المذكرة التفسيرية لتعديالت
دستور مملكة البحرين الصادرة سنة 2012
مقدمة:
نص الدستور في الفقرة (أ) من المادة ( )35على حق الملك في اقتراح تعديل الدستور ،كما أعطى هذا الحق
لخمسةةةش ععةةةر عنةةةوا من مىلأ العةةةور أو من مىلأ النواض ،على أن يتنةةةمن اقتراح التعديل تحديد المواد
المطلوض حذفها أو إنةةةةافتها أو ت يير أحكامها ما يان الم رراد الداعيش لذلكش ويعةةةةترط تقرار التعديل موافقش
ثلثي أعناء كل من مىلسي العور والنواض وتصديق الملك الذي يعت ر تصديقا حاسما وعرطا الزما تقراره
ال يسةةةةةةةتطيا المىلأ الوطني تىاوزهش ولقد حدر ال ند (ل) من المادة ( )120اقتراح تعديل المادة الثانيش من
الدستور والندام الملكي وم دأ الحكم الوراثي وندام المىلسين وم ادئ الحريش والمساواة المقررة في الدستورش
ونتيىش للتطوراد السةةةةةياسةةةةةيش التي مرد ها الدولش في هذه المرحلش ،وأمام الرة ش الملكيش في تحقيق تقدمها
ورقيها وتطوير ندامها السةةياسةةي ما يحقق لها مزيدا من الديمقراطيش السةةليمش التي تتفق ما ادسةةأ الديمقراطيش
التي يتىه إليها العالم في الوقد الحانةةةةةر ،فقد تمد الدعوة لحوار للتوافق الوطني لدراسةةةةةش التطوراد التي يمر
ها المىتما واقتراح الم ادئ العامش التي تسىل أصول تطوره من النواحي السياسيش واالىتماعيش واالقتصاديشش
ولقد أسفر حوار التوافق الوطني عن المرئياد التي يراها لتحقيق أهدافه ،واحتلد قنيش اتصالح الدستوري
أولويش متقدمش في هذه المرئياد التي طرحد لتعديل الدسةةةةةةتور ،انطالقا من الدسةةةةةةتور القائم الذي ينةةةةةةا إطارا
وانةةحا لندام سةةياسةةي يقوم على الفصةةل ين السةةلطاد ،ويكفل حريش االعتقاد والتع ير واالنتخاض ،ويرعى في
عنايش ك يرة حقوق اتنسان ،ويقوم على تعدد الىمعياد السياسيش والحق في تكوين النقا اد والىمعياد ،ونمان
حريش الصةةةةةحافش واتعالمش وذلك كله في إطار ما ورد في ميثاق العمل الوطني من م ادئ ملزمش تتنةةةةةمن عددا
من الثوا د الوطنيش التي ال يىوز المسةةةةاأ ها أو تعديلها ،حيت يقتصةةةةر التعديل على ةير هذه الثوا د سةةةةواء
تعلقد السلطش التنفيذيش أو السلطش التعريعيش دون مخالفش أو خرول على ما قرره الميثاق من نوا ط وانحشش
وتخلص الثوا د الوطنيش التي أكد عليها الميثاق في :تأكيد الصةةةفش العقديش التي ونةةةا ها الدسةةةتور حيت ال
يىوز تعديله إال إرادة معةةةتركش من العةةةعض والملك وهو ما يعطي الحق للملك والسةةةلطش التعةةةريعيش في اقتراح
إىراء التعديالد الالزمش وفقا لإلىراءاد التي نص عليها الدسةةةتورش وأينةةةا في ادخذ ندام المىلسةةةين النيا يين
ال يتنةةةمن خروىا
حيت ال يىوز أن يتنةةةمن التعديل ادخذ ندام المىلأ الواحد ،وإن ىاز له – ما
أو مخالفش للنةةوا ط الوانةةحش التي تنةةمنها الميثاق – إعادة الندر في صةةالحياد مىلأ النواض وإمكان زيادة
اختصةةاصةةاته الرقا يش ،وإعادة تنديم العالقش ين السةةلطش التعةةريعيش مىلسةةيها والسةةلطش التنفيذيش ما يحقق مزيدا
من التوازن ينهما ويعدم دور مىلأ النواض في الرقا ش والمساءلش ،وادخـةةذ مزيـةةد من المداهر ال رلمانيش التي
س ق أن دعمها الدستور القائم إلى ىوار المداهر الرئاسيش التي نص عليهاش
وتعرض هذه المذكرة التفسةةةةةةيريش ادهدا التي قامد عليها التعديالد الدسةةةةةةتوريش ،والمواد التي تم تعديلها
لتحقيق هذه ادهدا ش ويعت ر ما ورد في هذه المذكرة من أهدا وإينةةةةةةةاحاد للمواد المعدلش معدال لما ورد في
المذكرة التفسيريش للدستور القائمش
الفرع األول
األهداف التي قامت عليها التعديالت الدستورية
أمام الرة ش الملكيش في تحقيق تقدم ورقي مملكش ال حرين وتطوير ندامها السةةةةةةةياسةةةةةةةي ما يحقق مزيدا من
الديمقراطيش وفي إطار ما انتهى إليه حوار التوافق الوطني ،فلقد طلض الملك وفقا دحكام المادة (/35أ) إىراء
تعديل على الدستور القائمش وتمثلد ادهدا التي قامد عليها هذه التعديالد فيما يلي:

أوالً :زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم:
وفقا لما ورد في الدسةةةةتور القائم ومذكرته التفسةةةةيريش وما يتفق ما الم ادئ التي تنةةةةمنها الميثاق فإن الندام
الذي تأخذ ه مملكش ال حرين ندام مختلط يق وسةةطا ين الندامين ال رلماني والرئاسةةي ،ترتكز المعةةروعيش فيه
على اترادة السةةةةياسةةةةيش التي يتم التع ير عنها االقترام العام من خالل االنتخا اد ال رلمانيش واالسةةةةتفتاءاد التي
يلىأ إليها الملك في القوانين والقنايا الهامش التي تتصل مصالح ال الد العليا ،وأن التعديالد الدستوريش ال تهد
إلى اد خذ ن دام رل ماني مطلق ،وإن ما إلى اد خذ مز يد من الم داهر ال رل مان يش ،وذ لك في إ طار ما ورد في
الميثاق تحد عنوان ندام الحكم من أن " ش ش ش (الملك) هو رأأ الدولش ،وذاته مصةةةةةةةونش ال تمأ ،وهو القائد
ادعلى للقواد المسةةةلحش ،وهو رمز اسةةةتقالل ال الد ،والركيزة ادسةةةاسةةةيش التي يرتكز عليها ندام الحكم في دولش
ال حرينش وي اعةةةةر (الملك) سةةةةلطاته واسةةةةطش وزرائه ،والوزراء مسةةةةئولون أمام (الملك) وهو الذي يعين رئيأ
مىلأ الوزراء والوزراء ،ويعفيهم من مناص هم ،وفقا لسلطاته الم ينش في الدستور"ش
وفي هذا اتطار الذي ورد في الميثاق ،فإن الدسةةةةةتور القائم قد ىعل للملك مكانش هامش ،حيت أفرد له فصةةةةةال
كامال نص فيه على هذه المكانش ،فهو الممثل ادسةةةةةةةمى للدولش ،ورمز الوحدة الوطنيش ،وحامي الدين والوطن،
ويتولى حمايش عةةةرعيش ندام الحكم ،وسةةةيادة الدسةةةتور والقانون ،ورعايش حقوق وحرياد ادفراد والهيئاد ،وهو
رئيأ السلطش التنفيذيش ي اعر اختصاصاته فيها إما نفسه صورة م اعرة عن طريق ادوامر الملكيش أو واسطش
وزرائه عن طريق المراسيمش
ولقد حر صد هذه التعديالد التي تمد على الد ستور القائم على الحفاد على هذه المكانش التي قررها الميثاق
للملك ،وعززد في إطارها المداهر ال رلمانيش لندام الحكمش
ثانياً :إعادة تنظيم العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما:
في إطار ما استقـةةةةر عليـةةةةه حـةةةةوار التوافـةةةةق الوطنـةةةةي ،فقد حرصد التعديالد الدستوريش على إعادة تنديم
العالقش ين السلطتين التنفيذيش والتعريعيش ما يحقق مزيدا من التوازن ينهماش
ولقد تنمند التعديالد التي وردد على الدستور في هذا العأن :إنافش نماناد ىديدة تط ق عند استخدام
الملك لحقه في حل مىلأ النواض وتعيين أعناء مىلأ العور  ،وتعزيز دور السلطش التعريعيش في منح الثقش
للحكومش التي يختارها الملك ،وإنةةةةةافش نةةةةةماناد ىديدة لتحقيق معةةةةةاركش مىلأ النواض مىتمعا عند مناقعةةةةةش
االستىوا اد التي توىه إلى الوزراء ،وتفعيل دور مىلأ النواض في تقرير عدم إمكان التعاون ما رئيأ مىلأ
الوزراء ،وتح ديد فترة زمنيش ت داء الحكومش أسةةةةةةة اض تعذر ادخذ الرة اد التي ي ديها مىلأ النواض ،ومنح
مىلأ النواض حق طلض المناقعةةةةش العامش ،وتحديد مدة زمنيش تحالش معةةةةروعاد القوانين إلى المىلأ الذي ورد
منه االقتراح ،وونةةةةا قواعد خاصةةةةش تعداد الميزانيش من المىلسةةةةين ما يمكن من العمل الميزانيش الىديدة في
دايش السنش الماليش و ما ال يسمح إصدار الميزانيش دكثر من سنتين ماليتينش
ثالثاً :إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورا ً أكبر لمجلس النواب ،ويحقق االختيار األمثل
ألعضائهما:
حرصد التعديالد التي أىريد على الدستور لتحقيق هذا الهد على إعادة تنديم مىلسي العور والنواض
ما يؤدي إلى انفراد مىلأ النواض الرقا ش على السلطش التنفيذيـةةةةةةةش ،ويعطـةةةةةةةي لرئيأ مىلأ النـةةةةةةةواض رئاسش
المىلأ الوطني وإحالش معروعاد القوانين التي تمد الموافقش عليها من المىلسين إلى الحكومش التخاذ إىراءاد
إصدارها ،ويحقق االختيار ادمثل دعناء كل من مىلسي العور والنواضش
ال يىوز للدسةةةةتور إعادة الندر فيها
ويعت ر ندام المىلسةةةةين من أهم الثوا د التي أقرها الميثاق حيت
وإعادة ندام المىلأ الواحد ،وإال كان ذلك مخالفا لصةةةةةةةريح ما ورد في الفصةةةةةةةل الخامأ من الميثاق الخاص
الحياة النيا يشش وإذا كان الميثاق قد نص صةةةراحش على نةةةرورة ادخذ ندام المىلسةةةين على نحو يكون متالئما
ما التطوراد الديمقراطيش والدسةةةةتوريش في العالم ،وىاء تنديم الدسةةةةتور القائم لهذين المىلسةةةةين متوافقا ما هذه
التطوراد التي كاند سائدة وقد ونعه ،فإن ذلك ال يمنا من إعادة الندر فيما ونعه الدستور من تنديم لهذين
ما طرأ من ت ير في ادونةةةام السةةةياسةةةيش واالقتصةةةاديش واالىتماعيش ،وفي إطار
المىلسةةةين ما يتفق ما

النةةةوا ط التي ونةةةعها الميثاق لتنديمهما ،وأهمها نةةةرورة أن يكون عدد أعنةةةاء كل من المىلسةةةين مسةةةاويا
لآلخر ،وأن يعةةةكل مىلأ النواض عن طريق االنتخاض الحر الم اعةةةر في حين يعةةةكل مىلأ العةةةور التعيين
أمر ملكيش
ولقد اعةةترط الفكر الدسةةتوري العالمي لقيام ندام المىلسةةين أن يعةةترك المىلسةةان في التعةةريا على ادقل من
حيت حقهما في اقتراح معةةةةةةروعاد القوانين وإقرارها أو عدم إقرارها ،وليأ معنى ذلك نةةةةةةرورة التسةةةةةةاوي
المطلق ينهما في الرقا ش السياسيشش ولكن إذا اقتصر اختصاص أحد المىلسين على مىرد إ داء رأي استعاري،
فإن الدستور يكون قد أخذ ندام المىلأ النيا ي الواحد وإن دد صورة ندام المىلسين من الناحيش العكليشش
واتفاقا ما ما ا نتهى إليه حوار التوافق الوطني اتىهد هذه التعديالد الدسةةةةةةةتوريش إلى تعزيز الدور الرقا ي
لمىلأ النواض ما يؤدي إلى قيام المىلأ هذا الدور منفرداش
فإذا كان مىلأ النواض في دل الدسةةةةتور القائم هو الذي يختص مفرده ال ال يش العدمى من وسةةةةائل الرقا ش
على السلطش التنفي ذيش كاالستىواض وسحض الثقش من الوزراء وتعكيل لىان التحقيق ،فإن التعديالد الدستوريش قد
اتىهد إلى انفراد هذا المىلأ أينةةةةةةةا حق تقرير عدم إمكان التعاون ما رئيأ مىلأ الوزراء ،وحق توىيه
ادسةةةئلش إلى الوزراء ،وحق مناقعةةةش ال رنام الذي تقدمه الحكومش لمىلأ النواض عقض أدائها اليمين الدسةةةتوريش
وإقرار هذا ال رنام أو عدم إقراره ،وفي حالش إقراره تكون الحكومش قد حازد على ثقش المىلأ ،وحق طرح
ما يتفق ما اتىاه عض الدسةةةةاتير العالميش التي تأخذ ندام المىلسةةةةين حيت
مونةةةةوم عام للمناقعةةةةش ،وهو
تخص المىلأ المنتخض ممارسش وسائل الرقا ش على السلطش التنفيذيشش
وإذا كان الدستور قد أعطى لرئيأ مىلأ العور االختصاص إحالش معروعاد القوانين التي يتم الموافقش
عليها من المىلسةةةةين إلى رئيأ مىلأ الوزراء التخاذ إىراءاد إصةةةةدارها ،كما يمنح أولويش رئاسةةةةش اىتماعاد
المىلأ الوطني ،فإن التعديالد الدسةةةةتوريش قد منحد رئيأ مىلأ النواض هذه االختصةةةةاصةةةةاد وهذه ادولويش
اعت ار أن مىلأ النواض هو ادكثر تمثيال لإلرادة العع يش ،وأن ذلك ال يتعارض ما ادخذ ندام المىلسين الذي
نص عليه الميثاقش
وإنةةةةةافش إلى العةةةةةروط التي كان يىض أن تتوافر في أعنةةةةةاء مىلسةةةةةي العةةةةةور والنواض ،فإن التعديالد
الدستوريش قد نصد على عرطين ىديدين لتمتا المواطنين هذه العنويش ،فتطل د أن تمني ععر سنواد على
اكتسةةةاض من يرةض في الترعةةةح لمىلأ النواض أو من يعين في مىلأ العةةةور للىنسةةةيش ال حرينيش ،وأن يكون
ةير حامل لىنسةةيش دولش أخر  ،دون أن يسةةري عةةرط عدم ازدوال الىنسةةيش على المواطن الذي يتمتا ىنسةةيش
إحد الدول ادعناء مىلأ التعاون لدول الخلي العر يش عرط أن تكون ىنسيته ال حرينيش ىنسيش أصليشش
ولقد نص الميثاق على أن يتم اختيار أعنةةةةةةاء مىلأ العةةةةةةور عن طريق التعيين ،إال أنه لم يحدد طريقش
معينش يلىأ إليها الملك في اختياره لهمش وإذ ا كان الدسةةةةةةتور القائم قد ىعل تعيين أعنةةةةةةاء مىلأ العةةةةةةور من
اختصاصاد الملك أمر ملكي ،فإن التعديل الدستوري قد نص على أن يصدر الملك أمرا ملكيا سا قا على أمر
التعيين تحدد فيه اتىراءاد والنةةةةةوا ط والطريقش التي تحكم عمليش اختيار ادعنةةةةةاء ،وهو ما يحقق العةةةةةفافيش
الكاملش عند اختيار أعناء مىلأ العور وينمن تمثيال واسعا لفئاد المىتما في هذا المىلأش
الفرع الثاني
النصوص التي تضمنتها التعديالت الدستورية
في إطار ما انتهد إليه اترادة العةةةةةةةع يش في حوار التوافق الوطني من مرئياد عةةةةةةةأن التعديالد التي تر
إدخالها على الدسةةةتور القائم ،فقد اعةةةتملد هذه التعديالد على مسةةةألتين أسةةةاسةةةيتين هما :إعادة تنديم العالقش ين
السةةةةلطتين التنفيذيش والتعةةةةريعيش ،وإعادة تنديم كل من مىلسةةةةي العةةةةور والنواضش وتفرعد عن كل من هاتين
المسألتين أحكام أخر تتفق معها وتكمل إعمال الم ادئ الواردة هاش
أوالً :النصوص التي تم تعديلها إلعادة تنظيم العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية:

تمثلد التعديالد التي أىريد على الدسةةةةةةةتور لتعزيز دور المىلأ الوطني ىناحيه العةةةةةةةور والنواض في
عالقته السةةةةةةةلطش التنفيذيش في المواد (/42ل و 46و 52و 65و/67ض ،ل ،د و 68و 88و/91الفقرة ادولى
و/92أ و/109ض ،ل)ش
مادة ( )42البند(ج):
كان نص هذه المادة في الدسةةةةتور يعطي الملك الحق في حل مىلأ النواض مرسةةةةوم ي ين فيه أسةةةة اض الحل
ويمنا حل المىلأ لذاد ادسةةةةةة اض مرة أخر ش ولقد ىاء تعديل هذه المادة لينةةةةةةي نةةةةةةماناد ىديدة لما كان
موىودا ها من نةةةةةةماناد ،ف عد أن كان حق الحل مقصةةةةةةورا على ما يتفق فيه الملك ما رئيأ مىلأ الوزراء
أص ح ال يىوز اللى ـ ـوء إلي ـه إال عد أخذ رأي رئيأ مىلأ العور ورئيأ مىلأ النواض ورئيأ المحكمش
الدستوريش اعت ارها الحاميش لسالمش تط يق الدستور وعدم الخرول على أحكامه ،وهو ما يتفق مـةةةةةةةا االتىاهاد
الدستوريش المعاصرةش وإذا كان رأي هذه الىهاد ةير ملزم للملـةك ،إال أن تطلبض اللىوء إليه يؤدي إلى أن تكون
الصورة أمام الملك كاملش ق ل إصـةةةةةةداره لمرسـةةةةةةوم الحل ،ويعد تط يقا لما يهد إليه م دأ العور التي تفرنه
العريعش اتسالميش اعت ارها مصدرا رئيسيا للتعريا وفقا للمادة الثانيش من الدستورش
مادة ( )46فقرة جديدة  ،والمادة (:)88
إذا كان الملك هو صاحض االختصاص في اختيار الحكومش وفقا لل نـد (د) مـن المادة ( )33من الدستور ،فإن
ذلك مسةةتمدا مما ورد في الميثاق تحد عنوان ندام الحكـةةةةةةةةةم من أن "ش ش ش (الملك) هو الذي يعين رئيأ مىلأ
الوزراء والوزراء ،ويعفـةةيهم مـةةن مناص هم"ش فالميثاق لم يلزم الملك نرورة تعيين الوزراء وفقا لما تسفر عنه
االنتخا اد ال رلمانيش من عدد مقاعد كل تكتل أو كل ىمعيش سياسيش ،وإنما ترك له الحريش الكاملـش في اختيار من
يراه لتعكيل الحكومش ما يحقق المصلحش العامش للمملكشش
إال أنه اتساقا ما ما استهدفته التعديالد الدستوريش مـن تعزيـز لـدور السـلطش التعريعيش ،عدلد المادة ()46
إنةافش فقرة ثانيش إليها تعطي لمىلأ النواض الحـةةةةةةةةق فـةةةةةةةةي إقرار أو عدم إقرار ال رنام الذي تقدمه الحكومش
ال ىديدة التي يختارها الم لك ،وذ لك أن يقدم رئيأ مىلأ الوزراء خالل ثالثين يوما من أداء الوزارة لليمين
الدستوريش رنـةةةةةةام وزارته إلى مىلأ النواض ،حيت إذا لم يوافق المىلأ على هذا ال رنام تقوم الحكومـةةةةةةش
إعادة تقديمه إلى المىلأ عد إدخال ما تراه من تعديالد عل يه ،فإذا أصةةةةةةةر المىلأ على رفض ال رنام ق ل
الملك اسةةةةةةتقالش الوزارة وعةةةةةةكل وزارة ىديدة تقوم عرض رنامىها على المىلأ ،وإذا لم يوافق المىلأ على
رنام هذه الوزارة كان للملك أن يحل المىلأ أو يق ل استقالش الوزارةش
وال يمنا هذا التعديـةةةةل من أن يقترح مىلأ النواض – عنـةةةةد عرض رنام الـةةةةوزارة عليه – أن يطلض عد
التعةةةاور ما الحكومش إدخال تعديل على ال رنام ق ل التصةةةويد على ق وله أو رفنةةةه ،سةةةواء كان ذلك النسةةة ش
للحكومش ادولى أو الثانيشش
وإذا ق ل الملك اسةةةتقالش الوزارة للمرة الثانيش ولم يحل المىلأ ،فال يسةةةقط ذلك حقه في حل مىلأ النواض إذا
تكرر رفنه ل رنام الوزارة لمراد أخر ش
ولقد حرص النص المعدل على تحديد مدد معينش ت صدار مىلأ النواض قراره عأن رنام الوزارة ،حيت
إذا منةةةةةةد هذه المدد دون أن يتخذ المىلأ قرارا صةةةةةةريحا الموافقش عليه أو عدم الموافقش اعت ر ذلك ق وال له
و ذلك تكون الحكومش قد حازد على ثقش المىلأش كما فرق النص ين ادةل يش المطلو ش لرفض رنام الوزارة
في المرة ادولى ورفنةةةةةةةها لهذا ال رنام في المرة الثانيش أو ما يليها ،فتطلض موافقش أةل يش أعنةةةةةةةاء المىلأ
لرفض ال رنام ادول وثلثي أعنائه لرفض ال رنام الثاني النس ش لكل وزارة ىديدة يتم تعكيلهاش
ويقصةةةةةد ع ارة "وإذا لم يوافق المىلأ على رنام الوزارة الىديدة ذاد اتىراءاد والمدد السةةةةةا قش" التي
وردد النص ،أن يت ا عةةةةأن عدم موافقش مىلأ النواض على رنام الحكومش الثانيش وما عدها من حكوماد –
إذا رأ الملك ق ول اسةةةتقالش الحكومش مراد أخر – ذاد اتىراءاد التي ات عد عةةةأن الحكومش ادولى ،والتي
تتمثل في إعادة الحكومش الثانيش عرض رنام الوزارة مرة أخر على المىلأ إذا رفنةةةةةةه للمرة ادولى وذلك

ق ل اتخاذ الملك قراره حل مىلأ النواض أو ق ول اسةةةةتقالش الوزارة ،وأن يتم ذلك التزاما ذاد المدد التي حددها
النص التخاذ المىلأ قراره عأن ال رنام ش
وإذا كان نص المادة (/42ل) قد تطلض لحل المىلأ صةةةدور مرسةةةوم عد أخذ رأي رئيأ مىلأ العةةةور
ورئيأ مىلأ النواض ورئيأ المحكمش الدسةةةةةةتوريش ،فإن ذلك ال ينط ق على قيام الملك حل المىلأ نتيىش لعدم
موافقته على رنام الوزارة للمرة الثانيشش فالملك هنا هو الذي يملك الحل أمر ملكي وليأ مرسةةوم ،دن ادمر
متعلق الحكومش التي اختارها الملك ،وليأ الحل سةةةةةة ض خال نعةةةةةةأ ين حكومش كاند تحدى إقرار المىلأ
ل رنامىها ثم اختلفد معه عد ذلك فيكون الملك حكما ينهما ،وال يتطلض صةةةةةةةدور ادمر الملكي حل المىلأ
تط يقا للفقرة الثانيش من المادة ( )46المنةةةةةافش أخذ رأي رئيأ مىلأ العةةةةةور ورئيأ مىلأ النواض ورئيأ
المحكمش الدستوريش ،وإنما يخنا لتقدير عخصي من الملكش
ولقد اسةةةةةةتت ا إنةةةةةةافش الفقرة الثانيش إلى المادة ( )46نةةةةةةرورة تعديل المادة ( ،)88التي كاند توىض على
الوزارة فور تعةةكيلها أن تقدم رنامىها إلى المىلأ الوطني ،ويقتصةةر دور المىلأ في هذه الحالش على إ داء ما
يراه من مالحداد صةةةةةةدده ،ولكنها لم تعةةةةةةترط ل قاء الوزارة في الحكم موافقش المىلأ على رنامىهاش فالفقرة
الثانيش المنةةةافش قد رت د رثارا قانونيش على تقدم الحكومش الىديدة رنامىها لمىلأ النواض تتمثل في إمكان إقالش
الوزارة إذا لم يوافق المىلأ على هذا ال رنام ش و ذلك أصةةةةة ح إعمال المادة ( )88متناقنةةةةةا وةير متسةةةةةق ما
المادة ( ،)46مما يوىض التنسةةةيق ينهما تمكان إعمال كل منهما في النطاق
الفقرة الىديدة المنةةةافش إلى
المحدد لهش
ونتيىش لذلك عدلد المادة ( )88لتىيز لرئيأ مىلأ الوزراء إلقاء يان أمام مىلأ النواض أو أمام مىلأ
العور أو إحد لىانهما عن مونوم داخل في اختصاصه وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلكش ومقتنى هذا
التعديل أن إلقاء هذا ال يان أمر ىوازي متروك ترادة رئيأ مىلأ الوزراء وحده دون تقيد صةةةةةةدور تعةةةةةةكيل
ىديد للحكومش أو موعد معين أو مىلأ من المىلسةةةةةةةين أو لىنش من لىانهما ،وأن دور المىلأ أو اللىنش
التي يلقى أمامها ال يان مقصةةور على مناقعةةته وإ داء المالحداد التي سةةتكون تحد صةةر مىلأ الوزراء ليأخذ
منها ما يراه محققا للصالح العامش
مادة (:)52
تطلض الميثاق أن يكون عدد أعنةةةةاء مىلأ العةةةةور مسةةةةاويا لعدد أعنةةةةاء مىلأ النواض ،وىعل اختيار
مىلأ النواض االنتخاض واختيار مىلأ العةةور التعيين ،وىعلد المادة ( )52تعيين أعنةةاء مىلأ العةةور
أمر ملكي ،واكتفى قانون مىلسةةةي العةةةور والنواض اعةةةتراط أن يكونوا ممن تتوافر فيهم الخ رة أو ممن أدوا
خدماد ىليلش للوطن من ين فئاد معينش حددها ،مما يعطي للملك الحريش الكاملش في اختيار ادصلح ممن يندرل
تحد هذه الفئاد دون أي قيود على هذا االختيارش
ورة ش في تحقيق العةةةةفافيش الكاملش عند اختيار أعنةةةةاء مىلأ العةةةةور ونةةةةمان التمثيل الواسةةةةا دطيا
المىتما في هذا المىلأ ،عدلد المادة ( )52لتنص على نةةرورة ونةةا قواعد عامش تندم إىراءاد ونةةوا ط
هذا االختيار وتحدد الطريقش التي سةةةيتم اللىوء إليها ،لتكون أمام الملك ق ـةةةةةةةةةةل أن يصةةةدر أمره تعيين أعنةةةاء
المىلأش وتعت ر هذه القواعد المندمش التي سةةةةةةتصةةةةةةدر أمر ملكي ملزمش وواى ش التط يق عند اختيار أعنةةةةةةاء
مىلأ العةةةةور  ،وهي قا لش للتعديل والت يير ذاد ادداة التي صةةةةدرد ها وهي ادمر الملكي ،ويسةةةةري ما يتم
عأنها من تعديالد أثر فوري على ما يتم من تعييناد عد صدورهاش
مادة (:)65
نص الدسةةةتور في المادة ( )65على حق أعنةةةاء مىلأ النواض في توىيه اسةةةتىوا اد إلى أي من الوزراء
عن ادمور الداخلش في اختصاصه ،وونعد هذه المادة عروطا لق ول االستىواض ومواعيد لمناقعته ،وأىازد
أن يؤدي االسةةةةةةةتىواض إلى طرح مونةةةةةةةوم الثقش الوزير على مىلأ النواضش ولقد خال هذا النص من تحديد
الطريقش التي يتم ها مناقعش االستىواض تاركا ذلك لالئحش الداخليش للمىلأ كما هو العأن في سائر الدساتير التي
تقرر االسةةتىواض وسةةيلش من وسةةائل الرقا ش على السةةلطش التنفيذيشش وإعماال لذلك نصةةد الالئحش الداخليش لمىلأ
النواض على الطريقش التي تتم ها مناقعش االستىواض وإىراءاد هذه المناقعشش

ورة ش في عدم إطالش النص الدسةةتوري تفصةةيالد وىزئياد كثيرة فقد تم حذ العةةرط المونةةوعي الوارد
في النص الحالي عةةأن عدم تعلق االسةةتىواض مصةةلحش خاصةةش المسةةتىوض أو أقار ه حتى الدرىش الرا عش أو
أحد موكليه ،اكتفاء النص عليه إلى ىانض عةةةةةروط أخر الالئحش الداخليش للمىلأش و صةةةةةدد الفقرة الثالثش من
النص الحالي فقد تم تعديلها لتنص صراحش على أن تتم مناقعش االستىواض في المىلأ ذاته سواء عالنيش أو في
ىلسش سريش وفقا لإلىـةةـةةراءاد المقـةةـةةررة لـةةـةةذلك في الالئحش ،ما لم يقرر أةل يش أعنائه وليأ الحانرين فقط
مناقعش االستىواض في اللىنش المختصش مونوم االستىواض وذلك على س يل االستثناء ،إنافش إلى عرط عـةةدم
ىـةةةواز إىـةةةراء المناقعـةةةش إال عد ثمانيـةةةش أيام على ادقل من يوم تقديمه ،ما لم يتم طلض تعىيل هذه المناقعش من
ىانض الوزير المستىوض نفسه وليأ مىرد موافقته على طلض أحد أعناء المىلأ ذلكش
مادة ( )67البنود ( ب  ،ج  ،د ):
سةةيرا ما اسةةتهدا تحقيق مزيد من التوازن ين السةةلطتين التنفيذيش والتعةةريعيش ،عدلد المادة ( )67لتعطي
دورا منفردا لمىلأ النواض في تقرير عدم إمكان التعاون ما رئيأ مىلأ الوزراء ،وتقلل من القيود التي كاند
تحكم هذا التقرير وتؤدي إلى صعو ش الوصول إليهش
ف عد أن كان يعةةةةةةةترط في طلض عدم إمكان التعاون ما رئيأ مىلأ الوزراء وفقا لل ند (ض) من هذه المادة
موافقش ثلثي أعناء مىلأ النواض على ذلك ،أص ح الحق في تقديم الطلض لععرة من أعناء المىلأ ،على أن
يكون القرار الموافقش على عرض هذا الطلض على المىلأ لم ا عرة إىراءاته ل ال يش أع ناء المىلأ أي لواحد
وععةةةةرين عنةةةةوا من أعنةةةةاء المىلأ ،ثم يعرض الطلض على مكتض المىلأ الذي عليه أن يدرىه في ىدول
أعمال المىلأ خالل مدة ال تتىاوز أس وعين من تاريخ تقديمه للندر فيهش
و عد أن كان صةةةةدور قرار عدم إمكان التعاون ما رئيأ مىلأ الوزراء يتطلض موافقش مىلسةةةةي العةةةةور
والنواض في اىتمام للمىلأ الوطني أةل يش ثلثي ادعنةةةةةةةاء ،فإن هذا القرار أصةةةةةةة ح وفقا لل ند ( د ) المعدل
مقصةةورا على موافقش مىلأ النواض أةل يش ثلثي أعنةةائه دون تدخل من مىلأ العةةور في هذا العةةأن ودون
حاىش النعقاد المىلأ الوطني تصدار قرار عدم إمكان التعاون ما رئيأ مىلأ الوزراءش
ويختل أثر قرار مىلأ النواض عدم إمكان التعاون ما رئيأ مىلأ الوزراء عن قراره عدم الثقش أحد
الوزراءش فلقد اعت رد المادة ( )66من الدسةةةةتور الوزير معتزال منصةةةة ه من تاريخ صةةةةدور قرار عدم الثقش ه،
وتوىض عليه أن يقدم اسةةتقالته فورا اسةةتيفاء للعةةكل الدسةةتوري ،مما مقتنةةاه أن أي تصةةر يصةةدر من الوزير
المذكور عد صةةدور قرار عدم الثقش ه يعت ر اطال وكأن لم يكن ،وال يط ق في هذه الحالش حكم المادة ( )49من
الد ستور القا ني ا ستمرار الوزير في ت صري العاىل من عئون من ص ه إلى حين تعيين خلفه ،وهو ما يوىض
تعيين وزير رخر دال منه أو أن يعهد وزارته إلى وزير رخر لحين تعيين الوزير الىديدش أما النسةةةةةةة ش لرئيأ
مىلأ الوزراء الذي يتقرر عدم التعاون معه وفقا للمادة ( )67ويق ل الملك اسةةةةةةةتقالش وزارته ،فال يوىد ما يمنا
من تط يق حكم المادة ( )49في عةةةأنه حيت تسةةةتمر الحكومش في تصةةةري العاىل من ادمور إلى حين تعةةةكيل
الحكومش الىديدة ،حتى ال ينعأ فراغ وزاريش
وال يط ق عةةةةةةأن اسةةةةةةتخدام الملك لحقه في حل مىلأ النواض في حالش تقرير عدم إمكان التعاون ما رئيأ
مىلأ الوزراء ما نصد عليه المادة (/42ل) المعدلش من نرورة أن يصدر الحل مرسوم عد أخذ رأي رئيأ
مىلأ العةةور ورئيأ مىلأ النواض ورئيأ المحكمش الدسةةتوريش ،دن الملك سةةيكون في هذه الحالش حكما ين
السلطتين التنفيذيش والتعريعيش مما يتطلض أن يتم إصدار قرار الحل أمر ملكي ،وليأ مرسوم يوقا عليه رئيأ
ال مىال في هذه الحالش تعمال النماناد التي نص
مىلأ الوزراء اعت اره أحد طرفي الخال  ،ومن ثم
عليها الدستور في المادة (/42ل) منه الستخدام الملك حقه في حل مىلأ النواضش
مادة (:)68
عدلد المادة ( )68لتحقق نةةةةةةمانش ىديدة لتفعيل دور الرة اد المكتو ش التي ي ديها مىلأ النواض للحكومش،
ولتقرير حق مىلأ النواض في طرح مونوم عام للمناقعش الستيناح سياسش الحكومش في عأنه ،وت ادل الرأي
صددهش

فلقد كاند المادة ( ) 68تكتفي أن ت ين الحكومش كتا ش أسةةةةةةة اض التعذر في تنفيذ الرة اد التي ي ديها مىلأ
النواض ،ولم تحدد لها مدة معينش تلت زم فيها إينةةةةةةاح هذه ادسةةةةةة اض ،فىاء تعديل ال ند ( أ ) من هذه المادة ليلزم
الحكومش الرد على مىلأ النواض خالل سةةةتش أعةةةهر ،وهو ما يؤدي إلى أن تدرأ الحكومش رة اد المىلأ في
وقد معقول وأن تتخذ قرارها عةةةةةةأن إمكان تحقيقها أو تعذر هذا التحقيق ،على أن ت ين الحكومش ادسةةةةةة اض في
حالش تعذر ادخذ الرة شش وإذا لم تلتزم الحكومش الموعد المحدد للرد كان للمىلأ أن يلىأ إلى إحد وسةةةةةةةائل
الرقا ش التي خصه الدستور هاش
كما أن المادة ( )68لم تكن تعطي لمىلأ النواض حق طرح مونةةةةةوم عام للمناقعةةةةةش ،فأنةةةةةي ال ند (ض)
مقررا هذا الحق للمىلأ وفقا للنوا ط التي تحددها الئحته الداخليشش وحتى ال ينيا وقد المىلأ في مناقعـاد
ال تعـةةود النفـةةا علـةةى المىتمـةةا ،قرر هذا ال ند نرورة عرض طلض المناقعش على المىلأ مىتمعا ليقرر مد
صةةةالحيش المونةةةوم المطروح للمناقعةةةشش إما طرح المونةةةوم للمناقعةةةش ،أو اسةةةت عاده من ىدول ادعمال ،أو
إحالش الطلض إلى اللىنش المختصش لتقديم تقرير عنه ق ل أخذ الرأي عليه ،وكل ذلك وفقا لإلىراءاد التي ستنص
عليها الالئحش الداخليش للمىلأ وخاصش تحديد عدد من يعترك في المناقعشش
مادة ( )91الفقرة األولى:
إذا كان الدسةةتور القائم قد منح الحق لكل عنةةو من أعنةةاء مىلسةةي العةةور والنواض في توىيه أسةةئلش إلى
الوزراء ،فإنه ال يوىد في الميثاق ما يمنا من أن يتنةمن الدسةتور تعديال يقنةي قصةر توىيه ادسةئلش للوزراء
على أعنةةةةاء مىلأ النواض دون أعنةةةةاء مىلأ العةةةةور  ،لذلك عدلد الفقرة ادولى من المادة ( )91لتعطي
دعناء مىلأ النواض دون ةيرهم حق توىيه ادسئلش إلى الوزراءش
ومن المسةةةلم ه أن السةةةؤال ال يىاوز معنى االسةةةتفهام إلى معنى التىريح أو النقد وإال أصةةة ح اسةةةتىوا ا مما
نصد عليه المادة ( )65من الدستور ،مما يوىض تط يق عروط هذه المادةش

مادة ( )92البند (أ):
نص الد ستور في المادة ( 92ند أ) على أن اقتراحاد تعديل الد ستور المقدمش من مىلأ ال عور أو مىلأ
النواض ومعةةةةةروعاد القوانين التي يقترحها أعنةةةةةاء أي منهما تحال إلى الحكومش لصةةةةةياةتها وإحالتها لمىلأ
النواض خالل الدورة ال رلمانيش ذاتها أو في الدورة التي تليهاش وال يوىد في الميثاق م ـادئ تحـكم هـذا المونـوم
أو تنا نوا ط له ،ولذلك عدلد هذه المادة لتكون مدة ونا هذه االقتراحاد في صي ش معروم تعديل للدستور
أو معةةةةروم قانون خالل سةةةةتش أعةةةةهر على ادكثر من تاريخ إحالته سةةةةواء النسةةةة ش للقوانين أو النسةةةة ش لتعديل
الدستورش
وال يخل هذا النص المعدل حق الحكومش في إرفاق ما تراه من مالحداد على معةةةروم تعديل الدسةةةتور أو
معةةةروم القانون المحال إليها من أحد المىلسةةةين ،لتكون هذه المالحداد تحد صةةةر المىلسةةةين عند مناقعةةةتها
للمعروم ليأخذا ها إذا وىدا محال لذلكش
وتعت ر المواعيد التي حددتها هذه المادة مواعيد تنديميش ال يؤثر عدم االلتزام ها على عرعيش التعديالد الدستوريش
أو القوانين التي تصدرش
مادة ( )109البندان (ب ،ج):
ندرا لما تتميز ه الميزانيش من ط يعش خاصةةةةش ،وما يصةةةةاح ها من دقش وتعقيداد في إعدادها في إطار التقدم
التكنولوىي والمعرفي الذي يعةةهده الوقد الحانةةر ،وسةةيرا ما االتىاهاد الدسةةتوريش المعاصةةرة ،نص الدسةةتور
في المادة ( ) 109على القواعد التي تحكم إعدادها وإىراءاد إصةةةةةةةدارهاش ولقد دهر خالل السةةةةةةةنواد الععةةةةةةةر

ادخيرة أن عض ما ورد في هذه المادة يحتال إلى تعديل يؤدي إلى تمكين المىلسةةةةةةةين من مناقعةةةةةةةش الميزانيش
طريقش ىديش وفعالش تسةةةةةةةمح لكل منهما االعةةةةةةةتراك الفعلي والحقيقي فيها ،وفي ذاد الوقد تمكن من العمل
الميزانيش الىديدة في موعدها دون حاىش إلى تط يق ال ند (هـةةةةةةةةةة) من هذه المادة الذي يقنةةةي اسةةةتمرار العمل
الميزانيـةةش السا قـةةش إلى حين صدور قانون الميزانيش الىديدةش كما يمنا التعديل إصدار الميزانيش دكثر من سنتين
ماليتينش
وتحقيقا لهذه ادهدا تم تعديل ال ندين (ض ،ل) من المادة ( ،)109وتنةةةةمن تعديل ال ند (ض) تقديم الحكومش
معروم الميزانيش إلى مىلسي العور والنواض في ذاد الوقد ق ل انتهاء السنش الماليش عهرين على ادقل ،عد
أن كاند تقدم هذا المعروم إلى مىلأ النواض لمناقعته وإحالته إلى مىلأ العور عد االنتهاء منه للندر فيه،
مما كان يقلل من دور مىلأ العةةةور في المناقعةةةش الىادة للمعةةةروم لقصةةةر المدة ين إحالته إليه و ين التاريخ
المحدد ل دء السنش الماليشش
كما عدل هذا ال ند ليواىه ما تتميز ه الميزانياد المعاصةةةةةةةرة من دقش وتعقيداد تحتال إلى تعاون وىهد من
المىلسين في مناقعتها في إطار اتيناحاد التي تنعها الحكومش أمام صرهماش ولذلك تطلض هذا ال ند عرض
معةةةروم الميزانيش عد تقديمه من الحكومش على اللىنتين المختصةةةتين العةةةئون الماليش في كل من المىلسةةةين في
اىتمام معةةترك لمناقعةةته ما الحكومش ،وهو ما يعطي فرصةةش أك ر تثراء المناقعةةش والوصةةول إلى حلول أفنةل
لما يثار عةةةةةأن الميزانيش من مالحداد ،ويختصةةةةةر الوقد الذي تأخذه هذه المناقعةةةةةش ،ويمنا تكرار ما ي د من
مالحداد في كل من اللىنتين لو اىتمعد كل منهما عيدا عن ادخر ش ورة ش في اسةةةةةةةتقالل كل لىنش وىهش
ندرها عد سةةةةمام كافش رراء أعنةةةةاء اللىنتين ،لم يتطلض النص صةةةةدور قرار معةةةةترك منهما الموافقش أو عدم
الموافقش على معروم الميزانيش المعروض عليهما ،وأتاح لكل من اللىنتين أن تتقـةةدم تقـةةريـةةر مسـةةتقل يونـةةح
رأيـةةها إلى المىلـةةأ الـةةذي تت عـةةه ،على أن يناقل مىلأ النواض المعروم أوال ،و عد إصدار المىلأ قراره في
هذا العةةةأن يحيله إلى مىلأ العةةةور – الذي يكون على علم مسةةة ق ما دار في االىتمام المعةةةترك للىنتين –
للندر فيه وفق أحكام الدسةةةتور التي تندم إىراءاد ندر معةةةروعاد القوانينش ولقد أ قى النص المعدل على م دأ
إىازة إدخال أي تعديل على معروم الميزانيش االتفاق ما الحكومشش
أما ال ند (ل) من هذه المادة فقد قنةةةى على كل ما كان يثار من تخو من أن تقوم الحكومش إعداد الميزانيش
دكثر من سةةنتين ماليتين – وهو ما كان يسةةمح ه النص ق ل التعديل – فاسةةتخدم ع ارة "ويىوز إعداد الميزانيش
لسنتين ماليتين على ادكثر " دال من ع ارة" ويىوز إعداد الميزانيش دكثر من سنش ماليش"ش

ثانياً :النصوص التي تم تعديلها إلعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب:
تمثلد التعديالد التي أىريد على الدسةةةةتور تعادة تنديم كل من مىلسةةةةي العةةةةور والنواض في منح دور
أك ر لمىلأ النواض في الرقا ش ،وتحقيق االختيار ادفنل دعناء كل من مىلسي العور والنواض ،في المواد
(/57 ،53أ/120 ،115 ،103 ،102 ،86 ،85 ،83 ،59 ،أ)ش
المادتان (/57 ،53أ):
نصةةد المادتان ( )57 ،53على العةةروط التي يىض توافرها في أعنةةاء مىلسةةي العةةور والنواض ،وورد
في المذكرة التفسيريش فيما يتعلق المادة (/57أ) أن هذه المادة قد سمحد لكل حريني الترعيح لعنويش مىلأ
النواض ،وكان النص ذلك يسمح لمن اكتسض الىنسيش ال حرينيش ممارسش حق الترعيح لعنويـةةةش مىلـةةةأ النواض
مىرد تىنسةةةهش كما أن نص المادة ( )53لم يرد فيه عةةةرط الىنسةةةيش المكتسةةة ش فيمن يعين في مىلأ العةةةور ،
وأونحد المذكرة التف سيريش مفهوم هذه المادة أنها تنمند النص على عروط خاصش عنو مىلأ العور
اتنةةافش إلى العةةروط العامش التي يىض أن تتوافر في كل من أعنةةاء مىلسةةي العةةور والنواض ،وهو ما يفهم
منه أنه يىوز تعيين أي مواطن يتمتا ىنسةةةيش ال حرين سةةةواء كان اكتسةةةا ه لهذه الىنسةةةيش صةةةفش أصةةةليش أو عن
طريق التىنأش

ولقد تم تعديل هاتين المادتين ما يؤدي إلى التفرقش ين المواطن الذي يتمتا الىنسةةةةةةيش ادصةةةةةةليش والمواطن
الذي اكت سض الىن سيش التىنأ وفقا لما يقرره قانون الىن سيش من عروط لكل منهما ،وا عترطد كل من المادتين
لعنةةويش مىلأ العةةور وعنةةويش مىلأ النواض أن يكون قد منةةى على اكتسةةاض العنةةو الىنسةةيش ال حرينيش
ععر سنوادش
ويالحد أن هذه التفرقش التي تنةةةةمنتها المادتان (/57 ،53أ) عد تعديلهما ،أمر وارد في الدسةةةةاتير عامش في
عأن م اعرة الحقوق السياسيش ،وال يخل ما تقرره م ادئ حقوق اتنسانش فلقد ىرد أةل يش الدساتير على تحديد
فترة معينش ال يىوز لمن اكتسةةةةةةض الىنسةةةةةةيش ال حرينيش أن يمارأ فيها حق تمثيل العةةةةةةعض في المىالأ النيا يش،
واعت رتها فترة تمرين على الوالء للىنسةةةةةةةيش الىديدة ،كما أنها تحقق نةةةةةةةماناد للدولش أث تد التىارض العالميش
نرورتهاش
أما عةةةةةروط الناخض فلم تتعرض لها هاتان المادتان أو ةيرهما من مواد الدسةةةةةتور ،وإنما يتولى يانها قانون
م اع ـرة الحقـوق السياسي ـش ،و ـذلك يى ـوز له ـذا القانـون أن يسمح لمن اكتسض الىنسيش ال حرينيش ممارسش حق
االنتخاض دون قيد زمني ،اعت اره أقل خطورة من حق الترعيح وعنويش المىالأ النيا يشش
وتحقيقا لذاد ادهدا التي دعد إلى التفرقش ين المواطن صةةةفش أصةةةليش والمواطن الذي اكتسةةةض الىنسةةةيش
ال حرينيش فيما يتصةةل الترعةةيح لمىلأ النواض أو عنةةويش مىلأ العةةور  ،فإن المادتين (/57، 53أ) أنةةافتا
عةةرطا رخر ىديدا إلى العةةروط التي كاند موىودة فيما سةة ق ،وهو أال يكون العنةةو حامال لىنسةةيش أخر إلى
ىوار الىنسةةةيش ال حرينيش ،سةةةواء كان قد حصةةةل على إذن من السةةةلطاد المختصةةةش الىما ين الىنسةةةيتين أو لم
يحصل على هذا اتذن ،وذلك دن الىما ين ىنسيتين يعتد والء العخص ينهما ويعكك في هذا الوالءش
ومقتنى هذا التعديل أنه يىض على كل من يرةض في التمتا عنويش أحد المىلسين أن يتنازل عن الىنسيش
ادخر التي يحملها ،وذلك ق ل التقدم للترعيح لمىلأ النواض أو التعيين في مىلأ العور ش
وال يسري عرط عدم ازدوال الىنسيش على العخص الذي يحمل الىنسيش ال حرينيش ادصليش ثم اكتسض ىنسيش
إحد الدول ادعنةةةةةةةاء في مىلأ التعاون لدول الخلي العر يش النتفاء الحكمش من تقريره في هذه الحالش ،وذلك
إيمانا وحدة الهد والمصير والمصلحش المعتركش لععوض دول مىلأ التعاونش
مادة (:)59
تنص هذه المادة على أنه في حالش خلو محل أحد أعنةةةةةةةاء مىلأ النواض ق ل نهايش مدته ،ينتخض دله خالل
عهرين من تاريـخ إعـالن المىلـأ هـذا الخلـو ،إال إذا وقـا الخلو خالل ادعهر الستش السا قش على انتهاء الفصل
التعريعي للمىلأ فال يىر انتخاض عنو ديلش
ولمواىهش احتمال أن يتحقق الخلو استقالش أحد ادعناء ،ثم عودته لترعيح نفسه مرة أخر في ذاد الفصل
التعريعي ،فقد تقرر النص صراحش على عدم ىواز ترعيح نفسه في هذا الفصل أسوة نص الفقرة (د) من المادة
( ) 57من الدسةةةةةةتور ،والتي ال تىيز لمن أسةةةةةةقطد عنةةةةةةويته سةةةةةة ض فقد الثقش واالعت ار أو اتخالل واى اد
العنويش ،أن يرعح نفسه خالل الفصل التعريعي مالم يقرر المىلأ خال ذلك ،وما مراعاة أن االستقالش تعد
تع يرا عن إرادة النائض المسةةةةةةتقيل ،على خال حالش إسةةةةةةقاط العنةةةةةةويش التي يعد فيها القرار تع يرا عن إرادة
المىلأ ،فإنه ال يىوز للمىلأ أن يتدخل تعديل إرادة النائض المستقيل على نحو ما هو منصوص عليه في حالش
إسقاط العنويشش
المواد ( 83و 85و 86و:)102
عدلد هذه المواد تعطاء ادولويش لرئيأ مىلأ النواض في إحالش معةةةةةةةروعاد القوانين التي تمد الموافقش
عليها من المىلسةةين إلى الحكومش التخاذ اتىراءاد الالزمش تصةةدارها ،وإعطاء ادولويش لرئيأ مىلأ النواض
في رئاسةةةةش المىلأ الوطنيش وذلك اتنةةةةافش إلى المواد ادخر المعدلش السةةةةا ق اتعةةةةارة إليها ،والتي ىعلد
اللىوء إلى أسةةاليض الرقا ش السةةياسةةيش على أعمال السةةلطش التنفيذيش من اختصةةاص مىلأ النواض منفردا (المواد
 46و  67ال نود ض  ،ل  ،د و /68ض و  91الفقرة ادولى)ش

فنصد المادتان ( )86 ،83على أن يحيل رئيأ مىلأ النواض معروم القانون الذي تمد الموافقش عليه من
المىلسةةةين إلى رئيأ مىلأ الوزراء لرفعه إلى الملك تصةةةداره ،عد أن كاند اتحالش ق ل تعديل هاتين المادتين
ال تتىاوز أس ة وعين على ادكثرش ونصةةد
من سةةلطش رئيأ مىلأ العةةور  ،على أن يتم ذلك خالل مدة
المادة ( )85المعدلش على أنه إذا اختل المىلسةةةةةةان حول معةةةةةةروم قانون مرتين ،يىتما المىلأ الوطني حكم
الدسةةةتور رئاسةةةش رئيأ مىلأ النواض ،عد أن كان النص ق ل التعديل يىعل الرئاسةةةش لرئيأ مىلأ العةةةور ،
ويتم االىتمام في ذاد دور االنعقاد الذي وقا فيه الخال ش
وكذلك نصد المادة ( )102على أن يتولى رئيأ مىلأ النواض رئاسش اىتمام المىلأ الوطني وعند ةيا ه
يتولى ذلك رئيأ مىلأ العور ثم النائض ادول لرئيأ مىلأ النواض ثم النائض ادول لرئيأ مىلأ العور ش
وةيرد ذلك هذه المادة تحديد من يتولى رئاسةةةةةةةش اىتماعاد المىلأ الوطني عند انعقاده ،ومن يحل محله عند
ةيا ه وفقا للترتيض الوارد في النصش
مادة (:)103
اختلفد وىهاد الندر حول تفسةةير المادة ( )103من الدسةةتور فيما يتعلق نصةةاض اىتمام المىلأ الوطني،
حيت كاند تنص هذه المادة على أنه "ال تعت ر ىلسةةاد المىلأ الوطني قانونيش إال حنةةور أةل يش أعنةةاء كل
من المىلسةةين على حدة" ،مما أد إلى أن يتطلض ال عض حنةةور هذه ادةل يش وإال اعت ر اىتمام المىلأ ةير
صةةةحيح ،في حين ذهض رأي رخر إلى القياأ على المادة ( )80من الدسةةةتور التي تحدد نصةةةاض اىتمام كل من
مىلأ العةةةور ومىلأ النواضذ إذ تنص على أنه " يعةةةترط لصةةةحش اىتمام كل من مىلأ العةةةور ومىلأ
النواض حنور أكثر من ن ص أعنائهش ش ش وإذا لم يكتمل نصاض انعقاد المىلأ مرتين متتاليتين اعت ر اىتمام
المىلأ صحيحا على أال يقل عدد الحانرين عن ر ا أعناء المىلأ"ش
ولقد أخذد المادة ( )103المعدلش وىهش الندر التي أعملد القياأ على المادة ( ،)80وقررد أنه" وإذا لم
يكتمل نصةةةاض انعقاد المىلأ مرتين متتاليتين اعت ر اىتمام المىلأ صةةةحيحا على أال يقل عدد الحانةةةرين من
كل مىلأ عن ر ا أعنائه"ش
مادة (:)115
اتساقا ما ما قررته المادة ( 109ال ندان ض  ،ل) من إحالش معروم الميزانيش إلى لىنش معتركش من اللىنتين
ا لمختصتين العئون الماليش في كل من المىلسين لدراسته ق ل عرنه على كل مىلأ ،عدلد المادة ( )115ما
يوىض على الحكومش أن تقدم يانا إلى مىلسةةةةي العةةةةور والنواض عن الحالش الماليش واالقتصةةةةاديش للدولش ،وعن
التدا ير المتخذة لتنفيذ اعتماداد الميزانيش المعمول ها ،وما لذلك من رثار على معروم الميزانيش الىديدةش وكاند
هذه المادة ق ل تعديلها تىعل تقديم هذا ال يان إلى مىلأ النواض فقطش ولقد ىاء التعديل على هذا النحو ليكون هذا
ال يان تحد صةر اللىنش المعةتركش من لىنتي مىلسةي العةور والنواض عند حثهما لمعةروم الميزانيش الىديدة،
وهو م ا يساعد كل من اللىنتين على تقديم تقريرها إلى المىلأ الذي تت عه كل لىنش صورة مكتملشش

مادة (:)120
كاند هذه المادة تنص في ال ند ( أ ) على أنه "يعةةةةةةترط لتعديل أي حكم من أحكام الدسةةةةةةتور أن تتم الموافقش
على التعديل أةل يش ثلثي ادعنةةاء الذين يتأل منهم كل من مىلسةةي العةةور والنواض"ش وعلى الرةم من عدم
تطلض المادة العرض على المىلأ الوطني عند الخال ين المىلسةةين ،فإنه قد أثير التسةةاؤل عن مد نةةرورة
عرض التعديالد الدسةةةتوريش على مىلأ العةةةور أو المىلأ الوطني إذا لم يوافق عليها مىلأ النواض ،وىاء
تعديل هذه المادة لينا حكما وانحا في هذا العأنش

ولما كاند المادة ( )120قد تطل د موافقش كل من مىلسةةةةةي العةةةةةور والنواض على تعديل الدسةةةةةتور ،فإن
مقتنةةةةةةةى ذلك أن عدم موافقش أحدهما تعني عدم إمكان تعديلهش ولذلك عدلد هذه المادة ما يؤدي إلى تحقيق
ةرض التعديل أن يىتما المىلأ الوطني في هذه الحالش حكم الدسةةةةةةةتور وفي ذاد دور االنعقاد الذي وقا فيه
الخال  ،وذلك حنور ثلثي أعنائه دون تحديد أيش نس ش دي من المىلسين ،على أن يتم إقرار معروم التعديل
موافقش ثلثي أعناء المىلأ الوطني كذلكش
وتعت ر اتينةةاحاد التي نصةةد عليها هذه المذكرة التفسةةيريش المرىا في تفسةةير النصةةوص المعدبلش وما ورد
ها من أحكام وتأخذ ذاد الصفش اتلزاميش للدستورش
وتط يقا لما نصةةةد عليه المادة ( )125من الدسةةةتور ،تنعةةةر هذه التعديالد ومذكرتها التفسةةةيريش في الىريدة
الرسميش ،ويعمل ها من تاريخ نعرهاش

