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المذكرة التف�سيرية لتعديات 

د�ستور مملكة البحرين ال�سادرة �سنة 2012

مقدمة: 

ن�س الد�شتور في الفقرة )اأ( من المادة )35( على حق الملك في اقتراح تعديل الد�شتور، 

اأن  النواب، على  اأو من مجل�س  ال�شورى  اأعطى هذا الحق لخم�شة ع�شر ع�شوًا من مجل�س  كما 

يت�شمن اقتراح التعديل تحديد المواد المطلوب حذفها اأو اإ�شافتها اأو تغيير اأحكامها مع بيان 

المبررات الداعية لذلك. وي�شترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي اأع�شاء كل من مجل�شي ال�شورى 

والنواب وت�شديق الملك الذي يعتبر ت�شديقًا حا�شمًا و�شرطًا لزمًا لإقراره ل ي�شتطيع المجل�س 

من  الثانية  المادة  تعديل  اقتراح   )120( المادة  من  )ج(  البند  حظر  ولقد  تجاوزه.  الوطني 

والم�شاواة  الحرية  ومبادئ  المجل�شين  ونظام  الوراثي  الحكم  ومبداأ  الملكي  والنظام  الد�شتور 

المقررة في الد�شتور. 

ونتيجة للتطورات ال�شيا�شية التي مرت بها الدولة في هذه المرحلة ، واأمام الرغبة الملكية 

الديمقراطية  من  مزيدًا  لها  يحقق  بما  ال�شيا�شي  نظامها  وتطوير  ورقيها  تقدمها  تحقيق  في 

فقد  الحا�شر،  الوقت  في  العالم  اإليها  يتجه  التي  الديمقراطية  الأ�ش�س  مع  تتفق  التي  ال�شليمة 

تمت الدعوة لحوار للتوافق الوطني لدرا�شة التطورات التي يمر بها المجتمع واقتراح المبادئ 

العامة التي ت�شجل اأ�شول تطوره من النواحي ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية. 

ولقد اأ�شفر حوار التوافق الوطني عن المرئيات التي يراها لتحقيق اأهدافه، واحتلت ق�شية 

الد�شتور، انطالقًا  لتعديل  التي طرحت  المرئيات  اأولوية متقدمة في هذه  الد�شتوري  الإ�شالح 

من الد�شتور القائم الذي ي�شع اإطارًا وا�شحًا لنظام �شيا�شي يقوم على الف�شل بين ال�شلطات، 

ويكفل حرية العتقاد والتعبير والنتخاب، ويرعى في عناية كبيرة حقوق الإن�شان، ويقوم على 

ال�شحافة  حرية  و�شمان  والجمعيات،  النقابات  تكوين  في  والحق  ال�شيا�شية  الجمعيات  تعدد 

والإعالم. وذلك كله في اإطار ما ورد في ميثاق العمل الوطني من مبادئ ملزمة تت�شمن عددًا 

غير  على  التعديل  يقت�شر  بحيث  تعديلها،  اأو  بها  الم�شا�س  يجوز  ل  التي  الوطنية  الثوابت  من 

هذه الثوابت �شواء تعلقت بال�شلطة التنفيذية اأو ال�شلطة الت�شريعية دون مخالفة اأو خروج على 

ما قرره الميثاق من �شوابط وا�شحة.

وتخل�س الثوابت الوطنية التي اأكد عليها الميثاق في: تاأكيد ال�شفة العقدية التي و�شع بها 

الحق  يعطي  ما  وهو  والملك  ال�شعب  من  م�شتركة  بــاإرادة  اإل  تعديله  يجوز  ل  بحيث  الد�شتور 

ن�س  التي  لالإجراءات  وفقا  الالزمة  التعديالت  اإجراء  اقتراح  في  الت�شريعية  وال�شلطة  للملك 

عليها الد�شتور. واأي�شا في الأخذ بنظام المجل�شين النيابيين بحيث ل يجوز اأن يت�شمن التعديل 
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لل�شوابط  مخالفة  اأو  خروجًا  يت�شمن  ل  – بما   له  جاز  واإن  الواحد،  المجل�س  بنظام  الأخــذ 

زيادة  واإمكان  النواب  مجل�س  �شالحيات  في  النظر  – اإعادة  الميثاق  ت�شمنها  التي  الوا�شحة 

وال�شلطة  بمجل�شيها  الت�شريعية  ال�شلطة  بين  العالقة  تنظيم  واإعــادة  الرقابية،  اخت�شا�شاته 

الرقابة  فــي  الــنــواب  مجل�س  دور  ويعظم  بينهما  الــتــوازن  مــن  مــزيــدًا  يحقق  بما  التنفيذية 

اإلى  القائم  الد�شتور  اأن دعمها  �شبق  التي  البرلمانية  المظاهر  والأخـذ بمزيـد من  والم�شاءلة، 

جوار المظاهر الرئا�شية التي ن�س عليها. 

والمواد  الد�شتورية،  التعديالت  عليها  قامت  التي  الأهداف  التف�شيرية  المذكرة  هذه  وتعر�س 

التي تم تعديلها لتحقيق هذه الأهداف. ويعتبر ما ورد في هذه المذكرة من اأهداف واإي�شاحات 

للمواد المعدلة معدًل لما ورد في المذكرة التف�شيرية للد�شتور القائم.

الفرع الأول

الأهداف التي قامت عليها التعديات الد�ستورية 

ال�شيا�شي بما  البحرين وتطوير نظامها  الملكية في تحقيق تقدم ورقي مملكة  الرغبة  اأمام 

يحقق مزيدًا من الديمقراطية وفي اإطار ما انتهى اإليه حوار التوافق الوطني، فلقد طلب الملك 

وفقا لأحكام المادة )35/اأ( اإجراء تعديل على الد�شتور القائم. وتمثلت الأهداف التي قامت 

عليها هذه التعديالت فيما يلي: 

اأوًل: زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم: 

ت�شمنها  التي  المبادئ  مع  يتفق  وما  التف�شيرية  ومذكرته  القائم  الد�شتور  في  ورد  لما  وفقا 

النظامين  بين  و�شطًا  يقف  مختلط  نظام  البحرين  مملكة  به  تاأخذ  الذي  النظام  فاإن  الميثاق 

عنها  التعبير  يتم  التي  ال�شيا�شية  الإرادة  على  فيه  الم�شروعية  ترتكز  والرئا�شي،  البرلماني 

في  الملك  اإليها  يلجاأ  التي  وال�شتفتاءات  البرلمانية  النتخابات  خالل  من  العام  بالقتراع 

القوانين والق�شـايـا الهامـة التـي تت�شـل بم�شـالـح البـالد العليـا، واأن التعديالت الد�شتورية ل 

البرلمانية،  المظاهر  من  بمزيد  الأخــذ  اإلى  واإنما  مطلق،  برلماني  بنظام  الأخــذ  اإلى  تهدف 

وذلك في اإطار ما ورد في الميثاق تحت عنوان نظام الحكم من اأن " . . . )الملك( هو راأ�س 

الدولة، وذاته م�شونة ل تم�س، وهو القائد الأعلى للقوات الم�شلحة، وهو رمز ا�شتقالل البالد، 

)الملك(  ويبا�شر  البحرين.  دولــة  في  الحكم  نظام  عليها  يرتكز  التي  الأ�شا�شية  والركيزة 

مجل�س  رئي�س  يعين  الــذي  وهو  )الملك(  اأمــام  م�شئولون  ــوزراء  وال وزرائــه،  بوا�شطة  �شلطاته 

الوزراء والوزراء، ويعفيهم من منا�شبهم، وفقًا ل�شلطاته المبينة في الد�شتور". 

وفي هذا الإطار الذي ورد في الميثاق، فاإن الد�شتور القائم قد جعل للملك مكانة هامة، حيث 
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الوحدة  ورمز  للدولة،  الأ�شمى  الممثل  فهو  المكانة،  هذه  على  فيه  ن�س  كامال  ف�شال  له  اأفرد 

الد�شتور  و�شيادة  الحكم،  نظام  �شرعية  حماية  ويتولى  والــوطــن،  الدين  وحامي  الوطنية، 

يبا�شر  التنفيذية  ال�شلطة  رئي�س  وهو  والهيئات،  ــراد  الأف وحريات  حقوق  ورعاية  والقانون، 

اخت�شا�شاته فيها اإما بنف�شه ب�شورة مبا�شرة عن طريق الأوامر الملكية اأو بوا�شطة وزرائه عن 

طريق المرا�شيم.

ولقد حر�شت هذه التعديالت التي تمت على الد�شتور القائم على الحفاظ على هذه المكانة 

التي قررها الميثاق للملك، وعززت في اإطارها المظاهر البرلمانية لنظام الحكم.

مزيداً  يحقق  بما  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتين  بين  العاقة  تنظيم  اإع��ادة  ثانياً: 

من التوازن بينهما:

الد�شتورية على  التعديالت  الوطنـي، فقد حر�شت  التوافـق  ا�شتقـر عليـه حـوار  ما  اإطار  في 

التوازن  من  مزيدًا  يحقق  بما  والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطتين  بين  العالقة  تنظيم  اإعــادة 

بينهما.

ولقد ت�شمنت التعديالت التي وردت على الد�شتور في هذا ال�شاأن: اإ�شافة �شمانات جديدة 

ال�شورى،  مجل�س  اأع�شاء  وتعيين  النواب  مجل�س  حل  في  لحقه  الملك  ا�شتخدام  عند  تطبق 

وتعزيز دور ال�شلطة الت�شريعية في منح الثقة للحكومة التي يختارها الملك، واإ�شافة �شمانات 

اإلى  توجه  التي  ال�شتجوابات  مناق�شة  عند  مجتمعًا  النواب  مجل�س  م�شاركة  لتحقيق  جديدة 

الوزراء،  رئي�س مجل�س  مع  التعاون  اإمكان  تقرير عدم  في  النواب  دور مجل�س  وتفعيل  الوزراء، 

وتحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة اأ�شباب تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها مجل�س النواب، 

ومنح مجل�س النواب حق طلب المناق�شة العامة، وتحديد مدة زمنية لإحالة م�شروعات القوانين 

اإلى المجل�س الذي ورد منه القتراح، وو�شع قواعد خا�شة لإعداد الميزانية من المجل�شين بما 

يمكن من العمل بالميزانية الجديدة في بداية ال�شنة المالية وبما ل ي�شمح باإ�شدار الميزانية 

لأكثر من �شنتين ماليتين.

لمجل�س  اأكبر  دوراً  يعطي  بما  والنواب  ال�سورى  مجل�سي  من  كل  تنظيم  اإع��ادة  ثالثاً: 

النواب، ويحقق الختيار الأمثل لأع�سائهما:

تنظيم  اإعــادة  على  الهدف  هذا  لتحقيق  الد�شتور  على  اأجريت  التي  التعديالت  حر�شت 

مجل�شي ال�شورى والنواب بما يوؤدي اإلى انفراد مجل�س النواب بالرقابة على ال�شلطة التنفيذيـة، 

التي تمت  القوانين  واإحالة م�شروعات  الوطني  المجل�س  رئا�شة  النـواب  لرئي�س مجل�س  ويعطـي 

الموافقة عليها من المجل�شين اإلى الحكومة لتخاذ اإجراءات اإ�شدارها، ويحقق الختيار الأمثل 

لأع�شاء كل من مجل�شي ال�شورى والنواب.
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اإعادة  للد�شتور  يجوز  ل  بحيث  الميثاق  اأقرها  التي  الثوابت  اأهم  من  المجل�شين  نظام  ويعتبر 

الف�شل  واإل كان ذلك مخالفا ل�شريح ما ورد في  الواحد،  المجل�س  واإعادة نظام  النظر فيها 

الخام�س من الميثاق الخا�س بالحياة النيابية. واإذا كان الميثاق قد ن�س �شراحة على �شرورة 

في  والد�شتورية  الديمقراطية  التطورات  مع  متالئمًا  يكون  نحو  على  المجل�شين  بنظام  الأخذ 

التي كانت  التطورات  القائم لهذين المجل�شين متوافقًا مع هذه  الد�شتور  العالم، وجاء تنظيم 

�شائدة وقت و�شعه، فاإن ذلك ل يمنع من اإعادة النظر فيما و�شعه الد�شتور من تنظيم لهذين 

والجتماعية،  والقت�شادية  ال�شيا�شية  الأو�شاع  في  تغير  من  طراأ  ما  مع  يتفق  بما  المجل�شين 

وفي اإطار ال�شوابط التي و�شعها الميثاق لتنظيمهما، واأهمها �شرورة اأن يكون عدد اأع�شاء كل 

من المجل�شين م�شاويًا لالآخر، واأن ي�شكل مجل�س النواب عن طريق النتخاب الحر المبا�شر في 

حين ي�شكل مجل�س ال�شورى بالتعيين باأمر ملكي.

في  المجل�شان  ي�شترك  اأن  المجل�شين  نظام  لقيام  العالمي  الد�شتوري  الفكر  ا�شترط  ولقد 

الت�شريع على الأقل من حيث حقهما في اقتراح م�شروعات القوانين واإقرارها اأو عدم اإقرارها، 

اقت�شر  اإذا  ولكن  ال�شيا�شية.  الرقابة  في  بينهما  المطلق  الت�شاوي  �شرورة  ذلك  معنى  ولي�س 

اخت�شا�س اأحد المجل�شين على مجرد اإبداء راأي ا�شت�شاري، فاإن الد�شتور يكون قد اأخذ بنظام 

المجل�س النيابي الواحد واإن بدت �شورة نظام المجل�شين من الناحية ال�شكلية. 

واتفاقًا مع ما انتهى اإليه حوار التوافق الوطني اتجهت هذه التعديالت الد�شتورية اإلى تعزيز 

الدور الرقابي لمجل�س النواب بما يوؤدي اإلى قيام المجل�س بهذا الدور منفردًا. 

فاإذا كان مجل�س النواب في ظل الد�شتور القائم هو الذي يخت�س بمفرده بالغالبية العظمى من 

لجان  وت�شكيل  الوزراء  من  الثقة  و�شحب  كال�شتجواب  التنفيذية  ال�شلطة  على  الرقابة  و�شائل 

تقرير  بحق  اأي�شا  المجل�س  هذا  انفراد  اإلى  اتجهت  قد  الد�شتورية  التعديالت  فاإن  التحقيق، 

اإلى الوزراء، وحق مناق�شة  اإمكان التعاون مع رئي�س مجل�س الوزراء، وحق توجيه الأ�شئلة  عدم 

هذا  واإقــرار  الد�شتورية  اليمين  اأدائها  عقب  النواب  لمجل�س  الحكومة  تقدمه  الذي  البرنامج 

المجل�س، وحق  ثقة  الحكومة قد حازت على  تكون  اإقراره  اإقراره، وفي حالة  اأو عدم  البرنامج 

طرح مو�شوع عام للمناق�شة، وهو ما يتفق مع اتجاه بع�س الد�شاتير العالمية التي تاأخذ بنظام 

المجل�شين حيث تخ�س المجل�س المنتخب بممار�شة و�شائل الرقابة على ال�شلطة التنفيذية. 

القوانين  م�شروعات  باإحالة  الخت�شا�س  ال�شورى  لرئي�س مجل�س  اأعطى  قد  الد�شتور  كان  واإذا 

التي يتم الموافقة عليها من المجل�شين اإلى رئي�س مجل�س الوزراء لتخاذ اإجراءات اإ�شدارها، 

كما ُمنح اأولوية رئا�شة اجتماعات المجل�س الوطني، فاإن التعديالت الد�شتورية قد منحت رئي�س 

تمثياًل  الأكثر  هو  النواب  اأن مجل�س  باعتبار  الأولوية  وهذه  الخت�شا�شات  النواب هذه  مجل�س 
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لالإرادة ال�شعبية، واأن ذلك ل يتعار�س مع الأخذ بنظام المجل�شين الذي ن�س عليه الميثاق. 

فاإن  والنواب،  ال�شورى  مجل�شي  اأع�شاء  في  تتوافر  اأن  يجب  كان  التي  ال�شروط  اإلى  واإ�شافة 

الع�شوية،  بهذه  المواطنين  لتمتع  جديدين  �شرطين  على  ن�شت  قد  الد�شتورية  التعديالت 

من  اأو  النواب  لمجل�س  التر�شح  في  يرغب  من  اكت�شاب  على  �شنوات  ع�شر  تم�شي  اأن  فتطلبت 

اأخرى، دون  يعين في مجل�س ال�شورى للجن�شية البحرينية، واأن يكون غير حامل لجن�شية دولة 

اأن ي�شري �شرط عدم ازدواج الجن�شية على المواطن الذي يتمتع بجن�شية اإحدى الدول الأع�شاء 

بمجل�س التعاون لدول الخليج العربية ب�شرط اأن تكون جن�شيته البحرينية جن�شية اأ�شلية. 

اأنه لم  اإل  التعيين،   ال�شورى عن طريق  اأع�شاء مجل�س  يتم اختيار  اأن  الميثاق على  ولقد ن�س 

يحدد طريقة معينة يلجاأ اإليها الملك في اختياره لهم. واإذا كان الد�شتور القائم قد جعل تعيين 

ن�س  قد  الد�شتوري  التعديل  فاإن  ملكي،  باأمر  الملك  اخت�شا�شات  ال�شورى من  اأع�شاء مجل�س 

وال�شوابط  الإجــراءات  فيه  التعيين تحدد  اأمر  �شابقًا  على  ملكيًا   اأمرًا  الملك  اأن ي�شدر  على 

اختيار  عند  الكاملة  ال�شفافية  يحقق  ما  وهو  الأع�شاء،  اختيار  عملية  تحكم  التي  والطريقة 

اأع�شاء مجل�س ال�شورى وي�شمن تمثياًل وا�شعاً  لفئات المجتمع في هذا المجل�س.

الفرع الثاني 

الن�سو�س التي ت�سمنتها التعديات الد�ستورية

ب�شاأن  مرئيات  من  الوطني  التوافق  حــوار  في  ال�شعبية  الإرادة  اإليه  انتهت  ما  اإطــار  في 

التعديالت التي ترى اإدخالها على الد�شتور القائم، فقد ا�شتملت هذه التعديالت على م�شاألتين 

اأ�شا�شيتين هما: اإعادة تنظيم العالقة بين ال�شلطتين التنفيذية والت�شريعية، واإعادة تنظيم كل 

من مجل�شي ال�شورى والنواب. وتفرعت عن كل من هاتين الم�شاألتين اأحكام اأخرى تتفق معها 

وتكمل اإعمال المبادئ الواردة بها. 

التنفيذية  ال�سلطتين  بين  العاقة  تنظيم  لإع���ادة  تعديلها  تم  التي  الن�سو�س  اأوًل: 

والت�سريعية: 

تمثلت التعديالت التي اأجريت على الد�شتور لتعزيز دور المجل�س الوطني بجناحيه ال�شورى 

و68  د  ج،  و67/ب،  و65  و52  و46  المواد )42/ج  في  التنفيذية  بال�شلطة  في عالقته  والنواب 

و88 و91/الفقرة الأولى و92/اأ و109/ب، ج(. 

مادة )42( البند)ج(:

كان ن�س هذه المادة في الد�شتور يعطي الملك الحق في حل مجل�س النواب بمر�شوم يبين 

اأ�شباب الحل ويمنع حل المجل�س لذات الأ�شباب مرة اأخرى. ولقد جاء تعديل هذه المادة  فيه 

اأن كان حق الحل مق�شورًا  لي�شيف �شمانات جديدة لما كان موجودًا بها من �شمانات، فبعد 
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على ما يتفق فيه الملك مع رئي�س مجل�س الوزراء اأ�شبح ل يجوز اللجــوء اإليـه اإل بعد اأخذ راأي 

الحامية  باعتبارها  الد�شتورية  المحكمة  ورئي�س  النواب  مجل�س  ورئي�س  ال�شورى  مجل�س  رئي�س 

الد�شتورية  التجاهات  مـع  يتفق  ما  اأحكامه، وهو  الخروج على  الد�شتور وعدم  ل�شالمة تطبيق 

المعا�شرة. واإذا كان راأي هذه الجهات غير ملزم للملـك، اإل اأن تطّلب اللجوء اإليه يوؤدي اإلى اأن 

تكون ال�شورة اأمام الملك كاملة قبل اإ�شـداره لمر�شـوم الحل، ويعد تطبيقًا لما يهدف اإليه مبداأ 

للمادة  وفقا  للت�شريع  رئي�شيًا  م�شدرًا  باعتبارها  الإ�شالمية  ال�شريعة  تفر�شه  التي  ال�شورى 

الثانية من الد�شتور.

مادة )46( فقرة جديدة ، والمادة )88(:

المادة  د ( مـن  للبنـد )  وفقا  الحكومة  اختيار  الملك هو �شاحب الخت�شا�س في  اإذا كان 

اأن  )33( من الد�شتور، فاإن ذلك م�شتمدًا مما ورد في الميثاق تحت عنوان نظام الحكـم من 

منا�شبهم".  مـن  ويعفـيهم  والوزراء،  الوزراء  مجل�س  رئي�س  يعين  الذي  هو   ) الملك   (  .  .  ."
فالميثاق لم يلزم الملك ب�شرورة تعيين الوزراء وفقا لما ت�شفر عنه النتخابات البرلمانية من 

عدد مقاعد كل تكتل اأو كل جمعية �شيا�شية، واإنما ترك له الحرية الكاملـة في اختيار من يراه 

لت�شكيل الحكومة بما يحقق الم�شلحة العامة للمملكة.

اإل اأنه ات�شاقا مع ما ا�شتهدفته التعديالت الد�شتورية مـن تعزيـز لـدور ال�شـلطة الت�شريعية، 

اأو عدم  اإقرار  فـي  الحـق  النواب  لمجل�س  تعطي  اإليها  ثانية  باإ�شافة فقرة  المادة )46(  عدلت 

رئي�س  يقدم  باأن  وذلك  الملك،  يختارها  التي  الجديدة  الحكومة  تقدمه  الذي  البرنامج  اإقرار 

اإلى  وزارتــه  برنـامج  الد�شتورية  لليمين  الــوزارة  اأداء  من  يوما  ثالثين  خالل  الــوزراء  مجل�س 

مجل�س النواب، بحيث اإذا لم يوافق المجل�س على هذا البرنامج تقوم الحكومـة باإعادة تقديمه 

البرنامج  المجل�س على رف�س  اأ�شر  فاإذا  تراه من تعديالت عليه،  اإدخال ما  بعد  المجل�س  اإلى 

قبل الملك ا�شتقالة الوزارة و�شكل وزارة جديدة تقوم بعر�س برنامجها على المجل�س، واإذا لم 

يوافق المجل�س على برنامج هذه الوزارة كان للملك اأن يحل المجلـ�س اأو يقبل ا�شتقالة الوزارة.

ول يمنع هذا التعديـل من اأن يقتـرح مجل�س النـواب – عنـد عر�س برنامج الـوزارة عليه – اأن 

اأو  قبوله  على  الت�شويت  قبل  البرنامج  على  تعديل  اإدخــال  الحكومة  مع  الت�شاور  بعد  يطلب 

رف�شه، �شواء كان ذلك بالن�شبة للحكومة الأولى اأو الثانية. 

واإذا قبل الملك ا�شتقالة الوزارة للمرة الثانية ولم يحل المجل�س، فال ي�شقط ذلك حقه في 

حل مجل�س النواب اإذا تكرر رف�شه لبرنامج الوزارة لمرات اأخرى. 

ب�شاأن  قــراره  النواب  مجل�س  لإ�شدار  معينة  مدد  تحديد  على  المعدل  الن�س  حر�س  ولقد 

اأن يتخذ المجل�س قرارا �شريحا بالموافقة  اإذا م�شت هذه المدد دون  برنامج الوزارة، بحيث 
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عليه اأو عدم الموافقة اعتبر ذلك قبول له وبذلك تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجل�س. 

كما فرق الن�س بين الأغلبية المطلوبة لرف�س برنامج الوزارة في المرة الأولى ورف�شها لهذا 

البرنامج في المرة الثانية اأو ما يليها، فتطلب موافقة اأغلبية اأع�شاء المجل�س لرف�س البرنامج 

الأول وثلثي اأع�شائه لرف�س البرنامج الثاني بالن�شبة لكل وزارة جديدة يتم ت�شكيلها. 

ويق�شد بعبارة "واإذا لم يوافق المجل�س على برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد 

ال�شابقة" التي وردت بالن�س، اأن يتبع ب�شاأن عدم موافقة مجل�س النواب على برنامج الحكومة 

الثانية وما بعدها من حكومات – اإذا راأى الملك قبول ا�شتقالة الحكومة مرات اأخرى – ذات 

الثانية عر�س  الحكومة  اإعادة  في  تتمثل  والتي  الأولى،  الحكومة  ب�شاأن  اتبعت  التي  الإجراءات 

برنامج الوزارة مرة اأخرى على المجل�س اإذا رف�شه للمرة الأولى وذلك قبل اتخاذ الملك قراره 

التي حددها  المدد  التزامًا بذات  يتم ذلك  واأن  الوزارة،  ا�شتقالة  اأو قبول  النواب  بحل مجل�س 

الن�س لتخاذ المجل�س قراره ب�شاأن البرنامج.  

واإذا كان ن�س المادة )42/ج( قد تطلب لحل المجل�س �شدور مر�شوم بعد اأخذ راأي رئي�س 

على  ينطبق  ل  ذلك  فاإن  الد�شتورية،  المحكمة  ورئي�س  النواب  مجل�س  ورئي�س  ال�شورى  مجل�س 

قيام الملك بحل المجل�س نتيجة لعدم موافقته على برنامج الوزارة للمرة الثانية. فالملك هنا 

اختارها  التي  بالحكومة  متعلق  الأمــر  لأن  بمر�شوم،  ولي�س  ملكي  باأمر  الحل  يملك  الذي  هو 

الملك، ولي�س الحل ب�شبب خالف ن�شاأ بين حكومة كانت تحظى باإقرار المجل�س لبرنامجها ثم 

اختلفت معه بعد ذلك فيكون الملك حكما بينهما، ول يتطلب �شدور الأمر الملكي بحل المجل�س 

ورئي�س  ال�شورى  مجل�س  رئي�س  راأي  اأخــذ  الم�شافة   )46( المادة  من  الثانية  للفقرة  تطبيقا 

مجل�س النواب ورئي�س المحكمة الد�شتورية، واإنما يخ�شع لتقدير �شخ�شي من الملك. 

اإلى المادة )46( �شرورة تعديل المادة )88(، التي كانت  اإ�شافة الفقرة الثانية  ولقد ا�شتتبع 

دور  ويقت�شر  الوطني،  المجل�س  اإلــى  برنامجها  تقدم  اأن  ت�شكيلها  فــور  الـــوزارة  على  توجب 

لبقاء  ت�شترط  لم  ولكنها  يراه من مالحظات ب�شدده،  ما  اإبداء  الحالة على  المجل�س في هذه 

اآثارا  رتبت  قد  الم�شافة  الثانية  فالفقرة  برنامجها.  على  المجل�س  موافقة  الحكم  في  الوزارة 

قانونية على تقدم الحكومة الجديدة ببرنامجها لمجل�س النواب تتمثل في اإمكان اإقالة الوزارة 

المادة )88( متناق�شا وغير  اإعمال  اأ�شبح  البرنامج. وبذلك  المجل�س على هذا  يوافق  اإذا لم 

لإمكان  بينهما  التن�شيق  يوجب  مما   ،)46( المادة  اإلى  الم�شافة  الجديدة  الفقرة  مع  مت�شق 

اإعمال كل منهما في النطاق المحدد له.

مجل�س  اأمام  بيان  اإلقاء  الــوزراء  مجل�س  لرئي�س  لتجيز   )88( المادة  عدلت  لذلك  ونتيجة 

اأن  وله  اخت�شا�شه  في  داخل  مو�شوع  عن  لجانهما  اإحدى  اأو  ال�شورى  مجل�س  اأمام  اأو  النواب 



17
ملحق العدد: 3050 - الخميس 3 مايو 2012

اأمر جوازي متروك  اإلقاء هذا البيان  اأن  اأحد الوزراء في ذلك. ومقت�شى هذا التعديل  يفو�س 

لإرادة رئي�س مجل�س الوزراء وحده دون تقيد ب�شدور ت�شكيل جديد للحكومة اأو بموعد معين اأو 

اأمامها  يلقى  التي  اللجنة  اأو  المجل�س  دور  واأن  لجانهما،  من  لجنة  اأو  المجل�شين  من  بمجل�س 

البيان مق�شور على مناق�شته واإبداء المالحظات التي �شتكون تحت ب�شر مجل�س الوزراء لياأخذ 

منها ما يراه محققا لل�شالح العام.

مادة )52(:

تطلب الميثاق اأن يكون عدد اأع�شاء مجل�س ال�شورى م�شاويًا لعدد اأع�شاء مجل�س النواب، وجعل 

اختيار مجل�س النواب بالنتخاب واختيار مجل�س ال�شورى بالتعيين، وجعلت المادة )52( تعيين 

اأع�شاء مجل�س ال�شورى باأمر ملكي، واكتفى قانون مجل�شي ال�شورى والنواب با�شتراط اأن يكونوا 

ممن تتوافر فيهم الخبرة اأو ممن اأدوا خدمات جليلة للوطن من بين فئات معينة حددها، مما 

قيود  اأي  دون  الفئات  هذه  تحت  يندرج  ممن  الأ�شلح  اختيار  في  الكاملة  الحرية  للملك  يعطي 

على هذا الختيار.

التمثيل  و�شمان  ال�شورى  مجل�س  اأع�شاء  اختيار  عند  الكاملة  ال�شفافية  تحقيق  في  ورغبة 

و�شع  �شرورة  على  لتن�س   )52( المادة  عدلت  المجل�س،  هذا  في  المجتمع  لأطياف  الوا�شع 

قواعد عامة تنظم اإجراءات و�شوابط هذا الختيار وتحدد الطريقة التــي �شيتم اللجــوء اإليـها، 

القواعد  هذه  وتعتبر  المجل�س.  اأع�شاء  بتعيين  اأمــره  ي�شدر  اأن  قبـل  المــلك  اأمــام  لتــكون 

المنظمة التي �شت�شدر باأمر ملكي ملزمة وواجبة التطبيق عند اختيار اأع�شاء مجل�س ال�شورى، 

يتم  ما  وي�شري  الملكي،  الأمر  وهي  بها  �شدرت  التي  الأداة  بذات  والتغيير  للتعديل  قابلة  وهي 

ب�شاأنها من تعديالت باأثر فوري على ما يتم من تعيينات بعد �شدورها.

مادة )65(: 

اإلى  ن�س الد�شتور في المادة )65( على حق اأع�شاء مجل�س النواب في توجيه ا�شتجوابات 

لقبول  �شروطا  الــمــادة  هــذه  وو�شعت  اخت�شا�شه،  في  الداخلة  الأمـــور  عن  الـــوزراء  من  اأي 

ال�شتجواب ومواعيد لمناق�شته، واأجازت اأن يوؤدي ال�شتجواب اإلى طرح مو�شوع الثقة بالوزير 

مناق�شة  بها  يتم  التي  الطريقة  تحديد  مــن  الن�س  هــذا  خــال  ولقد  الــنــواب.  مجل�س  على 

ال�شتجواب تاركا ذلك لالئحة الداخلية للمجل�س كما هو ال�شاأن في �شائر الد�شاتير التي تقرر 

الالئحة  ن�شت  لذلك  واإعمال  التنفيذية.  ال�شلطة  على  الرقابة  و�شائل  من  و�شيلة  ال�شتجواب 

هذه  واإجـــراءات  ال�شتجواب  مناق�شة  بها  تتم  التي  الطريقة  على  النواب  لمجل�س  الداخلية 

المناق�شة. 

ورغبة في عدم اإطالة الن�س الد�شتوري بتف�شيالت وجزئيات كثيرة فقد تم حذف ال�شرط 
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المو�شوعي الوارد في الن�س الحالي ب�شاأن عدم تعلق ال�شتجواب بم�شلحة خا�شة بالم�شتجوب 

اأو باأقاربه حتى الدرجة الرابعة اأو باأحد موكليه، اكتفاء بالن�س عليه اإلى جانب �شروط اأخرى 

بالالئحة الداخلية للمجل�س. وب�شدد الفقرة الثالثة من الن�س الحالي فقد تم تعديلها لتن�س 

�شرية  جل�شة  في  اأو  عالنية  �شواء  ذاته  المجل�س  في  ال�شتجواب  مناق�شة  تتم  اأن  على  �شراحة 

وفقًا لالإجــراءات المقــررة لــذلك في الالئحة، ما لم يقرر اأغلبية اأع�شائه ولي�س الحا�شرين 

�شبيل  على  وذلــك  ال�شتجواب  بمو�شوع  المخت�شة  اللجنة  في  ال�شتجواب  مناق�شة  فقط 

الأقل من  اأيام على  اإل بعد ثمانيـة  المناق�شـة  اإجـراء  اإلى �شرط عـدم جـواز  اإ�شافة  ال�شتثناء، 

ولي�س  نف�شه  الم�شتجوب  الوزير  المناق�شة من جانب  يتم طلب تعجيل هذه  لم  يوم تقديمه، ما 

مجرد موافقته على طلب اأحد اأع�شاء المجل�س ذلك.

مادة )67( البنود ) ب ، ج ، د (:

والت�شريعية، عدلت  التنفيذية  ال�شلطتين  التوازن بين  ا�شتهداف تحقيق مزيد من  �شيرًا مع 

رئي�س  مع  التعاون  اإمكان  عدم  تقرير  في  النواب  لمجل�س  منفردًا  دورًا  لتعطي   )67( المادة 

الو�شول  �شعوبة  اإلى  وتوؤدي  التقرير  هذا  تحكم  كانت  التي  القيود  من  وتقلل  الــوزراء،  مجل�س 

اإليه. 

فبعد اأن كان ي�شترط في طلب عدم اإمكان التعاون مع رئي�س مجل�س الوزراء وفقًا للبند )ب( 

اأ�شبح الحق في تقديم الطلب  النواب على ذلك،  اأع�شاء مجل�س  ثلثي  من هذه المادة موافقة 

على  الطلب  هذا  عر�س  على  بالموافقة  القرار  يكون  اأن  على  المجل�س،  اأع�شاء  من  لع�شرة 

اأع�شاء  من  ع�شوًا  وع�شرين  لواحد  اأي  المجل�س  اأع�شاء  لغالبية  اإجراءاته  لمبا�شرة  المجل�س 

اأعمال  جــدول  في  يدرجه  اأن  عليه  الــذي  المجل�س  مكتب  على  الطلب  يعر�س  ثم  المجل�س، 

المجل�س خالل مدة ل تتجاوز اأ�شبوعين من تاريخ تقديمه للنظر فيه.

وبعد اأن كان �شدور قرار بعدم اإمكان التعاون مع رئي�س مجل�س الوزراء يتطلب موافقة مجل�شي 

اأ�شبح  القرار  هذا  فاإن  الأع�شاء،  ثلثي  باأغلبية  الوطني  للمجل�س  اجتماع  في  والنواب  ال�شورى 

وفقًا للبند ) د( المعدل مق�شورًا على موافقة مجل�س النواب باأغلبية ثلثي اأع�شائه دون تدخل 

بعدم  قرار  لإ�شدار  الوطني  المجل�س  لنعقاد  حاجة  ودون  ال�شاأن  هذا  في  ال�شورى  مجل�س  من 

اإمكان التعاون مع رئي�س مجل�س الوزراء.

ويختلف اأثر قرار مجل�س النواب بعدم اإمكان التعاون مع رئي�س مجل�س الوزراء عن قراره بعدم 

الثقة باأحد الوزراء. فلقد اعتبرت المادة )66( من الد�شتور الوزير معتزًل من�شبه من تاريخ 

�شدور قرار عدم الثقة به، وتوجب عليه اأن يقدم ا�شتقالته فورًا ا�شتيفاًء لل�شكل الد�شتوري، مما 

مقت�شاه اأن اأي ت�شرف ي�شدر من الوزير المذكور بعد �شدور قرار عدم الثقة به يعتبر باطاًل 
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با�شتمرار  القا�شي  الد�شتور  من   )49( المادة  حكم  الحالة  هذه  في  يطبق  ول  يكن،  لم  وكاأن 

الوزير في ت�شريف العاجل من �شئون من�شبه اإلى حين تعيين خلفه، وهو ما يوجب تعيين وزير 

بالن�شبة  اأما  الجديد.  الوزير  تعيين  لحين  اآخر  وزير  اإلى  بوزارته  يعهد  اأن  اأو  منه  بدل  اآخر 

لرئي�س مجل�س الوزراء الذي يتقرر عدم التعاون معه وفقا للمادة )67( ويقبل الملك ا�شتقالة 

وزارته، فال يوجد ما يمنع من تطبيق حكم المادة )49( في �شاأنه بحيث ت�شتمر الحكومة في 

ت�شريف العاجل من الأمور اإلى حين ت�شكيل الحكومة الجديدة، حتى ل ين�شاأ فراغ وزاري. 

اإمكان  تقرير عدم  النواب في حالة  الملك لحقه في حل مجل�س  ا�شتخدام  ب�شاأن  ول يطبق 

اأن  �شــرورة  من  المعدلة  )42/ج(  المادة  عليه  ن�شت  ما  الــوزراء  مجل�س  رئي�س  مع  التعاون 

ورئي�س  النواب  مجل�س  ورئي�س  ال�شورى  مجل�س  رئي�س  راأي  اأخذ  بعد  بمر�شــوم  الحــل  ي�شــدر 

التنفيذية  ال�شلطتين  بين  حكمًا  الحالة  هــذه  في  �شيكون  الملك  لأن  الد�شتورية،  المحكمة 

والت�شريعية مما يتطلب اأن يتم اإ�شدار قرار الحل باأمر ملكي، ولي�س بمر�شوم يوقع عليه رئي�س 

لإعمال  الحالة  هــذه  في  مجال  ل  ثم  ومــن  الــخــالف،  طرفي  اأحــد  باعتباره  الـــوزراء  مجل�س 

في حل  الملك حقه  ل�شتخدام  منه  المادة )42/ج(  في  الد�شتور  عليها  ن�س  التي  ال�شمانات 

مجل�س النواب.

مادة )68(:

عدلت المادة )68( لتحقق �شمانة جديدة لتفعيل دور الرغبات المكتوبة التي يبديها مجل�س 

ل�شتي�شاح  للمناق�شة  عام  مو�شوع  طرح  في  النواب  مجل�س  حق  ولتقرير  للحكومة،  النواب 

�شيا�شة الحكومة في �شاأنه، وتبادل الراأي ب�شدده.  

فلقد كانت المادة )68( تكتفي باأن تبين الحكومة كتابة اأ�شباب التعذر في تنفيذ الرغبات 

التي يبديها مجل�س النواب، ولم تحدد لها مدة معينة تلتزم فيها باإي�شاح هذه الأ�شباب، فجاء 

تعديل البند ) اأ ( من هذه المادة ليلزم الحكومة بالرد على مجل�س النواب خالل �شتة اأ�شهر، 

وهو ما يوؤدي اإلى اأن تدر�س الحكومة رغبات المجل�س في وقت معقول واأن تتخذ قرارها ب�شاأن 

الأخذ  تعذر  حالة  في  الأ�شباب  الحكومة  تبين  اأن  على  التحقيق،  هذا  تعذر  اأو  تحقيقها  اإمكان 

بالرغبة. واإذا لم تلتزم الحكومة بالموعد المحدد للرد كان للمجل�س اأن يلجاأ اإلى اإحدى و�شائل 

الرقابة التي خ�شه الد�شتور بها. 

للمناق�شة،  عــام  مو�شوع  طــرح  حق  النواب  لمجل�س  تعطي  تكن  لم   )68( المادة  اأن  كما 

فاأ�شيف البند )ب( مقررا هذا الحق للمجل�س وفقا لل�شوابط التي تحددها لئحته الداخلية. 

البند  هذا  قرر  المجتمـع،  علـى  بالنفـع  تعـود  ل  مناق�شـات  في  المجل�س  وقت  ي�شيع  ل  وحتى 

�شرورة عر�س طلب المناق�شة على المجل�س مجتمعا ليقرر مدى �شالحية المو�شوع المطروح 
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الطلب  باإحالة  اأو  الأعمال،  با�شتبعاده من جدول  اأو  للمناق�شة،  المو�شوع  اإما بطرح  للمناق�شة. 

اإلى اللجنة المخت�شة لتقديم تقرير عنه قبل اأخذ الراأي عليه، وكل ذلك وفقًا لالإجراءات التي 

�شتن�س عليها الالئحة الداخلية للمجل�س وخا�شة تحديد عدد من ي�شترك في المناق�شة.

مادة )91( الفقرة الأولى:

اأع�شاء مجل�شي ال�شورى والنواب في  اإذا كان الد�شتور القائم قد منح الحق لكل ع�شو من 

تعديال  الد�شتور  يت�شمن  اأن  يمنع من  ما  الميثاق  في  يوجد  ل  فاإنه  الــوزراء،  اإلى  اأ�شئلة  توجيه 

يق�شي بق�شر توجيه الأ�شئلة للوزراء على اأع�شاء مجل�س النواب دون اأع�شاء مجل�س ال�شورى، 

النواب دون غيرهم حق  لتعطي لأع�شاء مجل�س  المادة )91(  الأولى من  الفقرة  لذلك عدلت 

توجيه الأ�شئلة اإلى الوزراء.  

اأ�شبح  واإل  النقد  اأو  التجريح  اإلى معنى  ال�شتفهام  ال�شوؤال ل يجاوز معنى  اأن  به  الم�شلم  ومن 

ا�شتجوابا مما ن�شت عليه المادة )65( من الد�شتور، مما يوجب تطبيق �شروط هذه المادة.

مادة )92( البند )اأ(:

ن�س الد�شتور في المادة )92 بند اأ( على اأن اقتراحات تعديل الد�شتور المقدمة من مجل�س 

اإلى  تحال  منهما  اأي  اأع�شاء  يقترحها  التي  القوانين  وم�شروعات  النواب  مجل�س  اأو  ال�شورى 

الحكومة ل�شياغتها واإحالتها لمجل�س النواب خالل الدورة البرلمانية ذاتها اأو في الدورة التي 

ولذلك عدلت  له،  �شوابط  ت�شع  اأو  المو�شـوع  هـذا  تحـكم  مبـادئ  الميثاق  في  يوجد  ول  تليها. 

م�شروع  اأو  للد�شتور  تعديل  م�شروع  �شيغة  في  القتراحات  هذه  و�شع  مدة  لتكون  المادة  هذه 

قانون خالل �شتة اأ�شهر على الأكثر من تاريخ اإحالته �شواء بالن�شبة للقوانين اأو بالن�شبة لتعديل 

الد�شتور. 

م�شروع  على  مالحظات  من  تراه  ما  اإرفاق  في  الحكومة  بحق  المعدل  الن�س  هذا  يخل  ول 

المالحظات  لتكون هذه  المجل�شين،  اأحد  اإليها من  المحال  القانون  اأو م�شروع  الد�شتور  تعديل 

تحت ب�شر المجل�شين عند مناق�شتها للم�شروع لياأخذا بها اإذا وجدا محال لذلك. 

على  بها  اللتزام  عدم  يوؤثر  ل  تنظيمية  مواعيد  المادة  هذه  حددتها  التي  المواعيد  وتعتبر 

�شرعية التعديالت الد�شتورية اأو القوانين التي ت�شدر.

مادة )109( البندان )ب، ج(:

في  وتعقيدات  دقة  من  ي�شاحبها  وما  خا�شة،  طبيعة  من  الميزانية  به  تتميز  لما  نظرًا 

مع  و�شيرا  الحا�شر،  الوقت  ي�شهده  الــذي  والمعرفي  التكنولوجي  التقدم  اإطــار  في  اإعدادها 

تحكم  التي  القواعد  على   )109( المادة  في  الد�شتور  ن�س  المعا�شرة،  الد�شتورية  التجاهات 

اأن بع�س ما ورد في  اإ�شدارها. ولقد ظهر خالل ال�شنوات الع�شر الأخيرة  اإعدادها واإجراءات 
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هذه المادة يحتاج اإلى تعديل يوؤدي اإلى تمكين المجل�شين من مناق�شة الميزانية بطريقة جدية 

وفعالة ت�شمح لكل منهما بال�شتراك الفعلي والحقيقي فيها، وفي ذات الوقت تمكن من العمل 

بالميزانية الجديدة في موعدها دون حاجة اإلى تطبيق البند )هـ( من هذه المادة الذي يق�شي 

يمنع  كما  الجديدة.  الميزانية  قانون  �شدور  حين  اإلى  ال�شابقـة  بالميزانيـة  العمل  با�شتمرار 

التعديل اإ�شدار الميزانية لأكثر من �شنتين ماليتين. 

البند  المادة )109(، وت�شمن تعديل  البندين )ب، ج( من  الأهداف تم تعديل  وتحقيقًا لهذه 

قبل  الوقت  ذات  في  والنواب  ال�شورى  مجل�شي  اإلى  الميزانية  م�شروع  الحكومة  تقديم  )ب( 

انتهاء ال�شنة المالية ب�شهرين على الأقل، بعد اأن كانت تقدم هذا الم�شروع اإلى مجل�س النواب 

دور  من  يقلل  كان  مما  فيه،  للنظر  منه  النتهاء  بعد  ال�شورى  مجل�س  اإلى  واإحالته  لمناق�شته 

التاريخ  وبين  اإليه  اإحالته  بين  المدة  لق�شر  للم�شروع  الجادة  المناق�شة  في  ال�شورى  مجل�س 

المحدد لبدء ال�شنة المالية.  

كما عدل هذا البند ليواجه ما تتميز به الميزانيات المعا�شرة من دقة وتعقيدات تحتاج اإلى 

اأمام  الحكومة  ت�شعها  التي  الإي�شاحات  اإطار  في  مناق�شتها  في  المجل�شين  من  وجهد  تعاون 

على  الحكومة  من  تقديمه  بعد  الميزانية  م�شروع  عر�س  البند  هذا  تطلب  ولذلك  ب�شرهما. 

اللجنتين المخت�شتين بال�شئون المالية في كل من المجل�شين في اجتماع م�شترك لمناق�شته مع 

الحكومة، وهو ما يعطي فر�شة اأكبر لإثراء المناق�شة والو�شول اإلى حلول اأف�شل لما يثار ب�شاأن 

يبدى  تكرار ما  المناق�شة، ويمنع  تاأخذه هذه  الذي  الوقت  الميزانية من مالحظات، ويخت�شر 

في  ورغبة  الأخـــرى.  عن  بعيدا  منهما  كل  اجتمعت  لو  اللجنتين  من  كل  في  مالحظات  من 

الن�س  يتطلب  لم  اللجنتين،  اأع�شاء  اآراء  كافة  �شماع  بعد  نظرها  بوجهة  لجنة  كل  ا�شتقالل 

المعرو�س  الميزانية  م�شروع  على  الموافقة  عدم  اأو  بالموافقة  منهما  م�شترك  قــرار  �شدور 

الـذي  المجلـ�س  اإلى  راأيـها  يو�شـح  بتقـريـر م�شـتقل  تتقـدم  اأن  اللجنتين  لكل من  واأتاح  عليهما، 

تتبعـه، على اأن يناق�س مجل�س النواب الم�شروع اأوًل، وبعد اإ�شدار المجل�س قراره في هذا ال�شاأن 

الم�شترك  الجتماع  في  دار  بما  م�شبق  علم  على  يكون  الــذي   – ال�شورى  مجل�س  اإلــى  يحيله 

القوانين.  م�شروعات  نظر  اإجــراءات  تنظم  التي  الد�شتور  اأحكام  وفق  فيه  – للنظر  للجنتين 

ولقد اأبقى الن�س المعدل على مبداأ اإجازة اإدخال اأي تعديل على م�شروع الميزانية بالتفاق مع 

الحكومة. 

تقوم  اأن  من  تخوف  من  يثار  كان  ما  كل  على  ق�شى  فقد  المادة  هذه  من  )ج(  البند  اأمــا 

قبل  الن�س  به  ي�شمح  كان  ما  وهو   – ماليتين  �شنتين  من  لأكثر  الميزانية  باإعداد  الحكومة 

" بدًل من  الأكثر  ماليتين على  ل�شنتين  الميزانية  اإعداد  "ويجوز  – فا�شتخدم عبارة  التعديل 

عبارة" ويجوز اإعداد الميزانية لأكثر من �شنة مالية".



22
ملحق العدد: 3050 - الخميس 3 مايو 2012

ثانياً: الن�سو�س التي تم تعديلها لإعادة تنظيم كل من مجل�سي ال�سورى والنواب:

تمثلت التعديالت التي اأجريت على الد�شتور لإعادة تنظيم كل من مجل�شي ال�شورى والنواب في 

الرقابة، وتحقيق الختيار الأف�شل لأع�شاء كل من مجل�شي  النواب في  اأكبر لمجل�س  منح دور 

ال�شورى والنواب، في المواد )53، 57/اأ، 59، 83، 85، 86، 102، 103، 115، 120/اأ(.

المادتان )53، 57/اأ(:

ال�شورى  مجل�شي  اأع�شاء  في  توافرها  يجب  التي  ال�شروط  على   )57  ،53( المادتان  ن�شت 

والنواب، وورد في المذكرة التف�شيرية فيما يتعلق بالمادة )57/اأ( اأن هذه المادة قد �شمحت 

لكل بحريني بالتر�شيح لع�شوية مجل�س النواب، وكان الن�س بذلك ي�شمح لمن اكت�شب الجن�شية 

البحرينية بممار�شة حق التر�شيح لع�شويـة مجلـ�س النواب بمجرد تجن�شه. كما اأن ن�س المادة 

)53( لم يرد فيه �شرط الجن�شية المكت�شبة فيمن يعين في مجل�س ال�شورى، واأو�شحت المذكرة 

باأنها ت�شمنت الن�س على �شروط خا�شة بع�شو مجل�س ال�شورى  التف�شيرية مفهوم هذه المادة 

ال�شورى  مجل�شي  اأع�شاء  من  كل  في  تتوافر  اأن  يجب  التي  العامة  ال�شروط  اإلــى  بالإ�شافة 

كان  �شواء  البحرين  بجن�شية  يتمتع  مواطن  اأي  تعيين  يجوز  اأنه  منه  يفهم  ما  وهو  والنواب، 

اكت�شابه لهذه الجن�شية ب�شفة اأ�شلية اأو عن طريق التجن�س. 

اإلى التفرقة بين المواطن الذي يتمتع بالجن�شية  ولقد تم تعديل هاتين المادتين بما يوؤدي 

الأ�شلية والمواطن الذي اكت�شب الجن�شية بالتجن�س وفقا لما يقرره قانون الجن�شية من �شروط 

اأن  النواب  مجل�س  وع�شوية  ال�شورى  مجل�س  لع�شوية  المادتين  من  كل  وا�شترطت  منهما،  لكل 

يكون قد م�شى على اكت�شاب الع�شو الجن�شية البحرينية ع�شر �شنوات. 

ويالحظ اأن هذه التفرقة التي ت�شمنتها المادتان )53، 57/اأ( بعد تعديلهما، اأمر وارد في 

الد�شاتير عامة في �شاأن مبا�شرة الحقوق ال�شيا�شية، ول يخل بما تقرره مبادئ حقوق الإن�شان. 

فلقد جرت اأغلبية الد�شاتير على تحديد فترة معينة ل يجوز لمن اكت�شب الجن�شية البحرينية 

الولء  على  تمرين  فترة  واعتبرتها  النيابية،  المجال�س  في  ال�شعب  تمثيل  حق  فيها  يمار�س  اأن 

للجن�شية الجديدة، كما اأنها تحقق �شمانات للدولة اأثبتت التجارب العالمية �شرورتها. 

اأما �شروط الناخب فلم تتعر�س لها هاتان المادتان اأو غيرهما من مواد الد�شتور، واإنما يتولى 

اكت�شب  ي�شمح لمن  اأن  القانـون  لهـذا  وبـذلك يجـوز  ال�شيا�شيـة،  الحقـوق  قانون مبا�شـرة  بيانها 

حق  من  خطورة  اأقل  باعتباره  زمني،  قيد  دون  النتخاب  حق  بممار�شة  البحرينية  الجن�شية 

التر�شيح وع�شوية المجال�س النيابية. 

وتحقيقًا لذات الأهداف التي دعت اإلى التفرقة بين المواطن ب�شفة اأ�شلية والمواطن الذي 

اأو ع�شوية مجل�س ال�شورى،  اكت�شب الجن�شية البحرينية فيما يت�شل بالتر�شيح لمجل�س النواب 
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فيما  موجودة  كانت  التي  ال�شروط  اإلى  جديدًا  اآخر  �شرطًا  اأ�شافتا  )53،57/اأ(  المادتين  فاإن 

�شبق، وهو األ يكون الع�شو حاماًل لجن�شية اأخرى اإلى جوار الجن�شية البحرينية، �شواء كان قد 

ح�شل على اإذن من ال�شلطات المخت�شة بالجمع بين الجن�شيتين اأو لم يح�شل على هذا الإذن، 

وذلك لأن الجمع بين جن�شيتين ي�شتت ولء ال�شخ�س بينهما وي�شكك في هذا الولء.  

اأن  المجل�شين  اأحد  بع�شوية  التمتع  في  يرغب  من  كل  على  يجب  اأنه  التعديل  هذا  ومقت�شى 

اأو  النواب  لمجل�س  للتر�شيح  التقدم  قبل  وذلــك  يحملها،  التي  الأخــرى  الجن�شية  عن  يتنازل 

التعيين في مجل�س ال�شورى. 

البحرينية  الجن�شية  يحمل  الــذي  ال�شخ�س  على  الجن�شية  ازدواج  عدم  �شرط  ي�شري  ول 

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجل�س  في  الأع�شاء  الدول  اإحدى  جن�شية  اكت�شب  ثم  الأ�شلية 

اإيمانًا بوحدة الهدف والم�شير والم�شلحة  لنتفاء الحكمة من تقريره في هذه الحالة، وذلك 

الم�شتركة ل�شعوب دول مجل�س التعاون. 

مادة )59(:

تن�س هذه المادة على اأنه في حالة خلو محل اأحد اأع�شاء مجل�س النواب قبل نهاية مدته، 

خالل  الخلو  وقـع  اإذا  اإل  الخلـو،  هـذا  المجلـ�س  اإعـالن  تاريـخ  من  �شهرين  خالل  بدله  ينتخب 

الأ�شهر ال�شتة ال�شابقة على انتهاء الف�شل الت�شريعي للمجل�س فال يجرى انتخاب ع�شو بديل.

ولمواجهة احتمال اأن يتحقق الخلو با�شتقالة اأحد الأع�شاء، ثم عودته لتر�شيح نف�شه مرة اأخرى 

في هذا  نف�شه  تر�شيح  على عدم جواز  �شراحة  الن�س  تقرر  فقد  الت�شريعي،  الف�شل  ذات  في 

اأ�شقطت  لمن  تجيز  والتي ل  الد�شتور،  المادة )57( من  الفقرة )د( من  بن�س  اأ�شوة  الف�شل 

خالل  نف�شه  ير�شح  اأن  الع�شوية،  بواجبات  الإخــالل  اأو  والعتبار  الثقة  فقد  ب�شبب  ع�شويته 

الف�شل الت�شريعي مالم يقرر المجل�س خالف ذلك، ومع مراعاة اأن ال�شتقالة تعد تعبيرًا عن 

تعبيرًا عن  القرار  فيها  يعد  التي  الع�شوية  اإ�شقاط  حالة  على خالف  الم�شتقيل،  النائب  اإرادة 

ما  نحو  الم�شتقيل على  النائب  اإرادة  بتعديل  يتدخل  اأن  للمجل�س  يجوز  فاإنه ل  المجل�س،  اإرادة 

هو من�شو�س عليه في حالة اإ�شقاط الع�شوية.

المواد  )83 و85 و86 و102(:

عدلت هذه المواد لإعطاء الأولوية لرئي�س مجل�س النواب في اإحالة م�شروعات القوانين التي 

لإ�شدارها،  الالزمة  الإجـــراءات  لتخاذ  الحكومة  اإلــى  المجل�شين  من  عليها  الموافقة  تمت 

واإعطاء الأولوية لرئي�س مجل�س النواب في رئا�شة المجل�س الوطني. وذلك بالإ�شافة اإلى المواد 

الرقـــــابـــة  اأ�شاليب  اإلــى  اللجـــــوء  جعلت  والتي  اإليها،  الإ�ــشــارة  ال�شابق  المعدلة  الأخـــرى 

منفـــــردًا  النــــــواب  مجلــــ�س  اخت�شــــا�س  من  التنفيـــــذية  ال�شلطــــة  اأعمال  على  ال�شـــيا�شـــــية 

)المواد 46 و67 البنود ب ، ج ، د و68/ب  و91 الفقرة الأولى(. 
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فن�شت المادتان )83، 86( على اأن يحيل رئي�س مجل�س النواب م�شروع القانون الذي تمت 

اأن  بعد  لإ�شداره،  الملك  اإلى  لرفعه  الــوزراء  مجل�س  رئي�س  اإلى  المجل�شين  من  عليه  الموافقة 

اأن يتم ذلك  ال�شورى، على  المادتين من �شلطة رئي�س مجل�س  كانت الإحالة قبل تعديل هاتين 

خالل مدة ل تتجاوز اأ�شبوعين على الأكثر.  ون�شت المادة )85( المعدلة على اأنه اإذا اختلف 

رئي�س  برئا�شة  الد�شتور  الوطني بحكم  المجل�س  قانون مرتين، يجتمع  المجل�شان حول م�شروع 

ويتم  ال�شورى،  لرئي�س مجل�س  الرئا�شة  يجعل  التعديل  قبل  الن�س  كان  اأن  بعد  النواب،  مجل�س 

الجتماع في ذات دور النعقاد الذي وقع فيه الخالف.  

المجل�س  اجتماع  رئا�شة  النواب  مجل�س  رئي�س  يتولى  اأن  على  المادة )102(  ن�شت  وكذلك 

الوطني وعند غيابه يتولى ذلك رئي�س مجل�س ال�شورى ثم النائب الأول لرئي�س مجل�س النواب 

رئا�شة  يتولى  من  تحديد  المادة  هذه  بذلك  وغيرت  ال�شورى.  مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب  ثم 

اجتماعات المجل�س الوطني عند انعقاده، ومن يحل محله عند غيابه وفقًا للترتيب الوارد في 

الن�س.

مادة )103(:

اختلفت وجهات النظر حول تف�شير المادة )103( من الد�شتور فيما يتعلق بن�شاب اجتماع 

الوطني  المجل�س  جل�شات  تعتبر  "ل  اأنه  على  المادة  هذه  تن�س  كانت  حيث  الوطني،  المجل�س 

يتطلب  اأن  اإلــى  اأدى  مما  حدة"،  على  المجل�شين  من  كل  اأع�شاء  اأغلبية  بح�شور  اإل  قانونية 

البع�س ح�شور هذه الأغلبية واإل اعتبر اجتماع المجل�س غير �شحيح، في حين ذهب راأي اآخر 

اإلى القيا�س على المــادة )80( من الد�شتــور التــي تحدد ن�شاب اجتماع كل من مجل�س ال�شورى 

ال�شورى ومجل�س  اجتماع كل من مجل�س  " ي�شترط ل�شحة  اأنه  تن�س على  اإذ  النواب؛  ومجل�س 

مرتين  المجل�س  انعقاد  ن�شاب  يكتمل  لم  واإذا   .  . اأع�شائه.  ن�شف  من  اأكثر  ح�شور  النواب 

اأع�شاء  ربــع  عن  الحا�شرين  عــدد  يقل  األ  على  �شحيحا  المجل�س  اجتماع  اعتبر  متتاليتين 

المجل�س".

اأعملت القيا�س على المادة )80(،  التي  اأخذت المادة )103( المعدلة بوجهة النظر  ولقد 

المجل�س  اجتماع  اعتبر  متتاليتين  مرتين  المجل�س  انعقاد  ن�شاب  يكتمل  لم  اأنه" واإذا  وقررت 

�شحيحا على األ يقل عدد الحا�شرين من كل مجل�س عن ربع اأع�شائه".
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مادة )115(:

لجنة  اإلى  الميزانية  م�شروع  اإحالة  من  ج(  ب،  البندان   109( المادة  قررته  ما  مع  ات�شاقًا 

م�شتركة من اللجنتين المخت�شتين بال�شئون المالية في كل من المجل�شين لدرا�شته قبل عر�شه 

مجل�شي  اإلى  بيانًا  تقدم  اأن  الحكومة  على  يوجب  بما   )115( المادة  عدلت  مجل�س،  كل  على 

لتنفيذ  المتخذة  التدابير  وعن  للدولة،  والقت�شادية  المالية  الحالة  عن  والنواب  ال�شورى 

الميزانية الجديدة. وكانت  اآثار على م�شروع  المعمول بها، وما لذلك من  الميزانية  اعتمادات 

اإلى مجل�س النواب فقط. ولقد جاء التعديل  هذه المادة قبل تعديلها تجعل تقديم هذا البيان 

ال�شورى  مجل�شي  لجنتي  من  الم�شتركة  اللجنة  ب�شر  تحت  البيان  هذا  ليكون  النحو  هذا  على 

والنواب عند بحثهما لم�شروع الميزانية الجديدة، وهو ما ي�شاعد كل من اللجنتين على تقديم 

تقريرها اإلى المجل�س الذي تتبعه كل لجنة ب�شورة مكتملة.

مادة )120( :

اأحكام  من  حكم  اأي  لتعديل  "ي�شترط  اأنــه  على   ) اأ   ( البند  في  تن�س  المادة  هذه  كانت 

من  كل  منهم  يتاألف  الذين  الأع�شاء  ثلثي  باأغلبية  التعديل  على  الموافقة  تتم  اأن  الد�شتور 

مجل�شي ال�شورى والنواب". وعلى الرغم من عدم تطلب المادة العر�س على المجل�س الوطني 

التعديالت  عر�س  �شرورة  مدى  عن  الت�شاوؤل  اأثير  قد  فاإنه  المجل�شين،  بين  الخالف  عند 

النواب، وجاء  اإذا لم يوافق عليها مجل�س  الوطني  اأو المجل�س  ال�شورى  الد�شتورية على مجل�س 

تعديل هذه المادة لي�شع حكمًا وا�شحًا في هذا ال�شاأن.  

ولما  كانت المادة )120( قد تطلبت موافقة كل من مجل�شي ال�شورى والنواب على تعديل 

اإمكان تعديله. ولذلك عدلت  اأن عدم موافقة اأحدهما تعني عدم  الد�شتور، فاإن مقت�شى ذلك 

الحالة  الوطني في هذه  المجل�س  باأن يجتمع  التعديل  اإلى تحقيق غر�س  يوؤدي  المادة بما  هذه 

بحكم الد�شتور وفي ذات دور النعقاد الذي وقع فيه الخالف، وذلك بح�شور ثلثي اأع�شائه دون 

اأع�شاء  ثلثي  التعديل بموافقة  اإقرار م�شروع  اأن يتم  اأية ن�شبة لأي من المجل�شين، على  تحديد 

المجل�س الوطني كذلك.

وتعتبر الإي�شاحات التي ن�شت عليها هذه المذكرة التف�شيرية المرجع في تف�شير الن�شو�س 

المعّدلة وما ورد بها من اأحكام وتاأخذ ذات ال�شفة الإلزامية للد�شتور. 

ومذكرتها  التعديالت  هذه  تن�شر  الد�شتور،  من   )125( المادة  عليه  ن�شت  لما  وتطبيقًا 

التف�شيرية في الجريدة الر�شمية، ويعمل بها من تاريخ ن�شرها.


