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   اهللا الرحمن الرحیمبسم

  قال  تعالى في محكم القران الكریم

  

َوَیا َقْوِم َلا َیْجِرَمنَُّكْم ِشَقاِقي َأن ُیِصیَبُكم مِّْثُل َما َأَصاَب َقْوَم ُنوٍح َأْو 
َواْسَتْغِفُروا (٨٩(َقْوَم ُھوٍد َأْو َقْوَم َصاِلٍح ۚ َوَما َقْوُم ُلوٍط مِّنُكم ِبَبِعیٍد 
 )٩٠ (َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْیِھ ۚ ِإنَّ َربِّي َرِحیٌم َوُدوٌد
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ا  الوحی��دة الت��ي ت��ستخدمھ  األداةتعتب��ر القاع��دة القانونی��ة العام��ة المج��ردة  الملزم��ة     
 مخالف��ة لحق��وقھم ت��أتي ول��ذلك یفت��رض فیھ��ا ان ال اإلف��رادال��سلطة ف��ي تنظ��یم س��لوك 

وحری���اتھم الت���ي كفلھ���ا الدس���تور والت���ي ت���صدر ع���ن ال���سلطة الت���شریعیة ص���احبة       
 المؤس���سات الدس���توریة الت���ي تھ���دف ل���ضمان ح���سن   كإح���دى األص���یلاالخت���صاص 

د اخت��صاصاتھا ال��سیاسة الت��شریعیة،  وف��ي حال��ة تج��اوز ال��سلطة الت��شریعیة لح��دو      
ة م�ن خ�الل الق�ضاء الدس�توري ول�ذا ف�إن       ئیاضالدستوریة تخ�ضع لرقاب�ة ال�سلطة الق�        

محور عمل القاضي الدستوري ھو الرقابة عل�ى أعم�ال الم�شرع، حمای�ًة لمب�دأ س�مو            
 ألعم�ال ولك�ن وحمای�ة   . الدستور بما یحتویھ ھذا األخیر م�ن حق�وق وحری�ات لألف�راد        

رتب على األحكام الدستوریة، فإن القانون دائمًا یصدر        المشرع من النتائج التي قد تت     
مقترن��ًا بقرین��ة الدس��توریة، ھ��ذه القرین��ة تع��د أھ��م ال��ضمانات الت��ي تع��زز الثق��ة ل��دى    

وم�ن جھ�ة ثانی�ة فأنھ�ا ت�شكل      . البرلمان المنبث�ق م�ن اإلرادة ال�شعبیة، ھ�ذا م�ن جھ�ة         
بء ع��ن القاض��ي ض��ابطًا وأساس��ًا لعم��ل القاض��ي الدس��توري، ناھی��ك أنھ��ا تخف��ف الع��  

الدس��توري، بحی��ث یل��زم م��ن ی��دعي ع��دم دس��توریة الق��انون أن یق��دم المب��ررات الت��ي  
ی����دحض م����ن خاللھ����ا قرین����ة الدس����توریة، وإال ف����إن القاض����ي الدس����توري س����یحكم  
بالدس���توریة، تجنب���ًا للوق���وع بالخط���أ، ألن���ھ م���ن ال���سھل ت���صحیح الخط���أ ف���ي الحك���م 

. لخط��أ ف��ي الحك��م بع��دم الدس��توریةبالدس�توریة، لكن��ھ م��ن ال��صعوبة بمك��ان ت��صحیح ا 
 مؤس�سة   واس�تقرار ولھذا فإن قرینة الدستوریة تلعب دورًا بارزًا في دع�م البرلم�ان،             

الق��ضاء الدس��توري ، وتعزی��ز الثق��ة بھ��ا، وتحق��ق الت��وازن ب��ین المب��دأ ال��دیمقراطي       
  .والرقابة على دستوریة القوانین

وریة، مركزی�ة والمركزی�ة الرقاب�ة       السلطة التشریعیة ، قرین�ة الدس�ت      : الكلمات الدالة  
  .الذاتیة ، االنتخاب كوسیلة لتكوین السلطة التشریعیة 
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A binding legal rule is the only tool for regulating the 

behavior of individuals who are supposed not to 

constitute violations of their rights and freedoms 

guaranteed by the Constitution 

The elimination of the constitutional is one of the 

institutions of constitutional aims to ensure proper 

legislative policy, and therefore the focus of the work of 

constitutional judges is to control the work of the 

legislature, to protect the Constitution, including the 

principle of His Highness the contents of the latter's 

rights and freedoms of individuals. But to protect the 

work of the legislature from the results that may result 

from the constitutional provisions, the law is always 

issued in conjunction with the constitutional 

presumption, this presumption is the most important 
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safeguards that enhance the confidence of parliament, 

emanating from the popular will, on the one hand. On 

the other hand, they are an officer and as a basis for 

the work of constitutional judges, not to mention it 

eases the burden on the constitutional judge, so that 

the necessary constitutional law claims not to submit 

reasons that confound the constitutional presumption 

of which, otherwise, the judge will judge the 

constitutional constitutionalism, in order to avoid the 

occurrence of error, because it is easy to correct the 

error in the government constitutionalism, but it is 

difficult to correct the error in the ruling of 

unconstitutionality. Therefore, the constitutional 

presumption play a prominent role in support of the 

parliament, the stability of the constitutional institution 

of the judiciary, strengthening of confidence, and 

achieve a balance between the democratic principle 

and control of the constitutionality of laws. 

 Key words: constitutional jurisprudence, the 

presumption of constitutional, centralized and 

decentralized constitutional jurisprudence, 

constitutional complaint, referral, payment of 

unconstitutionality. Constitutional judicial error. 

Evidence in constitutional justice. 
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  :المقدمة

تح������رص كثی������ر م������ن ال������دول عل������ى ت������ضمین الوثیق������ة الدس������توریة ن������صوصًا،   
تتن�����اول بع�����ض المب�����ادئ القانونی�����ة، الت�����ي تؤك�����د خ�����ضوع الھیئ�����ات الحاكم�����ة       
للقواع�����د ال�����واردة ف�����ي الوثیق�����ة، وض�����مان ع�����دم مخالفتھ�����ا أحكامھ�����ا، وتمث�����ل      

ات للم������شروعیة الدس������توریة، ف������ي ھ������ذه المب������ادئ ف������ي الوق������ت ذات������ھ ض������مان 
ممارس�������ة ال�������سلطة، وھ�������ي بالت�������الي تق�������رر مب�������دأ الف�������صل ب�������ین ال�������سلطات  

  ال��������سلطة باعتبارھ��������ا الق��������وانین ربإص��������داتخ��������تص  ال��������سلطة الت��������شریعیة  
 الدس�����تور لھ�����ذه الغای�����ة موافق�����ة لمب�����دأ الف�����صل ب�����ین  أن�����شئھاالمخت�����صة الت�����ي 

 ال������سلطات ، و یعتب������ر م������ن ص������میم عملھ������ا المحافظ������ة عل������ى مب������دأ ت������درج        
 للدس�������تور األدن�������ىالقاع�������دة القانونی�������ة ، الن ف�������ي ع�������دم مخالف�������ة الق�������انون    

تحقی������ق  الغای������ة الت������ي وج������دت م������ن اجلھ������ا الدس������اتیر ابت������داًء و الق������وانین        
 منھ�����ا درج�����ة تباع�����ًا وتحقیق�����ا ل�����ذلك  تعتب�����ر الرقاب�����ة عل�����ى دس�����توریة       األق�����ل

الق�����وانین ص�����ورة م�����ن ال�����صور المثل�����ى للدیمقراطی�����ة ، الت�����ي تبتغ�����ي تحقی�����ق       
 المتمثل��������ة ف��������ي الحف��������اظ عل��������ى حق��������وقھم وحری��������اتھم     ف��������راداألم��������صلحة 

) ١(فانتھج������ت مملك������ة البح������رین النظ������ام ال������دیموقراطي حی������ث ن������صت الم������ادة 
، واعتب������ر الدس������تور  ٢٠٠٢م������ن الدس������تور المع������دل ف������ي س������نة     ) د(الفق������رة 

إن ال������سیادة فی������ھ لل������شعب وھ������و م������صدر ال������سلطات الموج������ودة ف������ي ال������بالد     
وبجان�����ب ذل�����ك . ّینھ�����ا الدس�����تورجمیعھ�����ا وتم�����ارس ھ�����ذه ال�����سیادة وفق�����ًا لم�����ا یب

ق�����رر الدس�����تور عل�����ى إن نظ�����ام الحك�����م ف�����ي المملك�����ة ھ�����و ملك�����ي دس�����توري          
 ھیئ�����ة إن�����شاء إل�����ىم�����ن ) ١٠٦( ص�����راحة ف�����ي الم�����ادة  وأش�����اروراث�����ي، كم�����ا  

 بم������ا یحق������ق  المق������صود م������ن أيتت������ولى الرقاب������ة عل������ى دس������توریة الق������وانین 
و ھ���������و تفعی���������ل دور المؤس���������سات  ”نظ���������ام الحك���������م دس���������توري “م���������صطلح 

 والمتمثل����������ة ف����������ي ال����������سلطات ال����������ثالث وھ����������ي الت����������شریعیة    الدس����������توریة
والتنفیذی��������ة والق��������ضائیة، وللكلم��������ة م��������دلوالٍت ع��������ّدة م��������ن قبی��������ل األخ��������ذ       
بالمب�����ادئ الدس�����توریة كمب�����دأ الف�����صل ب�����ین ال�����سلطات وھ�����و م�����ا ن�����ّصت علی�����ھ    

م������ن الدس������تور م������ع التأكی������د عل������ى إن ھ������ذا الف������صل ال یعن������ي     ) ٣٢(الم������ادة 
ع������ین مراعات������ِھ وھ������و مب������دأ   الف������صل الت������ام والجم������ود، ب������ل ھن������اك مب������دأ یت    

الت�������وازن والتع�������اون ب�������ین ھ�������ذه ال�������سلطات، ویترت�������ب عل�������ى ھ�������ذا الف�������صل   
الم�����رن ع�����دم ج�����واز تن�����ازل أي س�����لطة ع�����ن جمی�����ع اخت�����صاصاتھا أو بع�����ض        
اخت�����صاصاتھا ل�����سلطة أخ�����رى، واس�����تثناًء عل�����ى ھ�����ذا الُحك�����م أج�����از الدس�����تور      
لل������سلطة الت������شریعیة أن تف������ّوض ال������سلطة التنفیذی������ة بالت������شریع م������ع األخ������ذ       
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ل���������شروط الم���������ذكورة ف���������ي الم���������ادة س���������الفة ال���������ذكر وس���������ّماه الدس���������تور با
  .١”التفویض التشریعي”بـ

  :أھمیة ومشكلة الدراسة

)  البرلم���������ان(تكم���������ن أھمی���������ة الدراس���������ة ف���������ي دور ال���������سلطة الت���������شریعیة      
بوص���������فھا ال���������سلطة المخت���������صة ف���������ي مراقبت���������ھ ومطابقت���������ھ م���������شروعات     

اللجن������ة  إل������ىالق������وانین  الت������ي تن������شئھا ألحك������ام الدس������تور ، وتعھ������د ب������ذلك       
لجن��������ة ( لج��������ان المجل��������س  النوعی��������ة الدائم��������ة   إح��������دىالمخت��������صة وھ��������ي  

 ت�������سمیتھا ف�������ي اخ�������تالفم�������ع مراع�������اة )  ال�������شؤون الت�������شریعیة والقانونی�������ة
ختل�����ف دس�����اتیر الع�����الم واألھمی�����ة تت�����ّضح أكث�����ر م�����ن اآلث�����ار المترتب�����ة عل�����ى    م

حی������ث ُتن������تج ) الذاتی������ة(أو كم������ا ی������سّمیھا ال������بعض ) الداخلی������ة(ھ������ذه الرقاب������ة 
ب������ة مب������دأ ق������ضائي مھ������م وھ������و قرین������ة دس������توریة الق������وانین  ع������ن ھ������ذه الرقا

ال������صادرة م������ن ال������سلطة الت������شریعیة، وبالت������الي ف������نحن ب������صدد رقاب������ة تأخ������ذ    
ش�����بھ اإلل�����زام، وھن�����ا تظھ�����ر إش�����كالیة م�����دى إل�����زام ھ�����ذه الرقاب�����ة للمحكم�����ة         
الدس�����توریة م�����ن جان�����ب، وإل�����زام القواع�����د القانونی�����ة تج�����اه األف�����راد حی�����ث إن      

ذ ف�����ي مواجھ�����ة األف�����راد، وعل�����ى أس�����اس ذل�����ك     ھ�����ذه القواع�����د القانونی�����ة ُتنّف�����  
ج�������اءت ھ�������ذه الدراس�������ة لإلجاب�������ة عل�������ى األس�������ئلة المتراكم�������ة ح�������ول ھ�������ذا     

 ال������سلطة أعم������الفألص������ل ھ������و الدس������توریة ، أي ع������دم مخالف������ة   . الموض������وع
 لألف��������راد الدس��������تور ال��������ذي یكف��������ل  ألحك��������امالت��������شریعیة الممثل��������ة لل��������شعب  

نتخب������ون حق������وقھم وحری������اتھم ، ف������ال یعق������ل أن یخ������الف ممثل������وا ال������شعب الم     
  .٢إرادة ناخبیھم 

  -:تساؤالت الدراسة 

  الرقاب��������ة البرلمانی��������ة الذاتی��������ة عل��������ى دس��������توریة أھمی��������ةم��������ا ھ��������ي 
الق�����وانین وھ�����ل تأخ�����ذ  جمی�����ع المج�����الس النیابی�����ة ف�����ي ال�����دول العربی�����ة 

  بالرقابة الذاتیة على دستوریة القوانین

         م������ا ھ������ي اآلث������ار المترتب������ة عل������ى رأي لجن������ة ال������شؤون الت������شریعیة
ابع����������ة لل����������سلطة الت����������شریعیة بمطابق����������ة م����������شروع  والقانونی����������ة الت

  القانون ألحكام الدستور؟

      ھ��������ل تراق��������ب  لجن��������ة ال��������شؤون الت��������شریعیة والرقابی��������ة ال��������شروط
  الشكلیة لمشروعات القوانین و الموضوعیة  ؟؟

                                                           

والمعدل ١٩٧٣من الدستور البحریني الصادر عام ) ٣٢(من المادة ) أ( للمزید انظر نص الفقر - ١
  /https://www.nuwab.bh والمنشور على  ٢٠٠٢عام 

ر الباح��ث خ��الل محاض��رة ل��ھ ف��ي طلب��ة الدراس��ات العلی��ا ف��ي  جامع��ة العل��وم     وھ��ذه وجھ��ة نظ��- ٢
 بحث غیر منشور ..  الفصل االول ٢٠١٩ مملكة البحرین عام –التطبیقیة 
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  :أھداف الدراسة

تج����������اه م����������شروعات ) الرق����������ابي(تحدی����������د دور ال����������سلطة الت����������شریعیة  .١
جن���������ة ال���������شؤون الق���������وانین وبی���������ان اآلث���������ار المترتب���������ة عل���������ى رأي ل  

الت����������شریعیة والقانونی����������ة التابع����������ة لل����������سلطة الت����������شریعیة بمطابق����������ة   
  .مشروع القانون ألحكام الدستور

بی������ان إن للجن������ة ال������شؤون الت������شریعیة والرقابی������ة أن ُتراق������ب ال������شروط      .٢
  .الشكلیة والموضوعیة لمشروعات القوانین

 ح������ول ع������دم وج������ود ش������بھة دس������توریة ف������ي     رأیھ������ا  إلزامی������ةوم������دى 
  .مشروعات القوانین

 اعتم������د الباح������ث  ف�������ي ھ������ذه الدراس������ة عل������ى منھج�������ین،      :م������نھج الدراس������ة  
الم������نھج التحلیل������ي والم������نھج المق������ارن، فم������ن خ������الل األول؛ حاولن������ا تحلی������ل      
ن�������صوص الق�������انون الت�������ي عالج�������ت موض�������وع الدراس�������ة والوق�������وف علیھ�������ا    
والبح������ث ف������ي الجوان������ب والح������االت المختلف������ة الت������ي یت������صّدى لھ������ا الم������شّرع   

، وم�������ن خ�������الل الم�������نھج الث�������اني؛ حاولن�������ا )ةال�������سلطة الت�������شریعی(البحرین�������ي 
مقارن�����ة م�����ا اتج�����ھ إلی�����ھ الم�����شرع البحرین�����ي م�����ع غی�����ره م�����ن الت�����شریعات،          
وب�������األخص الت�������شریع الك�������ویتي والت�������شریع ال�������سوري والت�������شریع األردن�������ي      

  والتشریع اللبناني، وذلك لدعم الدراسة

 مباح����ث وخاتم����ة  أربع����ة إل����ى لق����د ت����م تق����سیم ھ����ذه الدراس����ة    :ھیكلی����ة البح����ث 
  ت مقترحھ  و توصیا
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  األول املبحث 

  الرقابة الربملانية  الذاتية على دستورية  القوانني

  اولاطب 

أذاا را   

ھن������اك رس������وخ واس������تقرار ف������ي الفك������ر الق������انوني وال������سیاسي عل������ى وج������ود     
 مب������دأ س������یادة أولھ������امب������دأین أساس������ین لتعزی������ز ھیب������ة الدول������ة واس������تقرارھا  

وھ������ذه المب������ادئ الت������ي   ١أ الف������صل ب������ین ال������سلطات،   الق������انون وثانیھ������ا مب������د  
تغن�����ى بھ�����ا كثی�����ر م�����ن الفالس�����فة وفقھ�����اء الق�����انون والفك�����ر ال�����سیاسي حت�����ى       
یومن�����ا ھ�����ذا، ولع�����ل تطبی�����ق ھ�����ذه المب�����ادئ ی�����رتبط ارتباًط�����ا وثیًق�����ا ب�����ضرورة      
تق�������سیم وظ�������ائف الدول�������ة إل�������ى ث�������الث وظ�������ائف ھ�������ي الوظیف�������ة الت�������شریعیة 

تنفیذی������ة وتمارس������ھا ال������سلطة   وتمارس������ھا ال������سلطة الت������شریعیة، والوظیف������ة ال   
وحت��������ى .التنفیذی��������ة، والوظیف��������ة الق��������ضائیة وتمارس��������ھا ال��������سلطة الق��������ضائیة

تق������وم ال������سلطة الت������شریعیة بالمھ������ام الموكل������ة لھ������ا ال ب������د م������ن إناط������ة ھ������ذا   
 الح������رة ویمثلھ������ا  إرادتھ������ا ویج������سدھا ویحت������رم  األم������ةاألم������ر بج������سم یمث������ل  

ل أدوات خی�����ر تمثی�����ل، ھ�����ذا التمثی�����ل ال�����ذي ال یمك�����ن أن یح�����دث إال م�����ن خ�����ال       
 األداةقانونی����������ة مح����������ددة تتمث����������ل بالت����������شریعات األساس����������یة الت����������ي ھ����������ي  

 ف�������ي عملی�������ة ترجم�������ة ال�������سیاسات العام�������ة إل�������ى ن�������صوص ف�������ي   األساس�������یة
قوال�����ب مح�����ددة ون�����ستطیع أن نط�����رح ال�����سؤال الت�����الي لم�����اذا نف�����ضل الرقاب�����ة       

  ٢الذاتیة من قبل السلطة التشریعیة على دستوریة القوانین ؟؟؟؟

 . التالیة األفكارال نطرح  على ھذا السؤلإلجابة

  ٣السلطة التشریعیة سلطة منتخبة  : األولالفرع 

 ی������ساھم ال������شعب بطریق������ة مباش������رة ف������ي    إنتقت������ضي الدیمقراطی������ة الحدیث������ة   
  وفق��������ا باالنتخ��������اب ممثلی��������ھ ف��������ي ال��������سلطة الت��������شریعیة ، وی��������راد  اختی��������ار

للمفھ�������وم الح�������دیث اختی�������ار ال�������شعب لألف�������راد ال�������ذین یباش�������رون ال�������سلطة        

                                                           

  ٢٠٠٢ والمعل عام ١٩٧٣ انظر الدستور البحریني الصادر عام - ١
لدس�توري البحرین�ي   كذلك انظر الدكتور محمد المشھداني والدكتور مروان المدرس ، شرح قانون ا       

  ومابعدھا  ١٤٣ص١٢٠٠٩مع نظریة عامة  للدستور ،ط
 تساؤالت كانت موضع نقاش لطلبة الدراسات العلیا برنامج الماجستیر في القانون ض�من مق�رر   - ٢

 .دراسة متعمقة في القانون الدستوري والنظم السیاسیة مع الباحث 
 ك�ون ال�سلطة الت�شیعیة س�لطة منتخب�ة تمث�ل        ف�ي أھمی�ة  الباحث ووجھة نظره لما یراه م�ن  رأي - ٣

  وحریاتھم األفراد الشعبیة  وھي مكلفة دستوریا بالحفاظ على حقوق اإلرادة
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ووفق������ا ل������ذلك ی������رى االتج������اه الغال������ب م������ن الفق������ھ ان  .  عن������ھونیاب������ةباس������مھ 
 لت��������ولي أس��������لوباھن�������اك تالزم��������ا ب��������ین الدیمقراطی��������ة واالنتخ��������اب بوص��������فھ  

 س������مة الدیمقراطی������ة عل������ى النظ������ام ال������سیاسي ال������ذي إض������فاءال������سلطة وع������دم 
  . السلطةإسناد في أسلوباال یعتمد االنتخاب بوصفھ 

راح������ل مختلف������ة   مفھ������وم االنتخ������اب ق������د م������ر بم   إن بال������شارةوم������ن الج������دیر  
حت�������ى اس�������تقر عل�������ى المعن�������ى ال�������ذي س�������بق ذك�������ره ، حی�������ث ل�������م تعتم�������د        

 ف������ي اختی������ار الحك������ام والم������وظفین،    األس������لوبال������دیمقراطیات القدیم������ة ھ������ذا   
وك�����انوا یعتم�����دون القرع�����ة ف�����ي ذل�����ك االختی�����ار ألنھ�����ا ف�����ي تق�����دیرھم تحق�����ق         

وكان������ت الدیمقراطی������ة  . الم������ساواة وتكف������ل تك������افؤ الف������رص ب������ین الم������واطنین    
، حی�����ث ك�����ان ال�����شعب )م�����ن حی�����ث ال�����شكل(ل�����سائدة ح�����ین ذاك المباش�����رة ھ�����ي ا

وج�����ود  یم�����ارس ال�����سلطة بنف�����سھ م�����ن خ�����الل الجمعی�����ة ال�����شعبیة العام�����ة، وال     
 أس�������لوبوك�������ان . للمج�������الس المنتخب�������ة ف�������ي الم�������دن الیونانی�������ة والرومانی�������ة 

االنتخ������اب ی������ستخدم الختی������ار بع������ض الم������وظفین التنفی������ذیین والق������ضاة وف������ي     
  . الحدودأضیق

حدیث������ة وات������ساع م������ساحتھا وزی������ادة ع������دد س������كانھا،  وبع������د ظھ������ور الدول������ة ال
اص�������بح  م�������ن االس�������تحالة تطبی�������ق الدیمقراطی�������ة المباش�������رة ، ل�������ذلك ن�������ادى     

وی�����راد بالنظ�����ام .  بالنظ�����ام النی�����ابياألخ�����ذبع�����ض كت�����اب الق�����رن الث�����امن ع�����شر   
النی�����ابي اختی�����ار ال�����شعب ألش�����خاص یباش�����رون ال�����سلطة نیاب�����ة ع�����نھم ولم�����دة      

اب الوس������یلة ال������شائعة ف������ي   االنتخ������أص������بحمح������دودة، وتأسی������سا عل������ى ذل������ك  
 ١. السلطة في العصر الحاليإسناد

  معارضة  الرقابة على دستوریة القوانین: الفرع الثاني 

ھن������اك أص������واتًا عارض������ت فك������رة الرقاب������ة عل������ى دس������توریة الق������وانین ب������شكل   
س�����واء كان�����ت رقاب�����ة سیاس�����یة أو رقاب�����ة ق�����ضائیة ،مم�����ا یؤی�����د موق�����ف    ٢ع�����ام 

 ان تمارس������ھا ال������سلطة الت������شریعیة   المن������ادین بالرقاب������ة الذاتی������ة الت������ي یج������ب   
  ٣: على دستوریة القوانین مستندة بذلك إلى الحجج التالیة

                                                           

ض���مانات اس���تقالل ال���سلطة – ال���دكتور محم���د العجارم���ة ، الوس���یط ف���ي الق���انون الدس���توري  - ١
 . ومابعدھا ١٢٥ ، ص ٢٠٠٩التشریعیة ، دار الخلبج العربي عمان

دراس��ة تطبیقی��ة –محم�د ان��س قاس��م جعف�ر ، الرقاب��ة عل�ى دس��توریة الق�وانین     . نظ��ر د للمزی�د ا - ٢
احم�د كم�ال اب�و المج�د ،     .  وم�ا بع�دھا  ك�ذلك د   ٩، الق�اھرة ص ١٩٩٨ العربی�ة   النھ�ضة مقارنھ ،دار   

  الرقابة على دستوریة القوانین ، ، 
ث من�شور ف�ي مجل�ة جامع�ة     عمر العبداهللا ، الرقابة على دستوریة القوانین ندراس�ة مقارن�ة ، بح�            . 

 ٢٠٠١ن العدد الثاني ١٧دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة ن المجلد
 الدكتور محمد محمود العمار ، الوجیز في القضاء الدستوري البحریني ، من منشورات جامع�ة  - ٣

  ١٩-١٨ ، الطبعة االولى ، ص ٢٠١٩العلوم التطبیقیة في مملكة البحرین سنة 
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إن رئ�������یس الدول�������ة ھ�������و ح�������امي الدس�������تور، وھ�������و الكاف�������ل لحق�������وق   .١
األف�������راد وحری�������اتھم، ل�������ذلك ھ�������و یكف�������ل ع�������دم إص�������دار ق�������انون یخ�������الف         
الدس������تور م������ن خ������الل اش������تراكھ م������ع ال������سلطة الت������شریعیة عن������دما ت������صدر       

 .التنفیذیة عندما تصدر اللوائحالقانون والسلطة 

إن ال������سلطات العام������ة ف������ي الدول������ة الق������ادرة عل������ى إص������دار القاع������دة        .٢
القانونی�����ة الملزم�����ة، وھ�����ي إذ تق�����وم بھ�����ذا ال�����دور فھ�����ي تت�����وخى الم�����صلحة         
العام�������ة للمخ�������اطبین بھ�������ا خ�������صوصًا إذا أص�������درت ع�������ن البرلم�������ان، وھ�������و     

لوكی�����ل ف�����ال یمك�����ن أن یق�����ول ا ، المنتخ�����ب انتخاب�����ًا مبًاش�����ُر م�����ن قب�����ل ال�����شعب   
  .عنھا مقاًال یضر بمصلحة األصیل

   إن الرقاب�������ة عل�������ى دس�������توریة الق�������وانین تتع�������ارض م�������ع مب�������دأ الف�������صل -٣
ب�����ین ال�����سلطات، وال�����ذي یعن�����ي اس�����تقالل ك�����ل س�����لطة م�����ن س�����لطات الدول������ة          
ع������ن غیرھ������ا م������ن ال������سلطات، وذل������ك یعن������ي الت������دخل ف������ي عم������ل الم������شرع      

 م������ن خ�����الف م������ا یقت������ضیھ مب������دأ الف������صل ب�����ین ال������سلطات، وبالت������الي  یجع������ل  
الھیئ�����ة المخت�����صة بالرقاب������ة عل�����ى دس�����توریة الق������وانین ص�����احبة الح�����ق ف������ي       

  .إقرار صحة أو عدم صحة القوانین

  إن إص����������دار الق����������انون بال����������شكل وال����������شروط الرس����������میة  ال����������صحیحة     -٤
المح������ددة یعُّ������د ش������ھادًة قاطع������ًة عل������ى دس������توریة الق������وانین، وع������دم انطوائ������ھ  

رر إلع������ادة عل������ى م������ا یخ������الف أحك������ام الدس������تور، وم������ن ھن������ا ال یوج������د مب������     
  البحث في مدى دستوریتھ من جدید

أی�������ًا كان�������ت الحال�������ة، ف�������إن الباح�������ث  ی�������رى ض�������رورة  تت�������ولى  ال�������سلطة         
الت������شریعیة الرقاب������ة عل������ى دس������توریة القواع������د واللوائح،م������ع االخ������ذ بع������ین        
االعتب������ار أن الرقاب������ة عل������ى دس������توریة الق������وانین أص������بحت حقیق������ة ثابت������ة ال     

لمب������دأ ت������شریعًیا، وأص������بحت  تقب������ل الن������زاع أو الج������دل بع������د أن تق������رر ذل������ك ا   
معظ�����م  دس�����اتیر ال�����دول تباش�����ر ھ�����ذه الرقاب�����ة بالوس�����ائل الت�����ي  ت�����نص علیھ�����ا   
دس��������اتیرھا  ، وك��������ذلك  لألس��������باب الت��������ي أوردھ��������ا المؤی��������دون، وأض��������یف       
علیھ�����ا تمت�����ع ھ�����ذه الھیئ�����ات باالس�����تقالل الت�����ام لت�����ضفي جدی�����ًة عل�����ى عملھ�����ا،    

ط�����راف مم�����ا یجعلھ�����ا ف�����ي حی�����دٍة وغی�����ر ذات م�����صلحٍة م�����ع أيِّ ط�����رٍف م�����ن أ      
ال�����دعوى، فق�����د ت�����صدر حكم�����ًا ل�����صالح الط�����اعن بع�����دم الدس�����توریة، وبالت�����الي       
إلغ������اء ذل������ك الق������انون المطع������ون بع������دم دس������توریتھ، وھ������ذا ال یعف������ي ال������سلطة 

 درج������ات الحیط������ة والح������ذر عن������دما أعل������ىالت������شریعیة م������ن ض������رورة ت������وخي 
ت������صدر القواع������د القانونی������ة بحی������ث ال تت������رك مج������اًال لجھ������ة الرقاب������ة عل������ى        

ین لاللغائھ������ا ومج������رد الاللغ������اء ی������شكل طعن������ة ف������ي ص������میم  دس������توریة الق������وان
  .عمل السلطة التشریعیة المنتخبة 
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 س������مو الدس������تور مب������دأخ������صوصا وأن ال������سلطة الت������شریعیة  ملزم������ة بتحقی������ق 
 لقواع�����د الدس�����تور و علوھ�����ا عل�����ى م�����ا دونھ�����ا م�����ن  اآلم�����رةفتق�����ضي الطبیع�����ة 

ئم القواع������د القانونی������ة إخ������ضاع الت������شریعات جمیعھ������ا ألحك������ام الدس������تور الق������ا   
 مب�������دأ ملزم�������ة بتحقی�������ق فإنھ�������اك�������شرط لم�������شروعیتھا الدس�������توریة  وك�������ذلك 

مب������دأ الف������صل ب������ین  س������یادة الق������انون ال������سلطة الت������شریعیة ملزم������ة بتحقی������ق   
  السلطات

لق����د اس����تقر الفق����ھ عل����ى ع����دم ج����واز إتی����ان ال����سلطة الت����شریعیة عم����ًال یخ����ل            
بالح�����دود الت�����ي تف�����صل ب�����ین والیتھ�����ا ، والمھ�����ام الت�����ي تق�����وم  علیھ�����ا ال�����سلطة  

ضائیة حی�������ث یق�������وم نظ�������ام الحك��������م عل�������ى أس�������اس ف�������صل ال��������سلطات       الق������� 
الت��������شریعیة والتنفیذی��������ة والق��������ضائیة م��������ع تعاونھ��������ا و الیج��������وز ألي م��������ن      

 ااخت��������صاصاتھال��������سلطات ال��������ثالث التن��������ازل لغیرھ��������ا ع��������ن ك��������ل أو بع��������ض 
المن�������صوص علیھ�������ا ف�������ي دس�������تور الدول�������ة  وال�������سلطة الت�������شریعیة یتوالھ�������ا 

 ١الملك والمجلس الوطني

 الرقاب��������ة الق��������ضائیة عل��������ى   إن الح��������دیث ٢ق��������ھ ی��������رى جان��������ب م��������ن الف  -٥
 فال������سلطة األم������ةدس������توریة الق������وانین تنط������وي عل������ى إھ������دار لمب������دأ س������یادة    

 ص������احبة ال������سیادة ،  األم������ةالت������شریعیة   تق������وم ب������سن الق������وانین نیاب������ة ع������ن  
 أال یك�������ون األم�������روال�������سیادة بطبیعتھ�������ا  ال تقب�������ل الرقاب�������ة ، مم�������ا یقت�������ضي   

 ف������ي  –ل������س النی������ابي   المجأع������ضاء  – األم������ة ھن������اك رقی������ب عل������ى ممثل������ي    
مباش�������رتھم لالخت�������صاص الت�������شریعي غی�������ر ض�������مائرھم ، وم�������ن ث�������م ف�������إن       
ال�������سماح للق�������ضاء بمراقب�������ة دس�������توریة الق�������وانین یت�������ضمن اعت�������داًء عل�������ى     

 كم����ا  ٣. ن وعل����ى الق����انون كتعبی����ر ع����ن تل����ك ال����سیادة     األم����ةمب����دأ س����یادة  
 الق��������ول ب��������أن اخت��������صاص الق��������ضاء بمراقب��������ة دس��������توریة   إل��������ىوی��������ذھبون 

وج�������ا عل�������ى وظیف�������ة الق�������ضاء ن فالقاض�������ي ینح�������صر الق�������وانین یت�������ضمن خر
اخت�������صاصھ ف�������ي تف�������سیر الق�������انون وتطبیق�������ھ ف�������ي المنازع�������ات المعروض�������ة  
علی������ھ ال الحك������م عل������ى الق������وانین بأنھ������ا مطابق������ة أو غی������ر مطابق������ة للدس������تور 
ن وتخوی������ل الق������ضاء االخت������صاص ف������ي ذل������ك یتع������ارض م������ع طبیع������ة عم������ل      

ف������ي  .  یقت������صر عل������ى تف������سیر الق������انون وتطبیق������ھ   أنالق������ضاء ال������ذي یج������ب  
ھن����������اك _الرقاب����������ة الالحق����������ة_مج����������ال الرقاب����������ة الق����������ضائیة و خ����������صوصًا 

 ھ�����ذه الرقاب�����ة مم�����ا یجع����ل الرقاب�����ة الذاتی�����ة عل�����ى دس�����توریة  تواج�����ھمع����ضالت  
 تتمث�����ل ف�����ي  وحری�����اتھم األف�����راد بالن�����سبة لحق�����وق  أف�����ضل و أج�����دىالق�����وانین 

                                                           

 دكت�ور ص�بري محم�د ال�سنوسي محم�د ، الوس�یظ ف�ي الق�انون الدس�توري وال�نظم           -ر للمزید انظ- ١
  ومابعدھا ١٢٨القاھرة ص٢٠٠٨السیاسیة ، دار النھظة 

 ٨١، دالنھضة ، ص شعبان امد رمضان ، ضوابط و اثار الرقابة على دستوریة القوانین . د ٢
٣ -turpin(d) : droit constitutionnel .cti.pp١٢١-١٢٠ 
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وج���������ود  ت���������داخل االخت���������صاصات ب���������ین قاض���������ي الموض���������وع والمحكم���������ة     
علق����������ة بدس����������توریة الق����������وانین  ف����������امر  الدس����������توریة ف����������ي الم����������سائل المت 

الدس�����توریة م�����ن عدم�����ھ ف�����ي حال�����ة الرقاب�����ة الالحق�����ة او م�����ا یع�����رف بال�����دفع        
الف�����ردي یخ�����ضع لتق�����دیر قاض�����ي الموض�����وع ال�����ذي ق�����د یقب�����ل الطع�����ن  المق�����دم   
ف�����ي ع�����دم دس�����توریة ن�����ص ق�����انوني واج�����ب التطبی�����ق او ال یقب�����ل ویع�����ود ذل�����ك  

ع�����ل الق�����ضاء  ل�����سلطة القاض�����ي التقدیری�����ة ف�����ي وزن جدی�����ة ال�����دفع ن مم�����ا یج      
الدس������توري رھین������ة بی������د قاض������ي الموض������وع یحی������ل الی������ھ م������ا ی������شاء م������ن       
الق�����وانین ویحج�����ب عن�����ھ م�����ا ی�����شاء ، وھ�����ذا م�����ا یتن�����افى م�����ع الغای�����ة الت�����ي         
ان��������شىء م��������ن اجلھ��������ا الق��������ضاء الدس��������توري ، او الجھ��������ات الت��������ي ح��������ددھا  
الق�����انون والت�����ي یح�����ق لھ�����ا تحری�����ك الرقاب�����ة عل�����ى دس�����توریة الق�����وانین مت�����ى    

ل�����م ت�����شا ذل�����ك ، وعلی�����ة یت�����ساءل بع�����ض فقھ�����اء    ش�����ات ذل�����ك وحجبھ�����ا مت�����ى  
الق������انون المعاص������رین مت������ى الحكم������ة م������ن وج������ود الرقاب������ة عل������ى دس������توریة   
الق������وانین غ������ن ل������م ی������ستطیع الق������ضاء الدس������توري ممارس������تھا م������ن تلق������اء       

 ال����دعاوى م����ن جھ����ات مح����ددة عل����ى س����بیل      إلی����ھنف����سھ ب����ل ینتظ����ر ان تح����ال    
  . ١الحصر وإال فال یمارس دوره؟؟ 

ب اطا 

اردول اض ا  نواا  ر ورد  رن ا 

 للمجتمع���������ات المتح���������ضرة  األساس���������یةتع���������د الدول���������ة القانونی���������ة ال���������سمة    
 تعتن�����ق مب�����دأ س�����مو الدس�����تور وم�����ن مقت�����ضى ھ�����ذا المب�����دأ  ألنھ�����االمعاص�����رة ، 

خ�����ضوع جمی�����ع س�����لطات الدول�����ة للق�����انون بمفھوم�����ھ الع�����ام وف�����ي ذل�����ك تق�����ول   
إن الدول������ة القانونی������ة ھ������ي الت������ي   " لعلی������ا الم������صریة  المحكم������ة الدس������توریة ا 

 كان������ت طبیع������ة س������لطاتھا بقواع������د وأی������اتتقی������د ف������ي كاف������ة مظ������اھر ن������شاطھا 
قانونی�����ة تعل�����و علیھ�����ا ، وتك�����ون ب�����ذاتھا ض�����ابطًا ألعمالھ�����ا و ت�����صرفاتھا ف�����ي      

 المختلف��������ة ، باعتب��������ار أن ممارس��������ة ال��������سلطة ل��������م تع��������د امتی��������ازًا إش��������كالھا
 نة ع������ن الجماع�����ة ول������صالحھا ، وم������ شخ�����صیا ألح������د ، ولكنھ������ا تباش�����ر نیاب������  

 خ�����ضوع الدول�����ة للق�����انون مقترن�����َا بمب�����دأ الم�����شروعیة  مب�����دأ أض�����حىث�����م فق�����د 
ول������ذلك   . ٢ال������سلطة ھ������و األس������اس ال������ذي تق������وم علی������ھ الدول������ة القانونی������ة      

 حتم�����ي ف�����ي الدول�����ة القانونی�����ة   أم�����رف�����إن الرقاب�����ة عل�����ى دس�����توریة الق�����وانین   
ق�������وانین م�������ن الدس�������توریة حی�������ث تع�������د فك�������رة الرقاب�������ة عل�������ى دس�������توریة ال  

                                                           

نبیلة عبدالحلیم كام�ل ، الرقاب�ة الق�ضائیة عل�ى دس�توریة الق�وانین الق�ضاء الدس�توري ، دار         .  د- ١
 ٤٤ ص١٩٩٣النھظة العربیة 

د امین عاطف صلیبا ،دور القضاء الدستوري في إلرساء دول�ة الق�انون ، لبن�ان ن المؤس�سة     . ا- ٢
 ٢٨ ص ٢٠٠٢الحدیثة للكتاب ،طبعة عام 
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 الم�������شروعیة ، وبالت�������الي ف�������إن الم�������شرع الع�������ادي   لمب�������دأالنت�������ائج المھم�������ة 
 بھ�����ا عن�����د س�����نھ للقواع�����د القانونی�����ة العادی�����ة للتفرق�����ة بینھ������ا        باألخ�����ذ  أول�����ى 

 مب�������دأ احت�������رامس�������توریة لتوطی�������د النظ�������ام الق�������انوني و   وب�������ین الق�������وانین الد 
الف�������صل ب�������ین ال�������سلطات و توزی�������ع االخت�������صاصات ب�������ین مختل�������ف ھیئ�������ات     

 الحك������م أجھ������زة دب������ت الفوض������ى القانونی������ة ف������ي   إالمؤس������ساتھا و الدول������ة و 
یع�������رف الناس�������خ م�������ن المن�������سوخ وبالت�������الي   و یخ�������تلط الحاب�������ل بالناب�������ل و ال

تعتب������ر ال������سلطة الت������شریعیة ملزم������ة ب������أن ت������صدر قواع������د قانونی������ة تتط������ابق    
، وغ������ال إحكامھ������اف������ي موض������وعاتھا م������ع القواع������د الدس������توریة وال تخ������الف     

 إص��������دارالداخلی��������ة لتوض��������ح كیفی��������ة فت��������اتي الت��������شریعات . ع��������دت باطل��������ة 
 العدی�����د أوض�����حتالقواع�����د القانونی�����ة العادی�����ة بم�����ا ال یخ�����الف الدس�����تور فق�����د      
 .من التشریعات ذلك ومنھا على سبیل المثال ال الحصر كما یلي  

 لجن������ة ال������شئون الت������شریعیة والقانونی������ة  ف������ي  المجل������س ال������وطني      -أوًال
 ف��������ي وتخ��������تص ب��������النظر . ت��������شكل م��������ن ثمانی��������ة أع��������ضاء    -:البحرین��������ي 

م�������شروعات الق�������وانین ومطابقتھ�������ا ألحك�������ام الدس�������تور ، ومعاون�������ة المجل�������س  
 ص�������یاغة الن�������صوص الت�������شریعیة ، كم�������ا تخ�������تص     ف�������يولجان�������ھ األخ�������رى  

ب��������شئون األع��������ضاء ، وبح��������ث ح��������االت إس��������قاط الع��������ضویة ، واإلذن برف��������ع   
خ�������تص لجن�������ة ال�������شؤون الت�������شریعیة والقانونی�������ة ب�������النظر ف�������ي      الح�������صانة 

م الدس�������تور، ومعاون�������ة المجل�������س  م�������شروعات الق�������وانین ومطابقتھ�������ا ألحك�������ا 
ولجان��������ھ األخ��������رى ف��������ي ص��������یاغة الن��������صوص الت��������شریعیة، كم��������ا تخ��������تص   
ب��������شؤون األع��������ضاء، وبح��������ث ح��������االت إس��������قاط الع��������ضویة، واإلذن برف��������ع      

  الحصانة، وبكل األمور التي ال تدخل في اختصاص لجنة أخرى

  

 مجل��������س  ف��������ي  والت��������شریعیة الدس��������توریة  ال��������شئون لجن��������ة   -: ثانی��������ا
  المصري الشعب

 الالئح������ة الداخلی������ة لمجل������س   إش������ارةی������ة م������صر العربی������ة فق������د    ف������ي جمھور
من��������ھ تن��������شأ ب��������المجلس اللج��������ان   ) ٣٧(ال��������شعب الم��������صري ف��������ي الم��������ادة   

   :األتیةالنوعیة 

لجن������ة ال������شئون الدس������توریة والت������شریعیة وتخ������تص ھ������ذه اللجن������ة بم������ا یل������ي   
.  م�������ن الالئح�������ة الداخلی�������ة للمجل�������س ٤٤وفق�������ا لم�������ا ن�������صت علی�������ھ الم�������ادة  

 اللج��������ان النوعی��������ة  ى ك��������ل لجن��������ة م��������ن  ، أن تت��������ول)٤٤(وت��������نص الم��������ادة  
 م���������شروعات الق���������وانین، واالقتراح���������ات   ف���������ي ال���������رأيالدراس���������ة وإب���������داء  

رارات بق����������وانین، وغی����������ر ذل����������ك م����������ن    بم����������شروعات الق����������وانین، والق����������  
الموض�������وعات المتعلق�������ة باالخت�������صاصات المبین�������ة ق�������رین ك�������ل منھ�������ا فیم�������ا    

  :یلي

https://www.masrawy.com/news/Tag/47574/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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  . الشؤون الدستوریة-١

 تط��������ویر الق��������وانین بحی��������ث تتف��������ق م��������ع مب��������ادئ ال��������شریعة اإلس��������المیة  -٢
  .وأحكام الدستور

  . شؤون الالئحة الداخلیة-٣

  . التشریعات المكملة للدستور-٤

  .قة بالسلطة القضائیة التشریعات المتعل-٥

  . صیاغة النصوص التشریعیةفي معاونة المجلس ولجانھ -٦

  . الدولةفي تقاریر ھیئات الرقابة والتفتیش -٧

  . تطویر وتحسین نظم الخدمات القانونیة والقضائیة-٨

  . شئون األعضاء-٩

  . الحصانة البرلمانیة- ١٠

خ�����تص ب�����ھ   أح�����وال ع�����دم الجم�����ع وإس�����قاط الع�����ضویة، فیم�����ا ع�����دا م�����ا ت     -١١
اللجن��������ة الم��������شتركة م��������ن اللجن��������ة العام��������ة ولجن��������ة ال��������شؤون الدس��������توریة  

 اخت�����صاص ال�����وزارة  ف�����يوغی�����ر ذل�����ك م�����ن الم�����سائل الداخل�����ة    . والت�����شریعیة 
وم�����ا یھمن�����ا ف�����ي ھ�����ذا اإلط�����ار ھ�����و      .   المخت�����صة ب�����شئون الع�����دل والق�����ضاء   

  عل�����ى س�����بیل  أعمالھ�����ا أھ�����موم�����ن   اللجن�����ة بال�����شئون الدس�����توریة  اصصاخت�����
 ب��������شأن م��������شروع ق��������انون   النھ��������ائياد التقری��������ر المث��������ال ال الح��������صر ع��������د  

اإلج������راءات الجنائی������ة، و اللجن������ة حری������صة عل������ى خ������روج الق������انون بال������شكل      
.  یتواف�����ق م������ع ن�����صوص الدس������تور ویحق�����ق العدال������ة الن�����اجزة للجمی������ع    ال�����ذي 

وك�������ذلك م�������شروع ق�������انون حمای�������ة المناف�������سة ومن�������ع االحتك�������ار م�������ن أھ�������م    
س��������یحقق   ت��������سعى اللجن��������ة إلنجازھ��������ا، الن الق��������انون    الت��������ي الم��������شروعات 

 الت�������ي ال�������سوق الم�������صریة ویمن�������ع الممارس�������ات االحتكاری�������ة   ف�������يالت�������وازن 
  .تؤدى إلى ارتفاع األسعار

 - الھاش������میة ت������شكل لج������ان دائم������ة منھ������ا     األردنی������ة  المملك������ة -:ثالث������ا 

 :اللجنة القانونیة ویناط بھا

دراس���������ة الق���������وانین واالقتراح���������ات بق���������وانین الت���������ي تتعل���������ق بالدس���������تور   . أ
عات المدنی�������ة والجنائی�������ة والحقوقی�������ة والمح�������اكم واالنتخ�������اب الع�������ام والت�������شری

والتنظ�������یم الق�������ضائي واالتفاقی�������ات الق�������ضائیة وق�������وانین التنفی�������ذ واألح�������وال       
الشخ��������صیة والجن��������سیة واالس��������تمالك واإلیج��������ار وال��������دفاع والعف��������و الع��������ام     
والمخ�����درات والم�����ؤثرات النف�����سیة وال�����سیر والنقاب�����ات، وم�����ا ف�����ي حك�����م تل�����ك       

اخت��������صاص لجن��������ة أخ��������رى وأي الت��������شریعات، وأي ق��������وانین ال ت��������دخل ف��������ي 
  . المجلسأوأمور تحال إلیھا من الرئیس 
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  .دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعدیلھ. ب

  .دراسة القضایا التي تتعلق بحصانة النواب. ج

  .مساعدة لجان المجلس األخرى في صیاغة النصوص التشریعیة. د

ال������سوري ف������ي   الدس������تور أش������ار  -الجمھوری������ة العربی������ة ال������سوریة  : رابع������ا 
 ح�����ق مجل�����س ال�����شعب ف�����ي إلغ�����اء الت�����شریعات الت�����ي  إل�����ى من�����ھ) ١١١(الم�����ادة

 دورات المجل�������س انعق�������ادی�������صدرھا رئ�������یس الجمھوری�������ة او تع�������دیلھا خ�������ارج 
 اس������تدعت ذل������ك ال������ضرورة الق������صوى ،   إذا انعق������اد ال������دورات  أثن������اء،أو ف������ي 

 إم������امكم������ا یمك������ن لرب������ع أع������ضاء المجل������س االعت������راض عل������ى دس������توریتھا     
یة العلی���������ا ، لك���������ن ھ���������ذا االعت���������راض ال یح���������ول دون  المحكم���������ة الدس���������تور

ول������ذلك ی������رى . اس�����تمرار نفاذھ������ا حت������ى ی�����صدر حك������م المحكم������ة الدس�����توریة    
جان�����ب م�����ن الفق�����ھ ال�����سوري ان الدس�����تور ال�����سوري ق�����د س�����كت ع�����ن الرقاب�����ة    
عل������ى دس������توریة الق������وانین بع������د إص������دارھا ، ویفھ������م م������ن موق������ف الدس������تور   

 الت������ي تق������دم م������ن  الرقاب������ة الق������ضائیة الت������ي ن������ص علیھ������ا ھ������يإنال������سوري 
 مجل��������س ال��������شعب فق��������ط و إل��������ى   أع��������ضاء رب��������ع أورئ��������یس الجمھوری��������ة  

  ١المحكمة الدستوریة حصرًا فھي رقابة وقائیة سابقة 

  

  

  

                                                           

ى دس�توریة الق�وانین ، بح�ث من�شور ف�ي مجل�ة جامع�ة دم�شق للعل�وم           نسرین طلبة ، الرقابة عل�  ١
  وما بعدھا ٤٨٩ ص٢٠١١- العدد االول – ٢٧ المجلد–االقتصادیة والقانونیة 
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  املبحث الثاني

  طبيعة الرقابة الربملانية الذاتية 

  اولاطب 

  را را ط ) ذان) اوات ارو ورد   

 ع������ام، أھمّی������ة ق������صوى ف������ي األنظم������ة الدیموقراطی������ة؛ فھ������ي  للرقاب������ة ب������شكٍل
الدعام������ة األول������ى والركی������زة األساس������یة ف������ي دیموم������ة األم������ن ف������ي رب������وع         
ال������بالد، والنم������و واالزدھ������ار ال یتحق������ق دون وج������ود أم������ن، ل������ذلك فالرقاب������ة        
أحیان�����ًا تك������ون م������سبقة وت������سّمى بالرقاب�����ة الوقائی������ة، وأحیان������ًا تك������ون الحق������ة   

م��������ن الالئح��������ة ) ٢١(ب��������النظر إل��������ى الم��������ادة . وت��������سمى الرقاب��������ة العالجی��������ة
ت�������شكل خ�������الل   ”الداخلی�������ة لمجل�������س الن�������واب والت�������ي ن�������صت عل�������ى إن�������ھ        

األس������بوع األول م������ن ب������دء دور االنعق������اد الع������ادي اللج������ان النوعی������ة اآلتی������ة،      
 لجن������ة ال������شؤون -أوًال.  اخت������صاص المجل������سف������يلدراس������ة األعم������ال الداخل������ة 

خ������تص ب������النظر  وت. الت������شریعیة والقانونی������ة، وت������شكل م������ن ثمانی������ة أع������ضاء    
  .” مشروعات القوانین ومطابقتھا ألحكام الدستورفي

وی������ذھب بع������ض الفقھ������اء عل������ى اعتب������ار إن الرقاب������ة البرلمانی������ة ھ������ي رقاب������ة  
سیاس������یة وی������ستندون عل������ى ذل������ك إن البرلم������ان ُیم������ارس مھام������ھ بوس������یلتین     
وھ������ي الت������شریعیة وال������سیاسیة وبالت������الي ف������إن ھ������ذه الرقاب������ة تنط������وي تح������ت 

  ١.عباءة العمل السیاسي

إن دس��������توریة الق��������وانین تعن��������ي خ��������ضوع جمی��������ع الق��������وانین ف��������ي الدول��������ة  
للدس�������تور، وال یج�������وز بالت�������الي تع�������ارض أي ق�������انون م�������ع ُحك�������م الدس�������تور،  
وف�������ي حال�������ة التع�������ارض یج�������ب تغلی�������ب ُحك�������م الدس�������تور عل�������ى الق�������انون          
المخ����الف، وذل����ك نتیج����ة م����ا یتمت����ع ب����ھ الدس����تور م����ن س����مّو ورفع����ٍة تجعل����ُھ           

ف�����ي الحقیق�����ة إن الرقاب�����ة . ٢د القانونی�����ةف�����ي مرتب�����ٍة أعل�����ى م�����ن بقی�����ة القواع����� 
عل������ى دس������توریة الق������وانین والل������وائح تنق������سم إل������ى ع������دة تق������سیمات، وذل������ك    
نظ�����رًا الخ������تالف األنظم�����ة القانونی������ة الت�����ي تتخ������ذھا ال�����بالد، رغ������م إّن جمی������ع     
ال�������دول تق�������ّر عل�������ى إن الدس�������تور ھ�������و أس�������مى القواع�������د القانونی�������ة وھ�������ي    

                                                           

، مؤس��سة األی��ام للن��شر، الطبع��ة )ل��وائح ال��ضرورة(محم��د أحم��د آل ب��ن عل��ي، المراس��یم بق��وانین  ١
 .١٧١، البحرین، الصفحة ٢٠٠٤األولى 

 ویوس��ف ش��باط، الرقاب��ة عل��ى دس��توریة الق��وانین، بح��ث من��شور ف��ي مجل��ة جامع��ة  ن��سرین طلب��ھ ٢
، جامع��ة دم��شق، ال��صفحة ٢٠١١، الع��دد األول ٢٧دم��شق للعل��وم االقت��صادیة والقانونی��ة، المجل��د  

٤٩٢. 
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، وبالت��������الي ال أس��������اس الحق��������وق والواجب��������ات المفروض��������ة ف��������ي المجتم��������ع    
یج������وز للق������وانین والل������وائح والتعلیم������ات أن ت������صدر مخالف������ة للدس������تور ب������أي    

إال إّن ھن�������اك أنظم�������ة أخ�������ذت بالرقاب�������ة ال�������سیاسیة،    . ش�������كٍل م�������ن األش�������كال  
وبع�����ض ال�����دول ل�����م یج�����د دس�����تورھا تنظیم�����ًا للرقاب�����ة ف�����ابتكرت رقاب�����ة س�����ّمیت  

ي برقاب������ة االمتن������اع، وبع������ض ال������دول أخ������ذت بالرقاب������ة ال������شعبیة الم������سبقة أ     
إن الق�������وانین ال�������صادرة باس�������تفتاء ش�������عبي ال یج�������وز الطع�������ن علیھ�������ا بع�������دم   
الدس�����توریة، ألن ال�����شعب ھ�����و أس�����اس الدس�����تور وأص�����لھ، فم�����ا واف�����ق علی�����ھ       

  الشعب یصبح نافذًا وإن خالف مضمونھ ألحكام

ع�����ّرف بع�����ض الفقھ�����اء الرقاب�����ة ال�����سیاسیة عل�����ى إنھ�����ا ھ�����ي الرقاب�����ة الوقائی�����ة  
تح��������ول دون ص��������دور ھ��������ذه   الت��������ي ت��������سبق ص��������دور الق��������وانین وبالت��������الي    

  .القوانین إذا خالفت نصوص الدستور

وتت�������ولى ھ�������ذه الرقاب�������ة لجن�������ٍة سیاس�������یة، ع�������ادًة ی�������تم اختی�������ار أع�������ضاؤھا    
أو ی����������تم ھ����������ذا االختی����������ار  ) ال����������سلطة الت����������شریعیة(بواس����������طة البرلم����������ان 

  ).السلطة التنفیذیة(باالشتراك مع الحكومة السیاسیة 

الق������وانین، ویع������ود والرقاب������ة ف������ي ھ������ذه الحال������ة ُتم������ارس عل������ى م������شروعات   
س�����بب ت�����سمّیتھا بالرقاب�����ة ال�����سیاسیة ھ�����و الجھ�����ة الت�����ي تت�����ولى ھ�����ذه الرقاب�����ة    
ب�������صفتھا جھ�������ة ُتم�������ارس أعم�������اًال سیاس�������یة، بجان�������ب أعم�������ال ت�������شریعیة إن   
كان������ت ھ������ذه اللجن������ة منطوی������ة تح������ت مظل������ة ال������سلطة الت������شریعیة أو تح������ت       

  .إشرافھا

لق�����انون وتتمی�����ز الرقاب�����ة ال�����سیاسیة عل�����ى إنھ�����ا رقاب�����ة س�����ابقة عل�����ى ص�����دور ا
وترم������ي إل������ى الحیلول������ة دون ص������دور الق������انون المخ������الف للدس������تور، وتتمی������ز  
ك�����ذلك بتطبی�����ق مب�����دأ الف�����صل ب�����ین ال�����سلطات، عل�����ى أس�����اس إن ھ�����ذا المب�����دأ       

الت�����دخل ف�����ي  ) ق�����ضائیة أو غیرھ�����ا (ُیؤس�����س عل�����ى إّن�����ھ ال یج�����وز ألي س�����لطة    
، وبھ������ذه الرقاب������ة ت������تمكن األخی������رة   )البرلم������ان(أعم������ال ال������سلطة الت������شریعیة  

ي س�����یطرة الق�����ضاء وتدخل�����ھ وبالت�����الي ف�����ان ھ�����ذه الرقاب�����ة تتف�����ادى   م�����ن تف�����اد
  .الصدام بین السلطات

رغ������م االمتی������ازات ال������سالفة، انتق������د جمھ������ور م������ن الفقھ������اء ھ������ذه الرقاب������ة،       
وذل������ك ألنھ������ا تفق������د ض������مانتین مھمت������ین وھ������ي النزاھ������ة والحیادی������ة وذل������ك      
ب������النظر إل������ى طریق������ة ت������شكیلھا حی������ث إن األح������زاب ال������سیاسیة ت������تحكم ف������ي     

ھ�����ذه الھیئ�����ة وبالت�����الي ف�����إن الق�����وانین الت�����ي تك�����ون ل�����صالح الح�����زب      ت�����شكیل 
س�������توافق علی�������ھ الھیئ�������ة وإن ل�������م تك�������ن ف�������ي ص�������الحھا س�������تقرر بمخالفت�������ھ  

  .للدستور

 اتبعتھ�����ا بع�����ض ال�����دول ف�����ي الرقاب�����ة عل�����ى دس�����توریة       أخ�����رىوف�����ي طریق�����ة  
 بالقاب������ة الق������ضائیة كرقاب������ة االمتن������اع تعتب������ر م������ن اإلب������داع   أخ������ذتالق������وانین 
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المتح�������دة األمیركی�������ة، وذل�������ك ألن الدس�������تور األمریك�������ي   الق�������ضائي للوالی�������ات  
ج�����اَء خالی�����ًا م�����ن ن�����ّص ُیخ�����ول الجھ�����ات أو الھیئ�����ات الق�����ضائیة االخت�����صاص         

  .بالرقابة على دستوریة القوانین االتحادیة أو المحلیة

وعّرفھ�����ا ال�����بعض عل�����ى إّنھ�����ا وس�����یلة دفاعی�����ة یلج�����أ إلیھ�����ا ص�����احب ال�����دعوى    
 ال�����دعوى أم�����ام الق�����ضاء،  المت�����ضرر م�����ن تطبی�����ق ق�����انون مع�����ین، أثن�����اء نظ�����ر  

ویلج������أ ص������احب . طالب�����ًا اس������تبعاد تطبی������ق ھ�����ذا الق������انون لمخالفت������ھ للدس�����تور   
ال�������دعوى إل�������ى ھ�������ذا األس�������لوب إذا ك�������ان الدس�������تور س�������كت ع�������ن تنظ�������یم         
موض������وع الرقاب������ة عل������ى دس������توریة الق������وانین والل������وائح، وبالت������الي فھ������و ال     
یحت�����اج إل�����ى ن�����ص دس�����توري یق�����رره؛ ذل�����ك ألن م�����ن طبیع�����ة عم�����ل القاض�����ي      

ل�����دفع أمام�����ھ بع�����دم دس�����توریة ق�����انون مع�����ین، أن یتح�����ّرى ع�����ن ص�����حة    ح�����ین ا
ھ����ذا االّدع����اء، ف����إذا تب����ّین ل����ُھ إّن الق����انون متف����ق م����ع أحك����ام الدس����تور ق����ضى         
بتطبیق�������ھ، أم�������ا إذا تأك�������د م�������ن جدی�������ة ال�������دفع ومخالف�������ة الق�������انون للقواع�������د  

 الت������شریع األعل������ى  باعتب������ارهالدس������توریة، فعلی������ھ أن ی������رجح كف������ة الدس������تور    
. ع�������ن تطبی�������ق ھ�������ذا الق�������انون ف�������ي الق�������ضیة المطروح�������ةمق�������ررا االمتن�������اع 

وللمحكم������ة االتحادی������ة العلی������ا ف������ي الوالی������ات المتح������دة األمیركی������ة دوٌر كبی������ر     
. ف�������ي وض�������ع األس�������س القائم�������ة عل�������ى تأص�������یل مفھ�������وم رقاب�������ة االمتن�������اع     

وتم�������ارس ال�������شعوب دورا مھم�������ا ف�������ي الرقاب�������ة عل�������ى دس�������توریة الق�������وانین  
ذه الرقاب������ة تعن������ي إن  كم������ا اص������طلح عل������ى ت������سمیتھ بالرقاب������ة ال������شعبیة وھ������   

لل�������شعب الح�������ق ف�������ي الرقاب�������ة العام�������ة عل�������ى أعم�������ال مؤس�������سات الدول�������ة      
الدس���������توریة وإجبارھ���������ا عل���������ى الخ���������ضوع للدس���������تور وتطبی���������ق مبادئ���������ھ،  
وت������صحیح االنحراف������ات الت������شریعیة الت������ي تن������تج ع������ن ممارس������ة المؤس������سات    
ف�����ي الدول�����ة، وی������ستمد ھ�����ذا الح������ق وج�����وده ك�����ون إن ال������شعب ھ�����و م������صدر       

ل������ة وبإرادت������ھ ی������ضع الدس������تور وی������نظم ویم������نح   ھ������ذه المؤس������سات ف������ي الدو 
ال����������صالحیات واالخت����������صاصات الالزم����������ة لتنظ����������یم أم����������ور الحك����������م وإدارة    

وإن كان������ت األس������باب الت������ي س������اقھا أن������صار ھ������ذه الرقاب������ة مطابق������ة       .ال������بالد
ل������دور ال������شعب، إال إن������ھ م������ن الناحی������ة الواقعی������ة ش������بھ م������ستحیلة التطبی������ق      

س وین�������اقش والتحقی�������ق ون�������ادرة الوق�������وع، ف�������ال یمك�������ن لل�������شعب أن ی�������در      
الق������وانین ویطابقھ������ا بالدس������تور لینتھ������ي إل������ى س������المة ھ������ذه الق������وانین م������ن      

فاتّج�������ھ األن�������صار لتح�������سین نظریت�������ھ إل�������ى الق�������ول ب�������أن ال�������شعب ال  .عدم�������ھ
ی�����ستطیع مباش�����رة ھ�����ذه الرقاب�����ة، ولك�����ن م�����ن خ�����الل ممثلی�����ھ ف�����ي المج�����الس       
الت��������شریعیة بإمكان��������ھ أن یراق��������ب الت��������شریعات وُیق��������رر إن كان��������ت مطابق��������ة    

ورغ�����م ھ�����ذا التط�����ویر ل�����م ت�����سلم ھ�����ذه النظری�����ة . ر أو مخالف�����ةألحك�����ام الدس�����تو
م�����ن االنتق�����اد، لم�����ا لھ�����ا م�����ن ت�����أثیر معن�����وي ش�����عبي، ل�����ن یك�����ون ف�����ي جمی�����ع   
األح������وال ق������انونّي بح������ت، وف������ي ذات الوق������ت ال تختل������ف ب������شكٍل كل������ّي ع������ن       

  .الرقابة السیاسیة، إن لم ُتعتبر جزء من الرقابة السیاسیة
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 ب اطا  

 ذاا رن ا ل ردنن اروا   

 قب������ل ن������شأة األردن   الرقاب������ة  الذاتی������ة عل������ى دس������توریة الق������وانین ف������ي  
  :المحكمة الدستوریة 

: یق�������وم البرلم�������ان األردن�������ي، وھ�������و مجل�������س األم�������ة عل�������ى غ�������رفتین ھم�������ا    
تعی������ین م������ن  (ومجل������س األعی������ان  ) انتخ������اب ع������ام مباش������ر (مجل������س الن������واب  

مجل������س األم������ة  وتع������ود ل) قب������ل المل������ك لن������صف ع������دد الن������واب كح������د أعل������ى    
بغرفتی�����ھ مراقب�����ة دس�����توریة الق�����وانین إذا ك�����ان مجل�����س األم�����ة غی�����ر منعق�����د         
أو م�����نحال، فإن�����ھ یح�����ق لمجل�����س ال�����وزراء إص�����دار ق�����وانین مؤقت�����ة بموافق�����ة        

ولك������ن، وت������رتبط ھ������ذه الرقاب������ة بم������ا إذا ك������ان مجل������س األم������ة غی������ر   . المل������ك
فف������ي حال������ة ھ������ذه .  م������ن الدس������تور٩٤منعق������د أو م������نحًال، وتتناولھ������ا الم������ادة 

وانین المؤقت�����ة تع�����رض عل�����ى مجل�����س األم�����ة ف�����ي أول دورة یعق�����دھا بع�����د     الق�����
إجازت�������ھ أو ف�������ي أول دورة للبرلم�������ان الجدی�������د إذا ك�������ان البرلم�������ان ال�������سابق       

الموافق������ة عل������ى الق������انون  : م������نحال، ویك������ون أمام������ھ ثالث������ة اختی������ارات، األول  
إج�����راء تع�����دیالت عل�����ى أحكام�����ھ،   : المؤق�����ت كم�����ا ورد م�����ن الحكوم�����ة، الث�����اني   

، وم������ن ب������ین مب������ررات رف������ض البرلم������ان     لق������انون المؤق������ت رف������ض ا: ثالث������ًا
وق�����د س�����بق  . الموافق�����ة عل�����ى الق�����انون المؤق�����ت، مخالفت�����ھ ألحك�����ام الدس�����تور      

للبرلم���������ان أن م���������ارس دوره الرق���������ابي ھ���������ذا عل���������ى الق���������وانین المخالف���������ة    
فعل�����ى س�����بیل المث�����ال رف�����ض البرلم�����ان األردن�����ي الق�����انون المؤق�����ت     . للدس�����تور
ة  والم�����������سمى بق�����������انون الحم�����������والت المحوری�����������  ١٩٨٩ ل�����������سنة ٢رق�����������م 

  ١:للمركبات وجاء في معرض رفضھ المالحظات اآلتیة

أن������ھ ح������صن م������ن الطع������ن ق������رارات ص������ادرة اس������تنادًا إل������ى ق������رار مجل������س  .١
حی������ث أن ق������رار مجل������س  . ال������وزراء ال������صادر بم������ا یتع������ارض م������ع الدس������تور  

الم��������ادة –ال��������وزراء ف��������رض رس��������ومًا، والرس��������وم ال تف��������رض إال بق��������انون      
  من الدستور١١١

لتقاض�������ي مخ�������الف للدس�������تور خاص�������ة أن�������ھ أوق�������ف التقاض�������ي، وإیق�������اف ا. ٢
  . من الدستور١٢٥و١٢٤وأن القانون لم یستند إلى المادتین 

                                                           

خال��د ش��نیكات ، الرقاب��ة عل��ى دس��توریة الق��وانین ف��ي االردن قب��ل وبع��د تأس��یس المحكم��ة        . أ- ١
عل���ى الموق���ع االلكترون���ي  ‘ رات المنظم���ة العربی���ة للق���انون الدس���توري  الدس���توریة ، م���ن من���شو 
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ص�������دور الق�������انون ب�������أثر رجع�������ي، إذ اعتب�������ر الرس�������وم الت�������ي فرض�������ت أو   . ٣
.  وحت�������ى نف�������اذه قانونی�������ة وص�������حیحة١٩٨٥اس�������توفیت بھ�������ذا ال�������شأن قب�������ل 

وم�����ن خ�����الل اس�����تقراء ق�����رار اللجن�����ة القانونی�����ة لمجل�����س الن�����واب والمتعل�����ق         
دًا بھ�����ذا الق�����انون المؤق�����ت، یمك�����ن الق�����ول إن البرلم�����ان م�����ارس رقاب�����ة       تحدی�����

 .برلمانیة فعلیة على ھذا القانون المؤقت

وعل�������ى ض�������وء األس�������باب ال�������سابقة، اعتب�������ر مجل�������س الن�������واب أن الق�������انون      
یخ�������الف، ب�������ل یع�������ارض ن�������صوص وأحك�������ام الدس�������تور الت�������ي ینبغ�������ي عل�������ى   

انین مجل�����س ال�����وزراء أن یراعیھ�����ا ف�����ي مع�����رض إص�����داره لمث�����ل ھ�����ذه الق�����و        
و :م�������ن الدس�������تور األردن�������ي عل�������ى ) ٢٥(ت�������نص الم�������ادة حی�������ث . الق�������وانین 

تن�����اط ال������سلطة الت������شریعیة بمجل������س األم������ة والمل������ك ویت������ألف مجل������س األم������ة  
  .من مجلسي األعیان والنواب

   األعیانمجلس       

یت������ألف مجل������س األعی������ان بم������ا فی������ھ ال������رئیس م������ن ع������دد ال یتج������اوز    
و مجل�����س ن�����صف ع�����دد أع�����ضاء مجل�����س الن�����واب، وی�����شترط ف�����ي ع�����ض

األعی������ان أن یك������ون ق������د أت������م أربع������ین س������نة شم������سیة م������ن عم������ره،      
وم�������دة الع�������ضویة ف�������ي المجل�������س أرب�������ع س�������نوات، ویتج�������دد تعی�������ین   
األع������ضاء ك������ل أرب������ع س������نوات، ویج������وز إع������ادة تعی������ین م������ن انتھ������ت  

  .مدة عضویتھ

  مجلس النواب 

یت��������ألف مجل��������س الن��������واب وف��������ق ق��������انون االنتخ��������اب الح��������الي م��������ن 
تراع ال���������سري المباش���������ر،  أع���������ضاء ی���������تم انتخ���������ابھم ب���������االق  ) ١١٠(

وی�����شترط بع�����ضو مجل������س الن�����واب أن یك������ون ق�����د أت������م ثالث�����ین س������نة      
شم������سیة م������ن عم������ره، وم������دة مجل������س الن������واب ھ������ي أرب������ع س������نوات   
شم������سیة یمك������ن أن تم������دد ب������إرادة ملكی������ة لم������دة ال تق������ل ع������ن س������نة     

  .واحدة وال تزید على سنتین

   األمةمھام مجلس 

 م�������ن یت�������ولى مجل�������س األم�������ة إق�������رار م�������شاریع الق�������وانین المقدم�������ة   
الحكوم��������ة، واقت��������راح م��������شاریع ق��������وانین لتتق��������دم بھ��������ا الحكوم��������ة،   
والرقاب�����ة عل�����ى عم�����ل ال�����سلطة التنفیذی�����ة م�����ن خ�����الل ط�����رح األس�����ئلة      
واالس������تجوابات عل������ى ال������وزراء، وینف������رد مجل������س الن������واب ب������صالحیة   
م�����نح الثق�����ة للحكوم�����ة الجدی�����دة، أو ط�����رح الثق�����ة بالحكوم�����ة الحالی�����ة        

ل�����ى ال�����وزراء بارتك�����اب   وأي م�����ن وزرائھ�����ا، وك�����ذلك توجی�����ھ االتھ�����ام إ   
أي م������ن الج������رائم الناتج������ة ع������ن تأدی������ة عملھ������م، وت������تم مح������اكمتھم        
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و یت������ألف یؤل������ف  . عن������دھا أم������ام مجل������س ع������ال لمحاكم������ة ال������وزراء     
المجل�������س الع�������الي م�������ن رئ�������یس مجل�������س األعی�������ان رئی�������ساًً، وم�������ن      
ثمانی�������ة أع��������ضاء، ثالث�������ة م��������نھم یعی��������نھم مجل�������س األعی��������ان م��������ن    

كم������ة نظامی������ة أع������ضائھ ب������االقتراع، وخم������سة م������ن ق������ضاة أعل������ى مح  
بترتی�������ب األقدمی�������ة، وعن�������د ال�������ضرورة یكم�������ل الع�������دد م�������ن رؤس�������اء  

  .المحاكم التي تلیھا بترتیب األقدمیة أیضاًً

وال یج���������وز الجم���������ع ب���������ین ع���������ضویة مجل���������س الن���������واب ومجل���������س  
األعی�����ان، ف�����ي ح�����ین یج�����وز لع�����ضو أي م�����ن المجل�����سین الجم�����ع ب�����ین      
ع�����ضویتھ وحقیب�����ة ال�����وزارة، كم�����ا یج�����وز لألغلبی�����ة النیابی�����ة ت�����شكیل       

وم������ة أغلبی������ة كم������ا ح������دث ف������ي حكوم������ة دول������ة ال������سید س������لیمان       حك
  .١٩٥٤النابلسي سنة 
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  املبحث الثالث

  الرقابة الذاتية مملكة البحرين

  اولاطب 

  اظم او ط ار  ارن

) ال������سلطات(نّظ������م دس������تور مملك������ة البح������رین ف������ي الب������اب الراب������ع وعنوان������ھ    
حك�������م ف�������ي ال�������بالد وأخ�������ذ بمب�������دأ الف�������صل ب�������ین  األحك�������ام العام�������ة لنظ�������ام ال

ال������سلطات الت������شریعیة والتنفیذی������ة والق������ضائیة م������ع تعاونھ������ا، وأف������رد ف������صًال     
ك������امًال وھ������و الف������صل الثال������ث لتنظ������یم ال������سلطة الت������شریعیة ومجم������وع ھ������ذه     

  ).١٠٠ حتى ٥١من (المواد 

ول�������م یكتف�������ي الم�������شّرع البحرین�������ي بوض�������ع القواع�������د العام�������ة الت�������ي ت�������نظم   
ي الدس�������تور، ب�������ل س�������ّن قانون�������ًا أس�������ماُه بالالئح�������ة  ال�������سلطة الت�������شریعیة ف�������

مجل��������س الن��������واب  (الداخلی��������ة للمجل��������سین المك��������ّونین لل��������سلطة الت��������شریعیة   
، وص�������در ھ�������ذا الت�������شریع بالمرس�������وم بق�������انون رق�������م      )ومجل�������س ال�������شورى 

 ب�������شأن الالئح�������ة الداخلی�������ة لمجل�������س الن�������واب، وك�������ذلك   ٢٠٠٢ل�������سنة ) ٥٤(
 الالئح�������ة  ب�������شأن٢٠٠٢ل�������سنة ) ٥٥(الت�������شریع بالمرس�������وم بق�������انون رق�������م    

وق������د ب������ین الم������شرع الدس������توري ف������ي الف������صل . الداخلی������ة لمجل������س ال������شورى
 والمع�������دل ع�������ام  ١٩٧٣الثال�������ث م�������ن الدس�������تور البحرین�������ي ال�������صادر ع�������ام     

ب��������المجلس ( تك��������وین ال��������سلطة الت��������شریعیة والت��������ي ت��������سمى   أحك��������ام ٢٠٠٢
الت��������ي تتك��������ون م��������ن مجل��������سین  مجل��������س ال��������شورى و مجل��������س  )ال��������وطني 

  ١النواب 

 ملك�������ي ب�������أمر ع�������ضوا یعین�������ون ربع�������ینأیت�������الف  مجل�������س ال�������شورى  م�������ن 
 ملك�������ي ب�������أمر و ال�������ضوابط والطریق�������ة الت�������ي تح�������دد   لإلج�������راءاتوفق�������اص 

 وم�������ن ٢.ووف�������ق ش�������روط عام�������ة وخاص�������ة نج�������دھا ف�������ي ص�������لب الدس�������تور  
 ال ی��������صدر ق��������انون إال إذا أن ال��������واردة ف��������ي الدس��������تور البحرین��������ي  األحك��������ام

 المجل������س ال������وطني بح������سب أوأق������ره ك������ل م������ن مجل������سي ال������شورى والن������واب 
  ٣. دق علیھ الملك الحوال وص

                                                           

 الف�صل  ٢٠١٢ وع�ام  ٢٠٠٢ والمع�دل ع�ام   ١٩٧٣ للمزید انظر الدستور البحریني الصادر ع�ام   ١
  ٢٦الثالث منھ ص

 من الدستور البحریني المذكور اعاله ) ٥٤، ٥٣( للمزید انظر المواد ٢
  من الدستور البحریني ٣٥ام المشركة للمجلسین ص انظر االحك- ٣
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وس������نتعرض ف������ي ھ������ذا المبح������ث م������ن خ������الل مطلب������ین ألھ������م اخت������صاصات         
ال������سلطة الت������شریعیة وذل������ك ف������ي مطل������ب أول، وف������ي مطل������ٍب ث������اٍن س������نقف        
عل������ى أھ������م أداة ت������شریعیة لل������سلطة الت������شریعیة وھ������ي أداة اقت������راح الق������وانین  

فال�����������سلطة  الت�����������شریعیة متمثل�����������ًة   . ومناق�����������شة م�����������شروعات الق�����������وانین  
 وال������شورى ثالث������ُة اخت������صاصاٍت أو أعم������اٍل تق������وم بھ������ا،   بالمجل������سین الن������واب

األعم�������ال الت�������شریعیة واألعم�������ال الرقابی�������ة واألعم�������ال المالی�������ة، وإن   : وھ�������ي
كان�������ت األخی�������رة یمك�������ن الق�������ول إنھ�������ا ت�������دخل ف�������ي عب�������اءة االخت�������صاصین      
األولی��������ین، بحی��������ث إن ال��������سلطة الت��������شریعیة ُت��������شارك ال��������سلطة التنفیذی��������ة      

 م�����الیتین، وُتراق�����ب بع�����د ذل�����ك عم�����ل   بمناق�����شة المیزانی�����ة العام�����ة ك�����ّل س�����نتین  
ال�������سلطة التنفیذی�������ة فیم�������ا یتعل�������ق بانفاقھ�������ا واس�������تعمالھا للمیزانی�������ة، وذل�������ك 
ع�������ن طری�������ق توجی�������ھ األدوات الرقابی�������ة أو ع�������ن طری�������ق مراجع�������ة تقری�������ر    

  .دیوان الرقابة المالیة واإلداریة الدوري

وأم������ا فیم������ا یتعل������ق بالعم������ل الت������شریعي وھ������و موض������وع بحثن������ا، ف������إن ھ������ذا   
-ألص������یل لل������سلطة الت������شریعیة وال یج������وز لھ������ا التن������ازل عن������ھ    االخت������صاص ا

م�����ن الدس�����تور واس�����تثناًء یج�����وز لھ�����ا    ) ٣٢( وفق�����ًا ل�����نص الم�����ادة  -كم�����ا بّین�����ا 
  .القیام بالتفویض التشریعي بشروطھ المذكورة بذات المادة

  االقتراح بقانون ومشروع القانون

حی������ث ) أ(الفق������رة ) ٩٢(إن الم������دقق ف������ي أحك������ام الدس������تور وتحدی������دًا الم������ادة   
أف������ادت إن ألي ع������ضو م������ن أع������ضاء المجل������سین الن������واب وال������شورى ح������ق         
تق�����دیم اقت�����راح بق�����انون، فم�����ا ھ�����و مفھ�����وم االقت�����راح بق�����انون، وھ�����ل یختل�����ف     

  .عن مشروع القانون

ع�������رض م�������شروع الق�������انون عل�������ى “ع�������ّرف ال�������بعض االقت�������راح عل�������ى إن�������ُھ 
ال��������سلطة المخت��������صة بالت��������شریع ابتغ���������اء اس��������تیفاء اإلج��������راءات الواجب���������ة      

  .١”دور تشریع بھدستوریًا لص

ولك�����ن م�����ن وجھ�����ة نظرن�����ا إن ھ�����ذا التعری�����ف م�����ن جان�����ٍب ھ�����و ق�����دیم، وم�����ن      
جان������ٍب آخ������ر ال ُیناس������ب النظ������ام الت������شریعي البحرین������ي، حی������ث إّن الم������شّرع       
ذك�����ر االقت�����راح بق�����انون إل�����ى جان�����ب م�����شروع الق�����انون، ف�����ال یمك�����ن تعری�����ف       
االقت�������راح بأن��������ھ م�������شروع ق��������انون، ولتقری��������ب وجھ�������ة النظ��������ر نق��������ول؛ إن    

 بق������انون یعتب������ر ف������ي حقیقت������ھ المرحل������ة التمھیدی������ة األولی������ة وھ������ي  االقت������راح
ولح��������ق االقت��������راح . ٢الرغب�������ة الت��������ي ُیب�������دیھا ع��������ضو ال��������سلطة الت�������شریعیة   

                                                           

 نظری��ة ف��ي األول، الج��زء اإلس��المیة، وال��شریعة الق��انون لدراس��ة الم��دخل البك��ري، عب��دالباقي. د ١
 .٢٥٣ص ،١٩٧٢ النجف، اآلداب، مطبعة الشرعیة، والقاعدة القانونیة القاعدة

 .١٣٧، الصفحة ١٩٧١ة، دمشق، ھشام القاسم، المدخل إلى علم الحقوق، المطبعة العلمی. د ٢
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أھمی������ة كبی������رة وأساس������یة باعتب������اره العام������ل األس������اس ف������ي الت������شریع فھ������و      
  .١القاعدة األولى في البنیان القانوني والذي من دونھ ال ینھض

ح بق�����انون م�����ا ھ�����و إال مج�����رد رغب�����ة    وعل�����ى أس�����اس م�����ا تق�����دم، ف�����إن اقت�����را   
ُیب�����دیھا ع�����ضو ال�����سلطة الت�����شریعیة لوض�����ع تنظ�����یم ق�����انوني مع�����ّین أو إلغ�����اء        

  .قاعدة قانونیة قائمة أو تعدیلھا

؟ !ورّبم�����ا یق�����ول قائ�����ل م�����ا الف�����رق ب�����ین االقت�����راح بق�����انون واالقت�����راح برغب�����ة   
فنق�����ول إن االقت�����راح برغب�����ة ھ�����و م�����ا یقدم�����ھ ع�����ضو أو أكث�����ر م�����ن أع�����ضاء        

بم�����ا ال یج�����اوز الخم�����سة أع�����ضاء م�����ن رغب�����ة معین�����ة تتعل�����ق   مجل�����س الن�����واب 
بالم������سائل العام������ة ف������ي ش������ؤون ال������سلطة التنفیذی������ة، ف������إذا واف������ق مجل������س         
الن�����واب علیھ�����ا أحالھ�����ا إل�����ى الحكوم�����ة لتبنیھ�����ا، وإن تع�����ذر األخ�����ذ بھ�����ا وج�����ب  

كیفم�����ا تب�����ّین ذل�����ك، ف�����إن االقت�����راح   . ٢أن تب�����ین للمجل�����س كتاب�����ًة أس�����باب ذل�����ك  
ع�����ضو المجل�����س م�����صاغًا ومح�����ددًا ُیحیل�����ھ     بق�����انون بع�����د تقدیم�����ھ م�����ن قب�����ل     

مجل�������س الن�������واب إل�������ى ال�������سلطة التنفیذی�������ة، وب�������دورھا ال�������سلطة التنفیذی�������ة     
ُتحی�����ل االقت�����راح إل������ى الجھ�����ة المخت������صة ب�����صیاغة الت������شریعات وھ�����ي ھیئ������ة      

 الق�������انوني، وذل�������ك وفق�������ًا ل�������نص الم�������ادة األول�������ى ف�������ي   واإلفت�������اءالت�������شریع 
ن إع�������ادة  ب�������شأ٢٠٠٦ل�������سنة ) ٦٠(م�������ن ق�������انون رق�������م  ) ١(الفق�������رة رق�������م  

تنظ������یم ھیئ������ة الت������شریع واإلفت������اء الق������انوني، ب������أن األخی������رة تخ������تص ب������صفة   
عام������ة بمھ������ام اإلفت������اء الق������انوني وإع������داد وص������یاغة الت������شریعات، وتت������ولى       

 وض������ع االقتراح������ات بق������وانین المحال������ة م������ن    -١”:ب������صفة خاص������ة م������ا یل������ي  
مجل�����س ال�����شورى ومجل�����س الن�����واب إل�����ى الحكوم�����ة ف�����ي ص�����یغة م�����شروعات      

م�����ن الدس�����تور یج�����ب عل�����ى ھیئ�����ة ) ٩٢(ك�����م الم�����ادة وم�����ع مراع�����اة ح. ق�����وانین
الت������شریع واإلفت������اء الق������انوني رف������ع االقت������راح بع������د ص������یاغتھ إل������ى الحكوم������ة  
خ�����الل ثالث�����ة أش�����ھر م�����ن ت�����اریخ إحالت�����ھ إلیھ�����ا لتب�����دي الحكوم�����ة مالحظاتھ�����ا     
علی�����ھ وتقدیم�����ھ ف�����ي ص�����ورة م�����شروع ق�����انون إل�����ى مجل�����س الن�����واب خ�����الل         

رأت الحكوم������ة ت������أخیر إحال������ة م������دة ال تتج������اوز خم������سة وأربع������ین یوم������ًا، وإذا 
  .”مشروع القانون لمدة أطول أخطرت مجلس النواب بذلك

وب��������ذلك، یك��������ون االقت��������راح بق��������انون مج��������رد الت��������صّور األّول��������ي لم��������شروع  
الق��������انون، وإن م��������شروع الق��������انون ھ��������و ال��������صیاغة القانونی��������ة ال��������صحیحة    
الخت������صاص الھیئ������ة بُحك������م الق������انون، والمناق������شة والت������صویت تن������صّب عل������ى   

                                                           

عب��داهللا رحم��ة اهللا، مراح��ل العملی��ة الت��شریعیة ف��ي الدس��اتیر العراقی��ة، رس��الة ماج��ستیر، جامع��ة    ١
 .٨، ص ١٩٩١بغداد، بغداد، 

 .٣٤٨المرجع التشریعي، األمانة العامة، مجلس الشورى، مملكة البحرین، ص  ٢
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ن للموافق��������ة علی��������ھ وإحالت��������ھ لمجل��������س ال���������شورى دون     م��������شروع الق��������انو  
  .١االقتراح بقانون

  

وھن�����اك جان�����ب م�����ن الفق�����ھ ی�����ذھب إل�����ى إن الرقاب�����ة البرلمانی�����ة لی�����ست مج�����رد   
رقاب�����ة سیاس�����یة، ب�����ل رقاب�����ة لھ�����ا ط�����ابع ق�����انوني، إذ إن�����ھ ین�����اقش م�����شروع        
الق�����انون وُیطابق�����ھ م�����ع أحك�����ام الدس�����تور ث�����ّم ُی�����صّیره إل�����ى ق�����انون ب�����المعنى         

یمل�������ك س�������لطة رف�������ض الم�������شروع لع�������دم مطابقت�������ھ ألحك�������ام     الفّن�������ي، كم�������ا  
  ٢.الدستور

  

  اللجنة المختصة بدراسة مشروع القانون

الثاب�����ت م�����ن الالئح�����ة الداخلی�����ة لمجل�����س الن�����واب إن اخت�����صاص النظ�����ر ف�����ي          
م�������شروعات الق�������وانین ومطابقتھ�������ا ألحك�������ام الدس�������تور ومعاون�������ة المجل�������س      

لجن������ة ولجان������ھ األخ������رى ف������ي ص������یاغة الن������صوص الت������شریعیة، ینعق������د إل������ى    
ال�������شؤون الت�������شریعیة والقانونی�������ة ب�������صفتھا لجن�������ة م�������ن اللج�������ان الدائم�������ة       

  ).٢١(المنصوص علیھا في المادة 

وتطبیق������ًا عل������ى ھ������ذا االخت������صاص، ن������ستعرض بی������ان اللجن������ة المنعق������دة ف������ي   
 وتحدی��������دًا بالبن��������د الث��������اني،  ٢٠١٨ م��������ارس ٢١ی��������وم األربع��������اء المواف��������ق  

 الموضـ�������ـوعات أن اللجن�������ة ف�������ي البن�������د الث�������اني ناق�������شت“ : ویق�������ول البی�������ان
المحال�����ة إلیھ�����ا ب�����صفة غی�����ر أص�����لیة، حی�����ث أق�����ّرت ال�����سالمة الدس�����توریة م�����ع   
األخ��������ذ ف��������ي االعتب��������ار المالحظ��������ات الموض��������وعیة ل��������سبعة موض��������وعات،       

ق�������رار مجل�������س ال�������شورى بخ�������صوص م�������شروع     : الموض�������وع األول: وھ�������ي
ل������سنة ) ١(م������ن المرس������وم بق������انون رق������م  ) ٣(ق������انون بتع������دیل الم������ادة رق������م  

المع�����د ف�����ي ض�����وء االقت�����راح بق�����انون    . (والم�����اء ف�����ي ش�����أن الكھرب�����اء   ١٩٩٦
: ، والموض������وع الث������اني  )المق������دم م������ن مجل������س الن������واب  ) ب������صیغتھ المعدل������ة (

ل�����سنة ) ٢(م�����شروع ق�����انون بتع�����دیل بع�����ض أحك�����ام المرس�����وم بق�����انون رق�����م        
المع�������د بن�������اء عل�������ى االقت�������راح    .( م ب�������شأن إش�������غال الط�������رق العام�������ة   ١٩٩٦

:  الثال�������ث، والموض�������وع)بق�������انون المق�������دم م�������ن مجل�������س ال�������شورى الم�������وقر  
) ٢٠(م�������شروع ق�������انون بتع�������دیل بع�������ض أحك�������ام المرس�������وم بق�������انون رق�������م       

(  ب������شأن تنظ������یم ص������ید واس������تغالل وحمای������ة الث������روة البحری������ة    ٢٠٠٢ل������سنة 

                                                           

اوي، إش��كالیات س��ّن الت��شریع ف��ي مملك��ة     د النعم��ان من��ذر ال��ش  .أ: للمزی��د م��ن ال��شرح مراجع��ة    ١
، جامع��ة  ٢٠١٠البح��رین، بح��ث من��شور ف��ي مجل��ة الحق��وق المجل��د ال��سابع، الع��دد األول، س��نة           

 .البحرین
 .١٧٢-١٧١محمد أحمد آل بن علي، مرجع سابق، ص  ٢
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المقدم�����ة م�����ن  ) ب�����صیغتھا المعدل�����ة ( المع�����د بن�����اء عل�����ى االقتراح�����ات بق�����وانین   
  (م������شروع ق������انون رق������م   : مجل������س الن������واب الم������وقر، والموض������وع الراب������ع    

ت�������صدیق عل�������ى االتف�������اق ب�������ین حكوم�������ة مملك�������ة البح�������رین     بال )  (ل�������سنة ) 
وحكوم�������ة جمھوری�������ة م�������صر العربی�������ة ب�������شأن تجن�������ب االزدواج ال�������ضریبي       
ومن��������ع التھ��������رب م��������ن ال��������ضرائب بالن��������سبة لل��������ضرائب عل��������ى ال��������دخل ،        

م������شروع ق������انون بالت������صدیق عل������ى االتفاقی������ة ب������ین    : والموض������وع الخ������امس  
 ف�����ي حكوم�����ة مملك�����ة البح�����رین وحكوم�����ة جمھوری�����ة قب�����رص ب�����شأن التع�����اون    

مكافح������ة اإلرھ������اب والجریم������ة المنظم������ة واالتج������ار بالمخ������درات والم������ؤثرات       
العقلی����������ة والھج����������رة الغی����������ر م����������شروعة والج����������رائم الجنائی����������ة األخ����������رى  

االقت��������راح : المن��������صوص علیھ��������ا ف��������ي االتفاقی��������ة ، والموض��������وع ال��������سادس  
م ٢٠٠٦ل��������سنة ) ١٩(م��������ن الق��������انون رق��������م  ) ٤(بق��������انون بتع��������دیل الم��������ادة  

االقت�������راح بق�������انون : لموض�������وع ال�������سابع ب�������شأن تنظ�������یم س�������وق العم�������ل ، وا 
 ٢٠١٥ل������سنة ) ٢٥(بتع������دیل الم������ادة الثانی������ة م������ن المرس������وم بق������انون رق������م     

ب�����شأن تح�����صیل كلف�����ة إن�����شاء وتط�����ویر البنی�����ة التحتی�����ة ف�����ي من�����اطق التعمی�����ر   
”١.  

وحی������ث إن ھن������اك فری������ٌق ق������انونّي ُی������ساند اللج������ان ف������ي أعمالھ������ا وی������دعُمھا،   
ّي فیم�������ا یتعل�������ق بم�������شروع وھ�������ذه الم�������ساندة م�������شمولة بتق�������دیم رأٌي ق�������انون 

الق�����انون م�����ن الناحی�����ة الدس�����توریة، ون�����ذكُر مث�����اًال عل�����ى ذل�����ك وھ�����و تق�����دیم          
المست������شار الق������انوني للجن������ة ال������شؤون الت������شریعیة والقانونی������ة رأی������ًا قانونی������ًا  
ح�������ول م�������شروع ق�������انون بتع�������دیل بع�������ض أحك�������ام ق�������انون محكم�������ة التمیی�������ز  

 وموض����������وعھ ١٩٨٩ل����������سنة ) ٨(ال����������صادر بالمرس����������وم بق����������انون رق����������م    
ی������د أس������باب الطع������ن ب������التمییز س������واء أكان������ت ص������ادرة ع������ن االس������تئناف  توح(

العلی���������ا المدنی���������ة أم ال���������شرعیة أو ع���������ن المحكم���������ة الكب���������رى المدنی���������ة أم     
ال������شرعیة ب������صفتھا االس������تئنافیة، حی������ث ك������ان الطع������ن یقت������صر ف������ي األحك������ام  
ال��������صادرة ع��������ن ال��������دائرة الجعفری��������ة عل��������ى حال��������ة وق��������وع بط��������الن ف��������ي    

ال�������رأي الق�������انوني للمست�������شار  ، وانتھ�������ى )…اإلج�������راءات أّث�������ر ف�������ي الحك�������م 
س������المة م������شروع الق������انون مح������ل ال������رأي م������ن الناحی������ة الدس������توریة  “ : إل������ى

  .٢”وأھمّیتھ من الناحیة الموضوعیة 

  
                                                           

النواب، خبر منشور على الموقع  لمجلس الداخلیة الالئحة على تعدیال تناقش ”النواب تشریعیة“ ١
 ن�وفمبر  ٢٥، ق�سم أخب�ار اللجن�ة الت�شریعیة، ت�اریخ المراجع�ة       ٢٠١٨ م�ارس   ٢١لرسمي، بتاریخ   ا

٢٠١٨ ،/bh.nuwab.www://https. 
م��ن تقری��ر اللجن��ة بخ��صوص    ) ٢(المست��شار الق��انوني ال��دكتور عل��ي عب��دالفتاح، المرف��ق رق��م       ٢

ل�سنة  ) ٨(انون محكمة التمییز الصادر بالمرس�وم بق�انون رق�م       مشروع قانون بتعدیل بعض أحكام ق     
 . میالدیة٢٠١٨ أبریل ١٩، الصادر بتاریخ ٢٠١٨لسنة ) ٢١(، المرافق للمرسوم رقم ١٩٨٩
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  املبحث الرابع 

  على دستورية مشروعات القوانني) الداخلية(تقدير الرقابة الربملانية 

   اولاطب 

ذاا رت اا   

ي یق�����وم بھ�����ا المجل�����س الت�����شریعي أھمّی�����ة كب�����رى، م�����ن     للرقاب�����ة الذاتی�����ة الت����� 
الناحی������ة الدس������توریة وم������ن الناحی������ة الموض������وعیة، حی������ث إن م������ن الناحی������ة      
الدس�����توریة ھ������و إص������باغ الت�����شریع ب������صبغِة الدس������توریة، وت�����م األخ������ذ بھ������ذه    

قرین������ة الدس������توریة ” ال������صبغة م������ن قب������ل الق������ضاء الدس������توري وس������ّمیت ب������ـ  
ریعیة أو الجھ����������ات ، أي إن أي ت����������شریع ی����������صدر م����������ن ال����������سلطة الت����������ش  “

المخت�����صة بالت�����شریع ُیعتب�����ر دس�����توري، وت�����م تأص�����یل ھ�����ذا المب�����دأ م�����ن قب�����ل      
  ”:القضاء الدستوري وقیل فیھ

وك�������ذلك، ف�������إن الم�������ذھب الح�������دیث ف�������ي الفق�������ھ الفرن�������سي یق�������ول إن غی�������اب  
الرقاب������ة الذاتی������ة عل������ى الت������شریع أص������بح كارث������ة ال یمك������ن تحّملھ������ا ویج������ب      

أن�������ھ یع�������ود للم�������شرع  حی�������ث “: معالجتھ�������ا، ونقت�������بس م�������ن ھ�������ذا االتج�������اه  
م�������ن الدس�������تور  ) ٣٤(ممارس�������ة االخت�������صاص ال�������ذي أس�������ندتھ ل�������ھ الم�������ادة     

ب�������شكل ت�������ام؛ وأن علی�������ھ، ف�������ي ممارس�������تھ لھ�������ذا االخت�������صاص، ] الفرن�������سي[
احت������رام المب������ادئ والقواع������د ذات القیم������ة الدس������توریة، وال������سھر عل������ى قی������ام    
ال�������سلطات اإلداری�������ة والق�������ضائیة المكلف�������ة بتطبی�������ق الق�������انون بت�������أمین ھ�������ذا    

م�������ن ) ٣٤(م؛ وإن مب�������دأ وض�������وح الق�������انون، الن�������اجم ع�������ن الم�������ادة  االحت�������را
الدس������تور، وھ������دف س������ھولة فھ������م الق������انون، ذي القیم������ة الدس������توریة، الن������اجم 

م�����������ن إع�����������الن حق�����������وق اإلن�����������سان  ) ١٠(و) ٦) (٥) (٤(ع�����������ن الم�����������واد 
، یفرض�����ان علی�����ھ، ف�����ي ھ�����ذا ال�����صدد، تبن�����ي أحك�����ام       ١٧٨٩والم�����واطن لع�����ام  

ة، وذل������ك بغی������ة حمای������ة   دقیق������ة بم������ا فی������ھ الكفای������ة، وص������یغ غی������ر غام������ض     
أش�������خاص الق�������انون م�������ن أي تف�������سیر من�������اقض للدس�������تور، أو م�������ن خط�������ر        

  .١…”التعسف

ویترت������ب عل������ى ھ������ذه الرقاب������ة الذاتی������ة أی������ضًا مب������ادئ قانونی������ة ق������د أقّرھ������ا      
الق�����ضاء واس�����تقر العم�����ل بھ�����ا، وأكث�����ر مب�����دأ ات�����صاًال بموض�����وعنا ھ�����و مب�����دأ       

ن األص������ل قرین������ة الدس������توریة لم������صلحة الق������وانین، وخالص������ة ھ������ذا المب������دأ، إ  
                                                           

لور میالن�و، مراقب�ة الدس�توریة ونوعی�ة الق�انون، مجل�ة الق�انون الع�ام وعل�م ال�سیاسة، الع�دد                . د ١
: ، ال�صفحة ٢٠٠٦ة للدراسات والن�شر والتوزی�ع، بی�روت،    ، المؤسسة الجامعی٢٠٠٦الثالث، سنة  

٦٤٨. 
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فیم����ا ی����صدر ع����ن ال����سلطة الت����شریعیة م����ن ق����وانین أنھ����ا ص����ادرة ف����ي ح����دود          
الدس�������تور، وم�������ن ث�������م یج�������ب عل�������ى المحكم�������ة الدس�������توریة عن�������د فح�������ص      
دس�����توریة الق�����وانین أن تالح�����ظ ھ�����ذا األم�����ر ف�����ال تخ�����رج عل�����ى مقت�����ضى ھ�����ذه     
القرین�������ة إال إذا ك�������ان التع�������ارض ب�������ین الق�������انون والدس�������تور واض�������حًا بّین�������ًا     

یل التوفی��������ق بینھم��������ا، وبعب��������ارة أخ��������رى ف��������إن    وص��������ریحًا بحی��������ث ی��������ستح 
المحكم�������ة الدس�������توریة ال تق�������ضي بع�������دم الدس�������توریة إال إذا كان�������ت مخالف�������ة     

  .١القانون للدستور فوق مستوى كل شك

لق�����د ب�����دت فك�����رة الرقاب�����ة الق�����ضائیة عل�����ى دس�����توریة الق�����وانین ف�����ي ن�����شأتھا       
غریب�����ة و غی�����ر مرغ�����وب بھ�����ا ف�����ي إنجلت�����را ، ب�����ل ومتعارض�����ة م�����ع المب�����دأ         

ي ال������ذي یق������ضي ب������سیادة البرلم������ان ، فق������د ق������ال الفالس������فة ب������أن       الدس������تور
الھیئ������ة الت������شریعیة تق������وم بعملھ������ا ف������ي ج������و م������ن النق������اش الح������ر المفت������وح   

 إلی�������ھال�������ذي یف�������سح فی�������ھ المج�������ال آلراء الف�������راد و المجموع�������ات و ی�������ستمع 
   .األفراد لصالح مجموع األفضل اآلراءلتقدیم 

ى الرقاب����ة عل����ى   وك����ذلك ی����رى جان����ب اخ����ر م����ن الفق����ھ ان وج����ود ھیئ����ة تت����ول        
دس������توریة الق������وانین ی������شجع ال������سلطتین التنفیذی������ة والق������ضائیة عل������ى التغ������ول  

 ھن�����اك ھیئ�����ة تت�����ولى الف�����صل ف�����ي  أن راعتب�����اعل�����ى ال�����سلطة الت�����شریعیة عل�����ى 
المنازع������ات الدس������توریة ف������ي ح������ال وج������ود ش������بھة مخالف������ة دس������توریة الت������ي  
ق�����د تثب�����ت وق�����د ال تثب�����ت مم�����ا ی�����ضع ال�����سلطة الت�����شریعیة ف�����ي م�����أزق ف�����ي          

 الق�����ضاة غی�����ر م�����ؤھلین سیاس�����یًا لھ�����ذا العم�����ل      إنوك�����ذلك . لن�����اخبونمقاب�����ل ا
 م�����ن الن�����زاع الق�����ضائي ول�����ذي    أكث�����رال�����ذي تغل�����ب علی�����ھ ال�����صفة ال�����سیاسیة     

  .  البرلمان يف ممثلیھ الشعبیة عبر اإلرادة إلىیلزم االحتكام 

 ب اطا  

ذاا رت ا  

 ال��������سلطة ی��������رى المؤی��������دون للرقاب��������ة عل��������ى دس��������توریة الق��������وانین ظ��������ان     
 ال������شعب بمختل������ف ملل������ھ  أطی������افالت������شریعیة س������لطة تتك������ون م������ن مختل������ف    

وطوائف�������ھ و مھن�������ھ و بالت�������الي یفتق�������دون للخب�������رة الت�������شریعیة والقانونی�������ة       
الت����ي تجعلھ����م عل����ى ق����در ع����ال م����ن التمیی����ز ب����ین م����ا ھ����و یواف����ق الدس����تور            

كم������ا أن الق������ضاة بطبیع������ة تك������وینھم و خب������راتھم و حی������دتھم     . وم������ا یخالف������ھ  
 إل�������ىزم یجعلھ�������م مؤھل�������ون  ال الفن�������ي ال������� األع�������داد ع�������دادھموإواس�������تقاللھم 

.  ع�����دمھا ف�����ي ح�����ال ثبوتھ�����ا    أم حقیق�����ة المخالف�����ة الدس�����توریة   إل�����ىالوص�����ول 

                                                           

رج�ب س�لیم    : ، إع�داد  ٢٠٠٦-٢٠٠٣) الكتاب األول (مجموعة مبادئ وأحكام المحكمة الدستوریة       ١
 .١٢٤، الصفحة ٢٠٠٧المستشار بالمحكمة الدستوریة، مملكة البحرین 
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 الرقاب�����ة عل�����ى دس�����توریة الق�����وانین تحق�����ق أن م�����ن الفق�����ھ آخ�����روی�����رى جان�����ب 
 ال������ذي األقلی������ةاالس������تقرار ال������سیاسي و الق������انوني م������ن  خ������الل احت������رام رأي    

 ال�����دیمقراطي ال�����ذي یق�����ضي   لمب�����دأوفق�����ًا  رأیھ�����م إب�����داءیفق�����دون حقھ�����م ف�����ي   
 حت������ى ل������و ك������ان ذل������ك ال������رأي    األغلبی������ة رأي أن تتب������ع األقلی������ةب������أن عل������ى  

یخ�������الف  الدس�������تور ، ول�������ذلك تنب�������ھ الم�������شرع الدس�������توري الفرن�������سي ف�������ي      
 الح������ق ل������ستون  أعط������ى عن������دما ١٩٥٨تع������دیالت الدس������تور الفرن������سي ع������ام   

 المجل������س الدس������توري الف������رنس حت������ى    أم������ا ش������یخا ح������ق الطع������ن   أونائب������ًت 
 حت�������ى بع�������د ح�������صول الق�������انون عل�������ى    رأیھ�������ا تب�������دي أن األقلی�������ةت�������ستطیع 

ذل����ك م����ن ی����رى ب����ان الرقاب����ة عل����ى     ویؤی����د .  الت����ي تؤھل����ھ لل����صدور   األغلبی����ة
 ال�������دیمقراطي ال�������ذي یق�������ضي ب�������احترام  المب�������دأدس�������توریة الق�������وانین تحق�������ق  

 وحری�������اتھم م�������ن خ�������الل األف�������راد س�������مو الدس�������تور واحت�������رام حق�������وق مب�������دأ
 أوشروعات الق�����وانین قب�����ل ص�����دورھا   وج�����ود ھیئ�����ات تت�����ولى النظ�����ر ف�����ي م�����     

ئھ������ا عل������ى م������ا ی������شكل م������ساسًا   بع������د ص������دورھا والتحق������ق م������ن ع������دم احتوا  
 الن�����صوص الت�����ي تحت�����وي   إلغ�����اءفتعم�����ل عل�����ى  .  وحری�����اتھم األف�����رادبحق�����وق 

 ةالق������ضائیب������ین جنباتھ������ا عل������ى ش������بھة مخالف������ة الدس������تور وتل������زم ال������سلطة     
كم��������ا وتل��������زم ال��������سلطة الت��������شریعیة  .. بع��������دم تطبیقھ��������ا ب��������صورة واس��������عة  

 ھ�������ذه الن�������صوص الم�������شوبة إلغ�������اء ب�������ضرورة أخطاءھ�������ا تف�������ادي ةب�������ضرور
 ص������دارة  م������ن الق������انون الواج������ب التطبی������ق وع������دم   بعی������ب ع������دم الدس������توریة 

ورة وج�����ود ھیئ�����ة حیادی�����ة ص�����وب�����ذلك تتج�����سد . علیھ�����ا   م�����شتمًالأخ�����رىم�����رة 
 األف������رادلمراقب������ة م������دى فاعلی������ة الن������صوص القانونی������ة واحترامھ������ا لحق������وق     

 الح�����دیث یت�����سع ف�����ي ھ�����ذا المج�����ال   نأ إل�����ىوھن�����ا ین�����وه الباح�����ث  . وحری�����اتھم 
  ١. فیكتفي بھذا القدر منھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ٨٥سابق ص الدكتور محمد العمار ، الوجیز في القضاء الدستوري ، مرجع - ١
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  الخــــاتمـــــــة

) الدس�����تور ( األساس�����ي الق�����انون اعتب�����اربن�����اء عل�����ى م�����ا تق�����دم ذك�����ره فیج�����ب   
 ك��������اللوائح األخ��������رىس��������ید الق��������وانین ف��������ي الدول��������ة و القواع��������د القانونی��������ة  

والتنفیذی��������ة  ال��������صادرة ع��������ن ال��������سلطتین الت��������شریعیة  اإلداری��������ةرات اوالق��������ر
وت�����ستمد من�����ھ حیاتھ�����ا و ش�����رعیتھا ألن�����ھ القط�����ب ال�����ذي ت�����دور حول�����ھ رحاھ�����ا   
فیحركھ�����ا ویراقبھ�����ا و ی�����ضفي علیھ�����ا ش�����رعیة  ویمنعھ�����ا م�����ن االبتع�����اد ع�����ن      

 فھ������و اھاخت������صاصاتدائرت������ھ ، م������ا دام ھ������و ال������ذي ی������نظم ال������سلطات و یح������دد  
 حت������ى ال تھ������دم   إحكام������ھ منھ������ا ، وعلیھ������ا أن ال تخ������الف   أعل������ى بال������ضرورة 

 ال������شرعیة ، وھ������ذا یتطل������ب  مب������دأالق������انوني الخت������صاصھا وتنتھ������ك   األس������اس
م�������ن ال�������سلطات الت�������شریعیة عل�������ى وج�������ھ الخ�������صوص أن تحت�������رم الدس�������تور  
ف�����ي ك�����ل عم�����ل  تق�����وم ب�����ھ و ال س�����یما س�����ن الت�����شریعات وإن تع�����ددت ص�����ور       

 تتخ�������ذ س�������لطة الت�������شریعات  إن ف�������أوالالرقاب�������ة عل�������ى دس�������توریة الق�������وانین   
نھا ع�������دم وقوعھ�������ا ف�������ي كاف�������ة االحتیاط�������ات و ال�������ضمانات الت�������ي م�������ن ش�������أ 

الخط��������أ الت��������شریعي الكبی��������ر الم��������شوب بعی��������ب ع��������دم الدس��������توریة ن فم��������ن  
المعی������ب عل������ى ال������سلطة الت������شریعیة ف������ي الع������صر الحاض������ر ال������ذي یت������صف       

 أخط�����اء تق�����ع ف�����ي  إنالعالی�����ة الت�����ي یتحل�����ى بھ�����ا أع�����ضائھا     ب�����العلم والثقاف�����ة 
ع�����وار ت�����شریعي تتمث�����ل ف�����ي إص�����دار قواع�����د قانونی�����ة م�����ن ش�����انھا     ش�����نیعة  و

 ع�������ن طری�������ق إص�������دار   وانتھاكھ�������ا وحری�������اتھم األف�������رادق�������وق الم�������ساس بح
 مب������رر ، ف������ال  أيقواع������د قانونی������ة ملزم������ة تح������د منھ������ا او تنتق������صھا تح������ت     

 م������ن مب������رر الدس������توریة الن الدس������تور ال������ذي وض������عھ ال������شعب  أعل������ىمب������رر 
 ال�����سلطة الت�����شریعیة   إن�����شاءق�����د كف�����ل لھ�����م ذل�����ك و ذات الدس�����تور ھ�����و ال�����ذي    

 أمانت������ھان یخ������ون الم������ؤتمن  علیھ������ا ، ف������ال یج������وز أمن������اءو اع������ضؤھا وھ������م 
 یخ������ون الراع�������ي رعیت������ھ ، م�������صداقًا لقول�������ھ ص������لى اهللا علی�������ھ وس�������لم    أن أو

ل������ذلك وج������دنا أن  دراس������تھ ""  كلك������م راع وكلك������م م������سئول ع������ن رعیت������ھ "" 
وانین تح������د إن الرقاب������ة الذاتی������ة لل������سلطة الت������شریعیة عل������ى م������شروعات الق������    

م�����ا ال  ال�����شنیعة ولُھ�����ا م�����ن األھمی�����ة   ألخط�����اءام�����ن الوق�����وع ف�����ي مث�����ل ھ�����ذه    
یمك�������ن التن�������ازل ع�������ن ھ�������ذه الرقاب�������ة، حت�������ى وإن ل�������م یك�������ن رأي اللجن�������ة        
المخت������صة بدراس������ة م������شروع الق������انون مل������زم، حی������ث یترت������ب علی������ھ نت������ائج    

 بھ������ا لتف������ادي الوق������وع ف������ي   یأخ������ذالت������ي ارتأینھ������ا مناس������بة لع������ل الم������شرع   
أخط������اء ت������شریعیة اھم������ا غ������صدار قواع������د قانونی������ة ی������شوبھا عی������ب ع�������دم         

  .الدستوریة
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  :النتائج

رأي ل�������دى المخ�������اطبین بتنفی�������ذ الق�������انون ال�������ذي ی�������صدر م�������ن تك�������وین  .١
ال����������سلطة الت����������شریعیة، إن ھ����������ذا الق����������انون م����������ن جھ����������ة ال����������شكل    
والموض������وع ال ُیخ������الف أحك������ام الدس������تور ب������شكلِھ المب������دئي، وبالت������الي     
تبع������ث ھ������ذه الرقاب������ة بالطمأنین������ة ف������ي جم������وع المخ������اطبین بالقاع������دة      

  .القانونیة

 الدس���������توریة إن رأي اللجن���������ة وإن ك���������ان غی���������ر مل���������زم، فللمحكم���������ة    .٢
الوق��������وف عل��������ى وجھ��������ة نظ��������ر الم��������شّرع حینم��������ا وض��������ع القاع��������دة   
القانونی���������ة، وذل���������ك عم���������ًال بمب���������دأ قرین���������ة الدس���������توریة للق���������وانین    

  .الصادرة من السلطة التشریعیة

إن ھ�������ذه الرقاب�������ة الذاتی�������ة ب�������شكل مب�������دئي تتجّن�������ب ص�������دور ق�������انون      .٣
ُیخ������الف أحك������ام الدس������تور، حی������ث إن������ھ دون ھ������ذه الرقاب������ة، ف������ي ح������ال  

، فإّن�������ھ س�������ینفذ ف�������ي مواجھ�������ة ع�������دد كبی�������ر م�������ن       ص�������در الق�������انون 
  .األشخاص حتى یقوم أحدھم بالطعن علیھ

  التوصیات

أن یتبن������ى الم������شرع الدس������توري  ف������ي مملك������ة البح������رین وغیرھ������ا م������ن         -١
ال�������دول الت�������ي م�������ن س�������متھا تفعی�������ل العم�������ل بالدس�������تور إل�������زام ال�������سلطة  

 باألخ��������ذ ف��������ي الت��������شریع   األص��������یلالت��������شریعیة ص��������احبة االخت��������صاص   
ل دون إص���������دارھا لت���������شریعات م���������ن ش���������أنھا    الت���������ي تح���������و باألس���������باب

االش������تمال عل������ى ش������بھة مخالف������ة دس������توریة و جع������ل ذل������ك عل������ى ش������كل     
 الت������شریع وھ������و الدس������توریة ال ألص������لت������شریع دس������توري مل������زم تحقیق������ًا  

  .أن یكون االستثناء 

تفعی���������ل دور ال���������سلطة الت���������شریعیة، بدراس���������ة م���������شروعات الق���������وانین       -٢
لمخت��������ّصین ب��������شكٍل ق��������انونّي رص��������ین، وذل��������ك باالعتم��������اد عل��������ى آراء ا   

بالفق�����ھ الدس�����توري، م�����ع األخ�����ذ بع�����ین االعتب�����ار بالقواع�����د المرس�����اة م�����ن     
  .المحكمة الدستوریة

یج�������ب عل�������ى ال�������سلطة الت�������شریعیة عن�������د دراس�������ة م�������شروع الق�������انون،        -٣
مراجع���������ة الم���������ذكرة التف���������سیریة للدس���������تور للوق���������وف عل���������ى مقاص���������د  
واض������عي الدس������تور وبالت������الي ص������دور القاع������دة القانونی������ة موافق������ًا لھ������ذه    

  .المقاصد
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  القران الكریم 

  :المراجع

  :الكتب القانونیة: أوًال

ترجم��������ة ” أفك��������اره ومثل��������ھ “ادل�������ر م��������ورتمر، الدس��������تور االمریك��������ي   .٤
  .١٩٨٩ عودة، مركز الكتب االردني إبراھیمصادق 

اس������ماعیل الغ������زال، الق������انون الدس������توري وال������نظم ال������سیاسیة، الطبع������ة      .٥
  .١٩٨٧الثالثة، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع بیروت 

أم�������ین ع�������اطف ص�������لیبیا، دور الق�������ضاء الدس�������توري ف�������ي إرس�������اء  . د.أ .٦
دول�����ة الق�����انون، المؤس�����سة الحدیث�����ة للكت�����اب، لبن�����ان، الطبع�����ة األول�����ى        

٢٠٠٢.  

الب���������اقي البك���������ري، الم���������دخل لدراس���������ة الق���������انون وال���������شریعة    عب���������د .٧
اإلس������المیة، الج������زء األول، ف������ي نظری������ة القاع������دة القانونی������ة والقاع������دة    

  .١٩٧٢، الشرعیة، مطبعة اآلداب، النجف

عب��������داهللا رحم��������ة اهللا، مراح��������ل العملی��������ة الت��������شریعیة ف��������ي الدس��������اتیر   .٨
  .١٩٩١العراقیة، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، بغداد، 

عب������د الفت������اح ، محم������د ش������كري ، الرقاب������ة عل������ى دس������توریة الق������وانین      .٩
تحم��������ي ال��������شعوب م��������ن انح��������راف س��������لطاتھا الت��������شریعیة ، مجل��������ة       

  .١٩٨٧) ٢-١(المحاماة العددان 

 عب������د أحم������د، الرقاب������ة عل������ى دس������توریة الق������وانین،     ع������صام س������عید . د .١٠
  .٢٠١٣المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، الطبعة األولى 

س����������امي جم����������ال ال����������دین، الق����������انون الدس����������توري وال����������شرعیة     . د.أ .١١
الدس���������توریة، من���������شأة المع���������ارف، اإلس���������كندریة، الطبع���������ة األول���������ى      

٢٠٠٥.  

ھ������شام القاس������م، الم������دخل إل������ى عل������م الحق������وق، المطبع������ة العلمی������ة،     . د .١٢
  .١٩٧١شق، دم

ال������دكتور محم������د محم������ود العم������ار ، ال������وجیز ف������ي الق������ضاء الدس������توري   .١٣
البحرین������ي ، م������ن من������شورات جامع������ة العل������وم التطبیقی������ة ف������ي مملك������ة     

  األولى، الطبعة  ٢٠١٩البحرین سنة 

 قب�����ل  األردنخال�����د ش�����نیكات ، الرقاب�����ة عل�����ى دس�����توریة الق�����وانین ف�����ي        .١٤
ة وبع�������د تأس�������یس المحكم�������ة الدس�������توریة ، م�������ن من�������شورات المنظم�������     
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عل�����������ى الموق�����������ع االلكترون�����������ي  ‘ العربی�����������ة للق�����������انون الدس�����������توري  
contactdustour.org  

ش������عبان احم������د رم������ضان ، ش������رح الق������انون الدس������توري البح������رین ،     . د .١٥
  ٢٠١٤من منشورات جامعة العلوم التطبیقیة 

 ف������ي الق������انون  الوس������یطدكت������ور ص������بري محم������د ال������سنوسي محم������د ،      .١٦
  اھرةالق٢٠٠٨ النھضةالدستوري والنظم السیاسیة ، دار 

الحل������یم كام������ل ، الرقاب������ة الق������ضائیة عل������ى دس������توریة       نبیل������ة عب������د . د .١٧
  ١٩٩٣ العربیة النھضةالقوانین القضاء الدستوري ، دار 

– ، الوس�������یط ف�������ي الق�������انون الدس�������توري  العجارم�������ھال�������دكتور محم�������د  .١٨
 العرب���������ي الخل���������یجض���������مانات اس���������تقالل ال���������سلطة الت���������شریعیة ، دار   

  ٢٠٠٩عمان

دراسة تطبیقیة –على دستوریة القوانین محمد انس قاسم جعفر ، الرقابة .  .١٩
  وما بعدھا  ٩، القاھرة ص١٩٩٨ العربیة النھضةمقارنھ ،دار 

   المجد ، الرقابة على دستوریة القوانین ، ، ه تأبواحمد كمال . د .٢٠

٢١.  .  

  :القوانین: ثانیًا

المع���������دل س���������نة ١٩٧٣دس���������تور مملك���������ة البح���������رین  ال���������صادر ع���������ام  .١
٢٠٠٢.  

 ب����������شأن الالئح����������ة  ٢٠٠٢ل����������سنة ) ٥٤(مرس����������وم بق����������انون رق����������م    .٢
  .الداخلیة لمجلس النواب

  

  :األحكام: ثالثًا

) الكت�����������اب األول(مجموع�����������ة مب�����������ادئ وأحك�����������ام المحكم�����������ة الدس�����������توریة  
، إع��������داد المست��������شار رج��������ب س��������لیم المست��������شار بالمحكم��������ة     ٢٠٠٦-٢٠٠٣

، مملك���������ة ٢٠٠٧الدس���������توریة، المحكم���������ة الدس���������توریة، الطبع���������ة األول���������ى    
  .البحرین

  

  :القانونیةالدوریات والمجالت : رابعًا

د من������ذر ال������شاوي، إش������كالیات س������ّن الت������شریع ف������ي مملك������ة البح������رین،   .أ .١
بح������ث من�������شور ف������ي مجل�������ة الحق�������وق المجل������د ال�������سابع، الع�������دد األول،    

  .، جامعة البحرین٢٠١٠سنة 
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ل��������ور میالن��������و، مراقب��������ة الدس��������توریة ونوعی��������ة الق��������انون، مجل��������ة  . د .٢
، ٢٠٠٦الق��������انون الع��������ام وعل��������م ال��������سیاسة، الع��������دد الثال��������ث، س��������نة    

 المؤس���������سة الجامعی���������ة للدراس���������ات والن���������شر والتوزی���������ع،    :ترجم���������ة
  .٢٠٠٦بیروت، 

ن������سرین طلب������ھ ویوس������ف ش������باط، الرقاب������ة عل������ى دس������توریة الق������وانین،  .٣
بح�������ث من�������شور ف�������ي مجل�������ة جامع�������ة دم�������شق للعل�������وم االقت�������صادیة        

  .، جامعة دمشق٢٠١١، العدد األول ٢٧والقانونیة، المجلد 

دراس��������ة  - عل��������ى دس��������توریة الق��������وانینعم�������ر العب��������داهللا ، الرقاب��������ة  .د .٤
مقارن��������ة ، بح��������ث من��������شور ف��������ي مجل��������ة جامع��������ة دم��������شق للعل��������وم     

  ٢٠٠١ن العدد الثاني ١٧االقتصادیة والقانونیة ن المجلد

  

  




