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 السلطة التشرٌعٌة فً مملكة البحرٌن

 
 
 
 

 نبذة تارٌخٌة   
 

فً بداٌة العقد السابع من القرن العشرٌن شهدت البحرٌن مرحلة جدٌدة من تارٌخ تطورها 
، كما تمثلت فً تمسك  1531السٌاسً تمثلت فً نٌلها االستقالل عن برٌطانٌا فً أغسطس 

ى رغبته فً االستقالل كدولة عربٌة تحت حكم العائلة شعب البحرٌن بعروبته حٌث أكد عل
 . الحاكمة وتكرٌس خٌار الدٌمقراطٌة كوسٌلة لحكم البالد

  

أصدر األمٌر الراحل الشٌخ عٌسى بن سلمان آل خلٌفة طٌب هللا ثراه  1531وفً   ٌونٌو  
دولة بشؤن إنشاء مجلس تؤسٌسً إلعداد دستور لل 1531لسنة ( 11)المرسوم بقانون رقم 

وإرساء الحكم فً البالد على أسس قوٌمة من الدٌمقراطٌة والعدل ، وفً ظل نظام دستوري ، 
وقد انشؤ  .الشورى وٌتفق مع ظروف البالد وتراثها العربً واإلسالمً  برلمانً ، ٌوطد حكم

مجلس تؤسٌسً لوضع دستور للبالد  تؤلف من أثنٌن وعشرٌن عضواً منتخباً وعدد  عشرة 
  . وا بمرسوم ، وكان الوزراء أعضاء فً المجلس بحكم مناصبهمأعضاء عٌن

 

وقد انعقدت الجلسة . وبذلك فقد تشكل المجلس التؤسٌسً الذي أنٌط به وضع مشروع الدستور
أقر المجلس  1531ٌونٌو 5وبتارٌخ ،  1531دٌسمبر 12لتؤسٌسً فً ٌوم األولى للمجلس ا

فصدق األمٌر الراحل على الدستور وأصدره  التؤسٌسً دستور دولة البحرٌن ورفعه لألمٌر
 .1531/دٌسمبر / 2بتارٌخ 

 

لسنة ( 12)المرسوم بقانون رقم  1531ٌولٌو  11شٌا مع أحكام الدستور صدر بتارٌخ اوتم
عضوا للمجلس  12بشان أحكام االنتخاب للمجلس الوطنً، وبناء علٌه تم انتخاب  1531

 .1531 دٌسمبر 3الوطنً فً ٌوم الجمعة الموافق 

  

عضواً منتخباً  12وبذلك تكون السلطة التشرٌعٌة آنذاك ممثلة فً المجلس الوطنً مكونة  من 
عضواً إبتداء من الفصل التشرٌعً الثانً   02فً فصله التشرٌعً األول وٌرفع هذا العدد إلى 

بحكم ، ضوا من الوزراء ع 10لسلطة التنفٌذٌة وهم أعضاء الحكومة الممثلٌن لمع وجود 
 .  مناصبهم 

 

انعقد اول اجتماع للمجلس الوطنً بتارٌخ فً الساعة العاشرة من صباح ٌوم األحد الموافق قد و
 12ولكن الحٌاة النٌابٌة فً البحرٌن لم تستمر طوٌالً حٌث توقفت بتارٌخ .  1531دٌسمبر  12

س الذي حل بموجبة المجل 1531لسنة ( 10)بصدور المرسوم األمٌري رقم  1531أغسطس 
 .  1221الوطنً وظل كذلك حتى انتخاب مجلس النواب فً عام 
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 2222السلطة التشرٌعٌة بعد عام 
   

فً مطلع عهد تولً حضرة صاحب الجاللة مقالٌد الحكم فً البحرٌن ، عادت الحٌاة النٌابٌة 
ن المجلسٌالسلطة التشرٌعٌة ثنائٌة جدٌدة اعتمدت نظام  دستورٌةلالنطالق من جدٌد لكن بصٌغة 

منطلقاته فً الفكر السٌاسً الغربً وتطبٌقاته األساسٌة فً أوروبا الغربٌة وهو تطور ٌجد 
التى تتكون السلطة التشرٌعٌة فٌها من مجلس اللوردات ومجلس وباألخص المملكة المتحدة 

التى تتكون السلطة التشرٌعٌة فٌها من مجلس الشٌوخ  والوالٌات المتحدة األمرٌكٌةالعموم 
 1432 موكذلك فً القانون األساسً العثمانً للدولة العثمانٌة الصادر عا. نواب ومجلس ال

لمملكة العربٌة القانون األساسً لفً مطلع القرن العشرٌن متمثالً وبعض الدول العربٌة منذ عام 
ابان حكم الملك فٌصل األول و دستور المملكة المصرٌة لسنة   1512الصادر فً عام  السورٌة 

،  1501و دستور المملكة األردنٌة الهاشمٌة  1511ستور المملكة العراقٌة لسنة و د  1511
وفً البحرٌن فقد وافق الشعب فً االستفتاء . 1511ودستور المملكة اللٌبٌة المتحدة الصادر عام 

على تعدٌل الدستور إلدخال نظام المجلسٌن  1221فبراٌر  10على مٌثاق العمل الوطنً ٌوم 
 .  الواحد للسلطة التشرٌعٌة  بدال من المجلس

 
مجلس الشورى : المجلس الوطنً ٌتؤلف من مجلسٌنمن الدستور على أن  11وتنص المادة 
وبناء على المتطلبات الدستورٌة الراهنة فً البحرٌن فان السلطة التشرٌعٌة  .ومجلس النواب

رفتٌن للمجلس كغومجلس النواب ومجلس الشورى بوصفه رأس الدولة الملك  من عملٌا تتكون
اقتراح تعدٌل الدستور واقتراح  من الدستور بحق 11الملك وفقا للمادة  ، حٌث ٌختصالوطنً

باعتبار ذلك خطوات ضرورٌة  ٌختص بالتصدٌق على القوانٌن وإصدارهاكما القوانٌن، 
 .  الستكمال المتطلبات الشرعٌة للقوانٌن واآللٌات نفاذها

 
 

 تكوٌن مجلس الشورى  
 

وٌشترط فً عضو مجلس  ملكً بؤمرعضوا ٌعٌنون  أربعٌنجلس الشورى من م وٌتؤلف
ٌكون بحرٌنٌا ً ، متمتعا بكافة حقوقه المدنٌة والسٌاسٌة، وان ٌكون اسمه مدرجا فً  أنالشورى 

تقل سنه ٌوم التعٌٌن عن خمس وثالثٌن سنة مٌالدٌة كاملة، وان  وأالاحد جداول االنتخاب، 
 .خدمات جلٌلة للوطن أدواالذٌن  أوخبرة ٌكون ممن تتوافر فٌهم ال

تعٌٌن من انتهت مدة  إعادةوز جسنوات، وٌ أربعمدة العضوٌة فً مجلس الشورى وتكون 
عٌن  األسبابسبب من  أليمجلس الشورى قبل نهاٌة مدته  أعضاءاذا خال محل احد . عضوٌته

الشورى ان ٌطلب مجلس  أعضاءعضو من  أليٌجوز و .الملك عضوا بدٌال لنهاٌة مدة سلفه
من عضوٌة المجلس بالتماس ٌقدم الى رئٌس المجلس، وعلى الرئٌس ان ٌرفعه الى  إعفاءه

 .الملك، وال تنتهً العضوٌة اال من تارٌخ قبول الملك لهذا االلتماس

  
 

 تكوٌن مجلس النواب وصالحٌاته
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ٌُنتخبون بطرٌق االنتخاب العام السر أربعٌنمجلس النواب من  ٌتؤلف  طالمباشر وٌشتري عضوا 
ٌكون بحرٌنٌا، متمتعا بكافة حقوقه المدنٌة والسٌاسٌة، وان ٌكون  أن فً عضو مجلس النواب

تقل سنه ٌوم االنتخاب عن ثالثٌن سنة مٌالدٌة  وأال .اسمه مدرجا فً احد جداول االنتخاب
بمجلس الشورى  تكون عضوٌته وأالٌجٌد قراءة اللغة العربٌة وكتابتها  كما ٌشترط فٌه أن. كاملة

بقرار من المجلس الذي ٌنتمً الٌه بسبب فقد الثقة واالعتبار او  أسقطتاو مجلس النواب قد 
وٌجوز لمن اُسقطت عضوٌته الترشٌح اذا انقضى الفصل . بسبب االخالل بواجبات العضوٌة

التشرٌعً الذي صدر خالله قرار اسقاط العضوٌة، او صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا 
المانع من الترشٌح المترتب على اسقاط العضوٌة بعد انقضاء دور االنعقاد الذي  األثر فٌه بالغاء

 .صدر خالله قرار اسقاط العضوٌة

أي مثل مدة مجلس  سنوات مٌالدٌة من تارٌخ اول اجتماع له هً أربعمدة مجلس النواب و
 ٌمد الفصل التشرٌعًوللملك ان . ، وٌجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضوٌتهالشورى

 أعضاءاذا خال محل احد و .ملكً مدة ال تزٌد على سنتٌن بؤمرلمجلس النواب عند الضرورة 
، ٌنتخب بدله خالل شهرٌن من تارٌخ األسبابسبب من  أليمجلس النواب قبل نهاٌة مدته، 

ب عضو الٌمكن انتخاو. المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجدٌد لنهاٌة مدة سلفه إعالن
 . الستة السابقة على انتهاء الفصل التشرٌعً للمجـلس األشهراذا وقع الخلو فً خالل بدٌل 

، أعضائهٌنتخب مجلس النواب فً اول جلسة له، ولمثل مدته، رئٌسا ونائبٌن للرئٌس من بٌن و
 .منهم انتخب المجلس من ٌحل محله الى نهاٌة مدته أيواذا خال مكان 

 

  الصالحٌات الرقابٌة 

فقد تمثل فً  التنفٌذٌة،على أعمال السلطة  لمجلس النوابالرقابً باالختصاص فٌما ٌتعلق 
  :اآلتٌة السلطات

على أنه ال  للوزراء،حق كل عضو من النواب فً توجٌه أسئلة مكتوبة  وهوالسإال  .1
ٌجوز أن ٌكون السإال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بؤقاربه حتى الدرجة الرابعة 

 .وهذا الحق مكفول أٌضا ألعضاء مجلس الشورى أٌضا . ؤحد موكلٌه أو ب

 
و تبٌن مجلس النواب دون مجلس الشورى هذا الحق مقصور على  إبداء الرغبات  .1

عدم موافقتها على األخذ بالرغبة المقدمة اذا كان ذلك للمجلس كتابًة اسباب الحكومة 
  .غٌر ممكن 

 
تشكٌل لجان لحصرا النواب  سن الدستور لمجلم( 25)وهو حق تقرره المادة  التحقٌق .1

على أن ٌتم تقدٌم نتٌجة التحقٌق اختصاصاته تحقٌق فً أي أمر من األمور الداخلة فً 
 . خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من تارٌخ بدء التحقٌق 

 
وهو مقصور أٌضاً على خمسة ( 21)وتنص على هذا الحق المادة  :االستجواب  .0

نواب ، وال ٌجوز أن ٌكون االستجواب متعلقاً بمصلحة خاصة بؤحد أعضاء من مجلس ال
الموقعٌن على طلب االستجواب أو بؤقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بؤحد موكلٌه ، 
وٌجوز أن ٌإدى االستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزٌر الموجه إلٌه االستجواب 

 . من الدستور( 22)وفقاً ألحكام المادة 
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حق طرح الثقة بؤي وزٌر بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء من و طرح الثقة .1
على  من الدستور، (22)المادة  هقرروفقا لما تمجلس النواب أو بناء على رغبة الوزٌر 

وٌتوجب موافقة ثلثً األعضاء الذٌن . موجه إلٌه  استجوابأن ٌكون ذلك إثر مناقشة 
معتزالً  اعتبارهد الوزراء وبالتالً ٌتؤلف منهم مجلس النواب لتقرٌر عدم الثقة بؤح

 . للوزارة من تارٌخ قرار عدم الثقة 
 

من ( 23)وهو حق قررته المادة  عدم إمكان التعاون مع رئٌس مجلس الوزراء  .2
وٌتوجب أن ٌوافق على القرار ثلثا أعضاء مجلس النواب وٌعرض بعد ذلك الدستور 

بموافقة ثلثً أعضائه ثم ٌرفع للملك على المجلس الوطنً الذي ال ٌمكن له إقراره إال 
 .للبت فٌه بإعفاء رئٌس مجلس الوزراء وتعٌٌن وزارة جدٌدة أو بحل مجلس النواب 

                       

 آلٌة العالقة التشرٌعٌة بٌن المجلسٌن 

ٌجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون ادوار االنعقاد ٌشترط الدستور ان 
وهذا ٌعنى ارتباط عمل  .اذا ُحل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورىو مجلسٌنواحدة لل
معا ، ولكن من الضروري مالحظة ان عمل مجلس الشورى ٌرتبط عضوٌا فً مسالة  نالمجلسٌ

التشرٌع بعمل مجلس النواب حٌث ان أدوار االنعقاد واحدة ، وبدء التشرٌع الفعلً بعد صٌاغة 
من مجلس النواب وتؤتً التعدٌالت الحقا من مجلس الشورى على أي  مشروع القانون تنطلق

 .مشروع قانون او تعدٌل على قانون نافذ اقره مجلس النواب

الجوهري لمجلس النواب فً إدخال ما ٌراه من تعدٌالت  روهذه الصلة تحدد فً واقع األمر الدو
فوفقا للدستور  .لجانه المختصة جوهرٌة وصٌاغات حقوقٌة فً بداٌة عملٌة التشرٌع التً تبدأ من

ال ٌصدر قانون اال اذا اقره كل من مجلسً الشورى والنواب او المجلس (  32)فً المادة رقم 
لكن البداٌة فً العملٌة التشرٌعٌة بعد صٌاغة  . ، وصدق علٌه الملكاألحوالالوطنً بحسب 

 . المقترح بقانون وتحوله الى مشروع قانون هو مجلس النواب

رئٌس مجلس الوزراء ٌعرض مشروعات القوانٌن على مجلس أن (  41)المادة حدد حٌث ت
النواب الذي له حق قبول المشروع او تعدٌله او رفضه، وفً جمٌع الحاالت ٌرفع المشروع الى 

تعدٌالت كان  أٌةحق قبول المشروع او تعدٌله او رفضه او قبول  مجلس الشورى الذي له
وهذه البداٌة تتٌح لمجلس  . المشروع او رفضها او قام بتعدٌلها مجلس النواب قد ادخلها على

النواب من واقع التجربة العملٌة أن ٌعدل ما جاء من مشروع وٌعٌد الصٌاغة وفقا ما تقتضٌه 
 . المصلحة العامة ان كان لذلك مقتضى

لس اذا لم ٌوافق مجلس الشورى على مشروع قانون اقره مجمن الدستور ( 41)لمادة ووفقا ل

ٌعٌده  باإلضافةالنواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض او بالتعدٌل او بالحذف او 
اذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما و. النظر فٌه إلعادةرئٌس المجلس الى مجلس النواب 

ورد من مجلس الشورى ٌحٌله رئٌس مجلس الشورى الى رئٌس مجلس الوزراء لرفعه الى 
  .من الدستور( 41)المادة م وفق أحكا الملك

 ىٌصر علتعدٌل على مشروع قانون اقره مجلس الشورى، وان  أيلمجلس النواب ان ٌرفض و
وفً هذه الحالة ٌعاد . تعدٌالت جدٌدة على مشروع القانون أٌة إدخالقراره السابق دون 
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مجلس ولمجلس الشورى ان ٌقبل قرار . المشروع الى مجلس الشورى مرة ثانٌة للنظر فٌه
   .من الدستور( 40)رقم لمادة وذلك وفقا ل النواب او ان ٌصر على قراره السابق

 41)تنص المادة رقم  قانون مرتٌن أيحول مشروع وفً حالة استمرار الخالف بٌن المجلسٌن 
المجلس الوطنً برئاسة رئٌس مجلس الشورى لبحث المواد من الدستور على اجتماع ( 

 األعضاء بؤغلبٌةلقبول المشروع ان ٌصدر قرار المجلس الوطنً  المخَتلف علٌها، وٌشترط
م مرة ثانٌة الى المجلس الوطنً فً  الحاضرٌن، وعندما ٌرفض المشروع بهذه الصورة، ال ٌقدَّ

ان المجلس الوطنً لم ٌجتمع حتى اآلن وفقا لهذه المادة بسبب  ةوتجدر المالحظ. الدورة نفسها
 . وع حاالت اختالف بٌنهما االختالف حول القوانٌن رغم وق

 المستقاة الدروس التارٌخٌة 
 

السلطة التشرٌعٌة أحادٌة المجلس مقابل السلطة التشرٌعٌة ثنائٌة المجلسٌن كانت دائما موضع 
. جدل قانونً وسٌاسً ، تركز حول السلبٌات واالٌجابٌات التً تتصل بكل شكل من إشكالها 

ى الواقع الدستوري فً المنطقة العربٌة حٌث ٌمكن ولعل ما حدث فً البحرٌن لٌس جدٌدا عل
تلمس وجود السلطة التشرٌعٌة ثنائٌة المجلسٌن فً دول عربٌة كثٌرة حالٌا ، ومنذ مطلع القرن 

 . العشرٌن فً دول عربٌة أخرى تمت اإلشارة الٌها فً ما سلف 
 

 : ولعل ابرز ما ٌمكن اإلشارة الٌه فً تجربة البحرٌن ما ٌلً
 

 فة مبدأ الفصل بٌن السلطات الثالث عدم مخال 

فً البحرٌن كان المجلس الوطنً مكونا من   1531 – 1531فً العملٌة البرلمانٌة 
األعضاء المنتخبٌن وأعضاء الحكومة مما كان ٌعد تعارضا مع مبدأ الفصل بٌن السلطات 

أثناء  من ناحٌة أولى ، وولد تعارضات سٌاسٌة بٌن األعضاء مباشرة فً المجلس الوطنً
مناقشة مشارٌع القوانٌن ما أدى الى تعثر جلساته أحٌانا وفً المحصلة األخٌرة تم حل 

أما فً العملٌة البرلمانٌة الراهنة فان الحكومة  غٌر ممثلة فً مجلس .  المجلس الوطنً 
النواب  وإنما ٌوازن مجلس الشورى سلطات مجلس النواب فٌما ٌتعلق بالتشرٌع تحدٌدا 

ترات سٌاسٌة فٌما ٌتعلق بالرقابة على أعمال الحكومة مما قد تإدي الى حل ولكن دون تو
 .مجلس النواب 

 

 ًتحقٌق االستقرار السٌاس  

فً التجربة البرلمانٌة الراهنة فً البحرٌن ٌبدو حل مجلس النواب جراء استخدام 
حد سلطاته الدستورٌة الرقابٌة بعٌدا حٌث ان عددا من االستجوابات قد تمت وأدي وا

منها على األقل الى إزاحة الوزٌر المستجوب ، لكن التوتر مع الحكومة لم ٌكن عامال 
بارزا مإثرا على االستقرار السٌاسً فً البالد ولم ٌحدث ما ٌعكر العالقة مع الوزراء 

وقد . المستجوبٌن أنفسهم خاصة أن ما أثٌر هو المسئولٌة الفردٌة للوزٌر المستجوب 
استجواب عدد من وزرائها  دون اللجوء الى إعالن التضامن وافقت الحكومة على 

وقد . الوزاري كآلٌة ٌمكن أن ٌنجم عنها مواجهة بٌن الحكومة ككل والمجلس برمته 
لجؤت الحكومة بدال من إعالن التضامن الوزاري مع الوزٌر المستجوب الى استخدام 

من خالل التواصل مع الكتل   النفوذ السٌاسً للتؤثٌر فً اتجاه قراراالدانة او التبرئة
النٌابٌة المختلفة  المإثرة فً توازن المجلس ، ولم ٌكن هناك أي تهدٌد باللجوء الى حل 

ومن المالحظ ان الحكومة تتحاشى الرد على . مجلس النواب سواء كان ضمنٌا أوعلنٌاً 
لى التصرٌحات االتهامٌة للوزراء التً ٌطلقها بعض النواب فٌما ٌتعلق باللجو ا
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األدوات الرقابٌة المتاحة لهم سواء خالل الجلسات العامة او فً الصحافة وتإكد على 
 .   التعاون المستمر مع المجلس خاصة فٌما ٌتصل بإثارة شبة الفساد فً الشؤن المالً

  
وفٌما ٌتعلق برد فعل الحكومة على ممارسة مجلس النواب لسلطاته الدستورٌة فً 

حتى اآلن ما ٌعكر صفو االستقرار السٌاسً جراء ممارسة  الشؤن المالً ، لم ٌحدث
المجلس لسلطاته المذكورة باألخص فٌما ٌتعلق بالموافقة على االعتمادات المالٌة 
اإلضافٌة للموازنة العامة أو باألخص ما حصل بالنسبة إلقرار موازنة الدولة للعامٌن 

الٌة واالقتصادٌة هذا حٌث عطل المجلس من خالل لجنة الشئون الم 1212 – 1225
المشروع لمدة أربعة أشهر لتحقٌق مطالب نٌابٌة تتعلق بزٌادة اعتمادات المٌزانٌة 
للوزارات الخدمٌة تحدٌدا وإضافة اعتماد مالً لمعونة الغالء للمستحقٌن من المواطنٌن 

 . 
 

 تمثٌل المصالح االجتماعٌة المختلفة 

بٌنت التجربة العملٌة للممارسة البرلمانٌة فً البحرٌن بؤن إمكانٌة تمثٌل جمٌع المصالح 
االجتماعٌة فً العملٌة السٌاسٌة ممكنة التحقق فً نظام المجلسٌن برغم جملة من 
االنتقادات الموجهة لنتائج العملٌة االنتخابٌة المتؤثرة بالواقع االجتماعً فً البحرٌن ، 

 . ل عام ، فً ضوء مستوى الوعً السٌاسً الراهنوهً طبٌعٌة بشك
 

وأٌضا فٌما ٌتعلق بالضغوط التً تمارسها فئات اجتماعٌة واقتصادٌة للدفاع عن 
مصالحها ممن ال ٌمكنها الوصول الى  مقاعد مجلس النواب من خالل المشاركة فً 

الشورى المعٌن ، العملٌة االنتخابٌة ، مما ٌترك أمامها سبٌالً واحداً متاحاً هو  مجلس 
أو االحتمال الممكن مستقبالً عبر اختٌار أعضاء مجلس الشورى عبراالنتخابات غٌر 

 . المباشرة على مستوى مإسسات المجتمع المدنً كما هو الحال فً المملكة المغربٌة
 
 

 أثر السلطة التشرٌعٌة على التنمٌة 
 

   حماٌة مصالح المجتمع عموما والفئات األضعف خصوصا 

ان من ابرز واجبات ومهمات السلطات بوجه عام ، والسلطة التشرٌعٌة بوجه خاص ،  الشك
حماٌة مصالح جمٌع الفئات االجتماعٌة وعلى وجه الخصوص الفئات غٌر القادرة اقتصادٌا 

وقد تبدى ذلك واضحا فً أعمال السلطة التشرٌعٌة من خالل المقترحات بقوانٌن . واجتماعٌا 
وقد تصدى مجلس النواب . تً تم إقرارها خالل السنوات السبع الماضٌةوالمشارٌع بقوانٌن ال

للعدٌد من المشكالت الفعلٌة التى تواجه المواطنٌن من خالل العمل على مناقشة مواضٌع 
مستوٌات الدخل الفردي و مشكلة اإلسكان للمواطنٌن من ذوي الدخل المحدود ومعالجة مشكلة 

انون للتامٌن ضد البطالة فً المنطقة العربٌة ، وهو قانون البطالة حٌث تم إقرارواصداراول ق
قدم أساسا من قبل وزارة العمل والشئون االجتماعٌة كمشروع قانون وأقرته السلطة التشرٌعٌة 

 . بمجلسٌها فً الفصل التشرٌعً األول

لعامة ا ةومن الجانب المالً حققت السلطة التشرٌعٌة تعاونا واضحا فٌما ٌتعلق بإقرار الموازن
حٌث مارس مجلس النواب ضغوطا ً شدٌدة إلدراج .  1212 – 1225للدولة للسنتٌن المالٌتٌن 

اعتمادات مالٌة إضافٌة للوزارات الخدمٌة المختلفة مثل وزارة الصحة والتربٌة والتعلٌم 
 يواإلسكان ومشروع البٌوت اآلٌلة للسقوط الخاضع لوزارة البلدٌات ومشروع التطوٌرالحضر
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الخاضع لوزارة التمنٌة االجتماعٌة  ، حٌث تعاونت لجنة الشئون المالٌة واالقتصادٌة فً  ىللقر
مجلس الشورى فً فتح قنوات التفاوض مع الجهات الحكومٌة لتسهٌل االتفاق على االعتمادات 

 .  المقترحة من جانب لجنة الشئون المالٌة واالقتصادٌة فً مجلس النواب

واب حقه فً تشكٌل لجان تحقٌق فً مواضٌع عدٌدة تتصل من جانب آخر مارس مجلس الن
بمصالح المواطنٌن الحٌوٌة ومنها على سبٌل المثال ال الحصر لجنة التحقٌق فً تجاوزات الدفان 
البحري واثرها على الحٌاة البٌئة البحرٌة ومصالح الصٌادٌن وكٌفٌة التعامل مع الثروات 

 .  المصالح العامة والخاصة  ىبحر علالبحرٌة وتوزٌع األراضً المستعادة من ال

وٌمكن اإلشارة ههنا الى ابرز المإسسات الرسمٌة التى ترافقت مع وجود السلطة التشرٌعٌة 
وهً تتصل بمواضٌع ذات صلة بتوجٌة التنمٌة والرقابة على المال العام مثل مجلس المناقصات 

التعدٌالت الهٌكلٌة فً الوزارات مما والمزاٌدات ودٌوان الرقابة المالٌة ، ناهٌك عن العدٌد من 
ٌحقق تحسٌن اإلنتاجٌة وضبط األداء الحكومً قد أدت بمجملها الى تحسن األداء الحكومً 
وزٌادة فاعلٌته فً تنفٌذ المشارٌع وتحسٌن الجودة مما انعكس على تحسن معطٌات التنمٌة 

 . االقتصادٌة واالجتماعٌة

إلسكان المزمنة فً البحرٌن فقد عقد مجلس النواب وفٌما ٌتعلق على وجه الخصوص بمشكلة ا
جلسات عامة عادٌة واستثنائٌة بهذا الخصوص سواء على مستوى المجلس ككل او على مستوى 
اللجان المختصة حٌث ناقشت لجنة الشئون المالٌة واالقتصادٌة وكذلك لجنة المرافق والبٌئة هذه 

من أجل وضع خطة عمل حكومٌة لمعالجة المشكلة بالتفصٌل مع وزراء المالٌة واإلسكان 
وكان من نتائج مواصلة االهتمام . تفاصٌلها وحلها لمصلحة المواطنٌن من ذوي الدخل المحدود 

بهذا المشكلة ان استجابت الحكومة لهذا الموضوع وتقدمت بعدد من المشارٌع لحل المشكلة كان 
دٌد نسبة من االجارات الشهرٌة التى من بٌنها تقدٌم إعانات مالٌة شهرٌة ألصحاب الطلبات لتس

ٌتحملونها جراء التؤخر فً توفٌر المساكن المالئمة لهم من الحكومة وكذلك التفكٌر فً استخدام 
 . وسائل فنٌة جدٌدة للبناء باالستعانة بشركات عالمٌة متخصصة فً هذا الشؤن 

ً تحسٌن آلٌات إرساء فقد لعب دٌوان المناقصات والمزاٌدات الحكومٌة دورا مهما وحٌوٌا ف
المناقصات الحكومٌة ووفر قدرا من العدالة فً توزٌع المال العام بشكل أكثر شفافٌة ودقة مما 

كما اتاح للمواطنٌن من العاملٌن فً القطاع الخاص فرصة . كان ٌجري سابقا على اقل تقدٌر
النجاز أعمال التظلم من أي إجراء قد ٌكون اضر بمصالحهم خالل علمٌة التقدم بمناقصات 

من جانب آخر بات بمقدور مجلس النواب متابعة أي تظلم أو شكوى من خالل ما . حكومٌة 
ٌقدمه دٌوان الرقابة المالٌة عندما ٌناقش أعمال الوزارات المختلفة والمشارٌع التى ٌتم تنفٌذها أو 

 . تلك التى ال ٌتم تنفٌذها رغم إدراجها فً المٌزانٌة العامة 

لنواب بات الٌوم قادرا على متابعة مشارٌع التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة من بل ان مجلس ا
خالل مناقشة الحساب الختامً للدولة فً نهاٌة كل سنة مالٌة والتركٌز على أداء الوزارات 
المختلفة من خالل تقرٌر أداء المٌزانٌة الذي تقدمة الحكومة الٌه للمناقشة خالل مراجعته السنوٌة 

الشئون المالٌة  ةوتمكن مجلس النواب عند مناقشة توصٌات لجن. الختامً للدولة للحساب 
واالقتصادٌة فً تقرٌرها حوا الحساب الختامً للدولة الى رفض إقرار هذا الحساب وتوجٌه 

لوزارات بعٌنها حول أدائها التنموي خالل السنة المحددة وعدم استخدام المال العام   عالنقد الالذ
 .  تطلبات االرتقاء بؤداء االقتصاد الوطنً فٌما ٌتعلق بالبنٌة التحتٌةفً تحقٌق م

كذلك فان ما تقوم به  اللجان المختصة المختلفة فً مجلس النواب فً االجتماعات شبة 
االسبوعٌة مع الوزارات الخدمٌة المختلفة قد حسن من ثقافة الموظفٌن العاملٌن فً مإسسات 
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االلتزام بالقانون واللوائح التنفٌذٌة ذات الصلة لتحاشً المسائلة السلطة التنفٌذٌة حول ضرورة 
وبالطبع ال ٌعنً هذا انعدام حاالت شبهات . القانونٌة فً حال اكتشاف شبه فساد مالً أو إداري

الفساد المالً او التجاوزات اإلدارٌة فً مكان ما فً الدولة ، لكن المجاهرة بها لم تعد ممكنة ، 
ومما بات سائدا اآلن ، وهو قد ٌكون عامالً . اسبة المتورطٌن فٌها باتت أكٌدةحٌث احتماالت مح

الحكومٌة ، هو ان اتخاذ القرارات المالٌة الخاضعة لرقابة مجلس  ةعلى زٌادة البٌروقراطٌ
النواب باتت تطول كثٌرا عما كان معتاداً من قبل ، جراء حذر المعنٌٌن باألخص الوزراء من 

ن التؤكد من سالمتها القانونٌة وعدم تعرضهم للمساءلة السٌاسٌة جراء وجود التوقٌع علٌها دو
 .      خلل قانونً ما

من جانب آخر فان وجود السلطة التشرٌعٌة كان من شؤنه أن ٌفتح آفاقا تنموٌة جدٌدة جراء التقدم 
. الدولة بمقترحات مشارٌع تطوٌرٌه او مناقشة أفكار تنموٌة لتطوٌر مصادر الدخل الوطنً فً 

وٌمكن اإلشارة الى السلطة التشرٌعٌة ممثلة فً مجلس النواب قد ناقش مثال موضوع تطوٌرا 
فً البحرٌن وربط ذلك بالسوق الخلٌجٌة المشتركة ومشروع االتحاد الجمركً الخلٌجً  علتصنٌ

ود ، كما ناقش مواضٌع تجٌر انتقال رإوس األموال والتملك الخلٌجً وما ٌعترٌه أحٌانا من قٌ
كما تم التطرق الى موضوع العملة الخلٌجٌة الموحدة . مفروضة فً بعض دول مجلس التعاون 

وضرورة الدفع بها من قبل السلطات فً البحرٌن لما لها من تؤثٌر اٌجابً على التنمٌة 
االقتصادٌة فً المنطقة ، كما شدد على وجوب اإلسراع فً تنفٌذ خطة سكة الحدٌد الخلٌجٌة لما 

الخلٌجٌة ببعضها وتعزٌز المواطنة االقتصادٌة  تأهمٌة إستراتٌجٌة فً ربط االقتصادٌالها من 
 . الخلٌجٌة 

 
كما ان مجلس النواب ، وحرصا على التواصل مع القطاعات الحٌوٌة فً المجتمع ومع جمعٌات 
المجتمع المدنً فانه ٌحرص على مخاطبة كل الجهات ذات الصلة واالستماع الى وجهات 

دعوتها الى اجتماعات اللجان الدائمة المختصة عند مناقشة مشارٌع القوانٌن ذات الصلة نظرها ب
وٌحرص على التعبٌر عن مصالحها كلما كان ذلك ضرورٌا من خالل إدراج مرئٌاتها ضمن 

وعلى سبٌل . التقارٌر الرسمٌة المقدمة الى الجلسات العامة للنظر فٌها من قبل المجلس ككل
ٌشكل مجلس النواب لجانا مشتركة دائمة أحداهما مع غرفة تجارة وصناعة المثال ال الحصر 

البحرٌن و الثانٌة مع جمعٌة رجال األعمال البحرٌنٌة  وٌناقش معهما جمٌع مشارٌع القوانٌن 
 .التى تنعكس على مصالحهما بشكل مباشر أو غٌر مباشر

 
 
 
  

 ال العامالحفاظ على الم: لعمل السلطة التشرٌعٌة  األثر المباشر 

 
ٌمكن القول بان عمل السلطة التشرٌعٌة، بشكل عام ومهما ٌكن القدر الذي تحققه من نجاح فً 
الحد من التجاوزات المختلفة ٌتحقق بشكل مباشر فً الحفاظ على المال العام بقدر مقبول نسبٌا 

ٌاب هذه بالمقارنة مع ما ٌتعرض له المال العام من تجاوزات هائلة وإهدار كبٌر فً حالة غ
فعلى سبٌل المثال ، من واقع التجربة فً البحرٌن ، نجد أن ما كان ٌشاع عن إرساء .  السلطة 

مناقصات لمشارٌع  كبرى توضع على الورق وقد ٌتم اإلعالن عنها ولكنها ال تجد طرقها للتنفٌذ 
رة سابقا ، أو ان توضع لها موازنة محددة لكن تلك االعتمادات توجه الى مشارٌع أخرى غٌر مق

، لم بعد ممكنا اآلن إزاء التدقٌق الذي ٌجرٌه مجلس النواب وباألخص فٌما ٌتعلق بالمشارٌع 
ولعل ابرز مثال على هذه المشارٌع ما طرح منذ .  ألكبري ذات الصلة بمصالح المواطنٌن 

الفصل التشرٌعً األول حول المدٌنة الشمالٌة، حٌث قرر مجلس النواب تشكٌل لجنة تحقٌق 
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وقد حققت اللجنة المذكورة حتى اآلن . تابعة هذا الموضوع ومعرفة الحقائق المتصلة بتنفٌذهلم
انجازا مهما وهو تحدٌد الحدود الفعلٌة للمدٌنة الشمالٌة ، وال تزال تنظر فً توزٌع األراضً 
 فٌها على المصالح االجتماعٌة واالقتصادٌة المختلفة تكرٌسا لمبدأ العدالة فً االستفادة من

كما ان المشروع ذاته لم ٌعد مجرد خبر إعالمً تقدمة الوزارة المعنٌة عندما . الخدمات العامة 
ٌشتد الضغط االجتماعً علٌها بل بات مشروعا تحت الرقابة النٌابٌة المباشرة ـ وبات من 
 الضروري تنفٌذه من خالل اعتماد المبالغ الالزمة لتنفٌذه وتوزٌعه على مستحقٌه من المواطنٌن

 . والخدمات العامة المهمة لعمل المدٌنة الشمالٌة
 

ولقد أتاح تحرك السلطة التشرٌعٌة ممثلة فً مجلس النواب إتاحة الفرص للمجلس البلدي 
للمحافظة الشمالٌة المشاركة فً هذه العملٌة بما لدٌة من معلومات وخبرة فنٌة للمساعدة على 

لبلدٌة فً هذا المضمار الحٌوي وبما ٌخدم تطوٌر هذا المشروع بما ٌحقق أهداف اإلدارة ا
 . مهمات التطوٌر الحضري للمناطق الخاضعة لعمله 

 
أدى تحرك مجلس النواب من خالل لجنة التحقٌق فً أمالك الدولة   الى تسجٌل   كذلك فقد

العدٌد من األمالك الحكومٌة التى كانت غٌر محددة الملكٌة وغٌر محفوظة فً سجالت معروفة 
زارات المختصة ، مما كان ممكنا أن تتعرض للتصرف غٌر القانونً جراء نسٌانها أو لدى الو

ولقد تبن أهمٌة هذا التحرك . بٌعها بثمن غٌر مناسب او التصرف بها دون قرار رسمً نظامً 
فً حماٌة المال العام حٌث باتت المعلومات ذات الصلة ملكا للوطن وتحت نظر مجلس النواب 

 . بها دون معرفة المستفٌد من ذلكوال ٌمكن التصرف 
 

ولقد أدي وجود السلطة التشرٌعٌة على ارض الواقع الى مبادرة السلطة التنفٌذٌة أحٌانا من ذاتها 
وفً هذا اإلطار فقد قامت الحكومة وبمبادرة منها  الى وضع . الى تنظٌم شئون البٌت الداخلً 

متها شركة ممتلكات البحرٌن القابضة الدولة تحت إدارة مركزٌة واحدة أس تجمٌع استثمارا
وسجلتها تحت قانون الشركات التجارٌة  وبهدف إدارتها إدارة تجارٌة مناسبة لتحقٌق دخل مالً 
إضافً للخزٌنة العامة ٌساعد على تلبٌة المتطلبات المالٌة الضرورٌة للتنمٌة االجتماعٌة 

 المتزاٌدة 
ابضة بتطوٌرانشطتها على أسس ربحٌة  من خالل وقد قامت اإلدارة الراهنة لشركة ممتلكات الق

وباتت اجتماعات . تكوٌن شركات تابعة لها مختصة فً ادارة األصول التى تقع تحت مسئولٌتها 
مجلس ادارة شركة ممتلكات مع لجنة الشئون المالٌة و االقتصادٌة بمجلس النواب مستمرة 

قابة المالٌة او عبر االجتماع لمراجعة تلك التطورات سواء من خالل مراجعة تقرٌر الر
 . المنفصلة األخرى

 
ومهما تكن الجهود المتحققة خالل الفترة الماضٌة من عمر العملٌة البرلمانٌة الراهنة فً 
البحرٌن فان االتجاهات التى تشرع فٌها األسس القانونٌة لتنظٌم المتطلبات اإلدارٌة والرقابٌة 

امة واشتراطات الحوكمة وأفضل الممارسات فً والتنظٌمٌة فً الوزارات والمإسسات الع
مإسسات القطاع الخاص أٌضا ، البد أن تكون معها النتائج فً السنوات القادمة ذات تؤثٌرات 
اٌجابٌة على التعامل مع المال العام وصٌانته من الهدر والتالعب  و الفساد واإلثراء غٌر 

لكً تتحقق التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة المشروع ، وهى كلها غاٌات سامٌة البد من إعالئها 
 .   العادلة المنشودة لجمٌع المواطنٌن

 

  الثروة إعادة توزٌع : ةلعمل السلطة التشرٌعٌاألثر غٌر المباشر 
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من الجوانب المهمة لعمل السلطة التشرٌعٌة فً مجال اعادة توزٌع الثروة الوطنٌة وتحقٌق 
سواء على شكل مقترحات برغبة ضمن السلطة الرقابٌة لمجلس العدالة االجتماعٌة  ما تم تقدٌمه 

النواب او المقترحات بقانون التى تمت مناقشتها وإقرار بعضها فً مجال رفع مستوٌات األجور 
فً المئة والقطاع الخاص من خالل توفٌر الدولة  11والرواتب للعاملٌن فً القطاع العام بنسبة 

 .ظف وتدرب العاملٌن من المواطنٌن لحوافز تشجٌعٌة للمإسسات التى تو
 
%  1وما تم تقدٌمه للمتقاعدٌن فً القطاعٌن المذكورٌن من تحسٌن لمعاشاتهم التقاعدٌة بنسبة  

ٌضاف الى ذلك ما تم تنفٌذه فعلٌا بدفع من مجلس النواب على صعٌد تعوٌض . المئة سنوٌا
الحكومة تعوٌضات عن  الصٌادٌن المتضررٌن من عملٌات الدفان البحري حٌث قدمت لهم

مصادر دخلهم البحري من مصائد ومواقع كانوا ٌعتمدون علٌها فً كمصادر لمعٌشتهم وتم 
 . اإلضرار بها من خالل علمٌات الدفن البحري فً مناطق متعددة فً البحرٌن 

 
ٌضاف الى ذلك ما تحقق خالل السنوات الماضٌة من تحسن لمستوى دخل العاملٌن فً وزارة 

وزارة الصحة من أطباء وممرضٌن عبر إقرار الكوادر الخاصة بالعاملٌن فً هاتٌن التربٌة 
كما ان جهود السلطة التشرٌعٌة ودورها فً سرعة إقرار االعتمادات .  الوزارتٌن المهمتٌن 

المالٌة المطلوبة لتخفٌف أثار ارتفاع األسعار على المواطنٌن من ذوي الدخل المحدود والتً 
 .  1212وحتى عام  1224استمرت منذ عام 

 
كما تم تعدٌل مكافئات وعالوات الفئات العلٌا فً الوزارات من مرتبة وكٌل وزارة وما أدنً بما 

وبالطبع . ٌحقق العدالة فً توزٌع الدخل ومساواتهم مع العاملٌن اآلخرٌن فً الوزارات المختلفة 
ا فً  رفع مستوى دخل المواطنٌن لم ٌكن كل ذلك ممكن التحقق لوال رغبة السلطة التنفٌذٌة أٌض

والتعاون مع السلطة التشرٌعٌة فً توزٌع الثروة تحقٌقا لالستقرار االجتماعً الذي ٌشكل القاعدة 
 . األساسٌة لالستقرار السٌاسً

  
 

 


