صدر عنه.
مادة ()78
ي����ؤدي كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ،يف جل�سة علنية وقبل
ممار�سة �أعماله يف املجل�س �أو جلانه اليمني التالية:
(( �أق�س���م ب���اهلل العظي���م �أن �أكون خمل�صاً للوطن وللمل���ك ،و�أن �أحرتم الد�ستور
وقوان�ي�ن الدول���ة ،و�أن �أذود ع���ن حري���ات ال�شع���ب وم�صاحله و�أموال���ه ،و�أن �أ�ؤدي
�أعمايل بالأمانة وال�صدق)).
مادة ()79
جل�س���ات جمل����س ال�شورى وجمل�س الن���واب علنية ،ويجوز عقده���ا �سرية بنا ًء على
طلب احلكومة �أو رئي�س املجل�س �أو ع�شرة �أع�ضاء ،وتكون مناق�شة الطلب يف جل�سة
�سرية.
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مادة ()80
ي�ش�ت�رط ل�صح���ة اجتماع كل من جمل�س ال�شورى وجمل����س النواب ح�ضور �أكرث من
ن�صف �أع�ضائه ،وت�صدر القرارات بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين ،وذلك

و�إذا مل يكتم���ل ن�ص���اب انعق���اد املجل�س مرت�ي�ن متتاليتني اعترب اجتم���اع املجل�س
�صحيحا ،على �أال يقل عدد احلا�ضرين عن ربع �أع�ضاء املجل�س.
مادة ()81
يعر�ض رئي�س جمل�س الوزراء م�شروعات القوانني على جمل�س النواب الذي له حق
قب���ول امل�شروع �أو تعديل���ه �أو رف�ضه ،ويف جميع احلاالت يرف���ع امل�شروع �إىل جمل�س
ال�ش���ورى الذي له حق قبول امل�شروع �أو تعديل���ه �أو رف�ضه �أو قبول �أية تعديالت كان
جمل����س النواب قد �أدخله���ا على امل�شروع �أو رف�ضها �أو قام بتعديلها .على �أن تعطى
الأولوية يف املناق�شة دائم ًا مل�شروعات القوانني واالقرتاحات املقدمة من احلكومة.
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يف غري احل���االت التي ت�شرتط فيها �أغلبية خا�صة ،وعن���د ت�ساوي الأ�صوات يرجح
اجلان���ب الذي من���ه الرئي����س .و�إذا كان الت�صويت متعلق ًا بالد�ست���ور وجب �أن يتم
باملناداة على الأع�ضاء ب�أ�سمائهم.

مادة ()82
�إذا مل يواف���ق جمل����س ال�شورى عل���ى م�شروع قانون �أقره جمل����س النواب �سواء كان
قرار جمل����س ال�شورى بالرف�ض �أو بالتعديل �أو باحل���ذف �أو بالإ�ضافة يعيده رئي�س
املجل�س �إىل جمل�س النواب لإعادة النظر فيه.
مادة ()83
�إذا قب���ل جمل�س النواب م�شروع القان���ون كما ورد من جمل�س ال�شورى يحيله رئي�س
جمل�س النواب خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني �إىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه �إىل
امللك.
1

ُ - 1عدلت املادة ( )83مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ،2012املن�شورة يف ملحق العدد - 3050
اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012
ن�ص املادة ( )83قبل التعديل :

"�إذا قبل جمل�س النواب م�شروع القانون كما ورد من جمل�س ال�شورى يحيله رئي�س جمل�س ال�شورى
�إىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه �إىل امللك".
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مادة ()84
ملجل����س النواب �أن يرف�ض �أي تعدي���ل على م�شروع قانون �أقره جمل�س ال�شورى ،و�أن
ي�ص���ر على ق���راره ال�سابق دون �إدخال �أية تعديالت جدي���دة على م�شروع القانون.
ويف ه���ذه احلالة يعاد امل�شروع �إىل جمل�س ال�شورى م���رة ثانية للنظر فيه .وملجل�س
ال�شورى �أن يقبل قرار جمل�س النواب �أو �أن ي�صر على قراره ال�سابق.
مادة ()85
�إذا اختل���ف املجل�س���ان ح���ول م�ش���روع �أي قانون مرت�ي�ن ،يجتمع املجل����س الوطني
برئا�سة رئي�س جمل�س النواب لبحث املواد املختلف عليها ،وي�شرتط لقبول امل�شروع
�أن ي�ص���در ق���رار املجل�س الوطن���ي ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضري���ن ،وعندما ُيرف�ض
امل�شروع بهذه ال�صورة ،ال يقدم مرة ثانية �إىل املجل�س الوطني يف الدورة ذاتها.
1

مادة ()86
يف جمي���ع احلاالت التي تت���م فيها املوافقة على م�شروع القانون يقوم رئي�س جمل�س
الن���واب ب�إحالته خالل م���دة ال تتجاوز �أ�سبوعني �إىل رئي����س جمل�س الوزراء لرفعه
�إىل امللك.
2

ُ -1عدلت املادة ( )85مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ، 2012املن�شورة يف ملحق العدد - 3050
اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012
ن�ص املادة ( )85قبل التعديل :

"�إذا اختلف املجل�سان حول م�شروع �أي قانون مرتني ،يجتمع املجل�س الوطني برئا�سة رئي�س جمل�س
ال�شورى لبحث املواد املختَلف عليها ،وي�شرتط لقبول امل�شروع �أن ي�صدر قرار املجل�س الوطني ب�أغلبية
الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعندما يرف�ض امل�شروع بهذه ال�صورة ،ال يق َّدم مرة ثانية �إىل املجل�س الوطني يف
الدورة نف�سها".

ُ -2عدلت املادة ( )86مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ،2012املن�شورة يف ملحق العدد - 3050
اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012
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ن�ص املادة ( )86قبل التعديل :

" يف جميع احلاالت التي يتم فيها املوافقة على م�شروع القانون يقوم رئي�س جمل�س ال�شورى ب�إحالته
�إىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه �إىل امللك".
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مادة ()87
كل م�ش���روع قانون ينظ���م مو�ضوعات اقت�صادية �أو مالي���ة ،وتطلب احلكومة نظره
ب�صف���ة عاجل���ة ،يتم عر�ضه على جمل�س النواب �أوال ليب���ت فيه خالل خم�سة ع�شر
يوم���ا ،ف�إذا م�ضت هذه امل���دة عر�ض على جمل�س ال�شورى م���ع ر�أي جمل�س النواب
�إن وج���د ،ليقرر ما يراه ب�ش�أنه خ�ل�ال خم�سة ع�شر يوما �أخرى ،ويف حالة اختالف
املجل�س�ي�ن ب�ش����أن م�ش���روع القانون املعرو����ض ،يعر�ض الأمر عل���ى املجل�س الوطني
للت�صوي���ت عليه خالل خم�سة ع�شر يوما ،و�إذا مل يب���ت املجل�س الوطني فيه خالل
تلك املدة جاز للملك �إ�صداره مبر�سوم له قوة القانون.
مادة ( )88
يجوز لرئي����س جمل�س الوزراء �إلقاء بيان �أمام جمل�س النواب �أو جمل�س ال�شورى �أو
�إح���دى جلانهما عن مو�ضوع داخل يف اخت�صا�صه ،ول���ه �أن يفو�ض �أحد الوزراء يف
ذلك ،ويناق�ش املجل�س �أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من مالحظات ب�ش�أنه.
1

مادة ()89
�أ .ع�ض���و كل م���ن جمل����س ال�شورى و جمل�س الن���واب ميثل ال�شع���ب ب�أ�سره ،ويرعى
امل�صلحة العامة ،وال �سلطان لأية جهة عليه يف عمله باملجل�س �أو جلانه.
ب .ال جتوز م�ؤاخذة ع�ضو كل من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب عما يبديه يف
املجل�س �أو جلانه من �آراء �أو �أفكار� ،إال �إذا كان الر�أي املعرب عنه فيه م�سا�س ب�أ�س�س
العقي���دة �أو بوح���دة الأم���ة� ،أو باالحرتام الواج���ب للملك� ،أو فيه ق���ذف يف احلياة
اخلا�صة لأي �شخ�ص كان.
ج .ال يجوز �أثناء دور االنعقاد ،يف غري حالة اجلرم امل�شهود� ،أن تتخذ نحو الع�ضو
�إجراءات التوقيف �أو التحقيق �أو التفتي�ش �أو القب�ض �أو احلب�س �أو �أي �إجراء جزائي
ُ -1عدلت املادة ( )88مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ،2012املن�شورة يف ملحق العدد - 3050
اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012
ن�ص املادة ( )88قبل التعديل :

"تتقدم كل وزارة فور ت�شكيلها بربناجمها �إىل املجل�س الوطني ،وللمجل�س �أن يبدي ما يراه من
مالحظات ب�صدد هذا الربنامج".
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�آخ���ر �إال ب�إذن املجل�س الذي ه���و ع�ضو فيه .ويف غري دور انعقاد املجل�س يتعني �أخذ
�إذن من رئي�س املجل�س.
ويعترب مبثابة �إذن عدم �إ�صدار املجل�س �أو الرئي�س قراره يف طلب الإذن خالل �شهر
من تاريخ و�صوله �إليه.
ويتع�ي�ن �إخط���ار املجل�س مبا قد يتخذ م���ن �إجراءات وفق��� ًا للفق���رة ال�سابقة �أثناء
انعق���اده ،كما يج���ب �إخطاره دوم ًا يف �أول اجتماع له ب�أي �إج���راء اتخذ �أثناء عطلة
املجل�س ال�سنوية �ضد �أي ع�ضو من �أع�ضائه.
مادة ()90
للمل���ك �أن ي�ؤج���ل ،ب�أمر ملك���ي ،اجتماع املجل����س الوطني مدة ال جت���اوز �شهرين،
وال يتك���رر الت�أجي���ل يف دور االنعقاد الواحد �أكرث من م���رة واحدة .وال حت�سب مدة
الت�أجيل �ضمن فرتة االنعقاد املن�صو�ص عليها يف املادة ( )72من هذا الد�ستور.
مادة ()91
لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س النواب �أن يوجه �إىل الوزراء �أ�سئلة مكتوبة ال�ستي�ضاح
الأم���ور الداخل���ة يف اخت�صا�صهم ،ولل�سائ���ل وحده حق التعقيب م���رة واحدة على
الإجابة ،ف�إن �أ�ضاف الوزير جديد ًا جتدد حق الع�ضو يف التعقيب.
وال يجوز �أن يكون ال�س�ؤال متعلق ًا مب�صلحة خا�صة بال�سائل �أو ب�أقاربه حتى الدرجة
الرابعة� ،أو ب�أحد موكليه.
1

ُ -1عدلت (الفقرة الأوىل) من املادة ( )91مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ، 2012املن�شورة يف ملحق
العدد  - 3050اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012
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ن�ص املادة ( )91قبل التعديل :
"لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أن يوجه �إىل الوزراء �أ�سئلة مكتوبة ال�ستي�ضاح
الأمور الداخلة يف اخت�صا�صهم ،ولل�سائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة ،ف�إن �أ�ضاف الوزير
جديد ًا جتدد حق الع�ضو يف التعقيب.

وال يجوز �أن يكون ال�س�ؤال متعلق ًا مب�صلحة خا�صة بال�سائل �أو ب�أقاربه حتى الدرجة الرابعة� ،أو ب�أحد
موكليه".

مادة ()92
 .أخلم�سة ع�ش���ر ع�ضو ًا من جمل�س ال�شورى �أو جمل����س النواب حق طلب اقرتاح
تعدي���ل الد�ستور ،ولأي من �أع�ضاء املجل�سني ح���ق اقرتاح القوانني ،ويحال كل
اقرتاح �إىل اللجنة املخت�صة يف املجل�س الذي ِق ّدم فيه االقرتاح لإبداء الر�أي،
ف�إذا ر�أى املجل�س قبول االقرتاح �أحاله �إىل احلكومة لو�ضعه يف �صيغة م�شروع
تعدي���ل للد�ست���ور �أو م�شروع قانون ،وتقدمي���ه �إىل جمل�س الن���واب خالل �ستة
�أ�شهر على الأكرث من تاريخ �إحالته �إليها.
 .بكل اق�ت�راح بقانون مت تقدميه وفق الفقرة ال�سابقة ورف�ضه املجل�س الذي قدم
�إليه ال يجوز تقدميه ثانية يف دور االنعقاد ذاته.
1
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مادة ()93
لرئي����س جمل����س الوزراء وال���وزراء حق ح�ض���ور جل�سات جمل�س ال�ش���ورى وجمل�س
النواب ،وي�ستمع �إليهم كلما طلبوا الكالم ،ولهم �أن ي�ستعينوا مبن يريدون من كبار
املوظفني �أو من ينيبونهم عنهم.
وللمجل�س �أن يطلب ح�ضور الوزير املخت�ص عند مناق�شة �أمر يتعلق بوزارته.
مادة ()94
 �أ .يب�ي�ن القان���ون نظام �س�ي�ر العمل يف كل م���ن جمل�س ال�ش���ورى وجمل�س النواب
وجلانهما ،و�أ�صول املناق�شة والت�صويت وال�س�ؤال واال�ستجواب و�سائر ال�صالحيات
ُ -1عدل البند (�أ) من املادة ( )92مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ، 2012املن�شورة يف ملحق العدد
 - 3050اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012

ن�ص املادة ( )92قبل التعديل:
"�أ) خلم�سة ع�شر ع�ضوا من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب حق طلب اقرتاح تعديل الد�ستور ،ولأي
من �أع�ضاء املجل�سني حق اقرتاح القوانني ،ويحال كل اقرتاح �إىل اللجنة املخت�صة يف املجل�س الذي قدم
فيه االقرتاح لإبداء الر�أي ،ف�إذا ر�أى املجل�س قبول االقرتاح �أحاله �إىل احلكومة لو�ضعه يف �صيغة م�شروع
تعديل للد�ستور �أو م�شروع قانون وتقدميه �إىل جمل�س النواب يف الدورة نف�سها �أو يف الدورة التي تليها.

ب) كل اقرتاح بقانون مت تقدميه وفق الفقرة ال�سابقة ورف�ضه املجل�س الذي قُدم �إليه ال يجوز تقدميه ثانية
يف دور االنعقاد ذاته".
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املن�صو����ص عليها يف الد�ستور ،وكذلك اجلزاءات التي ترتتب على خمالفة الع�ضو
للنظام �أو تخلفه عن جل�سات املجل�س �أو اللجان بدون عذر مقبول.
ب .لكل من املجل�سني �أن ي�ضيف �إىل القانون املنظم له ما يراه من �أحكام تكميلية.
مادة ()95
حفظ النظام داخل كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب من اخت�صا�ص رئي�سه،
ويخ�ص�ص لكل من املجل�سني حر�س ي�أمتر ب�أمر رئي�س املجل�س.
وال يجوز لأية قوة م�سلحة �أخرى دخول املجل�س �أو اال�ستقرار على مقربة من �أبوابه
�إال بطلب من رئي�سه.
مادة ()96
تحُ���دد بقانون مكاف�آت �أع�ضاء كل من جمل�س ال�ش���ورى وجمل�س النواب ،ويف حالة
تعديل هذه املكاف�آت ال ينفذ هذا التعديل �إال ابتداء من الف�صل الت�شريعي التايل.
مادة ()97
ال يج���وز اجلم���ع بني ع�ضوية جمل�س ال�شورى وجمل�س الن���واب ،كما ال يجوز اجلمع
بني ع�ضوية �أي من املجل�سني وتويل الوظائف العامة.
ويعني القانون حاالت عدم اجلمع الأخرى.
مادة ()98
ال يج���وز لع�ض���و جمل�س ال�ش���ورى �أو جمل�س النواب �أثناء م���دة ع�ضويته �أن ُيعينَّ يف
جمل�س �إدارة �شركة �أو �أن ي�سهم يف التزامات تعقدها احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات العامة
�إال يف الأحوال التي يبينها القانون.
وال يج���وز له خالل تلك املدة كذلك �أن ي�شرتي �أو ي�ست�أجر ما ًال من �أموال الدولة �أو
�أن ي�ؤجرها �أو �أن يبيعها �شيئ ًا من �أمواله �أو يقاي�ضها عليه ،ما مل يكن ذلك بطريق
املزايدة �أو املناق�صة العلنيتني� ،أو بتطبيق نظام اال�ستمالك للم�صلحة العامة.
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كما يجوز �إ�سق���اط ع�ضوية �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �إذا فقد
الثقة واالعتبار �أو �أخل بواجبات ع�ضويته .ويجب �أن ي�صدر قرار �إ�سقاط الع�ضوية
ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س الذي هو ع�ضو فيه ،ويرفع القرار �إذا كان �صادر ًا عن
جمل�س ال�شورى �إىل امللك لإقراره.
مادة ()100
ال يمُ نح �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أو�سمة �أثناء مدة ع�ضويتهم.
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مادة ()99
�إذا ظه���رت حال���ة من حاالت عدم الأهلية لأي ع�ضو م���ن �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى
والن���واب �أثن���اء ع�ضويت���ه ت�سق���ط ع�ضويته ،وي�صب���ح حمله �شاغر ًا بق���رار ي�صدر
ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س الذي هو ع�ضو فيه.

الفرع الرابع
�أحكام خا�صة بانعقاد املجل�س الوطني
مادة ()101
بالإ�ضاف���ة �إىل الأح���وال التي يجتمع فيها املجل�س الوطن���ي بحكم الد�ستور ،للملك
�أن يدع���و �إىل مث���ل هذا االجتماع كلم���ا ر�أى ذلك �أو بناء عل���ى طلب رئي�س جمل�س
الوزراء.
1
مادة ()102
يت���وىل رئي����س جمل�س النواب رئا�س���ة اجتماع املجل�س الوطني ،وعن���د غيابه يتوىل
ذل���ك رئي�س جمل����س ال�شورى ،ثم النائب الأول لرئي�س جمل����س النواب ،ثم النائب
الأول لرئي�س جمل�س ال�شورى.
ُ -1عدلت املادة ( )102مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ، 2012املن�شورة يف ملحق العدد - 3050
اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012
ن�ص املادة ( )102قبل التعديل:

"يتوىل رئي�س جمل�س ال�شورى رئا�سة اجتماع املجل�س الوطني ،وعند غيابه يتوىل ذلك رئي�س جمل�س
النواب ،ثم النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�شورى ،ثم النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب".

69

مادة ()103
يف غري احلاالت التي يتطلب فيها الد�ستور �أغلبية خا�صة ،ال تعترب جل�سات املجل�س
الوطن���ي قانوني���ة �إال بح�ضور �أغلبي���ة �أع�ضاء كل من املجل�سني عل���ى حدة ،و�إذا مل
يكتمل ن�صاب انعقاد املجل�س مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�س �صحيحا ،على
�أال يقل عدد احلا�ضرين من كل جمل�س عن ربع �أع�ضائه .وت�صدر القرارات ب�أغلبية
�أ�صوات احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س.
1

البحرين
العمل الوطني
ميثاقمملكة
د�ستور

الف�صل الرابع
ال�سلطة الق�ضائية
مادة ()104
�أ� .ش���رف الق�ض���اء ،ونزاهة الق�ض���اة وعدله���م� ،أ�سا�س احلكم و�ضم���ان للحقوق
واحلريات.
ب .ال �سلط���ان لأي���ة جهة على القا�ضي يف ق�ضائه ،وال يجوز بحال التدخل يف �سري
العدال���ة ،ويكف���ل القانون ا�ستق�ل�ال الق�ضاء ،ويب�ي�ن �ضمانات الق�ض���اة والأحكام
اخلا�صة بهم.
ج .ي�ض���ع القان���ون الأح���كام اخلا�صة بالنياب���ة العامة ،ومبهام الإفت���اء القانوين،
و�إعداد الت�شريعات ،ومتثيل الدولة �أمام الق�ضاء ،وبالعاملني يف هذه ال�شئون.
ينظم القانون �أحكام املحاماة.
مادة ()105
�أ .يرت���ب القان���ون املحاك���م عل���ى اخت�ل�اف �أنواعه���ا ودرجاتها ،ويب�ي�ن وظائفها
واخت�صا�صاتها.
ُ -1عدلت املادة ( )103مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ،2012املن�شورة يف ملحق العدد - 3050
اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012
ن�ص املادة ( )103قبل التعديل:
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"يف غري احلاالت التي يتطلب فيها الد�ستور �أغلبية خا�صة ،ال تعترب جل�سات املجل�س الوطني قانونية
�إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضاء كل من املجل�سني على حدة ،وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين
ما عدا الرئي�س الذي عليه �أن يعطي �صوت الرتجيح عند ت�ساوي الأ�صوات".

البحرين
العمل الوطني
ميثاقمملكة
د�ستور

ب .يقت�ص���ر اخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية عل���ى اجلرائم الع�سكرية التي تقع من
�أف���راد قوة الدف���اع احلر�س الوطني والأم���ن العام ،وال ميت���د �إىل غريهم �إال عند
�إعالن الأحكام العرفية ،وذلك يف احلدود التي يقررها القانون.
ج .جل�سات املحاكم علنية �إال يف الأحوال اال�ستثنائية التي يبينها القانون.
د .ين�ش����أ ،بقانون ،جمل�س �أعلى للق�ضاء ي�شرف على ح�سن �سري العمل يف املحاكم
ويف الأجه���زة املعاونة لها ،ويبني القانون �صالحيات���ه يف ال�شئون الوظيفية لرجال
الق�ضاء والنيابة العامة.
مادة ()106
تن�ش����أ حمكمة د�ستورية ،من رئي�س و�ستة �أع�ض���اء يعينون ب�أمر ملكي ملدة يحددها
القانون ،وتخت�ص مبراقبة د�ستورية القوانني واللوائح.
ويب�ي�ن القان���ون القواعد الت���ي تكفل عدم قابلي���ة �أع�ضاء املحكمة للع���زل ،ويحدد
الإجراءات التي ُتتَّبع �أمامها ،ويكفل حق كل من احلكومة وجمل�س ال�شورى وجمل�س
الن���واب وذوي ال�ش����أن من الأفراد وغريه���م يف الطعن لدى املحكم���ة يف د�ستورية
ن�ص يف قانون �أو الئحة
القوان�ي�ن واللوائح .ويكون للحكم ال�صادر بع���دم د�ستورية ٍّ
�أث���ر مبا�ش���ر ،مامل حت���دد املحكمة لذل���ك تاريخ ًا الحق��� ًا ،ف����إذا كان احلكم بعدم
الد�ستوري���ة متعلق ًا بن�ص جنائي ُتعترب الأح���كام التي �صدرت بالإدانة ا�ستناد ًا �إىل
ذلك الن�ص ك�أن مل تكن.
وللملك �أن يحيل �إىل املحكمة ما يراه من م�شروعات القوانني قبل �إ�صدارها لتقرير
مدى مطابقتها للد�ستور ،ويعترب التقرير ملزما جلميع �سلطات الدولة وللكافة.
الباب اخلام�س
ال�شئون املالية
مادة ()107
�أ� .إن�شاء ال�ضرائب العامة وتعديلها و�إلغا�ؤها ال يكون �إال بقانون ،وال ُيعفى �أحد من
�أدائه���ا كلها �أو بع�ضها �إال يف الأحوال املبين���ة بالقانون .وال يجوز تكليف �أحد ب�أداء
غري ذلك من ال�ضرائب والر�سوم والتكاليف �إال يف حدود القانون.
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ب .يب�ي�ن القانون الأح���كام اخلا�صة بتح�صي���ل ال�ضرائب والر�س���وم وغريها من
الأموال العامة ،وب�إجراءات �صرفها.
ج .يب�ي�ن القان���ون الأح���كام اخلا�ص���ة بحفظ �أم�ل�اك الدول���ة و�إدارته���ا و�شروط
الت�صرف فيها ،واحلدود التي يجوز فيها التنازل عن �شيء من هذه الأمالك.
مادة ()108
�أُ .تعقد القرو�ض العامة بقانون ،ويجوز �أن تقر�ض الدولة �أو �أن تكفل قر�ض ًا بقانون
يف حدود االعتمادات املقررة لهذا الغر�ض بقانون امليزانية.
ب .يج���وز للهيئات املحلي���ة من بلديات �أو م�ؤ�س�سات عامة �أن تقر�ض �أو تقرت�ض �أو
تكفل قر�ض ًا وفق ًا للقوانني اخلا�صة بها.
مادة ()109

1

�أ .حت ّدد ال�سنة املالية بقانون.
ب .تع���د احلكوم���ة م�ش���روع قان���ون امليزانية ال�سنوي���ة ال�شاملة لإي���رادات الدولة
وم�صروفاته���ا ،وتقدم���ه �إىل جمل�س���ي ال�شورى والن���واب قبل انته���اء ال�سنة املالية
ب�شهري���ن على الأقل .وبعد تق���دمي امل�شروع جتتمع اللجنت���ان املخت�صتان بال�شئون
ُ -1عدل البندان (ب  ،ج) من املادة ( )109مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ، 2012املن�شورة يف
ملحق العدد  - 3050اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012
ن�ص املادة ( )109قبل التعديل :

"�أ) حت ّدد ال�سنة املالية بقانون.

ب) تعد احلكومة م�شروع قانون امليزانية ال�سنوية ال�شاملة لإيرادات الدولة وم�صروفاتها ،وتقدمه �إىل
جمل�س النواب قبل انتهاء ال�سنة املالية ب�شهرين على الأقل ،ملناق�شته و�إحالته �إىل جمل�س ال�شورى للنظر
فيه وفق �أحكام الد�ستور ،ويجوز �إدخال �أي تعديل على امليزانية باالتفاق مع احلكومة.
ج) تكون مناق�شة امليزانية على �أ�سا�س التبويب الوارد فيها ،ويجوز �إعداد امليزانية لأكرث من �سنة مالية،
وال يجوز تخ�صي�ص �أي �إيراد من الإيرادات العامة لوجه معني من وجوه ال�صرف �إال بقانون.
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د) ت�صدر امليزانية العامة للدولة بقانون.
هــ) �إذا مل ي�صدر قانون امليزانية قبل بدء ال�سنة املالية يعمل بامليزانية ال�سابقة �إىل حني �صدوره ،وجتبى
الإيرادات وتنفق امل�صروفات وفق ًا للقوانني املعمول بها يف نهاية ال�سنة املذكورة.
و) ال يجوز بحال جتاوز احلد الأق�صى لتقديرات الإنفاق الواردة يف قانون امليزانية والقوانني املعدلة له".
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املالي���ة لكل م���ن املجل�سني يف اجتماع م�ش�ت�رك ملناق�شته مع احلكوم���ة ،وتقدم كل
جلن���ة بعد انته���اء املناق�شات تقري���ر ًا منف�ص ًال �إىل املجل�س ال���ذي تتبعه ،ويعر�ض
م�ش���روع القانون على جمل�س النواب ملناق�شت���ه و�إحالته �إىل جمل�س ال�شورى للنظر
في���ه وفق �أح���كام الد�ستور ،ويجوز �إدخ���ال �أي تعديل على م�ش���روع قانون امليزانية
باالتفاق مع احلكومة.
ج .تكون مناق�شة م�شروع قانون امليزانية على �أ�سا�س التبويب الوارد فيها ،ويجوز
�إع���داد امليزاني���ة ل�سنتني ماليتني على الأك�ث�ر ،وال يجوز تخ�صي����ص �أي �إيراد من
الإيرادات العامة لوجه معني من وجوه ال�صرف �إال بقانون.
د .ت�صدر امليزانية العامة للدولة بقانون.
ه���ـ� .إذا مل ي�صدر قانون امليزانية قبل ب���دء ال�سنة املالية يعمل بامليزانية ال�سابقة
�إىل ح�ي�ن �صدوره ،وجتبى الإي���رادات وتنفق امل�صروفات وفق ًا للقوانني املعمول بها
يف نهاية ال�سنة املذكورة.
و .ال يج���وز بح���ال جت���اوز احل���د الأق�صى لتقدي���رات الإنفاق ال���واردة يف قانون
امليزانية والقوانني املعدلة له.
مادة ()110
كل م�ص���روف غ�ي�ر وارد يف امليزانية �أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب �أن
يكون بقانون.
مادة ()111
�أ .يجوز ،بقانون ،تخ�صي�ص مبالغ معينه لأكرث من �سنة مالية واحدة� ،إذا اقت�ضت
ذل���ك طبيعة امل�صرف ،فتدرج يف امليزاني���ات ال�سنوية املتعاقبة للدولة االعتمادات
اخلا�صة بكل منها ح�سبما قرره القانون املذكور.
ب .يجوز كذلك �أن ُتفرد للم�صرف امل�شار �إليه يف البند ال�سابق ميزانية ا�ستثنائية
ت�سري لأكرث من �سنة مالية.
مادة ()112
ال يج���وز �أن يت�ضمن قان���ون امليزانية �أي ن�ص من �ش�أنه �إن�ش���اء �ضريبة جديدة� ،أو
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أمر
الزي���ادة يف �ضريبة موجودة� ،أو تعديل قانون قائم� ،أو تفادي �إ�صدار قانون يف � ٍ
ن�ص هذا الد�ستور على �أن يكون تنظيمه بقانون.
َّ
مادة ( )113
احل�س���اب اخلتامي لل�شئون املالية للدولة عن العام املنق�ضي يقدم �أو ًال �إىل جمل�س
النواب خالل الأ�شه���ر اخلم�سة التالية النتهاء ال�سنة املالية ،ويكون اعتماده بقرار
ي�صدر عن كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب م�شفوع ًا مبالحظاتهما ،وين�شر
يف اجلريدة الر�سمية.
مادة ( )114
ي�ض���ع القانون الأحكام اخلا�صة بامليزاني���ات العامة امل�ستقلة وامللحقة وبح�ساباتها
اخلتامية ،وت�سري يف �ش�أنها الأحكام اخلا�صة مبيزانية الدولة وح�سابها اخلتامي.
كما ي�ضع �أحكام امليزانيات واحل�سابات اخلتامية اخلا�صة بالبلديات وبامل�ؤ�س�سات
العامة املحلية.
1
مادة ()115
تق���دم احلكومة �إىل جمل�س���ي ال�شورى والنواب ،برفقة م�ش���روع امليزانية ال�سنوية،
بيان��� ًا ع���ن احلال���ة املالي���ة واالقت�صادية للدول���ة ،وع���ن التدابري املتخ���ذة لتنفيذ
اعتم���ادات امليزاني���ة املعمول به���ا ،وما لذلك كله م���ن �آثار على م�ش���روع امليزانية
اجلديدة.
مادة ()116
ين�ش����أ بقان���ون دي���وان للرقابة املالي���ة يكفل القان���ون ا�ستقالله ،ويع���اون احلكومة
وجمل�س الن���واب يف رقابة حت�صيل �إيرادات الدولة و�إنف���اق م�صروفاتها يف حدود
امليزاني���ة ،ويقدم الديوان �إىل كل م���ن احلكومة وجمل�س النواب تقرير ًا �سنوي ًّا عن
�أعماله ومالحظاته.
ُ -1عدلت املادة ( )115مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ، 2012املن�شورة يف ملحق اجلريدة الر�سمية
رقم  3050بتاريخ  3مايو .2012
ن�ص املادة ( )115قبل التعديل :
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"تُقدم احلكومة �إىل جمل�س النواب ،برفقة م�شروع امليزانية ال�سنوية ،بيان ًا عن احلالة املالية
واالقت�صادية للدولة ،وعن التدابري املتخذة لتنفيذ اعتمادات امليزانية املعمول بها ،وما لذلك كله من �آثار
على م�شروع امليزانية اجلديدة".

مادة ()118
ينظم القانون النقد وامل�صارف ،ويحدد املقايي�س واملكاييل واملوازين.
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مادة ()117
�أ .كل الت���زام با�ستثم���ار م���ورد من موارد ال�ث�روة الطبيعية �أو مرف���ق من املرافق
العام���ة ال يك���ون �إال بقانون ولزمن حم���دود ،وتكفل الإج���راءات التمهيدية تي�سري
�أعمال البحث والك�شف وحتقيق العالنية واملناف�سة.
ب .ال مينح �أي احتكار �إال بقانون و�إىل زمن حمدود.

مادة ()119
ينظم القان���ون �شئون املرتبات واملعا�شات والتعوي�ض���ات والإعانات واملكاف�آت التي
تق َّرر على خزانة الدولة.
الباب ال�ساد�س
�أحكام عامة و�أحكام ختامية
مادة ()120
�أ .ي�ش�ت�رط لتعدي���ل �أي حكم من �أحكام هذا الد�ستور �أن تتم املوافقة على التعديل
ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب،
1

ُ -1عدل البند (�أ) من املادة ( )120مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ، 2012املن�شورة يف ملحق العدد
 - 3050اجلريدة الر�سمية بتاريخ  3مايو .2012

ن�ص املادة ( )120قبل التعديل:
"�أ) ي�شرتط لتعديل �أي حكم من �أحكام هذا الد�ستور �أن تتم املوافقة على التعديل ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء
الذين يت�ألف منهم كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ،و�أن ي�صدِّق امللك على التعديل ،وذلك ا�ستثناء
من حكم املادة ( 35بند ب ،ج ،د) من هذا الد�ستور.

ب) �إذا ُرف�ض تعديل ما للد�ستور فال يجوز عر�ضه من جديد قبل م�ضي �سنة على هذا الرف�ض.
ج) ال يجوز اقرتاح تعديل املادة الثانية يف هذا الد�ستور ،كما ال يجوز اقرتاح تعديل النظام امللكي ومبد�أ
احلكم الوراثي يف البحرين ب�أي حال من الأحوال ،وكذلك نظام املجل�سني ومبادئ احلرية وامل�ساواة
املقررة يف هذا الد�ستور.
د) �صالحيات امللك املبينة يف هذا الد�ستور ال يجوز اقرتاح تعديلها يف فرتة النيابة عنه".
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ي�ص��� ّدق املل���ك عل���ى التعدي���ل ،وذلك ا�ستثناء م���ن حكم امل���ادة ( 35بنود ب،
و�أن ِ
ج ،د) من هذا الد�ستور .ف�إذا مل يوافق �أي من املجل�سني على مبد�أ التعديل �أو على
الن�ص املقرتح تعديله ،يجتمع املجل�س الوطني بح�ضور ثلثي �أع�ضائه لبحث م�شروع
التعديل ،وي�شرتط لإقرار م�شروع التعديل موافقة ثلثي �أع�ضاء املجل�س.
ب� .إذا ُرف�ض تعديل ما للد�ستور فال يجوز عر�ضه من جديد قبل م�ضي �سنة على
هذا الرف�ض.
ج .ال يجوز اقرتاح تعديل املادة الثانية يف هذا الد�ستور ،كما ال يجوز اقرتاح تعديل
النظ���ام امللكي ومب���د�أ احلكم الوراثي يف البحرين ب�أي ح���ال من الأحوال ،وكذلك
نظام املجل�سني ومبادئ احلرية وامل�ساواة املقررة يف هذا الد�ستور.
د� .صالحي���ات املل���ك املبين���ة يف ه���ذا الد�ستور ال يج���وز اق�ت�راح تعديلها يف فرتة
النيابة عنه.
مادة ()121
�أ .ال يخل تطبيق هذا الد�ستور مبا ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات
الدولية من معاهدات واتفاقات.
ب .ا�ستثن���اء م���ن حكم الفق���رة الثانية من امل���ادة ( )38من ه���ذا الد�ستور يبقى
�صحيح ًا ونافذ ًا كل ما �صدر من قوانني ومرا�سيم بقوانني ومرا�سيم ولوائح و�أوامر
وق���رارات و�إعالنات معمول بها قبل �أول اجتماع يعقده املجل�س الوطني ما مل تعدل
�أو تلغ وفق ًا للنظام املقرر بهذا الد�ستور.
مادة ()122
تن�شر القوانني يف اجلريدة الر�سمية خالل �أ�سبوعني من يوم �إ�صدارها ،ويعمل بها
بع���د �شهر من تاريخ ن�شره���ا ،ويجوز ،بن�ص خا�ص يف القانون ،تق�صري هذا الأجل
�أو �إطالته.
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مادة ()123

مادة ()124

البحرين
العمل الوطني
ميثاقمملكة
د�ستور

ال يجوز تعطيل �أي حكم من �أحكام هذا الد�ستور �إال �أثناء �إعالن الأحكام العرفية،
وذل���ك يف احل���دود التي يبينها القانون .و ال يجوز ب�أي ح���ال تعطيل انعقاد جمل�س
ال�ش���ورى �أو جمل�س الن���واب �أو امل�سا�س بح�صانة �أع�ضائه يف تل���ك الأثناء� ،أو �أثناء
�إعالن حالة ال�سالمة الوطنية.
ال ت�س���ري �أحكام القوانني �إال على ما يقع من تاريخ العمل بها ،وال يرتتب عليها �أثر
فيما وقع قبل هذا التاريخ .ويجوز ،يف غري املواد اجلزائية ،الن�ص يف القانون على
�سري���ان �أحكامه ب�أثر رجعي ،وذلك مبوافقة �أغلبية �أع�ضاء كل من جمل�س ال�شورى
وجمل�س النواب �أو املجل�س الوطني بح�سب الأحوال.
مادة ()125
ين�شر هذا الد�ستور املعدل يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ ن�شره.
				

حمد بن عي�سى �آل خليفة
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املذكرة التف�سريية
لد�ستور مملكة البحرين املعدل ال�صادر يف �سنة 2002
مرت البحرين بتطورات �سيا�سية ود�ستورية منذ و�ضع د�ستورها يف  6دي�سمرب
�سنة  ،1973و�أم��ام رغبة ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى يف حتقيق
تقدمها ورقيها ،وتطوير نظامها ال�سيا�سي مبا يحقق لها حياة دميقراطية �سليمة
تتفق مع الأ�س�س الدميقراطية التي ت�سود العامل يف الوقت احلا�ضر ،مت اقرتاح
املبادئ العامة التي ت�سجل �أ�صول هذا التطور من النواحي ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية .و�سجلت هذه املبادئ يف ميثاق للعمل الوطني جرى ا�ستفتاء ال�شعب
عليه يف  14فرباير �سنة  ،2001وقد وافق �شعب البحرين على هذا امليثاق مبا ي�شبه
الإجماع ،ليكون مرجعا للم�سرية الدميقراطية التي تهدف الدولة �إىل ا�ستكمالها.
وقد وردت يف هذا امليثاق الفل�سفة ال�سيا�سية التي يجب �أن حتكم جمتمع البحرين
يف م�ستقبله ،فت�ضمن و�صفا ل�شخ�صية البحرين التاريخية ،و�إي�ضاحا للمقومات
الأ�سا�سية التي يراها الزم��ة للمجتمع ،ونظام احلكم ال��ذي ي��رى تطبيقه يف
امل�ستقبل ،وكيفية �سري احلياة النيابية .كما وردت يف امليثاق الأ�س�س االقت�صادية
للمجتمع ،والأمن الوطني ،والعالقات اخلليجية واخلارجية ،وم�ضمون التعديالت
التي يجب �إدخالها على الد�ستور القائم لإمكان تفعيل الأفكار الأ�سا�سية الواردة
فيه.
وملا كان تفعيل املبادئ التي ورد ذكرها يف هذا امليثاق يتطلب �إجراء تعديالت على
الد�ستور القائم ليتالءم مع الأهداف الكربى التي ت�ضمنها ،والتي متكن البحرين
من موا�صلة م�سريتها يف �إطار حتديث م�ؤ�س�سات الدولة و�سلطاتها الد�ستورية ،فقد
عهد �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى ،باملر�سوم رقم  5ل�سنة � ،2001إىل جلنة
فنية ا�ست�شارية بو�ضع م�شروع التعديالت الد�ستورية التي ن�ص ميثاق العمل الوطني
على �ضرورة �إجرائها ،على �أن ت�أخذ هذه اللجنة يف اعتبارها الأ�س�س واملبادئ التي
وردت يف هذا امليثاق ،مبا يحقق م�صلحة الوطن ،وعلى �أن يرفع رئي�س هذه اللجنة

وق��د ا�ستعانت اللجنة ب���آراء اخل�براء الد�ستوريني يف العديد من دول العامل،
وناق�شت خمتلف وجهات النظر ب�ش�أن الإج���راءات التي يجب �أن تتبع لتعديل
الد�ستور ،والتعديالت التي يجب �إجرا�ؤها مبا يتفق مع املبادئ الواردة يف ميثاق
العمل الوطني.
وتعر�ض اللجنة ،يف هذه املذكرة التف�سريية ،الطريقة التي ا�ستقر عليها الر�أي
يف �ش�أن تعديل الد�ستور احلايل ،والتعديالت التي مت �إدخالها على هذا الد�ستور،
واملربرات التي �أدت �إليها ،وذلك يف �إطار ما رفع �إليها من �آراء ودرا�سات قانونية
قام بها اخلرباء.
الفرع الأول
الكيفية التي مت بها تعديل الد�ستور
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م�شروع التعديل املقرتح �إىل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ،م�شفوعا مبذكرة تف�سريية
له ،مرفقا بها كافة الدرا�سات والآراء القانونية املختلفة التي �أبديت ب�ش�أن �صياغة
امل�شروع ،وذلك ليتخذ �سموه ما يراه من �إجراءات لإ�صدار الد�ستور املعدل .

�أثري يف اللجنة التي �شكلت لو�ضع م�شروع التعديالت الد�ستورية الت�سا�ؤل عن
الو�سيلة والإجراءات التي يجب اتباعها لتعديل الد�ستور ،مبا يحقق املبادئ التي
وافق عليها ال�شعب يف اال�ستفتاء على امليثاق .
وقد اقت�ضى التعر�ض لهذه الإج��راءات �أن تبد�أ اللجنة �أوال بتحديد مدى القوة
امللزمة ملا ورد يف امليثاق من مبادئ عامة وتوجهات م�ستقبلية ،باعتباره الأ�سا�س
ملا �سي�صدر من تعديالت د�ستورية .ثم بعد ذلك حتدد الكيفية التي يتم بها تعديل
الد�ستور يف ظل ما ورد يف امليثاق من مبادئ و�أحكام.
�أوال  -القوة امللزمة مليثاق العمل الوطني :
جتري بع�ض الدول على ت�سجيل املبادئ العامة التي حتدد الفل�سفة اجلديدة التي
تهدف �إىل حتقيقها يف �صورة �إعالنات للحقوق �أو مواثيق تعلنها على العامل،

81

املذكرة التف�سريية لد�ستور مملكة البحرين املعدل ال�صادر يف �سنة 2002

لتكون و�سيلة ل�ضمان حريات الأفراد وحقوقهم .ومن �أمثلة ذلك �إعالنات احلقوق
الأمريكية ،و�إعالنات احلقوق الفرن�سية ،وميثاق العمل الوطني امل�صري ،وميثاق
العمل الوطني اجلزائري.
ورغبة مـن ح�ضرة �صـاحب ال�سـمو �أمـري البـالد املـفدى يف و�ضــع الفل�سـفة والأ�ســ�س
الـتي حتكــم م�ستقبل امل�سرية الدميقراطية للبحرين ،قرر �سموه اللجوء �إىل �أحدث
الطرق الدميقراطية التي ت�سود العامل يف الوقت احلا�ضر ،فا�ستفتى ال�شعب على
وثيقة تت�ضمن تلك املبادئ والأ�س�س والأهداف ،وهو ما يتفق مع ما يقرره الد�ستور
احلايل من �أن ال�شعب هو �صاحب ال�سيادة وم�صدر ال�سلطات جميعا .
و�إذا كان اخلالف قد ثار بني الفقهاء حول حتديد القيمة القانونية لإعالنات
احلقوق واملواثيق املختلفة ،حيث ر�أى البع�ض منهم �أنها يف مرتبة ت�سمو على
الد�ستور ،يف حني ر�أى البع�ض الآخر �أنها ترد يف مرتبة الوثيقة الد�ستورية ،ف�إن
االجتاه الغالب قد ذهب �إىل �أن هذه الإعالنات وتلك املواثيق تعترب ملزمة لوا�ضعي
الد�ستور ،وت�أخذ مرتبة �أعلى منه ،لأنها متثل االجتاهات الكربى التي ارت�ضاها
ال�شعب ،وتت�ضمن املبادئ الد�ستورية امل�ستقرة يف ال�ضمري الإن�ساين للمجتمع .ومن
ثم وجب �أن يتقيد بها امل�شرع الد�ستوري وامل�شرع العادي على حد �سواء ،ولذلك
�أطلق عليها البع�ض "د�ستور الد�ساتري".
وقد ا�ستقرت اللجنة يف حتديدها لطبيعة ميثاق العمل الوطني لدولة البحرين على
�أنه �سواء احتل مرتبة �أعلى من الد�ستور �أو كان يف ذات مرتبته ،ف�إن له ال�صفة
الإلزامية ،م�ستندة يف ذلك �إىل ما يلي:
� -1أن امليثاق قد �صدر نتيجة ال�ستفتاء ال�شعب �صاحب ال�سيادة يف الدولة ،كما
�أن ال�صيغة التي وردت بها املبادئ والأ�س�س التي ت�ضمنها حتمل يف طياتها معنى
الإلزام ،مما يجعله �أ�سا�سا لتعديل الد�ستور وو�ضع القوانني.
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� -2أن الكلمة التي ق ّدم بها �صاحب ال�سمو �أمري البالد امليثاق �إىل ال�شعب يف
اال�ستفتاء ،قد ورد بها "�إن امليثاق يعترب مرجعا مل�سريتنا الوطنية ،ن�سري على هديه
يف عملنا الوطني ونوا�صل به م�سريتنا ون�ستكمل على �أ�سا�سه حتديث م�ؤ�س�سات

� -3أن ما ورد يف امليثاق �ضمن ا�ست�شرافات امل�ستقبل من القول ب�أن "هذا امليثاق
وقد توافق اجلميع على حمتواه حكومة و�شعبا ،و�أخ��ذا يف االعتبار �أنه ميثل
وثيقة عمل م�ستقبلية للبالد ،و�أن تفعيل الأفكار الأ�سا�سية الواردة فيه تتطلب
بع�ض التعديالت الد�ستورية ،ف�إنه يلزم لذلك ما يلي ،"... :ي�ؤكد ال�صفة
الإلزامية ملا ورد فيه من مبادئ ،و�ضرورة التزام الد�ستور بها.
� -4أنه ومما ي�ؤكد هذه ال�صفة الإلزامية �أي�ضا قول امليثاق� :إن "التوافق ال�شعبي
على هذا امليثاق يعرب عن الرغبة ال�شعبية يف حتقيق م�ستقبل م�ستقر ومزدهر
للبالد بقيادة ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة �أمري البالد
املفدى حفظه اهلل".
ثانيا  -و�سيلة تعديل د�ستور دولة البحرين احلايل يف ظل امليثاق :
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الدولة و�سلطاتها الد�ستورية ،وننجز منه يف كل مرحلة ما نراه متم�شيا مع تطلعات
املواطنني" .وهو ما ي�ؤكد �أن امليثاق دليل عمل امل�ستقبل ،والأ�سا�س امللزم للدولة يف
تطوير نظمها القانونية التي تكفل تقدمها.

ت�ضمن د�ستور دولة البحرين ال�صادر يف �سنة  1973ن�ص املادة  104التي حددت
�إجراءات تعديله ،وقد ن�صت هذه املادة على ما يلي" :ي�شرتط لتعديل �أي حكم من
�أحكام هذا الد�ستور �أن تتم املوافقة على التعديل ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء الذين
يت�ألف منهم املجل�س الوطني ،و�أن ي�صدق الأمري على التعديل ،وذلك ا�ستثناء من
حكم املادة ( )35من هذا الد�ستور".
ولقـد �أثري الت�سا�ؤل عـن الكيفية التي يتم بهـا تعديل هذا الد�ستور ،يف �إطار ما
ورد يف ميثاق العمل الوطني من مبادئ و�أحكام ،باعتباره الوثيقة العليا يف دولة
البحرين ،والتي يجب �أن يلتزم بها امل�شرع الد�ستوري .
ويف ظل املبادئ الد�ستورية التي قررها الفكر الد�ستوري ،والتطورات التي مرت
بها دولة البحرين ،اجته ر�أي اللجنة �إىل �أن املادة  104من الد�ستور احلايل مل تـعد
�صاحلة ليعدل الد�ستور يف �إطار ما ورد بها من �إجراءات للأ�سباب الآتية:
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� -1أن العبارات التي وردت يف امليثاق ،حتمل يف طياتها ما يدل على �أن ال�شعب قد
عهد بو�ضع التعديالت الد�ستورية �إىل �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى .
� -2أن الر�سالة املرفوعة �إىل �صاحب ال�سمو الأمري من رئي�س اللجنة العليا لإعداد
م�شروع امليثاق  ،والتي كانت حتت ب�صر جماهري ال�شعب عند اال�ستفتاء  ،قد ورد
بها "قررت اللجنة يف ختام اجتماعاتها رفع م�شروع هذا امليثاق الوطني وثيقة
جتديد للعهد والبيعة �إىل مقام ح�ضـرة �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد املفدى
�أمانة بني يديه الكرميتني ،ليعمل �سموه مبا يراه ،حفظه اهلل ،منا�سبا ومالئما
مل�صلحة البالد".
ويف هذا القول ما ي�ؤكد �أن جلنة و�ضع م�شروع امليثاق ،وال�شعب الذي وافق على ما
جاء يف بيانها ،قد عهدا �إىل �صاحب ال�سمو باتخاذ ما يراه منا�سبا من �إجراءات
لتفعيل وتنفيذ ما ورد يف امليثاق مبا يتفق مع م�صلحة البالد ،وم��ن بني هذه
الإجراءات كيفية �إجراء التعديالت الد�ستورية التي ينبغي القيام بها.
� -3أن �إرادة ال�شعب التي ظهرت يف اال�ستفتاء ،وقبول �سمو الأمري لهذه الإرادة
ال�شعبية بت�صديقه على امليثاق ،كل ذلك يو�ضح �أن ال�شعب قد عهد �إىل �سموه
باتخاذ ما يراه منا�سبا لتعديل الد�ستور يف �إطار ما ورد بامليثاق من مبادئ و�أحكام،
وباختيار الطريقة التي يراها �أف�ضل لو�ضع التعديالت الد�ستورية واملوافقة عليها
و�إ�صدارها .
� -4إذا �أراد �صاحب ال�سمو �أمري البالد -يف �إط��ار ما ورد بامليثاق وما عهد به
ال�شعب �إليه� -أن يطبق املادة  104من الد�ستور احلايل لتعديل ن�صو�صه ،ف�إن
�سموه ال ي�ستطيع ذلك يف ظل املبادئ الد�ستورية املقررة والأو�ضاع الراهنة يف
البحرين ،ال�ستحالة تطبيقها ملا يلي :
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 �أن املجل�س الوطني قد ُح��ل ،ون�ص يف الأم��ر الأم�يري رقم  4ال�صادر يف 26�أغ�سط�س �سنة  1975على وقف العمل بالن�صو�ص املتعلقة باملجل�س الوطني التي
ت�ضمنها د�ستور دولة البحرين �سنة  .1973و�أمام ذلك �أ�صبح هذا املجل�س غري
موجود من الناحية الد�ستورية ،وخا�صة بعد �أن �أكد ال�شعب ذلك مبوافقته على

 �أنه بالإ�ضافة �إىل عدم الوجود الد�ستوري للمجل�س الوطني ،ف�إنه �أي�ضا غريموجود من الناحية الفعلية والواقعية.
فبغ�ض النظر عن وجود الأم��ر الأم�يري رقم  4ل�سنة  ،1975الذي حل املجل�س
الوطني ونقل ال�سلطة الت�شريعية �إىل �صاحب ال�سمو الأمري وجمل�س الوزراء .وحتى
لو قيل ب�إمكان �إلغاء هذا الأمر -وهو ما مل ترد يف امليثاق املطالبة به ف�ض ًال عن
�أنه ال يتفق مع ن�صو�صه -ف�إن �إعمال هذا القول ال ي�ؤدي �إىل بعث احلياة من جديد
يف هذا املجل�س .ويرجع ذلك �إىل �أن مدة املجل�س الوطني كما حددها الد�ستور
احلايل �أربع �سنوات ،وقد انتهت هذه املدة ،وانتهى بذلك الوجود املادي والقانوين
للمجل�س ،و�أ�صبحت عودته بت�شكيله القدمي �أمرا غري ممكن قانونا.
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ميثاق العمل الوطني يف ظل عدم وجود هذا املجل�س ،مما يدل على انتفاء دوره يف
احلياة الد�ستورية للبحرين يف الوقت احلا�ضر ،و�أن اللجوء �إليه حاليا يعد خمالفة
لإرادة ال�شعب التي عرب عنها عند موافقته على امليثاق ،وعدم التزام من �صاحب
ال�سمو �أمري البالد بتنفيذ هذه الإرادة ال�شعبية .وبالتايل ال ميكن لهذا املجل�س
غري القائم د�ستوريا �أن ميار�س اخت�صا�صاته الواردة يف الد�ستور احلايل ،والتي
من بينها موافقته على تعديل الد�ستور.

وال ميكن القول ب�إجراء انتخابات ملجل�س جديد يتوىل تعديل الد�ستور باتباع
الإج���راءات التي ن�صت عليها امل��ادة ( )104من د�ستور  ،1973ملخالفة ذلك
للمبادئ التي وردت يف امليثاق ،والتي �أ�صبحت نافذة منذ موافقة ال�شعب عليه يف
اال�ستفتاء ،مما ترتب عليه �إلغاء الأحكام التي وردت يف الد�ستور القائم -خمالفة
له -من تاريخ هذه املوافقة .فامليثاق قد �أخذ على خالف الد�ستور احلايل بنظام
املجل�سني النيابيني ،ومب�شاركة امل��ر�أة يف االنتخاب والرت�شيح لع�ضوية املجال�س
النيابية .وال ميكن تطبيق هذه املبادئ اجلديدة قبل تعديل الد�ستور ،لتنظيم
كيفية اختيار املجل�سني وحتديد اخت�صا�صاتهما و�شروط اختيار �أع�ضائهما وكيفية
هذا االختيار.
وانتهت اللجنة من هذا العر�ض للمبادئ الد�ستورية املقررة وللو�ضع الراهن يف
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البحرين� ،إىل �أن الطريق الوحيد لتعديل الد�ستور هو �أن يتم هذا التعديل ب�إرادة
�أمريية خال�صة ،تنفيذا ملا عهد به ال�شعب �إىل �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى
عند ا�ستفتائه على امليثاق ،وقبول �سموه لذلك حني �صدق عليه .وتعترب التعديالت
الد�ستورية يف هذه احلالة وك�أنها قد �صدرت عن هذه الإرادة ال�شعبية ،باعتبار �أن
ما �صدر عن �سمو الأمري هو �إعمال لها.
وال �شك �أن من حق ال�سلطة الت�شريعية بعد عودة احلياة النيابية يف ظل التعديالت
التي �ستجرى على د�ستور �سنة � ،1973أن تقرتح �إجراء تعديالت �أخرى �أو تعديل ما
مت من تعديالت وفقا للإجراءات التي ين�ص عليها الد�ستور بعد تعديله.
الفرع الثاين
التعديالت التي �أجريت على الد�ستور ومربراتها
ت�ضمنــت بنـود امليثاق الن�ص على املو�ضوعات التي يجب �أن ت�شملها التعديالت
الد�ستورية ،ومن ذلك القول ب�أنه "وحيث �إن ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
املفدى حفظه اهلل يطمح �إىل حتقيق نهج دميقراطي ير�سي هيكال متوازنا ي�ؤكد
ال�شراكة ال�سيا�سية الد�ستورية بني ال�شعب واحلكومة ،والف�صل بني ال�سلطات
الثالث وتعزيز �آليات ال�سلطة الق�ضائية و�إن�شاء املحكمة الد�ستورية وديوان املراقبة
املالية  ،...وحيث �إنه قد توافرت الإرادة ال�سامية لالنتقال -ونحن يف مطلع الألفية
الثالثة� -إىل دولة ع�صرية ا�ستكملت كل �أطرها ال�سيا�سية والد�ستورية للتفاعل مع
كل امل�ستجدات املحلية والإقليمية والدولية ،وحيث �إن ح�صيلة جتربة دولة البحرين
يف العمل ال�سيا�سي واالقت�صادي طوال العقود الثالثة املا�ضية تتطلب مراعاة
ما ا�ستجد من تطورات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وت�شريعية ،وملواجهة
التحديات املقبلة ،مع كل امل�ستجدات على ال�صعيد العاملي ،فقد ا�ستقر الر�أي
على �أن ي�ؤخذ بالثوابت الوطنية وال�سيا�سية والد�ستورية يف هوية الدولة ت�أكيدا
للنظام امللكي الوراثي الد�ستوري الدميقراطي ،حيث يخدم عاهل البالد �شعبه،
وميثل رمزا لهويته امل�ستقلة وتطلعاته نحو التقدم ،وعلى �إدخال حتديث يف د�ستور
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البالد باال�ستفادة من التجارب الدميقراطية ملختلف ال�شعوب يف تو�سيع دائرة
امل�شاركة ال�شعبية يف �أعباء احلكم والإدارة ،ذلك �أن ما �أثبتته بع�ض هذه التجارب
من الأخذ بنظام املجل�سني يف العمل الت�شريعي يتيح اجلمع بني ميزة اال�ستفادة
من حكمة ذوي العلم واخلربة من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وتفاعل الآراء ال�شعبية
من كافة االجتاهات التي ي�ضمها املجل�س املنتخب انتخابا مبا�شرا" .وما ورد يف
الف�صل الثاين "�أوال -نظام احلكم يف دولة البحرين ملكي وراثي د�ستوري،...
ثانيا ... -فقد �صار من املنا�سب �أن حتتل البحرين مكانتها بني املمالك الد�ستورية
ذات النظام الدميقراطي الذي يحقق لل�شعب تطلعاته نحو التقدم ،رابعا  -نظام
احلكم يف دولة البحرين دميقراطي ،ال�سيادة فيه لل�شعب م�صدر ال�سلطات جميعا
 ،...خام�سا -يعتمد نظام احلكم ،تكري�سا للمبد�أ الدميقراطي امل�ستقر ،على
الف�صل بني ال�سلطات الثالث :الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ،مع التعاون بني
هذه ال�سلطات وفق �أحكام الد�ستور ،وي�أتي �صاحب ال�سمو �أمري البالد على ر�أ�س
ال�سلطـات الثــالث� ،ساد�سا... -تعمل الدولة على ا�ستكمال الهيئات الق�ضائية
املن�صو�ص عليها يف الد�ستور وتعيني اجلهة الق�ضائية التي تخت�ص باملنازعات
املتعلقة بد�ستورية القوانني واللـوائح� ،...سابعا -يتمتع املواطنون ،رجاال ون�ساء،
بحق امل�شاركة يف ال�شئون العامة والتمتع باحلقوق ال�سيا�سية يف البالد بدءا بحق
االنتخاب والرت�شيح  ."...وما ورد يف الف�صل الثالث من �أنه "�أوال ... -ي�صبح
من الالزم �إن�شاء ديوان للرقابة املالية  ."...وما ورد يف الف�صل اخلام�س "...
ومن �أجل مزيد من امل�شاركة ال�شعبية يف ال�شئون العامة ،وا�ستلهاما ملبد�أ ال�شورى،
بو�صفه �أحد املبادئ الإ�سالمية الأ�صيلة التي يقوم عليها نظام احلكم يف دولة
البحرين ،و�إميانا بحق ال�شعب جميعه ،وبواجبه �أي�ضا يف مبا�شرة حقوقه ال�سيا�سية
الد�ستورية ،و�أ�سوة بالدميقراطيات العريقة ،بات من �صالح دولة البحرين �أن
تتكون ال�سلطة الت�شريعية من جمل�سني ،جمل�س منتخب انتخابا حرا مبا�شرا يتوىل
املهام الت�شريعية �إىل جانب جمل�س معني ي�ضم �أ�صحاب اخلربة واالخت�صا�ص
لال�ستعـانة ب�آرائهم فيمـا تتطلبه ال�شورى من علم وجتربة ."...
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ويف �إط��ار ما اجتهت �إليه الإرادة ال�شعبية من مبادئ �ضمنتها امليثاق ،جاءت
التعديالت الد�ستورية ،وكان رائدها يف ذلك:
� -1إعطاء ال�شريعة الإ�سالمية الغراء ن�صيبا من التطبيق �أكرب مما كانت عليه
يف الد�ستور قبل تعديله ،و�أكدت التعديالت بذلك �أن ال�شريعة الإ�سالمية باقية يف
�ضمري ال�شعب ،و �أنها حتتل مكانها الالئق بها .
فقد ن�ص الد�ستور قبل تعديله يف املادة ( )2على �أن دين الدولة الإ�سالم ،و�أن
ال�شريعة الإ�سالمية م�صدر رئي�سي للت�شريع ،ويف املادة ( )6على �أن ت�صون الدولة
الرتاث الإ�سالمي ،ويف البند (ب) من املادة ( )7على رعاية الرتبية الدينية يف
خمتلف مراحل التعليم و�أنواعه.
وج���اءت التعديالت الد�ستورية لتو�سع م��ن ه��ذا االجت���اه ،فلم تقف عند هذه
الن�صو�ص وح��ده  ،ب��ل ام��ت��دت �إىل �إظ��ه��ار انعكا�سات و�آث���ار �أح��ك��ام ال�شريعة
الإ�سالمية على ن�صو�ص �أخرى من ن�صو�ص الد�ستور .ومن ذلك ما ن�صت عليه
املادة ( )33من �أن امللك هو احلامي الأمني للدين ،حتى تكون م�سئولية حماية
هذا الدين موكولة �إىل ر�أ�س الدولة و�أعلى �سلطة فيها ،مما يحقق حماية �أكرب
له .ومن ذلك �أي�ضا الأخذ بنظام جمل�س ال�شورى �إىل جوار جمل�س النواب (املادة
 52وما بعدها) تـنفيـذا لـقوله تعاىل }و�شاورهم يف الأمر{} ،و�أمرهم �شورى
بينهم{ ،وت�أ�سيا ب�سنة ر�سول اهلل يف امل�شورة والعدل ،وت�أكيد التو�سع يف هذه
امل�شورة بالن�ص على اال�ستفتاء ال�شعبي يف املادة ( .)43ولقد ا�ستحدث �أي�ضا يف
جمال ت�أكيد دور ال�شريعة الإ�سالمية ك�أ�سا�س لنظام احلكم يف اململكة ،ن�ص املادة
( )5على �ضرورة كفالة الدولة للم�ساواة بني املر�أة والرجل دون �إخالل ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،وما ن�صت عليه املواد ( )27 ،24 ،23من �أن حرية الر�أي
والبحث العلمي وال�صحافة والطباعة والن�شـر وتكوين اجلمعيات والنقابات ال
يجوز �أن تت�ضمن م�سا�سا ب�أ�س�س العقيدة الإ�سالمية ،فااللتزام ب�أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية والأ�س�س التـي يقوم عليها الدين الإ�سالمي احلنيف هو القيد الأ�سا�سي
على ممار�سة هـذه احلريات واحلقوق جميعها.

وال �شك �أن ت�أكيد هذه الن�صو�ص على �أن دين الدولة الإ�سالم ،و�إعطاء ال�شريعة
الإ�سالمية دورا �أ�سا�سيا يف املجتمع ،ال يتنافى مع حرمة العبادة� ،أو حرية �أداء
ال�شعائر الدينية .وهو ما �أكدته املادة ( )22من الد�ستور بقولها "حـرية ال�ضمري
مطلقة ،وتكفل الدولة حرمة العبادة ،وحرية القيام ب�شعائر الأدي��ان واملواكب
واالجتماعات الدينية طبقا للعادات املرعية يف البلد".
 -2تعميق االجت��اه الدميقراطي ،حيث ت�ضمنت التعديالت مزيدا من احلقـوق
واحلريات العامـة والواجبات ،مبا ي�ؤدى �إىل تفعيل �أكرب للنظام الدميوقراطي،
ويتفق مع حقوق الإن�سان التي يحر�ص املجتمع العاملي على ت�أكيدها دائما.
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فكل هذه الن�صو�ص قد جاءت لت�ؤكد �ضرورة �أن تكون ال�شريعة الإ�سالمية -مبعنى
الفقه الإ�سالمي -م�صدرا رئي�سيا للت�شريع ،وهي التي توجه امل�شرع وجهة �إ�سالمية
�أ�سا�سية ،دون منعه من ا�ستحداث �أحكام من م�صادر �أخرى يف �أمور مل ي�ضع
الفقه الإ�سالمي حكما لها� ،أو يكون من امل�ستح�سن تطوير الأحكام يف �ش�أنها مبا ال
يخالفها ،م�سايرة ل�ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن.

 -3تطوير ما �أخذ به الد�ستور قبل تعـديله من اجلمع بني مظاهر كل من النظامني
الربملاين والرئا�سي ،و�إ�ضافة بع�ض مظاهر الدميوقراطية �شبه املبا�شرة �إىل ذلك.
ف�إذا كان الد�ستور قبل تعديله قد تبنى طريقا و�سطا لتطبيق النظام النيابي ،حيث
جمع بني مظاهر النظام الربملاين والنظام الرئا�سي حر�صا على وحدة الوطن
وا�ستقرار احلكم ،ف�إن التعديالت قد حر�صت على تدعيم هذا االجتاه ،ومل تن�س
مع اعرتافها بف�ضائل النظام الربملاين ،عيوب هذا النظام التي ك�شفت عنها
التجارب الد�ستورية ،كما مل يغب عنها ميزة اال�ستقرار التي يتميز بها النظام
الرئا�سي.
ويف حتديد معامل هذا النهج الو�سط بني النظامني الربملاين والرئا�سي ،وتخري
مو�ضع د�ستور مملكة البحرين بينهما ،اجتهت التعديالت الد�ستورية �إىل الأخذ
من كل منهما مبا يوفق بني االعتبارات القانونية والنظرية وبني املقت�ضيات املحلية
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والواقع العملي .وقد ظهر �أثر هذا االجتاه يف حتديد �سلطات امللك ر�أ�س الدولة،
ويف حتديد العالقة بني ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية.
و�إذا كانت القاعدة املقررة �أن الأنظمة النيابية التقليدية تقوم على ا�ستقالل
ال��ن��واب يف مبا�شرة �شئون ال�سلطة امل��ق��ررة لهم عن ال�شعب ال��ذي ال يجوز له
اال�شرتاك معهم يف ممار�ستها ،ف�إنه نتيجة للتطور الذي �صاحب الدميوقراطية
يف العامل� ،أخذت معظم النظم الد�ستورية احلديثة ببع�ض مظاهر الدميوقراطية
�شبه املبا�شرة ،خروجا على بع�ض الأرك��ان الأ�سا�سية التي يقوم عليها النظام
النيابي التقليدي .فبعد �أن كان النواب ي�ست�أثرون بال�سلطة� ،أ�صبح من حق ال�شعب
�أن ي�ساهم معهم يف مبا�شرتها ،و�أن ي�شـرتك فيها ا�شرتاكا فعليا ،بحيث �أ�صبح
االجتاه احلديث مييل �إىل تطعيم النظام النيابي الوا�سع االنت�شار ببع�ض مظاهر
هذه الدميوقراطية �شبه املبا�شرة.
و�سري ًا مع هذا االجتاه العاملي الذي يتزايد يف الوقت احلا�ضر ،ورغبة يف تو�سيع
امل�شاركة ال�شعبية يف �إدارة �شئون اململكة� ،أخذت التعديالت الد�ستورية بفكرة
اال�ستفتاء ال�شعبي .و�إذا كانت هذه الفكرة تتفق مع التطور الذي �صاحب الأنظمة
الد�ستورية املعا�صرة ،ف�إن الأخـذ بها �أمر قدمي يف الأمم .فمن ق�ص�ص القر�آن
الكرمي ما يخربنا به اهلل تعاىل يف �سورة النمل من ا�ستفتاء بلقي�س ملكة �سب�أ لذوي
ال��ر�أي يف قومـها .فقد قـال تعاىل يف كتابه الكـرمي ،ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
}قالت يا�أيها امل�ل�أ �إين �ألقي �إيل كتاب ك��رمي� .إن��ه من �سليمان و�إن��ه ب�سم اهلل
الرحمن الرحيم� .أال تعلـوا َع َل ّي و�أتوين م�سلمني .قالت ي�أ يـها امللأ �أفتوين يف �أمري
ما كنت قاطعة �أمرا حتى ت�شهدون{� ،إىل �آخر الآيات الكرمية .وهكذا ا�ستفتت
امللكة قومها يف املو�ضوع ،ففو�ضوا �إليها اتخاذ ما تراه ،فر�أت �أن تر�سل �إىل �سليمان
عليه ال�سالم بهـدية لتنظر ماذا يكون جوابه � ...إىل �آخر الق�صة املعروفة.
و�إعماال للأ�س�س واملبادئ التي وردت يف امليثاق ،ويف �إطار ما �سبق ذكره ،مت �إجراء
التعديالت على بع�ض ن�صو�ص د�ستور �سنة  ،1973مبا يحقق الهدف الذي ابتغاه
ال�شعب ،و�أكده يف اال�ستفتاء.

�أوال  -ال�شكل امللكي ركيزة �أ�سا�سية لنظام احلكم :
تالقت املعاين املتكاملة ملا ورد يف امليثاق عند �أ�صل جوهري يف بناء العهد اجلديد،
قام مبثابة العمود الفقري للتعديالت املطلوبة ،وهو احلفاظ على وحدة الوطن
وا�ستقراره .ومن هنا جاء احلر�ص على �أن يظل رئي�س الدولة �أبا لأبناء هذا الوطن
جميعا ،وهو ما �أك��ده امليثاق بقوله "فقد ا�ستقر ال��ر�أي على �أن ي�ؤخذ بالثوابت
الوطنية وال�سيا�سية والد�ستورية يف هوية الدولة ت�أكيدا على النظام امللكي الوراثي
الد�ستوري الدميقراطي ،حيث يخدم عاهل البالد �شعبه ،وميثل رمزا لهويته
امل�ستقلة وتطلعاته نحو التقدم".
و�إذا كان النظام الوراثي من الثوابت ال�سيا�سية والد�ستورية التي قامت عليها
البحرين خالل تاريخها الطويل ،حيث كانت تربط بني �أبنائها ،حكاما وحمكومني،
روح الأ�سرة الواحدة ،ف�إن احلاكم يف البالد ذات الأنظمة الوراثية تتعدد ت�سمياته،
فقد ي�سمى بامللك �أو الأمري �أو ال�سلطان �أو الإمرباطور �أو القي�صر .وقد كانت
الت�سمية التي �أخذ بها الد�ستور قبل �صدور امليثاق هي "الأمري"� ،إال �أن امليثاق
قد ف�ضل الأخذ بت�سمية "امللك" ،حتى يتفق ذلك مع التطور الذي و�صلت �إليه
البحرين ،ويحقق ما تهدف �إليه م�ستقبال ،وذلك بقوله "بعد �أن من اهلل عز وجل
على البحرين بنعمة اال�ستقرار وما بلغته من تقدم وقطعته من �أ�شواط واجتازته
من حتديات ،وبعد �أن �أكملت ن�ضجها يف عالقاتها الدولية ويف م�ؤ�س�ساتها ال�سيادية
القائمة على امل�ساواة بني املواطنني ومراعاة م�صاحلهم ووحدتهم الوطنية ،فقد
�صار من املنا�سب �أن حتتل البحرين مكانتها بني املمالك الد�ستورية ذات النظام
الدميقراطي الذي يحقق لل�شعب تطلعاته نحو التقدم".
وقد عرب امليثاق عما يرتتب على ذلك مـن �آثار يف الباب ال�ساد�س منه (بند �أوال)
ب�أن "نظام احلكم يف دولة البحرين ملكي وراثي د�ستوري" .
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وقد ا�شتملت هذه التعديالت على م�س�ألتني �أ�سا�سيتني ،هما :النظام امللكي ،ونظام
املجل�سني ،وتفرعت عن كل من هاتني امل�س�ألتني �أحكام �أخرى تتفق معها ،وتكمل
�إعمال املبادئ الواردة بها ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض الأحكام الفرعية الأخرى التي
�أ�شار �إليها امليثاق .
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وعلى الرغم من �أن ا�صطالحي امللك والأمري يعربان عن نظام واحد هو النظام
الوراثي �أو امللكي باملعنى الوا�سع ،ف�إنه مما ال �شك فيه �أن النظام امللكي يختلف يف
مفهومه الفني الدقيق عن النظام الأمريي .فا�صطالح امللك ال يطلق يف اململكة �إال
على �شخ�ص واحد هو ر�أ�سها ورئي�سها وقائدها� ،أما ا�صطالح الأمري فقد يطلق يف
بع�ض الإمارات على �أمراء البيت املالك .وبذلك يربز ا�صطالح امللك تفرد امللك
يف م�سماه ومكانته ،ويجعله رمزا للمملكة وال�شعب� ،سواء داخل البالد �أو خارجها.
ويقابل هذا التفرد زيادة كبرية يف م�سئولية امللك جتاه بلده و�شعبه ،مما يتطلب
تعديال يف بع�ض الأحكام الواردة بالد�ستور.
وتنفيذا ملا ورد يف امليثاق من ت�سمية دولة البحرين مبملكة البحرين ،ورئي�سها
بامللك ،حر�صت التعديالت الد�ستورية على حتقيق هذا الهدف ،ون�ص يف الفقرة
(ب) من املادة ( )1على �أن "حكم مملكة البحرين ملكي د�ستوري ،وقد مت انتقاله
من املغفور له ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة �إىل ابنه الأكرب ال�شيخ حمد بن
عي�سى �آل خليفة ملك البالد ،وينتقل من بعده �إىل �أكرب �أبنائه ،وهكذا طبقة بعد
طبقة� ،إال �إذا عني امللك قيد حياته خلفا له ابنا �آخر من �أبنائه غري االبن الأكرب،
وذلك طبقا لأحكام مر�سوم التوارث".
وقد ترتب على هذا التعديل لن�ص الفقرة الأوىل من املادة (� )1ضرورة تعديل
بع�ض ن�صو�ص الد�ستور لإح�لال لقب "امللك" حمل لقب "الأمري"� ،أو لإحالل
ا�صطالح "مملكة البحرين" حمل "دولة البحرين" ،وتعديل الأحكام الواردة يف
البع�ض الآخر مبا يتفق مع هذه الت�سميات اجلديدة وما �صاحبها من �أخذ بنظام
املجل�سني.
 -1الن�صو�ص التي وردت بها ت�سمية "امللك" وا�صطالح "مملكة البحرين":
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مت تعديل ت�سمية "الأمري" �إىل ت�سمية "امللك" وا�صطالح "دولة البحرين" �إىل
ا�صطالح "مملكة البحرين" ومن ذلك ما ورد يف املادتني�( 1 :أ ،ب ،ج ،د) و 32
(ب) ،وعنوان الف�صـل الأول مـن الباب الرابع ،واملواد  33و  34و 35و 37الفقرة
الأوىل و  38الفقرة الأوىل و  39و  40و  41و  42و  43و  46و ( 47ب ،هـ) و 52و54

ولقد اقت�صر التعديل يف بع�ض هذه املواد على الت�سمية فقط دون تغيري يف الأحـكام
التي ت�ضمنتها ن�صو�ص الد�سـتور قبل تعديله ،و�شمل يف البع�ض الآخر -وفقا ملا
�سريد -الت�سمية والأحكام التي ترتبت عليها.
 -2الأحكام التي مت تعديلها لتتفق مع الأخذ بالنظام امللكي:
اقت�ضى الأخ��ذ بالنظام امللكي تعديل بع�ض املـواد املوجودة بالد�ستور احلايل،
و�إ�ضافة �أحكام جديدة �إليها ،ومتثل ذلك فيما يلي:
املادة :33
ن�ص امليثاق على �أن احلكم يهدف �إىل �صيانة البالد ،ورفعة �ش�أن الدولة ،واحلفاظ
على الوحدة الوطنية ،وحتقيق التنمية ال�شاملة يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية وغريها .وملا كان امللك -وفقا ملا ورد يف امليثاق -ي�أتي على
ر�أ�س ال�سلطات الثالث الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية ،ويقع عليه العبء الأكرب
يف حتقيق الأهداف التي ت�ضمنها امليثاق ملواجهة التحديات املقبلة الناجتة عن
امل�ستجدات التي ط��ر�أت على ال�صعيد العاملي ،فقد عدلت امل��ادة ( )33لتحدد
واجبات امللك ب�صفته ر�أ�س الدولة ،و حكما بني �سلطاتها املختلفة.
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(ب ،ج ،د) و  58الفقرة الثانية و( 64ب ،ج) و ( 67د) و  70و  71و  73الفقرة
الأوىل و 74و  75الفقرة الأوىل و 76و  78و 83و  86و 87و ( 89ب) و 90و 99
الفقرة الثانية و  101و  106الفقرتني الأوىل والثالثة و�( 120أ ،ج ،د).

�أ -فن�ص البند (�أ ،ب) على �أن "امللك ر�أ�س الدولة ،واملمثل الأ�سمى لها ،ذاته
م�صونة ال مت�س ،وهو احلامي الأم�ين للدين والوطن ،ورم��ز الوحدة الوطنية،
ويحمى �شرعية احلكم و�سيادة الد�ستور والقانون ،ويرعى حقوق الأفراد والهيئات
وحرياتهم".
ب -وتكري�سا للمبد�أ الدميوقراطي و�إي�ضاحا لدور احلكومة يف �إدارة �شئون اململكة،
عدل البند (ج) بالن�ص على �أن "يبا�شر امللك �سلطاته مبا�شرة وبوا�سطة وزرائه".
ووفقا ملا ا�ستقرت عليه الأنظمة الد�ستورية العاملية التي ت�أخذ بالنظام الربملاين
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�أو تلك التي تطعم النظام النيابي ببع�ض مظاهر النظام الرئا�سي ،ميار�س امللك
هذه ال�صالحيات ب�أوامر ومرا�سيم ملكية .وتوقع املرا�سيم قبل عر�ضها على امللك
من رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء املخت�صني بح�سب الأحوال.
ومقت�ضى ذلك �أن االخت�صا�صات التي منحها الد�ستور للملك ليبا�شرها مبفرده
تكون �أداة �إ�صدارها هي الأوامر امللكية ،التي ت�صدر بتوقيع امللك وحده دون توقيع
من رئي�س جمل�س الوزراء �أو الوزراء� .أما االخت�صا�صات الأخرى التي يبا�شرها
امللك عن طريق وزرائه ،فت�صدر يف �صورة مرا�سيم يوقعها امللك بعد توقيع رئي�س
جمل�س الوزراء والوزراء املخت�صني بح�سب الأحوال ،مبا يعني �أنه يكتفي بتوقيع
رئي�س جمل�س ال��وزراء يف احل��االت التي يكون مو�ضوع املر�سوم فيها ال يخ�ص
وزارة بعينها �أو عدة وزارات .وتوقيع امللك هنا لي�س جمرد اعتماد لتوقيع جمل�س
رئي�س الوزراء والوزراء املخت�صني ،بل �إن للملك حق املوافقة على املر�سوم �أو عدم
املوافقة عليه وفق ًا ملا يرتاءى له.
ج -ونتيجة للأخذ بنظام املجل�سني �أ�ضيف البند (و) ليعطي للملك احلق -ب�أمر
ملكي -يف تعيني �أع�ضاء �أحد املجل�سني (جمل�س ال�شورى) و�إعفائهم ،ليختلف
بذلك ت�شكيل جمل�س ال�شورى عن ت�شكيل جمل�س النواب ال��ذي يتم عن طريق
االنتخاب املبا�شر من املواطنني ،وهو ما يتفق مع الأنظمة الد�ستورية التي ت�أخذ
بنظام املجل�سني ،حيث توجب املغايرة يف كيفية اختيار �أع�ضائهما.
د -وملا كانت قوة الدفاع حتتاج �إىل املحافظة على �سرية �أعمالها ،وكانت قيادتها
من املهام الأ�سا�سية للملك ،لكونه املخت�ص ب�ضمـان ا�ستتباب النظام والأمن
للق�سم
و�صيانة ا�ستقالل الوطن و�سالمة �أرا�ضيه يف الداخل واخل��ارج ،تنفيذا َ
الذي ي�ؤديه وفقا للبند (ك) من املادة ( ،)33فقد عدل البند (ز) لتمكني امللك
من الوفاء بق�سمه ،بحيث يتوىل قيادة قوة الدفاع وتكليفها باملهام الوطنية داخل
�أرا�ضي اململكة وخارجها ،وترتبط به ارتباطا مبا�شرا ،وتراعى ال�سرية الالزمة يف
�شئونها .وال �شك �أنه لإمكان حتقيق هذه الأهداف ف�إن ما ي�صدر عن امللك يف �ش�أن
ما ورد بالبند (ز) �سيكون عن طريق الأوامر امللكية التي يقت�صر توقيعها على
امللك ،حتى يف حالة وجود وزير للدفاع.

وتعني عبارة "وتراعى ال�سرية الالزمة يف �شئونها" ما يت�صل بخطط التطوير
والبناء ،وتعليمات و�أوامر خطط العمليات ،والهيكل التنظيمي للموازنات الع�سكرية
مبا يف ذلك امل�ستقبلية وغطاء القوة الب�شرية ،وكل الوثائق واملرا�سالت الع�سكرية
التي حتمل درجة �سري و�سري للغاية ،ومعلومات اجلاهزية والكفاءة القتالية،
واملبالغ املخ�ص�صة للأمن واال�ستخبارات الع�سكرية ،وامليزانية املالية يف م�شاريع
الت�سليح والتوظف والتطوير .وال مينع ذلك من �أن تعر�ض امليزانية املتكررة لقوة
الدفاع رقم ًا واحد ًا يف امليزانية العامة للدولة.
هـ -وحر�صا على حتقيق �أكرب قدر من اال�ستقالل لل�سلطة الق�ضائية ،ونظرا �إىل
وجود �أكرث من جهة ق�ضائية يف البحرين؛ حيث ن�ص امليثاق على �ضرورة �إن�شاء
اجلهة الق�ضائية التي تتوىل الرقابة على د�ستورية القوانني ،وهو ما حر�صت املادة
( )106من هذا الد�ستور املعدل على تنفيذه ب�إن�شاء املحكمة الد�ستورية ،ن�ص
البند (ج) على �أن ير�أ�س امللك املجل�س الأعلى للق�ضاء ،ويعني الق�ضاة ب�أوامر
ملكية بناء على اق�تراح املجل�س الأعلى للق�ضاء .ويف ه��ذا ما ي�ؤكد ا�ستقالل
الق�ضاء ،ويجعله بعيدا عن �سيطرة ال�سلطة التنفيذية ،حيث يرتبط بامللك ر�أ�س
الدولة مبا�شرة .وال مينع ذلك -بطبيعة احلال -من �أن ينيب امللك عنه يف رئا�سة
املجل�س الأعلى للق�ضاء من يراه من ر�ؤ�ساء الهيئات الق�ضائية املوجودة حاليا �أو
التي ميكن �أن توجد يف امل�ستقبل.
و� -أ�ضيف البند (ي) مت�ضمنا الن�ص على �أن ين�شئ امللك ومينح وي�سرتد الرتب
املدنية والع�سكرية و�ألقاب ال�شرف الأخرى ،وله �أن يفو�ض غريه يف ذلك .وتكون
ممار�سة هذه االخت�صا�صات والتفوي�ض فيها ب�أمر ملكي.
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ومقت�ضى هذا الن�ص �أن يتوىل امللك قيادة قوة الدفاع ،وي�أمر بت�شكيل وحل الأ�سلحة
والوحدات الع�سكرية ،وي�شرف على جميع �شئونها مبا يف ذلك اال�سرتاتيجيات
الدفاعية عن الوطن ومفاهيم ا�ستخدام القوة وخطط وبرامج تطويرها ملواجهة
التهديدات التي تتعر�ض لها اململكة ويف �إط��ار التزاماتها اخلليجية والإقليمية
والدولية ،كما �أن امللك هو الذي ي�أمر با�ستخدام القوة داخل وخارج اململكة.
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ز -تنظيما لكيفية �أداء امللك اليمني الد�ستورية ،و حتديدا للجهة التي �سي�ؤدي
�أمامها هذه اليمني عدل البند (ل) من هذه املادة لين�ص على �أن "ي�ؤدي امللك عند
توليه العر�ش يف اجتماع خا�ص للمجل�س الوطني اليمني التالية  ."...ومعنى ذلك
�أن امللك ي�ؤدي اليمني مرة واحدة عند توليه العر�ش ،ف�إذا كان قد �أداها عندما
توىل العر�ش �أم��ام جهة �أخ��رى غري املجل�س الوطني بت�شكيله اجلديد ،فلم يعد
مطلوبا �إعادة هذه اليمني مرة �أخرى �أمام هذا املجل�س اجلديد ،ويكتفي باليمني
التي �أداها قبل ذلك �أمام اجلهة التي كانت قائمة وقت �أدائها.
ح -ونظرا �إىل �أن الديوان امللكي مرتبط ب�أعمال امللك ،مما يوجب �أن يكون حمل
ثقته اخلا�صة ،فقد جرى العرف يف بع�ض الدول امللكية على �أن يكون للملك احلرية
املطلقة يف تعيني من ي�شاء للعمل به ،ويف حتديد نظام العمل الذي ي�سري عليه .و
لذلك �أ�ضيف البند (ل) �إىل املـادة ( )33املذكورة ،ون�ص فيه على �أن "الديوان
امللكي يتبع امللك ،وي�صدر بتنظيمه �أمر ملكي ،وحتدد ميزانيته وقواعد الرقابة
عليها مبر�سوم ملكي خا�ص".
ومقت�ضى هذا الن�ص التفرقة بني القواعد املنظمة ل�سري العمل بالديوان امللكي،
والقواعد التي حتكم �إ�صدار امليزانية اخلا�صة به وكيفية الرقابة عليها .فامللك
هو الذي ي�صدر القواعد املنظمة ل�سري العمل بالديوان ب�أمر ملكي� ،أما ميزانية
الديوان وقواعد الرقابة عليها فت�صدر مبر�سوم ملكي خا�ص يوقع فيه �-إىل جوار
امللك -رئي�س جمل�س الوزراء .وت�شمل القواعد املنظمة ل�سري العمل بالديوان امللكي
كل ما يتعلق بنظام العمل به ،مثل تعيني موظفي الديوان ،وتوزيع االخت�صا�صات
بينهم ،ونظام �سري العمل به ،وغري ذلك من الأمور التي تت�صل بطبيعة عمله.
�أما ميزانية الديوان وقواعد الرقابة عليها فت�شمل كل ما يت�صل بتحديد هذه
امليزانية واعتمادها وقواعد ال�صرف منها واجلهات التي تتوىل الرقابة على هذا
ال�صرف �سواء كانت جهات داخلية يف الديوان ذاته �أو خارجية يف �شكل جلنة �أو
جهة �أخرى .واملر�سوم الذي ي�صدر يف هذه الأمور جميعها ال يحتاج �إىل عر�ض
على املجل�س الوطني.

�أ -اقت�صر البند (�أ) من املادة ( )35قبل تعديله على تقرير حق امللك يف اقرتاح
القوانني ،ونظرا �إىل �أن الد�ستور يعترب �أعلى القواعد القانونية ،فقد ذهب البع�ض
�إىل القول بعدم �شمول ا�صطالح القانون للد�ستور ،يف حني يذهب البع�ض الآخر
�إىل القول ب�أن ا�صطالح القانون ي�شمل جميع القواعد القانونية مبا فيها الد�ستور،
مما قـد ي�ؤدي �إىل تف�سري البع�ض لذلك ب�أن حق اقرتاح تعديل الد�ستور ال ي�شمله
الن�ص على اخت�صا�ص امللك باقرتاح القوانني .و�أمـام ذلك مت تعديل البند (�أ)
من املادة ( )35ليمنع �أي خالف يف التف�سري ،وذلك ب�أن ن�ص �صراحة على �أن
للملك حق اقرتاح تعديل الد�ستور بالإ�ضافة �إىل حقه يف اقرتاح القوانني الذي كان
من�صو�صا عليه يف الد�ستور قبل تعديله.
ب -كان ن�ص البند (ب) من املادة املذكورة قبل تعديله يحدد املدة التي يجب
�أن يرد فيها القانون �إىل املجل�س الوطني لإعادة نظره بثالثني يوما .وملا كانت
ه��ذه امل��دة غري كافية للت�أين يف بحث القانون املعرو�ض على امللك للت�صديق
عليه ،وخا�صة يف ظل ما ورد يف املادة ( )106من حق امللك يف �إحالة ما يراه من
م�شروعات القوانني �إىل املحكمة الد�ستورية قبل �إ�صدارها لتقرير مدى مطابقتها
للد�ستور ،فقد عدل هذا البند ليجعل هذه املدة �ستة �أ�شهر ،حتى يتاح الوقت الكايف
للفح�ص الدقيق للقانون والتحقق من مدى مطابقته �أو عدم مطابقته للد�ستور،
وذلك قبل الت�صــديق عليه �أو رده �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب لإعادة النظر فيه
�أو �إحالته �إىل املحكمة الد�ستورية.
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املادة :35

ج -ن�ص البند (د) من هذه املادة على �أن �إق��رار م�شروع القانون بعد �أن يرده
امللك يجب �أن يكون ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب �أو
املجل�س الوطني بح�سب الأحوال.
املادة :36
ملا كانت القاعدة ال�شرعية �أن ال�ضرورات تبيح املحظورات ،وكانت �سالمة الدولة
فوق القانون ،ونظرا ملا ميكن �أن تتعر�ض له اململكة من ظروف طارئة تهدد �سالمة
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البالد� ،سواء �أكانت هذه الظروف خارجية كاحلرب �أم داخلية كا�ضطراب الأمن
العام �أو حدوث في�ضان �أو وباء �أو ما �شابه ذلك ،كان من ال�ضروري منح �سلطات
الدولة الو�سائل اال�ستثنائية التي تكفل حماية الدولة و�سالمتها يف تلك الظروف .
وملا كانت هذه الظروف تتدرج من ال�ضعف �إىل القوة ،وتختلف درجة خطورتها ،
ف�إنه رغبة يف عدم امل�سا�س بحقوق الأفراد وحرياتهم �إال بالقدر الالزم ملواجهتها،
فرق الد�ستور يف املادة ( )36بني حالتني :حالة ال�سالمة الوطنية وحالة الأحكام
العرفية ،بحيث تختلف الو�سائل التي تلج�أ �إليها الدولة يف كل من احلالتني عن
الأخرى.
ويكون �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية لل�سيطرة على الأو�ضاع يف البالد عندما
تتعر�ض لطارئ يهدد ال�سالمة العامة يف جميع �أنحاء اململكة �أو يف منطقة منها،
مبا يتفق مع كونها تهدف �إىل احلفاظ على حقوق املواطنني و�سرعة ال�سيطرة على
الو�ضع القائم .وال تعلن الأحكام العرفية �إال يف احلاالت التي تهدد �أمن و�سالمة
اململكة ،وال يكفي لل�سيطرة عليها ا�ستخدام ما ورد يف القوانني العادية من �إجراءات
� ،أو تلك التي يفر�ضها �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية ،و�إمنا يتطلب ب�ش�أنها اتخاذ
الإجراءات والتدابري اال�ستثنائية الالزمة للق�ضاء على الفتنة والعدوان امل�سلح،
وفر�ض الأمن للحفاظ على �سالمة اململكة وقوة دفاع البحرين.
ويرتتب على هذه التفرقة� ،أن تكون الإج��راءات الالزمة لإع��ادة ال�سيطرة على
الو�ضع القائم عند �إع�لان حالة ال�سالمة الوطنية� ،أقل حدة وم�سا�سا بحقوق
الأفراد وحرياتهم من تلك التي يتم اللجوء �إليها يف حالة �إعالن الأحكام العرفية.
وقد ن�ص البند (ب) من املادة ( )36على �أنه "ال تعلن حالة ال�سالمة الوطنية
�أو الأحكام العرفية �إال مبر�سوم ،ويجب يف جميع الأحوال �أن يكون �إعالنها ملدة ال
تتجاوز ثالثة �أ�شهر ،وال يجوز مدها �إال مبوافقة املجل�س الوطني ب�أغلبية الأع�ضاء
احلا�ضرين".
وال مينع ذلك بطبيعة احلال امللك من �أخذ ر�أي جمل�س النواب �أو جمل�س ال�شورى
�أو املجل�سني معا يف �أمر �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية �أو الأحكام العرفية مقدما
�إذا �سمحت الظروف بذلك ،وهو �أمر مرتوك للملك دون �إلزامه به.

املادة :38
ت�ضمنت هذه املادة الن�ص على املرا�سيم بقوانني التي ي�صدرها امللك يف غيبة
املجل�سني ،وقيدت هذه ال�سلطة بقيود متعددة من حيث الزمان والظروف التي
تعلن فيها ومداها ومدة نفاذها .
وملا كانت القاعدة املقررة �أن هذه املرا�سيم تعترب نافذة ومرتبة �آثارها من تاريخ
�صدورها �إىل حني عر�ضها على املجل�سني ،ف�إنه قد يرتتب عليها ن�ش�أة مراكز
قانونية وحقوق مكت�سبة للأفراد خالل تلك الفرتة ،وحماية لهذه احلقوق واملراكز
يف حالة عدم موافقة املجل�سني على هذه املرا�سيم ،عدلت املادة ( )38لتقرر زوال
هذه الآثار من تاريخ �صدور قرار برف�ضها من كل من املجل�سني �أو املجل�س الوطني
بح�سب الأح��وال� ،أو من التاريخ الذي كان يجب عر�ضها فيه على املجل�سني يف
حالة عدم عر�ضها .وال��زوال هنا لي�س له �أثر رجعي ،وهو ما يتفق مع كون �أن
هذه املرا�سيم ت�ستمد قوتها من امل��ادة ( )38ذاتها ،وبالتايل يكون زوالها من
تاريخ رف�ضها� ،أو بعد مرور �شهر من �صدورها دون عر�ضها على جمل�سي ال�شورى
والنواب �إذا كانا قائمني� ،أو بعد �شهر من �أول اجتماع للمجل�سني يف حالة حل
جمل�س النواب وتوقف جل�سات جمل�س ال�شورى �أو يف حالة انتهاء الف�صل الت�شريعي
دون العر�ض عليهما ،حيث ينتهي احلق الت�شريعي اال�ستثنائي املقرر يف هذه املادة،
ويعود �إىل املجل�سني اخت�صا�صهما الطبيعي.
وجتب التفـرقة بني املرا�سيم بقوانني التي ت�صدر �أثناء قيام احلياة النيابية (�أي
بني �أدوار انعقاد املجل�سني �أو يف فرتة حل جمل�س النواب وتوقف جل�سات جمل�س
ال�شورى �أو انتهاء الف�صل الت�شريعي للمجل�سني) واملرا�سيم التي ت�صدر �أثناء
تعطيل احلياة النيابية .فالأوىل فقط هي التي ي�سري عليها حكم املادة (،)38
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ومقت�ضى هذا الن�ص �أن �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية �أو الأحكام العرفية قد
يكون يف جميع �أنحاء الدولة �أو يف جزء منها ،و�أن للملك عند �إعالن هذه الأحكام
�أن ي�صدر مبر�سوم ملكي �أية تعليمات قد تق�ضي ال�ضرورة بها لأغرا�ض الدفاع عن
اململكة حتى ولو خالفت هذه التعليمات القوانني املعمول بها.
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بحيث تزول �إذا مل تعر�ض على املجل�سني خالل �شهر من تاريخ اجتماعهما �أو �إذا
رف�ضها املجل�سان� .أما الثانية فال تزول قوتها القانونية عند اجتماع الربملان بعد
عودة احلياة النيابية ،بل تعترب قوانني قائمة ما مل يلغها الربملان �أو يعدلها بقوانني
�أخرى ،وذلك لأنها ال تخ�ضع حلكم املادة ( )38التي ال ت�سري بداهة �إال عنـد قيام
احلياة النيابية ،و�إمنا تخ�ضع للقواعد التي و�ضعها الأمر امللكي ال�صادر ب�إيقاف
احلياة النيابية ،حيث ي�سند هذا الأم��ر ال�سلطة الت�شريعية �إىل امللك وجمل�س
الوزراء .وعلى ذلك ف�إذا ما �أريد �إلغاء �أو تعديل هذه املرا�سيم بقوانني عند عودة
احلياة النيابية ،يجب على ال�سلطة الت�شريعية �سن قوانني جديدة بهذا الإلغاء �أو
التعديل و�إال تظل نافذة.
املادة :42
�أ�ضيفت هذه املادة لتقرر يف البند (�أ) اخت�صا�ص امللك ب�إ�صدار الأوامر ب�إجـراء
االنتخابات ملجل�س النواب وفـقا لأحكام القانون الذي ينظمها ،ويف البند (ب)
اخت�صا�ص امللك بدعوة املجل�س الوطني �إىل االجتماع وف�ض �أدوار انعقاده ب�أمر
ملكي ،وافتتاح دور االنعقاد.
(البند (ج) من املادة معدل مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ( 2012راجع
املرفق :املذكرة التف�سريية لتعديالت . )2012
املادة :43
نتيجة للتطور ال��ذي �صاحب الدميوقراطية يف العامل املعا�صر� ،أخ��ذت معظم
الد�ساتري احلديثة بتطعيم النظام النيابي الوا�سع االنت�شار مببد�أ ا�ستفتاء ال�شعب،
والذي يعترب مظهرا من مظاهر الدميوقراطية �شبه املبا�شرة .
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ولقد �سايرت التعديالت الد�ستورية هذا االجت��اه ،و�أخ��ذت باال�ستفتاء ال�شعبي،
و�أ�شركت بذلك ال�شعب �إ�شراكا فعليا يف ممار�سة ال�سلطة .ولذلك �أ�ضيفت املادة
( )43لتعطي امللك� ،إذا ر�أى وجها لذلك ،احلق يف ا�ستفتاء ال�شعب يف القوانني

املادة :50
لتفعيل دور هيئات الإدارة املحلية ومتكينها من حتقيق التنمية املحلية� ،أ�ضيف �إىل
البند (�أ) من املادة ( )50ما ي�ؤدي �إىل ذلك بقوله "ومبا يكفل لهيئات الإدارة
البلدية �إدارة املرافق ذات الطابع املحلي التي تدخل يف نطاقها والرقابة عليها".
ثانيا  -الأخذ بنظام املجل�سني النيابيني :
تختلف الدول يف حتديد النظام الذي يحكم تكوين الربملان بني اجتاهني ،هما:
نظام املجل�س الواحد ونظام املجل�سني ،ولكل من النظامني م�ؤيدون ومعار�ضون،
على �أن اختيار الدولة لأي من النظامني ال يخ�ضع ملجرد االعتبارات النظرية،
ولكن حتكمه ظروف كل دولة والتجارب التي مرت بها.
و�أهم املـزايا التي يحققها نظـام املجل�سني �أنـه يتيح اال�ستـفادة من حكمة ذوي
العلم واخلربة التي تتوافر يف املجل�س املعني �إىل جانب تفاعل الآراء ال�شعبـية من
كافة االجتاهات التي ي�ضمها املجل�س املنتخب انتخابا مبا�شرا� ،إذ توجد بني دفتي
الربملان العنا�صر ذات احلنكة واخلربة والدراية يف املجال الت�شريعي ،والعنا�صر
ال�شابة البالغة احلما�س.
كما �أن نظام املجل�سني -مبا يت�ضمنه من توزيع امل�سئولية الت�شريعية بينهما -ميثل
�ضمانا �أكيدا حل�سن �سري العمـل الربملاين ،وحتقيقا ملبد�أ الرقابة التبادلية بـني
املجل�سني على ما يقـوم كل منهما ب�أدائـه من �أعمال .ويف هذا ما ي�ؤدي �إىل منع
حماولة �أيهما اال�ستبداد ب�سلطة الت�شريع يف مواجهة ال�سلطات الأخرى وب�صفة
خا�صة ال�سلطة التنفيذية ،وهو ما يقي الدولة �شرور ال�صراع �أو التناحر على
ال�سلطة و�ضياع اجلهد الوطني فيما ال طائل من ورائ��ه والإ���ض��رار مبا توجبه
امل�صلحة العامة.
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والق�ضايا الهامة التي تت�صل مب�صالح البالد العليا ،على �أن تكون نتيجة اال�ستفتاء
ملزمة ونافذة من تاريخ �إعالنها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية.
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وي���ؤدي الأخ��ذ بنظام املجل�سني �إىل منع اخلط�أ والت�سرع يف الت�شريع ،لأن��ه �إذا
�أخط�أ �أحد املجل�سني �أو انقاد للعاطفة �أو الت�أثري الوقتي تالفى املجل�س الآخر خط�أ
الأول عند عر�ض الأمر عليه ،كما �أن �إع��ادة مناق�شة م�شروعـات القوانني مرة
ثانية باملجل�س الآخر تكفل زيادة التمحي�ص و بالتايل تاليف الأخطاء ،وخا�صة �أن
ال�سلطة الت�شريعية ت�ضع قواعد قانونية يجب �أن تتمتع باال�ستقرار الن�سبي ،ولي�س
من الواجب �أو من امل�صلحة الت�سرع فيها .و�إذا كان مرور م�شروعات القوانني
ومناق�شتها يف جمل�سني يجعل الت�شريع بطيئا -وفقا ملا يذهب �إليه املعار�ضون لهذا
النظام -ف�إن الذي يعو�ض هذا البطء �أن القوانني التي ت�صدر تكون �أكرث اتفاقا
و�أقرب �إىل امل�صلحة العامة مما لو كانت �صادرة عن املجل�س الواحد.
وف�ضال عن ذلك ف�إن هذا النظام يقلل من اال�صطدام الذي ميكن �أن يحدث بني
ال�سلطة الت�شريعية وال�سلطة التنفيذية .ف�إذا كانت ال�سلطة الت�شريعية مكونة من
جمل�س واحد ،فقد ي�ؤدي ذلك الت�صادم �إىل و�سائل تت�سم بالعنف ال�سيا�سي� .أما
�إذا كانت مكونة من جمل�سني واختلف �أحدهما مع احلكومة ،ف�إن املجل�س الآخر
يحمل
�سيقوم بدور احلكم بينهما� ،إذ بان�ضمامه �إىل �أحد الطرفني يف الر�أي ف�إنه ْ
الطرف الآخر على التخفيف من حدة موقفه ،وبذلك ي�سود ال�سلطات العامة ِ�س ْلم
�شامل وحتكيم ودي .وقد لوحظ �أن الأنظمة الد�ستورية ذات املجل�س الواحد �أق�صر
عمرا �أو �أقل ا�ستقرارا من الأنظمة ذات املجل�سني ،وتاريخ كل من �إجنلرتا وبلجيكا
وفرن�سا وغريها ي�ؤيد هذه الظاهرة.
وقد �أدت هذه املزايا التي يتمتع بها نظام املجل�سني ،والتي تفوق مزايا نظام
املجل�س الواحد� ،إىل �أن بع�ض الدول التي كانت ت�أخذ بنظام املجل�س الواحد قد
عدلت عنه يف ال�سنوات الأخرية �إىل نظام املجل�سني ،ومن ذلك الربتغال و�أ�سبانيا
واملغرب.
وحتقيقا للمزايا التي يتمتع بها نظام املجل�سني� ،أخ��ذ امليثاق مبا اجتهت �إليه
الإرادة ال�شعبية من تف�ضيل لهذا النظام على نظام املجل�س الواحد ،وجعل �أحدهما
مع ّينا من ذوي اخلربة والكفاءة لال�ستعانة ب�آرائهم فيما تتطلبه ال�شورى من علم
وجتربة� ،أما الثاين فجعل ت�شكيله عن طريق االنتخاب احلر املبا�شر ،على �أن يكون
هذا التكوين الثنائي للمجل�سني متوازن ًا .وقد �أطلق التعديل الد�ستوري على املجل�س

وقد حر�صت التعديالت الد�ستورية يف حتقيقها لهذا االجت��اه على �أن يت�ساوى
جمل�س ال�شورى مع جمل�س النواب فيما يت�صل بتكوينهما ،فجعلت ك ًّال منهما يتكون
من �أربعني ع�ضو ًا لتحقيق التكوين الثنائي املتوازن للمجل�سني الذي ن�ص عليه
امليثاق ،و�أي�ض ًا فيما يت�صل باالخت�صا�ص الت�شريعي لكل منهما� .أما بالن�سبة �إىل
االخت�صا�ص الرقابي ،فقد جعلت الأمر ب�ش�أنه -ب�صفة �أ�سا�سية -ملجل�س النواب
باعتباره املجل�س امل�شكل عن طريق االنتخاب.
كما حر�صت �أي�ضا على عدم االنتقا�ص من اخت�صا�ص ال�سلطة الت�شريعية الذي كان
مقررا لها يف ظل الد�ستور قبل تعديله ،بل �إنها قد �أ�ضافت �إىل بع�ض الن�صو�ص
القائمة �ضمانات جديدة تكفل �سالمة العملية الت�شريعية ومتكني كل من املجل�سني
من مزاولة اخت�صا�صاته ب�صورة �أف�ضل مما كان قائما قبل التعديل.
وكانت امل�س�ألة الأ�سا�سية التي �أولتها التعديالت الد�ستورية اهتمامها متمثلة يف
�إعادة تنظيم اخت�صا�صات ال�سلطة الت�شريعية قبل تعديل الد�ستور ،وذلك يف �إطار
وجود جمل�سي ال�شورى والنواب .وقد ترتب على ذلك تعديل بع�ض الن�صو�ص التي
كانت تنظم املجل�س الوطني يف �صورته الأوىل ،ليتحدد اخت�صا�ص كل من جمل�س
ال�شورى وجمل�س النواب واالجتماع امل�شرتك بينهما يف �إط��ار املجل�س الوطني
حتديدا دقيقا مينع �أي خالف يف تف�سري الن�صو�ص م�ستقبال ،مما ي�ؤدي �إىل �سري
العمل يف كل من املجل�سني بطريقة �سهلة ومي�سرة .
وحتقيقا لكل ذل��ك ع��دل عنوان الف�صل الثالث لي�شمل �-إىل ج��وار ا�صطالح
ال�سلطة الت�شريعية -ا�صطالح املجل�س الوطني ،ون�صت املادة ( )51على �أن يت�ألف
املجل�س الوطني من جمل�سني هما :جمل�س ال�شورى ،وجمل�س النواب .وقد ا�شتمل
هذا الف�صل على فروع �أربعة ،تناول فيها على التوايل جمل�س ال�شورى ،وجمل�س
النواب ،والأحكام امل�شرتكة للمجل�سني ،واملجل�س الوطني عندما يجتمع يف م�ؤمتر
ي�ضم جمل�سي ال�شورى والنواب.
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الأول ت�سمية جمل�س ال�شورى ،وعلى املجل�س الثاين ت�سمية جمل�س النواب ،وعلى
املجل�سني معا ت�سمية املجل�س الوطني.
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 -1املواد من  ( 55 -52جمل�س ال�شورى ):
�أ�ضيفت هذه املواد �إىل الد�ستور ،وتناولت تنظيم جمل�س ال�شورى من حيث كيفية
ت�شكيله ،وال�شروط التي يجب توافرها فيمن يعني ع�ضوا به ،والقواعد املنظمة
لهذه الع�ضوية ،ونظام �سري العمل به .
املادة :52
(امل���ادة معدلة مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ( 2012راج��ع املرفق:
املذكرة التف�سريية لتعديالت . )2012
املادة :53
(امل���ادة معدلة مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ( 2012راج��ع املرفق:
املذكرة التف�سريية لتعديالت .)2012
املادة :54
حددت هذه املادة يف البند (�أ) مدة ع�ضوية املجل�س ب�أربع �سنوات ،و�ساوت بذلك
بني مدة جمل�س ال�شورى ومدة جمل�س النواب ،وهو ما يحقق امل�ساواة بني املجل�سني.
كما �أن البند (ب) قد عالج حالة خلو حمل �أحد الأع�ضاء لأي �سبب من الأ�سباب،
وجعل �أداة تعيني خلفه هي ذات �أداة تعيني �أع�ضاء املجل�س ،على �أن تكون مدة
الع�ضو اجلديد مكملة لع�ضوية �سلفه .ونظم البند (ج) رغبة الع�ضو يف الإعفاء
من من�صبه ،وجعل ذلك من اخت�صا�ص امللك باعتبار �أنه املخت�ص بالتعيني .وفرق
البند (د) بني كيفية اختيار كل من رئي�س جمل�س ال�شورى ونائبيه ،فبينما جعل
اختيار رئي�س املجل�س عن طريق تعيني امللك له ،ف�إنه �أعطى احلق للمجل�س يف
انتخاب النائبني.
املادة :55
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ن�ص البند (�أ) من املادة ( )55على �أن يكون تاريخ الدعوة �إىل اجتماع جمل�س

 -2املواد من  ( 69-56جمل�س النواب ):
نظمت هذه املواد امل�سائل املت�صلة مبجل�س النواب .وقد ظل بع�ض هذه املواد على
و�ضعـه الذي كان عليه عند تنظيم املجل�س الوطني قبل تعديل الد�ستور ،وعدل
البع�ض الآخر مبا يتفق مع الأخذ بنظام املجل�سني ،وخا�صة فيما يتعلق بتحديد
اخت�صا�صات جمل�س النواب .
املادة :56
حددت هذه املادة �أع�ضاء املجل�س ب�أربعني ع�ضوا ،وق�صرت الع�ضوية على الأع�ضاء
املنتخبني فقط ،وا�ستبعدت بذلك الوزراء ،بحكم منا�صبهم ،من ع�ضوية املجل�س .
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ال�شورى هو ذات تاريخ دعوة جمل�س النواب لالنعقاد ،و�أن تكون �أدوار االنعقاد
واحدة بالن�سبة �إليهما .كما ن�ص البند (ب) على �أنه يف حالة حل جمل�س النواب
توقف جل�سات جمل�س ال�شورى .ويهدف الن�ص على ذلك �إىل �ضمان ا�شرتاك
املجل�سني معا يف اتخاذ القرارات ،بحيث ال ي�ستقل �أحدهما بها يف حالة غياب
الآخر.

املادة :57
(امل���ادة معدلة مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ( 2012راج��ع املرفق:
املذكرة التف�سريية لتعديالت .)2012
املادة :58
بعد �أن حددت هذه املادة مدة جمل�س النواب ب�أربع �سنوات ا�شرتطت �أن جترى
االنتخابات للمجل�س اجلديد خالل ال�شهور الأربعة الأخرية ،وكانت املدة �شهرين
قبل ذل��ك ،وه��دف هذا التعديل �إىل جتنب ت�أخر انتخاب املجل�س اجلديد عن
موعده ب�سبب ق�صر املدة .كما �أ�ضافت الن�ص على جواز �إعادة انتخاب من انتهت
مدة ع�ضويته ،لت�ؤكد هذا اجلواز ،وحتى ال يف�سر الأمر على غري ذلك يف حالة
عدم وجود هذا الن�ص .كما ن�صت على حق امللك يف �أن ميد الف�صل الت�شريعي
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ملجل�س النواب عند ال�ضرورة ب�أمر ملكي مدة ال تزيد على �سنتني ،وذلك لكي ال
ين�ش�أ فراغ ت�شريعي نتيجة لت�أخر انتخابات املجل�س اجلديد ،ويف هذا حر�ص على
ا�ستمرار امل�شاركة ال�شعبية ،املتمثلة يف املجل�س النيابي املنتخب ،حتى بعد انتهاء
الف�صل الت�شريعي وتعذر انتخاب جمل�س جديد لأ�سباب قهرية.
املادة :60
جعلت الفقرة الثالثة من هذه املادة رئا�سة اجلل�سة الأوىل ملجل�س النواب �-إىل
حني انتخاب رئي�س املجل�س -لأكرب �أع�ضاء املجل�س �سن ًا ،وكانت من قبل لرئي�س
جمل�س الوزراء .
املادة :62
ت�ضمنت هذه املادة الن�ص على �أن تخت�ص حمكمة التمييز بالف�صل يف الطعون
االنتخابية ،وهو ما يتفق مع ال�س َّلم الق�ضائي احل��ايل يف البحرين ،ويحقق ما
كانت تن�ص عليه املادة ( )57قبل التعديل من نقل هذا االخت�صا�ص من حمكمة
اال�ستئناف العليا املدنية �إىل �أية حمكمة مدنية �أعلى تن�ش�أ بقانون .
املادة :63
�أ�ضافت هذه املـادة عبارة "وي�صبح املحل �شاغرا من تاريخ قبول اال�ستقالة" ،حتى
ال يحتاج املجل�س �إىل قرار جديد لإعالن خلو املحل يف حالة قبول اال�ستقالة ،وقد
يت�أخر �صدور هذا القرار ل�سبب من الأ�سباب ،وذلك حر�صا على �أن يظل املجل�س
مكتمال ،لي�شارك اجلميع يف حتقيق امل�صلحة العامة .

106

املادة :64
يعترب حل جمل�س النواب عن طريق �إنهاء نيابته قبل النهاية الطبيعية للف�صل
الت�شريعي �أه��م حق يقرره الد�ستور يف الأنظمة الد�ستورية الربملانية لل�سلطة
التنفيذية يف مواجهة ال�سلطة الت�شريعية .ففي هذا احلق يتمثل �أخطر �أنواع رقابة
ال�سلطة التنفيذية على الربملان؛ �إذ يعترب ال�سالح املقابل للم�سئولية الوزارية
املقررة �أمام املجل�س النيابي.

و�إذا كان البند (ج) من امل��ادة ( )42قد جعل احلل مبر�سوم ملكي ُتبينَّ فيه
�أ�سبابه مع عدم جواز حل املجل�س لذات الأ�سباب مرة �أخرى ،ف�إن املادة ( )64قد
ا�ستكملت تنظيم هذا احلق ،فن�صت يف البند (�أ) على �ضرورة �إجراء االنتخابات
للمجل�س يف ميعاد ال يجاوز �أربعة �أ�شهر على الأكرث ،وكان هذا الن�ص قبل تعديله
يجعل �إجراء االنتخابات للمجل�س اجلديد خالل �شهرين من تاريخ احلل .ويهدف
هذا التعديل �إىل �أن تتماثل املدة الق�صوى لإجراء االنتخابات يف حالة حل املجل�س
مع امل��دة املحددة يف امل��ادة ( )58لإج��راء االنتخابات يف حالة انتهاء الف�صل
الت�شريعي .و�أبقت املادة يف هذا البند على احلكم الذي كان قائما قبل ذلك ،وهو
عودة املجل�س القدمي �إذا مل يتم انتخاب املجل�س اجلديد خالل الأ�شهر الأربعة
املن�صو�ص عليها .
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وقد حر�صت املادة ( )64على �أن ت�ضع تنظيما حمكما يف حالة حل جمل�س النواب،
حتى ال تت�أثر احلياة النيابية فرتة طويلة نتيجة لهذا احلل الذي يعترب �ضرورة يتم
اللجوء �إليها يف بع�ض الأحيان ،وهو تنظيم يقيم توازنا بني ال�سلطتني الت�شريعية
والتنفيذية  ،ويوفر للحياة النيابية العودة يف �أ�سرع وقت ممكن.

و�أعطى البند (ب) للملك احلق يف �أن ي�ؤجل انتخابات املجل�س اجلديد ،يف حالة
عدم كفاية الأ�شهر الأربعة املذكورة يف البند (�أ) لعودة احلياة النيابية ،نظرا �إىل
ما يطر�أ من ظروف قاهرة يرى معها جمل�س الوزراء �أن �إجراء االنتخابات �أمر
متعذر .
وتخفيفا من �آثار هذا الت�أجيل� ،أعطى البند (ج) للملك ،بناء على ر�أي جمل�س
ال��وزراء  ،احلق يف �أن يعيد املجل�س القدمي ليتم مدته القانونية ،ويحقق بذلك
ا�ستمرار احلياة النيابية.
املادة :65
(امل���ادة معدلة مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ( 2012راج��ع املرفق:
املذكرة التف�سريية لتعديالت .)2012
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املادة :66
ق�صرت هذه املادة حق طرح مو�ضوع الثقة بالوزير على جمل�س النواب وحده،
باعتباره املجل�س املنتخب من ال�شعب .وحددت الأغلبية الالزمة لتقرير �سحب
الثقة من الوزير ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س ،ليتفق ذلك مع الأغلبية املطلوبة
لإ�سقاط الع�ضوية عن �أحد �أع�ضاء �أي من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب .كما
ا�ستبعدت املادة الن�ص على عدم ا�شرتاك الوزراء يف الت�صويت على الثقة ،بعد �أن
ق�صر الد�ستور يف املادة ( )56ع�ضوية املجل�س على الأع�ضاء املنتخبني وحدهم.
املادة :67
تناولت هذه املادة عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء.
(البنود (ب ،ج ،د ) معدلة مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ( 2012راجع
املرفق :املذكرة التف�سريية لتعديالت .)2012
املادة :68
(امل���ادة معدلة مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ( 2012راج��ع املرفق:
املذكرة التف�سريية لتعديالت .)2012
املادة :69
�أ�ضافت هذه املادة ن�صا يلزم جلان التحقيق الربملانية� ،أو الع�ضو املنتدب للتحقيق،
بتقدمي نتيجة التحقيق خالل مدة ال تتجاوز �أربعة �أ�شهر من تاريخ بدئه .والهدف
من هذه الإ�ضافة �أن ت�ستقر الأمور ب�صورة �سريعة حتى ال ي�ؤدي عدم البت فيها
خالل فرتة معقولة �إىل الت�سا�ؤالت واخلالفات .
 -3املواد من � ( 100 -70أحكام م�شرتكة للمجل�سني ):
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جتنبا ملنع تكرار الأحكام املتماثلة ،املنظمة لكل من جمل�س ال�شورى وجمل�س
النوابُ ،عدِّ ل الد�ستور لكي ُت�ضم هذه الأحكام حتت عنوان واحد ،هو "�أحكام

وتتمثل املـواد التي مت تعديل �أحكامـها لتتفق مع الأخذ بنظام املجل�سني فيما يلي :
املادة :71
حددت هذه املادة تاريخ اجتماع املجل�س الوطني ب�أنه يوم ال�سبت الثاين من بداية
�شهر �أكتوبر� ،أيا كان تاريخ هذا اليوم ،و�أعطت للملك احلق يف دعوته لالجتماع
قبل هذا املوعد.
املادة :72
قررت هذه املادة �أن دور االنعقاد ال�سنوي يجب �أال يقل عن �سبعة �أ�شهر ،و�أبقت
على احلكم الآخر ،وهو عدم جواز ف�ض هذا الدور قبل �إقرار امليزانية .
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م�شرتكة للمجل�سني" .وقد راعى التعديل �أن تظل الأحكام التي كانت قائمة قبل
ذلك كما هي ما دام��ت ال تتعار�ض مع الأخ��ذ بنظام املجل�سني ،بحيث اقت�صر
التعديل بالن�سبة �إىل الن�صو�ص الواردة ب�ش�أنها على ا�ستخدام ا�صطالح جمل�سي
ال�شورى والنواب يف بع�ض احلاالت ،وا�صطالح املجل�س الوطني يف حاالت �أخرى .
ويالحظ �أن ا�صطالح املجل�س الوطني يف ظل الن�صو�ص املعدلة يق�صد به جمل�سا
ال�شورى والنواب يف اجتماعهما امل�شرتك .

املادة :73
حددت هذه املـادة تاريخ اجتماع املجل�س الوطني لأول مـرة بعـد �إجراء االنتخابات
العامة ،ب�أنه اليوم التايل النتــهاء �شهـر مـن تـاريخ تعيني جمل�س ال�شورى �أو انتخاب
جمل�س النواب �أيهما مت �آخرا� ،أي من تاريخ �إمتام ت�شكيل املجل�سـني ،و�أعطـت امللك
احلق يف دعوته �إىل االجتماع قبل هذا التاريخ ،و�أبقت على الفقرة الثانية من
املـادة كمـا هي.
املادة :74
عدلت هذه امل��ادة ت�سمية اخلطاب ال��ذي يفتتح به امللك دور االنعقاد ال�سنوي
للمجل�س الوطني مبا يتفـق مع ما يتطلبه الأخذ بالنظام امللكي ،و�أطلقت عليـه
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ا�صطالح "اخلطاب ال�سامي" ،و�أعطت امللك احلق يف �أن ينيب ويل العهد �أو من
يرى �إنابته يف افتتاح دور االنعقاد و�إلقاء اخلطاب ال�سامي.
املادة :80
عدلت هذه املادة احلكم عند ت�ساوي الأ�صوات يف �أحد املجل�سني عند الت�صويت
على قرار ما ،واعتربت �صوت رئي�س املجل�س مرجحا يف تلك احلالة .و�أ�ضافت
حكما خا�صا بالت�صويت على تعديل الد�ستور ،حيث �أوجبت �أن يتم الت�صويت يف
هذه احلالة باملناداة على الأع�ضاء ب�أ�سمائهـم .وحر�صت املـادة عـلى معـاجلة
حالـة عــدم اكتمال ن�صاب اجتماع �أي من املجل�سني ملرتني متتاليتني؛ �إذ اعتربت
اجتماع املجل�س بعد ذلك �صحيحا �إذا ح�ضـره ماال يقل عـن ربـع عدد �أع�ضـاء
املجل�س .والهدف من ذلك حفز الأع�ضاء على ح�ضور اجتماعات كل مـن املجل�سـني
وامل�ساهمة الفعلية يف مزاولة اخت�صا�صاتهما ،ومتكني املجل�س الوطني (جمل�سي
ال�شورى والنواب) من القيام بواجباته.
املواد من : 85-81
ت�ضمنت هذه امل��واد تنظيم �إج��راءات مناق�شة م�شروعات القوانني بني كل من
جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب.
(امل��واد ( )85 ،83معدلة مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ( 2012راجع
املرفق :املذكرة التف�سريية لتعديالت .)2012
املادة :86
(امل���ادة معدلة مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ( 2012راج��ع املرفق:
املذكرة التف�سريية لتعديالت .)2012
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املادة :87
نظمت املادة (� )87إجراءات نظر م�شروعات القوانني ذات الطابع االقت�صادي �أو
املايل التي تطلب احلكومة نظرها ب�صفة اال�ستعجال ،وحددت مدة زمنية ق�صرية

املادة :89
ُعدل البند (ب) من هذه املادة لو�ضع ال�ضوابط الالزمة لإعمال مبد�أ عدم جواز
م�ساءلة �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب عما يبدونه من �آراء و�أفكار يف املجل�س
�أو جلانه ،وذلك حتقيقا لرت�سيخ االلتزام باحرتام القيم واملبادئ و�أ�س�س العقيدة
ووحدة الأمة ،واالحرتام الواجب للملك ،وحماية حرمة احلياة اخلا�صة .فن�ص
هذا البند على �أن��ه "ال جتوز م�ؤاخذة ع�ضو كل من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س
النواب عما يبديه يف املجل�س �أو جلانه من �آراء �أو �أفكار� ،إال �إذا كان الر�أي املعرب
عنه فيه م�سا�س ب�أ�س�س العقيدة �أو بوحدة الأمة �أو باالحرتام الواجب للملك� ،أو فيه
قذف يف احلياة اخلا�صة لأي �شخ�ص كان".

املذكرة التف�سريية لد�ستور مملكة البحرين املعدل ال�صادر يف �سنة 2002

(خم�سة ع�شر يوما) لكل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب واملجل�س الوطني
عنـد عر�ض الأمر عليه ،بحيث �إذا م�ضت هذه املدد دون �صدور قرار ب�ش�أن القانون
املعرو�ض �أمره ،جاز للملك �إ�صداره مبر�سوم له قوة القانون .وال يجوز عر�ض هذا
املر�سوم -بعد �صدوره -على املجل�س الوطني .واحلكمة من هذا الن�ص تاليف ما
يرتتب على ت�أخري البت يف هذا القانون من �إ�ضرار مب�صالح الدولة ،وخا�صة
امل�صالح االقت�صادية التي حتتاج يف كثري من الأحيان �إىل ال�سرعة يف تنظيم
ق�ص َرت هذه امل��ادة حاالت تقرير �صفة اال�ستعجال
القواعد احلاكمة لها .وقد َ
على القوانني التي تت�ضمن مو�ضوعات اقت�صادية �أو مالية ،حتقيقا للهدف من
تقريرها.

املادة :90
جعلت هذه املادة ت�أجيل اجتماع املجل�س الوطني ب�أمر ملكي ،ليتفق ذلك مع كيفية
دعوة املجل�س �إىل االنعقاد للدورات العادية وغري العادية وف�ض هذه الدورات .كما
عدلت مدة الت�أجيل وجعلتها �شهرين ،مع عدم جواز مدها يف دور االنعقاد الواحد
�أكرث من مرة واحدة.
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املادة :91
تن�سيقا مع ما �سبق بالن�سبة �إىل اال�ستجواب ،ن�صت الفقرة الثانية من هذه املادة
على عدم جواز �أن يكون ال�س�ؤال متعلقا مب�صلحة خا�صة بال�سائل �أو ب�أقاربه حتى
الدرجة الرابعة �أو بـ�أحد موكــليه.
(الفقرة االوىل من امل��ادة معدلة مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة 2012
(راجع املرفق :املذكرة التف�سريية لتعديالت .)2012
املادة :92
فرقت هذه امل��ادة بني حق �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب يف اقرتاح
تعديل الد�ستور وحقهم يف اق�تراح القوانني ،فا�شرتطت بالن�سبة �إىل الد�ستور
�أن يقدم االق�تراح من خم�سة ع�شر ع�ضوا على الأق��ل ،و�أباحت لكل ع�ضو احلق
يف اق�تراح القوانني .وهدف التعديل من هذه التفرقة �إىل م�سايرة االجتاهات
الد�ستورية املعا�صرة التي ترى �ضرورة تعديل الد�ستور ب�إجراءات تختلف عن
�إجراءات تعديل القوانني العادية.
(البند (�أ) معدل مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ( 2012راجع املرفق:
املذكرة التف�سريية لتعديالت . )2012
املادة :93
�أم��ام �إلغاء الن�ص ال��ذي كان يجعل رئي�س جمل�س ال��وزراء وال��وزراء �أع�ضاء يف
ال�سلطة الت�شريعية ،عدل ن�ص املادة ( )93ليعطي لهم احلق يف ح�ضور جل�سات
جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب .
املادة :99
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�أ�ضيفت هذه املادة لتنظم حاالت �إ�سقاط الع�ضوية عن ع�ضو جمل�س ال�شورى �أو
جمل�س النواب .وقد فرقت املادة بني حاالت �إ�سقاط الع�ضوية لفقد �أحد �شروطها
التي ن�ص عليها الد�ستور �أو قانون جمل�سي ال�شورى والنواب ،وح��االت �إ�سقاط

 -4املواد من ( 103-101انعقاد املجل�س الوطني):
نظرا �إىل �إمكان اخلالف يف وجهات النظر بني جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب،
مما قد ي�ؤدي �أحيانا �إىل تعطيـل اتخاذ الـقرارات والإ�ضرار بامل�صلحـة العامة،
�أ�ضيفـت املـواد من � 101إىل  103حـتى ي�سـهل حل اخلالفات ،التي ميكن �أن تن�ش�أ
بني املجل�سني ،عن طريق املجل�س الوطني الذي يجمعهما.
املادة :101
�إذا كان الد�ستور املعدل قد ن�ص على بع�ض احلاالت التي جتب فيها دعوة املجل�س
الوطني �إىل االنعقاد ،فقد جت ُّد �أمور ال تدخل �ضمن هذه احلاالت ،مما يتطلب
اجتماعه ليتخذ املجل�سان قرارا م�شرتكا ب�ش�أنها ،ولذلك قررت هذه املادة حق
امللك يف دعوة املجل�س الوطني كلما ر�أي ذلك� ،أو بناء على طلب رئي�س جمل�س
الوزراء .
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الع�ضوية كجزاء على فقد الثقة واالعتبار �أو الإخالل بواجبات الع�ضوية .و�ضمانا
ل�سالمة ا�ستخدام هذا احلق ،ا�شرتطت املادة �أن ي�صدر قرار �إ�سقاط الع�ضوية
ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س الذي ينتمي �إليه الع�ضو .وملا كان تعيني �أع�ضاء
جمل�س ال�شورى يتم ب�أمر ملكي� ،أ�صبح من ال�ضروري رفع القرار ال�صادر عن
جمل�س ال�شـورى ب�إ�سقاط الع�ضوية عن �أحـد �أع�ضائه �إىل امللك لإقراره ،وهو ما
ن�صت عليه هذه املادة.

املادة :102
(امل���ادة معدلة مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ( 2012راج��ع املرفق:
املذكرة التف�سريية لتعديالت . )2012
املادة :103
(امل���ادة معدلة مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ( 2012راج��ع املرفق:
املذكرة التف�سريية لتعديالت . )2012
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ثالثا  -التعديالت الأخرى التي وردت بالد�ستور:
بالإ�ضافـة �إىل ما �سبق ذكره من تعديالت رئي�سيـة ،فر�ضها ميثاق العمل الوطني
حتت عنوان "ا�ست�شرافات امل�ستقبل" ،ت�ضمن هذا الد�ستور بع�ض التعديالت التي
تتفق مع الأهداف التي وردت بامليثاق يف موا�ضع عديدة .
 -1التعديالت التي تهدف �إىل التو�سع يف املحافظة على املقومات الأ�سا�سية
للمجتمع ،واحلقوق والواجبات العامة ،وحتقيق املزيد من الدميقراطية:
حتقيقا ملـزيد من الدميقراطية ،وم�سايرة لالجتاهات ال�سيا�سية املعا�صرة ،وما
تطالب به الوثائق العاملية من �ضمانات حلقوق الإن�سان ،عدلت بع�ض الن�صو�ص
على النحو التايل :
املادة :1
حر�ص البند (هـ) من هذه املادة على حتقيق امل�ساواة بني الرجال والن�ساء يف
امل�شاركة يف ال�شئون العامة والتمتع باحلقوق ال�سيا�سية ،مبا فيها حق االنتخاب
والرت�شيح .وحتى ال يحرم �أحد من املواطنني من مبا�شرة حق االنتخاب �أو الرت�شيح
بدون وجه حق  ،ن�ص هذا البند على �أنه" :ال يجوز �أن ُي ْحرم �أحد املواطنني من حق
االنتخاب �أو الرت�شيح �إال وفقا للقانون" .ومقت�ضى هذا الن�ص �أن من حق امل�شرع
�أن ي�صدر قانونا َي ْحرم فيه البع�ض من مبا�شرة حق االنتخاب �أو الرت�شيح لأ�سباب
تتعلق بطبيعة عملهم ،متى كان هذا العمل يتعار�ض مع مزاولة هذين احلقني �أو
�أحدهما ،وهو �أمر تقديري للم�شرع وفقا ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
املادة :5
�أ�ضيف البند (ب) �إىل هذه امل��ادة ،لت�أكيد حر�ص الدولة على امل��ر�أة ،ومتكني
املر�أة من التوفيق بني واجباتها نحو �أ�سرتها وعملها يف املجتمع يف �إطار ال�شريعة
الإ�سالمية .ولذلك ن�ص هذا البند على �أن "تكفل الدولة التوفيق بني واجبات املر�أة
نحو الأ�سرة ،وعملها يف املجتمع ،وم�ساواتها بالرجال يف ميادين احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية والثقافية واالقت�صادية دون �إخالل ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية".

حر�صا من الد�ستور املعدل على ت�أكيد تنمية ال�شعور بالروح الوطنية عدل البند
(ب) من هذه املادة ،بحيث جعل العناية بالرتبية الوطنية �أمرا يجب �أن تهتم به
الدولة يف خمتلف مراحل التعليم و�أنواعه .وات�ساقا مع مطالبة امليثاق ب�ضرورة
ت�شجيع القطاع اخلا�ص يف املجال التعليمي� ،سمح البند (ج) للأفراد والهيئات
ب�إن�شاء اجلامعات اخلا�صة� ،إىل جوار املدار�س اخلا�صة التي كان من�صو�صا عليها
يف الد�ستور قبل تعديله.
املادة :9
�أعطى امليثاق عناية خا�صة ل�صيانة البيئة ،وطالب بو�ضع ا�سرتاتيجية وطنية
حلمايتها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابري الت�شريعية املنا�سبة للحد من التلوث،
ولذلك �أ�ضيف البند (ح) �إىل امل��ادة ( ،)9لكي تلتزم الدولة باتخاذ التدابري
الالزمة ل�صيانة البيئة واحلفاظ على احلياة الفطرية.
املادة :10
ملا كانت البحرين ع�ضوا يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي �إىل جوار ع�ضويتها
يف جامعة الدول العربية ،حر�صت املادة ( ،)10تنفيذا ملا ورد يف امليثاق ،على
ت�أكيد التعاون بني مملكة البحرين وبني الدول العربية ب�صفة عامة ودول اخلليج
العربي ب�صفة خا�صة ،فن�ص البند (ب) من املادة ( )10على �أن "تعمل الدولة
على حتقيق الوحـدة االقت�صادية لدول جمل�س التعاون لـدول اخلليج العربية ودول
اجلامعة العربية ،وكل ما ي���ؤدي �إىل التقارب والتعاون والت�آزر والتعا�ضد فيما
بينها".
املادة :13
عـدل البـند (ب) مـن هـذه املـادة ليكـون الـن�ص"تكــفل الــدولـة تــوفــري فـر�ص
العـمل" ،بـدال مـن "تكفل الدولة توفري العمل" ،لي�صبح االلتزام الواقع على الدولة
التزاما حمددا ووا�ضحا.
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املادة :17
رغبة يف امل�ساواة بني املتمتعني باجلن�سية البحرينية� ،سواء كان ذلك ب�صفة �أ�صلية
�أو عن طريق التجن�س ،وهو ما ميثل حتقيقا لالجتاهات العاملية يف هذا ال�ش�أن،
ويتفق مع روح امليثاق ،وي�ؤكد احت�ضان البحرين لأبنائها جميعا دون تفرقة بينهم،
عدل البند (�أ) من هذه املادة ،والذي كان يق�صر عدم جواز �إ�سقاط اجلن�سية على
من يتمتع بها ب�صفة �أ�صلية ،و�أ�صبح هذا احلظر �شامال كل من يتمتع باجلن�سية
البحرينية؛ ولذلك ورد الن�ص على النحو التايل "اجلن�سية البحرينية يحددها
القانون ،وال يجوز �إ�سقاطها عمن يتمتع بها �إال يف حالة اخليانة العظمى ،والأحوال
الأخرى التي يحددها القانون" .وات�ساقا مع هذا االجتاه ،حذف البند (ب) من
هذه امل��ادة ،والذي كان يجيز �سحب اجلن�سية من املتجن�س ،وذلك لكي ي�صبح
احلكم واحدا جلميع املتمتعني باجلن�سية البحرينية.
املواد  23و 24و:27
�أ�شار امليثاق �إىل �أن العامل اليوم قد �أ�صبح قرية �صغرية ،ت�سيطر عليه النه�ضة
التكنولوجية الهائلة والثورة املعلوماتية الهادرة ،وقد تتناق�ض الأفكار التي ترتتب
على هذه النه�ضة مع االعتبارات الإن�سانية والقيم الأخالقية .ورغبة يف حتقيق
التالزم بني �آفاق التقدم يف ع�صر العوملة والأ�س�س الدينية واخللقية التي يقوم
عليها جمتمع البحرين ،عدلت هذه املواد لرتبط بني حرية الر�أي والبحث العلمي
وال�صحافة والطباعة والن�شر وتكوين اجلمعيات والنقابات وبني �ضرورة املحافظة
على �أ�س�س العقيدة الإ�سالمية ووحدة ال�شعب.
املادة :26
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�أمام التقدم العلمي الذي �سيطرت فيه الثورة املعلوماتية والأجهزة الإلكرتونية
احلديثة على املجتمعات املعا�صرة ،ونظرا �إىل ما ميثله ذلك من خطورة على
حرمة احلياة اخلا�صة للمواطنني ،عدلت هذه املادة لت�ضيف �إىل و�سائل حماية
احلياة اخلا�صة عدم جواز مراقبة املرا�سالت الإلكرتونية �إال ب�ضوابط معينة،
�ش�أنها يف ذلك �ش�أن املرا�سالت الربيدية والربقية والهاتفية.

حتقيقا لتقرير احلرية للمواطنني يف اجتماعاتهم اخلا�صة� ،أكد البند (�أ) من
هذه املادة� ،أن االجتماع اخلا�ص حق للأفراد ،دون حاجة �إىل �إذن �أو �إخطار �سابق.
املادة :30
حر�صا على �أهمية الدفاع عن �سالمة الوطن ،ن�صت الفقرة (�أ) من هذه املادة،
على �أن الدفاع واجب مقد�س على كل مواطن .
 -2املحكمة الد�ستورية :
ن�صت املادة ( )103من الد�ستور قبل تعديله على �أن يعني القانون اجلهة الق�ضائية
التي تخت�ص بالف�صل يف املنازعات املتعلقة بد�ستورية القوانني واللوائح .و�أمام
�أهمية الرقابة على د�ستورية القوانني ،باعتبارها �أهم ال�ضمانات التي تكفل ح�سن
نفاذ الد�ستور وعدم االعتداء على �أحكامه� ،أكد امليثاق �ضرورة تعيني هذه اجلهة.
و�إذا كان ن�ص املادة ( )103امل�شار �إليه قد ترك للقانون حتديد نوع اجلهة التي
يوكل �إليها �أمر هذه الرقابة ،ف�إن ذلك يعطي القانون احلق يف اختيار التحديد
ال��ذي ي��راه لها ،وقد يرى �أن تكون هذه اجلهة جمرد دائ��رة من دوائ��ر حمكمة
التمييز �أو �أن تكون حمكمة خا�صة تن�ش�أ م�ستقلة عن املحاكم الق�ضائية القائمة.
ورغبة يف ا�ستقرار و�ضع الرقابة على د�ستورية القانون� ،آثر التعديل الد�ستوري
�أن يت�ضمن ن�ص الد�ستور ذاته حتديد هذه اجلهة و�إي�ضاح املبادئ التي حتكم
تنظيمها ،بحيث يرتك للقانون الذي �سي�صدر ب�ش�أنها و�ضع التف�صيالت التي
حتكم عملها يف �إطـار ما ورد بالن�ص الد�ستوري .ولذلك ن�صت امل��ادة ()106
على �أن "تن�ش�أ حمكمة د�ستورية ،من رئي�س و�ستة �أع�ضاء يعينون ب�أمر ملكي ملدة
يحددها القانون ،وتخت�ص مبراقبة د�ستورية القوانني واللوائح" .وقد ف�ضل هذا
الن�ص �أن يعهد بالرقابة �إىل حمكمة د�ستورية متخ�ص�صة تن�ش�أ لهذا الغر�ض ،لأن
و�ضع املحكمة الد�ستورية خارج نطاق ال�س ّلم الق�ضائي من �ش�أنه �أن يق�ضي على
كثري من امل�شاكل التي يثريها تعر�ض ال�سلطة الق�ضائية العادية لأعمال ال�سلطة
الت�شريعية ،كما ي�سمح ب�أن ي�ضم ت�شكيل هذه املحكمة �-إىل جوار الق�ضاة -بع�ض
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رجال الق ــانون ليتحقق اله ــدف من �إن�شائــها ،ويتـفق مع وظيفـتها .وحـر�صا علـى
ا�ستقالل املحكمة قررت املـادة املذكـورة �أن �أع�ضـاءهـا غــري قابلني للعـزل مدة
ع�ضــويتهم ،بحيث يقت�صر قانون �إن�شائها على و�ضع القواعد الالزمة لإعمال هذه
ال�ضمانة.
ونظرا �إىل �أن القاعدة املقررة هي� :أن الطعن بعدم د�ستورية قانون ال مينع من
تطبيقه �إىل �أن تق�ضي املحكمة بعدم د�ستوريته ،مما ي�ؤدي �إىل �أن ي�ستمر نفاذ
القانون املخالف للد�ستور فرتة قد تطول �أو تق�صر -وهو النقد الذي يوجه �إىل
الرقابة الالحقة على د�ستورية القوانني -فقد حر�ص الن�ص على تاليف هذا
الق�صور ،ب�أن �أعطى للملك احلق يف �أن يحيل �إىل املحكمة ما يراه من م�شروعات
القوانني التي يوافق عليها جمل�سا ال�شورى والنواب قبل �أن ي�صدرها ،لتقرر مدى
مطابقتها للد�ستور ،بحيث �إذا ر�أت املحكمة �أن القانون غري مطابق للد�ستور امتنع
على امللك �إ�صداره� ،أما �إذا ر�أت �أنه مطابق للد�ستور ،ف�إن ذلك يعطي احلق للملك
يف �إ�صداره .وال تنفي هذه املوافقة حق امللك يف رد القانون �إىل املجل�سني لإعادة
النظر فيه لأ�سباب �أخرى يقدرها ال تتعلق مبطابقته للد�ستور �أو عدم مطابقته له.
وقد حر�ص الن�ص على �أن يو�ضح �أن التقرير ال�صادر من املحكمة يف هذه احلالة
ملزم جلميع �سلطات الدولة وللكافة ،ليمنع بذلك �إعادة الطعن يف القانون بعد
�صدوره ل�سابقة الف�صل يف ذلك.
ولكي ال يثور خالف حول �أثر احلكم ال�صادر من املحكمة الد�ستورية بعدم د�ستورية
قانون �أو الئحة من حيث ال�سريان الزمني لهذا احلكم ،ن�صت هذه املادة على �أن
"يكون للحكم ال�صادر بعدم د�ستورية ن�ص يف قانون �أو الئحة �أثر مبا�شر ،ما مل
حتدد املحكمة لذلك تاريخا الحقا ،ف�إذا كان احلكم بعدم الد�ستورية متعلقا بن�ص
جنائي ُتعترب الأحكام التي �صدرت بالإدانة ا�ستنادا �إىل ذلك الن�ص ك�أن مل تكن".
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ومقت�ضى هذا الن�ص �أن ما �صدر من ت�صرفات �أو قرارات تنفيذا للقانون الذي
حكم بعدم د�ستوريته يظل قائما حتى تاريخ ن�شر هذا احلكم يف اجلريدة الر�سمية
�أو التاريخ الالحق الذي حددته املحكمة ل�سريانه ،وال ي�ؤثر ذلك على حق من دفع

وقد ا�ستثنى الن�ص من قاعدة الأثر املبا�شر للحكم ،الأحكام اجلنائية التي تكون
قد �صدرت بالإدانة ا�ستنادا �إىل القانون الذي ُق�ضي بعدم د�ستوريته ،واعترب هذه
الأحكام ك�أن مل تكن ،بحيث يلغى تلقائيا ما ترتب عليها من �آثار .و�إذا كان الن�ص
قد اقت�صر على ذكر الأحكام اجلنائية التي �صدرت ،ف�إنه من باب �أوىل ي�سري
ذات احلكم على كل الدعاوى التي مل يكن قد �صدر حكم فيها عند �صدور حكم
املحكمة الد�ستورية� ،إذ تعترب هذه الدعاوى ك�أن مل تكن.
 -3ال�شئون املالية :
�إذا كانت الوظيفة املالية هي ال�سبب التاريخي لن�ش�أة النظام النيابي ،ف�إن
االجتاهات الد�ستورية املعا�صرة قد ترتب عليها تطور ملحوظ فيما يتعلق ب�سلطة
الربملان يف الت�شريعات املالية .وملا كان امليثاق قد وجه �إىل م�سايرة االجتاهات
العاملية ،حر�صت التعديالت الد�ستورية على م�سايرة ما يتفق من هذه االجتاهات
مع الظروف اخلا�صة مبملكة البحرين ،وظهر ذلك يف تعديل املواد التالية:
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بعدم الد�ستورية يف اال�ستفادة من احلكم ال�صادر بعدم د�ستورية القانون يف
دعواه املو�ضوعية .

املادة :109
نظرا �إىل ما ي�صاحب �إعداد امليزانية من دقة وتعقيدات يف الوقت احلا�ضر ،ف�إن
االجتاهات الد�ستورية املعا�صرة ا�شرتطت موافقة احلكومة على �أي تعديل يتم
اقرتاحه ب�ش�أنها من �أع�ضاء الربملان.
(البندان (ب،ج) معدالن مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ( 2012راجع
املرفق :املذكرة التف�سريية لتعديالت . )2012
وقد حذفت من هذه املادة عبارة "و�إذا �أقر املجل�س الوطني بع�ض �أبواب امليزانية
اجلديدة يعمل بتلك الأبواب" ،التي كان من�صو�صا عليها يف البند (هـ) من املادة
( )90قبل تعديلها ،ال�ستحالة تطبيق هذا املبد�أ يف ظل نظام املجل�سني .فامليزانية
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تعر�ض �أوال على جمل�س النواب الذي يحيلها �إىل جمل�س ال�شورى بعد �أن يبدي
ر�أيه فيها �شاملة جميع ما ورد بها ،وذلك ليقرر جمل�س ال�شورى ما يراه ب�ش�أنها.
ومقت�ضى ذلك �أنه ال يجوز �أن يعر�ض على جمل�س ال�شورى بع�ض �أبواب امليزانية
دون البع�ض الآخر ،مما ال ي�سمح مبوافقة جمل�سي ال�شورى والنواب على جزء من
امليزانية ميكن العمل به م�ستقال.
كما حذفت من املادة ( )110عبارة "وكذلك نقل �أي مبلغ من باب �إىل �آخر من
�أبواب امليزانية" التي كان من�صو�صا عليها يف املادة ( )91قبل تعديلها ،وذلك لأن
تبويب امليزانية قد تطور يف الوقت احلايل ،كما ميكن �أن يتطور يف امل�ستقبل ،مما
قد يلغي فكرة الأبواب يف امليزانية ،وي�ؤدي �إىل �إمكان تق�سيمها على �أ�س�س �أخرى
جديدة.
املادة :116
عدلت هذه املادة لتحقيق اال�ستقالل الكامل لديوان الرقابة املالية ،وذلك بعدم
الن�ص على اجلهة التي يتم �إحلاقه بها ،مما يتيح للقانون الذي ي�صدر ب�إن�شائه
اختيار الو�سيلة التي يتحقق بها هذا اال�ستقالل .وقد يكون ذلك ب�إحلاق الديوان
بامللك مبا�شرة ،باعتباره ر�أ�س الدولة واحلكم بني �سلطاتها ،وهو ما ي�ؤدي �إىل
زيادة فاعلية الديوان ،و�إعطاء العاملني به قوة يف حتقيق الرقابة املالية الفعالة
على �أجهزة الدولة املختلفة .
 -4الأحكام العامة واخلتامية :
بـالإ�ضافـة �إىل ما مت تعديـله يف نـطاق هذه الأحكام ،للأخذ بـت�سمية "املـلك"
وت�سمية "جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب"� ،أ�ضاف البند (ج) من املادة ()120
حكما جديدا ،كما ُعدِّ ل البند (ب) من املادة ( ،)121وكذلك املادتان ( 123و
 )125حتقيق ًا ملا يتطلبه املنطق وملا ورد يف امليثاق من مبادئ .
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(م���ادة معدلة مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة  ( 2012راج��ع املرفق:
املذكرة التف�سريية لتعديالت . )2012
املادة :121
ت�صدر عادة يف الفرتة التي ت�سبق قيام نظام د�ستوري يف الدولة� ،أو يف الفرتة التي
تقع بني تعطيل احلياة النيابية وعودتها ،قوانني ومرا�سيم ولوائح و�أوامر وقرارات،
ين�ش�أ عنها مراكز قانونية وحقوق مكت�سبة للأفراد يجب حمايتها واحلفاظ عليها.
ولذلك ن�ص البند (ب) من املادة ( )105من د�ستور �سنة  ،1973على �سريان كل
ما قررته هذه القوانني واملرا�سيم بقوانني واملرا�سيم واللوائح والأوامر والقرارات
والإعالنات املعمول بها عند العمل بهذا الد�ستور ،ما مل يعدل �أو يلغ وفقا للنظام
املقرر يف هذا الد�ستور.
ولو ظل الن�ص على ما هو عليه ،و�أخذ الد�ستور املعدل بعبارة "عند العمل بهذا
الد�ستور" التي كانت تت�ضمنها املادة ( )105امل�شار �إليها ،ف�إنها �ستعني من الناحية
القانونية تاريخ ن�شر هذا الد�ستور ،كما ورد يف املـادة ( )125منه .وال يتفق هذا
املعنى مع الواقع العملي ،حيث يحتاج نفاذ التعديالت الد�ستورية التي متت �إىل
�إ�صدار بع�ض القوانني التي ال ينفذ الد�ستور �إال ب�صدورها ،مثل القوانني اخلا�صة
بتنظيم جمل�سي ال�شورى والنواب ،وقانون مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،وقانون
الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،وقانون الالئحة الداخلية ملجل�س النواب .وهي
قوانني ال يجوز من الناحية الد�ستورية �إ�صدارها �إال بعد �صدور الد�ستور ال�ستنادها
�إىل ما �سريد فيه من �أحكام ب�ش�أنها.
و�أمام ذلك كان من ال�ضروري تعديل عبارة "عند العمل بالد�ستور" �إىل عبارة
"املعمول به قبل �أول اجتمـاع يعقده املجل�س الوطني" ،ليدخل يف �إطار ما ورد يف
هذه املادة كل ما �سي�صدر من قواعد قانونية يف الفرتة الواقعة بني ن�شر الد�ستور
واجتماع املجل�س الوطني ،بالإ�ضافة �إىل ما �سبق �صدوره قبل تعديل الد�ستور .ومن
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املادة :120
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املقرر �أن القوانني التي �صدرت من قبل �أو التي �ست�صدر خالل هذه الفرتة ،هي
قوانني �صادرة �أثناء تعطيل احلياة الربملانية من الناحية الواقعية لعدم وجود
جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب .وبالتايل ال تزول قوتها القانونية عند بدء احلياة
الربملانية ،بل تعترب قوانني قائمة ما مل يلغها الربملان بقوانني �أخرى ،وذلك لأنها
ال تخ�ضع حلكم املادة ( )38التي ال ت�سري بداهة �إال عند قيام احلياة النيابية،
كما �سبق �إي�ضاحه عند تف�سري هذه املادة.
وقد حر�صت امل��ادة ( )121على �أن ت�ضيف �إىل ما ذكره البند (ب) من املادة
(� )105صورا �أخرى كاملر�سوم بقانون والإعالنات ،لكي ي�شملها الن�ص ،حتى ال
يثور اخلالف ب�ش�أنها عند تطبيقه .و�إذا كان لفظ مر�سوم قد ورد عاما ،ف�إنه
يق�صد به يف هذه املادة جميع املرا�سيم التي ورد الن�ص عليها يف الد�ستور �أيا كان
الو�صف الذي و�صفت به.
املادة :123
ُعدلت هذه املادة نتيجة ملا ورد من تعديل على البند (ب) من املادة ( ،)36والذي
�أ�ضاف حالة ال�سالمة الوطنية �إىل حالة الأحكام العرفية .
وحتقيقا ملا هدفت �إليه هذه الإ�ضافة  ،ن�صت املادة ( )123على �أنه ال يجوز تعطيل
�أي حكم من �أحكام الد�ستور �إال �أثناء الأحكام العرفية ،ومعنى ذلك �أنه عند �إعالن
حالة ال�سالمة الوطنية ال يجوز تعطيل �أي حكم من �أحكام الد�ستور ب�أي حال من
الأح��وال .كما �أن��ه ال يجوز تعطيل انعقاد جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أو
امل�سا�س بح�صانة �أع�ضاء كل منهما� ،سواء كان ذلك �أثناء �إعالن الأحكام العرفية
�أو �أثناء �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية.
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املادة :125
ن�صت ه��ذه امل��ادة على ن�شر الد�ستور امل��ع��دل ،وح��ددت تاريخ العمل ب��ه ،وقد
حر�صت املادة على ذكر عبارة "الد�ستور املعدل" حتى تو�ضح �أن هذا الد�ستور
الذي �أ�صدره ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى ،تنفيذا للإرادة ال�شعبية

وتعترب املقدمـة التي �سبقت ن�صو�ص هذا الد�ستور املعدل جزءا ال يتجز�أ منه،
ت�سري عليها �أحكامه� ،سواء من ناحية قيمتها القانونية �أو من حيث طريقة تعديلها.
كما تعترب الإي�ضاحات التي ت�ضمنتها هذه املذكرة التف�سريية املرجع يف تف�سري
ن�صو�ص هذا الد�ستور وما ورد به من �أحكام ،وذلك �إعماال ملا ورد يف مقدمة
الد�ستور.
واهلل ويل التوفيق،،،
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التي وافقت على امليثاق ،يت�ضمن ن�صو�ص د�ستور �سنة  1973التي مل يجر عليها
التعديل ،وكذلك الن�صو�ص التي مت تعديلها ،لتجمعها كلها وثيقة واحدة تعرب عن
د�ستور مملكة البحرين.
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مقدمة:
ن�ص الد�ستور يف الفقرة (�أ) من املادة ( )35على حق امللك يف اقرتاح تعديل
الد�ستور ،كما �أعطى هذا احلق خلم�سة ع�شر ع�ضو ًا من جمل�س ال�شورى �أو من
جمل�س النواب ،على �أن يت�ضمن اق�تراح التعديل حتديد امل��واد املطلوب حذفها
�أو �إ�ضافتها �أو تغيري �أحكامها مع بيان املربرات الداعية لذلك .وي�شرتط لإقرار
التعديل موافقة ثلثي �أع�ضاء كل من جمل�سي ال�شورى والنواب وت�صديق امللك الذي
يعترب ت�صديق ًا حا�سم ًا و�شرط ًا الزم ًا لإقراره ال ي�ستطيع املجل�س الوطني جتاوزه.
ولقد حظر البند (ج) من املادة ( )120اقرتاح تعديل املادة الثانية من الد�ستور
والنظام امللكي ومبد�أ احلكم الوراثي ونظام املجل�سني ومبادئ احلرية وامل�ساواة
املقررة يف الد�ستور.
ونتيجة للتطورات ال�سيا�سية التي مرت بها الدولة يف هذه املرحلة ،و�أمام الرغبة
امللكية يف حتقيق تقدمها ورقيها وتطوير نظامها ال�سيا�سي مبا يحقق لها مزيد ًا من
الدميقراطية ال�سليمة التي تتفق مع الأ�س�س الدميقراطية التي يتجه �إليها العامل
يف الوقت احلا�ضر ،فقد متت الدعوة حلوار للتوافق الوطني لدرا�سة التطورات
التي مير بها املجتمع واقرتاح املبادئ العامة التي ت�سجل �أ�صول تطوره من النواحي
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية.
ولقد �أ�سفر حوار التوافق الوطني عن املرئيات التي يراها لتحقيق �أهدافه ،واحتلت
ق�ضية الإ�صالح الد�ستوري �أولوية متقدمة يف هذه املرئيات التي طرحت لتعديل
الد�ستور ،انطالق ًا من الد�ستور القائم الذي ي�ضع �إطار ًا وا�ضح ًا لنظام �سيا�سي
يقوم على الف�صل بني ال�سلطات ،ويكفل حرية االعتقاد والتعبري واالنتخاب ،ويرعى
يف عناية كبرية حقوق الإن�سان ،ويقوم على تعدد اجلمعيات ال�سيا�سية واحلق يف
تكوين النقابات واجلمعيات ،و�ضمان حرية ال�صحافة والإع�لام .وذلك كله يف

وتخل�ص الثوابت الوطنية التي �أكد عليها امليثاق يف :ت�أكيد ال�صفة العقدية التي
و�ضع بها الد�ستور بحيث ال يجوز تعديله �إال ب�إرادة م�شرتكة من ال�شعب وامللك وهو
ما يعطي احلق للملك وال�سلطة الت�شريعية يف اقرتاح �إجراء التعديالت الالزمة
وفقا للإجراءات التي ن�ص عليها الد�ستور .و�أي�ضا يف الأخ��ذ بنظام املجل�سني
النيابيني بحيث ال يجوز �أن يت�ضمن التعديل الأخذ بنظام املجل�س الواحد ،و�إن جاز
له – مبا ال يت�ضمن خروج ًا �أو خمالفة لل�ضوابط الوا�ضحة التي ت�ضمنها امليثاق –
�إعادة النظر يف �صالحيات جمل�س النواب و�إمكان زيادة اخت�صا�صاته الرقابية،
و�إعادة تنظيم العالقة بني ال�سلطة الت�شريعية مبجل�سيها وال�سلطة التنفيذية مبا
يحقق مزيد ًا من التوازن بينهما ويعظم دور جمل�س النواب يف الرقابة وامل�ساءلة،
والأخذ مبزيد من املظاهر الربملانية التي �سبق �أن دعمها الد�ستور القائم �إىل
جوار املظاهر الرئا�سية التي ن�ص عليها.
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�إطار ما ورد يف ميثاق العمل الوطني من مبادئ ملزمة تت�ضمن عدد ًا من الثوابت
الوطنية التي ال يجوز امل�سا�س بها �أو تعديلها ،بحيث يقت�صر التعديل على غري
هذه الثوابت �سواء تعلقت بال�سلطة التنفيذية �أو ال�سلطة الت�شريعية دون خمالفة �أو
خروج على ما قرره امليثاق من �ضوابط وا�ضحة.

وتعر�ض هذه املذكرة التف�سريية الأهداف التي قامت عليها التعديالت الد�ستورية،
واملواد التي مت تعديلها لتحقيق هذه الأهداف .ويعترب ما ورد يف هذه املذكرة من
�أهداف و�إي�ضاحات للمواد املعدلة معد ًال ملا ورد يف املذكرة التف�سريية للد�ستور
القائم.
الفرع الأول
الأهداف التي قامت عليها التعديالت الد�ستورية
�أم��ام الرغبة امللكية يف حتقيق تقدم ورق��ي مملكة البحرين وتطوير نظامها
ال�سيا�سي مبا يحقق مزيد ًا من الدميقراطية ويف �إطار ما انتهى �إليه حوار التوافق
الوطني ،فلقد طلب امللك وفقا لأحكام املادة (�/35أ) �إجراء تعديل على الد�ستور
القائم .ومتثلت الأهداف التي قامت عليها هذه التعديالت فيما يلي:
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�أوالً :زيادة مظاهر النظام الربملاين يف نظام احلكم:
وفقا ملا ورد يف الد�ستور القائم ومذكرته التف�سريية وما يتفق مع املبادئ التي
ت�ضمنها امليثاق ف�إن النظام الذي ت�أخذ به مملكة البحرين نظام خمتلط يقف
و�سط ًا بني النظامني الربملاين والرئا�سي ،ترتكز امل�شروعية فيه على الإرادة
ال�سيا�سية التي يتم التعبري عنها باالقرتاع العام من خالل االنتخابات الربملانية
واال�ستفتاءات التي يلج�أ �إليها امللك يف القوانني والق�ضايا الهامة التي تت�صل
مب�صالح البالد العليا ،و�أن التعديالت الد�ستورية ال تهدف �إىل الأخ��ذ بنظام
برملاين مطلق ،و�إمنا �إىل الأخذ مبزيد من املظاهر الربملانية ،وذلك يف �إطار ما
ورد يف امليثاق حتت عنوان نظام احلكم من �أن "( ...امللك) هو ر�أ�س الدولة،
وذاته م�صونة ال مت�س ،وهو القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وهو رمز ا�ستقالل
البالد ،والركيزة الأ�سا�سية التي يرتكز عليها نظام احلكم يف دولة البحرين.
ويبا�شر (امللك) �سلطاته بوا�سطة وزرائه ،والوزراء م�سئولون �أمام (امللك) وهو
الذي يعني رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ،ويعفيهم من منا�صبهم ،وفق ًا ل�سلطاته
املبينة يف الد�ستور".
ويف هذا الإطار الذي ورد يف امليثاق ،ف�إن الد�ستور القائم قد جعل للملك مكانة
هامة ،حيث �أفرد له ف�صال كامال ن�ص فيه على هذه املكانة ،فهو املمثل الأ�سمى
للدولة ،ورمز الوحدة الوطنية ،وحامي الدين والوطن ،ويتوىل حماية �شرعية نظام
احلكم ،و�سيادة الد�ستور والقانون ،ورعاية حقوق وحريات الأفراد والهيئات ،وهو
رئي�س ال�سلطة التنفيذية يبا�شر اخت�صا�صاته فيها �إما بنف�سه ب�صورة مبا�شرة عن
طريق الأوامر امللكية �أو بوا�سطة وزرائه عن طريق املرا�سيم.
ولقد حر�صت هذه التعديالت التي متت على الد�ستور القائم على احلفاظ على
هذه املكانة التي قررها امليثاق للملك ،وع��ززت يف �إطارها املظاهر الربملانية
لنظام احلكم.
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يف �إطار ما ا�ستقر عليه حوار التوافق الوطني ،فقد حر�صت التعديالت الد�ستورية
على �إعادة تنظيم العالقة بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية مبا يحقق مزيد ًا
من التوازن بينهما.
ولقد ت�ضمنت التعديالت التي وردت على الد�ستور يف هذا ال�ش�أن� :إ�ضافة �ضمانات
جديدة تطبق عند ا�ستخدام امللك حلقه يف حل جمل�س النواب وتعيني �أع�ضاء
جمل�س ال�شورى ،وتعزيز دور ال�سلطة الت�شريعية يف منح الثقة للحكومة التي
يختارها امللك ،و�إ�ضافة �ضمانات جديدة لتحقيق م�شاركة جمل�س النواب جمتمع ًا
عند مناق�شة اال�ستجوابات التي توجه �إىل الوزراء ،وتفعيل دور جمل�س النواب يف
تقرير عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء ،وحتديد فرتة زمنية لإبداء
احلكومة �أ�سباب تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها جمل�س النواب ،ومنح جمل�س
النواب حق طلب املناق�شة العامة ،وحتديد مدة زمنية لإحالة م�شروعات القوانني
�إىل املجل�س الذي ورد منه االق�تراح ،وو�ضع قواعد خا�صة لإع��داد امليزانية من
املجل�سني مبا ميكن من العمل بامليزانية اجلديدة يف بداية ال�سنة املالية ومبا ال
ي�سمح ب�إ�صدار امليزانية لأكرث من �سنتني ماليتني.
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ثانياً� :إعادة تنظيم العالقة بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية مبا يحقق مزيداً من
التوازن بينهما:

ثالثاً� :إعادة تنظيم كل من جمل�سي ال�شورى والنواب مبا يعطي دوراً �أكرب ملجل�س
النواب ،ويحقق االختيار الأمثل لأع�ضائهما:
حر�صت التعديالت التي �أجريت على الد�ستور لتحقيق هذا الهدف على �إعادة
تنظيم جمل�سي ال�شورى والنواب مبا ي�ؤدي �إىل انفراد جمل�س النواب بالرقابة على
ال�سلطة التنفيذية ،ويعطي لرئي�س جمل�س النواب رئا�سة املجل�س الوطني و�إحالة
م�شروعات القوانني التي متت املوافقة عليها من املجل�سني �إىل احلكومة التخاذ
�إج��راءات �إ�صدارها ،ويحقق االختيار الأمثل لأع�ضاء كل من جمل�سي ال�شورى
والنواب.
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ويعترب نظام املجل�سني من �أهم الثوابت التي �أقرها امليثاق بحيث ال يجوز للد�ستور
�إعادة النظر فيها و�إعادة نظام املجل�س الواحد ،و�إال كان ذلك خمالفا ل�صريح
ما ورد يف الف�صل اخلام�س من امليثاق اخلا�ص باحلياة النيابية .و�إذا كان امليثاق
قد ن�ص �صراحة على �ضرورة الأخ��ذ بنظام املجل�سني على نحو يكون متالئم ًا
مع التطورات الدميقراطية والد�ستورية يف العامل ،وجاء تنظيم الد�ستور القائم
لهذين املجل�سني متوافق ًا مع هذه التطورات التي كانت �سائدة وقت و�ضعه ،ف�إن
ذلك ال مينع من �إعادة النظر فيما و�ضعه الد�ستور من تنظيم لهذين املجل�سني
مبا يتفق مع ما طر�أ من تغري يف الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية،
ويف �إطار ال�ضوابط التي و�ضعها امليثاق لتنظيمهما ،و�أهمها �ضرورة �أن يكون عدد
�أع�ضاء كل من املجل�سني م�ساوي ًا للآخر ،و�أن ي�شكل جمل�س النواب عن طريق
االنتخاب احلر املبا�شر يف حني ي�شكل جمل�س ال�شورى بالتعيني ب�أمر ملكي.
ولقد ا�شرتط الفكر الد�ستوري العاملي لقيام نظام املجل�سني �أن ي�شرتك املجل�سان
يف الت�شريع على الأقل من حيث حقهما يف اقرتاح م�شروعات القوانني و�إقرارها
�أو عدم �إقرارها ،ولي�س معنى ذلك �ضرورة الت�ساوي املطلق بينهما يف الرقابة
ال�سيا�سية .ولكن �إذا اقت�صر اخت�صا�ص �أحد املجل�سني على جمرد �إب��داء ر�أي
ا�ست�شاري ،ف�إن الد�ستور يكون قد �أخذ بنظام املجل�س النيابي الواحد و�إن بدت
�صورة نظام املجل�سني من الناحية ال�شكلية.
واتفاق ًا مع ما انتهى �إليه حوار التوافق الوطني اجتهت هذه التعديالت الد�ستورية
�إىل تعزيز الدور الرقابي ملجل�س النواب مبا ي�ؤدي �إىل قيام املجل�س بهذا الدور
منفرد ًا.
ف�إذا كان جمل�س النواب يف ظل الد�ستور القائم هو الذي يخت�ص مبفرده بالغالبية
العظمى من و�سائل الرقابة على ال�سلطة التنفيذية كاال�ستجواب و�سحب الثقة من
الوزراء وت�شكيل جلان التحقيق ،ف�إن التعديالت الد�ستورية قد اجتهت �إىل انفراد
هذا املجل�س �أي�ضا بحق تقرير عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س ال��وزراء،
وحق توجيه الأ�سئلة �إىل الوزراء ،وحق مناق�شة الربنامج الذي تقدمه احلكومة
ملجل�س النواب عقب �أدائها اليمني الد�ستورية و�إقرار هذا الربنامج �أو عدم �إقراره،

و�إذا كان الد�ستور قد �أعطى لرئي�س جمل�س ال�شورى االخت�صا�ص ب�إحالة م�شروعات
القوانني التي يتم املوافقة عليها من املجل�سني �إىل رئي�س جمل�س الوزراء التخاذ
�إج��راءات �إ�صدارها ،كما ُمنح �أولوية رئا�سة اجتماعات املجل�س الوطني ،ف�إن
التعديالت الد�ستورية قد منحت رئي�س جمل�س النواب هذه االخت�صا�صات وهذه
الأولوية باعتبار �أن جمل�س النواب هو الأكرث متثي ًال للإرادة ال�شعبية ،و�أن ذلك ال
يتعار�ض مع الأخذ بنظام املجل�سني الذي ن�ص عليه امليثاق.
و�إ�ضافة �إىل ال�شروط التي ك��ان يجب �أن تتوافر يف �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى
وال��ن��واب ،ف���إن التعديالت الد�ستورية قد ن�صت على �شرطني جديدين لتمتع
املواطنني بهذه الع�ضوية ،فتطلبت �أن مت�ضي ع�شر �سنوات على اكت�ساب من يرغب
يف الرت�شح ملجل�س النواب �أو من يعني يف جمل�س ال�شورى للجن�سية البحرينية ،و�أن
يكون غري حامل جلن�سية دولة �أخرى ،دون �أن ي�سري �شرط عدم ازدواج اجلن�سية
على املواطن الذي يتمتع بجن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ب�شرط �أن تكون جن�سيته البحرينية جن�سية �أ�صلية.
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ويف حالة �إقراره تكون احلكومة قد حازت على ثقة املجل�س ،وحق طرح مو�ضوع
عام للمناق�شة ،وهو ما يتفق مع اجتاه بع�ض الد�ساتري العاملية التي ت�أخذ بنظام
املجل�سني حيث تخ�ص املجل�س املنتخب مبمار�سة و�سائل الرقابة على ال�سلطة
التنفيذية.

ولقد ن�ص امليثاق على �أن يتم اختيار �أع�ضاء جمل�س ال�شورى عن طريق التعيني،
�إال �أنه مل يحدد طريقة معينة يلج�أ �إليها امللك يف اختياره لهم .و�إذا كان الد�ستور
القائم قد جعل تعيني �أع�ضاء جمل�س ال�شورى من اخت�صا�صات امللك ب�أمر ملكي،
ف�إن التعديل الد�ستوري قد ن�ص على �أن ي�صدر امللك �أمر ًا ملكي ًا �سابق ًا على �أمر
التعيني حتدد فيه الإج���راءات وال�ضوابط والطريقة التي حتكم عملية اختيار
الأع�ضاء ،وهو ما يحقق ال�شفافية الكاملة عند اختيار �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
وي�ضمن متثي ًال وا�سع ًا لفئات املجتمع يف هذا املجل�س.
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الفرع الثاين
الن�صو�ص التي ت�ضمنتها التعديالت الد�ستورية
يف �إطار ما انتهت �إليه الإرادة ال�شعبية يف حوار التوافق الوطني من مرئيات ب�ش�أن
التعديالت التي ترى �إدخالها على الد�ستور القائم ،فقد ا�شتملت هذه التعديالت
على م�س�ألتني �أ�سا�سيتني هما� :إع��ادة تنظيم العالقة بني ال�سلطتني التنفيذية
والت�شريعية ،و�إعادة تنظيم كل من جمل�سي ال�شورى والنواب .وتفرعت عن كل من
هاتني امل�س�ألتني �أحكام �أخرى تتفق معها وتكمل �إعمال املبادئ الواردة بها.
�أوالً :الن�صو�ص التي مت تعديلها لإعادة تنظيم العالقة بني ال�سلطتني التنفيذية
والت�شريعية:
متثلت التعديالت التي �أجريت على الد�ستور لتعزيز دور املجل�س الوطني بجناحيه
ال�شورى والنواب يف عالقته بال�سلطة التنفيذية يف املواد (/42ج و 46و 52و65
و/67ب ،ج ،د و 68و 88و/91الفقرة الأوىل و�/92أ و/109ب ،ج).
مادة ( )42البند(ج):
كان ن�ص هذه املادة يف الد�ستور يعطي امللك احلق يف حل جمل�س النواب مبر�سوم
يبني فيه �أ�سباب احلل ومينع حل املجل�س لذات الأ�سباب مرة �أخرى .ولقد جاء
تعديل هذه املادة لي�ضيف �ضمانات جديدة ملا كان موجود ًا بها من �ضمانات ،فبعد
�أن كان حق احلل مق�صور ًا على ما يتفق فيه امللك مع رئي�س جمل�س الوزراء �أ�صبح
ال يجوز اللجوء �إليه �إال بعد �أخذ ر�أي رئي�س جمل�س ال�شورى ورئي�س جمل�س النواب
ورئي�س املحكمة الد�ستورية باعتبارها احلامية ل�سالمة تطبيق الد�ستور وعدم
اخلروج على �أحكامه ،وهو ما يتفق مع االجتاهات الد�ستورية املعا�صرة .و�إذا كان
ر�أي هذه اجلهات غري ملزم للملك� ،إال �أن تط ّلب اللجوء �إليه ي�ؤدي �إىل �أن تكون
ال�صورة �أمام امللك كاملة قبل �إ�صداره ملر�سوم احلل ،ويعد تطبيق ًا ملا يهدف �إليه
مبد�أ ال�شورى التي تفر�ضه ال�شريعة الإ�سالمية باعتبارها م�صدر ًا رئي�سي ًا للت�شريع
وفقا للمادة الثانية من الد�ستور.

�إذا كان امللك هو �صاحب االخت�صا�ص يف اختيار احلكومة وفقا للبند (د) من
املادة ( )33من الد�ستور ،ف�إن ذلك م�ستمد ًا مما ورد يف امليثاق حتت عنوان نظام
احلكم من �أن "( ...امللك) هو الذي يعني رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ،ويعفيهم
من منا�صبهم" .فامليثاق مل يلزم امللك ب�ضرورة تعيني الوزراء وفقا ملا ت�سفر عنه
االنتخابات الربملانية من عدد مقاعد كل تكتل �أو كل جمعية �سيا�سية ،و�إمنا ترك
له احلرية الكاملة يف اختيار من يراه لت�شكيل احلكومة مبا يحقق امل�صلحة العامة
للمملكة.
�إال �أنه ات�ساقا مع ما ا�ستهدفته التعديالت الد�ستورية من تعزيز لدور ال�سلطة
الت�شريعية ،عدلت املادة ( )46ب�إ�ضافة فقرة ثانية �إليها تعطي ملجل�س النواب
احلق يف �إق��رار �أو عدم �إق��رار الربنامج ال��ذي تقدمه احلكومة اجلديدة التي
يختارها امللك ،وذلك ب�أن يقدم رئي�س جمل�س الوزراء خالل ثالثني يوما من �أداء
الوزارة لليمني الد�ستورية برنامج وزارته �إىل جمل�س النواب ،بحيث �إذا مل يوافق
املجل�س على هذا الربنامج تقوم احلكومة ب�إعادة تقدميه �إىل املجل�س بعد �إدخال
ما تراه من تعديالت عليه ،ف���إذا �أ�صر املجل�س على رف�ض الربنامج قبل امللك
ا�ستقالة الوزارة و�شكل وزارة جديدة تقوم بعر�ض برناجمها على املجل�س ،و�إذا
مل يوافق املجل�س على برنامج هذه ال��وزارة كان للملك �أن يحل املجل�س �أو يقبل
ا�ستقالة الوزارة.
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مادة ( )46فقرة جديدة ،واملادة (:)88

وال مينع هذا التعديل من �أن يقرتح جمل�س النواب – عند عر�ض برنامج الوزارة
عليه – �أن يطلب بعد الت�شاور مع احلكومة �إدخ��ال تعديل على الربنامج قبل
الت�صويت على قبوله �أو رف�ضه� ،سواء كان ذلك بالن�سبة للحكومة الأوىل �أو الثانية.
و�إذا قبل امللك ا�ستقالة الوزارة للمرة الثانية ومل يحل املجل�س ،فال ي�سقط ذلك
حقه يف حل جمل�س النواب �إذا تكرر رف�ضه لربنامج الوزارة ملرات �أخرى.
ولقد حر�ص الن�ص املعدل على حتديد مدد معينة لإ�صدار جمل�س النواب قراره
ب�ش�أن برنامج ال��وزارة ،بحيث �إذا م�ضت هذه املدد دون �أن يتخذ املجل�س قرارا
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�صريحا باملوافقة عليه �أو عدم املوافقة اعترب ذلك قبوال له وبذلك تكون احلكومة
قد حازت على ثقة املجل�س .كما فرق الن�ص بني الأغلبية املطلوبة لرف�ض برنامج
الوزارة يف املرة الأوىل ورف�ضها لهذا الربنامج يف املرة الثانية �أو ما يليها ،فتطلب
موافقة �أغلبية �أع�ضاء املجل�س لرف�ض الربنامج الأول وثلثي �أع�ضائه لرف�ض
الربنامج الثاين بالن�سبة لكل وزارة جديدة يتم ت�شكيلها.
ويق�صد بعبارة "و�إذا مل يوافق املجل�س على برنامج ال���وزارة اجلديدة بذات
الإج���راءات وامل��دد ال�سابقة" التي وردت بالن�ص� ،أن يتبع ب�ش�أن عدم موافقة
جمل�س النواب على برنامج احلكومة الثانية وما بعدها من حكومات – �إذا ر�أى
امللك قبول ا�ستقالة احلكومة مرات �أخرى – ذات الإجراءات التي اتبعت ب�ش�أن
احلكومة الأوىل ،والتي تتمثل يف �إعادة احلكومة الثانية عر�ض برنامج الوزارة
مرة �أخرى على املجل�س �إذا رف�ضه للمرة الأوىل وذلك قبل اتخاذ امللك قراره بحل
جمل�س النواب �أو قبول ا�ستقالة الوزارة ،و�أن يتم ذلك التزام ًا بذات املدد التي
حددها الن�ص التخاذ املجل�س قراره ب�ش�أن الربنامج.
و�إذا كان ن�ص املادة (/42ج) قد تطلب حلل املجل�س �صدور مر�سوم بعد �أخذ ر�أي
رئي�س جمل�س ال�شورى ورئي�س جمل�س النواب ورئي�س املحكمة الد�ستورية ،ف�إن ذلك
ال ينطبق على قيام امللك بحل املجل�س نتيجة لعدم موافقته على برنامج الوزارة
للمرة الثانية .فامللك هنا هو الذي ميلك احلل ب�أمر ملكي ولي�س مبر�سوم ،لأن
الأمر متعلق باحلكومة التي اختارها امللك ،ولي�س احلل ب�سبب خالف ن�ش�أ بني
حكومة كانت حتظى ب�إقرار املجل�س لربناجمها ثم اختلفت معه بعد ذلك فيكون
امللك حكما بينهما ،وال يتطلب �صدور الأمر امللكي بحل املجل�س تطبيقا للفقرة
الثانية من املادة ( )46امل�ضافة �أخذ ر�أي رئي�س جمل�س ال�شورى ورئي�س جمل�س
النواب ورئي�س املحكمة الد�ستورية ،و�إمنا يخ�ضع لتقدير �شخ�صي من امللك.
ولقد ا�ستتبع �إ�ضافة الفقرة الثانية �إىل املادة (� )46ضرورة تعديل املادة (،)88
التي كانت توجب على ال���وزارة ف��ور ت�شكيلها �أن تقدم برناجمها �إىل املجل�س
الوطني ،ويقت�صر دور املجل�س يف هذه احلالة على �إبداء ما يراه من مالحظات
ب�صدده ،ولكنها مل ت�شرتط لبقاء الوزارة يف احلكم موافقة املجل�س على برناجمها.

ونتيجة لذلك عدلت املادة ( )88لتجيز لرئي�س جمل�س الوزراء �إلقاء بيان �أمام
جمل�س النواب �أو �أمام جمل�س ال�شورى �أو �إحدى جلانهما عن مو�ضوع داخل يف
اخت�صا�صه وله �أن يفو�ض �أحد الوزراء يف ذلك .ومقت�ضى هذا التعديل �أن �إلقاء
هذا البيان �أم��ر ج��وازي م�تروك لإرادة رئي�س جمل�س ال��وزراء وح��ده دون تقيد
ب�صدور ت�شكيل جديد للحكومة �أو مبوعد معني �أو مبجل�س من املجل�سني �أو جلنة
من جلانهما ،و�أن دور املجل�س �أو اللجنة التي يلقى �أمامها البيان مق�صور على
مناق�شته و�إبداء املالحظات التي �ستكون حتت ب�صر جمل�س الوزراء لي�أخذ منها
ما يراه حمققا لل�صالح العام.
مادة (:)52
تطلب امليثاق �أن يكون عدد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى م�ساوي ًا لعدد �أع�ضاء جمل�س
النواب ،وجعل اختيار جمل�س النواب باالنتخاب واختيار جمل�س ال�شورى بالتعيني،
وجعلت امل��ادة ( )52تعيني �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ب�أمر ملكي ،واكتفى قانون
جمل�سي ال�شورى والنواب با�شرتاط �أن يكونوا ممن تتوافر فيهم اخلربة �أو ممن
�أدوا خدمات جليلة للوطن من بني فئات معينة حددها ،مما يعطي للملك احلرية
الكاملة يف اختيار الأ�صلح ممن يندرج حتت هذه الفئات دون �أي قيود على هذا
االختيار.
ورغبة يف حتقيق ال�شفافية الكاملة عند اختيار �أع�ضاء جمل�س ال�شورى و�ضمان
التمثيل الوا�سع لأطياف املجتمع يف هذا املجل�س ،عدلت املادة ( )52لتن�ص على
�ضرورة و�ضع قواعد عامة تنظم �إجراءات و�ضوابط هذا االختيار وحتدد الطريقة
التي �سيتم اللجوء �إليها ،لتكون �أمام امللك قبل �أن ي�صدر �أمره بتعيني �أع�ضاء
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فالفقرة الثانية امل�ضافة قد رتبت �آث��ارا قانونية على تقدم احلكومة اجلديدة
بربناجمها ملجل�س النواب تتمثل يف �إمكان �إقالة الوزارة �إذا مل يوافق املجل�س على
هذا الربنامج .وبذلك �أ�صبح �إعمال املادة ( )88متناق�ضا وغري مت�سق مع الفقرة
اجلديدة امل�ضافة �إىل املادة ( ،)46مما يوجب التن�سيق بينهما لإمكان �إعمال كل
منهما يف النطاق املحدد له.
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املجل�س .وتعترب هذه القواعد املنظمة التي �ست�صدر ب�أمر ملكي ملزمة وواجبة
التطبيق عند اختيار �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،وهي قابلة للتعديل والتغيري بذات
الأداة التي �صدرت بها وهي الأمر امللكي ،وي�سري ما يتم ب�ش�أنها من تعديالت ب�أثر
فوري على ما يتم من تعيينات بعد �صدورها.
مادة (:)65
ن�ص الد�ستور يف املادة ( )65على حق �أع�ضاء جمل�س النواب يف توجيه ا�ستجوابات
�إىل �أي من الوزراء عن الأمور الداخلة يف اخت�صا�صه ،وو�ضعت هذه املادة �شروطا
لقبول اال�ستجواب ومواعيد ملناق�شته ،و�أج��ازت �أن ي�ؤدي اال�ستجواب �إىل طرح
مو�ضوع الثقة بالوزير على جمل�س النواب .ولقد خال هذا الن�ص من حتديد
الطريقة التي يتم بها مناق�شة اال�ستجواب تاركا ذلك لالئحة الداخلية للمجل�س
كما هو ال�ش�أن يف �سائر الد�ساتري التي تقرر اال�ستجواب و�سيلة من و�سائل الرقابة
على ال�سلطة التنفيذية .و�إعماال لذلك ن�صت الالئحة الداخلية ملجل�س النواب على
الطريقة التي تتم بها مناق�شة اال�ستجواب و�إجراءات هذه املناق�شة.
ورغبة يف عدم �إطالة الن�ص الد�ستوري بتف�صيالت وجزئيات كثرية فقد مت حذف
ال�شرط املو�ضوعي الوارد يف الن�ص احلايل ب�ش�أن عدم تعلق اال�ستجواب مب�صلحة
خا�صة بامل�ستجوب �أو ب�أقاربه حتى الدرجة الرابعة �أو ب�أحد موكليه ،اكتفاء بالن�ص
عليه �إىل جانب �شروط �أخرى بالالئحة الداخلية للمجل�س .وب�صدد الفقرة الثالثة
من الن�ص احلايل فقد مت تعديلها لتن�ص �صراحة على �أن تتم مناق�شة اال�ستجواب
يف املجل�س ذاته �سواء عالنية �أو يف جل�سة �سرية وفق ًا للإجراءات املقررة لذلك يف
الالئحة ،ما مل يقرر �أغلبية �أع�ضائه ولي�س احلا�ضرين فقط مناق�شة اال�ستجواب
يف اللجنة املخت�صة مبو�ضوع اال�ستجواب وذلك على �سبيل اال�ستثناء� ،إ�ضافة �إىل
�شرط عدم جواز �إجراء املناق�شة �إال بعد ثمانية �أيام على الأقل من يوم تقدميه ،ما
مل يتم طلب تعجيل هذه املناق�شة من جانب الوزير امل�ستجوب نف�سه ولي�س جمرد
موافقته على طلب �أحد �أع�ضاء املجل�س ذلك.

وبعد �أن كان �صدور قرار بعدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء يتطلب
موافقة جمل�سي ال�شورى وال��ن��واب يف اجتماع للمجل�س الوطني ب�أغلبية ثلثي
الأع�ضاء ،ف�إن هذا القرار �أ�صبح وفق ًا للبند (د) املعدل مق�صور ًا على موافقة
جمل�س النواب ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه دون تدخل من جمل�س ال�شورى يف هذا ال�ش�أن
ودون حاجة النعقاد املجل�س الوطني لإ�صدار قرار بعدم �إمكان التعاون مع رئي�س
جمل�س الوزراء.
ويختلف �أثر قرار جمل�س النواب بعدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء
عن ق��راره بعدم الثقة ب�أحد ال��وزراء .فلقد اعتربت امل��ادة ( )66من الد�ستور
الوزير معتز ًال من�صبه من تاريخ �صدور قرار عدم الثقة به ،وتوجب عليه �أن يقدم
ا�ستقالته فور ًا ا�ستيفا ًء لل�شكل الد�ستوري ،مما مقت�ضاه �أن �أي ت�صرف ي�صدر
من الوزير املذكور بعد �صدور قرار عدم الثقة به يعترب باط ًال وك�أن مل يكن ،وال
يطبق يف هذه احلالة حكم املادة ( )49من الد�ستور القا�ضي با�ستمرار الوزير
يف ت�صريف العاجل من �شئون من�صبه �إىل حني تعيني خلفه ،وهو ما يوجب تعيني
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مادة ( )67البنود (ب ،ج ،د):
�سري ًا مع ا�ستهداف حتقيق مزيد من التوازن بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية،
عدلت امل��ادة ( )67لتعطي دور ًا منفرد ًا ملجل�س النواب يف تقرير عدم �إمكان
التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء ،وتقلل من القيود التي كانت حتكم هذا التقرير
وت�ؤدي �إىل �صعوبة الو�صول �إليه.
فبعد �أن كان ي�شرتط يف طلب عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء وفق ًا
للبند (ب) من هذه املادة موافقة ثلثي �أع�ضاء جمل�س النواب على ذلك� ،أ�صبح
احلق يف تقدمي الطلب لع�شرة من �أع�ضاء املجل�س ،على �أن يكون القرار باملوافقة
على عر�ض هذا الطلب على املجل�س ملبا�شرة �إجراءاته لغالبية �أع�ضاء املجل�س �أي
لواحد وع�شرين ع�ضو ًا من �أع�ضاء املجل�س ،ثم يعر�ض الطلب على مكتب املجل�س
الذي عليه �أن يدرجه يف جدول �أعمال املجل�س خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني من
تاريخ تقدميه للنظر فيه.
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وزير �آخر بدال منه �أو �أن يعهد بوزارته �إىل وزير �آخر حلني تعيني الوزير اجلديد.
�أما بالن�سبة لرئي�س جمل�س ال��وزراء الذي يتقرر عدم التعاون معه وفقا للمادة
( )67ويقبل امللك ا�ستقالة وزارت��ه ،فال يوجد ما مينع من تطبيق حكم املادة
( )49يف �ش�أنه بحيث ت�ستمر احلكومة يف ت�صريف العاجل من الأمور �إىل حني
ت�شكيل احلكومة اجلديدة ،حتى ال ين�ش�أ فراغ وزاري.
وال يطبق ب�ش�أن ا�ستخدام امللك حلقه يف حل جمل�س النواب يف حالة تقرير عدم
�إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س ال��وزراء ما ن�صت عليه املادة (/42ج) املعدلة
من �ضرورة �أن ي�صدر احلل مبر�سوم بعد �أخذ ر�أي رئي�س جمل�س ال�شورى ورئي�س
جمل�س النواب ورئي�س املحكمة الد�ستورية ،لأن امللك �سيكون يف هذه احلالة
حكم ًا بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية مما يتطلب �أن يتم �إ�صدار قرار احلل
ب�أمر ملكي ،ولي�س مبر�سوم يوقع عليه رئي�س جمل�س الوزراء باعتباره �أحد طريف
اخل�لاف ،ومن ثم ال جمال يف هذه احلالة لإعمال ال�ضمانات التي ن�ص عليها
الد�ستور يف املادة (/42ج) منه ال�ستخدام امللك حقه يف حل جمل�س النواب.
مادة (:)68
عدلت امل��ادة ( )68لتحقق �ضمانة جديدة لتفعيل دور الرغبات املكتوبة التي
يبديها جمل�س النواب للحكومة ،ولتقرير حق جمل�س النواب يف طرح مو�ضوع عام
للمناق�شة ال�ستي�ضاح �سيا�سة احلكومة يف �ش�أنه ،وتبادل الر�أي ب�صدده.
فلقد كانت املادة ( )68تكتفي ب�أن تبني احلكومة كتابة �أ�سباب التعذر يف تنفيذ
الرغبات التي يبديها جمل�س النواب ،ومل حتدد لها مدة معينة تلتزم فيها ب�إي�ضاح
هذه الأ�سباب ،فجاء تعديل البند (�أ) من هذه املادة ليلزم احلكومة بالرد على
جمل�س النواب خالل �ستة �أ�شهر ،وهو ما ي�ؤدي �إىل �أن تدر�س احلكومة رغبات
املجل�س يف وقت معقول و�أن تتخذ قرارها ب�ش�أن �إمكان حتقيقها �أو تعذر هذا
التحقيق ،على �أن تبني احلكومة الأ�سباب يف حالة تعذر الأخ��ذ بالرغبة .و�إذا
مل تلتزم احلكومة باملوعد املحدد للرد كان للمجل�س �أن يلج�أ �إىل �إحدى و�سائل
الرقابة التي خ�صه الد�ستور بها.

مادة ( )91الفقرة الأوىل:
�إذا كان الد�ستور القائم قد منح احلق لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى
والنواب يف توجيه �أ�سئلة �إىل ال��وزراء ،ف�إنه ال يوجد يف امليثاق ما مينع من �أن
يت�ضمن الد�ستور تعديال يق�ضي بق�صر توجيه الأ�سئلة للوزراء على �أع�ضاء جمل�س
النواب دون �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،لذلك عدلت الفقرة الأوىل من املادة ()91
لتعطي لأع�ضاء جمل�س النواب دون غريهم حق توجيه الأ�سئلة �إىل الوزراء.
ومن امل�سلم به �أن ال�س�ؤال ال يجاوز معنى اال�ستفهام �إىل معنى التجريح �أو النقد
و�إال �أ�صبح ا�ستجوابا مما ن�صت عليه املادة ( )65من الد�ستور ،مما يوجب تطبيق
�شروط هذه املادة.
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كما �أن املادة ( )68مل تكن تعطي ملجل�س النواب حق طرح مو�ضوع عام للمناق�شة،
ف�أ�ضيف البند (ب) مقررا هذا احلق للمجل�س وفقا لل�ضوابط التي حتددها الئحته
الداخلية .وحتى ال ي�ضيع وقت املجل�س يف مناق�شات ال تعود بالنفع على املجتمع،
قرر هذا البند �ضرورة عر�ض طلب املناق�شة على املجل�س جمتمعا ليقرر مدى
�صالحية املو�ضوع املطروح للمناق�شة� .إما بطرح املو�ضوع للمناق�شة� ،أو با�ستبعاده
من جدول الأعمال� ،أو ب�إحالة الطلب �إىل اللجنة املخت�صة لتقدمي تقرير عنه قبل
�أخذ الر�أي عليه ،وكل ذلك وفق ًا للإجراءات التي �ستن�ص عليها الالئحة الداخلية
للمجل�س وخا�صة حتديد عدد من ي�شرتك يف املناق�شة.

مادة ( )92البند (�أ):
ن�ص الد�ستور يف املادة ( 92بند �أ) على �أن اقرتاحات تعديل الد�ستور املقدمة
من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب وم�شروعات القوانني التي يقرتحها �أع�ضاء
�أي منهما حتال �إىل احلكومة ل�صياغتها و�إحالتها ملجل�س النواب خالل الدورة
الربملانية ذاتها �أو يف الدورة التي تليها .وال يوجد يف امليثاق مبادئ حتكم هذا
املو�ضوع �أو ت�ضع �ضوابط له ،ولذلك عدلت هذه امل��ادة لتكون مدة و�ضع هذه
االقرتاحات يف �صيغة م�شروع تعديل للد�ستور �أو م�شروع قانون خالل �ستة �أ�شهر
على الأكرث من تاريخ �إحالته �سواء بالن�سبة للقوانني �أو بالن�سبة لتعديل الد�ستور.
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وال يخل هذا الن�ص املعدل بحق احلكومة يف �إرفاق ما تراه من مالحظات على
م�شروع تعديل الد�ستور �أو م�شروع القانون املحال �إليها من �أحد املجل�سني ،لتكون
هذه املالحظات حتت ب�صر املجل�سني عند مناق�شتها للم�شروع لي�أخذا بها �إذا
وجدا حمال لذلك.
وتعترب املواعيد التي حددتها هذه املادة مواعيد تنظيمية ال ي�ؤثر عدم االلتزام بها
على �شرعية التعديالت الد�ستورية �أو القوانني التي ت�صدر.
مادة ( )109البندان (ب ،ج):
نظر ًا ملا تتميز به امليزانية من طبيعة خا�صة ،وما ي�صاحبها من دقة وتعقيدات
يف �إعدادها يف �إطار التقدم التكنولوجي واملعريف الذي ي�شهده الوقت احلا�ضر،
و�سريا مع االجتاهات الد�ستورية املعا�صرة ،ن�ص الد�ستور يف املادة ( )109على
القواعد التي حتكم �إعدادها و�إج��راءات �إ�صدارها .ولقد ظهر خالل ال�سنوات
الع�شر الأخرية �أن بع�ض ما ورد يف هذه املادة يحتاج �إىل تعديل ي�ؤدي �إىل متكني
املجل�سني من مناق�شة امليزانية بطريقة جدية وفعالة ت�سمح لكل منهما باال�شرتاك
الفعلي واحلقيقي فيها ،ويف ذات الوقت متكن من العمل بامليزانية اجلديدة يف
موعدها دون حاجة �إىل تطبيق البند (هـ) من هذه املادة الذي يق�ضي با�ستمرار
العمل بامليزانية ال�سابقة �إىل حني �صدور قانون امليزانية اجلديدة .كما مينع
التعديل �إ�صدار امليزانية لأكرث من �سنتني ماليتني.
وحتقيق ًا لهذه الأهداف مت تعديل البندين (ب ،ج) من املادة ( ،)109وت�ضمن
تعديل البند (ب) تقدمي احلكومة م�شروع امليزانية �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب
يف ذات الوقت قبل انتهاء ال�سنة املالية ب�شهرين على الأقل ،بعد �أن كانت تقدم هذا
امل�شروع �إىل جمل�س النواب ملناق�شته و�إحالته �إىل جمل�س ال�شورى بعد االنتهاء منه
للنظر فيه ،مما كان يقلل من دور جمل�س ال�شورى يف املناق�شة اجلادة للم�شروع
لق�صر املدة بني �إحالته �إليه وبني التاريخ املحدد لبدء ال�سنة املالية.
كما عدل هذا البند ليواجه ما تتميز به امليزانيات املعا�صرة من دقة وتعقيدات
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حتتاج �إىل تعاون وجهد من املجل�سني يف مناق�شتها يف �إط��ار الإي�ضاحات التي
ت�ضعها احلكومة �أمام ب�صرهما .ولذلك تطلب هذا البند عر�ض م�شروع امليزانية
بعد تقدميه من احلكومة على اللجنتني املخت�صتني بال�شئون املالية يف كل من
املجل�سني يف اجتماع م�شرتك ملناق�شته مع احلكومة ،وهو ما يعطي فر�صة �أكرب
لإثراء املناق�شة والو�صول �إىل حلول �أف�ضل ملا يثار ب�ش�أن امليزانية من مالحظات،
ويخت�صر الوقت الذي ت�أخذه هذه املناق�شة ،ومينع تكرار ما يبدى من مالحظات
يف كل من اللجنتني لو اجتمعت كل منهما بعيدا عن الأخرى .ورغبة يف ا�ستقالل
كل جلنة بوجهة نظرها بعد �سماع كافة �آراء �أع�ضاء اللجنتني ،مل يتطلب الن�ص
�صدور ق��رار م�شرتك منهما باملوافقة �أو ع��دم املوافقة على م�شروع امليزانية
املعرو�ض عليهما ،و�أتاح لكل من اللجنتني �أن تتقدم بتقرير م�ستقل يو�ضح ر�أيها
�إىل املجل�س الذي تتبعه ،على �أن يناق�ش جمل�س النواب امل�شروع �أو ًال ،وبعد �إ�صدار
املجل�س قراره يف هذا ال�ش�أن يحيله �إىل جمل�س ال�شورى – الذي يكون على علم
م�سبق مبا دار يف االجتماع امل�شرتك للجنتني – للنظر فيه وفق �أحكام الد�ستور
التي تنظم �إجراءات نظر م�شروعات القوانني .ولقد �أبقى الن�ص املعدل على مبد�أ
�إجازة �إدخال �أي تعديل على م�شروع امليزانية باالتفاق مع احلكومة.
�أما البند (ج) من هذه املادة فقد ق�ضى على كل ما كان يثار من تخوف من �أن
تقوم احلكومة ب�إعداد امليزانية لأكرث من �سنتني ماليتني – وهو ما كان ي�سمح به
الن�ص قبل التعديل – فا�ستخدم عبارة "ويجوز �إعداد امليزانية ل�سنتني ماليتني
على الأكرث " بد ًال من عبارة" ويجوز �إعداد امليزانية لأكرث من �سنة مالية".
ثانياً :الن�صو�ص التي مت تعديلها لإعادة تنظيم كل من جمل�سي ال�شورى والنواب:
متثلت التعديالت التي �أجريت على الد�ستور لإع��ادة تنظيم كل من جمل�سي
ال�شورى والنواب يف منح دور �أكرب ملجل�س النواب يف الرقابة ،وحتقيق االختيار
الأف�ضل لأع�ضاء كل من جمل�سي ال�شورى والنواب ،يف املواد (�/57 ،53أ،83 ،59 ،
�/120 ،115 ،103 ،102 ،86 ،85أ).
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املادتان (�/57 ،53أ):
ن�صت املادتان ( )57 ،53على ال�شروط التي يجب توافرها يف �أع�ضاء جمل�سي
ال�شورى والنواب ،وورد يف املذكرة التف�سريية فيما يتعلق باملادة (�/57أ) �أن هذه
املادة قد �سمحت لكل بحريني بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س النواب ،وكان الن�ص
بذلك ي�سمح ملن اكت�سب اجلن�سية البحرينية مبمار�سة حق الرت�شيح لع�ضوية
جمل�س ال��ن��واب مبجرد جتن�سه .كما �أن ن�ص امل��ادة ( )53مل ي��رد فيه �شرط
اجلن�سية املكت�سبة فيمن يعني يف جمل�س ال�شورى ،و�أو�ضحت املذكرة التف�سريية
مفهوم هذه املادة ب�أنها ت�ضمنت الن�ص على �شروط خا�صة بع�ضو جمل�س ال�شورى
بالإ�ضافة �إىل ال�شروط العامة التي يجب �أن تتوافر يف كل من �أع�ضاء جمل�سي
ال�شورى والنواب ،وهو ما يفهم منه �أنه يجوز تعيني �أي مواطن يتمتع بجن�سية
البحرين �سواء كان اكت�سابه لهذه اجلن�سية ب�صفة �أ�صلية �أو عن طريق التجن�س.
ولقد مت تعديل هاتني املادتني مبا ي���ؤدي �إىل التفرقة بني املواطن ال��ذي يتمتع
باجلن�سية الأ�صلية واملواطن ال��ذي اكت�سب اجلن�سية بالتجن�س وفقا ملا يقرره
قانون اجلن�سية من �شروط لكل منهما ،وا�شرتطت كل من املادتني لع�ضوية جمل�س
ال�شورى وع�ضوية جمل�س النواب �أن يكون قد م�ضى على اكت�ساب الع�ضو اجلن�سية
البحرينية ع�شر �سنوات.
ويالحظ �أن هذه التفرقة التي ت�ضمنتها املادتان (�/57 ،53أ) بعد تعديلهما� ،أمر
وارد يف الد�ساتري عامة يف �ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،وال يخل مبا تقرره
مبادئ حقوق الإن�سان .فلقد جرت �أغلبية الد�ساتري على حتديد فرتة معينة
ال يجوز ملن اكت�سب اجلن�سية البحرينية �أن ميار�س فيها حق متثيل ال�شعب يف
املجال�س النيابية ،واعتربتها فرتة مترين على الوالء للجن�سية اجلديدة ،كما �أنها
حتقق �ضمانات للدولة �أثبتت التجارب العاملية �ضرورتها.
�أما �شروط الناخب فلم تتعر�ض لها هاتان املادتان �أو غريهما من مواد الد�ستور،
و�إمنا يتوىل بيانها قانون مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،وبذلك يجوز لهذا القانون
�أن ي�سمح ملن اكت�سب اجلن�سية البحرينية مبمار�سة حق االنتخاب دون قيد زمني،
باعتباره �أقل خطورة من حق الرت�شيح وع�ضوية املجال�س النيابية.

ومقت�ضى هذا التعديل �أنه يجب على كل من يرغب يف التمتع بع�ضوية �أحد املجل�سني
�أن يتنازل عن اجلن�سية الأخرى التي يحملها ،وذلك قبل التقدم للرت�شيح ملجل�س
النواب �أو التعيني يف جمل�س ال�شورى.
وال ي�سري �شرط ع��دم ازدواج اجلن�سية على ال�شخ�ص ال��ذي يحمل اجلن�سية
البحرينية الأ�صلية ثم اكت�سب جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء يف جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية النتفاء احلكمة من تقريره يف هذه احلالة ،وذلك �إميان ًا
بوحدة الهدف وامل�صري وامل�صلحة امل�شرتكة ل�شعوب دول جمل�س التعاون.
مادة (:)59
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وحتقيق ًا ل��ذات الأه���داف التي دع��ت �إىل التفرقة بني امل��واط��ن ب�صفة �أ�صلية
واملواطن الذي اكت�سب اجلن�سية البحرينية فيما يت�صل بالرت�شيح ملجل�س النواب
�أو ع�ضوية جمل�س ال�شورى ،ف�إن املادتني (�/53،57أ) �أ�ضافتا �شرط ًا �آخر جديد ًا
�إىل ال�شروط التي كانت موجودة فيما �سبق ،وهو �أال يكون الع�ضو حام ًال جلن�سية
�أخرى �إىل جوار اجلن�سية البحرينية� ،سواء كان قد ح�صل على �إذن من ال�سلطات
املخت�صة باجلمع بني اجلن�سيتني �أو مل يح�صل على هذا الإذن ،وذلك لأن اجلمع
بني جن�سيتني ي�شتت والء ال�شخ�ص بينهما وي�شكك يف هذا الوالء.

تن�ص هذه املادة على �أنه يف حالة خلو حمل �أحد �أع�ضاء جمل�س النواب قبل نهاية
مدته ،ينتخب بدله خالل �شهرين من تاريخ �إعالن املجل�س هذا اخللو� ،إال �إذا وقع
اخللو خالل الأ�شهر ال�ستة ال�سابقة على انتهاء الف�صل الت�شريعي للمجل�س فال
يجرى انتخاب ع�ضو بديل.
وملواجهة احتمال �أن يتحقق اخللو با�ستقالة �أحد الأع�ضاء ،ثم عودته لرت�شيح
نف�سه مرة �أخرى يف ذات الف�صل الت�شريعي ،فقد تقرر الن�ص �صراحة على عدم
ج��واز تر�شيح نف�سه يف هذا الف�صل �أ�سوة بن�ص الفقرة (د) من امل��ادة ()57
من الد�ستور ،والتي ال جتيز ملن �أ�سقطت ع�ضويته ب�سبب فقد الثقة واالعتبار �أو
الإخالل بواجبات الع�ضوية� ،أن ير�شح نف�سه خالل الف�صل الت�شريعي مامل يقرر
املجل�س خالف ذل��ك ،ومع مراعاة �أن اال�ستقالة تعد تعبري ًا عن �إرادة النائب
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امل�ستقيل ،على خالف حالة �إ�سقاط الع�ضوية التي يعد فيها القرار تعبري ًا عن
�إرادة املجل�س ،ف�إنه ال يجوز للمجل�س �أن يتدخل بتعديل �إرادة النائب امل�ستقيل على
نحو ما هو من�صو�ص عليه يف حالة �إ�سقاط الع�ضوية.
املواد ( 83و 85و 86و:)102
عدلت هذه امل��واد لإعطاء الأولوية لرئي�س جمل�س النواب يف �إحالة م�شروعات
القوانني التي متت املوافقة عليها من املجل�سني �إىل احلكومة التخاذ الإجراءات
الالزمة لإ�صدارها ،و�إعطاء الأولوية لرئي�س جمل�س النواب يف رئا�سة املجل�س
الوطني .وذلك بالإ�ضافة �إىل املواد الأخرى املعدلة ال�سابق الإ�شارة �إليها ،والتي
جعلت اللجوء �إىل �أ�ساليب الرقابة ال�سيا�سية على �أعمال ال�سلطة التنفيذية من
اخت�صا�ص جمل�س النواب منفرد ًا (املواد  46و 67البنود ب ،ج ،د و/68ب و91
الفقرة الأوىل).
فن�صت املادتان ( )86 ،83على �أن يحيل رئي�س جمل�س النواب م�شروع القانون
الذي متت املوافقة عليه من املجل�سني �إىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه �إىل امللك
لإ�صداره ،بعد �أن كانت الإحالة قبل تعديل هاتني املادتني من �سلطة رئي�س جمل�س
ال�شورى ،على �أن يتم ذلك خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني على الأك�ثر .ون�صت
امل��ادة ( )85املعدلة على �أنه �إذا اختلف املجل�سان حول م�شروع قانون مرتني،
يجتمع املجل�س الوطني بحكم الد�ستور برئا�سة رئي�س جمل�س النواب ،بعد �أن كان
الن�ص قبل التعديل يجعل الرئا�سة لرئي�س جمل�س ال�شورى ،ويتم االجتماع يف ذات
دور االنعقاد الذي وقع فيه اخلالف.
وكذلك ن�صت املادة ( )102على �أن يتوىل رئي�س جمل�س النواب رئا�سة اجتماع
املجل�س الوطني وعند غيابه يتوىل ذلك رئي�س جمل�س ال�شورى ثم النائب الأول
لرئي�س جمل�س النواب ثم النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�شورى .وغريت بذلك هذه
املادة حتديد من يتوىل رئا�سة اجتماعات املجل�س الوطني عند انعقاده ،ومن يحل
حمله عند غيابه وفق ًا للرتتيب الوارد يف الن�ص.

