
٣٠١[میثاق خیر اهللا جلود...  ..صناعة القرار السیاسي في
[

صناعة القرار السیاسي في مملكة البحرین
میثاق خیراهللا جلود

جامعة / اإلقلیمیةمركز الدراسات / واإلستراتیجیةقسم الدراسات السیاسیة / مدرس
الموصل

مستخلص البحث
ن مملكــة البحــرین تعــاني مــن عــدم إعلــى العكــس مــن بــاقي دول الخلــیج العربــي فــ

الكثیــر مــن التغیــرات علــى بنیــة النظــام اســتقرار سیاســي، بــالرغم مــن ذلــك لــم یجــري
السیاســي فــي البحــرین وبقیــت صــناعة القــرار علــى حالهــا منــذ إعــالن اســتقاللها عــام 

، وقد بقیت السلطة تتركز بید األمیر حتـى بعـد تـولي الشـیخ حمـد بـن سـلمان آل ١٩٧١
وفــي عهــده حصــلت بعــض اإلصــالحات خاصــة بعــد تحــول ١٩٩٩خلیفــة الســلطة عــام 

، وقـد أتعكـس هـذا التحـول علـى كـل ٢٠٠٢ى مملكة وفق الدستور الجدید لعام اإلمارة ال
مـن ذلـك عـزز وقـد . مفاصل الدولة، والسیما ان المواطن في البحرین یمتلك دخال جیـدا

ــدائل، وقلــل أو غطــى علــى األخطــاء  قــدرة صــانع القــرار السیاســي فــي اتخــاذ أفضــل الب
.الخارجیة، والسیما على صعید السیاسةالسیاسیة للمملكة

مقدمة
تختلف آلیات صـناعة القـرار السیاسـي مـن بلـد إلـى أخـر، كـذلك مـن إقلـیم 
إلـــى غیـــره، وعنـــدما یـــتم بحـــث موضـــوعة صـــناعة القـــرار السیاســـي فـــي احـــد 
البلدان العربیة، فان ذلك یعني إننـا نتنـاول السـلطة السیاسـیة القائمـة فـي ذلـك 

القـــرار السیاســي فـــي الـــدول البلــد حصـــرًا، وهــذا یعـــود إلـــى أن آلیــات صـــناعة 
.السلطةرأسالعربیة مازالت بسیطة التركیب، فجل السلطات تتركز في 

فعنـدما ،تمثل الحالة السیاسـیة فـي مملكـة البحـرین ظـاهرة تسـتحق التوقـف
الجمعیات والتیـارات الواقع السیاسي لهذا البلد نرى عددا كبیرا من طلع على ن

دولـــــة هـــــذه الالبحـــــرین تنســـــجم مـــــعالإذ،الطـــــائفيواالســـــتقطابالسیاســـــیة 
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، ولم تستطع السلطة السیاسیة في البحرین إیجاد حلول ناجعة تسهم صغرىال
فـــي األوضـــاع ســلباهــذه أثـــرتفقــد وبالتـــاليفــي اســتقرار الوضـــع السیاســي،

الوقــت والمــال الــذي إهــدارناعة القــرار السیاســي وكانــت ســببا فــي صــعملیــة 
والمـواطن، وضـمن هـذه الفرضـیة جـاء هـذا یستغل في تنمیـة الدولـةأنیمكن 

صــناعة واتخــاذ القــرار السیاســي فــي محاولــة آلیــةالبحــث لیســلط الضــوء علــى 
بنـــاء نظامهـــا السیاســـي، وقـــد تـــم تنـــاول وأســـسهـــذه الدولـــة إدارةلفهـــم طبیعـــة 

: الموضوع ضمن المحاور التالیة

بحرینالعوامل المؤثرة في صناعة القرار السیاسي في مملكة ال: أوال
طبیعة نظام الحكم-١
العامل االقتصادي-٢
العامل االجتماعي والدیني-٤

دوائر صناعة القرار السیاسي في مملكة البحرین: ثانیا
الملك-١
مجلس الوزراء-٢
المجلس الوطني-٣

العوامل المؤثرة في صناعة القرار السیاسي في مملكة البحرین: أوالً 
طبیعة نظام الحكم-١

ــــةالبحــــرین عبــــر تاریخهــــا الحــــدیث تعاقــــب الســــیطرة شــــهدت  مــــن األجنبی
وتـبعهم )١٦٠٢-١٥٢٢(حكمهـا البرتغـالیون فـي المـدةفقـد،البرتغالیین والفرس
خلیفـةآلفتـرات متقطعـة حتـى اسـتطاع ل)١٧٨٣-١٦٠٢(على حكمها الفرس

آلبـــن محمـــداحمـــدبقیـــادة الشـــیخ )فـــي الكویـــتالقاطنـــة مـــن قبیلـــة العتـــوب (
التـي حكموهـا منـذ "الزبـارة"قـادمون مـن ١٧٨٣تحریرها من الفرس عام خلیفة
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وقـد بقیـت ،والتي تقع على الساحل الغربي مـن شـبه جزیـرة قطـر١٧٦٦العام
هذا السبب هو الذي دفع شـیوخ أنالخارجیة ویبدو لألطماعالبحرین عرضة 

، ١٨٢٠م عــامــع بریطانیــاتوقیــع علــى المعاهــدة العامــة للســالمالالبحــرین الــى 
١٨٦١عقـــد میثـــاقعلـــى غـــرار بـــاقي إمـــارات الســـاحل العمـــاني، فضـــال عـــن

. )١(هامع١٨٩٢و١٨٨٠واتفاقیتي
بقیــت بریطانیــا تســیطر علــى البحــرین حتــى انســحابها مــن الخلــیج العربــي

/أبعـــــن اســـــتقاللها فـــــي الرابـــــع عشـــــر مـــــن اإلعـــــالنأعقبـــــهالـــــذي برمتـــــه،
مـــــع بـــــاقي إمـــــارات الســـــاحل يبعـــــد فشـــــل االتحـــــاد التســـــاع١٩٧١أغســـــطس

األمریكیـةالى الوالیـات المتحـدة األمنیةعالقاتها في وجهتتقد و .)٢(العماني
، فضال عن الدعم السیاسـي والمـالي )٣()الجفیر(التي تتواجد قواتها في قاعدة 

الـــى جامعـــة الـــدول وانضـــمت)٤(الـــذي تتلقـــاه مـــن المملكـــة العربیـــة الســـعودیة
المتحـدة فـي األمـموالـى ،١٩٧١سبتمبر /أیلولالعربیة في الحادي عشر من

حــاكم (بدال لقــب وتــم اســت،وصــدر دســتور للــبالد،)٥(الحــادي والعشــرین منــه
إذ٢٠٠٢حتـى العـام إمـارةوقـد اسـتمرت البحـرین ) البحـرینأمیر(ـب) البحرین

نص تـوالـذي ،)٦(تم تحولیها الى مملكة في الدستور الجدید المعمول به حالیـا
نظام الحكم في مملكة البحـرین ملكـي دسـتوري وراثـي، أنعلى ولىاألمادته 

عـین الملـك خلفـا لـه إذاإال، وهكـذا طبقـة بعـد طبقـة، األبناءوینتقل الى اكبر 
وبالتـــالي فقـــد قطـــع هـــذا الـــنص . )٧(األكبـــرغیـــر االبـــن أبنائـــهمـــن أخـــرابنـــا 

.الدستوري دابر الصراعات داخل العائلة المالكة
أحــزابیوجــد فــي مملكــة البحــرین دول الخلــیج العربــي البــاقي علــى غــرار

السیاســیة وان األحــزابتتمیــز بوجــود جمعیــات تمــارس دور أنهــاإال،سیاســیة
وبالتالي فهي من الناحیة ،لم تسمى بذلك فهي تشارك في االنتخابات والوزارة

:)٨(هذه الجمعیاتأهمومن ،سیاسیةأحزابالفعلیة 
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لي سـلمان وتمثـل تیـار وسـط یترأسها الشیخ عالتي جمعیة الوفاق الوطني -
، وتصــنف كجمعیــة شــیعیة معتدلــة ســواء فــي مطالبهــا أو أســالیب الشــیعة
. عملها

جمعیـــة التجمـــع القـــومي الـــدیمقراطي، بعثیـــة االتجـــاه، یرأســـها رســـول عبـــد -
. العلي الجشي

وهــــو يجمعیـــة العمــــل الـــوطني الــــدیمقراطي، ویرأســـها عبــــدالرحمن النعیمـــ-
ائـتالف . (عامًا فـي منفـاه بدمشـق٣٠ارض یساري قضى ما یزید عن مع

.)٩()یساریین وقومیین ومستقلین
تیـــار اإلخـــوان (جمعیـــة المنبـــر اإلســـالمي اســـتنادا إلـــى جمعیـــة اإلصـــالح -

). المسلمین
تیــار (جمعیــة األصــالة اإلســالمیة اســتنادا إلــى جمعیــة التربیــة اإلســالمیة -

). السلف
). تیار معتدل(اإلسالمیة استنادا إلى الجمعیة اإلسالمیة جمعیة الشورى -
). تجمع بین الناصریة واإلسالمیة(جمعیة الوسط القومي اإلسالمي -
. لى الحكم وملتصقة بهجمعیة المیثاق الوطني، وهذه محسوبة ع-
نفســها جمعیــة صــنفجمعیــة المنتــدى الثقــافي، وهــي جمعیــة نخبویــة ال ت-

سیاســیة وتحــاول أن تلعــب دور الموفــق ضــمن التیــار العلمــاني، ولكنهــا 
ـــــاز إلـــــى جانـــــب  ـــــات النیابیـــــة اضـــــطرت لالنحی أمـــــام اســـــتحقاق االنتخاب

.المشاركین في مواجهة المقاطعین
هـذا البلـد حجـم سیاسیة في البحـرین رغـم صـغر ال شك أن مشهد القوى الو 

مسـاحة وسـكانًا مشــهد معقـد، وذلــك عائـد إلـى قــدم العمـل السیاســي فـي الــبالد 
وخاصة إیران،المحیط دول وتنوع تركیبته السكانیة مذهبیًا، وتجاذب تأثیرات 

هیئـة االتحـاد (ت السیاسـیة المبكر لـیس فقـط فـي التنظیمـانیینالبحریوانخراط 
نما في التنظیمات الخلیجیة والقومیة واإلسالمیة) ١٩٥٥يالوطن ٕ .وا



٣٠٥[میثاق خیر اهللا جلود...  ..صناعة القرار السیاسي في
[

وقـــد كـــان للتـــاریخ العاصـــف الـــذي مـــرت بـــه الـــبالد قبـــل االســـتقالل وبعـــده 
وتغیـــر الظـــروف السیاســـيالنظـــامالمعارضـــة و والصــراع المحتـــدم مـــؤخرًا بـــین 

كــان لــه أثــر فــي تعددیــة وتعقیــد والــذي المحلیــة واإلقلیمیــة والعربیــة والدولیــة، 
فـــي ظـــل هـــذا المشـــهد ال یمكـــن أن نـــركن إلـــى تصـــنیفات .شـــهد السیاســـيالم

تقلیدیة مثل الیسـار واللیبرالـي واإلسـالمي، فاالنقسـام العمـودي حـول المشـروع 
تحالفــات تشــكلتاإلصـالحي والدســتور واالنتخابــات قــد شــق هــذه التجمعــات و 

.)١٠(جدیدة ال تستند إلى التصنیف السابق
واإلقلیمیةالوطنیةانتماءاتهتعكسالتيهـخصائصسیاسينظاملكل
القولیمكنهناومنالعالمیةوالتطوراتاألبعادبجمیعأثرهـتومدىوالدولیة

أهمهاالعناصردد من عفيتتمثلالبحرینيالسیاسيالنظامخصائصأن
مشتركةرابطةبخلقاالنتماءهذایسهمحیثالخلیجیة،البیئةإلىاءـاالنتم

نظراالعربي،الخلیجفيةـالسیاسیالنظمبینةـمتشابهائصـخصضفيیو 
منطقةفياألمیركيوالوجودةـاألجنبیالمؤثراتعلىاحـواالنفتداتـللتهدی
ي،ـالعربالخلیجدولفياإلدارةوأسالیبالحكمنظموتشابهككل،الخلیج
التعاونمجلسإطارفيبینهافیماللتنسیقالدولهذهيـسععنفضال

ج ـقرار في دول الخلیـالذي یمثل غطاءا لصناع ال.)١١(العربیةالخلیجدولـل
د التي عادت على المواطنین وبالتالي فان استقرار ـة بعد الفوائـالعربي خاص
في الخلیج العربي بات مطلبا لشریحة واسعة من مواطني هذه أنظمة الحكم 

ا اضعف من تأثیر المعارضة في البحرین وباقي دول الخلیج ـالدول مم
.العربي

العامل االقتصادي-٢
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غ عددـسكانا اذ یبلهاتعد البحرین من اصغر الدول في العالم ومن اقل
ة ـنسمألف)٥٧٦(وـن نحـة والوافدیـنسمألف)٠٥٥(المواطنین نحو

ك ـى صید السمـن تعیش علـت البحریـوقد كان،)١٢(كم)٧٥٠(وـنحومساحتها
ه استخراج النفط وبالتالي ارتفعت ـوالذي تم فی١٩٣٢حتى العام ؤواللؤل

دىـمعلىاـاقتصادهتنویععلىنـالبحریتعملوقد ،)١٣(الدولةواردات
وعائداتیومیابرمیل٤٠٠٠٠وـنحبالنفطيإنتاجهاواستقرلماضي،االعقد
من)%١٠(منیقربمال الىـتصرـالحاضتـالوقيـفالطبیعيالغاز
فيمساهمأكبرحالیاالبحرینييـالمالاعـوالقط،يـاإلجماليـالمحلالناتج
ةدـوح)٣٧٠(نـمرـأكثوتقع.)%٣٠(ةـبنسبيـاإلجمالالمحليالناتج

ةـشرك)٦٥(عنالـفضحرین،ـالبفيةـتمثیلیومكاتبخارجیةمصرفیة
تمویلللمركزلتصبحكبیرةاهودـجأیضاالبحرینذلـتباـكم،ةـأمریكی

یدـوتوحالعربي،نـالوطفي)امل بالرباـالیتعذيـال(اإلسالمييـالمصرف
رـطویتمـتدـوق. اإلسالمیةالمصرفیةةـالصناعيـفبهاولـالمعمةـاألنظم
البحرین،فيلـتعمةـدولیةـمالیلمؤسساترئیسيـمالزـكمركنـالبحری

مثل،رىـاألخةـالخدمیالصناعاتتطویرىـعللـتعمفضال عن ذلك
. )١٤(والتعلیمالصحیةوالرعایةالمعلوماتتكنولوجیا
الحكومــة فــي البحــرین فــي واإلمكانــات االقتصــادیةســاعد حجــم الدولــةلقــد 

)٤٠٣٠٠(یبلــغ دخــل الفــرد فیهــا نحــوإذللمــواطنین ـيزیــادة المســتوى المعاشــ

علــــى مســــتوى دول الخلــــیج بالمرتبــــة الرابعــــة بعــــد قطــــر تــــأتيو ســـنویا،دوالر
إحصــاءاتوفــق كویــت وبالمرتبــة العشــرین علــى مســتوى العــالموالواإلمــارات

عـن مشـروع ٢٠٠٤فبرایـر/وقد كشفت حكومة البحرین في شباط، )١٥(٢٠١٠
اقتصــادیة تهــدف فــي زیــادة مســتوى دخــل الفــرد فــي البحــرین إلــى إصــالحات

م تقریبـا مضـاعفة ـسیتـأي٢٠١٥.دینار شهریا مـع حلـول العـام)١٠٠٠(نحو 
عامال حاسـما المال كونوبالتالي سوف ی،)١٦(الوقت الحاضردخل الفرد في 

االعتمــــاد علــــى تحســــین للدولــــة، وبالمقابــــل فــــانوالء المــــواطنینفــــي تعزیــــز
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شـــعوب المنطقـــة أضـــحتأنبعـــد ،لوحـــدهيللســـكان الیكفـــيالوضـــع المعاشـــ
. )١٦(تتجــاوز هــذا الســقف نحــو المطالبــة بحریــة التعبیــر والفكــر والعــیش الحــر

ثر بشكل مباشر أو غیر مباشر في صناعة القرار السیاسي علـى كل ذلك یؤ 
.الصعیدین الداخلي والخارجي

والدینيالعامل االجتماعي-٣
یمثــل العامـــل االجتمـــاعي موجهـــا أساســـًا لصـــناع القـــرار والســـیما فـــي دول 

، وفیمـا یخـص التركیبـة ي تتسم بتركیبة اجتماعیة عشـائریةالخلیج العربي، الت
االجتماعیة لمملكة البحرین، فقد شهدت منذ مطلع النصـف الثـاني مـن القـرن 

ف الــنفط والبــدء فــي تصــدیره، فقبــل ظهــور العشــرین تغیــرات مــن أبرزهــا اكتشــا
الـــنفط كـــان عـــدد ســـكان الدولـــة ال یتجـــاوز بضـــعة آالف، معظمهـــم یعتمـــدون 

ومـــن المظـــاهر االجتماعیـــة التـــي تـــرتبط . )١٨(علـــى التجـــارة والصـــید والغـــوص
ـــــــــي ـــــــــرار السیاســـــــــي ف البحـــــــــرین المجـــــــــالسارتباطـــــــــا مباشـــــــــرا بصـــــــــناعة الق

لنسـبة للسـلطة الخلیجیـة السـتطالع الـرأي ، التي تعـد معیـارًا با)١٩()الدیوانیات(
العام قبل صناعة القرار، كذلك فان معظم المرشحین في المجالس التشـریعیة 
الخلیجیــة یعتمــدون علــى أصــحاب ورواد المجــالس لحشــد األصــوات المطلوبــة 

وبمـــا أن دول الخلـــیج لـــیس فیهـــا أحـــزاب سیاســـیة فقـــدللفـــوز فـــي االنتخابـــات 
، بحیـث لوجیـةیو وأیدلدور علـى خلفیـات اجتماعیـة هذا اتأخذأخذت المجالس 

الس أصــبح هنــاك مــوالین للحكومــة، ومعارضــین لهــا، وكــذلك أصــبحت المجــ
فــــيللــــدیوانیات دور كبیــــر أصــــبحوبالتــــالي تمثـــل بعــــض التیــــارات السیاســــیة 

.)٢٠(لوجیة وتأثیرها على التوجه السیاسي للمواطن الخلیجيیو النزعة األید
فــــي لعامـــل الـــدینيادور تطـــورالقـــرن العشـــرین مـــن األولمنـــذ النصـــف 
المعارضــة والجمعیــات البحرینیــة أخــذتاذ الحدیثــة لبحــرین لالحیــاة السیاســیة 
تـــــوحي بمـــــدلوالت أســـــماءالطائفـــــة حتـــــى وان اتخـــــذت أســـــاستتشـــــكل علـــــى 

ذلـك أنإالحتى الوقت الحاضر،التأثیراستمر هذا ، وقد مختلفةلوجیةیو أید
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األحیانفي بعض من اإلفادة من هذا العامل البحریني صانع القرار لم یمنع
المؤسســـة الدینیـــة بشـــقیها الرســـمي وغیـــر الرســـمي وهـــذا األمـــر یشـــتمل علـــى 

ـــــذي شـــــهدته البحـــــرین بعـــــد عـــــام ـــــر ١٩٩٩والســـــیما بعـــــد التحـــــول ال علـــــى اث
وبالمقابــــل اســــتطاعت . الشــــیخ حمــــد بــــن عیســــىأطلقهــــاالتــــي اإلصــــالحات
ـــدیظالمعارضـــة تو  مـــع اصـــطدامهاشـــرعیة علـــى الإلضـــفاءني یـــف العامـــل ال

هـــذا العامـــل فـــي أهمیـــةالســـلطة وبالتـــالي فـــان صـــانع القـــرار البحرینـــي یعلـــم 
. )٢١(تشكیل المزاج العام للمواطن البحریني

رغـــم مـــا كـــان للمؤسســـات الدینیـــة مـــن دور فاعـــل فـــي اســـتنهاض وتعبئـــة 
، إال الجمــاهیر، خصوصــا فــي ظــروف غیــاب القــوى والمؤسســات الدیمقراطیــة

بحكم تكوینها المذهبي ظلت طائفیة الطـابع و ، التزمتأنه یطغى علیها طابع 
كان من الطبیعي أن یبدأ ٢٠٠١عامبعد إطالق العملیة اإلصالحیةو . أیضاً 

ــــى  ــــرأي السیاســــي العــــام بــــالتحول تــــدریجیًا ال -مركــــز الثقــــل فــــي صــــناعة ال
ة إلــى العلــن، أو المنظمــات السیاســیة، ســواء التقلیدیــة التــي طفــت مــن الســری

ـــى الســـاحة السیاســـ ـــة فـــي زمـــن اإلصـــالحالتـــي طـــرأت عل ، یة ألســـباب مختلف
، وغیرهــــــا، الشــــــبیبةوخصوصــــــًا النقابــــــات والجمعیــــــات الحقوقیــــــة، النســــــائیة، 

. )٢٢(مؤسسات الصحافة واإلعالم والمؤسسة التشریعیة 

دوائر صناعة القرار السیاسي في مملكة البحرین: ثانیا
الملك-١

ـــــة یضـــــطل ـــــیس الدول ـــــدور أساســـــي فـــــي صـــــنع السیاســـــة، أوع رئ ـــــك ب المل
وخصوصــًا فــي الــدول العربیــة حیــث تعــد مؤسســة رئاســة الدولــة هــي الصــانع 

بعد تولي الملك الحالي.)٢٣(الحقیقي للسیاسة الخارجیة والداخلیة لتلك البلدان
مبــــادرة أطلــــق١٩٩٩مــــارس/آذارالســــلطة فــــي حمــــد بــــن عیســــى أل خلیفــــة

العمـــل فـــانهي،علـــى الشـــعبأكثـــرقیـــادة البحـــرین بانفتـــاح لاو حـــو إصـــالحیة
،١٩٧٣، وأعاد السلطة التشریعیة بحلة جدیدة، وعـدل دسـتور الطوارئبقانون 
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تضاف الـى واسعةوقد منح الملك في الدستور البحریني صالحیات تشریعیة
عملیــة صــنع القــرار السیاســيمكنتــه مــن الســیطرة علــى. صــالحیاته التنفیذیــة

)٢٤(:هذه الصالحیاتأهمومن

ملكـــي، كمـــا یعـــین بـــأمریعــین رئـــیس مجلـــس الـــوزراء ویعفیـــه مـــن منصـــبه -
الــوزراء ویعفــیهم مــن مناصــبهم بمرســوم ملكــي، بنــاء علــى عــرض رئــیس 

.مجلس الوزراء
ملكيبأمرویعفیهم ) نصف المقاعد(مجلس الشورىأعضاءیعین -
ادتهــا وتكلیفهـــا بالمهـــام الوطنیـــة لقــوة الــدفاع، ویتــولى قیاألعلــىهــو القائــد -

المملكة وخارجها، أراضيداخـل 
ملكیــة بنــاًء علــى بــأوامرالقضــاة یعــینو للقضــاء، األعلــىالمجلــس یــرأس-

.للقضاءاألعلىاقتراح من المجلس 
للملـــك حـــق اقتـــراح تعـــدیل الدســـتور واقتـــراح القـــوانین، ویخـــتص بالتصـــدیق -

صــدارهاعلــى القــوانین  ٕ إذالقــانون مصــدقا علیــه ویصــدره الملــك یعتبــر ا. وا
مـن مجلسـي الشـورى والنـواب دون إلیـهمن تاریخ رفعه أشهرمضت ستة 

ذاو .النظـر فیـهإلعـادةیرده الى المجلسـین أن ٕ رد الملـك فـي خـالل الفتـرة ا
المنصـوص علیهــا فــي البنــد الســابق مشـروع القــانون الــى مجلســي الشــورى 

اإلعادةكانت هذه إذار فیه، حدد ما النظإلعادةوالنواب بمرسوم مسبب، 
ـــاد  ـــتم فـــي ذات دور االنعق ـــأوت ـــدور الت ـــهفـــي ال ذاو ، الي ل ٕ كـــل مـــن أعـــادا

المشـــــروع إقـــــرارالمجلـــــس الـــــوطني أومجلـــــس الشـــــورى ومجلـــــس النـــــواب 
فــي خــالل شــهر مــن وأصــدره، صــدق علیــه الملــك، أعضــائهثلثــي بأغلبیــة

.للمرة الثانیةإقراره
ــــورا یبــــرم المعاهــــدات بمرســــ- ــــى مجلســــي الشــــورى والنــــواب ف وم، ویبلغهــــا ال

أناألحــوالحــال مــن أيمشــفوعة بمــا یناســب مــن البیــان، وال یجــوز فــي 
. تتضمن المعاهدة شروطا سریة تناقض شروطها العلنیة
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یعـــین المــــوظفین المــــدنیین والعســــكریین والممثلـــین السیاســــیین لــــدى الــــدول -
والضـوابطمناصـبهم، وفقـا للحـدود والهیئات الدولیـة، ویعفـیهم مـن األجنبیة

.لدیهاألجنبیةالتي یقرها القانون، ویقبل ممثلي الدول والهیئات 
الحـل، وال یجـوز حـل أسـباببـین فیـه ییحـل مجلـس النـواب بمرسـوم أنلـه-

ــــه أننجــــد فإننــــاوبالتــــالي .أخــــرىمــــرة األســــبابالمجلــــس لــــذات  الملــــك ل
.)٢٥(فهو یملك ویحكمصالحیات تشریعیة تنفیذیة

مجلس الوزراء-٢
الحدیثــة والتمــدن بعــد اإلدارةایــذانا بتحــول البحــرین نحــو ١٩١٩كــان عــام 

تعـود بدایـة )٢٦(مدرسة ومستشفى ومجموعـة مـن العیـادات الفرعیـةأولافتتاح 
اءإنشـــعنـــدما تـــم،١٩٢٦عـــام فـــي البحـــرین الـــىالمعاصـــرةالحكومیـــةاإلدارة
عـین فیهـا مستشـار انكلیـزي ) المستشـاریةدائرة (مركزیة للحكومة سمیتدائرة
أصـــدرالـــذي) ١٩٥٦-١٩٢٦(للمـــدة)تشـــارلز بلكریـــف(و ـن هــــم البحریــــلحاكـــ
وقـد بقیـت هـذه اإلدارة تمثـل . میزانیة نظامیة للبحرین عند تولیـه لوظیفتـهأول

معـین ) دارياإلمجلـس ال(اءإنشـعنـدما تـم ١٩٥٦السلطة التنفیذیـة حتـى عـام
وقــد اســتبدلت دائــرة المستشــاریة ،لین فــي الحكومــةو والمســؤ مــن مــدراء الــدوائر 

رئیســــها یــــدعى ســــكرتیر الحكومــــة وقــــد توســــعت دوائــــر وأصــــبحبالســــكرتاریة 
مجلـس (انشـأ ١٩٧٠وفي عـام .للصحةوأخرالحكومة وانشأ مجلسان للتعلیم 

الـدفاع، المالیـة، (:دوائـر حكومیـة هـيأسسـتو اإلداريجلـس مللاخلف) الدولة
، التربیة، الزراعة، الصحة، البلـدیات، اإلعالمالعام، العدل، األمنالخارجیة،

خلیفــة بــن ســلمان (وعــین ،)الخــدمات الهندســیة، العمــل والشــؤون االجتماعیــة
/ أبوفــــي الخــــامس عشــــر مــــن نجــــل حــــاكم البحــــرین رئیســــا لــــه،) خلیفــــةآل

بإنشــاءأي بعــد االســتقالل بیــوم واحــد صــدر مرســوم یقضــي ١٩٧١اغســطس
أعضــاءوأصــبحرئــیس مجلــس الدولــة رئیســا للــوزراء وأصــبحوزراء مجلــس الــ

أنالـوزارة یتولىیشترط فیمن ووفق الدستور الحالي ،)٢٧(مجلس الدولة وزراء



٣١١[میثاق خیر اهللا جلود...  ..صناعة القرار السیاسي في
[

مـداوالت مجلـس الــوزراء و ،عـن ثالثـین سـنةعمـرهقـل یال ن 
ضـرین، الحاأغلبیـةوبموافقة ،أعضائهأغلبیةسریة، وتصدر قراراته بحضور 

بـرأياألقلیـةیـرجح الجانـب الـذي فیـه الـرئیس، وتلتـزم األصـواتوعند تساوي 
وترفع قـرارات المجلـس الـى الملـك للتصـدیق علیهـا فـي . ما لم تستقلاألغلبیة
أنومـن الجـدیر بالـذكر .)٢٨(التي تقتضـي صـدور مرسـوم فـي شـانهااألحوال

بعــــد اشـــــتراك ســــطوة العائلـــــة المالكــــة علـــــى مجلــــس الـــــوزراء بــــدأت تضـــــعف 
المالكـة فـي تشـكیلة الحكومـة وهـذه ظـاهرة صـحیة األسرةشخصیات من غیر 

.تدفع السلطة التنفیذیة نحو اإلصالح

المجلس الوطني-٢
عندما تم ١٩٧٢الى عام في مملكة البحرینالمجلس الوطنيتعود تجربة

)٨(عضـوا باالنتخـاب و)٢٢(الذي تكون حینهـا مـن التأسیسيالمجلس إنشاء

الأنعلــى ،)٢٩(فضــال عــن الــوزراء بحكــم منصــبهم،میــراألعیــنهم یأعضــاء
وقد مارس المجلس سلطته التشـریعیة وفـق وزیرا،)١٤(یزید عدد الوزراء عن

أغســـطس/أبتـــم حلـــه فـــي الســـادس والعشـــرین مـــن أنالـــى ١٩٧٣دســـتور 
أللشـیخ خلیفـة بـن سـلمان بعد شكوى من رئـیس مجلـس الـوزراء ا، )٣٠(١٩٧٥

وقد بقیت یعیق عمل الحكومةأصبحالمجلس الذي اخطر الملك بان،فةخلی
أولالـذي شـهد ٢٠٠٢وفـراغ تشـریعي حتـى عـام اسـتثنائیةحالـة تعیشالبالد 

الــدورة الثانیــة أجریــت٢٠٠٦وفــي العــام ،انتخابــات للمجلــس الــوطني الحــالي
نظمـــت٢٠١٠فـــي عـــام و األولـــى،بمشـــاركة المعارضـــة التـــي قاطعـــت الـــدورة 

.)٣١(الثةالدورة الث
،مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب: المجلــس الــوطني مــن مجلســینیتــألف

یشـترط فـي و ،ملكـيبـأمرعضـوا یعینـون أربعـینمـن یتـألف مجلس الشورى و 
، وان یكــون اســمه مــدرجا فــي احــد یكــون بحرینیــاأنو مجلــس الشــورى عضــ

، ین ســنةیــوم التعیــین عــن خمــس وثالثــعمــرهقــل یال ن جــداول االنتخــاب، وا
مــــدة و ،خــــدمات للــــوطنأدواالــــذین أووان یكــــون ممــــن تتــــوافر فــــیهم الخبــــرة 



)٢٨(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات اإلقلیمیة ]٣١٢[

تعیــین مــن انتهــت إعــادةوز جــســنوات، ویأربــعالعضــویة فــي مجلــس الشــورى 
ذا، و مــدة عضــویته ٕ مجلــس الشــورى قبــل نهایــة مدتــه أعضــاءخــال محــل احــد ا

ین یعــو ،عــین الملــك عضــوا بــدیال لنهایــة مــدة ســلفهاألســبابســبب مــن ألي
الملـــك رئـــیس مجلـــس الشـــورى لمثـــل مـــدة المجلـــس، وینتخـــب المجلـــس نـــائبین 

.)٣٢(لرئیس المجلس لكل دور انعقاد
ینتخبـــون بطریــــق أیضــــاعضـــواأربعـــینمــــن فیتـــألف مجلـــس النــــواب أمـــا

یشترط في ، و التي یبینها القانونلألحكامفقا االنتخاب العام السري المباشر و 
مــدرجا فــي احـــد وان یكــون اســمه نیــا، یكــون بحریأن:عضــو مجلــس النــواب

مــدة و عــام،یــوم االنتخــاب عــن ثالثــین عمــرهقــل یال ن او ،جــداول االنتخــاب
مــن األخیــرةاألربعــة، وتجــرى فــي خــالل الشــهور ســنواتأربــعمجلــس النــواب 

انتخــاب مــن انتهــت مــدة إعــادةویجــوز ،تلــك المــدة انتخابــات المجلــس الجدیــد
تشـرین وم السـبت الثـاني مـن بدایـة شـهر یجتمع المجلس الوطني یـ،عضویته

ـــــوبر/األول جتمـــــاع قبـــــل هـــــذا الموعـــــد، قـــــرر الملـــــك دعوتـــــه لالإذاإال، أكت
أوعلــى طلــب الحكومــة ءمجلــس علنیــة، ویجــوز عقــدها ســریة بنــاالجلســات و 

،ي جلســة ســریة، وتكــون مناقشــة الطلــب فــأعضــاءعشــرة أورئــیس المجلــس 
أكثرى ومجلس النواب حضور یشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشور و 

ــــــرارات أعضــــــائهمــــــن نصــــــف  ــــــة، وتصــــــدر الق ــــــة باألغلبی لألعضــــــاءالمطلق
خاصـة، وعنــد أغلبیـةالحاضـرین، وذلـك فـي غیـر الحـاالت التـي تشـترط فیهـا 

ذا،یرجح الجانب الذي منه الرئیساألصواتتساوي  ٕ كان التصویت متعلقـا وا
ذا، ســـمائهمبأاألعضـــاءیـــتم بالمنـــاداة علـــى أنبالدســـتور وجـــب  ٕ لـــم یكتمـــل وا

، علـى اجتمـاع المجلـس صـحیحاعـدلیتیننصاب انعقاد المجلـس مـرتین متتـا
ویمــارس المجلــس . )٣٣(المجلـسأعضــاءال یقـل عــدد الحاضــرین عـن ربــع نأ

:سلطات رقابیة وتشریعیة أهمها
األقــلمــن مجلــس النــواب علــى أعضـاءبنـاء علــى طلــب موقــع مــن خمســة -

.الداخلة في اختصاصاتهاألمورء استجوابا عن من الوزراأيیوجه الى 
.وزارتهأعمالمجلس النواب عن أمامول ؤ كل وزیر مس-
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أعضــاءطلــب موقــع مــن عشــرة بإالال یجــوز طــرح موضــوع الثقــة بــالوزیر -
، وال یجــوز للمجلــس إلیــهمــن مجلــس النــواب اثــر مناقشــة اســتجواب موجــه 

ذاو ، تقدیمــهمــن أیــامالطلــب قبــل ســبعة یصــدر قــراره فــيأن ٕ قــرر مجلــس ا
احـــد عـــن الثقـــة طـــرحمـــنهم یتـــألفالـــذین األعضـــاءثلثـــي بأغلبیـــةالنـــواب 

الــوزراء اعتبــر معتــزال للــوزارة مــن تــاریخ قــرار عــدم الثقــة، ویقــدم اســتقالته 
موضــوع الثقــة بــرئیس مجلــس الــوزراءطــرح فــي مجلــس النــواب ال یو .فــورا

.أیضاً 
التعـاون مـع رئـیس مجلـس إمكـانم مجلس النـواب عـدأعضاءثلثا رأىإذا-

.فیهالمجلس الوطني للنظر إلىاألمرأحیلالوزراء، 
التعــاون مــع إمكــانعــدم أعضــائهثلثــي بأغلبیــةاقــر المجلــس الــوطني إذا-

رئـــیس بإعفـــاءالملـــك للبـــت فیـــه، إلـــىاألمـــررئـــیس مجلـــس الـــوزراء، رفـــع 
.بحل مجلس النوابأومجلس الوزراء وتعیین وزارة جدیدة، 

یعرض رئیس مجلس الوزراء مشروعات القوانین على مجلس النواب الـذي -
رفضــه، وفـــي جمیــع الحـــاالت یرفـــع أوتعدیلـــه أولــه حـــق قبــول المشـــروع 

أوتعدیلــه أوالمشــروع الــى مجلــس الشــورى الــذي لــه حــق قبــول المشــروع 
تعدیالت كان مجلس النواب قـد ادخلهـا علـى المشـروع أیةقبول أورفضه 

فــي المناقشــة دائمــا األولویــةتعطــى أنعلــى ،قــام بتعــدیلهاأوا رفضــهأو
.واالقتراحات المقدمة من الحكومةلمشروعات القوانین

لم یوافق مجلس الشـورى علـى مشـروع قـانون اقـره مجلـس النـواب سـواء إذا-
باإلضــافةأوبالحــذف أوبالتعــدیل أوكــان قــرار مجلــس الشــورى بــالرفض 

قبــــل إذا،النظــــر فیــــهإلعــــادةمجلــــس النــــواب إلــــىیعیـــده رئــــیس المجلــــس 
مجلــس النــواب مشــروع القــانون كمــا ورد مــن مجلــس الشــورى یحیلــه رئــیس 

.مجلس الشورى الى رئیس مجلس الوزراء لرفعه الى الملك
تعــــدیل علــــى مشــــروع قــــانون اقــــره مجلــــس أيیــــرفض أنلمجلــــس النــــواب -

تعــدیالت جدیـــدة أیـــةإدخــالالشــورى، وان یصــر علـــى قــراره الســـابق دون 
وفي هذه الحالـة یعـاد المشـروع الـى مجلـس الشـورى ،على مشروع القانون
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أنأویقبل قرار مجلس النـواب أنولمجلس الشورى . مرة ثانیة للنظر فیه
.یصر على قراره السابق

قــــانون مــــرتین، یجتمــــع المجلــــس أياختلــــف المجلســــان حــــول مشــــروع إذا-
لبحــــث المــــواد المخَتلــــف علیهــــا، الــــوطني برئاســــة رئــــیس مجلــــس الشــــورى

بأغلبیــــــةیصــــــدر قــــــرار المجلــــــس الــــــوطني أنویشــــــترط لقبــــــول المشــــــروع 
الحاضرین، وعندما یرفض المشـروع بهـذه الصـورة، ال یقـدم مـرة األعضاء

.ى المجلس الوطني في الدورة نفسهاثانیة ال
مالیـة، وتطلـب الحكومـة أوكل مشروع قانون ینظم موضـوعات اقتصـادیة -

لیبـت فیـه خـالل أوالً بصفة عاجلة، یتم عرضه علـى مجلـس النـواب رهإقرا
مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مـع فإذاخمسة عشر یوما، 

خالل خمسـة عشـر یومـا بشأنهوجد، لیقرر ما یراه إنمجلس النواب رأي
، وفــي حالــة اخــتالف المجلســین بشــان مشــروع القــانون المعــروض، أخــرى

مجلـس الـوطني للتصـویت علیـه خـالل خمسـة عشـر علـى الاألمریعرض 
ذایومـــا،  ٕ لـــم یبـــت المجلـــس الـــوطني فیـــه خـــالل تلـــك المـــدة جـــاز للملـــك وا
.بمرسوم له قوة القانونإصداره

مجلـــس النـــواب حــــق طلـــب أولخمســـة عشـــر عضـــوا مـــن مجلـــس الشـــورى -
المجلسـین حـق اقتـراح القـوانین، أعضـاءمـن وألياقتراح تعدیل الدسـتور، 

كــــل اقتــــراح الــــى اللجنــــة المختصــــة فــــي المجلــــس الــــذي قــــدم فیــــه ویحــــال
الـــــى ةحالــــــإالمجلــــــس قبـــــول االقتـــــراح رأىفـــــإذا، الـــــرأيإلبـــــداءاالقتـــــراح 

مشـــروع قـــانون أوالحكومـــة لوضعــــه فـــي صـــیغة مشـــروع تعـــدیل للدســـتور 
.في الدورة التي تلیهاأونفسها وتقدیمه الى مجلس النواب في الدورة 

، ال یجـــوز إلیــهدم ورفضـــه المجلــس الـــذي قــنون تـــم تقدیمــه كــل اقتــراح بقــا-
.تقدیمه ثانیة في دور االنعقاد ذاته

بمرسـوم، ویجـب فـي إالالعرفیة األحكامأوال تعلن حالة السالمة الوطنیة -
، وال یجــوز رـأشهـة ـلمـدة ال تتجـاوز ثالثـإعالنهـایكـون أناألحـوالجمیـع 

.)٣٤(الحاضـــریناألعضـــاءبأغلبیـــةي بموافقـــة المجلـــس الـــوطنإالها یـــدمدت
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وبعــد هــذا االســتعراض لــدوائر صــنع القــرار وبــالرغم مــن صــالحیات الملــك 
تكــون ســببا فــي أنالواســعة فــان هنــاك فقــرات دســتوریة مهمــة مــن الممكــن 

مــــا أخــــذت طریقهــــا إذاصــــناعة القــــرار وفــــق أســــس ســــلیمة آلیــــةتحســــین 
.المشرعإلیهللتطبیق وفق ما رمى 

نتاجاتخاتمة واست
، حصـــــلت ١٩٧١بعـــــد االنســـــحاب البریطـــــاني مـــــن الخلـــــیج العربـــــي عـــــام

البحــرین علــى اســتقاللها وبــدأت مرحلــة جدیــدة تنبثــق علــى المســتوى السیاســي 
وتشـــكیل مجلـــس الـــوزراء والمجلـــس ١٩٧٣فیهـــا، تمثلـــت فـــي صـــدور دســـتور 

العمـل بالدسـتور وحـل أوقـفإذذلـك لـم یسـتمر سـوى عـامین أنإالالوطني، 
لــس الــوطني، فكــان ذلـــك بمثابــة انتكاســة مبكـــرة للدولــة علــى الصـــعیدین المج

التنفیـــذي والتشـــریعي، وبالتـــالي بقیـــت الـــبالد فـــي حالـــة اســـتثنائیة حتـــى العـــام 
ة الســــــلطة عنــــــدما تــــــولى الملــــــك الحــــــالي حمــــــد بــــــن عیســــــى أل خلیفــــــ١٩٩٩

فحــول الــبالد الــى مملكــة وأصــدر دســتورا جدیــدا بطموحــات إصــالحیة كبیــرة،
تشــكیل المجلــس الــوطني بحلــة جدیــدة، لكــن رغــم كــل ذلــك بقیــت الــبالد وأعــاد

تعاني من مشاكلها التقلیدیة والسـیما الطائفیـة السیاسـیة المستشـریة فـي الـبالد 
یـأتيولهذا فان صناعة القرار السیاسي في مملكة البحـرین محـددة بمحـددات 

المفاصــل، للــبالد فــي شــتى إدارتــهفــي مقــدمتها طبیعــة نظــام الحكــم وأســلوب 
ومـــن خـــالل هـــذا البحـــث تـــم . فضـــال عـــن الواقـــع السیاســـي البحرینـــي المعقـــد

:التوصل الى عدد من االستنتاجات أهمها
ترتبط صناعة القرار السیاسي في مملكة البحـرین ارتباطـًا وثیقـًا بشخصـیة -١

الـذي ثبـت سـطوته بنصـوص دسـتوریة، و األمـور، رةاإدالملك وقدرته على 
.فجـوة بـین الـنص الدسـتوري وتطبیقـه علـى ارض الواقــعوبالتـالي ال توجـد

.عدا الفترات التي یتم فیها إعالن حالة الطوارئ
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المجتمع البحریني مجتمـع بسـیط التركیـب وواضـح المعـالم، أنبالرغم من -٢
السلطة السیاسیة عـاجزة عـن خلـق حالـة مـن االنسـجام بـین الحـاكم أنإال

.عائد الى الطائفیة السیاسیةالسبب في ذلكأنوالمحكوم، ویبدو 
لدولـة صــغرى إرباكـاتسـجل ظـاهرة االحتجاجـات والمعارضـة فــي البحـرین -٣

ینســــجم حجمهــــا وعــــدد ســــكانها مــــع الجــــدل السیاســــي المستشــــري فــــي ال
.أرجائها

مــن قــدرة صــانع القــرار السیاســي فــي عــزز دخــل الفــرد الجیــد فــي البحــرین -٤
، لــى األخطــاء السیاســیة للمملكــةطــى عاتخــاذ أفضــل البــدائل، وقلــل أو غ

.والسیما على صعید السیاسة الخارجیة
ألقت السیاسة الخارجیة اإلیرانیة نحو منطقة الخلیج العربي بظاللهـا علـى -٥

.البحرین أكثر من إي دولة خلیجیة أخرى

)١(ملحق رقم 
)٣٥()٢٠٠٢(البحرینمملكةدستور

)١(المادة

مسـتقلة ذات سـیادة تامـة، شـعبها جـزء مـن المیةإسـمملكة البحرین عربیة -أ
قلیمهـاالعربیـة، األمة ٕ جـزء مـن الـوطن العربـي الكبیـر، وال یجـوز التنـازل وا

.إقلیمهاعن سیادتها او التخلي عن شيء من 
حكـم مملكـة البحـرین ملكـي دسـتوري وراثــي، وقـد تـم انتقالـه مـن المغفــور -ب

الشــیخ حـــمد بــن األكبــره خلیفــة الــى ابنــآللــه الشــیخ عیســى بــن ســلمان 
، وهكــذا أبنائــهخلیفــة ملــك الــبالد، وینتقــل مــن بعــده الــى اكبــر آلعیســى 
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أبنائهمن آخرعین الملك قید حیاته خلفا له ابنا إذاإالطبقة بعد طبقة، 
مرسـوم التـوارث المنصـوص علیـه ألحكـام، وذلك طبقـا األكبرغیر االبن 

.في البند التالي
وریة، مرسوم ملكي خاص تكون له صفة دسـتوارث بالتأحكامسائر ضم-ج

.من الدستور)١٢٠(المادة إلحكاموفقا إالفال یجوز تعدیله 
نظــام الحكــم فــي مملكــة البحــرین دیمقراطــي، الســیادة فیــه للشــعب مصــدر -د

الســـــلطات جمیعـــــا، وتكـــــون ممارســـــة الســـــیادة علـــــى الوجـــــه المبـــــین بهـــــذا 
.الدستور

ون العامـــة والتمتـــع ؤ ، حــــق المشـــاركة فـــي الشـــللمـــواطنین، رجـــاال ونســـاءً -هــــ
بــالحقوق السیاســیة، بمــا فیهــا حــق االنتخــاب والترشــیح، وذلــك وفقــا لهــذا 

یحرم احد أنوال یجوز . التي یبینها القانونواألوضاعالدستور وللشروط 
.وفقا للقانونإالالترشیح أوالمواطنین من حق االنتخاب 

.یا وبالطریقة المنصوص علیها فیهجزئإالال یعدل هذا الدستور -و

مصـدر رئیسـي للتشـریع، اإلسالمیة، والشریعة اإلسالمدین الدولة )٢(المادة
.ولغتها الرسمیة هي اللغة العربیة

ونشــیدها وأوســمتهایبــین القــانون علــم المملكــة وشــعارها وشاراتـــها )٣(المــادة 
. الوطني
لتراحم صلة وثقة بـین المـواطنین، الحكم، والتعاون واأساسالعدل )٤(المادة 

والعلـــم والتضـــامن االجتمـــاعي وتكـــافؤ والطمأنینـــةواألمـــنوالحریـــة والمســـاواة 
.الفرص بین المواطنین دعامات للمجتمع تكفلها الدولة

)٥(المادة

وحـــب الـــوطن، یحفــــظ واألخــــالقالمجتمــــع، قوامهـــا الـــدین أســـاساألســـرة-أ
ــــوي  ـــــها الشــــرعي، ویق ــــي ظلهــــا اصــــرهاأو القــــانون كیان وقیمهــــا، ویحمــــي ف
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اإلهمـالوالطفولة، ویرعى النشء، ویحمیه من االستغالل، ویقیـه األمومة
كمــــا ُتعنــــى الدولــــة خاصــــة بنمــــو الشــــباب . والجســــماني والروحــــياألدبــــي

.البدني والخلقي والعقلي
وعملهـــــا فـــــي األســـــرةنحـــــو المـــــرأةتكفـــــل الدولـــــة التوفیـــــق بـــــین واجبـــــات -ب

ها بالرجــال فــي میــادین الحیــاة السیاســیة واالجتماعیــة المجتمــع، ومســاوات
.اإلسالمیةالشریعة بأحكامإخاللوالثقافیة واالقتصادیة دون 

تكفـــل الدولـــة تحقیـــق الضـــمان االجتمـــاعي الـــالزم للمـــواطنین فـــي حالــــة -ج
ـــــتم أوالعجـــــز عـــــن العمـــــل أوالمـــــرض أوالشـــــیخوخة  أوالترمـــــل أوالی

ن لهــم خــدمات التــامین االجتمــاعي والرعایــة الصــحیة، البطالــة، كمــا تــؤّم
.وتعمل على وقایتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة

.اإلسالمیةالمیراث حق مكفول تحكمه الشریعة -د
ــــة التــــراث العربــــي )٦(المــــادة ، وتســــهم فــــي ركــــب واإلســــالميتصــــون الدول

وتحقیق ، اإلسالمیة، وتعمل على تقویة الروابط بین البالد اإلنسانیةالحضارة 
.العربیة في الوحدة والتقدماألمةآمال

)٧(المادة

والفنــون، وتشــجع البحــث العلمــي، كمــا تكفــل واآلدابترعــى الدولــة العلــوم -أ
ومجانیـا فـي إلزامیـاالخدمات التعلیمیة والثقافیة للمـواطنین، ویكـون التعلـیم 

ویضــع .التـي یعینهــا القـانون وعلـى النحـو الــذي یبـین فیـهاألولـىالمراحـل 
.األمیةالقانون الخطة الالزمة للقضاء على 

العنایـة بالتربیـة الدینیـة والوطنیـة فـي مختلـف مراحـل أوجـهینظم القـانون -ب
، كما ُیعنى فیها جمیعا بتقویـة شخصـیة المـواطن واعتـزازه وأنواعهالتعلیم 
.بعروبته

مـن بإشـرافالمـدارس والجامعـات الخاصـة إنشـاءوالهیئات لألفرادیجوز -ج
.الدولة، ووفقا للقانون
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ور العلم حرمتها-د .تكفل الدولة لُد
)٨(المادة

لكــل مــواطن الحــق فــي الرعایــة الصــحیة، وتعنــى الدولــة بالصــحة العامــة، -أ
المستشــــــفیات أنــــــواعمختلــــــف بإنشــــــاءوتكفــــــل وســــــائل الوقایــــــة والعــــــالج 

.والمؤسسات الصحیة
ُدور عـالج أومستوصـفات أومستشـفیات إنشـاءوالهیئات لألفرادیجوز -ب

.من الدولة، ووفقا للقانونبإشراف
)٩(المادة

ْلكیـــة -أ ــــا لمبـــادئ العدالـــة ورأسالِم ، مقومـــات اإلســـالمیةالمـــال والعمـــل، وفقـ
لكیــان الدولــة االجتمــاعي وللثــروة الوطنیــة، وهــي جمیعــا حقــوق أساســیة

.فردیة ذات وظیفة اجتماعیة ینظمها القانون
.امة حرمة، وحمایتها واجب على كل مواطنالعلألموال-ب
لكـه -ج فـي إالالملكیة الخاصـة مصـونة، فـال یمنـع احـد مـن التصـرف فـي ِم

بســـبب المنفعـــة العامـــة فـــي إالحـــدود القـــانون، وال ینــــزع عـــن احـــد ملكـــه 
المبینــة فــي القــانون، وبالكیفیـــة المنصــوص علیهــا فیــه، وبشــرط األحــوال

.تعویضه عنه تعویضا عادال
ون عقوبة المصادرة الخاصة ـمحظورة، وال تكلألموالالمصادرة العامــة -د

.المبینة بالقانوناألحوالبحكم قضائي في إال
اة العدالـة االجتماعیـة، ـع مراعـة، مـاقتصادیسـأسى ـینظم القانون، عل- هـ

.ومستأجریهاوالعقارات األراضيالعالقة بین مالك 
.السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنینتعمل الدولة على توفیر -و
األراضية من اجل تحقیق استغالل ـر الالزمـة التدابیـتتخذ الدول- ز

ع مستوى الفالح، ویحدد ـالصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رف
.األراضيالقانون وسائل مساعدة صغار المزارعین وتملیكهم 
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لصیانة البیئة والحفاظ على الحیاة ةـر الالزمـة التدابیـالدولذـتأخ- ح
.الفطریة

)١٠(المادة

العدالة االجتماعیـة، وقوامـه التعـاون العـادل بـین أساسهاالقتصاد الوطني -أ
النشـــاط العـــام والنشـــاط الخـــاص، وهدفـــه التنمیـــة االقتصـــادیة وفقـــا لخطـــة 

.مرسومة، وتحقیق الرخاء للمواطنین، وذلك كله في حدود القانون
الدولة على تحقیق الوحدة االقتصادیة لدول مجلـس التعـاون لـدول تعمل-ب

الخلــــیج العربیــــة ودول الجامعــــة العربیــــة، وكــــل مــــا یــــؤدي الــــى التقــــارب 
.والتعاضد فیما بینهاوالتآزروالتعاون 

الثروات الطبیعیة جمیعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقـوم علـى )١١(المادة
.اة مقتضیات امن الدولة واقتصادها الوطنيحفظها وحسن استثمارها، بمراع

الناجمــة عــن األعبــاءتكفــل الدولــة تضــامن المجتمــع فــي تحمــل )١٢(المــادة
تأدیـةبسـبب أوالحـرب بأضـرارالكوارث والمحن العامة وتعـویض المصـابین 

.واجباتهم العسكریة
)١٣(المادة

،خیـر العـامیه الكرامـة ویسـتوجبه الالعمل واجب علـى كـل مـواطن ، تقتضـ-أ
ولكــــل مــــواطن الحــــق فــــي العمــــل وفــــي اختیــــار نوعــــه وفقــــا للنظــــام العــــام 

.واآلداب
.تكفل الدولة توفیر فرص العمل للمواطنین وعدالة شروطه-ب
التـــي یعینهـــا األحـــوالفـــي إالعلـــى احـــد إجبـــاريال یجـــوز فـــرض عمـــل -ج

.تنفیذا لحكم قضائيأوالقانون لضرورة قومیة وبمقابل عادل، 
اقتصـــــــادیة مـــــــع مراعـــــــاة قواعـــــــد العدالـــــــة أســـــــسنظم القـــــــانون، علـــــــى یـــــــ-د

.األعمالوأصحاباالجتماعیة، العالقة بین العمال 
.تشجع الدولة التعاون واالدخار، وتشرف على تنظیم االئتمان)١٤(المادة
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)١٥(المادة

واجـــب وأداؤهـــاالعدالـــة االجتماعیـــة، أساســـهاالضـــرائب والتكـــالیف العامـــة -أ
.قانونوفقا لل

الــــدخول الصـــغیرة مـــن الضــــرائب بمـــا یكفـــل عــــدم إعفـــاءیـــنظم القـــانون -ب
.الالزم للمعیشةاألدنىالمساس بالحد 

)١٦(المادة

الوظـــائف العامـــة خدمـــة وطنیـــة تنـــاط بالقـــائمین بــــها، ویســـتهدف موظفـــو -أ
الوظـــائف األجانــبوال یـــوّلى . وظـــائفهم المصــلحة العامــةأداءالدولــة فــي 

.التي یبینها القانوناألحوالفي إالالعامة 
المواطنــون ســواء فــي تــولي الوظــائف العامــة وفقــا للشــروط التــي یقررهــا -ب

.  القانون

)١٧(المادة

إالعمن یتمتع بهـا إسقاطهاالجنسیة البحرینیة یحددها القانون، وال یجوز -أ
.التي یحددها القانوناألخرىواألحوالفي حالة الخیانة العظمى، 

.إلیهامنعه من العودة أوالمواطن عن البحرین إبعادیحظر -ب
)١٨(المادة

، ویتساوى المواطنون لدى القانون في اإلنسانیةالناس سواسیة في الكرامة 
األصـلالحقوق والواجبات العامة، ال تمییز بیـنهم فـي ذلـك بسـبب الجـنس او 

.العقیدةأوالدین أواللغة أو
)١٩(المادة

.لشخصیة مكفولة وفقا للقانونالحریة ا-ا
تحدیــد أوتفتیشــه أوحبســه أوتوقیفــه أوإنســانال یجــوز القــبض علــى -ب

القــــانون أحكــــاموفــــق إالالتنقــــل أواإلقامــــةتقییــــد حریتــــه فــــي أوإقامتــــه
.وبرقابة من القضاء



)٢٨(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات اإلقلیمیة ]٣٢٢[

المخصصـــة لـــذلك فــــي األمــــاكنال یجـــوز الحجـــز او الحــــبس فـــي غیـــر -ج
بالرعایــــة الصــــحیة واالجتماعیــــة والخاضــــعة قــــوانین الســــجون المشــــمولة 

.لرقابة السلطة القضائیة
أو، لإلغــــــراءأوللتعــــــذیب المــــــادي او المعنــــــوي، إنســــــانأيال یعــــــرّض -د

كمـــا . للمعاملــة الحاطـــة بالكرامـــة، ویحــدد القـــانون عقـــاب مــن یفعـــل ذلـــك
باإلغراءأوالتعذیب وطأةاعتراف یثبت صدوره تحت أویبطل كل قول 

.منهابأيالتهدید أوالمعاملة لتلك أو
)٢٠(المادة

ـــة -أ ـــانون، وال عقـــاب إالال جریمـــة وال عقوب ـــى ق ـــاء عل ـــى إالبن األفعـــالعل
.الالحقة للعمل بالقانون الذي ینص علیها

.العقوبة شخصیة-ب
ن لــــه فیهــــا إدانتــــهالمــــتهم بــــريء حتــــى تثبــــت -ج فــــي محاكمــــة قانونیــــة تــــؤّم

ق الـــدفاع فـــي جمیـــع مراحـــل التحقیـــق الضـــمانات الضـــروریة لممارســـة حـــ
.والمحاكمة وفقا للقانون

.معنویاأوالمتهم جسمانیا إیذاءیحظر -د
.یكون لكل متهم في جنایة محام یدافع عنه بموافقتهأنیجب -هـ
.حق التقاضي مكفول وفقا للقانون-و

.تسلیم الالجئین السیاسیین محظور)٢١(المادة
ور العبـادة، وحریـة حریة الضـمیر )٢٢(المادة مطلقـة، وتكفـل الدولـة حرمـة ُد

والمواكــب واالجتماعــات الدینیــة طبقــا للعــادات المرعیــة األدیــانالقیــام بشــعائر 
.في البلد
حــق التعبیــر إنســانوالبحــث العلمــي مكفولــة، ولكــل الــرأيحریــة )٢٣(المــادة
ألوضـاعواغیرهمـا، وذلـك وفقـا للشـروط أوالكتابـة أوونشـره بـالقول رأیهعن 

ووحــــدة اإلســــالمیةالعقیــــدة بأســــسالتــــي یبینهــــا القــــانون، مــــع عــــدم المســــاس 
.الطائفیةأوالشعب، وبما ال یثیر الفرقة 
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مـع مراعـاة حكـم المـادة السـابقة تكـون حریـة الصـحافة والطباعـة )٢٤(المـادة
.التي یبینها القانونواألوضاعوالنشر مكفولة وفقا للشروط 

أهلهــاإذنتفتیشــها بغیــر أورمــة، فــال یجــوز دخولهــا للمســاكن ح)٢٥(المــادة
ـــة إال ـــانون، وبالكیفی اســـتثناء فـــي حـــاالت الضـــرورة القصـــوى التـــي یعینهـــا الق

.المنصوص علیها فیه
حریــة المراســلة البریدیــة والبرقیــة والهاتفیــة وااللكترونیــة مصــونة، )٢٦(المــادة

ــــة، فــــال یجــــوز مراقبــــة المراســــالت  فــــي إالســــریتها ءإفشــــاأووســــریتها مكفول
والضـــمانات المنصـــوص لإلجـــراءاتالضـــرورات التـــي یبینهـــا القـــانون، ووفقـــا 

.علیها فیه
وألهــدافوطنیــة أســسحریــة تكــوین الجمعیــات والنقابــات، علــى )٢٧(المــادة

ــــة وفقــــا للشــــروط  التــــي یبینهــــا واألوضــــاعمشــــروعة وبوســــائل ســــلمیة، مكفول
إجبــاروال یجــوز . لنظــام العــامالــدین وابأســسالقــانون، بشــرط عــدم المســاس 

.االستمرار فیهاأونقابة أوجمعیـة أياحد على االنضمام الى 
)٢٨(المادة

سـابق، وال إخطـارأوإذنإلـىحـق االجتمـاع الخـاص دون حاجـة لألفراد-ا
.العام حضور اجتماعاتهم الخاصةاألمنمن قوات ألحدیجوز 

ـــــــا للشـــــــروط االجتماعـــــــات العامـــــــة والمواكـــــــب والتجمعـــــــا-ب ت مباحـــــــة وفق
االجتماع ووسائله أغراضتكون أنالتي یبینها القانون، على واألوضاع

.العامةاآلدابسلمیة وال تنافي 
ه، وال تكـون ـة وبتوقیعـة كتابـیخاطب السلطات العامأنلكل فرد )٢٩(المادة

واألشــــــخاصللهیئــــــات النظامیــــــة إالمخاطبــــــة الســــــلطات باســــــم الجماعــــــات 
.المعنویة

)٣٠(المادة
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الســـالم هـــدف الدولـــة، وســـالمة الـــوطن جـــزء مـــن ســـالمة الـــوطن العربـــي -أ
الخدمــــة وأداءالكبیــــر، والــــدفاع عنــــه واجــــب مقــــدس علــــى كــــل مــــواطن، 

.العسكریة شرف للمواطنین ینظمه القانون
العـام، واألمـنالدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني -ب

فـــي حالـــة الضـــرورة القصـــوى، إالاطنین هـــذه المهـــام وال یــولَّى غیـــر المـــو 
.وبالكیفیة التي ینظمها القانون

.الجزئیة ینظمها القانونأوالتعبئة العامة -ج
ال یكون تنظـیم الحقـوق والحریـات العامـة المنصـوص علیهـا فـي )٣١(المادة

تنظیم ینال الأنوال یجوز . بناًء علیهأوبقانون، إالتحدیدها أوهذا الدستور 
.الحریةأوالتحدید من جوهر الحق أو

)٣٢(المادة

ــــى -أ ــــة أســــاسیقــــوم نظــــام الحكــــم عل ـــــة والتنفیذی فصــــل السلطـــــات التشریعی
مـــن أليهـــذا الدســـتور، وال یجــــوز ألحكـــاموالقضائیــــة مـــع تعاونــــها وفقــــا 

ـــــازل لغیرهـــــا عـــــن كـــــل  بعـــــض اختصاصاتــــــها أوالســـــلطات الـــــثالث التن
نمـــاا الدســـتور، المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذ ٕ یجـــوز التفـــویض التشـــریعي وا

موضــــوعات بالــــذات، ویمــــارس وفقــــا أوالمحــــدد بفتــــرة معینــــة وبموضــــوع 
.لقانون التفویض وشروطه

السلطة التشریعیة یتوالها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور، ویتـولى -ب
، وباســـمه تصـــدر نفیذیـــة مـــع مجلـــس الـــوزراء والـــوزراءالملـــك السلطــــة الت

.  الدستورإلحكامالقضائیة، وذلك كله وفقا كاماألح
ة ال ـه مصونـــــلهــــا، ذاتــــىـاألسمــــالدولــــة، والممثــــل رأسالملــــك )٣٣(المــــادة

.للدین والوطن، ورمز الوحدة الوطنیةاألمینتمس، وهو الحامي 
األفــرادیحمــي الملــك شــرعیة الحكــم وســیادة الدســتور والقــانون، ویرعــى حقــوق 

.والهیئات وحریاتهم
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ـــه ُیســـال الـــوزراء -ج یمـــارس الملـــك ســـلطاته مباشـــرة وبواســـطة وزرائـــه، ولدی
أعمــالمتضـامنین عــن السیاســة العامــة للحكومــة، وُیســال كــل وزیــر عــن 

.وزارته
ملكــي، كمــا بــأمریعــین الملــك رئــیس مجلــس الــوزراء ویعفیــه مــن منصــبه -د

یعــین الــوزراء ویعفــیهم مــن مناصــبهم بمرســوم ملكــي، بنــاء علــى عــرض 
.ئیس مجلس الوزراءر 

یعاد تشكیل الوزارة على النحو السابق ذكره فـي هـذه المـادة عنـد بـدء كـل -هـ
.فصل تشریعي للمجلسین

.ملكيبأمرمجلس الشورى ویعفیهم أعضاءیعین الملك -و
ــدفاع، ویتــولى قیادتهــا وتكلیفهـــا بالمهـــام األعلــىالملــك هــو القائــد -ز لقــوة ال

ـــة داخـــل  ــى الأراضــيالوطنی مملكــة وخارجهــا، وتــرتبط مباشــرة بــه، وتراَع
.السریة الالزمة في شئونها

ملكیـة بنـاًء بـأوامرللقضـاء، ویعـّین القضـاة األعلـىالملك المجلس یرأس-ح
.للقضاءاألعلىعلى اقتراح من المجلس 

.الشرف وفقا للقانونأوسمةیمنح الملك -ط
الشــــرف وألقـــابعســـكریة ینشـــئ الملـــك ویمـــنح ویســـترد الرتـــب المدنیـــة وال-ي

.یفوض غیره في ذلكأنملكي، وله بأمراألخرى
.تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون-ك
ـــوطني -ل ـــد تولیـــه العـــرش فـــي اجتمـــاع خـــاص للمجلـــس ال یـــؤدي الملـــك عن

:الیمین التالیة
عـن أذوداحتـرم الدسـتور وقـوانین الدولـة، وان أناقسم باهللا العظیم ((

لـوطن وسـالمة اسـتقالل اأصـون، وان وأموالـهمصـالحه حریات الشـعب و 
)).أراضیه

ملكـي، وتحـدد میزانیتـه أمـرالدیوان الملكي یتبع الملك، ویصـدر بتنظیمـه -م
.وقواعد الرقابة علیها بمرسوم ملكي خاص
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)٣٤(المادة

الد وتعــذر نیابــة ولــي العهــد عنــه، یعــین الملــك، فــي حالــة تغیبــه خــارج الــب-أ
ــــه، وذلــــك  ــــا یمــــارس صــــالحیاته مــــدة غیاب أنویجــــوز . ملكــــيبــــأمرنائب

تنظیمـا خاصـا لممارسـة هـذه الصـالحیات نیابـة عنـه، األمـریتضمن هذا 
.تحدیدا لنطاقهاأو

المنصــوص علیهــا فــي واألحكــامتســري فــي شــان نائــب الملــك، الشــروط -ب
ذان هــــذا الدســــتور، مــــ)٤٨(مــــن المــــادة -ب -البنــــد  ٕ ــــرا وا أوكــــان وزی

الوزارة أعمالمجلس النواب فال یشترك في أوعضوا في مجلس الشورى 
.المجلس مدة نیابته عن الملكأو

یؤدي نائب الملك قبل ممارسة صـالحیاته الیمـین المنصـوص علیهـا فـي -ج
:المادة السابقة مشفوعة بعبارة

الیمــین فــي المجلــس الــوطني داءأویكــون )). مخلصــا للملــكأكــونوان ((
الكان منعقدا، إذا ٕ .الملكأمامفتؤدَّى وا

ولــي العهــد لهــذه الیمــین مــرة واحــدة، وان تكــررت مــرات نیابتــه أداءویكــون 
.عن الملك

)٣٥(المادة

للملــك حــق اقتــراح تعــدیل الدســتور واقتــراح القــوانین، ویخــتص بالتصــدیق -ا
صدارهاعلى القوانین  ٕ .وا

مــن أشــهرمضــت ســتة إذالقــانون مصــدقا علیــه ویصــدره الملــك یعتبــر ا-ب
ـــــاریخ رفعـــــه  ـــــرده الـــــى أنمـــــن مجلســـــي الشـــــورى والنـــــواب دون إلیـــــهت ی

.النظر فیهإلعادةالمجلسین 
رد الملــك فــي خــالل إذاالخاصــة بتعــدیل الدســتور، األحكــاممــع مراعــاة -ج

لســي الفتــرة المنصــوص علیهــا فــي البنــد الســابق مشــروع القــانون الــى مج
كانــت إذاالنظــر فیــه، حــدد مــا إلعــادةالشــورى والنــواب بمرســوم مســبب، 

.في الدور التالي لهأوتتم في ذات دور االنعقاد اإلعادةهذه 
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المجلـــس الـــوطني أوكـــل مـــن مجلـــس الشـــورى ومجلـــس النـــواب أعـــادإذا-د
فــي وأصــدره، صــدق علیــه الملــك، أعضــائهثلثــي بأغلبیــةالمشــروع إقــرار

.للمرة الثانیةإقرارهن خالل شهر م
)٣٦(المادة

الحرب الدفاعیـة بمرسـوم یعـرض إعالنالحرب الهجومیة محرمة، ویكون -أ
.على المجلس الوطني للبت في مصیرهاإعالنهافور 

بمرســوم، ویجــب إالالعرفیــة األحكــامأوال تعلــن حالــة الســالمة الوطنیــة -ب
، وال أشــهرجــاوز ثالثــة لمــدة ال تتإعالنهــایكــون أناألحــوالفــي جمیــع 
.الحاضریناألعضاءبأغلبیةبموافقة المجلس الوطني إالیجوز مدها 

یبــرم الملــك المعاهــدات بمرســوم، ویبلغهــا الــى مجلســي الشــورى )٣٧(المــادة
والنواب فورا مشفوعة بما یناسب من البیان، وتكون للمعاهدة قوة القـانون بعـد 

.جریدة الرسمیةوالتصدیق علیها ونشرها في الإبرامها
الدولـة بأراضيمعاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة أنعلى 

أوحقــــــوق المــــــواطنین العامــــــة أوبحقــــــوق الســــــیادة أوثرواتهــــــا الطبیعیــــــة أو
ــــل واإلقامــــةالخاصــــة، ومعاهــــدات التجــــارة والمالحــــة  ، والمعاهــــدات التــــي ُتحمِّ

تتضــمن تعــدیال أوالمیزانیــة خزانــة الدولــة شــیئا مــن النفقــات غیــر الــواردة فــي
.تصدر بقانونأنلقوانین البحرین، یجب لنفاذها 

تتضــمن المعاهــدة شــروطا ســریة أناألحــوالحــال مــن أيوال یجــوز فــي 
.تناقض شروطها العلنیة

حدث فیما بین ادوار انعقاد كل من مجلس الشـورى ومجلـس إذا)٣٨(المادة 
فـي اتخـاذ تـدابیر ال اإلسـراعوجـب في فترة حل مجلس النواب مـا یأوالنواب 
ـــأخیرتحتمـــل  ـــك الت یصـــدر فـــي شـــانها مراســـیم تكـــون لهـــا قـــوة أن، جـــاز للمل

ویجــب عــرض هــذه المراســیم علــى .تكــون مخالفــة للدســتورإالالقــانون، علــى 
إذاكـل مـن مجلـس الشــورى ومجلـس النـواب خـالل شــهر مـن تـاریخ صــدروها 

اجتمــاع لكــل مــن المجلســین أولخــالل شــهر مــن أوكــان المجلســان قــائمین 
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لـم تعـرض زال مـا فـإذاانتهـاء الفصـل التشـریعي، أوالجدیدین في حالة الحل 
ذا. قــرار بــذلكإصــداركــان لهــا مــن قــوة القــانون بغیــر حاجــة الــى  ٕ عرضــت وا

.ولم یقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون
)٣٩(المادة

زمــــة لتنفیــــذ القــــوانین بمــــا ال یتضــــمن یضــــع الملــــك، بمراســــیم، اللــــوائح الال-أ
یعـین القـانون أنمن تنفیذها، ویجوز إعفاءأوتعطیال لها أوتعدیال فیها 

.اللوائح الالزمة لتنفیذهإلصدارمن المرسوم أدنىأداة
یضــع الملــك، بمراســیم، لــوائح الضــبط واللــوائح الالزمــة لترتیــب المصــالح -ب

.القوانینالعامة بما ال یتعارض معواإلدارات
ُیعیِّن الملك الموظفین المدنیین والعسكریین والممثلین السیاسـیین )٤٠(المادة 

والهیئــات الدولیــة، ویعفــیهم مــن مناصــبهم، وفقــا للحــدود األجنبیــةلــدى الــدول 
.لدیهاألجنبیةالتي یقررها القانون، ویقبل ممثلي الدول والهیئات واألوضاع

العفــو أمــارســوم، عــن العقوبــة او یخفضــها، یعفــو، بمأنللملــك )٤١(المــادة
.بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفوإالالشامل فال یكون 

)٤٢(المادة

أحكــــاماالنتخابــــات لمجلــــس النــــواب وفــــق بــــإجراءاألوامــــریصــــدر الملــــك -ا
.القانون

ربــأمراالجتمــاع إلــىیــدعو الملــك المجلــس الــوطني -ب ملكــي، ویفتــتح دوْ
.الدستورأحكاماالنعقاد، ویفضه وفق 

الحــل، والیجــوز أســبابیحــل مجلــس النــواب بمرســوم تبــین فیــه أنللملــك -ج
.أخرىمرة األسبابحل المجلس لذات 

یســـتفتي الشـــعب فـــي القـــوانین والقضـــایا الهامـــة التـــي أنللملـــك )٤٣(المـــادة 
أقرتــــهإذاتتصــــل بمصــــالح الــــبالد، ویعتبــــر موضــــوع االســــتفتاء مواَفقــــا علیــــه 

، وتكــون نتیجــة االســتفتاء ملزمـة ونافــذة مــن تــاریخ بأصـواتهمأدلــوامــن أغلبیـة
.  ، وتنشر في الجریدة الرسمیةإعالنها
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یؤلَّــــف مجلــــس الــــوزراء مــــن رئــــیس مجلــــس الــــوزراء وعــــدد مــــن )٤٤(المــــادة
.الوزراء
)٤٥(المادة 

الأنیشترط فیمن یلي الوزارة -أ ٕ عـن ثالثـین سـنة تقل سـنهوا
وتســري فــي . میالدیــة، وان یكــون متمتعــا بكامــل حقوقــه السیاســیة والمدنیــة

الخاصـــة بــالوزراء، مــا لـــم یــرد نـــص األحكــامشــان رئــیس مجلـــس الــوزراء 
.على خالف ذلك

.ُیعیِّن القانون مرتبات رئیس مجلس الوزراء والوزراء-ب
الملـك، وقبـل ممارسـة مأمایؤدي رئیس مجلس الوزراء والوزراء، )٤٦(المادة

.من هذا الدستور)٧٨(صالحیاتهم الیمین المنصوص علیها في المادة 
)٤٧(المادة 

یرعــى مجلــس الــوزراء مصــالح الدولــة، ویرســم السیاســة العامــة للحكومــة، -أ
.ویتابع تنفیذها، ویشرف على سیر العمل في الجهاز الحكومي

.رهاالملك جلسات مجلس الوزراء التي یحضیرأس-ب
، أعمالـــهمهـــام المجلـــس وســـیر أداءیشـــرف رئـــیس مجلـــس الـــوزراء علـــى -ج

ویقوم بتنفیذ قراراته وتحقیق التنسیق بین الوزارات المختلفة والتكامـل بـین 
.أعمالها

یتضـمن األسـبابسبب من أليَتنحي رئیس مجلس الوزراء عن منصبه -د
.تنحیة الوزراء جمیعا من مناصبهم

أعضـائهأغلبیـةلوزراء سـریة، وتصـدر قراراتـه بحضـور مداوالت مجلس ا-ـه
یـرجح الجانـب الـذي األصـواتالحاضرین، وعند تسـاوي أغلبیةوبموافقة 

ــم تســتقلاألغلبیــةبــرأياألقلیــةفیــه الــرئیس، وتلتــزم  وترفــع قــرارات . مــا ل
التــي تقتضــي صــدور األحــوالالمجلــس الــى الملــك للتصــدیق علیهــا فــي 

.مرسوم في شانها
)٤٨(المادة
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على شئون وزارته، ویقوم بتنفیذ السیاسـة العامـة اإلشرافیتولى كل وزیر -ا
.للحكومة فیها، كما یرسم اتجاهات الوزارة، ویشرف على تنفیذها

أو، أخـرىوظیفـة عامـة أیةیتولى أنتولیه الوزارة أثناءال یجوز للوزیر -ب
أوعمـــال صـــنأویـــزاول، ولـــو بطریـــق غیـــر مباشـــر، مهنـــة حـــرة أن

أویسهم في التزامات تعقـدها الحكومـة أنأو
إدارةیجمــع بــین الــوزارة والعضــویة فــي مجلــس أنأوالمؤسســات العامــة، 

وال یجوز . مقابل لذلكإلیهیؤول أنكممثل للحكومة ودون إالشركة أیة
الدولــة أمــوالمــن مــاالیســتأجرأویشــتري أنلـه خــالل تلــك المــدة كــذلك 
أوأموالــهیبیعهــا شــیئا مــن أویؤجرهــا أنأوولــو بطریــق المــزاد العلنــي، 

.یقایضها علیه
ـــیس مجلـــس الـــوزراء إذا)٤٩(المـــادة ـــوزیر عـــن منصـــبه أوتخلـــى رئ أليال

یستمر فـي تصـریف العاجـل مـن شـئون منصـبه الـى حـین األسبابسبب من 
.تعیین خلف له

)٥٠(المادة 

البلدیــــة بمــــا یكفــــل لهــــا اإلدارةنون المؤسســــات العامــــة وهیئــــات یــــنظم القــــا-أ
ـــة ورقابتهـــا، وبمـــا یكفـــل لهیئـــات  اإلدارةاالســـتقالل فـــي ظـــل توجیـــه الدول

المرافـق ذات الطـابع المحلـي التـي تـدخل فـي نطاقهـا والرقابـة إدارةالبلدیة 
.علیها

عامــــة توجـــه الدولـــة المؤسســـات ذات النفـــع العـــام بمـــا یتفـــق والسیاســـة ال-ب
.   للدولة ومصلحة المواطنین

مجلـس الشـورى ومجلــس : المجلـس الـوطني مــن مجلسـینیتـألف)٥١(المـادة
. النواب
. ملكيبأمرعضوا یعینون أربعینمجلس الشورى من یتألف)٥٢(المادة
أنیشــترط فــي عضــو مجلــس الشــورى )٥٣(المــادة

اســـیة، وان یكـــون اســـمه مـــدرجا فـــي احـــد جـــداول بكافـــة حقوقـــه المدنیـــة والسی
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الاالنتخاب،  ٕ تقل سنه یوم التعیین عن خمس وثالثین سنة میالدیـة كاملـة، وا
.خدمات جلیلة للوطنأدواالذین أووان یكون ممن تتوافر فیهم الخبرة 

)٥٤(المادة 
تعیـین مـن إعـادةسـنوات، ویحـوز أربـعمدة العضـویة فـي مجلـس الشـورى -أ

.ة عضویتهانتهت مد
ســبب أليمجلــس الشــورى قبــل نهایــة مدتــه أعضــاءخــال محــل احــد إذا-ب

.عین الملك عضوا بدیال لنهایة مدة سلفهاألسبابمن 
مـــن إعفـــاءهیطلـــب أنمجلـــس الشـــورى أعضـــاءعضـــو مـــن أليیجـــوز -ج

أنعضــویة المجلــس بالتمــاس یقــدم الــى رئــیس المجلــس، وعلــى الــرئیس 
مــن تــاریخ قبــول الملــك لهــذا إالهــي العضــویة یرفعــه الــى الملــك، وال تنت

.االلتماس
یعین الملـك رئـیس مجلـس الشـورى لمثـل مـدة المجلـس، وینتخـب المجلـس -د

.نائبین لرئیس المجلس لكل دور انعقاد
)٥٥(المادة 

یجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النـواب، وتكـون ادوار االنعقـاد -ا
.واحدة للمجلسین

ل مجلإذا-ب .س النواب توقفت جلسات مجلس الشورىُح
عضــــوا ُینتخبــــون بطریــــق أربعــــینمجلــــس النــــواب مــــن یتــــألف)٥٦(المــــادة

.التي یبینها القانونلألحكاماالنتخاب العام السري المباشر وفقا 
:یشترط في عضو مجلس النواب)٥٧(المادة

یكــــون یكـــون بحرینیــــا، متمتعــــا بكافــــة حقوقـــه المدنیــــة والسیاســــیة، وانأن-أ
.اسمه مدرجا في احد جداول االنتخاب

.تقل سنه یوم االنتخاب عن ثالثین سنة میالدیة كاملةإال-ب
.یجید قراءة اللغة العربیة وكتابتها أن-ج
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بقــرار ســقطتاُ مجلــس النــواب قــد أوتكــون عضــویته بمجلــس الشــورى إال-د
بســــبب أوبســــبب فقــــد الثقــــة واالعتبــــار إلیــــهمــــن المجلــــس الــــذي ینتمــــي 

إذاویجـوز لمـن ُاسـقطت عضـویته الترشـیح . بواجبات العضـویةاإلخالل
العضــویة، او إســقاطانقضـى الفصــل التشــریعي الــذي صــدر خاللــه قــرار 

المــانع مــن األثــربإلغــاءصــدر قــرار مــن المجلــس الــذي كــان عضــوا فیــه 
العضــویة بعـد انقضـاء دور االنعقـاد الــذي إسـقاطالترشـیح المترتـب علـى 

.العضویةإسقاطه قرار صدر خالل
اجتمـاع أولسـنوات میالدیـة مـن تـاریخ أربـعمدة مجلس النـواب )٥٨(المادة

مــــن تلـــك المـــدة انتخابــــات األخیـــرةاألربعـــةلـــه، وتجـــرى فـــي خــــالل الشـــهور 
إعـادةویجـوز . من هـذا الدسـتور)٦٤(المجلس الجدید مع مراعاة حكم المادة 

.انتخاب من انتهت مدة عضویته
ملكي بأمریمد الفصل التشریعي لمجلس النواب عند الضرورة نأوللملك 

.مدة ال تزید على سنتین
أليمجلـس النـواب قبـل نهایـة مدتـه، أعضاءخال محل احد إذا)٥٩(المادة

المجلس هذا إعالن، ینتخب بدله خالل شهرین من تاریخ األسبابسبب من 
.الخلو، وتكون مدة العضو الجدید لنهایة مدة سلفه

ذا ٕ ـــو فـــي خـــالل وا ـــى انتهـــاء الفصـــل األشـــهروقـــع الخل الســـتة الســـابقة عل
.التشریعي للمجـلس فال یجرى انتخاب عضو بدیل

جلســة لــه، ولمثــل مدتــه، رئیســا أولینتخــب مجلــس النــواب فــي )٦٠(المــادة
ذا، أعضـائهونائبین للـرئیس مـن بـین  ٕ مـنهم انتخـب المجلـس أيخـال مكـان وا

.دتهمن یحل محله الى نهایة م
المطلقة للحاضرین، فان لـم باألغلبیةاألحوالویكون االنتخاب في جمیع 

االنتخــاب بــین االثنــین الحــائزین أعیــداألولــىفــي المــرة األغلبیــةتتحقــق هــذه 
اشــترك األصــوات، فــان تســاوى مــع ثانیهمــا غیــره فــي عــدد األصــواتألكثــر

باألغلبیــةالحالــة معهمــا فــي انتخــاب المــرة الثانیــة، ویكــون االنتخــاب فــي هــذه 
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النسـبیة األغلبیـةمن واحـد فـي الحصـول علـى هـذه أكثرالنسبیة، فان تساوى 
.المجلس االختیار بینهم بالقرعةأجرى

األعضــــاءاكبــــر األولــــىالجلســــة ویــــرأس
.المجلس

من اجتماعه السـنوي اللجـاناألولاألسبوعیؤلِّف المجلس خالل )٦١(المادة
تباشــر صــالحیاتها خــالل عطلــة أن، و یجــوز لهــذه اللجــان ألعمالــهالالزمــة 
.المجلس
تختص محكمة التمییز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابـات )٦٢(المادة

.مجلس النواب، وفقا للقانون المنظِّم لذلك
مجلس النواب، هو المختص بقبول االسـتقالة مـن عضـویته، وال )٦٣(المادة

مــن وقــت تقریــر المجلــس قبولهــا، ویصــبح المحــل إالتقالة نهائیــة تعتبــر االســ
.شاغرا من تاریخ ذلك القبول

)٦٤(المادة 

ل مجلس النواب وجب إذا-أ االنتخابـات للمجلـس الجدیـد فـي میعـاد إجراءُح
فــــان لــــم تجــــر . مــــن تــــاریخ الحــــلاألكثــــرعلــــى أشــــهرأربعــــةال یجــــاوز 

لـــــس المنحـــــل كامـــــل ســـــلطته االنتخابـــــات خـــــالل تلـــــك المـــــدة یســـــترد المج
أنالـى أعمالـهالدستوریة، ویجتمع فـورا كـان الحـل لـم یكـن، ویسـتمر فـي 

.ینتخب المجلس الجدید
انتخــاب إجــراءیؤجــل أنللملــك، علــى الــرغم ممــا ورد فــي البنــد الســابق، -ب

كانت هناك ظـروف قـاهرة یـرى معهـا مجلـس الـوزراء إذاالمجلس الجدید 
.تعذرمأمراالنتخاب إجراءإن

، بنـاء ص علیهـا فـي البنـد السـابق، فللملـكاستمرت الظـروف المنصـو إذا-ج
المجلــس المنحــل ودعوتــه الــى االنعقــاد، إعــادةمجلــس الــوزراء، رأيعلــى 

، بإعادتــهویعتبــر هــذا المجلــس قائمــا مــن تــاریخ صــدور المرســوم الملكــي 
ر هــذا الدســتو أحكــامویمــارس كامــل صــالحیاته الدســتوریة، وتنطبــق علیــه 



)٢٨(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات اإلقلیمیة ]٣٣٤[

بمــا فــي ذلــك المتعلــق منهــا باســتكمال مــدة المجلــس وحلــه، وتعتبــر الــدورة 
دورة عادیـة لـه بغـض النظـر عـن تـاریخ أولالتي یعقـدها فـي هـذه الحالـة 

.بدئها
مــن مجلــس أعضــاءیجــوز بنــاًء علــى طلــب موقــع مــن خمســة )٦٥(المــادة

األمـــورمـــن الـــوزراء اســـتجوابات عـــن أيیوجـــه الـــى أناألقـــلالنـــواب علـــى 
.الداخلة في اختصاصاته

یكـــون االســـتجواب متعلقـــا بمصـــلحة خاصـــة بالمســـتجوِب او أنوال یجـــوز 
.موكلیهبأحدأوحتى الدرجة الرابعة ، بأقاربه

مـن یـوم األقلعلى أیامبعد ثمانیة إالوال تجرى المناقشة في االستجواب 
.تقدیمه، ما لم یوافق الوزیر على تعجیل هذه المناقشة

یؤدي االستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزیر على مجلـس أنویجوز 
.من هذا الدستور )٦٦(المادة ألحكامالنواب وفقا 

)٦٦(المادة 

.وزارتهأعمالكل وزیر مسئول لدى مجلس النواب عن -ا
طلـب موقـع أوبنـاء علـى رغبتـه إالیجوز طرح موضوع الثقة بـالوزیر ال-ب

، إلیـهاثـر مناقشـة اسـتجواب موجـه من مجلـس النـواب أعضاءمن عشرة 
.من تقدیمهأیامیصدر قراره في الطلب قبل سبعة أنوال یجوز للمجلس 

مــنهم عــدم یتــألفالــذین األعضــاءثلثــي بأغلبیــةقــرر مجلــس النــواب إذا-ج
الوزراء اعتبر معتزال للوزارة مـن تـاریخ قـرار عـدم الثقـة، ویقـدم بأحدالثقة 

.استقالته فورا
)٦٧(المادة 

.ال ُیطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئیس مجلس الوزراء-أ
التعــــاون مــــع رئــــیس إمكــــانمجلــــس النــــواب عــــدم أعضــــاءثلثــــا رأىإذا-ب

.الى المجلس الوطني للنظر في ذلكاألمرأحیلمجلس الوزراء، 
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إمكــــانیصــــدر قـــراره فــــي موضـــوع عــــدم أنال یجـــوز للمجلــــس الـــوطني -ج
.إلیهإحالتهمن تاریخ أیامالوزراء قبل سبعة التعاون مع رئیس مجلس 

التعــاون مــع إمكــانعــدم أعضــائهثلثــي بأغلبیــةاقــر المجلــس الــوطني إذا-د
رئــیس بإعفــاءالــى الملــك للبــت فیــه، األمــررئــیس مجلــس الــوزراء، رفــع 

.بحل مجلس النوابأومجلس الوزراء وتعیین وزارة جدیدة، 
غبــــات مكتوبــــة للحكومــــة فــــي المســــائل ر إبــــداءلمجلــــس النــــواب )٦٨(المــــادة

تبـین للمجلـس أنبهذه الرغبات وجب األخذالعامة، وان تعذر على الحكومة 
.ذلكأسبابكتابًة 
أویحــق لمجلــس النــواب فــي كــل وقــت ان یؤلــف لجــان تحقیــق )٦٩(المــادة

الداخلـة األمـورمـن أمـرأيللتحقیـق فـي أعضـائهمـن أكثـرأویندب عضوا 
أوتقــــدم اللجنــــة أنجلــــس المبینـــة فــــي الدســــتور، علـــى فـــي اختصاصــــات الم

مـــن تـــاریخ بـــدء أشـــهرأربعـــةالعضـــو نتیجـــة التحقیـــق خـــالل مـــدة ال تتجـــاوز 
ویجب على الوزراء وجمیـع مـوظفي الدولـة تقـدیم الشـهادات والوثـائق .التحقیق

.  والبیانات التي تطلب منهم
أوالشـورى والنـواب اقره كل من مجلسي إذاإالال یصدر قانون )٧٠(المادة

.، وصدق علیه الملكاألحوالالمجلس الوطني بحسب 
یجتمـــع المجلـــس الـــوطني یـــوم الســـبت الثـــاني مـــن بدایـــة شـــهر )٧١(المـــادة
ذاقــرر الملــك دعوتــه لالجتمــاع قبــل هــذا الموعــد، إذاإال، أكتــوبر ٕ كــان هــذا وا

.یوم عمل یلي تلك العطلةأولالیوم عطلة رسمیة اجتمع في 
دور االنعقــاد الســنوي لكــل مــن مجلســي الشــورى والنــواب ال یقــل )٧٢(المــادة 

.المیزانیةإقرار، وال یجوز فض هذا الدور قبل أشهرعن سبعة 
استثناء من حكم المادتین السابقتین یجتمع المجلس الوطني في )٧٣(المادة

انتخـاب مجلـس أوالیوم التالي النتهاء شهر من تاریخ تعیین مجلس الشورى 
. قــرر الملــك دعوتــه لالجتمــاع قبــل هــذا التــاریخإذاإالتــم اخــرا، أیهمــاواب النــ
ذا ٕ عــن المیعــاد الســـنوي متـــأخراً كــان تــاریخ انعقــاد المجلـــس فــي هــذا الــدور وا
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فضــــت مـــــدة االنعقـــــاد )٧١(المنصــــوص علیـــــه فـــــي المــــادة  مـــــن الدســـــتور، ُخ
منـــــه بمقـــــدار الفـــــارق بـــــین المیعـــــادین)٧٢(المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــادة 

.المذكورین
یفتـــتح الملـــك دور االنعقـــاد العـــادي للمجلـــس الـــوطني بالخطـــاب )٧٤(المـــادة

ویختار كل من . في ذلكإنابتهمن یرى أوینیب ولي العهد أنالسامي، وله 
مشــروع الــرد علــى هــذا الخطــاب، ألعــدادأعضــائهالمجلســین لجنــة مــن بــین 

.إقرارهویرفع كل من المجلسین رده الى الملك بعد 
ـــدعى كـــل مـــن مجلســـي الشـــورى والنـــواب ، )٧٥(لمـــادةا ملكـــي، الـــى بـــأمرُی

أغلبیـةبنـاء علـى طلـب أوالملـك ضـرورة لـذلك، يرأإذااجتماع غیـر عـادي 
ینظر المجلس في غیر أنوال یجوز في دور االنعقاد غیر العادي .أعضائه
.التي ُدعي من اجلهااألمور
ادوار االنعقـــاد العادیـــة وغیـــر ملكـــي، فـــضبـــأمریعلـــن الملـــك، )٧٦(المـــادة
.العادیة
كــل اجتمــاع یعقــده مجلــس الشــورى او مجلــس النــواب فــي غیــر )٧٧(المــادة

الزمان والمكان المقررین الجتماعه یكون باطال، وتبطل القرارات التي تصدر 
.عنه

مجلـس الشـورى ومجلـس النـواب، أعضـاءیـؤدي كـل عضـو مـن )٧٨(المادة
:لجانه الیمین التالیةأوفي المجلس أعمالهرسة في جلسة علنیة وقبل مما

مخلصــا للــوطن وللملــك، وان احتــرم الدســتور أكــونأناقســم بــاهللا العظــیم (( 
أؤدي، وان وأموالــهوقــوانین الدولــة، وان اذود عــن حریــات الشــعب ومصــالحه 

)).والصدقباألمانةأعمالي
یجــوز عقــدها جلســات مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب علنیــة، و )٧٩(المــادة

، وتكـون أعضـاءعشـرة أورئـیس المجلـس أوسریة بناًء على طلـب الحكومـة 
.مناقشة الطلب في جلسة سریة
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یشترط لصـحة اجتمـاع كـل مـن مجلـس الشـورى ومجلـس النـواب )٨٠(المادة
المطلقــــة باألغلبیــــة، وتصــــدر القــــرارات أعضــــائهمــــن نصــــف أكثــــرحضــــور 
ـــر الحـــااللألعضـــاء ـــك فـــي غی أغلبیـــةت التـــي تشـــترط فیهـــا الحاضـــرین، وذل

ذا. یــرجح الجانــب الــذي منــه الــرئیساألصــواتخاصــة، وعنــد تســاوي  ٕ كــان وا
.بأسمائهماألعضاءیتم بالمناداة على أنالتصویت متعلقا بالدستور وجب 

ذا ٕ ـــاوا ـــس مـــرتین متت ـــم یكتمـــل نصـــاب انعقـــاد المجل لیتین اعتبـــر اجتمـــاع ل
.المجلسأعضاءعن ربع یقل عدد الحاضرین أال، على المجلس صحیحا

یعــرض رئــیس مجلــس الــوزراء مشــروعات القــوانین علــى مجلــس )٨١(المــادة
رفضه، وفي جمیـع الحـاالت أوتعدیله أوالنواب الذي له حق قبول المشروع 

أوتعدیلـه أویرفع المشروع الى مجلس الشـورى الـذي لـه حـق قبـول المشـروع 
أوقـد ادخلهـا علـى المشـروع تعدیالت كان مجلس النواب أیةقبول أورفضه 

ـــــام بتعـــــدیلهاأورفضـــــها  ـــــى . ق ـــــةتعطـــــى أنعل ـــــي المناقشـــــة دائمـــــا األولوی ف
.لمشروعات القوانین واالقتراحات المقدمة من الحكومة

لــم یوافــق مجلــس الشــورى علــى مشــروع قــانون اقــره مجلــس إذا)٨٢(المــادة
أوالحــذف بأوبالتعــدیل أوالنــواب ســواء كــان قــرار مجلــس الشــورى بــالرفض 

.النظر فیهإلعادةیعیده رئیس المجلس الى مجلس النواب باإلضافة
ـــادة ـــس إذا)٨٣(الم ـــانون كمـــا ورد مـــن مجل ـــواب مشـــروع الق ـــس الن ـــل مجل قب

الشــورى یحیلــه رئــیس مجلــس الشــورى الــى رئــیس مجلــس الــوزراء لرفعــه الــى 
.الملك

ون اقــره تعــدیل علــى مشــروع قــانأيیــرفض أنلمجلــس النــواب )٨٤(المــادة
تعدیالت جدیدة أیةإدخالمجلس الشورى، وان یصر على قراره السابق دون 

وفي هذه الحالة یعاد المشروع الى مجلس الشـورى مـرة . على مشروع القانون
یصـر أنأویقبـل قـرار مجلـس النـواب أنولمجلس الشـورى . ثانیة للنظر فیه

.على قراره السابق
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قـــانون مـــرتین، یجتمـــع أيحـــول مشـــروع اختلـــف المجلســـان إذا)٨٥(المـــادة
المجلس الوطني برئاسة رئیس مجلس الشورى لبحـث المـواد المخَتلـف علیهـا، 

األعضــاءبأغلبیــةیصــدر قــرار المجلــس الــوطني أنویشــترط لقبــول المشــروع 
الحاضـــرین، وعنـــدما یـــرفض المشـــروع بهـــذه الصـــورة، ال یقـــدَّم مـــرة ثانیـــة الـــى 

.هاالمجلس الوطني في الدورة نفس
في جمیـع الحـاالت التـي یـتم فیهـا الموافقـة علـى مشـروع القـانون )٨٦(المادة

الـــى رئـــیس مجلـــس الـــوزراء لرفعـــه الـــى بإحالتـــهیقـــوم رئـــیس مجلـــس الشـــورى 
.الملك
كل مشروع قانون ینظم موضوعات اقتصادیة او مالیة، وتطلـب )٨٧(المادة

لیبـت فیـه أوالالحكومة نظـره بصـفة عاجلـة، یـتم عرضـه علـى مجلـس النـواب
مضت هذه المدة عـرض علـى مجلـس الشـورى فإذاخالل خمسة عشر یوما، 

خــالل خمســة عشــر بشــأنهوجــد ، لیقــرر مــا یــراه أنمجلــس النــواب رأيمــع 
، وفي حالة اختالف المجلسـین بشـان مشـروع القـانون المعـروض، أخرىیوما 

علـــى المجلـــس الـــوطني للتصـــویت علیـــه خـــالل خمســـة عشـــر األمـــریعـــرض 
ذایوما،  ٕ إصـدارهلم یبت المجلس الـوطني فیـه خـالل تلـك المـدة جـاز للملـك وا

.بمرسوم له قوة القانون
تتقــدم كــل وزارة فــور تشــكیلها ببرنامجهــا الــى المجلــس الــوطني، )٨٨(المــادة

.یبدي ما یراه من مالحظات بصدد هذا البرنامجأنوللمجلس 
)٨٩(المادة

، بأســــرهالنـــواب یمثــــل الشـــعب عضـــو كــــل مـــن مجلــــس الشـــورى ومجلــــس-أ
جهـة علیـه فـي عملـه بـالمجلس ألیةویرعى المصلحة العامة، وال سلطان 

.او لجانه
مجلـس النـواب عمـا أوال تجوز مؤاخـذة عضـو كـل مـن مجلـس الشـورى -ب

المعبـر الـرأيكان إذاإال، أفكارأوآراءلجانه من أویبدیه في المجلس 
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بـــاالحترام الواجـــب أو، األمـــةحـــدة بو أوالعقیـــدة بأســـسعنـــه فیـــه مســـاس 
.شخص كانأليفیه قذف في الحیاة الخاصة أوللملك، 

تتخـــذ أندور االنعقــاد، فــي غیــر حالــة الجــرم المشــهود، أثنــاءال یجــوز -ج
أوالقـــبض أوالتحقیـــق او التفتـــیش أوالتوقیـــف إجـــراءاتنحـــو العضـــو 

. عضو فیـهالمجلس الذي هوبإذنإالآخرجزائي إجراءأيأوالحبس 
.وفي غیر دور انعقاد المجلس یتعین اخذ اذن من رئیس المجلس

المجلس او الرئیس قراره في طلب االذن إصدارویعتبر بمثابة اذن عـدم 
.خالل شهر من تاریخ وصوله الیه

أثناءوفقا للفقرة السابقة إجراءاتالمجلس بما قد یتخذ من إخطارویتعین 
أثنــاءاتخــذ إجــراءبــأيومــا فــي اول اجتمــاع لــه دإخطــارهانعقــاده، كمــا یجــب 

.أعضائهعطلة المجلس السنویة ضد اي عضو من 
ملكـي، اجتمـاع المجلـس الـوطني مــدة ال بـأمرللملـك ان یؤجـل، )٩٠(المـادة

مـــن مـــرة أكثـــرفـــي دور االنعقـــاد الواحـــد التأجیـــلتجـــاوز شـــهرین، وال یتكـــرر 
عقــاد المنصــوص علیهــا فــي ضــمن فتــرة االنالتأجیــلوال تحســب مــدة . واحــدة
.من هذا الدستور)٧٢(المادة
مجلــس الشــورى او مجلــس النــواب ان أعضــاءلكــل عضــو مــن )٩١(المــادة

الداخلـة فـي اختصاصـهم، األمورمكتوبة الستیضاح أسئلةیوجه الى الوزراء 
الـــوزیر أضـــاف، فـــان اإلجابـــةوللســـائل وحـــده حـــق التعقیـــب مـــرة واحـــدة علـــى 

.ضو في التعقیبجدیدا تجدد حق الع
بأقاربـــهیكـــون الســـؤال متعلقـــا بمصـــلحة خاصـــة بالســـائل او أنوال یجـــوز 

.موكلیهبأحدأوحتى الدرجة الرابعة، 
)٩٢(المادة 

لخمســة عشــر عضــوا مــن مجلــس الشــورى او مجلــس النــواب حـــق طلــب -أ
المجلسـین حـق اقتـراح القـوانین، أعضاءمن وألياقتراح تعدیل الدستور، 

قتــــراح الــــى اللجنــــة المختصــــة فــــي المجلــــس الــــذي قــــدم فیــــه ویحـــال كــــل ا
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الـــــى أحالـــــهالمجلــــــس قبـــــول االقتـــــراح رأىفـــــإذا، الـــــرأيإلبـــــداءاالقتـــــراح 
الحكومــة لوضعـــه فــي صــیغة مشــروع تعــدیل للدســتور او مشــروع قــانون 

.وتقدیمه الى مجلس النواب في الدورة نفسها او في الدورة التي تلیها
م تقدیمـه وفـق الفقـرة السابقـــة ورفضــه المجلـس الــذي كـل اقتـراح بقـانون تــ-ب

.، ال یجوز تقدیمه ثانیة في دور االنعقاد ذاتهإلیهُقدم 
لـــرئیس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء حـــق حضـــور جلســـات مجلـــس )٩٣(المـــادة 

یسـتعینوا أنكلمـا طلبـوا الكـالم، ولهـم إلـیهمالشورى ومجلس النواب، ویستمع 
.ین او من ینیبونهم عنهمبمن یریدون من كبار الموظف

یطلـــب حضـــور الـــوزیر المخـــتص عنـــد مناقشـــة امـــر یتعلـــق أنوللمجلـــس 
.بوزارته
)٩٤(المادة 

یبین القانون نظام سیر العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب -ا
المناقشــــة والتصــــویت والســــؤال واالســــتجواب وســــائر وأصــــولولجانهمــــا، 

تور، وكــــذلك الجــــزاءات التــــي الصــــالحیات المنصــــوص علیهــــا فــــي الدســــ
تترتـــب علـــى مخالفـــة العضـــو للنظـــام او تخلفـــه عـــن جلســـات المجلـــس او 

.اللجان بدون عذر مقبول
أحكـامیضیف الى القانون المنظم له مـا یـراه مـن أنلكل من المجلسین -ب

.تكمیلیة
حفظ النظـام داخـل كـل مـن مجلـس الشـورى ومجلـس النـواب مـن )٩٥(المادة

رئــیس بــأمریــأتمرویخصــص لكــل مــن المجلســین حــرس اختصــاص رئیســه،
دخول المجلـس او االسـتقرار علـى أخرىقوة مسلحة ألیةوال یجوز .المجلس 

.بطلب من رئیسهإالأبوابهمقربة من 
كـل مـن مجلـس الشـورى ومجلـس أعضـاءمكافـآتُتحـدد بقـانون )٩٦(المادة

ابتــداء مــن إالتعــدیل ال ینفــذ هــذا الالمكافــآتالنــواب، وفــي حالــة تعــدیل هــذه 
.الفصل التشریعي التالي
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یجوز الجمع بین عضویة مجلس الشـورى ومجلـس النـواب، كمـا )٩٧(المادة
.من المجلسین وتولي الوظائف العامةأيال یجوز الجمع بین عضویة 

.األخرىویعین القانون حاالت عدم الجمع 
مـــدة أثنـــاءمجلـــس النـــوابأوال یجـــوز لعضـــو مجلـــس الشـــورى )٩٨(المـــادة

یســهم فــي التزامــات تعقــدها أنأوشــركة إدارةُیعــیَّن فــي مجلــس أنعضــویته 
.التي یبینها القانوناألحوالفي إالالحكومة او المؤسسات العامة 

امـــوال الدولـــة او ان یؤجرهـــا او ان یبیعهـــا شـــیئا مـــن اموالـــه او یقایضـــها 
لنیتــین ، او بتطبیــق علیــه، مــا لــم یكــن ذلــك بطریــق المزایــدة او المناقصــة الع

.نظام االستمالك للمصلحة العامة
ــادة عضــو مــن ألياألهلیــةظهــرت حالــة مــن حــاالت عــدم إذا)٩٩(الم

عضــویته تســقط عضــویته، ویصــبح أثنــاءمجلســي الشـــــورى والنــواب أعضــاء
المجلــس الــذي هــو عضــو أعضــاءثلثــي بأغلبیــةمحلــه شــاغرا بقــرار یصــدر 

ـــه مجلـــس أومجلـــس الشـــورى أعضـــاءاحـــد عضـــویة إســـقاطكمـــا یجـــوز . فی
یصـدر أنویجـب . فقد الثقة واالعتبار او اخـل بواجبـات عضـویتهإذاالنواب 
المجلــس الــذي هــو عضــو فیــه، أعضــاءثلثــي بأغلبیــةالعضــویة إســقاطقــرار 

.إلقرارهكان صادرا عن مجلس الشورى الى الملك إذاویرفع القرار 
أثناءأوسمةورى او مجلس النواب مجلس الشأعضاءال ُیمنح )١٠٠(المادة

.مدة عضویتهم
التـــي یجتمـــع فیهـــا المجلـــس الـــوطني األحـــوالالـــى باإلضـــافة)١٠١(المـــادة

ذلك او بناء رأىیدعو الى مثل هذا االجتماع كلما أنبحكم الدستور، للملك 
.على طلب رئیس مجلس الوزراء

جلـس الــوطني، تــولى رئـیس مجلـس الشــورى رئاسـة اجتمــاع الم)١٠٢(المـادة
لـرئیس مجلـس األولوعند غیابه یتولى ذلك رئیس مجلس النواب، ثـم النائـب 

.لرئیس مجلس النواباألولالشورى ، ثم النائب 
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خاصة، ال أغلبیةفي غیر الحاالت التي یتطلب فیها الدستور )١٠٣(المادة 
كـل مـن أعضـاءأغلبیـةبحضـور إالتعتبر جلسـات المجلـس الـوطني قانونیـة 

الحاضــرین مــا عــدا أصــواتبأغلبیــةجلســین علــى حــدة، وتصــدر القــرارات الم
.األصواتالرئیس الذي علیه ان یعطي صوت الترجیح عند تساوي 

)١٠٤(المادة 

الحكــم وضــمان للحقــوق أســاسشــرف القضــاء، ونزاهــة القضــاة وعــدلهم، -أ
.والحریات

التـدخل جهة على القاضي فـي قضـائه، وال یجـوز بحـال ألیةال سلطان -ب
فــــي ســــیر العدالــــة، ویكفــــل القــــانون اســــتقالل القضــــاء، ویبــــین ضــــمانات 

.الخاصة بهمواألحكامالقضاة 
القـانوني، اإلفتـاءالخاصة بالنیابة العامـة، وبمهـام األحكامیضع القانون -ج

عـــداد ٕ القضـــاء، وبالعـــاملین فـــي هـــذه أمـــامالتشـــریعات، وتمثیـــل الدولـــة وا
.الشئون

.المحاماةامأحكینظم القانون -د
)١٠٥(المادة 

ودرجاتهــا، ویبــین وظائفهــا أنواعهــایرتــب القــانون المحــاكم علــى اخــتالف -أ
.واختصاصاتها

یقتصــر اختصــاص المحــاكم العســكریة علــى الجــرائم العســكریة التــي تقــع -ب
العـام، وال یمتـد الـى غیـرهم واألمـنقـوة الـدفاع والحـرس الـوطني أفـرادمن 
.العرفیة، وذلك في الحدود التي یقررها القانونماألحكاإعالنعند إال

.االستثنائیة التي یبینها القانوناألحوالفي إالجلسات المحاكم علنیة -ج
للقضــاء یشــرف علــى حســن ســیر العمــل فــي أعلــىینشــا، بقــانون، مجلــس -د

المعاونة لها، ویبین القانون صالحیاته فـي الشـئون األجهزةالمحاكم وفي 
.جال القضاء والنیابة العامةالوظیفیة لر 
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بـأمریعینـون أعضـاءتنشا محكمة دسـتوریة، مـن رئـیس وسـتة )١٠٦(المادة
ویبین . ملكي لمدة یحددها القانون، وتختص بمراقبة دستوریة القوانین واللوائح

المحكمــــة للعــــزل، ویحــــدد أعضــــاءالقــــانون القواعــــد التــــي تكفــــل عــــدم قابلیــــة 
، ویكفـل حـق كـل مـن الحكومـة ومجلـس الشـورى هـاأمامالتـي تُتَّبـع اإلجراءات

وغیرهم في الطعن لدى المحكمـة فـي األفرادمن الشأنومجلس النواب وذوي 
ویكـــون للحكـــم الصـــادر بعـــدم دســـتوریة نـــصٍّ فـــي . دســـتوریة القـــوانین واللـــوائح

فــإذاالئحــة اثــر مباشــر، مــا لــم تحــدد المحكمــة لــذلك تاریخــا الحقــا، أوقــانون 
التـي صـدرت األحكـامالدسـتوریة متعلقـا بـنص جنـائي ُتعتبـر كان الحكم بعدم

یحیـل الـى المحكمـة أنوللملـك .استنادا الى ذلك النص كان لـم تكـنباإلدانة
لتقریـر مـدى مطابقتهـا للدسـتور، إصدارهاما یراه من مشروعات القوانین قبل 

. ویعتبر التقریر ملزما لجمیع سلطات الدولة وللكافة
)١٠٧(المادة 

لغاؤهــاالضــرائب العامــة وتعــدیلها إنشــاء-ا ٕ بقــانون، وال ُیعفــى إالال یكــون وا
ـــانوناألحـــوالفـــي إالاحـــد مـــن ادائهـــا كلهـــا او بعضـــها  ـــة بالق وال . المبین

إالغیــر ذلــك مــن الضــرائب والرســوم والتكــالیف بــأداءیجــوز تكلیــف احــد 
.في حدود القانون

ائب والرســوم وغیرهــا مــن الخاصــة بتحصــیل الضــر األحكــامیبــین القــانون -ب
.صرفهاوبإجراءاتالعامة، األموال

ـــانون -ج ـــة أمـــالكالخاصـــة بحفـــظ األحكـــامیبـــین الق دارتهـــاالدول ٕ وشـــروط وا
التصـــرف فیهـــا، والحـــدود التـــي یجـــوز فیهـــا التنـــازل عـــن شـــيء مـــن هـــذه 

.األمالك
)١٠٨(المادة

تكفـل قرضـا أنأوتقرض الدولة أنُتعقد القروض العامة بقانون، ویجوز -أ
.بقانون في حدود االعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون المیزانیة
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تقـــرض او أنیجـــوز للهیئـــات المحلیـــة مـــن بلـــدیات او مؤسســـات عامـــة -ب
.تكفل قرضا وفقا للقوانین الخاصة بهاأوتقترض 

)١٠٩(المادة 

د السنة المالیة بقانون-ا .تحّد
نیــة الســنویة الشــاملة الیــرادات الدولــة تعــد الحكومــة مشــروع قــانون المیزا-ب

ــــى مجلــــس النــــواب قبــــل انتهــــاء الســــنة المالیــــة  ومصــــروفاتها، وتقدمــــه ال
حالتــه، لمناقشــته األقــلبشــهرین علــى  ٕ الــى مجلــس الشــورى للنظــر فیــه وا

تعــدیل علــى المیزانیــة باالتفــاق أيإدخــالالدســتور، ویجــوز أحكــاموفــق 
.مع الحكومة

إعــدادالتبویــب الــوارد فیهــا، ویجــوز أســاسة علــى تكــون مناقشـــة المیزانیــ-ج
ــــة  مــــن إیــــرادأيمــــن ســــنة مالیــــة، وال یجــــوز تخصــــیص ألكثــــرالمیزانی
.بقانونإالالعامة لوجه معین من وجوه الصرف اإلیرادات

.تصدر المیزانیة العامة للدولة بقانون-د
میزانیـــة لـــم یصـــدر قـــانون المیزانیـــة قبـــل بـــدء الســـنة المالیـــة یعمـــل بالإذا-هــــ

وتنفــق المصــروفات وفقــا اإلیــراداتالســابقة الــى حــین صــدوره، وتجبــى 
.للقوانین المعمول بها في نهایة السنة المذكورة

الـواردة فـي قـانون اإلنفـاقلتقـدیرات األقصـىال یجـوز بحـال تجـاوز الحـد -و
.المیزانیة والقوانین المعدلة له

ة او زائــد علــى التقــدیرات كــل مصــروف غیــر وارد فــي المیزانیــ)١١٠(المــادة
.یكون بقانونأنالواردة فیها یجب 

)١١١(المادة 

إذامــن ســنة مالیــة واحــدة، ألكثــریجــوز، بقــانون، تخصــیص مبــالغ معینــه -ا
اقتضــت ذلــك طبیعــة المصــرف، فتــدرج فــي المیزانیــات الســنویة المتعاقبــة 

.رللدولة االعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكو 
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فـــي البنـــد الســـابق میزانیـــة إلیـــهتُفـــرد للمصـــرف المشـــار أنیجـــوز كـــذلك -ب
.من سنة مالیةألكثراستثنائیة تسري 

إنشـاءنـص مـن شـانه أيیتضمن قانون المیزانیـة أنال یجوز )١١٢(المادة
ـــائم، أوضـــریبة جدیـــدة،  ـــادة فـــي ضـــریبة موجـــودة، او تعـــدیل قـــانون ق أوالزی

یكـــون تنظیمـــه أننـــصَّ هـــذا الدســـتور علـــى مـــرأقـــانون فـــي إصـــدارتفـــادي 
.بقانون
الحســاب الختــامي للشــئون المالیــة للدولــة عــن العــام المنقضــي )١١٣(المــادة
الخمســـة التالیـــة النتهـــاء الســـنة األشـــهرالـــى مجلـــس النـــواب خـــالل أوالیقـــدم 

المالیــة، ویكــون اعتمــاده بقــرار یصــدر عــن كــل مــن مجلــس الشــورى ومجلــس 
.بمالحظاتهما، وینشر في الجریدة الرسمیةالنواب مشفوعا 

الخاصـــة بالمیزانیـــات العامـــة المســـتقلة األحكـــامیضـــع القــانون )١١٤(المـــادة
الخاصــة بمیزانیــة اإلحكــامنها أوالملحقــة وبحســاباتها الختامیــة، وتســري فــي شــ

المیزانیــات والحســابات الختامیــة أحكــامكمــا یضــع . الدولــة وحســابها الختــامي
.دیات وبالمؤسسات العامة المحلیةالخاصة بالبل

ـــادة ـــواب، برفقـــة مشـــروع المیزانیـــة )١١٥(الم ـــس الن ـــدم الحكومـــة الـــى مجل تُق
السنویة، بیانـا عـن الحالـة المالیـة واالقتصـادیة للدولـة، وعـن التـدابیر المتخـذة 

علـى مشـروع أثـارلتنفیذ اعتمادات المیزانیة المعمول بها، ومـا لـذلك كلـه مـن 
.یدةالمیزانیة الجد

ـــانون اســـتقالله، )١١٦(المـــادة ـــة یكفـــل الق ـــوان للرقابـــة المالی ینشـــا بقـــانون دی
نفــاقالدولــة إیــراداتویعــاون الحكومــة ومجلــس النــواب فــي رقابــة تحصــیل  ٕ وا

مصروفاتها في حدود المیزانیة، ویقدم الدیوان الـى كـل مـن الحكومـة ومجلـس 
.ومالحظاته أعماله
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)١١٧(مادةال

مرفـق مـن المرافـق أوكل التزام باستثمار مورد مـن مـوارد الثـروة الطبیعیـة -ا
التمهیدیــة اإلجــراءاتبقــانون ولــزمن محــدود، وتكفــل إالالعامــة ال یكــون 

.البحث والكشف وتحقیق العالنیة والمنافسةأعمالتیسیر 
.بقانون والى زمن محدودإالاحتكار أيال یمنح -ب

یـــنظم القـــانون النقـــد والمصـــارف، ویحـــدد المقـــاییس والمكاییـــل )١١٨(المـــادة
.والموازین
والتعویضــــــات المرتبــــــات والمعاشــــــاتیــــــنظم القــــــانون شــــــئون )١١٩(المــــــادة

ر على خزانة الدولةوالمكافآتواإلعانات .التي تقرَّ
)١٢٠(المادة 

تـــتم الموافقـــة علـــىأنهـــذا الدســـتور أحكـــامحكـــم مـــن أيیشـــترط لتعـــدیل -أ
منهم كل من مجلـس الشـورى یتألفالذین األعضاءثلثي بأغلبیةالتعدیل 

ناء من حكم ق الملك على التعدیل ، وذلك استثومجلس النواب، وان یصدِّ 
.من هذا الدستور) بند ب، ج، د٣٥(المادة 

رُفــض تعــدیل مــا للدســتور فــال یجــوز عرضــه مــن جدیــد قبــل مضــي إذا-ب
.سنة على هذا الرفض

وز اقتـــراح تعـــدیل المـــادة الثانیـــة فـــي هـــذا الدســـتور، كمـــا ال یجـــوز ال یجـــ-ج
حـال بـأيالحكـم الـوراثي فـي البحـرین ومبـدأاقتراح تعدیل النظام الملكـي 

، وكــذلك نظــام المجلســین ومبــادئ الحریــة والمســاواة المقــررة األحــوالمــن 
.في هذا الدستور

ــ-د راح تعــدیلها فــي صــالحیات الملــك المبینــة فــي هــذا الدســتور ال یجــوز اقت
.فترة النیابة عنه 

)١٢١(المادة 

ال یخــل تطبیــق هــذا الدســتور بمــا ارتبطــت بــه مملكــة البحــرین مــع الــدول -أ
.والهیئات الدولیة من معاهدات واتفاقات
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مــن هــذا الدســتور یبقــى )٣٨(اســتثناء مــن حكــم الفقــرة الثانیــة مــن المــادة -ب
یم بقـوانین ومراسـیم ولـوائح صحیحا ونافذا كل مـا صـدر مـن قـوانین ومراسـ

عالنـــاتوقـــرارات وأوامـــر ٕ اجتمـــاع یعقـــده المجلـــس أولمعمـــول بهـــا قبـــل وا
.تلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستورأوالوطني ما لم تعدل 

مــن یــوم أســبوعینتنشــر القــوانین فــي الجریــدة الرســمیة خــالل )١٢٢(المــادة
یجـوز، بـنص خـاص فـي ، ویعمل بها بعـد شـهر مـن تـاریخ نشـرها، و إصدارها

.إطالتهأواألجلالقانون، تقصیر هذا 
أثنـــاءإالهـــذا الدســتور أحكــامحكــم مـــن أيال یجـــوز تعطیــل )١٢٣(المــادة
و ال یجــوز . العرفیــة، وذلــك فــي الحــدود التــي یبینهــا القــانوناألحكــامإعــالن
ــــأي ــــس الشــــورى ب ــــاد مجل ــــواب او المســــاس أوحــــال تعطیــــل انعق ــــس الن مجل

.حالة السالمة الوطنیةإعالنأثناءأو، األثناءفي تلك ئهأعضابحصانة 
على ما یقع من تاریخ العمـل بهـا، إالالقوانین أحكامال تسري )١٢٤(المادة

ویجــوز، فــي غیــر المــواد . وال یترتــب علیهــا اثــر فیمــا وقــع قبــل هــذا التــاریخ 
وافقـة رجعـي، وذلـك بمبـأثرأحكامـهالجزائیة، النص فـي القـانون علـى سـریان 

كـل مـن مجلـس الشـورى ومجلـس النـواب او المجلـس الــوطني أعضـاءأغلبیـة
.األحوالبحسب 
ینشر هذا الدستور المعدل في الجریدة الرسمیة، ویعمل به من )١٢٥(المادة

.تاریخ نشره
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Political Decision Making In Bahrain Kingdom

By: Mr.Mithaq Khyrallah Jalud
lecturer/ Regional Studies Centre/ Mosul University.

Abstract
In front of the Arabian Gulf States Bahrain Kingdom is

different, characterized political instability, Although there are No

so many changes had taken place on the structure of political

system in Bahrain, there are no any changes had done on the

mechanism of political-Decision making Since the independence of

Bahrain Kingdom on ١٩٧١. the power is concentrated in the hand

of Amair till Sheikh Hamad Bin Salman Al-Khalifa had taken this

power in١٩٩٩ in which the state had witnessed so many reform.

Specially after change the political regime from Emara to kingdom

according to new constitution ٢٠٠٢, This has been reflected on all

aspects of state. Specially  the citizen in Bahrain had the good

income. This is support the ability of the political decision maker

to do the best, and reduce the political errors ,especially at the

foreign policy.
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