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الملخص
ت للعى ه للر الد ار للة الللى التعللر علللى طبيعللة اش تيايللات التش لريعية والر ابيللة التللي
يمار ل ا مجلللس اكمللة فللي المملكللة اكردنيللة ال اش للمية والمجلللس الللوطني فللي مملكللة البح لري مل ل
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واكنظمللة والل لوائا ال للاص بكللل مجلللس ،وكللللك ا للت دم البح لث المللن ج المقللار لد ار للة المقاربللات
والمتغايرات بي المجل ي في ممار ة اك تيايات التشريعية والر ابية.
و ليت الد ار ة الى عدد م النتائج والتوييات أهم ا :اهميلة دور التشلري والر ابلة فلي
تنمية جمي القطاعات ال يا ية واكجتماعية واك تيادية وغيرها في ٍ
كال م البلدي  .كلللك وجلدت
الد ار ة العديد م نقاط التشابه العامة في آلية ل التشلريعات والر ابلة فلي اكرد والبحلري  ،وعللى
الللرغم م ل للللك ،فقللد كانللت هنالللك فللروف فللي تنللاول بعللص التش لريعات فللي كللل دولللة م ل حيللث آليللة
التشل لري والي للة الر اب للة .أم التوي لليات ،فق للد اوي للى الباح للث باع للاد النظ للر ف للي آلي للة وكيفي للة تش للكيل
المجالس النيابية في ما مل اجلل تح لي ملد الت هللر المجلالس والتلي مل المتو ل ا تبلرك الحيلا
البرلمانيللة ،فللي بنللال التحالفللات ال يا للية دا للل المجللالس شعطللال هلللر المجللالس القللو فللي ممار للة
اك تيايات التشريعية والر ابية.
الكلمات المفتاحية :مجل ي الشورى والنوا  ،اش تيايات التشريعية والر ابيلة ،والمجللس اللوطني
في مملكة البحري .
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الفصل االول
اإلطار النظري للدراسة
أوالً :المقدمة-:

أيبا موضوع المجالس التشريعية أكبر حضو ار على ال احة ال يا ية والفكرية فى العالم
العربى ،كما هو الحال في غيرر م اكماك  ،وأيبا تطوير عمل المجالس التشريعية العربيلة أكبلر
أهميللة ،فللى ضللول التحللديات التللى تفرض ل ا عمليللة التطللوير والتنميللة ال يا للية والبقافيللة واكجتماعيللة
وغيرهللا مل جوانل

الحيللا  ،وللللك بللالنظر الللى ضللرورات التطللوير لاتلله ،ومواكبللة العيللر فللى مجللال

بن للال وتط للوير الق للدرات المؤ للية للمج للالس التشل لريعية .فمل ل الواض للا أ تط للوير العم للل ف للى الع للالم
العربى يرتبط بالتطور العالمي وما يحمله م تقار بي الظلرو

المجتمعيلة والبقافلات ال لائد مل

ج للة ،ومللا يفرضلله مل تحللديات لمواكبللة الم للتجدات مل ج للة أ للرى ،واكتجللار نحللو عولمللة تطللوير
المؤ ات وال برات ال يا ية المحلية م ج ة بالبة .وكل هلر العوامل جعلت األ لل بلليلات العملل
المؤ ي للديمقراطية ،وفى محورها المجالس التشريعية ،ملة شبه حتمية للدولة المعاير (.)1
اك أ فكر المجالس التشريعية ،لم تظ ر بالشكل اللك نش درُ في هلر المرحلة الد يقة م
حي للا البشل للر عموم للا ومل للا يمل للر ب لله عالمنل للا العرب للي م ل ل متغي ل لرات فا للت كل للل التو ع للات عللللى وجللله
"

ال يوص ،فقد بنيت على أ س فكرية ديمقراطية ،عبر عن ا افالطلو بعبارتله الشل ير ج اشراد
المتحلد للمدنيللة هلي ميللدر ال لياد "
"

()2

وأكللد كللللك ار لطو علللى هللا المعنللى العميلف لللإراد بقوللله

عل الديمقراطيللة بان للا ال لللطة تنبل مل الجماعللة وللليس مل شل ص الحللاكمٕ ،وا

يللر الحكومللات

هللي الحكومللة التللي ي للود في للا القللانو " ( .)3اك ا الديمقراطيللة الحديبللة لللم يك ل ل للا حض لور اك فللي
) (1حورانى ،هانى ،)9111( ،الدراسات البرلمانية فى العالم العربى ،ورقة مقدمة الى ورشة عمل ،التى نظمتها
المؤسسة العربية للدراسات واالتصال ،بالتعاون مع كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،فى القاهرة ،بالفترة من 91
 91أكتوبر 9111) (2ليلة ،محمد كامل ،)9199( ،النظم السياسية :الدولة والحكومة ،ط ،9القاهرة ،دار الفكر للنشر والطباعة
والتوزيع ،ص 979
) (3متولي ،عبد الحميد ،)9191( ،اإلسالم ومبادئ نظام الحكم في الماركسية والديمقراطيات الغربية ،القاهرة،
منشاة المعارف ،ص 51

2

القللر ال للاب عشللر الملليالدك ،حيللث عاشللت الشللعو اكوروبيللة فللي تلللك الحقبللة مل التللاري شللاب ا
اكضط اد ال يا ي الناب م اك تبداد الديني وال لطوك المتمبل في الكني ة والملوك.

()1

وا تطاع مجموعة م المفكري وال يا يي والفال فة الل القلرني ال لاب والبلام عشلر
تقلديم افكللار جديلد مل اجللل اللت لص مل البيو راطيلة (الدينيللة) التللي كلا يتلوارى لف لا الملللوك فللي
ا للتبدادهم بشللعوب م .ومل ابللرز هللوكل المفك لري  ،جللو لللوك فللي انجلت لرا ،ورو للو فللي فرن للا ،حيللث
م دت كتابات م الطريف لتغير اكفكار القديمة با رى جديلد

لاعدت عللى للف بلور فكريلة لاهمت

فللي يللن الق لرار ال يا للي فللي تلللك الللدول( .)2لك ل لللم تش ل د اوروبللا تغي لرات يا للية فايلللة أك بعللد
البللور الفرن للية فللي عللام 6814م ،والتللي امللت علللى مبللادل حريللة الشللعو والم للاوا امللام القللانو ،
وكللك المحافظة على ملكيات م وحقو م ،ومشلاركت م فلي يلن

لر اررات م .وكانلت افكلار جلا جلاك

رو للو بمبابللة الفل للفة ال يا للية اشجتماعيللة لتلللك البللور  ،حتللى يللل ا كتابلله العقللد اكجتمللاعي هللو
جنجيل البور الفرن ية (.)3
وعلى الجان

اك ر م العالم وعلى بعد زماني ابعد م تلك الحضلار التلي كون لا الفكلر

اكوروبللي الحللديث ،ظ للرت م ل نشللول الدولللة اك للالمية اكولللى ،واعللد ا للالمية تللنظم العال للة بللي
"

الحللاكم والمحكللوم فللي نظللام أطلللف عليلله م للمى "الشللورى  ،واللللك ي للد
الشعبية في ات ال القرار في الدولة اك المية م

الللى لللف نظللام للمشللاركة

الل مجموعة يطلف علي م "اهل الحل والعقد"

()4

وب للي ه للاتي الفكل لرتي ال للابقتي  ،ظ للرت ف للي ال للدول العربي للة ج للداكت ح للول نم للط الحك للم
والتمبيل الشلعبي فقلد لهل

اللبعى اللى اك لل باكنظملة الغربيلة فلي الحكلم والتمبلل الشلعبي ولهل

البعى اك ر الى فكر الشورى في الحكم والتمبيل الشعبي ،وما زالت هلر الجدلية محل النقاش بي
) (1محفوظ ،عبد المنعم ( .)9159مبادئ في النظم السياسية ،ط ،2بيروت ،دار الفرقان ،ص 957
)(2المودودي ،أبو األعلى ( .)9111نظرية االسالم وهديه فى السياسة والقانون والدستور ،ط ،9القاهرة ،مؤسسة
الرسالة ،ص 71
) (3الخطيب ،نعمان ( ،)9111الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،ط ،9عمان ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،ص 225
) (4الخولي ،بسيوني محمد ( .)2191نظريه سياسيه إسالميه معاصرة ،ط ،9كفر الشيخ ،دار العلم وااليمان للنشر
والتوزيع ،ص 915

3

المفكل ل لري الع ل للر الم ل لللمي  ،ف ل للي اك اش ل للكال الحك ل للم ا ل للر للتمبي ل للل الش ل للعبي الحقيق ل للي وم ل للا ه ل للي
ا تيايات هلر المجالس الممبلة لالراد الشعبية(.)1
وم هنا تاتي دواف هلر الد ار ة ،التلي تبحلث فلي التجربلة العربيلة فلي مجلال الدايمقراطيلة
الل نمولجي عربيي هما مملكة البحري والمملكة اكردنيلة ال اشلمية .فالتجربلة

او (الشورى) ،م

الديمقراطية في اكرد تعود الى فتر ما بل اعال ج تقالل ا ع اك تعمار البريطاني في .6491
حي للث أجري للت اكنت اب للات وانعق للد المجل للس التشل لريعي األول ي للوم البالب للال ف للي ني للا ع للام()6414
برئا لة ح ل

الللد أبللو ال لدى ،بللالرغم مل ا فكللر تشللكيل مجللس التشلري تعللود الللى  6411ولكل

بانتقاص بريطانيا لال تقالل ضي على فكر اكنت ابات وعلى مشلروع القلانو األ ا لي الللك اعلد
ل للا الغللرى فللي شل ر آ
في اكرد بموج

اول مجلللس نيللابي

 .6419وفللي  11تشلري اكول 6498م تلم انت للا

احكام الد تور الجديد اللك وض ويلدر فلي ال لاب مل كلانو األول مل علام

 ،6491ود وله حيز التنفيلل بعلد نشلرر فلي الجريلد الر لمية فلي  6شلباط 6498م ،يحلث نلص هللا
الد تور على أ يحل مجلس اكملة الللك يتشلكل مل مجل لي النلوا

واكعيلا  ،بلدك مل المجللس

التشلريعي .وبعلد تلولي المللك طلالل ،وفلي عللام  6491يلدر د لتور جديلد لللبالد ،مل اجلل مواكبللة
مقتضيات الحيا الديمقراطية م
()2

الل تحديلد ال للطات فلي اكرد وا تيايلات كلل للطة من لا.

فمل ل الم للاد ( )18حت للى الم للاد ( )41ت للم تحدي للد كيفي للة تش للكل مجل للس النل لوا

انت ابه ،وعقد دوراته وا تياياته ،التي هي موض اهتمامنا في هلر الد ار ة.

وحل لله ،وش للروط

()3

أما مملكة البحري فقد حرمةاكحوال اليعبة التي مرت ب ا المملكة بعد روا اك لتعمار
البريطللاني حيللث ظ للرت اشطمللاع اكيرانيللة فللي المملكللة ،الشللع

م ل ممار للة حقو لله فللي التمبيللل

الشعبي لعقودا بالث .للا تعتبلر الممار لة البرلمانيلة فلي البحلري حديبلة ،رغلم ا بوادرهلا كانلت بلل

) (1معروف ،نايف ،)2111( ،الديمقراطية في ميزان العقل والشرع ،ط ،9بيروت ،دار النفائس ،ص .299
) (2الحضرمي ،عمر (" ،)2119البرلمان ودوره في توجه الديمقراطي في االردن" ،مجلة رسالة مجلس االمة،
العدد ( ،)12ص .71
) (3الدستور االردني 9112 ،المعدل ،الفصل الخامس ،المواد ()11 -12
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للك ،فقد أيدر ياح

الجاللة الملك حمد ب عي ى أل ليفة في  11تشري الباني  1111أم ار

أميريا ر م ( )11ل نة  1111بتشكيل لجنة وطنية عليا شعداد مشلروع ميبلاف العملل اللوطني .وفلي
 11يناير /كانو البلاني  1116يلدر أملر أميلرك حملل ر لم ( )1بلدعو الملواطني لال لتفتال عللى
مشروع ميباف العمل الوطني اللك يتضم ا تفتال حول تشكيل مجلس النوا

ل نة .)1(1111

ورغم ما في هلا الميباف م تطورات ديمقراطية هامة فإ بعلى بلرال القلانو الد لتورك
في البحري اعتبروا أ هلا اك تفتال ،وا تنادا جلى بنود د تور  ،6481غيلر د لتورك ،جل ك توجلد
فللي هلللا الد للتور أك مللاد تللنص علللى اك للتفتال كو لليلة م ل و للائل الديمقراطيللة المباشللر أو علللى
اعتبارر شكال م أشكال المشاركة الشعبية في الشؤو العامة .كما أ م لألة جنشلال مجللس الشلورى
التي جالت في ديباجة الميباف وتحديد ا تياياته في "جبدال الرأك والمشور " تعني أ

ارراته غير

ملزمة ،وهو ما ك ى اعتراضات كبير لدى العديد م القانونيي وال يا يي (.)2

ثانياً :مشكلة الدراسة- :
ا حدابللة التجربللة البحرينيللة فللي مجللال ممار للة المجللالس النيابيللة علللى الللرغم م ل البعللد
اكجتماعي والحضارك التي عاشت ا البحري فقد ظ رت تدا الت في ا تيايات عملل المجل لي
(النلوا
أطل ار

والشللورى) ،ممللا ادى الللى ضللع
الدوللة ،وظ لور ضلع

اكدال فللي كللال المجل للي  ،ممللا ادى الللى اعا للة ادال بللا ي

فلي ل القلواني وجمللود فلي بعلى القلواني اك لرى .ومل هنلا فللإ

مشكلة الد ار ة تتمبل في األجابة ع الت اؤل التالي:
م للا ه للي اب للار ت للدا ل اك تياي للات ب للي مجل للس النل لوا

ومجل للس الش للورى البحرين للي عل للى اكدال

التشلريعي فللي مملكللة البحلري  ،مقارنللة بللادال المجلللس التشلريعي اكردنللي المكللو مل مجلللس النلوا
ومجلس اكعيا ؟
)(1النعيمي ،عبد الرحمن محمد .)2112( ،التنظيمات السياسية من ركائز المشروع اإلصالحي الحقيقي ،مجلة
الديمقراطي 97 ،يوليو،2112ص ص 11-15
) (2النعيمي ،عبد الرحمن محمد .)2112( ،التنظيمات السياسية من ركائز المشروع اإلصالحي الحقيقي ،المرجع
السابق ص 11
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ثالثاً :أهداف الدراسة-:
تكمن أهداف هذه الدراسة في ما يلي:
 -6التعر عللى وا ل توزيل اك تيايلات بلي المجل لي بشلكل واضلا ومفيلل ووضل ا ليلات
التي تمن

التدا ل في اك تيايات.

 -1بيا و لرال كيفيلة ممار لة تللك المجلالس ا تيايلات ا التشلريعية والر ابيلة مل

لالل الد لاتير

واألنظمة الفاعلة في كال م المملكة اكردنية ال اشمية ومملكة البحري .
 -1اش تفاد م التجربة األردنية في مجال التعاو بي المجل ي والية التن يف بين ما.
 -9لف تيور جديد لتطوير التشريعات الد تورية م اجلل مزيلد مل التحلول اللديمقراطي فلي كلال
البلدي .

رابعاً :أهمية الدراسة- :
تكمن أهمية هذه الدراسة في ما يلي:

 -0االهمية العلمية:
بالرغم ما تز ر بله المكتبلات العربيلة مل الد ار لات التلي تناوللت التجلار البرلمانيلة التلي
ش دت ا الدول العربية والغربية عبر لنوات مل التجلار

فلي الممار لة فلي بعلى اللدول والتنظيلر

فللي الللبعى اك للر ،اك اننللا ن للتطي القللول باننللا نقللدم افللاد علميللة فللي هلللر الد ار لة مل حيللث اننللا
نطرف الى الموضوع م جان
تطور التشري

تفحص احدث التشريعيات التي املت ب لا دول الد ار لة ،عبلر ريلد

في عد مراحل د تورية ،فاش تيايات التشريعية والر ابية تتنوع وتتطور مل نملو

الل للدور الفعلل للي لتلل للك المجل للالس التش ل لريعية ،وهل لللا ل للو

ي ل للاعد الباحل للث فل للي تحديل للد م ل للار النمل للو

الللديمقراطي ف لي تلللك الللدول ،ويجعللله للدار علللى المقاربللة و المغللاير بللي تلللك اكنظمللة التش لريعية
والر ابية.
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 -6األهمية العملية:
بللدأ اهتمللام البللاحبي والدار للي لل لللطة التشلريعية فللي دول العللالم البالللث متللأ ار ،حيللث
كا اهتمام م ينص على د ار ة ال لطة التنفيلية ودورهلا ال ام في تحقيف التنميلة وتطلوير المشلاركة
ال يا للية ،وج للالت ه لللر الظ للاهر مل ل

ناع للة تكون للت ل للدى الب للاحبي ب للأ تحقي للف التق للدم واكزده للار

اكجتمللاعي واك تيللادك وازدهارهللا يحتللاا جلللى لللطة تنفيليللة ويللة .للللا يالحللظ الباحللث ،فللي مجللال
د ار ة المجالس النيابية ،ندر الد ار ات ،التي تتنلاول مجلالس اكملة بشلكل علام وا تيايلاته بشلكل
للاص ،م ل منظللور مقللار بانظمللة برلمانيللة متقدمللة .للللا هلللر الد ار للة تحللاول ا تقللدم م لاد علميللة
ناضجه م حيث الريلد لإ تيايلات التشلريعية والر ابيلة فلي المجلالس النيابيلة وتحديلد المشلاكل
وتقديم المقتراحات م اجل ا تكو تجربة يالحة للتطبيف في المجال البرلماني في م تل

الدول

العربية وغير العربية ،كللك م اجل ارشاد الباحبي الى امكانية تقلديم المزيلد مل الد ار لات البحبيلة
اك رى في هلا اليدد.

خامساً :أسئلة الدراسة-:
 -6م للا طبيع للة العال للة ب للي مجل للس اكعي للا ومجل للس النل لوا

ف للي النظ للام التشل لريعي ف للي المملك للة

اكردنية ال اشمية م حيث اك تياص؟
 -1م للا طبيع للة العال للة ب للي مجل للس النل لوا

ومجل للس الش للورى ف للي النظ للام التشل لريعي ف للي المملك للة

البحرينية م حيث اك تياص؟
 -1مللا ا ليللة الم للت دمة فللي تحديللد ا تيايللات مجل لي (اكعيللا والنلوا ) فللي اكرد ومجل لي
(النوا

والشورى) في البحري ؟

 -9ه للل هن للاك تن للا ى ب للي البن للال ال للديمو راطي ف للي النظ للام ال يا للي األردن للي والبحرين للي وطبيع للة
تشكيل مجللس اكمة في تلك الدولتي ؟
 -9ما ال لد
التشريعية؟

الرئي ي أل ل النظام ال يا ي األردني والبحريني بنظام المجل ي في مؤ تل ما
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 -1ما عيو ومزايا نظام المجل ي في اكرد والبحري م حيث اش تياص؟

سادساً :حدود الدراسة-:
أ -الحدود المكانية :تتعلف بد ار ة ج تيايات مجلس اكمة في دولة المملكة األردنية ال اشمية و
ج تيايات المجلس الوطني في دولة مملكة البحري .
 الحللدود الزمانيللة :تبللدأ بد للتور المملكللة األردنيللة ال اشللمية ل للنة  6491وتعديالتلله ،ود للتورالبحلري ل للنة  6481وتعديالتلله ،وميبللاف العمللل الللوطني واتفا يللات حقللوف اكن للا لمملكللة البحلري
ل نة .1116

سابعا :محددات الدراسة- :
تتمحور محددات الد ار ة حول لة الد ار ات تناولت الشأ التشريعي في مملكلة البحلري  ،يويلا
فللي مللا يتعلللف بمحللور د ار للتنا (اك تيايللات التش لريعية) .فمعظللم الد ار للات ركللزت علللى المحللور
التشريعي وعال ته بال لطة التنفيلية وغيرها م مؤ ات الدولة.

ثامناً :منهجية الدراسة- :
و

يعتمد الباحث في د ار ته على المن ج الويفي والمن ج المقار في د ار لة البيانلات

والميادر اكيلية والبانوية المتعلقة بموضوع البحث ،كما يلي:
المنننها الوصننفي (التحليلنني) حيللث يقللوم هلللا المللن ج بوي ل
اللللك يتكللو م ل مجل للي (الن لوا
مجل ي (النوا

ا تيايللات مجلللس اكمللة اكردنللي

واكعيللا ) والمجلللس الللوطني البحرينللي واللللك يتكللو كللللك م ل

والشورى) م اجل معرفلة هللر اك تيايلات وتحديلد دورهلا فلي العمليلة التشلريعية

وكيفي للة ممار للة ه لللر اك تياي للات ف للي ك للال ال للدولتي  ،ب للم ال للروا باك للتنتاجات لتعميم للا ،بع للد
تف يرها.
المنها المقارن :ويعتمد هللا الملن ج فلي هللر الد ار لة عللى مبلدأ المقارنلة بلي ا تيايلات مجللس
اكمة في المملكة اكردنية ال اشمية ،ا تنادا للنيوص د تور عام  6491وتعديالته وا تيايات
المجل للس ال للوطني ف للي مملك للة البحل لري ا للتنادا للني للوص د للتور البحل لري لعل لام  6481وتعديالت لله
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ود للتور البحل لري ل للنة  ،1111ولل للك مل ل

للالل د ار للة أوج لله الش للبه وأوج لله اك للتال

بين م للا،

والتقاط في العال ة بي أ تيايات كل مجلس م المجل ي في كال الدولتي .

تاسعاً :مصطلحات الدراسة-:
 أختصاصات مجلس اإلمة :يقوم النظام ال يا ي األردني على مبدأ التعاو و التواز بيال لطات البالث (التنفيلية ،التشريعية ،القضائية) فلقد حدد الد تور األردني م ام ووظائ

ال لطات

البالث ،بحيث تمارس كل لطة م ام ا دو التد ل في م ام ال لطات األ رى وتكو العال ة بي
هلر ال لطات تشاركيه ائمة على التواز والتكامل ،فال لطة التشريعية ل ا حف الر ابة على أعمال
ال لطة التنفيلية وم اللت ا ،وم ناحية أ رى يحف لل لطة التنفيلية ا تراح مشاري القواني وحف
جيدار واني مؤ تة عند الضرور (.)1
 السلطة التشريعية :هي ال ئية الم تيلة بوضل القلوانيي  ،وتكلو منت بلة او معينلة تبعلا لنوعيلةالنظ للام ال يا للي ،و للد تك للو عل للى ش للكل اح للادك أو مجل للس بن للائي ،تت للوزع ال لللطة التشللريعية فيم للا
بين ما ،و د ت مى البرلما أو الجمعية الوطنية ،وتنحير ا تيايات ا األ ا ية في وظيفة تشري
و

القواني والر ابة على أدال الحكومة في دار شؤو الدولة.

()2

وتعللر ال لللطة التشلريعية ججرائيللا بان للا :هللي جحللدى ال لللطات الللبالث التللى لكرهللا الد للتور األردنللي
لعام  6491فلي الفيلل الباللث ،حيلث تلنص عللى " تنلاط ال للطة التشلريعية بمجللس األملة والمللك
ويتأل

مجلس األمة م مجل ي اكعيا والنوا

وت لتص ب ل وتشلري القلواني والغاؤهلا وتعلديل ا

كمللا منح للا المشللرع حللف الر ابللة كللللك وتعتبللر لللطة منفيلللة ع ل بللا ي ال لللطات فيمللا عللدا اوجلله
التعاو بين م".

()3

 مجلس األعيان ( الشورى) :وهو مجلس الملك ،ويتكو م رئيس وأعضال معينو بإراد ملكية) (1مجلس االمة االردني ،تطور الحياة البرلمانيhttp://www.parliament.jo/node/3 :
) (2زيتون ،وضاح )2111( ،المعجم السياسي ،ط ،9عمان ،دار أسامة للنشر والتوزيع ودار المشرق الثقافي،،
ص 297
) (3الخطيب ،نعمان أحمد ،)2191(،البسيط في النظام السياسي،ط ،9عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص
.217
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وعدد األعضال يزيلد ويلنقص بح ل
اكعيا ني

علدد مجللس النلوا

عدد اعضال مجلس النوا

حيلث انله كيجل

وهم يمبلو الكفالات وال برات.

 مجلس النواب :وهو المجلس الباني في مجلس األملة والللك ينت لوفللف شللروط معينللة وضللع ا المشللرع ،وهللو م ل ينللو ع ل الشللع
متطلبات الظرو

والزما .

ا يتجلاوز علدد مجللس
()1

اعضلائه عل طريلف الشلع

فللي وض ل و ل الق لواني ح ل

()2

عاش ارً :الدراسات السابقة-:
 -6د ار للة الكعبللي ( )1114النظنننام البرلمننناني فننني األردن والبحنننرين( دراسنننة مقارننننة)،
رسنننالة ماجسنننتير ،تناولللت هلللر الد ار للة النظللام البرلمللاني فللي األرد والبح لري

مل

للالل مقارنللة

األ لس الد لتورية والقانونيلة واكجتماعيلة وال يا لية ،لنشلأ كلل نظلام برلملاني لكلال اللدولتي ود ار لة
مؤ للات النظ للامي البرلمللانيي وآلي للةعمل ما ،وا تيايللات ما ،وي للالحيات ما ،ومحللددات عمل م للا
ضم القانو  ،ود ار لة أوجله التشلابه واك لتال

بلي النظلامي  .حيلث اظ لرت الد ار لة ،وبعلد لرال

فللي النظللام ال يا للي فللي كللل م ل مملكتللي األرد والبح لري  ،أ د للتورك كللل م ل المملكللة األردنيللة
ال اشللمية ومملكللة البحلري يتشللاب ا جلللى حللد كبيللر بللل وكأن مللا يللاد ار عل نللص واحللد فللي بعللى
البنللود الد للتورية ،وعنايللر التشللابه والتوافللف بللي النظللام ال يا للي لكللال الللدولتي أكبللر م ل عوامللل
اك لتال

أو اكفت لراف ،بللدلا م ل تحللول الللدولتي م ل جمللار جلللى مملكللة (األرد فللي عللام ،6491

والبحري في عام .)1111
و امت هلر الد ار ة بد ار ة البنال اكجتملاعي لل لكا فلي كلل مل األرد والبحلري  ،حيلث
تتميز التركيبة ال كانية ،في كال الدولتي  ،بالتعلدد لوال فلي األيلول أو اللديانات ٕوا كلا اش لالم
هو الدي الر مي لكال البلدي  .كللك ،كا البحث ع الدور التشريعي للبرلما األردني والبحريني،

) (1الخطيب،نعمان أحمد .)2191(،البسيط في النظام السياسي ،المرجع السابق،ص 211
) (2الخطيب،نعمان أحمد .)2191(،البسيط في النظام السياسي ،المرجع السابق،ص 215
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اللللك يبللي الم ارحللل التشلريعية التللي يمللر ب للا مشللروع القللانو فللي كللال البلللدي  ،حيللث ك ت تلل

تلللك

المراحل في كال البلدي ع بعض ا البعى.
ير تبحث هلر الد ار لة باللدور الر لابي للبرلملا فلي األرد والبحلري  ،حيلث تملت لرال
وأ ا
ألدوات الر ابللة فللي كللال البل للدي  ،والتللي تشللمل ال لؤال ،واك للتجوا  ،والمنا شللة ،واك ت لراح برغب للة،
وطرح البقة ،والعرائى ،والشكاوى والتحقيف.
تعتب ل للر ه ل لللر الد ار ل للة مل ل ل أ ل للر الد ار ل للات ف ل للي موض ل للوع ا ال ل للى د ار ل للتنا الت ل للي تتعل ل للف
با تيايللات مجل للي الشللورى والنلوا  ،اك ا هلللر الد ار للة تناولللت الجانل
واك تيادك ،بعيدا الى حدا ما ع الجان

اكجتمللاعي وال يا للية

التشريعي والقانوني بي غرفتي مجلس اكمة في اكرد

والمجلس الوطني في البحري  ،وهلا ما اعطى يفة التميز فلي د ار لتنا عل هللر الد ار لة مل

لالل

ا تعراضنا طبيعية العال ة بي ا تيايات غرفتي البرلماني اكردني وغرفتي المجلس اللوطني فلي
البحري .
 .1د ار ة اللوزك ،)1161( ،دور مجلس األمة فني اإلصنح السياسني فني ظنل التحنول
الديمقراطي في المملكة االردنية الهاشنمية ( ،)6100-0989رسنالة ماجسنتير ،حيلث ت لتعرى
هلللر الد ار للة نشللا وتطللور الحيللا ال يا للية فللي اكرد م ل

للالل تتب ل م ارحللل العمللل النيللابي دا للل

المملكة منل اك تقالل  6491وحتى  ،6411بم بداية مرحلة العود اللى الحيلا النيابيلة فلي 6414
وي للوك ال للى  ،1166وتنظ للر الد ار للة ف للي ا تياي للات وكيفي للة تش للكيل ك للال المجل للي (اكعي للا
والنوا ) وللك عيا كظ ار دور مجلس اكمة في اكيالح ال يا ي والديمقراطي في اكرد .
وم ل نتللائج هلللر الد ار للة ،نجللاح اكرد رغللم الظللرو
المؤ ة المدنية الممبل كطيلا

الشلع

اكردنلي ولللك مل

الدا ليللة والدوليللة فللي ال للير نحللو
لالل اكيلالح ال يا لي واللديمقراطي

وتفعيللل دور اكحل از ال يا للية فللي زيللاد تمبيل للا الحزبللي فللي مؤ للة التشلري اكولللى .و للد اويللت
الد ار للة بعللد بحللت د يللف لنتللائج البحللث ،بضللرور تفعيللل دور مجلللس اكمللة التشلريعي د للتورا ،وللللك
بوض

انو انت ا

عيرك ممبل للحيا ال يا ية والطموحات الشعبية.
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ما يميز هلر الد ار ة با تعرضت بشكل منا

الى ا تيايات مجل ي اكمة المنفلرد

والمشتركة ،ف ي تتشابه م ما تحلاول ا تقلوم بله د ار لتنا .اك ا د ار لتنا ت لعى اللى وضل نملولا
لتحديد ا تيايات مجل ي التشري على نطاف عربي م اجل اك لتفاد مل تعمليم نتلائج الد ار لة
على دول ا رى ،وللك بمقارنة ا تيايات مجل ي التشري في اكرد والبحري
 -1د ار ة البحارنلة ،)1161(،التطورات الدستورية في البحرين وميثاق العمنل النوطني،
تقوم هلر الد ار ة على تتب التطورات الد تورية التي ش دت ا مملكة البحري م

الل البحث في

الد للاتير البحرني للة وتوزيل ل ال لللطات في للا وتحدي للد ا تياي للات كل لل مجل للس مل ل مجل للي اكم للة
(الشللورى والن لوا

) وللللك فللي البللا

ال ارب ل م ل الد للتور البحرينللي .بللم انتقلللت الد ار للة الللى بحللث

الميباف الوطني والتعديالت الد لتورية التلي اوضلحت ا تيايلات مجل لي اكملة بشلكل أكبلر د لة،
لتظ رالد ار ة المعو ات الد تورية والر ابة التي يعاني من ا هلا الد تور.
 -9د ار للة العللدوا  ،)1169( ،دور المجلننس التشننريعي الثنناني فنني العمليننة التشننريعية
االردنيننننة ،رسننننالة ماجسننننتير .حي للث تق للوم ه لللا الد ار للة عل للى بي للا دور مجل للس التشل لريعي الب للاني
(اكعي للا ) ف للي العملي للة التشل لريعية ،حي للث يتب للي مل ل

للالل ه لللر الد ار للة أ هنال للك تض للار ب للي

أ تيايللات المجل لي القللائمي فللي المملكللة اكردنيللة ال اشللمية مل حيللث رفللى او بللول القلواني ،
فضال ع طبيعة التمبيل اللك يشكل اعضال المجلس الباني ،م حيث الطبقة اكجتماعية والمالية
والن ل ل

ال يا للية ،فق للد اوض للا الباح للث للدر المجل للس الب للاني عل للى تج للاوز ه لللا النظ للر عل ل ش للكله

التكويني وع ا تياياته .وتكم اهمية هلا الد ار ة في ا تقييم وتحللل دور مجللس تشلريعي لو
ط للاب

للاص ب لله دا للل النظ للام ال يا للي اكردن للي تح للت التع للديالت الد للتورية اك ي للر ،ودورر ف للي

ا تقرار هلا النظام حاليا وم تقبال.
ومل أهللم نتللائج هلللر الد ار للة أ مجلللس التشلريعي البللاني (اكعيللا ) يقللوم بت ئيللة اكرضللية
القانونية والشرعية لمجموعة م اكيالحات ال يا ية التي م الممك اد ال ا على النظام
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ال يا للي واكجتمللاعي واك تيللادك اكردنللي ،وللللك مل

للالل دورهللا التشلريعي كأحللد طرفللي مجلللس

اكمة المناط ب ما عملية التشري .
وكللك فا م اهم توييات الد ار ة تظ ر في ايجاد طريقة لتجاوز مبدأ عدم الجم بلي
الوظيفللة العامللة والعضللوية فللي مجلللس اكعيللا وللللك مل اجللل تحقيللف زيللاد فللي ال بللر الت ييلليه
والتي يحتاج ا المشرع.
وت تل

هلر الد ار ة ع د ار لتنا بان لا تركلز عللى دور أحلد طرفلي مجللس اكملة (مجللس

النل لوا ) ،ام للا در للتنا فت للعى ال للى ايض للاح دور ا تياي للات ك للال المجل للي ف للي النظ للام ال يا للي
اكردني والبحريني ومعرفة المغاير والمشابه بي كالهما.
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الفصل الثاني

التطور التاريخي إلختصاصات المجالس التشريعية.
التمهيد-:
تقتضي مبادل الديمو راطية أ يحكلم الشلع
عمال ييع
الشع

نف له بنف له لتحقيلف أهدافله .ولملا كلا لللك

تحقيقه ،وك يما في الدولة الحديبة ،للا فقد أ لت معظلم دول العلالم بمبلدأ أ ي تلار

ممبلي عنه ،يشكلو ما ي مى بالمجلس النيابي (البرلما ) ليقوملوا بتحقيلف أهلدا

الشلع ،

وهلا ما أطلف عليه الفقه الد تورك بالديمو راطية النيابية (.)1
كما تقضي الديمو راطية أ يكو المجلس واحدا في كل دوللة لكلي يعبلر عل رغبلة ٕواراد
الشع

الواحد ،حيث ج هلر اشراد ك يمك أ تتج أز أو تتعدد .وهلا ما تأ ل به معظلم دول العلالم

حيث ،ي ود في ا نظام المجلس الفردك ( )system unicameralأك أ يتولى ال لطة التشريعية
مجلس واحلد .ولكل فلي بعلى الحلاكت لد يتكلو

لكا الدوللة مل مجموعلات ج ليميلة ،ولكلل من لا

ظروف ا وأوضاع ا اكجتماعية ال اية ،التي تتميز ب ا عل غيرهلا .وتشلاهد مبلل هللر المجموعلات
في الدول اكتحادية ،حيث ك تبدك تلك المجموعات رغبة في اكني ار أو اكندماا كليا في الدولة
اكتحادية ،وتفضل اكحتفاظ لنف ا ببعى حقو ا وا تيايلات ا .للللك نشلأت الحاجلة للدى اللدول
اكتحاديللة جلللى أ تأ للل فللي تكللوي ال لللطة التشلريعية بنظللام المجل للي (،)system bicameral
فتمبللل تلللك المجموعللات بمجلللس بللا يعبللر ع ل رغبات للا ويللداف ع ل ميللالح ا فللي مواج للة الدولللة
اكتحادية (.)2
وبللات م ل المنطقللي م ل الللزم أ تأ للل الللدول اكتحاديللة بنظللام ازدواا ال يئللة التش لريعية،
حيللث يكللو أح للد المجل للي ممللبال للش للع

وي للمى مجلللس النل لوا

أو مجلللس الشللع

أو المجل للس

) (1الخطيب ،نعمان ،)9111( ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،ط ،9عمان ،دار الثقافة ،ص
71
) (2فتح الباب ،ربيع (  ،)9112الظروف الخاصة بنشأة نظام ازدواج الهيئة التشريعية في النظم الديموقراطية
الحديثة ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص 921
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القومي ،والبلاني مملبال للوكيلات وي لمى مجللس الشليوج أو مجللس الللوردات أو مجللس األعيلا جللى
آ لر تللك الت لميات .أمللا فلي اللدول الب لليطة أو الموحلد فلإ العال لة بللي الشلع
عال لة مباشلر ولليس هنلاك مجلال لتلد ل أك مجموعلة فلي فلرى جرادت لا أل الشلع

وال للطة الحاكمللة
ي تلار ممبللي

للتعبيللر ع ل جرادتلله ٕوادار شللؤونه العامللةٕ .وا القللول بللازدواا ال يئللة التش لريعية ك يجللد مللا يبللررر فللي
الدولللة الديمو راطيللة الموحللد أو الب لليطة .ورغللم للللك فللإ هنللاك بعللى الللدول الب لليطة أو الموحللد ،
ومن ل للا عل ل للى ل للبيل المب ل للال ،بريطاني ل للا ومي ل للر واألرد والبحل ل لري  ،تأ ل للل بنظ ل للام ازدواا المجل ل للس
التشريعي(.)1
تع للود نشللأ نظللام المجل للي  ،أك تشللكل المجلللس النيللابي م ل مجل للي م ل وا ل التطللور
الوا عي والتشريعي للبرلما اشنجليزك ،وليس نتيجلة لمبادل أو نظريات يا ية علميلة .ويتمبل هللا
التطور الوا عي والتشريعي التاري ي عندما عى رجلال اللدي واألشل ار
متجانس لينأوا بأنف م ع نلوا

المد واأل لاليم الللي

و للد تطللورت هلللر ال ط لوات م ل

بللل رجللال الللدي ون لوا

بتشكيللل مجللس لاص ب لم

ام لوا بلدورهم بتلألي

مجل ل م ال لاص ب لم.

اك للاليم جلللى ا للتقاللية كللل مجلللس ،وب للدأ

البرلمللا البريطللاني يتكللو م ل مجل للي بشللكل ر للمي و للانوني ،المجلللس األول :اللللك يض للم رجللال
الللدي واكش ل ار  ،وعللر بمجلللس اللللوردات ،والمجلللس ا

للر :اللللك يض للم ن لوا

الم للد واك الي للم،

و مي بمجلس العموم (مجلس الشع ) ،ومل بلم انتشلر هللا النملولا اكنجليلزك فللي م تل ل

اللدول

القوميل للة التل للي أيل للبحت تشل للكل المجل للالس التش ل لريعية علل للى أ ل للاس وا ع ل للا اك تيل للادك ،وال يا ل للي
والتاري ي .حيلث وجدت هلر الدول أ نظام ازدواا المجلس البرلماني ينا ل
الدول المملكة األردنية ال اشمية ومملكة البحري .

وا ع لا ومل بلي هللر

()2

وعلي لله ،للنتناول فك للر ازدواجي للة المج للالس التشل لريعية عموم للا ب للم أزدواجيت للا ف للي المملك للة
اكردنية ال اشمية ومملكة البحري على وجه ال يوص وللك في المباحث كتية:
) (1فتح الباب ،ربيع ،المرجع السابق ،ص ()971
) (2محمد رفعت عبد الوهاب ( .)2111األنظمة السياسية ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ص–217
.211
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المبحث االول :نشأة وتطور الديمقراطية النيابية.
لقللد نشللأ نظللام الديمقراطيللة النيابيللة تاري للا فللي انجلتل ار وفرن للا بللم انتقللل من مللا جلللى الللدول
األ رى ،كما حدث فيه تطور كبير فلي تفيليالته ،عبلر م ارحلل مل اللزم  ،حيلث كانلت انجلتل ار فلي
البدايللة تتكللو م ل مقاطعللات يللغير الحجللم وال للكا  ،بللم توحللدت وتج للدت فللي "مملكللة انجليزيللة
موحللد " ،وتأ

للت ب للا جمعيللة ت لمى "بمجلللس الحكمللال"( ،)1ويقللوم بالوظيفللة التش لريعية والتنفيليللة

والقضائية وهلا المجلس غير محدد األعضال وتشكلت هلر الجمعية في البداية مل فئلة األ لا فة بلم
انضللم جلي للا رؤ للال األديللر  ،بللم رؤ للال المقاطعللات والمحللاربي الم لوالي للملللك ويتمت ل هلللا المجلللس
مجموعللة مل اليللالحيات من للا :تعللي الملللك وعزللله ،ليللدار التشلري وبموافقللة الملللك ،يعللي رؤ للال
المقاطعات بمشاركة الملك ،يفرى الضرائ
وعند تولى وليام اكول والمعرو

ويعل الحر وال لم وينظر في القضايا الجنائية(.)2
با م (الفاتا) الحكم ) )6118-6111أ س المجلس

الكبير وهو هيئة ا تشارية تتولى الم ائل القضائية ،والملك ي تشير األعيا الكبار في الم ائل ال امة
و الل القر الباني عشر أيبا المجلس يتولى الم ائل التشريعية وال يا ية بينما الم ائل المالية م
ا تياص الملك .وفي ع د هنرك الباني ( )6614-6699تعززت مكانة المجلس الكبير وأيبا
يتولى الموافقة على القواني  .و الل فتر حكم الملك جو اكب ال امس للملك هنرك الباني ،د أيدر
وبيقة الع د الكبير والتي تعتبر أول وبيقة د تورية انجليزية ونص هلا الع د على أ " المجلس الكبير
يعبر ع جراد المملكة"(.)3

) (1الكيالي ،عبدالوهاب ،)9111( ،موسوعة السياسة ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،ص 919
) (2ليلة ،محمد كامل (.)9199النظم السياسية :الدولة والحكومة ،ط ،2بيروت ،دار النهضة العربي للطباعة
والنشر ،ص 529
) (3ليلة ،محمد كامل.)9199( ،النظم السياسية :الدولة والحكومة المرجع السابق ،ص 522
(*) مصطلح البرلمان مرتبط بنظام الحكومة النيابية في بريطانيا والذي اتخذ كنموذج إلقامة مجالس تمثيلية في
العديد من الدول في العالم ،ففي فرنسا قبل الثورة كان مصطلح البرلمان يقصد به محاكم العدل التي لم تكن مجالس
تمثيلية بأي حال من األحوال ومصطلح البرلمان مشتق من الكلمة االلتينية والكلمة الفرنسية التي كانت في األصل
تعني "الخطاب" وهو ما يتم نداوله في البرلمانات ،والبرلمان يقصد به تلك الهيئة التي يختارها الشعب لممارسة
السلطة .في األقطار العربية لم تتوحد التسميات فهنالك من يسميها مجلس الوطني في العراق ومجلس الشعب في
مصر ،ومجلس النواب في لبنان ،ومجلس األمة في تونس ،والمجلس الوطني في البحرين
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وتم تحديد ا تيايات المجلس والتي تتمبل في فرى الضلرائ
وض هيكل تنظيمي للمجلس وللك بإنشال هيئات تحت جش ار

والتشلري والقضلال ،وتلم

الملك ،ويار المجلس يعقد بدورات

منتظمة ،وغير ا مه أليبا ي لمى "بالبرلملا  *.وتو لعت ا تيايلاته لالل ع لد المللك "ادوارد
البالث" في مجال القضال ياحبة الحف في الفيلل فلي اكت املات الموج لة ألعضلائه وكلللك اللت م
الموج ة لكبار رجال الدولة .وتمت ت ميت أعضال البرلما "باللوردات(.)1
وأبنال تولي هنرك البالث ( )6181 -6161ام بتو ي دائر التمبيل الحقيقي الشعبي م
للالل تعيللي فار للي علللى كللل مقاطعللة واشللتراك ما فللي جل للات البرلمللا م ل األ للا فة واألش ل ار
الممبلللي لمجلللس اللللوردات ،ولك ل حللدث انق للام دا للل البرلمللا وتشللكل م ل كتلتللي وهمللا مجل للس
اللللوردات ومجلللس العمللوم يمبللل المقاطعللات ول للم ا تيايللات مت للاوية م ل بين للا جيللدار الق لواني
باألغلبية وحيل البرلما على لطة التشري كاملة وكللك الموافقة على فلرى الضلرائ

والموافقلة

فللي م للائل هامللة التللي ت للدم ميلللحت م أمللا فللي مجللال القلواني كللا الملللك آو ماي للمى بالتللاا وهللو
ال لللطة العليللا فللي المملكللة األنجليزيللة ي تشللير المجلللس اللللوردات ،كمللا أيللبا لنلوا
حف القيام باألجتماعات في مكا

مجلللس العمللوم

اص ب م ويحف ل م تقديم اشلتما ات والعرائى(.)2

و ل للد ادى هل لللا التطل للور الل للى التقلل لليص م ل ل ا تيايل للات الملل للك وأيل للبا لل لله الحل للف فل للي
اكعت لراى علللى ا ت لراح الق لواني اليللادر م ل البرلمللا  ،وللله الحللف فللي الموافقللة علللى الق لواني بنللالا
عل للى التما للات مجل للس العم للوم ومجل للس الل للوردات وت للم الفي للل ب للي ال لللطة التشل لريعية وال لللطة
التنفيليللة .وبللالرغم م ل هلللا التطللور األ انلله بقللي محافظللا علللى مجموعللة م ل اكمتيللازات :كإيللدار
اللوائا التي تعمل على تعطيل القواني اليادر م البرلما  ،وكللك حف جعفال بعى أفراد م

) (1رابح ،شامي ، )2199( ،مكانة مجلس األمة في البرلمان الجزائري( .أطروحة لنيل شهادة ماجيستر) ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة تلمسان ،ص 5
p. ،(London: Heinemann،British Government and Politics،(1980)، (2) Punnett. R.M
168.
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ال ض للوع للق للانو ف للي ح للاألت معين للة ،وا للر ه لللر اكمتي للازات ا المل للك ك ي ضل ل لر اب للة البرلم للا
ن ائيا(.)1
وا تمرت هلر اكمتيازات جلى غاية يلدور لانو الحقلوف علام  6111وعملل هللا القلانو
عللى تعزيلز مكانلة البرلمللا عللى مكانلة المللك مل
التشري بحيلث ك يحلف للمللك جيقلا

لالل للف آليلات تعللزز هللر المكانلة فلي وظيفللة

تنفيلل القلواني أو اشعفلال مل تطبيق لا وكلللك بتقلليص جيلدار

اللوائا بحيث ك يمك ل لر اللوائا تعديل أو جلغال انو وحيرها هلر اللوائا في أ تتضم تنبيله
المواطني على احترام القواني (.)2
ونالحظ م للك ،أ نشأ النظام النيابي في بريطانيا رغم مرور حق
ميزات ا اش أ البرلما بقي محافظلا عللى وظائفله ومنل تع ل

تاري ية ولكل من ا

المللوك.أملا بالن لبة لغرفتلي البرلملا

بقي محافظ علي ا جلى يومنا هلا.

المبحث الثاني :أركان الديمقراطية النيابية.
ج لكل يور م يلور الديمقراطيلة أركلا

ايلة ب لا وتقلوم علي لا ،وتتميلز الديمقراطيلة

النيابيللة علللى غيرهللا مل الللديمقراطيات األ للرى بحيللث تتمبللل أركانلله فللي وجللود برلمللا منت ل

و للدر

هلا البرلما على أ يمارس ا تياياته وفف الد لتور وا تكلو عضلوية الممبللي محلدد زمنيلا،
وأ يكللو الن لوا

م للتقلي ن للبيا تجللار الشللع  ،وهلللا الللرك كللا محللل جللدال بللي المفك لري ممللا

تعددت النظريات في تف يرر ,و يتم شرح كل رك كاكتي:

()3

 -0برلمنننان منتخنننب :يعتبللر أهللم اكركللا التللي تقللوم علي للا عمليللة الممار للة الديمقراطيللة النيابيللة،
ونقيد به أ البرلملا يكلو منت ل
أ الشع

مل

بلل الشلع

واكنت لا

شلرط لتكلوي تللك البرلمانلات ،أك

هو الللك ي تلار أغلبيلة األعضلال .ويعملل البرلملا بم تلل

اشلكاليه عللى ت ليير احلوال

) (1هوريو ،اندري .)9199( ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،ترجمة :علي مقلد ،شفيق حداد،
بيروت ،االهلية للنشر والتوزيع ،ص 219 -211
) (2هوريو ،اندري .)9199(،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،مرجع سابق ،ص 219 - 211
) (3بوالشعير ،سعيد (،)2119القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة.ج  ،2ديوان المطبعة الجامعية،
الجزائر ،ص 59
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وتحقيف مطالبله عل طريلف ل القلواني والتشلريعات ال ايلة بتللك اكحتياجلات ،و لد

أفراد الشع

يتشكل البرلملا مل مجللس واحلد ،كملا رأينلا فلي النظلام البرلملاني البريطلاني منلل بدايلة تشلكيله جللى
الللى بدايللة حكللم هنللرك البالللث اللللك للام بللدورر بانشللال مجلللس بللاني "مجلللس العمللوم" مل اجللل تو للي
دائ للر التمبيل للل ،وهن للاك دول أ ل للرى يتشل للكل برلم للا في ل للا مل ل غ ل لرفتي  ،كملللا ف للي الوكيل للات المتحلللد
األمريكية ،حيث يتكو م مجلس النوا

والشيوج ،وكللك الحال في رو يا اللك يتشكل البرلما

فيه م مجل ي مجلس الدوما ومجلس اكتحاد(.)1
 -6القيام باالختصاصات الدستورية :يعتبر البرلما الركيز المؤ ية الد تورية اكهم في نظام
الدول للة ،ف للال يش للكل البرلم للا اك مل ل

للالل د للتور ،يح للدد أج زت لله وا تياي للاته ،وي للنظم هيكلي للة

ممار ة عمله ،وي مى البرلمانية تحت هلا التيور بال لطة التشريعية ،ن بة الى ا تيايله وهلو
التشري  :اللك يمار ه م

لالل ا تلراح القلواني

ومنا شلت ا ورفضل ا او بول لا كملا هلي او بول لا

بعد تعديل ا ،وكللك يمارس البرلما وظيفة د تورية ا رى وهي الوظيفة المالية التي تعتبر م ا دم
الوظ للائ

الت للي مار للت ا البرلمان للات عل للى م للدار تاري للا الطوي للل ،ف للي وظيف للة ر ابي للة عل للى عم للل

الحكومل للة عبل للر اليل لللت حل للدد الد ل للتور للبرلمل للا لي ل للتطي بوا ل للطت ا ممل للارس الم ل للاللة الد ل للتورية
للحكومل للة ،وتكل للو هل لللر الم ل للاللة فل للي اغل ل ل

اكو ل للات علل للى شل للكل ا ل للتجوا  ،او أ ل للئلة شل للفوية،

اوكتابية(.)2
 -1تحدينند المنندة النيابننة :يقللوم الشللع  ،كمللا هللو متعللار عليلله فللي اكنظمللة الديمقراطيللة الحللر،
بانت ا

اعضال ُممبلي له باك تراع العام ،وللك لمد زمنية معينة ،د ت تل

ا للر ،وتت لراوح هلللر المللد بللي ارب ل

م طبيعة نظام الى

للنوات كمللا هللو للارك فللي نظللام المملكللة اكردنيللة ال اشللمية

ومملكللة البح لري  ،او مللس للنوات كمللا هللو الحللال فللي المملكللة المتحللد (بريطانيللا) .ويج ل
البرلم للا بعلللد انقضل للى مدتل لله حتل للى تبقل للى الي لللة ائملللة وم لللتمر ب للي الش ل لع

تجديللد

(النا ل ل ) وممبليللله

) (1بوشعيرر ،سعيد .)2119(،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،المرج السابق ،ص 55
) (2الخطيب ،نعمان ،)9111( ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،مرجع سابق ،ص 211
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(المنت بللي ) ،م ل أجللل تحقيللف طموحللات الشللع

واتجاهللات م بكللل شللفافية وتج لليد مبللدأ الديمقراطيللة

هلللا التحديللد كللللك التاكيللد علللى ا للتم اررية الللدور الر للابي

التللي ا ا ل ا الشللع

اوكُ وا ي ل ار ،وي للد

اللك يمار لة الشلع

عللى النائل  ،مملا يعلزز بلدورر البقلة بلي الطلرفي  ،ومنل اكنفلراد المطلقلة ل للا

المجلس ،وللك في حالة عدم عدم تحديد فتر محدد للنيابة (.)1
 -4استقحل النواب عن الشنعب :املا اللرك ال اربل مل اركلا الديمقراطيلة النيابيلة ف لو اك لتقاللية
التشريعية التي يمار ا النائ

بالنيابلة عل الشلع

الللك ك يتلد ل بلدورر فلي عمليلة ا تلراح القلواني

أو اكعتراى علي ا او حل البرلما أو عزل النائ ( ،)2فالنوا

يتمتعو بقدر كببير م اك تقاللية

تجار ممبلي م ،حيث عمل فق ال القانو الد تورك على تحديد ( تنمليط) طبيعلة العال لة بلي الشلع
ونائبلله فللي المؤ للة التشلريعية الد للتورية (البرلمللا ) ،حيللث توجللد بللالث نظريللات تحكللم طبيعللة هلللر
العال ة ،ميت بنظريات التمبيل الشعبي ،وتطورت هلر النظريلات عبلر القلر ال لاب عشلر والبلام
العشر ،نوردها كما يلي:
أوالً :نظرية الوكالة اإللزامية.
للادت هلللر النظريللة بللل البللور الفرن للية التللي نللدلعت فللي عللام  ،6814وبنيللت علللى فكللر
"عقد الوكالة" المعرو

في القانو المدني ،لتأييل العال ة بي النا ببي ونواب م ،فللنائ

التزامات

تجللار منت بيلله بتحقيللف مطللالب م ٕواييللال ا الللى الج للات الم تيلله فللي ال لللطة التنفيليللة ،ف للو ب لللا
المعنللى يمبللل دائرتلله (الج للة التللي انت بتلله) وي للتمد لللطته من للا ،فللا لللم يلتللزم النائ ل
النا بو م شروط وتعليمات ايه بدائرت م جائز ل م أ الته م مني

بمللا وضللعه

(.)3

) (1الخطيب ،نعمان ،)9111( ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،مرجع سابق ،ص 211
) (2شيحا ،إبراهيم عبد العزيز ( ،)2111األنظمة السياسة ،ط ،9اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،ص.721
) (3سعيد بوالشعير.)2119(،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة.ج،9ديوان المطبعة الجامعية،ط9
الجزائر ،ص 59
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ثانياً :نظرية الوكالة العامة
أمللا النظريللة العامللة فتللرى العال للة بللي النائ ل
يعتبر ممبل لجمي افراد الشع

على ا تال

والشللع

أن للا تقللوم علللى ا للاس أ النائ ل

موا ف م منله ،ويلرى بعلى المفكلري مل امبلال هلوبز

وجو لوك " مدر ة العقد اكجتماعي" با اكملة كلائ معنلوك مجلرد ك ي لتطي التعبيلر عل ارادتله
لليادت ا ( .)1وهلللا مللا ورد بنيلله فللي الد للتور الفرن للي

بنف لله ف للو يحتللاا الللى ممبلللي يعبللرو عل

لعام  6846فقد ورد في الماد ( )8منه أ "النائ

يمبل األمة جميعا ك لدائر التي امت بانت ابله"

فمجرد انت اب م يمنحوا يفة اك تقاللية التي ب ا يشرعو بما يحقف ميالا الشلع

كافلة ،وايلبا

هلا المبدأ (الوكالة العامة) معمول به في الد اتير الحديبة للدول الديمقراطية ،فلالنوا

غيلر مللزمي

باتباع ارال منت بي م ،وليس للنوا

لطة يمار ون ا على النوا

بعد انت اب م

(.)2

ثالثا :نظرية االنتخاب مجرد اختيار
تُعبللر الشللعو ع ل ميللالح ا واهللداف ا ورغبات للا وارادت للا عبللر انت للا
اكراد الشعبية وهلر المطال  ،اك ا النوا

اف لراد يمبلللو هلللر

ييبحو م تقلي بعد انت ال العملية اكنت ابية ،حيث

ي ييو او ات م وج ودهم ل دمة المجتم كافة(.)3

المبحث الثالث :صور المجالس النيابية
أيللبحت الديمقراطيللة فللي أ للس متعللار علي للا فللي المجتم ل الللدولي ،وكللل الللدول تنللادك
بتر للي الديمقراطيللة دا للل موابيق للا الر للمية ،وتحللاول تج لليدها وتكري ل ا م ل
بللي هلللر ال يئللات ال لللطة التشلريعية والمتمبلللة فللي المجللالس النيابيللة ،والتللي مل

للالل هيئات للا ،وم ل
الل للا يظ للر مللدى

تطبيف الديمقراطية في هلر الدول .و د تتكو المجلس النيابية م مجلس أو مجل ي .

) (1عبد اهلل ،عبد الغني بسيوني ( ،)9115النظم السياسية ،بيروت ،الدار الجامعية ،ص 292
) (2شريط ،األمين،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة ،ط ،9الجزا ئر ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،ص 922
) (3الجندي ،صابر الحسيني محمود (  ،)9115الوجيز في القانون الدستوري المقارن ،القاهرة ،بدون ناشر ،ص
911
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اوالً :نظام المجلس الواحد
يقيد بنظام المجلس الواحد أ تناط م ام ال لطة التشريعية بمجللس نيلابي واحلد ،ويطللف
علللى هلللا المجلللس عللد ت للميات من للا ،مجلللس الن لوا  ،مجلللس الشللورى ،مجلللس الللوطني ،مجلللس
الشع  .و د أ لت اغل

الدول العربية ب لا النظام لما يتمت به م

ججرالاته .ويتم تشكيل هلا المجللس فلي الغالل
بي اكنت ا

والتعيي حيث يتولى الشع

ولة في التشري وعدم تعقيد

عل طريلف اكنت لا  ،اش أ بعلى الد لاتير تجمل

انت ا

بعى األعضال ،وتقوم ال للطة التنفيليلة بتعيلي

البعى األ ر على أ يكو عدد المعيني ا ل م المنت بي لكي ك يفقلد المجللس يلفته النيابيلة،
وم مزايا نظام المجلس الواحد هي:
 -6وحد

ياد األمة والتي تقتضي وحد ال لطة التشريعية المعبر عن ا.

 -1يؤدك نظام المجلس الواحد جلى ت يل ججرالات التشري جبعادها ع التعقيلد ( لرعة اكنجلاز–
الو ت ات ال القرار– تجن

تكرار المنا شات – ال الفات التي لد تلنجم فلي حاللة ازدواجيلة البرلملا (

وبللك تتحقف ال رعة ومواكبة تطور الحيا اكجتماعية وتلبية ملا تحتاجله مل تشلريعات ت لاهم فلي
تعزيز م ير المجتم .
 -1ي اهم نظام المجللس الواحلد فلي تعزيلز عملل ال للطة التشلريعية حيلث تكلو احتملاكت اليلراع
والتيللادم أ للل بكبيللر مل احتمللاكت للللك فللي نظللام المجل للي ب للب

ا تالف للا مل ناحيللة التشللكيل

واك تياص(.)1
ثانياً :نظام المجلسين.
يرج األ ل بنظام المجل ي * أل با

تاري ية أو أ با

تتعللف بالشلكل الفيلدرالي للدوللة،

حيث ظ ر هلا النظام للتميز بي األعضال المعنيي والمنت بلي فلي عيلر هنلرك الباللث ابل جلا
) (1الجرف ،طعيمة )  ،(1962القانون العام دراسة مقارنة لنظم الحكم واإلدارة ،مكتبة القاهرة الحديثة ،القاهرة،
ص 19-17
)*( يعرف نظام المجلسين بمصطلح البيكاميرالية ويعرف على أنها نظام سياسي يقوم على أساس وجود برلمان
مكون من غرفتين متغايرتين وهو يأخذ عدة تسميات وهي نظام الغرفتين أو ثنائية برلمانية وقد تسمى الغرفة
بالمجلس كما هو موجود في الجزائر.
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( )6181 -6111ال لللك ت للولى الحك للم ف للي للنة  6161فب للدأ ي للتدعي فار للي عل ل ك للل مقاطع للة
للمشاركة في جل ات البرلملا بجانل
اكنت ا

األشل ار

و رعا ما تم تفريف األ لا فة واألشل ار

واأل لا فة ،وهلؤكل الفر لا يلتم انت لاب م عل طريلف
عل الفر لا المنت بلي  ،وات لل األ يلري مجل لا

ايللا ب للم منللل للنة  6161وفللي للنة  6188عمللدوا جلللى تنظلليم هلللا المجلللس مل مجل للي وهمللا
مجلللس العمللوم ومجلللس اللللو ردات( .)1وبنللالا علللى مللا للبف نجللد أ فكللر ازدواجيللة البرلمللا ولللدت
بيور تلقائية فلي انجلتل ار وتوطلدت بفعلل النملو التلدريجي فلي ال للطات البرلملا بمجل ليه ،غيلر أ
ل لللطة مجل ل للس العم ل للوم ب ل للدأت تحق ل للف انتي ل للارات من ل للل ع ل للام  6111بتقل ل لليص ي ل للالحيات مجل ل للس
اللللوردات( .)2ويللتم انت للا

أعضللال مجلللس العمللوم ع ل طريللف اك ت لراع العللام المباشللر ،أمللا مجلللس

اللللوردات فتعيللي أعضللائه جمللا ا يكللو ورابيللا أو يللتم ا تيللارهم م ل طللر الحكومللة أو ع ل طريللف
انت ا

الغير المباشر  ،وعليه فطريقلة تشلكيل مجللس الللوردات ليلت مل فعاليتله فلي التلأبير عللى

الحكومة مقارنة بمجللس العملوم (النلوا ) ويتلوزع نظلام المجل لي عللى نملالا م تلفلة وب للا اليلدد
يمك التمييز بي بالث انواع م المجالس:
 -6المجلس الثناني األرسنتقراطي :يتشلكل عل طريلف التعيلي أو الو اربلة اكر لتقراطية ،ولقلد تطلور
هلا النظام نحو تمبيل ك يتعلف بفكر النبالل والورابة ولكنه أيبا منفتحا على المتميزي في الف
والعلم والحر بالشكل اللك ك يحول المجلس جلى غرفة شعبية.
 -1المجلننس الثنناني الفينندرالي :نجللد هلللا المجلللس فللي الللدول التللي تتبنللى النظللام الفيللدرالي ،حيللث
يتشكل م عدد ممبلي مت اوك لكل دويلة (مقاطعة) م ما كا عدد كان ا (عكلس المجللس األول
اللك يتشكل ح

التمبيل الن بي لل كا )

 -1المجلننس الثنناني الننديمقراطي :يللؤبر هلللا المجلللس علللى النيابللة وتللنعكس ايجابللا علللى التمبيللل،
وحتلى ك يكلو هنللاك تلأبيرات لللبية شحلد المجل للي عللى ا

لر ك بللد مل مجموعللة مل الترتيبللات

) (1بوالشعير ،سعيد (،)2115القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،مرجع سابق ،ص 995
) (2طه ،عدنان (  ،)2111القانون الدستوري والنظم السياسية ،ط ،9طرابلس ،الجامعة المفتوحة ،ص 277
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تضبط هلي المجل ي بحيلث أنله :ك يجل
والنظام اكنت ابي مغايرا ،كما يج

أ تكلو اللدوائر اكنت ابيلة هلي نف ل ا فلي المجل لي ،

أ تكو ال يئة اكنت ابية م تلفة ،وهلا ما ي ما بضما

تمبيللل األشل اص المتواجللدي فللي نشللاطات م اكجتماعيللة وحيللات م الم نيللة ،لرفل انشللغاكت م والللدفاع
ع ميالح م في جطار محدود وملموس ع طريف ممبلي يدرك ا جيدا(.)1

مميزات نظام المجلسين:
 -6مالئمة هلا النظام لدولة اكتحاد الفيدرالي مبل الوكيات المتحد األمريكية و وي را ،وتعتمد هلر
الللدول عل للى األ للل بنظ للام المجل للي لتحقي للف األغ لراى الت للي أ للس مل ل أجل للا ،حي للث يمبللل نظ للام
المجل للي شللع
عدد النوا

يتنا

دولللة اكتحللاد الفيللدرالي ،ف للو يعكللس وحللد الشللع

ويعمللل لميلللحة الدولللة ،حيللث

م عدد ال لكا كلل وكيلة (مقاطعلة) .وتُمبلل وكيلات اكتحلاد بعلى النظلر عل

عدد كان ا أو م احت ا ،وبللك يحقف هلا المجلس تمبيال مت اويا لم تل
 -1الحللد م ل

الوكيات(.)2

لليطر برلمللا المجلللس الواحللد ،فعنللدما يتشللكل المجلللس م ل أغلبيللة حزبيللة م يمنللة،

وعلللى أ للاس أ الحكوم للة تتشللكل م ل ه لللر األغلبيللة ،عن للدها يفقللد هلللا المجل للس طابعلله التشللريعي
والر للابي ،فوجللود مجلللس بللا مشللكل بطريقللة م تلفللة يتحقللف أبنللال موافقتلله أو م للاهمته فللي جعللداد
القواني نوعا م التواز وت في
األ لية في المجلس المنت

م التجاوزات المتو عة ،وهلا ما يحد م هيمنلة األغلبيلة وحمايلة

األول(.)3

 -1تقليل للل م ل ل حل للاكت و ل للوع الفل للات بل للي الحكومل للات ومجلل للس الن ل لوا

يويل للا عنل للد تشل للكيل

الحكومات وللك باعتبارر محايدا بدرجة كبير وبعيدا ع المشاركة في تشكيل الحكومات.
 -9ي ما نظام المجل ي بد ول الكفالات التي يحتاج ا المجلس على عكس الكفالات التي تد ل
المجلللس المنت ل

أل اكنت للا

للد يفللرز أعضللال غيللر كفللوئي  ،وهلللا مللا يللؤدك جلللى رف ل كفللال

) (1ربيع ،محمد محمود ،مقلد ،إسماعيل صبري (  ،)9111موسوعة العلوم السياسية ،الكويت ،جامعة الكويت،
ص 119
) (2طه ،عدنان (  .)2111القانون الدستوري والنظم السياسية ،مرجع سابق ،ص 271 - 277
) (3ربيع ،محمد محمود ومقلد ،إسماعيل صبري(  ،)9111موسوعة العلوم السياسية ،مرجع سابق ،ص 119
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المجللالس النيابيللة وضللما تحقيللف اك للتقرار التشلريعي والر للابي ،ممللا ي للتلزم مل
التشلري فللي م تلل

ضللبط ود للة فللي

نشللاطات حيللا الدولللة ،فعلللى م للتوى جعللداد القلواني فللإ المجلللس البللاني يلعل

دور هيئة تفكير فيما ي ص هاته القواني  ،جل يقوم هلا المجلس بتح ي يياغت ا وتطوير نوعيت ا،
فالمداولة التي تتم بي هيئة واحد أفضل م التي تتم م

بل هيئة واحد

(.)1

المبحث الرابع :وظائف المجلس النيابية.
ولكللي يج للد الن لوا
بمباب للة أدوات ي للتطعو مل ل

دور ممبللل األمللة كللا ك بللدا م ل

ياملله بللادال وظللائ

معينللة تكللو

الل للا ممار للة ال لللطة ف للي أدال العم للل الني للابي وه للي ك للللك و لليلة

شنجاح م مته في تمبيل األمة وحفظ درات ا ومكت بات ا وتكم هلر الوظائ

في وظيفتي رئي تي

هما:
أوالً :الوظيفة التشريعية.
تعتبللر الوظيفللة األولللى للمجللالس النيابيللة ،ف للي يللاحبة اك تيللاص األيلليل في للا ،وللللك
ألنه أيبا يطلف علي ا ال لطة التشلريعية ،ف للر الوظيفلة تتعللف ب ل القلواني التلي تعكلس ال يا لة
العامللة المطبقللة فللي الدولللة وتنظيم للا .تمللر وظيفللة التش لري بعللد م ارحللل :ف للي تبللدأ بمرحلللة ا ت ل ارح
القواني حيث يقلوم النلوا

بلا تراح القلواني بعلدها تلأتي مرحللة منا شلة للتباحلث في لا بلم يعلرى هللا

اك تراح بعد يياغته بطريقة انونية جلى التيلويت وبعلدها يلتم ج لرار القلانو حيلث يحلال للتيلديف
عليه ،ويتم جيدارر ونشرر م طر الحكومة( .)2و د تشارك الحكومة (ال للطة التنفيليلة) فلي عمليلة
التش لري حيللث يفللرف بللي ا ت لراح القللانو المقللدم م ل طللر عضللو المجللالس والقللانو اللللك تقدملله
الحكومة فاألول ،يطلف عليه ا تراح انو  ،والباني "مشروع انو " أو "اك تراح الحكلومي للقلانو “.
اش أ ج رار القواني ترج جلى المجالس النيابية (البرلما ) تشاطرر في ا هيئة أ رى(.)3
) (1قدورة ،زهير أحمد (  .)2111المجلس التشريعي الثاني و تناقص دوره في النظم السياسية المعاصرة :دراسة
مقارنة ،مجلة الزرقاء للبحوث و الدراسات ،مج ،5 .ع ،9 .ص 929 -921
) (2خليل ،محسن .)9111( ،القانون الدستوري والدساتير المصرية ،مرجع سابق ،ص 111
) (3الدباس ،على محمد .)2115( ،السلطة التشريعية وضمانات استقاللها في النظم الديمقراطية النيابية ،ط،9
عمان ،المكتبة الوطنية ،ص 59
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ت بف الوظيفة المالية في نشأت ا التاري ية الوظيفة التشريعية ،للك أ البرلمانات تكونت في
التي يحتاا جلي ا الحكام ،ولما توطدت النيابة و وت دعائم ا

بداية األمر للموافقة على الضرائ

ب طت لطات ا في المجال المالي للدولة ،ولم يعد مقيو ار على الموافقة على الضرائ ،
وانما أيبا للمجالس حف ممار ة الر ابة على الشؤو المالية للدولة(.)1
وعليلله يحللف للمجلللس النيللابي الم للاللة ع ل األم لوال التللي تيللر  ،وع ل جي لرادات الدولللة،
وعلللى كللل مللا يتعلللف بأوجلله اشنفللاف دا للل الدولللة ف للو يقللوم بمنا شللة ميزانيللة الدولللة مل حيللث للدرت ا
علللى جكمللال الم للير التنمويللة للدولللة وي لوال ش رارهللا .كمللا ي للتص المجلللس النيللابي بالموافقللة علللى
اكعتمادات اشضافية للدولة ،وعليله يجل
عليه وللك يقرر بموج

أ تتقلدم الحكوملة جللى البرلملا كعتملاد جضلافي للموافقلة

القانو  ،ف و يعتبر تعديال للميزانية التي وافف عليه البرلما  ،وكما ي تص

البرلمللا بالموافقللة علللى الح للابات ال تاميللة .وب لللر الو لليلة ييللل البرلمللا جلللى الم للاهمة فللي ر للم
ال يا ة العامة للدولة في م تل

نواحي ا(.)2

ثانياً :الوظيفة السياسية (الرقابية)
تعد الوظيفة ال يا ية م الوظائ

األ ا ية المنوطة بالمجالس النيابية ،حيلث أن لا تبلرز

مل الناحيللة القانونيلة لتنظلليم الدولللة ،ف لي تتمبللل بعلد م للام أهم للا ملا يتعلللف بلإجرالات ترشللا رئلليس
الدولة ،الا كانت الدولة م اكنظمة الجم ورية اوتمديد وكيته ،وأيضا ما يتعللف بلالظرو

الح ا لة

التي تمر ب لا الدوللة كحاللة الطلوارل ،فضلال عل الحيلار واعلال الحلر وغيرهلا مل األملور التلي
تمس الدولة و يا ت ا(.)3

) (1الدباس ،على محمد .)2115( ،السلطة التشريعية وضمانات استقاللها في النظم الديمقراطية النيابية المرجع
السابق ،ص 51
) (2الغزال ،إسماعيل ( ،)9117القانون الدستوري والنظم السياسية ،الموسسة الجامعية للدراسات والنشر،
بيروت ،ص 919
) (3ألعسيري ،راشد عبدالرحمن ( .)2111المجالس النيابية وعالقتها بالشورى في اإلسالم ،ط ،9لبنان،
منشورات الحلبي الحقوقية ،ص 1
(*) يقصد بالمسئولية السياسية :حق البرلمان فى سحب الثقة مم الوزارة كلها أو من أحد أعضائها .وهي نوعين:
مسؤولية فردية ومسؤولية تضامنية
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وتعلد الر ابلة علللى عملل الحكومللة مل ابللرز الم لام الم ولللة بالبرلملا أبنللال القيلام بم املله،
ويبللرز الللدور الر للابي للله م ل

للالل األج لرالات واألدوات الد للتورية التللي يكفل للا القللانو كحللف م ل

حقوف الممبلي  ،من ا الم اللة الكتابية وشفوية ،والتحقيف واأل لتجوا

وتحريلك الم لؤولية ال يا لية

للحكومة* هلا فيما ي ص الدول التي تأ ل بالنظام البرلماني ،أما الدول التي تأ ل بالنظلام الرئا لي
فليس للمجلالس النيابيلة الحلف فلي التلد ل ورفلى ر ابت لا عللى أعملال الحكوملة ،وتللك الر ابلة تكلو
م ل حللف رئلليس ال لللطة التنفيليللة المتمبللل فللي رئلليس الدولللة كمللا هللو الحللال فللي الوكيللات المتحللد
األمريكيل للة ،فالوظيفل للة ال يا ل للية ت تل ل ل

دورهل للا فل للي النظل للام الل للديمقراطي فل للي الرئا ل للي ع ل ل النظل للام

الديمقراطي البرلماني.وك تقتير م مة البرلما على ر ابة أعمال الحكومة فقلط و يا لت ا الدا ليلة،
انما تشمل الر ابة على ال يا ة ال ارجية(.)1

) (1الدباس ،على محمد .)2115( ،السلطة التشريعية وضمانات استقاللها في النظم الديمقراطية النيابية ،مرجع
سابق ،ص 52

27

الفصل الثالث
نشأة وأختصاصات مجلس األمة األردني
التمهيد-:
يقوم مجللس اكملة اكردنلي باللدور التشلريعي المنلوط بله ،بموجل

احكلام الد لتور اليلادر

ف للي ع للام  6491وتعديالت لله ،ويم للارس دورر الر للابي عل للى ادال الحكوم للات الت للي تت للولى ادار الدول للة
(ال لللطة التنفيليللة) عبللر الم للاللة واك للتجوا  .ويشللارك مجلللس اكمللة بفاعليللة فللي عمليللات يللن
القرار ،وفي جيدار التشريعات على ا تال

أنواع ا انو اكنت ا  ،و انو المطبوعات والنشر،

والغال بعى القواني او تعديل ا عند الحاجة الى التعديل ،فضال ع دورر في الحفاظ على ا تمرار
العمليللة اكيللالحية ال يا للية واك تيللادية ،كاعللاد تنظلليم الوا ل الحزبللي والتعللدكت ال يا للية فللي
البالد ،وفقا للد تور اكردني 6491

()1

.

وم ل أجللل ايضللاح الللدور اللللك يقللوم بلله مجلللس اكمللة اكردنللي كبللد م ل معالجللة بعللى
اكمللور المتعلقللة بنشللأ هلللا المجلللس ،بحيللث يتنللاول المبحللث اكول نش لأ وتطللور مجلللس اكمللة فللي
اكرد  ،وللل للك ل للالل مل للرحلتي ابنتل للي  ،المرحلل للة اكولل للى وتتمبل للل بالتجربل للة البرلمانيل للة منل للل اعل للال
اك تقالل عام  6491حتلى 6411م ،تلاري فلك اكرتبلاط بلي الضلفتي ولللك فلي مطلل
المطلل

البللاني ف للو

أما المبحث الباني ف و

يعللالج الحالللة البرلمانيللة بعللد انقاطع للا وتمتللد مل الفتللر ( .)1166 -6414
يتناول التنظيم الد لتورك لمجللس اكملة مل

تكلللوي مجلل للس اكعيل للا وا تيايل للاته .والمطل ل ل
والمطل

اول ،أملا

لالل بلالث مطالل  ،اكول:

البل للاني :تكل للوي مجلل للس الن ل لوا

وا تيايل للاته.

البالث :اك تيايات المشتركة لل لطة التشريعية.

) (1مصالحة ،محمد.)2117 (،االنتخابات آلية الديمقراطية الحالة االردنية،ط ،9دار الحامد للنشر ،عمان،
ص()21
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المبحث االول :نشاة وتطور الحياة البرلمانية(التشريعية) في األردن
اتج ت النية بعد ا ل اكعت ار

م بريطانيا با تقالل امار شر ي اكرد الى

الل مؤ

ات ا ،فقد شرع اكمير عبداهلل ب الح ي عام

عناير الدولة الد تورية م

بتشكيل لجنة أهلية م زعمال البالد بوض

انو للمجلس النيابي برئا ة عد ير

وعضوية ش يي م كل مقاطعة م المقاطعات ال تة التي تقرر ا تتال

من ا جمار

شر ي اكرد وهي (عما – مأدبا -الكرك – ال لط – جرش – جربد) ينت ب ا مجلس اكدار
بتاري  4كانو الباني

والبلدية في المقاطعة و د وضعت هلر اللجنة انو اكنت ا

 ،6411بحيث يشكل التمبيل اليحيا كفراد هلر المقاطعات ،اك ا بريطانيا اف دت رغبة
الشع

والحكومة برفض ا القانو اللك وضعته اللجنة .وا تمر الفراغ ال يا ي في اكمار
(.)1

حتى جالت المعاهد اكردنية البريطانية في  11شباط 6411

ويللدر القللانو اك ا للي الجديللد فللي  61ني للا  6411فللي ع للد رئلليس الحكومللة انلللاك
توفيللف ابللو ال للدى ونشللر هلللا القللانو م ل

بللل حكومللة اكنتللدا

البريطللاني ك للتنادر علللى نيللوص

المعاهد دو التمبيل الشعبي للمواط ومنعه م ممار ة حقو ه الد تورية ،وفي تاري  68حزي ار
 6411وضللعت لللطة اكنتللدا

للانو جديللد كنت للا

المجلللس التش لريعي علللى ا يكللو مل

للتة

عشر عضوا ينت بو عللى درجتلي و لد ارعلى هلل القلانو التمبيلل الشراك لي والم ليحي ولقلد كانلت
فكر بريطانيا م ورال للك وض مجللس يلورك ك حقيقلي وك وظيفلة لله اك تيلديف القل اررات التلي
يت لها المجلس التنفيلك اللك ي يطرو علي ا .وعارى هلا القانو ابنلال الشلع

اكردنلي كنله ك

يحقف الديمقراطية والتمبيل الد تورك ل م في هلر المرحلة الح ا ة م تاري تكوي ا تقالل الدولة

) (1الحضرمي ،عمر ( ".)2119البرلمان ودوره في التجه اليمقراي في االردن" مجلة رسالة االمة ،العدد
( ،)12ص(.)71
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الفعلي ،وعليه فقد اط الشع
للك جرى انت ا
وعليه ف و

هلر اكنت ابات ولم ي جل في الجداول اكنت ابية ،وعلى الرغم مل

اول مجلس تشريعي في  1ني ا 6414

(.)1

يق م هلا المبحث الى مطلبي كيضاح معالم تلك الفتر م تاري األرد التشريعي.

المطل

اكول :التجربة البرلمانية اكردنية منل اك تقالل ( )6411 -6491

المطل

الباني :التجربة البرلمانية اكردنية المعاير ( )1166-6414

المطلب االول :التجربة البرلمانية االردنية منذ االستقحل ()0988 -0942
نال للت اكرد ا للتقالل ا بع للد اعتل ل ار

الدول للة المنتدب للة علي لله ف للي اعق للا

تو يل ل المعاه للد

اكردنية البريطانية البانية في عام  .6491اللك ايبا اكرد على آبارها دولة م تقلة لات ياد ،
بم وضل د لتور جديلد لللبالد بلدك مل القلانو اك ا لي المعملول بله منلل  ،6411حيلث علر هللا
الد للتور الجدي للد بد للتور ( ،)6498اك ا ه لللا الد للتور الجدي للد ل للم ت تلل ل

كبيل ل ار نيوي لله عل ل

الد للتور ال للابف للله ،وتللم تشللكيل مجلللس اكمللة مل مجل للي همللا :مجلللس اكعيللا ومجلللس النلوا ،
وانت ل ل

اول مجل للس ني للابي ف للي اكرد ع للام ،6498حي للث تك للو ه لللا المجل للس مل ل عشل لري نائب للا،

منت بللي باكنت للا

المباشللر م ل

بللل النللا بي اللللكور اللللي بلغ لوا ال ل البامنللة عشللر فمللا فللوف،

وحللددت مللد المجلللس باربعللة للنوات ،و للد كفللل الد للتور حقللوف اك ليللات فللي اكرد ف يللص 1
مقاعد للم يحي ولمد بماني نوات ،اما مجلس اكعيا فقد شكل اعضالر ني
النوا

اعضال مجلس

ويعتبروا مجلس الملك (.)2
بعد جعال وحد الضفتي ر ميا جلرى تعلديل لانو اكنت ابلات ر لم ( )99ل لنة ،6494

وبموج

هلا القانو ايبحت هناك ب دوائر انت ابية ييت للضفة الغربية مل اجلل انت لا

عشري نائبا عن ا لييبا عدد مجلس مجلس النوا

اربعي عضوا ،و د اجريت اكنت ابات

) (1الدجاني ،منذر سليمان ( " .)9117المدخل إلى النظام السياسي األردني "( ،ط .)9بالمبنوبرس ،عمان،
ص()229
) (2أبو صوفة ،محمد عبداللطيف ( .)9111خريطة الحياة النيابية في االردن (ط( .)9د .ن) عمان ،ص 19-11
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البرلمانيللة فللي ش ل ر ني للا  6491فللي موعللدها المقللرر ،وتللم تشللكيل المجلللس المنببللف م ل الوحللد .
وتعيي أعضال جدد يضم في عضويته أعيا م الضفتي (.)1
واألهللم م ل للللك ،فقللد ش ل دت تلللك الفتللر تواجللد األح ل از ال يا للية والعقائديللة الكبيللر علللى
ال احة األردنية .مما أدى التيارع الحزبي على المقاعد البرلمانية جلى و م انت ابات مجللس األملة
البللاني بطللاب الحمللاس والتنللافس .وبالتللالي للرا مجلللس األمللة ويللا فللي تمبيللله ،حيللث ا للتطاع أ
يغير الطاب العام للعمل البرلماني و د كا يشكل أكبر م ني
مجلس النلوا
ال للد

األعضال المنت بي حزبيلو فلي

البلاني والباللث.ونتيجلة ل للر التشلكيلة الحزبيلة فلي المجللس بلرزت معارضلة ويلة كلا

األول ل للا تع للديل الد للتور وجع للل الحكوم للة م للؤولة أم للام البرلم للا  .وبالت للالي نق للل الحي للا

البرلماني للة مل ل ش للكل ا الي للورك جل للى ش للكل ا الد للتورك الي للحيا .بحي للث يق للوم عل للى أ للاس تط للوير
ال لطات ٕواعطال الشع

لطته في التشري وتحميله م ؤولياته الطبيعية وم بلم المطالبلة بتحقيلف

العدالللة القانونيللة والفيللل بللي ال لللطات الللبالث القضللائية والتشلريعية والتنفيليللة ،وهلللا حتمللا لليؤدك
جلى تحقيف التواز والتعاو أمام المجلس(.)2
وفي عام  6491ونظ ار للتحوكت العديد التي ملرت ب لا المنطقلة العربيلة ،كلللك التحلوكت
الدا لية يويا فيما تعلف بالوحد اكردنية الفل طينية ،يلدر د لتور جديلد علر با لم " د لتور
الملللك طللالل" و للد امتللاز هلللا الد للتور باليللالحيات الوا للعة التللي منحللت لمجلللس النلوا

مل حيللث

الر ابللة ال يا للية واكداريللة علللى ادال الحكومللة ومحا للبت ا علللى اعمال للا ،كللللك امتللاز هللا الد للتور
باكنفتللاح والتحللرر واكنيللا  ،فال لللطة التنفيليللة بموجل
للم للاللة امللام مجلللس الن لوا

احكللام المللاد ( )96مل الد للتور ت ضل

م للؤولية مشللتركة فيمللا يتعلللف بال يا للية العامللة للدولللة ،كمللا نيللت

الماد ( )91على ا تطرح البقة بالوزار او باحد الوزرال امام مجلس النوا  .والا رر المجلس

)(1الشرعه ،محمد ( .)2111التجربه الديمقراطية في األردن ،مجله المستقبل العربي ،ع  ،92ص 951
) (2خير ،هاني ( ".)9155تاريخ الحياة البرلمانية في االردن ( ،")0211-0291مطبوعات مجلس االمة
االردني ،عمان ،ص 19
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عدم البقة بالوزار باككبرية المطلقة م مجموع عدد اعضائه وج
عدم البقة ايا باحد الوزرال وج

علي ا ا ت تقيل .والا كا

رار

عليه اعتزال منيبه (.)1

و للالل الفتللر مل  ،6418 -6498تشللكلت فللي اكرد ت ل مجللالس نيابيللة ،اك ا ابللرز
مجللالس تلللك الحقبللة م ل تللاري اكرد ال يا للي والنيللابي اللللك تشللكل فللي عللام  ،6491حيللث ا
انت ابات للك المجلس كانت حر ونزي ة ،فانتجت تعددية يا ية حزبيلة بشلكل يفلوف التو ل  ،حيلث
مبلل للت اكح ل ل از الجماعل للات ال يا ل للية دا ل للل المجلل للس ،مبل للل حل للز الل للوطني اكشل للتراكي ،والحل للز
الشلليوعي ،وحركللة القللوميي العللر  ،وجماعللة اك لوا الم لللمي  ،وغيرهللا مل اكحل از  ،و للد حيللل
الحزبيللو علللى  11مقعللدا م ل ايللل  91مقعللدا ،و للد كللا اغل ل
لبريطانيا

هلللر اكح ل از لات توجلله معللادك

(.)2

لقللد كللا للتللوترات الشللعبية التللي ش ل دها الني ل
العشلري مل غيللا

البللاني م ل عقللد ال م للينات م ل القللر

اك للتقرار ال يا للي عل ال للاحة اكردنيللة ،ب للب

الحمللالت التللي شللن ا اكعللالم

الميرك وال ورك أبا حكم جمال عبد النايلر ،والتلي هلدفت اللى ابلار الشلارع اكردنلي عللى نظلام
الحكللم فيلله لتقللوم علللى ابللر للللك عللد محللاوكت انقالبيللة فاشلللة ،وبعللد نفللال يللبر الملللك ح للي ب ل
طللالل ،مللارس يللالحياته الد للتورية وايللدر ارادتلله الملكيللة ال للامية بحللل اكح ل از عمللال بموج ل
احكللام للانو الللدفاع ل للنة  ،6498وبقيللت المملكللة اكردنيللة بللدو نشللاط حزبللي علنللي مباشللر حتللى
يلدور لانو اكحل از علام  .)3(6441املا فيملا يتعللف بلا ر المجلالس فلي هللر الحقبلة ،فقلد ا للتمر
الى ب عشر عاما ،وكا يدعى باراد ملكية لالجتماع عند الحاجة الملحة كجرال تعديالت

) (1خير ،هاني ( ".)9155تاريخ الحياة البرلمانية في االردن ( ،)0211-0291المرجع السابق ،ص 19
) (2نسيبة ،حازم ( .)9111تاريخ األردن السياسي المعاصر ( ،)0291 – 0299منشورات لجنة تاريخ األردن،
عمان ،ص .29
مبادى القانون الدستوري -دراسة تحليلة للنظام الدستوري االردني" ط ،9عمان،
) (3الكسواني ،سالم (".)9157
ْ
مطبعة الكسواني ،ص 211
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فللي طللول عمللر هلللا المجلللس الللى اكحللتالل اك لرائيلي

د للتورية بللم يحللل المجلللس ،ويعللود ال للب
لالرضي الضفة الغربية (.)1

وم ل ل اجل للل ل للد الف ل لراغ الد لللتورك ،فقل للد ايل للدر الملل للك ارادت لله بتشل للكيل المجلل للس الل للوطني
اك تشارك وللك في  69ني ا م عام  6481ليكو ممبل ليلوت الشلع

ورغباتله املام ال للطة

التنفيليللة .وكللللك يكللو طرفللا م للاعدا فللي ر للم يا ليات الدولللة فللي م تلل

المجللاكت ،ممللا ي للدم

ميللالا الللوط والملواط علللى حل ٍلد لوال ،وتكللو المجلللس اك تشللارك الللوطني فللي تشللكيلته اكولللى
والبانية م  11عضوا ،اما المجلس البالث فكا اعضالر  89عضوا ،علملا ا ملد عملر المجللس
نتي فقط ،اما تركيبته فكا يغل

علي ا التوزي الجغرافي والعشائرك ،فضال ع تمبيل طفي

م

القوى ال يا ية والفكرية ،وتمبيل ن ائي محدود (.)2

المطلب الثاني :التجربة البرلمانية االردنية المعاصرة ()6100-0989
بعد فتر طويلة م غيا

الديمقراطية والتبميل ال يا ي للشع  ،واككتفال بوجود المجلس

الوطني اك تشارك ،واللك لم يعبر ع اراد الشع

بالشكل الكامل وفقا لال س الديمقراطية المتبعله

في الدول اك رى فقد راى جاللة المغفور له المللك ح لي بل طلالل ا الو لت لد حلا للعلود اللى
الحيا النيابية ،وا تئنا

ان لجام الدوللة مل

ليم الديمقراطيلة ،كزدهلار الحيلا ال يا لية واكجتماعيلة

بممار ة العملل ال يا لي والبرلملاني لكافلة اطيلا
التللي ش ل دت ا المركبللات الدا ليللة للشللع

الشلع

اكردنلي( .)3ونتيجلة للعديلد مل المتغيلرات

واكردنللي فضللال ع ل المتغي لرات الدوليللة واك ليميللة ،أيللبا

لار
اكتجار نحو الديمقراطية امر ملا ،فيدرت اكراد الملكية بحل المجلس الوطني اك تشلارك اعتب ا
م تاري  8كانو الباني  ،6419ويدور اكراد الملكية بدعو مجلس اكمة التا

الى اكجتماع

مبادى القانون الدستوري -دراسة تحليلة للنظام الدستوري االردني" ،المرجع
)(1الكسواني ،سالم (".)9157
ْ
السابق ،ص 219
) (2مصالحة ،محمد ( ".)2111دراسات في البرلمان االردني ،الجزء االول ،ط ،9عمان ،دار الحامد للنشر
والتوزيع ،ص 919
) (3الشرعة ،محمد كنوش ( ".)9111التجربة الديمقراطية في االردن ،في الديمقراطية في " .....مرجع سابق
15
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في دور ا لتبنائية اعتبلا ار مل  4كلانو البلاني  6419مل اجلل النظلر فلي تعلديل الملاد ( )81مل
الد تور حيث أ ر المجلس التعديالت التي ا ترحت ا الحكومة واهم ا.)1( :
 -6فللملك بنال على رار م مجلس اللوزرال اعلاد المجللس المنحلل ودعوتله لالنعقلاد ،ويعتبلر هللا
المجلس ائما م جمي الوجور م تاري يدور اكراد الملكية باعادته ،ويملارس كاملل يلالحياته
الد تورية وتنطبلف عليله أحكلام هللا الد لتور بملا فلي لللك المتعللف من لا بملد المجللس وحلله وتعتبلر
الدور التي يعقدها في هلر الحالة أول دور عادية له بغى النظر ع تاري و وع ا.
 -1الا رأى مجلس الوزرال أ اجرال اكنت لا
أمللر ممك ل بللالرغم م ل ا للتمرار الظللرو
باجرال اكنت ا

العلام فلي نيل

علدد اللدوائر اكنت ابيلة عللى اك لل

القللاهر المشللار الي للا فللي المللاد ( ،)81فللملللك أ يللأمر

في هلر الدوائر.
م للا ك يزي للد علل لى نيل ل

 -1يت للولى اكعض للال الف للائزي في للا انت للا
اكنت ابيللة اك للرى التللي تعلللر اج لرال اكنت للا
عددهم وا يتم اكنت لا

مل

ع للدد اكعض للال عل ل ال للدوائر

في للا علللى أ يكللو اجتمللاع م بأكبريللة بالبللة أربللاع

لبل م بأكبريلة البلبلي عللى اك لل ووفقلا لالحكلام والطريقلة المنيلوص

علي للا فللي المللاد ( )11م ل الد للتور ويقللوم اكعضللال الفللائزو واكعضللال المنت ب لو بموج ل
الماد بانت ا

هلللر

بقية اكعضال ع تلك الدوائر وفف اكحكام المبينة في هلر الماد .

وبتللاري  66كللانو البللاني  6419يللدرت اكراد الملكيللة ال للامية بللدعو مجلللس الن لوا
المنحل الى عقد دور عادية اعتبا ار م  61كانو الباني  ،6419ش رار التعديل على الماد ()81
م الد تور في الدور اك تبنائية المنعقد بتاري  4كلانو البلاني  6419اكنل

لكرهلا ،و لد لمي

المجلس النيابي العاشر ،وا تمر هلا المجلس يمارس يالحياته ونشاطاته حتى  16تموز ،6411
عند اعال الملك الح ي ب طالل فك اكرتباط اكدارك والقلانوني مل الضلفة الغربيلة ،والللك عللى
ابرر تم حل مجلس اكمة ،اللك كا ني

اعضالر كانوا م ابنال الضفة الغربية المحتلة (.)2

) (1خير ،هاني ( ".)9155تاريخ الحياة البرلمانية في االردن ( ،")0211-0291مرجع سابق ،ص 17
) (2مصالحة ،محمد ( ".)2111دراسات في البرلمان االردني ،الجزء االول ،المرجع السابق ،ص 915
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وبع للد ل لرار ف للك اكرتب للاط ب للي الض للفتي ج للرى تع للديل للانو اكنت للا

لينا ل ل

التغيل لرات

الجديد  ،حيث ا تيرت اكنت ابات على دوائر الضفة الشر ية فلي المملكلة اكردنيلة ال اشلمية ،وفلي
 66تشل لري الب للاني  6414اجري للت اكنت اب للات العام للة لمجل للس اكم للة الح للادك عش للر وفق للا لق للانو
اكنت ا

اكردني اليادر ر لم  11ل لنة  6411وتعديالتله لعلام  ،6414وتلأل

بماني عضوا يمبلو م تل

هللا المجللس مل

المحافظات اكردنية في المملكة ،حيث شارك في ا العديد م التيارات

ال يا لية والحزبيلة والعقائديللة ،ويلدر فلي نفللس الفتلر اكراد الملكيلة ال للامية بتعلي أعضلال مجلللس
اكعيا والبالغ عددهم اربعي عضوا

(.)1

وفللي ع للام  6441ت للم ح للل ه لللا المجلللس وج للرت اكنت اب للات ف للي  6441 /66 / 1وفق للا
لقانو مؤ ت ر م ( )69ل نة  6441وتعديله اللك يدر في  ،6441 /1/68واللك نص على ا
يكو لكل مواط يوت واحد لمرشا واحد ،بدك م القانو ال ابف ر م ( )11ل نة  ،6411اللك
كللا يتلليا للنا ل

انت للا

عللددا م ل المرشللحي بمللا يتنا ل

م ل عللدد المقاعللد الم ييللة لدائرتلله

اكنت ابلله ،و للد جللرت اكنت ابللات بحياديللة وبكللل ن ازهللة ودو تللد ل الحكومللة ليللالا اك طللر مل
اكط ار  ،وكللك فقد اجريت هلر اكنت ابات فلي ظلل مشلاركة اكحل از ال يا لية الفاعللة فلي لانو
اكح از ر م ( )11ا نة 6441

()2

.

ويل للدرت اكراد الملكيل للة ال ل للامية فل للي  6448 /66/9بل للاجرال انت ابل للات عامل للة لمجلل للس
الن لوا

البالللث عشللر ،علللى جبللر يللدور اكراد بحللل مجلللس الن لوا

البللاني عشللر فللي تللاري /4/6

 .6448و د جرال تعلديل عللى النظلام اكنت لابي المحللف بالقلانو اكيللي وال لاص بتق ليم اللدوائر
اكنت ابيللة ،كمللا تضللم تعللديال علللى المللاد ( )14فأنللاط يللالحية تمديللد اك تلراع الللى رئلليس اللجنللة
المركزيللة ،جضللافة الللى تعللديل المللاد ( )91والتللي تتعلللف بتيللويت األمللي .ووفللف الد للتور يللدرت

) (1الدعجة ،هايل ( ".)9111مجلس النواب االردني بين الشعار والتطبيق (تجربة المجلس الحادي عشر)".
ط ،9عمان ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،ص 11
) (2الدجاني ،منذر سليمان ( " .)9117المدخل الى النظام السياسي االردني" ،مرجع سابق ،ص 791
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اكراد الملكية ال امية بحل مجلس النوا
وبعللد غيللا

البالث العشر في  61حزي ار .)1( 1116

الحيللا النيابيللة فللي اكرد ألكبللر مل عللامي جللالت انت ابللات مجلللس النلوا
أهمية اية حيث أن ا جالت في ظل منا ات يا ية محلية وعربية

الراب عشر  1111لتكت

ٕوا ليمية ا تبنائية .وهلر اول انت ابات تجرى في ع د الملك عبداهلل الباني ،و د بلغت ن بة اك تلراع
 %91.4وهللي ن للبة ا ت لراع ك بللأس ب للا مللا أ للل بعللي اكعتبللار الظللرو
ورافقت للا وأحاطللت ب للا .بللم جللال مجلللس الن لوا

اك للتبنائية التللي للبقت ا

ر للم ال للامس عشللر للعللام  1118لتللتم م للير الحيللا

النيابيللة ،بللم أجريللت اكنت ابللات النيابيللة فللي العللام  1161حيللث تللم انت للا
ال ادس عشر بعضوية  611نائ

يمبلو جميل أطيلا

في عام  1161أنت ابات مجلس النوا
ون لص مما بف وم

أعضللال مجلللس الن لوا

ومحافظلات المجتمل اكردنلي ،و لد جلرأت

ال اب عشر ،ويتكو م  691نائ

(.)2

الل ا تعراضنا كهم مراحل تطلور الحيلا ال يا لية فلي المملكلة

اكردنية ال اشمية منل نشا اكمار وحتى الو ت الحالي ،توفر اكراد عند الحكوملات اكردنيلة وعللى
مللر التللاري ال يا للي للللدول الرغبللة فللي تنميللة المشللاركة الشللعبية لكللل ملواطني الدولللة فللي دار م ارفللف
الدولة ضم اليالحيات التشريعية التي يمنح ا الد تور لالفراد والجماعلات ،اك ا هللر الرغبلة للم
تتج للد فللي الفتللر مللا بللل  ،6491فتللر اكنتللدا

البريطللاني اللللك شللكل عائقللا امللام رغبللة اكمللة فللي

التحرر واك تقالل وأراد القرار.
و للد شللكل يللدور د للتور  6491نقلللة نوعيللة فللي الحيللا ال يا للية ،حيللث أيللبا اشطللار
العللام اللللك يللنظم العال للة بللي

لللطات الدولللة الللبالث ،واعتبللارر المرج ل اك ا للي للشللع

اكردنللي

ومظلة مؤ ات الدولة .وجالت بعلد لللك انت ابلات  6491للتعكس التحلول ال يا لي فلي الممار لة
النيابية حيث تم انت ا

بعى اكح از والج ات بعيد ع المحاور التقليدية في اكنت لا  ،فأيلبا

لالح از ال يا ية ادوار م تلفة اكتجاهات في مظلة العمل ال يا ي البرلماني ،اك ا هلر التجربلة
) (1الزعبي ،فتحية أحمد (  ".)2111االنتخابات آلية الديمقراطية" عمان مركز الدراسات البرلمانية
) (2اللواما ،عبداهلل ( ".)2192تاريخ الحياة النيابية في االردن" مدونة عبداهلل للواما ،تاريخ المشاهدة:
http://allawamaabdullah.blogspot.com/2012/10/blog-post_28.html .2191./92/1
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للد اي للطدمت بمح للاور حزبي للة لات اجن للدات ارجي للة مم للا اب للر عل للى العم للل البرلم للاني وال يا للية
واكجتم للاعي للدول للة مم للا دفل ل المل للك ف للي تل للك المرحل للة ال للى ح للل اكحل ل از ال يا للية ض للم اط للار
يالحياته الد تورية ،فكا ال ا ر اككبر في للك الشع

والتجربة الديمقراطية.

مكبت الدوللة اكردنيلة فلي حاللة مل ال لبات اللديمقراطي حتلى علام  ،6414عنلدما علادت
الى الممار ة الديمقراطية با تدعال البرلما  ،حيث تبنى ل لة مل اكيلالحات ال يا لية واكمنيلة
لضما ا لتم اررية التجربلة الديمقراطيلة ،وتجنل

ا طلال التجلار ال لابقة وفلي مقلدمت ا اعلاد تنظليم

الحي للا الحزبي للة باي للدار ل لانو اكحل ل از والتعددي للة ال يا للية ،فض للال عل ل وضل ل الميب للاف ال للوطني
والتاكيد على حرية اليحافة ،واكلتزام بالتعددية وحقوف اكن ا  ،تم يدا لبنال دولة حديبة ،ومجتمل
مدني على ا س م الحدابة واك تقرار ال يا ي.

المبحث الثاني :التنظيم الدستوري لمجلس األمة في األردن
يقوم مبدا الفيل بي ال للطات فلي كلل اكنظملة الد لتورية عللى تحديلد ا تيايلات كلل
لللطة بشللكل يبعللد التنللا ى والتيللادم بللي هلللر ال لللطات ،للللا يج ل

ا يضللم هلللا الفيللل بنللود

واضلحة فلي الد لاتير مل اجلل ا ك تقل اللدول فللي تشلتت فلي التشلريعات والللك لو
التنمية الم تدامة في ا في م تل

يلؤبر علللى

المجاكت.

وعليه ،فقد يص الد تور اكردني الفيل ال امس منه للحلديث عل ال للطة التشلريعية
تحللت عن لوا "ال لللطة التش لريعية – مجلللس اكمللة ،حيللث تللنص المللاد ( )11م ل الد للتور اكردنللي
اليللادر فللي  6491وتعديالتلله والمعمللول بلله حاليللا " ،يتللأل

مجلللس األمللة م ل مجل للي  :مجلللس

األعيا ومجلس النوا ".
و للد تنللاول الد للتور اكردنللي اكحكللام ال ايللة بمجلللس اكمللة – ال لللطة التش لريعية  -م ل
الماد (  )11الى الماد (  )41التي تبي كيفية تكوي مجلس اكملة وا تيايلاته فلي كلال غرفتيله
( اكعيل للا والن ل لوا
الد للتور "يت للأل

) وأدوار انعقل للادر والوض ل ل القل للانوني كعضل للائه ،و ل للد نيل للت المل للاد ( )18م ل ل
مجل للس النل لوا

مل ل أعض للال منت ب للي انت اب للا عام للا ل لريا ومباشل ل ار وفا للا لق للانو
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اكنت ا " املا مجللس اكعيلا

فيعلي مل

بلل المللك ولللك ا لتنادا للملاد ( )11مل الد لتور التلي

تللنص علللى "الملللك يعللي أعضللال مجلللس األعيللا ويعللي م ل بيللن م رئلليس مجلللس األعيللا ويقبللل
ا تقالت م"
وم اجل المزيد م التوضيا ل لا المبحث فقد

م الى بالبة مطال

المطل

اكول :تشكيل (تكوي ) مجلس اكعيا .

المطل

الباني :تشكيل (تكوي ) مجلس النوا .

المطل

البالث :ا تيايات مجلس اكمة اكردني.

المطل

الراب  :مقارنة بي ا تيايات مجلس النوا

وهي:

واكعيا في اكرد

المطلب االول :تشكيل (تكوين) مجلس االعيان.
يقوم دور مجلس األعيا األردني بدور مميز في العملية التشريعية مقارنة مل نظ ارئله فلي
ال لللطات التشلريعية فللي األنظمللة ال يا للية العربيللة المقاربلله لللالرد فللي العمللل التشلريعي ،وبالتحديللد
مجلللس الشللورى فللي ال لللطة التش لريعية فللي النظللام ال يا للي فللي جم وري للة ميللر العربيللة ،ومجلللس
المشللاوري فللي ال لللطة التش لريعية فللي النظ للام ال يا للي فللي المملك للة المغربيللة .وت تل ل

النيللوص

الد تورية لألنظمة ال يا ية الملكور مل حيث دور المجللس األعلى فلي هللر األنظملة عل بعضل ا
ال للبعى ،أك ي تلل ل
وتشكيله ،وي تل

دور مجل للس األعي للا األردن للي وتش للكيله عل ل دور مجل للس الش للورى المي للرك
المجل ا مل مجلس الم تشاريل المغربي(.)1

فبينمللا ُيع ل لد مجلللس األعي للا األردنللي مشللاركا رئي لليا م للاويا لمجل للس الن لوا

فللي العمليللة

التشل لريعية ،ف للإ مجل للس الش للورى المي للرك ،عل للى للبيل المب للال ،يق للوم ب للدور مح للدود ف للي العملي للة
التش لريعية ،حيللث يللنص الد للتور الميللرك ل للنة  1161فللي البللا
( )669على أ مجللس النلوا

البالللث ،الفيللل األول المللاد

هلو اللللك يملارس ال للطة التشلريعية وأ للرئيس الجم وريلة وللنلوا

) (1الكسواني ،سالم ( ".)9157مبادئ القانون الدستوري مع دراسة تحليلية للنظام الدستوري األردني" ،ط،9
عمان ،مطبعة الكسواني ،ص ()211
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على ال وال حف عرى مشاري القواني  ،وفي النظام ال يا ي المغربي يتشكل البرلما م ل مجللس
الن لوا

ومجلللس الم تشللاري ح ل

الفيللل ال للاب والبالب للي مل ل الد للتور ،أمللا م ل حيللث ا تيللار

أعضللال المجللالس الملللكور ،فللإ مجلللس األعيللا األردنللي يعللي م ل
ويقللوم الملللك با تيللار رئل ٍ
ليس للمجلللس لمللد

بلللث أعضلال المجللس بلالث لنوات مل

ممبلللي الجماع للات المحلي للة الت للي تنت ل

بللل الملللك لمللد أرب ل

للنتي ا للتنادا للملواد ( )11و( .)19أمللا ا تيللار أعضللال

مجللس المشاوري المغربي ،كما يطلف علي م ،فيكو ع طريف انت ا
نوات بحيللث يتجلدد انت لا

للنوات،

أعضال المجللس لمد ت
بلل هيئلة نا بلة ،تتلأل

بالب للة أ م للاس أعض للال المجلللس ،بينم للا ينت ل ل

البا يللا م ل أعضللال تنت للب م هيئللات نا بللة تتللأل

مل

ال م للا

م ل المنت بيل ل فللي الغللر الم نيللة علللى يعي للد

الجماعات المحلية ،باشضافة جلى هيئة نا بة م ممبلي الملأجوري عللى اليعيللد اللوطني (الفيلل
البام والبالبو )(.)1
وعليلله يتضللم هلللا المطل ل

بيللا كيفيللة تشللكيل مجلللس األعيللا مل ل حيللث تعيللي

أعضائلله وا للتقالت م ٕوا للالت م أو فيللل م مل عضويللة المجلللس .كمللا يتضللم الشللروط الواجل توف ارهللا
في عضو مجلس األعيا  ،والفئات التي ل ا الحلف في اكنضمام جلى عضويلة المجلس .وينا ش هلر
الموضوعات على ضول النيوص الد توريلة الوارد فلي د تلور 6491م وتعديالته والمطبف حاليا.

اوالً -تعيين أعضاء مجلس األعيان:
نيت الماد ( )11م الد تور األردني لعام  6491على أ تشكيل مجلس األعيا مل
حيث تعيي األعضال والرئيس هي م يالحيات الملك (رئيلس ال لطة التنفيلية رئيس الدولة) و د
حدد الد تور األردني في نص الماد ( )19الفئات التي يحلف للملك أ ي تار من ا أعضلال مجلس
األعيا  ،وهلر الفئات هي(:)2
 .6رؤ ال الوزرال ،والوزرال الحاليو وال ابقو .
) (1الكسواني ،سالم ( )9157المرجع السابق ،ص ()291
) (2الدستور االردني  .9112وتعديالته،المواد ()11( ،)71
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 .1ال فرال ،والوزرال المفوضو ال ابقو .
 .1رؤ ال مجلس النوا

ال ابقو .

 .9رؤ ال و ضلا محكمة التمييز ومحاكم اك تئنا

النظامية والشرعية.

 .9الضباط المتقاعدو م رتبة لوال فياعدا.
 .1النلوا

ال ابقو اللي انت بوا لمرتي على األ ل.

 .8وأمبال هؤكل م الش ييات الحائزي على بقة الشع  ،واللي

دموا أعمال م و دمات م لألمة

والوط .
فإ الد تور لد أعطلى المللك حريلة ا تيلار ضلم الشلروط اللوارد فلي نلص الملاد ()89
م يشال م األردنيي لعضوية مجلس األعيا  ،كملا أ الد تور منا الملك أيضلا يلالحية تقلدير
نوع ال دمة المقدملة لالملة واللوط  ،مملا يعنلي أ أيلة م لاهمة لوال أكانلت ا تيلادية أو اجتماعيلة
أو يا ية ،و وال كانلت عاملة أو ايلة ف لي تؤهللل يلاحب ا ليكللو عضلوا فلي مجللس األعيلا ،
وف للي هلللا المجللال يمك ل القللول ج المشللرع الد للتورك هللد

جلللى تو للي الفئللات التللي ي تللار من للا

أعضال مجلس األعيا  ،بحيث تشمل جمي طبقات الشع

وفئات م(.)1

وه لللا يعطللي مجلللس األعيللا دو ار م مللا فللي أ يكللو تمبيللله وا للعا ومتنوعللا بحيللث يضللم
فئ للات اجتماعي للة و يا للية ،وا تي للادية ،وبقافي للة مل ل شل لرائا عديل للد مل ل المجتمل ل األردن للي .ويمكل ل
للباحث أ ينا ش هنا فكر أنه د يكو الفئة ال ابعة م فئات اكش اص الللي يحلف ل لم عضلوية
مجلس األعيا كافيلة للدكلة على طبيعة اكشل اص اللي ل ييللحو لعضلوية هلللا المجللس .ولكل
فللي تقللدير الباحللث أ القيللد فللي تعللدد الفئللات م ل  1-6هللو تبيللا أ أعضللال المجلللس ك بللد وأ
يكو لدي م برات وم ارات جداريلة ،و انونيلة ،و يا لية ،لكلي يلتمك مجللس األعيلا مل أدال دورر
التشريعي ،وال يا ي اللك حلدد له بموج

الد تور في النظلام ال يا ي األردني (.)2

) (1عبد الوهاب ،محمد رفعت ( ".)2111األنظمة السياسية،" ،ط .9بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ص
.217
) (2عبد الوهاب ،محمد رفعت ،المرجع السابق ،ص.211
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وك بد م اكشار  ،فلي يلدد تعيي ل أعضلال مجللس األعيلا  ،أ وا ل اكملر يلدل عللى
أ عللد ج للات ت ل م فللي ترشلليا أ م للال ش يلليات لعضوي للة مجلللس األعيللا وه لللر الج للات هللي:
رئيس الوزرال ،ورئيس مجلس األعيا  ،ورئيس مجلس النوا  ،واألج لزر األمنيلة الع كريللة والمدنيللة،
وبعللى الن ل

ال يا للية ،واك تيللادية ممللا يجعللل ا تيللار أعضللال مجلللس األعي للا هللدفا لتحقيللف

تلواز القللوى دا للل النظللام ال يا للي األردنللي ،وشللموله شلرائا م تلفلله مل المجتمل األردنللي( .)1و للد
ا تبنيت الفئات ا تية م عضلوية مجللس األعيلا والنلوا

ولللك بموجل

نلص المللاد ( )89الفقلر

األولى م الد تور وهي(:)2
أ .م لم يك أردنيا.
 .م يحمل جن ية دولة أ رى
ا .م كا محكوملا عليه باكفالس ،وللم ي تعيد اعتبارر انونيا.
د .م كا محجو ار عليه ولم يرف الحجر عنه
ه .م كا محكوما عليه بال ج مد تزيد على نة واحد بجريمة غير يا ية ولم يع

عنه.

و .م كا مجنونا أو معتوها.
ز .مل كا م أ ار الملك في الدرجلة التي تعي بقانو

اص.

والواضللا م ل الللنص الد للتورك أنلله ا للتبنى النشللطال ال يا لليي م ل الحرمللا م ل عضللوية
مجلللس األعيللا  ،وهلللا ي للاعد علللى تو يل ل
بحيلث يكللو مملبال لألطيللا
مجلس األعيا

اع للد التمبيللل ال يا للي فللي عضللوية مجلللس األعيللا ،

الحزبيلة ،وأعضللال النقابللات الم نيلة ،والجمعيللات الم تلفلة ،ممللا يعطللي

و في النظام ال يا ي األردني .وتنص الماد ( )11م الد تور األردنلي عللى أ

ع للدد أعض للال مجل للس األعي للا بم للا في لله الل لرئيس يجل ل

أ ك يتج للاوز نيل ل

الن لوا  ،وأ ك تق للل ال ل ل القانونيللة لعض للو مجل للس األعيللا عل ل أربعللي

ع للدد أعض للال مجل للس
للنة بالح للا

) (1بموجب التعديل المنشور في العدد  1999بتاريخ  2199/99/9في الجريدة الرسمية
) (2بموجب التعديل المنشور في العدد  1999بتاريخ  2199/91/9في الجريدة الرسمية

الشم للي
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ا تنادا لنص الماد ( .)19ويعي أعضال مجلس األعيا لمد أرب

نوات ابلة للتجديد وفف رغبة

الملك ،ويمك للملك أ يجدد لجمي أعضلال مجلس األعيا لمد أرب

لنوات أ لرى ،وهكللا بلدو

أك يد أو شرط على يالحية الملك في هلا المجال .أملا بالن بة لرئيس مجلس األعيا فيعي م
بل الملك ،بإراد ملكية ،ل نتي ويجوز التمديد لوكيته ح

رغبة الملك

(.)1

 -6استقالة أعضاء مجلس األعيان:
يعي الملك أعضال مجلس األعيا  ،ومن م يعي رئليس المجللس ،وهلو أيضلا م ل ل يقليل م
ويقبل ا تقالت م .وتنص الماد ( )611م النظام الدا لي لمجللس األعيلا بلأ عللى العضلو الللك
يرغ ل

باك للتقالة أ يق للدم هلللر اك للتقالة طيللا جلللى رئلليس المجلللس اللللك يقللوم بللدورر برفع للا جلللى

الملك ،وتُع لد ا تقالة العي نافل المفعول مل تلاري يلدور اكراد الملكيلة بقبلول هللر اك لتقالة .أملا
ملللل مقعللد عضللو مجلللس األعيللا الم للتقيل فقللد نيللت المللاد ( )11مل الد للتور األردنللي ،أنله الا
شللغر مقعللد عضللو مجلللس األعيللا بالوفللا او اك للتقالة فعلللى المجلللس أ يقللوم باشللعار الحكومللة
بشغور المقعد .ومل بم يتم ملل هلا المقعد في غضو ش ري ع طريف التعيي م

بل الملك.

ولك الملاد ( )619م النظللام اللدا لي لمجللس األعيلا تنللص عللى أ ا لقاط عضلوية
عضللو مجلللس األعيللا اللللك تببللت عللدم أهليتلله كت للقط تلقائيللا ،ك بللد مل تيللويت أعضللال مجلللس
األعيا عللى ا لقاط عضلويته .وأ القلرار ب للا الشلا يجل

أ يوافلف عليله أكبريلة أعضلال مجللس

األعيلا  ،بلم يرفل الق لرار جللى جالللة المللك شيلدار اكراد الملكيلة بالموافقلة عللى ج لقاط عضللويته،
ولك لم ت جل في تاري مجلس األعيا أ أ قطت عضوية عي ع طريف المجلس

(.)2

 -1حصانة عضو مجلس األعيان:
نص د تور  6491وتعديالته في مادته ر م ( )18على أ لكل عضو م أعضال مجل ي
األعيللا والنلوا

ملللل الحريللة فللي الللتكلم ٕوابللدال ال لرأك فللي حللدود النظللام الللدا لي للمجلللس الللك هللو

) (1العضايلة ،أمين (" .)2191الوجيز في النظام الدستوري األردني" ،ط .9دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،
ص ()91
)(2العضايلة ،أمين المرجع السابق ،ص ()91
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منت ل

اليلله .وك يجللوز مؤا للل العضللو ب للب

أك تيللويت ،أو رأك يبديلله أو طللا

يلقي لله أبن للال

جل للات المجلللس .كمللا نيللت الفق للر األولللى م ل المللاد ( )11م ل الد للتور علللى أنلله ك يو ل
أعضال مجل ي األعيا والنوا
باألكبرية المطلقة بوجود ب

أحللد

وك يحاكم الل ملد اجتماع المجلس ،جك جلا لرر مجلس األعيا
كا

لتو يفله أو محاكمته .كما ك يجوز أ يتلم القلبى عليلله جك فلي

حالللة التلللبس بجريمللة جنائيللة فللا حللدث للللك يجل

اعللالم المجلللس بللللك فللو ار .و للد اكللدت علللى هلللا

المنل المللاد ( )48مل النظللام الللدا لي ،حيللث اشللارت أنلله ك يجللوز مالحقللة عضللو مجلللس األعيللا
جزائيا أو جت ال ججرالات جزائيلة أو جدارية بحف العضلو با تبنلال حالة الجرم الجنائي المش ود(.)1
أملا بالن لبة جللى رفل الحيللانة عل عضلو مجللس األعيلا اللللك تببلت عليله حاللة الجللرم
الجنائي المشل ود ،فقلد حلددت الملاد ( )41مل النظلام اللدا لي لمجللس األعيلا اشجلرالات المتبعلة
فللي مبللل هلللر الحالللة ،وتتمبللل هلللر اكج لرالات فللي أ يقللوم رئلليس الللوزرال بتقللديم طلل ل

الللى رئلليس

مجلللس األعيللا مشللفوعا بملللكر تشللتمل علللى نللوع الجللرم ومكانلله وزمانلله واألدلللة التللي ت للتلزم ات للال
ججل لرالات عاجل للة .وبع للد وي للول الطل ل ل

جل للى رئ لليس مجل للس األعي للا يحيل للل الموض للوع جل للى اللجن للة

القانونية للنظر في الطل  ،بم يقوم رئيس اللجنة برف تقرير اللجنة جلى المجلس .فلإلا وجلد المجللس
للببا كافيللا لتو يل

العضللو أومحاكمتلله ،يعللرى رئلليس المجلللس موضللوع رفل الحيللانة ع ل عضللو

مجللس األعيلا عللى المجللس ويلتم رفل الحيلانة عل العضلو بالتيلويت بأكبريلة أيلوات أعضلال
المجلللس ،وتُعل لد حيللانة أعضللال مجلللس األعيللا عنيل ار هامللا فللي تمكللي أعضللال مجلللس األعيللا
م ل القيللام بم للئوليات م التشلريعية والر ابيللة ٕوابللدال مالحظللات م علللى أدال الحكومللة دو أ يتعرضلوا
للم اللة القانونية (.)2

) (1النظام الداخلي لمجلس األعيان 9115م ،المادة  ،911ص.12
) (2النظام الداخلي لمجلس األعيان 9115م ،المادة  ،911ص.12
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 -4اللجنان:
ن للص النظللام الللدا لي لمجلللس األعيللا علللى ح لف المجلللس فللي تشللكيل اللجللا الم تلفللة
لت يل عمله التشلريعي والر لابي .و لد شلكل المجللس العديللد مل اللجلا الدائملة لمنا شلة مشلروعات
القل لواني  ،ومتابع للة النش للاطات الحكومي للة ف للي م تلل ل

المج للاكت .وتُع للد اللج للا القانوني للة والماليل للة،

والشؤو ال ارجيلة م اللجا البارز في مجلس األعيا

()1

ويبدأ عمل اللجا الم تلفة بعد أ يعرى مشروع انو  ،أو نشاط حكومي معلي عللى
المجلللس .بللم يقللوم المجلللس بإحالتلله جلللى اللجنللة الم تيلله فمللبال عنللدما يعللرى مشللروع للانو علللى
مجلس األعيا  ،بعلد منا شلتة فلي مجللس النلوا  .يحيلل مجللس األعيلا مشلروع القلانو جللى لجنتله
القانونيللة ،وتقللوم اللجنللة بد ار للة مشللروع القان للو ومنا شللته ،ويحللف للجن للة ا للتدعال جميل ل األط ل ار
اللي ل م عال ة بمشلروع القلانو مل القطلاعي العلام وال لاص .كملا يحللف ل لا ا لتدعال اللوزير ،أو
أمي علام اللوزار وكبلار موظفي لا ممل ل لم عال للة بمشلروع القلانو  .وبعلد انت لال منا شلات اللجنلة،
تق للوم برفل ل توي لليت ا جل للى المجل للس ،و للد أ ل ل م عم للل اللج للا الت للي تتش للكل عل للى أ للاس عنيل لري
أ ا يي هما :الت يص في عمل اللجنة للدى عضلو مجللس األعيلا  ،بلم رغبتله فلي المشلاركة فلي
مجلال عمل للا فللي جضللافة للدر نوعيللة فللي عمللل مجلللس النلوا  ،وم للاهمته فللي العمليللة ال يا للية فللي
النظام ال يا ي األردني (.)2

المطلب الثاني :تشكيل (تكوين) مجلس النواب
يعتبر مجلس النوا

الممبل للشع

اكردني والتلي يلتم ا تيلار جميل اعضلالر عل طريلف

اك تراع العام ال لرك المباشلر ،حيلث يحلف لكلل ملواط اردنلي بللغ البامنلة عشلر مل عملرر ،لكل ار او
انبلى بالمشللاركة بالعمليلة اكنت ابيللة .وتجللرك هلللر اكنت ابلات علللى ا للاس تق لليم المملكللة الللى دوائللر
انت ابية ،بحيث يكو لكل دائر انت ابية مجموعة م المقاعد يتنافس على شغل ا ابنال الشع
) (1النظام الداخلي لمجلس األعيان ،لجان المجلس ،المواد  ،97–99ص.99 ،91
) (2النظام الداخلي لمجلس األعيان ،لجان المجلس ،المواد  ،97–99ص.99 ،91

وفقا
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لشللروط معين للة ،حي للث ي للتم الف للوز بالمقع للد علللى ا للاس اكغلبي للة الب لليطة لو ال للدور الواح للد ،اك ا
المرشلا الللك يحيللل عللى أكبللر علدد مل اكيلوات فللي دائرتله اكنت ابيللة ،بغلى النظللر عل عللدد
اكيوات التي يحيل علي ا با ي المرشحي يعتبر فائ از (.)1
يضم مجلس النوا  ،تبعا لد تور  6491وتعديالته المعمول ب ا حاليا )691( ،نائبلا ملد
لنوات ،بمقتضلى القلانو ر لم  19ل لنة  ،1161وينت ل

وكيتم أرب

م بين م لملد علام ،فقلد نيلت الملاد ( )14مل الد لتور " ينت ل
عاديللة رئي للا للله لمللد

اعضلال مجللس النلوا
مجللس النلوا

رئي لا

فلي بلدل كلل دور

للنة شم للية ويجللوز اعللاد انت ابلله" .ويقللوم ال لرئيس بللادار جل للات المجلللس

وتمبيل المجلس امام ال يئات الممابلة والوفود الزائر (.)2
اوالً :شروط عضوية مجلس النواب
وض الد تور اكردني مجموعة م الشروط التي يج

ا تتوافر في العضو يشغل مقعد

فللي المجلللس النلوا  ،فللورد فللي نيللوص الملواد مل ( )81و ( )89شللروط عضللوية مجلللس النلوا ،
اما الشروط التي يج
( )61م

ا تتوفر في المرشا ل وى اكنت ابات اكنيابية ف ي كما وردت في الملاد

انو اكنت ا

ر م  19ل نة  1161كما يلي وهلر الشروط هي

(. )3

أ -ا يكو اردنيا منل عشر نوات على اك ل.
 ا ك يحمل جن ية دولة ا رى.ا -ا يكو

د اتم بالبي

نة شم ية م عمرر في يوم اك تراع.

د  -ا ك يكو محكوما عليه باشفالس ولم ي تعد اعتبارر انونيا.
هل -ا ك يكو محجو ار عليه ولم يرف الحجر عنه.
و -ا ك يكو محكوما عليه بال ج مد تزيد على نة واحد بجريمة غير يا ية ولم يع

عنه.

) (1الزعبي ،خالد موسى .)2003( .أضواء على العملية االنتخابية وافرزاتها لمجلس النواب الرابع عشر نظراً
وتحليلياً ،رسالة مجلس األمة ،المجلد  ،92العدد .٠٥
) (2الدستور االردني  .9112المادة ()11
) (3قانون االنتخاب االردني رقم ( )21لستة 2192

45

ز -ا ك يكو مجنونا او معتوها.
ح -ا ك يكو م ا ار الملك في الدرجة التي تعي بقانو

اص.

ط -ا ك يكللو متعا للدا م ل الحكومللة او المؤ للات الر للمية العامللة او الشللركات التللي تملك للا او
ت ليطر علي للا الحكومللة او اك مؤ لة ر للمية عامللة لوال كللا هلللا التعا لد بطريقللة مباشللر او غيللر
مباش للر با للتبنال م للا ك للا مل ل عق للود ا للتئجار اك ارض للي واألم للالك ومل ل ك للا م للاهما ف للي ش للركة
اعضاؤها اكبر م عشر اش اص.

ثانياً :مدة العضوية في مجلس النواب
نيللت المللاد ( )11م ل الد للتور اكردنللي علللى مللد العضللوية فللي مجلللس الن لوا
مجلس النوا

ارب

نوات شم ية تبدأ م تاري اعلال نتلائج اكنت لا

وللملك ا يمدد مد المجلس باراد ملكية الى مد ك تقل ع

" مللد

العلام فلي الجريلد الر لمية

نة واحد وك تزيد على نتي (.)1

ثالثاً :حظر الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة
ُي لعللد المجلللس النيللابي أ للر

لللطات الدولللة جلللى اشراد الشللعبية ،وهلللا القللر اللللك يف للر

دورر التش ل لريعي والر ل للابي ،فل للإ هل للاتي الل للوظيفتي ال ل للامتي ك ي ل للتطي الوفل للال ب مل للا ،علل للى النحل للو
المطل للو  ،دو ال للعي لض للما تمتل ل المجل للس بالق للدر ال للالزم مل ل ا للتقالله ،ومل ل معطي للات ه لللا
اك للتقالل أبعللاد أعضللال المجلللس النيللابي ع ل األنشللطة التللي يمك ل أ تللنعكس لللبا علللى أدائ للم
لدورهم البرلماني.
 -6حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس األعيان:
يتكو البرلما فلي بعلى اللدول مل مجل لي ( :المجللس األدنلى ،والمجللس األعللى) .ويبلور
الت للاؤل حللول جمكانيللة الجم ل بللي عضللويت ما .جك ج هلللا الجم ل غيللر منطقللي ألنلله يتعللارى
ونظام ازدواجية المجالس التشريعية ،فتشكيل البرلما يفيد ا لتال

دور كلل من ملا.كملا ج الجمل

علللى ه للا النحللو يعنللي القيللام بللوظيفتي م تلفتللي  ،ممللا يفللوت الغللرى م ل اك للتال
) (1الدستور االردني  .9112المادة ()15

المشللار جليلله.
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وعاد ما ت تل

ر(.)1

ا تيايات وأ لو تشكيل أحد المجل ي ع ا

ولقد تبنلى الد لتور األردنلي ل لنة  6491وتعديالتله نظلام المجل لي ( :مجللس األعيلا ،
ومجلل للس الن ل لوا ) ،وحظل للرت المل للاد ( )81الج م ل ل بل للي عضل للويت ما .هل لللا ولل للم تمن ل ل النيل للوص
الد للتورية حللف عضللو مجلللس األعيللا فللي أ يتقللدم للترشلليا لمجلللس الن لوا  ،ش لريطة أ يقللدم
ا للتقالته م للبقا ،وتبعللا لللللك ،كللا منطقيللا أ تبللي تشلريعات اكنت للا

الم لللك الواجل

اك تيللار

بي العضويتي (.)2
 -6حظر الجمع بين عضوية مجلسي الب رلمان (األعيان والنواب) والوظائف العامة:
طبق للا للم للاد ( )81مل ل د للتور  6491م الت للي ت للنص عل للى أن لله" :ك يج للوز الجمل ل ب للي
عضوية مجل ي النوا

أو األعيا والوظائ

العامة ،ويقيد بالوظائ

العامة كل وظيفة يتناول

ياحب ا مرتبه مل األملوال العاملة ،ويشلمل لللك دوائلر البللديات" وعليله ،يكلو المش الرع الد لتورك
األردنللي للد أر للى مبللدأ حظللر الجم ل بللي العضللوية البرلمانيللة والوظيفللة العامللة .وهكلللا ،أيللبا
المقيود م عدم جواز الجم  ،حظر مباشر العضوية البرلمانية وممار لة أعبلال الوظيفلة العاملة
في نفس الو ت ،أك عدم جواز الممار ة الفعلية للوظيفة جلى جان

عضوية البرلما (.)3

وبتفحص نص الماد ( ) 81مل الد لتور والملاد التا لعة مل

لانو اكنت لا

يفيلد أ

المشل الرع األردنللي عللالج حالللة حظللر الجمل بللي عضللوية البرلمللا والوظيفللة العامللة ،تاركللا للبرلمللا
مكنة تو ي

المشرع األردني مبدأ علدم جلواز الجمل بلي
ائمة فروى عدم الجم  .وهكلا ،أر ى
ا

الوظيفة العامة والعضوية النيابية .ويرتبط تطبيف المبدأ بتحديد مف وم الوظيفة العامة(.)4
 -1عدم جواز الجمع بين العضوية البرلمانية وعضوية المجالس المحلية:
مل ل المب للادل الت للي تبناهل للا المش ل الرع الد للتورك األردن للي مب للدأ حظ للر الجمل ل ب للي العض للوية
) (1الشاعر ،جمال(" .)9151مفهوم التعددية في األردن ،االفق العربي" ،ندوة / 29-21تشرين األول ،9151/
ص ()991
) (2الدستور االردني  9112وتعدالته ،المادة ()91
) (3العضايلة ،أمين (" .)2191الوجيز في النظام الدستوري األردني" ،مرجع سابق ،ص ()55
) (4العضايلة ،أمين (" .)2191الوجيز في النظام الدستوري األردني" ،مرجع سابق ،ص ()51
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البرل مانيللة ،وعضللوية المجللالس المحليللة (البلديللة القرويللة) .فقللد حظللرت المللاد التا للعة م ل
اكنت ا

للانو

الجم بلي العضلوية النيابيلة وعضلوية المجلالس البلديلة ،ج لل نيلت عللى أنله " ك يجلوز

لرؤ للال المج للالس البلدي للة ،والم للوظفي ف للي أمان للة عم للا الكب للرى ،والبل للديات أ يرش للحوا أنف ل ل م
لعضوي ة مجلس النوا

جك جلا دموا ا تقالت م بل الموعد المحدد للتشريا ،وتم بول ا"(.)1

رابعاً :إسقاط العضوية من مجلس النواب.
حلاكت عللدم األهليلة نيللت علي لا الفقللر األوللى مل الملاد ( )89مل الد لتور .أمللا الفقللر
البالبللة م ل تلللك المللاد فقالللت "جلا حللدبت أيللة حالللة م ل حللاكت عللدم األهليللة المنيللوص علي للا فللي
الفقللر ال للابقة ألك عضللو م ل أعضللال مجل للي األعيللا والن لوا
انت ابه او ال

أبنللال عضللويته ،أو ظ للرت بعللد

احكام الفقر البانيلة ،ت لقط عضلويته حكملا وييلبا محلله شلاغ ار بقلرار مل أكبريلة

بلبللي أعضللال مجل لله ،علللى أ يرف ل الق لرار جلا كللا يللاد ار م ل مجلللس األعيللا جلللى جاللللة الملللك
ش اررر" ( .)2والظاهر أ الفقر المتقدمة بينت حالتي م حاكت فقدا األهلية لعضوية المجلس:
الحالنننة األولنننى :أ يك للو العض للو متمتع للا باألهلي للة المطلوب للة ،ولكل ل يي للاد

أ تح للدث ل لله مل ل

الحللاكت الملللكور فللي الفقللر األولللى مل المللاد ( )89مل الد للتور ،كللأ يفقللد الجن للية األردنيللة ،أو
يحكم عليه باشفالس ،أو يحكم عليله بال لج ملد تزيلد عللى لنة واحلد بجريملة غيلر يا لية ،وللم
يع

عنه.
الحالة الثانية :وهي حالة عدم األهلية التي كانت تواك

العضو بلل عضلويته ،والتلي للم تكل

تعلم جك بعد تعيينه أو انت ابه .والحقيقة أ األمر ك يعوبة فيه بالن بة لعضو مجلس األعيا ،

) (1قانون االنتخاب رقم  71لسنة  ،2119المادة ()1
) (2الدستور االردني  ،9112المادة ( )91الفقرة ( )7بموجب التعديل المنشور في العدد 1999
 2199/91/9في الجريدة الرسمية

بتاريخ
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ألنه ك فرف بي الحالتي  ،أك وال حدبت حالة فقدا األهليلة بلل التعيلي أو بعلدر ،يلتمك مجللس
األعيا م ج قاط العضوية حكما ،ورف القرار جلى الملك ك اررر(.)1

خامساً :الفصل في صحة عضوية مجلس النواب.
عالجت هلر الم ألة الملاد ( )41مل الد لتور بقول لا" :ك يجلوز فيلل أحلد مل عضلوية
أك م مجل ي األعيا والنلوا

جك بقلرار يلادر مل المجللس الللك هلو منت ل

جليله ،ويشلترط فلي

غيللر حللالتي عللدم الجم ل وال للقوط المبينتللي فللي هلللا الد للتور وبقللانو اكنت للا  ،أ ييللدر لرار
الفيللل بأكبريللة بلبللي األعضللال اللللي يتللأل
مجلس األعيا فيرف
حف مجلس النوا

مللن م المجلللسٕ ،والا كللا الفيللل يتعلللف بعضللو م ل

رار المجلس جلى الملك ش اررر( .)2وهلا الحلف ينتابله العيل

نف له الللك انتلا

بالفيل في يحة نيابلة أعضلائه .ف لو مل أ طلر الحقلوف التلي يمكل أ تملنا

للمجللالس ،وب ايللة فيمللا يتعلللف بيللالحية مجلللس الن لوا

بفيللل أعضللائه دو أ ي ض ل الق لرار

لتيللديف أيللة لللطة .وللللك أ الفيللل م ل مجلللس األعيللا تحللول دو ج للال ا للتعماله ،ضللمانة
بتيديف الملك ،وهلر الضمانة غير متوافر فيما يتعلف بمجلس النوا  .أما طور هلا الحف فتكم
بت لللط ح للز األغلبي للة عل للى أحل ل از األ لي للة ،بحي للث يمكل ل أ يت للاو ح للز األغلبي للة ف للي في للل
األعضال اللي ينتمو لألح از األ رى مت لا األعلار (.)3
ولقللد نيللت المللاد ( )86م ل الد للتور األردنللي ل للنة 6491م وتعديالتلله علللى أ " ي للتص
القضال بحف الفيل في يحة نيابة أعضلال مجللس النلوا  ،ولكلل نا ل
يقلدم طعنللا جللى محكمللة اك لتئنا

التابعللة ل للا اللدائر اكنت ابيللة للنائل

مل اللدائر اكنت ابيلة أ

المطعللو بيلحة نيابتلله مل

دائرته اكنت ابية الل م ة عشر يوما م تاري نشر نتائج اكنت ابات في الجريد الر مية يبي

) (1الحياري ،عادل ( .)9192القانون الدستوري والنظام الدستوري األردني ،ط ،9عمّان ،مطابع غانم عبده،
ص917
) (2الدستور االردني  ،9112المادة ()11
) (3الحياري ،عادل ( ".)9192القانون الدستوري والنظام الدستوري األردني " ،مرجع سابق ،ص 911
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فيه أ با

طعنه ،وتكو

اررات ا ن ائية وغير ابلة ألك طريف مل طلرف الطعل  ،وتيلدر أحكام لا

الل بالبي يوما م تاري ت جيل الطع لدي ا.)1(" .
1وتقللوم المحكمللة الم تيللة بللالنظر بالطعونوتيللدر في للا القلرار امللا بللرد الطعل او بوللله وللللك وفقللا
كحكللام المللاد المعدلللة( )86مل د للتور  6491وتعديالتلله حيللث تللنص علللى " تقضللي المحكمللة جمللا
بللرد الطع ل أو بوللله موضللوعا وفللي هلللر الحالللة تعل ل ا للم النائ ل
ا تنادا لنص نفس الماد الفقر ( )1بإعال بطال نيابة النائ
وتحديد النائ
وا للم النائ ل

الفائز بالنيابة " ،يعل مجلس النوا

الفللائز" .بللم يقللوم مجلللس الن لوا
اللك ا رت المحكمة بطلال نيابتله،

بطال نيابة النائ

اللك أبطلت المحكمة نيابته

الفللائز اعتبللا ار م ل تللاري يللدور الحكللم( .)2وتعتبللر المللاد ( )86م ل الد لتور اكردنللي

ل نة  6491وتعديالته اكعمال التلي لام ب لا النائل

بلل ايلدار لرار بطلال عضلويته يلحيحة "

تعتبر األعمال التي ام ب ا العضو اللك أبطلت المحكمة نيابته بل جبطال ا يحيحة(.)3

سادساً :حل البرلمان واستقالة العضو وانتهاء مدة المجلس:
 -0حل البرلمنان :حلل البرلملا مل شلأنه جيجلاد نلوع مل الر ابلة المتبادللة بلي ال للطتي التشلريعية
والتنفيليةٕ ،وا امة تعاو بين ما دو اش الل بمبدأ الم اوا والتواز  .فالحكومة لم تعلد تشلعر بوطلأ
الر ابللة البرلمانيللة فللوف أر ل ا ،جل بإمكان للا أ تلجللأ جلللى ت ديللد البرلمللا بالحللل ،والطل ل

جلللى رئلليس

الدولللة أ للل الق لرار بللللك( .الم للؤولية الو ازريللة) ،وحللل البرلمللا يشللكال الللدعامتي الرئي لليتي لبنللال
النظللام البرلمللاني ،جل ت للوك ُكللال مل ال لللطتي التشلريعية والتنفيليللة ممار للة الر ابللة علللى األ للرى،
ٕوا امة تعاو متبادل م أجل اليالا العام .ففي حال حج

البقة ع الحكومة ،عللى هللر األ يلر

أ ت ض شرادته وتقدم ا تقالت ا ،غير أ بو ع ا أ تطل

جلى رئيس الدوللة حلل البرلملا جلا ملا

رأت أ هلللا األ يللر يعللارى يا للت ا رغللم موافقللة هلللر ال يا للة للميللالا العامللة لألمللة .هلللا الحللل

) (1الدستور األردني لسنة  9112وتعديالته المادة ()99
) (2الدستور االردني لسنة  9112وتعديالته ،المادة ( )99فقرة ()7
) (3الدستور االردني لسنة  9112وتعديالته ،المادة ( )99فقرة ()1
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يعطي الشع

أ يقول كلمته األ ير في أمر النزاع القائم بي ال لطتي التشريعية والتنفيلية (.)1

ولقللد نيللت المللاد ( )19مل الد للتور األردنللي علللى أ "للملللك أ يحللل مجلللس الن لوا ".
وهلللا الحللف يمار لله الملللك عل طريللف وز ارئلله عمللال بالمللاد ( )91مل الد للتور األردنللي ،وللللك ألنلله
حف عام وليس حقلا ش يليا ،ول للا ك بلد أ يملارس المللك يلالحياته بلإراد ملكيلة ،وتكلو اشراد
الملكية مو عة م رئيس الوزرال والوزير ،أو الوزرال الم تيي ويبدك الملك موافقته بتببيلت تو يعله
فوف التوا ي الملكور (.)2
أما في حالة يام ال لطة التنفيل بحل مجلس النوا

ك با

معينة فأنله ك يجلوز ل لا حلله

لللنفس اك للبا  ،وفقللا كحكللام المللاد ( )89الفقللر ( )6والتللي تللنص علللى " جلا حللل مجلللس الن لوا
ل ب

ما ،فال يجوز حل المجلس الجديد لل ب

نف ه

()3

ثانياً :االستقالة
و للد نيللت المللاد ( )681مل النظللام الللدا لي لمجلللس النلوا

األردنللي علللى كللل عضللو يريللد

اك تقلالة أ يقدم ا طيلا جلى الرئيس ،دو أ تكلو مقيلد بلأك شلرط ،وعللى اللرئيس أ يعرضل ا
على المجلس في أول جل ة تالية ليقرر بول ا أو رفض ا(.)4
ونيلت المللاد ( )681مل النظلام الللدا لي للمجلللس علللى أ "للنائل
ا للتقالته بكتللا

الم للتقيل أ يرجل عل

طللي يقدملله جلللى اللرئيس بللل يللدور لرار المجلللس بقبول للا .ويبلللغ رئلليس المجلللس

رئا ة الوزرال بما ي لو م الدوائر اكنت ابية بمجرد جعال المجلس بول اك تقاكت(.)5
ثالثاً :انتهاء مدة المجلس :نيت الماد ( )19م الد تور على جناطة ال لطة التشريعية بمجلس
األمة والملك ،ويتأل

مجلس األمة مل مجل لي األعيلا والنلوا ( .)6واأليلل أ ال للطة التشلريعية

) (1المرجع السابق ،ص ()971
) (2الدستور األردني لسنة  9112وتعديالته .المادة ()71
)(3الدستور األردني لسنة  9112وتعديالته .المادة ()91
) (4النظام الداخلي لمجلس النواب األردني لسنة  .2191المادة ()992
) (5النظام الداخلي لمجلس النواب األردني لسنة  2191المادة ()997
) (6من الدستور األردني لسنة  .9112المادة ()21
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في األنظمة الديمقراطية النيابية يتوكها برلما منت

م الشع  ،وأ م مة البرلما متشعبة بين ا

د للتور الدولللة ويوضللا حللدودها .فالبرلمللا يقللوم بوظيفللة تشلريعية مؤادهللا ل القلواني ٕ .والللى جانل
وظيفتلله األيلللية ،يقللوم البرلمللا بوظيفللة أ للرى هللي الوظيفللة الر ابيللة علللى أعمللال اشدار العامللة.
وللملللك أ يمللدد مللد المجلللس جلللى مللد ك تقللل ع ل
اكنت ا

للنة واحللد وك تزيللد ع ل

للنتي  .ويج ل

الل الش ور األربعلة التلي ت لبف انت لال ملد المجللس ،فلإلا للم يكل اكنت لا

انت لال مللد المجلللس ،أو تلأ ر ب للب

مل األ للبا  ،يبقلى المجلللس ائمللا حتلى يللتم انت للا

جج لرال

لد تلم عنلد
المجلللس

الجديد (.)1

المطلب الثالث :اختصاصات مجلس االمة االردني.
اوالً :اختصاصات مجلس النواب:
 -0أقت ار القوانين:
د اعطى المشرع الحلف كعضلال مجللس اكملة اكردنلي بلا تراح لواني ت لدم ب لا اليلالا
العللام ،حيللث يجللوز بموجل

المللاد ( )49الفقللر اكولللى مل الد للتور اكردنللي  6491وتعديالتلله ا

يتقدم عشر او اكبر م اعضال مجلس با تراح انو معي  ،حيث يتم احالة هلا القانو الى اللجنة
بالم تيللة بد ار للة هلللا النللوع مل القلواني كبللدال اللراك " يجللوز لعشللر او أكبللر مل أعضللال أك مل
مجل ي األعيلا والنلوا

أ يقترحلوا القلواني ويحلال كلل ا تلراح عللى اللجنلة الم تيلة فلي المجللس

شبدال الرأك فإلا رأى المجلس بول اش تراح أحاله عللى الحكوملة لوضلعه فلي يليغة مشلروع لانو
وتقديمه للمجلس في الدور نف ا أو في الدور التي تلي ا

()2

.

) (1كنعان ،نواف (" :)9111الرقابة البرلمانية على أعمال اإلدارة العامة (دراسة تطبيقية في ظل التجربة
الديمقراطية الجديدة في المملكة األردنية الهاشمية)" ،مجلة دراسات العلوم اإلنسانية ،المجلد (22أ) ،العدد
الثاني ،،ص ()911
الدستور االردني لسنة  ،9112المادة ((2) )11
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 -6اقرار القوانين:
تعد هلر الوظيفة مل اهلم الوظلائ
فعليلله ا لرار القلواني

التشلريعية التلي يقلوم بم ام لا مجللس اكملة اكردنلي،

لوال كللا مشللروع للانو مل

بللل الحكومللة ،او مقتللرح للانو مل

بللل مجلللس

اكمللة ،حي للث ت للنص الم للاد ( )46مل ل الد للتور اكردنللي ل للنة  6491وتعديالت لله ب للا يتق للدم رئ لليس
الو ازرال بعرى مشروع القانو على المجلس اللك له الحف في بولله او رفضله او تعديلله" ويعلرى
رئيس الوزرال مشروع كل انو على مجللس النلوا  ،يلاح
رفضه ،وفي جمي الحاكت يرف المشروع الى مجلس األعيا
النوا

حلف فلي بلول المشلروع أو تعديلله أو
وال بله او عدله او رفضه مجللس

وك ييدر انو جك جلا أ رر المجل ا ويدف عليه الملك(.)1
وعليلله فللا مشللروع القللانو كبللد ا يمللر بعللد م ارحللل بللل التيللديف عليلله مل

بللل الملللك

للارك المفع للول بع للد نشل لرر ف للي الجري للد الر للمية وح ل ل

اكيل لوال

والت للي بتي للديقه تي للبا للانو

الد تورية المعمول ب ا وهي كاكتي (:)2
أوك :جحالة مشاري القواني م الحكومة.
بانيا :عرى مشروع القانو على مجلس النوا
بالبا :د ار ة مشروع القانو في اللجنة
رابعا :منا شة مشروع القانو في الجل ة العمومية والتيويت عليه:
ام ا :بعد اكنت ال م المنا شة والتيويت :ويو م رئيس المجلس وأمي عام مجلس النوا
ويرف جلى مجلس األعيا ك تكمال اشجرالات الد تورية.
اد ا :جحالة القانو جلى مجلس األعيا ود ار ته
ابعا :حالة جعاد القانو م مجلس األعيا جلى مجلس النوا
) (1الدستور االردني لسنة  ،9112المادة ( )19
) (2زريقات ،فايز .)2111( ،المؤسسة البرلمانية ودورها في التنمية السياسية ،منشورات الجمعية االردنية للعلوم
السياسية ،عمان ،ص 92
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بامنا :التيديف على القانو م جان

جاللة الملك

 -1مساءلة الوزراء:
ُيعل لد مجلللس الللوزرال م للؤوك م ؤوليللة تضللامنية ،كمللا أ كللل وزيللر عليلله م للؤولية فرديللة
فيمللا يتعلللف بأعمللال و ازرتلله أمللام مجلللس الن لوا  .ولغايللة ات للام الللوزرال أو وزيللر معللي يشللكل مجلللس
النوا

لجا تحقيف نيابية تتولى التحقيف في الت م المن وبة الى وزرال أو وزير معي  ،وتقديم كئحة

ات ام .ويج

أ ييوت مجللس النوا

بأغلبية البلبي على ات لام اللوزير المعنلي لكلي يحلال مل ل

ات امه الى المجلس العالي لتف ير الد تور لمحاكمته( .)1ولمجلس النلوا
النيابللة العامللة م ل ابللدال اك للبا
يتال

الحلف بالحاللة اللوزرال اللى

المبللرر لللللك وك ييللدر لرار الحالللة اك باغلبيللة اكعضللال اللللي

من م المجلس ،ا تنادا لد تور اكردني فس مادته ( )91اليادر نة  6491وتعديالته (.)2

 -4طر الثقة بالوزارة:
تعتبر هلر ا لية م أنجا آليلات ر ابلة مجللس النلوا

عللى الحكوملة وأ طرهلا .وتقضلي هللر

ا ليلة بموجل

نيللوص الملواد (  )91و( )99مل الد لتور األردنللي ل للنة  ،6491أ كللل حكومللة

(وزار) تتللأل

طللط الللوزار فللي الشللؤو العامللة ،جلللى مجلللس

النل لوا

يج ل

أ تتقللدم ببيللا وزارك يتضللم

لتن للال البق للة عل للى أ ا لله مل ل المجل للسٕ .والا ل للررت اكغلبي للة المطلق للة مل ل مجل للس النل لوا

التيلويت بعللدم البقلة علللى الللوزار فعللى الللوزار أ ت تقيللل فللو ار .ولكل هللا التيللويت حتلى لللو جللال
بالبقة وا تمرت الوزار فإنه ليس ن اية المطا

في هللا الشلا  ،فلالوزار بشلكل تضامنللي ،أو اللوزرال

بشكل فردك يبقلوا اضعي للتيويت على البقة ب م طوال فتر وكيت م م

بل مجلس النوا (.)3

) (1كنعان ،نواف (" :)9111الرقابة البرلمانية على أعمال اإلدارة العامة ،المرجع السابق ،ص ()911
بموجب التعديل الدستوري المنشور في العدد  1999بتاريخ  2199/91/9من الجريدة الرسمية )(2
كنعان ،نواف (" :)9111الرقابة البرلمانية على أعمال اإلدارة العامة ،مرجع السابق ،ص ((3) )919
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ثانياً-اختصاصات مجلس األعيان:
يشارك مجلس اكعيا اكردني ا تنادا لنيوص المادتي ( )49و(  )41م الد تور اكردني ل نة
ف للي ا تل لراح القل لواني والم للاللة واك للتجوا  ،فق للد ني للت

 6491اك تي للاص مل ل مجل للس النل لوا

المادتي عللى التلوالي بلا " يجلوز لعشلر او اكبلر مل اعضلال اك مل مجل لي اكعيلا والنلوا

ا

يقترحوا القواني ويحال كل ا تراح على اللجنة الم تية في المجلس كبدال اللراك فلالا راى المجللس
بللول اك ت لراح احاللله علللى الحكومللة لوضللعه فللي يلليغة مشللروع للانو وتقديملله للمجلللس فللي الللدور
نف ا او في الدور التي تلي ا( .)1و" لكل عضو م اعضال مجل ي اكعيلا والنلوا

ا يوجله اللى

الوزرال ا ئلة وا تجوابات حول اك امر م اكمور العامة وفا ا لما هلو منيلوص عليله فلي النظلام
الدا لي للمجللس الللك ينتملي اليله لللك العضلو ،وك ينلا ش ا لتجوا

ملا بلل وفلي بمانيلة ايلام عللى

ويوله الى الوزير اك جلا كانت الحالة م تعجلة ووافف الوزير على تقيير المد الملكور "

()2

المطلب الرابع :مقارنة بين اختصاصات مجلس النواب واالعيان في االردن
لقللد ا لللفنا للابقا ،ا

يتللأل

مجلللس األمللة األردنللي ،وهللو اللللك يشللكل مل الملللك ال لللطة

التش لريعية ،م ل مجل للي األعيللا والن لوا

و للد أفللرد الد للتور األردنللي اليللادر عللام  6491فيللال

ايلا لتحديللد العال لة بلي مجل للي األعيلا والنلوا

وتنظيم لا لوال مل حيلث الوظلائ

أو شللروط

العضللوية لكللل من مللا وشللملت هلللر النيللوص الد للتورية مجللاكت المقاربللة والمغللاير بللي المجل للي
يبين ا البحث تباعا.
اوالً :مجنناالت المقاربننة بننين المجلسننين :تتمبللل مجللاكت المقاربللة بللي مجل للي األعيللا والنلوا
الوظللائ

فللي

الرئي للية التللي يقللوم ب للا المجل للا فللي النظللام ال يا للي األردنللي ،والمحللدد بموج ل د للتور

 ،6491والتي تشمل التشري  ،والر ابة ال يا ية ،والر ابة المالية.

الدستور االردني لسنة  ،9112المادة ((1) )11
الدستور االردني لسنة  ،9112المادة ( (2) )11
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 -0التشرينع:
ُيع لد التشريل م أهم الوظائ

التي يقلوم ب ا مجل ا األعيا والنوا

في النظام ال يا لي

األردنللي .ويمللارس المجل للا اليلالحيات نف ل ا فللي هلللر الوظيفللة .حيللث يحللف للمجل للي

بللول أيللا

مل مشروعات القواني التي غالبا ما تضع ا الحكوملة وتعرضل ا عللى المجل لي  ،أو رفضل ا أو تعلديل ا.
ك مل المجل لي تعلديال علللى
وك لرار أك مشلروع للانو ك بلد أ يوافلف المجل للا عليلهٕ .والا أد لل أ م
مشللروع القللانو اللوارد مل الحكومللة ك بللد أ يوافللف المجلللس ا

للر علللى التعللديل لكللي ُيعل لد التعللديل

انونيا وملزما .كما أنه الا رفى أك م المجل لي مشلروع لانو ك بلد أ يرفضله المجللس ا

لر

لكي ُيعل لد مشروع القانو مرفوضا مل الناحية التشريعية(.)1
وتعللد الجل للات المشللتركة مل ال للمات الرئي للية فللي العمللل التشلريعي األردنللي حيللث تللؤدك
جل للى ي للام حل لوار بن للال وم للؤول ب للي المجل للي لض للما
والوضللوح و دمللة اليللالا العللامٕ ،والا ا تلل
رفللى أحللدهما للتعدي للالت التللي أد ل للا ا

لل

واني ل ل تتيل ل

ب للالتواز والمعقوليل للة

المجل للا حللول مشللروع للانو معي ل

لوال م ل حيللث

للر علللى مشللروع القللانو  ،أو رفللى أك من مللا لمشللروع

للانو يجتم ل المجل للا فللي جل للة مشللتركة لحللل ال للال

التش لريعي بين مللا برئا للة رئلليس مجلللس

األعيا ( .)2كملا يحف لكل عشر أعضال م أك م المجل ي حف ا تلراح مشلروعات القلواني  .وفلي
هلر الحالة تجرك اكجرالات نف ا في كال المجل ي

حيث يقدم مشروع القانلو المقترح جلى رئيس

المجلس اللك ينتمي اليله العضلو .وفلي حلال الموافقلة عللى اك تلراح مل

بلل اككبريلة فلي المجللس

يرف جلى الحكومة لوضعه في ييغة مشروع لانو  .وكبلد مل اكشلار هنلا أ كلال المجل لي يشل د
ضعفا في مجال ا تراح مشروعات القواني (.)3

) (1الدستـور األردني لعام 9112م ،المـواد(.)12( )19
) (2الدستور األردني المادة (.)17
) (3الدستور االردني  :،9112المواد ( )52 ،99 ،91 ،91من النظام الداخلي لمجلس األعيان9115 ،م ،والمواد
( )929 ،922 ،991من النظام الداخلي لمجلس النواب 9115م.

56

 -6الرقابة السياسية:
نص د تور  6491على م ؤولية الوزارل أمام مجلس األمله ،حيللث يحلف لمجل لي األعيلا
م ار ب للة عمللل الحكومللة فللي ت طيط للا ،وتنفيلللها لل يا للات العامللة ،و للد حللدد الد للتور آليللات

والن لوا

الر ابة لكال المجل ي  ،والتي تتمبل فيما يأتي(:)1
اوالً :المناقشة :يحف ألعضال مجل لي األعيلا والنلوا

أ يتقلدموا بطلل

منا شله ألك موضلوع

أو ضللية ،حيللث يقللوم الللوزير المعنللي أو رئلليس الللوزرال بتقدي للم بيللا كامللل ع ل القضللية موضللوع
الطل  .كما ي تطيل أعضال المجل ي التحقف م الحكومة م حيول وا عة ويل علم ا الي م،
وفي هلر الحالة يقوم المجلس المعني بتحديد موعد المنا شه بالتن يف م الحكومة .وهو أ لو متبل فلي
عمل مجلس األعيا في عال ته م الحكومة.
ثانياً :األسنئلة .يحلف ألك عضلو مل أعضلال مجل لي األعيلا والنلوا اك لتف ام مل الحكوملة عل
أك أمر يج له ،في أك شأ م الشؤو العامة أو ال يا ية ،أو التحقف م الوزير المعنلي أو الحكوملة
ع النية في أمر م األمور التي ت م اليالا العام ،وفي هلر الحالة يقلوم اللوزير أو الحكوملة باشجابلة
ع ال ؤال الل بمانية أيام ،وهو أ لو يتبعه أعضال مجللس األعيلا فلي اك لتعالم ،أو اك تف لار
ع

ضية محدد في ال يا ة العامة

.

ثالث ناً :االسننتجواب :يحللف ألعضللال مجل للي األعيللا والن لوا محا للبة الحكومللة أو الللوزرال أو أح للدهم
عل ل للى تي ل للر ي ل للتص بالش ل للا الع ل للام .باشضافل ل للة جل ل للى طلل ل ل معلومل ل للات وبيانل ل للات تتعل ل للف بموض ل للوع
اك ل للتجوا  ،ويح ل للف لجمي ل ل أعضل للال المجلل للس المعنل للي اكشل للتراك فل للي ا ل للتجوا الوزي ل للر ،أو الل للوزرال
المعني للي (.)2وتب للي محاض للر جل للات مجل للس األم للة أ أرو للة مجل للس النل لوا
اك تجواب للات ،م ل
ا تجوا

للد شل ل دت العديل للد مل ل

بللل الن لوا الللى الللوزرال ،ولك ل لللم يش ل د مجلللس األعيللا عبللر تاري لله توجيلله أك

وال جلى وزير أو جلى الحكومة.

الدستور االردني  :،9112المواد ((1) )52 ،99 ،91 ،91
المرجع السابق ذكره المواد ( )17و((2) )19
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 -1الرقابنة المالية:
تقللوم الحكوم للة بإع للداد الموازن للة ال للنوية التقديري للة للدول للة ف للي بداي للة ك للل للنة .وكت للتطي الحكوم للة
اشنفاف م الموازنة جك بعد أ يوافف مجل ا األعيلا والنلوا

عللى موازنلة الدوللة التقديريلة .ويحللف

للمجل للي فللي مجللال الموازنللة انقللاص النفقللات اللوارد فللي الموازنللة مللا عللدا النفقللات المرتبطللة بعقللود
واكمتيازات الممنوحة ألكبر مل
الدولة وورادات ا م

لنه .باكضلافة جللى حلف المجل لي فلي الر ابلة الدائملة عللى نفقلات

الل ا ليات ال لابقة الللكر .وك ُبلد ا تعلرى اكتفا يلات التلي تو ع لا الحكومللة

م ل الللدول والمؤ للات األجنبيللة ،جلا كان للت هلللر اكتفا يللات تحمللل زين للة الدولللة آي للة مبللالغ أو تمللس
بحق للوف األردني للي عل للى مجل للس األم للة للموافق للة علي للا لك للي تي للبا ملزم للة مل ل النل لواحي القانوني للة
وال يا ية(.)1
ثانياً :التمايز( االختحف) بين المجلسين:
 -6مننن حيننث التشننكيل :يتللأل

مجلللس الن لوا

انت ابات عامة و رية ومباشر لمد أرب
كل دور برلمانية لمد

م ل أعضللال منت بللي م ل

نوات .ويقوم المجللس بانت لا

بللل ال يئللة النا بللة فللي
رئليس للمجللس فلي بدايلة

نه .أما مجلس األعيا فيقوم الملك بتعيي جمي أعضائه ،كما يقلوم المللك

با تيللار عضللو مل بيللن م رئي للا للمجلللس .وفللي حالللة شغللور مقعللد عضللو فللي مجلللس األعيللا ألك
ب

م األ لبا

فيقلوم المللك أيضلا بتعيلي عضلو جديلد .بينملا جلا شلغر مقعلد أحلد النلوا

فيجل

ججرال انت ابات فرعية في المنطقة اكنت ابية لملئ المقعد الشاغر(.)2
كما يغايلر عدد أعضال مجلس النوا
مجلس النوا

عدد أعضال مجلس األعيا  .فبينما يبللغ علدد أعضلال

األردني الحالي ال اب عشر  691أعضال ،فإ عدد أعضال مجلس األعيا يج

المرجع السابق ذكره المواد 19 ,17
)(2المرجع السابق ذكره ,المادة .11

)(1
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أ ك يتجلاوز نيل

العل ذ
لدد الم ذ
للكور .ول لللا يبلللغ علدد أعضللال مجلللس األعيلا فللي المجلللس الحللالي

 89عضوا(.)1
 -6السنننن :تللنص المللاد  81م ل الد ت للور األردنللي علللى أنلله يشللترط فللي م ل يرغ ل
لعضوية مجلس النوا

ا يكو

د أتم البالبي

الد تور أ يكو عضو مجلس األعيا
 -1التمثينننلُ :يع ل لد مجلللس الن لوا

نة شم ية م عملرر .بينما تتطلل

د أتم األربعي

فللي الترشللا
الماد  19مل

نلة شم ية م عمرر(.)2

هللو المجلللس اللللك يمب للل اكراد الشللعبية ،وأيضللا المجلللس اللللك

يفتل للرى في لله أ يك للو مم للبال ألغلل ل

الشل لرائا ،والفئل للات ال يا للية ،واك تياديل للة واكجتماعي للة ف للي

المجتم ل  .بينمللا رأين للا فللي شللروط العضوي للة فللي مجلللس األعي للا أ هنللاك نللص واضللا علللى تمبيللل
فئات معينه في عضويته ،م العللم بانله يحلف للمللك ا يعيلي م ل يعلر ب دماتله الجليللة لللوط .
ولللك يمك ل القلول أ مجللس األعيلا عللى اللرغم مل البنلال الطبقلي الد لتورك لعضلويته يمكل أ
يكل للو مم للبال لفعالي للات ،وش ارئل للا يا للية ،وا تي للادية ،وبقافي للة ف للي المجتمل ل األردن للي ،ولكل ل يبق للى
مجلس النوا

هو األ اس في كونله الممبل الفعلي والوا عي لفعاليات المجتمل األردنلي بشلكل علام.

وأ دورر في هلا المجال م م في تحقيلف التواز ال يا ي ،وتمتي الن يج اكجتماعي ،ودعم الوحد
الوطنية في مجتم يتمييز بالتعددية الدينية والعر ية جللى حللد ملا .وي للم جللى حلد كبيلر فلي تطلوير
المشاركة ال يا ية الفعاللة للمواطني في الحيلا ال يا ية(.)3

)(1المرجع السابق ذكره ,المادة .11
)(2المرجع السابق ذكره ,المواد .91 ,11
) (3المرجع السابق ذكره ,المواد .91 ,11
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الفصل الرابع
المجلس الوطني في البحرين
التمهيد-:
تتميللز منطقللة ال للليج العربللي بمو ل جيو يا للي هللام جللدا ممللا جعل للا مطمعللا لكبيللر م ل
القوى الدولية منل أكبر م

رني م الزما  ،فقد اشتدت اليراعات اك تعمارية على هللر المنطقلة

لكون للا ال للط ال لرابط بالعللالم المتجلله نحللو الشللرف .وبمللرور الللزم ازدادت األهميللة اك للتراتيجية ل لللر
المنطقة ،اية بعد ظ ور النفط في أراضي ا وبحارها وامتالك ا ألكبر م زو ا تراتيجي مل هللا
المورد الحيوك ،ولللك توايل تكال

القوى الدولية على المنطقلة بحبلا عل النفلول وتأمينلا للميلالا،

و للد ش للكلت المنطقل لة مح للو ار م م للا ف للي ال يا للات العالمي للة ،و للد أك للد الل لرئيس األمريك للي األ للبف
"أيزن اور" على مدى أهمية هلر المنطقة بمقارنة بالمناطف اك تراتيجية اك رى في العالم
وتعد البحري

()1

.

ألن ا م الدول الجزرية و تجارية كبير ،جل يتكو األر بيل م عد

جزر ،أكبر جزير هي البحري بم احة درها  111كيلومت ار مرب وتشكل ن بة  % 11م الم احة
الكلية لجزر األر بيل .وتعد أهم الموانئ وك يما في ا العايمة المنامة .وأكبر جزيرتي بعدها هما
"المحرف و تر" ،بم مجموعة جزر حوار .وتظ ر الجزر في الشمال الغربي وأكبرها جزير أم نع ا
فضال ع بقية الجزر اليغير  ،ولكون ا جزير تحيط ب ا الميار م جمي الج ات ،لللك تميزت
بالمو الجغرافي بدورها كو يط في المبادكت التجارية بي مد وموانئ ال ليج العربي وشبه الجزير
العربية و واحل شرف أفريقيا وال ند (.)2
ول لر اكهمية الجغرافية دور ا ا ي في الشكل ال يا ي لنظام الحكم اللك نشال في دولة
البحري  ،حيث ابرت تلك العوامل الجغرافية واكجتماعية واك تيادية واليراعات ال ارجية والتكوي
ال كاني على شكل الحكم في دولة البحري  ،التي عرفت شكال م الديمقراطية منل نشأت ا اكولى
) (1المزروعي ،محمد (  ) 2111التطور السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي منفذ مطلع التسعينات
دراسة مقارنة في دور المؤسسة التشريعية ،ط ،9اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،ص 15
) (2المرجع السابق ،ص 99
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كجزل اييل م ن ج الحكم اللك ارى عليه حكام ا .فكانت أول تجربة للحيا الديمقراطية في
البحري في ع د الشي عي ى ب علي ال ليفة في بالبينات القر الماضي ،بتأ يس مجلس الشورى
في البحري

حيث يعتبر هلا المجلس اللبنة اك ا ية التي انطلقت البحري

ديمقراطية هامة في تاري البحري  .وعندما تولي حضر ياح

من ا في تكوينات

الجاللة الملك حمد ب عي ى ال

ليفة مقاليد الحكم في البالد حمل عى الى تنمية العملية التشريعية في المملكة البحرينية م

الل

أشراك الشع في عملية ات ال القرار التشري في البالد ،أنطال ا م وأيما جاللته بأهمية الديمقراطية
وتكريس الممار ة الوا عة ل ا ،فدش جاللته مشروع ميباف العمل الوطني ،واللك حمل معه رؤية
جاللته للعمل النيابي والديمقراطية الفاعلة في البحري  .وم هنا ي عى هلا الفيل ال اص بد ار ة
التجربة البحرينة في التشري م

الل مبحبي ابنيي يريد اكول من ما :البعد التاري ي ل لر

التجربة ،والمبحث الباني يتناول التنظيم الد تورك للمجلس الوطني بغرفتيه (النوا

والشورى) في

مملكة البحري .

المبحث االول :نشاة وتطور الحياة البرلمانية(التشريعية) في البحرين
كمللا ا لللفنا فللي التم يللد فللا دولللة البح لري تعتبللر م ل ا للدم الللدول ال ليجيللة التللى مار للت
العملللل الل للديمقراطي علل للى ا ل للتال

اشل للكاليه اكولل للى ( مجلل للس الشل للورى) ،وعن للدما اعلنل للت بريطانيل للا

ان حاب ا م منطقة ال ليج ،عمللت البحلري عللى تشلكيل اتحلاد يجمل اكملارات الت ل فلي المنطقلة
م اجل ا تكو وحد ا تيادية يا ية ويلة فلي المنطقلة ،ففلي اكجتملاع الللك عقلد فلي دبلي ملا
بل للي  18 - 11فب اريل للر  6411تل للم تو ي ل ل اتفا يل للة ش امل للة اكتحل للاد الت ل للاعي علل للى أ يبل للدأ العمل للل
باكتفا ية في  11مارس م نفس العام ،عللى اللرغم مل ظ لور النوايلا با لتبعاد البحلري و طلر مل
هلا اكتحاد .وم أجل ريد نشأ وتطور الحيا التشريعية في مملكة البحري
مطلبي  :اكول مكونات النظام ال يا ي وطبيعلة نظلام الحكلم ،والمطلل
في البحري .

م هلا المبحث الى

البلاني الممار لة اكنت ابيلة
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المطلب االول :مكونات النظام السياسي وطبيعة نظام الحكم
اوالً :أالسرة الحاكمة وتحولها من نظام إالمارة إلى نظام الملكية
يبللدأ التللاري ال يا للي للبح لري منللل للروا أ للر آل ليفللة م ل الكويللت عللام  6811ونزوح لا
جللى الجنلو مل ال لاحل الشلر ي لشلبه الجزيلر العربيلة ،حيلث ا لتقرت فلي مو ل يعلر بلالزبار على
ال احل الغربي لشبه جزير طر .وتتكو أ ر آل ليفة م بالبة أ ر تفرعلت عل

العتو ،
بيلة ُ

والتي تشمل فضال ع آل ليفة كال م آل يباح والجالهمة .ويمك أ نعتبر تاري ا تيالل بائل
العتو على جلزر البحلري فلي العلام  6811بدايلة التاري الحديث ل لر الجزر .للك أ جحدى تلك
القبائل ،وهم آل ليفة حكموها منلل لللك التلاري  ،حتى و تنلا الحلالي .وكانلت الظلاهر العاملة التلي
يلاحبت تلاري ال لليج حتلى النيل

البلاني مل القر التا

عشر هي ظاهر تتلواز القلوى بلي

دويلالت الملد التلي كانلت تظ لر وت تفلي عللى ش للاطئ ال ل لليج ب للي فتللر وأ للرى باش للتداد شللكيمة
جح للدى القبائ للل أو بعضل ل ا ،وك للا آل ليف للة وحلفللائ م ،بيللل بدايللة الرب ل أك يللر م ل القللر البللام
عشللر فللي الزبللار  ،يشللكلو بدايللة تو ل "تدويالت المد " ،وبيفة

اية بعد ا تيالئ م على

البحري (.)1
و لد هلاجرت هلر القبائل (آل ليفة وآل اليباح والجالهمة) م موطن ا أكيلي في نجد
جلى الشواطئ الشر ية مل شلبه الجزيلر العربيلة ،وتفر لت أك ر البالبة بي مد وجزر ال ليج ،بم
عادوا ليجتمعوا في الكويت .ولك لم ي تقر المقام بالعتو طلويال بالكويلت .وفي ع د الشي عبداهلل
ب يباح رحل آل ليفة م الكويت جلى الزبار على ال احل الغربي لقطر ،وكا على أر م آنلاك
محمد ب

ليفة ،وم الزبار مدوا لطان م جلى البحري لتيبا مرك از لنشاط م التجارك الوا

شمارت م ،كما رحل الجالهمة جلى منطقة الرويس في طر و دموا الم اعد

ومق ار

ل ليفة في ال يطر

) (1منيسي ،أحمد ( ،)2111التحول الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية دراسة لحاالت البحرين
وسلطنة عمان وقطر ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،أبو ظبي ،ص 11
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على البحري في أوا ر القر البام عشر تحديدا في علام  ،6811وهنلاك كانلت بدايلة وجلود آل
ليفلة فلي البحري (.)1
وفلي الفتلر ملا بلي ا لتيالل آل ليفلة عللى البحلري علام  6811وتلو يع م ألول معاهلد مل
البر يطلانيي فلي الشلار ة علام  6111حتلى منتيل

القلر التا ل عشلر ،دافل آل ليفلة عل

حكم لم ضلد القلوى المحليلة أك لرى ،باكشلتباك الم للا تلار  ،وبالمنلاورات ال يا لية تلار أ لرى ،وفلي
كلتلا الحلالتي ا لتطاعوا الحفلاظ عللى ا لتقالل م حتلى تلد ل البريطلانيي فقلاموا بالمحافظلة علللى مللا
أ للمور ب ل "الوض ل ال لراه " ،وللللك فللي الفتللر بعللد منتي ل

القللر التا ل عشللر حتللى ان حاب م في

أوا ر عام  ،1971ون اية الوجود البريطاني المباشر في منطقة ال ليج(.)2
 -0نظام إالمارة في البحرين
البح ل لري جمل للار ورابيل للة م ل للتقلة يحكم ل للا الد ل للتور اليل للادر فل للي دي ل للمبر  ،6481والل لللك
ن لليت مادتلله اكولللى فقللر ( ) م ل البللا
انتقاله م حضلر يلاح

اكول – الدولللة علللى ا " :حكللم البح لري و اربللي ،ويكللو

ال لمو الشلي عي لى بل

للما آل ليفلة جللى ابنله األكبلر بلم جللى أكبلر

أبنلال هللا اكبل وهكللا طبقلة بعلد طبقلة ،جك جلا علي األميلر يلد حياتله لفلا لله ابنلا آ لر مل أبنائلله
غير اكب األكبر" .ففلي الفتلر مل  6491جللى  6419م تلاري البحلري أيلبا انتقلل العلرش يلتم
بطريقة د تورية ليمة حيلث انتقلل العللرش م ل الشللي
الشلي عي لى بل

لللما ب ل حمللد آل ليفللة جلللى ابنلله أككبللر

للما وللك فلي الباني م نوفمبر .)3( 6416

وف للي مطلل ل ع للام  1111ت للم تع للديل الفق للر ( ) مل ل الم للاد اكول للى ف للي الب للا

اكول-

الدولة -م الد تور البحريني لتلنص عللى " أ حكلم مملكلة البحلري ملكللي د للتورك و اربللي ،و للد
ت للم انتقاللله م ل المغفللور للله الشللي عي للى ب ل

لللما آل ليف للة جل للى ابن لله األكب للر الش للي حم للد بل ل

)(1منيسي ،أحمد ( ،)2111التحول الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية دراسة لحاالت البحرين
وسلطنة عمان وقطر ،المرجع السابق ،ص 11
) (2منيسي ،أحمد ،)2117( ،البحرين من االمارة إلى المملكة دراسة في التطور السياسي والديمقراطي ،مركز
الدراسات السياسية واالستراتيجية ،القاهرة.ص 71
) (3دستور مملكة البحرين لسنة  :9197الباب االول (الدولة ) ،المادة االول ،الفقرة (ب)
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عي لى آل ليفة ملك البالد ،وينتقل م بعدر جلى أكبر أبنائله ،وهكللا طبقلة بعلد طبقلة ،جك جلا عللي
المل للك ي للد حيات لله لف للا ل لله ابن للا آ للر مل ل أبنائ لله غي للر اكبل ل أككب للر ،ولل للك طبق للا ألحك للام مر للوم
التلوارث المنيلوص عليله فلي البنلد التلالي ،حيلث نيلت الفقلر (ا) مل نفلس المللاد علللى أ تللنظم
للائر أحكللام الت لوارث بمر للوم ملكللي للاص تكللو للله يللفة د للتورية ،فللال يجللوز تعديللله جك وفقللا
ألحك للام الم للاد ( )611مل ل الد للتور .أم للا الفق للر (د) فق للد ني للت عل للى أ نظ للام الحك للم ف للي مملك للة
البحلري ديمق ارطللي ،ال للياد فيلله للشللع

ميللدر ال لللطات جميع للا ،وتك للو ممار للة ال للياد عل للى

الوجلله المبي ب لا الد تور(.)1
 -1االنتقال من نظام إالمارة إلى نظام الملكية
من للل اوا للر العق للد التا ل ل مل ل الق للر الماض للي وبينم للا كان للت م تلل ل

بل للدا ف للي انح للال

المعمللور ،تش ل د تحللوكت يا للية وا تيللادية واجتماعيللة ،مت للارعة فللي عللالم متغي لر ملللؤر التحللديات
والم اطر ا تجا

النظام ال يا ي في دولة البحري لتلك التحوكت بأطلف مجموعة م المبلادرات

جيالحية في عد مجاكت يا ية وتشريعية واجتاعية و ا تيادية لتج د انفتاحا للقيلاد الجديلد
على تلك التحوكت واشيالحات الديمقراطية العديد (.)2
و للد ه للدفت ه لللر ال طل لوات العدي للد ف للي مجمل للا جل للى جن للال األزم للة القائم للة ب للي النظ للام
والمعارض للة ،وك للا مل ل مظ للاهر ه لللا التح للول اشفل لراا عل ل المعتقل للي ال يا لليي  ،وال للماح بع للود
المبعللدي والمنفيللي جلللى الللبالد ،وتعيللي عللدد م ل الم تشللاري فللي المجللاكت ال يا للية واك تيللادية
والبقافية ،جضافة جلى تغيير بعى رموز أج ز األم مم كانت تلت م م دوائلر المعارضلة البحرينيلة
بممار للة أعمل للال م ل ل ض للد الم ل لواطني

ٕوالغل للال حال للة الط ل لوارل المفروضلللة ،و للما أيضلللا بتنظللليم

اكعتيامات والمظاهرات بعد أ تم جلغال محاكم و انو أم الدولة ٕوايدار الميباف

( (1دستور مملكة البحرين المعدل لسنة  .2112الباب االول (الدولة ) ،المادة االول ،الفقرة (ب)( ،ج)( ،د)
) (2المزروعـي ،محمـد (  ،)2111التطور السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي منذ مطلع التفعينات:
دراسة مقارنة في دور المؤسسة التشريعية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،ص 91
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الللوطني ،اللللك تللم اك للتفتال عليلله فللي فب اريللر  ،1116وهللو مللا انعكللس بشللكل جيجللابي ملحللوظ علللى
م تل

المجاكت والقطاعات دا ل الدولة والمجتم (.)1
وان جاما م هلر التحوكت تمت يياغة ميبلاف العملل اللوطني الللك اعتبلر كوبيقلة عملل

م للتقبلية للللبالد تضللمنت مجموعللة م ل المبللادل والتيللورات ،وجللرى عرض ل ا علللى ا للتفتال شللعبي
بتللاري  69فب اريللر  ،1116حيللث لقيللت تجاوبللا كبيل ار وتأييللدا وا للعا مل ذبللل الشللع

البحرينللي اللللك

يللوت ليللالح ا بكبافللة ويلللت جلللى ن للبة  41.9بالمائللة .حيللث ش ل دت البح لري فللي ظللل ايللدار
ميب للاف العم للل ال للوطني والتع للديالت الد للتورية عل للى د للتور  6481تع للديل بع للى القل لواني بطريق للة
معاير لتلبي طموحلات الشلع
مملكللة البحل لري  ،ومل ل لقل ل

البحرينلي ،فلتم تحويلل دوللة البحلري مل م لمى دوللة البحلري اللى

أمي للر ال للى لقل ل

جالل للة المل للك ،و للد تض للم د للتور  1111التع للديالت

ال اص بتحويل النظام اكميرك الى النظام الملكي (.)2
وعليه ،وا تنادا كحكلام د لتور البحلري ل لنة  1111وميبلاف العملل اللوطني اليلادر فلي
 61فبراير 1116م ،جرت تعديالت د تورية على م ألتي أ ا ليتي  ،هملا :النظلام الملكلي ،ونظلام
المجل ي  .و و

نركز اهتمامنا على النظام الملكي م

الل بالبة محاور أ ا ية:

اوالً :الشكل الملكي لنظام الحكم
الم ومة بعنوا "شخصنية البحنرين التاريخينة:
حيث ورد في مقدمة ميباف العمل الوطني ُ
حضارة ونهضة" ما يؤكد على الطاب الملكي للدولة واعتبار الملك اك

الراعي كبنال هلر الدوللة "

فقد ا تقر الرأك على أ يؤ ل بالبوابت الوطنية وال يا ية والد تورية في هوية الدولة تأكيدا على

) (1لكريني ،إدريس ( )2119التحول السياسي للبحرين في ظل نظام الملكية الدستورية؛ مجلة التاريخ العربي،
جمعية المؤرخين المغاربة ،العدد الثاني واألربعون؛ خريف  ،2119ص 91
) (2أحمد منيسي ( ،)2117البحرين من االمارة إلى المملكة دراسة في التطور السياسي والديمقراطي ،مرجع
سابق ،ص 71
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النظام الملكي الورابي الد تورك اللديمقراطي ،حيلث ي لدم عاهلل اللبالد شلعبه ،ويمبلل رمل از
ل ويته الم تقلة وتطلعاته نحو التقدم"

()1

وكانللت الت للمية والتللي أ للل ب للا الد للتور البحرينللي بللل يللدور الميبللاف فللي 1116م هللي
"األمير" ،جك أ الميباف د فضلل األ لل بت لمية "المللك" ،حتلى يتفلف لللك مل التطلور الللك ويللت
جليه البحلري  ،ويحقلف ملا ت لد

جليله م لتقبال ،ولللك بقولله "بعلد أ مل اهلل علز وجلل عللى البحلري

بنعمللة اك للتقرار ومللا بلغتلله م ل تقللدم و طعتلله م ل أش لواط واجتازتلله م ل تحللديات ،وبعللد أ أكملللت
نضج ا في عال ات ا الدولية وفلي مؤ لات ا ال ليادية القائملة عللى الم لاوا بلي الملواطني وم ارعلا
مي للالح م ووح للدت م الوطني للة ،فق للد ي للار مل ل المنا ل ل
الد تورية لات النظام الديمقراطي اللك يحقف للشع
يترت

أ تحت للل البحل لري مكانت للا ب للي الممال للك

تطلعاته نحو التقدم"( .)2و د عبلر الميبلاف عملا

على للك م آبار في الفيلل البلاني منله (البنلد اكول) بلأ " نظلام الحكلم فلي دوللة البحلري

ملكي ورابي د تورك".
ومما ك شك فيه أ ايطالحي الملك واألمير يعب ار في مضمون ما عل نظلام واحلد هلو
النظللام الللورابي أو الملكللي بللالمعنى الوا ل  ،اك جنلله ممللا ك شللك فيلله ،أ النظللام الملكللي ي تل ل

فللي

مف ومه الفني الد يف عل النظلام األميلرك .فايلطالح المللك ك يطللف فلي المملكلة جك عللى شل ص
واحللد هللو أر ل ا ورئي ل ا و ائللدها ،أمللا ايللطالح األميللر فقللد يطلللف فللي بعللى اشمللارات علللى أملرال
البيللت المالللك .وبللللك يبللرز ايللطالح الملللك تفللرد الملللك فللي م للمار ومكانتلله ،ويجعللله رم ل از للمملكللة
والشع  ،وال دا ل البالد أو ارج ا .ويقابلل هللا التفلرد زيلاد كبيلر فلي م لئولية المللك تجلار بللدر
وشعبه ،مما يتطل

تعديال في بعى األحكام الوارد بالد تور(.)3

) (1أحمد منيسي ( ،)2117البحرين من االمارة إلى المملكة دراسة في التطور السياسي والديمقراطي،المرجع
السابق ،ص 11
) (2أحمد ،مبارك ( )2191التحول الديمقراطى فى البحرين :المقومات والتحديات ،تاريخ المشاهدة//9/71 :
http://www.acrseg.org :2191
) (3مفيـد الزيـدي ( ،)2119مؤشرات التحول الديمقراطي في البحرين :من اإلمفرة إلى الملكية الدستورية،
المستقبل العربي ،العدد  ،291ص 97
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ثانياً :النصوص الدستورية التي وردت بها تسمية "الملك" و "مملكة البحرين":
وبنالا على ما ورد في الميباف م ت مية دولة البحري بمملكة البحري  ،ورئي ا بالمللك،
جلرت تعلديالت د لتورية عللى بعللى نيويله مل اجلل تحقيللف هللا ال لد  ،ونلص د للتور 1111
في البا

اكول :الدوللة ،الفقلر ( ) مل الملاد ( )6عللى أ "حكلم مملكلة البحلري ملكلي د لتورك،

و للد تللم انتقاللله مل المغفللور للله الشللي عي للى بل

لللما آل ليفللة جلللى ابنلله األكبللر الشللي حمللد بل

عي ى آل ليفة ملك البالد ،وينتقل م بعدر جللى أكبلر أبنائله ،وهكللا طبقلة بعلد طبقلة ،جك جلا علي
المل للك ي للد حيات لله لف للا ل لله ابن للا آ للر مل ل أبنائ لله غي للر اكبل ل األكب للر ،ولل للك طبق للا ألحك للام مر للوم
التوارث"(.)1
و للد ترت ل

علللى هلللا التعللديل لللنص الفقللر األولللى م ل المللاد ( )6ضللرور تعللديل بعللى

نيلوص الد لتور شحلالل لقل

"المللك" محلل لقل

"األميلر" ،أو شحلالل ايلطالح "مملكلة البحلري "

مح للل "دول للة البحل لري " ،وتع للديل األحك للام الل لوارد ف للي ال للبعى ا

للر بم للا يتف للف مل ل ه لللر الت للميات

الجديد  ،حيث تم تعديل ت مية "األمير" جلى ت مية "الملك" وايطالح "دولة البحري " جلى ايطالح
"مملكة البحري " وم للك ما ورد في المادتي ( 6 :أ،
مل البللا

 ،جل ،د) و(11

) ،وعنوا الفيل األول

ال اربل  ،والملواد  11و  19و 19و 18الفقللر األولللى و 11الفقللر األولللى و 14و 91و96

و 91و 91و 91و ، (98هل) و 91و ، ( 99جل ،د) و 91الفقر البانية و ، ( 19جل) و( 18د)
و  81و 86و 81الفقل للر األولل للى و 89و 89الفقل للر األولل للى و 81و 81و 11و 11و 18و) (14
و 41و 44الفقر البانية و 616و 611الفقرتي األولى والبالبة و( 611أ ،جل ،د)(.)2
ومل المالحللظ ا تيللار التعللديل فللي بعللى هلللر الملواد علللى الت للمية فقللط دو تغييللر فللي
األحكلام التلي تضلمنت ا نيلوص الد لتور بلل تعديللله ،و لد شلمل فلي اللبعى ا
للت مية الجديد واألحكام التي ترتبت علي ا .وللك في المحور البالث.

) (1الدستور البحريني المعدل لسنة  ،2112المادة ( )9الفقرة (ب)
) (2الدستور البحريني المعدل لسنة 2112

لر تعديالتله ،وفقللا
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ثالثاً :األحكام التي تم تعديلها لتتفق مع األخذ بالنظام الملكي:
ا تض للى األ للل بالنظ للام الملك للي تع للديل بع للى المل لواد الموج للود بالد للتور ل للنة ،1111
ٕواضافة أحكام جديد جلي ا ،فقد تلم تعلديل الملاد  11مل الد لتور البحرينلي اللواردر فلي البلا

ال اربل

الفيل اكول ،بنالا على ورد في ميباف العمل الوطني وما يقوم به رئيس الدوللة " المللك" مل دور
ف للي ي لليانة ال للبالد ،ورفع للة ش للأن ا ،والحف للاظ عل للى الوح للد الوطني للة ،وتحقي للف التنمي للة الش للاملة ف للي
المجللاكت ال يا للية واك تيللادية واكجتماعيللة والبقافيللة وغيرهللا ،وكونلله يللأتي علللى رأس ال لللطات
البالث التشريعية والتنفيلية والقضائية ،ويق عليه العل ل األكبلر فلي تحقيلف األهلدا

التلي تضلمن ا

الميبلاف لمواج للة التحللديات المقبلللة الناتجلة عل الم للتجدات التللي طلرأت علللى اليللعيد العللالمي ،فقللد
عللدلت المللاد ( )11لتحللدد واجبللات الملللك بيللفته رأس الدولللة ،وكونلله حكمللا بللي

لللطات ا الم تلفللة

كما يلي:
أ -نللص البنللد (أ،

) م ل المللاد ( )11علللى أ "الملللك رأس الدولللة ،والممبللل األ للمى ل للا ،لاتلله

ميونة ك تمس ،وهو الحامي األملي لللدي واللوط  ،ورملز الوحلد الوطنيلة ،ويحملى شلرعية الحكلم
و ياد الد تور والقانو  ،و يرعى حقوف األفراد وال يئات وحريات م"(.)1
 وتكري لا للمبلدأ اللديمو راطي ٕوايضلاحا للدور الحكومللة فلي جدار شلئو المملكلة ،علدل البنلد (جلل)بللالنص علللى أ "يباشللر الملللك لللطاته مباشللر وبوا للطة وز ارئلله" .ووفقللا لمللا ا للتقرت عليلله األنظمللة
الد للتورية العالميللة التللي تأ للل بالنظللام البرلمللاني أو تلللك التللي تطعللم النظللام النيللابي بللبعى مظللاهر
النظام الرئا ي ،يمارس الملك هلر اليالحيات بأوامر وم ار يم ملكية .وتو الم ار ليم بلل عرضل ا
على الملك م رئيس مجلس الوزرال والوزرال الم تيي بح

األحوال(.)2

ومقتضللى للللك أ اك تيايللات التللي منح للا الد للتور للملللك ليباشللرها بمفللردر تكللو أدا
جيدارها هي األوامر الملكية ،التي تيدر بتو ي الملك وحلدر دو تو يل مل رئليس مجللس اللوزرال

) (1الدستور البحريني المعدل لسنة  2112المادة ( )77البند ( أ ،ب)
) (2الدستور البحريني المعدل لسنة  2112المادة ( )77البند (ج)
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أو الللوزرال .أمللا اك تيايللات األ للرى التللي يباشللرها الملللك عل طريللف وز ارئلله ،فتيللدر فللي يللور
م ار يم يو ع ا الملك بعد تو ي رئيس مجلس الوزرال والوزرال الم تيي بح

األحوال ،بما يعنلي

أنه يكتفي بتو ي رئيس مجلس الوزرال في الحاكت التي يكو موضوع المر وم في ا ك ي ص وزار
بعين للا أو عللد و ازرات.وتو ي ل الملللك هنللا للليس مجللرد اعتمللاد لتو ي ل مجلللس رئلليس الللوزرال والللوزرال
الم تيي  ،بل ج للملك حف الموافقة على المر وم أو عدم الموافقة عليه وفقا لما يترالى له(.)1
ا -ونتيج للة لأل للل بنظ للام المجل للي أض للي

المش للرع البن للد (و) ال للى الم للاد ( )11مل ل الد للتور

البحرينللي ل للنة  1111ليعط للي للملللك الحللف  -ب للأمر ملكللي  -فللي تعي للي أعضللال أحللد المجل للي
(مجلللس الشللورى) ٕواعفللائ م ،لي تلل
يللتم عل طريللف اكنت للا

بللللك تشللكيل مجلللس الشللورى عل تشللكيل مجلللس النلوا

اللللك

المباشللر مل الملواطني  ،وهللو مللا يتفللف مل األنظمللة الد للتورية التللي تأ للل

بنظام المجل ي  ،حيث توج

المغاير في كيفية ا تيار أعضائ ما(.)2

د-لمللا فللي مللا يتعلللف بللاكمور اكدفاعيللة والتللي تحتللاا جلللى المحافظللة علللى لرية أعمال للا ،وكانللت
يادت للا مل ل الم للام األ ا للية للمل للك ،لكون لله الم للتص بض للما ا للتتبا

النظ للام واألمل ل وي لليانة

ا للتقالل الللوط و للالمة أ ارضلليه فللي الللدا ل وال للارا ،تنفيلللا للق للم اللللك يؤديلله وفقللا للبنللد(ك) م ل
المللاد ( ،)11فقللد عللدل البنللد (ز) لتمكللي الملللك م ل الوفللال بق للمه ،بحيللث يتللولى يللاد للو الللدفاع
وتكليف ا بالم ام الوطنية دا ل أراضي المملكة و ارج ا ،وترتبط به ارتباطلا مباشلرا ،وت ارعلى ال لرية
الالزمة في شئون ا .وك شك أنه شمكا تحقيف هلر األهدا

فإ ما ييدر عل المللك فلي شلأ ملا

ورد بالبند (ز) يكو ع طريف األوامر الملكية التلي يقتيلر تو يع لا عللى المللك ،حتلى فلي حاللة
وجللود وزيللر للللدفاع( .)3وبموج ل

هلللا الللنص يتللولى الملللك يللاد للو الللدفاع ،ويللأمر بتشللكيل وحللل

األ لحة والوحدات الع كرية ،ويشر على جميل شلئون ا بملا فلي لللك اك لتراتيجيات الدفاعيلة عل

) (1عبد العزيز ابل ( )2191المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجية ،السلطة التشريعية في مملكة
البحرين ،اللقاء السنوي الواحد والثالثون ،منتدى التنمية ،البحرين ،ص 9
) (2الدستور البحريني المعدل لسنة  2112المادة ( )77البند (و)
) (3الدستور البحريني المعدل لسنة  2112المادة ( )77البند (ز)
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الوط ومفاهيم ا ت دام القو و طط وبرامج تطويرها لمواج لة الت ديلدات التلي تتعلرى ل لا المملكلة
وفي جطار التزامات ا ال ليجية واش ليمية والدولية ،كما أ الملك هو اللك يأمر با ت دام القلو دا لل
و ارا المملكة.
ه -وحريا على تحقيف أكبر در م اك تقالل لل لطة القضائية ،ونظ ار جلى وجود أكبر م ج ة
ضللائية فللي البحلري

حيللث نللص الميبللاف علللى ضللرور جنشللال الج للة القضللائية التللي تتللولى الر ابللة

على د تورية القواني  ،وهو ما حريت الماد ( )611م هلا الد لتور المعلدل عللى تنفيللر بإنشلال
المحكملة الد لتورية ،نللص البنلد (ح) علللى أ يلرأس المللك المجلللس األعللى للقضللال ،ويعلي القضللا
بأوامر ملكية بنال على ا تراح المجلس األعلى للقضال .وفي هلا ما يؤكد ا تقالل القضلال ،ويجعلله
بعيدا ع

يطر ال للطة التنفيليلة ،حيلث يلرتبط بالمللك رأس الدوللة مباشلر .وك يمنل لللك ل بطبيعلة

الحللال ل مل أ ينيل

الملللك عنلله فللي رئا للة المجلللس األعلللى للقضللال مل يلرار مل رؤ للال ال يئللات

القضائية الموجود حاليا أو التي يمك أ توجد في الم تقبل(.)1
و -أضي
وألقا

البند (ك) متضمنا النص على أ ينشئ المللك ويملنا وي لترد الرتل

المدنيلة والع لكرية

الشر األ رى ،وله أ يفوى غيرر في للك .وتكو ممار ة هلر اك تيايات والتفويى

في ا بأمر ملكي(.)2
ز -تنظيمللا لكيفيللة أدال الملللك اليمللي الد للتورية ،و تحديللدا للج للة التللي لليؤدك أمام للا هلللر اليمللي
عللدل البنللد (ل) مل هلللر المللاد ليللنص علللى أ "يللؤدك الملللك عنللد توليلله العللرش فللي اجتمللاع للاص
للمجلس الوطني اليمي التالية ."...ومعنى للك أ الملك يؤدك اليمي مر واحد عند توليه العرش،
فإلا كلا

لد أداهلا عنلدما تلولى العلرش أملام ج لة أ لرى غيلر المجللس اللوطني بتشلكيله الجديلد ،فللم

يعد مطلوبا جعاد هللر اليملي ملر أ لرى أملام هللا المجللس الجديلد ،ويكتفلي بلاليمي التلي أداهلا بلل
للك أمام الج ة التي كانت ائمة و ت أدائ ا(.)3
) (1الدستور البحريني المعدل لسنة  2112المادة ( )77البند (ح)
) (2الدستور البحريني المعدل لسنة  2112المادة ( )77البند (ي)
) (3الدستور البحريني المعدل لسنة  2112المادة ( )77البند (ل)
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أما في ما يتعلف في الماد ( )19م د تور  1111فقد تم تعديل بعلى بنوديله لتتوافلف
م األ ل بالنظام الملكي كما يلي:
أ -حي للث للام المش للرع البحل لري بتع للديل البن للد (أ) مل ل الم للاد ( )19مل ل د للتور الي للادر ف للي ع للام
 6481لتي للبا " للمل للك ح للف ا تل لراح تع للديل الد للتور وا تل لراح القل لواني  ،وي للتص بالتي للديف عل للى
القواني ٕوايدارها" ونظ ار جلى أ الد تور يعتبر أعلى القواعد القانونية ،فقد له
بعللدم شللمول ايللطالح القللانو للد للتور ،فللي حللي يللله

الللبعى ا

البعى جلى القول

للر جلللى القللول بللأ ايللطالح

القانو يشمل جمي القواعد القانونية بما في ا الد تور ،مملا لد يلؤدك جللى تف لير اللبعى للللك بلأ
حللف ا تلراح تعللديل الد للتور ك يشللمله الللنص علللى ا تيللاص الملللك بللا تراح القلواني  .وأمللام للللك تللم
تعللديل البنللد (أ) م ل المللاد ( )19ليمن ل أك للال

فللي التف للير ،وللللك بللأ نللص ي لراحة علللى أ

للملك حف ا تراح تعديل الد لتور باشضلافة جللى حقله فلي ا تلراح القلواني الللك كلا منيويلا عليله
في الد تور بل تعديله(.)1
 وكللللك عللدل المشللرع البحرينللي نللص البنللد ( ) م ل المللاد الملللكور اعللالر لتتوافللف م ل احكللامتعللديل م للمى دولللة البحلري الللى مملكللة البحلري  ،ومل لقل

أميللر الللى لقل

ملللك .و للد جلرال تعللديل

ا للر علللى هلللا البنللد ،حيلث عللدلت المللد الزمانيللة لللرد جاللللة الملللك علللى القلواني وتيللديق ا ،حيللث
كانت المد  11يوما في الد تور اليادر عام  ،6481لتيبا لتة شل ور مل تلاري رفل القلواني
الى جاللة الملك وفقا لما ورد في نص الماد  19البند ( ) م الد تور اليادر في 1111

(.)2

ا -وكللك الحال في نص البند (د) مل الملاد ( )19فبعلد ج لرار مشلروع القلانو  ،الللك ردر المللك
للابقا ،بأغلبيللة بلبللي أعضللال كللل م ل مجلللس الشللورى ومجلللس الن لوا

أو المجلللس الللوطني بح ل

األحوال ،حيث يتم ايدارر الل بالبي يوما (.)3
امللا فيمللا يتعلللف بالمللاد  91مل مل الد للتور البحرينللي اليللادر فلي  1111فقللد أضلليفت
) (1الدستور البحريني المعدل لسنة  2112المادة ( )71البند (أ)
) (2الدستور البحريني المعدل لسنة  2112المادة ( )71البند (ب)
)(3الدستور البحريني المعدل لسنة  2112المادة ( )71البند (د)
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هللر الملاد لتقلرر فلي البنلد (أ) من لا ،ا تيلاص المللك بإيلدار األواملر بلإجرال اكنت ابلات لمجللس
النوا

وفقا ألحكام القانو اللك ينظم ا ،وفلي البنلد ( ) ا تيلاص المللك بلدعو المجللس اللوطني

جلللى اكجتم للاع وفللى أدوار انعق للادر بللأمر ملك للي ،وافتت للاح دور اكنعقللادٕ .والا كان للت هلللر الم للاد للد
نيت في البند (جل) على حلف المللك فلي حلل مجللس النلوا

بمر لوم ،فإن لا للم تضل

حكملا جديلدا

في هلا الشأ ٕ ،وانما نقلت ما كا يتضمنه د تور نة  6481فلي الفقلر األوللى مل الملاد (،)19
بد

التن يف بي نيوص الد تور (.)1
أما االملاد  91فقلد تلم اضلافت ا مل

بلل المشلرع البحرينلي اللى د

في عام  ،1111وللك نتيجة للتطور اللك ياح

لتور البحلري اليلادر

الديمو راطية فلي العلالم المعايلر ،حيلث أ للت

معظم الد اتير الحديبة بتطعليم النظلام النيلابي الوا ل اكنتشلار بمبلدأ ا لتفتال الشلع  ،والللك يعتبلر
مظ ل ل ار مل ل مظ للاهر الديمو راطي للة ش للبه المباش للر  .ولق للد للايرت التع للديالت الد للتورية ه لللا اكتج للار،
وأ لللت باك للتفتال الش للعبي ،وأش للركت ب للللك الش للع

جشللراكا فعلي للا ف للي ممار للة ال لللطة ( .)2ول للللك

أضلليفت المللاد ( )91لتعطللي الملللك ،جلا رأى وج للا لللللك ،الحللف فللي ا للتفتال الشللع

فللي الق لواني

والقضايا ال امة التي تتيل بميالا البالد العليا ،على أ تكو نتيجة اك لتفتال ملزملة ونافلل مل
تاري جعالن ا ونشرها في الجريد الر مية ،فقد نص هلر الماد على" للمللك أ ي لتفتي الشلع

فلي

القواني والقضايا ال امة التي تتيل بميالا البالد ،ويعتبر موضوع اك تفتال موافقا عليه جلا أ رته
أغلبيللة م ل أدل لوا بأي لوات م ،وتكللو نتيجللة اك للتفتال ملزمللة ونافللل م ل تللاري جعالن للا ،وتنشللر فللي
الجريد الر مية"(.)3

)(1الدستور البحريني المعدل لسنة  2112المادة ( )12البند (أ ،ب ،ج)
) (2أحمد منيسي ( .)2117البحرين من االمارة إلى المملكة دراسة في التطور السياسي والديمقراطي ،مرج
سابق ،ص 12
) (3الدستور البحريني المعدل لسنة  2112المادة ()17
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المطلب الثاني :الممارسة االنتخابية في البحرين
عنللد التعللرى للمجللالس التش لريعية فللى مملكللة البح لري  ،فإنلله كبللد م ل الرجللوع الللى أوائللل
القللر العشلري للتعللر علللى اشرهايللات األولللى لتلللك التجربللة ،حيللث ظ للرت فللي أوائللل البالبينيللات
م ل القللر العش لري مطال ل

شللعبية بحرينيللة متكللرر بإ امللة مجلللس شللورى للللبالد يحللد م ل التللد ل

البريطاني في جدار شؤون ا .وفي عام  6411تجددت هللر المطالل
م

الله ممبلو الشع

فللي منتي ل

بإنشلال مجللس تشلريعي يشلارك

األ ر الحاكمة في يلن القلرار ال يا لي ٕوادار شلؤو اللبالد .و لد توحلدت

ال م للينيات م تل ل

التيللارات ال يا للية بللالبحري فللي ظللل هيئللة موحللد أطلللف علي للا

"ال يئة التنفيلية العليا" التي غيرت ا م ا كحقا جلى "هيئة اكتحاد الوطني" بعد أ تم اكعتل ار
مل

ب لا

بللل الحكومللة كحركللة يا للية ،وطالبللت بالعديللد م ل القضللايا أهم للا ل د للتور للللبالد ٕوانشللال

مجلس تشريعي وتحديث أج ز الدولة

(.)1

ففي  61دي لمبر 6486م ،وبمنا لبة اكحتفلال بالعيلد اللوطني لدوللة البحلري  ،أعلل أميلر
دوللة البحلري الشلي عي لى بل
بتكلي ل ل

للما آل ليفلة رحمله اهلل ،فلي بيلا للشلع

البحرينلي عل رغبتله

مجلل للس الل للوزرال بوض ل ل " مشل للروع د ل للتور حل للديث متطل للور للل للبالد" يكفل للل تطبيل للف المبل للادل

الديمقراطي للة الحديب للة والت للي تتنا ل ل
لمكونات الشع
عي ى ب

مل ل تركيب للة الش للع

البحل لري بحي للث يض للم التمبي للل الحقيق للي

كافة .وتنفيلا ل لا البيا فقد شكلت لجنة تحضليرية مل أربعلة وزرال ،كلف لا اكميلر

لما بإعداد م لود للد لتور الجديلد .وبعلد علد اجتماعلات داملت بضلعة شل ور أعلدت

اللجنللة الو ازريللة م للود د للتور للللبالد وأويللت مجلللس الللوزرال بوض ل
الد تور م

طللة زمنيللة لدار للة مشللروع

بل المجلس الملكور بم عرضه على المجلس التأ ي ي لمنا شته ٕوا اررر (.)2

) (1مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( ،)2112التقرير اإلستراتيجي الخليجي ،التفاعالت داخل دول مجلس
التعاون ،عام البحرين ،الرياض ،ص 11-15
) (2غباش ،حسن (  ،)2191الجدور الثقافية للديمقراطية في الخليج الكويت والبحرين ( تاريخ الشعوب
الصغيرة) ،ط ،9عمان ،دار الفرابي ،ص 291
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وعلللى ضللول هلللر التويللية أيللدر األميللر عي للى ب ل

لللما رحملله اهلل المر للوم اكميللرك

بق للانو ر للم ( )61ل للنة 6481م والي للادر ف للي  11يوني للو 6481م بش للأ جنش للال مجل للس تأ ي للي
شعداد د تور للدولة ،حيث نيلت الملاد األوللى منله عللى " :ينشلأ مجللس تأ ي لي لوضل مشلروع
د للتور للللبالد ،ويتللأل

م ل أبنللي وعش لري عض لوا ينت للب م الشللع

بطريللف اكنت للا

العللام ال للرك

المباشر ،وم عدد ك يزيد ع عشر أعضال يعينو بمر وم ،ويكو اللوزرال أعضلال فلي المجللس
بحكم منايب م"(.)1
وكللللك أيللدر للمور المر للوم بقللانو ر للم ( )61ل للنة 6481م واليللادر فللي  61يوليللو
6481م ،فيما يتعلف بتنظيم أحكام اكنت ا

للمجلس ،وجال في الملاد ( )1منله بلإجرال اكنت ابلات

العاملة للمجلللس التأ ي للي فللي األول مل دي للمبر 6481م .وفلي للللك اليللوم ،انت ل

شللع

البحلري

 11عضل لوا للمجل للس التأ ي للي ،وف للي ي للوم  4دي للمبر 6481م ،أي للدر األمي للر مر للومي  ،األول:
يقضللي بتعي للي بماني للة أشل ل اص كأعض للال فللي المجل للس التأ ي للي باشض للافة لألعض للال المنت ب للي
والباني :يدعو المجلس التأ ي ي ( المكو م  11عضوا و  1أعضال معيني  ،و  61وزي ار بحكم
منايللب م) لالنعقللاد يللوم  61دي للمبر 6481م ،وللللك بمنا للبة العيللد الللوطني للبح لري  ،و للد افتللتا
األميللر الجل للة األولللى للمجلللس بكلمللة للامية ،وبعللدها باشللر المجلللس أعماللله منللل للللك اليللوم فللي
منا شة أحكام مشروع الد تور اللك دمتله الحكوملة ألعضلال المجللس التأ ي لي ش ل اررر بعلد جد لال
التعديالت الضرورية عليه(.)2
و د حلددت ملد المجللس المللكور ش لرار ملواد الد لتور ب لتة شل ور ابتلدال مل تلاري أول
جل للة ف للي  61دي للمبر  .6481وانت للى بالفع للل المجل للس التأ ي للي مل ل مراجع للة وتع للديل مش للروع
الد تور ،ماد ماد  ،في  11مايو 6481م ،و د تليت مواد الد لتور المقترحلة بعلد التعلديالت علي لا
في مملكة البحرين ( األسس ،الواقع ،التحديات واآلفاق

) (1العربي بال ( ،)2119التجربة الديمقراطية
المستقبلية)،مجلةالتاريخ العربي ،العدد . 12
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Adad42partie10.htm
) (2عبد النبي العكري ( ) 2115عقبات االنتقال إلى نظام حكم ديمقراطي في البحرين ،موقع الجماعة العربية
للديمقراطية 1،مارس/آذار  ،2115ص 11
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في جل ة اية فلي  1يونيلو 6481م .وكانلت أ لر جل لة للمجللس – الجل لة ال تاميلة-بتلاري 4
يونيللو 6481م .و للد عقللد المجلللس التأ ي للي  99جل لة ،من للا  4جل للات لرية لمنا شللة الالئحللة
الدا لية للمجلس (.)1
لقللد لللكت البحلري م لللك الكويللت فللي جعللداد د للتور دائللم للللبالد ،فالد للتور البحرينللي فللي
نيويه م تقى م الد تور الكويتي ،ف و مطابف له ومشابه م حيث األحكلام والملواد واليلياغة
الحرفيللة ،م ل ف لوارف طفيفللة ك تكللاد تلللكر ،ويرج ل للللك جلللى ا حكومللة البح لري ا للتعانت بالد للتور
الكويتي واك ت دال بمبادئه ،وطل

مشلور ب ارئله وملا ينلتج عنله وأعقبله مل يلدور مللكر تف ليرية

وو لائ تطبيقيللة أفرزت للا الممار للة العمليلة فللي التطبيللف أعانللت عللى تنظلليم اليللياغة ٕوا لرار األحكللام
و لت للحكومة الطريف للبحث والد ار ة والنقاش

()2

.

وبعللد جنجللاز عمليللة جعللداد د للتور الللبالد ،فقللد وايلللت يللاد البح لري الحفللاظ علللى مبللدأ
مشللاركة الشللع

فللي تحمللل الم للؤولية جنبللا جلللى جن ل

وج ت لا البحلري فلي مرحلللة مللا بعلد اك للتقالل ٕواعلال

مل

يادتلله  -بللرغم الظللرو

يللام الدولللة  -وتنفيللا لمللا جلال فللي الد للتور،

ٕواداركلا مل القيلاد ال يا لية فلي اللبالد بلأ جنشلال مجللس وطنلي ،هلو مل المطالل
التلي وعلدت بتنفيللها ،أيللدر الشلي عي لى بل
 6481م مر للوما بشل للأ أحك للام اكنت ل للا
المر للوم " :بتللألي

اليللعبة التللي

الشلعبية الملحلة

للما آل ليفلة أميلر دولللة البحلري فلي  66يوليللو

للمجل للس الل للوطني ،وجل للال ف للي المل للاد األول للى م ل ل هللللا

المجلللس الللوطني م ل بالبللي عض لوا ،ينت للب م الشللع

بطريللف اكنت للا

العللام

ال للرك المباش للر ،ويك للو ال للوزرال أعض للال ف للي المجل للس ال للوطني بحك للم مناي للب م" 669 .مرش للحا
يتناف و على مقاعد أول مجلس وطني وش د يباح يوم الجمعة ال اب م دي لمبر علام ،6481
بدل العملية اكنت ابية ،حيث تنافس  669مرشحا على بالبي مقعدا ،وكا المرشحو يمبلو كافلة

) (1صحيفة الوسط البحرينية ( )2191النازحون من الريف (:الكتلة الدينية) في برلمان  ،0211العدد،2115 :
الجمعة  22أكتوبر  ،2191ص 1
)(2صحيفة الوسط البحرينية ( )2191النازحون من الريف (:الكتلة الدينية) في برلمان  ،0211المرجع السابق،
ص1
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فئللات واتجاهللات الشللع
نا

البحرينللي .وبلللغ عللدد اللللي

مقارنة بنحو  11أل

نا ل

للجلوا أ للمالهم فللي جللداول النللا بي  18ألل

فلي انت ابلات المجللس التأ ي لي .فبقلدر جدراك الحكوملة ألهميلة

وجللود مجلللس وطنللي ك للتكمال الم للير الديمقراطيللة فللي الللبالد ،كللا هنللاك ج بللال م ل الشللع

علللى

العملية اكنت ابية (.)1
وبعللد أ اكتملللت يللور المجلللس الللوطني وتمللت ت للمية أعضللائه عبللر انت ابللات عامللة،
أي للدر أمي للر ال للبالد ف للي  61دي للمبر 6481م ،موع للدا ل للدور اكنعق للاد الع للادك األول مل ل الفي للل
التش لريعي األول .وبنللالا علللى مللا تللنص عليلله المللاد ر للم ( )11م ل الد للتور ،تقللدم رئلليس الللوزرال
با تقالة الحكومة في  66دي مبر 6481م جلى األمير .ويدر في اليوم لاته األملر األميلرك بقبلول
اك لتقالة .وا لتكماك لإجلرالات الد لتورية ،أيلدر أميلر اللبالد فلي اليلوم التلالي ( 61دي لمبر) أمل ار
أميريللا ،كل ل

بمقتضللار الشللي

ليفللة ب ل

لللما آل ليفللة برئا للة الللوزار الجديللد  .و بللل مللرور 81

للاعة علللى جعللاد تكليفلله ،رف ل رئلليس الللوزرال جلللى أميللر الللبالد ر للالة تشللكيل الللوزار الجديللد.ويعتبللر
اليوم ال ادس عشر م دي لمبر علام 6481م ،البدايلة التاري يلة لبلدل التجربلة النيابيلة فلي البحلري ،
حيللث عقللد المجلللس الللوطني أول جل للة للله فللي هلللا التللاري  ،حيللث للام أميللر دولللة البح لري الشللي
عي ى ب

لما آل ليفة بإلقال ال طا

األميرك بمنا بة افتتاح المجلس اللوطني .بعلد لللك ألقلي

رئيس الوزرال كلمة شكر ،بم بدأت على أبرها المرحلة اشجرائيلة ،حيلث أدى رئليس اللوزرال وأعضلال
الحكومة والمجلس الوطني اليمي الد تورية ،وللك تم يدا لبدل اجتماعات المجلس .وفي يلوم األحلد
 11دي مبر 6481م(.)2
عقللد المجلللس الللوطني أولللى جل للاته العمليللة .ولللم تمللر للوى بضللعة أ للابي  ،حتللى ظ للر
واضحا أ و ائ هلر الجل ات تمر بفترات م األ ل والرد والشلد والجلل  ،والمنا شلات البعيلد عل

) (1غباش ،حسن ( .)2191الجدور الثقافية للديمقراطية في الخليج الكويت والبحرين (تاريخ الشعوب
الصغيرة) ،مرجع سابق ،ص 229
) (2سلمان سالم ،المجلس الوطني المنحل واإلشكاالت السياسية ،ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التغيير الديمقراطي،
31أغسطس/http://alwefaq.net/cms/2013/08/31/22405 ،2197 ،
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الموضوعية .وأ تمر األمر على هلا الحال ،حتلى حلا موعلد ن ايلة انعقلاد الفيلل التشلريعي األول
للمجلس اللوطني فلي  11يونيلو 6489م .وا لتكماك للم لير الديمقراطيلة ،بلدأ المجللس اللوطني دور
اكنعقاد العادك الباني في الفيلل التشلريعي األول ،ولللك فلي يلباح يلوم األربعلال  11أكتلوبر علام
6489م .و للام أميللر الللبالد بافتتللاح أولللى جل للات هلللا الللدور أيضللا .وا للتمرت اجتماعللات المجلللس
تش د د ار م ال

ونة التي تياعدت حدت ا تدريجيا حتى يلدور المر لوم األميلرك فلي  11يونيلو

6489م ،بفى دور اكنعقاد الباني للفيل التشريعي األول للمجلس الوطني ،جك أنه جزال ال الفات
التي نشبت وتفا مت بي الحكوملة وبعلى أعضلال المجللس والتلي هلددت ا لتقرار الوضل ال يا لي
و ير شؤو الدولة(.)1
وبعد أ ويلت محاوكت ت وية هلر ال الفات جلى طريف م دود ،لم يجد رئليس اللوزرال
بدا م أ يتقدم با تقالة الوزار جلى أمير البالد في  19أغ طس عام 6489م ،واضعا في اعتبلارر
وهللو يقللدم هلللر اك للتقالة أ يحفللظ للديمقراطيللة هيبت للا .و للد جللال فللي طللا

اك للتقالة " :ج الللوزار

أ لت على عاتق ا ا تكمال التشريعات الضرورية الالزمة لمرحلة اك تقالل ...ولك الوزار للم تجلد
فللي المجل لس الللوطني عونللا ل للا فللي للللك ،رغللم محاوكتنللا الم ليللة التللي بللللناها للالل عللامي  ،جل
للادت منا ش للاته أفك للار غريب للة عل ل مجتمعن للا و يمنا...واتج للت جل للى اشب للار واشهاج للة والتحل لريى
والم ازي للد  ،وعمل للت عل للى ب للث الفر للة وروح الكراهي للة ،غي للر مق للدر للض للرر ال لللك يع للود عل للى الوح للد
الوطنية م جرال للك"( .)2ودأ

بعى األعضلال عللى زرع الع ار يلل والمشلاكل دا لل المجللس ،فلي

الو ت اللك كانت فيه البالد حكومة وشعبا في أمس الحاجة للتما لك والتكلات  .فللم يكل
علللى ا للتقالل الللبالد للوى فتللر يللير .وكللا م ل األولللى تكبي ل

لد مضلى

الج للود لتحللديث النظللام اشدارك،

ولتنشيط اك تياد اللك كا في حالة ركود .ولقد ويلت العال ات في األيام األ ير بي الحكومة

) (1سلمان سالم ،المجلس الوطني المنحل واإلشكاالت السياسية ،المرجع السابق
) (2صحيفة الوسط البحرينية ،النازحون من الريف (:الكتلة الدينية) في برلمان  ،919ص 1
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والمجلس الوطني جلى أ يق

بعى أعضال المجلس ،وبشكل شبه دائم ،ضد أك ا تراحات تقدم ا

الحكومة ،وللك م منطلف اعتقادهم بأ الديمقراطية هي أ ا ا اك تال
و للد تو فللت الحيللا النيابيللة فللي البح لري

م الحكومة(.)1

اربللة بالبللة عقللود تكللررت الل للا المطال ل

بعللود

الديمقراطية ،مت ل في البداية شكل عرائى ترف لألمير كا أبرزها تلك العريضة التي رفع ا ن بة
مل ل المبقف للي و للميت "عريض للة الن ب للة" ،ب للم أعقبت للا عريض للة أ للرى و ل ل علي للا ع للدد كبي للر مل ل
الم لواطني تحللت ا للم "العريضللة الشللعبية" ،وتطال ل

بللالعود جلللى الحيللا النيابيللة ٕوا امللة نظللام حكللم

يتأ للس علللى الديمقراطيللة والمشللاركة الشللعبية .و للد حللاول األميللر ال ارحللل الشللي عي للى ب ل
اك تجابة للمطال

لللما

الشعبية فأيدر أم ار أميريا ر م ( )4ل نة  6441بإنشال مجلس شورى (معي )،

جك أ هلر الييغة لم تك كافية ولم تجد بوك أو ميدا ية لدى الشع

البحريني ،األمر اللك دف

الحيا ال يا ية جلى مزيد م اكحتقا وأوجد في الشارع ال يا ي البحريني حالة م الغليا ات لت
أشكاك متباينة م العن (.)2
وتللولى الشللي حمللد الحكللم فللي مللارس  6444عق ل

وفللا أبيلله الشللي عي للى ب ل

لللما ،

ومعه بدأت البحري ت تعد للد ول في ع د جديلد تيلحا بله الم لار وتبلدأ تجربت لا النيابيلة البانيلة،
جل ات ل األمير الجديلد علد

طلوات جلاد أهم لا ميبلاف العملل اللوطني وهلو وبيقلة يا لية تضلمنت

مبللادل عامللة وأفكللا ار أ ا للية الغايللة من للا تحديللد م للارات العمللل الللوطني حاضل ار وم للتقبال ،بمللا فللي
للللك التوج للات التللي تحكللم نطللاف وطبيعللة التعللديالت الد للتورية الم لراد جد ال للا .ورغللم مللا فللي هلللا
الميباف م تطورات ديمقراطية هامة فإ بعى برال القانو في البحري اعتبروا أ هلا اك تفتال
وا للتنادا جلللى بنللود د للتور  6481غيللر د للتورك ،جل ك توجللد فللي هلللا الد للتور أك مللاد تللنص علللى
اك للتفتال كو لليلة مل ل و للائل الديمقراطي للة المباش للر أو عل للى اعتب للارر ش للكال مل ل أش للكال المش للاركة

) (1عمر الحسن ،مسار الحوار الوطني وتطورات المشهد السياسي في البحرين،مركز الجزيرة للدراسات،
http://studies.aljazeera.net/reports
) (2العلوي ،مجيد ( .)2119البحرين ..إنجازات وفرص وتحديات ،صحيفة الشرق األوسط ،لندن92 ،
فبراير2119
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الشللعبية فللي الشللؤو العامللة .كمللا أ م للألة جنشللال مجلللس الشللورى التللي جللالت فللي ديباجللة الميبللاف
وتحديلللد ا تيايل للاته فل للي "جبل للدال ال ل لرأك والمشل للور " تعنل للي أ

ار ارتل لله غيل للر ملزمل للة ،وهل للو مل للا ك ل للى

اعتراضات كبير لدى العديد م القانونيي وال يا يي (.)1
اك ا الللبعى كللا ي لراى ج مجلللس الشللورى ك يعنللي أنلله بللديل ع ل المجلللس التش لريعي
اللك تمنا له اليالحيات التشريعية الكاملة ،أما مجلس الشورى اللك يضم برال عديدي وأهل
ا تياص وش ييات عامة فإ ال د

م جنشائه هو اك تفاد بللرائ م وعملف منا شلات م للقضلايا

العامللة أو تلللك التللي تطللرح علللى المجلللس التش لريعي .و للد جللالت لرو التطللورات الديمقراطيللة التللي
ش ل دها المجتم ل البحرينللي حينمللا أعل ل الملللك حمللد ب ل عي للى موعللد جج لرال انت ابللات برلمانيللة حللر
ومباشر فى  19أكتوبر 1111ك تيار أعضال مجلس تشريعي (برلما )(.)2
وبالنظر اللى مشلروع اشيلالح ال يا لي فلي مملكلة البحلري والللى كانلت بداياتله الفعليلة
م ل ظ للور المجلللس النيللابي فللي  69دي للمبر  1111م .فعمليللة جعللاد البنللال ال يا للي فللي الللبالد،
والتي بدأت منل اليوم األول كعلتالل جالللة المللك حملد بل عي لى آل ليفلة المو ل األول فلي جدار
شللؤو الللبالد ،ش ل دت تطللورات كبيللر ومتوايلللة يللو تحقيللف األهللدا
للمن ج الديمقراطي القائم علي أ اس الشورى بي القياد والشع  .وم
اللك أ رر شع

الوطنيللة الم للتقبلية وفقللا
الل ميباف العملل اللوطني

البحري في ا تفتال عام يجرك ألول مر في تاري البالد ،بما يقر م اشجماع.

وكللللك مل بنللود د للتور المملكللة اللللك يللدر عللام  1111م بنللال علللى اشراد الشللعبية المتمبلللة فللي
اك للتفتال عل للى الميب للاف ،يتض للا وج للود تجرب للة ديمقراطي للة ولي للد ف للى المملك للة .و للد ج للال البرلم للا
البحريني ،على غرار النظام البرلملاني البريطلاني وبعلى اللدول التلي تعملل بنظلام المجل لي  ،حيلث
يتكو م مجل ي أحدهما منت

 ،هو مجلس النوا  ،وا

ر معي  ،وهومجلس الشلورى ،ويتلأل

اشطار التشريعي القائم عللى مبلدأ فيلل ال للطات ،الللك أ لس المجللس اللوطني مل

لانو مباشلر

) (1طايع ،عبد العزيز ( ،)2119تاريخ شبه الجزيرة العربية المعاصر ،ط ،9القاهرة ،الدار الحديثة للنشر
والتوزيع ،ص 911
) (2المرجع السابق ،ص 911
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الحقللوف ال يا للية ،و للانو مجل للي الشللورى والن لوا  ،ونظللام المحافظللات ،و للانو الر ابللة الماليللة،
ويقوم كل م هلر التشريعات على المبادل الديمقراطية التي أ رها الد تور المعدل ل نة
ويضللم

()1
1111م .

للانو مباشللر الحقللوف ال يا للية ن ازهللة العمليللة اكنت ابيللة ،ويقللوم علللى اكلت لزام

باشعال العالمي لحقوف اشن ا  ،والع د الدولي للحقوف المدنية وال يا ية ،وينص القانو على أ
المواطني -رجلاك ون لال-يتمتعلو بحلف التعبيلر عل آرائ لم فلي اك لتفتالات طبقلا للملاد ( )91مل
الد للتور ،وح للف انت للا

ممبل للي م ف للي مجل للس النل لوا

طبق للا للم للاد ( )91مل ل الد للتور ،كماأوض للا

القانو الشروط المطلوبة لممار ة هلر الحقوف(.)2
والمجل للس ال للوطني المك للو مل ل مجل للس الش للورى ومجل للس النل لوا

هم للا ال لللطة التشل لريعية

للبحري  ،ولمجلس النوا  ،لطات جضلافية تتمبلل فلي الر ابلة عللى أعملال ال للطة التنفيليلة ،ويضلم
كل للل مجلل للس " "91مقعل للدا ،وطبقل للا للد ل للتور و ل للانو مجل ل للي الشل للورى والن ل لوا  ،يج ل ل
التشريعات في مجلس النوا
التش لري يللله
الن لوا

تمريل للر كل للل

أوك ،واللك يكو لديله يلار تعلديل أو رفلى القلواني  ،وبمجلرد تمريلر

جلللى مجلللس الشللورى ،واللللك للله نفللس لللطة رفللى التش لري أو جعادتلله جلللى مجلللس

م ل التعللديالت ،وفللي حالللة عللدم ج لرار مجلللس الشللورى انونللا وافللف عليلله الن لوا  ،يعللود جلللى

مجلس النوا

م أجل رال بانية له ،بل أ يتم رفعه جلى مجلس الشورى مر بانيةٕ ،والا تم رفى

القللانو مللر أ للرى مل جانل

مجلللس الشللورى ،ينعقللد المجل للا معللا فللي جل للة مشللتركة ويللتم ات للال

القلرار فللي األمللر بتيللويت األغلبيللة فللي المجل للي معللا .وك تكللو

لللطة الر ابللة جك لمجلللس النلوا

المنت ل  ،والتلي تعطيله حللف م لاللة أك وزيلر فللي الحكوملة والتيلويت بحجل

بقلة البرلملا عللن م،

كمللا أنلله ي للتطي أيضللا تشللكيل لجللا تحقيللف للنظللر فللي ل اررات ال لللطة التنفيليللة ،ويكللو للله لللطة
اشفياح ع النتائج التي يتويل جلي ا(.)3
) (1اسماعيل ،محمد صادق ( .)2191الديمقراطية الخليجية ..انجازات واخفاقات ،ط ،9القاهرة ،دار العربى
للنشر ،ص971
) (2االحمرى ،محمد بن ابراهيم ،دراسة تحليلية للتاريخ السياسى لدول مجلس التعاون الخليجى ،مرجع سابق،
ص 11
) (3اسماعيل ،محمد صادق ( ،)2191الديمقراطية الخليجية ..انجازات واخفاقات ،مرجع سابق ،ص 911
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وم

الل ما بف يمك القول انه منل تلولي يلاح

الجالللة المللك حملد بل عي لى آل

ليفة مقاليلد الحكلم فلي اللبالد والبحلري تملر بمرحللة انتقاليلة نحلو شلكل مل أشلكال الحيلا ال يا لية
القائمة على مشاركة المواطني في ين القرار ،والتي بدأت بعد التيويت عللى الميبلاف الللك حلدد
المبادل األ ا ية للحكم في البحري  ،وانت ت بتشكيل المؤ
التي وضعت ني

عيني ا تحقيف األهدا

 -6تطوير البنية التشريعية بالمملكة م

ة التشريعية بغرفتي ا الشورى والنلوا ،

التي تعكس تطلعات المواطني ولعل اهم ا(:)1
التشريعات والقواني التي تعالج ضلايا المجتمل

الل

البحريني.
 -1اكرتقال بال دمات التي تقدم اال لطة التنفيلية للمواط م

الل الم ار بة الحبيبلة ألدال و ازرات

الدولة ومؤ ات ا.
 -1توطيللد دولللة القللانو م ل تببيللت ا للتقالل القضللال .وضللبط واعللد الم ار بةالشللعبية لت لليير الشللأ
العام.
 -9الشللفافية فللي التعامللل مل البللروات العامللة.وترشلليد جدار الدولللة وتحريرهللا مل م اركللز النفللول للللوك
الميالا ال اية.
 -9تمكي المواط م حقه الكامل في المواطنة وتعزيز عال ة البقةواكحترام المتبادللة مل الحلاكم،
واعتبار المواط األ اس والغاية م مشروعالتنمية.
 -1تعزيز دور المجتم المدني ٕواشراك الجمعيات األهلية في تدبير القضلاياالتي ل لا عال لة بشلؤو
المواط ٕواشراك ا في بلور المشروع المجتمعي اللك نطما جميعالتحقيقه.
 -8تحويل عال ة الدولة بالمجتم م الت وي

واش ضاع جلى البقةالمتبادلة.وانتقال ال يا ة م

العال للة بللي الدولللة والمجتم ل جلللى عال للةالمجتم م ل بعضلله الللبعى.مل ال للعى نحللو وضل آليللات
حقيقية لعالا القضايا المعقد بالمجتم والتي م أبرزها مشكلة البطالة

) (1اسماعيل ،محمد صادق ( ،)2191الديمقراطية الخليجية ..انجازات واخفاقات ،مرجع سابق ،ص 917
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المبحث الثاني :التنظيم الدستوري للمجلس الوطني البحريني.
التمهيد-:
يشللترط الد للتور أ يجتمل ل مجل للس الش للورى عن للد اجتم للاع مجل للس النل لوا  ،ويك للو أدوار
تو ف للت جل للات مجل للس الش للورى ،وهل لللا يعنل للي

اكنعق للاد واح للد للمجل للي ٕوالا ُحللل مجل للس النل لوا

ارتباط عمل المجل ي معلا .ولكل مل الضلرورك مالحظلة أ عملل مجللس الشلورى يلرتبط عضللويا
في م ألة التشلري بعملل مجلللس الن لوا

حيللث أ أدوار اكنعقللاد واحللد  ،وبللدل التش لري الفعلللي بعللد

يياغة مشروع القانو تنطلف م مجللس النلوا

وتلأتي التعلديالت كحقلا مل مجللس الشلورى عللى

أك مشروع انو أو تعديل على انو نافل أ رر مجللس النلوا
ال للدور الج للوهرك لمجل للس النل لوا

.وهللر اليللة تحلدد فللي وا ل أكمللر

ف للي جد للال م للا يل لرار مل ل تعللديالت جوهريللة ويللياغات انونيللة فللي

بدايللة عمليللة التش لري التللي تبللدأ م ل لجانلله الم تيللة .فال لللطة التش لريعية وفللف الد للتور البحرينللي
يتوكها الملك والمجلس الوطني فقر ( ) م الملاد ( .)1()11وللللك فأننلا نعلرى أألحكلام ال ايلة
بالمجلس الوطني في بالث مطال  ،م اجل المزيد م اكيضاح لطبيعة العال ة بي المجل ي .
المطل

اكول :تكوي المجلس الوطني

المطل

الباني :ا تيايات المجلس الوطني

المطل

البالث :ضمانات أعضال المجلس الوطني

المطلب االول :تكوين المجلس الوطني
يأ للل الد للتور البحرين للي بنظ للام المجل للي وه للو نظ للام تلج للأ جلي لله بع للى ال للدول أل للبا
م تلفة ،فنجدر في الدول اكتحادية جل يكو هناك مجلس يمبل شعو الوكيات ومجلس يمبل شع
الدولة المتحد  ،ومبال للك نجدر في الوكيات المتحد األمريكية ،و د يوجد في بعى الدول الموحلد
ولك أحد المجل ي ك يأتي ع طريلف اك تلراع المباشلر ،وهللر هلي الحلال فلي فرن لا وفلي المملكلة
اكردنيللة ال اشللمية .ووظيف للة المجلللس الب للاني فللي هلللر الحال للة ت في ل
) (1دستور مملكة البحرين المعدل لسنة  ،2112المادة ( )72فقرة (ب)

ان للدفاع المجلللس األول ولكل ل
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الكلمة األ ير فى التشري تنعقد للمجلس المنت
و د ي تمر بقال المجللس البلانى أل لبا

وفف نظام اك تراع المباشر(.)1
تاري يلة ويكلو دورر فلي هللر الحاللة أ لر لللدور

اك تشللارك وهلللر هللي الحللال فللي بريطانيللا .أمللا فللي البحلري فللأ نظللام المجل للي

للائم علللى التعللادل

بين مللا م ل حيللث عللدد األعضللال واك تيايللات فللال يعتبللر التش لري موافقللل عليلله اك جلا مللا انج لزر
المجل للا كللل م ل جل ل ته فللأ حللدث ا للتال

بين مللا اجتم ل المجل للا (مجلللس الشللورى ومجلللس

النلوا ) علللى تشللكيل مجلللس واحللد ي للمى المجلللس الللوطني ويلرأس اكجتمللاع رئلليس مجلللس الشللورى
وييدر القرار بموافقة أعضال المجلس الوطني ،كما هو الحال في اكرد

()2

واألحكام ال اية بمجللس الشلورى مل حيلث تكوينله ائملة عللى تعيلي أعضلائه األربعلي
بأمر ملكي كما أ رئي ه يعي بأمر ملكى أيضأ ،ووجلودر ملرتبط بوجلود مجللس النلوا
ك يجتم جلا ما حل مجلس النوا

ونالحظ أنه بعد الحل يج

وللللك فأنله

أ تجرى انت ابات المجلس الجديد

للالل أربعللة أش ل ر واك عللاد المجلللس القللديم بنللالا علللى المللاد ( )19فقللر (أ) وم ل للللك فللأ الفقللر
( ) م الماد لات ا تعطي للملك ،بنال على تيور م مجلس الوزرال ،الحف بتأجيلل اكنت ابلاث،
كما أ الفقر ا تعطي للملك الحف بإعاد المجلس القديم دو انت ابات جديد وفي هلر الحالة يبدأ
فيل تشريعي جديد بالن بة للمجلس القديم

(.)3

المطلب الثاني :اختصاصات المجلس الوطني:
للمجلس الوطني (مجلس الشورى ومجلس النوا ) ا تياص تشريعى وا تياص ر ابي
ونالح ل للظ أ دور المجل ل ل لي متط ل للابف ف ل للي اش تي ل للاص التشل ل لريعي ولكن ل لله متب ل للاي عن ل للد ممار ل للة
اك تياص الر ابي.

) (1ابل،عبد العزيز ،)2191( ،المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجية ،السلطة التشريعية في
مملكة البحرين ،اللقاء السنوي الواحد والثالثون ،منتدى التنمية ،البحرين ،ص 99
) (2المرجع السابق ،ص 95
) (3دستور مملكة البحرين المعدل لسنة  ،2112المادة ( )11فقرة (أ)

83

الفرع االول :االختصاص التشريعي
فيمللارس اك تي للاص التش لريعي مناي للفة بللي مجل للس الن لوا
المعي وفف أ لو اللها

المنت ل ل

ومجلللس الش للورى

واشيا  ،بمعنى حالة رفلى مشلروع القلانو مل احلد طرفلي المجللس

التشريعي فانه يرف الى الطر اك ر للنظر فيه ،وللك وفقا كحكام المواد م ( (16جلى ()19
م ل الد للتور البحرينللي ل للنة  1111وعنللد تعلللر اكتفللاف بللي المجل للي يجتمعللا معللا علللى شللكل
مجلللس وطنللي برئا للة رئلليس مجلللس الشللورى ويج ل

أل لرار الموضللوع أ توافللف األغلبيللة عليلله فللي

المجلللس الللوطني علمللل بللأ رئلليس المجلللس الللوطني هللو رئلليس مجلللس الشللورى المعللي وفقللا ألحكللام
(مللاد  )19م ل الد للتور البحرين للي ل للنة  1111و التللي تللنص عل للى" جلا ا تل ل

المجل للا ح للول

مش للروع أك للانو مل لرتي  ،يجتمل ل المجل للس ال للوطني برئا للة رئ لليس مجل للس الش للورى لبح للث المل لواد
الم تل ل ل

علي ل للا ،ويشل للترط لقبل للول المشل للروع أ ييلللدر ل لرار المجلل للس ال للوطني بأغلبيل للة األعضل للال

الحاضري  ،وعندما يرفى المشروع ب لر اليور  ،ك يقدم مر بانية جلى المجللس اللوطني فلي اللدور
نف ا" (.)1
وك يشارك الرئيس بالتيويت اك عند ت اوك أيوات المؤيدي والمعارضي ماد (.)611
ٕوالا ما رفى المشروع نتيجة عدم توافر األغلبية المؤيد ك يقدم للمجلس الوطني مر أ رى في لات
دور اكنعقاد .ونالحظ على اك تياص التشريعي للمجلس الوطني ما يلي(:)2
 -1ا التنظيم ال ابف يتعارى م مف وم الديمو راطية التى تقتضي أ يمارس الشع
بوا طة ممبليه المنت بي

مباشر أو

لطة التشري والر ابة بإعتبارر مالك لل ياد  ،في حي أ التنظيم القائم جعل

ال ياد في التشري منايفة بي المنت بي والمعيني

.

 -2يلزم أ ييدف الملك على رار المجلس الوطني أو المجل ي النيابي والشورى أما تيديقأ
حقيقيل أو تيديقأ حكميل بعدم اكعتراى على القانو اللك تم ج اررر الل تة أش ر.
) (1دستور مملكة البحرين المعدل لسنة  2112من المادة ( )59الى ( )51و المادة ()51
) (2بوصفوان ،عباس ،)2192( ،البحرين :تعديالت دستورية هشة تكريس أالزمة وال تلقى صدى محليا ودوليا،
مركز البحرين للدراسات ،لندن ،ص 7
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ونالحظ أ النص يعطي الملك حف اكعتراى الل ش ر م ج رار القانو م
األمة والا مضى ش ر على مشروع القانو دو اعتراى م

بل مجلس

بل الملك يعتبر القانو

د تم

التيديف عليه حكما ،وتقرر الملكر التف يرية للد تور البحريني أ مد فتر اكعتراى الى تة أش ر
تجد مبررها في حقيقة أ مراجعة القانو م

بل الملك أمر يحتاا للتروى اية وأنه ي تطي أ

يعرى القانو على المحكمة الد تورية ونح م ج اررنا با األمر يحتاا الى تروى فأننا نالحظ أ
ججرالات منا شة ا تراحات القواني لات الميدر غير الحكومي ت تلزم وفف الد تور البحريني الجديد،
أ تعرى على الحكومة وك تقبل للنقاش اك جلا احالت ا الحكومة بنف ا للمجلس ،كما أ الحكومة
كما و نرى تملك احالت ا فى لات دور اكنعقاد أو في دور اكنعقاد الالحف ،وهو ما يعني أننا أمام
ا تراح د دمت فكرته منل فتر كافية و د نو ش أمام المجلس المنت

وأمام المجلس المعي وكل للك

يترك فرية كافية للملك لد ار ته وتقييمه ،وهلا يعني أ مد ال تة أش ر بعد كل هلر اشجرالات
تيبا غير ملزمة (.)1
ويملك الملك حف اكعتراى على رار المجلس ويكو للك بمر وم م ب يحدد فيه ميعادا
ي تطي فيه المجلس الوطني تجاوز اعتراى الملك بأغلبية األعضال المكوني للمجلس ،ونح نعتقد
أ هلا الحكم غير مبرر م الناحية المنطقية ما دام الملك يعي ني

أعضال المجلس الوطني .

وأ كا أعضال المجلس الوطني (المعينو والمنت بو ) يملكو حف ا تراح القانو اك أ هلا
اك تراح ك ينا ش اك جلا ما دمته الحكومة نف ا ماد ( )16ولللك على المجل ي جحالة اك تراحات
للحكومة ول ا أ تقدم هلر اك تراحاث لمجلس النوا في دور اكنعقاد نف ه أو في دور اكنعقاد اللك
يليه ،وكل للك يقلص الى حد بعيد م حف أعضال المجلس الوطني في ا تراح القواني (.)2

) (1المرجع السابق ،ص 1
) (2دستور مملكة البحرين المعدل لسنة  ،2112المادة ()59
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أما تكوين مجلس النواب فتحكمه القواعد التالية :
عللى المرشلا لمجللس النلوا

أ -توافر شروط المرشن  :يجل

البحرينلي ا تتلوفر فيله أحكلام الملاد

( )98م الد تور البحريني ل نة  1111وهي في أغلبيت ا مما هو معتاد عليه في القانو المقلار
مبلل التمتل بالجن للية وال ل المنا ل

للترشللا والم لتوى التعليملي ولكل ملا يجل

الو للو

عنلدر هللو

الحكللم ال لوارد فللي الفقللر (د) م ل المللاد ( ،)98فللالفقر تقللرر عللدم ج لواز ترشلليا م ل كللا عضللوآ فللي
مجلللس الن لوا

أو مجلللس الشللورى وأ للقطت عضللويته نتيجللة لرار ع ل أحللد المجل للي الملللكوري

وي تمر هلا المان م الترشيا ائمأ طوال الفيل التشريعي اك جلا رر المجلس الم قط للعضلوية
و

هلا المن

()1

.

 الطعون االنتخابية :أ النظر في المنازعات اكنت ابية د أنيطت بمحكمة التمييلز وهلي أعللىمحكمللة فللي ال لللم القضللائي للدولللة ،والحللل ال للابف للد تللم تبنيلله بللالرغم م ل تقريللر الد للتور لقض لال
د تورك ،وفي الوا

فأ هلا الم للك ،وأ كلا ك يتضلم م ا لأ بالضلمانات الواجل

تقريرهلا فلي

منازع للة مل ل ه لللا الن للوع ،اك أ العم للل ف للد ج للرى ف للي الق للانو المق للارف عل للى جناط للة ه لللا الن للوع مل ل
المنازعات بالقضال الد تورك

()2

.

ا -مدة الفصل التشريعي :مد الفيل التشريعي األيل في ا أن ا أرب
اول جل لة يعقللدها مجللس النلوا

نوات ميالدية مل تلاري

وفقللا كحكلام المللاد ( )91مل د لتور البحلري  1111وتعديالتلله،

و لد تقلل عل لللك فلي حاللة الحلل .ولكل يجلوز للمللك أ يملد الفيلل التشلريعي بلأمر ملكلي ملد ك
تزيد ع

نتي .

ثانياً :االختصاص الرقابي:
اك تيللاص الر للابي هللو العنيللر البللاني م ل عنايللر ال للياد الشللعبية الللى جان ل

التش لري ويقللرر

الد لتور البحرينلي علددآ مل أدوات ا لتكمال اك تيلاص الر لابي وهلى  :ال لؤالٕ ،وابلدال الرغبلات،
) (1دستور مملكة البحرين المعدل لسنة  ،2112المادة ( )19الفقرة (د)
) (2دستور مملكة البحرين المعدل لسنة  2112المادة ()12
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والتحقيللف ،واك للتجوا  ،وطللرح البقللة .ويعطللي الشللكل األول (ال لؤال) م ل اك تيللاص الر للابي
للمجلس المنت

والمجلس المعي أما بقية األشكال فينفرد ب ا أعضال المجلس المنت

()1

.

ا -األ ئلة :وهو ا لو متاحة في جمي البرلمانات ،م تفضيل واضا لأل ئلة ال طية على األ ئلة
الشفوية في معظم البرلمانات .بعى األنظمة الدا لية للبرلمانات تقوم بت يل ا ت دام هلر اكدا ،
امام النوا

اللي يطرحو أ ئلة أو الم ل لإجابة أو للج ة التي يتوجه الي ا ال ؤال ،في حي أ

البعى ا

ر يحدد شروطا" يعبة لبني النوا ع توجيه األ ئلة( .)2ووفقا كحكام الماد ( )46م

الد تور البحريني ل نة  1111يمارس كل عضو م أعضال مجلس الشورى أو مجلس النوا الحف
في توجيه اك ئلة الكتابية للوزرال حول م ائل تحف ضم ت يص الوزرال م اجل اك تضاح،
ولل ائل وال كا عضو في مجلس الشورى او عضو في مجلس النوا
واحد فأ أضا
الشورى التعقي

الوزير شي جديدآ فيما يتعلف بموضوع الم اللة ،تجدد حف عضو النوا

او

م جديد(.)3

 - 2ابدال الرغبات :م اك الي
عللى ابللدال رغبللات النائل
ب لر الرغبات وج

وحدر حف التعقي

ولمر

المتاحلة فلي برلمانلات كالبرلملا البحلري والكويلت والليم  .وتقلوم

او المجلللس للحكومللة فلي الم للائل العامللة وا تعلللر علللى الحكومللة األ للل

أ تبي للمجلس أ با

أ الحكومة غير ملزملة بإجابلة الطلل

للك( .)4وهو حف ألعضال مجلس النلوا

المقتلرح ولكن لا ملزملة بتوضليا لب

م أ هلا اك تياص ليس شكأل ر ابيل بلاته ولكنه يفتا با
المكتو عند عدم تحقيف الطل

الر ابة م

األيلل فيله

علدم اشجابلة ،وبلالرغم
لالل توضليا الحكوملة

ماد (.)5( )11

 - 3التحقيف :وهو حف تقررر الماد ( )14م الد تور البحريني ل نة  1111ألعضال مجلس

) (1دستور مملكة البحرين المعدل لسنة 2112
) (2إيلي خوري ،نحو تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات العربية :تطوير اإلطار القانوني ،ورشة عمل إقليمية،
 99-91تشرين االول  ،2111ص 7
) (3دستور مملكة البحرين المعدل لسنة 2112
إيلي خوري ،نحو تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات العربية :تطوير اإلطار القانوني ،مرجع سابق ،ص (4) 7
) (5دستور مملكة البحرين المعدل لسنة  ،2112المادة ()15
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النوا بتشكيل لجا

اية بالتحقيف او انتدا عضوا أو أكبر م أعضائه للتحقيف في أك أمر م

اكمر الدا لية ضم ا تياص المجلس ،و د تم اضافة تحديد زمني معي لتقديم نتائج التحقيف الى
هلر الماد م الد تور ،حيث يج

على اللجنة تقديم تقريرها الى المجلس الل أربعة أش ر( ،)1في

حي لم يرد في د تور البحري ل نة  6481في مادته ( )89اك تحيد زماني لتقديم نتائج التحقيف،
وهد

المشرع م هلا التحديد الزماني المحافظة على ا تقرار األمور بيور ريعة حتى ك يؤدك

عدم البت في ا الل فتر معقولة جلى الت اؤكت وال الفات(.)2
 -4اك تجوا  :اعطى الد لتور البحرينلي ل لنة  1111فلي مادتله ( )19أعضلال مجللس
النوا

حف في توجيه ا تجوابات جلى أك م الوزرال ع األمور الدا لة في ا تيايه ،ووضلعت

هلللر المللاد شللروطا لقبللول اك للتجوا

ومواعيللد لمنا شللته ،وأجللازت أ يللؤدك اك للتجوا

جلللى طللرح

موضوع البقة بالوزير على مجلس النوا .
ولقد ال هلا النص م تحديد الطريقة التي يتم ب ا منا شة اك تجوا
الدا لية للمجلس كما هو الشأ في ائر الد اتير التي تقلرر اك لتجوا
على ال لطة التنفيليةٕ .واعماك لللك نيت الالئحلة الدا ليلة لمجللس النلوا
ب لا منا شلة اك لتجوا

ٕواجلرالات هللر المنا شلة ( .)3اك أننلا مل

ل نة  6481ود تور نة  1111نجد أ م
رر له الد تور ج تجوا

تاركا لللك لالئحلة

و ليلة مل و لائل الر ابلة
عللى الطريقلة التلي تلتم

لالل النظلر فلي د لتور البحلري

الل لطات عضو البرلما في د لتور  1111لد

الوزرال بشرط أك يكو ال ؤال متعلقا بال ائل أو احد أ اربله حتلى الدرجلة

الرابعة.)4.
ونالحللظ علللى أدوات الر ابللة ال للابقة أن للا مقيللد بقيللد عللام وهللو عللدم ج لواز ا للت دام ا جلا
كا فلي لللك ميللحة للعضلو أو أحلد أ اربله حتلى الدرجلة الرابعلة أو بأحلد موكليله ،ونحل نعتقلد أ

دستور مملكة البحرين المعدل لسنة  ،2112المادة ((1) )11
دستور مملكة البحرين لسنة  ،9197المادة ((2) )91
) (3دستور مملكة البحرين المعدل لسنة  ،2112المادة ()11
 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3الجزيرة نت(4) :
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هلا القيد يتعارى م طبيعة النظام النيابي ويتعارى م الناحية المنطقية م حكم الفقر ( أ ) م
المللاد ( )14مل الد للتور لاتلله ،فعضللو المجلللس يمبللل األمللة بأ للرها وك لللطا ألك ج ل ة عليلله فللي
عمله بالمجلس أو لجانه ،بم أ مبل هلا القيد و

عمليل أمام النلوا

يفتا البا

كللي ين لقوا فيملا

بيللن م كللي ك يطللرح آك مللن م أ للئلة أو ا للتجوابات تتعلللف بميللالا أ اربلله أو نا بيلله ،بللل يتللرك مبللل
هلا األمر لنائ

آ ر على أ يرد له الدي في و ت كحلف ،جل نحل أملام يلد غيلر منطقلي وغيلر

عملي(.)1
 - 5طرح البقة :اورد المشرع البحريني في نص الماد ( )11الفقر ( ) با ك يجوز طرح البقة في
الوزرال اك بنالا على رغبت م أو عق ا تجوا يوجه ل م وهو يؤدى عند عدم البقة الى اعتبار الوزير
م تقيأل .أما بالن بة لرئيس مجلس الوزرال فأ مجلس النوا

يمكنه جعال عدم جمكا التعاو معه

وفي هلر الحالة يعرى الرأك على المجلس الوطني اللك يلزم أ يوافف على للك بأغلبية بلبي
أعضائه وهنا يعرى األمر على الملك شت ال رار بإعفال رئيس
مجلس الوزرال أو بحل مجلس النوا  ،ونح نت الل ع علة هلا الحكم فإلا كانت األغلبية في
المجلس المنت

والمجلس المعي ترى عدم جمكا التعاو م رئيس مجلس الوزرال فما هو المبرر

لالحتفاظ به وحل المجلس المنت

(.)2

؟

المطلب الثالث :ضمانات أعضاء المجلس الوطني.
لكللي يقللوم عضللو المجلللس التشلريعي بعمللله التشلريعي والر للابي فإنلله يحتللاا الللى ضللمانات
تقيلله م ل التللابير علللى دورر ،ونالحللظ أ الد للاتير تحللاول مواجل ل ة هلللر التللأبيرات ال لللبية عل لى دور
النائل

فللي ممار للة يللالحياته التللي انت بلله الشللع

للقيللام بلله بالنيابللة عللن م ،وبللللك بتللوفير ميللدر

مللالي للعضللو وهللو المكافللأ البرلمانيللة م ل اجللل ا يتفللرغ للعمليللة التش لريعية بالدرجللة اكول ومتابعللة
شللؤو الم لواطني فللي الدرجللة البانيللة ،وتمن ل علللى اعضللالالمجلس الللوطني البحرينللي مزاولللة بعللى

) (1دستور مملكة البحرين المعدل لسنة  ،2112المادة ( ،)51الفقرة ( أ )
) (2دستور مملكة البحرين المعدل لسنة  2112المادة ( )11الفقرة (ب)
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األعمال تجنباُ الد ل في التك

م المني  ،ويوفر الد تور البحري الحيانة البرلمانية ججرائية

وموضوعية للنائ  .و د وض الد تور البحريني جزالات تأديبية فلي حلف مل ي لال

التزاماتله مل

النوا  .ونالحظ أ الد تور البحريني د وفر أكبر هلر الضمانات لالعضال غير أنه د لص اللى
حد كبير م الحيانة الموضوعية م جل ة وفتا با

ج قاط العضوية بشكل كبير

()1

.

أ -الحصانه الموضوعية :لكلى يقوم العضو بعمله يلزم اك يحس بالقلف م جبار م ؤوليته الجنائية
والمدنية ،نتيجة م الفة حدبت ارا بة البرلما

لوال كانلت جنحلة او جنايلة اك فلي حاللة التللبس،

في كل مر يريد أ يعرى في ا وجل ة نظرر ،ولللك تقرر الد اتير عاد أنله ك ي لالل العضلو عملا
يبديه م آرال وأ وال أبنال الجل ة العامة أو في اللجا  ،ومبلل هللر الحيلانة منطقيلة ألن لا مرتبطلة
بعمل المجلس لاته ونجد ل ا مبيأل أمام القضال وللك لضما حلف اللدفاع كملا أ آبارهلا أ وجلدت
يمك أ تواجه بإجرالات يملك ات الها رئيس الجل ة(.)2
ولكننا نالحظ أ الفقر ( ) م الماد ( )14م الد تور البحريني ل نة  1111بعد أ
ررت هلر الحيانة فإن ا الحقت لا بجمللة اضلافية تقلرر " اك جلا كلا اللرأك المعبلر عنله فيله م لاس
بأ للس العقيللد أو بوحللد األمللة ،أو بللاشحترام الواج ل
شل ص كللا "

(. )3

للملللك ،أو فيلله للل

فللي الحيللا ال ايللة ألك

ونالحللظ جيظللا أننللا بيللدد يللود وضللع ا المشللرع مل اجللل الحللد مل أيللل وجللود

الحيانة البرلمانية التلى كلا اللنص الد لتورك حريلا عللى تجلليرها وهلي و ايلة العضلو مل اكبلار
ال لبية لمشاركة في العملية التشريعية والر ابية ،كما أنه باشضافة لما بف فإ تقريرها أتى بعبارات
تفتا با

التأويل ف ي غير د يقة وأكبر م للك كله ف ي موكلة بتطبيق ا لمجلس يا ي .

ب -الحصانة اإلجرائية :وللك بعدم ربط ج قاط عضويته بالمجلس بموا

وآرال،ولللك فإ بعى

الد ائير تحدد أ با ج قاط العضوية بفقدر شرطل م الشروط الواج توافرها فى المرشا مئل األهلية

) (1بوصفوان ،عباس ( ،)2192البحرين :تعديالت دستورية هشة تكريس أالزمة وال تلقى صدى محليا ودوليا،
مرجع سابق ،ص1
) (2دستور مملكة البحرين المعدل لسنة 2112
) (3دستور مملكة البحرين المعدل لسنة 2002
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أو بحال ا تمرار غيابه ع المجلس جلى فتر م مة ويلزم في كل األحوال توافر أغلبية اية لتحقيف
أبر ج قاط العضوية ،ونالحظ أ الد تور البحريني د تو

في حالة فقد العضوية فأجازها جلا فقد

العضو البقة واكعتبار أو أ ل بواجبات عضويته ،وموط ال طور فى هلا التنظيم مطاطية هلر
العبار ففقد البقة واكعتبار تعبير ك يي
ما ييع

فعأل م األفعال ولكنه يي

جح ا ا م األحا يس وهلا

ضبطه وتحديدر اية ونح نتكلم ع مجلس يا ي د ييدر أحكامه بنال على
()1

اعتبارات يا ية بحتة

) (1بوصفوان ،عباس ( ،)2192البحرين :تعديالت دستورية هشة تكريس أالزمة وال تلقى صدى محليا ودوليا،
مرجع سابق ،ص1
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الفصل الخامس
المغايرة في االختصاص بين البرلمان األردني البحريني
للتناول ف للي ه لللا الفي للل المغ للاير ف للي اش تياي للات البرلماني للة الت للي يق للوم ب للا أعض للال
مجللس اكملة اكردنلي ( اكعيلا والنلوا ) وأعضلال المجللس اللوطني البحرينلي ( الشلورى والنلوا )،
الل الدور التشريعي والر ابي اللي يقومنا ب ما تحت بة البرلماني  ،حيث نتتب كيفيلة

وللك م

ممار للة ه لللر اش تياي للات مل ل
لمجلس النوا

للالل الد للتور اكردن للي  6491وتعديالت لله واكنض للمة الدا لي للة

واكعيا اكردني ل نة  ،1161والد تور البحريني ل نة  6481وتعديالتله ،والللوائا

الدا ليللة لمجلللس الن لوا

والشللورى .ويتنللاول المبحللث اكول اش تيايللات التش لريعية للبرلمللا فللي

األرد والبحري  ،والمبحث الباني يتناول موضوع اك تياص الر ابي لل لطة التشريعية في األرد
والبحري .

المبحث االول :االختصاص التشريعي للبرلمان في األردن والبحرين
التمهيد-:
يعتبر التشري الميدر األيلي الغال

للقاعد القانونية في عيرنا في كبيلر مل اللدول،

جل يش للغل بالن للبة جل للى مي للادر الق للانو األ للرى مك للا الي للدار ،فاألغلبي للة ال للاحقة مل ل القواع للد
القانونية ت تمد منه وجودها و وت ا(.)1وتفيد كلمة التشري معنيي  ،أول ما:
ٕواعطاؤهللا للو اشل لزام م ل

واعد انونية مكتوبة

بللل لللطة م تيللة يمنح للا الد للتور ا تيللاص جيللدار لواني ملزمللة

ي ضل ل لا األفلراد فلي الدوللة .والتشلري ب للا المعنلى وهلو ملا يعلد ميلد ار ر لميا للقلانو  .وباني ملا:
يعني القواعد القانونية نف ا التي تضع ا ال لطة التشريعية وفقا للد لتور فلي الدوللة .والتشلري ب للا
المعنى يفيد القانو المكتو بمعنار ال اص(.)2
والتشري ي تعمل أحيانا بمعنى القاعلد أو القواعلد القانونيلة التلي ت لتمد مل هللا الميلدر

) (1الدوادي ،غالب )9117( ،المدخل إلى علم القانون وبخاصة األردني ،ط ،2مطبعة البهجة ،اربد ،ص ٦٢
) (2الزعبي ،عوض أحمد ،المدخل إلى علم القانون ،ط ،2دار وائل للنشر ،عمان  ،2117ص975
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ويمك ل معرفللة مللا جلا كللا المقيللود هللو المعنللى األول أو البللاني م ل

للياف العبللار التللي يللرد في للا

اللفللظ .والتشلري بمعنللى الميللدر للقللانو يحتللل اليللوم مكللا اليللدار فللي جنتللاا القواعللد القانونيللة فللي
معظللم الللدول عللدا الللدول اكنكلو ك للونية التللي ك ي لزال القضللال يحتللل في للا مكللا اليللدار بالن للبة
لميلادر القللانو  .وللللك ن للتطي أ نقلول أ العيللر الحلديث هللو عيلر التشلري بعكلس العيللور
القديمة التي كانت تعر بعير العر  ،أل التشري أيبا اليوم م أهم ميادر القانو الحلديث
في ظل تراج الميلادر األ لرى ،وعللى أر ل ا العلر الللك أيلبا أهميتله العمليلة ضلئيلة وا تيلر
دورر على د النقص في األحوال القليلة النادر التي ي كت التشري في ا ع حكم النزاع المعروى
أمام القاضي ،وليس هلا هو الحال في األرد والبحري فقط ،بل في معظم الدول الحديبة

()1

والتش لري اللللك تضللعه ال لللطة التش لريعية فللي الدولللة ل لليس م ل نللوع واحللد ،أل ا للتال
الم للائل التللي ينظم للا التش لري فللي المجتم ل وتفاوت للا فللي األهميللة ،يترت ل
القانونية وتدرج ا في القو واألهمية بح

عليلله ا للتال

ال لطة التلي تيلدرها وكلللك بح ل

القواعللد

موضلوع ا ،وعللى

هلا فالتشري يق م جلى أنواع بالبة تتدرا كا تي:

أوال -التشريع األساسي أو القانون األساسي (الدستور)
التشري األ ا ي هو التشري األعلى و ومكانة بي التشريعات األ رى فلي الدوللة ،ألنله
أهم أنواع التشري وأكبرها اتياك وتعلقا بحيا الدولة ،جل يحلدد شلكل الدوللة فلي كلو الدوللة ب ليطة
أو مركبللة ،ويعللي نظللام الحكللم في للا فللي كونلله ملكيللا أو جم وريللا ،ديمو راطيللا أو دكتاتوريللا ،ويحللدد
ال لطات العامة في الدولة (التشريعية والقضائية والتنفيلية) وا تيايات ا وواجبات ا وكيفية ممار ة
لللطات ا وعال للة كللل من للا بللاأل رى وعال للة األفل لراد ب للا ،ويحللدد أيضللا الحقللوف والواجبللات العام للة
لألفراد(.)2

) (1الدوادي ،غالب ،المدخل إلى علم القانون وبخاصة األردني ،مرجع سابق ،ص 29
) (2الدوادي ،غالب ،المدخل إلى علم القانون وبخاصة األردني ،مرجع سابق ،ص 29
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فالمواضي التي يتناول ا التشري األ ا ي م مة وتتعلف باأل س التلي تقلوم علي لا الدوللة،
ولللللك يللأتي فللي القمللة بالن للبة لبقيللة التش لريعات األ للرى فللي الدولللة ويتمت ل عللاد بحيللانة ايللة،
وي تل

في المميزات ع التشريعات األ رى وينحدر م ميدر ٍ
عال وك يجوز للتشري العادك أو

الفرعللي أ ي للال

أحكاملله ،وكللل تشلري أدنللى ي للال

التشلري األ ا للي (الد للتور) يعللد بللاطال (.)1

عنير م عناير يام إ ،وانما هو مظ ر
ا
والتشري األ ا ي (الد تور) ك ي لف الدولة ألنه ليس
م مظاهر وجودها ال ارجي ،أل الدولة أ دم م الد تور .فليس م الضرورك أ يكلو الد لتور
موجللودا عنللد نشللول الدولللةٕ ،وانمللا يللتم وض ل الد للتور بعللد يللام الدولللة وا للتقرارها كضللمانة للحقللوف
والحريات األ ا ية لألفراد(.)2
وفي حقيقة اكمر ،فلإ

واعلد القلانو الد لتورك تعتبلر واعلد ملزملة وواجبلة اكحتلرام فلي

الدولللة وأ م الفت للا تللؤدك جلللى ل ط اللرأك العللام وغضل

الشللع

وهلللا جلزال للله األبللر الفعللال فللي

كفالة احترام واعدر .وعليه فالد اتير اما ا تكو مرنة أو أ تكو جاملد  ،فالد لتور الملر يتميلز
بب للاطة ججل لرالات تعديلي لله ،تتش للابه ال للى ح للدا م للا ب للإكجرالات المتبع للة ف للي تع للديل القل لواني العادي للة،
وتعط للي ه لللر المرن للة للدر كبي للر للد للتور ف للي مج للا ار اكح للداث والتط للورات ال يا للية واك تي للادية
واكجتماعية حيث يعمل بالد تور المر  ،كالد لتور البريطلاني الللك نملا تلدريجيا أبنلال تلاري انكلتل ار
الطويللل وك ي لزال فللي معظملله عرفيللا ويللتم تعللديل أحكاملله م ل

بللل البرلمللا البريطللاني اللللك يملللك

باألكبرية المطلقة حف وض أو تعديل ما يشال م القواعد الد تورية أو العادية على حد وال (.)3
أم للا الد للتور الجام للد ف للو الد للتور ال لللك ي للتلزم ججل لرالات معين للة عن للد تعديل لله أش للد مل ل
ججل لرالات القل لواني العادي للة عل للى أ ي للتم التع للديل مل ل نف للس ال يئ للة الت للي وض للعته وب للنفس الطريق للة
واشجلرالات .أل الد للتور تعلللو واعللدر بح ل

طبيعت لا علللى ا تيللاص ال لللطة التشلريعية العاديللة

) (1الزعبي ،عوض أحمد ،المدخل إلى علم القانون ،مرجع سابق ،ص 911
) (2الصرة ،عبد المنعم فرج ( ،)9111أصول القـانون ،ط ،9منـشأة المعـارف ،اإلسـكندرية ،،ص 92 -99
) (3الحجار ،عدنان إبراهيم (  ،)2199آلية التشريع في فلسطين وتأثير االنقسام الفلسطيني عليه ،مجلة جامعة
األزهر بغزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،المجلد  ،97العدد )A)1ص 972
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وكب للد مل ل جتب للاع ججل لرالات اي للة ف للي لل للك كاش للتراط تك للوي مجل للس للاص أو هيئ للة اي للة تق للوم
بالتعديل غير ال يئلة المنلوط ب لا ل القلواني العاديلة .أو اشلتراط أغلبيلة ايلة أو ججلرالات معينلة
غير اشجرالات التي تتب عاد في تعديل التشري العادك ،أل التشديد فلي ججلرالات التعلديل تلؤدك
جلى ا تقرار القواعد األ ا ية دو أ تكو القواعد الد تورية عرضة للتغييلر والتبلديل تبعلا لألهلوال
ال يا للية .في للعوبة ججل لرالات تعديل لله تعطي لله ي للفة الجم للود ،وم للبال عل للى لل للك الد للتور الفرن للي
والد تور األردني والد تور البحريني والد تور الميرك ...الل ( .)1ولقلد تباينلت األرال الفقيله فلي ملا
يتعلف بال لطة الم تية بتعديل الد

اتير الجامد الى بالبة أرال:

اوالً :تخويل صححية التعديل للشعب
ي للله

اكتج للار ،جل للى أ تع للديل الد للتور ك ب للد أ يقت للر بموافق للة مجم للوع الش للع  ،عل للى

أ للاس أ تعللديل الد للتور هللو بمبابللة تعللديل شللروط العقللد اكجتمللاعي اللللك ولللي الحللاكم ال لللطة
بموجب لله ،وحي للث جبل لرام ه لللا العق للد ب للإراد مجم للوع األفل لراد ف للي المجتمل ل ف للإ تعديل لله ك ب للد أ يقت للر
بملوافقت م جميعللا .والمالحللظ أ هلللا اللرأك ينت للي جلللى الجمللود المطلللف للد للتور ،حيللث ج اشجمللاع
ضر م ضرو ال يال ،وهو أمر أ ر جلى ال يال منه جلى الوا  ،ونتيجة ألدراك أيحا

هللا

اللرأك ل لللر الحقيقللة تحول لوا عل شللرط اشجمللاع ،واكتفلوا باألغلبيللة شجلرال لتعللديل ،وأل ليللة الحللف فللي
اكنفيال عل الجماعلة .ويلله

أيلحا

هللا اكتجلار جللى جلواز تعلديل الد لتور ،جل ورد نلص فيله

يجيز للك ،أل التعديل في هلر الحالة ك يعدو أ يكو تنفيلا لشرط م شروط العقلد اكجتملاعي،
ومل ل الد للاتير الت للي أناط للت للش للع

ي للالحية التع للديل عل ل طري للف اك للتفتال (الش للع ) الد للتور

الفرن ي النافل ل نة  6491والد تور الميرك ل نة  6491ود تور نة .)2(6486

) (1المرجع السابق ،ص 979
) (2بجاوي ،محمد(  .)2111المجلس الدستوري صالحيات ...إنجازات ...وآفاق ،مجلة الفكر البرلماني ،عدد ،1
ايبرل ،2111
مجلس األمة ،ص 1
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ثانياً :تخويل صححية التعديل ألغلبية الشعب أو البرلمان.
أنيار هلا اكتجار جلى أ يالحية تعديل الد تور ك ت ول جك لغالبية الشلع

يله
للبرلما  ،وأول م

أو

ال ب لا الرأك الفقيه الفرن ي (موريس هوريو) " ج األمة ياحبة ال ياد  ،تملك

تعللديل الد للتور كمللا أيللدرته م ل

بللل دو التقيللد بشللكل معللي ألج ارئلله ،فللإراد األمللة هللي القللانو
"

األعلى أيا كا شكل ا وطريقة التعبير عن ا  ،وم هنا لألمة التعبير ع جرادت ا في التعديل بيلور
مباشر أو م

الل ممبلي ا في البرلما أو الدمعية التأ ي ية(.)1

ثالثاً :الدستور هو الذي يحدد الجهة المختصة بالتعديل
القائلي به جلى أ الد تور هو اللك يحدد ال للطة

يمبل هلا اكتجار الرأك الغال

في الفقه ،ويله

الم تية بالتعديل .وأول م

لال ب للا اللرأك الفقيله الفرن لي جلا جلاك رو لو ،الللك لهل

جللى أ

ما يتنافى وطبيعة األشيال أ تفرى األمة على نف ا لواني ك ت لتطي تعلديل ا أو جلغاؤهلا ،ولكل
ما ك يتنافى وطبيعة األشيال أ تلتزم األمة بالشكليات الر مية شجرال التعديل .ويميز أيحا

هلا

اللرأك بللي ال لللطة التأ ي للية األيلللية وال لللطة التأ ي للية المنشللأ التللي للد تكللو ال لللطة التشلريعية
لات للا ،فال لللطة التأ ي للية المنشللأ ملزمللة عنللد ججراؤهللا التعللديل ،بالشللكليات التللي حللددت ا ال لللطة
التأ ي ية األيلية في الد تور ،مراعا لمبدأ مو الد تور على القواني العادية ،وتبنت العديد مل
الد اتير ،مبدأ مو الد تور على القواني العادية ،ومل بين لا الد لتور األردنلي النافلل ل لنة 6491
والد تور األمريكي ل نة  6818والد تور الييني ل نة  6411والد تور الرو ي ل نة .)2(6441
ففلي المملكللة األردنيلة ال اشللمية فقلد نللص الد لتور األردنللي لعلام  ٢٥٩١فللي مادتله األولللى
علللى أ "المملكللة دولللة عربيللة م للتقلة لات للياد ملك للا ك يتج ل أز والشللع

األردنللي جللزل م ل األمللة

العربيللة ونظللام الحكللم في للا نيللابي ملكللي و اربللي"( .)3ونيللت المللاد البانيللة منلله علللى أ اش للالم ديل

) (1بجاوي ،محمد(  .)2111المجلس الدستوري صالحيات ...إنجازات ...وآفاق ،المرجع السابق ،ص 1
) (2سرحال ،حمد ( .)2112القانون الدستوري والنظم السياسية ،اإلطار  -المصادر ،ط ،9المؤسسة الجامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،ص .971
) (3الدستور االردني لسنة  ،9112المادة ()9
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الدولة واللغة العربية لغت ا الر مية( ،)1وفي الفيل الباني منه حلدد حقلوف األردنيلي وواجبلات م وفلي
الفيل البالث حدد ال لطات العامة في الدولة وا تيايات ا ..ال .
وف للي مملك للة البحل لري

ن للص الد للتور البحرين للي لع للام  1111ف للي مادت لله األول للى عل للى أ

البحري دولة عربية ج المية م تقلة لات لياد تاملة ،شلعب ا جلزل مل األملة العربيلةٕ ،وا ليم لا جلزل
مل الللوط العربللي الكبيللر ،وك يجللوز التنللازل عل

لليادت ا أو الت لللي ع ل شللئ مل ج ليم للا ،ونظللام

الحكم في ا ملكي د تورك ورابي(.)2
ويعتبللر الد للتور األردنللي د للتو ار جامللدا ويتطل ل

تعديللله وفقللا للمللاد (  )611منلله ج لرار

التعديل بأكبرية البلبي م أعضال كل م مجل لي األعيلا والنلوا  ،وفلي حاللة اجتملاع المجل لي
يشترط ش رار التعديل أ تجيزر أكبرية البلبي م األعضال اللي يتأل

من م كلل مجللس وفلي كلتلا

الحللالتي ك يعللد نافللل المفعللول مللا لللم ييللادف عليلله الملللك وك يجللوز جد للال أك تعللديل علللى الد للتور
مد يام الوياية بشأ حقوف جاللة الملك وورابته(.)3
كما يعد الد تور البحريني جامدا ،وك يعدل وفقا للماد األولى والماد  ٢١١منه جك جزئيلا
وبالطريقللة المنيللوص علي للا فللي المللاد  ٥٩التللي نيللت علللى أنلله "م ل م ارعللا األحكللام ال ايللة
بتعللديل الد للتور ،جلا رد الملللك فللي للالل الفتللر المنيللوص علي للا فللي البنللد ال للابف مشللروع القللانو
جلى مجل ي الشورى والنوا

بمر وم م ب  ،شعاد النظر فيله ،حلدد ملا جلا كانلت هللر اشعلاد تلتم

فللي لات دور اكنعقللاد أو فللي الللدور التللالي للله" ،كمللا أشللارت المللاد لات للا الللى أنلله "جلا أعللاد كللل مل
مجلللس الشللورى ومجلللس الن لوا

أو المجلللس الللوطني ج لرار المشللروع بأغلبيللة بلبللي أعضللائه ،يللدف

عليه الملك ،وأيدرر في الل ش ر م ج اررر للمر البانية(.)4
ويحللف ألعضللال المجل للي بتقللديم طل ل

بللا تراح تعللديل الد للتور ويكللو مقللدما م ل ذبللل

) (1الدستور االردني لسنة  ،9112المادة ()2
) (2الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة ()9
) (3الدباس ،علي محمد صالح ( .)2119ضمانات استقاللية المجالس النيابية دراسة مقارنة:األردن – لبنان –
بريطانيا ،اطروحة دكتوراة في الفلسفة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،ص91
) (4الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة (( /) 71ج) و(د).
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م ة عشر عضوا م الشورى أو م ة عشر عضوا م النوا  ،حيث ي ما ل م الد تور ا تراح
تعللديل مللاد أو أكبللر بالحللل

والتعللديل وتغييللر األحكللام ،وبعللد للللك يعللرى علللى اللجنللة التش لريعية

والقانونية التي تُشلكل طبقلا للملاد  16مل الالئحلة ،ويلتم العلرى لالل لبعة أيلام مل تلاري تقلديم
طل

اك تراح بتعديل ،فيجوز لرئيس المجلس أ يعرى هلا األمر على اللجنة فلي أك و لت لالل

ال بعة أيام(.)1
وتقوم اللجنة بإعداد تقرير بشأ مبدأ التعديل المقترح وموضوعاته ،ويعرى على المجلس
وعندما يحيل التعديل على موافقة بلبي أعضال المجلس يحال مبدأ اك تراح بالتعديل جلى الحكومة
لتض ييغة مشروع التعديل وعند ورود اليياغة يجل

عللى رئليس المجللس أ يعقلد جل لة لالل

ال م للة عشللر يومللا التاليللة لللورود اليللياغة مل الحكومللة ،وتبللدأ الجل للة بللتالو المشللروع ومنا شللته،
وبعد المنا شة يتم التيويت بالندال باك م ويوك جلى أغلبية البلبي  ،وعند اتمام الموافقة يحال جللى
مجلس الشورى اللك يعقد جل ة اية الل ال م ة عشر يوملا التاليلة للورود اك طلار المتضلم
مشروع التعديل وينا ش ويجرك التيويت عليه فإلا تم بوله بأغلبية البلبي يرف الى مجلس الوزرال
أو يحلال جللى جل لة مشللتركة للنلوا

والشلورى ويجللرك التيلويت عليله ،ومل بللم يحلال لجالللة الملللك

ف للي ح للال موافق للة بلب للي المجل للس ال للوطني ،لكل ل جلا اعت للرى المل للك ف للإ لل للك يع للد اعت ارض للا مطلق للا
كتو يفيا كما في القواني العادية وكيتم تعديل الد تور جك بموافقة الملك وينت ي موضوع التعديل(.)2

ثانياً -التشريع الرئيسي أو العادي:
وهو عبار ع القواعد التشريعية التي تضع ا ال لطة التشريعية ا تنادا جلى ال لطة الم ولة
ل ا بموج

الد تور لتنظيم الروابط بي األفراد في المجتم  ،ويشمل جمي القواني العادية التي ك

تتعلف بالنظام األ ا ي للدولة ،ولللك يج أ تكو هلر القواني

اضعة وموافقة للد تور موضوعا

) (1الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة ( ( /) 921أ)،
) (2الكواري ،سالم محمد (  .)2115السلطة التشريعية في دستور مملكةالبحرين  ،9119ط( ،9د.ن)(.د.م) ،ص
211- 219
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وشكال ،فإلا الفت أو تعارضت معه موضوعا أو شكال تعد باطلة( .)1و د جرت العاد على جطالف
لفظ (القانو ) على التشري العادك أو الرئي ي بالمعنى الضيف ل لر الكلمة للتفريف بينه وبي التشري
الفرعي اللك يطلف عليه ا م النظام أو التعليمات أو الق اررات ويتعي على ال لطة التشريعية أ تتب
في

التشري العادك اشجرالات المنيوص علي ا في التشري األ ا ي (الد تور) ،أل د تور كل

دولة ير م الطريف اللك يج

جتباعه عند

القانو العادك بالنص على ججرالات معينة ٕوالا لم

تتبع ا ال لطة التشريعية في جيدارها لتشري عادك ،يعد للك التشري باطال وغير د تورك م ناحية
الشكل (.)2
وال للطة التشلريعية التللي تقلوم ب ل التشلري العللادك عبلار عل ال يئلة التللي تملارس وظيفللة
ل القواعللد القانونيلة فللي حلدود ا تيايل ا المبلي فللي الد لتور وهلللر ال يئلة للد تتكلو مل مجلللس
واحد كما في الكويت ،أو م مجل ي كما في بريطانيا (البرلما /نوا
نوا

وأعيا ) كما في األرد أو (المجلس الوطني /نوا

نوا

وشيوج) كما في الوكيات المتحد األمريكية(.)3

ولوردات) أو (مجلس األمة/

وشورى) كما في البحري أو (الكونجرس/

وممللا للبف يتضللا أ اشج لرالات المنيللوص علي للا فللي الد للاتير تجعللل عللاد التشللري
العادك ك ييلدر وك ييلبا نافلل المفعلول جك بعلد أ يملر ب للر اشجلرالات المعينلة ي لتكمل الل لا
شيئا فشيئا وجودر ونفالر .ولللك فإ التشري العادك يمر في ظل النظلام البرلملاني عنلد لنه بلبالث
مراحل تشلريعية يحلددها التشلري األ ا لي ،وتبلدأ هللر الم ارحلل (بالتحضلير أو اك تلراح) .و لد يكلو
اك تلراح مل الحكومللة أو مل فريللف مل أعضللال البرلمللا  ،وبعللد للللك توضل كئحللة مشللروع القللانو
وتبدأ مرحلة (المنا شة والتيلويت) جل تنلا ش الالئحلة مل

بلل ال للطة التشلريعية – (و لد تكلو هللر

مكونللة مل مجلللس واحللد كمللا هللو الحللال فللي العلراف ،أو مل مجل للي كمللا هللو فللي األرد والبحلري
وانكلت ل ار وفرن للا وأمريكللا) – وبعللد تمللام موافقللة ال لللطة التش لريعية للتيللديف عليلله .وبالتيللديف علللى
) (1الدباس ،علي محمد صالح ( .)2119ضمانات استقاللية المجالس النيابية ،مرجع سابق ،ص 51
) (2الصرة ،عبد المنعم فرج ( ،)9111أصول القـانون ،مرجع سابق ،ص 21
) (3الحجار ،عدنان إبراهيم (  ،)2199آلية التشريع في فلسطين وتأثير االنقسام الفلسطيني عليه ،مرجع سابق،
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القللانو تنت للي الم ارحللل التشلريعية التللي تقللوم ب للا ال لللطة التشلريعية ويعقب للا مرحلللة غيللر تشلريعية ك
تباشرها ال لطة التشريعية ،بلل ال للطة التنفيليلة وهلي ملا ي لمى بمرحللة النفلال ،التلي تتكلو بلدورها
م مرحلة (اشيدار) ومرحلة (النشر) ،بم ييدر القانو نافلا وملزما للجمي (.)1
وتتكو ال لطة التشريعية في المملكة األردنيلة ال اشلمية مل مجللس األملة والمللك ويتلأل
مجلللس األمللة م ل مجل للي األعيللا والن لوا

()2

وفللي مملكللة البح لري تتكللو ال لللطة التش لريعية م ل

المجلس الوطني والملك ،ول لر ال لطة في المملكتي الحف في وض القواني وتعديل ا ٕوالغائ ا.
ويتضا م للك ،أ التشري العادك في األرد والبحري شأنه شأ غيلرر مل التشلريعات
يجل

أ يملر عبلر المجل لي بلم ييلدف عليله مل

ذبلل رئليس الدوللة (جالللة المللك) حتلى ييللبا

انونا ملزما ،ويتم للك على النحو ا تي:

المطلب االول :اقت ار تعديل الدستور واقت ار القانون.
ك تميز الد اتير بي اك تراح بقانو ومشروع القانو  ،م حيث المنا شة والتيويت أمام
أعضللال ال لللطة التش لريعية ،جك أ التعامللل م ل المشللروعات بق لواني  ،يض ل فللي اكعتبللار ،أن للا تللرد
ميللوغة ومعللد جعللدادا جيللدا ،نظل ار لمللا لل لللطة التنفيليللة مل جمكانيللات و بللر عمليللة ،ف للي المتوليللة
تنفيل القواني فت تطي أ تكو أكبلر ربلا كحتياجلات المجتمل  ،وملا يكتنل

التشلريعات النافلل مل

بغ لرات فت للعى جلللى ا ت لراح مللا ي للد حاجللة المجتم ل  ،أو يعللالج الللنقص ،وبالتللالي تكللو مقبولللة م ل
البرلمانات ،وك تجد معارضة في كبير م األحيا .

أ  -اقت ار تعديل الدستور
تنق للم الد للاتير ،كمللا لكرنللا للابقا ،مل حيللث جمكللا تعللديل ا جلللى د للاتير جامللد ود للاتير
عرفيللة (مرنللة) أو كمللا يعرف للا الللبعى غيللر مكتوبللة ،ومل أهللم الد للاتير التللي يطلللف علي للا الد للاتير
غير الم طور الد تور اكنجليزك ف و د تور عرفي .الد اتير المرنة ك تواجله مشلكلة فلي تعلديل ا

) (1الدوادي ،غالب .)9117( ،المدخل إلى علم القانون وبخاصة األردني مرجع سابق ،ص 71
) (2الدستور االردني لسنة  .9112المادة ( )21
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جل يمك ل أ تغيللر اوتعللدل شللأن ا فللي للللك شللأ تعللديل نيللوص الق لواني العاديللة ( .)1أمللا الد للاتير
الجاملللد  ،وهل للي الد ل للاتير التل للي تعتملللدها غالبيل للة اللللدول العربيل للة ،ف لللي د ل للاتير مكتوبلللة ،وتوي ل ل
بالد للاتير الجام للد ا للتنادا جل للى التش للدد ف للي آلي للة التع للديل ،وك يعن للي الجم للود جطال لله ،األم للر ال لللك
يتعارى م ضروريات الحيا التي م

مت ا التغير والتطور ،األمر المجافي للجمود والببات(.)2

وعليلله فقللد تطبللف األرد األيللول المبينللة فللي الد للتور بشللأ مشللاري الق لواني علللى أك
مشللروع لتعللديل هلللا الد للتور ويشللترط ش لرار التعللديل أ تجيلزر أكبريللة البلبللي م ل أعضللال كللل م ل
مجل للي األعيللا والنل لوا

وفللي حال للة اجتمللاع المجل للي وفقللا للم للاد (  ) 41م ل د للتور .6491

ويشترط ش رار التعديل أ تجيزر أكبرية البلبي م األعضال اللي يتأل

من م كل مجلس وفي كلتا

الحالتي ك يعتبر نافل المفعول ملا للم ييلدف عليله المللك وك يجلوز جد لال أك تعلديل عللى الد لتور
مد يام الوياية بشأ حقوف الملك وورابته(.)3
وفي البحري

فقد نيت الماد ( )611م الد تور البحريني ل لنة  1111والتلي وردت

بللنفس الللنص فللي د للتور  6481فللي مادتلله ( )619فللي الفقللر (ا) علللى عللدم ج لواز ا ت لراح تعللديل
النظام الملكي ومبدأ الحكلم اللورابي فلي البحلري بلأك حلال مل األحلوال وكلللك فيملا يتعللف بالحريلة
والم اوا  ،وكما ك يجلوز ا تلراح تعلديل الملاد البانيلة مل الد لتور  1111التلي تلنص عللى أ ديل
"ديل ل الدول للة اش للالم ،والشل لريعة اش للالمية مي للدر رئي للي للتشل لري  ،ولغت للا الر للمية ه للي اللغ للة
العربيللة" ،،وكللللك نظللام المجل للي المقللرر فللي هلللا الد للتور و للررت عللدم ج لواز تعللديل اليللالحيات
المقرر للملك في فتر النيابة عنه (.)4
وم ل حللف أعضللال المجل للي فللي طل ل
تعديل الد تور مقدم م

تعللديل الد للتور يوج ل

أ يكللو الطل ل

م ة عشر عضو في المجلس الواحد فلكل مجلس الحف في الطل

) (1الطماوي ،سليمان (  .)9111السلطات الثالث ،ط  ،٢دار الفكر العربي ،القاهرة ،ص 925
) (2الطماوي ،سليمان (  .)9111السلطات الثالث ،المرجع السابق ،ص 921
) (3الدستور األردني لسنة  ،9112المادة ()921
) (4الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة ( )921

بللا تراح
وهلا
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الطل ل

بللاك تراح بالتعللديل ي ض ل لإج لرالات التللي ررهللا المشللرع الد للتورك ،ومللا ر للمته الالئحللة

الدا لية لكل مجلس م
ض ل هلللا الطل ل

ا تراح بتعديل الد تور م أعضال مجللس النلوا

طوات .فإلا دم طل

لنيللوص الد للتور واكئحللة الدا ليللة لمجلللس الن لوا

ٕواجلرالا ت المنا شللةواش رار .وعنللد ا للت دام النلوا
بموجل

أ يكللو هلللا الطلل

المللاد  41يجل

للمواد الد تورية التي يطل

ال م للة عشللر حق للم اللللك مللنح م جيللار الد للتور
متلواف ار فيلله الشللروط ،التللي توجل

أ يكللو محللددا

األعضال حلف ا أو تعديل ا ،أو تغيير أحكام لا ،فال م لة عشلر عضلوا

يجو ز ل م ا تراح تعديل ماد أو أكبر بالحل
ويملر الطلل

البحرينللي فللي شللروط بوللله

الم لتوفي للنيلا

والتعديل وتغير األحكام

()1

بعلد م ارحلل تبلدأ بعلرى هللا الطلل

عللى اللجنلة

التشلريعية والقانونيلة ،التلي تشلكل وفلف الملاد  21مل الالئحلة ،ويلتم العلرى لالل لبعة أيلام مل
تلاري تقلديم طلل

اك تلراح بتعلديل الد لتور ،فيجلوز للرئيس المجللس أ يعلرى هللا األملر عللى

اللجنلة فلي أك و لت لالل ال لبعة األيلام ،ابتلدال مل أول لاعة يح ل

في لا الميعلاد جللى ن ايلة

آ ر اعة م ال بعة األيام(.)2
وكمللا لكللر للابقا ،تقللوم اللجنللة بإع للداد تقريللر بشللأ مب للدأ التعللديل المقتللرح وموض للوعاته،
ويعللرى هلللا التقريللر علللى المجلللس ،ولللم تحللدد الالئحللة فتللر زمنيللة لتقللديم التقريللر م ل
التشريعية والقانونية ،وكلللك الفتلر لعلرى طلل

بللل اللجنللة

التعلديل أو تقلديم التقريلر للنظلر فلي المبلدأ فقلط مل

دو التطللرف جلللى المنا شللة واش لرار ،فللإلا عللرى تقريللر اللجنللة علللى المجلللس أ للل ال ل أر ك بالنللدال
باك م ،على أ يحيل مبدأ التعديل على موافقة بلبي أعضال المجلس وهي أغلبية اية تطلب لا
المشرع الد تورك في يوص تعديل الد تور م حيث المبدأ ،فإلا حيل مبلدأ التعلديل عللى هللر
الموافقة ،أحيل مبدأ اك تراح بالتعديل جلى الحكومة لتض ييغة مشروع للتعديل ،وللم يحلدد المشلرع
كللللك تاري للا معينللا لللورود اليللياغة ،فللإلا وردت اليللياغة م ل الحكومللة لمشللروع تعللديل الد للتور
) (1الكواري ،سالم محمد (  .)2115السلطة التشريعية في دستور مملكةالبحرين  ،9119مرجع سابق ،ص
212
) (2الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ( )11
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المؤ للس علللى طلل

م للة عشللر عضلوا وجل

علللى اللرئيس أ يعقللد جل للة للالل ال م للة عشللر

يوما ،التالية لورود اليياغة م الحكومة (.)1
وتبدأ هلر الجل ة بتالو المشروع ومنا شته ،وبعد المنا شة يتم التيويت على مشروع
التعديل ،وك يكو مقبوك جك جلا حيل على موافقة بلبي أعضال المجلس ،ويتم التيويت بالندال
باك م ،وهي جحدى الطرف التي حددت ا الماد ( )81م الالئحة للتيويت ،بموج
تقضي با ت دام هلر الو يلة جل تطل

الفقر (أ) التي

المشرع أغلبية اية ش رار الموضوع المعروى على

المجلس وتعد حالة التعديل لنيوص الد تور جحدى الحاكت التي يطل

في ا المشرع أغلبية اية

وهي البلبا (.)2وييوت العضو بكلمة موافف ،أو غير موافف أو ممتن  ،ويشترط في هلر الحالة
األ ير أ يبي العضو أ با

امتناعه ،وللك بعد أ ل الرأك على الموضوع المطروح و بل جعال

النتيجة (.)3
فإلا تمت الموافقة على التعديل أو على جزل مما ورد بمشروع التعديل ،أو على بعلى ملا
ورد فيله مل أحكلام وجل

ج طللار رئليس مجلللس الشللورى بملا تمللت الموافقللة عليله ،ومل المالحللظ أ

المشرع لم يشلر جللى ميلير المشلروع فلي حاللة اللرفى ،جك أنله ولكونله مقلدما مل أعضلال المجللس
الرافى له ،فإ المشلروع بتعلديل الد لتور يلغلى بعلدم الموافقلة تللك .وبالضلرور ك ي طلر بله رئليس
مجلللس الشللورى ،ويؤكللد نللص المللاد  41هلللر ال اليللة ،جل جللال نيل ا ...فللي جميل األحلوال التللي
وافف في ا مجلس النوا

على تعديل الد تور ،...فالنص عالج حاكت الموافقة الكلية أو الجزئية

ومتى أ طر رئيس مجلس الشورى ،بما انت ى جليه مجلس النوا

(.)4

ويتم اش طار م رئيس

مجلس النوا ( )5وب لا اش طار يت ل رئيس مجلس الشورى اشجرالات المقرر في شأ التعديل ،ويتم

) (1الكواري ،سالم محمد (  .)2115السلطة التشريعية في دستور مملكةالبحرين  ،9119مرجع سابق ،ص 211
211) (2الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ( )11
) (3الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ( )91
) (4الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ( )12
) (5الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ( )12
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للك بعقد جل ة اية الل ال م ة عشر يوما التالية لورود اش طار المتضم مشروع التعديل
الميوغ م

بل الحكومة والتقرير ال اص بالمجلس النيابي المتيل به والمتضم ما انت ى جليه

مجلس النوا  ،وهو بالضرور بول المشروع بيفة كلية أو جزئية ،ويبدأ بتالو المشروع والتقرير ،بم
المنا شة وتطبف في شأنه مقتضيات الماد ال  14م كئحة مجلس الشورى ،المحدد للنيا
المطلو لقبول المشروع أو رفضه (.)1
وللمجلللس أ يحيللل مشللروع التعللديل وتقريللر مجلللس الن لوا
والقانونيللة المحللدد ا تياي ل ا بموج ل

جلللى لجنللة الشللؤو التش لريعية

المللاد ( ) 16م ل الالئحللة الدا ليللة لمجلللس الشللورى ،وهلللا

أمللر مجللاز للمجلللس ،فيجللوز للله أ يقللرر اشحالللة أو يكتفللي بمللا لديلله م ل تقريللر م ل مجلللس الن لوا
ويح م األمر بالقبول أو الرفى لتعديل الد تور المقترح أيال م أعضال المجلس النيابي .فإلا تم
القبللول يرف ل جلللى رئلليس مجلللس الللوزرال ،ليبلغلله للملللك ،فللإلا ا تل ل
النيللابي تطبللف النيللوص ال ايللة بللاك تال
المجلللس الللوطني بشللقيه الشللورى والن لوا
أتفاف المجل ي الشورى والنوا

مجلللس الشللورى م ل المجلللس

أ للو بللالقواني العاديللة ويح للم هلللا ال للال

وهللو يللاح

أجتمللاع

اك تيللاص فللي تقريللر للللك فللي حالللة عللدم

(.)2

وي رك على اك تراح اليادر ع أعضال مجلس الشورى أحكام تتطابف م ما لكر حول
أ ت لراح مجلللس الن لوا

بتعللديل الد للتور ،مللا عللدا أ مجلللس الشللورى عن لد الموافقللة علللى مللا تقللدم بلله

أعضللال المجلللس بالنيللا

اللللك تطلب لله المشللرع وهللو م للة عش للر عض لوا ،يرف ل للحكومللة لتق للوم

باليللياغة ،وعنللدما يللتم للللك تحيللله الحكومللة بعللد اليللياغة جلللى مجلللس الن لوا
الشلورى ،وتتلاب اشجلرالات ،فبعلد انت لال مجللس النلوا

وللليس جلللى مجلللس

مل ج لرار مشلروع التعلديل يرفل جللى مجللس

الشلورى ،فللإ وافللف يرفل لمجلللس الللوزرال ليرفعلله بلدورر جلللى الملللك أو يعيللدر فلي حالللة اك للتال

جلللى

مجلس النوا  ،فإ وافف أعادر جلى رئيس مجلس الشورى أو ويل األمر جلى عقد اجتماع المجلس
) (1الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ()19
) (2الكواري ،سالم محمد (  .)2115السلطة التشريعية في دستور مملكةالبحرين  ،9119مرجع سابق ،ص
211
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الوطني .و لد عالجلت الالئحلة الدا ليلة لمجللس الشلورى هللا األملر بموجل

الملواد مل  18جللى 46

في شأ اك تراحات ال اية بتعديل الد تور(.)1
واشترط المشرع م ة عشر عضوا م أك م المجل ي للتقدم بالتعديل ،وأوجل
الموافقة بأغلبية بلبي األعضال اللي يتأل

من م كل م مجل ي الشورى والنوا

للللك فالبللد م ل تيللديف الملللك علللى هلللا التعللديل

()2

البحريني ،فإلا تم

والتيللديف ال لوارد فللي المللاد ر للم ( )611م ل

الد للتور ،والمتيلللة بتعللديل النيللوص الد للتورية ي تل ل
اكعتلراى علللى القلواني بموجل

أ تلتم

المللاد  19الفقللر ( )

ع ل التيللديف اللللك تطلبلله المشللرع فللي
()3

فالتيللديف علللى القلواني هللو اعتلراى

تللو يفي يجللوز للمجل للي الموافقللة ملر بانيللة علللى مللا اعتللرى عليلله الملللك بأغلبيللة ايللة ،أمللا عللدم
التي للديف ف للي ي للوص تع للديل الد للتور ف للو اعتل لراى مطل للف ،ك ي للتم التع للديل جك بموافق للة المل للك
بتيديقه ،وبه ت تكمل الشروط التي أوجب ا الد تور ،فإلا ت لل

التيلديف علد لللك رفضلا ،ويلؤدك

جلى جن ال موضوع التعديل ،المقدم م أعضال أك م المجل ي (.)4

ب -أقت ار القانون
مل أجللل يللام ممبلللي الشللع

بللدورهم التشلريعي الحقيقللي الممبللل فللي وضل

م ل الم لللم بلله فللي معظللم الد للاتير فللي م تل ل

التشلري  ،فللإ

الللدول تقريللر الحللف فللي ا ت لراح القللانو  ،وممار للة

ال لطة التشريعية العمل التشريعي وهو ا تياي ا األييل ،مشاركة م ال لطة التنفيليلة بملا لرر
للمل للك مل ل ح للف اك تل لراح ك يم للس ه لللا ال للدور التشل لريعي المق للرر لل لللطة التشللريعية وك ي للرف مب للدأ
الفي للل ب للي ال لللطات ،لك للو أم للر اك تل لراح ف للي ن اي للة المط للا

معلق للا بي للد ي للاح

اك تي للاص

األيلليل البرلمللا  ،فالعمللل التش لريعي هللو م ل ا تيايللات البرلمللا واشللتراك ال لللطة التنفيليللة فللي
طوات جنشال النيوص القانونية ،بتقرير حف اك تراح ل ا ،هو اشتراك في تحضير هلر النيوص
) (1الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المواد ( )59و()19
) (2الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة 921
) (3الطماوي ،سليمان (  .)9111السلطات الثالث ،مرجع سابق ،ص 979
) (4الكواري ،سالم محمد (  .)2115السلطة التشريعية في دستور مملكةالبحرين  ،9119مرجع سابق ،ص
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للا يعدر الفقه عملال جداريلا أو نشلاطا يملارس مل ال للطة التنفيليلة ،وهلو ب للا الويل
م مف وم مبدأ الفيل م التعاو بي ال لطات

ك يتعلارى

(.)1

و للد نظللم الد للتور األردنللي اك ت لراح بقللانو وبللي شللروطه والكيفيللة التللي يعامللل ب للا هلللا
اك ت لراح ،فقللد يكللو اك ت لراح بتقللديم مشللروع للانو م ل الحكومللة جلللى مجلللس األمللة في للمى عندئللل
(كئحة بقانو ) أو (مشروع بقانو ) ،و د يقوم فريف م أعضال مجلس األمة بتقديم اك تراح في مى
حينلللاك (ا تل لراح بق للانو ) جل أج للاز الد للتور لعش للر أو أكب للر مل ل أعضللال أك مل ل مجل للي األعي للا
والنوا

أ يقترحوا القواني  ،ويحال كل ا تراح جلى اللجنلة الم تيلة فلي المجللس شبلدال اللرأك .فلإلا

رأى المجلس بول اك تراح أحاله جلى الحكومة لوضلعه فلي يليغة مشلروع لانو وتقديمله للمجللس،
حي للث تل لنص الم للاد ( )46مل ل الد للتور األردن للي ل للنة  ،6491عل للى أن لله" :يع للرى رئ لليس ال للوزرال
مشروع كل انو على مجلس النوا  ...ال " ( )2في الدور نف ا أو في الدور التي تلي ا(.)3
فالحكومة هي التي تقوم بإعداد كئحة المشروع في كلتا الحلالتي ويلب ا فلي الل

عمللي

ابللل للتطبيللف ومالحظللة عللدم تعارض ل ا م ل أحكللام الد للتور والق لواني المرعيللة األ للرى ع ل طريللف
األج للز الفنيللة الم تيللة بإعللداد ل لوائا الق لواني  ،بللم تقللدم ا جلللى مجلللس الن لوا
مجل للس ال للوزرال ،ويحيل للا رئ لليس مجل للس النل لوا

ع ل طريللف رئلليس

ب للدورر جل للى اللجن للة الم تي للة ف للي المجل للس لغ للرى

د ار ت ا وتقديم تقرير مفيل بالمالحظات والمقترحات بلم تلدرا منا شلت ا فلي من لاا المجللس وبلللك
تنت ي مرحلة اك تراح أو التحضير(.)4
وورد في الد تور اكردني ل نة  6491في نص الماد  ،49أنه يجوز لعشر أو أكبر م
أعضل للال أك م ل ل مجل ل للي األعيل للا والن ل لوا

أ يقترح ل لوا الق ل لواني ويحل للال كل للل ا ت ل لراح عللللى اللجنل للة

الم تية في المجلس شبدال الرأك ،فإلا رأى المجلس بول اك تراح أحاله جلى الحكومة لوضعه فلي
) (1الشطناوي ،فيصل ( .)2112مبادئ القانون الدستوري و النظام الدستوري األردني ،ط ،9دار و مكتبة الحامد
للنشر والتوزيع ،عمان ،ص 951
) (2الدستور األردني لسنة  ،9112المادة ()19
) (3الدستور األردني لسنة  ،9112المادة ()11
) (4الدستور األردني لسنة  ،9112المادة ()19
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ييغة مشروع انو وتقديمه للمجلس في الدور نف ا أو في الدور التلي تلي لا ،وكلل ا تلراح بقلانو
تقللدم بلله أعضللال أك م ل مجل للي األعيللا والن لوا
تقديمه في الدور نف ا"

وفللف الفقللر ال للابقة ورفضلله المجلللس ك يجللوز

(.)1

أمللا فللي البح لري

فقللد بللي الد للتور حللالتي أ ت لراح القللانو ور للمت الالئحللة الدا ليللة لكللل

مجللس اشجلرالات التلي يجل

جتباع للا فلي شلأ اك تلراح بقلانو  ،وللللك باشضلافة جللى األحكلام التللي

ررهاالمشللرع الد للتورك ،م ل حيللث اشحالللة جلللى اللجنللة الم تي لة شبللدال ال لرأك ومتللى بللل اك ت لراح
تج

جحالته لليياغة بمعرفة الحكومة ،ول ا أ تتقدم ب للا اك تلراح ميلوغا فلي دور اكنعقلاد الللك

أر ل فيه اك تراح لليياغة أو في الدور اللك يليه(.)2
فكللل عضللو للله أ يبتكللر فكللر القللانو  ،ويقللدم ا فللي يللور ا ت لراح ،بشللرط أ تكللو هلللر
الفكر ميوغة ومحدد بقدر اشمكا  ،ولللك م ارعلا لألعضلال ،وشدراك المشلرع أ اليلياغة عمليلة
فنية ل ا أش اي ا المت ييو في هلا الفرع ،يضا

جلى ما تتطلبه م المعرفة القانونية الالزمة

للتيدك لمبل هلر األمور(.)3
ورغللم أ الحللف مقللرر لكللل عضللو ،فللإ المشللرع للد أوج ل
اك تراح أكبر م

أك يكللو المو عللو علللى هلللا

م ة أعضال ،ولم تبي الغاية م هلا التحديد رغم أ اللنص الد لتورك للم يشلر

جليه ،ويبرر للك بأ الحد م العدد الواج

تو يعه على اك تراح ،هو ترك الفرية لبا ي األعضلال

في اكشتراك في المنا شلة ،رغلم أ اكشلتراك فلي م لاند اك تلراح بلأكبر مل عضلو يظ لر اكهتملام
الجماعي بملا لدم مل فكلر ميليرها فلي ن ايلة المطلا

أ تيلبا انونلا .فلإلا علرى التقريلر عللى

المجلللس كانللت للله اليللالحية الكاملللة فللي الموافقللة علللى مللا انت للت جليلله اللجنللة ال ايللة ،أو رفللى
تقريرهلا والموافقللة عللى اك تلراح ،فللإلا تملت الموافقللة أحيللل اك تلراح جلللى الحكومللة لوضلعه فللي يلليغة
انونيةٕ ،والا اتفف المجللس مل اللجنلة فيملا انت لت جليله مل رفلى ،ك يجلوز تقلديم هللا اك تلراح مل
) (1الدستور األردني لسنة  ،9112المادة ()11
) (2الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة (/)12أ
) (3الكواري ،سالم محمد (  .)2115السلطة التشريعية في دستور مملكةالبحرين ،9119مرجع سابق ،ص 211
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أك عضو ،والحظر يطول جمي األعضلال ولليس العضلو أو األعضلال الللي

لدموا اك تلراح ،ولللك

الل الدور البرلمانية اللك دم في ا اك تراح ،ما لم تتبنه الحكومة فيجوز تقديمه(.)1
وحللف المل للك ف للي ا تل لراح للد ني للت علي لله الم للاد  19الفق للر ( أ)ٕ ،وا ح للف األعض للال ف للي
المجل ي تقررر الماد  41الفقلر أ ،وهللا الحلف يتمتل بله كلل عضلو مل أعضلال المجل لي منفلردا.
وللتمييز بي اك تراحي المقدم م الملك والمقدم مل األعضلال ،درا الفقله عللى أ يطللف ميلطلا
"ا تراح بقانو " على ما يقدمه األعضال ،و"مشروع بقانو " وهو اك تلراح المقلدم مل المللك ،بوا لطة
ال لطة التنفيلية

()2

المطلب الثاني :المناقشة والتصويت:
فللي األرد

وفللي الجل للة الم ييللة لمنا شللة مشللروع القللانو فللي مجلللس النلوا

كئحة المشروع للمنا شلة ٕوابلدال اللرأك في لا بكلل موادهلا ،واأليلل أ ألعضلال مجللس النلوا

تعللرى
الحلف

في التقلدم أبنلال المنا شلة بلا تراح ملا يرونله مل تعلديالت فلي نيلوص المشلروع ،ول لم كاملل الحريلة
فللي التحللدث وك يجللوز مؤا للل العضللو ب للب

أك تيللويت أو رأك يبديلله أو طللا

يلقيلله فللي أبنللال

جل ات المجلس(.)3
وبعد ججرال المنا شة تؤ ل األيوات عليله ملاد ملاد  ،فلإلا أ لر بأكبريلة أيلوات األعضلال
الحاضري  ،ما عدا الرئيس اللك عليه أ يعطي يوت الترجيا عند ت اوك األيلوات ،أك بموافقلة
أكبر م ني

األعضال الحاضري ولو بيوت واحد وللك وفقلا ألحكلام الملاد  19الفقلر  1مل

الد تور اكردني ل نة  ،6491فقد نيت الماد " تيدر اررات كل م المجل ي بأكبرية ايوات

) (1الكواري ،المرجع سابق ،ص ،٦٥٢المادة  11من الئحة مجلس النواب البحريني والمادة  11من الئحة
مجلس الشورى.
) (2فهمي ،مصطفى أبو زيد ( ،)9111النظام الدستوري المصري ،ورقابة دستورية القوانين ،ط ،9دار
المطبوعات الجامعية ،القاهرة ،ص 911
) (3الدستور األردني لسنة  ،9112المادة ()59
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األعض للال الحاضل لري م للا ع للدا الل لرئيس جك جلا ن للص ه لللا الد للتور عل للى للال
ت اوت األيوات فيج

لل للك ٕوالا

على الرئيس أ يعطي يوت الترجيا" .وبللك تنت ي مرحلة التيويت في

مجلس النوا (.)1
أملا جلا لللم يقللر ب لللر األكبريلة ،فإنلله يعللد مرفوضللا .ولمللا كانلت الدولللة تتبل نظللام المجل للي
(األعيللا والنلوا ) ،فللإ للللك المشللروع ير للل جلللى المجلللس البللاني (مجلللس األعيللا ) بعللد ج ل اررر مل
مجلللس النلوا

لمنا شللته والتيللويت عليلله بللنفس اشجلرالات التللي لكرناهللا .فللإلا أ لرر مجلللس األعيللا

أيضا بأكبرية أيوات األعضال الحاضري  ،وتنت ي مرحلة المنا شة والتيويت ويرف المشلروع جللى
الملللك للتيللديف ،أمللا جلا لللم يقللر ب لللر األكبريللة يعللد مرفوضللإ .والا رفللى أحللد المجل للي المشللروع
مرتي و بله المجلس ا

ر معدك أو غير معدل يجتم المجل ا في جل لة مشلتركة برئا لة رئليس

مجلس األعيا وفقا كحكام الماد  14الفقر  1م الد تور اكردني ل نة  6491التي تلنص عللى
أ " عنلدما يجتمل المجل لا معلا يتلولى الرئا لة رئليس مجللس األعيلا " )2( ،لبحلث الملواد الم تلل
في ا ويشترط لقبلول المشلروع أ ييلدر لرار المجللس فلي الجل لة المشلتركة بأكبريلة بلبلي األعضلال
الحاضلري (ٕ )3والا رفللى المجلللس المشللروع ب لللر األكبريللة ك يقللدم مللر بانيللة جلللى مجلللس األمللة فللي
الدور نف ا.
وفي البحري فإ المنا شة والتيويت على تعلديل الد لتور ت تلل

عن لا فلي تعلديل القلانو العلادك

حيث أ تعديل القانو العادك يتب بشأنه ال طوات التالية:
أ -بعد ورود مشروع التعديل م الحكومة جلى مجلس النوا

بعد يياغته فإ للمجلس أ ييوت

عللى هللا التعلديل مباشلر أو يحيلله جللى اللجنلة القانونيلة والتشلريعية شعلداد تقريرهلا بشلا التعلديل،
وبعد انت ال اللجنلة مل جعلداد التقريلر ،يلتم التيلويت عللى التعلديل فلإ حلاز مشلروع التعلديل عللى
أغلبية بلبي أعضال المجلس تنت ي مرحلة التيويت .
) (1الدستور األردني لسنة  ،9112المادة ( )51الفقرة ()2
) (2الدستور األردني لسنة  ،9112المادة ( )51الفقرة ()2
) (3الدستور األردني لسنة  ،9112المادة ()12
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 ويحال المشروع جلى مجلس الشورى ،واللك بدورر يتب نفس ال طواتٕ ،والا ما حلاز عللى بلبليأغلبيللة أعضللال المجلللس يحللال جلللى رئلليس الللوزرال ،واللللك بللدورر يرفعلله جلللى الملللك واللللك للله مطلللف
الحرية في الموافقة على التعديل أو رفضه.
ويالحظ أ نيوص د تور البحري والالئحة الدا لية لمجللس النلوا
حالللة رفللى التعللديل م ل مجلللس الن لوا

أو م ل

لد ليلا مل تنظليم

بللل مجلللس الشللورى .للللا فللأ الباحللث ،فيمللا يتعلللف

المنا شة والتيويت على مشاري القواني  ،يرى ال ير على ال طوات التالية (:)1
 -6عنللد تقللدم الحكومللة بمشللروع القللانو جلللى مجلللس الن لوا

يقللوم رئلليس المجلللس بعللرى المشللروع

على المجلس في أول جل ة تاليه لورودر ،وللك للنظر في جحالته على اللجنة الم تية.
 -1وهناك حاكت يتم في ا جحالة مشروع القانو على اللجنة الم تية مباشر م

بل رئيس المجلس

دو عرضه على المجلس ،وهلر الحاكت هما " حالة األ تعجال " والتي يقررها رئيس الوزرال أو
رئيس مجلس النوا  ،والحالة األ رى جلا كا موضوع المشروع له عال ة او مرتبط بمشروع آ ر
معروى على جحدى اللجا .
 -1وعند جحالة المشروع جلى اللجنة الم تية تقوم هلر اللجنة بإعداد تقريرها ع المشروع،
واللك د يتضم ا تراح باشضافة أو الحل

أو التغيير.

ٕ -9والا كانت هلر اللجنة لي ت اللجنة القانونيلة والتشلريعية ،فلإ اللجنلة التلي املت بإعلداد التقريلر
عل ل المش للروع تحيل لله جل للى اللجن للة القانوني للة والتشل لريعية وبموافق للة الل لرئيس ،ولل للك للتأك للد مل ل ح ل ل
اليياغة.

) (1الدستور البحريني لسنة  ،2112المواد ( ،)51-59والالئحة الداخلية لمجلس النواب ( )19و ( )15و(911
)999-
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 -9وفي هلر المرحلة يمك لكل عضو م أعضال مجلس النوا

أ يقترح أية جضافة أو حل

أو

تغيير على المشروع ،وير ل أ تراحه جلى اللجنة الم تية وبعد أنت ال ال لجنة الم تية م جعداد
تقريرهللا ،يعللرى المشللروع وتقريللر اللجنللة علللى المجلللس ،واللللك بللدورر يقللوم بالتيللويت علللى مبللادل
القانو  ،فإلا ما تم الرفى ،فإ المشروع يعد مرفوضا
 -1أمللا فللي حالللة الموافقللة علللى مبللادل القللانو فإنلله يللتم األنتقللال جلللى مرحلللة التيللويت علللى م لواد
مشللروع القللانو مللاد مللاد ٕ ،والا مللا للام أحللد األعضللال بطل ل

جضللافة أو حللل

أو تغييللر فللي م لواد

مشروع القانو  ،فإ للمجلس أ يقبلل هللا األ تلراح أو يرفضله ،أو أ يحيلله جللى اللجنلة الم تيلة،
وللمجلس أ ي تمر بالتيويت على با ي المواد األ رى.
 -8وفيما ي ص المواد التي أر لت جلى اللجا يعاد التيويت علي ا بعد ورود تقرير اللجنلة بشلأن ا
بللنفس ا ليللة ويحللف للمجلللس العللود جلللى منا شللة الملواد التللي للبف وأ تللم التيللويت علي للا ،فللإلا مللا
أنت ى المجلس م التيويت على جمي مواد مشروع القانو  ،يتم التيويت عللى القلانو بمجملله،
وتكو آلية التيويت على مشروع القانو كامال أو ماد ماد باألغلبية المطلقة لألعضال
 -1بعد أ يتم موافقة مجلس النلوا

عللى مشلروع القلانو  ،يحلال جللى مجللس الشلورى ،والللك يتبل

نفس طوات مجللس النلوا ( ،)1وفلي حاللة موافقلة مجللس الشلورى عللى مشلروع القلانو  ،يحلال جللى
رئيس الوزرال اللك بدورر يقوم برفعه جلى الملك للتيديف عليه.
 -4وفي حالة رفى مجلس النلوا

لمشلروع القلانو يحلال جللى مجللس الشلورى ،والللك لله بلدورر ا

يرفضه أو يوافف عليه ،فإ جتفف مجلس الشورى م مجلس النوا

على رفى مشروع القانو  ،فإ

مشروع القانو يعد مرفوضا ،وك يجوز عرى نفس المشروع في دور األنعقاد لات ا.

) (1الالئحة الداخلية لمجلس الشورى ،المواد ()991 -917( )11( )19( )11
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 -61أما فلي حاللة موافقلة مجللس الشلورى عللى مشلروع القلانو المرفلوى مل
فإنلله يعللاد جلللى مجلللس النلوا

بلل مجللس النلوا ،

واللللك بللدورر جمللا أ يعللود ويوافللف علللى المشللروع كمللا ورد مل مجلللس

الشللورى ،وفللي هلللر الحالللة يحللال مللر أ للرى لمجلللس الشللورى واللللك بللدورر يحيللله جلللى رئلليس الللوزرال،
اللك بدورر يرفعه جلى الملك للتيديف.
 -66اما في حالة موافقة مجلس النوا

على مشروع القانو المعاد جليه م مجلس الشورى ،واللك

لبف وأ رفضلله بعللد جد للال تعللديالت علللى م لوادر ،فإنلله فللي هلللر الحالللة يعللاد جلللى مجلللس الشللورى
واللللك بللدورر للله ا يوافللف علللى تلللك التعللديالت التللي أجرهللا مجلللس الن لوا

ويللتم جحالتلله جلللى رئلليس

الوزرال واللك بدورر يرفعه جلى الملك للتيديف عليه.
 -61اما في حالة عدم موافقة مجلس الشورى على التعديالت التي أج ارهلا مجللس النلوا
مجلس النوا  ،وفي حالة موافقة مجلس النوا

يعلاد جللى

على رار مجلس الشورى ،يعاد مشلروع القلانو جللى

مجلس الشورى ،واللك بلدورر يحيلله جللى رئليس اللوزرال ،والللك يرفعله للمللك للتيلديف .املا فلي حاللة
رف للى مجل للس النل لوا

لمش للروع الق للانو م للر باني للة ف للإ ه لللر الحال للة تتطلل ل

انعق للاد جل للة للمجل للس

الوطني ،وللك للتيويت على مشروع القانو .
ٕوالا كانللت الموا ل

ال للابقة مت للل م ل

بللل مجلللس الشللورى ،فللإ للللك يتطل ل

المجلللس ال للوطني جل فللي مب للل هلللر الح للاكت يك للو أحللد المجل للي

ججتمللاع

للد ب للل مشللروع الق للانو مللرتي

ورفضلله المجلللس األ للر م لرتي معللدك أو غيللر معللدل ،ف نللا ك بللد م ل عقللد جل للة للمجلللس الللوطني
لبح للث المل لواد الم تلل ل

علي للا م للا ب للي المجل للي  ،برئا للة رئ لليس مجل للس الش للورى ،ويش للترط لقب للول

المش للروع أ يي للدر القل لرار مل ل المجل للس ال للوطني بأغلبي للة بلب للي األعض للال الحاضل لري  .وف للي حال للة
الموافقللة يرف ل جلللى رئلليس الللوز ارل واللللك بللدورر يرفعلله للملللك للتيللديف .أمللا فللي حالللة ال لرفى فإنلله
كيجوز عرى هلا المشروع في نفس دور اكنعقاد(.)1

) (1الدستور البحريني لسنة  .2112المواد ( )51و()59
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المطلب الثالث :مرحلة التصديق.
ك يكف للي شي للدار التشل لري الع للادك مج للرد ج ل ل اررر مل ل مجل للس األمل لة األردن للي أو المجل للس
الللوطني البحرينللي ،بللل يج ل

جر للال مشللروع القللانو جلللى الملللك لتيللديقه بللالتو ي عليلله ،أل كللل

مشروع انو أ رر مجل ا األعيا والنوا

أو الشورى والنوا

شريكا لل لطة التشريعية في عملية التشري

()1

ففللي األرد

يرف جلى المللك للتيلديف عليله لكونله

كللل مشللروع للانو أ لرر مجل للا األعيللا والن لوا

يج ل

ا يرف ل جلللى جاللللة

الملللك للتي للديف علي لله ،ا للتنادا ألحك للام ال للنص الد للتورك الل لوارد ف للي الم للاد ( )41الفق للر ( )6مل ل
د تور  6491وتعديالت ،والتي تلنص عللى " كلل مشلروع لانو ا لرر مجل لا اكعيلا والنلوا
الللى الملللك للتيللديف عليلله ،)2( .ويعتبللر القللانو

للارك المفعللول بإيللدارر م ل جان ل

يرفل

جاللللة الملللك

وملرور بالبللي يوملا علللى نشلرر فللي الجريلد الر للمية ،جك جلا ورد نلص للاص بالقلانو يحللدد لريا
مفعوله م تاري آ ر وفقاُ لنص الماد ( )41الفقلر ( )1والتلي تلنص عللى " ي لرك مفعلول القلانو
بايللدارر م ل جان ل

الملللك ومللرور بالبللي يومللا علللى نش لرر فللي الجريللد الر للمية اك الا ورد نللص

اص في القانو على ا ي رك مفعوله م تاري آ ر(.)3
وا تنادا كحكام نص الملاد ( )41الفقلر ( )1مل الد لتور اكردنلي ل لنة  ،6491فلإلا للم
يرى جاللة الملك ضرور التيديف على القانو فله في غضو
يللردر جلللى مجلللس األمللة مشللفوعا ببيللا أ للبا
القللانو
يتأل

تة أش ر م تلاري رفعله جليله أ

عللدم التيللديف( ،)4وفللي هلللر الحالللة جلا رد مشللروع

للالل المللد الملللكور وأ لرر مجل للا األعيللا والنلوا
من م كل م المجل لي ييلبا ميلد ا ويجل

مللر بانيللة بموافقللة بلبللي األعضللال اللللك

جيلدارر – وهللر هلي الديمو راطيلة اليلحيحة،

) (1تنص الفقرة األولى من المادة (  ) 17من الدستور األردني على أن( :كل مشروع قانون أقره مجلسا األعيان
والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه).
) (2الدستور االردني لسنة  ،9112المادة ( )17الفقرة ()9
) (3الدستور االردني لسنة  ،9112المادة ( )17الفقرة ()2
) (4الدستور االردني لسنة  ،9112المادة ( )17الفقرة ( " )2اذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون
ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده الى المجلس مشفوعاً ببيان اسباب عدم التصديق"
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أل اعت لراى جاللللة الملللك علللى مشللروع القللانو بعللد ج ل اررر م ل
ج للقاطه ٕوانمللا يتو ل

بللل مجلللس األمللة ك يللؤدك جلللى

للنه ويتللأ ر فقللط لحللي ج ل اررر بانيللة م ل مجلللس األمللة( .)1أمللا جلا لللم تحيللل

أكبرية البلبي على ج اررر ،فال يجوز جعاد النظر فيه الل تلك الدور على أنه يمك لمجللس األملة
أ يعيد النظر في المشروع الملكور في الدور العادية التالية
وفللي البح لري

(.)2

نظللم المشللرع الد للتورك حللف الملللك فللي التيللديف علللى الق لواني  ،فللإلا رف ل

مش للرع الق للانو جل للى المل للك فل لله للتة أشل ل ر ليق للرر التي للديف أو اشع للاد وك ي للرا األم للر ف للي حال للة
التيللديف ع ل احتمللالي  :األول أ ييللدف الملللك علللى القللانو وحين للا يعللد القللانو ميللد ا عليلله
تم يدا شيلدارر ونشلرر ،والبلاني أ ي لكت المللك عل التيلديف اليلريا فيعلد القلانو ميلد ا عليله
جلا مرت تة أش ر م تاري رف القانو للتيديف وهي المد التي درها الد تور شتمام التيديف
ما لم يتجه جللى اشعلاد ملا ي لتوج

جيلدارر ونشلرر ،وتتحملل الج لات التنفيليلة الم لؤولية ال يا لية

جلا ما تقاع ت ع النشر(.)3
ونللص الد للتور البحرينللي علللى أنلله للملللك حللف ا ت لراح تعللديل الد للتور وا ت لراح الق لواني ،
وي تص بالتيديف على القواني ٕوايدارها ،ويعتبر القانو ميد ا عليله وييلدرر المللك جلا مضلت
للتة أش ل ر م ل تللاري رفعلله جليلله م ل مجل للي الشللورى والن لوا

دو أ يللردر جلللى المجل للي شعللاد

النظ للر في لله ،وأن لله مل ل م ارع للا األحك للام ال اي للة بتع للديل الد للتور ،جلا رد المل للك ف للي للالل الفت للر
المنيللوص علي للا فللي البنللد ال للابف مشللروع القللانو جلللى مجل للي الشللورى والن لوا

بمر للوم م للب ،

شعاد النظر فيه ،حدد ما جلا كانلت هللر اشعلاد تلتم فلي لات دور اكنعقلاد أو فلي اللدور التلالي لله
ٕوالا أعلاد كلل مل مجللس الشلورى ومجلللس النلوا

أو المجلللس اللوطني ج لرار المشللروع بأغلبيلة بلبللي

أعضائه ،يدف عليه الملك ،وأيدرر في الل ش ر م ج اررر للمر البانية(.)4
) (1يعقوب ،محمد ،ومحمد حسين ( .)2111الفصل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظامين
السياسيين األردني واللبناني ،ط  ،9مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية و النشر و التوزيع ،عمان ،ص 959
) (2الدستور األردني لسنة  ،9112المادة ( )17الفقرة ( )2و()1
) (3الدستور البحريني لسنة  .2112المادة ( /)71الفقرات ( أ ،ب ،ج ،د)
) (4الدستور البحريني لسنة  .2112المادة ( / )71الفقرات ( أ ،ب ،ج ،د)
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المطلب الرابع :مرحلة النفاذ.
يكتمل الوجود القلانوني للتشلري بشلكل علام بتملام الم ارحلل التشلريعية اللبالث التلي لكرناهلا
ويولد القانو  ،غير أ الوجود القانوني للتشري ك يكفي لنفالر ،أك روجه جلى حيز التطبيلف ٕواللزام
الجمي ل بإتباع لله واحت لرام واع للدرٕ .وانمللا ينبغ للي لنفللالر ووج للو العمللل بمقتض للار أ يجتللاز م للرحلتي
أ ريي  ،هما مرحلة (اشيدار) ومرحلة (النشر) ،فإلا اجتلاز التشلري هلاتي الملرحلتي يفتلرى عللم
الجمي ل بلله ووج ل

ال ضللوع ألحكاملله ( .)1فمرحلللة النفللال التللي تتكللو م ل اشيللدار والنشللر لي للت

تشريعية ،أل ال لطة التشريعية ك تقوم ب ا ،بل تقوم ب ا ال لطة التنفيلية.

أوالً :اإلصدار
اشيدار كزم لنفال كل أنواع التشلري  ،ف لو كزم لنفلال التشلري األ ا لي والتشلري العلادك
والتشلري الفرعللي علللى ال لوال ،وهللو عمللل تقللوم بلله ال لللطة التنفيليللة عنللدما يللأمر رئلليس الدولللة ملكللا
كللا أو رئ لليس جم وري للة باعتبللارر الل لرئيس األعل للى لل لللطة التنفيلي للة ب للإعال وجللود الق للانو الجدي للد
ووضللعه موض ل التنفيللل بتكلي ل

أج للز ال لللطة التنفيليللة أ يع لد هلللا القللانو تش لريعا م ل تش لريعات

الدولة ،فاشيدار جل ججرال يراد به ت جيل

التشري ٕواعالنه م ال لطة التنفيليلة( .)2ويتضنمن

أمرين:
أ -جببللات وجللود التشلري  :فال لللطة التنفيليللة بإيللدارها التشلري الجديللد تشل د أ هلللا التشلري
وضعه على النحو اللك يتفف م أحكام الد تور .وبالتالي جلا كا
جيدارر بمبابة ش اد الميالد التي تكتل

للد تللم

التشري بمبابة ميالدر ،فإ

علاد لكلل موللود جديلد ،ويببلت بله ت لجيل التشلري الموللود

في مواج ة م له عال ة به ووضعه موض التنفيل باعتبارر تشريعا م تشريعات الدولة (.)3
 -أمر ال يئة العليا الرئي ية في ال لطة التنفيلية جلى ال يئات التنفيلية األدنى من ا لتنفيل التشلري

) (1الدوادي ،غالب ،المدخل إلى علم القانون وبخاصة األردني،مرجع سابق ،ص 75
) (2الدوادي ،غالب ،المدخل إلى علم القانون وبخاصة األردني،مرجع سابق ،ص 71
) (3أبو السعود ،رمضان ( .)9117المدخل إلى القانون وبخاصة المصري و اللبناني ،ط ،9الدار الجامعية
للطباعة والنشر ،بيروت ،ص 995
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كل فيما ي ي ا ،أل ال لطة التشلريعية ك تمللك حلف تكليل

رجلال ال للطة التنفيليلة بتنفيلل القلانو

الللك أيلدرته ا لتنادا جللى مبلدأ الفيلل بلي ال لللطات وعليله كبلد مل جيلدار األملر بتنفيلل التشلري
م الرأس األعلى في ال لطة التنفيلية ،فاشيدار ٕوا كا حقا لل لطة التنفيلية عندما تقوم به ،جك
أنه واج

علي ا في نفس الو ت وك يجلوز ل لا أ تحجلم عل جيلدار لانو ووضلعه موضل التنفيلل

ألن ا ج فعلت للك ،فإن ا ت ب

في تعطيل تنفيل هلا القانو  ،ولليس هللا مل وظيفت لا .فضلال عل
،

أ امتناع للا هلللا يتضللم اكعتللدال علللى ال لللطة التش لريعية( )1أل ال لللطة التش لريعية تقللوم بوض ل
القواني وتدفع ا جلى ال لطة التنفيلية لتت ل اشجرالات الالزمة لنفالها.
فال لطة األولى ت تص ب

التشري والبانية تنفلر ،ولللك يل أ وظيفة ال لطة التنفيلية

هي تنفيل القواني ووظيفة ال لطة التشريعية هي تشري القواني بح

مبدأ الفيلل بلي ال للطات،

فرئيس الدولة ملكا كا أو رئيس جم ورية هو اللك يأمر بإعال جببات وجود التشلري الجديلد جبباتلا
ر ميا ٕوانفالر بويفه رئي ا لل لطة التنفيلية(.)2
وهلا ما نص عليه الد تور األردني بقوله "الملك ييدف على القواني وييدرها...
ال "( ،)3ونص الد تور على أ ي رك مفعول القانو بإيدارر م جان

الملك ومرور بالبي يوملا

على نشرر في الجريد الر مية جك جلا ورد نص اص في القانو على أ ي رك مفعوله مل تلاري
آ ر(.)4
وف ل للي البحلل لري

ع ل للالج المش ل للرع الد ل للتورك اشي ل للدار بموجل ل ل

الم ل للاد  ٥٩مل ل ل الد ل للتور

البحريني ،جل اعتبر أ القانو ميدف عليه ،وييدرر المللك جلا انقضلت لتة أشل ر مل تلاري رفل
القانو جليه م المجلس الوطني ٕوالا أعاد المجل ا القانو موافف عليه بأغلبية البلبي يدف عليه
الملللك وأيللدرر فللي للالل شل ر مل دو أ يللردر للمللر البانيللة جلللى المجل للي شعللاد النظللر فيلله(.)5
) (1المرجع السابق ،ص 991
) (2الدستور األردني لسنة  ،9112المادتين ( )21و()79
) (3الدستور األردني لسنة  ،9112المادتين ()21
) (4الدستور األردني لسنة  ،9112المادتين ( )17الفقرة ()2
) (5الدستور البحريني لسنة  .2112المادة ()71
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واأليللل أ أمللر الملللك بالتنفيللل يحيللل بمجللرد تيللديقه علللى القللانو  ،ول لللا توجللد يلليغ التيللديف
واألمر بالتنفيل في نفس القانو  ،فالملك يقوم بالتيلديف عللى القلانو كعملل تشلريعي بيلفته شلريك
لل لللطة التش لريعية فللي عمليللة التش لري  .ويقللوم بإيللدار القللانو واألمللر بتنفيلللر كعمللل تنفيلللك كونلله
رئي للا لل لللطة التنفيليللة ،ولللللك يللأتي هلللا األمللر عللاد فللي آ للر القللانو وبمللاد منفللرد علللى الوجلله
التالي":رئيس الوزرال والوزرال مكلفو بتنفيل أحكام هلا القانو " (.)1

ثانياً :النشر
النشر عملية مادية يقيد ب ا جحاطة جمي األش اص علما بوجود التشري ويدورر حتى
يللتمك األفلراد مل العلللم بلله ويلتزمللو بأحكاملله .ألنلله جلا كللا اشيللدار كزمللا شببللات ملليالد القللانو
ر لميا كشل اد مليالد ،جك أنله ك يكفلي لتملام نفلالر والعملل بله ملا للم ينشلر للجميل ويبلي التلاري
المحدد لنفالر (.)2
والنشللر ضللرورك لنفللال القواعللد التشلريعية كافللة علللى ا للتال
الفرعللي) علللى حللد لوال وك يغنللي ع ل النشللر أك للبيل آ للر م ل
اليللح

أنواع للا (األ ا للي ،العللادك،
للبل اشعللال كنشللر القللانو فللي

اليوميللة المحليللة أو جلاعتلله ع ل طريللف اشلاعللة والتلفللاز ،أو تعليقلله فللي الش لوارع والميللادي

العامة أو جر اله بكتلا

دورك أو تعميمله بمنشلور جللى الميلالا الحكوميلة المكلفلة بتنفيللر ،بلل كبلد

م نشرر في الجريد الر مية التي تيدرها الحكومة ل لا الغرى ليكو في متناول يد جمي

(.)3

فنشر التشري ك يعد يحيحا انونا فلي األرد ملا للم يلتم نشلرر فلي الجريلد الر لمية التلي
تيلدر عل رئا لة الللوزرال تحلت ا للم (الجريلد الر للمية) ا لتنادا للد للتور األردنلي اللللك يلنص علللى
أنلله "ي للرك مفعللول القللانو بإيللدارر م ل جان ل

الملللك ومللرور بالبللي يومللا علللى نش لرر فللي الجريللد

الر مية جك جلا ورد نص اص في القانو على أ ي رك مفعوله م تاري آ ر"(.)4
)(1
الدوادي ،غالب ،المدخل إلى علم القانون وبخاصة األردني،مرجع سابق ،ص 11
) (2زكي ،محمود جمال الدين ( .)9111دروس في مقدمة الدراسات القانونية ،ط  ،21هيئة العامة لشؤون
المطابع االميرية ،القاهرة ،ص (2)51
) (3الدوادي ،غالب ،المدخل إلى علم القانون وبخاصة األردني،مرجع سابق ،ص 19
) (4الدستور البحريني لسنة  .2112المادة ( )17الفقرة ()2
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وفي البحري

تنشر القواني في الجريد الر مية الل أ بوعي م يوم جيدارها ،ويعمل ب ا

بعد ش ر م تاري نشرها ،ويجوز ،بنص اص في القانو  ،تقيير هلا األجل أو
جطالته(.)1

ثالثا -التشريع الفرعي -الحئحة
وهو أدنى أنواع التشري منزلة ويقيد به التشري التفييلي اللك تيدرر ال للطة التنفيليلة
بمللا ل للا م ل ا تيللاص أيلليل م للول ل للا فللي الد للتور ابتغللال ت ل يل تنفيللل الق لواني اليللادر م ل
ال لللطة التشل لريعية أو لتنظ لليم الم ارف للف العام للة أو للمحافظ للة عل للى األمل ل والي للحة العام للة كأنظم للة
وتعليمات و اررات وبيانات ،ويشترط فيه أ ك يكو م الفا ألحكام التشري األ ا لي (الد لتور) أو
التش لري العللادك ٕواك وج ل

تغلي ل

األعلللى واكمتنللاع ع ل تطبيللف األدنللى( .)2ولعللل م ل أهللم أن لواع

التشريعات الفرعية ( اللوائا ) ما يلي:
 - 6الللوائا التنفيليللة :وهللي واعللد عامللة تتضللم وضل أحكللام تفيلليلية لتنفيللل وتطبيللف التشلريعات
العادية أو القواني التي نت ا ال لطة التشريعية .ويعلزى تلرك م ملة وضلع ا لل للطة التنفيليلة ألن لا
أكبر اطالعا على الموضوع المراد تطبيف التشلري فيله مملا ليجعل ملا تت للر مل ججلرال أدعلى جللى
اشحاطة بأن

الو ائل الممكنة لتنفيلر .واللوائا التنفيلية تكو تابعة للتشري العادك أل غرى

وضع ا محدود بتنفيل القلانو فلال تتعلدار وت لرا عل

واعلدر بتعلديل أو جعفلال مل التنفيلل أو تجلاوز

ألحكامه(.)3
 -1اللوائا التنظيمية ( الم تقلة) :وهي واعد انونيلة ت ل لتنظليم وترتيل

لير العملل فلي الم ارفلف

العامللة واشدارات الحكوميللة .كمللا للد تتضللم جنشللال هيئللات وأج للز جديللد م ل تحديللد ا تيايللات ا
حيث ال لطة التنفيلية هي األ در على ا تيار ما يالئم ضما ح

ير الج لاز الحكلومي .ول للا

النللوع م ل الل لوائا وجللود م للتقل بمعنللى عللدم ارتباطلله بقللانو معللي كمللا فللي الل لوائا التنفيليللة التللي
) (1الدستور البحريني لسنة  .2112المادة ()922
) (2الدوادي ،غالب ،المدخل إلى علم القانون وبخاصة األردني،مرجع سابق ،ص 11
) (3الداودي ،غالب ،المدخل إلى علم القانون وخاصة االردني ،مرجع سابق ص 921
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تش للترك مع للا ف للي وج للو ع للدم معارض للت ا لقواع للد انوني للة أعل للى من للا درج للة

(.)1

و للد ح للدد المش للرع

اكردني في الد تور موضوعات أبلاح تنظيم لا بانظمله تيلدر عل ال للطة التنفيليلة ،حيلث نيلت
المللاد ( )16م ل الد للنور اكردنللي علللى ا " الملللك ييللدف علللى الق لواني وييللدرها ويللامر بوض ل
اكنظمه اكزمه لتنفيلها بشرط ا ك تتضم ما ي ال

احكام ا"(.)2

 - 1للوائا الضللبط :وهللي مجموعللة القواعللد القانونيللة ال ادفللة للمحافظللة علللى األمل العللام ،واليللحة
العامة ،وتوفير كينة وا تقرار المجتم  .وهي للوائا لد ك ت لتند جللى لانو

لابف مبال لا تنظيملات

المنش لللت المض للر بالي للحة أو ال اي للة بم ار ب للة األغلي للة واألدوي للة وم ار ب للة أم للاك العام للة وض للبط
األ لوا وغيرها ،ونظ ل ار ل للعة مجللال تلللك الل لوائا وأل موضللوعات ا ك يمك ل تنظيم للا دو الحللد م ل
حريللة وممتلكللات األف لراد .فل لوائا الضللبط تعللد م ل أ طللر الل لوائا ممللا ي للتلزم عنللد وضللع ا م ارعللا
المالئملة والتوفيلف بلي ميلالا األفلراد وحريلات م ومتطلبلات تنظليم األنشللطة التلي تملس أمل ويللحة
وا تقرار المجتم  .ول لا النوع م اللوائا أيضا وجود م تقل بمعنى عدم ارتباطه بقانو معي لك
كبد م عدم معارضت ا لقواعد انونية أعلى من ا درجة (.)3

المبحث الثاني :اإلختصاص الرقابي للسلطة التشريعية في األردن والبحرين.
التمهيد-:
الر ابللة البرلمانيللة هللي أحللد أشللكال الر ابللة ال يا للية التللي ت للت دم ا ال لللطة التشلريعية فللي
م ار بللة أعمللال ال لللطة التنفيليللة ،ويمك ل تعريف للا بأن للا " لللطة تقيللي الحقللائف م ل جان ل
التشريعية ألعمال ال لطة التنفيلية للكش

ال لللطة

ع عدم التنفيل ال ليم للقواعلد العاملة فلي الدوللة وتحديلد

الم للؤولية عل للللك وم للاللة القللائمي علي للا" .وهلللا المللدلول للائم فللي الللنظم ال يا للية الديمو راطيللة
ٕوا كانت ت تل

م نظام جلى آ ر(.)4

) (1الداودي ،غالب ،المدخل إلى علم القانون وخاصة االردني ،المرجع السابق ،ص 929
) (2الدستور االردني لسنة  ،9112المادة ()79
) (3شطناوي ،علي خطار (.)2111القانون االداري االردني ،ط ،2دار وائل للنشر ،عمان ،ص 299
) (4سالم ،ايهاب ( .)9157الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ،في النظام البرلماني ،ط ،9عالم الكتب ،القاهرة،
ص7
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وتعللد الوظيفللة الر ابيللة ح ل

النظللام البرلمللاني "حقللا مكت للبا " تمار لله ال لللطة التش لريعية

على أعمال ال لطة التنفيلية مقابل حف حل البرلما اللك تتمت به األ ير .والر ابة البرلمانية على
النشاط الحكومي في يورر وأنشطته كافة تعد م أ وى أنواع الر ابة حيلث تلؤدك جللى الكشل

عل

كبيللر م ل التجللاوزات والم الفللات التللي تق ل فللي اشدارات الحكوميللة الم تلفللة ،ممللا ي للتدعي ت للليط
األضوال علي ا ب د
التابعة ل م

دف الوزرال الم تيي للتحرك نحلو معالجلة أوجله القيلور فلي أدال اشدارات

(.)1

وم

الل التق يم البالبي ألعمال الدولة م

بل الفق ال جلى :أعمال يادر ع ال لطة

التشريعية ،وأعمال يادر ع ال لطة التنفيلية ،وأعمال يادر عل ال للطة القضلائية ،فلإ الر ابلة
البرلمانية تعد عمال م أعمال ال لطة التشريعية ويمارس البرلما هللر الوظيفلة جللى جانل

الوظيفلة

األ للرى المناطللة بلله وهللي الوظيفللة التش لريعية ،غيللر أ ت ارج ل الوظيفللة التش لريعية للد أدى جلللى ت ازيللد
اكهتمام بالوظيفة الر ابية لتيبا الوظيفة األهم في عمل البرلمانات في الو ت الحاضر
وت تل ل

مظللاهر الر ابللة البرلمانيللة بللا تال

()2

الللنظم ال يا للية ال للائد فللي الدولللة وتظ للر

وت ا واضحة في النظام البرلماني ،للك أ هلا النظلام يقلوم عللى أ لاس م لؤولية اللوزرال م لؤولية
تضللامنية ،باشضللافة جلللى الم للؤولية الفرديللة لكللل وزيللر فللي نطللاف و ازرتلله ،مللا يتلليا للبرلمللا محا للبة
الللوزرال أو محا للبة الللوزير عل م تلل

أعمللال و ازرتلله باعتبللارر م للؤوك عل جميل الفعاليللات التابعللة

لو ازرته وع الموظفي العاملي في ا وتكو هلر المحا بة وفقا لما يحددر الد

تور(.)3

) (1الزيدان ،فائق فنطول ( ) 2112الرقابة البرلمانية في مجلس النواب األردني  ،9110 - 0212ط ،١
مطبوعات توثيقية األمانة العامة لمجلس النواب ،عمان ،ص 99
) (2المرجع السابق ،ص 99
) (3سالم ،ايهاب ( .)9157الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ،في النظام البرلماني ،مرجع سابق ،ص 1-7
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وعليه ،ي تطي البرلما بموج

ا تيايلاته المنيلوص علي لا فلي د لاتيرها ا يملارس

نوع للا مل ل الر اب للة ال للابقة و الالحق للة عل للى اعم للال ونش للاطات الحكوم للة مل ل

للالل اكلي للات الر اب للة

الممنوحة الى المجلس التشريعي المتمبلة في م ائلة الحكومة ع اعمال ا ،او طرح البقة في ا في
حالة عدم درت ا على تنفيل التزامات ا اتجار المجلس الممبل للشع

(.)1

ونللص الد للتور األردنللي علللى أ رئلليس الللوزرال والللوزرال م للؤولو أمللام مجلللس الن لوا
م للؤولية مشللتركة ع ل ال يا للة العامللة للدولللة ،كمللا أ كللل وزيللر م للؤول أمللام مجلللس الن لوا
أعمال و ازرته .ويت

عل

نطاف الم لؤولية تللك فلي الر ابلة البرلمانيلة ليشلمل جميل األعملال التلي يأتي لا

الللوزير أبنللال ممار للته لم املله ،وكللللك جمي ل األعمللال المرتبطللة ب لللر الم للام ،وكللل مو ل
الوزير وكل نشاط أو جهمال يكو م ؤوك عنه ،وك ت د

يت لللر

الطريقلة التلي ت للك ا الم لؤولية ال يا لية

جلللى البحللث عل م لللك الللوزير مل الناحيللة القانونيللةٕ ،وانمللا فحللص مللدى متابعللة عمللل الللوزير ومللدى
اتفا ه م الميلحة العامة كما يراها البرلما (.)2
و للد أ للر الد للتور األردنللي مبللدأ الر ابللة البرلمانيللة علللى أعمللال الللوزار حيللث جللال فيلله أنلله
"لكل عضو م أعضال مجللس األعيلا والنلوا

أ يوجله جللى اللوزرال أ لئلة وا لتجوابات حلول أك

أملر مل األمللور العاملة وفقللا لملا هللو منيلوص عليله فللي النظلام الللدا لي للمجللس اللللك ينتملي جليلله
لللك العضلو ،وك ينلا ش اك لتجوا

بلل مضلي بمانيلة أيلام عللى ويلوله جللى اللوزير ،جك جلا كانلت

الحالة م تعجلة ووافف الوزير على تقيير المد الملكور (.)3
يور متعدد لكر الد تور األردني بعض ا والبعى ا
ا
وتت ل ر ابة البرلما للحكومة
لكللر فللي النظللام الللدا لي لمجلللس النلوا

ر

وتتمبللل فللي :حللف ال لؤال ،واك للتجوا  ،والمنا شللة العامللة،

واك ت لراح برغب للة ،والع لرائى .وهن للاك و للائل ل للم يللنص علي للا الد للتور وك النظ للام الللدا لي ،ولكن للا
أيبحت عرفا برلمانيا وهي بند ما ي تجد م أعمال ،والملكرات ،والتحقيف .وم الجدير باللكر أ
)(1الشاعر ،رمزي طه ( .)2111النظرية العامة للقانون الدستوري ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص 115
) (2الدستور األردني لسنة  ،9112المادة ()19
)(3الدستور األردني لسنة  ،9112المادة ()11

121

األمانة العامة لمجلس النوا

طورت ج ازها اشدارك وأنشلأت

لما ايلا بشلؤو الر ابلة البرلمانيلة

ضللم هيكل للا التنظيمللي م متلله متابعللة هلللر الو للائل م ل حيللث الكيفيللة وا ليللة التللي ت للتعمل ب للا
وم ار بة مدى تطابق ا م الد تور والنظام الدا لي(.)1
وفي البحري

نص الد تور البحريني على أ "كل وزير م ؤول لدك مجللس النلوا

عل

أعمال و ازرته"( ،)2ما يعني ا تيار الم ؤولية على الوزرال دو رئيس الوزرال ،جلا لم يك
يتولى حقيبة و ازرية وجال فلي الد لتور "ك يطلرح فلي المجللس موضلوع البقلة بلرئيس مجللس اللوزرال،
في للأل عل ل أعم للال تل للك ال للوزار ك للائر
م للا ل للم تق للى ض للرور بتولي لله جح للدى ال للو ازرات مل ل الرئا للةُ ،
الوزرال"(.)3
وجللال فللي الد للتور البح لري ل للنة  1111جلا رأى بلبللا أعضللال المجلللس الللوطني بالطريقللة
المنيوص علي ا في الماد ( )18الفقرات ( ) و(ا) و(د) ومل هللا الد لتور علدم جمكلا التعلاو
م رئيس مجلس الوزرال ،فالا رأى بلبا أعضال مجلس النوا

عدم جمكا التعاو م رئليس مجللس

الللوزرال ،أحيللل األمللر جلللى المجلللس الللوطني للنظللر فللي للللك ،بللم يرفل األمللر جلللى الملللك للبللت فيلله،
بإعف للال رئ لليس مجل للس ال للوزرال وتع للي وزار جدي للد  ،أو بح للل مجل للس النل لوا ( ،)4وأ و للائل الر اب للة
البرلمانية في البحري تتشابه الى حد كبير م الو ائل في األرد م وجود بعى األ تالفلات كملا
يتضا في المطال

اكتية:

المطلب االول :السؤال
يعللد ال لؤال أحللد و للائل الر ابللة البرلمانيللة علللى أعمللال ال لللطة التنفيليللة ،بللل هللو مل أهللم
هلر الو ائل ،بالنظر جلى مزايار ،و طورته في آ واحد .ويعر ال ؤال بأنه " أ تف ام عضوو

) (1الزيدان ،فائق فنطول ( ) 2112الرقابة البرلمانية في مجلس النواب األردني  ،9110 – 0212مرجع سابق،
ص 91
) (2الدستور البحريني لسنة  .2112المادة ()11
) (3الدستور البحريني لسنة  .2112المادة ( )19الفقرة (أ)
) (4الدستور البحريني لسنة  .2112المادة ( )19الفقرة (ب) و(د)

122

البرلمللا ع ل أمللر يجل لله أو يرغ ل

فللي التحقللف م ل حيللول وا عللة ويللل علم للا اليلله أو

أ تعالمه ع نية الحكومة غي امر م اكمور وهو اك تيضاح ك ينطوك على أت ام"(.)1
وي لرتبط وجللود األ للئلة البرلمانيللة بوجللود البرلمانللات كمللا ي لرتبط بحللف الللوزرال فللي حضللور
جل للات البرلمللا  ،فلمللا كللا للللوزرال حللف الحضللور ،كللا باشمكللا توجيلله األ للئلة جلللي م م ل

بللل

أعضللال المجللالس .ويالحللظ أ بعللى الد للاتير تللنص ي لراحة علللى حللف توجيلله ال لؤال وك يعنللى
جغفاللله أنلله ك يجللوز للنائ ل
البرلماني ،جل كي

اللجللول جلللى هلللا الحللف ،ف للو م ل الحقللوف األ ا للية للنائ ل

يت نى للبرلما

ح

البقة مل وزيلر فلي الحكوملة أو لح

فللي النظللام

البقلة مل الحكوملة

في النظم الد تورية التي تقرر للك ٕوا قاط ا دو أ يكلو لله هللا الحلف ،فلإلا كلا البرلملا يمللك
األكبرية وهو م اللة (اك تجوا ) الحكومة فإنه يملك األ ل وهو حف ال ؤال(.)2
و د أتج ت الد اتير المعاير ومن ا د تور األرد والبحري  ،وكلللك التشلريعات الحديبلة
جلللى الللنص علللى تلللك الو لليلة ،ببيللا م ل للله حللف تقللديم ال لؤال وشللروطه الشللكلية والموض لوعية،
ٕواجرالات يدر ،واشجابة عليه والتعقي

م العضو علي ا ،وا لترداد ال لؤال و لقوطه .ويبلدو للوهللة

األولللى أ ال لؤال بويللفه ال للابف م ل ال ل ولة بمكللا اشحاطللة بماهيتلله ،وا للتظ ار يائيلله،
والو و

على األهدا

التي يرنو جلي لا ،وا لتظ ار أهميتله فلي ر ابلة أعملال ال للطة التنفيليلة ،غيلر

أ األمللور لي للت ب لللر ال ل ولة ،بللل يلللزم تللد يف النظللر فللي كللل مللا تقللدم ،مل أجللل جيضللاح األحكللام
التللي ينفللرد ب للا ع ل

لوار( .)3ولقللد تعللددت التعللاري

الفق يللة فللي القللانو الد للتورك حللول موضللوع

ال لؤال البرلمللاني ،فجللال بعضل ا مللوجزا ،وبعضل ا غفللل بعللى جوانل

ال لؤال ،ومركل از علللى جوانل

أ رى ،وبالتالي ك نجد تعريفا واحدا جامعا مانعا لل ؤال البرلماني ،وم بلي هللر التعلاري

مالهل

جليه الفقه العربي:

) (1فهمي ،مصطفى أبويد ( .)9111الدستور المصري فقها ً وقضاء ،دار المطبوعات الجامعية ،القاهرة ،ص 219
) (2عبد الحميد ،حسني درويش ( .)2111وسائل رقابة البرلمان ألعمال السلطة التنفيذية وضوابط ممارستها في
دستور البحرين (دراسة مقارنة) ط  ،١الطوبجي للطباعة والنشر ،القاهرة ،ص 111
) (3عبد الوهاب ،محمد رفعت ( .)2111األنظمة السياسية ،منشورات الحلبي الحقوقية :لبنان ،ص 721
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 -6ا تيضاح موجه جلى أحد الوزرال بقيد اك تف ار ع أمر م األمور التي تتعلف بأعمال
و ازرتله ،أو بقيلد لفلت نظلر الحكوملة جللى أمللر مل األملور ،أو جللى م الفلات حلدبت بشلأ موضللوع
ملا( .)1ف لللا التعريل

رغلم وجاهتلله ،حيللث بللي لنلا موضللوع ال لؤال والموجلله جليله ،جك أنلله لللم يتضللم

اششار جلى مقدم ال ؤال

()2

 -1وهنللاك م ل يعللر ال لؤال علللى أنلله :ا تف للار ع ل أمللر ك يعلملله العضللو ،للتحقللف م ل وا عللة
ويل علم ا جليه أو للو و
كا

ٕوا

على ما تعتزمه الحكومة في أملر مل األملور .كلللك هللا التعريل

د بي موضوع ال ؤال والعضو ال ائل جك أنه لم يشر جلى الموجه جليه ال لؤال ،كملا للم يشلترط

اتيال موضوع ال ؤال بالعمل الوزارك(.)3
 -1أما الفقه الفرن ي فقد عر جورا بيردو ال ؤال بأنه :لللك التيلر الللك بموجبله يطلل
م وزير توضيحات حول نقطة معينة

نائل

()4

 -9كما عرفه بعى فق ال القانو الد تورك الفرن لي بأنله :الو ليلة التلي ي لتعمل ا عضلو البرلملا
ليطل

الل ا جلى الوزير شروحات حول م ألة معينة

م

(.)5

وبنالا على ما تقدم م اعلدم انعقلد ارال فق لال القلانو الد لتور لوال العربلي اللو الغربلي
ح للول تعريل ل

ش للامل وعام للة لل ل لؤال البرلم للاني ،فق للد اجمل ل الفق للال اكنجلي للز عل للى تعريل ل

ال ل لؤال

البرلم للاني بأن لله " و لليلة مل ل و للائل الر اب للة البرلماني للة ،ي للتطي بموجب للا أك عض للو مل ل أعض للال
البرلما أ يوجه جلى أك عضو في الحكوملة أك لؤال فلي أك مل الشلؤو العاملة التلي تلد ل فلي
ج تياياته ،وللك بقيد الحيول على معلومات معينة أو الحث على ات ال ججرال معي "

()6

) (1الشاعر ،رمزى طه ( .)2119القانون الدستوري ،الرسالة الدولية للطباعة ،مصر ،ص 229
) (2فراج ،زين بدر ( .)9119السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية ،دار النهضة العربية :القاهرة ،ص 1
) (3فراج ،زين بدر ( .)9119السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية ،المرجع السابق ،ص 99
) (4أوصديق ،فوزي (  .)2112الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري( ،النظرية العامة للدساتير)،
الجزء الثاني ،ط  ،7ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ص .911
) (5الشاعر ،رمزى طه .) 2119( ،القانون الدستوري ،مرجع سابق ،ص 229
) (6حسن مصطفى البحري .)2111( ،الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ
القاعـدة الدسـتورية ( ،دراسة مقارنة) ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة عين شمس ،كلية الحقوق ،ص 911
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وما ن تشفه م هلا التعريل

احتلوالر عللى األركلا األ ا لية لل لؤال البرلملاني وهلي كملا

يتبي لنا أربعة أركا :
 الش ص موجه ال ؤال (وهو أك عضو في البرلما ). الش ص الموجه جليه ال ؤال (وهو رئيس الوزرال أو أك وزير يكو عضوا في الحكومة). -الموضوع اللك يني

عليه ال ؤال (وهو في أك شأ م الشؤو العامة بشرط أ يد ل

ضم ا تيايات م يوجه جليه م أعضال الحكومة).
 -الغرى م ال ؤال (وهو الحيول على المعلومات أو ممار ة الضغط كت ال ججرال معي )

()1

ي للت دم النظ للام البرلم للاني األردن للي والبحرين للي ال ل لؤال كحلق للة مل ل حلق للات اكتي للال ب للي
البرلما والحكومة ،مل اجلل أ تمكل النائل

مل ممار لة احلد الم لام المنلاط بله كنائل

عل اكملة

(الشللع ) وللللك بمتابعللة النشللاط الحكللومي والحيللول علللى البيانللات والمعلومللات ،وكللللك للد يكللو
ال لؤال و لليلة شجلرال جيلالحات تشلريعية فللي البنللال القلانوني عنللدما يكشل

فلي اشجابللة عل وجللود

لل أو نقص في ا(.)2
ونللص الد للتور األردنللي ل للنة  6491وتعديالتلله علللى أنلله يجللوز لعضللو مجلللس الن لوا
واألعيلا توجيله األ للئلة لللوزرال فللي أك أملر مل األملور بالطريقلة التللي نلص علي للا النظلام الللدا لي
لمجلس النلوا

اكردنلي فلي مادتله ( )619ل لنة  .1161و لد علر النظلام اللدا لي لمجللس النلوا

ال ؤال على أنه " ا تف ام العضو م رئيس الوزرال واللوزرال عل أملر يج لله فلي شلأ مل الشلؤو
التي تد ل في ضم ا تياي م أو رغبلة فلي التحقلف مل حيلول وا علة معينلة أو ا لتعالمه عل
نية الحكومة في أمر ما"(.)3
ونظر ألهمية ال ؤال كو يلة م و ائل الر ابة البرلمانية ،فقلد وضل المشلرع األردنلي فلي
ا
) (1حسن مصطفى البحري .)2111( ،الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ
القاعـدة الدسـتورية ( ،دراسة مقارنة) ،مرجع سابق ،ص 991
) (2إيلي خوري ( .)2111نحو تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات العربية :تطوير اإلطار القانوني :مبادرة التنمية
البرلمانية في المنطقة العربية ،ورشة عمل إقليمية / 91-99 ،تشرين األول  ،2111بيروت.
) (3الدستور األردني لسنة  ،9112المادة ( )11و النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة  2197المادة ()921
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النظام الدا لي لمجلس النوا
وعرى الجوا

في الفيل الباني عشلر الملاد ( )611شلروط ال لؤال وكيفيلة تقديمله

ومنا شته دا ل الجل ة .وهي(:)1

 أ يقدم ال ؤال للرئيس مكتوبا.
لوجز وأ ينيل ل
 أ يكللو م ل ا

علللى الو للائ المطل للو ا تيضللاح ا وأ ي ل للو مل ل التعلي للف

والجدل وا رال ال اية.
 ك يجوز أ ي ال

أحكام الد تور أو يضر بالميلحة العامة كما ك يجوز أ يشتمل

على عبارات نابية أو غير كئقة ويج

أ ي لو م لكر أ مال األش اص أو المس

بشؤون م ال اية.
 ك يجوز أ يمس ال ؤال بأمر تنظرر المحاكم كما ك يجوز أ يشير جلى أمر تنشرر
اليح .
 ك يجوز أ يتعلف موضوع ال ؤال بش ص النائ

أو بميلحة اية به أو موكول

أمرها جليه.
 ك يجوز أ يو ال ؤال أكبر م عضو واحد ،كما ك يجوز توجي ه جك لوزير
واحد.
وعليه ،فقد حدد النظام الداخلي لمجلس النواب االردني اإلجنراءات التني تتبنع فني تقنديم
السؤال وهي(:)2
أ .يبلغ الرئيس ال ؤال جلى الوزير الم تص الل بعة ايام م تاري تقديمه.
 .يجي

الوزير على ال ؤال طيا الل مد ك تتجاوز اربعة عشر يوما.

ا .يبلغ الرئيس الجوا
ال ؤال والجوا

جلى مقدم ال ؤال الل اربعة عشر يوما م تاري ورودر ،ويلدرا

على جدول أعمال أول جل ة م يية لأل ئلة واك تجوابات واك ت ارحلات برغبلة،

) (1النظام الداخلي لمجلس النواب األردني ،المادتين ( )921الفقرة (أ))929( ،
) (2النظام الداخلي لمجلس النواب األردني ،المواد من ( )925الفقرات (أ ،ب ،ج) ( )921الفقرات (أ ،ب) ()971
()979
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والا لم يكت

باكجابة المر لة يطل

 عنللد عللرى ال لؤال والج لوا
بحث الموضوعٕ ،والا رغ

طيا ادراا ال ؤال والجوا

علللى جللدول األعمللال ،جلا أعل ل النائ ل

اكتفللالر بللالرد يغلللف

بالكالم يعطى وحدر حلف اللرد عللى اللوزير بإيجلاز ،كملا يعطلى

الللوزير حللف الج لوا  ،فللإلا اكتفللى النائ ل
النائل ل

على جدول اكعمال.

تحوي للل ال ل لؤال جل للى ا للتجوا

بللللك يغلللف بحللث الموضللوعٕ ،واك كللا م ل حللف
وف للف أحك للام النظ للام ال للدا لي لمجل للس النل لوا

 1161فلي مادتله ر للم ( .)614وبمجلرد تعقيل

الللوزير عللى تعقيل

ل للنة

العضللو ينت لي ال لؤال

ألنه د يويل العضو جلى الحقائف والمعلوملات التلي يتقيلى عن لا و لد ييلل جللى موافقلة
م الوزير على ات ال ججرالات أو اكمتناع ع ججرالات.
 ك ي ما ،النظام الدا لي لمجلس النلوا

اكردنلي ل لنة  1161فلي الملاد ر لم ( )614فقلر

( ) ،ألك عضللو بللالكالم ح للول ال لؤال جك جلا كللا األم للر يمللس ش يلله حي للث يحللف ل لله
حينئل التعقي

بإيجاز.

 ك ت رك الشروط ال اية باأل ئلة على األ ئلة التي توجه للوزرال أبنال النظر في الموازنة
العامة وموازنات الوحدات الحكومية وفي مشروعلات القواني جل ا لكل عضلو حلف التلد ل
فلي كلل لؤال يلرد بشللأن ا واللرد عليلله ،وفقلا كحكلام النظللام اللدا لي لمجلللس النلوا

اكردنللي

ل نة  1161في الماد ر م ()611
 ك تللدرا األ للئلة المقدمللة فللي دور للابقة علللى جللدول أعمللال الللدور الالحقللة جك جلا يللرح
مقدموها بتم لك م ب لا بكتلا

طلي يقدمونله للرئيس المجللس .ك تلدرا اك لئلة عللى جلدول

اكعمللال مللر بانيللة الا تغيل

مقللدم ا عل حضللور الجل للة التللي ادرجللت علي للا دو علللر..

وفقللا كحكللام النظللام الللدا لي لمجلللس الن لوا
الفقرات (أ) و( )

اكردنللي ل للنة  1161فللي المللاد ر للم ()616
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أما في حالة عدم رد الحكومة على سؤال النائب في خحل الفتنرة القانونينة المحنددة فني
بين النظام الداخلي لمجلس الننواب
شروط تقديم السؤال ،يجوز تحويل السؤال إلى استجواب ،وقد ّ
االردني شروط تحويل السؤال إلى استجواب كما يلي (:)1
أ .يجوز تحويل ال ؤال جلى ا تجوا

على أ ك يتم للك في الجل ة التي ينا ش في ا ال ؤال.

 .يجللوز تحويللل ال لؤال جلللى ا للتجوا

جلا لللم تج ل

الحكومللة للالل مللد ش ل ر م ل ورود ال لؤال

جلي للا ونظ ل ار لتط لابف األحكللام الناظمللة لأل للئلة التللي يوج للا أعضللال مجلللس األعيللا للللوزرال م ل
األحكام الناظمة لأل ئلة التي يوج ا النوا  ،فأنني أكتفي باألحالة الى ما بف بيانه بشأ ال ؤال
الموجلله م ل أحللد أعضللال مجلللس الن لوا  ،م ل األشللار الللى أ النظللام الللدا لي لمجلللس األعيللا لللم
يشللترط عللدم تعلللف ال لؤال بش ل ص موج لله أو أ اربلله أو تناوللله للمواضللي التللي تنشللرها اليللحافة،
والى شروط تحويل ال ؤال الى أ تجوا

حيث أ للعي أ يوجه األ تجوا

ألا لم يقتن باألجابلة

على ال ؤال(.)2
ومما يالحظ أنه د نمت األ ئلة وتطورت كو يلة ر ابة في البرلما األردني بشكل مت ازيد
نتيجلة لتطلور الحيلا األ تيللادية واألجتماعيلة وال يا لية ،وا لت دمت ا المجللالس النيابيلة بشلكل كبيللر
وكللا ل للا دور فعللال فللي تيللوي
البحلري

()4

بعللى األمللور( .)3وفللي تعري ل

ال لؤال جللال فللي د للتور مملكللة

المعلدل ملا مفلادر أ لكلل عضلو مل أعضلال مجللس النلوا

أ يوجله جللى اللوزرال أ للئلة

مكتوبة ك تيضاح األمور الدا لة في ا تياي م .ولقد زادت الماد  611المر وم بقانو ر م 99
ل للنة  1111بشللأ الالئحللة الدا ليللة لمجلللس النلوا

البحرينللي هلللا المعنللى بقول للا جنلله "ا للتف ام عل

أمر ك يعلمه العضو ،أو للتحقف م حيول وا عة ويل علمه جلي ا"
ومملا تقلدم يتضلا ،أ ال لؤال ك يكلو يللحيحا ومقبلوك مل ناحيلة الشلكل جك جلا لدم مل
) (1النظام الداخلي لمجلس النواب االردني ،المادة ( ،)972الفقرات ( أ ،ب)
) (2النظام الداخلي لمجلس األعيان األردني ،المواد ()51-91
) (3الزيدان ،فائق فنطول ( ) 2112الرقابة البرلمانية في مجلس النواب األردني  ،9110 – 0212مرجع سابق،
ص 99
) (4الدستور البحريني لسنة  .2112المادة ()19
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عضو البرلما جلى أحد الوزرال الم تيي في موضوع مملا يلد ل فلي ا تيايله ،ويتعللف ال لؤال
بوزير واحد ،كما أنه ك يكو يحيحا جك جلا كا موضلوعه ا تيضلاحا عل أملر يج لله العضلو أو
بغية التحقف م حيول وا عة ويلت جلى علمه .فمناط ال ؤال ا تيضاح أمر ي فى على العضو،
أو ويل جلى علمه وا عة يريد التحقف من ا ،وهو ما ي تتب ات ال هلا اشجلرال تحقيقلا للللك .ويتفلرع
عل ل لل للك أن لله ك يج للوز ألك مل لواط أ يوج لله ال ل لؤال مباش للر جل للى ال للوزير الم للتص ،ب للل يطلل ل
المواطنو م النائ

اللك يمبل م في البرلما توجيه أ ئلة جلى وزير بعينه(.)1

وبناءاً على ما تقندم نجند أن فني الحئحنة الداخلينة لمجلنس الننواب البحرينني
قد اورد شروط لتقديم السؤال وهي كما اآلتي:
 أ يقدم ال ؤال م عضو وهو م تتوافر فيه يفة العضوية أ يقدم للرئيس مكتوبا ،وأ يكو واضحا وموج از. أ يوجه م عضو واحد وليس أكبر م عضو ،لوزير واحد وليس أكبر فيموضوع يد ل في ا تياص األ ير
 -ك يجوز للعضو أ يوجه أكبر م

(.)2

ؤال واحد في الش ر الواحد(.)3

 أ ك يتضم عبارات غير كئقة أو في ا م اس بكرامة األش اصموجز وأ يني
ا
 -أ يكو

(.)4

على الو ائ المطلو ا تيضاح ا وأ ي لو م التعليف

والجدل وا رال ال اية.

) (1عبد الحميد ،حسني درويش ( .)2111وسائل رقابة البرلمان ألعما ل السلطة التنفيذية وضوابط ممارستها في
دستور البحرين (دراسة مقارنة) ط  ،9الطوبج ي للطباعة والنشر ،القاهرة ،ص 92
) (2الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ()977( )971( )977
) (3الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ()979
) (4الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ()977
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 -للعضلو أ يعقل

علللى للللك بمنا للبتهٕ ،والا مللا

لمللر واحللد علللى ججابللة اللوزير ،وللللوزير أ يعقل

تطرف العضو في أبنال تعقيبه على ججابة الوزير جلى موضوعات لم ترد بال ؤال أو باشجابة ولكن لا
متيلة ب ا ،فإ للك جائز على أ اس وجود ارتباط موضوعي يربط بين ا(.)1
 لمقدم ال ؤال أ ي توضا الوزير ع غموى أو نقص في ججابته ،أو ع أمر لم ينتبه فيه مججابة الوزير ،وك يشمل التعقي

التعليف على اشجابة بحيث يشرح العضو وج لة نظلرر فلي موضلوع

ال ؤال ،وبالمبل ك يجوز أ يتضم اك تيضاح نقدا شجابة الوزير
 -ي قط ال ؤال بزوال يفة مقدمه ،أو م

()2

وجه جليه ،أو بانت ال دور اكنعقاد اللك دم

ال ؤال الله(.)3
ويمك القول أنه مضت اششار جلى أ لل ؤال شروطا شلكلية يتعلي توافرهلا لقبولله ،وهلي
المنيوص علي ا في الالئحة الدا لية لمجللس النلوا

البحرينلي ،فلإلا ملا ت لفلت كلل أو بعلى هللر

الشروط ،فإ النتيجة الطبيعية أو المنطقية هي عدم اكعتداد بطلل
وجاز لمكت

توجيله ال لؤال فلي هللر الحاللة،

المجلس ا تبعادر ،م جبالغ العضو بللك ،فإ لم يقتن العضو بوج ة نظلر المكتل ،

واعترى علي ا الل أ بوع م تاري جبالغه ،عرى األمر على المجللس للبلت فيله دو منا شلة،
على نحو ما تضمنته الالئحة الدا ليلة لمجللس النلوا

البحرينلي( .)4وقند تعرضنت الحئحنة الداخلينة

لمجلس النواب البحريني الإلجراءات التي تتبع في تقديم السؤال وهي:
 -6يبلللغ رئلليس المجلللس ال لؤال كتابللة جلللى الللوزير الموجلله جليلله للالل عشللر أيللام مل تللاري تقديملله
ويجي

الوزير على ال ؤال كتابة الل مد أ ياها م ة عشر يوما م تاري جبالغه به(.)5

) (1الدستور البحريني لسنة  .2112المادة ()19
) (2الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ()975
) (3الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ()917
) (4الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ()971
الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ((5) )971
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 -1تقيللد طلبللات توجيلله األ للئلة بح ل

ت لواري ورودهللا فللي للجل للاص ،وللللك بعللد ا للتيفال تلللك

األ ئلة للشروط المقرر انونا ومقتضى للك وكزمه أ اشجابة ع األ ئلة تلتم– بح ل
وفقا لترتي

األيلل –

تقديم ا(.)1

 -1أ تضم األ ئلة المقدمة في موضلوع واحلد أو فلي موضلوعات مرتبطلة بعضل ا بلبعى ارتباطلا
وبيقا عند جبالغ ا للوزير لإجابة عن ا معا
ع ل ال لؤال كتابللة ،وللله أ يجي ل

 -9للللوزير أ يجي ل

شللفاهة فللي حللال ل لم تك ل أجابتلله عليلله فللي

الموعد المنيوص عليه م الالئحة الفة اللكر(.)2
 -9يبلللغ ال لرئيس الج لوا

جلللى مقللدم ال لؤال ويللدرا ال لؤال والج لوا

علللى جللدول أعمللال أول جل للة

تالية ل لا اشبالغ (.)3
 -1عقل

اكنت للال م ل موضللوع األوراف والر للائل ال لوارد المشللار جلي للا فللي الفقللر البالبللة م ل المللاد

( )91م هلر الالئحة ،ي يص ني

اعة لأل لئلة واشجابلة علي لا ،فلإلا بقلى شليل من لا يلدرا

في جدول أعمال الجل ة التالية ما لم يقرر المجلس ال

للك ،وك يشترط توافر النيا

القانوني

الل عرى األ ئلة واشجابة عن ا ،ما دام د توافر في م ت ل الجل ة(.)4
 -8للعضو ال ائل وحدر حف التعقي
العضو في التعقي

نزوك عند حكم الد تور(.)5

 -1عنللد عللرى ال لؤال والجلوا
الموضللوعٕ ،والا رغ ل

علللى جللدول األعمللال ،جلا أعلل النائل

اكتفللالر بللالرد يغلللف بحللث

بللالكالم يعطللى وحللدر حللف الللرد علللى ال لوزير بإيجللاز ،كمللا يعطللى الللوزير حللف

الجوا  ،فإلا اكتفى النائ
ا للتجوا

مر واحد على اشجابة ،فإ أضا

الوزير جديدا تجلدد حلف

بللك يغلف بحث الموضوعٕ ،واك كا م حف النائ

وفللف أحكللام النظللام .وبمجللرد تعقي ل

الللوزير علللى تعقي ل

الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ((1) )971
) (2الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ()137
) (3الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ()971
) (4الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ()919
) (5الدستور البحريني لسنة  ،2112المادةو ()19

تحويل ال لؤال جللى

العضللو ينت للي ال لؤال ألنلله للد
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يويل العضو جلى الحقلائف والمعلوملات التلي يتقيلى عن لا و لد ييلل جللى موافقلة مل اللوزير عللى
ات للال جج لرالات أو اكمتنللاع ع ل جج لرالات( .)1وكللللك فقللد تحللدبت الالئحللة الدا ليللة لمجلللس الن لوا
البحريني على الية تحويل ال ؤال جللى ا لتجوا

)

وبلللك فلي نلص الملاد ( )611الفقلرات (أ) و(

وهي(:)2
 -6جلا لللم يقتن ل النائ ل

باشجابللة التللي للدمت ا الحكومللة او لللم تللرد الحكومللة علللى ت للاؤل النائ ل

او

النائبة في المد المقرار للرد وهي  11يوم م تاري ال ؤال.
 -1ك يتم تحويل ال ؤال جلى ا تجوا

في نفس الجل ة التي ينا ش في ا ال ؤال.

المطلب الثاني :األستجواب وطر الثقة وأعحن عدم أمكان التعاون مع رئيس الوزراء.
اوالً :األستجواب:
م المتفف عليه في الفقه الد تورك أ اك تجوا

مل أهلم وأ طلر الو لائل التلي يملارس

ب للا البرلمللا م متلله الر ابيللة علللى أعمللال ال لللطة التنفيليللة .وم ل المقللرر أ اك للتجوا

للله آبللار

يا للية للد تكللو لات تللأبير فللي اللرأك العللام أكبللر مل ا بللار القانونيللة التللي حللددها الد للتور .ومل
المتفللف عليلله – بيللفة عامللة -أ اك للتجوا

يحمللل معنللى المحا للبة أو الم للاللة أو ينطللوك علللى

معنللى محا للبة الحكومللة أو أحللد أعضللائ ا عل تقيللير أو للول تيللر  .واتج للت غالبيللة الد للاتير
المعاير جلى النص على اك تجوا

بحيث يشمل رئيس مجلس الوزرال والوزرال(.)3

) (1الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ()975
) (2النظام الداخلي لمجلس النواب االردني ،المادة ( )972الفقرات ( أ ،ب)
) (3النجار ،زكي محمد ( .)9111القانون الدستوري ،ط ،9دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص 115
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فم ناحية كونه مل أهلم الو لائل البرلمانيلة ،فملرد لللك جللى أ هللر الو ليلة مل الو لائل
الر ابية األكيد التلي تمار ل ا ال للطة التشلريعية فلي مواج لة ال للطة التنفيليلة والر ابلة عللى أدالهلا،
وم ل هلللا المنطلللف ورد الللنص علي للا فللي الد للاتير المعايللر وتنظلليم أحكللام و واعللد ممار للت ا م ل
الل مجموعة م القواعد والشروط التي تنظم عملية اش تجوا

دا ل المجلس(.)1

أما م ناحية كونه م أ طر الو ائل البرلمانية فللك يرج جلى أنه في األيل يحمل في
طياته معنى محا بة الحكومة والمؤا ل على أعمال ا ،و د يؤدك في ن اية األمر جلى طرح البقة في
الحكومة أو بأحد أعضائ ا .وم هنا اعتبر اك تجوا

أكبر طور م ال ؤال ،اللك يعد مجرد

ا تيضاح أو ا تف ام ع أمر م األمور ك يحمل معنى النقد أو المحا بة ع التيرفات العامة لم
وجه جليه م الوزرال ،أل اك تجوا

د يفضي جلي طرح البقة بالحكومة أو الوزير الموجه جليه(.)2

أما في األرد فقد ج تند منل البداية جلى النيوص الد تورية ،جل يدر د تور عام 6491
م متضمنا نيا باأل تجوا  ،حيث أوضحت أ " لكل عضو م أعضال مجلس األعيا
ومجلس النوا

أ يوجه جلى الوزرال أ ئلة وأ تجوابات حول أك أمر م األمور العامة وفقا لما هو

منيوص عليه في النظام الدا لي للمجلس اللك ينتمي جليه للك العضو وك ينا ش أ تجوا

ما بل

مضي بمانية أيام على ويوله جلى الوزير جك جلا كانت الحالة م تعجلة ووافف الوزير على تقيير
المد الملكور(.)3ونظم المشرع األردني نيوص النظام الدا لي معرفا اك تجوا
والكيفية التي يتم ب ا .فقد عر اك تجوا

وأحكامه وشروطه

على أنه محا بة الوزرال أو أحدهم على تير له في

) (1عطية ،جالل السيد بندراي (  .)9111االستجواب وسيلة في وسائل الرقابة البرلمانية في مصر دراسة
تحليلية ،جامعة القاهرة رسالة دكتوراه مقدمة ،كلية الحقوق ،ص 9
)(2عفيفي ،مصطفى(  ،)9151الوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة .الكتاب األول،
ط ،9ص 792
) (3الدستور االردني لسنة  ،9112المادة ()11
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()1
بين الدستور األردني والنظام الداخلي لمجلسي االنواب واألعيان
شأ م الشؤو العامة وقد ّ

شروط واجراءات االستجواب وهي(:)2


يشترط في اك تجوا

ما يشترط في ال ؤال.

 على العضو اللك يريد ا تجوا وزير أو أكبر أ يقدم ا تجوابه طيا جلى الرئيس مبينا
فيه الموضوعات والو ائ التي يتناول ا اك تجوا

وعلى الرئيس تبليغ الوزير الم تص

باك تجوا .
 على الوزير أ يجي رئيس المجلس طيا على اك تجوا  ،الل مد ك تتجاوز واحدا
وعشري يوما ،جك جلا رأى الرئيس أ الحالة م تعجلة ووافف الوزير على تقيير المد .
 جلا كا الجوا

يقتضي ججرال تحقيف أو جم معلومات يتعلر مع ا تقديمه الل المد

الملكور  ،للوزير أ يطل
الرئيس مقدم اك تجوا
 يدرا اك تجوا
اك تجوا

والجوا

م رئيس المجلس التمديد لمد ك تتجاوز بالبي يوما ويبلغ
والوزير بللك.
على جدول أعمال أول جل ة م يية لللك ،كما يدرا

على للك الجدول جلا لم يرد جوا

الوزير الل المد المقرر .

 بعد تالو اك تجوا والجوا عليه أو اككتفال بتوزيع ما الم بف على األعضال ،يعطى
الكالم لمقدم اك تجوا

بم للوزير الم تجو ولكل من ما حف الرد مر واحد بم يعطى

الكالم لم شال م النوا .
 الا أعل الم تجو ا تناعه يعل الرئيس انت ال البحث جك جلا تبنى أحد النوا موضوع
اك تجوا

فتتب حينئل األيول المحدد أعالر في النقاش.

 للم تجو جلا لم يقتن برد الوزير ،أ يبي أ با

عدم ا تناعه وله ولغيرر م النوا

طرح البقة بالوزار أو الوزير م مراعا أحكام الماد ( )99م الد تور.
) (1النظام الداخلي لمجلس النواب ،المادة ()977
) (2النظام الداخلي لمجلس النواب االردني ،المواد ( )971الفقرات ( أ ،ب) ( ) 971الفقرات ( أ ،ب ،ج ،د ،ه ،و)
و ) ) 136و ()979
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 جلا أعل الم تجو ا تناعه ،يعل الرئيس انت ال البحث جك جلا تبنى أحد النوا
موضوع اك تجوا  ،فتتب حينئل األيول المحدد في النقاش.
 يحف لكل عضو أ يطل م الحكومة جطالعه على أوراف أو بيانات تتعلف باأل تجوا
المعروى على المجلس ويقدم الطل

كتابة جلى رئيس المجلس.

 تدرا اك تجوابات المقدمة في دور ابقة على جدول أعمال الدور الالحقة جك جلا يرح
مقدموها عدم تم ك م ب ا بكتا
وفي البحري

طي يقدمونه الى رئيس المجلس..

اتجه د تور مملكة البحري المعدل جلى اللنص عللى توجيله اك لتجوابات جللى اللوزرال

(األعضال في الحكومة) دو

واهم( .)1وبالتالي فإ المحا بة أو الم اللة جنما تن ل

جللى اللوزرال

ع كل تقيير أو ول تير فيما يتعلف بممار ة ا تيايات م .وينبني عللى لللك أنله ك يجلوز
توجيلله اك للتجوا

جلللى رئلليس الللوزرال ،ومللا يترت ل

علللى للللك م ل عللدم ج لواز طللرح مجلللس الن لوا

موضوع البقة برئيس مجلس الوزرال ،و د نظم الد لتور أ للوبا ايلا بمقتضلار يقلرر مجللس النلوا
عدم جمكا التعاو م رئيس مجلس الوزرال(.)2
وبين دستور البحرين والحئحة الداخلية لمجلس النواب شروط واجراءات االستجواب
(:)3

وهي

 -أ يكو مكتوبا ولقد تضمنت الالئحة الدا لية لمجلس النوا

البحريني هلا الشرط بقول ا أ يقدم

طل توجيه اك تجوا كتابة جلى رئيس المجلس ،هلا فضال ع وجو أ يكو اك تجوا واضحا
في معانيه ومقايدر ،موضحا بيفة عامة ٕوايجاز الموضوعات التي يتناول ا.
 -أ يقدم عبر طل

م

بل م ة أعضال م مجلس النوا

على األ ل.

) (1الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة ()11
) (2الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة ( )19والالئحة الداخلية لمجلس النواب ،المادة ()911
) (3الالئحة الداخلية لمجلس النواب ،المواد (  )911و( )911و( .2/)911و( )911و( )915و( )919و ()919
الدستور البحريني لسنة  ،2112المواد ( )11و( 2/)11و()91
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 -يقتير توجيه األ تجوا

على الوزرال دو

واهم ،بمعنلى أ األ لتجوا

يلو جله جللى وزيلر فلي

الحكومة يتولى حقيبة و ازرية
ا للتجوا

 -يقللدم مقللدموا طلل

الللوزير أ للتجواب م فللي شللأ مللا يتعلللف بو ازرتلله ا للتجو ابلله كتابللة جلللى

رئلليس المجلللس ،وينبنللي علللى للللك ،أ اك للتجوا
ييللل جلللى رئي لله ،فللال يغنللي جر للاله م ل

ك يعتبللر موجللودا فللي نظللر المجلللس مللا دام لللم

بللل الم للتجو جلللى الللوزير الم للتص مباشللر ع ل جر للاله

لرئيس المجلس
بأمور تد ل في ا تيايات الوزار التي يتولى م ؤوليت ا الوزير الم تجو

 -يتعلف اك تجوا

 ك يجوز أ يكو اك تجوا متعلقا بميلحة اية بالم تجو أو بأ اربه حتى الدرجة الرابعة أوبأحد موكليه
 تضم اك تجوابات المقدمة في موضوع واحد ،أو في عد موضوعات مرتبطة ببعض ا ارتباطاوبيقا ،وتدرا في جدول األعمال شحالت ا جلى اللجنة لتجرك منا شت ا في و ت واحد" وللك بمراعا أك
تكو اك تجوابات تت م بطاب اك تعجال وموافقة الوزير على تعجيل هلر المنا شة.
مرفقللا بلله ملللكر شللارحة تتضللم بيانللات األمللور الم للتجو عن للا ،الو للائ

 -أ يقللدم اك للتجوا

والنقللاط الرئي للية التللي يتناول للا اك للتجوا
الم الفة التي تن

واأل للبا

التللي ي للتند جلي للا مقللدمو اك للتجوا  ،ووجلله

جلى م وجه جليله اك لتجوا  ،وملا يلرار الم لتجوبو مل أ لانيد تؤيلد ملا لهبلوا

جليه.
 ك تجرك المنا شة في اك تجوا جك بعد بمانية أيام على األ ل م يوم تقديمه ،ما لم يوافف الوزيرعلى تعجيل هلر المنا شة ،ومفاد للك أ الد تور يحدد بمانية أيام ك تجوز منا شة اك تجوا
انقضائ ا حتى تتاح للحكومة الفرية لد ار ة موضوع اك تجوا
 يلزم الوزير تقديم البيانات الملكور بعد توجيه الطلللمنا شة ببما وأربعي

اعة على األ ل.

بل

ٕواعداد بيان ا ب يويه.

م رئيس المجلس جليه و بل الموعد المحدد
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 -يدرا اك تجوا

في جدول أعمال المجلس في أول جل ة تالية لتقديمه وللك شحالته جلى اللجنة

الم تية لمنا شته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه ،وللك م مراعا القيد اللك أوردته الماد ( )699م
هلر الالئحة في عجزها م عدم جدراا أك ا تجوا في جدول األعمال بل عرى الوزار لبرنامج ا.
لال تجوابات أ بقية على ائر المواد المدرجة في أعمال اللجنة جك جلا ررت اللجنة غير للك ،وهلامتروك تقديرر للجنة وك معق

علي ا في للك ،وت تند في تقديرها جلى عد اعتبارات أهم ا عدم وجود

وجه لال تعجال ،أو أ هناك موضوعات مدرجة على جدول األعمال منظور ل ا أهميت ا وترى اللجنة
اكنت ال من ا ورف تقريرها جلى المجلس.
 يحف لم وجه جليه اك تجوا أ يطل مد األجل المنيوص عليه في الفقر ال ابقة جلى أ بوعيعلى األكبر ،فيجا
 -يج أك ي ال

جلى طلبه ،وك يكو التأجيل ألكبر م هلر المد جك بقرار م اللجنة.
أحكام الد تور أو القانو وأك يكو ضا ار بالميلحة العليا للبالد ،وأ يتعلف بأمر

مما يد ل في ا تياص الوزير الم تجو  ،وأ ك يكو في تقديم اك تجوا

ميلحة اية أو

ش يية للم تجو  ،وأك يكو في موضوع بف أ فيل فيه المجلس
 أ يكو اك تجوا في جل ة علنية و د يكو في جل ة رية ،باعتبار أ جل ات مجلس الشورىومجلس النوا

علنية ،ويجوز عقدها رية بنالا على طل

أعضال ،وتكو منا شة الطل
 -ي قط اك تجوا

الحكومة أو رئيس المجلس أو عشر

في جل ة رية"

بزوال يفة م وجه جليه أو بانت ال الدور اللك دم الله ،هلا باشضافة جلى

انت ال عضوية أحد مقدميه ألك ب م األ با جلا ترت على للك أ نقص عدد الم تجوبي ع
م ة أعضال
 ألك م مقدمي اك تجوا حف ا ترداد اك تجوا في أك و ت جما بطل كتابي لرئيس المجلسٕواما شفاهة بالجل ة فإلا ترت
اك تجوا

على هلا اك ترداد أ نقص عدد الم تجوبي ع

م ة ،ي تبعد

م جدول األعمال وك ينظر فيه.

 -يعتبر عدم حضور أحد مقدمي اك تجوا

الجل ة المحدد لمنا شته في اللجنة ا ترداد منه

137

لأل تجوا  ،وللك ما لم يك غيا الم تجو لعلر تقبله اللجنة ،وفي هلر الحالة تؤجل اللجنة نظر
األ تجوا

جلى جل ة تالية ولمر واحد فقط بعد ماع رأك الوزير الموجه جليه األ تجوا

 تبدأ منا شة اك تجوااألولوية بين م بح

ترتي

الم تجوبي  ،بم يجي

في الجل ة المحدد لللك ،بأ يشرح الم تجوبو ا تجواب م ،وتكو
ما لم يتنازل أي م ع دورر لغيرر م

أ مائ م في ظل اك تجوا

الوزير الموجه جليه اك تجوا  ،ويتحدث بعدر األعضال المؤيدو لال تجوا

والمعارضو له بالتناو
 روا مقدم اك تجوا ع هلا النطاف ك يؤدك جلى م اللته أو مؤا لته عما أبدار م أ وال أماماللجنة جك في الحدود المنيوص علي ا في د تور مملكة البحري والتي تنص على أنه "ك تجوز
مؤا ل عضو كل م مجلس الشورى أو مجلس النوا

عما يبديه في المجلس أو لجانه م آرال

وأفكار ،جك جلا كا الرأك المعبر عنه فيه م اس بأ س العقيد أو بوحد األمة ،أو باكحترام الواج
للملك ،أو فيه ل

في الحيا ال اية ألك ش ص كا .

ويالحظ أ الد تور البحريني لم ينص على حف اعضال مجلس الشورى بممار ة حف األ تجوا كما
فعل الد تور األردني اللك ما للمجلس المعي بأ تجوا

الوزرال وأنني أتمنى على المشرع

الد تورك البحريني أ يمنا مجلس الشورى هلا الحف وللك لألسباب التالية:
 -6أ مجلس الشورى هو اللك يح م موضوع أعال عدم التعاو م رئيس الوزرال وهلر اليور
الر ابية أشد وأ طر م األ تجوا

فم يملك األكبر فم با

أولى أ يملك األ ل.

 -1أ الد تور البحريني ل نة  1111ينص في الماد البانية منه على أ الشريعة األ المية هي
ميدر أ ا ي للتشري وحيث أ الشريعة األ المية تأ ل بمبدأ الشورى وأ الشورى تقوم على التعيي
للا يكو م حف مجلس الشورى ممار ة حف األ تجوا .
 -1أ أعضال مجلس الشورى يتم تعيين م بأمر ملكي مباشر وليس بأ تراح م الحكومة.
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 -9أ أعضال مجلس الشورى وأ كانو يعينو بأمر ملكي فأ مد تعيين م توازك مد مجلس النوا ،
كما تنص على للك الماد  99م الد تور وأ الد تور لم ينص على أ الة عضو مجلس الشورى
وأنما بي حاكت أعفال وأن ال عضوية أعضال مجلس الشورى وليس م ضمن ا األ الة.
ثانياً :طر الثقة وأعحن عدم أمكانية التعاون مع رئيس الوزراء
هو المقدمة الضلرورية شبلار الم لؤولية الو ازريلة فلي أشلد يلورها ولللك بطلل

اك تجوا

طرح البقة ،وبالنظر جلى طور هلر الو يلة وما يترت

علي ا م نتائج وآبلار فقلد أحاط لا الد لتور

ب ياا م الضمانات واشجرالات الكفيلة بعدم ج لال ا لت دام ا .وتعلد الم لؤولية الو ازريلة ال يا لية
م الدعائم األ ا ية في النظام البرلماني وحجر الزاوية فيه ،فبدون ا يغلدو تكييل

نظلام الحكلم بأنله

نظللام نيللابي غيللر ممك ل  .والم للؤولية ال يا للية للللوزرال وا للعة ،جل أن للا تشللمل أعمللال م وتي لرفات م
اشيجابيللة وال لللبية ،المشللروعة وغيللر المشللروعة ،العمديللة وغيللر العمديللة ،فالبرلمللا ي ار ل

ال يا للة

العامة للوزرال ويبحث في مدى المة اشجرالات والق اررات الو ازرية الم تلفة ،ك م حيث مطابقت لا
للقانو فقط ،بل يبحث أيضا في مدى ماللمت ا للظلرو
م الميلحة العامة

(.)1

وفلي األرد
ٕواما بنالا على طل

الوا عيلة التلي يلدرت في لا وملدى توافق لا

تعقللد جل للة البقلة بللالوزار أو بللأك وزيلر من للا بنللالا عللى طلل

مو م عدد ك يقلل عل عشلر أعضلال مل مجللس النلوا  ،ويؤجلل اك تلراع

على البقة لمر واحد كتتجاوز مدت ا عشلر أيلام جلا طلل

اللوزير الم لتص أو هيئلة اللوزار وك يحلل

المجلس الل هلر المد  ،كما أشار الد لتور جللى أ عللى كلل وزار تؤلل
جلى مجلس النوا

رئلليس الللوزرال

أ تتقلدم ببيان لا اللوزارك

الل ش ر واحد م تاري تأليف ا جلا كا المجلس منعقدا وأ تطل

للك البيا ٕ ،والا كا المجلس غير منعقد أو منحال فيعتبر طا

البقلة عللى

العرش بيانا و ازريلا ألغلراى هللر

الماد  ،ونص الد تور ل نة  6491كللك على أنه تطرح البقة بالوزار أو بأحلد اللوزرال أملام مجللس

) (1الزعبي ،خالد سمارة ( .)9159وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ،دراسة مقارنة ،دراسة
منشورة في مجلة العلوم االدارية ،السنة التاسعة والعشرون ،العدد الثاني ،ص .921
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النوا ٕ ،والا رر المجلس عدم البقة بالوزار باألكبرية المطلقة م مجموع عدد أعضائه وج
أ ت تقيل ٕوالا كا

رار عدم البقة ايا بأحد الوزرال وج

علي ا

عليه اعتزال منيبه(.)1

و لد تبنللى د للتور مملكللة البحلري  ،شللأنه شللأ الد للاتير المعايلر  ،طللرح البقللة بللالوزير فللي
موضوع البقة برئيس مجلس الوزرال ،أ لا بما ي مى "علدم جمكانيلة

حي ك يطرح في مجلس النوا

تعاو البرلما م رئيس مجللس اللوزرال" و لد يفضلي لللك جللى جعفلال رئليس مجللس اللوزرال وتعيلي
وزار جديد أو بحل مجلس النوا

على نحو ما جال في الد تور

(.)2

واعتنف د تور مملكة البحري مبدأ م ؤولية الوزير ال يا ية بالنص عللى أنله "ويجلوز أ
يللؤدك اك للتجوا

جلللى طللرح البقللة بللالوزير علللى مجلللس الن لوا

وفقللا ألحكللم المللاد ( )11م ل هلللا

الد لتور"( ،)3ونللص الد للتور علللى أ كللل وزيلر م لؤول لللدى مجلللس النلوا
يجوز طرح موضوع البقة بالوزير جك بنالا على رغبته أو طل
النلوا

جبللر منا شللة ا للتجوا

الوزرال اعتبر معتزك للوزار م تاري
و د ا تير الد تور طل

النوا

مو م عشر أعضلال مل مجللس

موجلله جليلله ،وك يجللوز للمجلللس أ ييللدر ل اررر فللي الطلل

أيام م تقديمهٕ ،والا رر مجللس النلوا

ك يطللرح فللي مجل للس الن لوا

عل أعمللال و ازرتلله ،وك

بأغلبيلة بلبلي األعضلال الللي يتلأل
()4

رار عدم البقة ،ويقدم ا تقالته فو ار

بللل للبعة

ملن م علدم البقلة بأحلد
.

طرح البقة على الوزرال ،أما رئيس مجللس اللوزرال فقلد لرر أنله

موض للوع البقللة ب لرئيس مجل للس ال لوزرالٕ ،والا رأى بلب للا أعضللال مجل للس

عدم جمكا التعلاو مل رئليس مجللس اللوزرال ،أحيلل األملر جللى المجللس اللوطني للنظلر فلي

للللك ،كمللا ك يجللوز للمجلللس الللوطني أ ييللدر ل اررر فللي موضللوع عللدم جمكللا التعللاو م ل رئلليس
مجلس الوزرال بل بعة أيام م تاري جحالته جليهٕ ،والا أ ر المجلس الوطني بأغلبية بلبي أعضائه
عدم جمكا التعاو م رئيس مجلس الوزرال ،رف األمر جلى الملك للبت فيله ،بإعفلال رئليس مجللس

) (1الدستور االردني لسنة  ،9112المادة ()11
) (2الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة ()19
) (3الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة ()11
) (4الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة ()11
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الللوزرال وتعيللي وزار جديللد  ،أو بحللل مجلللس النلوا ( .)1و للد ا للرت الالئحللة الدا ليللة لمجلللس النلوا
البحرينللي جج لرالات للح

البقللة مل أحللد الللوزرال فللي الملواد م ل (  691جلللى  ،) 699وعللدم جمكللا

التعاو م رئيس مجلس الوزرال في المواد م (  691جلى .)694

المطلب الثالث :األقتراحات برغبة
اعتبللر بعللى فق للال القللانو الد للتوريي اك ت لراح برغبللة بأنلله :و لليلة م ل و للائل الر ابللة
البرلمانيلة .والرغبللة هلي حللث الحكوملة علللى القيللام بعملل معللي أو اكمتنلاع عل آ لر ،وبالتللالي هللي
مايرغل

العضللو التنبيلله جليلله فللي شللأ م ل الشللؤو العامللة التللي تمللس الللوط والملواط  ،ويج ل

تكو هلر الرغبة متيلة بما للمجلس م ا تياص
ونللص النظللام الللدا لي لمجلللس النلوا

أ

(.)2

األردنللي علللى اك ت ارحللات برغبللة حيللث عرف للا وبللي

شروط تقديم ا والكيفية التي تتعامل ب ا(.)3
 اك تراح برغبة هو دعو الحكومة للقيام بأك عمل لك أهمية يد ل في ا تياي ا.
 على العضو تقديم اك تراح برغبة طيا جلى رئيس المجلس وعلى الرئيس جحالته جلى اللجنة
الم تية.


على اللجنة تقديم تقرير موجز ع اك تراح الل م ة عشر يوما م جحالته جلي ا تويي فيه
برفى اك تراح أو بوله ،فإلا وافف المجلس على بوله أبلغه الرئيس جلى رئيس الوزرال.

) (1الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة ()19
) (2النظام الداخلي لمجلس النواب االردني ،المادة ( )912
) (3النظام الداخلي لمجلس النواب االردني ،المواد ()911 ( )911( )917
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 على رئيس الوزرال جبالغ المجلس بما تم في اك تراح اللك أحيل جليه الل مد ك تتجاوز بالبي
يوما ،جك جلا رر المجلس أجال أ ير .وبالنظر ك ت دام مجلس النوا

األردني ل لر األدا

نالحظ أنه وعلى الرغم م عدم نص الد تور األردني على اك تراحات برغبة ،جك أ النظام
يشير جلي ا يراحة ،وعليه فقد ش دت المجالس النيابية المتعا بة

الدا لي لمجلس النوا
ا ت داما وا عا ل ا(.)1

وم هلر الد اتير د تور مملكة البحري المعدل اللك نص على حف المجلس في جبدال
الرغبات (اك تراحات برغبة) للحكومة ،وفيلته أحكام الالئحة الدا لية لمجلس النوا

في المواد م

(  618جلى  ) 611بقيد وض موضوعات معينة تحقف الميلحة العامة تحت نظر الحكومة ويتم
()2

تبادل الرأك في ا ومحاولة الويول جلى حل بشأن ا

وينص د تور مملكة البحري على أ "لمجلس

النوا جبدال رغبات مكتوبة للحكومة في الم ائل العامةٕ ،وا تعلر على الحكومة األ ل ب لر الرغبات
وج

أ تبي كتابة أ با

للك"( ،)3و د أوردت الالئحة الدا لية لمجلس النوا

لات الحكم .ويتبي

م للك وعلى ما جال في الملكر التف يرية للد تور أ المشرع الد تورك أعطى لمجلس النوا

حف

جبدال رغبات للحكومة ولم يقيد تقديم اك تراح برغبة بعدد معي م األعضال بما مفادر أنه لكل عضو
م أعضال المجلس حف تقديم ا تراح برغبة( ،)4ونيت الالئحة الدا لية على أ "لكل عضو أ يقدم
جلى رئيس المجلس ا تراحا برغبة"..

()5

وكل ما اشترطته الماد الملكور أ تكو الرغبات التي توجه جلى الحكومة مكتوبة ،وللك
لضما جديت ا ود ار ت ا د ار ة كاملة ،كما تطلبت أيضا أ يكو رد الحكومة على المجلس مكتوبا
في حالة تعلر األ ل ب لر الرغبات حتى يتمك المجلس م التعر على األ با

التي تمن تنفيلها

) (1الزيدان ،فائق فنطول ( ) 2112الرقابة البرلمانية في مجلس النواب األردني  ،9110 - 0212مرجع سابق،
ص
) (2الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني  ،المواد ()972 -929
) (3الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة ()15
)(4الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني  ،المادة ()929
)(5الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني  ،المادة ()925
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بيور واضحة( )1ونيت على أ تكو جبدال الرغبات مكتوبة للحكومة ،ونيت كللك على أ "يقدم
اك تراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به ملكر جيضاحية توضا موضوع الرغبة واعتبارات الميلحة
العامة المبرر لعرى اك تراح على المجلس(.)2
والحكمللة فللي اش لتراط الكتابللة هللي توضلليا موضللوع الرغبللة م ل بيللا األ للبا
والمتعلقللة بالميلللحة العامللة ،وهللي لات مللا تضللمنته الالئحللة الدا ليللة لمجلللس النلوا
و للد أجللازت الالئحللة الدا ليللة ل لرئيس المجلللس لللطة حفللظ أك ا ت لراح ي للال
اك تلراح كتابللة بق ل اررر وأ للبابه .ونظمللت الالئحللة الدا ليللة لمجلللس النلوا

الداعيللة للله
المشللار جلي للا.

للللكٕ ،وا طللار مقللدم

جج لرالات تقللديم اك ت ارحللات

برغبة ( .)3ونيت على أ يقدم اك تراح كتابة لرئيس المجلس ،ويحيل اللرئيس اك تلراح فلور تقديمله
جلى اللجنة الم تية لد ار لته وتقلديم تقريلر عنله جللى المجللس ،وللجنلة الم تيلة أ تأ لل رأك مقلدم
اك ت لراح بللل وض ل تقريللر بشللأنه .وأجللازت الالئحللة للمجلللس فللي حالللة اك للتعجال أ يقللرر نظللر
اك تراح برغبة دو جحالته جلى اللجنة الم تية ،وهلر ال للطة مقلرر للمجللس ولليس لرئي له ح لبما
يقدرر في ضول الظرو

ووا

الحال

()4

ويكو للعضو مقدم اك تراح أولوية الكالم في الجل ة التي أدرا التقرير ع ا تراحه في
جدول أعمال ا ،وللك في غير حالة اك تعجال أما في هلر الحالة فإ النص لم يتعرى لللك.
ولرئيس المجلس أ يأل ألحد المؤيدي لأل تراح وأحد المعارضي له بالكالم بل أ ل رأك المجلس
()5

في تقرير اللجنة

وفللي حالللة رفللى المجلللس اك تلراح برغبللة ك يجللوز جعللاد تقديملله بللل مضللي أربعللة أشل ر
على هلا الرفى

()6

ونيت الالئحة على أ "لكل عضو دم ا تراحا برغبة أ ي لتردر بطلل

)(1الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني  ،المادة ()929
)(2الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني  ،المادة ()925
) (3الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،الفقرة األولى من المادة (  2 /)925و (7/)921
) (4الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،الفقرة األولى من المادة (  2 /)925و7
)(5الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،الفقرة األولى من المادة ( )971
)(6الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،الفقرة األولى من المادة ( 2/)971

كتلابي
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يقدمه لرئيس المجلس جلى ما بل جدراا تقرير اللجنة ع ا تراحه بجدول أعمال المجللس ،وفلي هللر
الحالة ك يجوز للمجلس أ ينظر فيله(ٕ .)1واعملاك ل للا اللنص ،يتعلي عللى العضلو مقلدم اك تلراح أ
يطل ل

كتابللة م ل رئلليس المجلللس ا للتردادر ،وللللك جلللى مللا بللل جدراا تقريللر اللجنللة بجللدول أعمللال

المجلس ،وفي هلر الحالة ك يجوز للمجلس أ ينظر فيه
وعلى العكس جلا ما دم طلل

()2

التنلازل بعلد جدراا تقريلر اللجنلة بجلدول األعملال ،ففلي هللر

الحالة ي تمر المجلس في نظر التقرير وك يلتفت جلى طل

العضو مدم اك تراح.

المطلب الرابع :التحقيق
ويتفللف الفق للال علللى أ التحقيللف تباش لرر لجنللة م ل لجللا المجلللس التش لريعي وتأ للل الر ابللة
البرلمانية هنا مظ ار جماعيا أكبر من ا في اك تجوا

جل أ اك تجوا

د يمتد ليوم أو يومي أو

جل ة أو جل تي بينما التحقيف د يمتلد ألكبلر مل شل ر بلل يمتلد ل لتة شل ور فلي بعلى اللدول(.)3
ٕواجرال التحقيف يعرفه البعى بأنه طريقة م طلرف التحلرك التلي تنظم لا ال لطةالتشلريعية مل أجلل
الر ابة على الحكومة ،والبعى ا

ر يعر لجنة التحقيف بأن لا لجنلة تشلكل مل أجلل جلقلال الضلول

عل للى أعم للال معين للة ،وه للي لجن للة غي للر دائم للة تؤلل ل

ب للا تراح المجل للس التشللريعي وتجتمل ل مل ل أج للل

لر فللي ن ايللة
الحيللول علللى معلومللات وتت للل اشجلرالات فللي البحللث عل موضللوع معللي وتضل تقريل ا
اجتماعات ا(.)4

)(1الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،الفقرة األولى من المادة ( )929
)(2الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،الفقرة األولى من المادة ( 9 /)972
) (3سالم ،إيهاب ( .)9157الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ،عالم الكتب ،القاهرة ،ص
79
) (4الكيالي ،عبد الوهاب( ،)2115موسوعة السياسة ،الجزء األول ،مؤسسة الرائد ،عمان ص 111
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أمللا فللي األرد

فقللد ا للت دم هلللا النللوع مل و للائل الر ابللة البرلمانيللة دو أ يللنص عليلله
()1

يراحة با م التحقيف وب اية التحقيف ال يا ي ،فقد نص الد تور األردني على ما يأتي
 -6يحاكم الوزرال على ما ين

جللي م مل جلرائم ناتجلة عل تأديلة وظلائف م أملام المحلاكم النظاميلة

الم تية في العايمة ،وفقا ألحكام القانو (.)2
 -1لمجلس النوا

حف جحالة الوزرال جلى النيابة العامة م جبدال األ با

رار اشحالة اش بأغلبية األعضال اللي يتأل
 -1يو

المبلرر للللك وك ييلدر

من م مجلس النوا (.)3

ع العمل الوزير اللك تت مه النيابة العامة ابلر يلدور لرار اشحاللة عل مجللس النلوا

وك تمن ا تقالته م ج امة الدعوى عليه أو اك تمرار في محاكمته (.)4
وفل ل للي البح ل ل لري

أ ل ل للل د ل ل للتور مملكل ل للة البح ل ل لري المعل ل للدل بمل ل للا ي ل ل للمى "لجل ل للا التحقيل ل للف

البرلمانيللة"()5م للاي ار فللي للللك الد للاتير البرلمانيللة المعايللر  ،باعتبارهللا (أك اللجللا البرلمانيللة) جحللدى
الو للائل التللي تتلليا للبرلمللا الحيللول علللى المعلومللات والبيانللات التللي يريللد معرفت للا للتحقللف م ل
للالمة تي لرفات الحكومللة وح ل

لليرها ،وللللك بتللألي

لجللا م ل بللي أعضللائه شج لرال التحقيقللات

الالزمة لكي ينير أمامه الطريف في الشؤو التي تد ل في ا تيايه

()6

ونجللد أ الد للتور البحرينللي لللم يللورد تعريفللا للجنللة التحقيللف وكللل مللا ورد هللو لكللر تشللكيل
لجلا تحقيلف للقيلام بمباشلر التحقيلف فلي أمللر مل األملور الدا للة فلي ا تيايلات المجللس المبينللة
بالد للتور

()7

ومللا يجللدر مالحظتلله أ الالئحللة الدا ليللة لمجلللس الن لوا

فللي البح لري لللم تللورد تعريفللا

للتحقيف البرلماني ،بل رددت نص الد تور وللك في الماد (  ) 611من ا .وعبار " لجا التحقيف"
الل لوارد ف للي ن للص الم للاد (  ) 14مل ل د للتور مملك للة البحل لري المع للدل وردت مطلق للة ،والقاع للد أ
) (1الدستور االردني لسنة  ،9112المادة ( )11و()11
) (2الدستور االردني لسنة  9112وتعدالته ،المادة ()11
) (3الدستور االردني لسنة  9112وتعدالته ،المادة ()11
) (4الدستور االردني لسنة 9112وتعدالته ،المادة ()19
) (5الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة ()11
)(6الطماوي ،سليمان ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،مرجع سابق ،ص 111
) (7الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة ()11
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المطلف يؤ ل علي جطال ه ،والعام يجرك على عمومه ما لم ي يص ،وبالتلالي فلإ لمجللس النلوا
أ يشكل لجانا برلمانية في األمور الدا لة في ا تيايه المبينة في الد تور وهلي تشلمل الم لائل
المالي للة واشداري للة واك تي للادية وال دمي للة ،وك تش للمل بطبيع للة الح للال الطع للو اكنت ابي للة الت للي أن للاط
الد تور الفيل في ا جلى محكمة التمييز طبقا لنص الماد 11

()1

وم هلا المنطلف تأتي أهمية لجلا التحقيلف جل تكمل أهميت لا فلي تللك ال للطات الوا لعة
الممنوحة ل ا كي ت تطي الو و

على عيو الج از الحكلومي واشدارك فلي الدوللة وا تلراح أفضلل

ال بل لتالفي ا.
ونيت الالئحة الدا لية لمجلس النوا

على أنه يج

أ تقدم نتيجلة التحقيلف لالل ملد

ك تتجللاوز أربعللة أشل ر مل تللاري بدئللهٕ ،والا تعلللر تقللديم التقريللر جلللى المجلللس فللي الميعللاد المقللرر،
وج

جعداد تقرير للمجلس يتضم العقبات واأل با

التي أدت جلى هلا التأ ير ،وللمجلس أ يملد

هلر الم لة لمد أو أ رى ك تتجاوز جميع ا أربعة أش ر أو يت ل ما يرار منا با في هلر الحاللة ٕوالا
مللا انت للت اللجنللة مل التحقيقللات التللي تجري للا للالل المللد المقللرر أو فللي المللد المضللافة فإن للا تقللدم
تقريرهللا جلللى المجلللس متضللمنا جميل المعلومللات أو البيانللات المتعلقللة بالوا عللة محللل التحقيللف أك أ
عمل لجنة التحقيف يقتير فقط على مجرد جم هلر المعلومات أو تلك البيانات دو أ تت ل ار ار
في يويل ا ،أملا القلرار فإنله يكلو مل ا تيلاص المجللس النيلابي ،يت للر عللى ضلول ملا ي لفر
عنه التحقيف

()2

ونص د تور مملكة البحري المعدل على أ "يحف لمجلس النوا
لجللا تحقيللف أو ينللد

في كل و ت أ يؤل

عض لوا أو أكبللر م ل أعضللائه للتحقيللف فللي أك أمللر م ل األمللور الدا لللة فللي

ا تيايات المجلس المبينة في الد تور على أ تقدم اللجنة أوالعضو نتيجة التحقيف الل مد ك

) (1الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة ()12
) (2الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ()11
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تتجاوز أربعة أش ر م تاري بدل التحقيف( ،)1وعلى جميل ملوظفي الدوللة تقلديم الشل ادات والوبلائف
والبيانات التي تطل

من م.

وا للتنادا علللى للللك ،فق للد يللدر المر للوم بقللانو ر للم ( )99ل للنة  1111بشللأ الالئح للة
لمجلس النوا  ،متضمنا النص على طلبات التحقيف فلي الملواد مل ( 611جللى  ،)619ويتبلي مل
ا للتقرال أحكللام هلللر الم لواد أ لمجلللس الن لوا

فللي كللل و للت أ يؤل ل

لجانللا أو أ ينللد

عض لوا أو

أكبر م أعضائه للتحقيف في أك أمر م األمور الدا لة في ا تيايه(.)2
تنص الالئحة الدا ليلة ()3عللى أ " تت لل اشجلرالات المقلرر فلي الملاد ال لابقة بنلالا عللى
طلل

المجلللس أو جحللدى لجانلله ،أو بنللالا علللى ا تلراح مقللدم مل

مكتل

م للة أعضللال علللى األ للل.

وي ت للار المجل للس اللجن للة أو العض للو ال لللك يق للوم ب للالتحقيف بن للال عل للى ترش لليا رئي لله ،مل ل م ارع للا
الت ي للص وال ب للر ف للي الموض للوعات الت للي يج للرك بش للأن ا التحقي للف" .وأوض للحت ه لللر الم للاد عل ل
جج لرالات طل ل

التحقيللف ،وحللددت علللى للبيل الحيللر الج للات لتللي ينللاط ب للا طل ل

التحقيللف فللي

ا تي:
 -6مكت

المجلس.

 -1جح للدى لج للا المجل للس ( لجن للة الش للؤو التشل لريعية والقانوني للة .لجن للة الش للؤو ال ارجي للة وال للدفاع
واألمل الللوطني .لجنللة الشللؤو الماليللة واك تيللادية .لجنللة ال للدمات .لجنللة الم ارفللف العامللة والبيئللة)
ويجوز للمجلس – جلا ا تضي األمر – أ يشكل لجنة مؤ تة لد ار ة موضوع معلي  ،وتنت لي اللجنلة
المؤ تة بانت ال الغرى اللك شكلت م أجله.
 - 1ا تراح مقدم م

م ة أعضال على األ ل.

وا تيار المجلس للجنة أو العضو اللك يقوم بالتحقيف جنما يكو بنلالا عللى ترشليا رئليس
المجلللس ،مللؤدى للللك أ دور رئلليس المجلللس جنمللا يتحللدد فللي ترشلليا اللجنللة أو العضللو اللللك يتللولى
) (1الدستور البحريني لسنة  ،2112المادة ()11
)(2الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ()911
)(3الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ()919
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التحقيللف وك يتع للدى للللك جل للى اك تي للار فللي ح للد لات لله .وترشلليا رئ لليس المجل للس ك ي للرا عل ل أح للد
احتمالي :
اوك  -يقللر المجلللس بأغلبيللة أعضللائه ترشلليا رئي لله ،وهللو مللا ييللاد
وهو اكحتمال األ ر م حيث الوا

بللوك لللدى أعضللال المجلللس،

والماللمة.

البللاني -أ يعتللرى المجلللس بأغلبيللة أعضللائه علللى ترشلليا رئي لله ،وبالتللالي يت ل ي ل علللى رئلليس
المجلس جعاد النظر في الترشيا أ للا بوج لة نظلر األعضلال فلي هللا الشلأ ويعيلد اللرئيس علرى
الترشلليا علللى المجلللس مللر أ للرى ،وفللي الغال ل

يوافللف علللى الترشلليا م ل المالحظللة أنلله للليس فللي

القانو حد أ يى لعدد مرات عرى الرئيس ترشيحه على المجللس ،فلي حاللة اكعتلراى ،وبالتلالي
د تتعدد مرات جعاد العرى.
و للد وجلله القللانو نظللر المجلللس فللي ا تيللار اللجنللة أو العضللو اللللك يقللوم بللالتحقيف ،أ
ي ارعللي الت يللص وال بللر فلليم يع للد جليلله بللالتحقيف وللللك فللي الموضللوعات التللي يجللرك بشللأن ا،
وضابط اك تيار ومناطه الت يص وال بر في هلا الشأ

()1

فللي للبيل مباشللر لجللا التحقيللف لمللا تضللطل بلله م ل أمللور ،وعمللال علللى ح ل أدائ للا
لم ام ا ،فقد ضي الد تور بإلزام الوزرال وجمي ملوظفي الدوللة تقلديم الشل ادات والوبلائف والبيانلات
التي تطل

من م

()2

المطلب الخامس :المناقشة العامة
يق م الفق ال الد توريو المنا شة جلى نلوعي  :منا شلة ت لت د
اك تجوا  ،ومنا شة ت ت د

الم لؤولية ال يا لية وهلي

األ ل بمقترحات غيلر الم لؤولية ال يا لية وهلي كافلة أنلواع المنا شلة

األ رى .وم أمبلة المنا شلات التلي ت لت د

األ لل با ت ارحلات أ لرى غيلر الم لؤولية ال يا لية هلو

مللا يحللدث أبنللال منا شللة ال طللة العامللة للتنميللة اك تيللادية واكجتماعيللة ومنا شللة الموازنللة العامللة،
)(1عبد الحميد ،حسني درويش( )2111وسائل رقابة البرلما ن ألعما ل السلطة التنفيذية وضوابط ممارستها في
دستور البحرين ،مرجع سابق ،ص 951
)(2الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ()911
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األ للل بالم للؤولية

حينم للا تح للال جل للى اللجن للة الم تي للة ب للا .ومل ل أمبل للة المنا ش للات الت للي ت للت د

ال يا للية هللو منا شللة برنللامج الحكومللة وبيان للا الللوزارك عل ال يا للة العامللة للدولللة ،جل أ علللى كللل
عضلو يريلد الكلالم فلي برنلامج الحكوملة أ يقيلد أ للمه للدى رئليس المجللس الللك ي لما لكلل عضللو
مل ل ط للالبي الك للالم بالتح للدث .غي للر أ طالل ل

المنا ش للة ي تلل ل

موضعي  .فبينما كا مل حلف العضلو أ يقلدم اك لتجوا
جلا أيدر عشر أعضال على األ ل .أض
وض معي فلي العملل التنفيللك مل

عل ل اك للتجوا

بمفلردر ،فلإ طلل

جلى للك أ مضمو اك تجوا

لالل المنا شلة بينملا طلل

ف للي موضل ل أو

المنا شلة ك يقلدم جك

هلو الكشل

المنا شلة يطلل

عل حقلائف

طلرح موضلوع هلام

للمنا شة لتبادل الرأك بي المجلس والحكومة(.)1
أمللا فللي النظللام البرلمللاني األردنللي فقللد أدرجللت أحكللام المنا شللة العامللة فللي النظللام الللدا لي
لمجلللس النلوا

اللللك يبللي ماهيت للا وشللروط ا واشجلرالات التللي تتبل فللي التعامللل مل هلللر الو لليلة،

فالمناقشة :هي تبادل الرأك والمشور بي المجللس والحكوملة( ،)2ويجلوز لعشلر أعضلال أو أكبلر أ
يتقللدموا جلللى المجلللس بطل ل
تطل

منا شللة أك أمللر م ل األمللور والقضللايا العامللة ،كمللا يجللوز للحكومللة أ

المنا شلة العاملة( ،)3ويقلدم طلل

المنا شلة العاملة طيلا جللى اللرئيس الللك يدرجله عللى جلدول

أعمال أول جل ة تالية ،ويحدد المجللس موعلد المنا شلة العاملة بحيلث ك يتجلاوز أربعلة عشلر يوملا،
جك جلا رأى المجلللس أ الموضللوع غيللر يللالا للنقللاش فيقللرر ا للتبعادر( ،)4ويحللف لطللالبي المنا شللة
العامللة وغيللرهم طللرح البقللة بللالوزار أو بللالوزرال بعللد انت للال المنا شللة العامللة مل م ارعللا أحكللام المللاد
( )99م الد تور 6491وتعديالته ،ونص الد تور في مادته ر م ( )91على أنه

()5

) (1سالم ،إيهاب ( .)9157الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ،مرجع سابق ،ص 21
) (2النظام الداخلي لمجلس النواب االردني لسنة  ،2197المادة ()975
)(3النظام الداخلي لمجلس النواب االردني لسنة  ،2197المادة ( )971الفقرات ( أ) و(ب)
)(4النظام الداخلي لمجلس النواب االردني لسنة  ،2197المادة ( )911الفقرات ( أ) و(ب)
) (5الدستور االردني لسنة  ،9112المادة ( ،)17النظام الداخلي لمجلس النواب االردني لسنة  ،2197المادة
()911
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 -6تعقللد جل للة البقللة بللالوزار أو بللأك وزيللر في للا جمللا بنللالا علللى طلل
طل

رئلليس الللوزرال أو بنللالا علللى

مو م عدد ك يقل ع عشر أعضال م مجلس النوا .

-1يؤجل اك تراع على البقة لمر واحد ك تتجاوز ملدت ا عشلر ايلام الا طلل

لللك اللوزير الم لتص

او هيئة الوزار وك يحل المجلس الل هلر المد .
لقد جال نص الد تور األردني والنظام الدا لي متوائما م رأك الفقله الد لتورك الللك يلرى
أ طرح البقة هو نتيجة ممار ة و ائل الر ابة البرلمانية وليس و يلة م و ائل الر ابة حيث نلص
الد للتور األردنللي علللى أ "تطللرح البقللة بللالوزار بنللالا علللى طل ل

مو ل م ل عشللر أعضللال" ،ونللص

النظام الدا لي عللى أنله "يحلف لطلالبي المنا شلة طلرح البقلة بالحكوملة" وحلدد بلول طلل
م عدمه بتو ي عشر أعضال على األ ل

(.)1

والحكومة عندما تلقي ببيان ا الوزارك والموازنة العامة هي فعليا تطل
والمنا شة تتم في مجلس النوا
انت للال المنا شللة ،حج ل

لجمي المواضي التي يرغ

منا شة م المجلس

طالبوها منا شت ا ،والمجلس يقلرر بعلد

البقللة أو منح للا فللي حللال البيللا الللوزارك أو يحيللله جلللى لجنللة فللي حللال أك

موضللوع آ للر ،وفللي مجلللس الن لوا
النوا

المنلا ش

عنللدما يحللدد ال لرئيس موعللد جل للة المنا شللة يللتم ت لجيل أ للمال

اللي يرغبو بالحديث ويتم اكتفاف في الجل ة على عدد الد ائف لكل عضو يريد الكالم(.)2
ووفللف الالئحللة الدا ليللة لمجلللس النلوا

البحرينللي كتجللوز المنا شللة فللي موضللوع غيللر وارد

فللي جللدول األعمللال جك لألمللور الم للتعجلة ،وتحللت بنللد مللا ي للتجد م ل األعمللال ،ويكللو لل لك بنللالا
علللى طل ل

الحكومللة أو ال لرئيس أو طل ل

كتللابي مقللدم م ل بالبللة أعضللال علللى األ للل .ويشللترط فللي

جمي األحوال موافقة المجلس على الطل  ،وللوزير الم تص أ يطل

تأجيل النظر في الموضلوع

المبار ألول مر ولو كانت منا شته د بدأت ،وييدر رار المجللس فلي هللر الطلبلات دو منا شلة،

) (1النظام الداخلي لمجلس النواب االردني ،المواد ( )971( ،)975الفقرات (أ ،ب) )911( ،الفقرات ( أ،ب)،
()919
) (2الزيدان ،فائق فنطول ( ) 2112الرقابة البرلمانية في مجلس النواب األردني  ،9110 - 0212مرجع سابق،
ص 71
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وم للك يجوز للرئيس أ يأل بالكالم لواحد م مؤيدك الطلل

وواحلد مل معارضليه لملد ك تزيلد

على مس د ائف لكل من ما ،وللك بل جيدار المجلس اررر (.)1
وأ مجل ل للس الش ل للورى ي ل للتطي ممار ل للة ه ل لللر الو ل لليلة أل ل ل لله ح ل للف منا ش ل للة المواض ل للي
األ تيادية واألجتماعية وال يا ية مل الحكومله وهللا يتضلا مل نيلوص الالئحلة الد ليلة لمجللس
الشللورى وباللللات الم لواد  16 ،61من للا ،وفيمللا ي للص مجلللس األعيللا األردنللي فللال يوجللد أك حائللل
انوني أو د تورك أمامه مل ممار لة هللر الو ليلة ،ك ليما أ الملاد  89للنظلام اللدا لي لمجللس
األعيا أجاز ل مس أعضال منه طرح موضوع عام للمنا شة

)(1الالئحة الداخلية لمجلس النواب البحريني ،المادة ()19

.
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الفصل السادس
الخاتمة
النتائا والتوصيات
اوالً :الخاتمة
هللدفت هلللر الد ار للة الللى التعريل
الوطني البحريني (النوا

بماهيللة اك تيايللات التللي يتمتل ب للا كللال مل مجلللس

والشورى ومجلس األمة اكردنلي (النلوا

واكعيلا ) ،وكيفيلة التلي ي لتطي

كال المجل ي م ممار ة م ام ا وفقا للد اتير الفاعلة واكنظمة الدا لية في كال المجل ي .
ويبللرز الللدور التش لريعي فللي كللال م ل اكرد والبح لري م ل
لل لطة الممنوحه ل م م

للالل ممار للة ن لوا

الشللع

بل الشع  ،ببنال التشريعات القانونية التي تكفل تحقيف ميلالا الشلع

حي للث تق للوم تل للك المج للالس با تي للاص ل ل التشل لريعات القانوني للة ،وض للع ا ف للي ني للوص انوني للة
يحيحة اك لناد التشلريعي ،ود يقلة اللنص القلانوني .فلال تيلدر لانو ي لال

نلص د لتورك اعللى

منلله درجللة .وتقللوم ال لللطة التش لريعية بممار للة ا تيايللات ا الد للتورية وفقللا اكنظمللة الدا ليللة لكللل
مجلس ،وال في اكرد او البحري  ،حيث تعملل عللى تعلديل النيلوص الد لتورية بنلالا عللى تللك
اكنظمة الدا ليلة كلا تراح تعلديل الد لتور او تعلديل القلواني العاديلة ،بلم ججلرال النقاشلات والتيلويت
علللى مشللاري تلللك القلواني بنللالا علللى اكنظمللة الدا ليللة المعمللول في للا فللي كللال مل مجلللس النلوا
اكردني والمجلس النوا

البحريني.

كبل للد كك مشل للروع ل للانو م ل ل ا يجل للرك فل للي ن ل لوات انونيل للة تك ل للبه الشل للرعية والببل للات
واك للتقرار ،فبعللد منا شللة القللانو والتيللويت عليلله ،يجللرك التيللديف علي للا مل ذبللل الج للة يللاحبة
العال للة بالتيللديف ،ففللي كللال م ل البح لري واكرد يجللرك التيللديف علللى القللانو م ل ذبللل جاللللة
الملللك ،وفقللا للنيللوص الد للتورية فللي المملكتللي  ،وحتللى ييللبا القللانو
ايدارر ونشلرر فلي الج ارئلد الر لمية ح ل

للارك المفعللول كبللد م ل

اكنظملة المعملول ب لا فلي نشلر وايلدار القلواني فلي كلال

م البلدي  ،وبللك يكتمل الدور التشريعي في كال المجل ي .
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اما م حيث اك تياص الر ابي ،تمارس المجالس النيابية في كلال مل اكرد والبحلري
هلللا اك تيللاص ا للتنادا للد للاتير واكنظمللة الدا ليللة لكللل مجلللس فللي كللل دولللة .وتتنللوع ا للالي
الر ابي للة الت للي تق للوم ب للا ال لللطة التشل لريعية ،فيج للوز لل لللطة تق للديم الطلل ل

بم للألة الحكوم للة عل للى

نشاطات ا و اررت ا وفقا لالنظملة الدا ليلة للمجللس المنلاط بله يلالحية ال لؤال ،وكلللك وضلعت تللك
اكنظمللة والل لوائا اكج لرالات المتبعلله فللي تقللديم ال للؤال وتحويللله الللى شللكل ا للر م ل اشللكال الر ابللة
كاك للتجوا  ،فم ل حللف النائ ل

ا يقللوم بتحويللل أ للئلته الللى ج للتجابات فللي حالللة عللدم الللرد علللى

علي ا ،بنلالا عللى انظملة دا ليلة معلدر ل للا الغلرى .و لد تيلل هللا اكجلرالات اللى حلد طلرح البقلة
بالحكومة عندما تيبا العال ة بي الطرفي غير ابلة لال تمرار والتي تعيف تنمية وا تقرار النظلام
الدا لي للدولة.
وتمارس ال لطة التشلريعية بموجل

ادوات ر ابيلة ا لر ،م ار بلة اعملال الحكوملة ،كلاك تراح

برغب لة ،حيللث تحللث ال لللطة التش لريعية الحكومللة علللى القيللام باعمللال معينللة فللي ميلللحة الم لواط
واكمة ،و د نيت الد اتير في كال مل البحلري واكرد عللى هللر اكدا الر ابيلة و لبيل ممار لت ا
وفقا كحكام اكنظمة واللوائا الدا لية في كال البلدي .
ولل لطة التشريعية ممار ة الر ابلة عللى الحكوملة مل

لالل التحقيلف مل اك وزيلر ضلم

يالحياته وا ازرته ،وتحويل الى الج ات القضائية الم تيه في النظر في الجلرائم الموج له لله ،فقلد
نللص الد للتور اكردنللي ل للنة  6491وتعديالتلله علللى حللف ال للطة التشلريعية بتحقيللف مل اك وزيللر،
وللللك فللي نللص المللاد ( )99و( )91م ل الد للتور الملللكور للابقا .وكللللك الحللال فللي البح لري  ،فقللد
ا لت بمبادى تشكيل لجا التحقيف البرلماني ،على الرغم م عدم وضوح الدور اللك تقوم به.
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ثانياً :النتائا
 -6بلل اكر والبحري ج د كبير في تحديث تشريعات ما ،وتو ي
المناط ب ا العمل التشريعي بمجلس النوا

يالحيات ال لطة التشريعية

في كال البلدي .

 -1تتشارك اكرد والبحري في كبير م نقاط التشابه في مجال ايدار القواني  ،حيث م

المعلوم

بالضرور  ،عمف التجربية التشريعية اكردنية ،في مجال ايدار التشريعات وتحديب ا ،بمقابل حدابة
التجربة البحرينة التشريعية اك ان ا ا تطاعت ا تواك التشريعات الحديبة ،اك ا البلدي يحتاجا
الى المزيد م
المكا

التحديث في مجال تعديل القواني

الد تورية والعادية م

اجل المحافظة على

الدا لية وال ارجية على حدا وال.

 -1تمارس مجالس النوا

الدول الديمقراطية يالحيات تشريعية كبير ووا عه ،م اجل أ تكو

در على تمبيل الشعو التي ا تارت ا ،فالتشري م اكدوات التي تمار ا المجالس النيابية الم تقلة
ع

لطة التنفيلية .و د ا تطاعت كال م المملكة اكردنية ال اشمية ومملكة البحري م واض

تشريعات انونية تكفل ب ا حقوف مواطنين ا عبر واعد ونيوص واضحة ويريحة في د تور
واألنظمة الدا لية لكال البلدي  ،فال ي

انو اك ضم اجرالات د تورية محدد

ابقا بموج

الد تور.
 -9على الرغم م التشلابه الكبيلر بلي التجربلة البرلمانيلة اكردنيلة والبحلري – بيلر النظلر عل
الفللرف الزمنللي بين مللا – اك ا هنالللك فللروف فللي بعللى النيللوص الت لي تعللالج بعللى القضللايا ،م ل
حيث درجة ممار ة اك تياص التشريعي ،او التفاييل في ممار ة اك تياص التشريعي.
 -9تتشللارك اكرد والبح لري فللي ممار للة ال لللطة الر ابيللة عبللر العديللد م ل اكدوات الر ابيللة ،لك ل
تحللتفظ كللل دولللة ب يويللية

ايللة ب للا ممار للة هلللر ال لللطة او تلك.حيللث ي تلل

البلللدا

فللي

الية طرح البقة في الحكومة وا تجواب ا ،وم ائلت ا ،وغيرها م الو ائل الر ابية ولللك تبعلا لالبعلاد
الدا لية لكل نظام.
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ثانياً :التوصيات
 -6نويلي المشلرع الد لتورك البحرينلي بزيلاد لدر المجلالس النيابيلة مل ممار لة ا تيايلات ا،
وللك باعاد النظر في اكليات التي يمار ا النوا

في التشري والر ابة

 -1نويي المشرع الد تورك البحريني بمنا أعضال مجلس الشورى حف أ تجوا

الوزرال ,فما دام

أ الد تور د منا مجلس الشلورى حلف ح لم م لألة أعلال علدم أمكلا التعلاو مل رئليس اللوزرال
فأنلله مل بللا

أولللى أ يمللنا أعضللال مجلللس الشللورى حللف األ للتجوا

أل مل يملللك األكبللر يملللك

األ ل.
 – 1جعطال مجلس الشورى الحف في ممار ة و ائل الر ابة التلي نلص علي لا الد لتور جميع لا بملا
في ا المنا شة العامة والتحقيف وأ لو العرائى والشكاوى أ و بالتجربة البرلمانية األردنية.
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المراجع
 -0الكتب
 اب للل ،عب للد العزي للز ( )1161المجنننالس التشنننريعية فننني دول مجلنننس التعننناون الخليجينننة،
السننلطة التشننريعية فنني مملكننة البحننرين ،اللقللال ال للنوك الواحللد والبللالبو  ،منتللدى التنميللة،
البحري .


أبو ال عود ،رمضا ( .)6441المدخل إلى القانون وبخاصة المصنري و اللبنناني ،ط،6
الدار الجامعية للطباعة والنشر ،بيروت.

 ا للماعيل ،محمللد يللادف ( .)1161الديمقراطيننة الخليجيننة ..انجننازات واخفاقننات ،ط،6
القاهر  ،دار العربى للنشر.
 ألع يرك ،راشد عبلدالرحم ( .)1119المجنالس النيابينة وعحقتهنا بالشنورى فني اإلسنحم،
ط ،6لبنا  ،منشورات الحلبي الحقو ية
 أويديف ،فوزك (  .)1111الوافي في شر القانون الدستوري الجزائري( ،النظرية العامة
للدساتير) ،الجزل الباني ،ط  ،1ديوا المطبوعات الجامعية ،الجزائر.
 بوالش للعير ،للعيد (،)1118القنننانون الدسنننتوري والننننظم السياسنننية المقارننننة.ا  ،1ديل لوا
المطبعة الجامعية ،الجزائر.
 بويللفوا  ،عبللاس ،)1161( ،البحل لري  :تعللديالت د للتورية هش للة تك لريس أكزمللة وك تلق للى
يدى محليا ودوليا ،مركز البحري للد ار ات ،لند .


الجللر  ،طعيمللة )  ،(1962القنننانون العنننام دراسنننة مقارننننة لننننظم الحكنننم واإلدارة ،مكتبللة
القاهر الحديبة ،القاهر .



الجنللدك ،يللابر الح لليني محمللود (  ،)6441الننوجيز فنني القننانون الدسننتوري المقننارن،
القاهر ،بدو ناشر.
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 الحيللارك ،عللادل ( .)6481القننانون الدسننتوري والنظننام الدسننتوري األردننني ،ط ،6عمللا ،
مطاب غانم عبدر.
 ال طي  ،نعما ( ،)6444الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،ط ،6عما ،
دار البقافة للنشر والتوزي .
 ال طيل  ،نعمللا أحمللد ،)1169(،البسننيط فنني النظننام السياسنني،ط ،6عمللا  ،دار البقافللة
للنشر والتوزي .
 ال طيل ل  ،نعم للا  ،)6444( ،الوسنننيط فننني الننننظم السياسنننية والقنننانون الدسنننتوري ،ط،6
عما  ،دار البقافة.
 ال للولي ،ب لليوني محمللد ( .)1169نظريننه سياسننيه إسننحميه معاصننرة ،ط ،6كفللر الشللي ،
دار العلم واكيما للنشر والتوزي .


ير ،هاني ( ".)6411تاريخ الحياة البرلمانية في االردن ( ،")0988-0961مطبوعلات
مجلس اكمة اكردني ،عما .

 ال للدباس ،عل للى محم للد .)1111( ،السنننلطة التشنننريعية وضنننمانات اسنننتقحلها فننني الننننظم
الديمقراطية النيابية ،ط ،6عما  ،المكتبة الوطنية.
 الل للدجاني ،منل لللر

ل للليما ( .)6441المننننندخل إلنننننى النظنننننام السياسننننني األردنننننني ،ط،6

بالمبنوبرس ،عما
 الدعجة ،هايلل ( ".)6441مجلس النواب االردني بين الشعار والتطبيق (تجربنة المجلنس
الحادي عشر)" .ط ،6عما  ،دار الحامد للنشر والتوزي
 الللدوادك ،غالل ل  )6441( ،المننندخل إلنننى علنننم القنننانون وبخاصنننة األردنننني ،ط ،1مطبع للة
الب جة ،اربد.
 ربي ل  ،محم للد محم للود ،مقلللد ،ج للماعيل ي للبرك (  ،)6449موسنننوعة العلنننوم السياسنننية،
الكويت ،جامعة الكويت.

157



الزعبي ،فتحية أحمد (  ".)1119االنتخابات آلية الديمقراطية" مركز الد ار لات البرلمانيلة،
عما .

 الزعبي ،عوى أحمد ( .)1111المدخل إلى علم القانون ،ط ،1دار وائل للنشر ،عما .
 زكي ،محمود جمال اللدي ( .)6414دروس في مقدمة الدراسات القانونينة ،ط  ،11هيئلة
العامة لشؤو المطاب اكميرية ،القاهر .
 زيتو  ،وضاح )1111( ،المعجم السياسي ،ط ،6عما  ،دار أ امة للنشر والتوزيل ودار
المشرف البقافي.


الزيدا  ،فائف فنطول ( ) 1111الرقابة البرلمانية فني مجلنس الننواب األردنني - 0989
 ،6110ط ،6مطبوعات توبيقية األمانة العامة لمجلس النوا  ،عما .



رحال ،حمد ( .)1111القنانون الدسنتوري والننظم السياسنية ،اإلطنار  -المصنادر ،ط،6
المؤ ة الجامعية للد ار ات والنشر والتوزي  ،بيروت.



الم ،اي ا

( .)6411الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ،في النظام البرلماني ،ط،6

عالم الكت  ،القاهر .


الم ،جي ا

( .)6411الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلمناني ،علالم

الكت  ،القاهر .


الشاعر ،رمزى طه ( .)1116القانون الدستوري ،الر الة الدولية للطباعة ،مير.

 الش للاعر ،رم للزك ط لله ( .)1119النظرينننة العامنننة للقنننانون الدسنننتوري ،ط ،9دار الن ض للة
العربية ،القاهر .
 شريط ،األمي ،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسنات السياسنية المقارننة ،ط ،6الجل از
ئر ،ديوا المطبوعات الجامعية.
 شطناوك ،علي طار (.)1114القانون االداري االردني ،ط ،1دار وائل للنشر ،عما .
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 الشطناوك ،فييل ( .)1111مبادئ القانون الدستوري و النظام الدستوري األردني ،ط،6
دار و مكتبة الحامد للنشر والتوزي  ،عما .
 شيحا ،جبراهيم عبد العزيز ( ،)1111األنظمة السياسة ،ط ،6اش كندرية ،منشأ المعار .
 الير  ،عبد المنعم فرا ( ،)6449أصول القنانون ،ط ،6منلشأ المعلار  ،اش لكندرية.


طاي  ،عبد العزيلز ( ،)1118تناريخ شنبه الجزينرة العربينة المعاصنر ،ط ،6القلاهر  ،اللدار
الحديبة للنشر والتوزي .



الطماوك ،ليما (  .)6441السلطات الثحث ،ط  ،٦دار الفكر العربي ،القاهر .

 طلله ،عللدنا (  ،)1111القنننانون الدسنننتوري والننننظم السياسنننية ،ط ،6ط لرابلس ،الجامعللة
المفتوحة
 عبللد الحميللد ،ح للني درويللش ( .)1119وسننائل رقابننة البرلمننان ألعمننال السننلطة التنفيذيننة
وضوابط ممارستها في دستور البحرين (دراسة مقارنة) ط  ،6الطوبجي للطباعة والنشر،
القاهر .
 عبللد الحميللد ،ح للني درويللش ( .)1119وسننائل رقابننة البرلمننان ألعمنال السننلطة التنفيذيننة
وضنننوابط ممارسنننتها فننني دسنننتور البحنننرين (دراسنننة مقارننننة) ط  ،6الط للوبج ك للطباع للة
والنشر ،القاهر،
 عبد اهلل ،عبد الغني ب يوني ( ،)6441النظم السياسية ،بيروت ،الدار الجامعية.
 عبللد الوهللا  ،محمللد رفعللت ( .)1119األنظمنننة السياسنننية ،منشللورات الحلبللي الحقو يللة:
لبنا
 عبد الوها  ،محمد رفعت ( ".)1119األنظمة السياسية،" ،ط .6بيروت ،منشورات الحلبي
الحقو ية.
 العضايلة ،أمي (" .)1161الوجيز في النظام الدستوري األردني" ،ط .6دار البقافلة للنشلر
والتوزي  ،عما
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 عفيفللي ،ميللطفى(  ،)6419النننوجيز فننني مبنننادئ القنننانون الدسنننتوري والننننظم السياسنننية
المقارنة .الكتا

األول ،ط.6

 غبللاش ،ح ل (  ،)1161الجنندور الثقافيننة للديمقراطيننة فنني الخلننيا الكويننت والبحننرين (
تاريخ الشعوب الصغيرة) ،ط ،6عما  ،دار الفرابي.
 الغل لزال ،ج للماعيل ( ،)6441القنننانون الدسنننتوري والننننظم السياسنننية ،المو للة الجامعي للة
للد ار ات والنشر ،بيروت
 فتا البا  ،ربيل (  ،)6441الظنروف الخاصنة بنشنأة نظنام ازدواج الهيئنة التشنريعية فني
النظم الديموقراطية الحديثة ،القاهر ،دار الن ضة العربية.
 ف لراا ،زي ل بللدر ( .)6446السننؤال كوسننيلة مننن وسننائل الرقابننة البرلمانيننة ،دار الن ضللة
العربية :القاهر .


ف م للي ،مي للطفى أب للو زي للد ( ،)6449النظننننام الدسننننتوري المصننننري ،ورقابننننة دسننننتورية
القوانين ،ط ،6دار المطبوعات الجامعية ،القاهر .

 ف م ل للي ،مي ل للطفى أبوي ل للد ( .)6441الد ل للتور المي ل للرك فق ل للا و ض ل للال ،دار المطبوع ل للات
الجامعية ،القاهر .
نادى القننانون الدسننتوري -دراسننة تحليلننة للنظننام الدسننتوري
 الك لواني ،للالم ( ".)6411مبن ا
االردني" ط ،6عما  ،مطبعة الك واني.


الكوارك ،الم محملد (  .)1111السنلطة التشنريعية فني دسنتور مملكنةالبحرين ،6116
ط( ،6د(.) .د.م).

 الكيالي ،عبد الوها ( ،)1111موسوعة السياسة ،الجزل األول ،مؤ ة الرائد ،عما .
 الكي للالي ،عب للدالوها  ،)6441( ،مو للوعة ال يا للة ،المؤ للة العربي للة للد ار للات والنش للر،
بيروت.
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 ليلللة ،محمللد كامللل ،)6486( ،الننننظم السياسنننية :الدولنننة والحكمومنننة ،ط ،6القللاهر  ،دار
الفكر للنشر والطباعة والتوزي .
 متولي ،عبد الحميلد ،)6481( ،اإلسحم ومبادئ نظام الحكم في الماركسنية والنديمقراطيات
الغربية ،ط6ط ،القاهر  ،منشا المعار .
 محفوظ ،عبد الملنعم ( .)6418مبادئ فني الننظم السياسنية ،ط ،1بيلروت ،دار الفر لا
المودودك ،أبو األعللى ( .)6414نظرية االسحم وهديه فى السياسة والقنانون والدسنتور،
ط ،6القاهر ،مؤ ة الر الة.
 محمل للد رفعل للت عبل للد الوهل للا

( .)1119األنظمننننة السياسننننية ،بيل للروت ،منشل للورات الحلبل للي

الحقو ية.
 المزروعي ،محمد (  ) 1119التطور السياسي فني دول مجلنس التعناون الخليجني منفنذ
مطلنع التسنعينات دراسنة مقارننة فني دور المؤسسنة التشنريعية ،ط ،6اش لكندرية ،دار
الفكر الجامعي.
 ميللالحة ،محمللد ( ".)1111دراسننات فنني البرلمننان االردننني ،الجننزء االول ،ط ،6عمللا ،
دار الحامد للنشر والتوزي .
 ميللالحة ،محمللد.)1111 (،اكنت ابللات آليللة الديمقراطيللة الحالللة اكردنيللة،ط ،6دار الحامللد
للنشر ،عما
 مع للرو  ،ن للاي  ،)1119( ،الديمقراطينننة فننني مينننزان العقنننل والشنننرع ،ط ،6بي للروت ،دار
النفائس.
 مني للي ،أحمللد ( ،)1119التحننول الننديمقراطي فنني مجلننس التعنناون لنندول الخلننيا العربيننة
دراسننننة لحاالننننت البحننننرين وسننننلطنة عمننننان وقطننننر ،مرك للز اجلم للارات للد ار ل للات والبحلللوث
اال تراتيجية ،أبو ظبي.
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 مني ي ،أحملد ،)1111( ،البحرين منن االمنارة إلنى المملكنة دراسنة فني التطنور السياسني
والديمقراطي ،مركز الد ار ات ال يا ية واال تراتيجية ،القاهر .
 النجار ،زكي محمد ( .)6449القانون الدستوري ،ط ،6دار الن ضة العربية ،القاهر
 ن يبة ،حازم ( .)6441تناريخ األردن السياسني المعاصنر ( ،)0927 – 0956منشلورات
لجنة تاري األرد  ،عما .
 هوريو ،انلدرك .)6488( ،القانون الدسنتوري والمؤسسنات السياسنية ،ترجملة :عللي مقللد،
شفيف حداد ،بيروت ،اكهلية للنشر والتوزي .
 يعق للو  ،محم للد ،ومحم للد ح للي ( .)1119الفصنننل والتنننوازن بنننين السنننلطتين التشنننريعية
والتنفيذيننة فنني النظننامين السياسننيين األردننني واللبننناني ،ط  ،6مؤ للة حمللاد للد ار للات
الجامعية و النشر والتوزي  ،عما .

 -6الرسائل والدوريات والمجحت


الجزير نتhttp://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3 :



ابل،عبد العزيز ،)1161( ،المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجية ،السلطة

التشريعية في مملكة البحرين ،اللقال ال نوك الواحد والبالبو  ،منتدى التنمية ،اللواما ،عبداهلل
( ".)1161تاريخ الحياة النيابية في االردن" مدونة عبداهلل للواما ،تاري المشاهد .1169./61/9 :
 http://allawamaabdullah.blogspot.com/2012/10/blog-post_28.htmlالبحري ،
 أبو يوفة ،محمد عبداللطي

( .)6449خريطة الحياة النيابية في االردن (ط( .)6د) .

عما .
 أحمد ،مبارك ( )1169التحول الديمقراطى فى البحري  :المقومات والتحديات ،تاري المشاهد :
http://www.acrseg.org :1161 //6/11
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 جيلي ورك ( .)1114نحو تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات العربية :تطوير اإلطار القانوني:
مبادر التنمية البرلمانية في المنطقة العربية ،ورشة عمل ج ليمية / 61-68 ،تشري األول
 ،1114بيروت.
 جيلي ورك ،نحو تعزيز الدور الر ابي للبرلمانات العربية :تطلوير اشطلار القلانوني ،ورشلة عملل
ج ليمية 68-61 ،تشري اكول.1114
 بجاوك ،محمد(  .)1119المجلس الدستوري صححيات ...إنجازات ...وآفاق ،مجلة الفكر
البرلماني ،عدد  ،9ايبرل  ،1119مجلس األمة.
 الحجار ،عدنا جبراهيم (  ،)1166آلية التشريع في فلسطين وتأثير االنقسام الفلسطيني عليه،
مجلة جامعة األزهر بغز ،ل لة العلوم اشن انية ،المجلد  ،61العدد)A)1
 الحضرمي ،عمر (" ،)1116البرلما ودورر في توجه الديمقراطي في اكرد " ،مجلة رسالة
مجلس االمة ،العدد (.)91
 حللورانى ،هللانى ،)6444( ،الدراسننات البرلمانيننة فننى العننالم العربننى ،ور للة مقدمللة الللى ورشللة
عمل ،التلى نظمت لا المؤ

لة العربيلة للد ار لات واكتيلال ،بالتعلاو مل كليلة اك تيلاد والعللوم

ال يا ية ،فى القاهر ،بالفتر م  69- 69أكتوبر.
 الدباس ،علي محمد يالا ( .)1118ضمانات استقحلية المجالس النيابية دراسة
مقارنة:األردن – لبنان – بريطانيا ،اطروحة دكتو ار في الفل فة ،جامعة عما العربية للد ار ات
العليا
 رابا ،شامي ،)1166( ،مكانة مجلس األمة في البرلمان الجزائري( .أطروحة لنيل ش اد
ماجي تر) ،كلية الحقوف والعلوم ال يا ية ،جامعة تلم ا .


الزعبي ،الد مار ( .)6418وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ،دراسة مقارنة،
د ار ة منشور في مجلة العلوم اكدارية ،ال نة التا عة والعشرو  ،العدد الباني.
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لما

الم ،المجلس الوطني المنحل واششكاكت ال يا ية ،ور ة عمل مقدمة لمؤتمر التغيير

الديمقراطي 31 ،أغ طس/http://alwefaq.net/cms/2013/08/31/22405 ،1161 ،
 الشاعر ،رمزى طه .)1116( ،القانون الدستوري ،الر الة الدولية للطباعة ،مير ،ص 116
 الشرعه ،محمد ( .)1111التجربه الديمقراطية في األرد  ،مجله المستقبل العربي ،ع 61
 يحيفة الو ط البحرينية ( )1161النازحون من الريف (:الكتلة الدينية) فني برلمنان ،0971
العدد ،1411 :الجمعة  11أكتوبر .1161
 يحيفة الو ط البحرينية ،النازحو م الري  (:الكتلة الدينية) في برلما

.648

 عبد النبي العكرك ( )1111عقبات اكنتقال جلى نظام حكم ديمقراطي في البحري  ،مو الجماعة
العربية للديمقراطية 9،مارس/آلار .1111
 عربي بال ( ،)1118التجربة الديمقراطية في مملكة البحري ( األ س ،الوا  ،التحديات وا فاف
الم تقبلية) ،مجلة التاريخ العربي ،العدد .91
 عطية ،جالل ال يد بندراك (  .)6441االستجواب وسيلة في وسائل الرقابة البرلمانية في مصر
دراسة تحليلية ،جامعة القاهر ر الة دكتورار مقدمة ،كلية الحقوف.
 العلوك ،مجيلد ( .)1116البحرين ..إنجازات وفرص وتحديات ،يلحيفة الشلرف األو لط ،لنلد ،
 61فبراير1116
 عمر الح

 ،م ار الحوار الوطني وتطورات المش د ال يا ي في البحري ،مركز الجزير

للد ار اتhttp://studies.aljazeera.net/reports ،


دور  ،زهير أحمد (  .)1111المجلس التشريعي الباني وتنا ص دورر في النظم ال يا ية
المعاير  :د ار ة مقارنة ،مجلة الزرقاء للبحوث و الدراسات ،مج ( ،) 1ع (.)6



كنعا  ،نوا

(" :)6449الرقابة البرلمانية على أعمال اإلدارة العامة (دراسة تطبيقية في ظل

التجربة الديمقراطية الجديدة في المملكة األردنية الهاشمية)" ،مجلة د ار ات العلوم اشن انية،
المجلد ( 11أ) ،العدد الباني .

164

 لكريني ،جدريس ( )1118التحول ال يا ي للبحري في ظل نظام الملكية الد تورية مجلة التاريخ
العربي ،جمعية المؤر ي المغاربة ،العدد الباني واألربعو

ري

.1118

 مجلس اكمة اكردني ،تطور الحيا البرلمانيhttp://www.parliament.jo/node/3 :
 مجلس التعاو لدول ال ليج العربية (  .)1111التقرير اش تراتيجي ال ليجي ،التفاعالت دا ل
دول مجلس التعاو  ،عام البحري .
 مجلس التعاو لدول ال ليج العربية ( ،)1111التقرير اش تراتيجي ال ليجي ،التفاعالت دا ل
دول مجلس التعاو  ،عام البحري  ،الرياى.
 مفيلد الزيلدك ( ،)1116مؤشرات التحول الديمقراطي في البحري  :م

اجلمفر جلى الملكية

الد تورية ،المستقبل العربي ،العدد .181
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