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ضمانات نفاذ القواعد الدستورية
Guarantees of Expiration Constitutional
Rules
ـ.د .صدَّاع دحاـ طوكاف

ـ.د .عبد الصمد رحيـ كريـ زنكنة

المقدمة

تحرررالالطررالتلالتيط ط ر تلرررنلال رررللررألالرردن للاررقل ألت ر ّرلألالنل ررتل
الدطتنر تلنصنصاًلتتنان لبعضلالنطائ لال اننن تلالتنلتؤاردلض رننلالي ئراتل
اردةلرنلىذهلالنل ت،لنلدمللضالفتيرالححااليرالنتتللر لىرذهل
الحاالتللا نالدلالن ل
النطائ لبال لاناتلاآلت ت :ل
تتلل لال لانتلاحنلقلرنل"للبد لالفص لب ألالطالات"لنلال ترتربللا رول
لألتحد دلالضتصاصاتللع نتللا لطالتللألالطالاتلالعالتلرنلالدنلرت،لالل
لانيالتجانزىال نلالضرنجللا يا،لر تح ر لبرذلالالترنازألب نيلراولنلرأللرملت ر ل
ا للنيالرنلنجولاحضرىلإذاللالحادتل نل رادتل ألتح دللرألجرادةلالصرنابل
نتضال لقنالدلال اننألالدطتنري .ل

لررالال ررلانتلاللان ررتلرتتلل ر لرررنل"لالرقابررتللاررقلدطررتنر تلال رنان أ"لح ررثل
ت ررنملالنل ررتلالدط ررتنر تلبتنمر ر ملى ئ ررتللع ن ررتلُعي رردلإل ي ررالبليل ررتلرقاب ررتلاحتر ررامل
ال اننألالعاديللا نالدلالناردةلرنلالنل تلالدطتنر ت.لنبالنطبتللا لانتلاللاللت،ل
ريررنلتتللر لرررنل"لالرقابررتلاللتبادلررتلبر ألالطررالت ألالتذررر ع تلنالتنف ذ ررت"،لح ررثل
تت ر ررلألدطر ررات رلبعر ررضلالر رردن لقنالر رردلتاف ر ر لرقابر ررتلا ر ر لطر ررالتللنيلر رراللار ررقل
احض رررى،ل ررلاناًللع رردملض رررنجل يللنيل ررالل ررألاالضتص رراالال ررذيلح ررددهللي ررال
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الدطتنر،نل سلاليد للألىرذهلالرقابرتل ألت ر لار للرألىرات ألالطرالت أل لرامل
احضرررىللنق ر لالضصررنلت،لب ر لإألاليررد للنيررالىررنلتح ر لالتعررانألنالت رنازأل
ب نيلالبلال لألنفاذلال نالدلالدطتنر تلنحطألتلب يا .ل

ناذالاان ررتلال ررلاناتلالل ررذانرةلجل عي ررالتع رردل ررلاناتلقاننن ررت،لح ررثل
تررناللا يررالرررنلالظالرربللعمررملالنلررائ لالدطررتنر ت،ر نول نبظررنل اللننطررقللررأل
ناح ررتل ض رررىلال ررلاناتلالذ ررعب تلر ررنلى ررذالالضص ررنا،لن رريتنلر ررنلل رردلتيال
ررلانتل"لالررريلالعررام"،لنىررنل ررلانتل طاط ر تل رردلار ّ لاطر ٍ
رتبدادللررألالطررالاتل
الحاالر ررتلنضر رررنجل يللنير رراللار ررقلاححار رراملالدطر ررتنر ت،نذلالحألاحت ر رراملنفر رراذل
ال نال رردلالدط ررتنر ت،لالل تنقر ر للا ررقلل رردارلل ررالتحنلي ررالبي ررالالنص ررنالل ررأل
ج ر از اتلن ررلاناتلب رردرللررال عتل رردللا ررقللرردىلإ ل رراألنق ررنةلالررريلالع رراملر ررنل
التلطالبيالنالحراللا يا .ل
لررذلالطررن لنتنرران لبالد ارطررتلرررنلىررذالالبحررثلال ررلاناتلالتررنلتافر لنفرراذل
ال الدةلالدطتنر تلنحطألتلب يالنر اًللاترت بلاآلتن :ل
نالً:للبد لالفص لب ألالطالات .ل

لان اً:لالرقابتللاقلدطتنر تلال نان أ .ل

لاللاً:الرقابتلاللتبادلتلب ألالطالت ألالتذر ع تلنالتنف ذ ت .ل

رابعاً:لرقابتلالريلالعام .ل

أولً :مبدأ الفصؿ بيف السمطات:
لألاللؤادل أللبد لالفص لب ألالطالاتلقدلغداللنذلاللنرةلالفرنط تل حردل
اللبادئلالدطرتنر تلاحطاطر تلالترنلت رنمللا يرالالرنمملالد ل رال رتلالظرب رتلبنجرول
لررام،ن حتمللىررذالاللبررد ل نالًلق رراملحانلررتلن اب ررتل،لحنررولالل طررندلإاللرررنلم ر ل
النماملالن ابن،لح ثلتت حلر ولال رنرةلإلقلتنز علالطالات.ل ل

إألقال رردةلتع ررددلالط ررالاتل،لتعن ررنلت طر ر ملنم ررائ لالدنل ررتلنتنز عي ررالبر ر أل
ى ئاتللتعددةلتتلتعلبطالاتللطرت ات،لنتتللر لبالطرالاتلالتذرر ع تلنالتنف ذ رتل
رذنرىالالتار ض ررتلإلررقلال رررألاللررالأللذررر،لح ررثل
نال ررائ ت،لنىررنلترجررعلرررنلجر ل
اطررتلدتلل ررلننياللررألالفاطررفتلالط اط ر تلالتررنلاانررتلطررائدةلرررنلذلررالالنقررت،ل
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نضاص ررتلل ررالاتب ررولالف اط ررن لاإلناا ررزيل جر رنألل ررناليلر ررنلاتاب ررول لالحانل ررتل
اللدن تليللام1 0581ي،الذيلرىلر ول رنرةلالفص لبر ألالطرالت ألالتذرر ع تل
نالتنف ذ ت 2ي .ل

لنلرردللالف اطررن لالفرنطررنل للننتط ر ا نليلَأللبررد لالفص ر لب ر ألالطررالات،ل
حن لدنألالتطاللاالطتبداديللي ئتل نلرردلبذا ل يددلحر رتلاللرنالألن نذررل
االطتبدادلناللظ اأ.لنلانوللمل صدلالفص لالتاملب ألالطالات،لنانلالدلالإلقل
إقالررتلت رنازألب ر ألالطررالت ألالتذررر ع تلنالتنف ذ ررت 3يلدنأل أل اررنألباطررتلالتل
إحررداىالذ ر ل للررا لاحضرررىللنرردلالتلررارسلللررةللرروللةقررتلبيللررا لالطررالتل
احضرررى 4ي،لحألال ررن لبالفصر لالترراملبر ألالطررالاتلتفطر رلضررال للالبررد ،لنقرردل
تنبررولالف ررول لننتطررا نليإلررقلذلررالريارردللَألالطررالاتللاررقلالرررغمللررألالفص ر ل
ب نيا،لطتجدلنفطيالدائلالل لرةلإلقلالتعانأ.ل ل
لذلالرِلألالنماملالبرللاننلقائمللاقل طاسلرصر لالطرالتلالتذرر ع تللرأل
ةًلجالردلاًل نل
الطالتلالتنف ذ ت،لغ رللَألالفصر لبر ألىرات ألالطرالت أللر سلرصر ل
للا ر رلاً،لب ر ر لالبر رردللر ررألق ر رراملتعر ررانألب نيلر رراللر ررألاج ر ر لالنصر ررن لإلر ررقلالت ر رنازأل
ال رنريللط رلىذالالنمام،لنىذالالتنازأل لارألتح رولبنطرائ للتعرددةل ىليرال
اللطررؤنل تلالط اط ر تللاررن ازرةل لرراملالبرللرراأللررألناح ررت،لنح ر لالبرللرراألنالع ر لندةل
إلج ار لانتضاباتلجد دةللألناح تل ضرى .ل
نبذلال ضتا لالنمراملالبرللراننللرألنم ررهلالرئاطرن.لرلرألناح رتل نلرقلالل
تع ردلالررن ازرةلرررنلالنمرراملالرئاطررنللحررنرلارتاررازهل نلحجرررلالزان ررتلر ررولالررالىررنل
الذرريألرررنلالنمرراملالبرللررانن،لراللطررؤنل تلالنزار ررتلالتررنلىررنلحجرررلالزان ررتلرررنل
1يللانم ررر:لد.للع ررأل ب ررنلنر رنار،ل ر ررنلالد ل رال ررتلالحد ل ررتل للل رراأ،للل ررابعلاللؤطط ررتلالص ررحف تل
احردن ت،للبعتلطنت0881ي،لال .011ل
2يلانمر:لد.لبدلالعز زللحلدلطاللاأ،لرقابتلدطتنر تلال نان أل للد نرتلنصرر،لدارلالفاررلالعربرن،ل
لبعتلطنتل0884للي،لال.01
3يلانمر:لد.لطعديللحلدلالضل ب،للرجعلطاب ،لا051ل.لللللل ل
 4يللانم ررر:لد.للحل رردلاللج ررذنب،لال رراننألالدط ررتنريلالابن رراننلناى ررملاحنمل ررتلالط اطر ر تلر ررنلالع ررالمل
ب رنت،لالدارلالجالع تللالبالتلنالنذر،للبعتلطنتل0887ي،لا .77ل
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النمررراملالبرللر رراننلالل عررير ررالالنمر رراملالرئاطر ررن،لنى ررذالاحض ر رررلالل عر ررر لنمر ررامل
لجا ررسلال ررنز ار لاي ئ ررتلجلال ررتللط ررؤلنلتلل ررألتطر ر رلذ ررؤنألالحا ررملب رراللعنقل
اللتعررار للا ررولرررنلاحنملررتلالبرللان ررت،لالألال ررئ سلرررنلالنمرراملالرئاطررنلىررنل
اللن ررنللب ررولرط ررملالط اط ررتلالعال ررتللادنل ررت،لنا ررذلالتنف ررذىال نلاإلذر ر ار للا ررقل
تنف ررذىا،لنبالت ررالنل ص رربحلاللط ررؤلن لاحن لناحض رررلل ررألى ررذهلالط اطر ر تل ل ررامل
الذررعبللباذ ررةلإذالارراألىنررااللح ر لليررذهلاللطررؤنل ت.لنلررألناح ررتل ضرررىلر ر أل
الطررالتلالتنف ذ ررتلرررنلالنمرراملالرئاطررنللللاررولب ررئ سلالجلينر ررت،لاللتلاررالح ر ل
ح لالاننظلرسلطنا للجاسلالننابل نلالذ نخلتلي دالإلج ار لانتضابراتلجد ردة،ل
نىررنلل ررالتلااررولالط ررالتلالتنف ذ ررتلرررنلمر ر لحانل ررتلال رلن ازرة،لن نبظ ررنل أل ا ررنأل
لعانلاللَألاالضتة لب ألالنمال أل"البرللاننلنالرئاطنل"لالل رنمللارقل طراسل
ََألالفصر لبر ألالطررالت ألالتذررر ع تلنالتنف ذ ررتلىررنل"رصر للرررأل"لرررنلالنمررامل
َل
البرللررانن،لرررنلح ر أللَنررول"لرص ر لجالرردل نلللا ر ل"لرررنلالنمرراملالرئاطررن،لالأل
لل ر لىررذالالفص ر لالجالرردل نلالللا ر لىررنل لرررللطررتح لرررنلالتلب ر لالعلاررن،ل
رررالناقعلالفعاررنللاررنمملالط اط ر تلاللضتافررتللررمل عررر لطررنىلالفص ر لالنطرربنلب ر أل
الطالاتلنلانول رتمللارقلدرجراتللضتافرت 1يلن طرتندللبرد ل نلنمراملالفصر لبر أل
الطالاتلإلقلاللبرراتلاآلت تل 2يل :صنألالحر تلنلنرعلاالطرتبدادل،لتيا ردللبرد ل
اللذرنل تلرنلالدنلتل،ل لنتح لالفنائدلاللترتبتللاقلت ط ملالعل ل .ل
ل لنبررالرغمللررألىررذهلاللبرررراتلر ر ألل ررنبلىررذالاللبررد لاانررتلنا ررحتلحنررول
لبد ل تناقضلننحردةلالدنلرتلناللب ّلردللاي ئراتلاللضتافرتل ألتتعرانألر لرالب نيرالناأل
انألىناالرسلليذهلالي ئات"لالطالتلالط اطر تل"ل حرايرالررنلاللر ر لناجربل
احتبانل 3ي،للل لاألتنف ذلال نالدلالدطتنر ت.ل ل
1يل نمررر:للد.لحطررأللصررلفقلالبحررري،لالرقابررتلاللتبادلررتللب ر ألالطررالت ألالتذررر ع تلنالتنف ذ ررتل"ل
دراطتلل ارنتل"ل للرطالتلداتنراةلل دلتلإلقلاا تلالح ن ،لجالعتلل ألذلس،ل1114،1115ي،لل
ا،82لنلالز دلتابعلنفسلاللصدرللال263لنلالبعدىا .ل
2يل نمرررللد.للالررا لالظررالن،للبررادي لال رراننألالدطررتنريلنالررنمملالط اط ر تلل لدلذ ر لوللنذررنراتل
جالعتلدلذ ،لاللبعتلالعاذرة،لطنتل-1111لا212ي.لل
3يل نمرللد.لصالحلجنادلالاامم،لند.لارقلغالربلالعرانن،لاحنملرتلالط اطر تل لبظردادوللبعرتلطرنتل
0880ي،لا.55ل
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ثانياً :الرقابة عمى دستورية القوانيف:

ى ررذهلالرقاب ررتلاللتتن رران لط ررنىل لل ررا لالط ررالتلالتذ ررر ع ت 1لي،لحأل لل ررا ل
الطرالتلالتنف ذ رتللارقلاضرتة ل نناليررال"ل لايُرملإاللإذالاطرتلن نال للرا لالطررالتل
رتلناإلبلررا للنرردلاالقت ررا للررألجانرربلال ررا ،لط رنا ل
الط ر اد ت"لتض ررعللارقابر ل
ارراألىررذالال ررا لق ررا ًلإدار راًلالجاررسلالدنلررتلنطررائرلاللحررااملاإلدار ررتللاررقل
النلللالفرنطنل ملق ا ً للاد اًل لاالالنمرلرنلجل رعلاللنازلرات،لبلرالر يراللرال
ررعللني ررالل ررعلاإلدارةل،لال ررالى ررنلالح ررا لر ررنلال رربةدلاحنجانطاط ررنن تلار ر نجاترال
نالنال رراتلاللتحرردةلاحلر ا ررتل 2ي،لنلررألالجررد رلبال ررذارل أللذررااتلالتيارردلل ررأل
للاب تلال نان ألالعاد تللا نالدلالدطتنر تلاللتلنرلإاللررنلالربةدلذاتلالدطرات رل
الجالدةل"لالرالىرنلالحرا لبالنطربتللدطرات رلار للرألالنال راتلاللتحردةلاحلر ا رتل
نررنط ررالنط ررنر تلنلص رررل...لال ررو"لحن ررولالل تصر رلنرلالبح ررثلر ررنلالرقاب ررتللا ررقل
دط ررتنر تلال ر رنان ألر ررنلال رربةدلذاتلالدط ررات رلاللرن ررتل"لال ررالى ررنلالح ررا لبالنط رربتل
لادط ررتنرلاالنجا ررزي"،لنذل ررالحأللرنن ررتلالدط ررتنرلتعن ررنل أل ا ررنألر ررنلنط ررعل
الطررالتلالتذررر ع تلتعررد ل حاالررولنقنالرردهللررأللر ر لنفررسلاإلج ر ار اتلالتررنل
تتبعيررالبذرريألتعررد لال رنان ألالعاد ررت،ل لررالالدطررات رلالجالرردةلرررةل لاررألتعررد ايال
إاللب تبانلإج ار اتلضاصتلتضتا للألتاالاإلج ار اتلالةزلتللتعد لال نان أل
) ) 1ف ي الجلينر ررت العربيييا الريي يتا تييتر ا عتييرات عيييا مرييت يتا اليرارييير الت ييرتعيا يي
اليحكيا الدرت يتا العيي ي بلير يبيع ع ي ل يي ال يع ذلليخ ليمد يدس ليريا ع ير
ت ً انعق م مذيس ي ال ع  ،ذف هيه الح ليا تغل ي عييا اليحكييا يليخ فيي ليمد
ليرا ع ر ت ً يأيتخ ير يي لدته  ،ذإلا بريت اليحكيا اليرر الت يرتع اي ل
ثير ،ذهيها ي نليخ عييي اليي مس 034
ليدرت ي تعتلر غي ً بأثر يجع  ،ذ تتري عييي
فقرس  2الدريت ي الري ي الغ فهكذيهلخ يتي لا اليحكييا بغي لاً عييا ييي يميي ال يه يتيا
إبييدال اليير ف ي مرييت يتا ييرذع ت الق ي اني ذاليرارييير الت ييرتعيا ،ذب ن نيييا ييرذع ت
اليرارييير ذللييخ لييمد ع ييرس ت ي ي يييأيتخ ذيذم الةي ي إلييا اليحكيييا ذتك ي ي ته ي هغ ي
ارت يت ً ،ذتق يمي اليحكيا بإبمغ يميي ال يه يتيا بلي يس عي الير بعيد في ي في
ر ر ل ص ،لييزتد ن ر: 9لد.لر ص لاالنم،لدراطاتلررنلال راننألالدطرتنريلنالرنمملالط اطر تل
لطررنر ا،لللبعررتلجالع ررتلدلذ ر ،للبعررتلط ررنتل-1113ل1114ي،لال607لنال.608لنلد.ل

حطأللصلفقلالبحري،لال اننألالدطتنريل للطنر اولاللبعتلاحنلق،لطنتل1118ي،لا.178ل
2يل نمر:لد.لحطأللصلفقلالبحري،لال اننألالدطتنريل،للرجعلطاب ،لا.158ل
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العاد ررت،لنتاررنأل الرررلذرردةللنتع ررداًللنيررا،لنليررذالر ر أللطرريلتلرحررالدطررتنر تل
ال نان ألتحنزللاقل ىل تلضاصتلرنلم لىذهلالدطات رل 1لي .ل

لذلال عدللبرد لطرلنلالدطرتنر،لاللردض للللارطرتلىرذهلالرقابرت،لرلبرد لطرلنل
الدطرات رل عنرنلارتبراللال نالردلال اننن ررتلب نالردلالدطرتنرلارتبراللالفررنلباحصر ل
ال ررذيل نذ ررق لط ررالاتلالدنل ررتلنُح ررددلاضتصاص رراتيالنعل رراتلللاي ررا 2يل،للنى ررذال
عننللَألىذهلال نان ألالعاد رتلالل لانيرال ألتظ ررل نلتعرد للرال عارنللا يراللرأل
قنال رردلدط ررتنر ت،ل يلاألىن رراالجل ررندلاًلدط ررتنر ا،لنلي ررذالرر رِلألط ررلنللالدط ررتنرل
ل
ت لألجلندال نلإألجلندلالدطتنرلىرنلالنت جرتلاللنل رتللطرلنلالدطرتنرلبح رثل
الل لاألإدراالطلنلالدطتنرللألغ رلجلندهل3 .يلنحج ل لاألنحلا رتلطرلنل نل
لانلالدطتنر،للقُررللبد لالرقابتللاقلدطتنر تلال نان أ،للنلاقلىذالاحطاسلتعدل
ال نالردلال اننن ررتلاللضالفرتللنصررنالالدطررتنرلالجالردلغ رررلدطرتنر ت،لحتررقلرررنل
حالررتللرردملالررناللاررقلذلررالرررنلصررابلالنل ررتلالدطررتنر ت4 .يللإِذلاًلالرقابررتللاررقل
دطررتنر تلال رنان ألاللتلررنرلإاللإذالانررال لرراملدطررتنرلجالرردلنال لاررألالاررةمللاررقل
الرقابررتلإذالانررال لرراملدطررتنرلل ررأل،لالألالدطررتنرلاللرررأ،لالل تلتررعلبررييلطررلنل
ذاانللاقلال نالدلال اننن تلالعاد ت،لنالرقابتللاقلدطتنر تلال رنان ألتارنألإلرال
رقابتلط اط تل نلرقابتلق ائ ت .ل
 -0الرقابػػة السياسػػية عمػػى دسػػتورية الق ػوانيف " الرقابػػة عػػف طريػػؽ ىي ػػة
سياسية".

1يل نمر:لد.لحطأللصلفقلالبحري،لال اننألالدطتنري،للرجعلطاب ،لا.161

2يل نمر:لد.للحلدل نسل رناؤنل،لتلب اتلالرقابتلال ائ تللاقلدطتنر تلال نان ألرنلالجلينر تل
دراطتلل ارنتل"ل لرطالتلداتنراهلل دلتلإلقلاا تلالح ن ،جالعتلدلذ ،ل1117ل
العرب تلالطنر ت"ل ل
ي،لا.01
3يل نم ررر:للد.للن ررذرلالذ ررانيل–لال رراننألالدط ررتنريل"نمر ررتلالدط ررتنر"ل لبظ رردادلوللنذ ررنراتللرا ررزل
البحنثلال اننن ت،للبعتلطنتل0870ي،لا.44
4يلل نمر:لد.لإحطاأل للفرجنلنعضرنأ،لالنمر تلالعالتلرنلال اننألالدطتنري لبظدادلوللبعتلطنتل
0881ي،لا.060ل
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تعننلىذهلالرقابتل ألل طندلإلقلى ئتلط اط تلليلتلالرقابتللاقلدطتنر تل
ال رنان ألبح ررثل ررتملتذررا لىررذهلالي ئررتلإلررالبناطررلتلالتع ر أللررأل ِقَب ر ْللالطررالتل
التنف ذ تل نلالطالتلالتذر ع ت،ل نلبلر رتلاالنتضرابللرألالذرعب،ل نل أل تررال
ليذهلالي ئتلحر تلاضت ارل ل ائيا.لنىذالالنننللرألالرقابرتل حرن لدنألإصردارل
قر رنان أللضالف ررتلححا رراملالدط ررتنر،لل ررذلالري ررذهلالرقاب ررتلى ررنلرقاب ررتلط رراب تللا ررقل
إصدارلال اننأ،لتباذرلرنلالفترةلالناقعتلقب لإصدارهلنىنلرقابتلنقائ رتللطرب تل
لطنيا،لنقدلابتدنلىرذهلالرقابرتل
ىدريالالتضااللأللال نان ألغ رلالدطتنر تلقب ّ
اللفاررل"طر س"ل لsieyesلللرامل0688ل 1يل،ل لنتعر رتللربعضلاالنت راداتل
نلألىذهلاالنت ادات 2ي:

لإذالارراألتحر ررالالرقابررتل عررندللاطررالتلالتنف ذ ررتل نللاطررالتلالتذررر ع تلرتنر تلال ر رراننأللارررقل
ر رراألذلر ررال ررؤديلرر ررنلالناق ررعلإلر ررقلإقالر ررتلاللع ررألررررنلدط ر ل
لطررنغاتلط اطر تل الرررللررألإقالتيرراللاررقللطررنغاتلقاننن ررتلنلن ررنل ت.لناذال
اانررتلالرقابررتلتلررارسلحلا ررتلتا ائ رتللررألقب ر لى ئررتلالرقابررتل"نذلررالاجررز للررأل
لتلاباتلالعلا تلالتذر ع تل"،لرِلألذلالقدل ضا للألى ئتلالرقابتللذررلالعضررل
حَألال اننألالل لاأل أل ذرنلنل صدرلدنأللنار تيا،ل يل أللص رلال راننأل
ل
3ي
رنلىذهلالحالتلط تنق للاقلإرادةلى ئتلالرقابت .ل ل
ب-للى ئررتلالرقابررتلإذالتاننررتللررأللر ر لالتع ر ألر رِلألاللررابعلالط اطررنل
ط لظنللا يالاحلرلالذيل ؤديلإلقللردمل رلاألاالطرت ة لنالح رادلالةزلر أل
لاررنلت ررنملبنم فتيررالالرقاب رتل،ل لررالإذالتاننررتللررأللر ر لاالنتض رابللررألقب ر ل
لرةللاقل
لرةللاالتجاىاتلنالت اراتلالط اط تلاللط ل
الذعبلرطتانأللر تللط ل
اللجررالسلالتذررر ع ت،لنبالتررالنللررألتاررنألرقابتيررالرررنلىررذهلالحالررتلرعالررت.ل لررالإذال
ط لرتللا يالت اراتلط اط تل ضرىل"لاللتلل لاحغاب تلالبرللان ت"لرطتانألرنل
 1يلل رررىلط ر سلاألالتذررر علىررنلرررنلغا ترروللل ر لط اطررنللررذلال جرربلاألتضررتالى ئررتلط اط ر تل
بررالنمرلرررنللدطررتنر تلال رنان ألنلب ررتلىررذهلالنمر ررتلرررنلررنطرراللررامل.0741للالز رردل نمررر:لد.ل
غطاألبدرلالرد ألنلد.للارنللنا رت،لاللؤططراتلالط اطر تلنال راننألالدطرتنريل لب ررنتلولدارل
الح ت،لل،0لطنتل0886ي،لال.017
2يلانمر:للد.لإحطاأل للفرجنلنعضرنأ،لللرجعلطاب ،للا064ل.ل
3يل نمر:لد.للنذرلالذاني،لللرجعلطاب ،للال.81ل ل
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ىررذهلالحالررتلل بررتل لرراملالتذررر عاتلالتررنل عرردىالالبرللرراأ.ل لررالإذالتاننررتلالي ئررتل
ذات ال يللأللر لتع أل ل ائياللألقبايا،لرِلألذلالط حنليالبلرنرلالزلأل
إلقلى ئتل رطت رال تلاللتتف للعلاللنل لالد ل رالن1 .يل ل
ج-حرل رراألى ئ ررتلالرقاب ررتلل ررألالنم رررلر ررنلدط ررتنر تلبع ررضلال ر رنان أ،لى ررنل
إ عا ل ا دللدنرىالرنلالرقابت،لنىذاللالنجدهلرنلررنطالحال لاً .ل
دل–لنماملالرقابرتلالط اطر ت،لالل طرلحللألرررادلبحر لاللعرألبعردملدطرتنر تل
قاننأللا،لاحلرلالذيل ؤديلإلرقلالت ا ر للرألذرينيالا رلانتلالحترراملنصرنال
الدطتنر،نضصنصلاًلتاالاللتعا تلبح ن لاحررادلنحر اتيملوللذلالر ردلاقررلالف رول
الفرنطررنللَألالرقابررتللاررقلدطررتنر تلال رنان ألرررنلررنطررالل ررررةللحلا ررتلالطررالاتل
العال ررت،ل ل ررالالف ر رولاحلر ا ررن،لر ررذىبلإل ررقلإلل ررا لاحرر ررادلحر ر لاللع ررألبع رردمل
الدطتنر تل،للذلالريألىذهلالرقابتللال ائ تلل ررهللصالحلاللنالن أ .ل
 -1الرقابة القضا ية عمى دستورية القوانيفل:

تناللالرقابتلىنالب اةل صدرنألحاليمللاقلقالدةلال راننألنلر سلتبعراًل
لألن ررانلالط اط ر تل،لرلن ررننلدطررتنر تلال ر لرنان ألىررنللن ررننلت نررنلصررر ل
لفادهلبحثللدىلتلراب لال راننأللرعلالدطرتنرللرأللدلرول.لرالظا رتللرألالرقابرتل
ىنللعررتلللاب تلال اننألالعاديللرعلالدطرتنر،لنللا ر رتلالللاب رتللرأللردليال
ىرنلللا ررتلقاننن رتلبحتررو2 .يلإالللَنرولالبرردللرألتحر ررالىرذهلالرقابررتل يلالتنصر ل
إلررقل ألتلررارسلاللحالررتلالرقابررتل،لل لنتبررتلرررنللص ر رلال رراننألاللذررانالر رنل
دطتنر تول.راللحالتلالل لانيال ألتنمرللألتا ا لنفطيالررنلدطرتنر تل نللردمل

1يل نمر:لد.للع لتلالجر ،لال اننألالدطتنريل لال اىرة-وللبعتلطنت0853ي،لا.035
لرجعللطاب ،لا،001لنلالز دلراجعل–للد.لل
2يل نمر:لد.لغطاألبدرلالد ألنلد.للانللنا تل،ل ل
ل رردل حلرردلالحطرراأ،لال ررلاناتلال ررائ تللحلا ررتلالل ت ر اتلالدطررتنر تلرررنلالنمررال ألاالردنررنل
ناإلطررباننلل للجاررتلالح ررن لجالعررتلالبحررر أ،لاللجارردلاحن ،لالعررددلاالن ،ل1113لي،لال240ل
نلررالبعرردىا،لناررذلال ارجررع،لنب ر للبرردلالرررحلألنصرررلالررد أ،ل ررلاناتلح ررن لاإلنطرراألنحلا تيررال
نر راًللا رراننألالرردنلنلنالتذررر علالرردنلنل لاإلطرراندر تلولاللاترربلالجررالعنلالحررد ث،للبعررتلطررنتل
1115لي،لال065لنلالبعدىا .ل
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دط ررتنر تلق رراننألل ررال،نانل ررال نبظ ررنل ألتح رررالى ررذهلال
اآلضر أ1 .يلنىذهلالرقابتللاقلننل أ :ل

ر ر تلل لالي ررالل ررألقبر ر ل

لأ -الرقابة القضا ية بطريقة الدعوى المباشرة "رقابة اإللغاء ".

لألررادل نللبعضلى ئاتلالدنلتلدنألاحرراد،لالح لررنللياجلرتلقراننأل
لعر ر ألناللع ررألر ررنلدط ررتنر تو،لنذل ررالل ررأللر ر ر لإقال ررتلدل ررنىللباذر ررةل ل ررامل
ال ررا لن رردلررررعلىررذهلالرردلنىللررادةلبلرردةللع نررتل"ل"51ل نلرلاًلالررالىررنلالحررا ل
رررنلم ر لالدطررتنرلالطن طررريللعررامل0763ل،لنذلرراللررألاج ر ل ررلاألاطررت رارل
ال ر ر رراننألناطر ر ررت رارلاللعر ر ررالةتل،نتنص ر ر ر لالر ر رردلنىلاللباذ ر ر ررةلبينير ر ررالدلر ر ررنىل
لن ررنل تلنل ط ررتلدل ررنىلذضصر ر ت،لحني ررالت ررامللا ررقلق رراننأللعر ر أل ،يللَأل
اللردلنلررنلىرذهلال ر تلقردل اررنألررردال نلى ئرتللرألى ئراتلالدنلرت،لناللرردلقل
لا ررولى ررنلال رراننألال ررذيل ذ ررالر ررنلدط ررتنر تول.نلا ررألل ررال ةح ررملإألغالب رررتل
رللح ر لاللعررأللألر رراد،لبر لقص ررتوللاررقلبعررضلى ئرراتلالدنلررتل
الدطررات رللررملتعر ِل
.رنلح أللَألىناالبعضلالدطات رل جازتللألررادلللارطتلىرذالالحر لللارطرتل
غ رللباذرة2 .يلنالل ذترللرنلإقالتلدلنىلاإللظا لانتمارلتلب ر لال راننأ،ل نل
ت رناررلن رزانللع ر أللررررننل لرراملال ررا لولنليررذالالطررببلتنص ر لىررذهلالرردلنىل
بانيررال صررا تل نللباذ ررةل.ررراذالاقتنعررتلاللحالررتلاللضتصررتلرررنلنمرررلالرردلنىل
ارلب لظائرو3 .يلن تلترعلقررارلاللحالرتلررنل
بعدملدطتنر تلال اننألرِنيال،تصدرلقرللاً
ى ررذهلال رردلنىلبحج ررتلللا ررت،ل يللَن ررول ا ررنألنار ررذلاًلاتج رراهلالجل ررعل.لرالرقاب ررتل
ال ررائ تلبلر ررتلالرردلنىلاللباذ ررةلىررنلا الرردةللالررتلرقابررتلالح ررتللصرردنرل
ال رراننأل،نلانيررالقرردلتاررنألرقابررتلطرراب ت،لنذلررالإذالحررددلالدطررتنرلى ئررتلق ررائ تل
لع نررتل جررنزل أل ررررعل لاليررالقرراننأللع ر ألقب ر لإصررداره"ل يللذرررننلقرراننأل"ل
لابح ررثلر ررنلدط ررتنر تو،ل لنلي ررذهلالي ئ ررتلحر ر لإلظ ررا لاللذ رررننلإذالتبر ر أللي رراللَن ررول
لضال للادطتنر،ل"نقدل ضذلالدطتنرلالطنريلالحرالنللعرامل0862لبيرذهلالرقابرت"ل

1يلل نمر:للد.للنذرلالذاني،للرجعللطاب ،لا.47
2يل نمر:لد.لإحطاأل للفرجنلنعضرنأ،للرجعلطاب ،لال .066ل
3يل نمر:لد.لإحطاأل للفرجنلنعضرنأ،للرجعلطاب ،لال.066ل
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،1لن لرلتحر الىذهلالرقابتل عندللادةللي ئتللألى ئاتلالدنلتللالالىنلالحا ل
حَألال رراننأللررمل حررددل
رررنلالرقابررتلالط اط ر تلل،لنالل ح ر للألر ررادلح ر لاإللظررا لل ل
ذلررالبعرردل،نحألرقابررتلاإللظررا لتعرردلبلنزل رتلتحر ٍلردللاطررالتلالتذررر ع تل،رررةل لاررأل
نالحالتلىذهللالحااملالعاد تلبينناليالندرجاتيالاللضتافتل ،ألتلارسلىذالالنرننل
لررألالرقابررتولليررذالنجرردلَألدطررات رلالرردن لالتررنلتيضررذلبيررذالالنررننللررألالرقابررتلقرردل
طررااتلاحرردلاتجرراى ألرررنلإنالررتلالنمرررلرررنلالرردلنىلاللباذ ررةل،ربع رريال نررالل
ليلتلالنمرلرنلالدلنىلاللباذرةلإلقل لاقلى ئتلق ائ تلررنلالدنلرت 2ي.لنلارأل
اغارربلدطررات رلالرردن لالتررنلتيضررذلبيررذهلالرقابررتل نالررتلليلررتلالنمرررلر يررالإلررقل
ق ا للتضصا،ل يلإلقللحالتلدطتنر تلضاصتلتؤل لليذالالظرض،لتارنأل
ليلتي ررالالنم رررلر ررنلال رردلانىلناللع ررنألذاتلاللب ع ررتلالدط ررتنر تل3 .يلنتلت ررازل
الرقاب ررتلال ررائ تلبناط ررلتلال رردلنىلاللباذر ررةلبيني ررالتنر ر للليل ررتلالرقاب ررتلبجي ررتل
ق ررائ تلناحرردة،لط رنا لاانررتل لاررقلى ئررتلق ررائ تلرررنلالدنلررتل ملى ئررتلق ررائ تل
لتضصصت،لنلألذاألىذهلالل زةللَنيالتؤديلإلقلنحدةلالحان لال ائ تلبذاأل
دطتنر تلال نان أ،لذلالالألاللحالتلاللاافتلبالنمرلرنلدطرتنر تلقراننأللعر أل
تصدرلحاليالبذرينولطرابال نلإ جابرا،لنررنلااترالالحرالت ألالل لارألإلرارةللطرالتل
دطتنر تلذلالال اننأللررةللان رت،لالألقرارىرال تلترعلبحج رتلللا رتللاننرول طرريل
تجرراهلالاارررت،لنلررألناح ررتل ضرررىلرر ذالان لررتلالرقابررتلبلر ررتلالرردلنىلاللباذررةل
بي ئررتلق ررائ تللتضصصررت،لررِلألذلررال طررلحلبل ارلرراةلااللتبرراراتلالط اطر تلرررنل
( ) 1إلا اعترت يمي ال يه يتا العربيا الر يتا ذ يبع ع ل يي ال يع عييا مريت يتا
ب ن بلر إصداي في ب إصداي إلا يلخ اليحكيا في لمد ليرا ع ر ت ً ييأيتخ
يري ير ا عتييرات لييدته ذإلا ذي ليقي ن صييا ا رييتع د ذجي عيييا اليحكيييا الدرييت يتا
اي ل ليدريت ي تعتلير
يليخ فيي ليمد ريلعا تي ك ذإلا بيريت اليحكييا القي ن
العيي
ً
ثر ،ذهها نلخ عييي اليي مس  034اليقيرس  2ي الدريت ي
غي بأثر يجع  ،ذ تري
الرييي ي الغ فيييه لعييي  0862ذتريييت غا ييي ذ تيييا اليحكييييا القييي اني التييي تةرفهييي يميييي
ال يه يتا عيا ا رتيت ل ال عل ذيغ د افقا ال ع فم تحق لييحكيا الدريت يتا يغ ير
فييي مريييت يتته  ،لييزتيييد ن ييير: 9لد.لر صر ر لاال ررنم،لد ارط رراتلر ررنلال رراننألالدط ررتنريلنال ررنممل
الط اطر ر ر تل،للرج ر ررعلط ر رراب ،لال607لنال.608لنلد.لحط ر ررأللص ر ررلفقلالبح ر ررري،لال ر رران لنأل

الدطتنريل،للرجعلطاب ،لا.178ل

2يل نمر:لد.لإحطاأل للفرجنلنعضرنأ،للرجعلطاب ،لال .067ل

3يل نمرل:لد.لإحطاأل للفرجنلنعضرنأ،للرجعلطاب ،لال .067ل
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تذا لىذهلاللحالتللاننيرالتلرارسللينرتلليرالعلارىرالالط اطر تلالنا رحت،لللرال
جعر لللا ررتلالتنر ر لبر ألااللتبرراراتلال اننن ررتلنالط اطر تلليلررتلطرريات،لنلاررأل
بالرغمللألل از الالرقابتلال ائ تلبلر تلالدلنىلاللباذرةلإالللَنيرالانت ردتللرألقبر ل
لضرنجرراللاررقلحرردندل
ل
جانرربللررألالف ررول1 .يلناىررملانت ررادلنجررولإل يررالىررنلإنيررالتلل ر
ليلتلال ا لنتؤديلإلقلإقحالولرنلاللجا لالتذر عن،لناىدارهللعل لالطرالتل
التذررر ع ت،لللررال عتبرررللطاط رلاًلبلبررد لالفص ر لب ر ألالطررالات،اذلالررراألإللررا ل
اللحالررتلطررالتلإلظررا لال رراننأل،إذالاقتنعررتلبينررولغ رررلدطررتنريل ،لنحيرراللرار لاًزل
قن ر رلاًلننف ررنذلاًلاب ر ر لاًرل تج رراهلط ررالاتلالدنلر رتلاحض رررىل،نضصنص ررال تج رراهلالط ررالتل
التذر ع تل.
ب -الرقابة القضا ية بطريقة الدفع بعدـ الدستورية "رقابة المتناع".

تعردلىررذهلالرقابررتلنطر اتلدرال ررتلىرردريالالررتضااللررألتلب ر لقرراننأللعر أل
دنألاللط رراسلب ررول،ر ررنلحر ر ألتعتب رررلالرقاب ررتلبلر ررتلال رردلنىلاللباذر ررةلنطر ر اتل
ىجنل تلىدريالاللعألرنلقراننأللعر ألبظ رتلإلظرا هلحنرول ضرال لالدطرتنرل2 .يل
فترضل طرانبلالرقابرتلبلر ر لالردرعلنجرندلق ر تللررنلرتل لراملال را لطرنا ل
اان ررتلى ررذهلال ر ر تلذاتللب ع ررتللدن ررتل،تجار ررتل،جنائ ررتل،إدار ررتل نللتعا ررتل
ب رراححنا لالذضصر ر تلنر ررنل لن ررا لالنم رررلر ررنلى ررذهلال ر ر تل ل رررللَح رردل لر ر ار ل
الرردلنى،لالل رتيمل نلاللرردلقللا ررولانط ر اتللارردرانل،برراألال رراننألالل ررادلتلب ررول
ى ررنلق رراننألغ رررلدط ررتنريل.ن ع رردلاضتص رراالاللحال ررتلر ررنلالنم رررلبدط ررتنر تل
ال راننأل،ررنلىرذهلالحالرتللتفرلراللرألالردلنىلاحصرا تلاللنمرنرةل لاليررال ،يل:ل
لَألرحررالالدطررتنر تل اررنألبلر ر للررارضل.لناللاح ر لنمللَألالضصررملالررذيللررول
لصاحتلرنلالردرعلبعردملالدطرتنر تل طرتل علذلرالضرة لالل ارحر لالترنلتلررلبيرال
الدلنىلبذرلللَألالل انألقدلصدرلر يالحاملااتطبلدرجتلالبتاتل3 .يلتنمرل
1يل نمر:لد.للرنتلبدني،لال اننألالدطتنريلنتلنرلاحنملتلالط اط تلرنللصرلللللللل للصرول
دارلالني تلالعرب ت،للبعتلطنت0860لي،لا.030-031
لرجرعلطراب ،لال071لنلال،108لن رال ارجرعل–لد.ل
2يل نمر:لد.لإحطاأل للفرجنلنعضرنأ،ل ل
ل ردل حلردلالحطرباأ،لال رلاناتلال رائ تللحلا ررتلالل ت ر اتلالدطرتنر تلررنلالنمرال ألاحردنررنل
لرجعلطاب ،لال240لنلالبعدىا .ل
ناالطباننل،ل ل
3يل نمر:للد.لإحطاأل للفرجنلنعضرنأ،للرجعلطاب ،لال.071
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اللحال ررتلر ررنلال رردرعلاللل ررارلل ررألقبر ر لاح رردلالضص ررنملنتتفحص ررول،رر ر ذالاقتنع ررتل
بصحتولالتنعتللألتلب لال اننألنرصاتلرنلال تلبلالر ولصالحلاللتيمل
نلاللرردلقللا ررول،ناللتلتاررالاللحالررتل،رررنلىررذالالنررننللررألالرقابررتل،ح ر لإلظررا ل
ال اننألذلالالألإلظرا ل نلتعرد لال راننأل رتمللرادةللرألقبر لالطرالتلالتذرر ع تل
،نليذالالطببلتطلقلىذهلالرقابتلبرل"رقابتلااللتنان"ل،نبلاللَألنم فرتللاللحالرتل
اللتتعدىلااللتنانللألتلب لال اننألغ رلالدطتنريل،رتطتل علاللحاامللاقل
اض ررتة لدرجاتي ررالن ننالي ررالللارط ررتلى ررذالالن ررننلل ررألالرقاب ررتل.نقر ررارلاللحال ررتل
بااللتنررانللررألتلب ر لال رراننأل ،تلتررعلبحج ررتلنطررب تل،لحألل ل ررهل تصرررللاررقل
ل ر ار لالرردلنىلر ررلل،لذلررالالألاللحالررتلاللتاظررنلال رراننألالررذيل قرررتللرردمل
دطتنر تولب لتاتفنلبعدملتلب ولرنلال تلاللعرن تل لاليا.نقرارلاللحالتل
ىررذالغ رررللاررزملبالنطرربتللالحررااملاحضرررى،لنل ر سلىنررااللررال لنررعللررألالناح ررتل
النمر تلاللحالتلنفطياللألتلب لال اننألنفطولررنلق ر تل ضررىللذرابيت،إذال
لررمل رردرعلاحرردلالضصررنملبعرردملالدطررتنر تل.إالل ألاللبررد لالررذيل ررنلبرراألتحترررمل
اللح ررااملال رردن ال حا رراملاللح ررااملالت ررنلتتلت ررعلق ارراتي ررالب ررنةلالطر رناب  ،جع لل ررأل
الناح ررتلالعلا ررتلالاالررتلاحض ررةلرررنلدطررتنر تلال رنان أللالحالررتلالعا ررال،الررالرررنل
النال اتلاللتحدةلاحلر ا تل،بح رثل طرانيلإلةنيراللردملدطرتنر تلقراننأللعر أل
1ي
إِللظالؤهل.

نلاررأللررعلىررذالتب ررقلرقابررتلااللتنررانللتل رزةلنلضتافررتللررألرقابررتلاإللظررا لول
ألاان ر ررتلل ر رردةلباححا ر ررامل
حألال ر رراننأل ب ر ررقل،لذل ر ررالحألاللحال ر ررتلالعا ر ررالنال ْل
الصررادرةللنيررالإاللانرروللررألاللتصررنرل ألتتلررنرلالمرررن للاررقلنحررنل حلايررال
لاقلالعدن للألق ائيالالطراب لنلنردىال طرتين لذلرالال راننألنفراذه2 .يلنتعردل
النال ر رراتلاللتحر رردةلاحلر ا ر رتلالدنلر ررتلاحملرر ررنلتلب ر ر لالرقابر ررتللار ررقلدطر ررتنر تل
ال رنان ألبلر ررتلالرردرعلبعرردملالدطررتنر تل،لنلرعلذلررالر رردلانت رردتلىررذهلالرقابررتلإذلل
ق لإألإللا لاللحااملالعاد تللاقلاضتة لدرجاتيالن نناليالح لالنمرلررنل
لرجعلطاب ،لا.56ل ل
1يل نمر:للد.للنذرلالذاني،ل ل
2يل نم ررر:لد.للإط ررلال لل رررزه،للب ررادئلال رراننألالدط ررتنريلنالعا ررملالط اط ررنل لبظ ررداد،للبع ررتلط ررنتل
0851لي،لا.081
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دطررتنر تلال رنان أللررأللر ر لالرردرعلط ر ؤديلإلررقلتنرراقضلرررنلق ر ارراتلاللحرراامل
نتبررا ألرررنلاتجاىاتيررال،ر رردلت نررعلإحرردىلاللحررااملبعرردملدطررتنر تلقرراننأللع ر أل
رتلتنرعللررألتلب رول،رررنلحر ألتلب ررولاللحررااملاحضررىللاررقل طراسلانرروللنارر ل
لادطتنرل.
ج -الدمج بيف رقابة المتناع مقترنة باإللغاء.

ت نملىذهلالرقابتللاقل طاسلالدلجلب ألالننل ألالطاب أ،لرتج زلدطات رل
الرردن لالتررنلتيضررذلبيررذالاحطررانب،لاللعررألرررنلدطررتنر تلال رنان أل لرراملاللحرراامل
ال ررائ تل لن ررا لنم رررلدل ررنىللررنل ررتل ر ررادلتلب ر ر لق رراننأللعر ر ألر ي ررا،لر رردرعل
ص رراحبلالذ رريألبع رردملدط ررتنر تلال رراننألاللر ررادلتلب ررول،لنىن ررال نحص رررلدنرل
اللحالتلالتنلتنمرلالدلنىلرنلت د رللدىلجد تلالدرع،لدنألح لالفص لرنل
صحتوللاقل طاسلدطتنر تل نللردملدطرتنر تلال راننألاللعنرن.لنار للراللا يرال
رعاولبيذالالضصنالىنل ألتنق لنمرلالدلنى،لنتح ر لاللعرألررنلدطرتنر تل
ال رراننألإل ررقلاللحالررتلاللضتص ررتلاللح ررددةلبلنجرربلن ررالالدطررتنرللانم رررلر ررنل
دطتنر تلال نان أ.لنبيذال انألحاملاللحالتلاللضتصتلىنلاحطراسلررنلت لر ررل
دط ررتنر تلال رراننأ،لنل ررألل ررمللصر ر رلال رردلنى.لن تلت ررعلى ررذالالحا ررملب ررنةلإلظ ررا ل
ال اننأ،لنبحج تلللا تلتجاهلالجل ع،نلاقلىذالاحطاسلتفص لاللحالتلالترنل
حالتلالدرعل 1ي .ل
ليذالتنالالدطات رلالتنلتيضرذلبيرذالاحطرانبلالرقرابنللارقل ررنرةلنذررل
لل ر لىررذهلال ر ارراتلبررنفسلاللر ررتلالتررنلتنذرررلبيررالالتذررر عاتلالعاد ررت2 .يلنلررأل
للاتلالدطات رلالتنلتبنتل طانبلالرقابتللأللر لالدرعلالل رنألبررعلدلنىل
لرردملالدطررتنر تلالدطررتنرلاال لررالنللعررامل 0836اللررادةل025ي،نقرراننألاللحالررتل
الدطتنر تلالعا الاللصريللعامل0868لاللادةل 18يلالف رةل بي .ل

1يل نمررر:لد.لر ص ر لاالررنم،لد ارطرراتلرررنلال رراننألالدطررتنريلنالررنمملالط اط ر ت،لرجعلطرراب ،لال
012لنال.013

2يل نمر ر ر ر ررر:لل د.للإب ر ر ر ر رراى مللبر ر ر ر رردلالعز ر ر ر ر ررزلذ ر ر ر ر ر حا،لال ر ر ر ر رراننألالدطر ر ر ر ررتنريل لب ر ر ر ر رررنت،للبعر ر ر ر ررتل
طنت0872ي،ا .171-166ل
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نالناقعللَألاحضرذلبلر ر للعر أللرأللرر لالرقابرتلطرنا لاانرتلط اطر تل نل
ردة،لنلَألالحارمل
ق ائ تل"بينناليالاللضتافتل"ل،لرىر ألبمررن لار لدنلرتللارقلح ل
لاقللدىللةئلتل نلنجاحللر تللع نتللأللر لالرقابتل نبظنل أل امللاقل
النتررائجلالتررنل ح يررالى رذالاحطررانبلرررنلالدنلررتلالتررنلتيضررذلبررو،نلألال رررنريل
لراجعررتلىررذهلالنتررائجللإلب ررا للاررقلاحطررانبلاللعلررن لبررول نللاعرردن للنررولإلررقل
طانبلعضر1 .يل ل

ثالثاً :الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية.
إِلألل لنأللبد لالفصر لبر ألالطرالات،ل طرتازمل أل ارنألبر ألالطرالاتل
اللةثلتعانألن أل انأللا للنيالرقابتللاقلاحضرىلرنلنلرا لاضتصاصريا،ل
ح ثل انألنماملالحاملقائلاًللاقل طاسل أل الطالتلتحدلالطالتلي 1ي.ل ل
لرالرقابررتلاللتبادلررتلب ر ألالطررالت ألالتذررر ع تلنالتنف ذ ررتلل طررتلحا ر اًرللاررقل
نماملحامللع أ،لريذهلالرقابتلتنجدلرنلالنمراملالبرللراننلنالنمراملالرئاطرنلناأل
اان ررتلر ررنلالنم رراملاحن ل ال رررل لن ر رلنحلاًل،لنلل ررا لذل ررالر ررنلالنم رراملالبرلل رراننل
البر ل رراننلح ررثلتتللر ر لالنط ررائ لناإلجر ر ار اتلالرقاب ررتلالت ررنل لااي ررال ل ررا ل
البرللر رراأل تجر رراهلالحانلر ررتلرر ررنلح ر ر لتنج ر ررولاحطر ررئاتلإلر ررقلالحانلر ررتلبلضتا ر ر ل
ل ررائيا،لناررذلالح ر لت ررد ملاقت رراحلبالتيج ر لبيررد للناقذررتل لرررللحررددلذيل
ىل ررتللاجاررتللالررت،لنلظرررضلت صررنلالح ررائ للررألن ررعللع ر ألرررنل جي رزةل
الطررالتلالتنف ذ ررتل حر للابرللرراألترريل للجرراأللاتح ر ل،لن راًللابرللرراألالحر ل
رنلحجبلالل تللألالرن ازرةلل نل حردلالرنز ار لنىرنللرال عرر لباللطرؤل تلالنزار رتلل
ازألب ر ألالطررالت أل،لجع ر لاللذرررنل
الط اط ر ت 2ي.لنبالل اب ر لنلظرررضلإ جررادلالت رن ل
لاطررالتلالتنف ذ ررتل راًلنطررائايالالتررنلتطررتل علبناطررلتيال ألتررؤلرلرررنللل ر ل
البرللاأ،لنتتللر لىرذهلالنطرائ لررنلق راملالطرالتلالتنف ذ رتلررنللباذررةلإجر ار اتل
تان ألالبرللاأل،لنالتدض لرنلط رلللاوللألضة لدلنتوللةنع ادلطرنا لاراأل
1يل نمر:للد.للطعدللصفنر،لالنماملالدطتنريلرنللصرل لال اىرة،للبعتلطنت0871ي،لا.70
1يل نمر:لد.للرلزيللولالذالر،للرجعلطاب ،لا004لنلالبعدىا.ل ل
2يل نمر:لد.لحطأللصلفقلالبحري،لالرقابتلاللتبادلتلب ألالطالت ألالتذر ع تلنالتنف ذ رتلا رلاألللل
لنفاذلال الدةلالدطتنر تل"لدراطتلل ارنت"،لللرجعلطاب ل،لا.016ل ل
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رضلدنراتل
االنع ادللاد اًل نلغ رللراديل،لارذلاللاطرالتلالتنف ذ رتلالحر لررنلر ّ
انع ادلالبرللاأل،لنليال اًلالح لرنلاالتصا لبالبرللاأل،لنح نرلجاطاتول،ل
اللب لإِألليال بعدللألذلالح رثل جرنزللارنز ار ل أل اننرنالال را لررنللجارسل
العل ررنملل ررأللر ر ر لالجل ررعلبر ر ألل ررن تلال ررن ازرةلنل ررن تلالبرلل رراأل،لنا ر راًل
اللطرراىلتلرررنل لررنرلالتذررر عل،لنذلرراللررألضررة لالت ررد ملبلذرررنلاتلال رنان أل
نالتصررد للا يرراللررألقب ر لرئ ر سلالدنلررتل"لاللااررتلحال راًل"ل،لنلاطررالتلالتنف ذ ررتل
الح ر لر رنلإِصرردارلق ر ارراتلليررالقررنةلالتذررر عللبنررا للاررقلتفررن ضللررألالبرللرراألل
ناقررنىلحر لتلارطررولىررذهلالطررالتلىررنلحر لحر لالبرللرراألنىررنل رنازيللررألح ررثل
ال ررنةلح ر لالبرللرراألرررنلطررحبلالل ررتللنيررا 1ي،ل لررالرررنلالنمرراملالرئاطررنلنلاررقل
طب لالللا لرنلالنماملالرئاطنلاحلر انلر لارسلالاننظرسلاحلر ارنلرقابترول
لاقل للا لالطالتلالتنف ذ تللألضة للال يتن 2ي-:ل ل
0ل–لتاعرربلالط ررالتلالتذررر ع تل لالا ررننظرسليلبلجاط ر ولالنر رنابلنالذر ر نخل
دن اًرلليل ر راًلر ر ررنلتا ر ررن ألالط ر ررالتلالتنف ذ ر ررتل،لح ر ررثلض ر ررن لاللذ ر رررنلالدط ر ررتنريل
احلر انلالاننجرسلح لاالضت ارلرنلالحاالتلاآلت تل-:ل ل
ل–لرررنلحالررتللرردملحصررن لاللرذررح ألللنصرربلالررئ سلننائبرروللاررقل
احغاب ررتلالللا ررتللألصر رناتلإلل ررةألرنزىل ررالر حر ر للاا ررننجرسل
اضت ارىلالل .ل

بل–لرررنلحالررتللجررزلالرلررئ سللررألال رراملبناجباتررولنطررالاتولالرئاط ر تل
ضة لرترةلرئاطتول،لناذلالرنلحالرتلضارنللنصربلنائربلالررئ س،ل
ح ر ررثل ر ررتملتع ر ر ألالنائر رربلبالتعر ررانألب ر ر ألال ر ررئ سلالر ررذيل رذر ررحول
نالاننجرسلالذيل تنلقلليلتلاللصادقتللاقلىذالالترذ حل.ل ل

-1ل ذررتراللجاررسلالذ ر نخللررعلرئ ر سلالنال رراتلاللتحرردةلرررنلتع ر ألابررارل
لنمفنلدنلتلاالتحادل،لح ثلالل تملتع نيملااللبلنار تللجاسلالذ نخ.ل ل

1يل نمر:لد.لحطأللصلفقلالبحري،لالرقابتلاللتبادلت،....لللرجعلطاب ،لا.180
2يل نمر:للد.لحطأللصلفقلالبحري،لالرقابتلاللتبادلت،....لللرجعلطاب ،لال .276ل
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–2ل ذتراللجاسلالذ نخللعلالرئ سلاحلر انلرنلبعضل لنرلالط اطتل
الضارج ررت،لاتع ر ألالطررف ار ،لنالررنز ار لاللفن ر أ،لنال ناص ر لرررنلالضررارجل،للررأل
ض ررة للنار ررتلالا ررننظرسلال رررنر تللا ررقلتع ررنيمل،لن رررنرةللنار ت رروللا ررقل
اللعاىداتلالدنل تلالتنل ع دىالالرئ سلاحلر انلبيغاب تلاللال أ .ل
–3ل لر ررارسلالار ررننظرسلطر ررالتلالتح ر ر لرر ررنل للر ررا لالطر ررالتلالتنف ذ ر ررتل
بلضتا ل جيزتيالالتنف ذ تلناإلدار ت.ل ل
4ل–لضررن لالدطررتنرلاحلر اررنلالاررننجرسلطررالتللررز لالررئ سلاحلر اررنل
ننائبررول نل يلل ررنلعضرررللررأل ل ررا لالط رالتلالتنف ذ ررتللررأللناصرربيم،لرررنل
حالر ررتلارتار ررابيملجر لر ررتلالض انر ررتل نلالرذر ررنةل نلغ رىل ر راللر ررألالج ر ررائملنالجر ررنحل
الابرى،بالل اب لرِلأللاطالتلالتنف ذ تلنطائايالرنللناجيرتلالطرالتلالتذرر ع تل"ل
الاننظرسل"ل،لنالال يتن 1ي-:ل ل
-0لت ررؤلرلالط ررالتلالتنف ذ ررتلبص ررنرةلغ رررللباذر ررةلر ررنلاضت ررارل ل ررا ل
الطررالتلالتذررر ع تل،لنذلررالبفع ر لنذررن لنمرراملالح رزب ألرررنلالنال رراتل
اللتحدةلاحلر ا ت .ل
–1ل لر ررارسلال ر ررئ سلاحلر ار ررنلبعر ررضلالطر ررالاتلالليلر ررتلرر ررنلاللجر ررا ل
التذر ع تل ىليا:للل ل
–لاقتراحلال رنان أ،لبلر رتلغ ررللباذررةللرألضرة ل حردل صردقائولررنل
الاررننظرس،لبرريأل رردملإلررقلاللجاررسلاقت ارح راًلب رراننأولل نلبلر ررتل
لباذرةلتتعار لبرال نان ألالترنلتارنأللاح رتلبالرطرالتلالطرنن تلالترنل
دليالالرئ سللااننجرس .ل

بل–ل لارسلالرئ سلاحلر انلح لااللتراضل لتنق فنلاللؤقتللارقل
لذرررنلاتلال رنان ألنال ر ارراتلالتررنلتحمررقلبلنار ررتلالاررننجرسل،ل
نلاأللااننظرسلبلجاط وللعراًلنبيغاب رتللالرنل ل را لار للنيلرال
التظابللاقلىذالااللتراضلنابلا للفعنلو.ل ل
لتل–لح لالرئ سلاحلر انلرنلإصدارلالانائحلالتفن

ت.ل ل

لرجعلطاب ،للا.466لل ل
1يل نمر:لد.لحطأللصلفقلالبحريلرلالرقابتلاللتبادلتل،...ل ل
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2ل–لال ر ررئ سلاحلر ا ر ررنلص ر رراحبلالح ر ر لرر ررنلاقت ر رراحلاللط ر ررائ لاللال ر ررت،للل
ن تصرلدنرلالاننجرسللاقلالتعد لر للرنلىذهلاالقتراحات.ل ل

3ل–ل ح ر للا ررئ سلاحلر اررنلر ررنلبعررضلالحرراالتلاالطررتلنائ تل أل رردلنل
الاررننظرسللةنع ررادلغ رررلالع ررادي،ل نلبفررضلالرردنرةلالن اب ررتلرررنلحالررتلح رردنثل
رضلالجاطرراتل،ل
ضررة لبر أللجاطررنلالاررننجرسلبضصررناللنلرردلتيج ر ل نلرر ّ
نى ررذالالحر ر للافر رن ٌلللار ررئ سلاحلر ا ررنلبلنج رربلن ررالالل ررادةلاللان ررتل-لالف ر ررةل
اللاللت-للألالدطتنرلاحلر انل .ل

رابعاً :رقابة الرأي العاـ:
تعتلردلالطررالاتلالحاالررتللارقلالررريلالعرراملرررنلإدضرا لتظ رراتلاب ررةلرررنل
اللجتلع،لنىذال علنللاريلالعاملدن اًرلبار اًزلرنلإحداثلتظ راتلط اط تلاب رة،ل
نلررأللررملالل تصررنرلتجاىاررول نلالعلر لرررنلاتجرراهل ضالفررو،لدنأل أل تعرررضللررأل
دمللاقلذلالإلقل رظنللنت راراتلتاجئرولإلرقلالتنارر للرعلالرريلالعرام،لطرنا ل
باالطرررتجابتللر ررول نلبلحانلر ررتلالتر رريل رلر ر ررولبالنطر ررائ لاللضتافر ررتلالاف ار ررتلبتحن ر ر ل
اتجاىولبال درلالذيل ح لالتنارر لاللةئرمل،لنحألالرريلالعراملىرنلللرادلالحارمل
نلصدرلال ارراتلالط اط تلرنل نملرتلالحارملالد ل رال رتلنررنلب را لالحانلراتل
نالرؤط ر ررا ،لل ر ررذلالتط ر ررتلدلالحانل ر رراتلالذ ر ررعب تلقنتي ر ررالنرالا تي ر ررالر ر ررنلال ر ررنممل
الد ل رال تللألقنةلنتي دلالريلالعام،لح رثل اعربلىرذالالرريلدن اًرل طاطر اًلررنل
النذراللالط اطرن،لنرررنلاطرتلرارلىرذهلالحانلرراتلررنلل الردلالحاررم،لنررنللرردىل
ىذالاالطتلرارل1 .ي ل
لنب ررالرغمل ألال ررريلالع ررامللب ررارةلل ررألنج ررندللعن رلرنيلاللنر رراه،لرر رِلألذل ررالالل
ن اللألقنتولذ ئاًل.لح ثلإِلأللرقابتلالريلالعاملبصرحفولن ح ازبرولنجلالاترول
ال اغلتلدنرلبالغلاحىل تلرنللجا ل لاألنفاذلال نالدلالدطتنر ت .ل

1يل نم ررر:لد.لحط ررأللص ررلفقلالبح ررري،لالرقاب ررتلاللتبادل ررتلبر ر ألالط ررالت ألالتذ ررر ع تلنالتنف ذ ررت،...ل
لرجعلطاب ،لا.72ل ل
ل
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رالذعبلالنالنلاللطتن ر،ل طتل علحلا تلح نقرولنصر انتلحر اترو،لن ارزمل
اًللألالطالاتلالعالتلرنلاللجتلع،لباحتراملقنالردلن حاراملال راننألالدطرتنريل
نااللتنانللأللضالفتيا .ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

للللللللللللللللللللللللللللل ل
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الخاتمة

لألضة لدراطتنالالطاب تلتنصاناللانتائجلاآلت ت :ل

-0

قنالر رردلال ر رراننألالدطر ررتنريلتتطر ررملبينير ررالتطر ررلنلنتعار ررنللضتا ر ر ل
ال نالر رردلال اننن ر ررتلالنارر ررذةلرر ررنلاللجتلر ررع،لللر ررال عنر ررنل ر رررنرةل
احترالياللألقب لالجل عل،لحاالاًلنلحانل أ .ل

-2

لبل ررال ألقنال رردلال رراننألالدط ررتنريلت ررنردلق ررنداًللا ررقلالط ررالتل
الحاال ر ررتلالت ر ررنلت ر ررنملبتنق ر ررعلالجر ر ر از لنر ر رررضلاللال ر ررتللا ر ررقل
الل ر رنالن أ،لللر ررال ر ر لؤديلإلر ررقل ألتار ررنألالطر ررالتلىر ررنلنفطر رريال
لالَبتلبتنق علالجر از للارقلنفطريالإذاللرالضرجرتللارقلال رندل
الل َ
ُ
التررنلتفر رريالال نالرردلالدطررتنر تللحلا ررتلناحترراملح ررن لاحرررادل
نحر اتيم،لنىنللالالل تصنرلللةُ،لأل ج لذلالااو،لااألالل
بدللألإقرارلال لاناتلالتنلب ناىالرنللنا الىرذالالبحرثللنالترنل
تاف لنفاذلال الدةلالدطتنر تلنتلب يالتلب اًلطا لاً .ل

-1

ل

ل ألاحتر رراملاحرر ررادل نلاللحا ررنل أللتا ررالال نال رردلاللتل رررلر ررنل
الناقر ررعل دنر ررقللذر رراات،لإذللر ررملتن ر ررعلىر ررذهلال نالر رردل طاط ر راًلإالل
لحلا تلح نقيملن لاألحر اتيم.

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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المراجع

أولً – المراجع العربية:
-1الكتب:

أ -د.إحسػػاف ألمفرجػػخ ونخػػروف  ،النمر ررتلالعالررتلرررنلال رراننألالدطررتنريل
بظدادلوللبعتطنتل0881ي .ل
ب -د.إبػػػراىيـ عبػػػد العزيػػػز شػػػيحا،لال رران لنألالدط ررتنريل ب رررنتوللبع ررتل
طنت0872ي.ل ل
ت -د.إسماعيؿ مرزة  ،لبادئلال اننألالدطرتنريلنالعارملالط اطرنل لبظردادل
وللبعتلطنتل0851ي.
ث -د .ثػػروت بػػدوي ،لال رراننألالدطررتنريلنتلررنرلاحنملررتلالط اط ر تلرررنل
لصرل لال اىرةلولدارلالني تلالعرب تل،للبعتلطنتل0861ي .ل
ح -د .حسف مصطفى البحػري،ال راننألالدطتنري طرنر اولاللبعرتلاحنلرق،ل
طنتل1118ي .ل

لخ -د.لعبد العزيز محمد سالماف،لرقابتلدطتنر تلال نان أل لال اىرةولدارل
الفارلالعربن،للبعتلطنت0884ي .ل
ج -د .غسػػػاف بػػػدر الػػػديف و د  .عمػػػخ عواضػػػة ،لاللؤططرراتلالط اط ر تل
نال اننألالدطتنريل ب رنتلودارلالح تل،لل،0لطنتل0886ي .ل

د -د .رمػػػزي طػػػو الشػػػاعر ،لال ررنج زلر ررنلال رراننألالدط ررتنريل لال رراىرةلول
لاتبتلطع دلررتل،لبعتلطنتل0874ي .ل
ذ -د .سػػعدي محمػػد الخطيػػب،لح ررن لاإلنطرراألن ررلاناتيالالدطررتنر تلرررنل
الن ألنلذر ألدنلتللرب تل"لد ارطرتلل ارنرتل"ل ب ررنتوللنذرنراتلالحابرنل
الح نق ت،لاللبعتلاحنلق،لطنتل1116لي .ل

ع -د .سػػػػعد عصػػػػفور،لالنمررراملالدطرررتنريلر ررنللص ررر لال رراىرةوللبعرررتلطرررنتل
0871ي.
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غ -د .صالح جػواد الكػاظـ و د عمػخ غالػب العػانخ ،لاحنملرتلالط اطر تل
بظدادلوللبعتلطنتل0880ي.

ر -د.طعيمة الجرؼ ،لال اننألالدطتنريل لال اىرةلوللبعتلطنتل0853ي.

ز -د .فيصػػػؿ كمثػػػوـ ،د ارط رراتلر ررنلال رراننألالدط ررتنريلنال ررنمملالط اطر ر تل
طنر اولالبعتلجالعتلدلذ ،للبعتلطنتل-1113ل1114ي.

س -د .كماؿ الغالخ ،لبادئلال اننألالدطتنريلنالنمملالط اط تل لدلذ ول
لنذنراتلجالعتلدلذ ،لاللبعتلالعاذرة،لطنتل1111ي .ل
ش -د.معػػػػف أبػػػػو نػػػػوار ،لرر ررنلالد ل رال ر ررتلالحد لر ررتل لللر رراألولللر ررابعل
اللؤططتلالصحف تلاحردن تل،للبعتلطنتل0881ي .ل

ص -د .محمػػػػد المجػػػػذوب ،ال ر رراننألالدطر ررتنريلالابنر رراننلناىر ررملاحنملر ررتل
الط اط ر تلرررنلالعررالمل لب رررنتولالرردارلالجالع ررتللالبالررتلنالنذررر،للبعررتل
طنتل0887ي.
ض -د .منػػػػذر الشػػػػاوي،لال رران لنألالدط ررتنريل"نمر ررتلالدط ررتنر"ل لبظ رردادول
لنذنراتللرازلالبحنثلال اننن ت،للبعتلطنتل0870ي .ل

 -2الرسا ؿ العممية :ل
أ -رسا ؿ الدكتوراه:

(  -)1د .حسػػػػف مصػػػػطفى البحػػػػري،لالرقابر ررتلاللتبادلر ررتلب ر ر ألالطر ررالت أل
التذر ع تلنالتنف ذ تلا لاأللنفراذلال الردةلالدطرتنر تل"لد ارطرتلل ارنرتل
"ل لرطررالتلداتررنراهلل دلررتلإلررقلجالعررتلل ر ألذررلسلرررنللصررر،لطررنتل
-1114ل1115ي .ل
(  -)2د .محمد أنس أرناؤوط ،لتلب اتلالرقابتلال ائ تللاقلدطتنر تل
ال رنان ألرررنلالجلينر ررتلالعرب ررتلالطررنر تل"لد ارطررتلل ارنررتل"ل لرطررالتل
داتنراهلل دلتلإلقلاا تلالح ن ل،لجالعتلدلذ ل،لطنتل1117ي.

ب -رسا ؿ الماجستير :ل
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(  - )1نبيػػػػؿ عبػػػػد الػػػػرحمف نصػػػػر الػػػػديف،ل ررلاناتلح ررن لاإلنط رراأل
نحلا تيررالنر راًللا رراننألالرردنلنلنالتذررر علالرردنلنل لرطررالتللاجطررت ر،ل
اإلطاندر ت،لاللاتبلالجالعنلالحد ث،لطنتل1115ي .ل
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 -3األبحاث العممية:

أ -د .عيػػػػػػػد أحمػػػػػػػد الحسػػػػػػػباف  ،ال ر ر ررلاناتلال ر ر ررائ تللحلا ر ر ررتل
الل ت اتلالدطتنر ت رنلالنمال أ احردننلناإلطبانن لالبحر أول
لجاتلالح رن ل،لجالعرتلالبحرر أل،لاللجاردلاحن ل،لالعرددلاحن لل،ل
طنتل1113ي .ل
ب -القاضػػػػخ مبػػػػارؾ بػػػػف ناصػػػػر أليػػػػاجري :لال رردرعلالفرل ررنلبع رردمل
الدط ررتنر تلر ررنلال رراننألال ل ررريلنالل ررارأل لقل رررلولن ازرةلالع ررد ،ل
اللجاتلال اننن تلنال ائ تل،لالعددلاللاننل،لالطرنتلاحنلرقل،للبعرتل
طنتل1116ي .ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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الممخص
تنان لىذالالبحثل لاناتلنفاذلال نالدلالدطتنر تل.لنقدلُطسللاقللال يتن :ل
أولً:للبد لالفص لب ألالطالات،لح ثلن رحناللفيرنملىرذالاللبرد ،لنالرذيل
عنررنللرردملترا ررزلنمررائ لالدنلررتلالتذررر ع تلنالتنف ذ ررتلنال ررائ تل
رنل دلناحدة .ل
ثاني ػاً:لالرقابررتللاررقلدطررتنر تلال رنان ألح ررثلللقُ ّطررلتلإلررقلرقابررتلط اط ر تل
نرقابتلق ائ تل .ل
ثالثاً:لالرقابتلاللتبادلتلب ألالطالت ألالتذر ع تلنالتنف ذ ت .ل
رابعاً:لرقابتلالريلالعام .ل
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Abstract
This research paper deals with expiration constitutional
rules guarantees twain based on:
First: deals with concept of separation between
authorities, since we clarified a conception of this concept,
which means non-concentration of the state legislative,
executive and juridical functions in one hand
.
Second: deals with censorship on the constitutionalism of
the laws since it was divided into political censorship and
juridical censorship.
Third: included mutual censorship between two
legislative and executive authorities.
ل

Four: public opinion censorship.
ل
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