قراءة فً كتاب
القانون الدستوري البحرٌنً
المؤلفان :الدكتور محمد المشهدانً والدكتور مروان محمد محروس المدرس :
الناشر :كلٌة الحقوق  -جامعة البحرٌن – الطبعة األولى 9002
ٌعتبر القانون الدستوري هو القانون األعلى فً الدولة ومنه تنبع أسس الحٌاة السٌاسٌة
والدستورٌة وقد أدركت البحرٌن هذه األهمٌة فسعت بعد انطالق المشروع اإلصالحً لجاللة
الملك حمد بن عٌسى آل خلٌفة لتعدٌل دستور  3791بالشكل الذي ٌتناسب مع مٌثاق العمل
الوطنً الذي تم استفتاء الشعب علٌه فً عام  1003والذي حاز نسبة قبول تعدت التسعٌن فً
المائة من إجمالً الناخبٌن .وقد كان للدكتور محمد المشهدانً والدكتور مروان المدرس السبق
فً شرح القواعد الدستورٌة المكونة للنظام السٌاسً فً البحرٌن بعد أن قاما بعمل مقدمة
نظرٌة عن القانون الدستوري فً إطاره النظري .وفٌما ٌلً عرض مختصر ألبواب وفصول
الكتاب .
الباب األول  :فً النظرٌة العامة للدستور
الفصل األول  :تعرٌف القانون الدستوري
هناك معٌاران لتعرٌف القانون الدستوري األول شكلً حٌث ٌعرفه باعتباره القواعد واألحكام
التً تتضمنها الوثٌقة الدستورٌة.وهو معٌار ٌتسم بالوضوح والتحدٌد.إال أنه ٌإخذ علٌه إنكاره
لوجود القواعد الدستورٌة فً دول الدساتٌر العرفٌة أو فً الدول التً بها دساتٌر ولكن بها
أٌضا عرف دستوري  .كما أن هناك بعض األحكام والقوانٌن التً تتصل بشكل مباشر بالقانون
الدستوري ولكنها وفقا لهذا المعٌار خارجه عن نطاقه .كما أن هذا التعرٌف ٌهمل الفروق
األساسٌة بٌن النصوص التً تتضمنها الوثٌقة الدستورٌة وبٌن مآل هذه النصوص فً الواقع .
لذلك كانت الحاجة إلى المعٌار الموضوعً فً تعرٌف القانون الدستوري والذي ٌعتمد على
مضمون أو جوهر القاعدة دون النظر إلى شكلها أو مصدرها .وبالتالً تعتبر من القواعد
الدستورٌة كل قاعدة وجدت بقوانٌن عادٌة أو تقررت بمقتضى العرف الدستوري .وبالتالً فإن
القانون الدستوري ٌعرف باعتباره مجموعة القواعد القانونٌة التً تبٌن شكل الدولة ونظام
الحكم فٌها وتنظم السلطات العامة من حٌث تكوٌنها واختصاصاتها وعالقاتها ببعضها البعض
وعالقاتها مع األفراد ،وٌبن وٌقرر حقوق األفراد وحرٌاتهم والضمانات األساسٌة لحماٌتها.
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الفصل الثانً:أسالٌب نشأة الدساتٌر
تصدر الدساتٌر عادة بؤربعة أسالٌب مختلفة هً أسلوب المنحة من خالل تنازل الحاكم بإرادته
المنفردة عن بعض سلطاته للشعب .وأسلوب العقد حٌث ٌنشؤ الدستور وفق طرٌقة العقد بناء
على اتفاق بٌن الحاكم من جهة والشعب من جهة أخرى .أما األسلوب الثالث فهو أسلوب
الجمعٌة التؤسٌسٌة من خالل قٌام الشعب بانتخاب هٌئة تمثله تنحصر مهمتها فً وضع الدستور
الذي ٌصبح نافذا بمجرد إقرار صٌغته النهائٌة وإعالنه من قبل الجمعٌة .وأخٌرا هناك أسلوب
االستفتاء الدستوري حٌث ال ٌصبح الدستور سارٌا إال بعد إقراره من قبل الشعب .
الفصل الثالث:أنواع الدساتٌر
تؤسٌسا على معٌار التدوٌن فهناك نوعٌن من الدساتٌر دساتٌر غٌر مدونة وهً الدساتٌر التً
تستمد معظم أحكامها من العرف .وهناك الدساتٌر المدونة التً تصدر أحكامها عن المشرع
الدستوري فً صورة نصوص تشرٌعٌة سواء تم جمعها فً وثٌقة واحدة أو فً وثائق متعددة.
ولكن هناك معٌار آخر لتصنٌف الدساتٌر وفقا إلجراءات تعدٌلها ،إذ تقسم إلى الدساتٌر المرنة
والدساتٌر الجامدة  .فالدساتٌر المرنة هً التً ال ٌتطلب تعدٌلها إجراءات خاصة .بعكس
الدستور الجامد الذي تختلف آلٌة تعدٌله اختالفا كلٌا عن تعدٌل القوانٌن العادٌة.
الفصل الرابع:تعدٌل الدساتٌر
تضع بعض الدساتٌر قٌودا على نطاق التعدٌل الدستوري إذ قد ٌحظر بعضها تعدٌل بعض
مواده بصورة مطلقة وتقرر أخرى حظر تعدٌل جمٌع نصوصها خالل فترة زمنٌة محددة أو
فً ظروف معٌنة تمر بها الدولة .وتمر مراحل تعدٌل الدستور بؤربعة مراحل األولى هً
مرحلة اقتراح التعدٌل الدستوري وٌكون هذا الحق للحكومة أو للبرلمان أو لكالهما معا .ثم
مرحلة تقرٌر مبدأ التعدٌل وهو حق أصٌل فً معظم األنظمة للبرلمان  .تؤتً بعد ذلك مرحلة
إعداد التعدٌل والتً عادة ما تتوالها إما هٌئة خاصة منتخبة لذلك أو ٌقوم البرلمان بنفسه بهذه
المهمة .ثم تؤتً بعد ذلك المرحلة النهائٌة وهً مرحلة اإلقرار النهائً لتعدٌل الدستور وهو
أمر ٌترك للدستور تحدٌد الجهة المناط بها اإلقرار النهائً للتعدٌالت الدستورٌة والتً عادة
تسمى السلطة المختصة بتعدٌل الدستور.
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الفصل الخامس:كفالة احترام الدستور
ٌحتل الدستور قمة الهرم القانونً فً الدولة ،إذ ٌتمتع الدستور بسموه على باقً القواعد
القانونٌة ،وهذا السمو أما أن ٌكون موضوعٌا أو شكلٌا .إال أن سمو الدستور ال قٌمة له ما لم
تكن هناك وسٌلة قانونٌة تحمٌه .وأفضل هذه الوسائل هً الرقابة على دستورٌة القوانٌن وعادة
ما تناط هذه المهمة إما بهٌئة سٌاسٌة وتسمى بالرقابة السٌاسٌة أو بهٌئة قضائٌة وتسمى بالرقابة
القضائٌة.
الفصل السادس:نهاٌة الدساتٌر
هناك أسلوبان لنهاٌة الدساتٌر األول هو األسلوب العادي بوجود نص به ٌحدد وقت انتهاء
العمل به أو تقوم المإسسات السٌاسٌة فً الدولة بإلغائه واالستعاضة عنه بدستور جدٌد .إال أنه
من الممكن أن ٌتم إلغاءه باألسلوب غٌر العادي وذلك عن طرٌق الثورة أو االنقالب.
الباب الثانً :النظام الدستوري فً البحرٌن
مبحث تمهٌدي :مٌثاق العمل الوطنً
نص المٌثاق على مبادئ دستورٌة هامة تتمثل فً كون الشعب مصدر السلطات جمٌعا والفصل
بٌن السلطات وسٌادة القانون وتبنً مفهوم الدولة القانونٌة أو مبدأ سٌادة القانون واستقالل
القضاء وحق الشعب فً المشاركة فً الشئون العامة .وتناول المٌثاق فً الفصل الثالث األسس
االقتصادٌة للمجتمع وضرورة حماٌة الملكٌة الخاصة وتحقٌق العدالة االجتماعٌة وتنوٌع النشاط
االقتصادي فً حٌن خصص الفصل الرابع لألمن الوطنً والذي أكد على ضرورة بناء جٌش
قوي ٌإمن األمن الخارجً وٌسعى إلى تقرٌر وتحقٌق األمن الداخلً .أما الفصل الخامس فقد
خصصه المٌثاق للحٌاة النٌابٌة وضرورة وجود كٌان نٌابً ٌمثل المجتمع تمثٌال صحٌحا مكون
من مجلسٌن مجلس معٌن ومجلس منتخب .أما الفصلٌن األخٌرٌن فقد خصصا للعالقات
الخلٌجٌة والخارجٌة .وختم المٌثاق بخاتمة سماها استشرافات المستقبل والتً بٌنت األمور التً
ٌجب تعدٌلها فً الدستور حتى ٌكون هناك توافق بٌن نصوص الدستور ونصوص المٌثاق
وهذه األمور هً تعدٌل شكل الدولة من النظام األمٌري إلى النظام الملكً وإعادة النظر
بالسلطة التشرٌعٌة وفق ما جاء بالمٌثاق .وٌرى الكاتب أن االستفتاء الذي جرى فً البحرٌن
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على مٌثاق العمل الوطنً ٌعتبر دستورٌا وهو ملزم للجمٌع فً نتائجه ،كما أن المواد
والنصوص الدستورٌة تتساوى فً المرتبة والقٌمة مع نصوص المٌثاق ولذا فإن أي نص
موجود فً دستور البحرٌن  3791قبل تعدٌله مخالف لمٌثاق العمل الوطنً ٌعد ملغٌا بمجرد
صدور المٌثاق  .كما تناول المٌثاق مسائل جدٌدة لم ٌكن منصوصا علٌها فً الدستور وهً
جدٌرة بالحماٌة مثلها مثل نصوص الدستور ألن لها قٌمة قانونٌة أما النصوص األخرى
الموجودة فً الدستور فإن وجودها فً المٌثاق هو نوع من التؤكٌد على أهمٌتها.
الفصل األول :السمات الشكلٌة للنظام الدستوري
تم وضع الدستور البحرٌنً عام  3791من خالل لجنة شكلت بمرسوم بقانون عام 3791
وهً تتؤلف من  11عضوا ٌنتخبهم الشعب انتخابا مباشرا.ومن عشرة أعضاء ٌعٌنون بمرسوم
إضافة إلى الوزراء بحكم مناصبهم.وقد تمت صٌاغة الدستور البحرٌنً وأعتبر دستورا مدونا
وجامدا ال ٌجوز تعدٌله إال بعد اقتراح من الملك أو خمسة عشر عضوا من مجلس النواب أو
من مجلس الشورى .وفً عام  1001تمت صٌاغة تعدٌالت دستورٌة جدٌدة من أجل أن
تتواءم مع مٌثاق العمل الوطنً الجدٌد.وقد اقترح التعدٌل جاللة الملك وذلك لغٌاب البرلمان فً
تلك الفترة .وبمجرد إقرار التعدٌالت الدستورٌة تشكلت محكمة تسمى المحكمة الدستورٌة
تكون مهمتها الرقابة على دستورٌة القوانٌن وذلك طبقا للنص المعدل فً دستور  .3791وهً
تتشكل من ستة أعضاء ٌعٌنون بؤمر ملكً لمدة تسع سنوات غٌر قابلة للتجدٌد.
الفصل الثانً  :المقومات األساسٌة للمجتمع وحقوق وحرٌات األفراد والواجبات العامة
تنقسم المقومات األساسٌة للمجتمع إلى مقومات قانونٌة تتصل بسٌادة القانون واستقالل القضاء.
ومقومات اجتماعٌة تتمثل فً التضامن االجتماعً ومبدأ تكافإ الفرص واألسرة والتعلٌم
والعمل.وفً الشؤن االقتصادي فقد تطرق الدستور البحرٌنً إلى تنظٌم االقتصاد وفق خطة
مرسومة وحماٌة الملكٌة الخاصة والعامة وتنظٌم العالقة بٌن المالك والمستؤجرٌن وحماٌة
ذوي الدخل المحدود وحماٌة البٌئة .وعن حقوق وحرٌات األفراد فقد خصص لها الدستور بابا
مستقال تحدث فٌه عن مبدأ المساواة بٌن األفراد فً الحقوق والواجبات العامة .وسمح لألفراد
بالمشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة وفً التعبٌر عن اإلرادة الشعبٌة وفقا لنظام االنتخاب الذي وسع
نطاق هٌئة الناخبٌن المسموح لهم بالمشاركة السٌاسٌة .وقد تطرق دستور البحرٌن أٌضا
للحقوق والحرٌات الشخصٌة والذهنٌة (حرٌة العقٌدة وحرٌة الرأي والبحث العلمً والصحافة
والنشر) كما أجاز الدستور حق االجتماع وحرٌة تكوٌن الجمعٌات والنقابات.وقد وضع
الدستور أربعة ضمانات أساسٌة لحماٌة هذه الحقوق والحرٌات وهً مبدأ الفصل بٌن السلطات
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ووجود المجلس الوطنً والمحكمة الدستورٌة باإلضافة إلى سلطة الملك الضامنة لكل أنواع
الحقوق المنصوص علٌها فً الدستور.
هذا عن الحقوق أما الواجبات فقد تطرق المشرع الدستوري إلى واجب حماٌة المال العام
وواجب العمل وواجب أداء الضرائب والتكالٌف العامة وواجب الدفاع عن الوطن.
الفصل الثالث :طبٌعة نظام الحكم فً الدستور البحرٌنً
من أبرز سمات نظام الحكم فً البحرٌن انه نظام ملكً دستوري وراثً .كما أنه نظام نٌابً
ٌقوم على أربعة أركان أساسٌة تتمثل فً وجود هٌئة نٌابٌة منتخبة وتتمتع بسلطات فعلٌة وأن
تكون مدتها مإقتة بؤربعة سنوات وأن ٌكون أعضاإها ممثلٌن للشعب بمجموعة .أما من حٌث
طبٌعة العالقة بٌن السلطات العامة فً الدولة فإن النظام الدستوري هو نظام شبه برلمانً.
الفصل الرابع  :الملك
ٌتبوأ الملك مكانة هامة فً النصوص الدستورٌة حٌث أفرد له الدستور فصال كامال ضمن
الباب الرابع فالملك هو رأس الدولة والممثل األسمى لها ورمز الوحدة الوطنٌة وحامً الدٌن
والوطن  .وهو ٌتولى السلطة التنفٌذٌة مع مجلس الوزراء والوزراء .وهو ٌختار رئٌس
الوزراء وٌعٌنه كما أن للملك اختصاصات تشرٌعٌة عادٌة واستثنائٌة .وهو ٌختار أعضاء
مجلس الشورى .وٌعٌن وٌعفً رئٌس مجلس الوزراء  .وٌعٌن القضاة بناءا على اقتراح من
المجلس األعلى للقضاء وٌعٌن الضباط وٌمنح الرتب والنٌاشٌن وٌمنعها وٌنظم الدٌوان الملكً
وٌعٌن نائبا له غٌر ولً العهد .
الفصل الخامس  :مجلس الوزراء والوزراء
لمجلس الوزراء اختصاصات سٌاسٌة واختصاصات إدارٌة فاألولى تكون باعتباره عضوا فً
مجلس الوزراء أما الثانٌة فباعتباره رئٌس الجهاز اإلداري فً وزارته .أما المسئولٌة الوزارٌة
فتقع على الوزراء أمام المجلس الوطنً وأمام الملك فً آن واحد .فهم مسئولون أمامهما
بصورة جماعٌة وبصورة فردٌة .كما أن الوزارة مسئولة أمام البرلمان فهً لها أٌضا القدرة
على حل مجلس النواب بمرسوم مسبب موقع من قبل الملك ورئٌس مجلس الوزراء مجتمعٌن.
الفصل السادس  :المجلس الوطنً
ٌتكون المجلس الوطنً من مجلسٌن هما مجلس النواب ومجلس الشورى وذلك طبقا للتعدٌالت
الدستورٌة فً عام  1001والتً جاءت استنادا لما نص علٌه مٌثاق العمل الوطنً الذي حظً
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بموافقة الشعب باستفتاء عام .وٌقوم هذا النظام على خاصٌتٌن رئٌسٌتٌن هما المغاٌرة بٌن
المجلسٌن من حٌث التكوٌن ومن حٌث االختصاص .فمجلس النواب منتخب ومجلس الشورى
معٌن .وٌتمٌز هذا النظام بعدد من المٌزات أهمها أنه ٌرفع مستوى وكفاءة المجالس النٌابٌة
وٌحقق اإلجادة التشرٌعٌة ،وٌخفف حدة النزاع بٌن السلطة التشرٌعٌة والسلطة التنفٌذٌة وٌمنع
استبداد المجالس النٌابٌة .أما عن اختصاصات المجلس الوطنً فهو ٌباشر اختصاصات
تشرٌعٌة تتمثل باقتراح القوانٌن وإقرارها واختصاصات مالٌة تتمثل بإقرار المٌزانٌة العامة
وحفظ المال العام وفرض وإلغاء الضرائب والرسوم وٌمارس كذلك اختصاصات سٌاسٌة
(رقابٌة ) على السلطة التنفٌذٌة .علما أن هذه االختصاصات هً محصورة بٌد مجلس النواب
المنتخب دون مجلس الشورى.

الفصل السابع  :السلطة القضائٌة
حدد الدستور بعض المبادئ العامة بشؤن السلطة القضائٌة أهمها هً استقالل القضاء فهو
السلطة الوحٌدة المختصة بالفصل فً المنازعات وبالحكم بالعقوبات .أما المبدأ الثانً فهو
علنٌة جلسات المحاكمات .والمبدأ الثالث فهو ضمان الحقوق والحرٌات فالقضاء هو الذي
ٌتولً مراقبة أعمال السلطة التشرٌعٌة من خالل الرقابة على دستورٌة القوانٌن .
أما عن جهات القضاء وأنوع المحاكم فقد قسمها الدستور إلى ستة أقسام األول هو محاكم
القضاء المدنً والتً تشمل المحكمة الصغرى والمحكمة الكبرى المدنٌة ومحكمة االستئناف
العلٌا المدنٌة ومحكمة التمٌٌز  .أما القسم الثانً فهو المحاكم الجنائٌة والتً تنقسم إلى المحكمة
الصغرى والمحكمة الكبرى الجنائٌة ومحكمة االستئناف العلٌا الجنائٌة .أما القسم الثالث فهو
محاكم القضاء الشرعً  .والرابع النٌابة العامة والخامس القضاء العسكري أما القسم السادس
فهو المحكمة الدستورٌة.
وتتمحور العالقة بٌن القضاء والسلطة التشرٌعٌة من خالل آلٌتٌن األولى هو دور القضاء فً
رقابة دستورٌة القوانٌن .وٌوازي هذه الوظٌفة دور المجلس الوطنً فً سن القوانٌن التً تنظم
الجهاز القضائً بشرط عدم مخالفتها للدستور.
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