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[أ.د .عبد الرحيم املصلوحي ]

نظام المجلسين واإلجادة التشريعية
بحث في بعض جوانب السياسة
التشريعية في مملكة البحرين
)دراسة مقارنة(
*

األستاذ الدكتور
*
عبــــد الرحـــــيم المصلـــوحـــــــي

الملخص
يشكل نظام املجلسني أحد أبرز مالمح السلطة الترشيعية يف مملكة البحرين منذ إقراره
بموجب التعديل الدستوري لسنة  .2002وتركز الدراسة عىل إشكالية املسوغ القانوين الذي
من شأنه أن يربر اللجوء إىل هذا النظام يف دول حمدودة جغرافيا مثل البحرين .وملا كانت
مربرات اللجوء إىل الثنائية املجلسية تتميز بالتنوع والتعدد حسب املدارس الفقهية والسياق
التارخيي للدول وكذا بنيتها اإلقليمية والسياسية ،فإن الوثائق املرجعية التي بصمت املسار
الدستوري للمملكة منذ سنة  2002تربط التشكيل الثنائي للمجلس الوطني بمربر ذي
طبيعة وظيفية وفنية تتعلق بمطلب اإلجادة الترشيعية ،حيث استقر رأي املرشع الدستوري
عىل استحداث هيئة نيابية ثانية تقتسم االختصاص الترشيعي مع املجلس النيايب املنتخب.
وتسعى هذه الدراسة ،يف مبحثها األول ،إىل فهم خصائص ومربرات الثنائية املجلسية يف
البحرين ،وخاصة ارتباطها املبارش باإلجادة الترشيعية يف سياق أصبحت فيه جودة القوانني
مطلبا رئيسا من مطالب التنمية والفعالية يف تدبري السياسات العامة للدولة .كام تناقش
الدراسة يف مبحثها الثاين صور اإلجادة الترشيعية يف مملكة البحرين من خالل التنظيم الداخيل
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/4/25
 أستاذ القانون العام – كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
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ملجليس الشورى والنواب وما يشمله من ترتيبات خاصة من قبيل املغايرة يف إسناد العضوية
واملامثلة يف االختصاص الترشيعي وضبط لنسق إقرار املرشوعات القانونية .وختلص الدراسة
إىل جمموعة من النتائج والتوصيات املثمنة لنظام املجلسني يف البحرين ملا يتمتع به من مرونة
وفعالية وضبط ملسلسل صناعة القوانني مع التوصية ببعض التعديالت التي من شأهنا املسامهة
يف تطوير األداء الترشيعي للهيئة النيابية يف اململكة.
الكلامت املفتاحية:
نظام املجلسني – اإلجادة الترشيعية – جملس الشورى – السياسة الترشيعية

المقدمة
تطورت التنظيامت الربملانية يف العامل بشكل أضحى يتجاوز جمرد مسألة متثيل املواطنني،
إذ أضحى واضعو الدساتري حيرصون عىل الربط بني التنظيم الربملاين للدولة وبعض املتطلبات
الوظيفية من قبيل ربط الترشيع بالتنمية ودعم قدرات الربملان يف جمال رسم وتقييم
السياسات العامة للدولة .ويف هذا اإلطار ،اجتهت بعض النظم الدستورية إىل انتهاج أسلوب
التشكيل الثنائي للهيئة الترشيعية كخيار لتنظيم عمل الربملان ،حيث تشري بعض البيانات
املقارنة ،ومنها بيانات االحتاد الربملاين الدويل إىل تنامي النزعة نحو الثنائية املجلسية بشكل
يضاهي نموذج املجلس الفردي( .)1فغالبا ما ينتهز املرشع الدستوري يف هذه النظم فرصة
مراجعة الدستور إلقرار نظام الثنائية أو العودة إليه .ويف ذات السياق ،يسجل النظام
( )1حسب بيانات املوقع الرسمي لالحتاد الربملاين الدويل لسنة  ،2016اختار ما ال يقل عن  78دولة ،من
ضمنها البحرين ،نظام املجلسني:
http://www.ipu.org/parline-e/ParliamentsStructure.asp?REGION=All&LANG=ENG
Coakley, John, “The Strange Revival of Bicameralism”, the Journal of Legislative Studies,
Vol. 20, No. 4, 2014, pp. 542–572.
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األسايس لرابطة جمالس الشيوخ والشورى واملجالس املامثلة يف إفريقيا والعامل العريب
(" )ASSECAAانتشار نظام الثنائية الربملانية يف إفريقيا والعامل العريب ورغبة العديد من
الدول اعتامد هذا النظام يف املستقبل القريب"( .)2وبالفعل ،فقد اشتدت هذه النزعة مؤخرا
يف بعض النظم العربية بشكل جعل بعض الدارسني والقادة عىل حد سواء يعتربون التشكيل
الثنائي للربملان خيارا أكيدا لرسم املستقبل الدستوري للدولة كام يف

لبنان()3

ومرص(.)4

وتندرج حالة البحرين ضمن هذا التيار ،حيث قرر املرشع الدستوري يف سنة  2002العمل
بنظام املجلسني الذي أضحى يشكل السمة األبرز التي متيز بنية السلطة الترشيعية يف اململكة.
وهيدف هذا البحث إىل إبراز خصائص الثنائية املجلسية يف البحرين وأثرها املبارش عىل
السياسة الترشيعية يف اململكة ،وذلك من خالل حتليل مربراهتا وصورها يف سياق وطني
موسوم بدينامية االنتقال والتكيف مع التحوالت السياسية والدستورية التي شهدهتا اململكة
يف السنني األخرية .حيث يستفاد من الوثائق الدستورية املرجعية التي بصمت هذه املرحلة،
ومنها ميثاق العمل الوطني لسنة  2001واملذكرتان التفسرييتان للتعديالت الدستورية لسنة
 2002و ،2012أن اهلدف من إقرار نظام املجلسني يندرج ضمن تعزيز التوجه الربملاين
لنمط احلكم يف اململكة ،وكذا توطني املامرسات الفضىل يف جمال التنظيم الربملاين بشكل يقوي
قدرة اهليئة الترشيعية عىل "املناقشة والدراسة وإبداء الرأي يف كافة املوضوعات واملشكالت
العامة"( .)5ومع أن الربط واضح يف هذه الوثائق املرجعية بني نظام املجلسني والرغبة يف
التكيف مع متطلبات الرشعية الديمقراطية ،إال أن قراءة متأنية للمذكرة التفسريية للدستور
( )2انظر ديباجة النظام األسايس لرابطة جمالس الشيوخ والشورى واملجالس املامثلة يف إفريقيا والعامل العريب:
https://www.assecaa.org/index.php/ar/2018-03-05-09-33-01/2018-04-17-07-18-00
)3( Elias Muhanna, “Establishing a Lebanese Senate: Bicameralism and the Third Republic”,
CDDRL Working Papers, Stanford University, No. 125, August 2012, p. 1-35.

( )4حيث تشهد مجهورية مرص العربية منذ مطلع السنة اجلارية مرشوع تعديل دستوري يشمل العودة إىل نظام
املجلسني ،وذلك بإنشاء جملس شيوخ ذي صالحيات ترشيعية مماثلة ملجلس النواب.
( )5كام ورد يف ميثاق العمل الوطني ،الفصل اخلامس املوسوم "احلياة الينابية".
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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يف نسختيه األوىل ( )2002واملعدلة ( )2012تظهر مربرا ثانيا ذا طبيعة وظيفية وفنية بالغة
األمهية ،تتعلق بمطلب اإلجادة الترشيعية خاصة من خالل استحداث غرفة نيابية ثانية
تقتسم االختصاص الترشيعي مع املجلس النيايب املنتخب( .)6ويقصد باإلجادة الترشيعية يف
هذا البحث جمموع الرشوط اإلجرائية التي ينبغي أن خيضع هلا الترشيع أثناء مراحل صياغته
ومناقشته وإقراره بام يضمن له قدرا من النقاش الكايف داخل املجالس النيابية وبام حيقق
مقاصد اجلودة والوضوح واملرونة والثبات واالسترشاف والفعالية التي تعد أبرز خصائص
الترشيع الكفيل بتنظيم احلياة العامة وخدمة أغراض التنمية( .)7ومع أن بعض الدارسني
يزعم بغموض مفهوم اإلجادة

الترشيعية()8

وصعوبة حتقيقها بالنظر إىل العقبات التي

تعرتض عادة سبيل الصائغني فيام خيص املوازنة بني أهداف وأولويات ومصالح
متعارضة( ،)9إال أن الفقه جيمع عىل أمهيتها وإمكانية حتققها ولو بشكل نسبي.
( )6حيث ورد يف هذه الوثيقة" :وأهم املزايا التي حيققها نظام املجلسني أنه يتيح االستفادة من حكمة ذوي
العلم واخلربة التي تتوافر يف املجلس املعني إىل جانب تفاعل اآلراء الشعبية من كافة االجتاهات التي يضمها
املجلس املنتخب انتخابا مبارشا  ،إذ توجد بني دفتي الربملان العنارص ذات احلنكة واخلربة والدراية يف املجال
الترشيعي".
( )7راجع هبذا الشأن آمنة فارس حامد عبد الكريم ،املعايري العامة للصياغة الترشيعية (دراسة مقارنة) ،جملة
العلوم القانونية والسياسية ،جامعة بابل ،العدد الرابع ،السنة التاسعة ،ص ،132-89 .وعصمت عبد املجيد
بكر ،مشكالت الترشيع (دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة) ،دار الكتب العلمية .2013 ،عيسى املرازيق ،الصياغة
الترشيعية ،دار زهران للنرش والتوزيع بعامن .2015 ،راجع أيضا باللغة اإلنجليزية:
OECD, Legislation and good governance: The role of legislative drafting manuals, July 2018,
MENA/OECD Governance Programme, p. 20.
)8( Florijn N. A. (2008), “Quality of legislation: A law and development project”, in
Arnscheidt, J.; Rooij, B. Van and Otto, J.M. (eds), Lawmaking for Development Explorations
into the theory and practice of international legislative projects, Leiden University Press, p.
83.
)9( Maria Mousmouti (2012), “Operationalizing Quality of Legislation through the
Effectiveness Test”, Legisprudence, 6:2, p. 191-205; Xanthaki, Helen (2011); “United
Kingdom Quality of Legislation: an achievable universal concept or an utopia pursuit?” in
Luzius Mader, Marta Tavares de Almeida (Hrsg.), Quality of Legislation: Principles and
186
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وختتلف الوسائل والسياسات التي انتهجها املرشع الدستوري يف خمتلف الدول لكفالة
اإلجادة الترشيعية .فهناك نظام املجلس الواحد مع حتديد جهة رسمية معينة لصياغة
ومراجعة مرشوعات القوانني كام هو احلال بالنسبة ملجلس الدولة يف مجهورية مرص
العربية( .)10وهناك نظام آخر جوهره "التضافر الوظيفي") (Functional congruenceبني
السلطات العامة يف وضع القوانني وصياغتها كام هو الشأن يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
حيث متر مرشوعات القوانني تباعا من مرحلة الصياغة املبدئية عن طريق سلطة االقرتاح التي
خيتص هبا جملس الوزراء ،ثم مرحلة املناقشة والتنقيح بواسطة املجلس الوطني االحتادي
وأخريا مرحلة التصديق عىل هذه املرشوعات من طرف املجلس األعىل لالحتاد( .)11وهناك
نظام املجلسني كام هو مطبق يف بعض الدول العربية مثل املغرب واجلزائر والبحرين.
وقد متيز النقاش الفقهي حول اجلدوى من نظام املجلسني بحدة االختالف بني معارض
ومؤيد .أما املعارضون فريون يف هذا النطام جمرد وسيلة إلضعاف اجلهاز الترشيعي(،)12

Instruments, Nomos Publishers, pp. 75–86.

( )10عيل سعيد السيد ،جملس الدولة ودوره يف صياغة الترشيعات والرقابة الدستورية ،احتاد النارشين
بجمهوريه مرص العربية.2009 ،

( )11وذلك حسب املادة  60من الدستور اإلمارايت التي تنص عىل أن جملس الوزراء يتوىل "اقرتاح مرشوعات
القوانني االحتادية وإحالتها إىل املجلس الوطني االحتادي قبل رفعها إىل رئيس االحتاد لعرضها عىل املجلس
األعىل للتصديق عليها".
( )12حيث الحظ بعض الباحثني مثال تناقضا صارخا عىل مستوى التطور الزمني لنظام املجلسني .ففي حني
يشري هذا التطور إىل منحنى تراجعي بالنسبة للديمقراطيات الراسخة خاصة يف الدول اإلسكندنافية بني سنوات
 1945و  ،2016الحظ الباحثون تنامي النزوع نحو الثنائية املجلسية يف الدول السلطوية .راجع هبذا الشأن:
Baturo, A., & Elgie, R., Why do authoritarian regimes adopt bicameralism? Cooptation,
;control, and masking controversial reforms, Democratization, vol. 25, No. 5, pp. 919-937
Baturo, Alexander Elgie, Robert, Bicameralism and Bicameral Reforms in Democracy and
Dictatorship: A Comparative Perspective, Taiwan Journal of Democracy, Vol. 14, Issue 2,
December 2018, pp. 1-29.
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عالوة عىل تكريس االنقسامية داخل اهليئة النيابية وتعطيل آلية إنتاج القوانني( ،)13خاصة يف
حالة متاثل االختصاص بني املجلسني .وقد زكى ذلك االعتقاد بأن األخذ بالثنائية املجلسية
يطرح يف مجيع احلاالت تعقيدا بالغا يف العمل الربملاين ،فاملجلسان إما أن يتامثال بنائيا ووظيفيا
بحيث ال يكون هناك مربر لوجود أحدمها ،وإما أن خيتلفا من حيث البناء والوظيفة مما قد
يتسبب يف تصادم بينهام( .)14وربام فرست هذه التحفظات عودة بعض الدساتري يف الدول
االسكندنافية( – )15ابتداء من مطلع القرن العرشين – والعربية – بعد  2011كام يف مرص
وتونس( – )16إىل نظام املجلس الفردي وإلغاء املجالس العليا التي ارتبط اسمها ،يف ذهن
العديد من الدارسني ،بنزعة املحافظة( )17وترجيح كفة السلطة التنفيذية يف مواجهة الربملان.
ويف مقابل هذه الدفوعات التي ال ختلو من بعض الصحة ،حيتج أنصار الثنائية املجلسية
( )13بالرغم من أن دراسة ميدانية توصلت إىل نتيجة معاكسة تربئ متاما نظام املجلسني من هذه "التهمة
النظرية" التي تزعم أنه يتسبب يف تعطيل القوانني .إذ بينت هذه الدراسة ،من خالل الفحص التارخيي لإلنتاج
الترشيعي يف بعض الواليات األعضاء يف االحتاد األمريكي التي تأخذ بنظام املجلسني ،أن إنتاج القوانني يف هذه
الواليات سار بوترية أرسع مما تتوقعه املزاعم النظرية هبذا الشأن .راجع هبذا اخلصوص:
Rogers, James R., “The Impact of Bicameralism on Legislative Production”, Legislative
Studies Quarterly, Vol. 28, No. 4, November 2003, pp. 509-528.

( )14عزيز كايد ،السلطة الترشيعية بني نظام املجلس الواحد ونظام املجلسني ،اهليئة املستقلة حلقوق املواطن،
سلسلة التقارير القانونية ،2001 ،ص.13 .
( )15ختلت تدرجييا الدول االسكندنافية عن نظام املجلسني ،حيث عادت فنلندا إىل نظام املجلس الفردي يف
عام  ،1906والدنامرك يف عام  ،1953والسويد يف عام  ،1969وأيسلندا يف عام  ،1991وأخريا النرويج يف
عام .2008
( )16عن أسباب إلغاء الغرفة الثانية إثر التعديالت الدستورية التي شهدهتا كل من تونس ومرص سنة ،2014
راجع :مصطفى أمحد كامل و حممد أمحد شكري ،جدوى وجود املجلس الثاين يف الربملان يف مرص وتونس
والواليات املتحدة األمريكية .دراسة حتليلية مقارنة ،مصطفى أمحد كامل وآخرون ،نظام الثنائية املجلسية يف
األنظمة الدستورية العربية ،املنظمة العربية للقانون الدستوري ،2017 ،ص28 .ـ.34

)17( Ketterer, J. P. (2001). From One Chamber to Two: The Case of Morocco. The Journal of
Legislative Studies, Vol. 7, No. 1, p. 137.
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باملربرات التارخيية والوظيفية التي جتعل من هذه الثنائية رضورة ال حميد عنها .ومن هذه
املربارت ترشيد السياسة الترشيعية ،واحلد من هيمنة األغلبية الربملانية ،وتوفري االستقرار
هليئات احلكم الترشيعية والتنفيذية ،وإرشاك وحدات احلكم املحيل يف صناعة القرار
الترشيعي ،خاصة يف النظم االحتادية ،وتنويع التمثيل السيايس والشعبي داخل الدولة(.)18
وترى بعض الدارسات يف هذا الباب أن بروز الثنائية املجلسية يف النظم الدستورية الغربية
ارتبط تارخييا بمربرات وظيفية بحتة كان اهلدف منها إحالل قدر من التوازن بني السلطات
االحتادية الوليدة واألقاليم األعضاء يف االحتاد وكذا مراعاة احلاجة إىل التوافق (Need for

) Compromiseوإىل التوازن بني السلطات ( )Checks and Balancesوإىل احلكمة
واحلصافة السياسية ) (Wisdom and Sagacityومنطق احلكومة املختلطة

(Mixed

).)19( Government
أما بخصوص البحرين ،وبالرغم من ندرة البحوث يف املوضوع ،فقد ركز معظم الباحثني
عىل مزايا الثنائية املجلسية بعد إقراراها سنة  .2002فباإلضافة إىل مطلب اإلجادة الترشيعية
الذي سنقف عنده الحقا ،تناول فقهاء القانون العام يف البحرين جمموعة من املسوغات التي

(18) Tsebelis George and Money, Jeannette, Bicameralism, Cambridge: Cambridge University
Press, 1997, p. 13; Riker, William H., “The Justification of Bicameralism”, International
Political Science Review, Vol. 13, No. 1, January 1992, pp. 101-116; Druckman, James N. and
Thies, Michael F. “The Importance of Concurrence: The Impact of Bicameralism on
Government Formation and Duration”, American Journal of Political Science, Vol. 46, No. 4,
October 2002, pp. 760-777.

فيام خيص عرض هذه املربرات يف الفقه باللغة العربية ،راجع غانم عبد دهش عطية الكرعاوي ،تنظيم

االختصاصات الدستورية يف نظام الثنائية الربملانية :دراسة مقارنة ،املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية
للنرش والتوزيع ،2017 ،ص.105 .
( )19ملزيد من التوسع يف دراسة مربرات نظام املجلسني من منظور تارخيي ،راجع:
Donald Shell "The History of Bicameralism", The Journal of Legislative Studies, Vol.
7, No. 1, pp. 5-18.
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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نجد جردا شامال هلا يف مؤلف حول النظام الدستوري

البحريني()20

وآخر حول نظام

املجلسني ومدى تطبيقه يف مملكة البحرين( .)21ومن أبرز هذه املسوغات إحالل التوازن بني
الدولة ووحدات احلكم املحيل واألخذ بالتمثيل الطبقي أو الطائفي أو املهني ،ومنع انحراف
املجالس النيابية عن طريق توزيع السلطة الترشيعية بني املجلسني ،وكذا ختفيف حدة النزاع
بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية .وكانت بعض البحوث األخرى قد ركزت عىل دور نظام
املجلسني يف توسيع التمثيل السيايس واالجتامعي واإلقليمي ليكون أكثر تنوعا وتكامال .فإذا
سلمنا بأن التمثيل النيايب األفضل هو الذي يستحرض جمموع املصالح املتواجدة يف املجتمع
وحيظى بقبول الكافة ،بام يف ذلك الفئات التي مل يسعفها احلظ يف احلصول عىل مقاعد داخل
املجلس املنتخب( ،)22فإن درجة هذا القبول ستكون حتام أوسع وأشمل يف الربملان املزدوج.
ولعل ذلك ما يفرس ،حسب بعض الدارسني ،الرس يف كون الترشيعات الصادرة عن املجالس
الفردية أكثر عرضة للطعن بعدم الدستورية( .)23ويف ذات السياق ،يعتقد الباحثون يف
البحرين أن نظام املجلسني يوفر رشوطا أفضل إلحالل التوازن املطلوب داخل اهليئة
الترشيعية واحلد من سيطرة املجلس الواحد ،خاصة عندما يكون هذا املجلس مشكال من
أغلبية مهيمنة ،حيث يساهم وجود غرفة عليا يف صيانة حقوق األقلية والتخفيف من

( )20حممد املشهداين ومروان املدرس ،القانون الدستوري البحريني ،جامعة البحرين ،الطبعة األوىل،2009 ،
ص.273-272 .
( )21سعاد حممد أمحد أمني ،نظام املجلسني ومدى تطبيقه يف مملكة البحرين :دراسة مقارنة ،القاهرة ،دار
النهضة العربية ،2012 ،ص.50 .
( )22عبد العزيز آبل ،السلطة الترشيعية يف مملكة البحرين ،اللقاء الواحد والثالثون ملنتدى التنمية ،املجالس
الترشيعية يف دول جملس التعاون اخلليجي ،البحرين 11 ،ديسمرب  ،2010ص.6 .
( )23غانم عبد دهش عطية الكرعاوي ،تنظيم االختصاصات الدستورية يف نظام الثنائية الربملانية ،...مرجع
سابق ،ص.106 .
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االنحرافات املحتملة( .)24من جهة أخرى ،ذهب بعض الدارسني إىل أن األخذ بنظام
املجلسني ساهم يف حل معضلة التعارض مع مبدأ الفصل بني السلطات وضامن االستقرار
املؤسيس للهيئة الترشيعية يف مملكة البحرين( .)25ذلك أن التجربة الربملانية القصرية التي
عاشتها البحرين بني سنتي  1973و  1975كانت تتسم بوجود جملس فردي مكون من
أعضاء منتخبني ومن أعضاء احلكومة .وقد أدت التعارضات بني هذين املكونني أثناء مناقشة
بعض املرشوعات القانونية إىل تعثر جلسات املجلس وانتهت بحله(.)26
وتتلخص إشكالية البحث يف استجالء مربرات الثنائية املجلسية يف النظام الدستوري
البحريني وتنبني عىل فرضية مفادها أن اإلجادة الترشيعية تشكل املربر الرئيس خليار الثنائية
املجلسية .ذلك أن مملكة البحرين ،وهي دولة موحدة وحمدودة جغرافيا ،تنتفي فيها احلاجة
إىل إحالل التوازن بني السلطات املركزية ووحدات اإلدارة املحلية كام هو الشأن بالنسبة
للدول االحتادية .لكن ،وملا كانت خيارات املرشع الدستوري خاضعة لسلطته التقديرية
وإرادته الضمنية التي نادرا ما يفصح عنها ،إال فيام تفرق يف ديباجة أو أعامل حتضريية أو
مذكرات تفسريية ،فإن بعض اإلشارات املقتبسة من ميثاق العمل الوطني لسنة 2001
واملذكرتني التفسرييتني للدستور البحريني املعدل وكذا ديباجة الدستور املعدل لسنة 2002
حتيل إىل بعض املربرات الوظيفية التي يستفاد منها ابتغاء اإلجادة الترشيعية .وهو ما
سيوضحه البحث من خالل استعراض هذه املربرات يف مملكة البحرين مقارنة مع بعض
النامذج الربملانية األجنبية (املبحث األول) ،وكذا صور الثنائية املجلسية وتأثريها عىل مسلسل
صناعة الترشيع يف اململكة (املبحث الثاين).

( )24حممد سعد الرويعي ،اختصاصات جمليس الشورى والنواب يف البحرين :دراسة مقارنة ،أطروحة
ماجستري يف القانون العام ،جامعة الرشق األوسط (كلية احلقوق) ،مارس  ،2016ص.23.
( )25عبد العزيز آبل ،السلطة الترشيعية يف مملكة البحرين ،مرجع سابق ،ص.5 .
( )26املرجع نفسه.
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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خطة البحث
املبحث األول :مربرات نظام املجلسني بني التمثيل اإلقليمي واإلجادة الترشيعية
املطلب األول :انفصال نظام املجلسني يف البحرين عن مطلب التمثيل اإلقليمي
املطلب الثاين :التالزم الدستوري يف البحرين بني نظام املجلسني ومطلب اإلجادة
الترشيعية
املطلب الثالث :بنية السلطة الترشيعية يف البحرين ومتطلبات اإلجادة الترشيعية
املبحث الثاين :صور اإلجادة الترشيعية يف ضوء أعامل جملس الشورى
املطلب األول :ترتيبات التوازن بني املجلسني وأثره عىل توزيع القرار الترشيعي
املطلب الثاين :نسق إقرار النصوص الترشيعية داخل جملس الشورى
املطلب الثالث :تنظيم العمل الترشيعي داخل جملس الشورى ودور اللجان النوعية

املبحث األول:
مربرات نظام املجلسني بني التمثيل اإلقليمي واإلجادة الترشيعية
تتباين مربرات الثنائية املجلسية يف النظم الدستورية املعارصة من بلد إىل آخر ،لكنها تلتقي
يف كوهنا مستمدة عموما من الظروف التارخيية والسياسية اخلاصة بكل بلد .ومع أن مربرات
هذه الثنائية متعددة وأحيانا متضاربة يف القانون الدستوري املقارن ،إال أن الفقه املتخصص
يميل إىل ربطها بمطلبني أساسيني :يكمن املطلب األول يف حتقيق متثيلية إقليمية متوازنة
تسمح لوحدات احلكم املحيل ،خاصة يف النظم االحتادية ،باملشاركة يف صنع القرار الترشيعي
وتوجيه السياسات العامة للدولة ،بينام يتعلق املطلب الثاين برتشيد السياسة الترشيعية من
خالل إقرار ثنائية عضوية حيصل بموجبها كال املجلسني عىل قدر من االختصاص يف جمال
الترشيع .ويبدو من املسوغات املتضمنة يف الوثائق الدستورية املرجعية ململكة البحرين
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وأيضا من تشكيل وصالحيات الغرفة العليا يف املجلس الوطني أن نموذج اململكة يندرج
ضمن املنظومة الثانية التي جتعل من اإلجادة الترشيعية هدفا رئيسا للثنائية املجلسية.

املطلب األول:
انفصال نظام املجلسني يف البحرين عن مطلب التمثيل اإلقليمي
من حيث املبدأ ،يمكن للمرء أن يتصور أن الربملانات ذات املجلس الواحد أكثر مالءمة
وفعالية من تلك التي تتشكل فيها اهليئة النيابية من جملسني فيام يتعلق باالستجابة الحتياجات
املجتمعات الصغرية واملتامسكة( .)27هذه الفرضية صحيحة

نسبيا()28

حيث تشري بعض

الدراسات املتخصصة إىل أن فهم بنية السلطة الترشيعية يف دولة معينة ال يتأتى يف العموم إال
باستحضار اخلصائص اجلغرافية إلقليم هذه الدولة( .)29وتؤكد ذات الدراسة ،التي تشمل
 31دولة جزرية صغرية من ضمنها البحرين ،أن معظم هذه الدول ال تأخذ بنظام
املجلسني( ،)30وحتى إذا تبنى بعضها خيار الثنائية املجلسية ،فإن مرد ذلك يكون يف الغالب
إىل حرص املرشع الدستوري عىل مراعاة التنوع يف املجتمع واختالف االجتاهات واألفكار
أكثر منه إىل رغبته يف جعل الغرفة الثانية فضاء لتمثيل وحدات اإلدارة املحلية ،كام هو الشأن
بالنسبة للدول االحتادية الكربى أو املتوسطة .وينطبق هذا الطرح األخري بشكل واضح عىل
مملكة البحرين ،ذلك أن الرقعة اجلغرافية للمملكة ليست باالمتداد الذي جيعل من النظام
االحتادي خيارا ملحا ومن متثيل املحافظات والبلديات داخل الغرفة الثانية رضورة
(27) Anckar, Dag (2018), ‘‘Bicameralism, small states style”, Small States & Territories, Vol.
1, No. 1, 2018, p. 55.
( )28يشري الباحث الفلندي أنكار داك ( )Anckar Dagاملتخصص يف التنظيم الربملاين للدول الصغرية أنه إىل

حدود سنة  ،2018يوجد أربعون ( )40دولة صغرية مخسها ( )1/5يأخذ بنظام املجلسني .راجع املرجع نفسه،
ص.57 .
)29( Dag Anckar, ‘‘Noncontiguity and political architecture: the parliaments of small island
states”, Political Geography, Vol. 15, No. 8, 1996, pp. 697-713.

( )30املرجع نفسه.
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مطلقة( .)31وملا كانت بنية إقليم الدولة (احتادية أو موحدة) تساهم إىل حد كبري يف رسم بنية
الربملان ووظائفه ،فإن الدراسات املقارنة( )32يف هذا الباب متيل عادة إىل التمييز بني حالتني :
حالة الدول االحتادية حيث ترتكز الغاية من إقرار نظام املجلسني يف جعل الغرفة العليا أداة
إلحالل قدر من التوازن بني السلطة املركزية وواليات االحتاد ،وحالة الدول املوحدة التي
ختتار عادة هذا النظام جلعل جمالسها النيابية العليا فضاء للتدقيق يف املرشوعات القانونية
وجتويدها بام يتفق والغرض منها ،خاصة إذا كان التنظيم الربملاين هلذه الدول يأخذ بالثنائية
املتساوية ( )Symetric Bicameralismأو بأسلوب "املكوك الترشيعي" )(Navette system
الذي يتيح للمجلسني تبادل التأثري واالقرتاح والتعديل واالعرتاض( .)33وهو ما ينطبق عىل
وظيفة الغرفة العليا يف بعض الدول املوحدة مثل فرنسا وإيطاليا واليابان وجنوب إفريقيا
واملغرب ،باإلضافة إىل البحرين .ومن نافلة القول إنه إذا كان التمثيل اإلقليمي لوحدات
اإلدارة املحلية ال يشكل مربرا رئيسا لنظام املجلسني يف الدول البسيطة ،فإن هذ املربر يكون
أضعف يف حالة الدول املوحدة ذات االمتداد اجلغرايف املحدود ( )Microstatesمثل
البحرين .وهذا ما بينته بالفعل بعض الدراسات املسحية التي أبرزت أن الدول الصغرية
املنتسبة إىل الكومنويلث ،وعددها  34دولة يقل تعداد سكاهنا عن مخسة ماليني ،اختارت
أسلوب الثنائية املجلسية لسبب رئيس ال يرتبط بالتوازن بني الدولة املركزية ووحدات احلكم
( )31نالحظ مع ذلك أن بعض الدول ،مثل بلجيكا وهوالندا ،اختارت نظام املجلسني بالرغم من صغر
مساحتها اجلغرافية ،والسبب يف ذلك يعود أساسا إىل اخلصوصية التارخيية والثقافية ملثل هذه الدول التي سعى
فيها دائام واضعو الدساتري إىل جعل الغرفة العليا للربملان مرآة للتعددية اللغوية والعرقية التي تعرفها هذه
املجتمعات ،للمزيد حول التشكل التارخيي لربملانات هذه الدول ،راجع:
Herausgegeben Von Horst Dipel (ed), Constitutional Documents of Belgium, Luxembourg
and the Netherlands, Munchen, K. G. Saur Verlag, 2008.
(32) Jeannette Money and George Tsebelis, ‘‘Cicero's Puzzle: Upper House Power in
Comparative Perspective’’, International Political Science Review, Vol. 13, No. 1, 1992, pp.
25-43.

( )33املرجع نفسه.
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املحيل ،وإنام بعقلنة الترشيع وترشيد السياسة القانونية يف البالد(.)34

املطلب الثاين:
التالزم الدستوري يف البحرين بني نظام املجلسني
ومطلب اإلجادة الترشيعية
من نافل القول إن اإلجادة الترشيعية يمكن أيضا حتقيقها يف النظم الدستورية ذات
املجلس الواحد .ويتأتى ذلك عادة باالعرتاف للهيئات غري الترشيعية ببعض الصالحيات
من قبيل إسناد سلطة اقرتاح القوانني للجهاز التنفيذي ،أو منح هيئات اإلفتاء والترشيع
بعض االختصاص فيام يتعلق بصياغة ومراجعة مرشوعات القوانني ،أو عن طريق ضبط
آليات الصياغة داخل املجلس النيايب ذاته من خالل عمل اللجان الترشيعية .ويطرح هذا
اخليار األخري مسألة الكفاءة الوظيفية للنواب ،حيث التتوفر عادة هذه الكفاءة بالقدر
املطلوب إال يف النظم ذات التقاليد الربملانية العريقة .والواقع أن بعض الدراسات حول مملكة
البحرين وبعض دول جملس التعاون اخلليجي تعرضت إىل هذه املسألة مشرية إىل أنه ،بالرغم
من جهود اإلصالح الدستوري واملؤسيس التي شهدهتا هذه الدول يف العقدين األخريين،
ظلت املجالس املنتخبة تعاين بعض القصور يف توفري النخب الوطنية القادرة عىل االضطالع
بأعباء الوظيفة النيابية( .)35وكان واضعو الوثائق التأسيسية التي رسمت مالمح النظام
الدستوري اجلديد يف مملكة البحرين ،وباخلصوص "ميثاق العمل الوطني" الذي تم
االستفتاء يف شأنه بتاريخ  14و  15فرباير  ،2001قد استشعروا هذا الواقع( .)36حيث
(34) Dag Anckar, ‘‘Bicameral microstates: A commonwealth category”, The Round Table:
The Commonwealth Journal of International Affairs, Vol 87, n° 347, 1998, p. 370.
)35( Ghanim, Mohammed El. (2010), “Do elections lead to reform? Assessing the institutional
limits of representative bodies in Bahrain, Kuwait and Saudi Arabia”, Contemporary Arab
Affairs, Vol. 3, No. 2, pp. 138-147.

( )36غسان الشهايب ،ما كان البحر رهوا  :صياغة ميثاق العمل الوطني البحريني وتداعياته ،دار مدارك للنرش،
ديب ،2013 ،ص .187
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أفضت املشاورات هبذا الشأن إىل االقتناع بفكرة األخذ بنظام املجلسني التي حظيت باإلمجاع
خالل املراحل اإلعدادية لدستور  ،2002إذ سجلت أعامل اللجنة الوطنية العليا إلعداد
مرشوع ميثاق العمل الوطني ،يف جلستها اخلامسة املتعلقة باحلياة النيابية ،اتفاق كامل
األعضاء عىل فكرة الربملان املزدوج ،واقترص النقاش يف هذا الباب عىل حتديد نطاق
اختصاصات الغرفة العليا (جملس الشورى) يف حال إقرارها ،حيث اختلفت اآلراء بني من
انترص إىل أطروحة الثنائية املتساوية التي متنح لكال املجلسني صالحيات مماثلة ،خاصة يف
املجال الترشيعي ،ومن أوىص باكتفاء الغرفة الثانية بطابع استشاري بحكم تشكيلها عن
طريق التعيني حتى ال يكون نظام املجلسني مدخال لتعطيل عمل املجلس املنتخب (جملس
النواب) أو املس بمكتسبات احلياة النيابية يف البحرين(.)37
يرتبط إذن التشكيل الثنائي للهيأة النيابية يف البحرين بمربر وظيفي بالغ األمهية يتعلق
برتشيد السياسة الترشيعية يف اململكة .وجيد هذا املربر سنده يف كل الوثائق املرجعية ذات الطابع
الدستوري التي تم إقرارها يف البحرين خالل العقدين األخريين ،حيث أفرد ميثاق العمل
الوطني لسنة  2001بابا كامال (الباب اخلامس اخلاص باحلياة النيابية) إلبراز مزايا هذا
التشكيل وآثاره عىل احلياة الربملانية( .)38فقد ورد يف مقدمة امليثاق "أن ما أثبتته بعض هذه
التجارب من األخذ بنظام املجلسني يف العمل الترشيعي يتيح اجلمع بني ميزة االستفادة من
حكمة ذوي العلم واخلربة من أعضاء جملس الشورى وتفاعل اآلراء الشعبية من كافة
االجتاهات التي يضمها املجلس املنتخب انتخابا حرا مبارشا" .وتأسيسا عىل ذلك ،قىض
دستور اململكة لسنة  2002بإقرار هذا النظام ،بل وبمنحه قيمة اعتبارية خاصة حتصنه من أي
( )37املرجع نفسه.
( )38ورد يف امليثاق هبذا الشأن أن نظام املجلسني الذي أثبت جدارته يف الديمقراطيات املعارصة من شأنه أن
"يقدم يف آن واحد جمموعة من املزايا تتضافر مع بعضها البعض .فهو يسمح باملشاركة الشعبية يف الشؤون
الترشيعية ،ويسمح بتفاعل كافة اآلراء واالجتاهات يف إطار جملس ترشيعي واحد".
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تعديل قد يطرأ عىل الدستور (املادة ج .)120/وهو ما أكده التعديل الدستوري لسنة 2012
وكذا املذكرة التفسريية هلذا التعديل التي تأخذ ذات الصفة اإللزامية للدستور والتي اعتربت
التشكيل الثنائي للمجلس الترشيعي ثابتا من أهم ثوابت احلياة الدستورية يف اململكة.
ويمكن اجلزم أن األخذ يف هناية األمر بمقرتح املساواة بني املجلسني يف االختصاص
الترشيعي يشكل مؤرشا بليغا عىل انرصاف إرادة املرشع الدستوري إىل جعل جملس الشورى
أداة رئيسة من أدوات السياسة الترشيعية يف اململكة .ويبدو هذا الربط بني الثنائية املتساوية
واإلجادة الترشيعية واضحا يف النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة من خالل ثالثة
مؤرشات عىل األقل .أوهلا ،رصيح اإلشارة يف هذه النصوص إىل تكافؤ جمليس النواب
والشورى يف االختصاص الترشيعي ،يف حني يتجىل املؤرش الثاين يف اشرتاط ذات النصوص
معيار اخلربة والدراية يف جماالت احلياة العامة بالنسبة ألعضاء جملس الشورى .ويكمن املؤرش
الثالث يف طريقة اختيار أعضاء املجلس ،والتي تكون بالتعيني ،حيث يعترب هذا األسلوب
أكثر مالءمة لتحقيق رشطي اخلربة والدراية.
ومن املؤكد أن املتأمل للنصوص الناظمة للعمل الربملاين يف مملكة البحرين تستوقفه إرادة
املرشع يف ضبط العالقة بني جمليس النواب والشورى وتوزيع االختصاص الترشيعي بينهام
بشكل حيقق الغاية من إقرار الثنائية املجلسية ،غاية نجد رديفا واضحا هلا يف بعض النظم
الدستورية األخرى .إذ تشكل اإلجادة الترشيعية أحد مربرات األخذ بالثنائية املجلسية
املتساوية يف النظام الدستوري األردين حيث يقوم املجلس الثاين برفد اهليئة النيابية بمهارات
وخربات تتطلبها العملية الترشيعية قد ال توفرها االنتخابات الربملانية ملجلس النواب(.)39
وتنطبق نفس املالحظة عىل العديد من التجارب النيابية العربية األخرى برصف النظر عن

( )39فايز زريقات ،جملس األعيان ودوره يف النظام السيايس األردين (دراسة ترشيعية مقارنة) ،جملة املنارة
للبحوث والدراسات ،املجلد ( ،)15العدد ( ،2009 ،)3ص.151 .
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التباين يف شكل وطبيعة التنظيم الدستوري لكل دولة( .)40ويندرج النموذج الفرنيس يف نفس
السياق .فبالرغم من انتفاء املربرات التقليدية لنظام املجلسني يف فرنسا ،مثل التنظيم االحتادي
للدولة املوحدة أو وجود رضورة للتمثيل الطائفي ،فإن قرار املرشع الدستوري يف هذه الدولة
ظل مستقرا منذ القرن التاسع عرش عىل جعل نظام املجلسني سمة بارزة من سامت التنظيم
الربملاين الفرنيس .وترى بعض الدراسات أن اخلصائص التي يتميز هبا جملس الشيوخ
الفرنيس جتعله يؤدي دوره يف املجال الترشيعي بأكرب قدر من الفعالية( ،)41ذلك أن عدم قابلية
هذا املجلس للحل من طرف السلطة التنفيذية وعدم ارتباطه مبارشة باألغلبية احلكومية
وعدم وجود سقف زمني يفرضه الدستور فيام خيص التبادل املكوكي ملشاريع القوانني بينه
وبني املجلس األول (اجلمعية الوطنية) يعزز استقاللية القرار الترشيعي ملجلس الشيوخ
ويمنحه امتياز الرتوي والتمهل يف إقرار القوانني( .)42كام أن عدم ارتباط والية هذا املجلس
باالنتخابات املبارشة وتركيز أعضائه عىل املصلحة السياسية البعيدة املدى جينبانه الوقوع
حتت ضغط الزمن االنتخايب والتوافقات السياسية الظرفية .ولعل ذلك ما يفرس اقتناع بعض
الفقة باملردودية املزدوجة ملجلس الشيوخ الفرنيس عىل مستوى الترشيع ،إذ يساهم هذا
املجلس ،من حيث الشكل ،بقسط وافر يف جتويد الصياغة القانونية للنصوص ،ومن حيث
املوضوع ،يف تعزيز مضامينها حتى تكون مطابقة للغاية التي وضعت من أجلها(.)43
( )40غانم عبد دهش عطية الكرعاوي ،تنظيم االختصاصات الدستورية يف نظام الثنائية الربملانية :دراسة
مقارنة ،املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية للنرش والتوزيع.2017 ،
( )41ملزيد من التوسع حول خصائص الثنائية املجلسية يف فرنسا وأثرها عىل الوظيفة الترشيعية ،راجع:
Alain Delcamp, “La notion de loi organique relative au Sénat: entre affirmation du
bicamérisme et parlementarisme rationalisé", Revue française de droit constitutionnel, No. 87,
Issue 3, 2011, pp. 465-498; Arnaud Tardan, “Le rôle législatif du Sénat”, Pouvoirs, No. 44,
1988, pp. 98-110 ; Pauline Türk, "Le Sénat : une assemblée de bons légistes ?", Pouvoirs, No.
159, 2016, pp. 65-78.
Arnaud Tardan, “Le rôle législatif du Sénat”, op. cit., p. 98.
( )42انظر املرجع السابق:

( )43انظر املرجع السابق:
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املطلب الثالث:
بنية السلطة الترشيعية يف البحرين ومتطلبات اإلجادة الترشيعية
تتميز بنية السلطة الترشيعية يف البحرين ،باإلضافة إىل التشكيل الثنائي للهيئة النيابية،
بارتكازها عىل مبدأ توزيع السلطات بشكل يعزز تعاوهنا وتوازهنا( .)44ولعل هذا املعطى
األخري هو ما يفرس السمة األبرز للسلطة الترشيعية يف اململكة ،التي ال ترتكز ،خالفا لبعض
النامذج الدستورية ،يف يد سلطة واحدة بعينها .إذ يفتح الدستور البحريني يف هذا الباب نافذة
لكل السلطات لكي تساهم يف العملية الترشيعية حسب ما يسطره هلا الدستور من
صالحيات واختصاصات يف هذا املجال .فإذا كان امللك يتشارك مع املجلس الوطني بعض
الوظائف الترشيعية مثل احلق يف اقرتاح القوانني ،فإنه خيتص بالتصديق عىل القوانني وإصدار
األمر بتنفيذها وطلب مراجعتها والترشيع بمقتىض مراسيم بقوانني وإحالة مرشوعات
القوانني ،عند االقتضاء ،إىل املحكمة الدستورية يف إطار الرقابة الوقائية عىل دستورية
القوانني( .)45وباملقابل ،ينفرد املجلس الوطني بسلطة إقرار القوانني وفق نطام الثنائية
املجلسية املتكافئة التي تكفل لغرفتي الربملان اختصاصات متساوية يف جمال الترشيع .من جهة
أخرى ،أناط الدستور باحلكومة سلطة إحالة القوانني وبالصياغة الفنية ملقرتحات الترشيع
التي تصدر عن أحد جمليس الربملان ،بينام خص القضاء الدستوري بالنظر يف مطابقة القوانني
واللوائح مع الدستور ضمن الرقابة السابقة والالحقة .يتبني إذن من بنية السلطة الترشيعية
يف البحرين أن املرشع الدستوري اختار أسلوب تعدد مراكز القرار الترشيعي ،حيث يفسح
هذا األسلوب جماال أرحب ألكثر من سلطة لإلدالء بدلوها يف عملية الترشيع ،وهو ما من
شأنه أن يعزز تناسق املنظومة الترشيعية مع ثالثة متطلبات جوهرية تتقاطع مجيعها مع الغاية
( )44بدر حممد عادل بدر ،مبدأ الفصل بني السلطات يف النظام الدستوري البحريني .دراسة نظرية تطبيقية،
معهد البحرين للتنمية السياسية ،املنامة ،]2013[ 2018 ،ص .52
( )45نفس املرجع ،ص.98 .
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التي اعتمد من أجلها نظام املجلسني :صيانة املرشوعية الدستورية ،من جهة أوىل ،وحتقيق
اإلجادة الترشيعية ،من جهة ثانية ،وانسجام املنظومة القانونية مع متطلبات التنمية االجتامعية
واالقتصادية ،من جهة ثالثة.
يتجىل املطلب األول يف حرص املرشع البحريني عىل تعزيز سمو الدستور ومطابقة مجيع
األعامل الترشيعية للمبادئ التي أرستها الوثيقة الدستورية .فبالرغم من أن جل الدساتري ال
تشري رصاحة إىل هذه الوظيفة ،إال أن أعامل الغرفة العليا يف الربملان غالبا ما تنصب عىل
فحص مدى التزام واضعي النسخة األوىل من مرشوع القانون بمبادئ وأحكام الدستور.
وتنطبق هذه القاعدة بشكل رصيح يف حالة جملس الشورى البحريني ،حيث يندرج ضمن
اختصاصات اللجنة النوعية األوىل هلذه اهليئة (جلنة الشؤون الترشيعية والقانونية) النظر يف
مدى مطابقة مرشوعات القوانني ألحكام الدستور ،حسب ما تنص عليه رصاحة املادة 21
من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى .وللغاية ذاهتا ،يساهم وجود هيئة نيابية عليا يف صيانة
املرشوعية الدستورية يف البحرين من خالل احلق الذي كفله الدستور (املادة  )106وكذا
قانون املحكمة الدستورية (املادة  )18لرئيس جملس الشورى يف الطعن يف دستورية القوانني
التي يرى أهنا حتمل شبهة عدم الدستورية بالرغم من إقرارها والرشوع يف تطبيقها(.)46
يشري املطلب الثاين إىل األثر الفني الذي يرتتب عادة عن نظام الثنائية املجلسية املتكافئة،
حيث حتظى مرشوعات القوانني بفرصتني حقيقيتني للتداول واملناقشة قبل إقرارها وإنفاذها
ضمن املنظومة القانونية للدولة .وحيث إن القاعدة القانونية ينبغي هلا أن تتميز بالوضوح
املوضوعي واإلجرائي بحكم أهنا تنشئ حقوقا والتزامات وتنظم عالقات أطراف قد
تتعارض مصاحلها أو يتضارب تفسريها للقانون ،فإن وجود جملس نيايب ثان من شأنه أن
يساهم يف رفع اللبس عن الصياغة وجيعلها أكثر شفافية وتناسقا مع مقاصد املرشع
( )46إحسان محيد املفرجي ،القضاء الدستوري وتطبيقاته يف مملكة البحرين ،جامعة البحرين ،كلية احلقوق،
 ،2010ص.165 .
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واألهداف التي وجد ألجلها القانون .إذ يشكل تناول املجلس الثاين ملرشوع القانون حمطة
ثانية لتنقيح النسخة األوىل من املرشوع أو املقرتح بقانون واستدراك ما فات أعضاء الغرفة
األوىل من إشارات أو اشرتاطات قد يكون من املفيد تضمينها يف القانون قبل إنفاذه .وغني
عن البيان أن هذا املطلب (مطلب اإلجادة الترشيعية) ال يتحقق إال إذا كان املجلس النيايب
الثاين أكثر من جمرد هيئة استشارية ويتوفر فعال عىل صالحيات حقيقة يف جمال الترشيع
تضاهي أو تقارب صالحيات املجلس النيايب األول .ومن املؤكد أن بنية السلطة الترشيعية
يف البحرين تأخذ باالعتبار هذا املطلب من خالل ما متنحه ملجلس الشورى من اختصاصات
وآليات عمل كام سنيبن ذلك يف املبحث الثاين من هذه الدراسة ،سواء تعلق األمر بأشغال
اللجان النوعية املختصة ،أو بنظام املداوالت داخل الغرفة النيابية العليا ،أو بالرحلة املكوكية
التي يقطعها مرشوع القانون بني جمليس النواب والشورى ،أو بالدعم الفني الذي يقدمه
لفائدة املجلس الوطني املستشارون املؤسسيون واخلرباء يف جمال الصياغة القانونية.
وجدير بالذكر أن الغاية ذاهتا تفرس اإلحالة اإللزامية من طرف جملس النواب جلميع
اقرتاحات القوانني املقبولة إىل احلكومة ألجل وضعها يف شكل مرشوعات قانونية(.)47
فخالفا ملا قد يستفاد من هذه اإلحالة الوجوبية عىل أهنا "تقييد" حلق أعضاء الربملان يف املبادرة
الترشيعية ،يمكن تفسريها عىل أهنا إغناء لالقرتاحات بقوانني من حيث الشكل والصياغة
الفنية أكثر منه تدخال "موضوعيا" للسلطة التنفيذية يف أعامل السلطة الترشيعية ،ما دام
الدستور نفسه (املادة  )92يلزم احلكومة بإرجاع هذه النصوص إىل جملس النواب بعد حتويلها
إىل مرشوعات قانونية يف الدورة نفسها ،أو يف الدورة التي تليها ألجل النظر فيها وإقرارها.
فأسلوب اإلحالة هنا ليس بغرض تداخل السلطات بقدر ما هو ألجل الرفع من األداء
الوظيفي للمؤسسة الترشيعية .ولسنا نجد أدل عىل رجحان هذه الفرضية مما ورد يف املادة
الثانية من القانون رقم ( )60لسنة  2006بشأن إعادة تنظيم هيئة الترشيع واإلفتاء القانوين،
( )47كام تنص عىل ذلك رصاحة الفقرة (أ) من املادة ( )92من الدستور البحريني املعدل.
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والتي تلزم احلكومة بدورها بإحالة مجيع االقرتاحات بقوانني ومرشوعات القوانني إىل هذه
اهليئة ألجل صياغتها وضبطها من حيث الشكل قبل عرضها عىل املجلس الوطني.
وغني عن البيان أن االستقاللية التي يتمتع هبا جملس الشورى عىل املستويني العضوي
والوظيفي يف تسيري أعامله هلا كبري األثر يف حتقيق هذه الوظائف .ومن مظاهر هذه االستقاللية
سلطة املجلس فيام خيص حتديد أدوار االنعقاد وضبط جلساته وقراراته وكذا اقرتاح ومناقشة
وإقرار النصوص وتكوين األجهزة الرئيسية للمجلس( .)48ويف نفس السياق ،يمكن اعتبار
احلصانة الربملانية التي يتمتع هبا أعضاء املجلس ،يف شقيها املوضوعي( )49واإلجرائي(،)50
إحدى الضامنات األساسية التي تصب يف صالح اإلجادة الترشيعية .ذلك أن حرية العضو
يف الكالم ويف إبداء رأيه يف اجللسات العامة وداخل اللجان تشكل حافزا أكيدا لتصدي
أعضاء املجلس ألي نص أو بنود ال تتفق مع الدستور أو مستلزمات اجلودة الترشيعية.
من جهة أخرى ،يشكل البعد التنموي أحد أبرز مسوغات الثنائية املجلسية يف مملكة
البحرين ،حيث يقتيض مطلب اإلجادة الترشيعية ربط القوانني باألهداف اإلنامئية للدولة
وبرباجمها وسياساهتا يف خمتلف امليادين .فإذا سلمنا أن املرشع إنام وجد للتعبري عن اإلرادة
العامة وترمجتها إىل نصوص قانونية ختدم التطلعات إىل التنمية االقتصادية واالجتامعية ،فإنه
( )48بدر حممد عادل بدر ،مبدأ الفصل بني السلطات يف النظام الدستوري البحريني .مرجع سابق ،ص.75 .
( )49ينص الدستور البحريني املعدل لسنة  2012يف الفقرة (ب) من املادة  89عىل أنه "ال جتوز مؤاخذة عضو
كل من جملس الشورى أو جملس النواب عام يبديه يف املجلس أو جلانه من آراء أو أفكار ،إال إذا كان الرأي املعرب
عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة األمة ،أو باالحرتام الواجب للملك ،أو فيه قذف يف احلياة اخلاصة ألي
شخص كان".
( )50متثل احلصانة اإلجرائية ألعضاء جملس الشورى ،حسب ما يستفاد من املادة  146من الالئحة الداخلية
للمجلس ،عقبة مادية مؤقتة حتول دون اختاذ إجراءات جنائية ضد األعضاء ،حيث إن هذه احلصانة ال تعفي
العضو من املسئولية اجلنائية ،وال من العقاب ،بل فقط يتحتم استئذان املجلس التابع له العضو املراد اختاذ
اإلجراءات القانونية ضده قبل اختاذها.
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بات لزاما عىل نظام املجلسني وما يرتتب عليه من ضوابط إجرائية فيام خيص إعداد وصياغة
النصوص الترشيعية أن يستحرض هذه األهداف اإلنامئية .ويمكن اإلشارة يف هذا الباب إىل
أدبيات جملس الشورى نفسه ،حيث يبني املجلس كيفية انخراطه ،بوصفه هيئة ترشيعية ،يف
حتقيق "رؤية مملكة البحرين االقتصادية لعام  .)51("2030ومع أن القانون البحريني ال يلزم
صناع الترشيع بإعداد دراسات قبلية لألثر االقتصادي واالجتامعي للمرشوعات القانونية
قبل إيداعها يف الربملان ،كام هو الشأن مثال يف فرنسا( ،)52إال أسلوب "التضافر الوظيفي"
الذي تأخذ به مملكة البحرين يف جمال الترشيع يسمح للحكومة ،وهي األدرى باملتطلبات
التنموية للقطاعات التي ترشف عىل إدارهتا ،بلفت انتباه جمليس الربملان إىل التداعيات
االقتصادية واالجتامعية للمرشوعات القانونية أحيانا ،أو باملبادرة باقرتاح مرشوعات قانونية
وفق رؤية تنموية معينة ،أحيانا أخرى .من جهة أخرى ،تلعب املرونة التي يأخذ هبا الدستور
البحريني فيام خيص أسلوب اختيار أعضاء جملس الشورى دورا حاسام يف رفد اهليئة النيابية
بأعضاء يتمتعون بخصائص معينة متكنهم فنيا وإجرائيا من ربط مشاريع القانون بمتطلبات
املناخ االقتصادي واالجتامعي للدولة .وهو ما سنتعرض إليه الحقا يف باب العالقة بني
أسلوب التعيني واإلجادة الترشيعية.

املبحث الثاين:
صور اإلجادة الترشيعية يف ضوء أعامل جملس الشورى

بالرغم من تعدد مظاهر اإلجادة الترشيعية يف البحرين ،يمكن مقاربة أبرز صورها من
خالل ثالثة مداخل رئيسية مرتبطة مجيعها بنظام املجلسني عموما وجملس الشورى
( )51راجع جملس الشوري" ،دور الربملانيني يف التنمية املستدامة  ،"2030قسم البحوث والدراسات ،يوليو
 ،2017ص3 .ـ.4
( )52بموجب املادة  39من الدستور الفرنيس والقانون األسايس عدد  403لسنة  2009بتاريخ  15أبريل
 2009واملتعلق بتطبيق املواد  1-34و  39و  44من الدستور.
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خصوصا .ويتعلق األمر يف البداية بطبيعة الثنائية املجلسية يف البحرين وأثرها عىل توزيع
القرار الترشيعي بني جمليس الشورى والنواب ،بينام خيص املؤرش الثاين نسق إقرار النصوص
القانونية داخل جملس الشورى وخمتلف الضوابط التي وضعها املرشع هبدف ضامن املطابقة
مع مستلزمات اجلودة واملرشوعية .وأخريا ،يرتبط املؤرش الثالث بتنظيم العمل الترشيعي
داخل جملس الشورى ودور اللجان النوعية ،وعىل رأسها جلنة الشؤون الترشيعية والقانونية.

املطلب األول:
ترتيبات التوازن بني املجلسني وأثره عىل توزيع القرار الترشيعي

ميز األكاديمي األمريكي البارز ليجفارت أرند ( )Lijphart Arendبني الثنائية املجلسية
القوية ( )Strong bicameralismالتي تأخذ بتامثل املجلسني يف االختصاصات وباملغايرة يف
التشكيل بام يكفل للغرفة الثانية الفعالية يف أداء وظائفها ،والثنائية الضعيفة

)Weak

( bicameralismالتي ال يتساوى فيها املجلسان يف االختصاص بينام يتامثالن يف طريقة
تشكيلهام( .)53ويتعلق األمر يف الواقع بمبدأين استقر عليهام الفقه الدستوري بام يف ذلك فقهاء
الدستور يف مملكة البحرين( .)54فبالرغم من التناقض الشكيل بني مبدأي املغايرة واملامثلة ،فإن
فعالية نطام الثنائية ال تتحقق إال بوجودمها .ذلك أن اضطالع كال املجلسني بوظائفهام ال
يكون إال بوجود قدر من التاميز والتامثل يف اآلن ذاته بني املجلس األعىل واملجلس األدنى.
وهو ما استشعره بالفعل واضعو التعديالت الدستورية يف البحرين .إذ ورد يف املذكرة
التفسريية للدستوراملعدل لسنة  2012أن اقتصار "أحد املجلسني عىل جمرد إبداء رأي
استشاري [يعني] أن الدستور قد أخذ بنظام املجلس النيايب الواحد وإن بدت صورة نظام
(53) Lijphart, Arend. Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in ThirtySix Countries, New Haven, Yale University Press, 2012, p. 43.

( )54حممد املشهداين ومروان املدرس ،القانون الدستوري البحريني ،مرجع سابق ،ص .270 .راجع أيضا

حممد سعد الرويعي ،اختصاصات جمليس الشورى والنواب يف البحرين :دراسة مقارنة ،أطروحة ماجستري يف
القانون العام ،جامعة الرشق األوسط (كلية احلقوق) ،مارس  ،2016ص.91 .
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املجلسني من الناحية الشكلية"( .)55وقد نتج عن األخذ بمبدأي املغايرة واملامثلة نوع من
"التالزم الوظيفي" بني اهليئتني الترشيعيتني يف مملكة البحرين ،بحيث إذا ُحل جملس النواب
توقف جملس الشورى عن االنعقاد كام تنص عىل ذلك الفقرة (ب) من املادة  55من الدستور.
ويعني هذا أن عمل املجلسني مرتابط حيث إن أدوار االنعقاد واحدة وإن الترشيع ينطلق من
جملس النواب وتأيت التعديالت الحقا من جملس الشورى(.)56
فعىل مستوى املغايرة ،آثر املرشع الدستوري يف البحرين أن خيتلف نمط اختيار أعضاء
املجلس الوطني من جملس إىل آخر ،حيث يتم اختيار أعضاء جملس النواب عن طريق
االقرتاع العام املبارش بينام يتشكل جملس الشورى عن طريق التعيني بأمر ملكي ألربع سنوات
وفق مجلة رشوط حددها رصاحة الدستور والنصوص ذات الصلة .ولعل أبرزهذه االرشوط
ما نصت عليه ديباجة الدستور البحريني من لزوم توفر املرشحني للتعيني امللكي عىل اخلربة
والدراية( ،)57وما ورد أيضا يف املادة ( )3من املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  2002بشأن
جمليس الشورى والنواب برصيح العبارة( .)58ومن نافلة القول إن العربة من املغايرة يف اختيار
أعضاء املجلسني تكمن يف حرص املرشع الدستوري عىل رفد املجلس الوطني بالكفاءات
التي يتطلبها العمل الربملاين ،السيام إذا علمنا بأن أسلوب االنتخاب املبارش ال يضمن
( )55الفقرة الثالثة من الفرع األول من املذكرة التفسريية للدستور البحريني املعدل لسنة 2012
( )56عبد العزيز آبل ،السلطة الترشيعية يف مملكة البحرين ،اللقاء الواحد والثالثون ملنتدى التنمية ،املجالس
الترشيعية يف دول جملس التعاون اخلليجي ،البحرين 11 ،ديسمرب  ،2010ص .4 .راجع أيضا حممد سعد
الرويعي ،اختصاصات جمليس الشورى والنواب يف البحرين ،...مرجع سابق ،ص.82 .
( )57نقرأ يف مقدمة الدستور البحريني الذي يعد جزءا ال يتجزأ من املتن الدستوري" :إذ خيتار ويل األمر بفطنته
بعض ذوي اخلربة من املواطنني ليتكون منهم جملس الشورى ،كام خيتار الشعب الواعي احلر األمني باالنتخاب
من يتكون منهم جملس النواب ،ليحقق املجلسان مع اإلرادة الشعبية ممثلة يف املجلس الوطني".
(" )58يشرتط يف من يعني عضوا يف جملس الشورى( ...د) أن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة أو الذين أدوا
خدمات جليلة للوطن".
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بالرضورة وصول الكفاءات إىل الربملان ،وهي الغاية ذاهتا التي جعلت املرشع الدستوري يف
بعض الدول العربية( )59وغري العربية( ،)60ختول لرئيس الدولة تعيني كل أو بعض أعضاء
الغرفة العليا للربملان من الشخصيات الوطنية من ذوي اخلربة والدراية .يتمثل اجلانب اآلخر
من املغايرة يف طبيعة االختصاصات املسندة لكل جملس نيايب ،حيث تنفرد عموما الغرفة
األوىل بتنصيب احلكومة ومراقبة أعامهلا نظرا إىل التشكيلة السياسية هلذه الغرفة وارهتاهنا
بالزمن االنتخايب ،بينام تتشارك الوظيفة الترشيعية مع الغرفة الثانية .ولعل احتفاظ الغرف
العليا يف معظم التنظيامت الربملانية يف العامل بكامل اختصاصها يف جمال الترشيع ليدل عىل
أمهية الوظيفة الترشيعية كمربر لألخذ بنظام املجلسني .وحالة البحرين ال تزيغ عن هذه
القاعدة .فإذا كان جملس الشورى مل يعد يامرس أي اختصاص رقايب عىل أعامل احلكومة منذ
التعديل الدستوري لسنة  ،2012فإن الغاية من اعتامد الثنائية املجلسية يف البحرين ستنتفي
مطلقا إذا سحبنا منه أيضا اختصاص النظر يف القوانني واملوافقة عليها(.)61
( )59مثل األردن حيث تنص املادة  36من دستور  1952عىل أن تعيني أعضاء جملس األعيان من صالحيات
امللك .ويمكن أيضا اإلشارة إىل الدستور اجلزائري حيث تقيض الفقرة الثالثة من املادة  118بأن رئيس
اجلمهورية يعني ثلث أعضاء جملس األمة من بني الشخصيات والكفاءات الوطنية.
) (60أوكل الدستور الكندي لسنة  1982للحاكم العام تسمية كل أعضاء جملس الشيوخ املائة ومخسة بتوصية
من رئيس احلكومة ،وتستمر واليتهم يف هذا املجلس إىل بلوغهم سن اخلمسة والسبعني عاما .للمزيد راجع
الفصل الرابع من الكتاب التايل:
David E. Smith, the Canadian Senate in Bicameral Perspective, Toronto, Buffalo and London:
University of Toronto Press, 2003, pp. 67 sq.

أما بالنسبة للتعيني اجلزئي ،فيمكن اإلشارة إىل الدستور اإليطايل حيث تقيض املادة  59منه بأن رئيس اجلمهورية

يعني مدى احلياة مخسة أعضاء يف جملس الشيوخ ممن قدموا خدمات جليلة إىل الوطن يف املجاالت االجتامعية
والعلمية واألدبية والفنية .ملزيد من التدقيق ،راجع يف هذا الشأن:
Gianfranco Pasquino, "The Italian Senate", the Journal of Legislative Studies, Vol. 8, Issue 3,
2002, pp. 67-78.

( )61راجع يف هذا املوضوع الدكتور حممد املشهداين والدكتور مروان املدرس ،القانون الدستوري البحريني،
مرجع سابق ،ص.276-275 .
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وبالرغم من انتقاد بعض الباحثني ألسلوب "املناصفة بني املنتخبني

واملعينني"()62

املعمول به يف مملكة البحرين فيام خيص الوظيفة الترشيعية ،فإن متطلبات هذه الوظيفة نفسها
وما تقتضيه صناعة النصوص القانونية من تكامل بني اخللفيات السياسية والفنية ألعضاء
اهليئة النيابية يفرس احلاجة إىل هذه "املناصفة" .وقد دافع واضعو املذكرة التفسريية للدستور
البحريني عن خيار املناصفة بني املجلسني يف املجال الترشيعي وأدرجوا جمموعة من
االعتبارات نذكر من بينها "حتقيق مبدأ الرقابة التبادلية بني املجلسني عىل ما يقوم كل منهام
بأدائه من أعامل"( )63و"منع اخلطأ والترسع يف الترشيع ،ألنه إذا أخطأ أحد املجلسني أو انقاد
للعاطفة أو التأثري الوقتي تالىف املجلس اآلخر خطأ األول عند عرض األمر عليه"( .)64كام
أن إعادة مناقشة مرشوعات القوانني مرة ثانية باملجلس اآلخر "تكفل زيادة التمحيص
وبالتايل تاليف األخطاء ،وخاصة أن السلطة الترشيعية تضع قواعد قانونية جيب أن تتمتع
باالستقرار النسبي"( .)65ويف مجيع األحوال ،تبني الدراسات املقارنة أن التنظيامت النيابية
التي ال تأخذ بقدر من التضافر الوظيفي بني املجلسني يف جمال الترشيع تتسم عموما بتعطيل
مسلسل صناعة القوانني أو بتأخريه وبميلها إىل خلق فرص التصادم داخل السلطة الترشيعية
وبني هذه السلطة واجلهاز التنفيذي(.)66

تقتيض اإلجادة الترشيعية إذن قدرا من التامثل بني اهليئتني النيابيتني .فبالرغم من نزوع
املرشع الدستوري يف سنة  2012إىل تعزيز مظاهر النظام الربملاين يف نمط احلكم ،وبالرغم

( )62حممد سعد الرويعي ،اختصاصات جمليس الشورى والنواب يف البحرين ،...مرجع سابق ،ص.83 .
( )63الباب الثاين ،الفقرة الثالثة من املذكرة التفسريية لتعديالت دستور مملكة البحرين املعدل لسنة .2002
( )64املرجع نفسه ،الباب الثاين ،الفقرة الرابعة.
( )65املرجع نفسه ،الباب الثاين ،الفقرة الرابعة.
(66) Taeko Hiroi, “The Dynamics of Lawmaking in a Bicameral Legislature. The Case of
Brazil", Comparative Political Studies, Vol. 41, No. 12, December 2008, pp. 1583-1606.
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من بعض سامت الصدارة التي أصبح يتمتع هبا جملس النواب إزاء جملس الشورى( ،)67فإن
نظام الثنائية املجلسية يف البحرين ال زال مطبوعا بالعديد من سامت التامثل ،شأنه يف ذلك
شأن بعض النامذج الدستورية مثل الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وإيطاليا وسويرسا.
بل إن التامثل يف النظام الدستوري البحريني يتخذ أشكاال إضافية قد ال تتوافر يف غريه.
فعالوة عىل االختصاصات املتساوية يف جمال الترشيع ،يتامثل املجلسان يف عدد األعضاء (40
عضوا لكل جملس) ومدة العضوية (أربع سنوات) وممارسة كال املجلسني لنفس االختصاص
بشأن املوافقة عىل تعديل الدستور(( )68املادة  )120أو عىل مرشوع قانون امليزانية( )69الذي
أصبح يعرض عىل املجلسني بالتوازي يف نفس التوقيت (املادة  ،)109وكذا استقالل كل
جملس بموازنته اخلاصة حسب ما ورد يف املادة ( )43من املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة
 2002بشأن جمليس الشورى والنواب.
وجدير بالذكر أن تعدد عوامل املغايرة والتامثل داخل اجلهاز الترشيعي يف البحرين إنام
يرمي يف الواقع إىل إحالل بعض التوازن داخل املجلس الوطني ،وبالتايل إىل إفساح املجال
للتعاون والتفاعل وتبادل التأثري بني املجلسني ،خاصة فيام يتعلق بالقرار الترشيعي .وقد
أفضت دراستنا للموضوع إىل الوقوف عند مظهرين أساسيني من مظاهر التأثري املتبادل بني
جملس الشورى وجملس النواب يف هذا املجال .يتعلق األول بمرحلة إحالة مرشوعات
القوانني ودراستها يف كال املجلسني والثاين بمرحلة إقرارها النهائي.

( )67من ضمن مظاهر هذه الصدارة ،حسب ما ورد يف املذكرة التفسريية ،إسناد رئاسة املجلس الوطني إىل
رئيس جملس النواب وانفراد هذا املجلس بالرقابة عىل السلطة التنفيذية وباحلق يف إحالة مرشوعات القوانني
التي أقرها املجلسان إىل احلكومة.
( )68حممد سعد الرويعي ،اختصاصات جمليس الشورى والنواب يف البحرين ،...مرجع سابق ،ص.96 .
( )69بدر حممد عادل بدر ،مبدأ الفصل بني السلطات يف النظام الدستوري البحريني ،...مرجع سابق ،ص.
.99
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فعىل املستوى األول ،وباستثناء األسبقية التي أصبح حيظى هبا جملس النواب فيام خيص
إحالة مرشوعات القوانني من وإىل احلكومة ،حافظت اهلندسة الدستورية املعتمدة منذ
 2012عموما عىل اختصاصات املجلسني يف جمال الترشيع ،حيث خيتص كالمها بالنظر يف
هذه املرشوعات سواء كان ذلك بالقبول أو الرفض أو التعديل أو احلذف أو اإلضافة.
وعكس ما قد يتصوره البعض ،فإن أسبقية اإلحالة عىل جملس النواب ال تعطي امتيازا حاسام
هلذا األخري ما دام الدستور يلزمه برفع املرشوع الذي أقره إىل جملس الشورى الذي "له حق
قبول املرشوع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديالت كان جملس النواب قد أدخلها عىل
املرشوع أو رفضها أو قام بتعديلها"( .)70ويمكن ،من الناحية النظرية ،فهم هذا الرتتيب يف
اإلحالة عىل أن جملس النواب يتوىل بداية النظر يف مرشوعات القوانني حسب التقدير
السيايس للكتل املمثلة داخله ،فيام ينكب جملس الشورى الحقا عىل هذه املرشوعات من
الزاوية الفنية واملوضوعية لدراستها وصياغتها عىل النحو املطلوب .وبرصف النظر عن مدى
صحة هذه الفرضية ،جيوز التأكيد أن سلطة "الفحص الالحق" التي يتمتع هبا جملس الشورى
متنحه بعض الصالحية لتقدير موقفه من املرشوع كام صاغه جملس النواب ،وبالتايل ال يمكن
هلذا الفحص إال أن يصب يف اجتاه التجويد الشكيل واملوضوعي للنص املعروض عىل اهليئة
الترشيعية ،حيث متثل الغرفة النيابية الثانية ،بحكم تكوينها واختصاصها ،الفضاء األنسب
للنظر يف مرشوعات القوانني من زاوية تناسقها شكال ومضمونا وتطابقها مع الدستور
والتدقيق يف أهدافها وآثارها املفرتضة اقتصاديا واجتامعيا وسياسيا ،ال سيام أن إجراءات
الترشيع يف مملكة البحرين تفسح املجال لألخذ والرد والتنقيح املتبادل قبل اإلقرار النهائي
للنص الترشيعي.
يتخذ تبادل التأثري بني املجلسني النيابيني يف البحرين مظهرا ثانيا يتجىل يف األسلوب الذي
اعتمده املرشع الدستوري إلقرار مرشوعات القوانني التي قد خيتلف بشأهنا جملسا النواب
( )70حسب ما تنص عليه املادة  81من الدستور البحريني املعدل لسنة .2012
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والشورى مرتني متتاليتني .ويفسح هذا األسلوب املجال للمجلسني للتوصل إىل صياغة
توفيقية للمواد املختلف بشأهنا ضمن اجتامع خاص للمجلس الوطني برئاسة رئيس جملس
النواب وبموافقة أغلبية األعضاء احلارضين من املجلسني( .)71ولعل التساؤل يكون
مرشوعا حول فعالية هذا األسلوب من وجهة نظر اإلجادة الترشيعية ،خاصة أن التجارب
املقارنة تشري إىل تعدد الصيغ املعتمدة ،إذ متكن املقارنة الدولية يف هذا الباب من الوقوف عند
صيغتني رئيسيت ني :تقيض الصيغة األوىل ،التي تأخذ هبا املجالس ذات الثنائية املتساوية،
بتشكيل جلنة مشرتكة تضم بشكل متساو عضوية املجلسني قصد صياغة نص توفيقي يتجاوز
اخلالف بينهام( ،)72بينام متيل الصيغة الثانية إىل ترجيح كفة أحد املجلسني الذي يمنحه
الدستور أحقية احلسم النهائي للخالف الترشيعي( .)73ولعل املتمعن يف النصوص الناظمة
للوظيفة الترشيعية يف البحرين ليقف قطعا عند خصوصية وجدوى األسلوب املعتمد يف هذا
الباب مقارنة باألسلوب األول والثاين املذكورين أعاله ،نظرا لكونه يقدم بديال وسطا له من
( )71حسب ما تنص عليه املادة  85من الدستور البحريني املعدل لسنة .2012
( )72من أشهر النامذج التي تأخذ هبذا األسلوب فرنسا والواليات املتحدة األمريكية .ملزيد من التعمق يف
النموذج الفرنيس ،راجع:
Sébastien Bernard, « La commission mixte paritaire », Revue française de droit
constitutionnel, 2001/3 n° 47, pp. 451-478 ; George Tsebelis, Jeannette Money, « Bicameral
negotiations: the Navette system in France », British Journal of Political Science, 1995, pp
101-129.

( )73تقيض الدساتري التي ال تأخذ باملساواة بني املجلسني عموما بمنح امتياز احلسم يف اخلالف الترشيعي إىل

الغرفة الينابية الدنيا ،كام هو الشأن مثال يف اململكة املتحدة وإسبانيا وبولونيا واملغرب .ومتثل حالة أملانيا
االحتادية استثناء هلذه القاعدة ،حيث يتمتع جملس الواليات (الغرفة العليا أو  )Bundesratبحق االعرتاض
التوقيفي أو املطلق عىل القوانني بالرغم من إقرارها من طرف الغرفة األخرى .ويرجع البعض هيمنة جملس
الواليات عىل الترشيع يف أملانيا ،باإلضافة إىل أحكام الدستور االحتادي لسنة  ،1949إىل قدرة األحزاب عىل
تعبئة هذا املجلس لتمرير براجمها وسياساهتا عىل املستويني االحتادي واملحيل .انظر ملزيد من االطالع:
Martin Brunner, Marc Debus, "Between Programmatic Interests and Party Politics: The
German Bundesrat in the Legislative Process", German Politics, Vol. 17, No. 3, 2008, pp. 232251.
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الفعالية اإلجرائية ما جينب السلطة الترشيعية الوقوع يف سلبيات األسلوبني السالفي الذكر.
وتعد البحرين ،باإلضافة إىل اهلند ،من الدول القالئل التي تأخذ بصيغة االجتامع املشرتك بني
املجلسني حلسم اخلالف الترشيعي .ذلك أن اجتامع جمليس الشورى والنواب يف جلسة واحدة
لبحث النص موضوع اخلالف ،حسب منطوق املادة  85من الدستور ،يساعد عىل التوصل
إىل نص يعكس رأي كافة اهليئة الترشيعية ،إذ تساهم صيغة االجتامع املشرتك بني املجلسني
يف حل معضلتني كبريتني تعرفهام بعض الدساتري األجنبية :معضلة اإلغفال الترشيعي
ومعضلة رشعية القرار الترشيعي .تنشأ املعضلة األوىل عندما ال توجد يف الدستور وسيلة
إلجبار املجلسني عىل االتفاق ،حيث يؤدي االختالف بني املجلسني وثبات كليهام عىل موقفه
إىل وأد املرشوع بقانون وتركه بشكل قد يتسبب يف تعطيل بعض القطاعات أو املصالح
اإلدارية أو االقتصادية للدولة أو املواطنني(.)74
تتعلق املعضلة الثانية بمسألة الرشعية السياسية التي يكتسبها القانون بعد إقراره .وتطرح
هذه املسألة بشكل واضح سواء يف النظم الدستورية التي ختتزل القرار الترشيعي يف يد جلنة
نيابية مشرتكة أو تلك التي ترجح كفة جملس نيايب دون آخر ،مما يؤدي يف هناية األمر إىل إنتاج
نص قانوين "مبتور" من حيث الرشعية ما دام النص املعتمد إنام يعكس يف النهاية إرادة جزء
فقط من اهليئة الترشيعية .ومن هذه الزاوية ،يتميز األسلوب املعتمد يف مملكة البحرين
بحرصه عىل أن تكون القوانني يف صيغتها النهائية مدعومة بالرشعية املزدوجة والكاملة
للمجلسني :الرشعية االنتخابية الشعبية التي يمثلها جملس النواب الذي يتوىل رئيسه رئاسة
االجتامع ،والرشعية الفنية التي جيسدها جملس الشورى بحكم طبيعة الكفاءات النوعية التي
يتوفر عليها .ولعل ذلك ما يفرس احلكمة من متاثل عدد أعضاء املجلسني ،إذ سيكون أسلوب
االجتامع املشرتك للمجلسني الترشيعيني عديم اجلدوى إذا توفر أحدمها عىل عدد أكرب من
( )74سعاد حممد أمحد أمني ،نظام املجلسني ومدى تطبيقه يف مملكة البحرين :دراسة مقارنة ،القاهرة ،دار
النهضة العربية ،2012 ،ص.199 .
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األعضاء ،كام هو الشأن يف النظام الدستوري اهلندي حيث يكرس االجتامع املشرتك دائام
استئثار الغرفة األوىل بالقرار النهائي بسبب اختالل التوازن العددي لصاحلها ( 545عضوا
مقابل  245عضوا للغرفة الثانية)(.)75

املطلب الثاين:
نسق إقرار النصوص الترشيعية داخل جملس الشورى
يكمن املظهر الثاين من مظاهر اإلجادة الترشيعية يف البحرين يف حرص املرشع عىل ضبط
املسار الذي تقطعه املرشوعات واالقرتاحات بقوانني داخل جملس الشورى وخارجه .ويبني
هذا املستوى من التحليل القيمة املضافة احلقيقية التي يقدمها نظام املجلسني فيام يتعلق بجودة
الترشيع .ذلك أن النصوص واللوائح الداخلية املنظمة ملجليس الربملان يف البحرين تفرض
رشوطا مدققة عىل واضعي املشاريع واالقرتاحات بقوانني وعىل مسار هذه النصوص داخل
السلطتني الترشيعية والتنفيذية .إذ تلزم املادة  92من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى مثال
أصحاب املبادرة الترشيعية من أعضاء املجلس بإيداع اقرتاحاهتم يف شكل نصوص مصاغة
بدقة قدر املستطاع ومرفقة بمذكرة إيضاحية تيبن السند الدستوري لالقرتاح ،وكذا املبادئ
األساسية واألهداف املتوخاة من النص املقرتح .بل إن ذات الالئحة متنح لرئيس املجلس
ومن بعده إىل مكتب هذا األخري احلق يف إخطار صاحب أو أصحاب النص املقرتح كتابة
بوجود بعض املثالب يف النص ،مثل خمالفة الدستور أو عدم استيفاء الرشوط الشكلية أو
تكرار األحكام املوجودة يف القوانني النافذة وحتديد ما يلزم لتصحيح هذه املثالب .ويف حالة
إرصار مقدم االقرتاح عىل موقفه ،يعرض رئيس املجلس املسألة عىل اجللسة العامة للبت يف
املوضوع(.)76
( )75حول تطورات السلطة الترشيعية يف اهلند وأدوار الغرفة الثانية يف جمال الترشيع ،راجع:
Kameshwar Nath Chaturvedi, "Dangerous Trends in Law Making in India", Statute Law
Review, Vol. 00, n° 00, 2016, p. 0-9.

( )76املادة ( )93من املرسوم بقانون ( )55لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
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وكسائر النظم الدستورية حيث تتمتع اللجان النيابية املختصة بصالحيات حاسمة فيام
يتعلق بمواكبة املسار الترشيعي ملرشوعات القوانني ،متنح الالئحة الداخلية ملجلس الشورى
بعض االختصاصات اجلوهرية هلذه اللجان التي تساهم بشكل وافر يف حتضري أشغال اجللسة
العامة ومساعدة أعضاء املجلس عىل تكوين رأهيم بشأن أي مرشوع أو اقرتاح بقانون.
وتتمتع هبذا الصدد اللجان النوعية التي يتألف منها جملس الشورى بسلطة االستامع إىل
صاحب املبادرة الترشيعية وأخذ رأيه قبل وضع تقريرها هبذا الشأن ،وبسلطة التداول قصد
تكوين رأهيا اخلاص يف املوضوع ،وبسلطة االقرتاح التي ختول هلا ،من خالل التقرير الذي
تعرضه عىل أنظار املجلس ،اإلشارة بجواز النظر يف االقرتاح أو رفضه أو إرجائه وفق
األسباب التي تقدرها( .)77كام حتظى اللجان املختصة بفرصة إضافية للنظر يف النصوص من
خالل اإلحالة الوجوبية التي يتعني عىل رئيس املجلس أن يقوم هبا إثر توصله من السلطة
التنفيذية هبذه النصوص التي تكون قد تولت احلكومة وضعها يف صيغة مرشوعات
قانونية( ،)78وهو ما يعني منح هذه اللجان حق "النظر البعدي" يف شكل ومضمون
النصوص بعد اعتامدها من لدن احلكومة وقبل إقرارها يف اجللسة العامة ملجلس الشورى.
وتنطبق نفس القواعد عىل املراسيم بقوانني ،حيث تقيض املادة  121من الالئحة الداخلية
بإحالة هذا النوع من النصوص الترشيعية عىل اللجنة املختصة إلبداء الرأي فيها.
ويف مجيع األحوال ،تلزم ذات الالئحة املجلس بعدم إقرار أي مرشوع أو رفضه ما مل تنظر
يف شأنه اللجنة أو اللجان املختصة( .)79ومما ال ريب فيه ،أن تسهم هذه "الصالحيات"،
بالرغم من طابعها االستشاري ،يف منح مسلسل اعتامد املشاريع واالقرتاحات بقوانني قدرا
كبريا من الضامنات اإلجرائية إلنتاج قوانني تراعي املرشوعية الدستورية من جهة ،ومتطلبات
( )77املادة ( )94من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
( )78املادة ( )96من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
( )79املادة ( )113من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
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اإلجادة الترشيعية من جهة أخرى .ومع أن املؤرشات التي تربز الدور املحوري الذي
تضطلع به اللجان النوعية يف عملية الترشيع يف البحرين متعددة ،إال أننا نخص بالذكر اثنني
منها .تتعلق األوىل بحق احلكومة يف طلب إحالة املرشوعات التي عملت عىل صياغتها إىل
هذه اللجان ،بام يف ذلك عىل وجه االستعجال إن شاءت( .)80وترتبط الثانية باعتامد تقارير
اللجان املختصة وما تتضمنه من تعديالت كأساس ملداوالت املجلس حيث تعطى الكلمة
بداية إىل مقرر اللجنة املعنية فاحلكومة فاألعضاء(.)81
تتيح القراءة املتأنية لالئحة الداخلية ملجلس الشورى أيضا الوقوف عند مظاهر أخرى
لإلجادة الترشيعية املرتبطة بسري أشغال اجللسات العامة للمجلس ومداوالته بشأن
النصوص املطروحة للمناقشة قبل إقرارها بشكل هنائي ،حيث تشري البيانات املتوفرة إىل
حرص املرشع البحريني عىل منح النصوص املطروحة للمناقشة املساحة الزمنية واإلجرائية
الكافية الستنفاد مجيع سبل االقرتاح واالستامع والدراسة واملداولة قبل إقرار هذه النصوص،
إذ تبدأ عموما معاجلة املرشوعات املعروضة بمناقشة املبادئ واألسس العامة التي تقوم عليها
هذه املرشوعات لكي تتبني ألعضاء املجلس جدوى امليض قدما يف مناقشتها من عدمه.
ويمكن إمجال اإلجراءات املتبعة للمداولة بشأن النص املعروض يف حالة القبول املبدئي
بمناقشته يف ثالثة ضوابط جوهرية ،يمكن اعتبارها مالئمة جدا إلرساء مبادئ صلبة للترشيع
الرشيد ،وهي عىل التوايل :التدرج يف مناقشة املرشوع املعروض عىل اجللسة العامة ،حقوق
أعضاء املجلس يف اقرتاح التعديالت ،وتوفري الفسحة الزمنية الكافية ملراجعة النصوص قبل
أخذ الرأي فيها بشكل هنائي.
ويتعلق املبدأ اإلجرائي األول بالتدرج يف مناقشة النص مادة مادة قصد التمحيص يف
مدى تناسق هذه املواد صياغة ومضمونا وإدخال ،عند االقتضاء ،ما يلزم من التعديالت
( )80املادتان ( )96و ( )100من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
( )81املادة ( )103من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
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إضافة أو حذفا أوتغيريا ،ثم أخذ الرأي يف املرشوع برمته بشكل يتيح تنسيق مكونات النص
وتبويب أحكامه وتوحيد مفرداته .ولعل املتصفح لالئحة الداخلية ملجلس الشورى ليقف
عند هذه املتطلبات اإلجرائية بشكل الفت يف املادة  103وما يليها .ويالحظ أيضا حرص
واضعي الالئحة الداخلية ملجلس الشورى عىل ضبط صياغة ومضمون املواد يف حالة
تعديلها ،ويكون ذلك من خالل فتح النقاش بشأهنا من جديد عىل أن يبدأ النقاش يف
التعديالت املطروحة "بأوسعها مدى وأبعدها عن النص األصيل"( .)82ويكمن املبدأ
اإلجرائي الثاين يف منح كل عضو من أعضاء املجلس حرية النظر يف مرشوع القانون وتقديم
ما يراه مالئام من تعديالت سواء باإلضافة أو احلذف أو التجزئة .وحيق للعضو املعني أن يتم
االستامع إليه يف اجللسة العامة وأن حيال اقرتاحه بالتعديل ،إذا قرر رئيس املجلس ذلك ،إىل
اللجنة املختصة قصد دراسته وإبداء الرأي بشأنه .ويتوجب عليه مقابل ذلك أن يقدم هذا
االقرتاح كتابة ووفق ما تقتضيه الصياغة القانونية املضبوطة(.)83
يتمثل املبدأ اإلجرائي الثالث فيام يتعلق بنسق إقرار النصوص الترشيعية داخل جملس
الشورى بفتح الفسحة الزمنية الكافية لدراسة التعديالت وتدارك تداعياهتا عىل املواد
منفصلة وعىل نص املرشوع برمته .إذ تلزم الالئحة الداخلية ،يف حالة ما إذا كانت التعديالت
املقرتحة تكتيس طابعا جوهريا ،املجلس بمجموعة من الضوابط اإلجرائية قبل انتهاء املداولة
يف املرشوع .ومن ضمن هذه الضوابط العودة إىل مناقشة أي مادة تأثر مضموهنا بتعديل
جوهري طرأ عىل مادة أخرى ،فتح املجال للحكومة أو اللجنة املختصة أو أعضاء املجلس
للمطالبة بإعادة مناقشة أي مادة سبق إقرارها إذا قدمت أسباب جديدة لذلك( ،)84وكذا
إحالة املرشوع من جديد إىل اللجنة املختصة لدراسته وتنسيقه باالشرتاك مع جلنة الشؤون
( )82املادة ( )107من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
( )83املادة ( )104من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
( )84املادة ( )108من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
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الترشيعية والقانونية( )85أو إجراء مداولة ثانية يف اجللسة العامة هتم أي مادة من مواد املرشوع
إذا ما صدر بشأن ذلك طلب مكتوب من احلكومة أو رئيس اللجنة املختصة أو مقررها أو
مخسة أعضاء عىل األقل من جملس الشورى( .)86وعمال برشط الفسحة الزمنية الكافية
للتمحيص يف مرشوعات القوانني ،وباستثناء احلاالت التي يقرر فيها املجلس حالة
االستعجال ،تقيض الالئحة الداخلية بميض أربعة أيام عىل األقل من انتهاء املداولة حول أي
مرشوع قبل أخذ الرأي فيه بصفة هنائية(.)87

املطلب الثالث:
تنظيم العمل الترشيعي داخل جملس الشورى ودور اللجان النوعية

لعل قراءة متأنية لالئحة الداخلية ملجلس الشورى متكن من الوقوف عند إرادة املرشع يف
إعطاء نظام املجلسني يف البحرين نفسا تنظيميا وإجرائيا حقيقيا يعزز قدرة هذا املجلس عىل
االضطالع بوظيفته يف جمال اإلجادة الترشيعية .إذ حتدد املادة  21من الالئحة عدد اللجان
النيابية واختصاصاهتا ،وعىل رأسها جلنة الشؤون الترشيعية والقانونية ،اللجنة النوعية األوىل
التي تشكل بحق املحرك الرئيس للعمل الترشيعي داخل جملس الشورى ،حيث أسندت
الفقرة الثانية من هذه املادة للجنة أربعة اختصاصات ،منها ثالثة تعد بالغة األمهية من حيث
أثرها عىل جودة الترشيع:
أوال ،النظر يف مشاريع القوانني ،ويراد به الفحص األويل هلذه املشاريع وتقديم مقرتحات
تعديل أو إضافة أو حذف عند االقتضاء ،وهي وظيفة حمورية ملا هلا من تأثري الحق عىل مسار
املقرتح أو املرشوع القانوين وجودته شكال ومضمونا.

( )85املادة ( )109من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
( )86املادة ( )110من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
( )87املادة ( )114من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
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ثانيا ،النظر يف مدى مطابقة هذه املشاريع ألحكام الدستور ،ويتعلق األمر هنا بنوع من
الرقابة الذاتية الوقائية التي يفرضها املجلس عىل نفسه جتنبا للوقوع يف الالدستورية ،حيث
تتوىل اللجنة تنبيه املجلس ،عىل سبيل الوقاية ،بشأن أي مقتضيات قد ترد يف املشاريع القانونية
املطروحة لديه والتي قد يكون من شأن إقرارها خمالفة أحكام الدستور.
ثالثا ،معاونة املجلس وجلانه األخرى يف صياغة النصوص الترشيعية .ويكمن الغرض
من هذا االختصاص يف الرفع من أداء املجلس واللجان النوعية األخرى يف جمال الصياغة
القانونية ،ال سيام أن اللجنة يفرتض أن تضم يف عضويتها أجود ما لدى املجلس من خربات
وكفاءات يف جمال الصياغة الترشيعية.
من جهة أخرى ،تربز بعض املقتضيات الواردة يف الالئحة الداخلية ملجلس الشورى
سعي املرشع إىل جعل اللجنة األوىل إحدى حماور العملية الترشيعية يف مملكة البحرين .ذلك
أن هذه اللجنة ال تتوىل فقط األمور التي ال تدخل يف اختصاص اللجان النوعية األخرى ،كام
تنص عىل ذلك الفقرة الثانية من املادة  21اآلنفة الذكر ،بل أيضا حتال عليها وجوبا أو جوازا
كل املشاريع واالقرتاحات بقوانني وفق حاالت حرصهتا الالئحة الداخلية ملجلس الشورى
فيام ييل:
أوال ،اإلحالة التي تقوم هبا وجوبا اللجان املختصة األخرى بشكل خيول للجنة الشؤون
الترشيعية والقانونية إبداء رأهيا يف املوضوع وإبالغه للجان املعنية يف أجل حيدده رئيس
املجلس(.)88
ثانيا ،اإلحالة االختيارية التي جيوز إلحدى جلان املجلس املختصة أن تقوم هبا يف حالة ما
أدخلت عىل مرشوع القانون أية تعديالت مؤثرة ،حتى يتسنى للجنة أن تبدي رأهيا يف صياغة

( )88املادة ( )29من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
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املرشوع وتنسيق مواده وأحكامه(.)89
ثالثا ،اإلحالة االختيارية التي جيوز ملجلس الشورى أن يقوم هبا إىل جلنة الشؤون
الترشيعية والقانونية بشأن أي نص تم تعديله يف اجللسة العامة حتى تتمكن اللجنة من إبداء
رأهيا يف الصياغة النهائية للنص املعني من خالل تقرير تعده هلذا الغرض(.)90
رابعا ،اإلحالة الوجوبية التي يتعني عىل املجلس أن يقوم هبا إىل اللجنة بشأن اعرتاض
امللك عىل أي مرشوع قانون أقره املجلس الوطني ،وحتال يف ذات اجللسة البيانات املتعلقة
باالعرتاض امللكي وكذا تقرير جملس النواب يف املوضوع .وبعد الدراسة ،تعرض جلنة
الشؤون الترشيعية والقانونية عىل املجلس تقريرها حول النصوص املعرتض عليها(.)91
يبدو مما سلف أن األدوار املسندة إىل جلنة الشؤون الترشيعية والقانونية جتعل من هذه
اجلهاز الترشيعي املصغر املكون من ثامنية أعضاء فضاء أساسيا لصناعة الترشيع يف مملكة
البحرين حيث تتجمع بني يديه كل املشاريع واملقرتحات لفحصها وإبداء الرأي بشأهنا.
فبالرغم من الطابع االستشاري الختصاصات هذه اللجنة ،فإن الوظائف التي تضطلع هبا
تكسب السياسة الترشيعية يف البحرين العديد من املزايا ،نخص بالذكر منها الدور الوقائي
الذي تلعبه جلسات فحص الصياغة والتقارير املعدة بشأن مشاريع النصوص املعروضة
عليها ،حيث يساهم هذا الدور يف جتنب خمالفة الدستور واالتفاقيات الدولية املصدق عليها
من لدن اململكة .يكمن الدور الثاين يف إسهام أعامل اللجنة يف ضبط إيقاع الزمن الترشيعي،
ذلك أن جلسات وتقارير هذه اللجنة النوعية تساهم بشكل ملموس يف ختفيف الكلفة الزمنية
التي قد تستغرقها دراسة مشاريع القوانني وصياغة األحكام أو تعديلها يف اجللسة العامة.
ويرتتب عن اإلحالة الوجوبية واجلوازية للنصوص عىل اللجنة نفس األثر الزمني ،ذلك أن
( )89املادة ( )99من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
( )90املادة ( )109من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
( )91املادة ( )120من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
218

36

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss80/5

?????? ?????Maslouhi: ???? ???????? ???????? ????????? ??? ?? ??? ????? ??????? ????????? ?? ????? ??????? -

[أ.د .عبد الرحيم املصلوحي ]

املساعدة الفنية التي تقدمها اللجنة ،سواء إىل املجلس برمته أو إىل إحدى جلانه املختصة ،متكن
هيئات املجلس من التحكم يف الزمن الترشيعي والرفع من املردودية املتوخاة .ولعل أبرز دور
تتواله هذه اللجنة النوعية هو الدور الثالث الذي يتجىل يف جتويد النصوص من حيث
الصياغة شكال ومضمونا ،خاصة وأن الالئحة الداخلية للمجلس ختول هلذه ااجلنة ،يف
العديد من احلاالت ،تنسيق النصوص القانونية املعروضة عليها وتبويب األحكام وتدقيق
املفردات الواردة يف هذه النصوص.
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خالصة
طرح هذا البحث مسألة تعدد مربرات األخذ بنظام املجلسني ،حيث توزعت هذه
املربرات بني حمددات عدة ،أبرزها التجذر التارخيي للثنائية املجلسية يف بعض النظم
الدستورية ،واحلاجة الطبيعية إىل هذه الثنائية يف الدول االحتادية ،وتنويع التمثيل العرقي أو
الطائفي أو اللغوي داخل الدولة ،والرغبة يف تكريس هيمنة السلطة التنفيذية عىل اجلهاز
الترشيعي يف بعض الدول ،وكذا ربط الوظيفة الترشيعية بمتطلبات التنمية وترشيد
السياسات .ويتبني من الدراسة ،التي اختذت من الثنائية املجلسية يف مملكة البحرين موضوعا
هلا ،أن استحضار مربر اإلجادة الترشيعية أثناء التعديل الدستوري املوسع الذي شهدته
اململكة سنة  2002كان له بالغ األثر يف األخذ بنظام املجلسني وترسيمه كأحد ثوابت
الدستور غري القابلة للتعديل .حيث تشري الوثائق املرجعية يف هذا الباب إىل إقرار توازن معني
بني جمليس الربملان بقدر يعزز إسهام جملس الشورى يف االضطالع بأعباء الوظيفة الترشيعية.
وهو ما يربر بعض اخليارات التي انتهجها املرشع الدستوري البحريني يف هذا الباب ،ومنها
األخد بالثنائية املتساوية التي متاثل يف االختصاص الترشيعي بني املجلسني وبأسلوب املغايرة
يف التشكيل حيث يتيح التعيني امللكي ألعضاء جملس الشورى فرصة رفد اهليئة النيابية
بالكفاءات الالزمة .كام وقفت الدراسة عند صور اإلجادة الترشيعية يف مملكة البحرين من
خالل تنظيم العمل الترشيعي داخل جملس الشورى ويف عالقته باملجلس املنتخب ،حيث تم
الرتكيز يف هذا الباب عىل ثالثة مؤرشات أساسية تتعلق تباعا بتكافؤ املجلسني فيام خيص
توزيع االختصاص الترشيعي وبنسق إقرار النصوص القانونية داخل جملس الشورى
وباألدوار التي تضطلع هبا اللجان النوعية ،وعىل رأسها جلنة الشؤون الترشيعية والقانونية،
يف العملية برمتها.
ومع أن خيار الثنائية املجلسية ال يكفي لوحده لكفالة جودة الترشيع ،إال أن الدراسة
املتأنية للتنظيم الربملاين يف مملكة البحرين تشري إىل أمهيته يف النظم الدستورية التي يستعيص
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فيها االعتامد كلية عىل االنتخابات لتوفري النخب والكفاءات القادرة عىل االضطالع الكامل
بأعباء الوظيفية الترشيعية .وهو ما يؤكد الوظيفة التعلمية ( )Learning Functionالتي يمكن
لنظام املجلسني أن يلعبها لتأمني االنتقال املتدرج للتنظيامت النيابية العربية إىل هيئات
ترشيعية ال يلعب فيها التعيني من قبل السلطة التنفيذية إال دورا حمدودا .ويف أفق ذلك،
تستخلص الدراسة بعض النتائج والتوصيات التي يمكن استثامرها يف اجتاه ترشيد التنظيامت
النيابية يف الوطن العريب ومن خالهلا كفاية اإلجادة الترشيعية التي أضحت يف عرصنا احلايل
الزمة أساسية من لوازم اإلصالح االقتصادي واالجتامعي:
النتائج:
 .1مل حيسم الفقه الدستوري مسألة املفاضلة بني نظام املجلسني ونظام املجلس
الواحد حيث تندرج هذه املسألة ضمن االختيارات السيادية للدول حسب
السياق التارخيي وتقديرات املرشع الدستوري يف كل دولة.
 .2تعد اإلجادة الترشيعية بوصفها إحدى مربرات األخذ بنظام املجلسني أقرب إىل
املنطق الوظيفي ،من حيث كوهنا متنح األولوية ،فيام يتعلق بتشكيل اهليئات
النيابية ،إىل جودة القوانني واستجابتها ملتطلبات التنمية.
 .3تقتيض املسامهة الفعالة للغرفة النيابية الثانية يف حتقيق اإلجادة الترشيعية األخذ
بالثنائية املتساوية التي متنح لكال الغرفتني سلطات حقيقية يف جمال اقرتاح
ومناقشة وتعديل وإقرار القوانني.
 .4يوفر نظام املجلسني يف مملكة البحرين فرصا أفضل لتعزيز سمو الدستور
وللرقابة الذاتية والوقائية عىل دستورية القوانني ،ليس فقط ألن نسق إقرار
النصوص الترشيعية يمنح جملس الشورى احلق يف مناقشة وتعديل ونقض هذه
املرشوعات ،بل ألن الالئحة الداخلية هلذا املجلس (املادة  )21أوكلت إلحدى
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جلانه النوعية (جلنة الشؤون الترشيعية والقانونية) سلطة النظر يف مدى مطابقة
مرشوعات القوانني ألحكام الدستور.
 .5بالرغم مما يثريه أسلوب التعيني الكيل أو اجلزئي ألعضاء املجالس العلوية من
مالحظات بشأن الرشعية التمثيلية هلذه املجالس ،فإن مرونة هذا األسلوب
وحترره من ضغوطات العملية االنتخابية جيعل منه يف الوقت الراهن الوسيلة
األمثل ملد اجلهاز الترشيعي بالكفاءات الالزمة ،حيث تعوض "الرشعية الفنية"
ألعضاء املجلس العلوي عن "الرشعية االنتحابية" للنواب ،خاصة أن الوثائق
املرجعية للتنظيم الربملاين يف مملكة البحرين تربط بني التعيني امللكي واخلربة
والدراية.
 .6بالرغم من حمورية نظام املجلسني الذي يشكل قطب الرحى يف السياسة
الترشيعية البحرينية ،فإن املرشع الدستوري يف اململكة انتهج سبال أخرى
مكملة ،ومنها اعتامد أسلوب التضافر الوظيفي الذي يسمح هليئات أخرى (مثل
احلكومة وهيئة الترشيع واإلفتاء القانوين) باإلسهام يف العملية الترشيعية اقرتاحا
وصياغة بام يتفق ومقاصد اإلجادة الترشيعية.
 .7تفيد التجربة البحرينية أن أسلويب املغايرة يف تشكيل املجلسني واملامثلة يف
االختصاص الترشيعي ال يفيان لوحدمها بغرض اإلجادة الترشيعية ،بل ينبغي
النفاذ إىل التنظيم الداخيل لكال املجلسني والرتكيز عىل نسق إقرار املرشوعات
القانونية داخل كل جملس ،وبخاصة عمل اللجان النوعية ملا تضطلع به من أدوار
يف هذا الباب .وهو ما يعني أن اللوائح الداخلية للهيئات النيابية تضاهي من
حيث األمهية الرتتيبات الدستورية فيام يتعلق باإلجادة الترشيعية.
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التوصيات:
 .1إذا كان الدستور البحريني يعد نظام املجلسني من الثوابت الوطنية التي ال جيوز
احلياد عنها أو تعديلها ،فإن هذا الثبات املبدئي ال ينبغي له أن يذهب باملرشع إىل حد
اجلمود .فالتجارب الدستورية املقارنة تفيد بأن الثنائية املجلسية ليست هدفا يف حد
ذاهتا وأهنا ظلت تشكل خيارا مرنا وقابال للتطوير بشكل جيعلها تتكيف وتتسع
للتحوالت الدستورية واالقتصادية واالجتامعية التي تشهدها املجتمعات .وبناء
عليه ،يويص الباحث بحرص عدم القابلية للتعديل املنصوص عليها يف املادة
ج 120/من الدستور البحريني يف املبدأ (التشكيل الثنائي للهيئة الترشيعية) دون
التفاصيل األخرى (آلية تشكيل املجلسني ،توزيع االختصاصات بينهام ،التنظيم
الداخيل لكل جملس )...التي يمكن تطويرها يف املستقبل بام يتفق والغاية من نظام
املجلسني.
 .2تشري البيانات الربملانية املقارنة إىل أن عدد أعضاء املجالس العليا عادة ما يقل عن
نصف عدد أعضاء املجالس السفىل أو يعادل النصف (األردن ،أملانيا ،اهلند.)...
ويشكل النموذج البحريني استثناء عىل هذه القاعدة ،ذلك أن املرشع الدستوري يف
اململكة اختار هنج الثنائية املتساوية بشكل مطلق فيام خيص عدد أعضاء املجلسني.
يويص الباحث يف هذا الباب بمراجعة التوازن العددي بني املجلسني ،ليس فقط ألن
مطلب اإلجادة الترشيعية ال يقتيض بالرضورة التامثل املطلق يف عدد أعضاء كل
جملس ،بل ألن كون القانون يشكل جتسيدا لإلرادة العامة يستوجب منح اهليئات
النيابية املشكلة عن طريق االقرتاع املبارش امتيازا نسبيا حلسم اخلالفات الترشيعية
بني املجلسني عند حدوثها.
 .3إذا كانت الثنائية املتساوية يف االختصاص الترشيعي تضمن ملجلس الشورى
البحريني ،املدعوم برشعيته الفنية ،قدرا وافرا من اإلسهام يف صناعة القرار
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الترشيعي ،فإن متطلبات املواءمة مع االجتاهات احلديثة يف التنظيم الربملاين تشري إىل
أن هذه املساواة مل تعد مطلقة بل نسبية .ذلك أن بعض النظم التي ظلت تأخذ
بالتامثل يف االختصاص الترشيعي ،كام هو احلال يف املغرب وفرنسا ،أصبحت متنح
أفضلية احلسم يف اخلالف الترشيعي للمجلس املنتخب باالقرتاع املبارش .ويويص
الباحث باستبدال اإلجراء املعتمد حاليا يف البحرين املتمثل يف حسم اخلالف
الترشيعي عن طريق التصويت يف اجتامع مشرتك للمجلسني بإجراء آخر يمنح
أفضلية احلسم للمجلس املنتخب مع احلفاظ عىل االختصاصات األخرى ملجلس
الشورى يف املجال الترشيع.
 .4ال تقترص اإلجادة الترشيعية عىل اجلوانب الشكلية للقانون وما تقتضيه من إجراءات
وضوابط يف الصياغة واإلقرار ،بل تتعداها إىل املضامني والقواعد املوضوعية التي
ينشئها النص القانوين وما يرتتب عىل ذلك من آثار عىل احلياة العامة يف أبعادها
االقتصادية واالجتامعية والثقافية .بناء عىل هذه املالحظة ،يويص الباحث باستلهام
التجربة الفرنسية يف هذا الباب حيث تم استصدار قانون أسايس بتاريخ  15أبريل
( 2009بناء عىل التعديل الدستوري لسنة  )2008يلزم احلكومة بإحلاق دراسات
استرشافية لألثر بكل املرشوعات القانونية ذات األمهية التي تعتزم عرضها عىل
جمليس الربملان.
 .5أبرزت الدراسة األمهية البالغة التي يكتسيها التنظيم الداخيل ملجلس الشورى،
وخاصة عمل اللجان النوعية ،فيام خيص مناقشة وصياغة املرشوعات القانونية .إال
أن تعزيز هذه املكتسبات يقتيض مراجعة الالئحة الداخلية للمجلس يف بعض
اجلوانب بشكل يقوي روح املبادرة لدى أعضاء املجلس وجلانه املختصة وحيفزهم
عىل االبتكار واملشاركة الفعلية يف العملية الترشيعية .ومن مجلة التوصيات التي
يمكن األخذ هبا يف هذا الباب ما ييل:
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 .aختفيف الرشوط اإلجرائية واملوضوعية اخلاصة بتقديم االقرتاحات بقوانني من
قبل أعضاء املجلس وجعل صالحية النظر يف هذه االقرتاحات من اختصاص
اجللسة العامة وليس رئيس املجلس أو مكتبه.
 .bمتديد اآلجال التي تتطلبها مناقشة وصياغة املرشوعات القانونية من قبل
اللجان النوعية ،وبشكل خاص من قبل جلنة الشؤون الترشيعية والقانونية،
وحتديد هذه اآلجال يف الالئحة الداخلية بدل تركها للسلطة التقديرية لرئيس
املجلس كام تنص عىل ذك املادة ( )29من الالئحة الداخلية ملجلس الشورى.
 .cختويل اللجان النوعية احلق يف استطالع رأي اجلهات املعنية بمرشوع القانون
من هيئات إدارية وقطاع خاص ومنظامت مدنية واالستعانة باخلربات
التخصصية كلام تعلق األمر بمرشوعات قانونية تتطلب مثل هذه االستشارات
أو اخلربات والنص عىل ذلك رصاحة يف الالئحة الداخلية للمجلس ،إسوة
ببعض النظم التي أضحت تأخذ بآليات الديمقراطية التشاركية يف املجال
الترشيعي.
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املراجع
 .1املراجع باللغة العربية:
 آبل ،عبد العزيز ،السلطة الترشيعية يف مملكة البحرين ،اللقاء الواحد والثالثون
ملنتدى التنمية ،املجالس الترشيعية يف دول جملس التعاون اخلليجي ،البحرين11 ،
ديسمرب  ،2010ص.11-1 .
 إحسان محيد املفرجي ،القضاء الدستوري وتطبيقاته يف مملكة البحرين ،جامعة
البحرين ،كلية احلقوق.2010 ،
 آمنة فارس حامد عبد الكريم ،املعايري العامة للصياغة الترشيعية (دراسة مقارنة)،
جملة العلوم القانونية والسياسية ،جامعة بابل ،العدد الرابع ،السنة التاسعة ،ص.
.132-89
 بدر حممد عادل بدر ،مبدأ الفصل بني السلطات يف النظام الدستوري البحريني.
دراسة نظرية تطبيقية ،املنامة ،معهد البحرين للتنمية السياسية،]2013[ 2018 ،
الطبعة الثانية.
 سعاد حممد أمحد أمني ،نظام املجلسني ومدى تطبيقه يف مملكة البحرين :دراسة
مقارنة ،القاهرة ،دار النهضة العربية.2012 ،
 عصمت عبد املجيد بكر ،مشكالت الترشيع (دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة)،
بريوت ،دار الكتب العلمية.2013 ،
 عيل سعيد السيد ،جملس الدولة ودوره يف صياغة الترشيعات والرقابة الدستورية،
القاهرة ،احتاد النارشين بجمهورية مرص العربية.2009 ،
 عزيز كايد ،السلطة الترشيعية بني نظام املجلس الواحد ونظام املجلسني ،اهليئة
املستقلة حلقوق املواطن ،سلسلة التقارير القانونية.2001 ،
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 عيسى املرازيق ،الصياغة الترشيعية ،عامن ،دار زهران للنرش والتوزيع.2015 ،
 غانم عبد دهش عطية الكرعاوي ،تنظيم االختصاصات الدستورية يف نظام الثنائية
الربملانية :دراسة مقارنة ،القاهرة ،املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية للنرش
والتوزيع.2017 ،
 غسان الشهايب ،ما كان البحر رهوا :صياغة ميثاق العمل الوطني البحريني
وتداعياته ،ديب ،دار مدارك للنرش.2013 ،
 فايز زريقات ،جملس األعيان ودوره يف النظام السيايس األردين (دراسة ترشيعية
مقارنة) ،جملة املنارة للبحوث والدراسات ،املجلد ( ،)15العدد (.2009 ،)3
 جملس الشورى" ،دور الربملانيني يف التنمية املستدامة  ،"2030املنامة ،قسم البحوث
والدراسات ،يوليو .2017
 حممد املشهداين ومروان املدرس ،القانون الدستوري البحريني ،جامعة البحرين،
الطبعة األوىل.2009 ،
 حممد سعد الرويعي ،اختصاصات جمليس الشورى والنواب يف البحرين :دراسة
مقارنة ،أطروحة ماجستري يف القانون العام ،جامعة الرشق األوسط (كلية احلقوق)،
.2016
 مصطفى أمحد كامل وحممد أمحد شكري ،جدوى وجود املجلس الثاين يف الربملان يف
مرص وتونس والواليات املتحدة األمريكية :دراسة حتليلية مقارنة ،مصطفى أمحد
كامل وآخرون ،نظام الثنائية املجلسية يف األنظمة الدستورية العربية ،املنظمة العربية
للقانون الدستوري ،2017 ،ص.34-28 .
 .2املراجع باللغة األجنبية
& – Anckar, Dag, “Bicameralism, small states style”, Small States
Territories, Vol. 1, No. 1, 2018, pp. 55-68.
– Anckar, Dag, “Noncontiguity and political architecture: the parliaments of
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Delcamp, Alain, “La notion de loi organique relative au Sénat : entre
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for Development Explorations into the theory and practice of international
legislative projects, Leiden University Press, 2008, p. 75-89.
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University Press, 1997.
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de Almeida (eds), Quality of Legislation: Principles and Instruments,
Nomos Publishers, 2011, pp. 75-86.

 .3النصوص القانونية:
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